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Metas IX.

Iš Rusijos.
Chuliganų darbai

Tolenkuose, Poltavos g., 
ūkininkas Olšanskis supyki
no kuomi tai vietinius chu
liganus ; pastarieji nutarė 
”pamokinti” jį. Naktį chu
liganai prišliaužė prie klė
ties, kame miegojo trįs 01- 
šanskio vaikai, ir užrėmė ją. 
Apkrovę klėtį šiaudais jie 
padegė visus budinkus ir už 
kelių minutų visas kiemas 
pavirto į liepsnų jurą. Ol
šanskis su žmona paspėjo iš
bėgti. Subėgo visas kaimas, 
bet niekas nenorėjo aukoti 
save dėl nelaimingų vaikų 
išgelbėjimo. Tuomet Olšan
skis pats puolė gelbėti vai
kus, bet veltui: ji neužilgo 
išvilko apsvilusį. Olšanskio 
vaikai sudegė.

Spaudos persekiojimai
Rusų laikraščio ”Dym O- 

tečestva” 
trauktas atsakomybėn už 
straipsnį 
kvotimo,” tilpusio No 10.

Laikraščio ”Luč” redakto
rius nubaustas 500 rublių už 
straipsni ”Baisus oras.” To 
paties laikraščio redakto
rius pora dienų anksčiau li
to nutaustas 500 r. už strai
psnį apie chuliganus.

Buvusieji atstovai.
Šiomis dienomis buvusieji 

antrosios durnos atstovai so- 
cial-demokratai Saltikovas, 
Žedelevas ištremti iš Mask
vos Iskutsko gubernijom

Mirties bausmė.
Atsarginis praporščikas 

Kuzmin, kaltinamas už gin
kluotą sukilimą ir organiza
vimą Krasnojarske, buvęs 
nekurį laiką užsienij ir par
grįžęs tėvynėn, liko pas
merktas sušaudymui.

Teismo klaida.
Odesoje areštuotas buvu- 

sis tamožnės kasos sargybi-i 
nis, prisipažinęs 20.700 rub. \ 
pavogime. Savo laiku buvot 
už tai pasmerktas buvusis 
iždininkas Geismanas, atlie
kąs savo bausmę areštantų 
skyriuje.

Išėjo iš proto.
Macoeho sandarbininkas, 

kunigas Starčevskis, nuteis
tas 8 metams katorgon, iš
girdęs apie nutarimo senatu 
užtvirtnimą, išėjo iš proto.

Skrajotojo užsimušimas.
Kariškosios oru skraidy

mo mokyklos viršininkas, 
pulkininkas Morenovo laike 
skraidymo nukrito ir užsi
mušė.

Žmonės bijosi karės.
Karės atbalsiai labai sun

kiai atsiliepia Į pinigines į- 
staigas: kreditų draugijas, 
taupomąsias- skolinamąsias 
kasas, o labiausiai į ras, ku-i 
rios da naujos, neseniai įsi
kūrusios ir nedaug da pini
gu teturi. Žmonės, bijoda
miesi karės, ima iš kasos sa
vo pinigėlius laukan ir kasos 
lieka tuščios. Nekuriose ka
sose jau nebėra pinigų kuo 
beatiduoti savo taupinto- kur bus išguldomas mokslas 
jams, nes pinigai paskolinti apie apsivedimą. Daugiau- 
arba kitur kur išleisti. 1 šia busią mokinama, kaip į-

|

redaktores pa-

”Ministeris ant

I
i

i 
i

kvėpti meilės idealus i žiau- 
B rias' sielas. Profesorius ti

kisi į mėnesį laiko turėti a- 
pie 500 mokinių abiejų ly- T~^ * 1 1 • • •

1S AMERIKOS.
Iš dviejų tėvų 53 vaikai iP.ie mokinių abiejų iy- 
Paryžius, Francuzija. —i^- ?.aW^ kursą mokiniai,

Saint Usuger kaime yra du £aus d'P omas kaipo mei-: 
Bossu broliai, kurie sykiu. tojai,
turi 53 vaikus. Vienas, Je- Carnegie Anglijos pilietis 
an, turėjo 17 sūnų ir vieną Laikraščiai klausia, ai 
dukterį su pirma žmona, ir Andrius Carnegie, geriau 
7 sūnūs ir 5 dukteris su an- žinomas kaipo Amerikos 
tra — išviso 30 vaikų. An- plieno karalius, yra Suvie

nytų Valstijų pilietis, ar 
Anglijos? Mat, iki šiol jis 
buvo skaitomas amerikonu, 
bet dabar pasirodė, kad

tras brolis, Glaudė, turėjo 18 
vaikų su pirma ir 5 su antra 
žmona.

Torturos Sing-Sing ka
lėjime.

Albany, N. Y. — "Kanki
nimas kalinių viduramžiuo
se išrodo kaip ir kokia pasa
ka apie liuosybes, sulyginus 
tai su Sing-Sing kalėjimo 
belaisvių gyvenimu.” To
kiais sodžiais prasideda ra
portas komisijonieriaus G. 
W. Blake, kuri gubernato
rius Sultzer buvo nusiuntęs 
seniausiam New Yorko ka

tos Valstijos vos tik 19. Po
vandeninių laivų Amerika 
turi daugiau, nes 23, prieš 
Japonijos 13.

Vidutiniškų šarvuočių S. 
Valstijų laivynas turi 32 ant 
vandens, penkis statomus 
ir vieną nutartą statyti. Ja
ponija turi 13 ant vandens, 
5 statomus ir 3 nutartus 
statyti.

Kruvinas streikas.
Cincinnati, Ohio. — Čia 

sustreikavo gatvekarių dar
bininkai. Kompanija parsi
traukė iš Chicagos streik
laužius. Pereitoj nedėlioj 
streikieriai užpuolė vieną 
gatvekarį, nutraukė nuo jo 
streiklaužį ir mirtinai sužei
dė. Tame pat sumišime da 
tris žmonės liko sužeisti.

Kitoj vietoj du juodvei- 
džiai susiginčijo dėl streiko 
ir priėjo prie to, kad vienas 
išsitraukęs revolverį peršo
vė savo priešą.

Coopers unija sušaukė su
sirinkimą, kad apsvarsčius 
streiko reikalus, jos prezi
dentas nupuolė laiptais ir 
nusilaužė sprandą.

Dėbso byla panaikinta.
Fort Scott, Kans. — Ge- 

nerališkas prokuroras iš 
Washingtono liepė, kad by
lą prieš E. V. Debsą ir ”Ap- 
peal to Reason” leidėjus 
Sheperdą ir Warreną, panai
kinti. Buvo padarytas suo
kalbis tą laikraštį sunaikin
ti ir jo leidėjus sukišti kalė- 
jiman, bet detektivas suo
kalbį išdavė ir valdžia dabar 
susigėdinus bylą turėjo pa
naikinti.

Kanadoj riaušės.
Winnipeg, Kanada. — Fort 

0 V/illiam dirbtuvėj sustreika- 
• vo 700 darbininkų ir 9 gegu

žės iškilo didelės riaušės. 
Streikieriai užstojo 180 ske- 
bams kelią ir prasidėjo muš
tynės. Daug skebų sužeista. 
Darbas dirbtuvėj pertrauk
ta. Dabar prie darbavietės 
pastatyta policija. Streiki
ninkai ateiviai.

Kazokų užpuolimas ant 
socijalistų laikraščio.

Huntington, W. Va. — W. 
Vergini jos gubernatoriui 
paliepus, 9 gegužės valsti
jos kazokai užpuolė ant dar
bininkiško laikraščio ”Socia- 
list Labor Star” redakcijos, 
viską iškrėtė, areštavo re
daktorių W. J. Thompsoną ir 

: io pagelbininkus W. H. Gil- 
lespie ir Elmerą Rumble. 
Mat, tas laikraštis išdrįso 
teisybe pasakyti, kad val
džia eina išvien su kapitalis
tais ir padeda jiems skersti 
streikierius.

Areštavo 24 streikierius
8 gegužės, Patersone, N. 

J., areštuota 24 streikieriai. 
Policija kaip žvėrįs.
Didelis kraujo praliejimas

Syracuse, N. Y. — 6 gegu
žės ties katalikų bažnyčia 
darbininkų draujas pasilie
jo, kaip vanduo. Policija 
norėjo išvaikyti streikierių 
susirinkimą. Italai pasiprie
šino. Tuomet įšėlusi polici
ja pradėjo stačiai į minią 
šaudyt ir 24 žmonės likos 

Japonija turi 54, o Suvieny- j sunkiai sužeisti.

Į

stijos valdininkai gali būt 
prašalinami kada tik prieš 
žmones prasižengia, ir vi
siems valstijos darb; Ku
kams darbo diena turi būt 8 
valandų.

Japonija protestuoja.
Kaip tik Suvienytų Vals

tijų sekretorius Bryan su- < 
grįžo pereitoj sąvaitėj iš Ca- 
lifornijos į Washingtoną, I 
Japonijos pasiuntinys Wa-1 
shingtone tuojaus jam įteikė 
nuo savo valdžios protestą: 
prieš Californijos sumany-' 
mą uždrausti japoniečiams

- - -
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rius Sultzer buvo nusiuntęs 

Gyvena urve su žalčiais °?\.?a.Dar Pas‘rT’ K?ui,s-e?iau.sian? ^.Yorko ka_ 
Paryžius. - Fontaineb- fejmnu .stirn. VlsVraport? pirktis Californijoj žemę.. te, jis vra užsirašęs balsuo

ji toju No 2.
Katalikai vokiečių 

parlamente
Vokiečių parlamente da

bar eina tarpe partijų imty
nės dėlei padidinimo kariš
kų spėkų. Ir centras (kata
likų partija) laiko visą si
tuaciją savo rankose. Soci
jalistai, kurių parlamente

leau girioj atrasta 40 metų 
amžiaus moteriškė, kuri gy
veno urve su žiurkėmis ir 
žalčiais. Ji buvo skarma
lais apsidengusi, o maitino
si šaknelėmis ir giriniais 
vaisiais. Iš urvo ji labai ne
norėjo eiti. Spėjama, kad 
tai yra didelė tikėjimo fana
tikė.

Austrija su Italija. - .
Roma. — Tarp Austrijos yra 110 atstovų, kanumenes 

ir Italijos nėra jokios sutar- padidinimui_ yra griežtai 
ties. Kaip viena, taip kita Pp^singi. Kitoj pusėj sto- 
nori, kad Albanija pasiliktų Y1 ūkininkai, konservatistai 
nepngulmmga ir laisva ša
lis.

Kariškas padėjimas ant 
Egėjos salų.

Atėnai. — Užėmus gre- 
kams Egėjos juroje salas/ 
& trijį partijų jos gali pa-
Grekai apskelbė kariškų pa- 
nnnmo į 9 • v inumenes padidinimą, bet 

I valdžia už tai turi mus rem

ties. Kaip viena, taip kita Pasingi.
ir tautiški liberalai, kurie 
reikalauja kariumenės pa
didinimo. Bet tų skaiC’ 
nėra taip didelis, kad 
sverti socijalistus. Viduri- 
je stovi katalikai ir tik 
jiems prisidėjus prie minė-

viešai, esą, negalima nė 
skelbti. Vienas iš aršiau
sių dalykų tai esąs kalėjimo 
valdybos apsiėjimas su kali
niais. Tik per politišką įtek
mę arba už kyšius kai-kurie 
kaliniai turi ”privilėgijas.” 
Bėdinų gi ir paprastų žmo
nių padėjimas stačiai pasi
baisėtinas. Kalėj'imo celės 
mažutės, tamsios ir iki tokio 
laipsnio drėgnos, kad kir
mėlės šliaužioja. Žmonės 
gauna reumatizmą ir išeina 
koliekais visam amžiui. 
Daugelis celių (kambarėlių) 
jau 80 metų kaip nematė

i

tŪus .saulės spindulio.
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Kokio tono tas protestas 
buvo ir ką Washingtonas 
ant to atsakė, iki šiol da vie
šai neapskelbta. Bet protes
tas, matyt, buvo gana rimto 
tono, nes pereitoj nedėlioj, 
nakčia Bryanas mušė Cali
fornijos gubernatoriui 
Johnsonui telegramą, kad 
tas to sumanymo neužtvir
tintų, ar bent palūkėtų, pa
kol prezidentas susitars su 
Japonija.

I.W.W. byloj teisėjai ne
susitaikė.

Patterson, N. J. — I.W.W. 
organizatoriaus Patrick 
Quinlano byloj prisaikintieji 

'teisėjai negalėjo susitaikyti, 
i Vieni sakė, kaltas, kiti — ne. 
iVisi jie paleisti, bus renka
mi kiti ir byla eis išnaujo. 
Kapitalistai būtinai nori ne- 

i kaltą žmogų nubausti.
Į

Karė su japonais neiš- 
vengtina.

Washington. — Charles 
Towne, buvęs Korėjoj pa
siuntiniu, pereitoj sąvaitėj 
prezidentui Wilsonui pasa
kė : ”Anksčiau ar vėliau, < 
karė su japonais dėl Pacifi- 
ko kontrolės neišvengtina. 
Kas to nesupranta, tas ne
pažįsta japoniečių. Aš bu
vau su jais artimuose prie
tikiuose, turėjau vpatiškus 

i reikalus su markizu Ito ir aš 
žinau, ką aš kalbu. Gana 
aišku, kad Japonija turi plė
totis. Ant ploto, nedidesnio 
kaip musų Montana, gyvena 
susikimšę 50.000,000 žmonių, 
kurie yra užpuolingi, drą
sus ir begalo daug pasitiki 
sau. Ir kada jie pamatys, 
jog gali ant mus užpult, kad 

i užviešpatavus ant Pacifiko, 
jie tos progos nepražiop
sos.”

Japonijos laivynas be
veik didesnis.

Washington. — Suvieny
tų Valstijų laivyno žinovai 
labai užinteresuoti paskuti
nėmis žiniomis iš Japonijos, 
kuri šiomis dienomis užsakė 
3 milžiniškus šarvuočius, 
”Fuso” rųšies. Tas padarys 
Japonijos laivyną trimi 
”dreadnauĮ$itais” didesniu 
už laivyną Suvienytų Valsti
jų. Dabar Japonija turi 13 
šarvuotų skraiduolių, kurių 
Suvienytos Valstijos turi tik 
11. Paprastų skraiduolių a- 
bidvi pusi turi beveik lygiai: 
Suv. Valst. 15, Japonija 14.; 
Bet už tai Japonija naikin
tojų turi 58, o Amerikos 
laivvna.- jjs rųšies laivų tu
ri tik 42. Torpedinių botų

Suvalgo 60 kiaušinių.
New York. — ”Aš nevar

toju nė degtinės, nė tabako. 
Jeigu noriu kada pauliuoti, 
tai suvalgau 4—5 tuzinus 
kiaušinių. Tas mažiau kaš
tuoja, sveikiau ir smagaus 
juoko žiūrėtojams pridaro.”

Taip aiškino tūlas Reinke, 
vežėjas, kuris 10 gegužės 
čia vienoj restauracijoj atsi
sėdęs už stalo liepė patar
nautojui atnešti 15 kiauši-

dėjimą.
Vogė visą amžių.

Londonas. — George Wells, tokiuose klausimuose, ku- 
. 60 metų, amžiaus senelis, su- mums reikalingi; kitaip 
I imtas uz vagystę, teisme >a- mes balsuosime su socijalis- 
sake: As ne vienos diene- tai-g 
lės iš viso savo gyvenimo tei- jag svkj parodo, jog ------ v---------------------- — --------------

smgai negyvenau; as buvau katalikams'nekuomet nesra- niu plaktų, 15 keptų, 15 min- 
vagis nuo pat mazens ir per lima užsitikėti. ’ ’ * ' * - •
visą savo amžių vogiau, vo
giau ir vogiau.” Teismas 
nuteisė jį kalėjiman, kad 

j daugiau jis vogti negalėtų.
Nunuodijo Hayti prezidentą jr kariumenė saugojo kiek-

Kingston, Jamaica.
: gegužės iš Hayti čionai pra- 
; neša, kad prezidentas Tanc- 
' rede Auguste likos užmuš
tas nuodais. Kėsintasi nu- 
nuodyt visą jp šeimyną.

Chinija gaus paskolą
Pekinas. —10 gegužės Chi- 

nų finansų ministeris prane
šė bankieriams, reprezen
tuojantiems 5 valstybes, An
gliją, Francuziją, Vokietiją, 
Rusiją ir Japoniją, kad Chi- 
nai sutinka ant jų išlygų ir 
tokiu budu paskolai viskas 
gatava.

Tuotarpu d-ras Sun Yat 
Šen, buvęs liglaikiniu Chini- 
jos prezidentu, gązdina, 
kad paskolos dabartiniai 
Chinų valdžiai nieks neduo
tų, nes ji norinti tuos pini
gus suvartoti savo žmonių 
priespaudai ir Chinijoj ga
linti kilti nauja revoliucija.

Japonija didina laivyną
Tokio — Japoniios val

džia užsakė da 3 milžiniškus 
šarvuočius.

Meilės mokykla.
Munich. Vokieija. — Pro

fesorius Walter Hassall stei
gia čia... meilės mokvklą,

lės iš viso savo gyvenimo tei- Tas da syki parodo, jog

Areštavo 10 anarchistų
Paryžius. — 7 gegužės 

atvažiavo čionai Ispanijos 
karalius Alfonso. Policija

j kštai virtų ir 15 kietų. Prie 
to visko jis išgėrė 4 puode
lius kavos ir užsimokėjo 
$4.15. Išeidamas pasakė, kad 
dabar eina namo gerai išsi
miegoti.
Lietuvių socijalistai apsiima 
užlaikyt streikierių vaikus.

Iš Worcester, Mass. mum 
rašo: Liet. Socijalistų kp. 

, čia labai smarkiai darbuoja
si. Gegužės 7 d. atsibuvo 
mitingas, kur apkalbėta ir 
Hooedale, Mass., streikierių 
vargingas padėjimas. Kuo
pos nariai apsiėmė priimt ir

i

10 vieną jo žingsnį. Lyone a- 
reštuota 10 anarchistų už 
suokalbį užmušti jį.

20 žmonių prigėrė 
Oporto, Portugalija. — 6 

: gegužės netoli nuo čia susi
kūlė žvejų laivas ir prigėrė 
20 žmonių.
Italija turi užmokėt $32,000 

Haaga. — Francuzų-Ita-i 
lų teismas nusprendė, kad užlaikyti 20 vaikučių, jeigu V 

'Italija turi užmokėti Fran- streikieriai pradės siųsti į 
Jcuzijai $32,000 už suėmimąj kitus miestus, negalėdami 
įfrancuzų laivo laike Italijos ių užlaikyt. Kaip girdėt, 
karės su Turkija.

Veža atžagareivius ant 
salos

Lisbona, Portugalija. 
Portugalijos valdžia nu ta- i 
rė visus politiškus prasikal-; 
telius, kurie 27 balandžio

S“±«! toriai, Murtha, ' S>, 
ant Azores salos, kur juos | 1 homPson ir Hussey, 
teis kariškas teismas. Ir 6 
gegužės apie 300 karaliaus 
šalininkų, kuriems nepatin- 
ka žmonių valdžia, likos su- sentnaI1° 
sodinti ant laivo ir nakčia 
išvežti ant salos į Angros 
tvirtovę.

Nelaimė cirke
Toledo, Ispanija. — Sulu- 

žus cirko sėdynėms, 2 žmo
nės likos užmušti, o 14 su
žeista.

kompanija ketina streikie- 
! rius išmėtyt ir iš namų.

A. Valadka.
~ 4 policijos inspektoriai ka

lėjime.
New York. — 9 gegužės 4 

New Yorko policijos insnek- 
tnn'-ii Murtha, Siveeney, 

. ____ _____ ., likos
nuteisti metams kalėjiman 

, kiekvienas už graftą ir lau- 
■ žymą įstatymų. Vis tai Ro- 

___ užmušimo atbal-
šiai.

Motinoms alga ir 8 vai. 
darbo diena.

Columbus, Ohio. — 9 ge- 
guž. gubernatorius Cox už- 

; tvirtino legislaturos priimtą 
įstatymą, sulyg kurio moti
noms bus mokama alga; val-

i

i



2

<J*»iS'L::T/r.JX\

<•

KELEIVIS

”Pasaulinė„ inteligentija ir 
"Draugas”

Chicagos „Draugas” ei- 
manuoja, kad pas mus pri
imta žiūrėti į „pasaulinę” 
(suprask — svietišką. Red.) 
inteligentiją kaipo į bažny
čios ir kunigų priešus. Ki
taip sakant: tarp musų žmo
nių išsidirbo jau tokia nuo
monė, kad inteligentas vi
suomet turi būt laisvų pa
žiūrų žmogus.

„Draugui” tokis apsireiš
kimas nepatinka. Jis nuro
do, kad inteligentu gali būt 
ir tikintis žmogus, ir tuo
jaus pradeda šmeižt pirmei
vius.

Kad tikintis žmogus gan 
būt inteligentu, tai ginčų a- 
pie tai negali būt. bet kad 
tikintis inteligentas gali būt 
iš kokio nors atžvilgio gere
sniu už laisvamanį inteli
gentą, tai tokis absurdas, 
kokį vien tik kun. Kaupas 
gali pasakyti. Ir visi jo „fa
ktai” prieš laisvamanius in
teligentus yra niekas dau • 
giau, kaip išmislas ir melas. 
Štai, kokius jis užmeta lais
vamaniams (suprantama, ir 
socijalistams) darbus:

„...kelia nesutikimus šei
mynose, draugijose, parapi
jose; sėja neapykantą tarp 
lietuvių; trukdo kultūros 
darbą” ir tt.

Kur faktai, kun. Kaupe? 
Žaidimas tuščiais žodžiais 
mums visai neparodo, kad 
ištikro taip butų. Neturėda
mi nurodytų prieš save fak
tų, męs drąsiai galim tamis- 
tai pasakyti į akis — meluo
ji!

Kad katalikų dvasiški] a 
tokiais darbeliais atsižymi, 
tai faktus męs turim. Jeigu 
„Draugas” jų nemato, tai 
męs galim jam nurodyti 
Scrantono lietuvių parapiją, 
kurią kunigas su vyskupu 
tąsė kelis metus po teismus, 
lyg tie vanagai nekaltą au
ką pasigavę. Tas pats dė
josi Shenandoah’rije, Maha- 
nojy City’je ir kitur. Ir kur 
tik žmonės panorės nesi
duoti kunigui už nosies ve
džioti, visur kunigas suke
lia skandalą.

Dabar, kas pasėja tarp 
lietuvių daugiausia neapy
kantos, jeigu ne kunigų už
laikomas kapucinas? Kas 
daugiau supiudo tamsius 
žmones, jeigu ne jūsų nuola
tiniai kurstymai prieš soci
jalistus? Turim rankoj fak
tus ir, reikalui esant, galė
tume nurodyt kelioliką atsi
tikimų, kur parėjusios iš jū
sų rengiamų „misijų” mote
rįs išvijo savo įnamius, o ke
liose vietose priėjo net prie 
kraujo praliejimo. O paro
dykit jus nors vieną atsiti
kimą, kur socijalistai arba, 
kaip jus sakot, laisvamaniai 
kurstytų laisvamanius prieš 
katalikus! Parodykit nors 
vieną tokį atsitikimą! Nega
lit. Pas jus gi retas pamok
slas be kurstymų, be šmei
žimų ir keikimų pirmeiviš
kų laikraščių. O jeigu patįs 
kunigai yra ant tiek žemai 
doriškai nupuolę, jeigu jie 
nesigėdi tokiais nešvariais 
įrankiais naudotis, tai kaip 
galima daleisti, kad „pasau
linė” inteligentija, einanti 
vienu keliu su kunigais, ga
lėtų būti doresne?

Katalikai visuomet buvo 
didžiausiais atžagareiviais 
ir yra. Tą mums parodė ir 
paskutinis Belgijos streikas. 
Visi darbininkai sustreika
vo, reikalaudami lygių poli
tiškų tiesų, o katalikiškos u- 
nijos nutarė skebauti. Vadi
nas, jie trukdė laisvesnių 
darbininkų kultūrišką žing
sni.

Taigi profesoriaus Kaupo 
pasakojimas, kad tikėjimas

priduotų inteligentijai dau
giau vertės ar atneštų dau
giau naudos, neišlaiko nė 
lengviausios kritikos.

Apie kultūros stabdymą 
j tai turbut nereikia jau nė 
kalbėt. Lietuva yra mums 
gražiausiu pavyzdžiu, kas 
kultūrą trukdo, o kas ją ke
lia. Kunigija tenai viešpa
tavo kelis šimtmečius, o ko 
ji lietuvius išmokino? Žmo
nės žinojo tik du daiktu: 
kad danguje yra Dievas, o 
ant žemės „šventas tėvas,” 
su kuriuo tas Dievas veda 
nuolatinę komunikaciją. Bet 
pradėjus po revoliucijos lai
svajai dvasiai plėtotis, į ke
lis metus Lietuva kultūriš
kai augščiau pakilo, negu ji 
buvo pakilus per kelis šimt
mečius, kuomet kunigija 
„darbavosi.” Ar pirma gir
dėjo kas nors, kad Lietuvos 
kaimiečiai loštų teatrus, 
tvertų apšvietos draugijos? 
Nuo Lietuvos krikšto dvasi
ški ja lietuvius „kulturiza- 
vo,” o to neišmokino, šian
dien jau ir ji sukruto: stei
gia „saulines” mokyklas, 
tveria draugijas. Bet ji tai 
daro vien su tuo tikslu, kad 
užkenkus pirmeiviams, nes 
kitaip pirmeiviai paims vi
suomenę po savo kontrole ir 
tuomet gražiai išsiganiu
siems prabaščiams — kirpk 
ilgus savo skvernus ir eik 
su „mužikais” šieno piauti.

„Draugas” ramina save 
viltimi, kad net pirmeivius 
galima paimt po savo skver
nu:

„Daugelis jųjų norėtų su
gyvent su katalikais išvien, 
darbuoties žmonių gerovei, 
netik neužgauliojant jų ti
kybinių jausmų, bet dar 

‘tuos jausmus globojant ir 
tobulinant. Juk katalikų ti
kėjimas liepia mylėti arti- 
timą, daryti gerai mažutė
liams ir pažemintiems, pla
tinti Dievo karaliją ant že
mės — kokia tai plati dirva 
visuomenės veikimui plačio
je to žodžio prasmėje.”

Taip, prasmė to žodžio 
plati ir daug reiškia. Tik 
paimkime vieną Sąjungą: ji 
turi į 3,000 narių — ir visi 
„bedieviai.” Ot, jau čia tuo
jaus, skaitant tik po $5 už 
ausinę, Romos trustui nuos
tolių pasidaro $15,000 į me
tus. O juk Sąjunga neapi
ma da visos lietuvių „pasau
linės” inteligentijos. Nela
bai apsiriksim, jei pasaky- i 
sim, kad da trissyk tiek yra 
ne sąjungiečių, kurie nevai
kščioja bažnyčion. Pirmei
viai gal visai to ir nereali
zuoja, kiek jie nutraukia po
piežiaus milicijai dolerių, 
bet „Draugas” tai gerai su
pranta ir širdį jam skauda, 
kad visi tie doleriai nepriei
nami, ypač, kada

„Mums yra žinoma, jog 
daugelis inteligentų norėtų 
eiti išvien su katalikais, no
rėtų varyti vienodą kultūros 
darbą su kunigija, norėtų 
parapijų jiegas suvartoti 
platesnei visuomenės gero
vei — bet neturi drąsos tų 
norų viešai išreikšti, pasiro
dyti su jais prieš žmones.”

Bet kodėlgi jie neturi drą-1 
sos? Į tą turbut geriausia 
tiks garsaus vokiečių filozo- 
fo Kanto paaiškinimas. „Į-l 
sivaizdinkime sau — sako: 
Kantas — kad užtinkam vie- krata ir leidėjas patrauktas 
ną besimeldžiantį žmogų, teisman. _
kad ir negarsiai, bet besi
meldžiančiojo stovije. Kiek
vienas žino, kad jis susimai
šys, lyg kad butume jį suga
vę prie darbo, kuris daro 
jam gėdą. Kodėl gi? Jei su- 
gaunam žmogų besikalbantį 
su savim, tuojaus ateina 
klausimas, ar neturi jis gai
dukų galvoj. Taip pat esti 
ir tuomet, kada užtinkam jį 
tokiam stovije, kada žmo
gus kreipiasi į tą, ko jis vi
sai nemato ir ko visai tenai

nėra.” Tas jau išaiškina 
klausimą, kodėl „Draugo” 
inteligentai, kurie norėtų ei
ti išvien su katalikais, netu
ri drąsos tų savo norų viešai 
išreikšti.

Ir taip, „Draugas” negali 
sugalvoti, kaip čia tuos in
teligentus savo pusėn pa
traukus. Jis sako, kad jau 
net ir „Kova” pradeda atsi
versti. Taigi jis kviečia 
„pasaulinius” inteligentus, 
ar neprisirašytų tie prie pa
rapijos:

„Pittsburgh’o 
bus pakeltas ir 
inteligentijos 
Gal koks drąsesniųjų inte
ligentų atvažiuos ir išdės
tys apie galimus įvykinti 
draugiškesnius santykius 
pasaulinių inteligentų su 
kunigija ir parapijomis.”

Ne, „Drauge,” paukštis į 
kiaušinį niekados negrįžta, 
negrįžš ir svietiškoji inteli
gentija prie jūsų idėjų, ku
rios jau baigia savo amžių ir 
atsiduoda vien pelėsiais. 
Žmonija, mat, eina pirmyn, 
o ne atgal, ir todėl jus nuo 
pirmeivių kas sykis atsilie- 
kat vis toliau. Jei norit, kad 
męs butume su jumis — ei
kit su mumis, nes mums pri
klauso ateitis, ne jums!

Kongrese 
pasaulinės 
klausimas.

dyba atrado, kad ir šis ”do- 
| nosas” be pamato.

Su tais donosais, tarp.ki
tų, esąs arti surištas kun. 
Bikinas ir šv. Kazimiero 

1 draugija Kaune.
Tai, kaip darbuojasi mu

sų dvasiški ja ant lietuviš
kos dirvos! Amerikos lietu
vių patriotai gali pasi
džiaugti iš to. Kada Ol
šausko „Saulė” prasigyvens, 
da daugiau tokių darbelių 
išgirsime. Lai gyvuoja 

! „Saulinės” mokyklos! Dau
giau bus chuliganų.

______ ■MI

Išsipildė.
Kada pasklydo gandas, 

jog Amerikon atvažiuoja 
drg. Grigaitis, brooklyniš- 
kė „Vienybė Lietuvninkų” 
pradėjo džiaugtis, „kad bu
siąs nors vienas rimtas vy
ras tarp lietuviškųjų socija
listų.” „Laisvė” ir „Keleivis” 
ant to patėmijo, jog drg. 

j Grigaitis „Vienybei Lietuv
ninkų” tik tolei rimtas, pa- 

j kol jis toli, bet tegul tik jis 
atvažiavęs čionai paklydu
sius musų „patriotus” pa
kritikuos, jis bus toks pat 
nenuorama, kaip ir kiti.

Ir musų žodis išsipildė. 
Drg. Grigaitis pakritikavo 
per „Pirmyn” išklybusią 
„Vienybės Lietuvninkų” lo
giką ir, kaip matai, iš „rim
to vyro” jis virto beveik į 
„pirmažiemį pradinės mo
kyklos mokinį,” su kuriuo 

; „Vienybės Lietuvninkų” vy
rai skaito net

„bergždžių ir bereikalin
gu savo ginčą.... Platėliau 
išsireiškus — ginčytis su 
tokiais žmonėmis, kurie žiu
ri į plačiausius pasaulio da
lykus per siaurutį partijinį 
plyšelį, yra bergždžias laiko 
aikvojimas.”

Taip „V. L.” šiandien kal
ba apie draugą Grigaitį, 
taip tie vyrai muša vakar 
išreikštą savo nuomonę, ir 
tai vien dėl to, kad drg. Gri
gaitis nurodė, jog „Vienybė 
Lietuvninkų” nemoka arit
metikos.

Bet bijodamosi, kad nelik
tų da daugiau sukirsta, 
„Vienybė Lietuvninkų” atsi
sako daugiau eiti su socija- 
listais į ginčus. Pamatė sa
vo silpnumą.

Kunigai šnipų rolėje.
Rygos liet, katalikų kuni

gai atlieka tikrųjų šnipų 
darbą. Neseniai jie buvo 
padarę „donosą” ant „Ry
gos Naujienų.” Pasekmė 
buvo tokia, kad to laikraščio 
redakcijoj buvo padaryta

. Bet teisme įskųs
tasis liko išteisintas ir prie 
to da išėjo aikštėn, kad tą 
šnipų darbą atliko katalikų 

i kunigėliai.
Paskui jie padarė „dono

są” ant „Rygos Naujienų” 
kalendoriaus, prie ko patįs 
„donosčikai” per savo dva
sišką organą „Rygos Gar
są” dabar prisipažino.

Trečias „donosas” buvo 
parašytas ant pirmeiviškos 
Rygos lietuvių draugijos 
„Žaislo,” bet gubernijos val-

Vėl „jubilėjus.”
„V. L.” perskaitė „Tėvy- 

■ nėj” korespondenciją, kad 
šįmet sukanka tūlam p. T. 

1 Astramskui 60 metų ir ma
no, kad tai svarbus lietuvių 
istorijoj nuotikis — p. Ast- 
ramsko. visuomenės „veikė
jo,” 60-metu sukaktuviu 
„jubilėjus!”

Na, ar nejuokingi gi žmo
nės tie taip vadinamieji mu
sų „tautiečiai?” Vienas sus
kaitė, kad nuo Baltraus at- 
vvkimo Amerikon sukanka 
44 metai ir 7 sąvaitės — ir 
jubilėjus! Kitas suskaitė, 
kad Raului sukanka 60 me
tų — jubilėjus! Ir tai vis 
svarbus nuotikiai! O kaip- 
crį ! fe1 •

Kas juokingiausia, tai 
„įubilėjinės” jų skaitlinės. 
Kuomet visas pasaulis jubi- 
lėjinėmis skaitlinėmis pri
pažįsta 25, 50,100 ir t.t., pas 
musų „patriotus” ir 441Ą 
gali būt jubilėjumi. Jeigu 
jau taip, tai jubilėjus gali
ma švęsti kas metai.

Nepaprastas streikas.
Pereitoj sąvaitėj Bostone 

ir jo apielinkėse sustreikavo 
. pradinių mokyklų vaikai, 
reikalaudami trumpesnių 
mokslo valandų. Streikas 
apėmė didįjį Bostoną, Ja- 
maica Plain, Charlestowną, 
Cambridge, Roxbury ir So. 
Bostoną. Vaikai surengė 
kelias demonstracijas, ap
daužė „streiklaužius,” iš
mušė keliose mokyklose lan
gus ir pastatė „pikietus,” 
kad neleistų į mokyklas 
„streiklaužių.” Keliose vie
tose buvo pašaukta polici
ja, kuri neapsiėjo nepavar
tojus savo lazdų. Buvo iri 
areštų. Dabar prie kiekvie-i 
nos mokyklos pastatyta po 
du policistų. Mokyklų 
valdvba atsišaukė i tėvus, 
kad suvaldytų savo vaikus. 
Po to atsišaukimo „streikie
riai” paliko daug ramesni. 
Sakoma, kad tėvai pavarto
jo savotiškus vaistus — 
diržą ir šliurės padą.

Kaip rodos, šį streiką su* 
rengė Romos agentai, kad 
diskreditavus viešas moky
klas, iš kurių išmesta bibli
ja ir popiežinės tikybos iš
guldymas.

Socijalistai laimėjo.
Naugatuck, Conn., mies

to valdžios rinkimuose, ku
rie atsibuvo 5 gegužės, vėl 
socijalistai laimėjo. Repu
blikonai ir demokratai vi
siškai sumušti, nė vienas jų 
neperėjo. ”Waterbury Re- 
publican” sako, kad demo
kratas Hugh Hearns, kuris 
jau 18 metų buvo miesto 
klerku ir niekad stipresnio 
kandidato už save neturėjo, 
šįmet likosi sumuštas. Abel- 
nai imant, ant kiekvienų 
970 socijalistų balsų demo
kratai gavo 660, o republi
konai — 265. Išrinkta 19 
naujų viršininkų ir visi so
cijalistai. . ;

Smagu girdėti, kad darbi- ] 
ninkai susipranta. <

•v

Senatorių rinkimas.
Rinkimas senatorių žmo

nėmis pasilieka vis da neiš
rištu klausimu. Iki šiol juos 
rinkdavo legislaturos. Bet

patėmyta, kad toks rinki- kių lietuvių, kurie nesu- 
mas labai neteisingas. Poli- pranta savo kalbos ir paė- 
tikieriai rinkikus paperka mę knygą arba laikraštį, 
ir tokiu budu į Suvienytų nežino, ką skaito. Baigda- 
valstijų senatą įneina tokie mas savo kalbą paaiškino, 
purvini politikieriai, kurių jog pas jį galima užsirašyt 
žmonės niekuomet nebūtų „Laisvę,” „Keleivį” ir ”Lie- 
rinkę. Taigi sumanyta, | tuvą.” Turiu da pridėt, jog 
kad senatorius turi rinkti; pertraukose buvo deklama- 
patįs žmonės, taip pat, kaip cijos ir dainos. Deklamavo 
prezidentą. Bet kad pada- M. Blažiutė, M. Norvaišiu- 
ryti tokią reformą, reikia tė ir J. Gružinskiutė. Pas- 
permainyti konstituciją, o tarajai deklamuojant iš pu
tam reikalingas didžiumos blikos vienas suteikė gėlių 
valstijų pritarimas. Visos bukietą. Taipgi dainavo 

Chicagos L. S. S. Vyrų Cho
ras. Publikos buvo pilna 
svetainė ir ramiai užsilaikė. • 
LSS. 4 kp. nesnaudžia, vis 
ką nors veikia. Mėnesinia- 

consin valstija ir nuo jos me susirinkime nutarė par- 
nutarimo prigulės, kaip bus davinėt „Kovą” prie švent- 
renkami senatoriai. Kapi- namių. Atsirado daug liuos- 
talistų partija deda visas norių, kurie jau kelis šim- 
pastangas, kad palikti po tus išpardavė, nes prie baž- 
senovei. Mat, tie ponai bi- nyčios ir „šventakupriai” 
josi, kad žmonės paskui ne- nesibijo „Kovos;” perka ir 
išrinktų į senatą socijalistų, davatkos, kad pamačius tą 
kaip jie buvo išrinkę į kon- kunigų keikiamąjį laikrašti, 
gresą Bergerį. S. Narkis.

KENSINGTON, ILL.
Baland. 19 įvyko savotiš-

I
valstijos tą klausimą svars
tė ir 35 iš jų pritarė, bet 
kad pataisyti konstituciją, 
reikia 36. Dabar šitą klau
simą baigia svarstyti Wis- 

* 1 J • • • •

Sufragistės pralaimėjo.
Pereitoj savaitėj Angli

jos parlamente vėl buvo pa- kas paminėjimas metinių 
keltas klausimas apie mote- sukaktuvių Visų šventų pa
rų balsavimo tiesas. Pre- rapijos choristų ”nuo netei- 
mieras Asąuith darbavosi singo prašalinimo iš choro 
kiek tik galėjo, kad mote- per kun. Serafiną.” (taip 
rims neduoti balso. Sufra-. buvo pažymėta ant apskel- 
gistės tuo tarpu kėlė triukš- bimų ir ant vartų iškabos), 
mą, degino namus ir bažny- Mat, metai atgal, tūlų nesu- 
čias, kad padaryti didesnį sipratimų su choro vedėju 
efektą ant parlamento. Te- p. A. Pocium dėlei, choris- 
čiaus nutarta 266 balsais tai „sustreikavo” ir vieną 
prieš 219 moterims balso ne- šventadienį neatėjo giedoti, 
duoti. Nors sufragistės vėl Kun. Serafinas per pamok- 
pralaimėjo, bet jau nedide- slą pasakė, kad streikierių 
liu balsų perviršiu. Gali bu- jam nereikia. Ir choristai 
ti, kad sekančiu kartu ka- j daugiau nebegrįžo. Visi vė- 
riaujančios Anglijos mote- liau prisidėjo prie Šv. Juo- 
rįs ims viršų. zapo parapijos (So. Chica-

: goj) ir ten sutvėrė chorą. Ir 
dabar jie kėlė savo metinių 
sukaktuvių apvaikščiojimą. 
Tame vakare dalyvavo ir 
kun. A. Petraitis (žinomas 
čionai astronomas, kurio 
observatorija yra bene an
tra sulig didumo III. valsti
joj), klebonas So. Chicagos 
parapijos. Pirmiausiai jam 
buvo padaryta ovacija: pa
tiko ji vartuose ir kol priėjo 
prie salės — barstė gėles, o 
choras salėj padainavo jam 
„Lai gyvuoja sveiks.” To
liaus sekė lošimas „tragedi
jos” „Kerštinga meilė.” At
lošė gerai. Po to kalbėjo p. 
J. J. Stankus. Norėjo daug 
ką, ir gero pasakyti, bet kal
ba išėjo gana silpna. To
liaus sekė lošimas „Knarkia 
paliepus,” kuri sulošta irgi 
gerai. Bet kaip „tragedija,” 
taip ir komedija yra labai 
silpnos ir gražesnio įspū
džio nepalieka.

Po to choras padainavo 
„Lietuva, tėvynė musų,” šo
kiai (be svaiginančių gėri
mų) — tuo vakaras ir užsi
baigė. Publikos buvo nema
žai. . •

Reikia da paminėti, kad 
p. A. Pocius, vargoninkas, ir 
p-lė A. Klimavičaitė, žino
ma chicagiečiams solistė 
dainininkė, stengėsi šiam 
vakarui kenkti. Jie įbaugi
no dvi lošėjas, F. Bruškaitę 
ir J. žilevičaitę, kad neitų 
lošti, nes kitaip jų prie savo 
choro nelaikys. Ir jos buvo 
diena prieš lošimą atsisakę, 
bet pasisekė perkalbėti ir 
prieš patį lošimą sutiko loš
ti ir lošė ir tuomi astisakė 
nuo baž. Visų Šventųjų pa
rapijos choro. (Dabar, ro
dos, A. Pociui persiprašius, 
jos vėl sugrįžo prie jo cho
ro). Piktoji Dvasia.
NIAGARA FALLS, N. Y.
Darbai čia sunkus, žmo

nės dirba daugiausia gele
žies ir popieros fabrikose, 
bet uždarbiai nekokie. Lie
tuvių čia yra nemažas bū
relis, bet daugelis jų sulen
kėję. Kadangi čia nėra baž
nyčios, tai aplink lietuvius

Už prirodymą duosim 
$1,000.00.

"Keleivio” redakcija ap
siima išmokėti $1,000.00 
kiekvienam lietuvių katali
kų kunigui, kuris pirmutinis 
prirodys šiuos dalykus:

1. Kad yra toks Dievas, 
kaip biblija ir katalikų kuni
gai skelbia.

2. Kad tas Dievas sutvėrė 
Adomą iš molio, o Jievą iš 
jo šonkaulio.

3. Kad žmogus turi dūšią, 
kuri jam numirus eina į pra
garą arba į dangų.

4. Kad yra toks dangus, 
kur gyvena visi šventieji.

5. Kad yra pragaras su 
amžina ugnim ir smala.

6. Kad yra velnias.
Kiekvienam liet, katalikų 

kunigui, kuris tą viską fak
tiškai prirodys, męs išmokė
sime $1,000.00.

„Keleivio” Redakcija.

KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL.

1 gegužės LSS. 4 kp. pie
tinėje miesto dalij parengė 
prakalbas. Pirmas kalbė
tojas, A. Petraitis, aiškino, 
kodėl darbininkai apsirinko 
sau pirmą gegužės už visa- 
svietinę šventę; kvietė dar
bininkus organizuotis, nes 
be vienybės nebus pergalės 
ir išsiliuosavimo iš kapitali
stų vergijos. Antras kal
bėtojas turėjo būt K. Gugis, 
bet tas nepribuvo, todėl jo 
vietoj kalbėjo A. Antonovas 
iš Bostono. Pastarasis per
siprašė publikos, kad nesąs 
prisirengęs, todėl apie dar
bininkų išnaudojimą ir apie 
socijalistišką judėjimą daug 
nepasakė. Kalbėjo daugiau
sia apie girtuoklystę ir na
minį gyvenimą. Pašiepė 
darbininkas, kad jie gyve
na ir patįs da nežino, kiek 
katras kaulų turi. Ragino 
lietuvius išmokti savo gry
ną kalbą, nes daug esą to-

• v
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suka kun. Pėža ir rankas 
trindamas jis jiems švel
niais žodeliais įkalbinėja, 
kad pastatytų bažnyčią. 
Gėda butų tiems skur
džiams dėti tokį jungą. Ku
nigas turėtų suprasti, kad 
tokiai saujalei žmonių pas
tatyti ir užlaikyti bažnyčią, 
uždirbant su šeimynomis 
po 10 dolerių, reikėtų neval- 
gyt.

Žmonės čia neišpasakytai 
tamsus, laikraščių visai ne
skaito, tik meldžiasi ir gir
tuokliauja. Jei žmonės bu
tų nors kiek apsišvietę, tai 
suprantama, kunigo ir klau
syti nenorėtų, nes suprastų, 
kad saujalė žmonių bažny
čios užlaikyti negali, o jei
gu ir pastatytų, tai skolose 
prapultų; bet kaip tokie 
tamsuoliai, tai bepiga juos 
už nosies vadžioti.

A. Žiburis.
MONTELLO, MASS.

Gegužės 3 d. čia buvo mo
terų draugystės "Birutės” 
balius ir prakalbos. Kalbėjo 
drg. L. Pruseiką. Kalbėjo 
gerai, tik bereikalo užgau- 
dinėjo kitus kalbėtojus, sa
kydamas "tokie auksabur
niai kaip Michelsonas, Ba
gočius...” Męs tokių prakal
bų nenorim; kam reikia ki
tus užgaulioti? Męs pačios 
žinom, kas yra geras.

P. Duktė.

GARDNER, MASS.
Balandžio 19 d. atsibuvo 

"Aido” teatras, vaidinta 
i "Vagįs.” Publikos buvo 
daug ir iš aplinkinių mies- 

, tukų. Ant 18 d. gegužės 89 
kp. rengia koncertą, į kurį 

; įžanga bus dykai. Koncer
tas susidės iš monologų, dia
logų, dainų, deklamacijų 
ir tt.

27 balandžio buvo I. W. 
W. 548 kp. prakalbos. Kal
bėjo Wm. Yates. Nekaip 
nusisekė, nes permažai bu
vo žmonių. Visgi taip vadi
nami "amerikonai” yra akli, 
savo reikalų nesupranta, 

j Šis miestas daugiausiai ap
gyventas airiais ir Kanados 
francuzais, taigi nėra ir ko 
norėti, kad Romos apjakin- 
ti vergai ką nors suprastų. 
Prakilniausia tauta Gard- 
nerij tai finai; bet jų yra tik 
apie 1,000 ir jie neką gali 
padaryti tarp 15,000 gyven
tojų.

1 gegužės, vakare, atsibu
vo pirmą sykį Gardnerije 
demonstracija. Demonstra
ciją surengė finai socijalis
tai. Maršavime, kuris pra
sidėjo nuo Monument Park, 
7:40 vai. vakare, ir prakal
bose, kurios buvo finų soci
jalistų svetainėje, dalyvavo 
visokios tautos. Pirmą vie- 

’tą pagal skaičių užėmė fi- 
;nai; antrą — lietuviai; kitų 

Lietuviai so
cijalistai neistengė ši svki 

" t tik

I

TAYLOR SPRINGS, ILL. bHv,°. ™ažiau:
Yra čia viena anglies ka- ofičiiaKška‘i’t"prisidėti, tik 

sykla, kun dabar dirba kas- paskleidė 500 spaudintu la- 
dieną, bet iš kitur atkelia- De]ių, raginančių lietuvius 
vus sunku darbas gauti, darbininkus dalyvauti. De- 
Nors yra čiaW M. of A. u-: monstracija ‘ ‘
nija, bet mažai, ką ji darbi- riau, __ _____ ____
ninkams gelbsti; kas pripi- Maršu oto jų buvo gana daug, 
la bosams gerklę, tas da ge- žiūrėtojų užsikimšę gatvės.

nija, bet mažai ką ji darbi-
t nusisekė ge

riau, negu buvo tikėtasi.

riau uždirba, o kas ne, tas 
vos tik nuo bado ginasi, li
nija tik ant popieros turi 
vardą. Žmonės skundžiasi, I 
kad bosai ir perdėtinis ima 
kyšius, o unija negirdi.

Dabar čia pastatė naują 
šapą (American Žino Co.). 
Čia unijos nėra, bet dirba 
gerai ir paprastas darbinin
kas gauna $2.10 už 10 vai. 
darbą, po 21 c. ant valan
dos. Mokantis darbą gauna 
daugiau. Darbas nesunku 
gauti, tik . karšta dirbti, y- 
pač vasaros laiku. Bet prie 
ugnies visose lieiiklose tas 
pats. Daug ir lietuvių čia 
dirba.

1 d. balandžio tapo palai
dota Zaveckienė; paliko vy
ras su dviem anūkais ir žen
tas, kuris yra apleistas pa
čios.

Nors miestukas „sausas,” 
bet žmoneliai gyvasties lašų 
turi ir traukia, iki proto ne
tenka. Apšvieta tarp lietu
vių tokia, kaip po pavožtu 
puodu. P. C. Počėsa.

W. PULLMAN, ILL.
Balandžio 27 d. įvyko va

karas naudai steigiamojo 
”Aušros” knygyno Rose- 
lande. Scenoje buvo stato
ma Uptono Sinclair’o vien- 
naveiksme drama "Vagis.” 
(K. J. Valio vertimas). Lo
šė Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio lošėjai: Jim Tara- 
dy — darbininkas — J. Bal
sis, Harvey Austin — advo
katas — F. Skrubutėnas ir 
Elena, jo pati — M. Dundu
lienė; atlošė gerai. Po loši
mo deklamavo J. Grybas — 
Yra šalis kur upė teka — ge
rai ; V. Dargis — Pabuskie, 
sesute — silpnokai, ir J. Sa- 
dulienė — Į darbą kareiviai 
ir kt. — gerai. Ant galo L. 
M. D. ”Aido” choras, veda
mas J. J. Jakaičio, padaina
vo kelias daineles. Dainos, 
apart vienos ("Tėvynė,”) iš
ėjo gerai.

Žmonių buvo nemažai, 
tad pelno knygynui liks. Vi
sas vakaras abelnai padarė 
gerą įspūdį į žmones.

Piktoji Dvasia.

Po parodos svetainėj buvo 
prakalbos anglų, finų ir lie
tuvių kalbose. Taipgi finų 

' kalboj buvo dainos, muzika 
ir teatras — revoliucijoniš
ka, sujudinanti 2-jų aktų 
drama. Maršavęs.

SCRANTON, PA.
Šiomis dienomis persiski- 

rė su šiuomi svietu šie žmo
nės: Mikol. Grinaveckis ta
po užmuštas angliakasyklo- 
je; namo da gyvą parvežė, 
bet tuoj mirė. Paėjo iš Kau
no g., Raseinių pav. Buvo 
teisingas ir doras žmogus; 
paliko pačią, dvi dukteris ir 
sūnų, mirė turėdamas apie 
54 metus, 13 metų išgyveno 
Amerikoj, turėjo savo loc- 
nus namus, vertės apie trijų 
tūkstančių dolerių, prigulė
jo prie Šv. Stanislovo dr-stės 
ir Woodman angliškos drau- 

įgystės, iš katrų gaus nema
žai turto velionio likusi pa-i 
ti. Laidojo neprigulmingos 
Šv. Juozapo parap. kun. Mi- 
ckevičia, kuris pasakė grau
dų pamokslą, kad daugelis 
iš pažįstamų apsišluostė a- 
šaras. Velionis lapo palai
dotas ant lenkiškų kapinių.

Andrius Blažys tapo su
degintas gazo ekspliozijos 
angliakasykloj. Nuvežtas li
gonbutin po kelių dienų mi
rė. Paėjo iš Suvalkų g., Se- 
napilės pav., Balbieriškio 
palivarko, 24 metų amžiaus, 
Paliko pačią Lietuvoj, išgy
veno Amerikoj apie 2 metu; 
prie draugystės jokios ne
prigulėjo, todėl reikėjo 
kolektuoti vaikščiodami per 
stubas, kad surinkt palaido
jimo lėšas.

Antanas Kurapka, likosi 
sudegintas angliakasykloje 
per užsidegimą gazo. Nuve
žtas ligonbutin už kelių die
nų mirė. Paėjo iš Suvalkų 

Senapilės pav., Balbieri
škio gm., apie 33 metų se
nas. paliko pačią su mažais 
vaikučiais; buvo doras ir f 
teisingas žmogus; prigulė- Į 
jo prie Šv. Petro draugys
tės.

Lai bus jiems lengva šita 
svetima žemelė. J. I’etrikys.

■GREAT NECK, L. I, N. Y. j j
26 balandžio per pasidar- 

i bavimą LSS. 168 kp. čia sta
tė ant scenos 2 aktų dramą 

I "Gudri Našlė,” sulošė pusė
tinai. Pertraukose padekla
mavo A. Sapiega ir A. Ur
bonas, jie labai užganėdino 
publiką. Ant galo Sapiega 
sulošė monologą "Tai bent 
Socijalistas,” kas labiausia 
patiko visai publikai. Va
karas užsibaigė šokiais. Pa
sigėrę anglai bandė sukelti 
muštynes svetainėje. Bet 
tuos veik prašalinta ir vis
kas užsibaigė gerai.

Čia trįs metai atgal, kol 
LSS. kuopos nebuvo, niekas 
nė nežinojo, kas yra teatras 
ir kaip jį lošia, o dabar kaip 
susitvėrė LSS. kuopa, tai 
per pasidarbavimą jos ke
lių draugų jau perstatė du 
veikalu. Patartina ir toliau 
darbuotis LSS. 168 kuopai.

A. Sapiega. 
MILFORD, MASS.

Jau penkios sąvaitės, kaip 
čionai tęsiasi streikas. Strei 
kuoja daugiausiai italai. 
Skebauja airiai ir francuzai. 
Skebų kompanija prisigabe- 
no iš kitur, o ir iš streikuo
jančių tarpo daugelis slapta 
bėga parsiduoti kapitališ- 
kon vergijon. Tokiu budu 
kapitalistai tvirtai laikosi 
prie savo užsispyrimo ir ne
nori nė girdėti apie kovojan
čių darbininkų reikalavimą. 
Kapitalistus nuo badaujan- 

I čių žmonių gina netik būriai 
prisamdytų ir apginkluotų 
valkatų, bet ir policija. Vie
nas tų valkatų užpereitą są
vaitę iš užpakalio prisitai
kęs nušovė streikierį Emi- 
lių Bocchioccį. 
žmogžudžio 
Gegužės 2 
streikierių 
dirbtuvių.

P. 
CICERO, ILL.

Balandžio 6 buvo čia "Va
karinės žvaigždės Kliubo” 
surengtas vakaras. Prog
ramas buvo gana platus ir 
rasi publika butų pilnai už
siganėdinus, bet viskas su
iro nepribuvus užkviestiems 
iš Chicagos kalbėtojams p. 
B. K. Balčiui ir P. Galskiui. 
Papeiktinas yra toks pasiel
gimas, kad prižada, o neiš
pildo ir lieka netik patįs, bet 
ir rengėjus palieka suve
džiotojais. Lygiai yra peik
tina ir vakarų rengėjams, 
kad išrenka vakaro vedėju 
žmogų, kuris nežino kaip ką 
pradėti ir iš situacijos išei
ti. Iš tų minėtų priežasčių 
surengtas vakaras visai ne
pavyko. Rengėjas.

DORRISVILLE, ILL.
Musų miestelio ir aplinki

nėj Harrisburge ir Ledfor- 
de darbai angliakasyklose 
sumažėjo. Nuo potvinio lai
kų dirba vos 2—3 dienas są- 
vaitėje, o kasyklos Ogara 
Coal Co., No 3, atleido du 
šimtu darbininkų nuo dar
bo. Daugelis žmonelių išva
žiuoja darbų pasijieškoti į 
kitus miestelius.

J. B. Jusevičius.
BRIDGEPORT, CONN.
4 gegužės 41 LSS. kp. su

rengė čia prakalbas, su mu
zika ir deklamacijos su tik
slu apvaikščioti darbininkų 
šventę — 1-mos Gegužės.

Kalbėjo F. J. Bagočius, iš 
Bostono. Kalba buvo dvie
juose atvejuose: istorija 
žmonių kovos už būvį, ir kas 
pagimdė socijalizmą, o ant
ru kartu aiškino apie unijas, 
ką jos šiandien lošia darbi
ninkų kovoje už kąsnį duo
nos. Sulygino A. F. L. ir I. 
W. W.; prie pastarosios lie
pė visiems rašytis.

Muzikos dalį atliko B. C. 
Viznienė, skambino ant pia
no ir M. G. Paukščiutė ant 
smuikos sekančias meliodi-

I

I

Valkatos 
nė neareštavo, 
suareštavo 18 
už pikietavimą

Čekanauskas.

jas: „Ant Barikadų,” „Var
pelis,” „Pavasario Daina,” 
„Nemuno Vilnįs” ir ant pa
baigos „Marsalietę (iš Tri
mito).

Mažos mergaitės A. Šve- 
reckiutė ir V. širvinskiutė 
deklamavo. Aukų padengi
mui lėšų surinkta $o.75. Pu
blikos buvo apie 100 ypatų 
kas gana daug po neseniai 
buvusių čia kapuciniškų mi
sijų. Publika užsilaikė ra
miai, apart mažų vaikučių.

Paukščiutė.
PARK CITY, UTAH.

Šiame miestelij lietuvių y- 
ra 30, ir viena lietuviška fa- 
milija, bet gaila kad iš tokio 
būrelio mažai tesiranda pro
taujančių žmonių; tamsybė 
ir girtuoklystė pirmoj vie
toj.

Saliunų čia randasi 
jie nemažai pelno iš 
neišmanėlių lietuvių, 
žinoma, ne iš visų.

Darbų čia kitokių 
kaip tik sidabro kasyklos. 
Mokestis nevienoda; bet a- 
belnai visi pusėtinai uždir
ba, tik jų uždarbis lieka sa
liunų naudai. Laikraščius 
mažai kas skaito. Iš laik
raščių čia ateina 3 egzemp
lioriai „Keleivio,” "Laisvės” 
ir „Saulės.” Čia randasi ke
li geri katalikai, kurie skai
tančių "Keleivį” bijo, sako, 
kad griekas „Keleivis” skai
tyti, ir klausvti. .

Mergos Vaikas. 
KENOSHA, WIS.

Balandžio 19 vietinė drau
gystė "Lietuvos Balsas” 
statė ant scenos "Viršaičio 
Vargai.” Teatras nusisekė 
neblogai. Žmonių buvo apie 
300, net vietų svetainėje pri
truko. Mat, nesitikėta, kad 
tiek žmonių bus. Vietinis 
vargoninkas apskelbė laik
raščiuose, kad tą pat dieną 
loš ir „Birutės” draugystė 
sykiu su ”L. B.,” vienok p. 
S. S. prižadėjimo neišpildė 
ir iš Kenoshos dingo.

Po teatro buvo dialogas 
„Turtuolis ir Darbininkas,” 
A. Bubelė ir K. Paukštys at
liko gerai. Deklamavo V. 
Brazevičiukas "Mano Gim
tinė” ir "Principų Tvirtu
mas.” Z. Brazevičiutė "Lie
tuva Tėvynė Mano.”

Draugystė „L. B.” 
sulošti ištorišką tragediją— 
velijame geriausio pasiseki
mo. Aktoriams, draugys
tei ir svečiams, o ypatingai 
p. J. Balčaičiui už svetainės 
davimą ištariame širdingą 
ačiū.

Gegužės 3 ir 4 dr-stė „Bi
rutė” statė ant scenos "Blin
da. svieto ligintojas.” Šv. 
Petro parapijos naudai. 
„Birutė” žada važiuoti lo
šti minėtą veikalą į Racine 
ir Milwaukee. Linkėtina pa
sisekimų. K. Brazevičius.

WEST LYNN, MASS
Nedėlioj, 4 gegužės, atsi

buvo parengtas LSS. 61 kp. 
koncertas. V. šimkevicia 
kalbėjo, temoj, "Kodėl dar
bininkai socijalistai švenčia 
Pirmą Gegužės.” Publikai 
patiko. Vėliaus buvo mono
logai, dialogai ir deklamaci
jos, Džian Bamba su Keide, 
Juras Ridzikas. Du drau
gai pagrajino ant balalaikų. 
Žmonėms geriausiai įtiko 
savo juokingumais Čigonas, 
kuris buvo iššauktas ant pa
grindų net tris kartus. Pu
blikos buvo apie 400 ir visi 
ramiai užsilaikė. Aukų lė
šų padengimui surinkta 5 d. 
ir 15c.

Kadangi koncerto progra
mas buvo gana platokas, tai 
ir tęsėsi nuo 6 v. iki 10 vai. 
nakties. Baigianties atsiba- Į 
ladojo keli su pilnomis gal-! 
vomis katalikai, ir žinomas į 
lynniečiams trukšmakelis 
„petliorius.” Šis pastarasis 
atėjo už scenos ir reikalavo J=L 
aktorių, kad nepeiktų kuni- *-

12 ir 
musų 
nors

nėra,

žada

gų. Kad į tai nepaisyta, jis 
atsiliepė garsiai, tad iš pu
blikos pasipilė balsai: „Iš
mest lauk tą girtuoklį.” Gė
da tokiams gaivalams tarp 
susipratusių žmonių.

Ant pabaigos socijalistai 
norėjo diskusijų, bet iš Ka
talikų pusės niekas nestojo.

Burdigonis.
CLEVELAND, OHIO

Skaitydamas No 18 „Ke
leivio” randu koresponden
ciją iš Clevelando, po kuria 
pasirašo p. M. Klimas.

Jis aprašo LSS. 3 kp. at
sibuvusį vakarą. Anot jo, 
3-čia lietuvių socijal. kuopa 
šiame atvėjije irgi pusėtinai 
darbuojas; tik ant galo duo
da jai patėmijimų. Bet tie 
patėmijimai, rasit, bus pa
remti vien ant tuščio „aš!” 
Nekritikuosiu aš čia perdėm 
p. Klimo korespondenc’ją, 
negi girsiu buvusį vakarą, 
nes tas tik bereikalingai už
imtų vietą, tik pastebėsiu p. 
Klimui, kad jis nieko neišti- 
ręs duoda patėmijimus. A- 
not jo: „Penkto Prisakymo” 
artistams truko originališ
kumo ir gyvumo. Visai ne 
taip. Lošė visi gerai, ypač 
Kokštas, Andrius ir Tutu
tis atlošė gerai. Kiti viduti
niškai. Kaip iš tokių žmo
nių geriau ir negalima rei
kalauti, nes jie dirba sun
kius darbus, liedami kruvi-

čiai (turbut šv. Jurgio d-jos 
nariai taip vadinami. Red.) 
parengė čia balių. Balius 
tai ne naujiena, bet naujie
na to baliaus apgarsinimų 
kalba. Skaitai žmogus pla
katą ir stebiesi, kokia kalba 
jis rašytas; vieni sako, kad 
latvių, o kurie moka latviš
kai —nesupranta, sako, gal 
esperantiškai. Štai, kaip lie
tuviškos draugystės apskel
bimas skamba:

"MIACIN BALIUS
Parengė Drangistie L.S.Y.K. 
Norwood, Mass., 3 Gurio Ab 
3 moio 1913 m Swietanios I v

Conger Hall
506 Washington Street, 

Norwood
Presidies 6, wal wakra 

tnauks wielei nakca mield- 
j zem wien

Liettuwin yr Lietnwatu 
acilankic ant wivs mieieto 
balans acilankic Bus La- 
kiancon knasa Pwikus Pra- 

įzantas niekados niehuwo Su 
' paojanbu Thomitetas.” 

Ar ne sarmata tokiems 
lietuviams, kurie nemoka 
patįs savo kalbos, o su ap
garsinimais kreipiasi pas 
žydus, kuomet čia pat So. 
Bostone yra lietuviškos 
spaustuvės? O vištai gudrus 
vyrai! Pasakyk jiems, kad 
užsirašytų laikraštį, tai 
gausi atsakymą, kad jie

j

i niškai. Kaip iš tokių žmo-| 
nių geriau ir negalima rei- i 
kalanti, nes jie dirba sun- ' 
kius darbus, liedami kruvi- 
ną prakaitą. Turbut musų daugiau žino ir už laikraš- 
korespondentams tik tenai £įus, fcada taip daug ži- 
buna originališkumas ir; nodami narašo aD^arsini- 

■ gyvumas, kur yra t__
giausia juokų.

Toliaus jis rašo, buk gerai 
atliko deklamaciją p. Pečiu- 
čiutė. Deklamaciją geriau
sia atliko J. Naujokas, kurį 
publika labiausia čia myli, 
nes tai tikras komikas ir jis 
sulig savo typo pasirenka ir 
deklamacijas. Merginos, ku
rios deklamavo, išėjo labai 
silpnai, taip kad toliau nuo 
scenos ir nesigirdėjo.

Anot jo, apsirengimuose 
truko "originališkumo.” Bet 
gerai butų buvę, kad butų 
Klimas pranešęs, gal pas jį 
buvo žemsargių uniformų? 
Clevelande tokių visai nėra 
ir reikėjo apsieit su tokioms, 
kokias buvo galima gaut, 
nes ir už tas reikėjo užmo
kėti $10. .

i?

lr nodami parašo apgarsini- 
dau- taį paskui jr patįs nega

li suprasti, kas ten pasaky
ta. Sarmata, vyručiai, sar
mata! Visų draugas.

I

i

KAS MUMS
RAŠOMA

Shirley, Mass. — Iš 4 į 5 
gegužės nakčia rado negy
vą Antaną Meilių. Priežas
tis mirties— tai girtuoklio- 
vimas. Velionis paėjo iš 
Kauno g., Zarasų pav., Ro
kiškio par. Buvo 27 metų 
amžiaus, nevedęs.

Bacchuso aukos neverta 
nė gailėtis.

J. Kavlaičia.
Ant galo p. Kn New Philadelphia, Pa. — 

mas priduria, kad 3 kp. na- Kovo 30 ant Simono Puišio, 
riai sudainavo dvi dainas, o įnėjus jam į vieną saliuną, 
kitą laiką dainavo latviii so- užpuolė keturi tamsos ir 
cijalistų choras. Butų su- girtuoklystės vergai: Jonas 
dainavęs ir lietuvių choras 
daugiau, bet programas bu
vo labai didelis, tad pasika- 
kino ir dviem dainom. Lat
viai buvo kviesti ir manda
gumas reikalavo jiems leisti 
dainuoti.

A. Šmulkštys.
NORWOOD, MASS.

Nauja „kalba”
3 gegužės vietiniai jurgu-

Šatas ir jo brolis, Kazys 
Raulinaitis ir ketvirto pa
vardės nesužinojau. Puišis 
pradėjo gintis, tuomet vie- 

’ nas užpuolikų išsitraukęs 
^revolverį keturis kartus į 
Puišį šovė, bet tik sužeidė. 
Razbaininkus suėmė ir nu- 

! gabeno Pottsvillės kalėji- 
įman, o šūviais sužeistasis 
kovoja su mirčia ligonbutij.

I J. V. M.
j] [£ O U[o

‘KELEIVIO”KALENDORIŪS
■===1913 METAMS: - "- 
Su darbininkų šventinis ir paminjimais 
svarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu, 

28 iliustracijos (paveikslai).

TURINYS
Naujiems Metams (eiles). — Kalendoriškoji dalis.— Didžiausi gaisrai ir 
nelaimės.— 20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės.— Veidmainiui, (ei
les).— 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?— Atmosfera 
(oras) Kaip caras Aleksandras III važiavo <— Kur yra pragaras?— Dai
nų atsiradimas—, Garsas, (eilės). ,— Revoliucija senovės draugijoje. — 
Stabmeldiškos vietos ir musų kunigija.—Jūrės aidas, (eilės), z— Merkelis 

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

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

ir negirdėt, kad keno-nors prapultų.

Skubinkit užsisakyti, nes nedaug jau liko. 

“KELEIVTS” 
28Broadway, So. Boston, Mass. J 

3 h
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is visko įs-

— Maike, ar žinai ką as’ 
sugalvojau ?

— O ką?
— Aš tau jau nebeduosiu 

tų pinigų, ką, sakiau, turiu 
skiepe užkąsęs.

— Kodėl?
— Aš atsiminiau, kad už 

dviejų metų San Franciscos; 
mieste bus visasvietinė pa
roda, kurioj musų laikrašti-i 
ninku susivažiavimas nuta-! 
rė ir lietuviams dalyvauti.

— Tai tu tam tikslui nori 
savo pinigus paaukauti?

— Maike, nelaikyk mane 
už tokį kvailį. Aš savo pini
gų niekam daugiau neau
kausiu.

— Kodėl? Juk tu aukavai 
kaip kun. Alšauskas kolek- 
tavo „Saulės” mokykloms; ■ 
ir laisvamanius da keikei, i 
kad jie mažai aukauja, o da
bar jau tavo nuomonė per
sikeitė.

— Taip, vaike, ant „Sau
lės” mokyklų aš aukavau iri 
kitus raginau, bet never 
daugiau.

— Kodėl?
— Kaip išmečiau penkinę, 

tai kun. Olšauskas padavė 
ranką ir sakė, kad mano 
vardą paduos į gazietas, bet 
jau antri metai eina, o ma
no vardas vis nepagarsin-; 
tas. - Į

— O gal jis pagarsino Eu
ropos laikraščiuose?

— Nekalbėk, Maike, tokių 
niekų, nes tas mane varo į 
piktumą. Kas man iš to, 
jeigu jie pagarsino tenai, 
kur aš pats negaliu matyti. 
Jie tenai galėjo pasakyti, 
kad aš daviau tik 5 centus, 
arba ir visai užtylėti; o už- 
protestuot negaliu, nes neži
nau, kaip jie padarė. Jie tu
rėjo Amerikoj mano vardą 
apskelbti.

— Tas yra teisybė, tėve, 
bet San Franciscos paroda, 
tai ne , „Saulės” mokyklos; 
čia pinigus paimtų ameri
kiečiai ir jie tavo vardą ap
skelbtų Amerikoj.

— E, Maike, aš jau dabar 
niekam netikiu, visi vagia.

— Ne, tėve, negali sakyt, 
kad visi vagia. Tu matei, 
kaip socijalistai rinko Law- 
rence’o, Brooklyno. Bosto
no ir kitų miestų streikie
riams aukas. Tūkstančiai 
surinkta, o neprapuolė nė 
vienas centas - 
duota atskaita.

— Na jau tu, Maike, ma
nęs neprigausi. Aš jau ma
tau, kad tu nori, kad aš sa
vo 300 dolerių atiduočiau so- 
cijalistams ant bombų.

— Visai ne. Socijalistai 
bombų fabrikacija neužsii
ma ir jiems tavo pinigų ne
reikia. Aš tau tik nuro
džiau, kad socijalistai ne- 
taip su aukomis elgiasi, kaip 
pasielgė „Saulės” delegatai.

— Kalbėk, Maike, J 
sau nori, o aš dabar jau lai
kysiuos tokio istatvmo: 
Niekam netikėk, o niekas 
tavęs neapgaus,

— Na, tai pasakyk gi, tė-

PAGIRTINAS DALYKAS.
Pastaruoju laiku neku

rtuose miestuose musų 
draugijos pradėjo bendro
mis pajiegomis kovoti su pi
ktais papročiais, kurių lie
tuvių tarpe yra gana daug.

Taip Montelloj (Mass.) 
susivienijusios draugijos 
pradėjo kovoti su slaptomis 
gertuvėmis, kurios yra tik
romis pikto motinomis. Ant 
kiek toji kova yra pasek
minga, męs da neturim ži
nių, bet pats sumanymas 
mums jau parodo, kad mu
sų draugijos jau nepritaria 
tokioms demoralizavimo ir 
tvirkimo vietoms, o tas 
jau daug reiškia. Gali būt, 
kad pirma tų pačių draugi
jų nariai „linksminosi” tose 
gertuvėse, o dabar jie jau 
skelbia joms kovą. Tas pa
rodo, kad lietuviai progre
suoja, kad protas jų auga ir 
jie pradeda savo ydas gydyt.

Dabar girdim, kad Did
žiojo New Yorko Draugijų 
Sąjunga nutarė savo konfe-

ve, ką tu manai su savo pi- sekioti.

rencijoj pareikalauti, kad 
lietuviški karčemninkai pa
naikintų savo karčemose 
kaziravimą ir kitokį lošimą 
iš pinigų. Jiems to neižpil- 
džius, draugijos ketina per-

nigais daryti?
— Važiuosiu ant parodos.
— Tu pats!?
— žinoma. Nejaugi aš a- 

tiduosiu savo pinigus kitam, 
kad jis važiuotų! O kas 
man iš to per nauda ?

— Bet ką tu tenai nuva
žiavęs manai veikti ?

— O kas?
— Maike, argi tu nežinai, 

kas ant parodos veikti?
— Reikia ką nors paro

dyt.v

— O ką tu turi parody
mui?

— Aš, vaike, turiu labai 
gerų daiktų.

— Na tai kągi?
— Turiu žemaitiškus kai

linius, porą tikrų lietuviškų 
naginių ir pypkę Kalvarijoj 
pirktą. Vienas cibukas kaš
tuoja keturis auksinus: gali 
dusyk apsijuosti, pypkę įsi
dėti kišeniun, o iš kito galo 
rukvti. Ar tu manai, kad 
jankiai nesistebės tokius da
lykus pamatę ? Pamatysi, 
kad bus pilnos gazietos apie 
tai prirašyta. Turiu jau ir 
pieną sugalvojęs, kaip tą 
viską perstatvti.

— O kaip?
— Liepsiu sukalti augštą 

sostą iš lentų ir iš visų pu
siu angliškai parašyti: „Ti
kras žemaitis, Lietuvos ats
tovas.” Prasidėjus parodai, 
apsiausiu naginėmis, apsi
vilksiu kailiniais, cibuku ap- 
sijuosiu ir užsirukysiu pyp
kę kišeniuje. Aš mislinu, 
kad tai geriausis būdas per
statyti visasvietinėj parodoj 
Lietuvą ir išgarsinti jos var
dą. Jei kitaip perstat.ytum, 
tai svetimtaučiai neturėtų 
numanymo, kas tai yra tiK- 
ras lietuvis.

— Tėve, tu tik sarmatą 
padarytum lietuviams tokiu 
savo pasirodymu.

— Tai kaip reikia pasiro
dyti?

— Nuvežti ką nors naujo, 
ką nors iš dailės ,iš techni
kos, kas kitus galėtų nuste
bint, o neprijuokini.

— Kad męs, vaike, tokių 
daiktų neturim.

— Jei neturim, tai ko va
žiuoti parodon? Kam be 
reikalo pinigus mėtyt? 
Štai neseniai apie Pittsbur- 
gą kasykloj užmušta apie 
20 lietuvių. Jų moterįs pa
liko su vaikais be duonos 
kąsnio, taigi daug geriau 
tuos pinigus našlėms paau
kauti. negu šerti jais gele
žinkelių kompanijas.

— Teisybę, vaike, sakai.

Tai kitas pagirtinas daly
kas. Kaziravimas yra vie
nas iš biauriausių papročių, 
kurį visuomet matom tik 
pas žemiausios rūšies žmo
nes. O tas biaurus paprotis 
Brooklyno lietuviškuose sa- 
liunuose išsivystęs iki aug- 
ščiausio laipsnio. Ne viena 
moteris sėdi su vaikais na
mie be skatiko, o jos vyras, 
gavęs subatoj užmokestį, 
skubinasi į saliuną prie kor
tų arba taip vadinamos ’’ka- 
rambuškos” stalo, kur ne 
sykį palieka visos sąvaites 
uždarbį. Draugijos supra
to, kad tokie urvai yra dau
gelio nelaimių ir pikto prie
žastimi — ir nutarė su jais 
kovoti. Draugijoms tik ir 
galima tokią kovą vesti. Ir 
jos privalo ją vesti visur, 
kur tik nedori papročiai yra 
įsigyvenę musų visuomenės 
kūne, kas tik puldo musų vi
suomenę morališkai. Drau
gijos privalo kovoti ne vien 
tik su piktais papročiais, bet 
ir su atskirais žmonėmis, 
kurie sėja tarp musų visuo
menės neapykantą, keikia 
laikraščius ir stabdo prog
resą. Tokie žmonės daro 
mums da didesnę blėdį, ne
gu girtuoklystė ir kaziravi
mas.

Draugijos, kurios jau su
prato kenksmingumą piktų 
papračių ir pradėjo su jais 
kovoti, turėtų suprasti ir 
kenksmingumą tokių žmo
nių, kurie savo „misijomis” 
ir „pamokslais” ne mažiau 
demoralizuoja lietuvius ir 
trukdo jų kultūrišką kili
mą.

S. Michelsonas.

Sufragistes eina su bombomis.
Anglijos kariaujančios už 

savo tiesas moterįs kas kar
tas vis aršesnio griebiasi į- 
rankio. Pirma tepliojo du
ris, paskui daužė langus, 
naikino krasos dėžutės, pas
kui pradėjo deginti vago
nus, o dabar išėjo jau su 
bombomis. Pereitoj sąvai- 
tėj nebuvo beveik tos dienos, 
kad Londone nebūtų kur 
nors padėta bomba.

6 gegužės šv. Katarinos 
bažnyčioj, kaip vėliau pasi
rodė, bombos sprogimas pa
gimdė gaisrą ir daug padarė 
blėdies. Tą pačią dieną 

. Grand Hotelio koridoriuje 
buvo padėta kita bomba, 
prie kurios buvo pririštas ir 
sufragisčių reikalavimas: 
„Votes for Women.”

IKSAS.
Kaip francuzai įsteigė republiką.

Kiekvienas darbininkas turėtų žinoti 
francuzų revoliucijos istoriją, nes ji kuoaiš- 
kiausia apšviečia klesų kovą.

Iki francuzų revoliucijos tarp žmonių 
viešpatavo nuomonė, kad valdžia ir karaliai 
yra leidžiami nuo Dievo ir priešintis prieš 
juos negalima, kad jie ir kasžin kaip žmo
nes kankintų.

Bet drąsus francuzų darbininkų sukili
mas parodė pasauliui, jog ir „Dievo patep
tąjį” karalių galima paimti už sprando ir 
nubausti kaip ir kiekvieną piktadarį.

Francuzų sukilimas buvo skaudu smū
giu nevien tik Francuzijos monarchijai, bet 
ir visos Europos viešpačiams, nes nuo to lai
ko ir kitų šalių žmonės pradėjo smarkiai 
bruzdėti, jieškodami savo tiesų. Karaliai 
pasijuto jau pavojuje. Jų sostai visur pra
dėjo braškėti, žodžiu, visose šąlįse žmonės 
pradėjo sekti francuzų pavyzdį.

Taigi įdomu bus susipažinti mums su 
francuzų revoliucija. Kaip francuzai suki
lo, kaip sugriovė seną savo valdžią, kaip į- 
steigė republiką ir kaip jie pasielgė su savo 
tautiečiu karalium.

Pirma negu pradėsime apie pačią revo- j 
liuciją, turim susipažinti maž-daug ir su 
aplinkybėmis, kokios tuomet Francuzijoj 
viešpatavo, kad aiškiau suprastume, kodėl 
toji revoliucija iškilo. Susipažinkim pirma 
su tais, kuriems lemta yra mirt, bet kurie to 
da nesitiki, negu ateisime į jų žudymo vietą 
ir ant pakasimų. Susipažinkime tapgi ir su 
busimais jų laidotojais.

Prieš revoliuciją francuzų visuomenėj 
susidėjo iš trijų luomų. Pirmoji luomą — 
tai dvasiškija, tai bažnyčios hierarchija, | 
pradedant nuo pralotų ir vyskupų iki pa-! 
prastų klebonų; antroji luomą tai — bajori- i 
ja, „augšto gimimo” ir tituluoti dvarinin- Į 
kai; pagaliaus trečioji ir skaitlingiausioji 
luomą tai
vilėgijų ir titulų, miestų darbininkai, amat- 
ninkai, ūkininkai ir t.t. Ant tos trečios luo- 
mos gulė visas šalies sunkumas. Visus mo
kesčius turėjo mokėti trečioji luomą. Užtai 
gi kunigija ir bajorija sėmė pilnomis saujo
mis auksą ir ūžė, puotavo, linksmai taurė- Putiniškai pasiturinčių žemdirbių visai ne- 
mis su va.nu skambindami. Karalius iš tų fouvo• vienos pusės buvo tik begalo tur- 
buvo didžiausiu ištvirkėliu, žarstė pinigus tingi bajorai ir kunigai, iš kitos — suvargę 
savo numylėtinėms, užlaikė šimtus tarnų, ir smu]kus ūkininkai
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milijonai žmonių be jokių pri-

naudotojas ir plėšikas. Francuzijos iždas, 
į kurį žmonės turėjo dėti sunkiai uždirbtus 
savo skatikus, skaitėsi karaliaus nuosavybe. 
Karalius galėjo leisti ir eikvoti tuos pinigus 
kur jam patinka, nieko nesiklausdamas ir 
niekm iš to atskaitos neišduodamas. Ne
galima tad stebėtis, kad dalykams taip sto
vint šalis skendo į skolas ir jai pradėjo grą- 
sinti jau bankrutas. Valstybės skola siekė 
jau tris milijardus frankų, o metinės išlai
dos viršijo įplaukas ant 120,000,000 frankų.

Prisiėjo da didesnius mokesčius už
krauti ant trečiosios luomos, da daugiau ją 
prispausti, kad ilgiau butų galima vesti iš- 
tvirkusį gyvenimą. Žmonės sudejavo. Tam
sus kaimiečiai daugiau pradėjo melstis, nes 
kunigai jiems aiškino, kad tai augščiausis 
Dievas leidžia tuos sunkius laikus. Bet ki
taip buvo su miesčioniais. Tarp jų buvo 
jau prasigyvenusių amatninkų ir apsišvietu
sių žmonių — jiems kunigai negalėjo akių 
apmuilinti. Jie aiškiai matė, jog vargas pa
eina nuo to, kad kunigija su bajorais laiko 
apžergę visus turtus, o trečioji luomą turi 
užlaikyti kariumenę, karalių, ir visą ištvir
kusią jo gaują dykaduonių. Todėl iš mies
čionių tarpo atsirado pirmutiniai kovotojai 
prieš valdžią ir kunigiją. Daugiausia tuo
met miesčionis kurstė prie to rašytojai Ru
so, Volteris ir Didro. Dėlto tai ir pasiprie
šinimas priespaudai pirma atsirado mies
tuose. Prie miesčionių prisidėjo valstie
čiai ir valdžia likos sugriauta. Bet iškovo
jus laisvę, miesčionįs pasilaikė ją sau. 
Vargdieniai tuomet nuo jų atsiskyrė ir to
kiu budu trečioji luomą skilo pusiau, atsi
rado da viena luomą — ketvirta, kuri dabar 
yra žinoma kaipo proletarijatas. Turtingi 
miesčionįs likos pavadinti buržuazija. Tokiu 
vardu ir šiandien vadinas fabrikantai ir kiti 
miestų turčiai, gyvenanti iš svetimo triūso.

Bet tuose laikuose fabrikų, varomų ga
ro pajiega, da nebuvo. Miestuose buvo tik 
nedidelės visokių amatų dirbtuvės, kur dar
bas buvo atliekamas rankomis, be mašinų, 
nes ir tų da nebuvo. Miesčionįs nebuvo 
tuomet ir skaitlingi. Iš 25 milijonų Fran
cuzijos gyventojų, 21 milijoną tuomet sus
tatė žemdirbiai, arba žmonės, kurie gyveno 
iš žemės. Prie tų prigulėjo didžiausi Fran- 

i cuzijoj skurdžiai ir didžiausi didžiūnai. Vi-

., baudžiauninkai ir be
žemiai. Kunigai ir bajorai laikė tuos žmo- 

Skriaudė juos, plėšė,
tai vis „augšto kilimo,” ir algas jiems mokė- r 
jo neskaitydamas. Visos geriausios ir pel- nes kaip katorgoj, 
ningiausios vietos valdžioje, kariumenėje, baudė ir pasiskųsti nebuvo kur, nes teismas
dvasiškijoje ir prie karaliaus dvaro — viet- 
tos nereikalaujančios jokio užsiėmimo — 
buvo prieinamos vien tik ”augšto kilimo” 
bajorams ir kitiems tituluotiems niekadė- 
jams.

Ypač tuomet slogino tamsiąją liaudį 
Romos katalikų dvasiškija. Ji, kaip tas tra
nas, siurbė geriausius jos gyvybės syvus. Ir 
tų tranų buvo didžiausia armija. Prieš pat 
revoliuciją buvo 2,800 pralotų ir kanaunin
kų, 5,000 klebonų, 60,000 kamendorių ir 
60,000 zokoninkų sėdėjo vienuolynuose. 
Ir visa šita dykaduonių armija tuko liau
dies prakaitu ir krauju. Ji netik plėšė fran- 
cuzų tautą, bet valdė beveik trečdalį visos 
žemės, o mokesčių niekad nemokėjo, ir kuo- 
biauriausia persekiojo laisvesnių pažiūrų 
žmones.

Iš viso kunigų ir bajorų skaitlius prieš 
revoliuciją siekė 270,000. Imant sykiu, jiems 
prigulėjo du trečdaliu visos Francuzijos že
mės, už kurią kaip vieni, taip ir kiti beveik 
jokių mokesčių nemokėjo. Visas valstybės 
išlaidas, visus mokesčius turėjo apmokėti 
miesčionįs ir prispausti kaimiečiai, kuriems 
prigulėjo vos tik vienas trečdalis žemės. Ne
sunku tad suprasti, kokį jungą tie žmonės 
turėjo nešti.

Valdančioji bei privilegijuota luomą 
nardėsi pertekliuose, linksminosi, buvo nuo 
visko laisva ir todėl griežtai .priešinosi ko
kioms'nors atmainoms. Ypač kunigija su 
visu savo atkaklumu gynė viešpataujančią 
tvarką. Iš visų privilegijuotųjų daugiau
sia privilegijuotu buvo Francuzijos kara
lius. Tai viešpats visogalis, su neaprube- 
žiuota valia ir galybe, tai „saulė,” kurios 
šviesoje lėbavo visa bajorija ir kunigija. Iš 
kitos gi pusės žiūrint, buvo tai didžiausis iš

buvo atiduotas į tų pačių bajorų ir kunigų 
rankas. Ypač sunkus buvo padėjimas 
tų baudžiauninkų, kuriuos valdė katalikų 
dvasiškija. Tik pasiklausyk, skaitytojau, 
kaip Volteris (Voltaire) rašo apie tūlo vie
nuolyno baudžiauninkų padėjimą:

„Męs esame vergais — skundžiasi vie
nas to vienuolyno baudžiauninkų — visas 
musų turtas priklauso kunigams. Jie mus 
išvaro iš mus pačių namelių ir męs turime 
eiti prie tų namelių durų ubagauti. Męs ne
galim nė kitur susidėti sau kokį nors turtą, 
nes kunigai turi teisę ir tą iš mus atimti. 
Pakol męs gyvi — jie siurbia musų syvus, o 
kada męs numirštam — jie lupa nuo mus 
kailį...”

(Toliaus bus).

Nebegrįšiu.
Iš gailesčio plyšta krūtinė,
Kad senus tėvelius palikti turiu, 
Važiuodam’s į svetimą šalį, 
Atgalios žiūrint verkiu.

Neb’grįšiu, kur mažas bėgiojau, 
Kur mane viliojo žiedai...
Neb’grįšiu, kur žalios sodybos, 
Kur krankė elksniuose varnai.

Ir neisiu į šalį šiaurinę,
Kur niukso aptemę kalnai,
Kur skraido ereliai juodieji,.
Kur staugia nutukę vilkai.

Tik gaila senųjų tėvelių!
Kad lieka už jūrių plačių! 
Širdis man iš gailesčio dreba, 
Kad jųjų matyt negaliu.

S. M. Dami’s.
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Pagal Boelsche, Errhenius’ą ir kitus
SUTAISĖ

S. Michelsonas.

vo pienu, o gimdo juos daug prastesnėj for
moj, negu krepšiniai. Teisingiau sakant, 
jis visai vaikų negimdo, bet deda kiauši
nius. Štai jo ir paveikslas.

(Tąsa)
Ir štai prie ko męs jau prieinam. Visų 

vėlesnių žinduolių, taigi ir žmogaus, pirmu
tiniai bočiai gyveno jau antrojo skyriaus 
gadynėj. Tai buvo tie krepšiniai gyvūnai. 
Krepšiniais juos vadiname dėl to, kad jų pa
taitės savo papilvėje visuomet turi krepšį, 
kaip ir kokį kišenių. Tame krepšije jos vi
suomet nešiojasi savo vaikus, kurie visuo
met gimsta, jei taip galima išsireikšti, ne
pribrendusiais, pirm laiko. Tame krepšije 
yra pieno spenelis, iš kurio vaikai čiulpia 
sau maistą. Ir šiandien da augštesnių žin
duolių ir žmogaus embrijonai, t. y. ką tik 
užsimezgę kūdikiai, visuomet arti papelių 
turi tokių krepšių ženklus. Matoma tas 
yra kaip ir paliudijimu, kad bendri jų bo
čiai prigulėjo kadaise prie krepšinių.

Kitu prirodymu bus tie krepšiniai, ku
rie gyvena da ir šiandien, bet kūdikių čep- 
čiaus da neturi. Kaip augščiau sakėm, pas 
įvairius žinduolius tasai čepčius tveriasi vis 
kitokiu budu. Taigi rodosi, kad tie krepši
niai bus sustoję ant to išsivystymo laipsnio, 
kuriame pas kitus gyvūnus atsirado tasai 
čepčius.

Spyglius (echidna hystrix). Tas pirmutinis Austra
lijos žinduolis tebededa kiaušinius, kaip slankunai ir pau
kščiai, bet išsiritusius iš jų vaikus jau žindo savo pienu, 
šalio jo parodytas ir tikro didžio jo kiaušinis.

Šis gyvūnas gyvena ant sausžemio, bet 
yra da vienas į jį panašus, ką gyvena van- 
denije. Tas irgi deda kiaušinius ir turi net 
paukščio snapą, bet vaikus maitina jau savo 
krūtimi. Maitinimo organai pas jį da ne
išsivystę, kaip pas kitus žinduolius. Jis tu
ri tik po oda pieninius grumulus. Oda pra
kiura, pasidaro kaip ir kokis rėtis, ir per 
skylutes sunkiasi pienas, štai čia ir jo pa- 
paveikslas.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo tėvo Juozapo. Val- 

cuko, jau 20 metų kaip Amerikoj, iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Kelmės 
parap., Varvalų kaimo. Malonės pats 
arba žinantieji atsišaukti. [23] 

Dominikas Valcukas
560 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau švogerio Juliono Ilakio, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Ramiga- 
los par., Garuckų kaimo, 4 metai A- 
merikoj, gyveno De Kai b, III. Turiu 
svarbų reikalą, malonėkit atsišaukti 
pats arba kas kitas žinantis apie jį.

1111 Pleasant Street, DeKalb, III.

Pajieškau draugo Stanislovo Žiau- 
gro, gyveno Cedar Rapids, Iowa, trįs 
metai kaip gavau nuo jo laišką, aš 
jam rašiau kelis laiškus, bet sugrįžo 
atgal. Turiu prie jo svarbų reikalą; 
malonės pats atsisaukt arba žinantie
ji pranešt.

John Y. Bimba
P. O. Box 13 Peacock, Mich.

Pajieškau V. Armonavičiaus, gyve
no Grand Rapids, Mich., (dirbo Mor
ton House). Išvažiavo į Gardner, 
Mass. Prašau atsišaukt, nes turiu 
labai svarbų reikalą. Jis pats arba 
apie jį žinantieji malonės pranešti.

Peter Liumas
Co Morton House (Store Room) 

Grand Rapids, Mich.

Perameles (krepšinis barsukas), kuris jau turi vai
kų užmazgai čepčių, kas jį artina jau prie augštesnių žin
duolių.

Didžiuma krepšinių gyvūnų tokio čep- 
čiaus visai neturi, todėl jiems reikalingas 
toksai krepšis, į kurį galima susidėti toli
mesniam išsivystymui savo vaikus. Pas 
augštesnius žinduolius kūdikiai išsivysto 
jau motinos iščiuje atsiradusiam čepčiuje, 
todėl jiems tokis krepšis liko nereikalingas 
ir su laiku visai išnyko. Tik pas nekuriuos 
Australijos krepšinius, būtent pas perame- 
lesą tveriasi visai da nežymus ir netobulas 
tokis čepčius pataitės iščiuje, kas yra kaip 
ir paliudijimu, jog tas svarbus organas ir 
pirma tik pas krepšinius atsirado, kas to
liau parodo, jog augštesni žinduoliai, taigi 
ir žmogus, paeina nuo krepšinių. Reikia 
atsiminti, kad kiekvienoj giminėj ir veislėj 
visuomet yra ir buvo augštesni ir žemesni 
typai. Net tarp žmonių męs matom šian
dien augštai išsivysčiusį europietį ir lauki
nį australietį. Taip turėjo būt ir pas krep
šinius. Augštesni jų išsivystė ir pametė sa
vo formą milijonai metų atgal, kiti daug vė
liau, o treti da ir šiandien yra su krep
šiais. Spėjama, kad pirmutinis perėjimas 
nuo augštesnių krepšinių, turinčių jau čep
čių, prie bezdžionžvėrių, kurių kaulai buvo 
iškasti Francųzijoj ir Naujoj Meksikoj, įvy
ko kreidiniame laiktarpije, kuris tęsėsi la
bai ilgai antraeilėj gadynėj. Beto yra da 
vienas svarbus dalykas, kuris patvirtina, 
jog krepšiniai galėjo būti musų bočiais. Tai 
penkiapirštė ranka. Tokią ranką męs ma
tom pas žmogų, antropoidus, bezdžionžvė- 
rius ir pas laipiojančius po medžius krepši
nius, ypač pas amerikoniškąjį uposą. Tie
sa, tokia ranka galėjo ir išsivystyti, kada 
gyvūnui reikėjo laipioti po medžižus; bet 
męs žinom, kad tokiam laipiojimui nebūti
nai reikalinga ranka, užtenka ir gerų nagų. 
Krepšiniai turės penkiapirštes rankas grei
čiau dėl to, kad jas turėjo pirmutiniai jo bo
čiai. Ji užsiliko taipgi pas dabartines bež
džiones ir pas žmogų, tik šiandien ji yra 
jau kur kas daugiau išsivysčiusi.

Bet nereikia manyti, kad jau krepši
niai, tai žemiausis žinduolių laipsinis turėjo 
būti. Toli gražu prie to. Yra da ir šiandien 
ant žemės gyvūnas, ką vaikus maitina sa

Vandeninis snapukas (ornithorhynchus paradoxus) 
gyvena Australijoj, deda kiaušinius, bet vaikus maitina 
jau savo pienu.

Tai bus atstovai da daug pirmesnių 
žinduolių, negu krepšiniai. Iš jų turėjo iš- 
sivystyt ir vėlesni krepšiniai. Prie to, saus
žemio spyglius (echidna hystrix) turi jau ir 
krepšį. Pirma jis tame krepšije nešiojasi 
kiaušinius, o paskui ir mažus savo vaikus. 
Vandeninis snapukas to nedaro. Jis deda 
kiaušinius stačiai į lizdą, kurį pasidaro ant 
vandens kranto, visai taip, kaip paukštis.

Čia jau pats per save metasi mums iš
vedimas, kad šitie snapukai atstovauja 
daug senesnį virbalą, negu krepšiniai. Rei
kia čia mums tik istoriškojo paliudijimo, t. 
y. seniausių snapukų kaulų, kad ir tokių, 
kokius paliko krepšiniai. Tokių prirodymų 
mums truko gana ilgas laikas. Tiesa, buvo 
iškasami iš didžiųjų driežų laikų ir net iš 
pirmaeilės gadynės įvairus dantįs, kaulų 
šmoteliai, bet tai buvo vis nepažįstamų 
mums žinduolių liekanos. Buvo tai tan
kiausia tik dantįs. Tuo tarpu abudu musų 
snapukai dantų visai neturi; jų snapuose 
yra, kaip ir paukščių, vien tik šiurkšti oda. 
Bet tai tik pas suaugusius snapukus taip 
yra. Pas jaunąjį snapuką męs matom aiš
kius pieninius dantis. Ypač charakteriški 
jo krūminiai dantįs. Tokių dantų neturi nė 
vienas dabartinis, negi išnykę gyvūnai. Tik
tai tie nepažįstamų mums gyvūnų dantįs, 
ką randame iš didžiųjų driežų epokos, yra 
panašus į jaunojo snapuko dantis. Iš to męs 
darom jau išvedimą, kad bedančiai musų 
snapukų snapai, kas tarp žinduolių šiandien 
gana didelė naujiena, nėra labai senas da
lykas. Tai da neseniai įgyta jų savastis, 
kuri taip reikalinga buvo prisitaikymui 
prie naujų sąlygų. Jų gi prabočiai didžių
jų driežų epokoj turėjo gana gerus dantis 
ir męs šiandien randam juos suakmenėju
siais.

Kada tuos snapukus pažinta pirmą sy
kį, tuojaus atkreipta atida į jų snapus. Iš
rodė, kad tie gyvūnai, taip panašus į žin
duolius, yra pereinamu laipsniu tarp paukš
čio ir žinduolio. Pats jų snapas čia nebuvo 
jau taip svarbus, nes, kaip augščiau pasa
kėm, jis yra įgyta savastimi prisitaikymui 
prie tam tikrų aplinkybių, bet yra pas juos 
da kitos ypatybės, kurios verčia mus dau
giau pamąstyti. Tai buvęs nežinomas lig- 
šiol jų kiaušinių dėjimas. Tas tai ir nuro
do, kaip kad žinduoliai butų išsivystę iš že
mesnių nugarkaulinių. Nekalbam čia vien 
tik apie paukščius, nes slankunai ir žuvįs 
taipgi deda kiaušinius. Snapuko kiauši
nis iš pirmo žvilgsnio daug panašesnis į ko
kio driežo ar želvio kiaušinį, o ne paukščio. 
Tirinėdami jo kaulus taipgi atrandam, kad 
jų sudėjimas daug panašesnis į augštesnį 
gyvūną, negu paukštį. Prie to visko reikia 
dar atsiminti, kad jis gyveno jau didžiųjų 

(Toliaus bus).

Apšvietos Dr-tės susirinkimas.
Bus pėtnyčioj, 16 Gegužės, 7 vai. va
kare, po No 103 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Meldžiam visus narius at
silankyt. Su pagarba J. D. Sherkus

PRANEŠIMAS
Pranešu savo vyrui Adomui Kas- 

mauckui, kuris du mėnesiai atgal iš
važiavo iš Bostono, palikdamas mane 

i vieną su kūdikiu. Jeigu jis nenori su 
j manim gyvent, tai tegul padaro su- 
Į tartį ir paimsim persiskyrimą. Jei- 
■ gu jis nenori paimt persiskyrimą ir 
i nenori su manim gyvent, tad aš jieš- 
1 kosiu tiesų keliu.

BARBORA KASMAUSKIENE
24 — 2nd Street, So. Boston, Mass.

PAGAUKIT APGAVIKĄ
Andrius Guravičius, angliškai vadi- 

. naši Andrew Gren; juodbruvas; apie 
! 6 pėdų augščio, po žemutine lupa tu
ri ženklą, kaip išsigeria tuojaus dai- 

\ nuo ja. Paeina iš Suvalkų g., Ketur- 
i vaikių par. 29 kovo jis išėmė iš Glau- 
i riek ofiso keturių vyrų algas ir neži- 
j nia kur prasišalino. Kas tokį patė- 
mvsit, malonėkit duot žinią. [20] 

GEO. RODGERS
60 Sligo St., Lumphiannans

i Cowdenbeath, Fife, Scotland.

LSS. VII Susivažiavimas
IR VIEŠI VAKARAI

_31 Gegužės prasidės Liet. Socija
listų Sąjungos VlI-tas Susivažiavi
mas. Sesijos bus laikomos per kelia- 
tą dienų nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. va
karo, svetainėje New Academy Hali, 
525 So. 4 St., Philadelphia, Pa. Va
karais gi (visada pradžia 7:30 v. va
karo) bus įvairus pasilinksminimai. 
Subatoj, 31 gegužės, bus puikus ba
lius ir juokingas teatras "Tarnas Į- 
painiojo,” vieno veiksmo komedija. 
Nedėlios vakare (1 birželio) prakal
bos. Kalbės svečiai delegatai ir pa
sakys daug ko naujo.

2 Birželio bus didelis teatras ir kon
certas. Suloš dramą "Blinda” ir ko
mediją "Pabaigtuvės.” Bus muzika 
ir choras, šis vakaras atsibus LY- 
RIC HALL, ant 6-tos ir Carpenter 
gatvių.

Todėl visi lietuviai privalo į visus 
tuos vakarus atsilankyti, rengėjai iš 
kalno tikrina, jog visi bus užganėdin
ti, nes Susivažiavimą rengia visos 
trįs Philadelphijos Socijalisų Kuopos 
ir į darbą paimtos gabiausios spėkos.

Kviečia visus LSS. VII Sus. Sur.
KOMISIJA.

Draugysčių Reikalai.

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

Povilas Banukštis 
2228 Tustin Street, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo moteries Marijonos 
Paliavičienės, (po tėvais Malinauskiu- 
tės), ji apleido mane 5 gegužės, 1913. 
Kalba lietuviškai ir angliškai, 22 me
tų amžiaus, vidutinio augščio, turi 
su savim 6 metų vaiką, vardu Petru
kas, motiną vadina ne mama, bet Me-

ry. Kas apie juos kur patėmys, ma
lonės duoti man žinią, už ką širdin
gai atnagradysiu. [ ? ]

M. D. PALIAVIČIUS
109 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Pranešu savo vyrui, kuris mane ap
leidžia jau 4-tu kartu ir palieka var
ge su 4 mažom mergaitėm. Pirmą 
kartą pabėgo į Philadelphia, Pa., ir 
pasivadino Jonu Maliauku, prigulėjo 
prie kalvių unijos ir draugystės; buvo 
draugystės sekretorium ir kuopos 
pirmininku ir organizatorium. 21 ba
landžio išėjo ir negrįžo. Todėl mel
džiu, kad prisiųstum nors kiek dėl 
maisto ir kvitą nuo žiedo, kurį be ma
no žinios paėmęs užstatei. O jeigu 
neduosi jokios žinios, tai busiu pri
versta viską atvirai apskelbti.

M. K., B., N. Y.

Pajieškau draugų Viktoro Bočio, 
Jono Ješinausko, Prano Teverkaus, 
Jurgio ir Martino Poškų. Visi Kau
no g., Raseinių pav., meldžiu atsišau
kti, nes yra reikalas. [21]

Jurgis Damijonaitis
155 Sigel Street, Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo vyro Povilo Kierio, 
jis išvažiavo didėjėj subatoj prieš Ve
lykas ir negrįžta. Kurie žmonės jį 
gerai pažįsta, kalba, kad jį suvažinė
jo. Jeigu tebesi gyvas, buk geras 
tuojaus atsišaukt ir paaiškint, ką aš 
turiu daryt su fomičiais. Jeigu kas 
apie jį ką nors žino, taipgi malonės 
pranešti, už ką busiu dėkinga. Jis pa
eina iš Lietuvos Daržininkų sodos, 
Valkininkų par., 33 metų amžiaus, 
augštas ir blogas. [20]

TARASE KIERIENE
46 Morris Av. Brookline Village Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, aš 
esu 26 metų amžiaus, kalbu keliom 
kalbom; merginos gali atsišaukti nuo 
17 iki 28 metų amžiaus. [20]

J. Dobilaitis
P. O. Box 19 Wilkes Barre, Penn.

DIDELIS KONCERTAS
Parengia "Aido” Choras, atsibus 

Subatoj, 17 Gegužės, 1913. BILLIN- 
GO Svetainėj, po No 684, kampas 21 
gatvės, SO. BROOKLYN, N. Y., pra
sidės 8 vai. vakare. Koncertas susi
deda iš šių chorų: ”Aido” Choras, L. 
Gimn. Kl. Choras, Lietuvaičių Kliubo 
Choras; bus duetas solo. Tarpais 
skambins ant piano ir deklamuos. Po 
koncertui bus šokiai. Visus kviečia
me ant šio koncerto atsilankyt. Įžan
ga 25c. ypatai. KOMITETAS.

LOWELLIEČIŲ ATIDAI!
Bendromis spėkomis dr-stės D. L. K. 

Algirdo, Šv. Juozapo ir moterų Auš
ros Vartų parengia puikų balių ant 
31 GEGUŽĖS (Mav), 1913, salėje po 
No 100 Middle St., LOWELL, MASS. 
Įžanga 25 centai ypatai. Visus vieti
nius ir apielinkių lietuvius kvičia at
silankyti. [21]

KOMITETAS.

Pranešimas Chicagiečiams
LSS. 22 kp. turi parengus viešas 

diskusijas, kurios atsibuna kiekvieno 
mėnesio trečios seredos vakarą, J. MI
KALAJŪNO Svetainėj, 2334 S. Lea- 
vitt Street, pradžia 8 vai. vakare. Se
kanti lekcija ”Ar geras katalikas gali 
būt socijalistų” atsibus Gegužės 21. 
Kviečiame visus atsilankyti, nes įžan
ga dykai, o nauda visiems, prie to bus 
parduodamos ir knygos. Taipgi ku
rie norėtumėte prisirašyt prie musų 
kuopos, atsilankykite ant mėnesinio 
susirinkimo, kuris atsibuna pirmą ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 9:30 vai. 
ryte, viršminėtoj svetainėj.

LSS. 22 kp. sekr. A. A. Herman.

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

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

ADMINISTRACIJA
Prezidentas A. J. Bieržynskis,

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

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

1736 W. 47 St., Chicago, III. 
Turtų sekr. Stan. Vaitekaitis,
4537 S. Hermitage Avė., Chicago, III. 

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4609 S. Ashland Avė., Chicago, III. 

Užžiurėtojas org. St. Ragauski,
4612 S. Wood St., Chicago, III.

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, I1L

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas, 

3305 Auburn avė., Chicago, I1L 
Prez. pag. — Jonas Simbalis,

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

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

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

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

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

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

Pajieškau pusseserės Emilijos Raš- 
lavičiutės, po vyru Kasakaitienčs, ir i 
pusbrolio Jokūbo Rašlavičiaus, Suval
kų g., Mariampilės pav. Turiu svarbų 
reikalą; jie patįs arba apie juos ži
nantieji malonės atsišaukti. [21] 

M. Rašlavičiutė
212 N. Farehill St., Philadelphia, Pa.

REIKALINGI VYRAI
Labai lengva uždirbt pinigus, po 3 

sąvaičių gali būt barzdaskučiu. Męs 
išmokinam į 6 sąvaites ir duodam di
plomą; pusę algos po 15 dienų moki- 
nimosi. Męs žadam jums ateitį. [22] 

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

REIKALINGAS BARBERIS
Gerai suprantantis darbą. Darbas 

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

PETER P. BALCHUL
1025 Main Street, Rockford, III.

ANT RENDOS.
Puikus kambariai, naujame name 

ir gražioj vietoj, pasirandavoja labai 
pigiai. Namas randasi ant Park St. 
Platesnių žinių klauskit pas [22]

G. AMBRAZUN
407 Park Street, Stoughton, Mass.

PARSIDUODA SALIUN AS
Puikioj vietoj lietuviais apgyventoj, 

geram žmogui galima padaryt gražų 
gyvenimą ir keletą centų ant toliau. 
Pigios laisnės, o graži vietukė. Kas 
nori padaryt lengvą gyvenimą ir su- 
čėdyt kelis dolerius, atsišaukit per 
laišką arba ypatiškai. Priežastis par
davimo: savininkui užkenkė sveikatai 
taip kad ilgiau negali atlikinėt tą dar
bą. [22]

J. A. KARSOKAS
7 N. Straight St., Paterson, N. J.

MUZIKOS MOKYKLA.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 

mis lekcijos duodamos ant šių instru
mentų: Piccoolo, Klarinet, Oljoe, Bas- 
soon, Cornet, Altos, Saxophone, Bari
tone, Bass clef, Trambone, E Bass, 
Drums. Utarninkais ir Ketvergais: 
kompozicijos (gaidų) lekcijos. [20] 

MOKYTOJAS A. M. GRUBIS 
D. L. K. Vytauto Band,

339 W. Broadway, So. Boston, Mass.

DARBO BIURAS
Męs visuomet samdome žmones į 

Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge
ležinkelių.

Dabar reikalinga 100 darbininkų.
UNITED STATĖS EMPLOYMENT 

OFFICE
43 Portland Street, Boston, Mass.

PIGIAI PARSIDUODA
Motorinis dviratis (byciklius), vi

sai mažai vartotas. Galima matyti 
kasdien 5 vai. vakare. r20]

po No 1635 Marshfield Avenue 
CHICAGO, ILL.

Farmos! Farmos!
Tėmyk čia, drauge lietuvi, — gali 

surasti sau puikų gyvenimų ant šios 
derlingos žemės, nes dabar geresnis 
laikas pamatyt šią gražią lietuvių ko- 
lioniją. Daug nemislyk, bet atsilan
kyk, nes dabar labai perka žemes, o 
prekės taipgi trumpu laiku pakils, čia 
labai reikalingas kalvis, kuris galės 
rast puikų gyvenimą. Platesnių ži
nių reikalaudami kreipkitės: [20]
Crystal Lake Farm..................... ......... ..
............................. WELLSTON, MICH.

29 MOTERŲ GROŽYBES
Tikros artistiškos fotografijos gra

žiausių moterų. Kiekviena kitokioj po
zoj. Męs jums prisiųsim uždarytam 
laiške tiktai už 42 centus. [21]

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

Forničiai Parsiduoda
Geri forničiai parsiduoda pigiai. 

Pamatyt galima po 5 vai. kožną die
ną. [21]
171 — 5 St., 3 floor, So. Boston, Mass.

Prašome parsisiųzdinti geriausį Juo
kų, Kritikos, Muzikos ir Dailės 

paveiksluota Laikraštį (23) 

“TARKA”
Eina kas mėnesi*. 20 puslapių

v su viršeliais.
Čienia metams tik $1., pusei m. 60c. 
Pasižiūrėjimui 1 egz. s'unčiam už 10c 
Pinigus ir laiškus siųskit šiuoadresu:

“TARKA” ,?ox 103, l uVREM E, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Vitkaus, iš 
Kauno g., Raseinių pav., žigaičių pa
rap., Ringinių sod., gyveno Prūsuose, 
dabar nežinau kur randasi. Jis pasi
vadinęs Joseph Yakscht. Kas apie jį 
žino arba jis pats malonės pranešti 
šiuo adresu: [21]

Vincentas Vitkus
506 N. 10 Street, Philadelphia, Pa.

PAJIEŠKAU AGENTŲ
Pardavimui Laikrodžių, Deimantų ir 
kitokiu Auksinių daiktų. Męs parduo
dam viską ant išmokesčio ir ant la
bai lengvų išlvgų. [22]

S. SEDAR JEWELRY CO.
5 Broomfield Street. Room 53

Telephone — Main 3523-R 
BOSTON, MASS.

Pajieškau Kepėjo
Kuris moka kept lietuvišką ir an

glišką duoną, butų gerai, kad mokė
tų ir smulkius daiktus daryti, kaip 
tai keikus ir peistrus. Rašykit laiš
kus šiuo adresu: [21]

M. MTMONTS
P. O. Box 182 Merico, Maine.

Reikalingas Geras Bučeris
Už pirmininką ir kasierių, mokan

tis vesti knygas, krautuvėn Lietuvių 
Vaizbiško Susitelkimo. Geram žmogui 
gera mokestis ir darbas ant visados. 
Atsišaukit tuoj, vakarais apie 6 v. po 
numeriu [20]
11438 Calumet Avė., Kensington, III.

Gerą Dieną, Drauge! — 
gerą dieną!

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

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

BROOKLYN N. Y.
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"KELEIVIS” Į LIETUVĄ.
Gaunam laiks nuo laiko užklausi

mus, ar siunčiam iš Redakcijos "Ke
leivį” į Lietuvą ? Rusijos cenzūra 
"Keleivį” konfiskuoja, dėlto, kac 
"Keleivis” jiems labai tankiai pasako 
karčią teisybę, todėl siųsti iš re
dakcijos "Keleivį” į Lietuvą neparan
ku. Visi tie, kurie norite "Keleivį” 
siųsti į Lietuvą, siųskit patįs, nes ta
da sunkiau sukontroliuot cenzūrai. 
Padarykit taip: susukit tvirtai visą 
laikraštį į kokią nors popierą, bet pa
darykit taip, kad galai butų neužlipy- 
ti. Užrašykit aiškiai adresą ir pri
lipinę už 2c. markę, įmeskit į pačto 
skrynelę. ”KeL” Administracija.

Vincuko patarimas.
”Tu nesiskubink taip val

gyt,” patėmijo mažas Vin
cukas kunigui Krupnickiui, 
kuris valgė pas juos pietus, 
”ba mama daugiau pajaus 
neduos..”

Tai geriau socijalistų būti
Kunigas išgirdęs, kad jo 

ištikimas parapijonas žada 
prisirašyt prie socijalistų, 
pasišaukęs Į kleboniją ir sa
ko:

— Kaip tu drįsti rašytis 
tenai? Ar tu nežinai, kad 
uždėtojas socijalizmo Karo
lius Marksas buvo žydas? Jo 
tęvas žydas ir motina žydė; 
tiktai sulaukus Karoliui še
šių metų, jį perkrikštijo i 
krikščionį.” _ ■ -----
Parapijonas: -— Na, o juk 
musų Kristus iki 30 metų iš
buvo žydu.
f .s Pan Kavlaičia.

Na, o juk

Klausimas su atsakymu
— Ką nešat toj dėžutėj?
— Tą, ką tamista turi gal

voj.
— Tai ką gi?
— Nieko. J. J. N.

< Aforizmai
Kad turėti ir užlaikyti na

muose ramumą, vyras turi 
būt kurčias, o pati akla.

Moteris, kuri yra skupi 
ir tinginė, ant senatvės bū
na laiminga ir sutikime gy
vena,

Laimingu sutvėrimu yra 
musė, nes niekad kambario 
nesamdo ir nemoka už jį.

Nėra žemesnės profesijos, 
kaip baksukų operacija. Ji 
visados veda už geležinių 
vartų.

Ką turi padaryt rytoj, pa
daryk šiandien; ką turi su- 
valgyt šiandien, tai pasilik 
ant rytojaus.> ----- .

Gyvenimas — tai jungas, 
kalba poetai, bet ir sapnai 
būna sunkus...

Yra du augmeniu, apie 
kuriuos musų poetai eilėse 
neprimena — tai bruknės ir 
česnakai.

J. J. N.
Reikalingos merginos

Pajieškau apsivedimui 
merginų arba našlių. Mer
ginos turi būt be vaikų ir 
mokėt 8 kalbas. Aš esu la
bai mokytas vyras, kalbu 8 
kalbas, o 9-tą mokinuos. 
Mano užsiėmimas — kores
pondencijų rašinėjimas, tai
gi pisoriškas, tik esu biskį 
šlubas. Ūgio esu vidutiniš
ko, ne iš pačių milžinų, o ką 
padarau, tai ir 9 kipšai ne-

padarys. Mergaitės, norin-

tuoj atsišaukti įdedamos sa- j vęs ispanų vienuolis Hie- 
vo fotografiją, ant ko aš I ronymus Cardan. Jis pir- 
kiekvienai suteiksiu atsaky-įmą sykį parvežęs bulves Is- 
mą.

K. P. Mylėtojas, 
3249 — 58th Mark avė.,

Dekalb, Illinois.
Mokykloje

Mokytojas: — Sei, Džia- 
nai, sakyk man, dėlko šian
dien šalta?

Mokinis: — Dėlto, kad žie
mys vėjas pučia.

Mokytojas: — Ar tai visa
dos šalta, kaip žiemys vėjas 
pučia?

Mokinis: — Taip, žiemys 
vėjas visados šaltas, iš ku
rios puės jis nepūstų.

Laisvas Vaikas.

čios už manęs tekėti, teiksis bulvių parvežėjo — tai bu- 

vo fotografiją, ant ko aš ronymus Cardan. Jis pir-
Į— 

i panijon apie 1553 metus. 
Iš ten jos pasiekė Italiją, 

;Holandiją ir t.t. 1586 me
tais airių kolonistai grįžda- 

imi iš Amerikos parsivežę 
bulves Airijon iš No. Caro- 
linos. Anglijon bulves par
vežęs John Hawkins, 1563 
metais. Atradus Ameriką, 
bulvės augo vien tik pietuo
se, pradedant nuo Chili iki 
Californijos. Augščiau jų 
nebuvo, tik paskui europie-

duoda ir vardą tariamojo čiai jas išplatino. Išpradžios 
v * _•---------—u.. V3SOSe beveik kalbose bul-

vęs vadinta ”battata,” pas
kui ”papa.” Iš to pasidarė 
ir ”potatoe,” kaip anglai da
bar bulves vadina. —2. Išpa
žinti (ausinę) sumanė dva
siškuos susivažiavimas La- 
tarane, 1215 m., o popiežius 
Inocentas III. ją užtvirtino.

Kunigo gaspadinei. — Ap- 
gailestaujam tamistos liki- j 
mą, bte ką "tėvelis” tomis
tai padarė, per laikraštį a- 

’ pie tai kalbėti negalima, i 
Pareikalaukit kelių tūks
tančių atlyginimo, o jei ne
sutiks, paduokit teisman.

AMERICAN LINIJA
Didžiausioji Garlaivių 
Kompanija Pasaulije.

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

Įsteigta 1847 metais.

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

Tarp HAMBURCO ir BOSTONO.

Pora ausItariĮ, špilka, žiedas ir branzoletas

Redakcijos atsakymai.
K. Demikiui. — Gegužinei 

šventei praėjus, tamistos 
sužetas vaizdeliui nustoja 
vertės. Netilps.

Berželiui. — Apie tą par 
pirma gavome koresponden
ciją, todėl, jūsų negalėsime 
sunaudot.

Senam Singeliui. — Ne
svarbi žinia, netalpinsim.

J. A. Kaminskui. — Apie 
žemės reikalus bus aiškina
ma kai kuriems šitam ir se- 
kančiuos ”Kel.” numeriuose. 
Sekkit.

Meiliai Merginai. —Jeigu 
LSS. kuopos narys agitavo 
už kapitalistų partiją, tai 
reikalas vietinės kuopos. 
Korespondencijos netalpin
sime, nes joje reikalas labai 
supintas — da galėtų iškilti 
nesmagumai.

New Haveno Svečiui. — 
Nieko negalėjom iš tamis
tos raštelio suprasti. Ne
tilps. *

Alenai Kelley. — 
vės paeina iš Pietų 
kos. Kada pradėjo 
jas vartoti, niekas 
nes čiabuviai jas 
prieš Amerikos atradimą. 
Kas ir kada jas pirmą sykį 
parvežė Europon, taipgi nė
ra tikrų žinių, bet spėjama, 
kad tai buvo ispanai. En- 
cyclopaedia Britanica pa-

1. Bul- 
Ameri- 
žmonės 
nežino, 
vartojo
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Papuosti puikiais brang-aktueuiais ir gvarantuoti. kaipo tikro aukso 
viską tai sykiu su S100 dovana duosime tam. kas prisius mums teisingai 
padarytą uždavinį ir pirks 4 lotus, kurių tikra kaina $50 kiekvienas. 
UŽDĄ VINIS IŠ 15. Taisykles uždavinį darant ir kontestui laimėti.

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

5) Atsiųsdamas padaryta uždavinį pareikalauk musų mapų ir kitų infor
macijų, kaslink aplaikvmo minėtos premijos, šiuo adresu:' “ (23)

MAIL ORDEK DEPARTALENT, C.
63 Park Row. Rooin 1013, XEW YORK. N. Y.

1

1

Lietuviška Krautuve 
Auksinių Laikrodėliu

Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius laikro
džius, deimantinius ir Šliubintus žiedus, brttvas ir 
įvairius kitusauksoriškus daigtus. Pataisome laik
rodėlius, laikrodžius, ži» dus ir kitokius auksinius 
daigius. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainvt 
ant naujų. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
me pinigus į Lietuva. Perdirbame paveikslus iš ma 
žų į didelius ant atAlimo. Darome kalendorius biz

nieriams, parduodam sekretnas kortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius 
ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotų 25 me
tams retežėliu, vertu $8.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Reika- 
laujme agentų nešiojimui auksinų daiktų. (20-24)

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

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

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

Dėl Reklamos Auksinis Laikrodėlis Dovanai.

(23)

Uistiomer Gatavas
Panaūdojiintii

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

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

Nereik anglių, ne malku. 
Nėra pelenu, nėra dulkiu. /

.CM BLLt FLAME

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

Standard Oil Company
iš New York’o

t.

O
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Niekados 
Nereikia 
Mainyti 
Laivo.

I I

I
Į

PIGIOS PREKES

Į dešimts 
Dienų iš 
Porto į 

(Portą.
Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND” ir “CINCINNATI" 

608 p5dų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.

Trečiųjų Kajutų 
ir 

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

mus.! kreipkitės prie

Hamburg-American Line
607 BOYLSTON STREET, BOSTON,

Y arba 41 Broaduay, New York.
E)[ ]§[

"50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALI0GĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstata 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.

* Reikalaukite tuojaus.

J P Tmnila 822 Washington St. •* • AltliUld, bostoa, MASS:

I

] ra

GALI gauti pas mane ir užčediti sau 
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas 
ir Itališkas armonikas dideliam pasi- 
skyrime. Parašyk tik man savo adre
są. ir pridėk už pora centų marke, o 
tuojaus gausite mano naują iliustruo
tą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokių muzikališkų in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:

GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33 r d St. Chicago, III.

P. S. Nesiunčiu katalogą j užrubežius ne į Chicagos miestą.
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DOVANAI! DOVANAI! 
sveikata ir drūtumas bei 
naujausio mokslo kninga 

apie sveikatą ir t. t.
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„Daktaras
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TA KNYGA yra aprašyta su naujausio mokslo išradimu ir geriausio budu gydymo ir įvairiTį 
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite 
rasti, kas yra patilpę rankvedyj "DAKTARAS”.

ŠITA KNYGA labai plačiai apkalba apie vyrų paslaptybes ir jų ligas. Apie moteris teipat 
nemažai kalba.

TA KNYGA “DAKTARAS” išaiškina vardus visokių ligų, kaip jos prasideda, kaip išrodo, 
kaip išsigydyti ir kaip ant toliau spsisergėti. LABAI AKYVAI

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS” aprašo daug paslaptybių. apie geriausius smagumus ženy- 
binio gyvenimo ir kada geriausiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ DAŽU 
NOSĮ kaip šitų knygų perskaitysi, kas neatbūtinai naudinga, kaip seniems teip ir jauniems- 
ženotiems ir nevedusiems vyram* ir merginoms.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti tai 
mokantis kuris dar neturi šios knygos su didele akvata perskaitys tiems garsiai kad galės daug 
visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik 
nori būti sveikas ir laimingai gyventi.

KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, atiden
giant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius tų knygų 
atrasite viskų, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, roma- 
tizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas: teip-pat apie moterų nesvei
kumus ir kitas visokias ligas kaip išsigydit ir t.t.. teipat sėklos nnbėgimus nuo saužagystės ir 1.1.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie gydy
tojo. reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.

NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jų išleido Phila- 
delahios M. Klinikas, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisius kelias 
Štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

The Philadelphia Medical (linic
1117 Walnut Street, Philadelphia, Pa.
Philadelphios Med. Clinikas. vyrų ir moterų, visokia* ligas greit ir nuodugniai išgydo be 
peilio, be humbago operacijų, bet *u tikroms gerom* Nekarštoms. Atsilankyk arba lietu

viškai parašyk apie savo nesveikumu*.
Kasdien nuo 10 iki 4 po pieL Nedėlioj nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtn. vak. nuo 6 iki 8 vai
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Reikaluose Lietuviškų Drau
gysčių Sąjungos Didžiamjam 

New Yorke.
Konferencijos nutarimai
Konferencija atsibuvo 27 

balandžio 1913 m. Delegatų 
pribuvo 29, kurie atstovavo 
16 draugysčių.

Nutarta kad pagarsinti 
organe, kokios Draugijos y- 
ra prisirašiusios prie šios 
Sąjungos, taigi čia seka jų 
vardai:

1. Liet. Siuvėjų Unija, 54 
skyrius.

2. Lietuvaičių Siuv. Unija.
3. L. S. S. 19 kuopa.
4. L. S. S. 52 kuopa.
5. L. S. S. 83 kuopa.
6. Liet. Gimnastikos Kliu

bas.
7. Liet. Amerikos Ukėsų 

Kliubas.
8. Liet. Ukėsų Politiškas 

Kliubas.
9. Lietuvaičių Kliubas.
10. Liet. Moterų Progre- 

siviško Susiv. 1 kuopa.
11. Moksleivių Pask. Ra

telio 7 kuopa.
12. Liet. Kelionei Pašel- 

pos Drauystė.
13. Liet. Apšvietus Drau

gystė.
14. Liet. Laisvės Draugy

stė.
15. Lietuvos Sūnų Drau

gystė.
16. Simano Daukanto Dra

matiška Draugystė.
17. šv. Kazimiero Drau

gystė.
18. D. L. K. Gedemino 

Draugystė.
Prie to da nutarta paskel

bti organe, kurios draugijos 
turi parengę kokius nors 
pokilius, kad ant tų dienų 
nerengtų kiti.

Ir taip:
S. Daukanto Dram. D-jos 

yra parengti fėrai ant 
24—25 gegužės; Liet. Gim
nastikos Kl. — piknikas 31 
gegužės ir 14 spaliu; Liet. 
Politiško Kl. iš New York 
City, piknikas 7 birželio; L. 
Amerik. Ukėsų Kl. pokilis 
10 rugpiučio; Liet. Kelionėj 
Pašelpos Dr-stės pokiliai 4 
spalių ir 27 gruodžio.

Ateitije kiekviena drau
gija, rengianti kokį nors po- 
kilį, turi pranešt Sąjungos 
sekretoriui, kurioje dienoje 
rengia, arba pasiteiraut pas 
sekretorių pirm rengimo, ar 
nėra užimtos tos dienos ki
tų draugijų; tuomi išsilenk- 
sim nereikalingų konkuren
cijų ir nesmagumų.

Buvo įnešta, kad paimti 
už organą "V. Liet.,” vieti
nį laikraštį, bet balsuojant 
pasirodė, kad mažai kas no
ri "V. Liet.,” taigi pagal di
džiumą balsų ir ant toliaus 
pasilieka "Keleivis.”

Buvo pranešta, kad "Ma
rijos Magdalietės” teatro 
sulošimui jau viskas yra su
rengta ant 10 gegužės.

Kazirninkų reikaluos nu
tarta pranešti per laikraš
čius, kad į porą mėnesių lai
ko karčemninkai panaikin
tų savo karčemose kaziravi- 
mus ir kitus piniginius loši
mus. To nepadarius, bus 
persekiojami per Sąjungos 
komitetą, kuris yra jau ant 
to išrinktas.

L. D. S. D. N. Y. Sekret.
Stp. Karvelis, 

127 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

ketų jo mirties metrikų.
2. Ar galėčiau pas kunigą 

padaryt tas mirties metri
kas, jei pristatysiu įvairius 
dokumentus apie jo mirtį?

3. Ar tiktų tokia metrika
Rusijoj su konsulio paliudi
jimu? J. šaliunas.

ATSAKYMAI.
1. Pamėginkit, gal kuni

gas padarys, nors netikiu. 
Vienok jei padarytų, paliu
dyki pas notarą, be notaro 
konsulis neliudys. Po tam 
konsulis turi patvirtint.

2. Jeigu kunigas nedarys, 
tai reikia gauti nuo "coro- 
ner" (valdiško daktaro) ofi- 
cijališką mirties metriką. 
Išverst ją į rusų kalbą, gaut 
nors tris žmones, kurie pri
sieks, jog mirusis buvo jūsų 
brolis su priimta pravarde, 
oaliudvt pas konsulį, ir tada 
bus gerai.

3. Paskutinis būdas yra 
teisingesnis ir geresnis, 
nors daugiau kaštuos.

F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai
KLAUSIMAI.

1. Mano brolis atvažiavęs 
į Ameriką 12 metų amžiaus 
išvažiavo į vakarus ir mirė, 
pasivadinęs kitokia pravar
de. Man prisieina dabar stot 
kariumenėn Lietuvoj, ir i- 
dant man pasiliuosuot, rei-

KLAUSIMAI
1. Jeigu Lietuvoj tėvas, 

kuris turi du sunu, ūkę už
rašo vienam, o antrasis yra 
Amerikoj, ar po mirčiai tė
vo Amerikietis gali pajieš- 
koti dalies?

2. Tūlos dr-stės narys no
ri nusinuodyt, bet nepasise
ka ir serga. Ar jis gali gaut 
ką iš draugystės? Konsti
tucija nieko apie tai nesako.

3. Jei jis besinuodydamas 
mirtų, ar draugystė turėtų 
užmokėt posmertinę?

4. Ar draugystė neturėda
ma čarterio gali turėt kokį 
nesmagumą? Palangietis.

ATSAKYMAI
1. Sunku ką gauti, nes da

bar žemė išmokėta, tėvas y- 
ra absoliutišku valdonu, ir 
gali daryt su žeme ką nori. 
Būnant sunui Amerikoj, jis 
negali nė rūpintis juomi, 
nes jie ten mano, kad Ame
rikoj męs nespėjam pinigu 

* skaitliuot. Galima vienok 
pamėgint, nes gal kokį ply
šį jų dokumentuose galima 
butų rasti.

2. Mėginimas nusinuodyt 
yra kriminališkas prasižen
gimas, o kriminališkam dar
be sužeistam teismai nepri
vers mokėt. Padėkim, jei 
nariui einant vogt nulaužtų 
kas ranką ar peršautų — 
nereiktų mokėt nieko.

3. Jei narys nusinuodija 
oakvaišęs (netekęs proto), 
tad jis už savo darbą neat
sako ir jo mirtis yra iš na
tų rališkos priežasties, to
kiam reikia mokėt. Jei nu
sinuodija sveikas būdamas, 
tad yra kriminališka mirtis 
ir mokėt nereikia.

4. Nesmagumų didelių ne
gali būt bet iš daugybės at
vejų yra geriau inkorporuo
ti, ypač kad pas jus, N. J. 
valstijoj, tas yra pigu, apie 
$10 — $15.

KLAUSIMAI
Tūlas ūkininkas atvažia

vo Amerikon apie 16 metų 
tam at^al, Lietuvoj paliko 
pačią ir 6 vaikus. Žemę iš
davė ant randos ant 3 me
tų. Vėliaus pačią ir vaikus 
atsiėmė Amerikon, o žemę 
pavedė savo brolio globai, 
kol pats neparvažiuos. Kon
traktas buvo padarytas ant 
6 metų, ir pagaliaus ant 3- 
čių 6 metų. Brolis valdo tik 
už mokamus mokesčius. Da
bar jau bus du metai kaip 
jis apleido pačią ir vaikus, 
išsižadėdamas jų. Pati pa
ketino važiuot į Lietuvą, j 
tad jis dasigirdęs padarė do- 
viernastį ir pavedė žemę 
savo krikštasūniui. Taigi jo 
brolis valdo tą žemę jau a- 
pie 14 metų. Taigi klausi
mai:

1. Ar jis gali pavest be pa
čios ir vaikų tą žemę sveti
mam?

2. Ar tas krikštasūnis ga- i

| Ii išvaryt per provą jo bro- 
iii?

3. 1912 m. tas kaimas bu
vo išdalintas į viensėdijas, 
tai daugumas norėjo atimt 
tą žemę iš brolio, bet nega
lėjo; bet brolis neturi balso 
valsčiuje, kaipo svetimos že
mės valdytojas. Ką tas rei
škia?

4. Ar moteriškė sugrįžu
si su vaikais galės tą žemę 
atsiimt? Žemdirbis.

ATSAKYMAS
Dalykas gana supintas ir 

nemačius visų ten padarytų 
jų kontraktų sunku yra pa
sakyt, ką galima butų pada- 

' ryt. Geriausia padaryt štai 
kaip: Ta moteris tegul va
žiuoja ir varde vaikų parei
kalauja, atima ir valdo že
mę. Jei kokia ten "dovier- 
nastis" butų padaryta, tai 
ta moteris turi pranešti tar
dytojui (sliedovateliui), kad 
parašas yra neteisingas, 
kad vyras yra dingęs be ži
nios, kad dokumentai vra 
padaryti be vaikų sutikimo, 
be ko dokumentai negali tu
rėt kokią nors svarbą. Vy
ras tada bus priverstas pats 
važiuot į Rusiją, kitaip jo
kių jo dokumentų nepripa
žins. Parvažiavus Rusijon, 
jis be sutikimo vaikų taipgi 
negalės parduoti. Todėl te
gul moteris važiuoja.

KLAUSIMAI.
1. Jeigu tėvui numirus 

randas namus parduoda už 
skolą, o likusius pinigus pa
deda bankon dėl trijų vaikų 
ir vienas iš jų neatsiima sau 
prigulinčią dalį, ką turi da
ryt kad gaut tuos pinigus?

2. Į kiek laiko galima atsi
imt, nes bus jau į 40 metų.

K. Žukas. 
ATSAKYMAI.

1. Reikia kreiptis į apskri
čio (okružną) teismą, kad 
pripažintų už paveldėją (na- 
sliedniką), tada pareikalaut 
iš bankos pinigų.

2. Taip greit, kaip teismas 
pripažins jumis tikruoju pa- 
veldėju.

KLAUSIMAI.
1. Męs esam šeši broliai, 

motina tebėra gyva, ir yra 
kiek žemės; męs norėtume 
ją parduot, kaip galima tai 
padaryti ? Vienas iš mus da 
ne metuose.

2. žmogus siunčia laišką,
neprilipina ženklelio ir var
toja užgaunamus žodžius. 
Ar galima tokį šelmį paduot 
valdžiai ir patrauki teis
man? C. J. B.

-ATSAKYMAI.
1. Visi tie sūnus, kurie yra 

Amerikoj, turi padaryt ”do- 
viernastį” motinai, kuri ga
lės tą žemę parduoti.

2. Valdžiai neapeina, ar 
kas ką užgauna žodžiu ar 
raštu, tas ne valdžios daly
kas. Valdžia žiuri, tik kad 
įstatymai nebūtų peržengti. 
Į teismą patraukti nėra už 
ką. Jie labai šlykščius žo
džius vartoja, tad paduot 
laišką pačiai, o pačta pa
trauks jį į teismą už siunti
nėjimą tokių dalykų per jos 
(pačtos) rankas.

LIETUVIAI TĖMYKITE!
PIRKDAMI TAVORUS 

PAS MUS SUČĖDYSIT PINIGUS
Męs užlaikom vi

sokius papuošalus 
t. y. Ziegorius ir 
Ziegorėlius, auk
sinius, sidabrinius 
taipgi paauksuo
tus, su gerais vi
duriais Elgino ir 
Waltham kompa
nijų. Taipgi męs

išdirbam visokius žiedus ir ženkle
lius dėl draugysčių. Taisom viso
kius laikrodžius amerikoniškus ir 
seno krajaus. Musų krautuvėj ga
lima gauti ir visokių MUZIKALI
AU INSTRUMENTŲ, kaip tai 
Skripkų. Armonikų, Triubų, Klar
netų, visokių Knygų, Popierų ir 
Religiškų daiktų. Užsakymus nu
siunčiant visur ir viską atliekam 
atsakančiai, nes tą biznį varom 
jau 25 metai. (zz)

W. Urmanaviczia & J. Almonaitis Co 
151 Ferry st., Newark,NJ.
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dirbtuve yra įrengta puikiauMano
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinę  j u ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS
453 Broadway So. Boston, Mass.

Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

e o

naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA8 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston. 
Gyvenimo vieta 645 Broadvay.

2

Į|Dr.F. Matulaitis] |
Rrnarlu/ov Rnctnn ::

Telephone So. Boston. 845 M.

495 Broadway, So. Boston. H 

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

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų. į Į
E

u t

—
Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

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

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVEL, 

SO. BOSTON, MASS.

farmos Farmos
TURIU PARDUOTI 25,000 AKRŲ 

ŽEMĖS!
Gali pirkti kiekvienas tiek akrų, 

kiek nori, ant tų žemių tarpais yra 
maži miškai, tarpais čysti laukai, kur 
galima arti tiesiog be jokio valymo. 
Iš medžių, ką yra aplinkui tuos lau
kus, galima pasibudavoti krajavus 
budinkus ir apsitveri tvoras. Prekė 
nuo $8 iki $20 už akrą ant išmokes- 
čio. Tuojaus reikia įmokėt po $1.00 
už akrą, likusią sumą gali mokėt kaip 
kas išgali. Atsitikime ligos arba be
darbės išmokėjimas palau
kiamas. Turiu pardavimui GYVENA
MŲ FARMŲ visokio didumo ir su vi
sais Įtaisais^ ir už visokią kainą. Far
mos ir žeme randasi Michigan Valsti
joj, pagal ežerą Michigan, tarpe dvie
jų turgaunų miestų. Aš turiu žemės 
pardavimui greta dviejuose pavie
tuose; LAKE ir MASON. Mason pa
viete geriausia žemė kaip visoj val
stijoj ir čia yra didžiausia LIETU
VIŲ FARMŲ KOLIONIJĄ. čia tu
ri 132 lietuviai Farmas ir kožną me
tą nauji lietuviai prisiperka, žemė 
brangsta ir geresnę žemę greitai iš- 
parduos. Lietuviai, jei norit sau ir 
savo šeimynai atsakantesnio ir svef- 
kesnio gyvenimo, kur nereik dirbti po 
bosu, PIRK FARMĄ tarpe lietuvių. 
Vaikams mokykla arti. Norinti pirk
ti atvažiuokit, aš ten pat gyvenu ir 
esu farmeriu. Norinčiam pirkti paro
dau visus laukus. Norint platesnių 
žinių, rašykit tuoj, prisiųsim knyge
les ir mapą, kurios plačiai aprašo a- 
pie viską. Adresuok arba atvažiuok 
ant šito adreso: [22]

ANTON KIEDIS
PEACOCK, Lake County, MICH.

iAkušerkai
» Pabaigusi kuršę Wotnan> Medical
" Coflege, Baltimore, Md. y
g Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 
•t gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
g pagelbą invairiose moterų ligose. 2

§ F. Stropicnc, BROADWAY S 
• SO. BOSTON, MASS. «

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st.,* So. Boston.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadiay, S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
e męs per ekspresą gydules pri-

i

Jei nori keliaut į Europą ar atsiimt iš tėvynės savo 
draugus bei gimines, pirk laivakortę ant seniausios 

Cunard Linijos
įsteigtos 1840 metais.

Jos laiviai didžiausi iš visų, kokie tik į Bostoną ateina.
Suyisais nujau- 
siais Trečios kla- 
sos įtaisimais ir 

patogumais.

Nėra jokių 
pridedamų 
mokesčių

Visiems Pasažie 
riams yra rui
mai su 2 arba 4 

lovomis.

Duodama
geriausias 

maistas •
Puikus nauji, greit dviem šriubais varomi, garlaiviai “Franconia" ir “Laconią"

625 pėdų ilgi. 72 pėdos platus 90 pėdų gilus ir turi 1A150 tonų įtalpos.

L ŽEMOS PREKĖS
Dėl pasiteiravimo apie laivakorčių prekg arba dėl sravimo 
knysrelių, aprašančių parankuma ir įrėdimą musų Trečios 
klasospasažieriams vietų kreipkis prie artimiausio agento

arba į The CUNARD STEAMSHIP CO. Ltd.
126 Statė Street, Boston, Mass.
New Y ork—Philadelphia—Chicago—Minneapolis

NEBO
Cigaretus

Kortiniais galais

KIEKVIENS 
MUŠASI UŽ

Pardavėja 
išparduoda 
vis daugiau
NEBO

CIGARETŲ

Kas Diena

IO už 5c

• e

i

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokie kvepianti 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 sugrąžintų 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st.

S0. BOSTON, MASS.

115 Maple Street,

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

Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po 
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠIMKONIS
Holyoke, Mass.
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WAUKEGAN, ILL.
Apšviestų tautų: finų, šve

dų ir armėnų susipratę dar
bininkai laukė Pirmos Ge
gužės, rengdamiesi demons- 
trativiškai apvaikščioti ir 
tuomi pasveikinti pasaulio 
darbininkus.

Nedėlioję, 4 geg., ryte, 9 
vai., susirinko socijalistai: 
vyrai, moteris ir vaikai i 
Workers Hali, skaitliu j 300. 
Finų socijalistų benas su
griežė ir publika susijudino 
iškilmingai žengti gatvėmis 
link miesto centro. Šaligat-1 
viai, namų prieangiai ir lan
gai buvo perpildyti žiūrėto-j 
jais Į tąją susivienijusių mi- i 
nia, einančią su plevėsuojan
čiomis raudonomis vėliavo
mis su Įvairiais užrašais o- 
balsių — Moterims balsavi
mo tiesų! Šalin kūdikių fa
brikinė vergija — ir daug 
kitokių. Apsukę aplink mie
sto dalį, apsistojo parengto
je vietoje ant žalios pievos, 
po gražiais medžiais, kur 
tuojau sprasidėjo prakalbos ’ 
finų ir anglų kalbose. Pra
kalbos tęsėsi tris valandas. 
Minia klausėsi atidžiai, ran
kų plojimu išreikšdama sim
patiją ir entuzijazmą. čia 
buvo parūpinta geros litera
tūros, užkandžių ir nesvai
ginančių gėrimų. Tą dieną, 
vakare, atsibuvo draugiškas I 
pasilinksminimas FinųWor- 
kers Hallėj su prakalbomis.

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS
Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 

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

Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslą. Ver

tė Briedžių Karaliukas. Nau
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.$117,000. Valdžia dabar pra

dėjo toj bankoj daryt revi
ziją. Bankos valdyba rei
kalavo, kad šis dalykas bu
tų svarstomas prie uždary
tų durų, taip kad laikraščiai 
ir visuomenė nieko nežino
tų, kaip ten ištikrųjų yra. 
Laikraštija pakėlė prieš to
ki reikalavimą protestą. 
Girdi, visviena kas kaltinin
kai nebūtų — bankieriai ar 
kišenvagiai — turi būt tę
siami riešai. Kuomi 
užsibaigs, pamatysime.

Pereitoj sąvaitėj taip va
dinamoj "bačkinėj” sustrei
kavo darbininkai, beveik 
pusė lietuvių. Dieną pa- 

-------  streikavo, pribuvo orgeni- 
Pereitoj subatoj Cambri-; zatorius, sutvėrė uniją ir 

dge’iaus lietuvių socijalistų ant rytojaus jau grįžo Į dar- 
kuopa statė Tum salėj "Na- bą,. laimėję 10 centų ant do
mimo Liūto Lizdą.“ 
lelis sulošta neblogai ir jei
gu pilnesnis butų jo turinis, 
išrodytų da geriau. Žmonių 
buvo nedaug. Turn salė loši
mui labai paranki, bet ji 
stori tokioj vietoj, kad žmo
nės surasti negali. Antra, 
turbut ir išgarsinta buvo ne 
kaip.

Bostono pirklių susivieni
jimas kreipėsi Į majorą nu-i 
rodydami, kad Bostone rei-į 
kia platint nekurios gatvės, i 
ir tai neatidėliojant, nes vė-| x -
liau tas bus sunkiau pada- į sv e^aineJ bus so^
ryt, o platint ristiek reikės. ĮkiaL_____________ _

gali prigulėti prie vienos 
draugijos, tai šie neatėjo.

Dr-stė "Liet. Sūnų” nuta
rė nepriimti moterų, tai mo
terų draugystė nutarė pri
imti i savo draugystę vyrus. 
Rodos, 18 dieną šio mėnesio 
bus jų prakalbos ir jau gal 
bus viskas sutvarkvta, kad 
galės prigulėti vyrai ir mo
teris. Draugystė užsivadins 
”Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Pašelpinė Dr-stė.” Linkėti
na gerų pasekmių.

V. Genys.

V

i

tei
tas

I

” Veika- lerio daugiau. Kompanija 
pati tiek pasiūlė. Darbinin
kai iš karto ir sutiko. Da
bar, susitvėrus unijai, per I 
komitetų galės pareikalauti 
ir daugiau, būtent valandų 
sutrumpinimo, nes dabar 
dirba 10 valandų Į dieną.

Prakalbos
Ateinančioj nedėlioj, 7:30 

vai. vakare, socijalistų sve
tainėj bus prakalbos, kalbės 
drg. Smelstorius ir Miėhel- 
sonas.

Subatos vakere, toj pat

Ligos
Visi gydytojai sutinka su tuom, 
kad didžiausia dalis jįj pecientų 
—taiž mončs serganti vidurių li
gomis. Neprileiskit prie to. kad 
jūsų viduriai išeitų iš tvarkos ir 
tuom nutaisytų kelia kokiai nors 
pavojingai ligai.

Severas 
Kartus Vynas 
Viduriams
(Severa’s Stomach Bitters)

išves jos ant sveikatos kelio. Jis 
sustiprins jūsų pilvą, suregu
liuos virškinimo darba. Suteiks 
taipgi sveika normali apetitą.

Kaina $1.00

RUSISZKAI-AMEBIKONISZKA
LINIJA.

TIESIOGINĖ LINIJA TARP 
RUSIJOS IR AMERIKOS

Turi didžiausius, gražiausius ir ge
riausius paėtavus, naujus dvi-šriubi- 
nius laivus.

Russia — 16,000 tonų 
Kursk — 13,500 tonų 

Czar — 13,000 tonų.
Roterdamą per 9 dienas be per
mainos, per 11 
nos
$33.00 — 3čia
$45.00 — 2-ra 
$65.00 — Ima

Išplaukia kas
Reikalaudami platesnių žinių kreip

kitės pas generališką agentą
A. E. JOHNSON & CO

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

l
dienų be permai-

1 Libavą. 
klesa — $35.00 
klesa — $50.00 
klesa — $75.00 
antrą Subatą.

kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
laidos velionį daug pigiau, negu sva- 

| timtaučiai. Prie to užlaiko karietas, 
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:
258 Broadway, So. Boston.

i Gyvenimo vieta: 63 Gold st

Taip veikia musų draugai nes.ir dabartiniam judeji- 
susipratę socijalistai. O kuo- J^^urios es ^au Per 
mi gi musų lietuviai, neva 
socijalistai, pažimėjo tą die
ną ; kaip jie sveikino pasau
lio darbininkus, kovojančius 
už išsiliuosavimą iš po ka
pitalistiškos, brutališkos ir 
kruvinos vergijos; kaip jie 
pabriežė socijalizmo kursą 
tolesniam veikimui?... Skau
du ir net ašaras spaudžia 
toji žinia, kaip mūsiškiai pa
žymėjo savo klesos susipra
timo laipsnį.

Buvau nuskirtas veikti 
susitarime solidariškai visų 
tautų darbininkams švęsti 
tarptautinę šventę. Kada ro
dėsi viskas jau atlikta, mū
siškiai atsisakė pribūti.

Šitoks da tarp musų wau- 
keganiečių lietuvių socijali
stų solidariškumo suprati
mas. Liūdna ir sarmata.

J. K, Berbyla.
CAMBRIDGE, MASS.

4 d. gegužės buvo čia su
rengtas linksmas vakarėlis, 
pastangomis lietuvių vaka
rinės mokyklos. Buvo mu
zika, dainos ir diskusijos^ 
Grajino ant visokių muzi- 
kališkų instrumentų ang-i 
las Harrelle, kuris publiką Į 
labai užganėdino, ypač vi-| 
šiems patiko, kada grajino' 
ant stiklų. Rose Ankstole: 
dainavo angliškoj kalboj ir 
jos daina taip publikai pati
ko, kad garsiu delnų ploji
mu iššaukė antru kartu. 
Diskusijos tema buvo: "Ar 
gali moteris prigulėt Į vieną 
organizaciją su vyrais, ar 
ne? Visi vienbalsiai pri- 
paižno, kad gali. 0 kelios 
sąvaitės ’tam atgal dr-tė 
"Lietuvos Dukterų” buvo 
atsišaukusi prie draugystės 
"Lietuvos Sūnų,” kad suvie
nyti Į vieną ir bendrom pa- 
jiegom veikti, tai tuomet at
sirado daug priešų, katego
riškai reikalavo klausimą 
atmesti. Ypač Juozas, Ro- 
malda ir Izidorius sukelda
mi toki triukšmą susirinki
me, kad kilo betvarkė. Prie 
progos da reiktu paminėti,! 
kad du iš viršminėtų draugų 
yra socijalistai; vienas jų 
priguli prie kuopos, o ant
ras nors nepriguli, bet vis 
tai pusei pritaria, o laikas 
butų tokiems jau suprasti

............................. ne 
da-

siauros.
Taip vadinamoji Milk and 

Baby Hygiene Association 
steigia Dorchesterije stoti 
mažiems kūdikiams maitin
ti. Motinos, kurios nenori 
arba negali savo kūdikių 
maitinti, galės atiduoti juos 
tenai.

Geras darbininkų užtarė
jas gubernatorius Foss at
metė legislaturos bilių. kad 
pakelt miesto darbininkams 
algas iki $2.50. Ponas Fos- 
sas atranda, kad tai per di

delė alga. Kažin, kad jam 
tokią algą paskirus, ar jis 
sakytų, kad perdaug.—

Pastaruoju laiku pradėta 
svarstyti seniai jau pakeltą 
klausimą apie apvalymą Bo
stono iš dūmų. Kaip žino
ma. dabar daugiausia durnų 
pridaro garvežiai. Kad to 
išvengus, prononuoiama vi-’ 
sas geležinkelio linijas apie- Į 
linkėj 15-kos myliu elektri-i 
zuoti, t. y. kad visi trauki-i 
niai butų išvedami ir Įveda- ; 
mi Į miestą su elektros pa-i 
gelba.

Kaip skaitytojai gal atsi
mena, dveji metai ar dau
giau atgal, tūlas ColemanJ 
pavogė iš Cambridge’iaus 
National Citv Bankos kelis 
šimtus tūkstančių dolerių ir 
pabėgo Meksikon. Ten iis) 
buvo sugautas, atvežtas čio
nai ir pasodintas ant 15 me
tų kalėjimam Rodos viskas 
buvo jau užbaigta, bet da
bar kilo didelis skandalas 
dėl tu pinigų. Coleman pri
sipažino, kad jis pavogė 
tik... $183,000, o išviso ban-

I

reikalą vienijimosi, o 
skirstymo spėkų. Kad

Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei- 

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

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis
Sriubelių užsuka

mas, vyriško ir mo- 
A teriško didumo,ant 

20 metų auksuotas, 
su išrašytais dubel- 
tavais viriais. La 
bai teisingai eina 
skiriamas ypatin 

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 
metų.. Ypatingas pasiūtijimas. Męs 
išsiųsime^ šj 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

DAKTARAS ir CHIRURGAS

Ignotas Stankus.
Tikras liet u vys daktaras 
baigęs mokslą eteitaviška- 
me universitete. Buvo mie
sto daktaru ludianapolis, 
Ind. ir epecijališkai moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir 
gydyti pavojingas ligšš.
Po Įgijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, Dr- 
Stankus iffifegS eavo locną SANATOR1ŲM 
(barniuį ligonbuti) ir užlaiko visokius ligo
nius dėl gydymo ir darymo operaciją.

Gydo ligas:
Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos ir 

pečių. Gėlimą sąnarių, kaulą ir kosulio 
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, slinkimą 
plauką, išbėrimo kūno, užkrečiamą lytišką 
Ilgą. Kraujo ligą ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

Jeigu sergi
tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas 

daktarą Stankų ypatlškai abra per laišką, o 
nesigailėsi savo žygio. Turi tuksiančius ps- 
dekavonią už išgvdymą nuo visokią ligą. Dr. 
Ign. Stankus siunčia gyduoles j kitus miestus 
Amerikoj į Kanadą ir Angliją. Visuomet 
kreipkitės ant tikro adreso taip:

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

PTiiladelphia, Pa.

CENTRAL MANUFAGTURIN6 DISTRICEBAHK
Kapitalas 250,000.00. Po priežiūra lllnois valst.'
1112 W. 35 GATVE, A.WT. PAT?’ CHICAGO, ILLINOIS.

Priimu depozitus kadir nuo $1. ir moka 3% nuo laiko įdėjimo. 
Inšiurina nuo ugnies ir skolina pinigus ant mortjragių.

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

už 50 rublių tik $25.SOc.; nž 100 mbliu $51.70c

Nesudegamos dėžutės laikymui dokmenty $3 metams. 
Atidaro čekių account. Sukalbama lietuviškai.

Reikalai atliekami ir per laiškus.

Atidarą Panedėliais ir Subatornis iki 8 vai. vakaro.

Reumatyzmas
neuralgija, susidaužymai, suti
nimai, paralitiski skausmai, su- 
brinkimas gilių, sustingimas su- 
narių arba muskulų, padagra, 
traukučiai, strėnų skaudėjimas, 
skausmai krūtinėj ir šone—* rei
kalauja išlaukinio vaisto pavi
dale gero linimento.

Severas Gothardo 
Aliejus
(Severa’s 6othard Oil)

yra patariamas ir vertas patari
mo, kaipo vaistas tokios rūšies 
skauduliams ir kenkimams.

Kaina 50c.

Pas aptiekorius. Klaus
kit Severos vaisto ir rei
kalaukit, kad jums jį 
duotų. Jeigu jūsų aptie
korius negal jų pristaty
ti, orderiuokite stačiai 
nuo mus.

W. F. Severą Co
CEOAR RAPIDS. 1OWA

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Brcadway ir 259 0 streets, 

SO. BOSTON, MASS.

1

i

Telephone Canal 2432.
Geriausia šokių mokykla

Chicagoj.
Geriausia šokių mokykla Chicagoj

Kurioje gali kiekvie
nas gerai ir gražiai 
išmokti šokt į trum
pą laiką ir už labai 
mažus pinigus. Vai
kinai ar merginos, 
nemokanti šokt, nie
kuomet negali užga
nėdinti savęs ir ne
gali turėti linksmus 
laikus, nes, yra taip, 
kaip numirę, o kuo
met moki gerai šok
ti, visuomet busi lin
ksmas ir kitų guo- 
dojamas. [21]

Norinti mokytis, meldžiu, atsi
lankykite po numeriu:
1732 SO. UNION ST, CHICAGO.

Arti 18-tos gatvės.
Mokinama: Utarninke ir Ketverge 

nuo 8 iki 10:30 vakare.
Mokytoja Miss B. T,

Prof. F. L. Jankauskas.

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

Kampas D st. ir .Broadway, 
S0. BOSTON, MASS.

Kamp. Dover ir Albany st, 
BOSTON, MASS.

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

1)

2)

3)

Russian-American Burean.

Profesorius medicinos

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

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

aptieka:

t

Męs Parduodam Laivakortes
Važiuojantiems iš Europos už $24. 

Perplaukia mares į 10 dienų. Šią są- 
vaitę 100 rublių męs išsiunčiame už. 
$51.75 stačiai per valdišką Peterbur
go Banką, musų siuntimai nueina j 
16 dienų. Taipgi męs padedame pi
nigus į visas Europos bankas ir ban
kinę knygutę pristatome pinigų sa
vininkui.

Biuras atidaras kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8:30 vakare. Nedėliomis ir 
šventadieniais nuo 8 ryto iki 4 vai. po 
pietų.
RUSSIAN AMERICAN BUREAU 

160 N. 5 St. tarp Lake ir Randolph St.
CHICAGO, ILL.

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

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSEUS.
Lhdziausis atpiginimas etines ir vynų

* buvo padarytas.
1 kvoita CONVE CI.UB IVHISKEY 50c. 5 kvortos tik $2.00.

i n. i.KU IUv.aN i.'ES arba DEGTINE-* 75c. 1 kvorta i’OikTUTN’O 25c-
1 kvorta SKERSY WINE 25c.

Męs narduodame viską sykiu tik už.................................................... SI ,01

Adresas

Stejtas

it

DYKA DIEL VYRU

SENI VYRAI*

50,000
YGU

VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 

neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie snlaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodijlma kraujo, arba ayfill, 
Triperi, arba gonorrhoea,Nu8ilpneima, Abei- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

sti m o, Naktinius nubeglmus, Rheuma* 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu Ilgas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusg, privatnai ir slapta, su 'ta
šais kaštais. (į

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertčs, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAI. 
Męs užmokanti ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖ, CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimimrf dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavarde........... . ............. .

it




