I
I
I

KELEIVIS”
LITHUANIAN WEEKLY
Published by

J. G. Gegužis & Co.
EVERY THURSDAY IN BOSTON, MaSS.

r^'KELEIVIS’^’l
i DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS j

I

Leidžia

I J. G. Gegužis ir draugai.
PRENUMERATA METAMS:

I

Represents over 4,000 Lithuanians
in the City of Boston, 50,000 in
New England, and about
400,000 in the United Statės.
The Best Advert įsi n g Medium.
Advertising rates on application.
Ali communications should be
addressed to:

I
82.00 Į

Amerikoje................................ 81.50

Kanadoje ir užrubežiuose....
IQ
PUSEI METŲ:
Kanadoje ir užrubežiuose .... 81.25

j

Amerikoje................................. 90 c.
Apgarsinimu kainos klausk laišku. |
IKreipianties su kokiais nors rei- I
kalais, taip adresuokite:

/KELEIVIS"

I

I

28 B’way, S. BOSTON, MASS.

“KELEIVIS"

Telephone:
110. £1
So. Boston »U-W.
KJ

SO. BOSTON, MASS., 22 Gegužio (May), 1913
'Entered a* Seeoad.ClaM Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the act of March 3, 1879.

į 28 B’ way, S. BOSTON, MASS. J

Telephone:

Ir—i
Metas
IX.

it=s=if-;—So. Boston 935-W.

■

i

gai elgiasi, nepripažindama
ilgiausias valandas per visą Netikri pinigai platinas.
geltonveidžiams lygių tiesų.
sąvaitę ir nedėliomis, o mo
Vaseda universiteto profe
kėjo mums tiek, kad musų Valdžia išsijuosus jieško
dirbėjų, kurie jau ke
sorius Nagai tarp kito ko
Baisi skerdynė lietuvių šeimynos visuomet buvo pu pinigų
Opijumo smuklės
linta
sąvaitė,
kaip leidžia
kad amerikiečiai,
siau alkanos. Kada viskas
šeimynoje.
Francuzų tautai gręsia di pasakė,
Irnrin did'žinrnsj
didžiuma tiki &i
B j > Waterburv, Conn. — 10 pabrango, pragyvenimas li netikras 5-dolerines. Pinigai
dis pavojus, kuris tarsi ko kurių
Dievą, turėtų atsiminti,
negalimu. Sumanėme : taip gerai padaryti, kad ant
kia užkrečiama liga platina kad tas jų Dievas sutvėrė gegužės, tarp 10 ir 11 valan I ko
uniją. Vos tik pažiūros labai sunku juos
si. Yra tai vartojimas opi- visus žmones lygiais; o jeigu dos subatos vakare, Mikolo organizuoti
100 žmonių prisirašė, I atskirti nuo tikrų. Tos 5-dojumo. Opijumas tai yra pus- jie nepripažįsta japo»* Riktoraičio namuose, po No apie
kompanija išgirdo ir išvarė lerinės paplito jau po visas
nokių aguonų pienas. Jį ru čiams lygių tiesų, jie elgilsi 8 Burton st., atsitiko baisi visus
lietuvius iš dirbtuvės, Suvienytas Valstijas, bet
skerdynė. Parėjęs iš mies
ko kaip tabaką. Opijumo prieš Dievo norą.
jų New Yorke.
to burdingierius rado Rik- kam jie pradėjo uniją tverti. daugiausia
rūkymo pasekmės veda prie
Lenkai, rusinai ir italai už Valdžia spėja, kad tai bus
baisiausių ligų, tarp kurių Ant galo priimta ^eįę®1toraitienę lovoje kraujuo- sistojo
už mus ir apskelbė tų pačių žmonių darbas, ku
rezoliucijos, Kad japoniečiai se papiuįus, beveik su viužima
pirmą
vietą
proto
su

rie anais metais
—
per kelis
Suktybė.
Amerikoj turi būt vaisinami saį nuplauta galva. Moteris streiką.
mišimas,
kurį
tankiausiai
leido
netikras
mėnesius
Laike revizijos intendan seka pati mirtis. Francuzi- lygiai su baltveidžiais, nes fouvo jau sustingusi. Pats Streikas prasidėjo 29 ba
tų magazine susekta sukty joj yra veik kiekviename tik pripažinimas lygių tiesų Riktoraitis gulėjo ant žemės! landžio. Kova su kompani 1-dolerines Bostone, Philabė: priimta 32,000 pūdų drė mieste tam tikri namai, ge gali palaikyti tarp Japonijoj su perpiauta gerkle, taipgi ja sunki. Dirbtuvė likos ap delphijoj ir kituose rytų
gnų, netinkančių vartojimui riau sakant, smuklės, kur oAmerikos draugiškų^
j kraujuose paplūdęs, bet dar statyta policija. Dvi sąvai- miestuose.
miltų.
A lį gryVžlS
Tn 1
gyvas. Jų
18R mėnacin
mėnesių mov-_
mer- tes kompanija laike užda West Virginijos pragaro
pijumas rūkomas. Ypač jur- IIKIUS.
Jubilejinių markių likimas miesčiuose, pav. Toulone, e- Revoliucija-prieš Angliji ^Witęj rado vygėje, irgi visą rius-skebus, kurie dirbtuvėj(
.
netirinės
valgė ir miegojo. Sužinojo
hiviną,
bet
nesužeistą.
Po
Kalkuta,
Indija.
—
17
drt-uvi
są
net
163
opijumo
smuklių.
Klausimas apie jubilejinių
' i kruvina miesto sveikatos komisija ir Washington. — Senatomarkių likimą pagaliaus ga Gal skaitytojas pasakys, ko gūžės čia areštuota 18 t,ū Wamade atrasta
uždraudė skebams dirbtu. riaus Kearno sumanymas,
lutinai išrištas. Jubilėjinės dėl Francuzijos valdžia ne- tingų gyventojų. Juos lo kferitva.
Tuojaus duota žinia poli- vėj miegoti. Dabar juos kas, kad pasiųsti į West Virginimarkės parsiduos tik ikito- uždraudžia opijumo vartoji tina už rengimą Indijoj id^ijai. Riktoraitis likos nu- diena išryto atveža, o vaka. ją tam tikrą komisiją anglei, kolei bus išsemtas visas mą? Čia ir priėjom prie to voliucijos prieš Anglijos
re išveža apdengtuose au. liakasių padėjimui ištirti,
i. kifrežtas į St. Mary’s ligonbujų išteklius. Tęsis tas maž opaus atsakymo, kad val džią.
. pereitoj sąvaitėj liko atmes
^"ra| 4* A. Crane pripa- tomobiliuose po stipria po tas. West Virginijos pakitadaug apie mėnesį, po ko ma džiai tą padarius, jos meti žandarai apkarpė Padare^
skio kaspinus
1 į1?0’ k.ad Jls Pats. nelabai ga- licijos apsauga. Pasitaiko su listai nenorėjo, kad pasaulis
noma išleisti kitokias jubilė- nės įplaukos sumažėtų ant
tais niekšais ir susiremti.
jines markes. Naujosios bus 10.500,000 frankų, kuriuos Varšava, Lenkija. — Šio Įėjo taip sau gerklę perplau Daug streikierių buvo jau žinotų apie esančią tenai
ti, bet policija rado jo rašy
taip pat, kaip ir dabartinės, dabar paima už opijumo iš- L_
mis
dienomis
garsus
lenkę tus laiškus, iš kurių ji paty areštuota, bet teisėjas juosį vergiją, ir senatas pripaži
__
___________ o
_______ _____
formatu didesnės už buvu dirbimą. Pati valdžia tuos pianistas Paderewskis, kuno, kad tirinėti nereikia.
išteisino.
sias, o carų paveikslai ant jų nuodus ir išdirba, ir laiko tą ris važinėjosi po užrubežiu^ rusi, kad Riktoraitis buvo
piktas ant savo žmonos už Sunkiausia mums kovoti, "Mother” Jonės pasakoja aw.
bus pakeisti įvairių istoriš išdirbvstę savo monopolijoj, ~aplankė «.,
savow tėvynę
ir dųoę neištikimybę
sargybinių žvėriškumus
ir ketino nužu- kad musų centai jau išsibai pieWashingtonr~*
kų paminklų ir vietų paveik kaip Rusijos valdžia degti- Įja tenai koncertus. Len
’"Mother”
gė. 12 gegužės neturėjom
ne. Nors kas metai tūkstan visur jį priima su didžiausiu dvti ja ir save.
slais.
Buvo išpradžios areštuo jau ir už svetainę užmokėt, Jonės, kuri tirinėjo West
čiai
žmonių
nuvaroma
į
ka

i
entuzijazmu.
i Virginijos angliakasių gyChuliganai kaime
pus, valdžiai tas neapeina, Per vieną koncertą dau tas burdingierius ir Rikto- kurioj susirinkimas buvo. | venimą, su ašaromis pasako
Rusų laikraštis "Birževi- bile tik jai iš to pelnas butų.
raitienės motina, bet paskui Atsišaukėm į vietinius lietu
gelis
pavienių
žmonių,
drau

vius ir draugijas, tai sudėjo jo senatoriui Kearnui apie
je Viedomosti" aprašo sunkų
juos paliuosavo.
gijų
ir
įstaigų
sunešė
PadeKarts dievo aukos
mums $125. 21 (žiur. ant 5 sargybinių žvėriškumus. Ji
mokytojų padėjimą Polta
Žmonės
irgi
spėja,
kad
tą
vos gubernijos pradinėse Sulig paskutinių žinių, rewskiui daugybę gyvų gė kruviną darbą atliko pats ! pusi, aukų skyriuje. Red.), sakė: "Aš mačiau moteriš
mokyklose. Štai faktai, ku jungtinės Balkanų valsty-i lių bukietų su tautiškos spal Riktoraitis. Kelios dienos luž ką męs ištariam jiems kę vardu Silvie, kuri neuž
riuos minėtas laikraštis pa* bės pražudė karėj su Turki vos kaspinais. Policija tai prieš tai jis jau pradėjo ką širdingą ačiū, bet tų pinigų ilgo turėjo likti motina, o
ja 123,000 žmonių. Bulgarų patėmijo ir keli žandarai at tai rašinėti ant popierėlių da toli gražu neužtenka, to Baldwino sargybiniai ją
remia savo skundimos.
Antipovkos bažnytkiem1- krito 84,000; serbų 22,000; i sistoję prie durų nupiaustė ir viena iš tokių popierėlių I dėl prašom kitų miestų vi- taip suspardė, kad kūdikis
je, Lochvicko apskr., chuli grekų 11,000, juodkalniečių kardais visus kaspinus.
pateko į policijos rankas, visuomenės, kad ji mus pa gimė negyvas. Aš mačiau
kaip 3 vedusios moteriškės
ganų gauja sutiko gatvėje 6,000. Tai vien tik vienos Bvielis telegrafas per jūres bet kas ten pasakyta, polici remtų.
vietinę žemietijos mokyklos pusės aukos, sudėtos ant ka-; Berlinas. — 10 gegužės į- ja niekam nesako. Prieš pat Męs, Philadelphijos darbi ir viena mergina buvo tąso
mokytoją Mariją Lichardo- rėš dievo aukuro. O kur steigta bevielis telegrafas subatą jis atsilygino su sa ninkai, visuomet šelpėm ki mos tų sargybinių West Vir
turkų aukos? Jų visuomet tarp Neuen stoties ir Long vo skolininkais, nes tai die tus, argi dabar visuomenė ginijos bastilijoj. Aš ma
vą.
— Sustok, kas eina? — daugiau krisdavo, tad reikia Island, Amerikoj.
vobaimingas žmogus. Suba- galėtų užmiršti mus sunkioj čiau, kaip 30 ar daugiau mo
terų su kūdikiais, išvytos iš
sustabdė Lichardovą "gau tikėtis, kad abelnas skait Tik dabar Japonijai proga toj gi parėjęs vakare iš dar kovoj ?
kompanijos namų, nakvoja
jos vadas." — A-a, tai mo- lius žuvusiųjų
. - bus didesnis.
. .
Londonas. — "Pall Mali bo pasigyrė namiškiams, Męs reikalaujam 9 vai. laukuose
po atviru dangumi.
kytoja...
Tu, paukštyte, Į negu dvigubai tą skaitlinę Gazette" rašo, kad kas ma kad išgėręs 3 šnapsus. du darbo, nes dirbom po 12; ir
Ligonbutije aš mačiau mo
mums ir reikalinga: visi jus, i padidinus,
no, jog Japonija negali ap alų ir dabar esąs pačiame 20 nuošimčių daugiau algos. teris
sargybiniu sumuštas.
mokytojai ir mokytojos — Unijonistai sumušė liberalus skelbti Suvienytoms Valsti drąsume. Po vakarienei jis 14 gegužės likos sunkiai
mačiaus, kaip tie žiaurus
revoliucijonieriai,
keliate
joms karės, tas labai klysta. išsiuntė visus burdingierius sužeistas musų draugas Pe Aš
Newmarket,
Anglija.
—
maištą. Broliai, — tęsė to 17 gegužės čia buvo rinki Tik dabar Japonijai ir esan ir savo žmonos motiną į tras Matikonis. Skebai su- sargybiniai vaiko verkian
liau jis, atsikreipęs į savo mai atstovo į parlamentą. ti proga karę apskelbti, pa miestą. Kada jie sugrįžo, piaustė jį peiliais už tai, kad čias moteris nuo kalėjimo,
draugus, — pamokinkite Kandidatų buvo du: Deni- kol Panamos kanalas da ne- kruvinas darbas buvo jau; jis kalbino juos, kad neitų kur sėdi nekalti jų vyrai."
Ir tie sargybiniai yra Dridirbti.
truputėlį tą mokytoją!...
gatavas, o beveik visas A- padarytas.
son
Pender,
unijonistas,
ir
Smūgių lietus pasipilė ant George Nichols, liberalas. merikos laivynas kitoj sausIšpradžios supiaustytas I Aukas reikia siųsti nresos vatiškoji kompanijų polici
Lichardovos... Paleido ją tik Pirmas gavo 5251 balsą, o žemio pusėj. Jei dabar Ja Riktoraitis visai kalbėti ne komitetui, Ignoto Aleknos ja, surinkta iš visokių vagių,
plėšiku, ir kitokiu piktada
gerai apkulę.
ponija su Amerika nesusi- galėjo, bet ligonbutije jam vardu, o laiškus adresuoti rių.
antras
4400.
Tai
pirmas
at

O tečiaus WashingtoDa blogiau atsitiko su No- seikimas šitam distrikte, pešianti, tai niekad jau ir gerkle susiuvo ir dabar pra sekretoriui: Juozas Griga
no
valdžia
nemato, kaip tie
vaja-Greblia bažnytkiemio kad darbininkų kandidatas nesusipeš.
deda šiaip taip kalbėti. Dak liūnas. 316 Wharton st.,
piktadariai mindžioja šalies
žemietijos mokyklos moky sumuštų kapitalistą.
tarai sako, kad jo gyvasčiai Philadelphia, Pa.
Daugiau
"bombų"
J. Grigaliūnas. laisve ir konstituciją, nes
toju, P. Simonovu. Pirma
pavojaus nėra. Prie to kru
Cambridge,
Anglija.
—
17
kasyklų savininkai nori,
Ig. Alekna,
jį kankino donosais, paskui Kaip Danija perka elektrą
vinojo darbo jis neprisipa
gegužės
sufragistės
padegė
kad ji to nematytų.
iš Švedijos
griebėsi prie kumščių...
žįsta.
"D-ras
Friedmann
—
antras
Tas viskas taip atsiliepė Laikraščiai praneša įdo čia kelis namus, nuo ko nu
Mikolas yra Jono Riktožmonės boikotuoja
d-ras Cook"
į nervuota, įspūdingą moky mią žinia, kaip Švedija par kentėjo ir netoli esančio u- raičio, R. Katalikų Susivie
skebus
toją, kad šiomis dienomis jis duoda Danijai elektrą. Iš niversiteto laboratorija. Ki nijimo prezidento brolis, Link d-ro Friedmanno gy
dėžė su paraku buvo at vieno tėvo, tik ne vienos mo duolių (nuo džiovos) kas Cincinnati. Ohio. — Sus
nusišovė.
Trollhettan, Švedijoj, perve ta
rasta
Bonmoor geležinkelio tinos. Jis yra tamsus ir kar kartas vis didesnis pradeda treikavus čia strvtkarių
Mažai to. Ant kai kurių sta vielos į Kopenhageną,
augti neužsitikėjimas. D-ras darbininkams, kompanija
Lichvicko apskričio pradi Danijos sostapilę, tarp ku stotije.
štas
katalikas,
laikraščiu,
nių mokyklų mokytojų butų rių atstumas yra 20 mylių. Įvairus juokdariai taipgi rodos, jokių neskaitė, o jei J. M. Hury, buvęs "Ameri- nastatė ant karų streiklau
padaryti degutu kokie tai Vielos vienoj vietoj eina po pradėjo padėlioti "bombas," gu ir skaitė, tai nepirmeiviš- Į can Public Health Associa- žius ir po kelis nolicistus jų
keisti, nesuprantami ženklai. vandeniu. Tokiu budu visa sufragistės pamėgzdžioda- kus.
J. S. Pruselaitis. i tion" prezidentu, sako, kad apsaugojimui. 15 gegužės
mi.
Taip
Eastbourne
atras

j d-ras Friedmann yra antras karai važinėjosi po piestą,
Toks tai Poltavos guber Danijos sostapilė bus ap
Philadelphijos
lietuviai
d-ras Cook, kuris apgaudi bet visai tušti, žmonės jais
nijos mokytojų gyvenimas. šviečiama elektra, kuri iš ta "bomba,” kurią norėta
šaukiasi pagelbos
sunaikinti,
bet
ji
nesprogo.
dirbama Švedijoj.
; Išviniojus ją pasirodė, kad Philadelphia, Pa., 15 gegu nėjo žmones sakydamas, nevažiavo.
- Tėvas-beširdis
buk jis atrado žemgalį.
10 užmušta. 50 sužeista
Mariupolio gvventoja, val Japoniečiai reikalauja lygy vietoje dinamito joje įdėta žės. — Jau rašėme "Kovoje" į
bės
dvi banani. Gravesende po apie sunku Spreckle Sugar Negalėjo pragyventi — nu
stietė Peresadko, 17 metų,
Omą ha, Neh. — Pereitoj
sižudė.
pranešė policijai, kad jos tė Tokio, Japonija. — 17 ge licija rado kitą panašią Refining Co. streikuojančių
savaitėj anie čia siautė bai
vas 5 metai tam atgal ją iš gužės čia buvo biznierių ir "bombą." Norėta ją ištolo lietuviu padėjimą ir prašėm Upton, Mass. — 10 gegu si vėtra, kurioj 10 žmonių
žagino ir nuo to laiko turi apšviestunų sušauktas vie susprogint revolverio šū kitų laikraščių tai perspaus žės nusižudė čia 18 metų b'kos užmušta ir 50 sužeista.
su ja ryšius. Ligšiolei ne šas susirinkimas, kur daly viais, bet nesprogo, nors nuo dinti, bet neišpildyta musų; mergina Helen Goodridge, Pa«merkė I. W. W. vadovą
nes negalėjusi pragyventi
laimingoji mergaitė niekam vavo tukstančia’ japoniečių, kulkų kelis kartus pašoko. prašymas.
Pa+ersono stre;kieriu va
kalbėjo
studentai
ir
profeso

Kada
policija
ištirė,
pasiro

Darbininkų išnaudojimas' už $5, kiek jai už sąvaitės das P. Ouinlan pereitoj sa
nieko apie tai nesakė, nes
bijojo tėvo-ištvirkelio grąsi- riai. Visi kalbėtojai nurodi dė. kad joje įdėtas pagedęs minėtoj kompanijoj buvo sunkaus darbo kapitalistai vaitėj likos pasmerktas kanėjo, kad Amerika neteisin- laikrodis ir sauja akmenų. neišpasakytas, jDirbdavom mokėjo.
nimų.
lėjiman už prakalbas.

REIKALINGAS ZECERIS
prie "Keleivio" spaustu
vės, mokantis operuot ant
"Linotype" mašinos. Gali
atsišaukt ir nemokantis, bet
apsipažinęs su lietuvių statrašliava. Norint platesnių
žinių klauskit per laišką.
"Kel.” Administracija.
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ja, daktaras Šliupas sako: raliaus Hammurabi’jo ir jo Streikierį užmušti — tai nusisekė. Jis, matyt, visai si važiavimas , ”Laisvė” No
nepatėmijo, kad "svietiš 38 sako:
neprasižengimas.
Ne, jus užmiršot, kad Kauno tėvo Sin Mubalito, kurie
gubernijoj yra lietuvių — gyveno ne vėliau, kaip 2,500 Teisėjas Clifford A. Cook kas” reiškia visai ne tą, ką
” 'Laisvė/ kuri jau seniau
reiškia
"pasaulinis.
”
Tas
prieš
Kristų,
taigi
apie
jie davė jums kultūros pra
rašė apie didesnį sutartinpripažino, kad pasamdytas
Lietuvių tauta ir "ben4,400 metų atgal. O kur lie prie Draperio dirbtuvės žodis yra paimtas iš lenkiš gumą, mielai pritaria 'Ke
džią !
kartai.”
Labai butų smagu, kad tuvių dokumentai iš tų lai Hopedale, Mass., valkata, ko žodžio "šwiecki,” o to jo leiviui? Męs galėsime tai
Gerbiamas d-ras Šliupas tas butų teisybė, kad męs iš kų? Iki šiol da niekas ne kuris 24 balandžio nušovė kiu budu negalima versti į atlikti Philadelphijoj.”
labai pyksta, kad męs, jau tikrųjų esame tokia garbin rado. Iš kur tad iškasta, streikierį Bacchiocchi, prieš "pasaulinį," nes jeigu žodį
Pritaria šitam sumany
"pasaulinis” išversime at mui ir ”Kova.”
noji karta, nepritariam Lie ga tauta; bet iš tikrųjų męs kad lietuvių tauta seniau įstatymus neprasižengė.
gal į lenkų kalbą, tai išeis Geistina butų, kad prie to
tuvių-Latvių "republikai,” negalime tuomi pasigirti, sia? Bet kad ir butų ji se
Darbininkai,
įsitėmykit,
kurią jis vienam "Laisvo nes išskiriant d-rą Šliupą, niausia, tai kokia iš to gar kokie laisvoj Amerikoj įsta ne "šwiecki,” bet "šwiato- prisidėtų ir kiti pirmeivių
sios Minties” numerije bu daugiau niekas to nepripa bė? Visiems juk žinoma, tymai: Jeigu jus išeinat į wy,” kas turi visai kitokią laikraščiai, kaip va "Pir
vo sumanęs įsteigti. Perpv- žįsta. Mielai męs įtikėtu kad žmogus išsivystęs iš že streiką, tuomet galima jus prasmę. Ir lenkų "šwiecki” myn,” "Lietuvių žurnalas,”
paeina ne nuo ”šwiat” (uni- "Dilgelės,” "Darbininkų Vil
kęs dabar jis ("L. M.” No. me ir d-rui šliupui, jeigu jis mesnių gyvūnų; taigi, jei šaudyt.
verse),
bet nuo ”šwieckošč” tis.”
37) grūmoja mums savo au- parodytų mums faktus, ka musų tauta butų seniausia,
Kągi
reiškia
streikas?
toritetišku pirštu: "O jus me buvo toji kultūros pra tai tas reikštų, kad ji yra Nieko daugiau ,kaip tik rei (secularity).
Irgi pasakė
benkartai, černiševskių ir džia, kurią lietuviai davė pirmutinė tauta po beždžio kalavimą daugiau algos ar Taigi žodžių analogija nenei.
Taigi
tautos
senumas
visuomet
galima
tokiuose
Europos
tautoms?
Ką
ki

Marksų išperos! Ar tai taip
"Vienybė
Lietuvninkų”
ba trumpesnio darbo. Ko
jums rupi Lietuvių Tauta?" tos tautos nuo lietuvių yra nekažin kokią garbią jai su dėl gi už tą reikalavimą gali dalykuose remtis. Rusų žo aiškina europiečiams, kodėl
teikia. Prie to, kuo tauta
dis ”sviet” taipgi reiškia pa amerikiečių (lietuvių) laik
Nesistebim, kad d-ras Šliu priėmusios? Pakol tas ne senesnė,
ma
darbininkus
šaudyt?
tuo ji daugiau atsi
pas pavaišino mus tokiais nurodyta, męs negalim tikė likus nuo progreso. Tą liu Nes tas reikalavimas suma saulį, pavyzdžiui: ”imia rus- raščiuose palieka taip daug
skago bogatyria gremielo
dailiais epitetais. Ir nepyk- ti tuštiems žodžiams, vis dija Chinija.
žina kapitalisto pelną. Ko po vsiem koncam bielago klaidų. Tas esą todėl, "kad
stam ant jo. Jis žmogus tiek, kad tai ir d-ro Šliupo Toliaus gerbiamas dakta dėl tas įstatymas apgina ka svietą.” Čia žodis "svietą” Amerikoj pasitaiko kai-kajau su žila galva; jis pirmas žodžiai.
ras vadina mus (t. y. socija- pitalisto, o ne darbininkų reiškia: pasaulio. Bet pa da taip, kad vienas ar du
Gerbiamas
daktaras
gali
pradėjo taip atvirai ir drą
listus) "Markso išperomis." pelną? Todėl, kad laike rin imkime tokį sakinį: "sviet žmogų laikraštį suredaguo
ir
už
tai
pavadinti
mus
siai skelbti tarp lietuvių lai
Bet kodėlgi tas pasakyta su kimų darbininkų didžiuma russkago naroda potuch” — ja, sustato, prirengia spau
svąją dvasią. Jis tikėjosi, "benkartais” arba keno nors tokia neapykanta? Juk kaip balsuoja už demokratus ir ir
dai, atspaudžia, sulanksto,
čia
jau
žodį
"sviet
”
į
"pa

"išperomis,
”
bet
tai
ne
ar

kad ankščiau ar vėliau, o
ten nebūtų, o ir pats d-ras republikonus. Tos parti- saulį” negalima versti; čia suvinioja ir išsiuntinėja 16gumentas
ir
dalykų
stovio
Lietuva seks jo pėdomis.
Šliupas, norėdamas pasaky jos susideda iš kapitalistų. „sviįt,> re«škia jau š^esą. kos puslapių laikraštį." Kur
Išsiliuosuos iš po Romos ir tas nepermaino.
ti tikrą teisybę, turėtų pri Kapitalistai patekę į teisė Lenkų kalboj randam da tokis atsitikimas buvo, kad
Peterburgo jungų, taps Ant kiek mums vra žino- pažinti, kad" Marksas buvo jus, visuomet užtaria fabri daugiau
du žmogų išleistų 16-kos pu
panašių
žodžių,
liuosa
ir neprigulminga noma, lietuvių "kultūra” giliai protaujančiu žmogu kantus; patekę įstatimdavy- pav.: ”šwiecki,” "šwiato- slapių laikraštį, mums da
tauta, o gal ir savo kuni net į savo kaimynus lenkus mi ir d-rui Šliupui susilygin stėn, jie daro tokius įstaty wy,” ”šwiatlo,” ”šwietnie" neteko girdėt, bet " V. L.”
gaikščio susilausks. O d-ras neturėjo jokios įtekmės. ti su juom ne taip lengva, mus, kurie gina kapitalistų ir tt. Rodos, šaknis čia vi sako, kad Amerikoj taip es
Šliupas myli tokius didvy Priešingai, lenkų kultūra kaip paniekinti. Markso te reikalus. Ir kol tik darbi sur ta pati ir visi tie žodžiai ti.
rius, kai lietuvių kunigaikš paėmė viršų ant lietuvių. Ir orija liko jau visasvietine ninkai bijosis socijalizmo, surišti su ”šwiat.” Bet iš
čiai. Na, o tuo tarpu tarp šiandien musų kalba dar be proletarijato idėja ir d-ras kol jie balsuos už republiko tikrųjų taip nėra. Ir taip: $1,000.00 už prirodymą
lietuvių pirmeivių praside veik pusiau maišyta su len Šliupas, kuris taip myli sa nus ir demokratus, tol jie "šwietnie" (splendidly) rei Pereitam "Keleivio” nu
da kaip tik priešinga srio- kiškąja. Galima sakyti, jog vo tautą, turėtų džiaugtis, laike streikų bus šaudomi ir škia puikiai,
merije ”Kel.” redakcija pa
”
šwiatlo"
vė. Išeina ant visuomeniš tame buvo kalta musų bajo kad lietuviai, tą idėją supra
teisėjai sakys, kad strei- (light) — šviesa, ”šwiato- siūlė $1,000.00 kiekvienam
kos arenos socijalistai, žmo rija ir dvasiškija, kuri ge tę, vienijasi po tarptautišrį nušauti nėra jokis pra- wv” (universal) — pasauli liet, kunigui, kuris prirodys
nės su naujausiomis idėjo riau pamėgo lenkų ("poniš ka socijalizmo vėliava, o
engimas.
nis. Žodis gi ”šwiecki” (se- 6 dalykus, kuriuos skelbia
mis, su kitokia pasaulžval- ką") dvasią. Bet ar tas "išperomis” juos vadin
kunigai. Vienas mus už tai
cular)
kitaip
nesiduoda
iš

Kalbos
"valytojai.
”
nereiškia,
kad
lenkų
kultū

ga, ir sako: "šalin kuni
Tokis išsireiškimas tiktų
versti, kaip tik "svietiškas.” per laišką jau išplūdo.
gaikščiai ! Plėšikų mums ra turėjo persvarą? Kodėl tiktai "Drauge,” o ne "Lai
ai-kurie musų laikraščių Taigi prastas iš musų Tuomi jis parodė, kad prinereikia. Žmonės turi lenkai nepamėgo lietuvių voje Mintiję." Nes tikint
ai mėgsta "valyti" lietu "Draugo” filologas, jeigu rodyt jis negali. Bet lauksi
patįs valdytis. Darbininkai dvasios, kodėl jie nesimokino žmogus, jeigu jis atmeta s<j
kų kalbą. Tokiomis preten- jis vieną žodį versdamas pri me, ką ant to pasakys tikri
lietuviškai ? Nes jie jautė cijalizmą, tai jis tikisi no
visų šalių, vienykitės!”
omis atsižymi ir Chica- daro tokių klaidų. Už kal- teologai. Jei neprirodys, jie
si
augščiau
už
lietuvius
pa

Ar tai ne maištas? Ir
s "Draugas," tik jam tas bažinystę jam negalima diskredituoja save visuomedanguje laimę sau rasti,
maištas prieš lietuvių tau kilusiais. Kad taip buvo, dinas, jis turi šiokį tokį
labai sekasi. Kažin, ar daugiau duoti, kaip vienukę nės akįse.
tą. Ypač tas paskutinis o- tai prirodymų nereikia toli venime tikslą; bet kokis ga jis tai daro pats, iš savo gal su minusu.
balsis: "Visų šalių darbinin jieškoti, nes pats gyvenimas li būt tikslas laisvamanio, vos, ar pamėgzdižoja euro
kai, vienykitės." Čia jau aiš mums yra liudytoju. Tam kuris netiki į dangų ir atme piečių kunigų laikraščius, žmogus su beždžionės galva
ku, kad lietuvių tauta turi sesni lietuviai ir šiandien sa ta socijalizmą ? Kalbam čia bet "valomoji" jo kalba išei
žūti. Kaip neužpykti? Tai ve "paliokais" vadina. Bet apie laisvamanį darbinin na, kaip išvirkščias batas. Kad tūli žmonės da neto
CLEVELAND, OHIO.
li
nuėjo
nuo
beždžionės,
tai
męs
nerasime
lenko,
kuris
tikri "benkartai." Jiems vi
ką — kokis jo tikslas? Ar Paveizdan, Juodkalnija pas parodo atsitikimas, kokis 4 d. gegužės ”Mirtos” cho
pavadintų save lietuviu.
sai nerupi,
visuomet gyventi tik dėl ki jį "Černogorija,” draugas — neseniai įvyko Hartforde. ras surengė vakarą/ Statė
Taigi,
gerbiamas
daktare,
"... kad męs, seniausioji,
tų naudos? Sveikas žmo "prietelius,” svietiškas — Vienas apšvietą mylintis ant scenos "Senbernį” ir
begyvuojančioji tauta! Kas pasakykit mums, kokiam gaus protas reikalauja tiky "pasaulinis" ir tt.
lietuvis parsitraukė tenai "Senmergę.” Pirmas veika
jiems rupi, kad męs davėme amžiuje tas galėjo būti ir binius prietarus atmesti, bet Apie "Černogoriją" kalbė gegužinio numerio "Kelei las, nors ir taip jau bepras
pradžią civilizacijos Euro kokiuose istorijos užrašuose tų prietarų atmetimas da jom jau pereitam "Kel.” nu vio,” "Kovos" ir ant gatvės mis, bet kad ir atlošė prastai,
pos tautoms?
(Musų pa tas yra nurodjrta, kad lietu nepagerina darbininko bū merije, todėl apie tai čia jau tuos laikraščius lietuviams tai visai išėjo košė. Antras
braukta. "Kel." red.). Kas viai davė Europos tautoms vio. Visas svietas gali likti neatkartosime. Bet paim pardavinėjo. Staiga užpuo pavyko kiek geriau; gerai
jiems rupi, kad musų tauta kultūros pradžią? Męs ma laisvamaniais, bet pakol eg kime "prietelių” — tai aiš lė ant jo dievobaimingas ka savo rolę atliko davatka.
suteikė vadus civilizacijoje, tom daugiausia grekų kul zistuos kapitalizmo sistema, kus žargonas rusų žodžio talikas, sumušė ir areštavo. Dainos visai prastai pavyko,
Grekų Lawrence’o, Syracuse, Lit- "prijatel." Tiesa, ir žodį
apšvietoje, mene ir literatū tūros plėtojimąsi.
Kuomi tą užpuolimą galima nepalikdamos nė mažiausio
roje Lenkų tautos?! Jiems dvasia iš penkto šimtmečio tle Falls, Patersono ir West "draugas” butų galima išve išaiškint? Vien tik tuomi, įspūdžio. Kadaise "Mirtos”
istorija nerupi. Jie tikrina, prieš Kristų ir šiandien da Virginijos tragedijos nuo sti iš rusų žodžio "drug,” bet kad užpuolikas da neišsivy choras sudainuodavo viduti
kad istorija — tai numirėlių apsireiškia tautų kultūroje. lat atsikartos. Laisvama- "draugas” lietuvių kalboj stęs į tikrą žmogų. Nors jis niškai. Kame gi tad prie
darbas. Bet ar jie gyviejie Pirmoj vietoj stovi grekų nyba paliuosuoja žmogaus turi daug platesnę prasmę, vaikščioja ant dviejų kojų žastis? Ar tik ne tame, kad
bent pirštu kruta priekyn, humanizmas. Grekai buvo dvasią iš tikybinių prietarų, negu rusų kalboj. Latvių ir neturi jau vuodegos, bet pirmiau "Mirtos” chorą mo
tai kitas klausimas. Musų palinkę prie žmogaus tikry bet nepaliuosuoja jo kūno iš kalboj, kuri taip artima yra jo laukinis pasielgimas aiš kino socijalistas, o dabar
politikai esti benkartais: bės, naturališkumo; t. y. alginės vergijos. Jį paliuo musų kalbai, "draugs” taip kiai liudija, kad jo "protas” koks tai šventakupris, pri
kartais kunigų vaikais, kar kad žmogus turi būt persta suoja tik Markso mokslas, gi labai populiariškas, bet tebėra da pusiaubezdžioniš- buvęs buk iš Valparaiso, bet
tais černiševskių ar Mark tytas taip, kaip jį gamta su kuris šalies turtų valdymą pas juos nėra nieko pana kas.
jam da patartina grįžti bul
sų išperomis, kartais Tols tvėrė, nes tame yra tikras atima iš plėšikiškų trustų, o šaus į "prietelių.” Tas pa Apie tą atsitikimą telpa ves paskusti bent metai.
tojų pasekėjais, o ką jau be jo gražumas, o ne gėda. To- paveda jį visuomenei. Prie rodo, kad "draugas” mums ant sekančio puslapio strai ”Mirta” rūstauja ant LSS.
sakytum apie Šopenhauerį, liaus seka grekų filozofija, to šiandien eina viso pasau yra daug artimesnis ir lietu psnelis "Hartfordo drau 3-čios kp., buk ši paveržus iš
Nytče ir kitus?! Ar jie pa kuri ir šiandien tebėra stu lio proletarijatas, o sykiu ir viškesnis, negu "prietelius.” gams.”
jų mokytoją Vaškinavičių,
žįsta Lietuvių tautos praei dijuojama. Da toliaus — lietuviai. Apie atskirą kili Jis ("draugas”), matoma,
kad sugriovus jų chorą. Na,
grekų
dailė:
skulptūra,
poe

mą, kaipo tautos, šiandien atsirado da tuomet, kada lie Visas miestelis eina kalėji- jei taip, tad šiuomi, ponai
tį ir dabartį? Ar jiems rupi
tautos troškimai ir tautos zija, kurią tikrai galima pa jau negali būt kalbos, šian tuviai su savo broliais lat
Clevelando patriotai, aš išman
idealai? Vargiai! Jie gy vadinti nemirtina, jeigu iš dien męs matom iš viso tik viais kalbėjo bendra kalba.
versiu jųsų skriaudą aikš
vena įspūdžiais šalies, ku žmonių darbų kas nors ne dvi tautas — kapitalistus ir "Prietelius” gi turėjo ateiti "Appeal to Reason” rašo: tėn, nes jųsų barškalai jau
darbininkus.
Kapitalistui pas lietuvius iš svetur, daug "Paskutinės žinios iš Japo išveda žmogų iš kantrybės...
rioje gyvena, bet savo, tik mirtinu gali būti.
rai lietuviškos minties netu Ar lietuviai turi ką nors šiandien tautietis tik kapita vėliau, kada latviai gyveno nijos skelbia, kad po keturių Ar galite jus bent kuomi priri! Kas jiems Lietuvių-Lat panašaus? Ar daug yra listas, visviena kokios tau jau atskirai, ir todėl pas lat metų bylinėjimosi augščiau- rodyt, kad LSS. 3-čia kp.
vių republika? Jos dar nė žmonių, kurie taip intere tos jis nebūtų. Airys teisė vius męs jo nerandam. Tai sis teismas užtvirtino žemes nori sugriaut ”Mirtos” cho
ra! O kad įvyktų, ar nuo suojasi Lietuvos praeitim, jas šiandien siunčia airį gi, kaipo nereikalingą sve niojo teismo nuosprendį, ku rą ir kad paveržė mokyto
benkartų galima laukti pa kaip Grekijos? Ar galim ką streikierį metams kalėji- čią, "prietelių" męs turim riuo visas Jaguči miestelis ją? Deja! Tad aš jus už
nors rasti muzėjuose iš Lie man už tai, kad tas airys pa paleisti ten, iš kur jis atėjo, pasmerkiama kalėjiman už klausiu: Kodėl gi jus užvysidarbavimo?"
Nors męs d-rą Šliupą ger tuvos kultūros liekanų? Ar reikalavo iš žydo fabrikanto nes jo vietoj męs turim gana kirtimą karališkojo miško. dit 3-čios kp. chorui, kuris
Miestelis turi apie 200 šei jau buvo susitveręs bent ke
biame, bet negalime sutikti turime ką nors panašaus į daugiau algos ir išėjęs ant gerą "draugą."
su visomis jo nuomonėmis. Homerą, Herodotusą, Aris- streiko streiklaužį pavadino Toliaus — pasaulinis” mynų ir kiekvienas šeimy letas metų atgal, kada
Jis yra pirmeivis, bet nevi- tofaną, Sofoklį, Aristo skebu; bet tas pats teisėjas (daleiskim) inteligentas. Šis nos narys turi sėdėt kalėji ”Mirtos” choro nė ant svie
same. Tikybos prietarų jis telį arba Plato? Nieko pa išteisina žydą fabrikantą, žodis, matoma, išdirbtas me nuo 6 iki 14 mėnesių.
to nebuvo. Ir jeigu jis vėl
nepripažįsta ir kovoja su našaus pas mus nėra. kuris nušauna prie savo "Draugo” dirbtuvėje iš žo "Noroms nenoroms kįla atgijo per drg. Vaškinavijais — už tai męs jį ger- Tai kame gi musų kultūra? dirbtuvės darbininką (toks džio "svietiškas.” Mat, fa klausimas, kokiuo budu tas čiaus agitaciją, reikia iš
biam; bet tautos dalykuose Gal kariškam mene? Bet ir atsitikimas buvo Rocheste- brikanto manyta, kad šis miškas priklauso karaliui? tarti jam ačiū. Ir žinoma,
jis yra — jei taip galima iš kariškas menas pas grekus rije). Vadinas, airys teisė prielinksnis paeina nuo O kurgi miškas tų žmonių? kaipo socijalistui, jam la
sireikšti — fanatikas. Sa stovėjo augščiausia. Narsu jas ne airiui tautietis, bet daiktvardžio "svietas,” o ka Jie neturi jokio miško. Ko biau rupi socijalistiška dva
kyti, kad "lietuviai davė mas, spėka ir grožė pas gre žydui, nes žydas kapitalis dangi pastaruoju laiku lie kiuo tad budu karalius miš sia. Vienok "Mirtos” cho
pradžią civilizacijos Euro kus statėsi augščiausia už tas. Todėl ir darbininkas tuviai "svietą” pakeitė "pa ką įgijo? Ar jis sodino jį? rui jis nepasakė, kad jis iš
turi būt kiekvienam darbi sauliu,” tai ir prielinksnį O gal Dievas jam jį prisodi jo jau rezignuoja. Anaiptol!
pos tautoms,” tai da didesnė viską.
nesąmonė, negu musų kuni- "Bet lietuvių tauta se ninkui "tautietis.” Ir tai ne laikas jau išversti iš "svieti no?
Kodėlgi jus drg. Vaškinavigužių pasakojimas, kad niausia.” Ne tiesa. Chinų "benkartų” išmislas, bet gy ško” į "pasaulinį.” Ir štai "Jeigu jus to nesuprantat, čiui, kaipo socijalistui, pajie yra "Kristaus įpėdi tauta turbut truputį senes venimo reikalavimas, p. Chicagos "Draugas,” nors jus neesat socijalistų.”
kišot tokius kvailus "įstaty
niais.” Kuomet visos civili nė už lietuvius. Taip pat in- Šliupe.
mus,” sulyg kurių jis dau
pirmeiviams jis visuomet
"Kova
”
ir
"Laisvė
”
pritaria
zuotos tautos, visi senovės dusų raštai siekia 3,000 me
Kaslink Lietuvių-Latvių priešingas, pirmutinis pasi
giau negali mokyti, kaip tik
tirinėtojai pripažįsta, jog tų pirm Kristaus. Taipgi "republikos,” tai savo nuo skubino tą darbą atlikti, Paminėjusi "Keleivio” at "Mirtos” chorą? Jei pas
tikroji dabartinės žmonių vra atrastos rašytos plyte mone išreiškėm jau 15-tam turbut, norėdamas filologo siliepimą,” kad pirmeivių jumis randasi tokie "įstaty
kultūros lopšinė buvo Greki- lės iš laikų Babilionijos ka- ”Kel.” numerije.
vardą užsipelnyti. Bet ne- laikraščiams reikalingas su mai,” tad jus, vyručiai, su

KORESPONDENCIJOS

3

KELEIVIS

Dabar yra geriausis lai- ir aš turiu laimę prigulėti,
jais važiuokite į Rusiją. Ar jiems nepakelia? Taigi trum mė sakyti pamokslą, tai tik HARTFORDO DRAUGAM
Tai ir viskas.
gi gali čia būt kalta LSS. pu laiku ir merginoms rei apie Dievą, bažnyčią, apie Aš, Juozas Zokas, ištariu kas. Rytinėse valstijose jau
visi
rubsiuviai
susiorgani
Su
pagarba L. Pruseika.
3-čia kp.? Aš čia abelnai ne kės sustreikuoti ir tas butų gamtos tirinėjimą, doros širdingą ačiū tiems drau
kaltinu visus "Mirtos" na geistina, nes tuomet ir vy platinimą, apie karę japonų gams, kurie padėjo išimt zavo. Jie turi stiprią uniją, i
"Keleivio” No 20 P. Duk
rius, kadangi "Mirta" su rams butų lengviau kariau su rusais, apie atėmimą lie mane iš kalėjimo ant paran Rytų krašto firmos negali
tuviams spaudos ir kitų pri kos. Taipgi tariu ačiū Mr. gauti pakankamai darbinin tė iš Montellos rašo, kad
sitvėrė veik per socijalistų ti su savo priešais.
kų savo pačių užsakymams drg. L. Pruseika kalbėjo ge
o ant galo -p,
priėjo
triūsą ir be jų neapsiėjo ir Merginų yra gana apsi vilegijų, -v,
•- ir .R- A- Tracy, Y.M.C.A. mo- išpildyti.
Taigi jie negalėtų rai, bet ant galo sako ”męs
per šį vakarą, bet kalti tie, skaičiusių, pažįstančių soci- P^ie dcihkų. Cicdika1 esą kyk]os profesoriui, o ypač
kurie išmislijo tokių "įsta jalizmo mokslą, tokiu kom tik tie, kurie Lietuvoj vog- j Bayerčiui, kuris išsijuo- apsiimti išpildyti Chicagos tokių prakalbų nenorim,”
tymų” fabrikaciją. Štai ir panija jau neprigaus, bet davo arklius, šlovę (kum- SęS darbavosi tarp draugų firmų užsakymus, o jeigu ir kam kalbėtojas pavadinęs
daugiau apie jų dumblyną: tarpe jų yra daug visai nie gams) nupiešdavo ir šiaip rinkdamas aukas mano by- galėtų, tai darbininkų unija drg. Michelsoną ir Bagočių
auksaburniais.
P. Duktė
neleis jiems tai padaryti.
Šiais metais LSS. 3-čia ko apie socijalizmą ir dar visokias skriaudas daryda-i lai..
kp. niekur negalėjo rasti bininkų kovą nesuprantan vo, o atvažiavę Amerikon Taip pat pranešu savo
Beto, jus tvirtai galite sa turėjo pasakyti, kad męs to
taip pigios salės, kad bu čių, tos nekaltos avelės bijo arba Kanadon, neduoda draugams, jog padaręs di vo koją pastatyti Chicagoj, kių žodžių nenorim, o ne
tų galima išsimokėk Pir si streikuoti.
R. Gzell. duoklių ant bažnyčios ir delę gėdą skundikui, daro- kur yra stiprių vietinių u- prakalbų. Bet aš turiu pa
niekina kunigus, o kada iš dydamas jo melagystę teis nijų su keliais tūkstančiais sakyti, kad drg. Pruseika
miau susirinkimai būdavo
CHICAGO, ILL.
pas poną Povilauską, bet ?
naikins kunigus, tai jau su me, bylą laimėjau. Teisėjas narių. Jus jau nesate begin sakė šitaip savo prakalboj:
pas jį užplaukė šventakup- Čia jau pradeda nerimau prastais žmonėmis elgsis pamatęs skundiko melagys kliai prieš darbdavius. Jie "Aš, ar Michelsonas, ar Bariai ir jis socijalistams sve ti rubsiuviai, neužsiganedin- taip, kaip su žuvimis su tę, mano liudytojų ir ne nebegali taip skriausti jus, gočius, nors su aukso bur
tainę atsakė. Nutarta paim dami dabartine mokestimi, drumstam vandenije. Bet klausinėjo, tik patarė šalin kaip kitą syk skriausdavo. nomis kalbėtumem, bet jei
ti tą pačią svetainę* kurią ir greitu laiku galima tikėtis ant pabaigos pasakė, kad jis tis nuo tokių atžagareiviš- Jeigu rytų šalies siuvyk gu jus moterįs nežengsit
"Mirta" turėjo. Paimta ant streiko. Darbdaviai, maty su savo parapijonais pir kų žmonių, kurie nemyli los turėjo pripažinti unijos daugiau į progresą, tai męs
pusės metų, suderėta 12 dol. dami didelę darbininkų vie miau pastatysiąs Jeruzoli- "Keleivio" ir "Kovos," kaip darbininkus ir darbininkes nieko negelbėsim.” P. Duk
už penkis susirinkimus į nybę, pradeda pataikauti ir mą, negu "cicilikai” Babilio- i
ir tarties su jais dėl mokes tė suprato visai kitaip.
antai
musų
garsus
biznieris
mėnesį. Bet kontraktas ne glostyti juos, kad tik ne niją. Tai tik tas Montrealo P. Nomeiko. Jis užpuolė ties ir darbo valandų, tai ko I Patarčiau tokioms kores
buvo padarytas. Tuoj pas streikuotų. Hirsch Wickwi- lietuvių kunigas ir gudrus. mane ant gatvės pardavinė dėl to paties nebūtų galima pondentėms geriau klausy
ti kalbėtojų žodžius.
klydo gandas, kad 3 LSS. ! re Co. dirbtuvėj nuo 5 gegu Gudresnis, negu Kazimie jant gegužinį numerį "Ke padaryt Chicagoj?
K. Navickas.
kp. jau griauja "Mirtos" žės ant sienos jau likos iška ras. Kazimieras pasirodo leivio" ir "Kovos,” sumušė
Ateikite arba rašykite uchorą. Ir štai už mėnesio binta pranešimas, kad šio tiktai vilku, o pastarasis —
ir da suareštavo, meluoda nijos valdybom Jei patįs ne
laiko salės savininkas 3 kp. kiomis dienomis darbininkai vilku avies kailije.
galite ateiti, prisiųskite sa
K. Maižis. mas, buk aš jį sumušęs. vo vardą per ką nors kitą.
jau užgieda $24.00 už tą dirbs jau tik 9V> valandų
Turbut jis manė, kad tokiu
pat laiką. Ir sako, jei tuoj (pirma dirbo 10), o subatobudu išnaikins Hartforde Duokite tik mums žinią, jog
VALPARAISO, IND.
neužmokat, tai kraustyki- mis tiktai iki 12 valandai
jus norite būti vienas iš mus,
Joniškis (Kauno g.). Pas
tės, nes uždarysiu jūsų var (pirma dirbdavo iki pir 1. gegužės ir čia buvo ap socijalistus ir nebus kam taip, kad męs žinotume,
pardavinėti
"Keleivį
”
su
vis šis tas nepaprasto
darbininkų
gonus. Pasakykite, keno gi mai). Taigi darbdaviai jau vaikščiojama
koks yra skaitlius žmonių, , mus
"Kova."
Jei
taip,
tai
labai
atsitinka.
Štai 9 kovo, Ječia darbas? Ar jus iš to iš- lenkiasi pirm streiko prieš šventė, nors čia Valparaikuriais
męs
galėtume
rem

nukevičienė, besirengdama
siteisint galit? Ir jus va darbininkus. Bet ar pasi soje darbininkų nėra, tik apsiriko. Nes socijalistai tis.
važiuoti į Ameriką pas savo
sujudo ir per kunigėlio
dinatės da laisvaisiais pro- seks jiems tokiu budu dar mokiniai, bet ir mokiniai atDirbkite
išvien
su
mumis;
1
s
"Kovą"
su
"Kevyrą,
pasipasakojo savo kai
gresistais; keikiat Halabur- bininkus nuraminti, tai pa simena Gegužinę šventę, ^akajhas
turėkit
ankštą
ryšį
su
unija,
į
Buvo apie 800 mokinių ir ' leiviu” beveik kiekvienas o pamatysite, kad greitu lai mynėms, nuo kurių garsas
dą, bažnyčias ir netikit į matysime vėliau.
J. Petraitis. 4 kalbėtojai; buvo ir lietu gavo. O už tai, kad byla bu ku visa jūsų dirbtuvė bus nuėjo ligi policijos. Policija
Dievą. Bet bėda, kad jus ne
vo laimėta, parengėm links
Januškevičienę suėmė ir į
vių apie 45. Kalbėtojai
žinot, kodėl netikit. Juk
jau suorganizuota. Kož- kalėjimą įkišo, kol antstolis
mą
vakarėlį,
kur
suėję
visi
DETROIT,
MICH.
rodinėjo, kaip kapitali: ll
jus keikiat socijalistų laik
noj dirbtuvėj yra unijos
Apvaikščiojimas Pirmos išnaudoja žmones ir kalbėjo, draugai turėjom vakarienę: darbininkų, tik reikia padir- ’ parvažiuos. Lai būna pamo
raščius "Kovą," "Keleivį"
kinimas visiems, kad nerei
ir "Laisvę, vadinate tautos Gegužės, kurį rengė socija kad mokiniai turi daugiau valgėm, gėrėm ir rukėm pui bėti.
kius
cigarus.
Po
tam
buvo
kia girtis, kad važiuoji į Agriovikais. Bet kodėl jus, listų partija, nusisekė pui- rūpintis apie darbininkų pa
Paduodami jums šiuos meriką.
deklamacijos,
patriotai, neišmokinat savo ,‘kiai. Į Grand Circus Parką dėjimą ir darbuotis pakėli monologai,
faktus
visai ramiai, be jokių
vaikus lietuviškai kalbėti? 7 valandą vakare susirinko mui jų ant augštesnio laip dainos, o ant pabaigos šo stengimųsi
jūsų jausmus su- Gruzdžiai (Kauno g.). Pas
J. J. Bagdonas. kiai. Visi juokėsi iš pada
Pasirodo, kad jus nepažįs didelė minia žmonių. Trįs snio.
rytos smuklininkui P. No- kurstyt, męs norim, kad šal mus gariniame malūne atsi
tat ir patriotizmo, kurio benai sugriežė marsalietę,
tai dalykus apsvarstytume- tiko baisi nelaimė. Malūno
BROOKLYN, N. Y.
meikai gėdos..
vardą jus norit nešioti. Sa plevėsavo keturios raudonos
Draugiškai, J. Zokas. te. Jus žinote sąlygas, ku savininkui Deržinskiui bevo kalbos nemokat gerai, vėliavos ir apie 10 iškabų su Pirma gegužės apvaikš
jus dirbate, ir mano triusiant apie malūną, ratas
kalbat maišvdami lenkiškus įvairiais reikalavimais. Pa čiota labai iškilmingai; kon UNIJOS ATSILIEPIMAS Į riose
jog jus iš širdies esate pagriebė ranką, kelis sy
ir rusiškus žodžius. Pirma,} roda pradėjo eiti su raudo ferencija buvo nutarus ap NEORGANIZUOTUS CHI į me,
su
mumis.
Męs trokštame, kius apsuko aplink save, su
vyručiai, lavinkitės. Bet bė nom vėliavom Woodward vaikščioti gegužinę vakare, CAGOS RUBSIUVIUS. kad šita organizavimo
agi daužė galvą ir ranką sutry
da ir su tuomi. Socijalistai gatve, ant kurios gyvena tik bet atsišaukus prie kitų tau
butų išmintinga ir at nė. Nuvežus į ligonbutį.
norėjo suvienytomis spėko kapitalistai, ir ėjo iki Tur- tų darbininkų pasirodė, kad Jūsų tarpe yra jau unija, tacija
sargiai
vedama. Dėlto savo daktarai ligi peties nuėmė
mis įkurti knygyną. Bet ner salės, kurioje prasidėjo anie rengiasi apvaikščioti pasirengusi ginti jūsų rei darbą pradedame
nuo šio į- ranką. Deržinskis arti mir
tie tautos apginėjai, kurie sekantis programas: 1. visi dieną; tad ir lietuviai neat kalus. Naudokitės pragu žengiamojo atsiliepimo
ir ties.
atvažiavę Amerikon užside i sustoję prie muzikos pagie siliko. Kriaučiai veik visi mais ! Skaitykite, mąstyki tikimės, kad kiekvienas rubda juodą skrybėlę, mano, dojo marsalietę; 2. F. Fer- nedirbo, kiti irgi, kurie ga te, darykite kaip čia nurody siuvys, suprantąs savo rei Pašušvis (Kauno g.). Per
kad jie jau viską žino ir rero Moderniškos Mokslai- lėjo, apleido dirbtuves ir su ta, o pamatysite, kad kaip kalus, pritars mums.
Šušvę lieptu du jauni vaiki
jiems jokių knygynu nerei nės studentai sudainavo a- sirinkę į vieną būrį maršavo laimėta New Yorke, taip ir
nai eidami įkrito ir prigėrė.
Jūsų už laisvę
kia. Atminkit Živatkausko narchistų himną; 3. kalbėjo gatvėmis. Lietuviai išėjo iš Chicagoj galima laimėti
Jung. Rubs. Taryba. Keletą dienų lavonų jieškožodžius: "Ne tie vra apšvie B. H. Williams iš Clevelan- Tautiško Namo apie 10 vai. trumpesnė darbo diena, di
jo, bet nesurado, turbut
stais. kurie iuodą skrybėle do; 4. dainavo lenkų socija ryte; turėjo tris benus, nešė desnė mokestis ir platesnė
vanduo tolyn nunešė.
nešioja už $25, o galvą tik už listų choras; 5. muzikantai raudonas vėliavas, su para- laisvė.
Laiškas
Redakcijai.
5c., bet tie, kurie galvą neša paskambino ant mandalinų; šaisį reikalaujančiais 8 vai. Jeigu jus, darbininkai, pa
Meiliškiai (Kauno g.). Ne
už $25, o skrvbelę už 5c. Ir 6. dainavo vokiečių socijali darbo dienos, ir daugel kito klausysite ir darysite taip,
”Kel.” No 20 korespon seniai bevažiuodamas ledu įnrie socijalistų priklauso stų choras. 7. kalbėjo A. M. kių. Vėliaus susiliejo su ki kaip čia bus parodyta, tai dencijoj iš Montello, Mass., lužo žmogus su arkliu ir ve
daugiausia tie, kurie yra ap Sevis iš Chicagos, ir tuomi tų tautų darbininkais ir ta keliomis sąvaitėmis 50 tūks pasakyta, kad aš įžeidęs drg. žimu. Tai pamatę atbėgo 6
sišvietę — profesijonalistai vakaras užsibaigė. Parodoj da pasidarė didelė minia tančių Chicagos rubsiuvių Michelsoną ir Bagočių. Pra žmonės ir begelbėdami visi
žmonės. Socijalizmo bijosi | dalyvavo apie 8,000 žmonių; žmonių; visur skambėjo bus jau unijos eilėse, darb šyčiau drg. redaktoriaus sukrito j vandenj. Tuo tar
tik tai tie. kurie turi daug 20 raitų policistų darė ant marselietė, visur plevėsavo daviai bus priversti išpildy duoti vietos keliems žo pu pribuvo da vienas žmo
vaiku, o bijosi, kad juos ne j gatvių tvarka. Aukų surin- raudonos vėliavos. Širdis ti reikalavimus, pripažinti džiams. Aš pasakiau: "tan gus ir tik savo gudrumu vi
pasidalytu.” Tai teisingas I| kta $124.75; literatūros par- tiktai plaka iš džiaugsmo, uniją, ir jus laimėsite dau kiai vienas gyvenimo faktas sus išgelbėjo nuo matomos
buvo pasakymas.
Povas. Į duota už $500; raudonų žen kuomet maršuoji tarp kelių giau mokesties ir trumpes —smūgis daug daugiau pa mirties.
klelių už $30. Surengimo desėtkų tūkstančių darbi nes darbo valandas.
mokina žmones, negu tokių
ST. LOUIS, MO.
komitetui lėšavo salė $75, ninkų. Pirmu kalbėtoju bu Rubsiuvių Unijos Jugtinė auksaburnių kalbos, kaip Ukmergė (Kauno g.). Jur"BelF telefono kompani muzikantai ir kitos išlaidos vo J. Liutkauskas; mažai ką taryba žino, kad 99 nuošim Michelsono, Bagočiaus ir ki burgiečiai atidaro skolinajis pasakė apie gegužės čiai rubsiuvių dvasioj yra tų Bostono kalbėtojų," prie mai-taupomąją
jos darbininkės pradėjo or — $40.
draugiją.
ganizuotis; 6 gegužės buvo LSS. 116 kp. nariai nors šventę, vien kalbėjo apie ko unijistais. Tatai ji nori tuos kurių, — pridursiu čia, — Daug kloties.
sušauktas susirinkimas, kad dalyvavo, bet savo ženklo kius ten nesutikimus tarp 99 nuošimčius suorganizuo
visos telefonistės, dirban neturėjo, tai lietuviai ėjo su lietuvių, bet kokie tie nesu ti, vesdama nuolatinę agita ag
|][d
DU
aE
čios Bell kompanijoj, prisi simaišę su anglais, o lietu tikimai, tai nepasakė. An ciją, kurioj, ji tikisi, padės
rašytų prie unijos. Susior vių buvo gana didelis buris. tras kalbėjo J. Augunas, nu jai ir pataikaus vyrai ir mo
ganizavus reikalaus daugiau Gegužės 4 LSS. 116 kp. su rodė reikalingumą daribi- terįs dirbantieji kiekvienoj
algos ir sugrąžinimo tų mer rengė prakalbas. Kalbėjo ninkams organizuotis ir ką siuvamoj dirbtuvėj.
ginų, kurios likos pavarytos vietinis drg. Kasparka. per gali nuveikti organizuoti Anksčiau ar vėliau jūsų
~.... 1913 METAMS====
iš darbo už kalbinimą kitų traukoj deklamavo J. Straz darbininkai. Trečias kalbė darbdavys turės jums tą tei
S u darbininkų šventinis ir paminjimais
prie unijos. Mitingas nusi das — labai silpnai. Ponia jo J. šaltis, jo kalba tęsėsi sę pripažinti, šiandien rubsvarbių nuotikių iš kovos darbo su kapitalu,
sekė gerai. Iš 150 net 100 Adomavičienė skambino ant veik 2 valandas; puikiai iš siuviai gauna mažiau mo
28 iliustracijos (paveikslai).
prisirašė prie unijos, o ki piano. Antras deklamavo J. aiškino ką reiškia šventė kesties, negu 10 metų atgal,
tos žadėjo prisirašyti per Dovidaitis — ir gi nekaip. Pirmos Gegužės, kaip ir iš kuomet ir pragyvenimas!
TURINYS
sekantį mitingą. Darbda Antru kartu kalbėio drg. kur ji prasidėjo ir daug ki buvo pigesnis. Jus raginami
Naujiems Metams (eilės). — Kalendoriškoji dalis.— Didžiausi gaisrai ir
viams išgirdus, kad jų ver Kasparka apie streikus ir tų klausimų pajudino darbi vis greičiau dirbti, tečiaus
nelaimės.
— 20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės.— Veidmainiui, (ei
gės pradėjo organizuotis, kares, ką kariumenė gero ninkų gyvenime, viską pa tas didelis jūsų skubumas
lės).— Visų tėvynė, (eilės).— Man sielą vis slėgė, (eilės).— Nuo ko paeina
vėjas?—Reumatizmas.Kas yrą dinamitas ir kaip jis padarytas./— Ar
tuoj pasiuntė boses, kad iš atneša darbininkų klesai — remdamas faktais. Jo kal jums nieko nepadeda, nes
ištikrųjų žmogaus siela nemiršta?— Kaip atsiaado popiežiai?—\ Atmosfera
tirtų, kurios bus ant to mi švino kulkas, kaip šie parei ba, matyt, publikai labai pa juo daugiau jus padarote,
(oras) r— Kaip caras Aleksandras III važiavo ,— Kur yra pragaras?— Dai
nų atsiradimas.—a Garsas, (eilės). ,— Revoliucija senovės draugijoje. —<
tingo. Bet tas nepasisekė. kalauja duonos nuo kapita tiko. Pradžioj ir pertrau juo labiau jums mokestį su
Stabmeldiškos
vietos ir musų kunigija.—Jūrės aidas, (eiles), z— Merkelis
Darbininkės pamatę, jog jų listų. Jo kalba publikai pa komis buvo deklamacijos, mažina.
Giedraitis —> Kareiviai.— Dirbtinas žmogus. — .Juokai.
bosės laukia išeinant per tiko. Prie kuopos prisirašė pabaigoj sulošta monologas Šitaip neerali ilgiau būti.
— KAINA 25 C,- -......
= fį
priešakines duris, išėjo visai' du nariai. Aukų uždengi "Skebas.” Publikos buvo Niekas negali amžinai nuo
kitom durim. Kompanija mui lėšų surinkta $4. Pla pilna svetainė. Reikia tik skriaudų kęsti. Jus turite
“Keleivio" skaitytojams nusiųsim tik už 10 centų.
reikalauti
savo
tiesų.
Ar
pa

biskį
nupeikti
komitetą
mi

tinta
"Kova,"
"Keleivis"
ir
stengiasi, kad kaip nors su
Pinigus galit siųs’i taip: Suvyniokit j popiera sidabrinį 10c., įdėkit į laišką,
nėto vakaro, nes pirmsėdis norėsite jus veikti dabar,
vedžioti darbininkes ir su literatūra pardavinėta.
ir užrašykit savo ir “Keleivio” adresą. Mums labai daug taip prisiunčia
ir negirdėt, kad keno-nors prapultų.
laikyti nuo organizavimosi. į
F. Mažamokslis. pasakė, buk prie durų atsis kada darbdaviai nedrįsta
Skubinkit užsisakyti, nes nedaug jau liko.
tos pora vyrų ir parinks au ius prašalinti iš darbo, ar
Paleido paskalas, jog algas
MONTREAL,
CANADA
kų Patersono streikieriams, lauksite, kol jie pasirūpins
pakeisianti ant 10 nuošim
“KELEIVIS'’
čių, bet abejotina. Ta pati 11 gegužės nuėjau į lietu- bet tų aukų niekas nerinko, gauti pigių darbininkų, su
kompanija turi 150 streikuo- vių bažnytėlė pasimelsti ir o męs gana gerai žinome, kuriais jiems bus nesunku
28Broadway,
So. Boston, Mass.
iančiu vvrų, kurie reikalau- ką aš ten išgirdau, o Dieve! kad jiems aukos labai reika ius apgalėti, kada jus sukil
n
• —7iii.
-■•-■^51 n
—=5Hg
ja pakėlimo algos, kodėl tad | Atsistojęs kunigėlis kad ė- lingos.
Vainilavičniks. site savo reikalų ginti?
I
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luomos atstovams liepė susėsti toli užpakalije. Žmonių pasiuntiniai pasijuoto tuomi
Kaip francuzai įsteigė republiką.
įžeisti ir nenorėjo apsileisti. Atidaręs su
(Tąsa)
Daugeliui žmonių iš bur
sirinkimą, karalius užsidėjo kepurę, ką jo
nos atsiduoda negeras kva
Tas Volteris daugiausiai ir prisidėjo pavyzdį sekdami padarė kunigai ir bajorai.
pas. Priežasčių gali būti la
bai daug, bet tankiausia savo raštais prie sugriovimo kunigijos Nenorėdami apsileisti, trečios luomos atsto
kvapas dvokia dėl to, kad „majestoto.” Jis nuplėšė nuo jos veidmai vai taipgi užsidėjo kepures, nors pagal se
burna nešvari. Žmogus su nystės priedangą ir tai skaudžiomis pašai novės paprotį jie turėjo būti prieš ponus ir
dvokiančiu kvapu yra labai pomis, tai aštriomis kritikomis plakė ją be karalius be kepurių. Tai buvo pirmutinis
atkarus. Nuo jo šalinasi pasigailėjimo. Nors dvasiškija su valdžios "maišto” apsireiškimas, žmonių atstovai
net draugai, nes kalbant pagelba jį įmetė už tai Bastilijon ir daug jo
tuomi jau parodė, kad jie nepripažįsta po
kvapas eina gana toli ir sto
raštų
sudegino,
bet
visgi
žmonės
sykį
pama

nų viršesnybės.
vinčiam priešakije žmogui
Karalius atsistojęs pradėjo kalbėt, kad
piksta širdis. Todėl keno tę kunigų niekšystes, persitikrino, kas jie
kvapas dvokia, tas turi sau per paukščiai.
žmonės turi būti nuolankus prieš auggotis nors nekalbėt kitam
Kitas rašytojas buvo socijalistas Ruso štesnes luomas ir valdžią ir kad jie čionai
stačiai į veidą.
(Rousseau), kuris savo raštuose aštriai kri liko sušaukti ne reikalavimus statyti, bet
Bet blogiausia, kad pats tikavo draugijos tvarką. Kad nebūtų prie vien dėl to, kad reikia nutarti nauji mokes
žmogus paprastai nejaučia, spaudos, jis sakė, reikia duoti žmonėms lai čiai uždėti, o nutarus vėl grįžti namo. Bet
kad jo kvapas dvokia. Rei svę ; šalį turi valdyti patįs žmonės, o ne ko
kaip ten nebūtų, o trečios luomos atstovų
kia apžiūrėti savo dantis.
Jeigu dantįs bus parudę ir kis ten karalius su kunigais ir bajorais, ku buvo gana, kad reikalą persvert savo pusėn.
apaugę lyg kokia koše — riems tik savo pilvas rupi, kuomet milijonai Matydami tai, bajorai su kunigais įnešė,
velka sunkiausi jungą ir miršta badu. Kad kad balsai butų skaitomi ne sulig atstovų
kvapas smirdės.
Tas paeina nuo to, kad panaikinus skriaudą ir beteisę, rašė toliaus skaitliaus, bet kad kiekviena luomą, kaipo
žmogus niekad neišvalo sa Ruso, žemę reikia atiduoti draugijai, o ne čielybė, turėtų tik vieną balsą. Tokiu budu
vo burnos. Tarp dantų pri atskiriems žmonėms; turtais privalo nau bajorija su dvasiškija gauna du balsu, o vi
lenda maisto, tas per naktį dotis tie, kurie juos sutveria, o ne vien tik
sa Francuzijos liaudis, visa beveik tauta tik
supusta ir iš burnos dvokia, tinginiai.
vieną balsą. Bet kaip šiandien darbininkų
kaip iš kokios bačkos. Ypač
Iš kitų paminėtinų rašytojų buvo daDi- luomą reikalauja luomų panaikinimo, taip
— Maike, man nepatinka, { — Ko atvažiuoja Ameri- atkarus kvapas pasidaro,
kad tu vis tuo pirštu į mane kon? O ko visi musų kuni jeigu mėsa pradeda gesti dro (Diderot) ir Dalember (D’Alembert), ir tuomet trečioji luomą pakėlė prieš tokį
gėliai atvažiuoja?
rodai.
tarp dantų. Kad to išven kurie sumušė kreivąjį kunigų mokslą, sulig sumanymą protestą. Prasidėjo ginčai. Ka
— Tas, tėve, reikalinga, — Kad žmones pamokint. gus, po kiekvieno valgio rei kurio viskas darosi pagal Dievo norą; žmo
kad mano žodžiai turėtų di — Ne, tėve, jie netik žmo kia dantis iškrapštyti ir še gaus protas yra silpnas ir klaidingas, per ralius — viešpatavo tuomet Liudvikas XVI
desnį įspūdi
desnj
įspūdį iį tavo protą.
nių ________
nemokina,7 bet draudžia petuku su tam tikrais mil tai žmogus neprivalo protauti ir jieškoti iš — stojo dvasiškijos ir bajorijos pusėj,
liepė trečiosios luomos atstovams išeiti ir
— Kaip tai, Maike, tas ga- ’ jiems mokytis.
teliais (tooth powder) nuIi daryti įspūdį į protą, kada: _ Neteisybė, Maike, ku šveist. O jei po kiekvieno aiškinimo neaiškių dalykų, bet tikėti, kad susirinkti kitoj vietoj.
tu taikai man stačiai į pilvą ? nigai net mokyklas stato valgio negalima, tai būtinai tai Dievo paslaptis ir tik Dievui tas gali būt
Susirinkę kitoj vietoj trečios luomos
žinoma
;
jeigu
vergui
lupa
nuo
nugaros
kai

reikia
išvalyti
nors
einant
— Kitaip, tėve, negalima, j žmonėms.
atstovai pavadino save Tautiškuoju Susi
— Kodėl negalima?
j — Taip, jie stato mokyk- gulti ir atsikėlus, prausian- lį, jis negali prieš tai priešintis, nes Dievas rinkimu ,nes jie ištikrųjų tautos rinkti pa
pasaulį taip jau sutverė, kad turi būt ponai, siuntiniai, ir apskelbė, kad vien tik jie, t. y.
— Todėl, kad jeigu aš tau i las, bet ko jie ten išmokina? ties.
užėjęs iš užpakalio rodyčiau — kad dusyk-du yra penki, Lietuviai paprastai mano, kunigai, karaliai ir vergai. Į tokį kvailą Tautiškas Susirinkimas turi tiesą tarti apie
pirštu į pakaušį, tu mano A.r matei tu nors vienoj ku- kad dantis šveisti sarmata, „mokslą” tuomlaikiniai "mokslinčiai” buvo
piršto tuomet inegalėtum! nigų mokykloj išguldant as- kad tai išlepusių žmonių giliai įtikėję ir skelbė jį tarp žmonių. Bet valstybės mokesčius.
j- jis x___
Francuzijos darbininkai, išgirdę apie
matyt ir tokiu budu
tuo tronomiją arba gamtos isto darbas. Bet tai didelė klai Didro ir.Delamber prirodė jo klaidingumą
riją?
Ne.
da.
Dantis
šveisti
reikia
ne
met neturėtų nė tokios įtek
tokį drąsų savo atstovų nutarimą, pradėjo
ir
nuo
to
laiko
svietiškas
mokslas
tokį
teo

—
Gali
būt,
kad
to
ir
ne

vien
„ponams,
”
bet
ir
darbi

mės ant tavo proto, kokią
džiaugtis ir siųsti jiems pagirimus. Bet ne
turi dabar, kuomet aš tai mokina tenai; bet tenai ir to ninkams. Ir šveisti netik logišką istorijos supratimą atmeta, o pra patiko tas kunigams su bajorais ir karalius
nemokina, kad dusyk-du yra suaugusiems, bet ir vai deda remtis vien tik faktais ir tikėti vien
kau tau į pilvą.
liepė Tautiškąjį Susirinkimą išvaikyti ir
— Maike, tu man savo fi- penki. Tas, vaike, neteisy kams. Amerikoj vaikai ant tik tam, kas ištirta ir prirodyta.
svetainę uždaryti. Ant rytojaus vėl sušau
kiekvieno žingsnio gauna
lozofijų nepasakok. Aš vi bė.
Taigi
šitie
keli
raštininkai
padarė
jau
sai nenoriu, kad tu pirštu į — Tuojaus pamatysim. ”kendžių,” o tos dantims čielą revoliuciją žmonių protavime. Žmo kė visas tris luomas krūvon ir nupeikęs tau
Tenai pirmą vietą užima daugiausia kenkia. Pirma
tos atstovų pasielgimą, pasakė, kad jų nu
mane rodytum.
nės
pradėjo
žiūrėti
į
karalius
ir
kunigiją
šventas
raštas,
kuris
moki

dantįs
pradeda
puti,
paskui
tarimas neturi jokios vertės ir uždraudė
— Gana ,tėve, apie tai gin na, kad pirma buvo sutverta skaudėti ir prisieina arba
su bajorais ne kaipo į Dievo numylėtus pa- jiems vadintis ”Tautiškuoju Susirinkimu.”
čytis, turiu svarbesnių daly šviesa,
o paskui saulė. Vadi lopyti, arba ištrupa.
teptinius, bet kaipo į lupikus ir visų nelai
kų apkalbėjimui.
nas taip, kaip kad tu pirma Šepetuką perkant taipgi mių gimdytojus. Reikėjo tik priežasties, Užbaigęs savo ”pamokslą,” karalius išėjo,
— O gal tu misliji, kad tu savo kambarį apšviestum, o
o su juo išėjo pasipūtę kunigai ir bajorai.
labai mokytas? Kaip užklau paskui uždegtum žiburį. Ar reikia žinoti, kokį išsirinkti, kad žmonės sukiltų ir padarytų beteisei ga
20 birželio trečios luomos atstovai su
siu ko, ir nežinosi ką atšakv- tai ne tokia pat kvailystė, nes ne kiekvienas šepetukas lą. Ir priežastis atėjo pati savimi.
dėjo šitokią prisieką: "Prisiekiam, jog Tau
geras. Reikia žiūrėti, kad
ti.
kaip dusyk-du — penki ? šeriai butų kieti ir retai su
Valdžiai būtinai reikėjo pinigų. Bet iš tiškojo Susirinkimo tol neapleisim, kol Val
— Jei kokios kvailystės Taigi kunigai savo mokyklo sodinti. Minkštas ir tan žmonių daugiau išspausti buvo jau nebega
stybės Konstitucija nebus pastatyta ant
klausi, žinoma, kad neatsa se žmones klaidina, o ne mo kus
šepetukas
negeras,
nes
lima.
Vienas
tik
buvo
šaltinis
—
ir
šaltinis
tvirtų pamatų.”
kysiu.
kina. Daleiskime, jie pasa jis slista paviršiumi. Dau
didelis
—
tai
apdėti
mokesčiais
bajorų
ir
— Maike, jei bus kvailys koja, kad Dievas sutvėrė gelis bijosi kieto šepetuko,
(Toliaus bus).
tė, tai prispiauk man į ke žmogų sulig savo paveikslo. nes jis paleidžia kraują. Bet dvasiškijos turtus. Tečiaus, karalius, nors
purę.
Bet žmonių męs matom vi jeigu kraujas iš smegenų jis
. ir visogalis, pats mokesčių neskirdavo;
sokių ; kuris tad sulig Dievo taip lengvai eina, tai tas rei tokiuose atvejuose buvo priimta šaukti vi
— Tai sakyk, ko nori?
— Aš noriu, kad tu, Mai paveikslo sutvertas: ar juod- škia, kad smegenįs jau už- ;sų trijų luomų atstovus. Bet pagal seno
Guodok save labiaus už viską,
ke, man pasakytum, ar rusų veidis, kuris nelabai daug krėsti, burna perdaug aplei vės paprotį kiekviena luomą rinkdavo lygų
Kad vertas būtumei guodos;
caras laiko burdingierius, ar skiriasi da nuo beždžionės, sta. Tečiaus ir tuomet ne atstovų skaitlių; taigi bajorų su kunigais
ar indijonas, ar chinietis, ar reikia kieto šepetuko bijoti.
Atmink, kad dvigubai tau grįžta
ne?
susirinks
dusyk daugiau, negu trečios luobaltveidis?
To
jie
ir
patįs
ne

Išpradžios
jį
galima
vande'
— Ar nori pas carą ant
Vaisiai veikmės tavo sielos.
mos,
ir,
suprantama,
užmanymas
apdėti
gali
išaiškinti.
Toliaus
jie
nije
pamirkyti
porą
minuburdo važiuoti?
Jeigu ką-nors kuo-nors nuskriausi,
tenai mokina, kad yra pra tų, o paskui smegenįs juos mokesčiais bus atmestas. Kaip tad
— Nejuokauk, Maike, bet garas, bet kada užklausi,
Ar kaip žvėris, ar kaip vagis,
pripras
ir
sutvirtės.
Ne

padaryti,
kad
bajorus
su
kunigais
apdėjus
sakyk: taip ar ne?
Pirmiausiai pats save nubausi:
kur jis yra, kunigai nežino, geras kvapas tuojaus iš mokesčiais? Karalius su savo ministeriais
— Nežinau, tėve, apie ko ką ant to atsakyti. Ir taip nyks.
* Gėda išdegins tau akis;
sugalvojo štai kokį pieną: sušaukti trečio
kius burdingierius tu klausi. aš tau galėčiau privesti tūk
Kad atėmei sau žmogaus vardą,
Nedaktaras. sios luomos atstovų dusyk daugiau. Kada
Nekurie vadina caro burdin- stančius faktų, kad jie žmo
Prisipažinti tau reikės...
gieriais tuos, ką sėdi kalėji nes klaidina savo kreivu
tas
karaliaus
pranešimas
pagarsinta,
nu

Didžiųjų Europos valstybių džiugo visa Francuzija, išskiriant bajorus
Tik piktą žvėrį lazda valdo,
me — arkliavagius.
mokslu. Taigi negali saky
Tik kūdikiui reikia auklės.
— Apie tuos aš neklausiu. ti, kad jie važiuoja čionai
kariškos
spėkos.
ir "dūšių ganytojus,” visi tikėjosi, jog da
Guodok save labiaus už viską,
Aš pats žinau tokį burdą. žmonių mokyti, jie važiuo
bar
tai
jau
bus
vargams
galas.
Bet pasakyk, ar užlaiko jis ja čionai dolerių rinkti —ot, Francuzijos kariumenės
Lai pripažinsiu, jog žmogus,
Ir
1
gegužės,
1789
metais,
Versaliuje
įtikrus burdingierius, kaip ko jie važiuoja. Su tuo pat skaitlius ramiuoju laiku pra
Kuris žvėrių nebepavirsta,
Amerikos gaspadines?
tikslu dabar atvažiuoja čio ėjusį rudenį buvo 277,498 vyko susivažiavimas. Kiekvienas trečio
Tad žemė tau bus ir dangus.
— Ne, tėve, tokių jis ne- nai ir tasai ”caro burdingie- vyrų. Karės laiku gali pa sios luomos atstovų atsivežė pluoštą raštų,
J. B. Smelstorius.
užlaiko.
ris.” O kiti priversti važiuo kilti iki 4,250,000.
ko jis turi reikalauti iš vyriausybės, žmo
— Matai, vaike, kaip tu ti; pridaro tenai šelmysčių, Rusijos kariumenė turi nės reikalavo konstitucijos, aprubežiavimo
nežinai. Aš tau galiu priro- prasižengia prieš įstatymus ramiuoju laiku 1,250,000, o karaliaus sauvalės, kad jis negalėtų be vi
dyt, kad caras užlaiko bur ir reikia bėgti Amerikon.
karės laiku apie 2,400,000 suomenės sutikimo uždėti mokesčių, negi
dingierius. Dabar Ameri — Ir aš, vaike, pernai vyrų.
Kodėl nuo ašarų, karonių
kon atvažiuoja vienas kuni skaičiau "Lietuvos Ūkinin Austrijos skaitlius kariu skolinti pinigus viešpatystės vardu. Bau
Nedžiusta niekados veidai?
gas, kuris buvo pas acrą ant ke,” kad vyskupas atėmė menės ramiuoju laiku yra džiauninkai reikalavo baudžiavos panaiki
Kada išeisiu iš klajonių,
burdo. Aš ir gazietose apie vienam kunigui kunigystę 370,523, kiek karės laiku, nimo, o darbininkai
algų pakėlimo. Getai skaičiau.
Kur mano laimės bus namai?
už mergas, ale tokis mat jau nėra paminėta.
gūžės 5 d. atstovai susirinko karaliaus rū
negali
daugiau
vadintis
ku

— Tu, tėve, nesupratai, aGal ten, kur pušis tiesios siūbuoja,
muose. Atėjo ir pats karalius. Tuojaus
Italija
užlaiko
436,000
vy

nigu.
pie ką skaitei. Tas kunigas
Prie upės, linksmai tekančios?...
pasirodė, kad jokio žmonėms palengvinimo
pavadintas caro burdingie- — Nebijok, tėve, jis jau rų kariumenėj ramiuoju lai jis duoti nemano, o sušaukė juos tik dėl to,
Gal tas štai takas, ką vingiuoja,
rium ne dėl to, kad jis butų
Amerikoj kunigauja. ku, o karės laiku abidvi val
stijos. Austrija ir Itali kad apmokesčiuoti dviejų pirmutinių luo
Nuves prie laimės amžinos?...
buvęs pas jį ant burdo, bet
Mėsa iš Australijos
ja, galinti statyti 3,400,458 mų turtus. Į susirinkimo salę bajorų ir ku
P. R.
dėl to, kad jis visuomet sten
♦
♦
♦
vyrų.
gėsi caro valdžiai pataikau 15 gegužės į San Francis
nigų atstovus suleido per didžiąsias duris, o
Anglijos kariškoji spėka trečiosios luomos — per šonines, tuomi pa
ti ir žmones mokino tai val co atvežta iš Australijos
Ir vėl saulutė štai ramina
džiai nesipriešinti.
400,000 svarų užšaldytos ramiuoju laiku esanti iš 400- rodydami, kad jie per vienas duris su ”augLiūdną žemę spinduliais;
— Tai ko jis, vaike, dabar jautienos ir avinčienos. At 000 vyrų. Karės laiku gali što gimimo” ponais negali vaikščioti. Bet
Šaltą rasą nudžiovina,
atvažiuoja Amerikon, jeigu vežta iš Australijos mėsa pakilti iki 800.000. Čia priLaukus puošia augmenais.
jam caro valdžia taip patin apsieina daug pigiau, negu skaityta ir kolionijų kariu to da negana. Salėje bajorai su kunigais
P. R.
susėdo priešakije, arti karaliaus, o trečios
Amer’kos trustas parduoda. menė.
ka?

Nešvari burna.
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Pajieškau brolio Adomo Kuncos, iš
mas kaip pas driežą), kad j tokį daleidimą Suvalkų
g., Strapolės pav., Jovaraprisieina žiūrėti su dideliu atsargumu. Sun vo gm, Viglaukos par., Pamargių
kaimo. Gyveno Baltimore, Md., o da
ku įtikėti, kad abelnam išsivystimo procese bar girdėjau gyvena Chicagoj. Mel
arba paties pranešti.
pirmučiausia pilnai išsivystytų su visomis džiu žinančių P.
Kunca
Pagal Boelsche, Errhenius’ą ir kitus
403 Pratt Street,
Baltimore, Md.
j
savo
originalinėmis
ypatybėmis
driežo
tySUTAISĖ
Pajieškau Kazimiero Dūdos, kuris
i pas, o paskui persikeistų į žinduolio typą.
S. Michelsonas.
6 mėnesiai atgal išėjo iš namų ir ne
žinia kur dingo. Jis apie 5 pėdų aug
Žiūrint į visus augščiau sustatytus ščio,
juodų plaukų, lieso veido, mėg
(Tąsa)
faktus, prieiname prie išvedimo, ir beabe- davo kaziruoti iš pinigų. Kauno gu
Jei kas patėmysit meldžiu
driežų gadynėj. O tas viskas ir parodo, i jonės teisingiausio, kad tuose laikuose, t. y. bernijos.
pranešti.
[23]
Povilas Banukštis
kad jis paeina nuo driežų, o ne paukščių pu pirmaeilės gadynės pabaigoje, turėjo būti 2228 Tustin
Street, Pittsbųrgh, Pa.
vėl kokia tai mišrių gyvūnų grupa, iš ku
sės.
Pajieškau brolio Martino Mažeikos,
Tečiaus negalima daleisti, kad snapu rios ilgainiui išėjo skirtingos šakos, būtent: pirmiau
gyveno Waterbury, Conn, o
nežinau kur. Prašau atsišaukt
kas butų tiesioginiu driežo ainiu. Turėjo slankunai, driežai ir žinduoliai, taip, kaip dabar
šiuo adresu:
būti da praeinamo laipsnio gyvūnas, kuris trečiaeilėj gadynėj iš vienos žinduolių gruJuozas Mažeika
728
Luzerne
Avė., West Pittston, Pa.
tarp vieno ir kito buvo kaip ir kokiu tiltu. pos išsivystė įvairios žinduolių veislės:
Keliaukim giliau į žemės sluogsnius; draskantieji, kanopiniai, graužliai ir bez- Pajieškau Petro Matulevičiaus ir
Jono Sinkevičiaus, Vilniaus g., Trakų
pajieškokim tenai daugiau senovės liekanų, džionžvėriai.
pav.,. Daškunų sodžiaus. Kas apie
juos
žino malonėkite man pranešti..
o gal ir pasiseks mums tą klausimą išrišti.
Tie gyvūnai galėjo būt panašus į šių
M. Galucevičius
Visų pirmiausia turim pajieškoti to istori dienų salamandrus. Apatinis žandas galė 206 F Street, South Boston, Mass.
jos laikotarpio, kur prasideda seniausių jo būt toks, kad iš jo galėjo greta išsivystyt Pajieškau seseries Marijonos Laužemosios Panemunės par., Jožinduolių išsivystymas iš artimiausių jiems keistas žandas driežo ir visai kitokis žin cukės,
kubonių kaimo, Svetušinos gm., Su
gub., ir Juozapo Biliotaičio,
gyvūnų tarp pirmojo ir antrojo skyriaus duolio. Kaulų gi sudėjimas galėjo panėšė valkų
Klaigių kaimo. Patįs jie arba apie
gadynių, t. y. tarp akmeninės anglies ir di ti išdalies į driežą, išdalies į snapuką. Ko juos žinantieji malonės atsišaukti.
Ceis
džiųjų driežų gadynių. Ir štai iš tų laikų ja galėjo būti su penkiais pirštais, taigi Box 76, Vincentas
East Andover, N. H.
turim gana svarbius dokumentus, kurie ly- rankos pradžia. Dantįs buvo sustatyti kaip Pajieškau Jono Mačulio, Kauno g.,
tisi musų klausimo.
pav., Kurtavėnų parap., Gir
pas žinduolius. Tik iš tos grupos galėjo iš Šiaulių
nikų kaimo; metai atgal gyveno BreŠiandien gyvenantieji slankunų atsto sivystyt visokios atskiros veislės ir giminės, slaw, Pa., o dabar nežinau kur. Ma
pats atsišaukti arba kas apie jį
vai, kaip štai salamandrai, varlės, rupūžės ir kurių kiekviena užlaikė tūlas pirmutinės lonės
žino pranešti.
Adomas Mačiulis
kiti, ant kiek yra žinoma, tuomet visai da savo ižvaizdos ypatybės iki musų dienų: 71 Congress
Street,
Rumford, Me.
negyveno. Beabejo jie yra tik vėlesnėmis čia męs matom nuogą salamandrą, tenai iš
Pajieškau savo moteries Marijonos
didžiosios slankunų giminės atžalomis. Bet nykusį šarvuotą slankuną, toliaus driežą, Paliavičienės,
(po tėvais Malinauskiuji apleido mane 5 gegužės, 1913.
už tai buvo labai išsiplėtoję ypatingi slan- kuris vėliaus virsta į paukštį, da toliau te- tės),
Kalba lietuviškai ir angliškai, 22 me
kunai, tankiausia krokodilio didžio, su kie romorfą iš Afrikos, kuris nors vis da į tų amžiaus, vidutinio augščio, turi
su savim 6 metų vaiką, vardu Petru
tais kaulo šarvais ir buvo panašus jau į driežą panašus, bet turi jau dantis ir kitas kas, motiną vadina ne mama, bet Medriežą.
ypatybes, kurios paskui galutinai išsivys
Šalia jų gyveno jau ir kai-kurie drie to pas žinduolius. Tokiu budu niekas čia
žai. Naujoj Zelandijoj ir šiandien da gyve mums nekliudo paimti tuos žinduolius už
na tų driežų atstovas. Tai yra taip vadina vieną iš svarbiausių šakų, kurios augo ir
moji "Hatteria punctata.” Bet ir šitas gy kerojosi iš vieno gyvybės kelmo į visas pu
vūnas nelabai aiškią turi veislę. Jame ma ses: juk vien tik žinduolių šaka nuėjo taip
tom kaip ir sulietą į vieną kūną driežą ir toli savo išsivystymu, kad pagamino net ir
salamandrą.
žmogų.
Trečioji gyvūnų grupa, kuri gyveno
Visi naujausių ištirimų faktai patvir
tuose laikuose, buvo jau tikri milžinai-driežai, tik labai keisto sudėjimo. Iš vienos pu tina tokios nuomonės liogiškumą. Tiesa,
sės jie buvo driežais pilnoj to žodžio pras menamos mišrinių grupos liekanos nėra da
mėj, iš kitos gi turėjo nekurį panašumą i patikrintas ir šiandien, bet reikia juk atsi ■ ■
žinduolius, ypač sprendžiant pagal jų dan minti, kad kuo tolyn eina musų tirinėjimai, Wtų sudėjimą. Buvo tai taip vadinami tere- tuo gilyn męs leidžiamės į žemės praeitį, ir
morfai. Daugiausia jų kaulų atrasta pie kad taip gilioj senovėj viskas yra neaišku,
tų Afrikoj. Jų panašumas i žinduolius bu ūkanota ir tamsu. Kuo gilyn senovėn, tuo ry. Kas apie juos kur patėmys, ma
lonės duoti man žinią, už ką širdin
vo taip didelis, kad nekurie tirinėtojai net ir silpnesni darosi pėdsakai. Ar galima tad gai
atnagradysiu.
[?]
šiandien tvirtai tiki, jog čia turime tikrai reikalauti, kad jie atvaizdintų mums visas
M. D. PALIAVIČIUS
tarp driežo ir žinduolio pereinamą formą. smulkmenas? Reikia užsiganėdinti tik tū 109 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
savo vyro Dominiko Šu
Iš kitos gi pusės driežo apsireiškimai čia lais linijų išsikišimais. Ir ant laimės ačiū kio,Pajieškau
Kauno g., Šiaulių pav., Kuršėnų
miesto. Aš jo žmona Kazimiera ne
(Toliaus bus).
taip aiškus (pav., apatinio žando prikergi-

Žmogaus Išsivystymas

I

bašauskas, P. Daščinskas, M. Szeižis
ir J. Brovinckas po $1.00; viso surin
kta $125.21’. Ištariam širdingą ačiū,
1 nes aplaikius tą pagelbą musų pajiegos nors biskelį sustiprėjo.
Komit. Ig. Alekna ir J. Grigaliūnas.

Patersono streikieriams.
LAWRENCE, MASS.
F. Dvareckas ir J. Petrauskas po
50c; J. Kerdėjus, J. Akstinas, Z.
Pakarskis, V. Slegus, J. Žukauskas J.
Strumskis, A. Stankaitis, S. Dvarec
kas, T. Kibildžiutė po 25c; F. ValanPajieškau savo tėvo Juozapo Valgevičius ir A. Snapauskas po 10c; cuko, jau 20 metų kaip Amerikoj, iš
X 5c; viso $3.50.
Ten buvęs.
Kauno gub., Raseinių pav., Kelmės
Pinigai $3.50 priimta. ”Kel.” red. parap., Varvalų kaimo. Malonės pats
arba žinantieji atsišaukti.
[23]
—
ATHOL. MASS.
Dominikas Valcukas
Sūnų ir Dukt. Aukavo A. Grigas 50c; 560 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
Krikščiūnaite, 26c; M. Gaidimauskas, F. J. Levinskas, Naviddockas,
Pajieškau draugų Viktoro Bočio,
J. F. Drufas po 25c; St. Vidugiris, Jono Ješinausko, Prano Teverkaus,
J. Vidugiris ir J. Bražinskas po 15c; Jurgio ir Martino Poškų. Visi Kau
P. Bužiavičius 12c; A. Pakarklis 11; no g., Raseinių pav., meldžiu atsišau
A. Barauckas, F. Kuklevičius, J. kti, nes yra reikalas.
[21]
Daubaras, St. Petronis, J. Daubaras
Jurgis Damijonaitis
po 10c; viso $2.79c.
155 Sigel Street,
Philadelphia, Pa.
F. J. Levinckas ir M. Gaidinauskas.
Pinigai priimti. Red.
Pajieškau Dominiko Kazlaucko, apie 30 metų amžiaus, 5 pėdų augščio,
LITTLE FALLS KALINIŲ BYLAI. 8 metai kaip Amerikoj, paeina iš mie
Surinktos Bostone, Mass., 10 gegu sto Šiaulių, Kauno gub. Meldžiu pa
atsišaukti.
[20]
žės, F. Rupkelio dirbtuvėje,, per St. ties arba žinančių
St.
Kochanskis
Grubliauską. Aukavo: M. Laurinaičiutė, St. Grubliauskas, A. Mašaitis, 651 W. Barber Street, Chicago, III.
A. Bendoravičia, F. Duoba, K. MarPajieškau draugės Petronės Jokuciulaičiukė, A. Kzižika, O. Ramanaubausicytės,
Kauno g., Veliuonos par.,
skiutė, K. Kortavičia. J. Slivkovski, Gristėnų kaimo,
meldžiu atsišaukti.
J. Bematovič, V. Difart, O. PučinsA.
Danaitis
kiutė, M. Rupkeliutė, J. Strakauskas,
A. Difarta, M. Kuzma, H. Kartaičiu- 152 Washington St., Wallingford, Ct.
kė, F. Sinkevičia, F. Hamad, J. Stiro,
Pajieškau draugo Jurgio Užunario,
J. Marčiulaitis, M. Difarčiukė, A. Au Kauno
g., Panevėžio pav., Podbiržio
kštikalnis, J. Strimaitis, S. Leikus,
vai.,
žviajodgalės
sod., gyvena apie
K. Petrauskas, J. Seniukevičia, M.
Tamulionienė, J. Šulcą, A. Sinkevi Chicagą. Meldžiu paties arba žinan
čia, P. Kanceras, J. Dirmauskas, V. čių atsišaukti. M. Dilis
Lancauskienė, M. Zahevicz^ A. Malačinskiute, V. Petrusevičiutė, : St|. 143 Greenvood St.., Gardner, Mass
Petrusevičiutė, A. Macanskas, A. HiAš Stasė šimkaitė pajieškau JUR
lewska, — po 25c; viso — $10. Pini
GIO DIDŽIŪNO (jis vadinasi save
gus nusiųs pati unija.
St. Grubliauskas. .Jurevičia ir kitokiomis pavardėmis).
Jis išprašė nuo manęs $80 ir prisis
kolinės nuo daugelio kitų žmonių —
Philadelphia, streikieriams.
prasišalino nežinia kur. Pirmiau jis
PHILADELPHIA, PA.
gyveno Conn. valstijoj. Juodi dideli
Atsišaukus Philadelphijos cuker- garbiniuoti plaukai, šviesaus veido,
nės darbininkams i vietinius lietuvius apie 5 pėdų 10 colių augščio, 22 metų.
aukų, suaukavo: Algirdo Užari? d-tė Jeigu kas tokj žmogų patėmysit, ma
ir Lietuvių Kliubas po $25.00,, Liet. lonėkit duot žinia šiuo adresu:
STASE ŠIMKAITĖ
Kriaučių d-ja $15.00, Greenwaldo
Brighton, Mass.
kriaučių dirbtuvėj drg. J. Griganavi- į 56 Market Street,
čius surinko $5.21; kun. .T.J. Kaulakis į
Pajieškau Vilimo Anckaičio ir An
$10; A. Uzameckis. And. Kubelckis,
S. Vasikonis, A. Leistrumas ir W. tano Čepaičio; Čepaitis 4 metai atgal
Warzeviče po $5.00; M. Vileikis ir gyveno Chicago, III. Meldžiu atsi
M. Andrulis po $3.00; J. Poška. M. šaukti.
Jonas Kapustas
Papalow, E. Janušauskas, S. C. But
Glen Carbon, Illinois.
kus ir St. Celedinas po $2.00; S. Ar- Box 704,

Paj ieškojimai

seniai atvažiavau iš lietuvos. Kas
duos žinią apie jį, busiu labai dėkinga.
Kazimiera Šukienė
Pajieškau brolio Juozo Vitkaus, iš
Kauno g., Raseinių pav., žigaičių pa 53 Camden Street, W. Lynn, Mass.
rap., Ringinių sod., gyveno Prūsuose,
Pajieškau brolio Butauto, Kauno
dabar nežinau kur randasi. Jis pasi
vadinęs Joseph Yakscht. Kas apie jį g., Šiaulių pav., Miesto Kuršėnų, tu
žino arba jis pats malonės pranešti riu svarbų reikalą. Prašau atsišau
šiuo adresu:
[21] kti arba apie jį žinančių pranešti.
Joseph Butautas
Vincentas Vitkus
Scranton, Penn.
506 N. 10 Street, Philadelphia, Pa. 444 Oak Street,

Pajieškau brolio Kazimiero Jur
kaus, 2 metai kaip iš Lietuvos ir ne
kurį laiką gyvena Eastone, Pa., da
bar išvažiavo nežinia kur. Paeina iš
Kauno g., Tverų par., Dalgų sod. Tu
riu svarbų reikalą, malonės kas ži
no pranešti arba pats lai atsišaukia.
Emilija Ruigienė
Pajieškau Mikolo Žvirblio, Vilniaus 146 Favettes St., Phillipsburg, N. J.
g., Trakų pav., žąslų parap., Rudžių
kaimo. 14 metų kaip Amerikoj Ka
Pajieškau pusbrolio Andriaus ir
daise gyveno Scrantone, Pa. Jis pats pusseserų Onos ir Marijonos Janu
arba žinantieji apie jį malonės atsi laičių, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
šaukti.
vieto, Šunskų par., Lašinių kaimo;
S. Žvirblis
gyveno Illinois valstijoj. Meldžiu at
890 Eastern Avenue, Malden, Mass. sišaukti šiuo adresu:
Antanas Mikalauskas
Pajieškau draugo Benjamino Ma- W. Co. Box 469,
Daisytown, Penn.
šialskio, Vilniaus g., ir Vladislavo Če
po, Kauno gub., kuris seniau gyveno
Pajieškau apsivedimui merginos,
Shenandoah, Pa., ir VI. Juosevič, ku nuo 18 iki 23 metų amžiaus, turi būti
ris, girdėjau vėl atvažiavo iš Lietuvos laisvų pažiūrų ir mokanti skaityti ir
į Shenandoahrį. Meldžiu atsišaukti. rašyti. Aš esu 22 metų amžiaus, lai
F. Rugienius
svas, moku skaityt ir rašyt keliose
801 So. 16 Street,
Herrin, Illinois. kalbose. Mylinti laisvą šeimynišką
gyvenimą, lai atsišaukia per laišką ir
Pajieškau pusbrolių Prano ir Kas- su pirmu laišku savo paveikslą pri
tulio Gabrėnų ir pusseserės Onos Ga- siunčia, o kožna gausit atsakymą.
A. F. Petraitis
brėniutes, Kauno g., Simonų vol. ir
parap., Migonių sod., ir draugo Domi 57 N. Washington Avė., Batavia, III.
niko Juonušio, Kupiškio par., Bičių
Pajieškau Jono Bliusio, Kauno g.,
sod., meldžiu atsišaukti jų pačių ar
Šiaulių pav., Kuršėnų par., kuris gy
kas apie juos žino pranešti.
vena Grand Rapids. Mich. Meldžiu
John Gabrėnas
P. O. Box 78,
Lewiston, Maine. paties atsišaukti arba žinančių pra
nešti jo adresą.
Stanislovas Čekanauskas
Pajieškau brolio Petro Podzunuko,
So. Boston, Mass.
Suvalkų g., Vilkaviškio pav., Barti 224 Broadway,
ninkų par., Ožkabalių kaimo, 4 metai
PAJIEŠKAU VIETOS
atgal gyveno Jesus, Vokietijoj. Mel
džiu jo paties atsišaukti arba žinan ant burdo pas lietuvius, kurie gyve
čių pranešti.
[21] na netoli nuo tos vietos, kur aš dirbu,
nes aš nenoriu gyventi pas svetim
Konstancija Podzunukė
Butų gerai kur tarpe Co429 Workman St., Montreal, Canada. taučius.
lumbus ir Amsterdam gatvių. Mel
[?]
Pajieškau Povilo Barono, Mežunų džiu duoti žinią šiuo adresu:
W. BARTASI.
sod., Krinčinu par., Panevėžio pav.,
New York, N. Y.
Kauno g., gyvena Kansas City, Kans. 141 W. 109 St.,
K. Januškevičius
846 Blue Island Avenue Chicago, UI.
Reikalingas Barbens
Mokantis kalbėt lietuviškai, lenki
Pajieškau pusseserės Emilijos Raš- škai ir angliškai. Kad mokėtų kirpti
lavičiutės, po vyru Kasakaitienės, ir ir skusti atsakančiai. Turiu gerą
pusbrolio Jokūbo Rašlavičiaus, Suval vietą ir gerus įrankius. Lietuvių ap
kų g., Mariampilės pav. Turiu svarbų linkui yra daug, tik nebuvo barberio.
reikalą; jie patįs arba apie juos ži Kreipkitės per laiška arba telefoną.
nantieji malonės atsišaukti.
[21]
A. PALTLIONTS
M. Rašlavičiutė
7 Bextri Street. Binghampton, N. Y.
212 N. Farehill St., Philadelphia, Pa.
Tel: 1131 w

Pajieškau draugo Juozapo Paulikonio, Kauno g., Vilkmergės pav.,
girdėjau gyvena Boston, Mass. Mel
džiu atsišaukti arba žinančių pranešt.
Kazys Kairis
80 Summer Street, Bridgeport, Conn.
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Reikalingas KRIAUČIUS

mokautis kostumierišką dar
bą. Atsišaukit tuojaus. Dar
bas ant visados, mokestis
gera.
. *
s1**'
Z. BUDRECKIS ’
222 Broadvzy,

So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS
Broliai viengenčiai! Kreipiuosi prie
jus, ar nežinotumėt kokios nors vie
tos — užsiėmimo, praneškite man, aš
už tai atlyginsiu. Esu jaunikaitis,
blaivas, prasilavinęs, moku skaityti,
rašyti, skaitliuoti ir galiu knygas
apdarinėti visokiais aptaisais. Da ne
seniai ir Lietuvos; moku lietuvių, ru
sų ir lenkų kalbas. Apie savo pasiel
gimus turiu atsivežęs iš Letuvos ge
rus paliudijimus. Truputį numanau
barzdaskutystės, visur tikčiau! Mel
džiu viengenčių pranešti.
A. F. PUTINĖLIS
646 Trombly Avenue, Detroit, Mich.

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. MIMONTS
P. O. Box 182
Mexico, Maine.

PAJIEŠKAU AGENTŲ
Pardavimui Laikrodžių, Deimantų ir
kitokių Auksinių daiktų. Męs parduo
dam viską ant išmokesčio ir ant la
bai lengvų išlygų.
[22]
S. SEDAR JEWELRY CO.
5 Broomfield Street,
Room 53
Telephone — Main 3523-R
BOSTON, MASS.

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.

U ETŲ VIŲ NEPRIG. KLIUBAS
Chicago, I1L
VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas,
3305 Auburn avė., Chicago, HL
Prez. pag. — Jonas Simbalis,
833 — 33 pi., Chicago, HL
Prot. rašt. — Mikas Titiškis,
3415 Auburn Avė., Chicago, I1L
Finansų rašt. — Franciškus Valaitis,
712 — 17 pi., Chicago, HL
Kasierius — Vincas Paplauskas,
922 — 35 pi., Chicago, HL
Org. užžiurėtojas — G. Zaksas,
3400 Union avė., Chicago, HL
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 ▼.
vakare, L. Ažuko svetainėj po No.
3301 Auburn avė. Metinis susirinki
mas pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

PARSIDUODA
2 namai su štėbeliais 8 arkliams,
mėsinyčia ir štoras, rendos ant mėne
sio atneša $125. Kas įdės $2,000, tai
pirks už $6,000, o kas įdės $1,600,
tas už $6,500. Aš paimsiu į mortgage ir mokės tik 5 nuošimtį, kas yra
visai pigu, čia gyvena apie 300 lie
tuviškų šeimynų.
[221
MARTIN BARAVIKAS
20 Printery Street, Providence, R. I.

FERAI! FERAI!

Rengia Lietuvių Labdarystės Drau
gija 27, 28 ir 29 gegužės (May), 1913
m., prasidės 7 vai. vakare ir trauk
sis iki vėlai naktį. Gegužės 30 fėrai
prasidės nuo 10 vai. ryte, o 31 gegu
žės 2 vai. po pietų, DEAN SVETAI
NĖJ, prie Dean st., NORWOOD,
MASS. Bus visokių žaislų pasilinskminimui ir laimėjimai.
REIKALINGI VYRAI
Broliai ir seserįs, kiekvienas esat
Labai lengva uždirbt pinigus, po 3 užkvisti atsilankyti ir tikriname,
sąvaičių gali būt barzdaskučiu. Męs kad busit užganėdinti. .
išmokinam į 6 sąvaitės ir duodam di
Kviečia KOMITETAS.
plomą; pusę algos po 15 dienų mokinimosi. Męs žadam jums ateitį. [22]
ANT RENDOS.
COSTELLO & WISE
Puikus kambariai, naujame name
2 Rivington Street, New York, N. Y.
ir gražioj vietoj, pasirandavoja labai
pigiai. Namas randasi ant Park St.
REIKALINGAS BARBERIS
Platesnių žinių klauskit pas
[22]
Gerai suprantantis darbą. Darbas
G. AMBRAZUN
ant visados, mokestis gera. Norintis 407 Park Street,
Stoughton, Mass.
gauti gerą darbą barberis, lai atsi
šaukia tuojaus pas:
[22]
PARSIDUODA SALIUNAS
PETER P. BALCHUL
Puikioj vietoj lietuviais apgyventoj,
1025 Main Street,
Rockford, III.
geram žmogui galima padaryt gražų
gyvenimą ir keletą centų ant toliau.
Pigios laisnės, o graži vietukė. Kas
nori padaryt lengvą gyvenimą ir sučėdyt kelis dolerius, atsišaukit per
laišką arba ypatiškai. Priežastis par
davimo : savininkui užkenkė sveikatai
LOWELLIEČIŲ ATIDAI! taip
kad ilgiau negali atlikinėt tą dar
Bendromis spėkomis dr-stės D. L. K. bą.
[22]
J. A. KARSOKAS
Algirdo, Šv. Juozapo ir moterų Auš
Paterson, N. J.
ros Vartų parengia puikų balių ant 7 N. Straight St.,
31 GEGUŽES (May), 1913, salėje po
No 100 Middle St., LOWELL, MASS.
DARBO BIURAS
įžanga 25 centai y patai. Visus vieti
Męs
visuomet samdome žmones į
nius ir apielinkių lietuvius kvičia at
silankyti.
[21] Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge
KOMITETAS. ležinkelių.
Dabar reikalinga 100 darbininkų.
UNITED
STATĖS EMPLOYMENT
APVAIKŠČIOJIMAS
OFFICE
«
Dr-stė „Garsus Vardas Lietuvių,’’ 43 Portland Street,
Boston, Mass.
ant Town of Lake, Chicago, III., ren
gia apvaikščiojimą paminėjimui 5-kių 29 MOTERŲ GROŽYBES
metų draugijos gyvavimo, pamargin
Tikros artistiškos fotografijos gra
tą dainomis, prakalbomis, dekamacijomis, atsibus 25 Gegužės, 1913. Pa žiausių moterų. Kiekviena kitokioj po
roda prasidės 2-rą vai. po pietų, Da- zoj. Męs jums prisiųsim uždarytam
[24]
vis Sąuare Parke ir eis į Sleivės Sve laiške tiktai už 42 centus.
B. AUTURL
tainę, ant 47-tos ir Winchester Avė.,
New York, N. Y.
kur bus programas išpildytas, po to 200 E. 23 Street,
prasidės šokiai. Kviečiam visus Chi
cagos lietuvius atsilankyti.
Forničiai Parsiduoda
KOMITETAS.
Geri forničiai parsiduoda pigiaL
Pamatyt galima po 5 vai. kožną die
TEATRAS ir BALIUS!
ną.
[21]
Rengia vietinė teatrališka kuopa 171 — 5 St., 3 floor, So. Boston, Mass.
"Banga,” ant 30 Gegužės, 1913, AriPrašome parsisiųzdinti geriausį Juo
on Hali, 4 ir Jefferson Sts., SPRING
kų, Kritikos, Muzikos ir Dailės
FIELD, ILL. Bus lošiama juokinga
paveiksluotu Laikrašiį (23)
komedija "AMERIKA
PIRTIJE,”
taipgi bus monologai, virų choras su
dainuos keletą dainų. Salė atsida
Eina kas mėnesis, 20 poslapių
rys 7 vai. vak., lošimas prasidės 7:45.
v
su viršeliais.
Po lošimui šokiai. Muzika gera ir
Cienia metams tik SI., pusei m. 60c.
grajįs įvairius šokius. Bus saldžių
Pasižiūrėjimui 1 egz. siunčiam už 10c
gėrimų, užkandžių ir cigarų. įžanga
Pinigus ir laiškus siųskit šiuo adresu:
vyrams 50c; moterims ir merginoms
ir vaikams (einantiems be tėvų) 25c.
UT A T? K" A n
163
Kaip vietinius taip ir aplinkinius lie
l/AKIAA , LO RENCE. Mass.
tuvius kviečia atsilankyti. Komitetas.

Draugysčių Reikalai. t

“TARKA”

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. BIERZYNSKIO 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-tės
Viršininkai ant 1913 m.
Pirmininkas, St Jankauskas,
350 Newark st., Hoboken, N. J

Gerą Dieną, Drauge! —
gerą dieną!
Na, o kur
tamista ei
ni? — Pas
JONĄ
KULBOKĄ
išsigert sti
klą alaus,
nes ten šal
tas ir geriausis vi
sam Brook
lyne alus ir
gardus užkandžiai. — Taip, ir aš
misliju, kad ten geriausia užeiga,
nes labai rami vieta. Pas jį geri
eigarai ir gardi degtinė, todėl žmo
nės ten gali gerai susistiprint. Bet
kur jis gyvena? — Nugi štai, po
numeriu:
[16-4]
74 Grand St., kampas Wyte Avė.
BROOKLYN
N. Y.

Reikalingas Aptiekorius
Susipažinęs su Amerikos Aptiekoryste, mokantis lietuviškai, lenkiš
kai, rusiškai ir šiek tiek angliškai. Gera mokestis ir darbas ant visa
dos dėl teisingo žmogaus. Atsišaukite laišku, paduodant išlygas ant
šio antrašo:

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bedford Avė., Brooklyn, N,Y.
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"KELEIVIS” Į LIETUVĄ. galima! Mažai da jus laik juokų. Ilgainiui tas taip įn- vertė V. A. Juristas, išleido

ėjo madon, kad nors nauji M. J. Tananevičia, Chicago,
metai persikėlė Į sausį, ap III. Vertimas nepriguli prie
gaudinėjimo paprotis pasili geriausių, sakiniai tankiai
prasideda iš atbulos pusės
ko prie 1 balandžio.
Valparaisiečiui. — Felje ir labai sunkiai skaitosi.
tonas netinka.
Kaina taipgi padėta nesvie
Norwoodiečiui. — Žinutė tiška. Už tokią knygutę
iš Cantono nesvarbi, o ka daugiausia galima prašyti
dangi prie to da ir vietos pas 30c., o čia — $1.00.
mus mažai, tai jos nespaus Sniegas. Drama 4-se akdinsime.
tuose, parašė S. Przyby— Visą parą pūdei! Ir tau Pan Kavlaičiai. — Juokų szewski, vertė V. Akelaitis,
negėda tą sakyti! Kur ta pluoštą gavome, peržiūrėsi išleido ”Katalikas,” kaina
vo sąžinė? Tokia ilga bar me. Ačiū.
nepažymėta. Vertimas ne
zda, o tokia trumpa sąžinė! Jonui Incognito. — netal blogas ir drama gera, bet
Pardavėjas užmeta ant pinsime, nes tas to "caro lietuviams persunki lošti ir
ponios akis.
burdingieriaus” vistiek jau musų žmonėms nesupranta
— Tamista, ponia, neko- nesulaikytų. Kaip jis pagy ma.
liokis! Barzda čia nė prie vens, tai vietiniai pamatys iš
Užkerėtas Jackus, vieno
ko, nes jei jau pagal barzdą jo darbų, ko jis vertas.
sąžinę spręsti, tai tamistos L. Grikštui. — Teisybę ra veiksmo komedija, paimta
mylistai visai sąžinės nėra! šot apie begitimaciją, bet tai iš Lietuvos kaimiečių gyve
— atsakė jis.
Sąjungos reikalas ir turėtų nimo, parašė S. Kaimietis,
būt „Kovoj” gvildenamas, ne išleido "Katalikas,” kaina
Arbatinėje
15c. Tuščias tai veikalėlis.
"Keleivije.”
Kaimietis, atvažiavęs į A. Veckiui.
Niekas ne- Daug prirašyta, mažai pa
Kauną, įėjo "Blaivybės” ar-1 gali pasakyti, kokis kokiam sakyta.
batinėn. Matydamas, Ikad uredninkui gali užeiti kada žydas statinėje. Juokin
visi skaito laikraščius ir jis, j ūpas. Iškarpas siųsti gali gas perstatymas vienoje
kad savęs nepažeminti, pa ma, bet perskaitęs žmogus veikmėje, iš lenkų kalbos
prašė paskaityti. Tarnas pa tegul pas save nelaiko.
vertė Jurgis T., išleido "Ka
davė "Vienybės” numerį. J. E. Vasaičiui. — Tilps ki talikas,” 10c. Gerai sulošus,
Kaimietis pradėjo nuo pir tam numerij e. Kai ką rei- veikalėlis juokingas.
mos eilutės. Daėjęs liki — ' kės išleisti, nes labai ilgas.
metams — 1 r. 50 kap., su Chicago Heights katalikui. Valstybė ir valdžia. Pas
persiunsimu — 2 rub. — jis, — Korespondencija gera, kaita iš kultūros ištorijosjj
pagal Rubakino parašė A.
įdūręs pirštą laikraštin, tilps sekančiam numerije.
R.
Išleista "Birutės,” Tilžė
staigu užklausė:
šventakuprių sekretoriui.
i
— Ar tai pas tamistas su — Žinutės būt geros, tik pa je, kaina 15 kap. Knygutė
persiuntimu?
senusios. Atsitikimas buvo pamokinanti ir parašyta la
— Ne, męs patįs pasiima- 18 balandžio, o tamista ra bai lengva kalba.
me. Vilniaus laikraščiai tai šot 15 gegužės. Neužsimo Apie Sveikatą. Pasikalbė
su persiuntimu...
ka jau ir talpini.
jimas motinos su vaiku. Pa
— Tai ko tu mane išjuo
rašė Amerikos Daktarų Drki: duok su persiuntimu, o NAUJI RAŠTAI. jos rašto komitetas. Išleista
prastų aš ir namie matau.
SLA. lėšomis ir "Tėvynės”
Teisių
Vadovas
ir
Patarė

spauda.
Kaina 5c. Knygu
Ant sienų spiaudo
jas. Sutaisė L. D. Marasse, tė naudinga.
Viena gaspadinė prikalė
savo burdingierių ruimuose
kortas su šitokiu užrašu:
Pora auskariy, špilka, žiedas ir branzoletas
"Ant grindų spiaudyt neva
Papuošti puikiais brang-akmeniais ir gvarantuoti, kaipo tikro aukso
lia.” Ant rytojaus ateina —
viską tai sykiu su §100 dovana duosime tam, kas prisius mums teisingai
apspiaudytos visos sienos.
padarytą uždavinį ir pirks 4 lotus, kurių tikra kaina §50. kiekvienas.
Taisyklės uždavinį darant ir kontestui laimėti.
UŽDĄ VINIS IŠ 15.
L. Vaikas.
1) Sudekit numerius nuo 1 iki 9 į klėtkutes taip,kad

BE

Gaunam laiks nuo laiko užklausi raščiuose peria? — sako ji
mus, ar siunčiam iš Redakcijos "Ke
leivį” į Lietuvą ? Rusijos cenzūra ir išsitraukus iš po roton
"Keleivį” konfiskuoja, dėlto, kad dos pakelį, meta jį ant bufe
"Keleivis” jiems labai tankiai pasako
karčią teisybę, todėl siųsti iš re to.
dakcijos "Keleivį” į Lietuvą neparan
Iš pakelio iškrinta keletas
ku. Visi tie, kurie norite "Keleivį”
siųsti į Lietuvą, siųskit patįs, nes ta kurapkų.
da sunkiau sukontroliuot cenzūrai.
— Uostyk! uostyk!
paPadarykit taip: susukit tvirtai visą
laikraštį į kokią nors popierą, bet pa augština savo balsą ponia.
darykit taip, kad galai butų neužlipy— Kam man uostyti? Ta
tt Užrašyki t aiškiai adresą ir pri
lipinę už 2c. markę, įmeskit į pačto j mista juos visą parą pūdei,
skrynelę.
"KeL” Administracija. |— sako pardavėjas.

HŪM0RIST1KA

Socijalistu konferencijos
nutarimas
Massachusetts
Rujono
konperencija nutarė uždėti
kontrolę ant privatiškų laik
raščių. Tas jau parodo, kad
artinas socijalizmas. Išgir
dęs tokį nutarimą ponas
Carnegie, tuojaus užsirašė
balsuotoju Anglijoj. Mat,
kita konferencija galėtų už
dėti ant jo plieno fabrikų
kontrolę.
Konferentas.
Ant stoties
Geležinkelio stotis. Pasi
girdo lokomotivo švilpimas
ir traukinis nubildėjo į tolį.
Du kaimiečiai stovi ant plat
formos ir kalba:
— Nudumė!
— Ir nebematysi!
— Kodėl, Jonai, jis taip
dumia?
— Juokdarys! Nejaugi
nežinai ? Suprask, garu...
nu ir dumia!
—0 kaip gi pirtis?
— Ką pirtis?
— Aš sakau, pavizdin,
pirtis... irgi garu... Kodėl ji
nedumia?...
— Kvailys! Parišk ratus
ir pirtis dums.

Ilga barzda — trumpa
sąžinė
Mėsos sankrova. Lenty
nos apdėtos šaldytais pauk
ščiais. Už bufeto stovi par
davėjas su ilga barzda. Sankrovon įneina ponia apdėvė
toj lapių kailių rotondoj.
— Paklausyk, ilgabarzdi:
Ką tu vakar mano tarnaitei
įdavei? cholera, užsikrėsti

Redakcijos atsakymai,
Soho bedieviui. — Apie
moterų uniją sunaudot ne
galim.
J. Kallanderiui. — Espe
ranto kalbos vadovėlį lietu
viškoj kalboj galima gauti,
rodos, pas A. Olševskį, 3252
So. Hasted St., Chicago, III.
Apgaudinėjimas 1 balandžio
užsilikęs da nuo tų laikų, ka
da nuo 1 balandžio skaitydavosi nauji metai. Persai
ir kitos tautos tą dieną pa
sitikdavo su tokiu entuzijazmu, kaip amerikonai ”Fortdžiulajų.” Pirmoj vietoj bu
vo apgaudinėjimas vienas
kito, kas padarydavo daug

nepaantrinus jokios skaitlinės suskaitant ar skersai
ar išilgai išeitų po 15.
2) Atliktas užduainis tur būt prisiųstas j 15 dienų.
3) Ypatos iki 18 metų amž. kontestan nepriimamos.
4( Neatsakome už negerai užadresuotus laiškus
5) Atsiųsdamas padarytą uždavinį pareikalauk musų mapų ir kitų infor
macijų, kaslink aplaikvmo minėtos premijos, šiuo adresu:
(23)
MAIL ORDER BEPARTME5T, C.
63 Park Row, Room 1013,
NEW YORK. N. Y.

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

Morozow & Co.
3202 Third Avė..
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Kaip jus ketinat virti
šią vasarą?’.
Jeigu norit, kad galima butų^be didelio
įsikaitinimo irfgreit išsivirti, vartokite

jteyjjęct toft.
Oil Cook-stove
BLUE

Turi 480 didžiųjų laivų,
Didžiausioji Garlaivių
Kompanija Pasaulije.
1,210,000 tonų Įtalpos.
Įsteigta 1847 metais.

Vienatinė tiesi Linija iš Vokietijos į Ameriką, t y.

Tarp HAMBURGO ir BOSTONO.

FLAME

Visuomet yra gatavas panaudojimui.
Nereik anglių, nėra durnų bei pelenų.
Valgis išvirtas geriaus, kiekvinas'šeinoj linksmesnis.
‘ ‘New Perfection” pečius padarytas su
1, 2, 3 ir 4 ugnavietėmis.

Standard Oil Company
New York’e

Į dešimts
Dienų iš
Porto į
k ĮPortą.

Niekados
Nereikia
Mainyti
Laivo.

Dviems šriubais varomi garlaiviai “CLEVELAND’’ ir “CINCINNATI”
608 pėdų ilgi — 65 pėdų platus — 17,000 tonų įtalpos.

PIGIOS

Trečiųjų Kajutų
ir
Palubes

PREKES

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

Hamburg-American Line
607 BOYLSTON STREET, BOSTON,

arba 41 Broadway, New York.

m
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50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam f 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.

j

Reikalaukite tuojaus.

Washington St.
1 Uiuiia, 822
boston, mass:
J• 1P • Tninila

GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
GALI gauti pas mane ir užčediti sau
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas
ir Itališkas armonikas dideliam pasiskyrime. 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:
M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33 rd St.
Chicago, III.
P. S. Nesiunčiu katalogą į užrubežius ne į Chicagos miestą.
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NEW YORK, N. Y.
MZDJLAL CLINIC
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TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę/ sulinkę,
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH.
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligą, kas
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike
išgydyti ir dabar yra sveiki,
laimingi, ir iš gilumos širdies
dėkingi, taip sako išgydyti:

K UŽŠVIS SAULELEI®
Į MUSŲ LANGELĮ!
GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas liekarstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir
lengvyu, o ta užsenėjusĮ mano liga, nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekarstų, kaip sniegas nuo
Saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti
teip ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukliuręs-sukumpęs, o per galybę augSCiausio mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis tik Philadel
phios M. Klinikai.
Su guodone M. P. Sakalauskas, 3231 Emcrald Avė., Chicago III.
Mrs. Petronėle Bakutėnė. 125 2nd st. Somerville, N. J. Teipat dėkavoja už išgydymų, nes
pirmiau jų gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadelphijos M. Clinikas, atsakančiai į trumpų laikų, moteriškę padarė sveika nuo labai didelės ir apsenėju.ios sunkios ligos. Mr. M. Kazioras. 1612 Chestnut st. Trenton, N. J. Nemažiau yra dėkin
gas už išgelbėjimų jo gyvasties ir išgydymų nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių,
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavim >. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks. 333 15th av.
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevičia63 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Birsenas, 318
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Mass. Mr. Jos.
Jureviče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa.
Ir tūkstančiai kitų, kurių negalime į laikraštį sutalpinti.
Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išsigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip į pnmačlyvų vietų traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai. nes gromatneš.s su maudagumu priduos laiškų;kas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia,
nes jeigu speciališkai profesionališkas daktaras Kliniko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai
gali tikėti, kad apturėsi tikrų page bų; be peilio be operacijos, bet su tikroms l.ckarstoms nuo:
inkstų ligos, skaudėjimo sųnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų.
Užkietėjimą,
skaudėjimų ir nedirbimų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas.
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slog i, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo,
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų Ii jos: teipat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubė
gamo, blogų ;:>nnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teipat moteriškų li
gų. kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda.
Rašant visada reik adresuot teip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 WALNUT STREET,

PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems arabiškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 iš ryto iki 4 po p.
Nedėlioj nuo 10 iki 3, o Utar. Ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.
* Teipat reikalauk nuo Kliniko knygos „DAKTARAS“, o bus prisiųsta.
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būt kaip nors apmokamas, apmokėt, nes moteris atva GERIAUSIAS
D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
ar tai pinigiškai, ar tai pla žiavo tik trečia pagerinta
tinimu jo skaitytojų. Kož- klesa, o pasporto visai ne
Vienatinis lenkiškas
naujausios mados
na d-tė savo išrinktam ko gavo. Kada pareikalavau
DANTŲ
DAKTARAS.
mitetui turėtų užrašyt or pinigų, atsakė, kad antroj
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJA9
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
ganą ir raginti savo narius klesoj nebuvo vietos, o pasAtlieka visokį darbą prie palaidojimų
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju.
kuogeriausiai
už nebrangią prakę.
prie skaitymo organo, idant portą, girdi, išėmę, bet tas
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.
geriau suprastų Sąryšio apsilenkęs su pasažiere, ir
Broadway, So. Boston.
238 HARRISON AVĖ., BOSTON. 336Gyvenimo
užduotį ir jo stovį. Dabarti- todėl negalį pinigų sugravieta 645 Broaduay.
niu organu yra "Keleivis,” žinti. Ką reikia daryt?
Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
ir aš tikiu, kad jis neatsisa
New Jersey’ietis.
šiai,
naujausios mados įrankiai. Atlie
kys ir ant toliaus Sąryšiui i
Jei nori keliaut į Europą ar atsiimt iš tėvynės savo
ku
darbą
artistiškai. Padarau fotogra
ATSAKYMAS
patarnauti, jeigu tik męs ką
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra
draugus bei gimines, pirk laivakortę ant seniausios
naudingo veiksim, ”Kel.”
liškom
parvom,
iš
mažų
padidinėju
ir
U
Kitą sykį negalima žinot,
suteiks vietą savo skiltįse gal būt ir išsiuntė gerai, bet Esant reikalui einu į namus fotografu o
musų nuomonių išreiškimui. su kompanijomis taipgi yra ti. Pasilieku gero velijančiu
(Su mielu noru. Red.). Iki vargo. Tankiai klerkai ap
JURGIS STANAITIS
įsteigtos 1840 metais.
šiam laikui męs nieko ne- maino, arba kompanija ne 453 Broadway So. Boston, Mass.
veikėm, todėl ir centro ko prižiūri. Pridaro aibes ne
Jos laiviai didžiausi iš visų, kokie tik į Bostoną ateina.
mitetas neturėjo ką veikti, smagumų visiems agentams
Sujvisais nujau
Visiems Pasažie
ir organe nebuvo nieko ma kurie, suprantama, turi nuo
Telephone
So.
Boston.
845
M.
riams yra rui
stais Trečios klatyt apie Sąryšio reikalus. žmonių nukentėt. Tyčia nė
mai su 2 arba 4
sos įtaisimais ir
Sąryšis susitveręs jau apie vienas doras agentas savo
Dr.F.
Matulaitis
patogumais.
lovomis.
penki metai, ir tam jau pa klientams nedarys kiaulys
i
dėta daug darbo, ir daug da čių, nes žino, jog vieną žmo
495 Broadvvay, So. Boston. i
reikėtų dirbt, pakol viskas gų nuskriaudęs, dešimties
Nėra jokių
Duodama
butų tvarkoj. Todėl drau neteks. Kaslink nebuvimo Nuo 12-2 dienąValandos:
ir nuo 7*9 vakare. ;
gai, imkimės už darbo! Dar vietos antroj klesoj, tai ab
pridedamų
geriausias
Nedėliotos iki 8 vai. po pietą.
bo bus visiems, o iš to naudą surdas, nes dabartiniam pa
mokesčių
maistas
turėsim visi, kurie tik prigu- vasario laike antra klesa ylim prie bent kokios lietuviš ra visad pustuščia. Su pas
Puikus nauji, greit dviem šriubais varomi, garlaiviai “Franconla” ir “Laconią”
625 pėdų ilgi, 72 pėdos platus 90 pėdų gilus ir turi l°,150 tonų įtalpos.
kos pašelpinės draugijos A- porto apsilenkimu irgi ne- Tek So. Boston 784.
merikoje.
A. J. Viznis. | galimas daiktas. Praneškii Parduoda pigiai Namus
ŽEMOS PREKES
geriau
pačiai
kompanijai.
I

dohn E. nolan

”Kel.” No. 17 patėmijau
atsišaukimą šv. Antano
d-tės iš Maryville, III., kuri
nurodo dabartinės centru
valdybos neveiklumą ir kvie
čia rinkti naują centro val
dybą. Tam tikslui iš savo
tarpo išrinko ir komisiją,
kuri tvarkys nominaciją ir
galutinius rinkimus.
Tam pačiam ”Kel.” numerije d-tė D.L.K. V. iš Tacoma, Wash., kalba apie galu
tinį Sąryšio suardymą, nu
rodydama, kad esančius pas
centro iždininką pinigus rei
kia atiduoti kankiniams ar
ba streikieriams.
Kad dabartinis centro ko
mitetas nieko neveikia, tai
tiesa, bet ką gali ir veikti,
jei pačios d-tės nieko nevei
kia? Centro komitetas gali
rėkt liūto balsu, o tas tiek
ženklins, ką balsas tyruose.
Man buvus centro komitete,
turėjau progą patirti, kaip
d-tė satsineša į Sąryšio rei
kalus, ir kaip rūpinasi jo pa
laikymu. Dėlei persitikrini
J. H. C A R R
I
mo tų dviejų draugysčių, o F. J. BAGOČIUS.
!
Parduoda Namas, Inšiurina ir
kartu ir tų, kurie Sąryšiu
KLAUSIMAI
padarau Morgičius.
interesuojasi, čia pabriežiu
Į
1. Jeigu žmogus siunčia 849 DORCHESTER AVĖ,
tai, ką esu patyręs apie
SO. BOSTON, MASS.
registruotą laišką į Lietu
draugysčių veiklumą. Netu
i vą su pinigais ir įvairiais do
rėdamas d-čių antrašų, ne
kumentais, ar turi kas tiesą
galėjau turėt jokio susinėsi
KLAUSIMAS
tą
laišką New Yorke sulai
mo su jomis, o tas buvo rei
Į
1. Ar yra įstatymai kur kyt ir peržiūrėt?
kalinga. Aš sumaniau atsi
Suv.
Valstijose draudžianti
šaukti per organą ”Kel.,”
2. Jeigu tokį laišką sulai
kad visos prie Sąryšio prigu dirbt viršlaikį (over-time)? ko kokis agentas, atplėšia, TURIU PARDUOTI 25,000 AKRŲ
ŽEMĖS!
linčios d-tės išrinktų iš savo
2. Jeigu dirbtuvės darbi atranda dokumentus atnau
Gali pirkti kiekvienas tiek akrų,
tarpo veikiamąjį komitetą ninkas, liepiant prižiūrėto jinimui kontrakto ir pini kiek
nori, ant tų žemių tarpais yra
iš trijų ypatų, kuris dabotų jui, atsisako dirbt viršlaikį gus už darbą, pasilaiko pas maži miškai, tarpais čysti laukai, kur
arti tiesiog be jokio valymo.
Sąryšio bėgančius Veikalus ir da kitus nuo to atkalbinė save ir atrašo siuntėjui, kad galima
Iš medžių, ką yra aplinkui tuos lau
kus, galima pasibudavoti krajavus
ir išduotų raportą kožnam ja, ar gali jį už tai skųst?
jis čia Amerikoj tokį darbą budinkus
ir apsitveri; tvoras. Prekė
d-tės susirinkime. Kad ant
3. Darbininkas, kuris atsi gali atlikti, ar negalima jį nuo $8 iki $20 už akrą ant išmokesrašus tokio komiteto pri sako dirbtuvėj ”užfundyt” paragint, kad jis kuogrei- čio. Tuojaus reikia įmokėt po $1.00
akrą, likusią sumą gali mokėt kaip
siųstų man, kaipo centro prižiūrėtojams (bosams) y- čiausiai pasiųstų jį į vietą, už
kas išgali. Atsitikime ligos arba be
pirmininkui, idant reikalui ra labai neužkenčiamas ir ir jei jis atsisakytų, ar gali- darbės išmokėjimas palau
Turiu pardavimui GYVENA
atsitikus galima butų susi da įvairias priežastis ant jo j ma butų priverst jį tai pada kiamas.
MŲ FARMŲ visokio didumo ir su vi
sais įtaisais, ir už visokią kainą. Far
rašyti. Na ir štai kokios bu išranda. Ką geriau daryt, ryt?
A. S. P. S. mos
ir žemė randasi Michigan Valsti
vo pasekmės. Iš 45 prie Są ”užfundyt,” ar mest darbą?*
joj, pagal ežerą Michigan, tarpe dvie
ATSAKYMAI
jų turgaunų miestų. Aš turiu žemės
ryšio prigulinčių draugys
M.
Masiunas.
pardavimui greta dviejuose pavie
čių, tokį komitetą išrinko ir
1. Laiškų niekas neturi tuose;
LAKE ir MASON. Mason pa
antrašus prisiuntė tik 3
tiesos atidarinėti ir žiūrėti, viete geriausia žemė kaip visoj val
ATSAKYMAI
ir čia yra didžiausia LIETU
d-tės; na, o kur da 42? To 1. Darbo valandos aprube- kas juose yra. Registruoti stijoj
VIŲ FARMŲ KOLIONIJA. čia tu
kiam padėjime esant, ką žiuotos yra tik poroj valsti ar paprasti laiškai, gali būt ri 132 lietuviai Farmas ir kožną me
nauji lietuviai prisiperka. Žemė
centro valdyba gali daryt? jų: Mass., Neb., etc., ir tai atidaromi tik per adresatą, tą
brangsta ir geresnę žemę greitai išNieko. Antrašų draugysčių tik dėl moterų ir nepilname t. y. tą žmogų, kuriam jie parduos. Lietuviai, jei norit sau ir
savo šeimynai atsakantesnio ir svefneturi, susirašinėt negali čių, bet kaslink suaugusių adresuoti.
kesnio gyvenimo, kur nereik dirbti po
PIRK FARMĄ taroe lietuvių.
ma. Per organą gali rėkt, vyrų, jokių įstatymų nėra.
2. Jei kas išvogė ir atida bosu,
Vaikams mokykla arti. Norinti pirk
kiek tik nori, d-tės nepatė- Dirbk nors 24 valandas į pa rė registruotą laišką, kas y- ti atvažiuokit, aš ten pat gyvenu ir
farmeriu. Norinčiam pirkti paro
mys. Taigi centro komite rą, įstatymai nedraus.
ra beveik negalimu daiktu, esu
dau visus laukus. Norint platesnių
tas negali nieko veikti vien
žinių, rašykit tuoj, prisiųsim knyge
2. Nieko negali padaryti, tad paduokit faktus pačtai, les
mapą, kurios plačiai aprašo atik dėl to, kad pačios d-tės
o ši tokį agentą netik pri pie irviską.
Adresuok arba atvažiuok
dirbtuvės
savininkas
ir
jo
anieko neveikia, o tas ir pri
ant šito adreso:
[22]
vers
viską
atiduot,
bet
ir
su
veda Sąryšį prie tokio mir gentai- prižiūrėtojai yra belange supažindins.
ANTON KIEDIS
tino stovio. O ką viena kita pilnais viešpačiais savo dirb
PEACOCK,
Lake County, MICH.
d-tė pabunda sykį į metus ir tuvėj ir jie gali priimt ar iš
vėl po tam užmiega, tai tas varyt ką nori ir kada nori. LIETUVIAI TĖMYKITE!
nereiškia, kad Sąryšis gy 3. Geriausiai pasiskųs?,
PIRKDAMI TAVORUS
vuoja, ir kad centro komite dirbtuvės savininkui. Jei PAS MUS SUČSDYSIT PINIGUS
Męs užlaikom vi
tas turi spausdinti konstitu tas nieko nedarys, sušaukt
sokius papuošalus
cijas arba persikėlimo kor darbininkus ir pasakyt, pa
t y. Ziegorius ir
kursą Womans Medlcal
Ziegorėlius, auk
5 Pabaicuai
CoUege, Baltimore, Md.
tas, prie to da už savo pini- aiškint, kame dalykas,, ir
sinius, sidabrinius
Pasekmingai atlieka savo darba prie
nigus, nes dabar centro iž reikalaut boso prašalinimo
taipgi paauksuo
A2įį gimdymo,
taipgi suteikia visokias rodąs ir
pagelba invairioee moterų ligose.
tus, su gerais vi
de, rodos, randasi $8.00. Ir arba sustreikuot. Išnaudo
duriais Elgino ir
ką su tokia suma galima nu tojams ”fundyt” neužsimo
Waltham kompa
§ F. Stropiene, broadway
nijų. Taipgi męs
veikti? Dr-tės, įstodamos į ka.
SO. BOSTON, IMA.SS.
visokius žiedas ir ženkle
Sąryšį įmokėjo vieną dolerį
lius dėl draugysčių. Taisom viso
kius laikrodžius amerikoniškus ir
ir nuo to laiko nėra daugiau
KLAUSIMAS
seno krajaus. Musų krautuvėj ga
mokėję, o tečiaus uoliai rū
lima gauti ir visokių MUZIKALIAš siunčiau laivakortę ŠKŲ INSTRUMENTŲ, kaip tai
pinasi apie centro ižde esan
savo
moterei iš Lietuvos per Skripkų, Armonikų, Triubų, Klar
čius pinigus.
visokių Knygų, Popierų ir
firmą netų,
Religiškų daiktų. Užsakymus nuDraugai sąryšiečiai! Ku garsią tautiečių
Užlaiko geri ausį
Brooklyne. Užmokėjau an siunčiam visur ir viską atliekam
rie prijaučiat Sąryšio gyve tros
atsakančiai,
nes
tą
biznį
varom
prekę, ir apmo jau 25 metai.
Elip, Vyną, Likierius ir
(ZZ)
nimui ir suprantat jo vertę, kėjauklesos
pasportą.
Bet
tiems,
nekalbėkit apie galutinį jo matyt, reikėjo pinigų ant W. Urmanaviczia & J. Almonaitis Co kitokius gardžius gėrimus
suirimą, bet stokit įį darbą
151 Ferry st., Newark,NJ. o taipgi ir geriausio taba
ir mėginkit sudrutint. Is- provos ar kitokioms biloms
ko Cigarus.
rinkit iš savo tarpo tokį ko
Meldžiame užeiti o visados rasite I
mitetą, apie kurį esu augšgražų patarnavimą.
čiau rašęs ir priduokit jo
362 2nd st.,
So. Boston.
antrašus centro komitetui.
Įveskite draugystėse tokią
tvarką, kad kožnam susirin
Teisingiausia ir Geriausia
kime d-tės pirmininkas pa
Parduodame auksinius laikrodėlius, didelius laikro
džius, deimantinius ir šliubimus žiedus, britvas ir
APTIEKA
reikalautų iš tokio komiteto
įvairius kitus auksoriškus daigtus. Pataisome laik
Sutaisom Receptus su di
raporto, ii; kad kožnam su
rodėlius, laikrodžius, žiedus ir kitokius auksinius
džiausia atyda, nežiūrint ar iš
daigtus. Senus laikrodėlius pas mus galite apmainyt
sirinkime butų svarstoma
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
ant naujų. Parduodame taipgi laivakortes ir siunčia
Gyduolių galite gauti, kokias tik
me pinigus į Lietuvą. Perdirbame paveikslus iš ma
Sąryšio reikalai, ir kad po
pasaulije vartoja, taipgi visados
žų į didelius ant audimo. Darome kalendorius biz
kožno draugystės susirinki
randasi lietuvis aptiekorius
nieriams, parduodam sekretnas kortas, kišeninius elektrikinius laikrodžius
P. JATULOVICIUS.
ką tmasoj parodo valandas ir prikelia iš miego; sykiu su auksuotų 25 me
mo jūsų išrinktas komitetas
tams retežėliu, vertu 88.. parduodam tuos laikrodžius tik už $10. Reikajūsų nutarimus prisiųstų
laujme agentų nešiojimui auksinų daiktų.
(20-24)
EDVARD DALY, savininkas
centro komitetui, o jeigu
18 Broadway> S- Boston, Mass.
LITHUAMAN JEVVELRY CO.
kas svarbaus ir reikalauja
Galite reikalaut iir per laiškus,
28 Main St., Room 204, Brockton, Mass.
o męs per ekspresą gydules priapsvarstymo kitų, pasiųsti
į organą. Organas turėtų
,
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Tiesu patarimai

Cunard Linijos

Dėl pasiteiravimo apie laivakorčių prekg arba dėl gavimo
knygelių, aprašančių parankumą ir įrėdimą musų Trečios
klasospasažieriams vietų, kreipias prie artimiausio agento

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

Farmos Farmos

Akušerka

M. Gallivan Co.

Lietuviška Krautuvė
Auksinių Laikrodėlių

I

VIENATINE LIETUVIŠKA

Al’TIlJKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

6yduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
be ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 e
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50 c.“ Bobro lašai $1.00, Nuo suirimo Nervų $1.00.
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c.
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00
Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 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 muilair10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nao visokių paslaptingų
ir kitokių ligų.

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

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie butu Amerikos ar Europos daktary.
Gyduolių galite reikalaut ir [per laiškus, o męs
prisipsįme jums expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

kampas C st.

S0. BOSTON, MASS.

Keliaujantis Lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės.
Toji kompanija turi gerus kriaučius.fkurie gerai at
lieka darbą. Tavorai gvarantnojami. Prekės žemos.
Aš keliauju per. Mass ir Conn. valstijas kaip ir po
šioms artimas valstijas. Pribunu ant pareikalavimo.

K. P. ŠIMKONIS
115 Maple Street,

Holyoke, Mass.

8

KELEIVIS

lų namuose. Bet tuojaus iš ter Džian Bamba ir kiti. Šis
KAS MUMS
siaiškino, kad tas pats koncertas bus jau šįmet paBreen tą dinamitą tenai ir SKutinis, todėl kuopa pasis
RAŠOMA . padėjo.
Jį areštavo ir nu tengs padaryti jį daug ge

Anarchizmu
Pagal Proudhono mokslų. Ver
tė Briedžių Karaliukas. Nau
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.

baudė $500. Breen užmokė resniu, negu paprastai.
Milwaukee, Wis. — 4 ge jo $500 be jokio protesto Pereitoj nedėlioj buvo so
gužės
Socijal-Demokratų ir neapeliavo, lyg kad tie pi cijalistų kuopos parengtos
partijos lietuvių skyrius ap nigai butų ne iš jo kišeniaus. prakalbos. S. Michelsonas
vaikščiojo gegužinę šventę. Tuomi Breen užsitraukė ant kalbėjo apie West Virgini
Drg. A. Petraitis iš Chica- tavęs nuožvalgą. Tuoj pas jos angliakasių streiką. Au
gos kalbėjo — kalbėj’o ką to klydo gandas, kad pinigus kų surinkta $9.10.
ji šventė reiškia. Liet, dar bausmei užmokėti Breenui
bininkų choras padainavo, davė didžiausios Lawrence’o "Boston American” agiS. Beišin sulošė monol. ”A- audinyčios, būtent Ameri tuoja, kad suvaržyti autogitacija už moteris” ir pade can Woolen Co., prezidentas mobilių savininkus, kurie
klamavo ”Klebonas,” J. B. Wood. District Attorney per savo neatsargumą už
šeškevičia sulošė monologą Pelletier padarė tardymą ir muša ir sužeidžia daug žmo
"Sportas.” Žmonių buvo ištikrųjų pasirodė, kad La- nių. Sako, jog priežastimi
daug. Buvo dalijami gegu wrence’o audinvčių savinin tų nelaimių yra tas, kad kal
žiniai laikraščiai. Aukų su-i kai pirko dinamitą, su ku tininkai lengvai baudžiami, i
mesta $1.99. F. Baltutienė. riuo buvo surištas minėtas Cukernės darbininkų susirinkimas
Nedėlioj, 24 gregužės, St. OBreen ir Cambridge’iaus šu atsibus
mer Svetainėj, No 376 Broadway, 2
Amsterdam, N. Y. — Lie nų
Collins — tie vai. po pietų.
tuvių bažnytėlė čia puiki, ir du auklėtojas
buvo
tais
šuneliais
ir at
kunigėlis apistoris. Lietu liko visą darbą kapitalis
ANTANAS AŠMIANSKAS
viai tamsus, nes kunigėlis tams. Reikia da pažymėti,
draudžia skaityt po ”smer- kad prasidėjus tardymui,
telnu grieku.” Ir kaip ne vienas iš Woodo draugų, ku
drausti, juk žmonės skaity ris svarbiausią rolę buvo ta
dami apsišviestų ir tuomet me juodame darbe lošęs, tuo
jau jų taip išnaudoti negalė jaus nusižudė.
tum. Štai neseniai atvažia American Woolen Co. pre
vo čia iš Lietuvos Petras zidentas Wood ir LawrenRaila, palikęs tėvynėj savo ce’o dažų fabrikantas Atžmoną su dviem kūdikiais. teaux tuojaus buvo areštuo5-tų dienų žmogus susirgo ir į tj b užJsistačius jiems po
117 dvipni
\p____ __
..
... J ... . .
uz dviejų sąvaieių mirp
mirė. Ne$5 000
kaucijos
likoJs iki t£.
buvo kam ne palaidot. Du r ’ •
vvrai nuėio
klinika nra smui PallUOSUOtl. Taip pat
uejo pas kunigą,
p a |jUV() areštuotas ir minėtas
dėjo prašyt, apsiėmė palai- ~
auklėtoias Collins kudot uždyką. Bet kaip reikė- sHnų auklėtojas, collins, kujo laidot, pareikalavo $15.
™ dinam,t? pa’
Jurgis Raila‘ Taigi prasidėjus jų bylai,

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

i

i

kriminališkas teismas prisiP11??8 žmonių, bet posėdžių salėn pašalinių visai
neįleido, nes visas sėdynės
užėmė liudytojai, advokatai
ir laikraščių reporteriai.
Prokuroras Pelletier pasa
kė, kad jis turi faktus ran
koje ir prirodvs, jog prieš
dinamito atradimą Breen,
Divernon, III. — 28 balan Collins, Wood ir Atteaux vidžio sustreikavo čia anglia-si keturi Lawrence turėjo
kasiai. Kompanija padidino i slaptą susirinkimą. Toliaus
bosų skaitlių; pirma ant 600 < jis ketino prirodyt, kad po
darbininkų buvo 6 bosai, o to susirinkimo Wood padadabar pastatė 8, tas ir buvo Į vė pinigus Atteaux’ui, Atstreiko priežastimi. Kaip ii- teaux Breenui, o Breen Colgai streikuosim, nežinia, gal linsui.
__.-i---------------| „Tokie ponai, kaip Wood
reiks
visą vasarą.
P. Bakevičia. ir Atteaux, patįs savo ran
komis dinamito nepadėlioja.
Baltimore, Md. — 5 gegu- Už juos tą darbą atlieka jų
žės L. T. knygyno buvo pa- Breenai ir Collinsai,” sakė
rengtas vakaras. Drg. Gri prokuroras į jury.
gaitis kalbėjo apie kultūrą Kaltinamuosius gina 9 ad
tarpe Amerikos lietuvių. vokatai.
Drg. Jonas Kulis iš Chica- Pamatysime, kuomi tas
gos, sudainavo solo, kas pu pasibaigs,
blikai taip patiko, kad delnų
plojimu iššaukė jį kitu kar Ateinančioj nedėlioj soci
tu ant pagrindų. Antra dai jalistų svetainėj bus koncer
na, ”Yra šalis, kur upė te tas, kuriame dalyvaus miska,” taipgi žmonėms patiko.
Ant 21 akmens
Drg. Kulis baltimoriečiams
Gelžkelio laikrodis
nuo seniai jau buvo žinomas,
Sriubelių užsukakaipo gabus veikėjas ir ke
mas. vyriško ir moliaujantis ”Keleivio” agen
,
teriško didumo, ant
tas, todėl pasirodžius jam
met,l auksuotas,
su išrašytais dubelčionai vėl, publika priėmė jį
tavais viršais. La
su didele ovacija. Toliaus
bai teisingai eina
T.M.D. choras sudainavo 3
3*
skiriamas ypatin
dainas — išėjo vidutiniškai. gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
Potam prasidėjo lošimas. nėms, kuriems reikia visuomet tikras
žinoti. Gvarantuotas ant 20
Statyta: ”Šalaputris,” ”Pre- laikas
metų.. Ypatingas pasiūlijimas. Męs
rijų Žiedas” ir ”Žydas ir išsiųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno
už $5.75 C. O. D. ir persiunti
Dzūkas.” Išėjo neblogiau adreso
mo kaštus, su teise jums viską per
sia. Geriausia žmonėms pa žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
nė cento.
Atsiminkite, jus
tiko ”žydas ir Dzūkas,” mat mokėk
užmokėtumet už tokį pat laikrodėlį
daugiau buvo juokų. Žmo apie $25.00, jei pirktumėt kitur. Pui
kus auksuotas lenciūgėlis ir kabutis
nių buvo nedaug.
dykai su kiekvienu laikrodėliu.
Baltimorietis.
Excelsior Watch Co.

Montreal, Canada. — 26 d.
balandžio, S. Bričiulaičio
vestuvėse surinkta $8.30 ba
daujantiems darbininkams,
bet kadangi dabar nesimato
laikraščiuose aukų reikala
vimų, tai pinigai padėta, pa
kol pasirodys reikalavimas.
J. Kalakauckas.

v

906 Athenaeum Blg, CHICAGO, ILL

Severas
Kartus Vynas
Viduriams
išves jus ant sveikatos kelio. Jis
sustiprins jūsų pilvą, suregu
liuos virškinimo darba. Suteiks
taipgi sveiką normalį apetitą.
Kaina $1.00

Ignotas Stankus.

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 guodoj'amas.
[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.
I
Mokytoja Miss B. T,
Prof. F. L. Jankauskas.

Severos Gothardo
Aliejus
(Severa*s Gothard Oil)

I

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.

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

258 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta:

63 Gold st.

GERAS DAIKTAS
Visus valgomus daiktus pirkit pas
J. PETRAUCKĄ,
307 - 4 it,
ant kampo D st., SO. BOSTONE.
Kitas geras daiktas eit į Petraucko Restauracijas valgyt, nes ten
visados švieži ir gerai pataisyti
valgiai ir pigiau kaip kitur.
Restauracijos randasi šiose vie
tose:
1) Kampas D st. ir . Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
2) Kamp. Dover ir Albany «L,
BOSTON, MASS.
3) 7 Harrison avė., arti Essez iL.
BOSTON, MASS.

Russian-American Bureau

W. F.

S.everą
Co.
rapids. iowa

CEOAR

!

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman. i Męs Parduodam Laivakortes
į

;
|
I
;
j
!
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I
!
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Važiuojantiems iš Europos už $24.
Perplaukia mares į 10 dienų. Šią sąvaitę 100 rublių męs išsiunčiame už
$51.75 stačiai per valdišką Peterbur
go Banką, musų siuntimai nueina į
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.

7 Parmenter St.
Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasekmingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 1
trepais į viršų tik
neikit į aptieka:
mano durys baltos 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<

r
■

Ei, Vyrai, visi pas

H. F. CORCORAN & C0.

YUDEIKO!

14 Third st. kampas A. S. Boston, Mass.

Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės,
Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausiu ir parankiausia
vieta lietuviams.

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.

304 Broadiaj ir 259 D streets,
SO. BOSTON, MASS.

j

•

i

•

•

•

%’oks tik kada nors ant

Didziausis atpiginimas
degtinės
vynų
■
buvo padarytas.
i
i

1 kvorta CoNVE CLUB WHISKEY 5Oc. 5 kvortos tik $2.00.
1 lA.nka BRANDĖS arba DEGTINE^ 75c. 1 kvorta l‘uiiTWIN’U 25e.
1 kvorta SHERRY WINE 25c.
Męs parduodame viską sykiu tik už......... ...........................

$ 1.00.

/
/

SENI VYRAI*
I

Nuo skaudėjimo šoną, nugaros, galvos ir
pečių. Gėlimą sąnarių, kaulų ir koeulio
Reumatizmą, nedirbimo vidurių, slinkimą
plaukų, išbėrimo kūno, užkrečiamų lytiškų
l'gų. Kraujo ligų ir abelną nusilpnėjimą. Da
ro visokias operacijas.

gi

Jeigu sergi

l/o

o

o

VIDURAMŽINI VYRAI
■9

§2

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam?
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iitue knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna
,
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba ayfili,
.'Z—Triperi, arba gonorrhoea, Nuailpneima, Abel-

ii'""-na

fe

1210 S. Broad st.,
Philadelphia, Pa.

— •

Vietines Žinios

Gerai žinomas lietuvis S. Baracavičia, 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 apielinkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,

Profesorius medicinos

Gydo ligas:

Dr. IGNOT. STANKUS

Geriausia šokių mokykla
Chicagoj.

neuralgija, susidaužymai, suti
nimai, paralitiški skausmai, subrinkimas gilių, sustingimas sunarių arba muskulų, padagra,
traukučiai, strėnų skaudėjimas,
skausmai krūtinėj ir šone— rei
kalauja išlaukinio vaisto pavydale gero linimento.

TiKra6 lietuvy* daktaras
baigęs mokslą Bteitaviskame universitete. Buvo mie
sto daktaru. Indianapolis,
Ind. ir specijališkai moki
nosi NEW YORKE DID
ŽIOJE MOKYKLOJE da
ryti visokias operacijos ir
gydyti pavojingas ligai.
\
Po {gijimo DIDŽIO DAKTARO mokslo, DrStankus įrergė savo locną SANATOR1UM
(naminį ligonbutį) ir užlaiko visokius ligo
nius dėl gydymo ir darymo operaciją.

tai netrotyk laiko, bet tuojaus atsišauk pas
daktarą Stankų ypatiškai abra per laišką, o
nesigailėsi savo žygio. Turi tnkstančius padėkavonių už išgvdymą nuo visokių ligų. Dr.
Ign. Stankus siunčia gyduoles j kitus miestus
Amerikoj į Kanadą ir Angliją.
Visuomet
kreipkitės ant tikro adreso taip:

Telephone Canal 2432.

Reumatyzmas

yra patariamas ir vertas patari
mo. kaipo vaistas tol ios rūšies
skauduliams ir kenkimams.
Kaina 50c.

GRABORIUS

Arba pas vietinius įgaliotus agentus.

C

JAMES ELLISICO.

DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

(Severais Stonach Bitters)

IF

Kampas B St. ir Broadway,
So. Boston, Mass.
Pranešame lietuviams gy
venantiems Bostone ir apielinkėse, kad męs turime spė
tij ališkas prekes jaunave
džiams ir tiems, kurie nori
naujus rakandus.
Didelis pasirinkimas. Tei
singos prekės ir atvežimas
dykai. Musų maža renda ir
kiti iškaščiai duoda mums
progą parduoti daug pigiau,
negu kur kitur Naujoj An
glijoj, užmokant tuoj arba
ant išmokesčio.
Atdara panedėlio ir subatos vakarais.
JAMES ELLIS CO.
145 Broadway,
South Boston, Mass.

TIESIOGINĖ LINIJA TARP
RUSIJOS IR AMERIKOS
Turi didžiausius, gražiausius ir
riausius pačtavus, naujus dvi-šrit
nius laivus.
Russia — 16,000 tonų
Kursk — 13,500 tonų
Czar — 13,000 tonų.
I Roterdamą per 9 dienas be per
mainos, per 11 dienų be permai
nos
I Libavą.
$33.00 — 3čia klesa — $35.00
$45.00 — 2-ra klesa — $50.00
$65.00 — Ima klesa — $75.00
Išplaukia kas antrą Subatą.
Reikalaudami platesnių žinių kreip
kitės pas generališką agentą

tojai sutinka su tuom,
kad didžiausia dalis jų pecieutų
—taiž monės serganti vidurių li
gomis. Neprileiskit prie to. kad
jūsų viduriai išeitų iš tvarkos ir
tuom nutaisytų kelią kokiai nors
pavojingai ligai.

Vienatinis Lietuvis

ftpeku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmua, Rheumatizma. Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galintinai
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su 'ne

žais kaštais.

GENTRAL MAHUFACTURING OISTRiCT BANK

Kapitalas 250,000.00.
Po priežiūra lllnois valst.
Pereitam panedėlije kri1112 W. 35 6ATVE,
>IIT BRIll6EI>oltTI1’
CHICAGO, ILLINOIS.
minališkam teisme prasidė
✓
jo žingeidi byla, kurioje kal
Priima
depozitus
kadir
nuo
SI.
ir
moka
3%
nuo
laiko įdėjimo.
tinami du Lawrence’o mili
Inšiurina nuo ugnies ir skolina pinigus ant mortgagių.
jonieriai ir vienas Cambrid
Parduoda Laivakortes ant Geriausių Linijų taip pigiai, kaip pa
ge’iaus šunų auklėtojas už
čios kompanijos ir siunčia pinigus j visas šalis, pigiau kaip kitur:
už 50 rublių tik $25.80c.; už 100 mblių $51.7Oc
padėliojimą dinamito strei
kierių namuose pereitais Nesudegamos dėžutės laikymui dokmenty $3 metams.
metais, kada Lawrence bu
Atidaro čekių account.
Sukalbama lietuviškai.
vo sustreikavę audėjai.
Reikalai
alliekami
ir
per laiškus.
Apie padėtąjį dinamitą
tuomet policijai pranešė de-; Atidarą Panedeliais ir Subatornis iki 8 vai. vakaro.
mokratas Breen. Policija
rado dinamitą keliuose itaJI 1

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.
DR. JOS. USTER & CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖ., CHICAGO.
Godotini: AŠ esu užinteresuotas jusu pasiulimimH dykai
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man
vieną iš tuo knygų.

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

Stejtaa
-z,•.

•/

Tūkstančiai vyra atgava sava tobulą sveikatą, spėkas
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos, ji ir* krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigydyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
Męs užmokanti ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.
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