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sirinkimas, kuriame kalbėjo 
du I. W. W. kalbėtojai, lietu
viškai kalbėjo L. Grikštas. 
Sustatyta reikalavimai ir 
apskelbta streikas.

Liepos 9 išėjo 300 darbi
ninkų, daugiausia lietuvių.

Reikalaujama: 1) dieni- 
iššauktT streiką tada, kada niams darbininkams 54 ya- 
ji matys parankiausią pro- ’ 
gą. Derybos su gelžkelių at
stovais eina jau seniai. Ka
pitalistai nelabai nori su 
darbininkais taikintis, bet 
iš kitos vėl pusės jie bijosi ir 
streiko. Streikas atneštų

100,000 gelžkeliečių streikas.
100,000 gelžkelio darbinin

kų nutarė streikuoti ir gali 
būt, kad kuomet šis "Kelei
vio” numeris pasieks skaity
tojus, daugelis geležinkelių 
bus jau sustabdyta. Gelžke- 
liečiai įgaliojo savo valdybą

nijoj. Bet ji padarė didelę 
klaidą. Ji tik dabar pama
tė, kad graikai ir serbai, tai 
ne turkai. Dabar jau Bul
garija norėtų taikytis, bet 
graikai su serbais sako, da 
palauk! Jie nori dabar duo
ti Bulgarijai gerą lekciją. 
Taip 11 liepos naktį graikai 
atakavo bulgarų armiją iš 
50.0000 vyrų ties Hemir- 
Hisaru, išmušė ją iš pozici
jos ir privertė bėgti per upę 
Strumą, atimdami iš jų 20 
kanuolių.

Bulgarijos karalius perpy
kęs dėl tokių nepasisekimų, 
išniekino generolą Ivanovą, 
savo kariumenės vadą, ir pa- 
liuosavo jį nuo vietos. Gene
rolas Ivanov buvo neprastai 
gabus karvedis, todėl visi 
stebisi, kad karalius jam 
taip atsimokėjo.

Bulgarijos karalius 
neužmuštas.

Buvo pasklydęs gandas, 
kad Bulgarijoj kilo revoliu
cija ir užmuštas Bulgarijos 
karalius Ferdinandas, bet 
paskutinės žinios tam užgin
čija. Karalius esąs neuž
muštas, tik sergąs reumatiz
mu.

Valdininkai šaudosi 
prie kortų.

Havana, Kuba.—Pereitoj 
sąvaitėj lošiant kortomis ge
nerolui Asbertui, senatoriui 
Moralesui, atstovui Ariasui 
ir kitiems, užklupo policijos 
viršininkas generolas Ar- 
mando Riva ir norėjo šule- 
rius areštuoti. Tie pasiprie
šino ir prasidėjo šaudymas. 
Policijosviršininkas Riva li
kos peršautas ir už dviejų 
dienų mirė. Gubernatorius, 
senatorius ir vienas parla
mento atstovas sėdi kalėji
me už žmogžudystę.

Rumunija užpuolė ant 
Bulgarijos.

Nė iš šio, nė iš to Rumuni
ja užsimanė apskelbti Bulga
rijai karę. Tą Rumunijos 
pasielgimą Amerikos laik
raščiai pavadino plėšikišku 
užpuolimu ant savo kaimy
nės. Be abejonės Bulgarija 
užsitarnavo ir verta yra 
bausmės už užpuolimą ant 
serbų ir graikų, bet Rumini- 
jos išsišokimas ir be jokios 
priežasties užgriebimas plo- 
t o bulgaru žemės yra niekas 

:a 
vagvstė. Kaip išrodo, tai 
Balkanų karė prieš Turkiją 
pavirs į savitarpines skerdy
nes, kurias didžiosios valsty
bės turės užbaigti, o jei kaip, 
tai ir tos griebs viena kitai 
už gerklės, kada grobiu ne
galės pasidalyti.
Turkai nori atsiimti Adria- 

nopolį.
Londoną telegrafuoja, 
turkų kariumenė eina 
Čataldžo ir Bulero link

300 metų caravimo 
sukaktuvės.

Šiemet po visą Rusiją su 
didžiausiomis iškilmėmis ap
vaikščiojama 300 metų Ro
manovų giminės caravimo 
sukaktuvės. Tad kaikurio- 
se Rusijos miestų iškilmėse 
dalyvauja pats caras su savo 
šeimyna.

Sužeista 15 žmonių, 
sudaužyti 5 vagonai.

Ant stoties Viricos netoli 
Peterburgo, susimušė pre
kių traukinys su pasažie- 
riniu. Abudu garvežiai ir 5 
vagonai sudužo ir sužeidė 
15 žmonių.

Vėl apvogė Čenstakavą.
Pareina žinios, kad iš 

Čenstakavo klioštoriaus ta
po pavogta keletas brangių 
paveikslų. Vagiai nesuras
ti. — Ar tik neatsidengs 
vėl nauja "kruvina Čensta
kavo istorija".
Meldėsi, kad Dievas sumink- 

štytų valdininkų širdis.
Pskove nekurios moteriš

kės brolis sėdėjo kalėjime , .- . . x..
lig teismo. Kadangi užveiz- daugiau, kaip tik begedisk 
dos kalėjimo labai bjauriai, 
kankino kaltinamąjį, mote
riškė nerasdama jokios pa
gelbos iš didelės širdperšos 
nuėjo į bažnyčią ir pradėjo 
garsiai melstis, kad Dievas 
suminkštytų valdininkų šir
dis ir taip bjauriai nekanky 
tų jos brolį. Išgirdęs tą 
maldą policistas, pakėlė baž
nyčioj triukšmą ir moteriš
kę areštavo.

Užmušė geologą.
Netoli Baku, vienas Švei

carijos pilietis — mokslin- 
čius-geologas tyrinėjo naf
tos versmės. Tamsus gyven
tojai paleido paskalas, kad 
jis užkrečia žemę epidemija, 
kad išmaryt vietinius gy
ventojus, todėl pasigavę už
mušė.

Romanovo universitetas.
Vilniuj žada įsteigti uni

versitetą, kurį pavadins Ro
manovo universitetu. Šio
mis dienomis Vilniaus mies
to liaudies apšvietimo komi
sija nutarė siųsti į Peterbur
gą deputaciją, susidedančią 
iš visų tos šalies gyvenančių 
tautų.

žuvo 200 žmonių.
Simbirsk, Liepos 7. — At- 

sibunant čia metinei mugei 
miesto viešbutis prisigrūdo 
svečiais. Ištikus nakčia gais
rui beveik visi viešbučio sve
čiai rado mirtį liepsnose. Iš 
degėsių iškasta 150 suang- 
lintų kūnų. 50 ypatų, užsira
šiusių į viešbučio svečių su
rašą, visai nesurandama. 
Keliolika ypatų išgelbėta, 
bet tos iš baimės sumišo.
Nuskendo 27 žmonės ir 3 

arkliai su vežimu.
Netoli Birštono, Nemune, 

laike audros besikeliant per
važų per Nemuną, truko nuo 
virvės pervažas ir apvirto. 
27 žmonės, 3 arkliai ir veži- ; 
mas nuskendo.
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I 
kad 
nuo 
Adrianopolio, matomai grai
kų ir serbų pakurstyta, kad 
pabandytų tą drutvietę da
bar iš bulgaru vėl atsiimti.

Tokiuo budu smarki Bul
garija butų atsidūrus tarp 
kelerių ugnių. Iš vienos pu
sės dabar ią pliekia serbai su 
graikais, iš kitos — Rumuni
ja su Turkija. Liepos 11 ru
munų kariumenė jau užėmė 
bulgarų miestą Silistriją ir 
ketina užimti da2.500 ketvir
tainių mylių žemės, kaipo at
lyginimą sau už tai, kad lai
ke karės su Turkija jie. ru
munai. laikėsi neutrališkai. 
Bulgarija nutarė Rumunijai 
ginklu nesipriešinti, tik iš
siuntinėjo kitoms valsty- i 
bėms protestą prieš ją.

Bulgarai bėga iš 
Makedonijos.

Susivieniję serbai su grai
kais užkure bulgarams 
tokią pirtį Makedonijoj, kad naikino laukuose viską, 
tie bėga palike kanuolės ir
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Grikštas gauna 3 mėnesius 
kalėjimo.

Kaip praneša kapitalistų 
laikraščiai, Leonas Grikštas 
likos pasmerktas 3 mėne
siams kalėjiman už pasaky
mą Ipswich’o streikieriams 
kelių prakalbų. Tuo tarpu 
policistas, kuris nušovė mo
teriškę, liuosas.

Teisėjas priklauso prie 
kompanijos, todėl teisme 
streikieriai ir kalbėtojai bau
džiami priešingai įstaty
mams. Streikieriams teis
mas uždraudė ir susirinki
mus laikyti. Grekų bažny
čia leido srteikieriams kieme 
susirinkti. Atėjo policija ir 
čia areštavo kalbėtojus. Tei
sėjas Sayward visus juos pa
smerkė kalėjiman.

Kapitalistai ir valdžia su
rengė 4 liepos parodą ir pa
kvietė streikierius, kad jie 
išeitų po Amerikos vėliava 
ir tuomi parodytų, kad jie 
nenori raudonos vėliavos ir 
IWW. unijos. Bet streikie
riai nuo tos parodos atsisa
kė.
Gubernatorius Foss prieš 
organizuotus darbininkus.
Massachusetts gubernato

rius Foss, demokratas, kuris visas Independence mieste- 
prieš rinkimus sakėsi esąs lis, liko tik du namai, 
geriausiu darbininkų drau-! 
gu, dabar ugnia spiaudo į 
tuos darbininkus, kada jie 

I sustreikavo jo dirbtuvėse, 
i reikalaudami daugiau algos. 
Jis sako "Posto" reporteriui, 
kad organizuoti darbinin- 

! kai, tai aršiausia tironystė, 
kuri neduoda fabrikantui 
užsidirbti pinigų netik Mass. 
valstijoj, bet visoj Amerikoj 
paraližuoja pramoniją. Da
bar jis aiškiai pasisakė, kad 
jis griežtai priešingas darbi
ninkų unijai ir jis niekados 
ant svieto savo fabrikuose 
jos nepripažįsiąs. Darbinin
kai tai turėtų gerai įsitėmv- 
ti, nes tas ponas demokratas 
ir vėl ketina "ryunvt" į gu
bernatorius. tik jau šiuo sy
kiu ne kaipo demokratas, bet 
kaipo "neprigulmingas," nes

t
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! landų darbo į sąvaitę, suba- 
tomis dirbti iki pietų. 2) 
naktiniams 10 valandų į 
naktį ir dirbti tik 5 naktis. 
3) alga turi būt nemažesnė, 
kaip $12 į sąvaitę. 4) dirban- 

____  i tieji ant štukių reikalauja 
milžiniškus nuostolius netik 20 nuošimčių daugiau mo- 
gelžkelio kompanijoms, bet kesties. 5) susinešimams 
abelnai visam kapitalui, to- tarp darbininkų ir kompani- 
dėl net Washingtonas pra- JU turi būt tam tikras komi- 
dėjo rūpintis, kad šį streiką tetas, 
kaip nors užglostyti. Bet 
kaip dabar dalykai stovi, tai 

I streikas neišvengtinas. Lie
pos 9 kompanijų atstovai 
pertraukė konferenciją ir 
atsisakė su darbininkais ves
ti derybas, pakol tie reika
laus 20 nuošimčių daugiau 
algos. Jeigu iki 15 liepos 
kompanijos laikysis savo už
sispyrimo, tai ant 42 gele
žinkelių prasidės streikas, 
kuris apims 100,000 gelžke
liečių.

Sudegė visas miestelis.
Louisiana valstijoj, neto

li nuo New Orleans, sudegė

I

Lygios tiesos.
Albany, N. Y. — Pasi

skundus žmonėms generališ- 
kam New Yorko valstijos 
prokurorui, kad New Yorke 
nekurios aristokratiškesnės 
įstaigos neįsileidžia "žemes
nės” rasės žmonių, prokuro
ras Cormody praneša, kad 
legislaturos nutarimas drau
džia daryti tokius išėmimus 
ir nuo 1 rugsėjo už tai bus 
baudžiama įstatymais. Tas 
atsineša į visus hotelius, res
tauracijas, teatrus, maudyk
les, barzdaskutvklas, viso
kias pasilinksminimo ir atsi
gaivinimo vietas, ant sausže- 
mio ir ant vandens — visi 
turi būti lygus ir lygiai vai
šinami. Už peržengimą to 
įstatymo, bausmė skvriama 
nemažesnė, kaip $100. ir ne
didesnė, kaip $500, arba nuo 
30 dienų iki 9 mėnesių kalė
jimo, arba ir pinigai ir kalė
jimas.

I

Deganti bomba.
Wallingtone, Naujojoj Ze

landijoj, laike mokinimosi 
kareivystės, po Kristaus 
Bažnyčios barakais pamaty
ta didelę degančią bombą, 
kurios sprogimas butų nune
šęs visą triobą su kareiviais 
į padanges. Bet suspėta bom
bos dagtis užgesinti.

Sufragistės šaudo 
parlamente.

Londonas.—11 liepos žmo
nių atstovų bute ant galeri
jos pasigirdo šūvis ir šauk
smas: "Duokit moterims tie
są!” Nuo galerijos tuojaus 
pasipylė kaip sniegas lape
liai, su sufragisčių reikala
vimais. Dvi sufragistės li
kos areštuotos.

Audra ir šaltis Italijoj.
Roma, 14 liepos. — Jau ke

lios dienos, kaip Italijoj siau
čia baisi audra su ledais ir 
lietum. Oras ant tiek atša- _ _ _
lo, kad daugelije vietų van- lis nenorįs daugiausu politi- 
duo beveik sala. Tokio šal
to oro šiuom laiku Italijoj 
nuo 1313 metų da nebuvo. 
Nuo didelių lietų laukai pa
tvino ir labai nukentėjo ja
vai. Iš Vezuvijaus veržiasi 
durnai su pelenais. Ant Al
pų kelias dienas snigo snie
gas. Daugiausia nuostolių 
pridaryta ūkininkams Mes- 

\ sinoj, kur lietus su ledais su

į

amuniciją. Ši lekcija bulga
rams yra visgi neprošalį. 
Serbija su Graikija padėjo 
iiems sumušti Turkiią. pas
kui bulgarai pasilaikė visą 
beveik grobi. Serbija norė
jo šį-tą pasiimti, bet Austri- 
ia užprotestavo. Taip pat 
buvo ir su Juodkalnija, ši 
mušė turkus, teriojo savo 
spėkas, bet kada paėmė Sku
tari. Austrija privertė juod- 
kalniečius savo užkariavimo 
išsižadėti. Bulgarija džiau
gėsi, kad tik ji viena sustip
rėjo, o kad savo kaimynes da

Rusija rengiasi?
Laikraščiuose pilna įvai

rių žinių apie Rusijos rengi
mąsi į karę. Pereitoj sąvai
tėj pasklydo gandas, kad pie
tų Rusijoj apšaukta jau ir 
mobilizacija. Vis tai esą dė
lei sumišimų ant Balkanų.

Bulgarijoj revoliucija?
Į Londoną telegrafuoja, 

kad 12 liepos Sofijoj, Bulga
rijos sostapilėj, kįlo revoliu
cija. žmonės pradėjo dau
žyti valdžios įstaigas ir buvo 
susirėmimas su kariumene. 
Daug žmonių esą nušauta.

Apriejo 6 žmones.
Wilmington, Mass. — Per

eitoj nedėlioj pasiutęs šuo 
apriejo čia apie 6 žmones. 
Šunį užmušė geležine štan
ga tūlas Haskell, kuomet ke
li vyrai ištuštino savo revol
verius bešaudydami ir nė 
vienas nepataikė. Šunies Debsas išgelbėjo merginą, 
galva paimta ištyrimui, o Terre Haute, Ind. — 14 
aprieti žmonės nuvežti į Ii- ijepoS socijalistų vadas Deb- 
gonbutį. sas išėmė iš kalėjimo mergi-

Nelaimė ant gelžkelio. ną ir paėmė ją pas save, kai- 
*. Jos vardas — 

Elena Cox. Ji yra vieno ku
nigo duktė. Buvo ištekėjus 
ir persiskyrus. Policija jai 
įsakė ant gatvių nesirodyti, 
bet eiti į paleistuvystės na
mus. Debsas pasakė: "Jei 
policija varo moteris i palei
stuvystės namus, tai ji turė
tų ir vyrus tenai po prievar
ta varyti, kad tos moterįs 
nemirtų badu."

Riaušės.
Lexington, Ky. — 14 lie

pos čia kilo didelės riaušės. 
Streikieriai užpuolė ant ka
rų. kuriuos valdė streiklau
žiai, nuginklavo policiją, su
mušė streiklaužius ir sudegi
no karus.

Pasidalijo juodveidžio 
ausimis.

Jacksonville, Fla. — Bū
rys iš daugiau kaip 100 žmo
nių nuvilko juodveidį Smi- 
thą ant tos vietos, kur jis nu
šovęs šerifą, suvarstė jį kul
komis, paskui nupjovė jam 
ausis, supiaustė jas ant ma
žų gabalėlių ir pasidalijo dėl 
atmintės.

6 užmušti.
Los Angeles. — Susimu

šus čia automobiliui su gar-

Alliance, Ohio. — 11 liepos PJJ dukterį, 
netoli nuo čia garvežis už-į AY
gavo pasažierinį traukinį ir 
vieną žmogų užmušė, o 7 su
žeidė.

I

I

kieriais sėbrauti. Bet jis y- 
ra biznierius ir darbininkų 
išnaudotojas. Jis pats prisi
pažįsta pernai padaręs biz
nio ant $3.250,000 iš savo fa
brikų, o tečiaus keikia uni
jas ir nenori pakelti darbi
ninkams keliu centų. Dabai 
jis nupirko ir Kanadoj fa
briką, kuri atsidarys už ke
lių sąvaičių, o vis tai už kru
viną darbininkų prakaitą.

Suokalbis ant Meksikos 
prezidento gyvasties.

Meksikos sostinėj 13 lie
pos susekta suokalbis ant 
dabartinio Meksikos prezi
dento Huerta gyvasties. 
Suokalbyje mirtin esą pažy
mėti taipgi gen Diazas ir 
gen. Blanket, abudu Huer- 
tos šalininkai. Areštuota 11 
suokalbininkų. Suokalbis 
turėjo būt išpildytas su bom
bų pagelba, prie pirmos pro
gos, važiuojant kada nors 
minėtiems valdininkams 
miesto gatvėmis.

Streikas.
Lexington, Ky. — Susior

ganizavę čia karų darbinin
kai, 11 liepos išėjo į streiką.

Apkaltino Sing-Sing 
kalėjimo viršininkus.

Gubernatoriui Sulzeriui 
paliepus, grand jury ištyrė 
Sing-Sing kalėjimo skanda- 

i lą ir atrado kaltais 4 kalėji
mo valdininkus, kurie bus 
patraukti todėl teisman. A- 
pie baisenybes tame kalėji
me buvo jau rašyta.
Suimtas automobilius su 
svaiginančiais gėrimais.
Maine valstijos valdžia su

ėmė tavorinį automobilių, 
kuris buvo pilnas prikrau
tas svaiginančių gėrimų ir 
važiavo iš Bostono į Lewis- 
toną, kur svaiginanti gėri- 

; mai uždrausta pardavinėti. 
Gėrimai likos konfiskuoti, o 
du automobiliaus savininkai 
suimti ir pastatyti po $500' 

i kaucijos kiekvienas.
Streikas Montelloj.

—

Montello, Mass. — Liepos vėžiu, likos sudaužvtas au- 
'8 buvo W. W. Cross Co. vi- .......... “ “
nių dirbtuvės darbininkų su- nės.

I
i tomobilius ir užmušti 6 žmo-‘
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Peržvalga.
Kuomi yra moteris?

Sunku sau įsivaizdinti, 
kaip dvasiškija veidmainiau
ja. Nelabai seniai da baž
nyčia skelbdavo, kad mote
rįs neturi dūšios. Tas, su
prantama, moterį statė jau 
vienoj eilėj su gyvuliais, nes 
anot tos bažnvčios "mok- •f

slo,” kas dūšios neturi, tas y- 
ra gyvulys. Tečiaus, kaip 
praneša "American Citi- 
zen", kardinolas Gibbons ir 
kiti kunigai, kalbėdami mo
terų, baigusių augštesm 
mokslą, susirinkime, tvirti
no, kad bažnyčia "iškelia 
moterį".

Kad parodyti, kaip bažny
čia moterį "iškelia”, sako 
"American Citizen”, męs čia 
paduosime kelias ištraukas 
iš kunigų rankvedėlio: "Di- 
rectorium Sacerdotale: Va
dovas kunigams jų viešam 
ir privatiškam gyvenime". 
Ši knyga parašyta francu
zų jezujito kun. Benedikto 
Valuy’o. Egzempliorius, 
kuris guli prieš mus, yra jau 
penktos laidos, turi 485pus- 
lapius, spausdintus M. H. 
Gili & Son, Dubline, Airijoj, 
1898 metais. Tas "Vado
vas" perėjęs per teologų cen
zūrą ir turi Airijos katalikų 
dvasiškijos vyriausybės už
tvirtinimą. Taigi kas toj 
knygoj parašyta, katalikų 
kunigams turi būti šventu 
įstatymu — ir istatvmu ne 
vien tik airių kunigams. 
Kaip jau sakėm, tas "Vado
vas" buvo parašytas francu
zų jezujito, francuzų kalboj 
"Directoire du Pretre" ir, 
kaip vertėjas sako, Francu- 
zijoj "jis turėjo didelį pasi
sekimą ir perėjo daug lai
dų". Vienuolis Dubois, ku
ris savo gyvenimą buvo pa
šventęs prirengimui jaunų 
žmonių į kunigystę, tą kny
gą pavadino "viena iš pui
kiausių".

Taigi žingeidu bus išgirs
ti, kaip ši "viena iš puikiau
sių" knygų kalba apie mote
rį. Ant puslapio 68, po ant- 
galviu "Kuomi yra mote
ris?" skaitom švento Jero
nimo atsakymą: "Ji yra var
tais, kuriais įeina velnias; ji 
yra keliu, kuris veda pne 
nuodėmių; ji yra tuomi, kuo
mi yra žalčio gylys". Toliau 
jis da prideda: "Velnias yra 
dumplėmis, vyras pakulo
mis, o moteris ugnia." Šven
tas Maksimas sako: "Ji yra 
vyrų nelaime; ji yra tirone, 
kuri laiko juos nelaisvėj; ji 
yra liūtė, kuri laiko juos su
spaudus savo glėbije; ji yra 
nedori, pikta bestija."

Ar ne gražus komplimen
tai? Bet tai da ne viskas. 
Šventas Anastazųus apie Į 
moterį sako, kad —

"Ji yra gyvatė, apvilkta 
blizgančia oda; suramini
mas demonui; velnių labora
torija; liepsnojantis pečius; 
jetis, kuri perveria širdį; au
dra, kuri apverčia namus; ji 
yra vedantis į tamsą vadas; 
ji yra pikto mokytoja." O 
šventas Bonaventūras rašo: 
"Graži moteris, papuošalais 
pasidabinus, yra aštrus kar
das velnio rankose.”

Taip katalikų bažnyčios 
"mokslas" kalba apie mote
rį. Kunigai tą "mokslą," 
kaip sakėm, skaito sau šven
tu įstatymu. Ar reikia tad 
didesnio moteriškei panieki
nimo? O tečiaus kardino
las Gibbons ir kiti kunigai 
moterims tvirtina, kad baž
nyčia moterį labai iškelia. 
Kodėl gi jie nepasako teisy
bės, kaip ištikrųjų bažnyčia 
moterį vaišina, kaip kalba a- 
pie ją kunigų "Vadovas?’’ 
Nes nedrįsta. Nes kiekvie
nas jiems tuomet mestų 
klausimą į veidą: "Kodėl ne-

apsieinat be gaspadinių?” 
Antra, jei kunigai pasakytų 

i teisybę, moterįs, kurios da
bar vra beveik vienatine %
bažnyčios parama, galėtų su
kilti prieš ją. Taigi, kad pri
sigerinti moteriškei, kunigai 
priversti veidmainiauti.

Socijalistų pareigos 
Amerikoj.

Drg. Baranauskas nurodo 
"Kovoj”, koks pavojingas ir 

I neapsaugotas darbininko 
gyvenimas Amerikoj.

"13 milijonų sužeistų ir 
251,238 užmuštų yra tiktai 
vienoj Vokietijoj per pasku
tinius 25 metus. Tokiame 
krašte, kaip Vokietija, kur 
yra užlaikomi skaitlingi dar
baviečių inspektoriai ir kur 
yra stiprios profesijonalės 
darbininkų sąjungos, ir tai 
skaitlius sužeistų ir užmuš-, 
tų darbininkų kasmet didi
nasi, o kas dedasi Ameriko
je, čia, kur darbininkai yra 
blogai suorganizuoti ir in- 
spektoriavimas yra blogiau 
pastatytas, palyginant su 
Vokietija. Čia yra milijo
nais sužeistų ir šimtais tūks
tančių daugiau užmuštų dar
bininkų!

”Skaitlinės rodo, kad Vo
kietijoj 1886 m. miesto dar
bininkų buvo sužeistų 100,- 
159, užmuštų 2,716, o kaimo 
— 5,102 sužeistų ir 354 už
muštų ; o 1911 metais jau bu
vo ta skaitlinė iškilusi šiaip: 
miesto darbininkų sužeistų 

; 716,884 ir užmuštų 9,443, o 
kaimo sužeistų 136,469 ir už
muštų 2,853.

"Iš tų skaitlinių yra aišku, 
kad kapitalas visur smaugia 
darbininkus, kaip miestuose, 
taip ir kaimuose, ir, jeigu 
kaimuose vra mažiau nelai- v
rningų darbininkams atsiti
kimų, tai tiktai dėlto, kad ne 
visur vra da mašinos įvestos. 
Bet iš šitų skaitlinių kiek
vienam darbininkui supran
tama. kad buržuaziška val
džia jokiu budu negali ap
ginti darbininkų nuo jų su
žeidimų ir užmušimų prie 
darbo; visi buržuaziškos val
džios istatvmai bus vien tik- v «/
tai ant popieros, o darbinin
kai darbe vis taip-pat žus. 
Čia gali tiktai patįs darbi
ninkai save apsiginti. Dar
bininkai ir privalo ginti savo 
gyvastį ir sveikatą, nes kitų 
klesų žmonėms tas visai ne
rupi.

"Visupirmu, panaikinti 
darbininkų sužeidimus ir už
mušimus prie darbo galima 
tiktai, prašalinus kapitalis
tišką tvarką visuomenišku 
reikmenų produkcijoj — iš- 
dirbystėj ir to vieton įvedus 
socijalistišką tvarką. Tada 
darbininkai, būdami kartu 
ir savininkais tos ūkės, įtai
sys mašinas taip, kad jos ne
galėtų jų sužeisti nei užmuš
ti; uždės ant jų apsaugos 
dangčius, uždarys joms 
"snukius”, kad jos negalėtų 
darbininkų kandžioti. Pat
sai darbininkas, kaipo savi
ninkas, apsieis su mašina, 
kaipo su savo darbo įrankiu. 
O šiandien, kaip tik priešin
gai yra: darbininkas yra tik
tai pridėčkas prie mašinos ir 
dėlto mašina ”nesirokuoja” 
su savo ”pridėčkais”."

Bet kaip padaryti, kad tos 
mašinos geriau su savo ”pri- 
dėčkais” skaitytųsi? Reikia 
priversti kapitalistus mokėt 
darbininkams už sužeidi
mus, tuomet kapitalistai pa
sirūpins geriau apsaugoti 
darbininkus. Priversti gi 
prie to kapitalistus galima 
vien tik per politišką darbi
ninkų organizaciją. Taigi 
čia socijalistų pareiga. Da- 
bargi —

" reikia labai giliai jieškoti 
šios šalies socijalistų veiki
muose, kad atrasti nors kiek 
to socijalizmo branduolio, 
kuris butų panašus į Tarp-
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tautinės Socialdemokratijoj 
veikimą.”c

Todėl drg. Baranauskas 
sako, kad lietuviai socijalis
tai turi būtinai vienytis su 
Amerikos Socialist Party ir 
pakreipti jos taktiką. Nes— 

"Neužtenka socijalistams 
j vien tiktai kritikuoti šian
dienini surėdvma, nes ta 
darbą geriausiai atliko soci
jalistai utopistai da 18 šimt
metyje. Męs turime iškelti 
artimiausius darbininkų kle- 
sos reikalavimus ir, vesda
mi kovą už juos, organizuo
ti darbininkus į politiškas ir 

i ekonomines jų klesos organi
zacijas. Amerikoj gi svar
biausi darbininkų reikalavi
mai yra tai viršminėti ap
draudimo ir organizacijų Į- 
statymai. Apie tokius klau
simus ir tur organizuoti So
cijalistų partija Amerikoje 

1 politišką darbininkų klesos 
partiją: vienose eilėse turi
me būti ir męs, sąjungiečiai, 
kaip ir visų tautų šios šalies 
socijalistai turi būt susivie
niję su Socialist Party."

Apipuolimas Olševskio 
bankos.

"Vienybėj Lietuvninkų" 
skaitom šitokią korespon
denciją iš Chicagos:

"Birželio 22 d. nedėlios ry
te šen-ten prasiplatino ano
nimiškos kortelės prieš Ol
ševskio ir Bagdžiuno bankas, 
kad iš jų žmonės tuojaus pi
nigus atsiimtų, nesą tie ban
kai esą prasiskolinę.“

Ir ant rytojaus, kaip tik 
banka atsidarė, žmonės pra
dėjo rinktis ir atsiiminėti 
savo pinigus. Pasibijota, 
kad ne pritruktų pinigų ir 
neužilgo banką uždaryta. 
Tuo tarpu Olševskis atspau
sdino paaiškinimą, kad žmo
nės tų lapelių neklausytų.

"Vienok nieko tas Olšev
skio pasiaiškinimas negelbė
jo, — panedėlio vakare prie 
uždarytų durų buvo sustoję 
būriai žmonių — vieni skai
tė užkabintą apskelbimą, ki
ti — vedė įvairios rųšies 
ginčus bei "aiškino" dalykų 
stovį, treti gi klausėsi tų ri
šu kalbų ir karščiavosi, jog 
jau Olševskio bankas "ban- 
krut.” Utarninko dieną, o 
ypatingai vakare, prisirinko 
pilnas bankas ir 5 kasinin
kai sušilę dirbo išmokėdami 
depozitus žmonėms; sako, 
kad tą vakarą išmokėję $50, 
000. Mat, koki menka ki
birkštėlė taip sukėlė žmonė
se baimę. Seredoj, birželio 
25 d. jau apsimalšino ir ma
žiaus buvo atsiimančių."

Olševskis savo "Lietuvoj" 
apskelbia duosiąs $500 do
vanų tam, kas išduos ypa- 
tas, kurios padarė ir išmetė 
tuos lapelius, kurie taip ap
šmeižė jo banką.

Perdaug butų garbės.
"Pirmyn" sako, kad pro

testuoti prieš "Draugo" 
šmeižimus butų perdaug 
tam juodašimčiui garbės. 
Kaip skaitytojams žinoma, 
"Draugas" pavadino politiš
kus Lietuvos kankinius plė
šikais. Męs pasakėm, kad už 
tokį niekinimą pasišventu- i 
šių už Lietuvą žmonių, ame
rikiečiai lietuviai turėtų pa
kelti prieš "Draugą” protes
tą. ”Pirmyn” ant to sako:

”Mums rodosi, protestuo
ti nėra reikalo. Perdaug 
garbės butų tokiam juoda
šimčiui ! Į dorą ir išmintin
gą žmonių nuomonę jisai 
visriena nepadarys jokios, 
įtekmės. Tegul sau loja!”

Milijonierius apie I. W. W.
”The Citizen" praneša, 

kad New Yorko milijonie
rius Amos Pinchot paauka
vo Patersono streikierių 
fondui $500 ir prisiuntė I. 
W. W. vadovui Quinlanui 
laišką, kuriame jis sako,,

• v

kad persekiojimas streiko 
vadovų yra ”valdiškoji a- 
narchija".
Valdžia esanti aršiausi ana- 
chistai. Pinchot nėra soci- 
jalistu, nė I. W. W. nariu. 
Jis yra artimas Roosevelto 
draugas ir jo partijos šali
ninkas. Jis pats savo laiš
ke sako:

"Aš nesutinku su I. W. W. 
teorija, bet aš užjaučiu jū
sų reikalams, ir užjaučiu 
tiems žmonėms, kurie be jo
kios kaltės likos sukimšti 
kalėjiman, uždrausta žmo
nėms kalbėti, uždrausta su
sirinkti ir išreikšti protes
tą prieš valdžios anarchi- • *• ją. _______

‘'Spaudos Sandora".
Lietuvių socijalistų laik

raščių susivienijimas vien
balsiai priėmė sau vardą: 
"Spaudos Sandora”.

KORESPONDENCIJOS
SCRANTON, PA.

Dinamitas prie lietuvių 
bažnyčios.

Romos trustui nesiseka ir 
gana. Kuras dirbo išsijuo
sęs, kad kaip nors uždaryti 
lietuviu bažnvčia, 
žmonės per teismą atsiėmė 
iš vyskupo nagų, 
prikurstyti surinko parašus 
ir visgi bažnyčią uždarė. 
"Draugas" džiaugėsi, kad 
tų lupikų gauja vėl pridarė 
lietuviams rūpesčių ir iškaš- 
čių. Bet veltui tų išgamų 
džiaugsmas. Žmonės pasi- 

! rvžo nusikratvti Romos jun- 
gą ir sunku jau jį vėl uždėti 
ant jų. Jie kreipėsi vėl į 
augščiausį Pennsylvanijos 
teismą ir tas prisakė bažny- 
šią atidaryti. 6 liepos kun. 
Mickevičius vėl jau laikė 
musų bažnyčioj mišias. 
Žmonių prisirinko, kiek tik j 
galėjo sutilpti. Romos agen
tams tas baisiai nepatiko. 
Jie stačiai siuto iš piktumo. 
Matydami, kad jokiu budu 
negalima paimti bažnyčios 
Į Romos nagus, jie bandė tą 
bažnyčią sunaikinti. Tą pa
čią naktį, 3 valandoj, padėjo 
ant laiptų dinamito bombą, 
nuo kurios sprogimo išbirė- 
jo tiktai keli bažnyčios stik
lai, o taipgi ir artimesnių 
namų stiklai. Daugiau blė- 
dies nebuvo. Tas niekšiškas 
darbas da labiau žmones su
kėlė prieš Romos agentus. 
Ypač žmonės pradėjo neap
kęsti Kuro, kuris valgyda
mas iš lietuvių duoną ne už 
lietuvius užsistoja, bet eina 
iš vien su Romos vyskupu, 
kuris nori išplėšti iš mus 
musų kruvinais centais pa
statytą bažnyčią.

Eržvilkietis.
KENOSHA, WIS.

Birželio 29 d. buvo pa
šventinimas bažnyčios pa- Į 
matinio akmens, kame daly-1 
vavo lietuvių 3 draugijos. 
Šv. Petro draugija nešėsi ir 
"tautišką" vėliavą, ant ku
rios iš vienos pusės nupieš
tas žirgvaikis ir apačioj pa
rašas "Lai gyvuoja Lietu
va,” o iš kitos pusės: "Dr- 
tė L. R. K. šv. Petro, Keno
sha, Wis." Vėliavą steigė 
išvien ir šv. Benedikto drau
gija, bet šios vardo tenai nė
ra, taigi ši ir vėliavos netu
ri.

Liepos ketvirtą finai so
cijalistai parengė pikniką, 
kuris traukėsi 3 dienas: 4, 
5 ir 6 liepos. Piknikas buvo 
Enderson Parke. Per mies
tą ėjo su didžiausia paroda, 
nešdami socijalistiškas vė
liavas. Maršą griežė 3 be- 
nai. Einant tokiai milžiniš
kai spėkai, daugelis žmonių 
žiūrint net verkė iš susiju
dinimo, o fanatikai, maty
dami, kad artinasi jų gady
nei galas, tik griežė danti
mis ir keikė socijalistus.

kurią

Žmonės

Liepos ketvirtą buvo ir 
šv. Petro dr-jos piknikas. 
Bet tiems biznis nenusisekė.

Lietuviai čia gyvena suti
kime. Ir už tai reikia pasi- 
dėkavot vietiniam kun. Ga- 
deikiui, kuris yra prielan
kus darbininkų judėjimui ir 
nepiudo žmonių viens prieš 
kitą, kaip tai daro kiti mu
sų kunigai. K. Brezevičius.

LAWRENCE, MASS.
Birželio 29 d. J. Božis ap

vaikščiojo savo varduves. 
Buvo prisirinkę I. W. W. na
rių, kuriuos jubiliantas 
draugiškai pavaišino. Besi
šnekučiuojant, drg. Božis 
pasakė, kad kuomet męs čia 
linksminamės, yra daug 
darbininkų, kurie duonos 
neturi, tokiam padėjime 
šiandien randasi ir Paterso
no šilkų audėjai. Tam visi 
pritarė ir sumetė $2.25 au
kų.

Birželio 30 d. čia miesto 
maudyklėse prigėrė 11 vai
kų. Ta baisi nelaimė atsi- 
ko per miesto viršininkų ap
sileidimą. Kaip ant polici
jos padidinimo ir streikie
rių gabų skaldymo, tai tie 
airiški demokratai greiti ir 
pinigų užtektinai turi, bet 
visuomenės apsauga jiems 
negalvoj. Jie užimti klau
simu, kaip surengti "ameri
koniškos vėliavos dieną," iš
niekinti I. W. W., o iškelti 
dinamitininkų patriotizmą.

A. A. Stravinskas.
IPSVVICH, MASS.

Streikas čia prasidėjo 22 
d. balandžio, 1913 m. Vie
nas darbininkas susižeidė ■ 
pirštą ir negalėjo dirbti, 
bosas pasakė, gausi 5 san- 
vaites "vakačijos” (pakol 
sugis). Darbininkas nega
lėdamas be darbo taip ilgai 
gyventi, atsišaukė į drau- 

f gus darbininkus, kad neduo
tų jam žūti, 
protestuodami 
streiką. Tada bosas nusi-i 
gando, sutiko priimti su
žeistą darbininką už 2 są
vaičių vietoj 5 sąvaičių. Bet 
darbininkai tuomi da nepa- 
sikakino ir apleido du rui
mu, apie 600 darbininkų. 
Ant rytojaus išgirdę apie 
tai grekai ir kiti darbinin
kai, taipgi sustreikavo, kas 
iš rišo padarė 1,200 x ?ei- 
kierių, ir tie visi pareikala
vo 20 nuošimčių daugiau al
gos, ir kad bosai nemuštų 
darbininkų. Kompanijos a- 
gentas P. Harword surado 
kokį tai grekų šnipą, kuris 
pradėjo streiką ardyti ir no 
4 savaičių sugrįžo apie 400 
grekų ir lenkų. Sakoma, 
kad už tą darbą kompanijos 
agentas gavo $3,000 nuo 
kompanijos ir su miesto ma
joru surengė prakalbas len
kų ir grekų apgyvento] rie
to j. Majoras ant prakalbų 
pavadino visus savo "vai
kais" ir kaip galėdamas ra
gino grįžti visus į darbą. 
Tada sugrįžo risi. Bosai 
dabar pasidarė taip žiaurus, 
kad pradėjo darbininkus 
dirbtuvėje spardyti ir muš
ti. Matydami darbininkai, 
jog nieko nebus, pakol nebus 
pripažinta unija, vėl sykiu 
1,200 išėjo ant streiko ir da
bar jau neklausė majoro vi- 
liugysčių. Matydami, kad 
darbininkų apgauti daugiau 
negalima, majoras su savo 
broliu — policijos viršinin
ku sumanė surengti skerdy- 
nę. Birželio 10, 5 vai vaka
re, kada darbininkai ėjo po 
du ant piketų, policistas stū
mė vieną mergaitę ant šali
gatvio taip žiauriai, kad ši 
krisdama ant akmenų par- 
kirto sau žandą ir išsilaužė 
ranką. Francuzas streik
laužys stūmė kitą mergaitę. 
Bematant policija pra
dėjo stumdyti minią ir 
pasidarė sumišimas. Tada 
pasipylė šūviai; pirmas iš
šovė policijos viršininkas
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Darbininkai 
apskelbė

Frank Hull, o paskui ir kiti 
policmonai. Viena mergai
tė krito su peršauta galva ir 
mirė, o 7 buvo sužeistos ir 
19 areštuotų; tarpe tų ir 
draugai vadovai, kaip va 
draugas Pingree, jo moteris 
ir Herman. Palikus strei
kieriams be vadovų, pribu
vo iš Bostono tarptautiškas 
sekretorius Thomas Halli
day. Jį taipgi areštavo. Po

licija ėmė siusti: prasidėjo 
žmonių mušimas, drasky
mas ir kišenių kratymas 
ant gatvių. Aš nuvažiavau 
11 birželio to triukšmo pa
matyti, radau gatves užda
rytas, susirinkimų nevalia 
laikvti, komitetas išblaškv- 
tas po kitus miestelius, po 
miesteli siaučia tik policija, 

• vienam negalima niekur
prieiti. Sugrįžau atgal į
Bostoną pas advokatą drau
gą George Roewerį, Ettoro 
apgynėją, ir nuvažiavom su 
juo. Suradom teisėją ir po- • 
licijos viršininką, bet su jais 
susikalbėti negalima. Visi 
jie giminės, visi išvien su 
kompanija viską daro. Į- 

5 statymai veikia kompanijai. 
, Niekur tokios tvarkos ne
mačiau, kaip Ipswich’ije.

Mergaitės gauna už tuzi
ną medvilnių pančiakų 21/L 
c., o už šilkines gauna 3c už 
tuziną. Padaro po 40 tuzi
nų, o kartais užtenka ir 20 
tuzinų kas dieną, ir da ma
žiau. Už sugadintą darbą 
visuomet atmuša. Taigi al
gą da sumažina. Viena 
mergaitė teisme liudijo, kad 
per 4 metus nė karto negavo 
daugiau per $2.00 į sąvaitę, 
bet labai tankiai gaudavo 
mažiau. Dabar jau ir streik
laužiai meta darbą ir grįž
ta namo, nes agentai juos 
prigavo: sakė gaus po $12 į 
sąvaitę, o tie gauna tik po 
$5.00 iki $6.00. Dirbt reikia 
60 valandų Į sąvaitę. Ips- 
wiche valstijos tiesos, ku
rios moterims neleidžia il
giau dirbti, kaip 52 valan
das, dar nėra įkūnytos; 
kompanijos tiesomis visas 
miestukas valdomas: neva
lia kalbėti, nevalia ant pike- 
J  J  • • • J • •t — nie-
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tų streikieriams eiti 
ko nevalia, išskiriant dirbti 

i ilgas valandas, mažą mokes
ti imti ir prieš mušanti bo
są tylėti. Tai tokia tvarka 
Ipswich, Mass.

Leonas J. Grikštas.
ATHOL, MASS.

Musų parapijonai puikiai 
atsižymi savo darbais. 30 
d. birželio tapo nubausti už 

| girtybę P. P—ka $5.00. AL 
P—skis $5.00 ir 6 mėnesius 
neprasikalsti.

Liepos 3 d. J. š—ka nu
baustas už girtybę ir šaudy- 

| mą iš pilno revolverio 6 me
nesiams ant pasitaisymo ir 
$50.00 bausmės pasimokėti.

4 liepos, 2 vai. iš ryto, visi 
| parapijonai susitaisė Į vie
ną armiją ėjo gatvėmis su 
3 armonikomis, 1 skripka, 
daugybe senų pjūklų, ble- 
kių, ir bliudų skambindami, 
žvangindami ir staugdami 
įvairiausiais balsais, pono 
Garlevskio (lenko) vedami, 
visi girti.

Ar tai negėda rodytis 
ant gatvės su tokia laukinių 
muzika? Inkognito.

SO. OMAHA, NEBR.
Gal niekur lietuviai nėra 

taip atsilikę gludumuose 
tamsos, kaip čionai. Skai
tant laikraščius, kaip veid- 
rodije matai ypač didesnių 
lietuviškų kolonijų gyveni
mo krutėjimą. Męs So.-oma- 
hiečiai lietuviai nors ir gali
me pasivadinti nemaža lie
tuviška kolonija, visuome
nės kultūriškame judėjime 
visai nepastebiami. Musų 
judėjimas pasižymi gal vien 
stiklų ir butelių tuštinimu 
bei daužymu jų vieni ki
tiems į galvas. Rods, turime 
ir męs besivadinančių save
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inteligentais, kurie daug 
kalba ir žada, bet tie žadė
jimai žadėjimais telieka. 
Nors pereitais metais kapu
cinas girtuoklius prisaikino 
ir grūmojo net "iškarsty- 
mu,” tečiaus taip ilgai bijo
ta tų gazdinimų, pakol iš 
bažnyčios nenueita smuk
lėm Katalikeliai kaip latra- 
vo, taip latrauja apsvaigin
ti alkoholium. Mat vietinis 
jų ganytojas visai nedrau
džia, dagi pakursto prie gir
tuokliavimo per savo pa
mokslus. (Jis žino, kad iš 
tamsių ir girtuoklių jam ge
resnis pelnas, — iš jo geras 
biznieris. Red). Gal būt to
dėl ir bažnyčia pasirodo jau 
permaža. Už 10 c. neleidžia 
jau pasimelsti, reik nusi
pirkti suole vietą už $5.00 
metams. Nors nupirktos 
vietos tankiai tuščios stovi, 
bet nenusipirkusiam neva
lia atsisėsti. Kapitalizmas ir 
čia viešpatauja.

Kipšas iš Pakapio.

KEVVANEE, ILL.
Liepos 5 d. čia atsibuvo 

parapijos susirinkimas: bu
vo kalbama apie bažnyčios 
statymą; visas susirinki
mas ėjo pagal kun. Digsnio 
norą; da vienas parapijo- 
nasatsistojęs paklausė :’Kas 
bus prezidentas, ir kiek bus 
kaucijos?” Kunigas atsa
kė, kad jis pas busiąs prezi
dentas, tokiuo budu ir ne
reikalinga kaucija. Kun. be
kalbėdamas apie parapijos 
dalykus, prisipažino, kad 
kunigą ir jo mokslą esą la
bai lengva sukritikuoti; bet 
nelengva jį išmokti. Kun. 
nepasakė dėl ko į kunigus 
sunku išeiti, jeigu jo moks
lą lengva sukritikuoti. Iš 
tokio jo išsitarimo apšvies- 
tesni žmonės gardžiai nusi
juokė.v

Taipgi buvo pora L. S. S. 
narių pasiklausyti; vienas 
iš jų paklausė, ar sutiktų 
Kewanees lietuviai parengti 
prakalbas bažnytinėj sve
tainėj, kad paaiškinti šian
dienį darbininkų skurdą ir 
iš kur jis pareina. Parapi
jonai tuojaus sušuko: "Su
stabdyti balsą socijalis- 
tams! Išmesti iš bažnyčios!” 
Kunigas taipgi pasakė, kad 
po bažnyčia gali rinktis vien 
tik parapijonai ir kalbėt> 
nieko daugiaus nevalia, 
kaip tik apie parapijos rei
kalus. Po mitingui, paki
lus visiems eiti iš bažnyčios, 
šoko mušti socijalistus; tie 
jiems nesipriešino, tik klau
sė, ar Kristus juos taip mo
kino? Juk jus žinote, jeigu 
esate geri katalikai, kad 
Kristus pasakė, ”kas į jus 
mes akmeniu tai jus duo 
na”. Bet tas nieko negelbė
jo. Reikėjo greitai šalintis 
nuo sužvėrėjusių katalikų.

Ant rytojaus buvo pa
šventinimas bažnyčios su 
misijomis ir pamokslu. Ku
nigas per pamokslą pasakė, 
kad neklausytų laisvai ma
nančių žmonių, ir kad su 
jais nesusidėtų, o pildytų1 
tik šventus kunigo prisaky
mus, duodami gausias au
kas ant bažnyčios (į kunigo 
kišenius).. Ir biznis kuni
gui sekasi. Jurbarkiškis.
WATERBURY, CONN.
Birželio 29 d. p. M. Pet

rauskui vadovaujant, atsi
buvo pirmas Lietuvių kon
servatorijos, Waterburio 
skyriaus, mokinių koncer
tas.

Soprano dainavo: P. Pri- 
cevičiutė ir O. Laskevičienė; 
tenorais P. Devenis, P. Pa- 
dvaraitis ir M. Šteinys; ba
ritonais A. Povylaika ir J. 
Marcinkevičia; basu ir ant 
piano — P. Palšis; ant smul
kių griežė P. Giegžnas ir V. 
Kalvelis: ant piano — P. 
Bružauskas.
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Vienas geležinkeliu t rustas laiko apžergęs visą Nauja Angliją.
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KAS MUMS
RAŠOMA

( . Benton, III. — Kasyklose 
čia dirba tik 3 dienas į sąvai- 

! tę. Lietuvių čia yra apie 70 
į šeimynų ir dusyk tiek pavie
nių ; yra ir pašelpinė draugi
ja, bet prie jos priguli tik 
i apie 40 lietuvių. M. šilis.________
Į. . Leechburg, Pa. — Keliant 
per upę žmones, 29 birželio 
atsitiko nelaimė: keltas įlu- 

• žo ir apie 50 žmonių sukrito 
i vandeni, šeši prigėrė.

J. R.
Waukegan, III. — 15 bir

želio mirė čia J. Visockiene, 
laisva ir pažangi moteriškė. 
Velionė daugiausia mėgda
vo skatyt ”Keleivį” ir moks
liškas knygas. Linkėtina, 
kad ir likę jos maži vaike
liai sektų motinos pėdomis.

M. J. šoblickas.
>

Šis pirmas konservatori
jos mokinių koncertas nusi
sekė labai puikiai. Tiesiog 
reikia stebėtis, kad į taip 
trumpą laiką p. Petrauskas 
taip daug išmokino. Publi
ka buvo begalo užganėdin
ta ir po kelis sykius iššaukė 
delnų plojimais aktorius at
kartoti roles.

Nors oras buvo labai kar-l 
štas ir žmonės daugiau pa
linkę važiuoti ant tyro oro/ 
į laukus, tečiaus salė prisi
kimšo pilnutėlė publikos.

P-nas Petrauskas ketina 
surengti tokius koncertus ir 
kituose koncervatorijos 
skvriuose, būtent, Brooklv- 
ne, Elizabeth Porte ir kitur.

Ten buvęs.
SCRANTON, PA.

Šiomis dienomis tapo mir
tinai sužeistas ant geležin
kelio lietuvis Andrius Sin
kevičius; iš Vilniaus gub., 
Trakų pavieto, Kitališkių 
parapijos, Gilušų kaimo. 
Amerikoj buvo 9 metus ir 
turėjo 26 metus amžiaus. 
Kadangi jokio turto neturė
jo ir į jokią draugiją nepri
gulėjo, tai ant palaidojimo 
reikėjo kolektuoti, kuomi 
daugiausia rūpinosi Jonas 
Matukevičius. Palaidotas 
ant nešventytų lietuviškų 
kapinių. Bačių Juozas.

KENOSHA, WIS.
2 d. liepos atsibuvo čia 

teismas vieno lietuvio už su- 
žaginimą Klinkert bravoro 
agento kumelės; nuteisė 
ant 3 metų. Nuteistasis yra 
geras katalikas,ir socijalis
tų priešas, nes ir išvažiuoda
mas išsivežė maldaknygę ir 
rožančių... Jis yra vedęs, pa
ti Lietuvoj.

29 d. birželio čia buvo sla
vų bažnyčios kertinio ak
mens pašventinimas. Daly
vavo ir lietuvių bemaž visos 
draugystės, kaip teko pate- 
myti ir keli socijalistai ėjo 
parodoj su ta juodąją armi
ja. Gėda tokiems drau
gams! I. I. Kagalievicz.

LAWRENCE, MASS.
4 liepos LSS. 64 kp. ir 144 

(Haverhill, Mass.) bendrai 
surengė pikniką, kuris atsi
buvo ant Country Club kem
pes. Žmonių atsilankė apie 
trįs šimtai. Ir linksmai laiką 
praleido. Buvo šokiai ir vi
sokių pamarginimų. Pelno 

| liko $17.92. 5 d. liepos taip-

|gi ir parapijonai parengė 
pikniką. Bet tenai kitaip 
buvo. Nors ant plakatų buvo 
•kviečiami seni ir jauni, ne- 

i skiriant partijos pasinaudo- 
I ti iš progos. Pasirodė, kad 
ta proga, tai 50 bačkų alaus. 
Žinoma parapijonai ir sten
gėsi pasinaudoti, kiti ir na
mo negalėjo pareiti... Atsi
lankė ir keletas socijalistų, farmerio kluoną ir ten lai-

nors šv. Roko parapijonus 
prikalbinti aprašyt bažny
čią vyskupui: vienok tas 
pardavystės darbas nenusi
sekė. Matvdamas, kad minė-•7

tų parapijonų turtą vysku
pui atiduoti negali, pradėjo 
tverti kaziukišką parapiją; 
prisirašė apie 100 avinų. 22 
birželio nutarė pirkti nuo

I

bet nuo rudžio visai atsisa- kvti pamaldas, vienok reik 
kė, tai parapijonai matyda
mi, kad nieko nepeš iš tų 
svečių, nutarė kitaip užga
nėdinti. Vienas smarkusl 
parapijonas (T. V.) pradėjo 
plūsti, bet tie atsisakė ką- 
nors atsakyti. Tada kirto 
vienam per veidą, šis apsilie
jo kraujais, bet nieko nesa
kęs prasišalino su draugais. 
Kitas panašus bažnyčios 
auklinys, pradėjo koliot T. 
V. kad negerai darbą atliko, 
girdi, kad duoti, tai reikėjo 
duoti, kad visai butų neatsi- 
kėlęs, nes jis vistiek alaus 
negeria. Mat kokie tai 
žmonės Lawrenco parapijo
nai. Petras Strazdas.
YOUNGSTOWN, OHIO.
Šiame miestelije lietuvių 

šiandien priskaitoma 64 šei
mynos ir anie dvigubai tiek 
pavienių. Didžiuma jų kaip 
paprastai katalikai apsi
švietimą semia iš stiklų ir 
butelių, Tokieims apie laik
raščių skaitymą nė nemi
nėk, nes juk tai bedieviškas 
darbas apsišvietimas. Ku
nigėliams reikalingi dievuo- 
ti žmonės, o tokiais gali būt 
tik alkoholije besimaudan- 
tieji tamsuoliai; girtas ir 
tamsus daugiau griešija, iš 
ko kunigėliui daugiau pelno.

Tų bėdinų tamsunėlių 
darbai pas kiekvieną save 
skaitantį žmogumi gėdos 
raudonius iššaukia ant vei
do, neverta apie juos nė mi
nėti. Tik tiek reik pasaky
ti, kad jų pastangos kovoti 
prieš socijalizmą kaip tik ir 
daugina socijalistų skaičių 
ir tarpe youngstoniečių lie
tuvių.

Laikraščių daugiausiai į 
čia pareina "Keleivio,” "Lai
svės” ir "Tėvynės.”

Šv. Morkus.
MONTELLO, MASS.

Čia lietuviai išsiskirtę 
tris frakcijas: Kaziuku, ma
žas būrelis, laikosi fanatiz- 

Kunigas norėjo kaip i

$9000, o kaziukai giriasi pi
nigų. turį apie $1000.

Antra dalis — kapitalis
tiškų agentukų abazelis, į 
kurį priklauso visi krautuv- 
ninkai. 4 metai tam atgal 
minėti agentukai prieš rin
kimus agituodavo balsuoti 
už demokratus ir republiko- 
nus; nešdavo į stubas bač
kas alaus ir cigarus, tam
sus piliečiai parduodavo sa-

mo.

į

. . Exeter, N. H. — Nors pas 
mums ir iki šiol darbai ėjo 
blogai, bet pastaruoju laiku 
2 kurpių dirbtuvės (kuriose 
dirba visi lietuviai) visai su
stojo, tečiaus paklauskite,, 
ar sustojo tie musų broliai 
girtuokliavę? Toli gražu, 
dar daugiau pradėjo gerti. 
Negana, kad patįs, prisigėrę 
barasi nešvariai kalba, bet 
katos, valkiojasi apie langus 
ir žmonėms miegot neduoda. 
Visi tie ištvirkėliai tečiaus 
bijosi pirmeiviškų laikraš
čių, kad juos skaitant ”ne- 
sugriešyt.” J. Genys.

labai tamsus ir dievoti — 
meldžiasi ir geria; nėra tos 
subatos, kad nepridarytų 
svetimtaučiams juokų, kaip 
pradeda dainuoti. Bet pa
sakyk, kad paaukautų kokį 
centą streikieriams, tai at
sakys,jog ir streikieriaijam 
nieko neduoda; o jei pakal
binsi, kad užsirašytų laik
raštį, tai sako, kad nuo skai
tymo gali "durną galvą gau
ti”, pinigų neesą. Bet ant 
alaus pinigų visados yra. 
Vienas lietuvys čia nusipir
ko jau namą ir du saliunu, 
o vis tai iš girtuoklių centų. 
Ant to, mat, jie pinigų nesi
gaili.

Darbai čia eina prastai. 
Genis.
CANADA.
L. S. S. 84 
vakarą su 
pamargini- 

mais. Publikos susirinko

MONTREAL,
Birželio 28 d. 

kuopa parengėvo balsus už stiklą rudžio. šokiais jr šiaip 
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agitacija ™aįSįina- Ta“bai“už"-
0 dabar kapitalistų skver
nų laižytojams ; ‘ 
jau nesiseka, nes socijalis
tai visur sukritikuoja. Už1 
tai keršydami, jie susirinki
muose kelia lermus. Taio 
oav. Tautiško Namo meti- 
L 

niame susirinkime pirmi
ninkui raportą išduodant, 
vienas toks agentukas išva
gino Tautiška Namo admi
nistraciją . Ši pareikalavo 
darodvmo; jis atsakė: pa- 
jieškosiąs knygoj, bet jau 3 
mėnesiai praėjo, o vagysčių 
neprirodė. Trečias skyrius, 
tai L. S. S. 17 kp. turinti 100 
narių. Ji rūpinas darbinin
kiškais reikalais kiek galė
dama, kaip politiškai taip ir 
ekonomiškai vesdama kovą. 
Didžiuma socijalistams pri
taria.

29 birželio L. S. S. 17 kp. 
parengė pikniką su prakal
bomis. Uždarbį paskyrė 
ant Tautiško Namo. Kalbė
jo J. Navickas iš So. Bosto
no apie socijalizmą; toliaus 
nurodinėjo taut. namo svar
bumą. žmonių atsilankė 
labai daug. 3 liepos taipgi 
L. S. S. 17 kuopos buvo šo
kiai su įvairiais žaidimais. 
Iš šių vakarų pelno paliko 
$111.79. Socijalistai atida
vė tą sumą ant Tautiško 
Namo, kuris bus greitu lai
ku užbaigtas.

Jauna Mergaitė.
SCRANTON, PA.

Jau seniai buvo rašyta 
Hyde Parko. Lietuviai čia
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Gerbia despotus.
Turbut nereikia didesnio 

kraujagerio ir despoto, kaip 
kruvinas Rusijos caras. O 
tečiaus musų ” D raugas” tal
pina to budelio su Anglijos 
karaliaus paveikslus, lyg 
darbininkams butų malonu 
tuos niekšus matyti. Jeigu 
„Draugui” pristigo medegos 
užpildyt. puslapius, tai kur 
kas butų geriau palikus tą 
vietą baltą, negu dėti musų 
brolių ir tėvų žudytoją, me
daliais apkabintą. Kodėl 
”Draugas” visuomet darbi
ninkų vadovus niekina ir 
šmeižia, o žmonių prispau
dėjus gerbia?

41 kp. narys, J. P.

ganėdinta, ką liudijo garsus 
delnų plojimai. Pelno buvo 
gerai, nes vakaras buvo 

plačiai išgarsintas ir žingei
dus: tėvo su Maikiu pasi-l 
kalbėjimas, Džian Bambos 
"spyčius” ir dialogas: kapi-; 
talistas ir šmėkla.

Šiaip čia viskas po seno
vei, tiktai nekurie musų 
karšti elementai labai neuž
ganėdinti, kad tarpe jų ran
dasi daug bedievių.

K. Mažas.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Visų gerbiamųjų "Kelei

vio” skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė, 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti "Keleivi” sulaikyti.

Mainant adresą reikia vi
sados priduot naująjį ir se
nąjį adresus. Nepridavus 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

"Kel." Administracija-
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LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT! |
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- | 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori Į 
linksmai praleisti laiką ir prijuokinti savo i 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI !

Daugiau juokų, negu saliune alaus
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su 
Džian Bambos teisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus galima prisiųsti p*r money orderį, arba suvyniot kvoterį į popie- 

rėle ir įdėti į promata. Adresuokite taip:

“KELEIVIS”
28 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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J. B. Smelstorius.
4

prieš-Dvi nesutaikomos 
ginybės.

aš neteisybę kalbu ? Tu pats 
žinai, kad taip yra, nes ir tu 
pats esi toks katalikas.

— Taip, vaike, aš galiu 
pasidžiaugti tuomi.

— Kuomi, tėve, ar kad a- 
laus turi po lova?

— Ne, vaike, kad katali
kas esu! Ir tu to neprikai
šiok man!

— Nepyk, tėve. Tu pa
sakei, kad iš manęs bus ne
geras žmogus, nes aš pote
rių nekalbu; taigi aš nuro
džiau. kad tie, kurie pote
riauja, kartais daug bloges
ni. Poteriai, kaip matai, 
žmogaus pataisyt negali, 
žmogus tiktai tuomet gali 
būt geras, kada jis mokytas. 
Taigi ir aš, tėve, mokinuos. 
Tu piksti, kad aš laiką be- 
reikalo eikvoju. Bet tu ne
žinai, tėve, gal aš išmokęs 
žmonėms padarysiu tiek ge
ro. kad už tą sugaišintą lai
ką tas užmokės šimteriopai.

— Aš, vaike, netikiu, kad 
tu galėtum ką nors padaryt, 
Dievo išsižadėjęs. Žmogus 
gali ką nors padaryti tik su 
Dievo pagelba.

— Klysti, seni. Ar tu gir
dėjai apie garsų išradėją E- 
disoną?

— Kurgi negirdėsi, juk jo 
laukiu, kol gramofonai visur dainuoja. 

Kas tai — Taip, tėve, ir gramofo-

I

I
I

—Pasakyk, Maike, kas iš 
tavęs bus? Kiek jau metų 
mokiniesi, laiką gaišini, gal
vą sau be reikalo suki, ir 
kaip aš žiuriu, ar bus iš to 
kokia nauda, tai da nežinia.

— Tėve, aš ir dabar daug 
naudos padarau.

— Ar tu?
—Žinoma!

— Pasakyk, ką tu esi pa
daręs?

— Aš esiu padaręs labai 
daug. Tik paimk, tėve, ko
kį penketą metų atgal — į 
ką tu tuomet buvai pana
šus? Baisu buvo su tavim 
ir susitikti — tuojaus šokda
vai su lazda muštis. Dabar 
jau tu to nedarai. O kodėl? 
Todėl, tėve, kad aš tave iš
mokinau. Kas sąvaitė rei
kėjo su tavim ginčytis, kol 
išmokinau žmoniškumo. 
Taigi mano padaryta jau ne
mažai. tėve.

— Vaike, nesigirk, kad tu 
mane išmokinai žmonišku
mo. Aš buvau jau žmogus 
pirm tavęs.

— Bet nemokėjai žmoniš
kai apsieiti. Dabar jau tu 
kur kas mandagesnis.

— Nesidžiaugk, Maike, aš
da paimsiu tavo kailį į dar
bą. Rankos man niežti kas-Į 
dieną, bet vis ? , ‘
kantrybė išsisems. Kas tai — Taip, tėve, ir gramofo- 
matė,"kad toks mažas su so- nai yra Edisono išradimu, 
socijalistais susidėtų. Tau 
rodos, kad aš nematau. Bet 
nebijok, senis rodos ir nežiū
ri, o mato kas kur dedasi. 
Pereito j nedėlioj buvai su 
jais ant pikniko išvažiavęs 
ir bedieviškas deklamacijas 
jiems sakei. O ar tas gra
žu ? Kai aš toks buvau, tai 
iš užpečiaus neišeidavau.

— Ir todėl užaugęs nieko i 
nežinai. Seni žmonės visi 
taip vaikus augina. Bet ma- j 
nęs, tėve, už pečiaus sėdėti 
jau nepriversi. Aš noriu iš 
mažens jau mokytis su žmo
nėmis gyventi. Ir jeigu aš 
einu su socijalistais ir vie
šuose susirinkimuose sakau 
deklamacijas, tai tu turėtum 
džiaugtis, o ne pykti.

— Kas man per džiaugs
mas, kada tu eini blagais 
keliais. Juk iš tavęs geras 
žmogus nebus.

— Kodėl?
— Dabar jau poterių ne

kalbi.
— Tėve, aš pažįstu daug 

žmonių, kurie niekad pote
rių nekalba, o tečiaus jie nie
kam blogo nedaro. Tuo tar
pu tie, ką kas nedėlią eina 
bažnyčion ir karštai mel
džiasi. tankiai po lova laiko 
skrynią alaus, ir parėję iš 
bažnyčios pradeda girtuok
liauti; pasigėrę ima nešva
riai kalbėti, o kartais susi
peša ir susikruvina sau 
kaktas. Pasakyk, tėve, ar

Bet ar tu žinai, kad jis turi 
padaręs jau apie 500 tokių 
išradimų, kaip gramofonai? 
Tas žmogus, tėve, stačiai 
stebuklus tveria technikoje 
O paklausk, ar jis tiki į Die
vą? Jis nusijuoks iš to. Jis 
netiki nė į dūšią, nė į Dievą, 
o savo protu tveria didžiau
sius daiktus. Kodėl gi jam 
taip sekasi?

— Vaike, aš girdėjau, kad 
jam velnias padeda.

— Spiauk, tėve, ant tokių 
pasakų. Jis netiki į jokį vel
nią. Tamsus žmonės vis ti
ki į kokias tai nežinomas 
galybes. Jie proto galybės 
da nesupranta, ir todėl žmo
gus pas juos pats nieko ne
gali ; jeigu jam kas sekasi, 
tai jau jam padeda Dievas 
arba velnias. Bet kodėl, tė
ve, Dievas nepadeda nė vie- 

inai davatkai ką nors išras- 
Jti? Tu taipgi negirdi, kad 
kur nors prabaščius pada
rytų kokį išradimą. O juk 
tie žmonės visuomet su Die- 

ivu gyvena ir visuomet turi 
puikaus laiko. Bet jiems ne- 

'siseka. Matomai, Dievo pa
gelba ne ką labai gali, jei
gu žmogaus protas neišla
vintas. Todėl, tėve, ne ant 
Dievo reikia tikėtis, bet ant 
savo proto. Reikia nesigai- 
lėt nė laiko, nė turto ant pro
to išlavinimo.

— Vaike, tu man prikal
bėjai, kad nežinau ką ir at- 
sakvti. Gal ir tavo teisvbė.i * *

mis lupomis kalbėti, kad so
cializmo mokslas yra geras, 
nes trokšta teisybės ir bro
lybės. o girdi, krikščionybė 
irgi yra tokia jau idėja. So
cializmą pripažįsta pilnai 
krikščionišku mokslu* ). Kad 
taip kalbėti verčia kunigus 
tik baimė, kad nenustojus 
paskutinių savo pasekėjų, 
užtenka perskaityt bent šitą 
katalikų kunigo atsaky
mą**):

„Bažnyčia visad draudė ir jausmus išmintis pagimdo 
draudžia skaityti priešingus ...... "
tikėjimui raštus ir net už 
skaitymą gręsia atskyrimu 
nuo bažnyčios. Jėzus Kris
tus pasakė: kas neklauso 
bažnyčios — tegul būna kaip 
muitininkas ir stabmeldys’. 
Bažnyčios valdžią Ryme ne
gali peržiūrėti visų tūkstan
čiais išeinančių knygų ir 
laikraščių... todėl palieka tą 
nuožiūrai vyskupų...”

Nekiekvienas mokslas 
priešingas tikėjimui. Meta
fizika ir idealistiškoji filoso
fija apsišvietusio pasaulė
žvalgos regratį da labjaus 
aptemdo, negu analfabeto 
mintis kunigiški pamokslai 
apie užvaisinimą moteriškės 
„per dvasią š\entą„, apie 
pragaro baisenybes ir neži
nomo dangaus gražybes. So- 
cijalizmas gi liuosas nuo me
tafizikos ir tolstojinės bei 
nitschinės filosofijos liekasi 
bažnvčiai tuo, kuomi šviesa 
yra tamsai; šviesa greta 
tamsos būti negali, bet ar 

i šviesa tamsą apveikia, ar 
šviesą prisieina užgesinti, 
kad tamsa liktu?

Kad socijaizmas galima 
butų išnaikinti, tai turbut, 
anot prof. Elioto, neturinti 
apšvietos kunigai pilnai abe
joja, kalbėdami, kad socija
lizmas neša žmonijai tik ge
rovę ir todėl jis ’nepriešin- 
gas” krikščionybės idėjai. O 
ar jis sutaikomas su bažny
čios mokinimais, tai pamaty
sime ir iš tų kelių sulygini
mų.

Socijalizmas naikina pa
matus esančio draugijinio 
surėdymo, tas kunigo ir 
kiekvieno tikinčiojo akyse y-, 
ra sukilimu priešais Dievo 
norą.

Socijalizmas prirodo ne
teisingumą surėdymo ir 
žmogaus gyvenimo budo; 
tas kunigo akyse yra išnieki
nimu Dievo, kuris kaipo vi- 
suteisingiausis negali būti 
tvaršliu ir apginėju netiku- 

{sios, neteisingos tvarkos.
Kiekviena religija įsako 

tikėti, kad žmogiškas gyve
nimas yra surėdytas sulig 
augščiausios teisingvstės. 
Kad žmogus perdaug kenčia 
ant šios „ašarų pakalnės” 
(žinoma, tik pavergtoji kle
sa), tai tas kančias Dievas 
žmogui leidžia todėl, kad pir
mutinis žmogus nusidėjo, 
neišpildęs jo Įsakymo. Jo 
(dievo) sūnūs atėjo ant že
mės, kad nurodyti žmogui 
kelią, kaip išsigelbėti nuo už
pelnytos bausmės. Tie, ku
rie kritiškai neperkratinėda- 
mi Kristaus nuomonės***) 
tiki, už savo kančias gausią 
atlyginimą danguje taip 
gausų ir smagų, kad „ausis 
negirdėjo ir akis neregėjo.” 
O tie, kas pats išdrįsta pro
tauti ir savo mintimis svar
styti matomus dalykus ir 
nuomones, skelbiamas per 
bažnyčią, ”busią įmesti į am
žiną ugnį, kur verksią ir 
griežsią dantimis...”

’ Socijalizmas sako, kad 
toks mokinimas atitraukia 
žmogų nuo rūpinimosi savo 
būvio reikalais ant žemės.

i

Buvęsis Harvard universi- 
tatės pirmininku, profeso
rius emeritas Charles W. 
Eliot, birželio 8 d. šm. kalbė
damas minėtoj universitatėj 
theologijos studentams, pa
sakė, kad bažnyčia griūva, 
o priežasčia to yra faktas, 
kad kunigija neturi mokslo, 
nepažįsta draugijos gyeni- 
mo, neturi supratimo apie 
darbininkų padėjimą, todėl 
bažnyčia pasilieka nuošaliai 
nuo socialių klausimų, o kad 
nesirūpina visuomenės di
džiumos būvio pagerinimo 
reikalais, tai visai neįstabu,
kad ta visuomenės didžiuma 
bažnyčią palieka puolimui. 
Minėtas profesorius sako: 
„Our divinity students 
should spent a year among 
the workers and the livers 
in the slums”, kad iš jų išei
tų mokytojai ir ganytojai, 
žinantieji žmonių reikalus ir 
suprantantieji draugijos gy
venimo reikalus.

Su ta prof. Elioto nuomo
ne galima sutikti iš to atžvil
gio, kad, jeigu kandidatai į 
kunigus pirma apsipažintų 
su draugijos gyvenimo klau
simais, jeigu bent metus pa
gyventų kaipo rankpelniai 
tarpe gyventojų „slumsuo- 
se”, tai ištikro retai katras 
jų sutiktų likti aklintoju ir 
migdytoju pavergtosios kle
sos ; jie ten patirtų baisią tei
sybę, jie liktų pirmutiniais 
griovikais viso to, kas su
tveria esančias visuomenės 
didžiumai pasibaisėtinas bū
vio sąlygas; jie pripažintų, 
kad ta visuomenės didžiuma, 
užhipnotizuota religijinėmis 
iliuzijomis, pati tveria sau 
tas pasibaisėtinas gyvenimo 
sąlygas ir jas savo tamsumu 
palaiko; jie todėl liktų ne at- 
budavotojais puolančios baž
nyčios, bet griovėjais kaipo 
įstaigos, iš kurios perisi tik 
draugijinės ligos.

Tečiaus, kad kunigija pa
sektų p. Elioto patarimą, tai 
stačiai galima abejoti. Nes 
tokie kunigai pažinodami 
draugijinį gyvenimą, patirę 
priežastis viso pikto, no- 
roms-nenoroms liktų socia
listais. Su socializmu ypač 
katalikiškoji bažnyčia sutik
ti negali ir negalės dėlei ne
sutaikomos priešginybės pa
saulėžvalgoj, kaip toliaus 
matysime. Rods, pažvelgus 
į žmonijos ir bažnyčios isto
riją, reiktų pripažinti, jog 
kiekvienas metašimtis turi 
išspaudęs savo antspaudą 
ant bažnyčios istorijos pus
lapių; tenai matome, kad 
kunigija nors keikė, perse
kiojo visokias naujibes žmo
nių patyrime ir supratime, 
tečiaus ilgainiui prie tų nau- 
jibių prisitaikė ir pati jomis 
naudojasi. Jos prisitaiky
mas prie dvidešimto meta- 

i šimčio žmonijos pažvalgų 
matomas ir šiandien. Tarpe 
kunigijos pradėjo smarkiai 
plėtoties modernizmas, ku- 

| ris dievą-stabą butų paver
tęs į pirmutinių krikščionių 
dievą-ideją. Tečiaus popie- 

I žija pamačius tame gręsian
tį ikšiolaikiniam bažnyčios 
dogmatizmui pavojų, mo
dernizmą iškeikė ir savo pa
valdiniam kunigams griež
tai uždraudė taikyties prie 
naujagadynių pažvalgų. Bet 
tuo neapsaugoja bažnyčios 
nuo puolimo. Tas jos puoli
mas ateina sykiu su žmonių 
persiėmimu socializmo mok
slu. Tatai mato daugelis ku
nigų ir su baime, kad nepra
ganius visų savo ganomų avė 
lių, ir su baime, kad nenusi
kaltus savo vyriausybės įsa
kymui, pradeda drebančio

*) Kun James Shearen. 
(žiur. ”Kel.” N25).

**) „Laisvė” N51, iš „šal
tinio N20; ’13 m.)

3) Labai abejotina, kad tai 
Jėzaus numonės, nes jąs ra
šė kiti.

Socijalizmas reikalauja nuo Į ir patyrimų turtais. Gi pas 
savo pasekėjų, kad protautų Jėzų "palaiminti dvasios u- 
ir savo protu vadovautųsi,1 
jieškodami kelio prie laimės 
kol gyvi, kol jaučia ir kol 
gali laime naudoties, nes 
joks gyvis miręs negali nau
doties tais smagumais, ku
riuos jaučia gyvas organiz
mas, nes mirusio kūnas per
eina į bejauslią medegą. 
Psychologijos ir anatomijos 
mokslas jau prirodė, kad

įspūdžiai, gimdantie gįslų.gį 
kūne ir smegenyse. Iširus į 
medegos atomus kūno orga
nizmui, tų gįslų arba nervų 
drebėjimo negali būti, reiš
kia, sykiu su kunu miršta ir 
nervinės sistemos veikmė, t. 
y. siela. Kas patyrė tą tei
sybę, tas liaujasi tikėjęs į sa
vo pomyrinį gyvenimą to
kioj pat žmogiškoj esybėj, 
kaip kad prieš mirsiant. Jis 
žino, kad jo kūno medega 
perėjus mažų-mažiausiomis 
dalelėmis į orą, žemę, aug
menis ir įvairius medega 
mintančius kunus, negalės 
jau būti tuo pačiu besidžiau
gusiu ar bekentėjusiu orga
nizmu; jeigu jaus džiaugs
mus ir skausmus, kaipo ki
to organizmo dalelės, tai tie 
organizmai liks vis tik ant 
žemės, kur kad tobuliausio 
iš visų žmogaus kunui suma
žinti bereikalingus kentėji
mus, reikalinga rūpintis iš
naikinti visa tai, kas žmo
gaus būvį apsunkina.

Tos teisvbės skelbimas i o- •7 V
kiu budu negali būti parem
tas per bažnyčią, kadangi 
tai vra tikriausis išgriovi- 
mas to pomyrinio svieto. į 
kuri bažnvčia liepė ir lieuia 
tikėti. Jeigu ji pripažintu 
mokslo patinimus tuomi pa
čiu ji prisipažintų, kad su
virs per pusantro tūkstančio 
metų žmonijai skelbė melą 
ir pasakojo tai, apie ką pati 
jokios prirodymu paremtos 
žinios neturi.

Šios dvi viršnurodytos pa
saulėžvalgos yra taip nesu
taikomos, kad sccijalistas, 
pažįstantis socijalizmo mok
slą, jokiu budu negali būti 
kataliku, o tikintis į jokiais 
faktais nepatikrinamas pa
sakas apie žmogaus pomyri
nį gyvenimą tame pačiame 
pavydale, kaip ir prieš mir
siant, negali vadmties soci- 
jalistu, nes jis neturi jokio 
apsipažinimo su prirodyto
mis ir viso mokslininkų pa
saulio kasdien patikrinamo
mis teisvbėmis.*7

Religija yra priešginybė 
netik socijalizmui, bet ir a- 
belnai šių dienų civilizacijai 
ir kultūrai, kadangi ta civi
lizacija ir kultūra tik ir kįla 
iš žmogaus pasistengimų pa
gerinti ir patobulinti savo 
būvį ant žemės, kas yra 
priešginvbe Jėzaus moky
mui, kad nesirūpintų, ką val
gys ir kuo dėvės, nes ir pauk
ščiai nė aria, nė sėja, o mai
stą turi, o laukinės lelijos nė 
audžia, nė verpia, o rūbą tu
ri. Jeigu žmonija butų iš
tikrųjų pasekus tą Dievo su
naus filosofiją, tai žmogus 
žmogų seniai butų suėdęs. 
Ačiū žmogaus troškimams 
palengvinti ir pagražint’ sau 
būvį ant žemės,turime nuste 
binančius patyrimus iš gam
tinio mokslo sričių, kurie su
teikė puikius vaisius kultū
ros, technikos ir civilizaci
jos išsivystymui. Visa, kas 
tik daro smagesniu ir gra
žesniu žmogaus būvį ant že
mės, tą žmogų skatina tatai 
remti ir tuomi rupinties, vi
sai atitraukia jo domą nuo 
svajonių apie pomyrinį pa
saulį. O juk Jėzus uždraudė 
rupinties žemiškais turtais:

Jeigu materiale kultūra 
remiasi vien tik kuopinimu 
žemiškų turtų, tai dvasiško 
ji kultūra remiasi tik žinijos 
slukių ir gįslelių virpėjimus

bagai.”
Visokia pažanga, kokioje 

nebūk gyvenimo sritije, yra 
priešginvbe religijai, kuri 
viršiausiu įstatu skaito my
lėjimą Dievo ir vardan tos 
meilės reikalauja ižsižadėji- 
mo ir atsisakymo nuo viso ' 
to, kas tik pririša žmogų 
prie žemiško gyvenimo, kas 
tik jam gyvenimą ant žemės 
palengvina ir daro mieles
nių.

(Toliaus bus.)

Pasikėsinimai ant Ispanijos 
karaliaus.

Iš visų valdonų daugiau
sia buvo pasikėsinimų ant 
Ispanijos karaliaus Alfonso. 
Ant jo buvo jau nemažiau, 
kaip 10 užpuolimų. Tuoj už
ėmus jam karaliaus sostą, 
keli anarchistai prisiekę bu
vo mesti jam bombą, bet tas 
pienas jiem buvo pertrauk
tas. Po kelių mėnesių už
puolimas buvo paantrintas. 
Karaliui važiuojant Madri
do gatvėmis, i jį šovė, bet 
nepataikė. Po dviejų metų 
ir trijų mėnesių, 31 gegužės, 
užpuolimas padaryta Pary
žiuje. Tada karalius buvo 
svečiuose pas francuzų pre
zidentą. Paskui jį atvažia
vo į Paryžių nekoksai Ispa
nijos anarchistas ir metė vėl 
i karalių bombą. Bet ir da
bar karalius išliko sveikas, 
tik daugelis praeivių buvo 
sužeista . Po vienų metų, toj 
pačioj dienoje, 31 geg., 1906 
metuose, karaliaus vestuvių 
dienoje, padaryta 4-tas už
puolimas: kada karalius su 
savo sužieduotine grižo po 
šliubo i savo palocių. vėl ta
po mesta į jį bomba. Ir šį sy
ki karalius su karaliene iš
liko sveiki, bet tapo užmušti 
karaliaus arkliai, 15 žmonių 
ir 70 žmonių tapo sužeista. 
Po šito užpuolimo sekė čiela 
eilė pasikėsinimų ant jo gy
vasties, bet niekad nepasise
kė. Beveik kas metai ban
doma jį užmušti. S. N—kis.

Parmotas sniegas-
Alpų kalnų viršūnėse tan

kiai galima matyt parvuotą 
sniegą. Sniego parvos bū
na įvairios, bet tankiausia 
pasitaiko raudonas sniegas. 
Šitokia nepaprasta sniego 
parva žmogui atrodo nepa
prastu daiktu. Randasi dar 
įdomesnė sniego parva, kat
rą praeitais metais atrado 
prof. Menje Šiaurinėj Ledų 
juroje ant ledų kalno — gel
tonas sniegas, šitame snie
ge gyvena įvairus organiz
mai, panašus žirnio pavida
lui. Pasitaiko atrast taipgi 
juodas, rudas, mėlynas ir ža
lias sniegas. S. Narkis.

Ar žinote, kad
Per 1912 m. Amerikoj pa

daryta 4,176,000,000 marš
kiniams guzikų.

Didžiausis pasaulyje van- 
denpuolis yra Niagara Falls 
Amerikoj. Tenai į sekundą 
puola 222,400 kubiškų pėdų 
vandens nuo 200 pėdų aug- 
scio.

Didžiausia pasaulyje sto
tis ikišiol buvo New Yorke, 
Grand Centrai Terminai, 
kurios pastatymas prekiuo- 
ja 180 milijonų dolerių; ji 
užima 79 akrus žemės ir su
talpina 1053 karų (vagonų); 
kas diena ištenai išeina 800 
traukinių.

Per paskutinius 14 metų 
Amerikoj nelaiminguose at
sitikimuose užmušta 100- 
000 ypatų, taigi daugiau, 
negu civiliškoj karėj.
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Žmogaus Išsivystymas
! Prieš tokį daleidimą nebūtų galima pastaty
ti jokio logiško užmetimo. Amžinąją gyve
nančių ant žemės kamaraičių formą butų 
galima suprasti tokioj prasmėj, kokioj fi
zikai išsireiškia apie šilumą, kaipo amži
ną pajėgos formą. Bet tokia nuomonė su
sitinka sau kliūtį iš kitos pusės. Geologija 
prirodo, kad riša musų žemė buvo kadaise 
ugniniam stovije, buvo taip įkaitusi, kaip 
šiandien tebėra da saulė. Šitas faktas visai 
jau permainė supratimą apie užsilaikymą 
ant žemės amžinos gyvybės. Galėjo ji būti 
čia milijonus metų prieš suakmenėjusių lie
kanų gadynę, bet kaip tik prieinam prie 
tos vietos, kur žemė jau ugnies stovije, su 

i*saulės temperatūra, kurioj net kiečiausi me
talai pavirsta į gazus, ten jokia ameba gy
venti jau negali ir niekados negalėjo. Ne
kurie augmenis gyvena karštuose šaltiniuo
se ir pakelia iki 80 laipsnių karščio, bet ne- 
kuomet negalima daleisti, kad galėtų kokia 
nors gyvybė užsilaikyti prie tokių apysto- 
vų, kur geležis tirpsta kaip sviestas. O vie
nok visi žinom, jog kaip tik žemė ataušo, 
ant jos atsirado gyvybė. Kaip šį apsireiš
kimą išaiškinti? Į stebuklus męs netikim.

Į Niekur nepasirodo stebuklai dabar, veltui I 
lauktume jų ir tuomet. Turim jieškoti lo- j 

| giško išrišimo: kaip atsiranda gyvybė ant 
[naujų planetų?

Oken mokindavo, kad visa gyvybė pa
eina iš protoplazmos, o Huxley tikėjo radęs 
protoplazmą, kuomet jis užėjo jūrėse gyve- Į 
nantį organizmą, panašų į kiaušinio bal- 
timą.

Vėliaus Pflueger mokindavo, kad che-’ 
miškas tūlų gazų susijungimas po įtekme 
didelio ir nepaliaujamo karščio, kokis ran-l 
dasi musų žemės viduriuose, gimdo organiš
ką gyvybę.

D-ras Burke buvo pasauliui paskelbęs, 
kad chemišku budu galima ir laboratorijoj 
organišką gyvybę sutverti. Jam pasisekę 
tai padaryti per sujungimą radijumo su iš
tirpintu želatinų.

Sulig d-ro Richterio teorijos, gamtoje 
yra amžinoji gyvybės sėkla, kuri gali per
sikelti nuo vienos planetos ant kitos. Jis, 
pasakoja, kad meteorituose, kurie tankiai 
nukrinta iš dausos ant musų žemės, randa
ma gabalėliai anglies, kuri matomai yra pa
sidarius iš organiškos medegos. Vienok ne- STo^Stankus, p. GirdS, poju 
pasisekė da prirodyti, kad tas taip butų.

Tik viename dalyke Richteris neklysta, 
būtent, kad gyvybė yra amžina. Tarp iš
mėtytų žvaigždžių dausose laksto daugvbė 

be logiško pamato. Ir ištikrųjų, evoliucijos, dulkių, mažyčių medetkų kūnelių galui- 
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Pagal Boelsche, Errhenius’ą ir kitus
SUTAISĖ

S. Michelsonas.
(Tąsa)

kime, klimatas. Lyguma, ką pirma būdavo 
tamsiai ruda, liko apdengta sniegu. Pirma 
ant tos lygumos gyveno rudi kralikai. Kol 
šita lyguma buvo ruda, kovoj už būvį dau
giausia užsilikdavo tie kralikai, kurie nuo 
mažens buvo rudesni, nes ant rudos žemės 
jie buvo priešams neįžiūrimi. Bet štai šita 
žemė dabar lieka jau balta. Rudo kraliko 
spalva prie jos dabar jau visai netinka ir 
pamažu jie pradeda nykti. Geriausia užsi
laiko tik tie jų vaikai, kurie gimsta su bal
tais plaukais. Dabar augo, pačiavosi ir 
dauginosi daugiausia tik balti kralikai, ir 
praėjus metų eilei visa kralikų veislė liko 
balta, vadinas, prisitaikė prie aplinkybių.

Tokiu budu Darvinas aiškina naujų 
veislių atsiradimą.

Tečiaus nevisi nori su Darvino teorija 
sutikti. Kad ir tas pats Boelsche, iš kurio 
paimta šitai knygai daugiausia medegos, 
nenori Darvinui pritarti. Sulyg jo (Boel- 
sches) nuomonės naujų veislių atsiradimas 
turi turėt gilesnę priežastį, negu taikyma
sis prie aplinkybių. Bet pakol tos „giles
nės” priežasties niekas da neišaiškino, rei
kia laikytis Darvino teorijos.

ANTROJI DALIS.
Iš kur atsirado pirmutinė gyvybė?
Pirmoj šios knygos daliję kalbėjome 

tik apie žmogaus išsivystymą. Pasirodė, 
kad jis išsivystė iš praščiausios ir pirmu
čiausios gyvybės formos, kokia tik pirmą 
sykį ant musų planetos galėjo pasirodyti. 
Dabar gi kįla klausimas da svarbesnis — iš 
kur ir kokiu budu atsirado ant musų žemės 
pati pirmutinė gyvybė, pats pirmutinis jos Į 
atomas?

Šis klausimas jau nuo seniai džiovino 
mokslinčiams smegenis ir pagimdė daugy
bę įvairių hipotezų (spėjimų). Patįs gamti
ninkai tame dalyke negalėjo ilgai susitaiky
ti. Net darvinizmo šalininkai, ir tie buvo ne
vienodų šiame klausime pažiūrų Iki čia visi 
argumentai aiškiai kalbėjo už gamtiškąjį' 
išsivystymą, bet čia jau „viskas yra gali
mu.” Gyvybės pradžia galėjo būt sutverta, 
vadinas — atsirasti be jokios priežasties,

priešai, žmonės tikintieji į stebuklus, skel
bia, kad viskas yra Dievo sutverta.

Žodis „sutverti” neprotaujančiam žmo
gui viską išriša. Bet toks „išrišimas” negali 
užganėdinti protaujančio žmogaus. Jeigu 
aš, daleiskime, noriu ką nors naujo sutver
ti, tai tusų pirmiausia turiu turėti medegą. 
Kiekvienas juk žino, kad negalima iš po že
mės iššaukti armijos kareivių, negi iš savo 
delno išburti visą lauką javų. Mažiausis 
vaikas, kada nori išdrožti laivelį, žino, kad 
visų pirmiausia jam reikia medžio, peilio ir 
spėkos rankose. Tuo tarpu visą pasaulį ir 
visą gyvybę Dievas sutvėrė... iš nieko. Pa
sakė tik: „stokis!” — ir stojosi. Tokiai pa
sakai gali tikėti tik maži vaikai ir davatkos. 
Tiesa, pasaka graži, pilna fantazijos, bet 
visgi ji pasaka, ne teisybė. Gamtos istori
ja mums parodo, kad gyvūnai atsirado ne 
akies mirksni je iš stebuklingo žodžio „sto
kis,” bet turėjo praeiti milijonai metų, pa
kol jie išsivystė. Todėl stebuklingas pasau
lio sutvėrimas ir yra pasaka.

Tūli mokslinčiai bandė aiškinti pirmu
tinės gyvybės atsiradimą šitokiu budu. Yra 
jau patirta ir prirodyta, kad gyvybė ant mu
sų žemės egzistuoja daug milijonų metų, 
tai yra nuo amebos iki žmogaus. Bet jos 
tąsą galima nuvesti da toliau. Galima ją 
nutęsti į tokią praeitį, kas sulig musų, žmo
nių, supratimo apie laiką reiškia „amžina- 
stį.” Nuo nepabaigtų amžių žemėj galėjo 
glūdėti žemiausi gyvūnėliai, arba vienka- 
maraitė ameba. Per nepabaigtus amžius 
tokie gyvūnėliai galėjo būt apmirę, bet, po 
įtekme kokios nors ypatingos priežasties, 
susidėjo atsakančios aplinkybės ir ta ap
mirusioj! gyvybė liko pastūmėta ant vysty
mosi kelio, kuriuo ji priėjo ir iki žmogaus.

čių užmegsti organišką gyvybę. Todėl męs 
ir turim pripažinti, jog gyvybė yra amžina.

Ji buvo visuomet, todėl ji yra vienamžė 
su medega ir nuolatos pereina į gyvųjų or
ganizmų formas. Seniaus buvo galvojama 
ir apie tai, kokiu budu galėjo atsirasti me
dega. Šiandien męs apie tai jau nesiginči- 
jam; visi jau žino, kad ji yra nesunaikinama 
ir gali būt visiškai perkeista iš vienos for
mos į kitą. Nesiginčijam męs daugiau ir 
apie judėjimo energijos paėjimą. Męs jau 
žinom, jog toji energija yra medegos pajie- 
ga ir taip pat kaip medega ji yra amžina. 
Lygiai taip pat męs turėsim priprasti ir prie 
tos minties, kad gyvybė taipgi yra amžina 
ir kad veltui butų jieškoti, iš kur ji atsirado.

1871 metais lordas Kelvin savo kalboje 
Eidinburgh’e apie šitą klausimą tarp kitoko 
išsireiškė šitaip: „Kada du dangaus kūnai 
susimuša, didelė abiejų dalis sutirpsta, bet 
baisi daugybė atskylusių dalių ištiška į vi
sas puses. Daugelis atskilusių ir išlaksčiu- 
sių dalių ne daugiau nukenčia blėdies, kaip 
uolos, kurios persikelia iš vienos vietos ki
ton laike ledų slinkimo nuo kalno.

„Daleiskime dabar, kad susimuša musų 
žemė su kitu tokiu pat dangaus kunu — ne
suskaitomos žemės dalis išlaksto po visą 
dausą, išnešiodamos sykiu sėklas, augme
nis ir gyvūnus. Turim pripažinti, kad tokiu 
budu meteoritai labai lengvai gali išnešioti 
gyvybę po visą dausą. Daleiskime dabar, 
kad ant musų planetos da nėra jokios gy
vybės — nukrinta ant jos tokis meteoras — 
ir gyvybė paleista.”

Žinoma, su Kelvino optimizmu męs ne
galime sutikti, nes tai yra tik daleidimas, 
o ne prirodymas. Sunku sau įsivaizdinti, 

(Toliaus bus).

Reikalauja žmogaus Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta kny

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

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

Lietuvių Imigracijos Šelpi
mo Draugija 

ant Ellis Island, New Yorke.
Norintis užimti šitą vietą 

turi mokėt kalbėt ir rašyt se
kančiose kalbose: lietuviškai, 
angliškai, rusiškai arba sla- 
voniškai ir lenkiškai. Mo
kestis: $65 ant mėnesio ir 
gali dasidirbti daugiau. No
rintieji užimti šitą vietą, tu
ri atsakyti ant žemiau pa
duotų klausimų angliškai:

(Aplication for position 
of representative on Ellis Is- 
land.)

1. Name and address 
applicant.

2. Place of birth.
3. Age of lašt birthday.
4. How long in U. S.?
5. Are you a citizen?
6. What is your present 

occupation 
employer 
tion).

7. What 
attended ?

8. What languages do you 
know? Statė whether yuo 
can write the particular lan- 
guage or only speak it.

9. Statė how you were em- 
ployed during the lašt five 
years, giving narnės and ad- 
dresses of employers.

10. Are you married or 
single?

12. What persons depend 
on you for support?

13. Have you any serious 
physical defect and what is! 
its nature?

14. Give narnės and au- 
dresses of three references.

Aplikacijos bus priimamos 
iki 25 liepos, 1913. 
jas šiuo antrašu:

S. Yankus,
350 Newark str.,

Hoboken, N. J.

i

i

i

of

(give name of 
and compensa-

school have you

Siuskit
(29)

Hopedale ir Milford streikieriams.
Worcester, Mass. Aukavo: M. Duse- 

vičia $2. C. V., E. G. Klimas, M. Zi-

A. Danaičiuke, A. Voriliute, J. Put- 
rius, A. Matulaitiene, K. Dirvelis M. 
A. Bagdonavičiene, K. Radžiūnas, A. 
Palubeckis, B. Leleikis, J. Šimkus, A. 
Sereičikas, K. Vitkauskiene,. J. Ma- 
šinskas, A. Bušas, A. Pauliukonis, P. 
Pauliukonis, J. Balanius, N. K., K. S., 
po SOc. S. Jackis, K. Beinoras po 30c. 
P. Jašinskas, K. Pauliukonis, S. Lie
tuvninkas, M. Paltanavičia, F. Zinke
vičius, K. Astramskas, K. Bušas, A. 
Bušas, V. Hamrecki, V. Kiele, J. Si- 
aeravičia, J. Lukaševičia, M. Kazake- 
vičia, A. Kibildis, T. Ramonas, M. Pau
liukonis, P. žideckas, V. Dzidolikas, 
K. Matuza, J. Saulėiias, J. Kamenau- 
lis, P. čivinckas, P. Mikolaičiute, O. 
Kasparavičiūte, Z. Puišiute, E. Volių - 
kiute, V. Ramanauskas, J. Lukaševi
čia, A. Talaškiute, M. Dubinskiute, 
T. Puišis, O. Endžialiene, po 25c.
J. Tumoza, A. Valadka, po 20c. Z. 
Dvareckas, 15c. J. Rauktis, 11c. T. 
Rubikas, B. Kordušas, A. Mikalau
skas, A. Balčiūnas, J. Balkanov, P. 
Bansiene, M. Besko, Dambrauskas, 
V. Buda, J. Kondratavičia, J. Dikas,
K. Mideikis, J. Mortunas, J. Pupis, 
po 10c. J. German, 8c. V. Seilius, J. 
Germanavičia, J. Gribas, P. Sauli- 
tis, P. Zablackas, Gužauskas, P. Luk- 
šis, J. Aniolevičia, J. Marusevičia, J. 
Kiele, K. Povilauskas, po 5c. Iš ne 
padavusių vardų surinkta, $2.25; vi
so $30.00

Aukos pasiųstos tiesiog streikierių 
centrališkam komitetui.

Patersono streikieriams.
Lawrence, Mass. Stravinskas, Bo

zis, Leikauskienė, Bozis, Bozis, Auri- 
lienė, po 25c. Burbienė 15c. P. Jenu- 
konis, Jakelienė po 10c. Da smulkes
nių aukų 5c. Aukavusiems ištariu šir
dingą ačiū. Stravinskas.

Pinigai $2.25 priimti. ”Kel.” Adm.

Paj ieškoji mai
Pajieškau savo moteries Barboros 

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

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

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

JONAS GRICIUNAS, 
1044 Catherine st., Montreal, Canada.

Draugysčių Reikalai.

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

ANTANAS RĖK LIS,
558 Broome st., New York, N. Y.

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

Ž. ANTANAITIENĖ,
1905 Furner avė., Grand Rapid, Mich.

Pajieškau sunaus Antono Beniušio, 
iš Barstytų, Sėdos valsčiaus, Telšių 
pav., Kauno rėdybos. Kas apie jį ži
no malonės pranešti, arba jis pats lai 
atsišaukia šiuo adresu:

Juozapas Beniušis, (31)
61 Marie st. Montreal, Canada.

Pajieškau merginos apsivedimui, ne 
jaunesnės kaip 17 metų ir ne senesnės 
23 metų. Aš turiu 24 metus amžiaus. 
Ji turi būti laisvų pažiūrų. Norinčios 
apsivesti merginos teiksis atsišaukti 
laišku ant šio adreso:

C. Karnauskas,
149 Plumer avė., Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio Kastanto Sta- 
liulionio, Liepelonų kaimo, Auksdva- 
rio valsčiaus, Trakų pav., Vilniaus rė
dybos. Jo paties atsišaukti ar žinan
čių apie jį meldžiu pranešti šiuo ad
resu:

K. Albačinskas, *
225 W. Main st., St. Charles, III.

Pajieškau darbo prie saliuno. Bu- 
i feto darbą esu gerai išsilavinęs. Kal
bų lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai, 

i Saliuninkai reikalaudami bartenderio 
teiksis atsiliepti šiuo adresu: 

.Konstantas Šneideris [31] 
1016 Spruce st., Easton, Pa.

Pajieškau B. Petkevičiaus, Ukmer
gės apskričio, apie 5 metai kaip Ame
rikoj, gyveno Hasthings N. Y. paskui 
Great Neck, L. I. N. Y. Pas mane at
važiavęs ir pragyvenęs apie mėnesį, 
apsivogė ir prasišalino. Kas apie jį 
praneš busiu dėkingas.

Vincas Valinaviče,
626 Peek st., Schenectady, N. Y.

Pajieškau draugų Jurgio, Stanislo
vo ir Jono Adašiunų, Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Ramigalos parap., Gri- 
niunų kaimo. Meldžiu atsišaukti, nes 
turiu labai svarbų reikalą. Žinančių 
meldžiu pranešti už ka atnagradysiu.

ALEX GURSKIS,
222 Commerce st. New Haven, Conn.

• ———_
Pajieškau brolio Simano Armono, 

Kauno gub., Panevėžio pav., Pasvalio 
miestelio, Svalės kaimo. Jis pats lai 
atsišaukia, arba kas apie jį žino mel
džiu pranešti šiuo adresu:

KAZIMIERAS ARMONAS, 
543 Main st., Cambridgeport, Mass.

Pajieškau draugo Jurgio Staniuno, 
Ukmergės pav., Traškunų miestelio, 
3 metai atgal gyveno New Kensing- 
ton, Pa.; taipgi Mateušo Švilpaus, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Troškū
nų parap., Meiluškių sodž., 4 metai 
atgal gyveno Albany, N. Y. Jeigu 
kas žinot meldžiu pranešti arba patįs 
malonėkit atsišaukti.

John P. Bernadys,
279 Bates st., Lewiston, Me.

Pajieškau pažįstamo Juozapo če- 
kaucko, Kauno gub., Raseinių pav., 
Šidlavos parapijos, Nagių kaimo. 
Meldžiu jo paties atsišaukti, arba kas 
apie jį žinote malonėkite pranešti už 
ką busiu dėkingas.

Antanina Tucaviutė,
8 Monroe str., Taunton, Mass.

REIKALINGI VYRAI.
Geros vietos! Gera mokestis! Rei

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

HALL’S BARBĖK COLLEGE, 
814 Washington st., Boston, Mass.

REIKALINGI AGENTI.
Didelis nejudinamojo turto parda

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

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

REIKALINGAS PARDAVĖJAS.
Keliaujantis reinkočių pardavėjas 

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

Parsiduoda
PUIKUS HOTLIS

Su 25 kambariais, visi gražiai įtaisy
ti; taipgi yra ir ”BARAS.” Vieta ap
gyventa lietuviais ir lenkais: 5000 
lietuvių ir 1800 lenkų; visi gyvena 
krūvoj ir tik vienas Hotelis. Parsi
duoda už $1500. Kreipkitės dėl pla
tesnių žinių pas:

D. BOČKUS,
211 — lst Str., EMzabeth. N. J.

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

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

ADMINISTRACIJA
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

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

5235 S. Bishoff st., Chicago, 
Prot. rašt. K. A. čiapas, .

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

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

4612 So. Ashland avė., Chicago, I1L 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,

4612 S. Wood St., Chicago, I1L
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LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
Chicago, I1L ,

VALDYBA:
Prezidentas — Julius Joneliunas, 

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

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

3415 Auburn Avė., Chicago, I1L 
Finansų rašt. — Franciškus Valaitis, 

712 — 17 pi., Chicago, I1L 
Kasierius — Vincas Paplauskas,

922 — 35 pi., Chicago, IU. 
Org. užžiurėtojas — A Bitautas, 

3211 Union avė., Chicago, 111.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

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

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

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

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

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

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

Parsiduoda Forničiai
Geri ir mažai vartoti forničiai ant 

penkių kambarių parsiduoda už labai 
pigią kainą. Kreipkitės šiuo antrašu:

PUTNIUKAS,
80 Lincoln st., Brighton, Mass.

Parsiduoda
PUIKUS VARGONAI.

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

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

Didžiausia Sąkrova
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

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

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

Pirkit pigiai

“Reinkotus”
Geriau pirkt Reinkotą tiesiog iš 

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

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

Farmos! Farmos!
. .Skaityk čia ir persitikrink, o pami- 
tysi, kad tas išeis ant naudos. Ne
mėtyk savo sunkiai uždirbtų centų 
ant niekų, bet tverkis už darbo daug 
lengvesnio ir praktiškesnio, kuris at
neš didesnę naudą. Pirk gabalą že
mės apgyventoj lietuviais kolonijoj, o 
busi laimingas. Turėsi aprūpintą sa
vo gyvenimą ant visados ir gyvensi 
sveikam ore. Nevilkyk nė dienos, nes 
dabar geriausias laikas. Labai geros 
ir derlingos žemės akeris prekiuoja 
nuo $12 iki $20 ir dunda ant lengvų iš- 
mokesčių. Platesnių žinių klauskit per 
laišką. (31)
CRYSTAL LAKE FARM

HELLSTON, MICH.

Gerą Dieną, Drauge! — 
gerą dieną!

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

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

BROOKLYN N. Y.
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Laiškas Džian Bambai.
Šanaunas pone Bamba!

Turėdamas labai vožną 
interesą, norėčiau surasti 
bezpiečną ir žmogų, o aš 
mislinu, kad tu, Džianuti, e- 
si razumniausis Bamba, bo 
ir saliuną runiji, ir žinai vi
sokias geografijas.

Taigi tas, ką aš čia pas 
tave rašau, tegul bus di
džiausiam sekrete. Aš. na- 
pšiklad, girdėjau, kad ”Ke- 
leivio” gazietos redakcija 
duoda kunigams tūkstantį 
dolerių, kad jie faktiškai 
prirodytų, kad yra velnias, 
pekla ir tt. Taigi męs ne- 
viens laižomės, kaip katinas 
prie kilbasų, prie to tūks
tantuko dolerių, bet nega
lim paimti, bo negalim pri
rodyti, kad yra pekla arba 
zlydukas. Bet kaip tu, pone 
Bamba, esi toks mokytas sa
liunkyperis, lar nepatrajin- 
tum tą prirodyt. Prirodyt 
kanieč reikia, bet ant ne- 
ščėsties męs pertoli esam 
nuklampoję nuo praudos, 
taigi tu, Džianai, geriausis 
mano dobrodziejau, imk ir 
prirodyk, bo kitaip narodas 
pradės tikėti bedieviams ir 
musų katalikiškos sosaidės 
pradės faktičnie griūti. 0 
kaip katalikų bus mažiau, 
tai netik mums neis biznis, 
bet ir tu negalėsi parduoti 
tiek alaus ir viskės, kiek da
bar ant katalikiškų veselijų 
ir krikštynų parduodi. Ra- 
tavok, Džianai, savo biznį ir 
musų vierą. Musų prabaš- 
čiai negali to prirodyt, pri
rodyk tu. Tas tau nieko ne- 
iškadvs, bet ir ofšem, pada
rys tau unarą.
Su aukščiausiu unoru, kuo- 

žemiausia lenkiu savo gal
va, Dzūkų Parapijos zakris
tijonas,

Bonifacas Dzindra.

I
i 

didžiausi davatkų klioštoriųi 
į arba uždėti gerą saliuną, ale 

i kaip tu žmogus jį paimsi, 
| kad kunigai, mokėdami lo- 
tiniškai mišias giedoti, ne
gali paimti? Ant galo, kam 
darodinėti, kad yra pekla9 
Visi jos bijosi, tai kam ji rei
kalinga? Pagal mano fizi
kos, tai „Keleivio” redakci
ja gerai padarė, kad pasiū
lė $1000 uš peklos prirody
mą. Pirma ir mano Keidi 
tikėjo, kad yra pekla ir bu- 

i dama geram unare vis į ma
ne sakydavo go tu hel, ale 
dabar aš jai prirodžiau, kad 
tokio pleiso ant svieto visai 

■nėra, bo kunigai negali pri- 
' rodyt, ir ji tam jau netiki.
Sv! Džian Bamba.

I S( lot
VALSTIJOS DIDŽIULIO BANKO
TAUPOMOJI KASA

PRIIMA

I 2 
pasidėtu* 

Musu Banke 
taupyti pinigu* 

mokame 

3% 
nuošimčiu

1‘INLGl'S TAUPYTI NVO $1 IK DAIGIAU

Depozitų Saugumas Apdrausta 
Banko Kapitalu ir Perviršium

54,100,000.

Daugiau kaip 
34*000 

depozitoriu 
Taupiauivjoj 
Banko Kasoj 

Tarpeju 
daug 

Lietuviu.

HAMBURG
AMERICAN LINIJA

Džian Bambos atsakymas.
Mr. Bonifacas Dzindra,

Dzūkų Parapijoj.
Dyr Ser:—

Jūsų grornatą gavau tuoj 
po fordžiulai, ale dabar sa
liune didelė bizė, o atėjus 
šventei žmogus nori išva
žiuot ant byčių, arba i kon- 
trus ant freš ėr, tai ir at
sakymo negalėjau duot. An
tra, mano Keidi dabar ant 
vikeišino, tai pačiam reikia 
auzą išklvnvt ir dišius su
mazgok Pakol žmogus sin- 
gelis, tai gyvena sau ant 
burdo ir nieko nekėrina, 
viską turi padaryt gaspadi
nė, ale kaip apsiženiji, tai 
pats turi būt gaspadinė. 
Jesary!

Ale uskiuzmi, kad aš ne 
j punktą pradėjau. Mat, 
prie biznio žmogaus liežuvis 
taip išsitriksinęs, kad ir ne
matai, kaip nueina j šalį, at
siprašant, kaip karvė ant le
do.

Bet eikim prie biznio. 
Mister Dzindra nori, kad 
Džian Bamba prirodytų, 
kad yra velnias ir pekla; 
Nosarv! Džian Bamba yra 
saliunkiperis, o ne kokis po- 
litikieris ar jiesranomas ir 
i tokį biznį savo nosies neki
ša. Ak teisybė, tūkstantį 
dolerių paimti butų nepro- 
šalį, butų 'galima atidaryti

Vaikas apgavo tėvą.
Vaikas valgė buizą, 

vas klausia, ar karšta?
Vaikas: ne.
Tėvas griebė valgyti ir iš- 

sidegino burną. Pradėjo iš 
akių ašaros bėgti.

Vaikas: ko verki tėveli, ar 
kad aš vienas?

Tėvas: geriau butų,kad nė 
vieno nebūtų.

Jauna mergaitė.

Kunigas ir kortos.
Vienoj lietuvių parapijoj 

buvo 40 valandų keikimai 
arba, kaip parapijonai juos 
vadina, — "atpuskai.” Susi- 
važiavo daug nevedusių tė
velių ir po pamaldų prie 
šnipščiančio šampano pra
dėjo lošti kortomis. Pas tė
velį N. atėjo visi tūzai ir 
vyriausi kozyrai. Tuo tar
pu praneša, kad jam reikia 
pamokslas sakyti. Tėveliui 
gaila buvo pamesti tą parti
ją ir jis paprašė savo kon- 
fratrų, kad tie palauktų, 
kol jis sugrįžš, o pats susiki
šęs kortas į rankovę nuėjo 
pamokslą sakyti.

Sako: Mieli broliai kata
likai, ar nesmagu dabar 
Dievui pažiūrėti, kaip jus 
čionai susirinkę meldžiatės 
karštai prieš Motiną šven
čiausią. Bet ne iš visų jus 
Dievas džiaugiasi. Kuomet 
jus čia meldžiatės, bedieviai 
ir socijalistai kortomis lo
šia. girtuokliauja, užmiršo, 
kad yra Dievas!... Bet var
gas jiems, jie visi į pragarą 

! nugrius... Tik pamislvkit, 
dabar lošti kortomis!...
Tuotarpu kunigas įsikarš

čiavęs kaip užsimos, iš jo 
rankovės kortos tik prrrr...

Tėvelis susigriebė ir sa
ko: ”0 tai šitaip jie lošia, 
kad kortos laksto į visas pu
ses.”

—

BANK OF CHICAGO

Taupomąjį Banko Skyrių 
Lietuviams veda A. LAL1S.

Niekados 
Nereikia 
Mainyti 
Laivo.

STATĖ
KAMPAS La SALE ir UASH1NGTON STREETS, CHICAGO.

įsteigta* 1879 metais

PIGIOS

Eit

Didžiausioji Garlaivių 
Kompanija Pasaulije.

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

Įsteigta 1847 metais.

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

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

Į dešimts 
Dienų iš 
Porto į 
Portą.

CINC1NNATI”

Treciųjų Kajutų 
ir 

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

mus. kreipkitės prie

PREKES

Hamburg-American Line
607 BOYLSTON STREET, BOSTON, 

arba 41 Broadway, New York.
lot 10

Į

Nenoromis prisipažino.
— Tai čia mano vežimas, 

kuri man pereitą mėnesi pa
vogė !

— Na ką tamsta kalbi? 
Tas Neteisybė. Ir kaip tam
sta gali pažinti, kad aš jį ki
taip perkyarbavau ?

Redakcijos atsakymai.
I. I. . Kagalevičiui. — Jei 

sugrįžtumet iki 21 vasario, 
1914 metų, už prasišalinimą 
nuo kariumenės nebūtų jo
kios bausmės, nes caras do
vanojo tai savo manifestu. 
Apie tai buvo plačiai rašyta 
”Keleivio” No. 27, po ant- 
galviu ’Tš Rusijos”, ant pir
mo puslapio. Pasiskaityk 
ir viskas bus aišku. ”Tita- 
niko” nuskendimo vietoj nė
ra jokio paminklo išmūry
to. Jei matėt tokią žinią 
kur laikraštyje, tai ji netei
singa. Kur 'Titanikas” nu
skendo, yra apie 150 mylių 
gilumos, ant ko tą ”murą’ 
paremti ?

K. Reynui. — 1. Lietuviai 
neturi dienraščio dėl to, kad 
nėra da užtektinai dienraš
čiui skaitytoju, o su keliais 
tūkstančiais skaitytojų dien-

raštis negali užsilaikyti.—2. 
Kaip pas lietuvius, taip ir 
pas kitas tautas tikintieji 
žmonės susideda iš tamsiau
sių elementų. — 3. Išvažiuo
jant iš Rusijos laivu, reikia 
išsimti tam tikrą pasportą 
ir niekas negaudo. Be pas- 
porto neįleidžia ant laivo.— 
4. Iš kur atsirado paprotys 
torielkas daužyti per vestu
ves, mums nežinoma.

Kasakaitienės sunui. — 
Juokai nesuprantami.

J. Agurkui. — Korespon
dencijos negalim spausdinti, 
nes tokia pat koresponden
cija, žodis-žodin, tilpo iš Ta- 
coma, Wash.

J. M.. R. — Atsakymus 
duodam tiktai ”Keleivio” 
skaitytojams, todėl kiekvie
nas, kas nori ko-nors klaus
ti, šalę savo slapyvardžio ar
ba inicijalų turi paduoti pil
ną savo pavardę ir adresą, 
kad galėtume patirti, ar jis 
skaitytojas, ar ne. Tamsta 
gi paduodat vien tik inicija- 
lus (J. M. R.), todėl atsaky
mo negalim duoti. Jei pri
siusite pilną vardą, atkarto
ki! ir klausimą.

P. M. M. — Juokuose nė
ra jokio humoro. Iš eilių 
taipgi niekas neišeina. Ge
riau tamista pasimokykite 
pirma geriau rašyti ir dau
giau skaitykite, gal supra
site, kaip rašte išreikšti min 
tį, kad nesupainioti visko 
į krūvą.

P. Kašialiui. — Tamista 
pats pripažįstat, kad vai
kinas neseniai atvažiavo iš 
Lietuvos ir kad mergina 
pralaimėjo, taigi nėra reika
lo nė polemizuotis. Prie to, 
tamista esi pašalinis žmo
gus. Jei mergina neužga
nėdinta, tai ji turėtų atsi
liepti.

J. Žebrauskui. — Graži- 
nam su paaiškinimu.

Aniolukui. — Tokią pat 
korespondenciją gavom tru 
pūtį pirma, jūsų sunaudoti 
negalime.

J. J. Strimaičiui. — Sun
ku dabar susekti, kaip ten 
atsitiko, nes tokių laiškų ir 
rankraščių į archivą nede-

į dam. Gali būt, kad pas mus 
į jūsų pavardė likos padėta 
Į ne po jūsų klausimais, o gali 
i būt, kad kitas pasirašo to
kiu pat vardu. Bet tas juk 
nedidelis daiktas, blėdies tas 
nepadaro.

l
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Nauji Raštai
Oliveris Twistas, parašy

ta garsaus Charles Dicken- 
s’o, versta Jono Kmito, iš
leista „Draugo”, 520 pusla
pių, kaina nenurodyta.

Audėjai, penkių veiksmų 
veikalas. Parašė Gerhara 
Hauptmann, vertė J. Lau
kis, išleido Ilgaudas, Chica
go, Ilk, 112 puslapių, kaina 
50 c.

Džian Bambos Spyčiai ir 
kitos fonės. Daugiau juo
kų. negu saliune alaus. Pa
rašė garsus saliunkyperis 
Džian Bamba, išleido „Ke
leivis”. Knyga turi 128 pus
lapius, su Džian Bambos pa
veikslu, ir kainuoja tik 25 c.

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.

Tai. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

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

padarau Morgičius.
»40 DORCHESTER AVE^ 

SO. BOSTON, MASS.

TIK VYRAMS.
I mano Tautiečius:

Jus ir jūsų draugai esate nuo
širdžiai užkviečiami aplankyti 
mano Liuosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatvės, NewYorke,N. Y., kuras 
1 likau parodą dailės ir skulp- 

>Yt turos darbų, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su išvaizdinimu 
švairių kūno dalių kaip sveikų 
taip ir sergančiu.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Jas čia galite startuoti žmo
nijos giminės kilmę ir išs ilsaks- 
tymą nuo lopšio iki grabai, ir 

ma yti icdomiaasius gamtos išgamas; taipgi 
aavatnumus ir pabaisuclius.

Vieną valandą praleisti tarpe grupją ši.u 
įastebėtinų Lietuviškų modelių, y ra'verta 
tvdėti kaipo turtą Į galvą čielara gyvtnytnuj.

Jus čia galite studinoti pasekmes ligų ir 
ištvirkimo darbu, perstatomu žmogaus oide- 
no modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
Tūolatcs vedžioja svečius ir išrodinėta bei 
atsakinėja ant bile kokių klausimu. ,Atvira 
kasdieną podraug su Nedėldieniais ir Šventa
dieniais, nuo S-niu iš rvto iki Vidurnakčiai.

GERIAUSIAS
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Mano dirbtuve yra įrengia puikiau
siai. naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daiba artistiškai Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai. malevoju natura- 
liškom parvom. iš mažų padidinčju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
t i. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway BSo. Boston, Mass.

JZANGA .tDYKA.
461 Sixth Avenne, near 28th Street 

New York.
Telephone So. Boston. 845 M.

(Dr.F. Matulaitis
E

495 Broadvvay, So. Boston, 
Valandos: 

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

-------.. , -

| Akušerka
i Pabaigusi kur.ą Woman» Medical 

CoUece, Balthnore. Md.
įį Pasekmingai atlieka savo darba prie j
9 Srimdvmo. taiptri suteikia visokias rodąs ir ! 
g payelbą invairiose moterų iiirose. į

F. Stropiene, j
115 Maple Street,

Keliaujantis lietuvys Agentas.
Moters ir Merginos! Per mane galite užsisakyti viso
kius dailius rubus. Mano tavorai tiesiog iš dirbtuvės. 
Toji kompanija turi gerus kriaučius,Jkurie gerai at
lieka darba. Tavorai gvarantnojami. Prekės žemos.

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

K. P. ŠIMKONIS
Holyoke, Mass.

g _ *
• SO. BOSTON. .VIASS.
*e»ee><2>e»e*e*e*Q*aiie*e»e<

ilohn E. nolan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS
Atlieka visokį darbą prie palaidojimt 
kuogeriausiai už nebrangią proką.

336 Broadway, So. Boston 
Gyvenimo vieta 64i Broadvay.

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

J P Tninila 822 Washington St.
• 1 • lUIlllld, boston. .MASS:



KELEIVIS
F. J. BAGOČIUS.

Tiesu patarimai
I 

i dieną, ir darbą visada daug 
lengviau gauti, kaip papras
tam, nieko nemokančiam 
darbininkui.

”Kel.” Skaitytojui. — Jų
sų valstijoj už pabėgimą mo
teries, vyras gali gaut persi
skyrimą be jos, tik reikia 
paimt advokatą, nes be jo 
amerikonišuose teismuose 
sunku, jau jie taip suorgani
zuoti. Jei sugrįžo atgal ir 
vyras priėmė ją, tad reiškia 
jis dovanojo, ir už tą pabėgi
mą jau negali skųsti. Jei ji 
negyvena su juom ir sugrį
žusi, tad jai bus teismo po- 
pieros priduotos ir jei ji no
rės, galės eit į teismą, ir gin
ties, jei ne, atsiskirimas bus 
ir taip duotas.

Jei ant pirmų popierų, ku
rias ėmėt 1910 m., yra pa
duota, kad atvykote į Ame
riką 1905., o ištikrųjų atva
žiavote tik 1907, tai tas nie
ko nereiškia. Dabar galite 
gaut antras, nes jau pragy- 
venot Amerikoj 5 metus ir 
praėjo 2 metai po pirmų po
pierų išsiėmimo. Tik pa
duodami aplikaciją pasaky
kit klerkui, jog padaryta 
klaida, ir viskas. Tas pats ir 
su jųsų senumu; pasakykit, 
kad klaida, ir padarys jus 
vėl dviem metais jaunesniu. 
Advokato nereikia niekados 
popieras imant, būt tik ne
reikalingas pinigų mėtymas.

V. Misiūnui. — Jei jųsų 
brolis, kurs pabėgo iš kariu- 
menės, sugrįž iki 21 vasario, 
1914 m. jis turės tik atsitar- 
naut savo laiką ir viskas, 
manifestas ^dovanojo” vi
sas bausmes tiem, kurie į 
metus laiko pagrįžo į Rusiją.

J. Tofiliui. — Tėvui pasto
jus piliečiu, visi jo vaikai že
miau 21 metų tampa per tai 
piliečiais, nežiūrint kur jie 
tada gyveno, bile jie prieš 
21 m. apsigyveno Amerikoj. 
Vaikai, kurie yra senesni, 
turi išsiimt pirmas ir antras 
popieras, ir gyvent Ameri
koj 5 metus, kaip ir kiti.

Amerikoj į kariumenę ima 
tik karės laiku tuos, kurie 
yra piliečiais arba turi pir
mas popieras. Vienok pri
ėjus trumpai, gali imti visus. 
/Geležinkelių kompanijos 

gali visada paimt reikalingą 
žemę nuo privatiškų savi
ninkų, nes joms valstija duo
da tam tikrą tiesą, vadina
mą ”eminent domain”. Pre
kę tankiausia sutinka ge
ruoju užmokėt, paprastai 
gana gerą. Jei vienok žmo
gus norėtų nežmoniškai 
brangiai, tad yra tam tikra 
valstijos komisija, kuri lai
ko posėdį, išklauso visas pu
ses, ir paskiria užmokestį.

Norint pavesti žemę Lie
tuvoj, reikia padaryt tam 
tikrus pirkimo aktus (kup- 
čaja kriepost), ir užtvirti
nus pas konsulį, pasiųsti 
tam, kam parduota, o jis už
sirašys tą žemę per vyriausi 
notarą ant savęs. Tokius 
raštus padarys tamstai „Ke
leivio” agentūroj, arba bile 
koks vietinis atsakantis no
taras, pažįstantis Rusijos 
tiesas. Prekiuoti tai gali 
nuo $6 iki $15, priklauso nuo 
žemės vertės.

Bile kokį amatą mokyties, 
vietinė kalba yra būtinai rei
kalinga. Todėl nors metus 
vakarais pasimokykit jos. 
Paskui galėsit amato moky
tis. Čia per sunku išdėstyt, 
ką reikia iš knygų mokytis 
’plumberiui,’ ’tool-makeriui’ 
arba ”strret engraveriui”. 
Broklyne man tokios mo
kyklos nežinomos, bet nuei- 
kit į vietinę Y. M. C. A., jie 
noriai suteiks informacijas. 
Kaip ilgai reikia mokytis, 
priklauso nuo gabumo, po
ros metų vakarais turėtų ’ 
paprastam žmogui užtekti.

M. K—čiui. — Už krimi- 
nališką prasižengimą, pa
prastą (misdemeanor) gali 

i baust iki 2 metų; jei sunkes
nis nusidėjimas (felony), 
gali baust kada tik pagaus. 
Kaip sykį teismas praside
da jis gali tęstis kad ir tuzi
ną metų, nes nubaudus, ga
lima apieliuoti, o tas tęsias 
porą metų, pakol išeina iš 
Supreme teismo. Jei nutari
mas yra prielankus apkal
tintam, vėl gali būt teisiama 
iš naujo, ir vėl apeliuojama— 
tik dėl skirtingų priežasčių), 
ir tas gali tęstis tolei, kolei 
Supreme teismas atsisakys 
priimt aplikaciją.

Jei advokatas apsiima va
ryt provą už $50, o sužino
jęs kad turi daugiau pinigų, 
reikalauja $300, jį gali ap
skųst pats teisėjui, o jis į po
rą mėnesių nebebus advoka
tu dėlef ”extorsion”.

Jei tamstą teisėjas neklau- 
sinėjęs paleido namo, nega
lima sakyt, ar prova atidėta, 
ar jus paleisti. Paimkit per- 
kalbėtoją, nueikit į Di- 
strict Attorney offisą ir pa
klauskit, kaip jus prova sto
vi. Jei paleistas, viskas su 
tuom pasibaigė, jei bus dar 
prova, tad advokatas turės 
stot, jei nestos, pasakykit 
teisėjui kodėl jis nestojo, o 
teisėjas tuoj privers ateit ir 
gint jumis, arba paskirs kitą 
advokatą, arba atidės provą 
ant toliau, kol gausit sau ad
vokatą atsakantį. O tą pir
mąjį galėsi apskųst, jei gau
si advokatą, katras norės jį 
į teismą patraukti.

Jei svetimas žmogus pai
ma bankos knygutę ir neati
duoda, nueikit į banką ir pa- 
siskųskit, kad jums tas ir 
tas knygutę pavogė, o jums 
į 90 dienų išduos naują.

Jei kas užstato už žmogų 
kauciją, gali už tai reikalaut 
atlyginimo, kaip už kiekvie
ną patarnavimą. Supranta
ma, tas atlyginimas turi bū
ti žmoniškas, ne didelis.

J. P. Jodakiui. — Žemė da
bar yra išpirkta ir todėl ab
soliutiška tėvo nuosavybė, 
jis gali su ja daryt, kas jam 
patinka, vaikų nesiklausęs. 
Jis gali parduot svetimam 
arba užrašyt bent vienam iš 
vaikų, tamstos brolių ar se
serų, nieko jam nepadarysi. 
•Jei jis mirtų neužrašęs arba 
pardavęs, tada parvaževęs 
gautum lygią su kitais dalį 
ir tai tik tada, jei namiškiai 
nepadarvs ”vvzvv nasliedni- 
kov”, kurio apskelbimo bea- 
beionės nepamatysit Rusijos 
laikraščiuose, ir tokiuo bu
du išstumtų tamistą iš tiesų, 
ir negalėtum nieko gauti.

J. Skritulienei. — Tamista 
gali visada išvyti vištas, ku
rios tamstos darželį kasa, 
bet užmušti jų neturi tiesos. 
Jei savininkė tų vištų negali 
ar nenori jų sulaikyt, turė
sit eit į teismą ir gaut nuo 
teisėjo ”injunction”, kad ji 
neleistų jų.

VIa. Reigiui. :— Jus pat: 
gavo ”divorce” jums visai 
nežinant. Suprantama, toks 
”divorce” yra negeras ir jai 
ištekėjus už kito, galėsi areš- 
tuot už ”polygamy”. Bet tie
sos tame klausime yra taip 
sumaišytos; kad čia sunku 
išaiškint įvairias pozicijas 
žmonių kaslink įvairių vals
tybių jurisdikcijos.. Vienok 
jei ji tamistą apleido, be 
priežasties, kad abudu gyve- 
not Illinois valstijoj, tad III. 
valdžia pargrįžus jai baus, 
ir baus jei ir III. valstijoj 
”divorce” gavo be tamstos 
žinios. Kitos valstijos nesi- 
maišys. Jei kitur gyvenda- 

Mokestis yra apie $3 iki $10 mi persiskyrėt, tad tik ją
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SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutę, prisilaikydami 

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

PERMAINAI’ ADRESĄ
SENAS adresas:

Pavardė ir vardas

No Street,

Miestas ir valstija

NAUJAS adresas:

Pavardė ir vardas

No Street.

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

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot, kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė, tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 29-3, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.29. 1913 m. Kurių pavardės gale stovi 22-3. 
t ų penumerata išsibaigė su laikr. No.22, ir turi ataaujint, ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi, gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia, tuoj atsiliepkite.

Sti pagarba “KELEIVIO” Administracija.

baustų ten, kur paskutiniu 
sykiu krūvoj gyvenot, ir ji 
pabėgo. Kitur ją vargiai 
užkabins kas, nors galėtų, 
jei valdžia norėtų.

I. Srasdui. — Jei tamistą 
išplūdo laiške adresuotam 
tamstai, nieko negali pada
ryt. Mat už nuplėšimą gar
bės skundžiasi tik tada, ka
da ta garbė liekas nuplėšta 
akyse kitų žmonių. Ką jis 
tamistai rašė privatiškam 
laiške, kiti apie tai nežino. 
Kad jis tokį laišką butų ki
tam parašęs, tad galėtumėt 
skųsti, jei butų ką nuo jo ga
lima gauti. Pačtos valdyba 
paimtų jį tik tada, jei jis ne
švarius žodžius butų naudo
jęs. ________

Vlad. čepuliui. — Kas bu
tų, jeiRusijoj butų respub
lika įsteigta, sunku pasakyt. 
Bet. paprastai dabartiniuose 
laikuose persimainant val
džiai kokiam nors krašte, 
naujoji valdžia prisiima ant 
sSfcręs visas senosios valdžios 
skolas ir obligacijas, nes ki
taip kitos viešpatystės ne
pripažintų naujosios val
džios. Ir tas yra ar tokia 
atmaina įvyktų ramiu budu, 
kaip Brazilijoj ir Norvegijoj 
ar per revoliuciją, kaip Chi- 
nijoj, Portugalijoj ir Mexi- . 
koj. Todėl ir carizmui su
griuvus, naujoji valdžia ne
tik kad turės užmokėt sko
las kitų viešpatysčių bankie- 
riams, bet atmokės ir tiems, 
kurie pinigus turi sudėję Ru 
sijos ”kaznačeistvose”.

D. Petraičiui. — Tamista 
pragyvenote Amerikoj 21 
metus ir turit dabar 41; tad 
galit be jokios baimės grįžti 
į Lietuvą; į kariumenę po 33 
metų neima; jei karė butų, 
tad imtų ”opolčencus” iki 39 
m.

16 years old. — Jei tamis- 
tos tėvas yra pilietis, tad ta
mista liekat piliečiu per jį. 
Pats negali likt naturalizuo- 
tu piliečiu ir gaut balsavimo 
tiesas iki 21 m. Išsiimkit pir
mas popieras, nes be jų ant
rų negausit.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

P. JATULOVIČIUS.

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

siųsim.

MOKYKLA ŠOKIŲ!
Profesorius Julius 

Silsko užtikrina, kad 
išmokys šokti kiek
vieną jauną ar seną. 
Išmokina valcą 6 ru- 
šiij, taip, kad gali 
drąsiai eit šokti pub
likoj. Taipgi išmoki
na ir kitus šokius su 
keletu vakartį. Moki
na kas vakaras- Lek
cijos yra nuo? valan
dos vakaro iki 11 vai. 
Prof. Julius Silsko 
praneša visiems, ku
rie nori išmokti šokt.

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

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

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

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

7 Harrison are., arti Essez «t„ 
BOSTON, MASS.

1)

2)

3)
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ir 1.00 
ir 1.00

<♦>

brangiausis žmogaus
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Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

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

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

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

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

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

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

.............$1.00 

...................75 
5Oc. ir 1.00 
50c. ir 1.00 
.................. 50 
25c. ir .50

. .50
,10c. ir 1.00 
.................25 
.................10 

............ 3.00
.25 
.25 
.50 
.25 

50c. ir 1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojy nuospaudų. .10c.
Nuo dantų gėlimo.............
Nuo peršalimo.....................
Plaukų stiprintojas... .25c 
Linimentas arba Expelleris 
Nuo plaukų žilimo.............
Nuo Reumatizmo.......... 50c
Nuo lytiškų ligų.......... 50c
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių..........
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..

J ateiti dienomis nuo 9 vai. ryto ir net 
iki 11 vai. vakaro. Taipgi mokina 
visokius šokius: Buck & VVing, Buck 
Skirt. Irish Jig, Clog. Spanish Waltz 
Waitz. Two Step. Side Step ir kitus. 
Subatomis ir Pėtnyčiomis vakarais 
mokina šokti dovanai, Mokytosai: 
Miss Antanina Kietnier, Miss Joan- 
na VValets ir profesor Julius S ilsko. 
Pirma lietuviška mokykla Amerikoj. 
1843 So. Halsted Street,

Pitone Canal 3763 
CHICAGO, ILL.

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

„DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

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

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydanti mostis nuo 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 e.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c. 

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

VisoL ie kvepianti muilai‘10. 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50. 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

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

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

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

Gyduolių galite reikalaut ir ?per laiškus, o męs 
prisiysįme jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

The PHILADELPHIA M. CUNIC, 
1117Walnnt st, Philadelphia, Pa.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi* ; 
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytišku gyvenimu ir 
aiškiai, atvirai teip išdėstinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
ras: i. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskų negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygį atrasite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojim^su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg. sukliu
rę, pasigading per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip piprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomls ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrj rodį.

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jį apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletį štampų už pri- 
siuntimį.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
Sitį apgarsinimį ir adresuok teip:

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

Ofise valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 pę 
pietų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo I 
6 iki 8.

ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
Sinigų ir turėsite gražius rubus. 

[ęs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gurus vyrams Siutus ir (burbtus 

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

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

222 W. Broadvvay, ir 24 Ames St., 
So. Boston, Mass. Montello, Mass.

Telefonas: So. Boston. 21013.

£5
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(Tąsa nuol-mo pusi.)

Ipswicho streikieriai 
išmesti ant gatvės.

Liepos 14 d. gavom iš Ips- 
wich, Mass., telegramą: "šį
ryt pradėjo kraustyt strei
kierius iš namų. Atsiųskit 
’Keleivio’ reporterį.”

Paliepus mezginių kompa
nijai, 15 Šeimynų likos iš
mesta iš namų ant gatvės su 
visais rakandais. Moterįs 
su kūdikiais ant rankų verk
damos prašė susimylėti, bet 
kapitalistai neturi širdies. 
Pirmutinė šeimvna likos iš- 
mesta iš No. 14 Estes st. Še
rifai atėję pasakė: ”Męs atė
jom jus iškraustyt.” Mote
ris, lenkė, atsakė, kad ji ne
gali kraustytis, nes neturi 
kur, ir prašė, kad palauktų, 
kol ateis jos vyras iš darbo 
”0 ne! ne!” atsakė vienas iš 
šerifų. ”Jei jus neturit kur 
kraustytis, tai męs išmesim 
jūsų baldus ant kelio.” Ir 
tuojaus pradėjo eiti laukan 
krėslai, stalai, puodai, dra
bužiai, lovos ir viskas. Mo
teris stovėjo žiūrėdama ir 
verkė, o vaikučiai glaudėsi 
prie jos ramindami: ”Ne
verk, mama, męs išmiegosim 
ir ant gatvės.”

Taip vaišinami vyskupo 
dirbtuvės darbininkai.

Pereitoj nedėlioj, tuoj po 
pietų, Bostono užtakoj vėjas 
apvertė žeglini laivą ir 8 
žmonės prigėrė. Ant laivo 
buvo iš viso 14 vyrų. Visi 
jie buvo kaimynai iš Char- 
lestowno; kadangi diena bu
vo karšta, jie susitarė iš
plaukti ant jūrių pameške
rioti. Jiems bemeškeriojant 
ir bejuokaujant, staiga paki
lo smarkus vėjas, laivą ap
vertė augštyn kojomis, o 
juos sumetė i jūres. Pakol 
pribuvo pagelba, aštuoni vy
rai nuskendo.

kartu atiduos policijai paė
męs jo vardą ir pravardę, 
paleido. Visus tuos vaikus 
męs gerai pažįstame ir iš- 
siklausinėjom tėvų pavar
des. Vienas iš jų yra labai 
gerų tėvų. Motina jo eida
ma pro "Keleivio” redakci
ją žegnojasi, kad nepristotų 
"pikta dvasia," todėl žinome, 
kad musų žodžių lie žmonės 
nepaklausys, už tai meldžia
me vietinio klebono, kad jis 
bažnyčioj persergėtų tuos 
tėvus, kad jų vaikai eina blo
gais keliais. Pereitais me
tais lietuviai rinko parašus 
prieš svetimtaučius valka
tas, bet gali prieiti ir prie to, 
kad gali jieškot valdiškos 
pagelbos ir prieš lietuvių; 
valkatas.

Katilninky (boilermakerių) 
Streikas platinasi. .

Bostone ir apielinkėse iš
ėjo iš viso 22 šapos, apie 900 
darbininkų unijistų ir apie 
2,000 ne-unijistų. Reikalau
jama $3.50 per dieną amat- 
ninkams. Geriausia laikosi 
lietuviai, kurių yra apie 300. 
Tie neina niekad skebauti.

SUSIRINKIMAS
Ketverge, 17 liepos 7 vai vakare 

atsibus L. S. S. 60-tos kuopos susi
rinkimas; visi sąnariai malonėkit bū
tinai atsilankyti, nes yra daug svar- 

I bių 
1376

dalykų. Paprastoj svetainėj, 
Broadway.

Sek J. Klevas.

i

LIETUVY, EIK PAS LIETUVĮ
Pirkt Dziegorėlius, Lenciūgėlius, 

Šliubinius žiedus, Šipkortes, pada
ryt Doviernastis, išsiųst Pinigus į 
Lietuvą ir t. t. čia galite gaut nu
sipirkti puikios popieros gromatų 
rašymui ir visokių knygų. Jau per 
19 metų iš šito užsiėmimo pragy
vena. tai reiškia, kad reikalus žmo
nėms atlieka teisingai ir gerai. To
dėl visi eikite pas

JURGĮ JEŠMANTĄ
6 So. Washington st.. Kampas E. 
Market st., WILKES BARBE, PA.

DARBO BIURAS
Męs visuomet samdome žmones j 

Kanados dirbtuves, ant farmų ir ge
ležinkelių.

Dabar reikalinga 100 darbininkų.
UNITED STATĖS EMPLOYMENT

OFFICE
43 Portland Street, Boston, Maaa

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUS

ANTANAS AšMIANSKAS

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

American Rubber Co. 
dirbtuvėj East Cambridge, 
12 liepos kirpimo skyriuje 
kilo streikas ir norima išves
ti visą dirbtuvę, kurioj dirba 
1,500 žmonių.

Pereitoj nedėlioj ant 
Quincv Skvero policija areš
tavo kunigą P. Drake’a už 
prakalbas. Kunigas jau kelis 
vakarus tenai kalbėjo apie 
socijalizmą, aštriai pa
smerkdamas kapitalistų šu
nybes. Policijai tas nepati
ko ir ji pranešė jam, kad jis 
daugiau apie socijalizmą 
žmonėms nekalbėtų. Kuni
gas tuomet pareikalavo lei
dimo, bet negavo. Jis tuo
met nutarė kalbėti be leidi
mo, tikėdamas, kad nolicija 
neturi tiesos atimti jam žo
džio laisvę. Bet jis apsiriko. 
Pradėjus jam kalbėt, polici- 

i ja jį suėmė ir nugabeno ka- 
jėįiman. Minia žmonių nu
ėjo paskui, protestuodama 
prieš policijos sauvale ir rei
kalavo kunigą paleisti. Po
licijos kapitonas atsakė, kad 

! tik tuomet jį paleis, kaip už
dės už ii kas nors $100 kauci
jos. Tada išėjo iš minios 
■vienas žmogus, uždėjo $100 
ir paliuosavo kunigą.

i

Jau nuo seniai apie kam
pą Broadway ir Dorchester 
avė. slimpinėja 5 lietuvių 
vaikai, barškindami paga
liais palanges ir tykodami kų 
nors pavogt. Liepos 7 d. ne
toli "Keleivio” namo susto
jo ant Broadway vežimas su 
alaus bonkomis. Tuojaus 
vienas tų mažų vaiki j ozų pa
sišokėjo ant vežimo, ištrau
kė bonką alaus ir leidosi bėg
ti. Einantis gatve tūlas vy
ras tą viską matė ir užsto
jęs vaikėzui kelią, pagavo ji. 
Nors ir niekšas vaikas, bei 
pradėjus jam prašytis, tas 
vyras nafirasines, kad kitu skiepai vandens.

Joseph E. L. Miller, pla 
čiai žinomas biznierius, nu 
teistas ant 30 dienu kalėti 
man už tai, kad girtas va 
žiavo automobilyje.

Pereitam ketverge po pie
tų pro Bostoną perėjo smar
ki audra su perkūnija. Į pie
tus nuo Bostono perkūnas 
trijose vietose trenkė Į na
mus ir uždegė juos. Apart 
to, daug suskaldyta ir išlau
žyta medžių, kuomet žemes
nėse vietose pribėgo pilni

THE KEMPTON CO
HAVERHILL, MASS.

P. GARDZIULIS, pardavėjas

ViesasIšpardavimas Sumažinimo
— .. Krautuvės,

męs nutarėm išparduot savo tavorus papiginta kaina:

M

M

M

už $6.25
„ $12.50
„ $14.50
„ $17.50

kaip tai:

CIITT A Ivertes pakuodamiO1U1 Al » $18 20
$22 

„ $25-28 „
Taipgi ir ant kitokių drabužių, 
marškiniai, kalnieriai, kaklaraiščiai, ke
purės, čeverykai ir kitoki pasipuošimui 
daiktai,parsiduoda dabar už pusę kainos

Taigi, vietiniai ir aplinkinių miestų lietuviai pasi- 
nadokite ta proga, kuri leidžia jums nusipirkti ge
rą tavorą už pigiai ir sučėdina jums pinigą. Prie 
to Jums patarnaus ir atsakančiai pritaikys siutus 
Jūsų tautietis — Petras Gardziulis.

PAMETĖ.
Liepos 4 d. City Point so

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

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

priklauso prie prasčiausių 
vidurių suirimų šiame me
tų laike.

Severas Vaistai
Nuo Viduriavimo

(Severa’s Diarrhoea Remedy)

yra gyduolė sustiprinanti 
ir reguliuojanti vidurius. 
Pasekmingos ir vertos už- 
sitikejimo: vidurių paliuo- 
savime, diegliuose ir vi
durių skausmuose, esant" 
žarnų uždegimo prajovams 

Kaina 25 ir 50c.

Severos
Gothardo Aliejus

(Severa’s Gothard Oil)

priklauso prie geriausių iš
laukinių gyduolių nuo reu- 
matiškų skausmų. Pata
riamas nuo:

Parduodamas dabar dvie
ju didumų: 25 ir 50 centų.

Jeigu reikalaujat vais- 
tų-reikalaukit_Severos 
Reikalaukit, kadfjums, 
duotų ne kitokius, tik 
Severos. Jeigu jūsų ap
tiekorius negali jų pri
statyti, ^parsitraukite 
stačiai nuo musų.

W. F. Severą Co.
CEDAR rapids. iovva

Russian-American Bureau.

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

Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, 
Michigan valstijoj, Lake ir Mason 
paviete, kur yra jau apsigyvenę 145 
Lietuviai Farmeriai, toj apielinkėj aš 
turiu paėmęs nuo anglų ant pardavi- i 
mo daug gyvenamų farmų su triobo-■’ 
mis ir sodais. Laukai lygus ir derlin
gi. Farmos visokio didumo ir visokių 
prekių. Akeris prekiuoja $20 ir dau
giau. Anglai, nenorėdami gyventi tar
pe užsigyvenusių lietuvių, pavedė par
duot savo farmas pigiai. Todėl labai 
gera proga nusipirkt gerą farmą pi
giai. Tose pačiose vietose turiu gra
žios ir derlingos žemės, bet da neiš
dirbtos, kur galima nupirkus už pigę 
prekę padaryt geras ir brangias far- 

j mas. Kiekvienas gali pirkt tiek ake- 
rių, kiek nori ir parsiduoda ant labai 

j lengvų išmokesčių. Žemė traukiasi 
palei upelį arba palei ežerus, kuriuo
se yra daug žuvų. Dabar labai gera 

i proga pamatyt ir apkainuot farmų 
vertę, kolei ant laukų javai, todėl ku- ! 
rie norit pirkti farmą, atvažiuokit pa- j 
sižiurėt tuojaus. Turiu farmų ant 
pardavimo su apsėtais laukais, visais 
padarais, mašinomis, ir gyvuliais, tik 
eik ir valyk sau javus, viskas gatava. 
Perkant Čia farmą nieko negalima 
trotyt. Atvažiuokite dabar, pačiam 
vasaros vidurije pas mane ant far
mos. Būdamas pats farmeriu, galiu 
duot teisingą patarimą, kaip pradėt 
ūkininkauti. Atvažiavę dabar galėsit 
praleist vakacijas pas mus ant farmos 
ant sveiko oro. upėse ir ežeruose pasi- 
žvejoti ir apžiurėtitinkame snį plo
tą žemės. Atvažiavę į Peacock, tuo
jaus telefonuok į mano farma, o aš 
atvažiuosiu automobilium ir apvešiu 
no tas vietas kur galėsi išsirnkti sau 
farma. Parašyk laiška. prisiusiu 
knygutę ir maną tų plotu dovanai.

ANTON KIEDIS. 
Peacock, Lake Co., Mich.

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

JAMES ELLIS CO.
Kampas B St. ir Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pranešame lietuviams gy

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

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

Atdara panedėlio ir suba-i 
tos vakarais.

JAMES ELLIS CO.
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA 145 ^feoston, Mass.

LIBIJA.
TIESIOGINĖ LINIJA TARP 

RUSIJOS IR AMERIKOS
Turi didžiausius, gražiausius ir ge

riausius paėtavus, naujus dvi-šriubi- 
nius laivus.

Russia — 16.000 tonų 
Kursk — 13,500 tonų

Czar — 13,000 tonų.
9 dienas be per- 
dienų be permai-

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

I

3ėia
2-ra
Ima

Roterdamą per
mainos, per 11 
nos
$33.00
$45.00
$65.00

Išplaukia kas
Reikalaudami platesnių žinių kreip

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

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

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

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

CHICAGO. ILL.

Profesorius medicinos

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

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

DĖL REKLAMOS 
LAIKRODĖLIS 

DOVANAI!!!
Dėl reklamos išleisim 

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

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

MOROZOW & GO.
<1 st.. New York. N. Y.

LIETUVIAI! TApINANT pINIGUS
Laikykit juos
Saugiame Banke. Musų Bankas yra po priežiūra lllinois valstijos.

KAPITALAS IR $262.500.00 VŽT1KRISA
PERVIRŠIUS 9 ------------------- PINIGŲ SAUGUMĄ

Priima depozitus, kad ir nuo $1.00 ir moka ^procentą už visą laiką.

Aš noriu atkreipti Jūsų doma link musų pinigų siuntimo 
ir laivakorčių pardavimo skyrių. Reikalus atliekame gerai 
greitai ir už pigiai. Taip pat'atliekame ir per laiškus. 
Rašykit. Vedėjas Lietuviško Skyriaus— A. PETRATIS.

GENTRAL MANUFAGTURING DISTRIGT BANK
1112 W. 3 5-ta Gatve (netoli Morgan), Chicago, III.

i K N Y
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

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

l’žnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skvstibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsi veržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms? *

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

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

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

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

Ta dykai g-auta knyga yra wertė» 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
DR. JOS. L1STER & CO, L. 401, 208 N. Fifth Avė., Chicago, III.

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

Vardas L pavardė

Adresas Steitas




