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New England, and about 
400,000 in the United Statės.
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Ali communications should be 

addressed to:
“KELEIVIS”

28 B’ way, S. BOSTON, MASS.

Protestai prieš Lenos 
skerdynes.

Protestai prieš Lenos 
skerdvnes nesiliauna. Bal.v
14 kąlių fabrikų darbininkai 
Rygoj apskelbė vienadienini 
streiką. Tą pati padarė dar
bininkai Chersone, Kijeve, 
Odesoje, Saratove, 
burge ir tt. ir tt.

V kz, 

Peter- 
Tečiaus 

didžiausi protestai buvo Pe
terburge. Bal. 15, kaip skel
bia pati valdžia, Nevos pro
spekte 12 vai. dienos pradė
jo rinktis mažos žmonių 
grunos. Už valandos minia iš 
200 žmonių — besimokinan
čios jaunuomenės ir darbi
ninkų — giedodami revoliu- 
cijines giesmes pertraukė 
Nevos prospektu, bet polici
jos buvo išvaikyta.

Tuo pačiu laiku kitoj vie
toj irgi jaunuomenės būrys 
buvo pradedąs giedoti revo- 
liucijines giesmes, bet irgi 
buvo policijos išvaikyti. Kai 
kur rinkosi žmonių minios 
po 300 ir 400, bet visos poli
cijos buvo vaikomos. Vienoj 
vietoj minia iš 132 žmonių 
atsisakė išsiskirstyti, todėl 
policija juos apsiautė ir vi
sus suėmė. Apskritai 15 ba
landžio buvo rengiama dide
lė demonstracija, bet polici
ja sukliudė. Bal. 15 naktį 
padaryta daug kratų ir su
ėmimų tarp besimokinan
čios jaunuomenės ir darbi
ninkų.

Badas.
Kaip jau buvo rašyta, ba

daujantieji rusų valstiečiai 
pulkais bėga šaltan Sibiran, j 
kur tikisi išliksiu nuo bado. 
Čia irgi reikia netik badau
ti, bet ir šalti. Valdžia tei
kia šiems išeiviams šiokią- 
tokią pašelpą, bet tos pašel- 
pos toli neužtenka, o da tan
kiau toji pašelpa niekam y- 
ra verta. Tai šiomis dieno
mis tam tikra revizija išaiš
kino, kad viskas, ką nė tei
kė valstiečiams pagelbos ko
misijos, visa tai menkos ir 
abejotinos vertės. Iš 1800 
išeiviams skiriamų arklių 
tik 926 atiduoti valstiečiams. 
Kiti visi žuvo dėlei įvairių j 
ligų. Aiškinama, jog tas at
sitiko dėlto, kad valdinin
kai pirkdavo arklius be ve- 
teranoriaus priežiūros. Duo
nos išeiviams išvežiojimas 
atsiėjo irgi du syk brangiau, 
negu paprastai atsieinar 
Šienas buvo vagiamas, o kas 
liko neišvogto, tai daugiau
sia supuvęs..

Toki "gelbėtojai” dabar 
patraukti atsakomybėn. Ei
na tardymas.

Parsidavęs žandaras.
Karo ministerijoj buvo 

užėmęs gana augštą vietą 
žandarų papulkininkas Mia- 
sojedov. Kas tai į ”Nov. 
Vr.” parašė, kad Miasojedov 
esąs kitos valstybės šnipas, 
kad išdavęs jai kokius tai 
Rusijos paslapčius. Miaso
jedov už tą parašymą su
mušė ”Nov. Vr.” redaktorių 
Suvoriną. Miasojedcvą šni
pinėjime įtarė ir Gučkovas. 
Miasojedov atstatytas nuo 
vietos.

Vėl Anglija paralyžiuota 
streiku.

I

i Kelios dienos atgal su- 
I streikavo Londone laivų lo- 
duotojai ir kiti dokų darbi
ninkai. 25 geg. d. prie strei
ko prisidėjo daiktų važioto- 
jai ir streikierių skaitlius 
jau siekia 120,000. Londono 
prieplaukoj stovi 150 laivų, 
pilnų maisto. Niekas jų ne- 
išloduoja. Transportacija 
arba išvežiojimas irgi galu
tinai sustabdytas. Niekas 
vežimų neprikrauna, neiš
tuština ir neveža į'rinkas. 
Dokų darbininkai reikalau
ja didesnių algų, trumpesnių 
valandų ir atpiginimo mais
to. Važioto jų žymiausis
reikalavimas yra, kad mais- 

I tas butų atpigintas, nes vis
kas taip pabrango, kad An
glijos darbininkas negali be 
skurdo pragyventi.

Karalius tariasi su valdi- 
■ninkais kas daryt, nes ilgai 
streikuot negalima leist, 
kadangi maisto greitai visai 
neliks ant rinkų, o esantįsis 
'laivuose gadinasi.

Orlaivininkų streikas.

Vokietijos profesij'onali- 
niai orlaivininkai, kurie turi 
sutverę savo uniją, nutarė 
streikuot, jei orlaivių dary
mo kompanijos nepakels 
jiems algos. Jie reikalauja, 
kad mažiausiai 75 dol. butų 
mokama orlaivininkui į mė
nesį. Dabar tūli gauna tik 
po $35. Tai bus pirmas žmo
nių istorijoj orlaivininkų 

i streikas, jeigu jis įvyks.
Ledai Šveicarijoj.

Iš priežasties šaltos žie
mos ir nuolatinio snigimo 
Alpų kalnai Šveicarijoj tiek 
apšalo, kad atėjus pavasa-! 
riui pradėjo milžiniški le
dai slinkti žemyn. Tūli tarp- 
kalniai liko prigrūsti ledais. 
Jų slinkimas ir puolimas nu
akėja tulus slėnius tiek, kad 
tik akmuo pasilieka. Dau
gelis bakužių liko nustumta 
į pakelnes. Su gyventojais 
atsitinka nemažai nelaimių.

Iš karės lauko.
Italija užima vieną po ki

tos Turkijos salas Egejiško
šė jūrėse ir jau greitai pil
nai įsiviešpataus ant viso 
archipelago. Už tai Turki
ja veja iš savo šalies visus 
italus. Europos valsty
bėms nepatinka Italijos vieš
patavimas ant Egejiškų jū
rių, todėl jos tariasi, kaip 
užbaigt karę tarp Italijos ir 
Turkijos. Patariama Itali
jai, kad ji sugrąžintų Turki
jai salas ir pasiliktų Tripo- 
lij, bet Tripoli lai busiąs po 
Turkijos ^aidžia kaip E- 
giptas yra po Anglijos val
džia. Be to, Turkija turė
sianti užmokėt Italijai karės 
lėšas.
Juodrankių byla baigiasi.
Italijos mieste Viterbo 

jau antri metai eina kamor- 
ristų arba juodrankių byla. 
Rašyta, kad liko susektas 
centras baisiausios organi
zacijos ir iš teismo klausinė
jimų taip rodės. Teisėjai

i

pradėjo gaut gazdinančius 
laiškus ir daugelis apsimetė 
liga ir atsisakė dalvvaut tei
sme. Dabar iš tos garsio
sios bvlos liks tik muilo bur- 
bulas, nes klausinėjimai pra- 

| sikaltėlių trumpinami ir bir
želio mėnesij bylą norima 
užbaigt.

Angliakasių muzika 
geriausia.

Paryžiaus miesto taryba 
paskyrė 2000 dolerių tiems 
muzikantams, kurie geriau
siai atsižymės muzika. Da- 
lvvavo varžytinėse 50,000 
muzikantų, kurie sudaro 250 
benų. Dovaną išlošė Mon- 
tigny Vario Benas, kurio na
riai dirba Couvrieres anglių 

; kasvklose.
Areštai už suokalbį ant 

karaliaus gyvasties.

27 geg. d. praneša iš Ry
mo, kad Italijoj yra areštuo
jama labai daug žmonių, nes 
susektas liko suokalbis ant 
karaliaus Viktoro Emmanu- 
elio gyvasties ir jieškoma 
daugiau dalyvautojų tame 

| suokalbij. Sakoma, kad 
Ąntonio Dalbo, kuris keli 
mėnesiai atgal norėjo nu
šaut karalių, prisipažino a- 
pie suokalbį.

Airijos autonomija.
Anglijos atstovų namas 

svarsto įnešimą, ar duot Ai
rijai autonomij'ą arba savi
valdą, ar ne. Airijos žmonių 

i ūpas ir daugelio Airijos pa- 
trijotų ir progresistų reika
lavimas parlamente verčia 
duot Airijai autonomiją, bet 
atgaleiviškieji parlamento 
atstovai tiek visokių priedų 

! prikergė prie autonomijos 
i biliaus, kad ji nieko nereikš- 
; tų , jei ir butų suteikta, ka
dangi priedai galutinai 

! muša patį bilių.
Anglijos darbininkai 

pasirodo.
Londono transportacijos 

darbininkai reikalauja di
desnių algų, trumpesnių 
darbo valandų, geresnių 
sąlygų ir jų organizacijos 
pripažinimo. Elektros dar
bininkų unija pranešė, kad 
Londonas ir kiti miestai at
sidurs tamsoj ir judėjimas 
bus sustabdytas, jei trans
portacijos darbininkų reika- 
laimai nebus išpildyti.

Sukilimas Austrijoj.
24 geg. d. iš Austruos mie

sto praneša, kad socijalistai 
apskelbę generališką streiką 
ir įvykęs didelis sukilimas iš 
priežasties nesuteikimo ly
gių politiškų tiesų visiems 
vyrams. Valdžia buvo žadė
jus duot visiems lygias tie
sas, kad socijalistai ir darbi
ninkų unijos to reikalavo, 
vienok ęlabar pranešė, kad 
negali to padaryti. Darbda
viai, norėdami nubaust dar
bininkus už protestavimą 
prieš valdžią, atstatė daugelį 
nuo darbo. Darbininkai ap
leido dirbtuves daužydami 
mašinas ir kitus daiktus. 
Ant gatvių buvo susirėmi
mai su policija ir kariumene. 
Darbininkai buvo tiek stip
rus; kad jokiu budu nepavy
ko juos išvaikyt. Susirėmi
me keletas liko sužeista.

IS AMERIKOS^

I

su-

S. L. R. K. A.

SEIMAS
SO. BUSTOS. MASS.

" Posėdžiai atsidarė antra- 
dienyj, 28 d. gegužės 11:30 v. 
diepa. Iš viso delegatų da
lyvauja 62 ir 4 garbės nariai. 
Seimo pirmininkas 31 balsu 
išrinktas Kadzevskis iš Chi- rikiečiai. 
cago, III. Pagelbininkas 30 
bal. Vasiliauskas. Raštinin
kas 31 balsu Miliukas ir pa-

ma 1 valanda ir 15 minutų, ir 
už tiek turi būt mokama. To 
reikalaujama iš Merrimack 
Manufacturing kompanijos.

Sulig paskutinių žinių, I. 
W. W. unija leidžia šiąnedėl 
per bąlsavimą, ar apšaukti 
visuotiną streiką ar ne. Bal
savimas eina pagal tautas: 
panedėlije, 27 gegužės, bal
suoja portugalai ir lietuviai; 
utarninke lenkai, armėnai ir 
turkai: seredoj grekai ir si- 
rijiečiai; ketverge belgai; 
pėtnyčioj franeuzai ir ame-

Visuotinas streikas.

Socijalistų dienraštis ”Mil-
gelbininku 27 balsais Bra- waukee Leader praneša,

. - - - « — . - Iznrl ravnrii įmiiokad tavorų krovėjų unija 
nutarė apskelbti streiką vi-žauskas. Maršalka J. Ado

ma vičia iš So. Bostono. Pre- e. •- x tt t x--sos komisiinn- 1 Kunio-as sose Suvienytose Valstijose. I^Žilinskas“ii So. SJ i Unija skaito apie 20,000 na- 
12. kun. Kaupas iš Pittston’o rilį
■ ir 3. J. Valiukonis iš So. Bo- ~
ston’o.

Pirmutinė karščio auka.

Pirmutinė karščio auka 
šįmet buvo Washingtone. 23 
geg. vienas žmogus nuo kar- 
štų saulės spindulių mirė, 
o 3 apsirgo.

Kas bus prezidentu?

Amerikos visuomenė ir 
laikraštija labai užintere- 
suota, kas bus sekančiu pre
zidentu? Demokratai nors 
varosi prieš repubiikonus, 
bet jie patįs nesitiki, kad de
mokratas bus išrinktas. Pre
zidento suolas teks, be abe
jonės, republikonui. Bet iš 
republikonų varosi du: Taf
tas ir Rooseveltas Pasta
rasis turi daugiau šalinin
kų ir nėra abejonės, kad jis 
bus aprinktas kandidatu.
Tuo tarpu laikraštija Roo- 
seveltui labai priešinga, nes 
jis veržiasi jau į trečią tar
nystę. Jei ne demokratų 
partija, tai republikonai, 
tur būt, skiltų pusiau ir vie
ni statytų Rooseveltą, kiti— 
Taftą/ Bet pastačius du 
kandidatu, republikonų bal
sai pasidalytų pusiau ir de
mokratai laimėtų.

Nors šitos partijos abidvi 
kapitalistiškos, bet dėl ^ne
kuriu smulkmenų tarp savęs 
nesutinka. Vienok kada so- 

! užmetamos jam kaltės, kad cijalistų partija daugiau su- 
stiprės, tai musų republiko
nai susilies su demokratais 
ir išvien kovos prieš socijali- 
stus. išstatvdami tik vieną 
kandidatą, kaip tai buvo pa
skutiniuose majoro rinki
muose Milvvaukee, Wis.

Socijalistai šįmet pastatė 
kandidatu į prezidentus E. 
Debsą ir už jį darbininkai 
privalo balsuot.
Įgriuvo platforma; 15 su

žeista.

guli prie audinyčių kompa-i New York. — Prie šv. 
nijos ir todėl keršydamas i Klemenso lenkų bažnyčios 

----  — j------ - ; pereitoj nedėlioj įgriuvo į 
skiepą platforma su 50 žmo
nių. 15 ypatų sužeista, vie
na mirtinai.

ir č. j. vanuKoms iš £>o. no- Chicagos vežėjų unija iš- 
_ v. Į perkratinėjimo reiskusi norą išeiti į streiką 
skundų komisiją: Mikalaus- užuojautos pirmiem-pirmiem-
kas ir Staknevičia. Peržiurę- siems.
jimui knygų:. Vitkauskas, Kapitalistiški laikraščiai 
Stulgaitis ir Cepamoms.

Toliau sekė centro sekre- . 
toriaus raportas. Iš viso 
narių yra 6387. Tikras ka
sos stovis: pas iždininką j

I

meluoja.

Los Angeles, Cal. - Vieti
niai kapitalistų laikraščiai 

i paleido paskalą, buk advoka
tai iq to. tas Clarence S. Darrrv pasi-$9118. z2, nejudinamo turto kad
$22.82633; viso $31,945.65. ?.ęs 3 V. reporteriams, Kaa _ ,. teisme ns pnsipazinsiąs priePosėdis užsidarė 1:10 die-‘ ~
n3- tuomi išvengti kalėjimo.

Antras posėdis prasidėjo Dabargi Darrow praneša, 
3 vai. po pietų. Gana įdo- ]^a(j >nieko panašaus rė
mus buvo raportas kun. porteriams nėra sakes ir nie- 
Dummaus^ (dvasiško vado- kad nesakysiąs. Darrow pa- 
vo), kad iš 12d kp. S. L. R: K. sjryžęs kovoti iki galui, kol 
A. atbuvo velykinę išpažintį j0 apkaltintojai nepripažins

mus buvo raportas kun. I porteriams nėra sakes ir nie-

tik 45 kp. Nors raportus 
buvo prisiuntusios 72 kp. bet 
kitų buvo tik pažįmėta, kad 
užsimokėjo po $6.00 savo 
klebonui ir viskas. (Aišku, 
kad ir geriausi katalikai ne
nori turėt ant savęs jungo). 
Todėl, sulig įnešimo kun. 
Dumčiaus, tapo užtvirtinta, 
kad įdėt į konstituciją skirs
nį, kad kiekvienas narys, 
kuris neatbus velykinės iš
pažinties, pranešus dvasiš
kam vadovui bus suspenduo
tas o po 60 dienų jei neatliks 
išpažinties taps išbrauktas. 
Bostono delegatas Skuduris 

j padarė patėmijimą, ką daryt 
su tais nariais, kurie neturės 
užsimokėt už išpažintį, bet 
tą klausimą tuojaus už
gniaužė. Toliau paskyrė 
$100.00 iš tautiškų centų 
New Yorko Lietuvių Imi
grantų Draugijai. Pageri
nimui čarterio išrinkta ko
misija iš Mass., Pa., III. ir 
N. Y. valstijų susipažint su 
valstijų tiesomis.
Lowellio audėjai prašo aukų.

Lowellio audėjų streikas 
ne tik nesibaigia, bet jis, ga
lima sakyt, tik prasideda. 
I. W. W. sekretorius Ceriel 
Vandevelde mums rašo, kad 
centrališkas komitetas svar
sto jau generališką streiką, 
nes savininkai laikosi išvien 
ir remia vienas kitą. Toliau 
sekretorius prašo daugiau! 
aukų.

Šiuo kartu streikieriai ’ 
reikalauja, kad už viršlaikį | 
per pietus kompanija skaity- 
tų čielą ir vieną ketvirti lai- .lė ant kalėjimo, išvilko ne
ko. t. y. jeigu bus išdirbta 1 'laimingą negrą ant gatvės 
valanda, tai turi būt skaito-1 ir gyvą sudegino.

jį nekaltu.
I
Clintono audėjai protestuo

ja prieš teisėją.

Clinton, Mass. — Audėjai 
streikieriai pakėlė čionai 
protestą prieš teisėją Jona- 
than’ą Smithą, kad jis pri- 1 • • 1 • v* T

streikieriams per daug aš- 
■ triai juos baudžia. Taip 
18 gegužės jis nubaudė 8 
moteris ir 5 vyrus po $25 ir 

Į $30 kiekvieną. Nubausti 
padavė apeliaciją.
200,000 žmonių reikalauja 

pageltos.

Bonton Rouge, La.—Pra- 
monijos komisija įsteigė čia 
fondą šelpimui nukentėju
sių nuo potvinio Mississippi 
upės klonįse žmonių. Apie 
200 tūkstančių žmonių liko 
be pastogės ir turto ir netu
ri ko valgyt. Juos šelpia 
valdžia ir kaimynai. Kai- 
kurie miesteliai ir dabar 
stovi da užlieti. Daug na
mų vanduo visai nunešė. 
Sudegė už $800,000 degtinės.

Schenley, Pa. — 23 gegu
žės čionai sudegė du degti
nės sandėliai. Ugnis sunai
kino 857,500 galionų degti
nės. Nuostoliai siekia 
$800,000.

Sudegino ant laužo 
juodveidj.

Tyler, Tex. — Policija 
reštavo čionai juodveidį už 
užpuolimą ant baltos mer
ginos. Baltųjų minia užpuo-

a-

I

Rusai boikotuoja ameriko
niškas mašinas.

I Washingtoną praneša, 
• kad visoj Rusijoj tikrieji ru
sai (juodašimčiai) skelbia 
prieš amerikoniškas maši
nas boikotą už tai, kad Ame
rika pertraukė su Rusi
ja sutarti dėl nepripažinimo 
amerikoniškų pasportų, ku
riuos Suvenytų Valstijų val
džia iždųoda grįštantiems į 
Rusiją žydams.

Sustreikavo rubsiuviai.

St. Louis, Mo. — Schwarb 
Clothing Co. sustreikavo 500 
rubsiuvių dėl numušimo mo
kesties ir žiauraus apsiėji
mo su darbininkais.

Darbininkai susiorgani
zavę į U. G. W. of A. Rei- 4 
kalaujama pripažinimo uni- ( 
jos ir pakėlimo mokesties 
ant 20 nuošimčių. Todėl iš 
kitur rubsiuviai tegul čia ne
važiuoja. kol streikas pasi
baigs.

Be to da čia streikuoja ir 
kuroiai. Rubsiuvis.

(Pabaiga ant 8 pusi.)
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manauskienė moterų klau- 
Tik niekai, kad ji su-
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atsigriebimo, tad jį nuvežė 
į Massachusetts Generališ- 
kąjį ligonbutį ir padėjo su 
visais ligoniais į krūvą. Iš 
ten jis pabėgo ir atvyko į 
„American” redakciją.

Pinigų jis da negavęs už 
savo badavimą. Daktaras 
Benedict ir kiti laboratori
jos viršininkai pasielgę su 
juomi kaip su šunim, nes po 
tokio ilgo badavimo, kada 
jis liko nukankintas netiku
siame calorimeterij išmetė jį 
laukan ir nedavė jam to, kas 
buvo žadėta.

Ir dabar da Levanzin 
I tvirtina, kad badavimas yra 
I vienas iš sveikiausių įmo
nių, tik Amerikos mokslin
čiai nemokėję su juo žmoni
škai apsieiti.
Pasirodė Pilypas iš kanapių.

20 geg. randame ”Worce- 
ster Telegram” štai kokią 
žinią:

snį laikraštij „Contempo- „Vakar priešpietiniam 
rary Review,” kur buvę iš- Į savo pamoksle kun. Vincas i 
aiškinta, jog žmonės persi- Į Buchoveckas, šv. Kazimiero 
valgo ir nėra tai sveika. Jis i lietuviškos bažnyčios pasto- 
pradėjo mažai valgyt ir vie- rius, ant Waverly gatvės, 
nu laiku išbadavęs 8 dienas, ragino savo parapijos žmo- 
Kada jis įprato į badavimą, 
jau išbadavęs vieną sykį 40 
dienų, o jo žmona išbuvus 
nevalgius 33 dienas. Bada
vimo laike jis dirbęs viską 
tą, ką ir pirma. Jis tiek li
ko užinteresuotas vidurių 
gromuliavimu, kad kreipėsi 
į kitus profesorius, melsda
mas patarimų, kaip geriau
siai tą klausimą išrišti. Vie
nas jų rekomendavo važiuot 
į Ameriką pas Carnegie’s 
Maitinimo Laboratori
jos mokslinčių F. Benedictą, 
kuris yra apšauktas geriau
siu žinovu žmogaus vidurių 
veikimo. Levanzin buvo at
sidavęs mokslui ir tuoj susi
rašė su daktaru Benedictu 
ir, palikęs savo šeimyną Ita
lijoj, atvyko į Ameriką. Jis 
tikėjos būt priimtas žmoniš
kai ir gaut pirma pasilsi, kol 
pradės badaut. Bet iš pat Į 
pradžios jį paguldė į ligon- 
butį ir liepė praustis ir mau
dytis, kur visi ligoniai tai da
ro. Levanzin buvo nusilp
nėjęs kelionėj, todėl bijojo 
užsikrėst ligom ir atsisakė 
maudytis ir praustis. Vie
toj suteikt pasilsi, jis tuoj 
liko priverstas pradėt bada
vimą. Mat, daktaras Bene
dict yra badavimo priešas 
ir, reikia tikėtis, norėjo pri
verst Levanziną neišlaikyt 
paskirto dienų skaitliaus. 
Sutarta, kad jis išlaikys ne
valgęs 30 dienų, už ką labo
ratorija apsiėmė jam užmo
kėt 8400. Žinoma, jis iš tos 
sumos ir už kelionę turėjo 
užsimokėt.

Laboratorijoj yra taip- 
vadinamas calorimeter, ku
ris tarnauja išmatavimui ši
lumos, einančios nuo žmo
gaus. Ir daktaras Levanzin 
liko patalpintas į calorime- 
terį, turintį 5 pėdas ilgio ir 
apie 2 pėdas augščio. Kaip 
jis pats sako, jis buvo gyvas 
paguldytas į grabą ir vos tik 
porą sykių dienoj galėjo ap
siverst ant kito šono. Oras 
jam buvo įleidžiamas per 
prietaisas ir įvairus instru
mentai pridėti prie jo pažas
tų ir burnos. Vieną sykį ką 
tik neužtroškinę jį sieros 
gazu, nes orą leidę vaikėzai, 
kurie nėra apsipažinę su 
mašinomis.

Negana visokių žvėrišku
mų. jo laiškus laboratorijos 
viršininkai atplėšdavę ir tik 
tuomet iam perduodavę.

Bet visgi jis iškentėjo 31 
dieną nieko nevalgęs. 
Tai reiškia, kad nė vienas 
žmogus nėra išbuvęs taip il
gai nevalgęs. Po 31 dienai 
iis užbaigė gavėt ir prašė 
lengvo maisto iš daržovių, 
bet iam pasiūlė mėsos ir pie
no, kas ji galėjo užmušti po 
ilgo bado. Kada iis paklau
sė, kur galėtų gaut vieta dėl

Kaip ilgai galima badaut?

Daktaras-profesorius A- 
jpstino Levanzin iš Italijos 
atvažiavo j "Boston Ameri- 
can” redakciją ir be sustoji
mo rėkė: „Duokite man val
gyt, aš esu alkanas. Aš ba
dauju. Aš mirsiu, jeigu 
tuoj negausiu valgyt.” Atsi
tiko tai 20 gegužės d. Jis iš
buvo nevalgęs 31 dieną. Car- 
negie’s maitinimo Labora
torijoj, Bostono priemiestij 
Roxbury.

Daktaras Levanzin tiki i I 
badavimą. Jis tvirtina, kad 
nedavalgymas ir badavimas 
sustiprina smegenų veiki
mą ir prašalina daugeli ligų. 
Italijoj gyvendamas jis ban
dė kelis sykius badauti. Jis 
perskaitęs socijalistų auto-i 
riaus Upton Sinclair straip
snį laikraštij „Contempo-

mašinas, kurios atsisakytų 
galvot ir būt socijalistais.

Lietuviai privalo vyti iš 
savo miestų kun. šnipus, 
kapitalistų tarnus. Čia no
riu pasakyt, kad jei kuris 
kunigas kapitalistams tar
nauja, lai ir algą nuo jų ima, 
o męs darbininkai neduoki
me jam nė cento, nes jis da
ro taip, kad ir tos apverkti
nos, ubagiškos algos męs ne
galėtume uždirbti.

tiviški žmonės, skauda nuo 
smūgio ir partivišką ir be- 
partivišką žmogų. Atei- 
vystės bilius su Rooto prie
du ir panašus dalykai yra 
baisus kaip partiviškiems, 
taip ir bepartiviškiems 
žmonėms. Taigi yra tūli 
bendri reikalai dėl visų ir 
čia jau partiviškumo negali 
būt. Mass. Liet. Polit. Drau
gija gins abelnus lietuvių 
reikalus, todėl ji negali būt 
partiviška.

nes vengti socijalistų agita
torių ir socijalizmo. Kun. 
Buchoveckas sakė, kad jis 
tiki, jog tas vengimas yra 
reikalingas, jei paimt į ati
dą darbininkų paleidimą iš 
darbo vielos dirbtuvėse, nes 
jo parapijos žmonės esą kal
tinami turėjime ryšių su so
cijalistais ir Industrial Wor- 
kers of the World.

„Jeigu jus žinote kokį so
cijalistą arba agitatorių, ku
ris dirba vielos dirbtuvėse, 
praneškite apie jį superiten- 
dentui,” kalbėjo Buchovec
kas. „Iš kitos pusės, jeigu 
jųslikotepaleistu iš darbo už 
buvimą socijalistų, ateikite 
paą mane ir aš išduosiu žen
kleli į superitendentą, kad, 
jus nesate socijalistas ir ne
tikite į socijalizmo princi
pus. Tuomet jus gausite 
savo darbus atgal, bet pir
miausiai reikia ateit pas 
mane ir prisipažint, kad jus 
nieko bendro su socijalizmu 
neturite.”

Ar da reikia didesnių šu
nybių iš kunigų ir darbda
vių pusės linkui darbinin
kų?

Kada pradėjo darbinin
kus atleidinėti, nebuvo ži
nios, kodėl tik tulus atleid
žia. Dabar galima spėt—ir 
gal teisingai, — kad kun. 
Buch—kas patarė, kuriuos 
atleist, o kuriuos palikt. O 
gal kompanija padarė su
tartį su kunigu, kad per jo 
mašiną perleist visus tuos, 
kurie darbą nori gaut. O 
kas iš darbininkų nenori 
darbo gaut? Juk be jo jam 
mirtis! Taigi kompanija ir 
kunigas nori šioj „laisvoj” 
šalij priversti žmonės neti
kėti ir nemanyti pągal savo 
proto veikimą. Socijaliz- 
mas taip sparčiai auga, kad 
kapitalistai šaukiasi į pagel- 
bą kunigus ir mano tuomi 
sustabdyti žengimą to, kas 
nesustabdomas.

Žmogus nėra mechaniška 
mašina. Jis turi liuosą pro
tą ir valią. Proto veikimas 
tankiausiai ne nuo noro pri
klauso. Ir kur tas beprotis, 
kuris galėtų paliepti tam ar 
kitam žmogui protauti ne 
pagal savo smegenų veiki
mą. Vienok vielos kompani
ja ir kun. Buchaveckas pa
sako, kad netikėk i socijaliz
mo principus! Jeigu tavo 
protas mato juose teisybę, 
jeigu tavo protas—gal prie
šingai norui — tiki į juos, 
ar kun. Buchaveckas ir vie
los kompanija yra toki drą
sus ,kad liept nusižudyti 
tau?

Kapitalistai žino ir mato, 
kad socijalistai sparčiai ar
tina pragaištį šiam žvėriš
kam surėdymui, todėl jie 
bando iš žmonių padaryt

„V. Liet.” ir politika.

Jau visuomenė matė, kad 
Mass. valstijoj susitvėrė 
Massachusetts Lietuvių Po
litiška Draugija, apie ką li
ko pranešta į visus laikraš
čius. „V. Liet.” pranešimo 
netalpino, nors Mass. valsti
jos draugijų atstovai nuta
rė, kad butų patalpinta. Iš 
to jau aišku, kad organizuo
tiems ir norintiems save ap
ginti lietuviams „Vien. 
Liet.” atsisako tarnaut. Bo- 

i stono angliški laikraščiai 
geriau patarnavo 
viams, negu „V. L.”

Mums ateiviams gręsia 
pavojus, jeigu bilius t su 
Root’ o priedu pereis per 
kongresą. Taigi, męs,pamatę 
tokį pasikėsinimą ant lais
vės, šokomės protestuot ir 
liko sutverta tam tikra 
draugija. Vienok ir čia p. 
Sirvydui, turbut, nepatinka. 
Gal jis nori, kad niekas ne
protestuotų ir bilius perei
tų... Mažu p. Sirvydui biz
nis iš to butų... ♦

Sirvydas pyksta, buk ko
vą prieš bilių pirma pra
dėjo „Kel.,” Bagočius ir An
tonovas. O kodėl tamista, 
p. Sirvyde, nepradėjai, o ra
miai sau sėdėjai, kada arti
nosi 14 d. gegužės, kurioj 
buvo nuspręsta pradėt bilių . ,. ■. .
svarstyt? Męs pasiskubino-\ 
me sukviest draugijų atsto
vus, sutvert draugiją ir iš
nešt protestą varde Mass. 
valstijos lietuvių, kuris grei
tais laiškais atsidūrė kon
grese ir Mass. valstijos kon- 
gresmanai prižadėjo musų 
protestą įnešt į kongresą. 
Nors męs negalime uždraus
ti bilių perleist, vienok kliū
tį jam padarėm, parodėm, 
kad tūkstančiai lietuvių pro
testuoja prieš jį. Jei tik ir 
kiti ateiviai ir kitų valstijų 
lietuviai taip pasielgtų, tuo
met bilius be mažiausios a- 
bejonės liktų atmestas.

„V. L.” sako, kad Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoj 
turi apgint lietuvius ir vest 
jų politiką. O kur buvo tas 
Susivienijimas su ponu Sir
vydu, kada ateivystės bilius 
perėjo per senatą ir 14 geg. 
d. turėjo būt pradėtas svars
tyt kongrese? Ponų iš SLA. 
ir „V. L.” nesimatė. Čia tu
rime dar pridurtu, kad iki 
šiol S. L. A. politikoj visai 
neveikė. Dar blogiau. Jis 
pats buvo pasikėsinęs ant 
žmonių tiesų, atimdamas 
nuo jų balsą, ko dar valdžia 
nedaro.

Negana to. Sirvydas dar 
bando išardyt naujai susi
tvėrusią draugiją. Argi tu
ri tas žmogutis nors kiek 
senso, jei jis skelbio, kad S. 
L. A. gali atlikti taip pat 
gerai visokius politikos rei
kalus, kokius užsidavė at
likt draugija? Juk kiekvie
na valstijos draugija turi 
kur kas didesnę svarbą sa
vo valstijos politikoj, negu 
abelna visų valstijų draugi
ja. Jeigu męs Mass. lietu
viai kalbėsime į savo vals- 
stijos įstaigas, tai tas kalbė
jimas kur kas daugiau 
reikš, negu kad už mus kal
bėtų kitų valstijų lietu
viai.

Sirvydas stebiasi, kodėl 
draugija dengiasi beparti- 
viškumu, nors ją veda parti- 
viški žmonės. Juk ir čia nė
ra senso. Mums rodos, kad 
valgo ir partiviški ir bepar-

Atsakymas ir klausimas 
„Lietuvai.”

Nors nieko tokio nebūtų, 
jei tą ar kitą laikrašti išleis
tų žydai, vienok ”Lietuva” 
užsispyrė klausinėt, ar tik
rai „Keleivi” leidžia lietu
viai, o ne žydai. Męs jau at
sakėme du svkiu, kas leidžia 
„Keleivį,” vienok „Lietuva” 
nesupranta ir dar syki klau
sia, kad trumpai atsakytu
me: taip ar ne. Ne, gerbia
mieji, ne žydai, o lietuviai, 
J. Gegužis ir S. Michelsonas, 
leidžia „Keleivį.” Ar dabar 
suprantate?

Bet sykiu norim paklaust, 
kad p. Olszewski atsakytų 
trumpai, ar teisybė, kad jis 
nuskriaudė T. M. D. knygo
mis, ar ne?

Plačiai eina gandas, buk 
„Lietuvą” remia juodašim
čiai — taigi vėlgi klausiame, 
ar ji gauna tokią paramą, 
ar ne. Trumpai lai atsako 
mums: taip ar ne.

Į kur dėsitės, jei apsirgsitl 
numirsite be kunigo? 
būt, norėjo pasakyt, kur] 
nigus dėsite be kunigo?

Protingas kvail 

ELIZABETH, N. J.
3 delegatai nuo Socialist 

Party buvo atėję 10 gegužės 
į susirinkimą 147 kuopos L 
S. S. ir kvietė prisidėt prie 
Socialist Party. Kuopa nu
tarė vienbalsiai prisidėt ir 
aplikacijos liko išpildytos. 
Bus tai 18 brenčius Socialist 
Party. F. Petrašiunas.

CLEVELAND, OHIO.-

3 L. S. S. kuopa buvo pa
rengus prakalbas 7 ir 8 geg. 
d. Kalbėjo p. St. Michelso
nas, „Keleivio” redaktorius, 
iš So. Bostono, Mass. Pirmą 
dieną kalbėjo, kaip išpradžių

tvn, ir streiklaužius neleido 
išsiskirstyti, nes bijojo, kad 
nepasakytų kas, kad vilno
nių audimų audinyčia strei
kuoja. Vilnonis preziden
tas ir bosai dirbo dvi dienas, 
kol supirko visus rakandus 
dėl 2 namų, kur streiklau
žiams gyventi, nes jie atva
žiavo su visom virtuvėm. 
Japonas yra už virėją, kuris 

I verda jiems valgį. Prie sto
ties stovėjo musų I. W. W. 
organizatorius Jurgis Rin- 

I kewitz. Kada streiklaužiai 
pradėjo eiti nuo stoties į dir
btuvę, jis paskui pradėjo 

Įkalbėti su keliais streiklau
žiais. 10 vyrų atsiskyrė nuo 
viso pulko ir paliko prie 
Rinkevičiaus ir kitų strei-j 
kierių dasiklaust ir persiti
krinti, ar yra streikas vilno
nių audimu dirbtuvėj, ar v - - - - * v
ne, nes jiems agentas sakęs, žemes,
kad nėra streiko, esanti " ~ 
nauja dirbtuvė pastatyta ir 
nesą darbininkų, ir algas 
prižadėję nuo $12 iki $21 są
vaitėj. Bet kada męs pasa
kėm, kad streikuojam, ir pa
sakėm, kiek algos gaunam 
sąvaitėj, tad jie prižadėjo 
tie 10 streiklaužių, kad jie 
neis nė pažiūrėti į tą dirbtu
vę ir padės mums prikalbėti 
ir tuos, kurie nuėjo į dirbtu
vę, kad nedirbtų ir neatimtų 
nuo musų kąsnio duonos. 
Tą patį vakarą atvažiavo iš 
Lawrence’o da vienas I. W. 
W. organizatorius, Francis 
Miller. Ant rytojaus sušau- sį I “ - - - _

kaip atsirado valdžia ir ku
nigija, ponai ir vergai. Pas
kui aiškino dabartinį darbi
ninkų padėjimą. Nurodė, 
kokiu budu darbininkai gali 
išsiliuosuoti iš dabartinių al- 
ginės vergijos retežių. Vie
nintelis darbininkų būvio 
pagerinimas, tai socijaliz- 
mas, todėl kiekvienas turėtų 
prisidėt prie socijalistų par
tijos ir tapęs piliečiu balsuo
ti už tą partiją laike šalies 
viršininkų rinkimų. Per
traukoj deklamavo eiles A. 
Razevičiutė ir J. Naujokas. 
Publikos buvo pusėtinai. Vi- 

_____  _ _____ __________ ~i klausėsi atidžiai, išski- 
kė mitingą, ant kurio pribu- riant du patrijotu, kurie 

' i vo 40 streiklaužių ir priža-; stengėsi suardyt prakalbas, 
dėjo, kad jie neis nė vienas ^-r musų patrijotai viešai pa
dirbti, nes jie nenorį būti sirodė kuom esą: surašė ant 
darbininkų priešais ir tuoj popierėlių kuošlykščiausius 
pajieškosią darbo kituose žodžius, ką ir smuklės di- 
miestuose, kad galėtų užsi- džiausis girtuoklis gėdytųsi 
dirbti ant tikėtu ir važiuoti ’ pasakyt. Tarp kitko užklau- 
atgal Philadelphijon arba sė ir kodėl socijalistai boiko- 
kur kitur. Daug jau išva- tuoja_ ’ V. Liet.” ir „Liet.” 
žiavo, kiti gavo darbą kito- Kalbėtojas atsakė, ^kad soci- 
se dirbtuvėse, o likusieji da 
vra be darbo ir eina svkiu

Įsu mumis but‘ piketais — 
ir tokiu budu męs tikimės, 
kad męs išlaimėsim pradė
tą savo kovą. Kompanija 
turės mums pasiduoti ir pri
imti musų reikalavimus, tik
tai vienas dalvkas vra, ko 
męs labai bijome — tai pats 
didžiausis streiklaužis ba
das; jis gali mus kovą su
laužyti. Todėl męs Hudso
no streikieriai prašome Jū
sų visų darbininkų ir dar
bininkių, kad pašelptų mus 

i ir atsiųstų mums sudėję po 
| kelis centus. Męs jau 7 są- 
į vaites kaip stovim kovoj 
ir jau neturime iš ko pragy
venti — išmaitinti save ir

SCRANTON, PA.

Angliakasiai jau nerims
ta, tai šen, tai ten beginklių 
žmonių minia eina į kovą s<u

. ------žmogžu
džių—policija. No. Scran- 
ton, pas Cayuga kasyklas, 
kur veik tik lietuviais apgy
venta, 10 geg. buvo smarkus 
susirėmimas su policija. Sa
ko, kad ten jau pradėjo ga
bent streiklaužius, tad ten 
gyvenanti lietuviai ir stojo 
sulaikyt juos. Bet ginkluo- 

|ta policija atrėmė šautuvais! 
pašovė vieną lietuvį į koją. 
Ant rytojaus buvo kratas, 
kaip Rusijoj po stubas; su
areštuota 14 lietuvių, tarpe 
kurių ir 4 moterįs. Sako,! 

i kad tai darbas tos pačios 
kompanijos, kuri turi palei
dus tokius agentus, kurie į-i 
kalbinė ja angliakasius, kad | 
šie eitų ir keltų riaušes, ir Į 
daugiausiai plakasi prie at-! 
eivių. Turbut, bus sutartis1 
kompanijos su valdžia, kad savo kūdikius. Jeigu jus pa- 
paskui galėtų dergt per ka- dėsite mums, tai męs be bai- 
pitalistams tarnaujančius mės išlaimėtume musų ko- 
laikraščius, ką ir daro jau vą
per skiltis tų šlamštų apie Hudsono Streik. Komitetas, 
švetimšalius, kad šie nenuo-1 Sekr. John Taparauskv 
ramos, girdi, eina ant kulkųĮ American House, Hudson, 
kaip fanatikai. Ateiviam Mass.
jau, rodos, nereikėtų dau- 
giau balsuot už žmogžu-I LAWRENCE, MASS. 
džius, bet balsuot už socija- čia buvo prakalbos mies- 
listus; šie mokės palaikyti to salėj. . Kalbėjo p. O. pa
tvarką. j /

Dickson City policijos sime. 
mirtinai nušautas visai ne- lygino moteris su karvėmis, 
kaltas 14 metų vaikas.

Nesusipratėlis.

80 steriklaužių!...

Į Hudson, Mass. 7 geg. at
važiavo 80 streiklaužių iš 
Philadęlphijos. Juos atve
žė iš Philadęlphijos streik
laužių agentas W. H. Wood. 
Prie Hudsono stoties jų lau
kė policistų viršininkas ir 
kiti 4 policistai ir Hudsono 
vilnonis prezidentas T. G. 
Dyson. Kada atėjo trūkis 
ir visi streiklaužiai išlipo iš 
jo, tad juos visus sustatė ei
lėm ir jų agentas ir vilnonis 
prezidentas ėjo pirma į dir
btuvę, o jie visi paskui. Ap
link stotį buvo susirinkę ko
ki 400 žm. ir vaikų, bet pri
eiti prie jų negalėjo: polic- 
manai neleido nė vieno ar-

nors pati sakė, kad reikia 
kovoti už lygias tiesas su vy
rais. Sakė, kad Lawrence hiic*o t j 

dabar labai pagarsėjo ir to- Tikės!” 
liau, esą, reikia jį garsinį. 
Kvietė rašytis prie moterų 
kliubo, kuriame ji išmoky
sianti kovot už lygias tiesas. 
Sakė mačius, kaip merginos 
sykiu su vyrais girtuokliau
ja ir lošia kortomis, kas yra 
tikra naujiena, nes kiti gy
ventojai to nemato.

F. Bakševskis.

RUMFORD, ME._
Musų katalikai užsikvietė 

kun. Žilinską iš So. Bostono 
išklausyti žmonių „griekus.” 
Tas žmogelis ragino rumfor- 
diečius likti tamsiais, t. y. 
nieko neskaityti, kaip tik 
„Draugą” ir dėt pinigus baž
nyčios pasistatymui.

jalistai jų neboikotuoja, tik 
kritikuoja. Toliaus jie pa
reikalavo, kad p. Michelso
nas prieš juos pasiaiškintų, 
kokia jo tikra pravardė ir iš 
kur paeina. Ant to p.. Mi
chelsonas atsakė, kad tokia 
žinia gali būt žingeidi tik ca
ro šnipams. Publikoj suužė 
delnų plojimas; pasirodė, 
kad publika žiurėjo į tuos 
ponus kaipo į polictarnius.

Antrą dieną kalbėtojas 
kalbėjo ant temos: Patrijo- 
tizmas ir Tikėjimas. Mus 
viršminėti ponai ir čia ne
apsiėjo nekėlę intrigų. Kal
bėtojas užklausė: „Pasaky
kit, patrijotai, kaip darbi
ninkai gali apsišviesti ir pa
gerinti savo būvį, o męs mie
lai prie jus pristosimi” Ant 
to ponai'patriotai nieko neat- 
sąkė, tik pradėjo rėkti, kad 
socijalistai slapta žmonėms 
„Kovą” ir ”Keleivį” įkalbi
nėja. P. Šūkis pasakė, kad 
jis pardavinėja laikraščius 
ir kad žmonės kaip užkerėti 
kimba prie „Keleivio,” o 
„Lietuvą” ir „Vienybę” suvi
sai nieks neperka, nors jis ir 
rekomenduojąs tuos du laik
raščiu. Ir pridūrė: „L. S. S. 
tai tik š...rių sąjunga!” Pub
lika pradėjo švilpti ir kojo- 
mi trypti, o P. Šūkis išsišie
pęs prieš moteris, rodyda
mas į jas pirštais: „Jus cici- 

V. Jurkšietis.

BENLD, ILL.
Čia yra 3 kasyklos. Nu

meri j trečiame pradėjo dir
bti škotai, kad sulaužyt 
streiką. Unijistai nutarė 
juos sulaikyt. 10 geg. su
sirinko apie 890 streikierių 
ir laukė prie kasyklų. Prie- 
šakij stovėjo 25 moterįs, ku
rios turėjo lazdas. Kada 
škotai pribuvo skaitliuje 
300 , tad moterįs ėmė pra
šyt, kad jie eitų namo ir 
siūlė jiems duonos ir pini
gų, jei neturi ko valgyt. Vie
nas škotas puolė moterį 
mušt. Kitos apdaužė lazdo
mis jam šonus. Iš to kilo su
sirėmimas tarp streikierių



/ streiklaužių. Pavarto
ms šaudyklės ir revolveriai. 
f streiklaužiai jais ap- 
finkluoti. Po ilgo šaudvmo- 

Zsi liko sužeista 6 žmonės, 
'kurių tarpe yra vienas lie
tuvis. Visgi streikieriai į- 
veikė savo priešus ir nuvai
kė juos namo. Lapinskas.

NORWOOD, MASS.

Pastaruoju laiku pas mus 
eina žymus judėjimas tarp 
lietuvių. Vieni tveria para
piją ir rengiasi statyt baž
nyčia, kiti darbuojasi dėl 
lietuviškos salės pastatymo. 
Beabejonės, bažnyčia čia 
nereikalinga, bet ir salė gal 
nedaug naudos atneš Jei 
taip elgsis musų broliai, 
kaip dabar. Taip dar nese
niai norėta parengti balių 
finu socijalistų svetainėj. A- 
pie tai sužinojo tūlos ypatos 
ir pasiskubino prikalbint fi
nus, kad neduotų salės. Ar 
ir su savąja taip elgsis?
1 • Artojas.

PATERSON, N. J.
Pastaruoju laiku šilko bu

dėjai ir kitokių išdirbysčių 
darbininkai subruzdo orga
nizuotis į I. W. W. uniją, per 
kurios pasidarbavimą dau- 
gelij dirbtuvių liko pakelta 
mokestis. Pamatę kapita- 
talistai, kad darbininkai 
smarkiai organizuojasi ir 
reikalauja didesnės mokes- 
ties, papirko majorą ir poli
cijos viršininką, kad. dar
bininkams "uždraustų susi
rinkimus laikyti. Tas jų no
ras išsipildė: liko suareštuo
ta 48 streikieriai; vieni liko 
nubausti po 10 dol., o kiti pa
sodinti kalėjiman.

16 geg. susirinko i Tur- 
ner Hali kokie 2000 darbi
ninkų apkalbėt bėgančius 
reikalus. Dažinojus polici
ja tuojaus išvaikė. Darbi
ninkai nenusigando: ant 17 
geg. vėl susirinko da dau
giau i Turner Hali ir protes
tavo prieš majorą su polici
ja už žvėrišką pasielgimą su 
streikieriais ir atėmimą lai
svės.

Čia urėdauja demokratų 
valdžia.

Hiholson Fvle Co. dirbtu
vei 4 lietuviai liko atstatyti 
nuo darbo už organizavimą 
prie I. W. W. unijos.

Patartina darbininkams 
nevažiuot i Patersoną, nes 
sunku darbas gauti.

S. Topolis. 

CHICAGO, ILL.
Po visą miestą važinėjasi 

kokia tai daktarė Mrs. S. 
Sheimowicz. Ji tarpe lietu
vių randa šiltą vietelę. Nė
ra tokios ligonės, kurios ji 
neaplankytų ir neatimtų $1,
2 arba ir 5 už savo česnakus, 
cibulius, ramunes, trajanką 
ir kitas panašias gyduoles. 
Kain teko man patirt, tai 
Sheimowicz neturi jokio

New Philadelphijoj karčem- 
ninko Švedo.

Senas Singelis.

BRIGHTON, MASS.

L. S. S. 67 kuopa .turėjo 
diskusijas 19 geg. d. Buvo 
rišami du klausimai: "Ar 
teisingas socijalistų moks
las?” ir "Ar reikia —:1'”~ 
mušt auklėjant?”

Pirmas klausimas 
suotas porą valandų ir ran
kų pakėlimu pripažintas iš
rištu, jog socijalistų moks
las yra teisingu. Antras 
klausimas užsibaigė grei
čiau. Išvesta, kad vaikų mu
šimas pripratina prie muš
tynių, ką jie suaugę ir daro.

A. Bartkevičia Džian

vaikus

disku-

Bambos vietoj pasakė "spy
čių” Cambridge’iaus "Lai
svės" Choras sudainavo ke
lias daineles. Tuomi ir už
sibaigė susirinkimas.

M. Rakauskas.

WALLINGFORD, CONN.* 
1910 m. čia susitvėrė LSS. 

kuopelė ir per jos pasidar
bavimą dabar jau turime 5 
kuopas pas įvairias tautas. 
Geg. 1 liko apvaikščiota ga
na gražiai ir jau dalyvavo 
tūkstančiai žmonių. Kalbė
ta angliškai, lietuviškai, len
kiškai, žydiškai ir italiioni-7 V
škai. Laisvės vaikas.

i MERIDEN, CONN.

Vietinė D. L. K. Gedimino 
draugystė buvo pakvietus 
šv. Kazimiero draugystę su- 
sivienyt, nes perdaug lėšų ir 
vieniems ir kitiems, atskirai 
sales samdant. Kazimieri- 
niai nranešė, kad vienytis 
negali, nes jie turi vesti sa
vo narius atlikti velykinę, 
ko Gedimino draugystė ne
darys. . .Laisvės vaikas.

TENDERD, ILL.

Pas vieną lietuvį J. B. gir
tuokliauta visą vakarą, po 
ko įvyko muštynės ii vieną 
lietuvį Joną Jankūną ant 
vietos nudurė peiliu, o L. 
Saunorį sužeidė. Atsitiko 
tai 2 vai. nakties. Jankūnas 
turėjo 22 metus amžiaus. 
Žudikas pabėgo ir policija 
jo įieško. Visi peštukai ir 
nukentėjusieji paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav.

A. Kairis.

MONTREAL, Canada. 
Kunigas pabėgo. 30 bal.

lietuviškas kunigas pabėgo 
nežinia kur. 1910 m. jis, 
Stasys Kūčias., atvyko čia iš 
Suv. Valstijų su savo gaspa- 
dine, kurią vadino seseria. 
Paskui pasiėmė vieną mer
giną, kuri angliškai jį mo
kinus. Neužilgo atvažiavo 
sesuo iš Lietuvos. Kaipma-(___ , ____ „___  _
tote, šeimynėlė pas kunigą rinko 84.30. Publika da ne 
augo ir tų 8150, ką gaudavo 
jis nuo parapijos kas mėnuo, 

v___jau neužteko. Katalikai ne
supratimo apie daktaro a- paisė ir džiaugėsi bile da jis 
matą ir, rodos, diplomos jo-'moka bedievius keikt ir mal- 
kios neturi: ii sako: "Aš su das išpildė.
Dievo pagelba išgydau viso-i 
kias ligas, mano vaistai ko- 
žnam ligoniui geri ir ligą iš
varo tain, kaip kunigėlis vel
nius. Neturėtų rastis vietos 
tokiai apgavikei tarp lietu
vių.

Jurgis Grigas.

POTTSVILLE, PA.
Užsibaigė čia teismas, ku

ris nagrinėjo 3 svarbias lie
tuviu bvlas. Iš MinersvillėsG v

buvo kaltinamos septynios 
ypatos už žudystę. 6 liko iš
teisinti, o vienas pastatytas 
po $2,500 parankos, kol an
tru sykiu atsibus teismas. 
Juozas Petkevičius iš She- 
nandoah. Pa., liko pasmerk
tas 8 metams i kalėjimą ir 
užmokėt $100 baudos už už
mušimą plyta PetroKlučins- 
ko. Antanas Steponavičius 
pasodintas i kalėjimą ant 11 
metų ir turės užsimokėt 
8100 baudos už užmušimą

Su laiku pas kunigėli pa
siliko tik sesuo, o kitoms jis 
nupirko vietas. Pas ją pra
dėjo lankytis vienas socijak- 
stas ir vienas katalikas. Ku
nigas džiaugėsi ir vaišino 
juodu. Bet su socijalistų jis 
susipyko ir tas ėmė skelbti 
io slaptybes. Kiti jam neti
kėjo. Per velvkas susipyko 
jis ir su kataliku — ir tas 
ėmė skelbt tokias pat slap
tybes.

21 bal. kunigas sušaukė 
mitingą dėl bažnyčios pir
kimo. Vaikinai jam užken
kė, nes jiedu parodė kur ku
nigas deda žmonių pinigus. 
Žmonės reikalavo, kad jis 
pasiteisintų. Vienok nebu
vo kaip ir kunigas pasiganė- 
dino grūmojimais. Tą pa
čią dieną parašvtas čekis pi
nigų išėmimui iš banko. Tū
li iš parapijos komiteto pasi
rašė ant jo ir atidavė kuni 

• gui. 26 bal. jis bandė išimt

t

ANO SHAUL
HOT^CHAingi
TUKT DECiSION

F * *

Rooseveltas yra melagiu. 1904 metais, tapęs prezidentu* jis sakė, kad jokiu budu 
nepriims kitos nominacijos. Bet pasibaigė pirmoji tarnystė ir jis vėl įsiskverbė i 
prezidentus. 1907 metais jis tvirtino, kad trečios nominacijos tai jau tikrai jis ne
imsiąs, nes jo nuomonė nuo 1904 metų nėkiek nesanti atsimainius ir niekad neatsi
mainysianti. Bet šiandien jis jau sodina trečios tarnystės meduką, tik tas jau, ro

dos, nelabai prigys.

■binas Juozapavičius buvo 
i gana laisvų pažiūrų vaiki- 
|nas ir karštas socijalistas. 
| Bažnyčios ir Romos agentų 
■gyvas būdamas labai neap
kentė, bet jam numirus jo 
artimiausis draugas P. A. 
užrašė velionį kataliku — ir 
katalikiškai laidojo. Laido
tuvės buvo dailios; ant gra
bo buvo nupirkta du puikus 

(po stiklais vainikai: vieną 
j vainiką nupirko Magdė Gie
draitienė, o antrą A. Armi
nas.

Velionis Albinas Juozapa
vičius Lietuvoj būdamas 
1906 metais sėdėjo Kalvari
jos kalėjime už politiškus 
prasižengimus, vėliau turė
jo visai prasišalinti iš Lie
tuvos, nes gręsė didesnis pa
vojus nuo caro budelių. 1910 
pribuvo į Škotiją rr ten yra 
pasidarbavęs dėl labo Lietu
vių Socijalistų Sąjungos. 
■’Rankpelnii” pasirašydavo 
Jaunas Albinas.

I Kanadą pribuvo 1911 m. 
Paeina iis iš Suvalkų gub. 

Vilkaviškio pav., gmino Ža
liosios, kaimo Žinių

Šitam miestelii neturėjo 
jokių giminių. Giminės ga
li paiieškot nuo kompanijos 
atlyginimo už Albino gyva
stį, nes Albiną užmušė iš 
kompanijos kaltės.

A. Armina,

pinigus, bet be knygučių ne
gavo. 28 bal. galutinai nu
tarta pirkt bažnyčią ir ati
duotos kunigui parapijos 
banko knygutės. 2 geg. d. 
gauna komitetas žinią nuo 
klebonijos savininko, kad 
atsiimtų kunigo rakandus, 
nes jis išvažiavęs. Nueina į 
banką ir atranda, kad 29 d. 

; bal. buvę išimta $750 parapi
jos pinigų. 30 bal. padėta 
atgal 8600. Vadinasi, kuni
gėlis ant kelionės pasiėmė 
tik $150 . K. Mažas.

CHELSEA, MASS.

Nors sykį ir čia susitvėrė 
draugija — tai Lietuvos Sū
nų draugystė. Susitvėrė 14 
balandžio iš 14 narių. 19 d. 
geg. jau parengė prakalbas 
su deklamacijomis. Kalbė
tojai aiškino draugysčių 
svarbą ir ragino žmonės ra
šytis. Įsirašė 9 nauji nariai. 
Aukų lėšų uždengimui su-

' moka ramiai klausytis pra
kalbų, o ypač vaikams lei- 

I džia kelt triukšmą .
S. Pučėta.

Cumberland, B. C. Canada.

4 geg. čia patiko baisi ne
laimė 20 metų amžiaus vai- 
jkiną — Albiną Juozapavi
čių. Jis neseniai čia pribu
vo ir dirbo anglies kasyklo
se už anglies vežiką. Išdir
bęs savo darbo valandas ka
sykloj, išvedė mulą laukan 
pastatyti į tvarta, o tvartai 
gana atstu nuo kasyklos ir 
kitokio kelio nėra i juos kaip 
gelžkeliu, kur lokomotivas 
stumdo vagonus. Albinui 
grįžtant nuo tvartu ir atė- 

liūs po brekeriais, kur dide
lis bildėsis yra lokomotivas 
stūmė vagonus po sietus, ir 
nelaiminga vaikiną pagavo 
vagonai. Taip baisiai ji vi- 

I są sulaužė, kad už 30 minu- 
itų pasimirė. Laidotuvės bu
vo 8 geg. Palaidojo uniios 
skyrius, kuriame gyvas bu

ndamas priklausė: laidojo su 
(muzika ir katalikų bažny
čios apeigomis.

Reikia paminėti, kad Al-

i

tai. Einant gatve matėsi 
tykojimas raudoną vėliavą 
nuplėšti; gal butų ir mėgi
nę, jeigu pilnos protekcijos 
nebut'u turėta; mat, dabar 
miestą valdo socijalistai, tai 
ir policija turėjo tarnaut

Užsibaigus parodai susi
rinkta prie miesto salės, kur 
atsibuvo prakalbos. Kalbė
jo miesto majoras ir kiti.

A. Gudzin.

PITTSTON, PA.

Šiaip-taip pavyko iškrap-
: v 1. x 1 T7 • • • • .štyt kun. Kaupą ir į jo vietą 
duotas kun. Kasakaitis, ku
ris 19 geg. savo pamoksle, 
jog neduosiąs žmonėms au
kso, o meilę. Da negirdėjo
me, kad kunigai kur auksą 
dalytų, nes tik imt moka, to
dėl ne verkėm. Tame pamo
ksle drožė jis ir bedievius. 
Išaiškino, kad vulkanai ir 
dangaus kūnų kritimai esą 
siunčiami bedievių naikini
mui. Stengėsi kvailom pa
sakaitėm apie stovylų vaik
ščiojimą priverst parapijo
ms hut nuolankiais ir nešt 
jam pinigus. Pabaigoj pra
dėjo pasakot, kad jis sutver
siąs draugystę iš jaunų gra
žių merginų, kuri esanti 
jam reikalinga. Gyrėsi vi
stu* numalšinęs bisivaidi- 
iančius parapijoms. Publi
ka ėmė eit laukan. Tuomet 
kunigas suriko, kad jei jie 
neklausys pamokslų, tai jis 

j pastatysiąs vvrus prie durų, 
kurie einančiuosius sulai
kys. Jau aišku, kokis pauk
štis bus kun. Kasakaitis.

J. Krapas.

NEWARK, N. J.

Kaip matyt, L. S. S.- U 
kuopa pradeda nusikratyt 
tinginį ir stengiasi ką nors 
veikti dėl darbininkų labo. 
Pereitą pavasarį buvo su
rengę prakalbas dėlei Law- 
rence’o streikierių sušelpi- 
mo; paskiaus surengė eilę 
referatų. Geg. 10 ta pati 
kuopa buvo surengus teat
rą. Statė ant scenos veika
lėlį "Gyvieji numirėliai.” 
Pertraukose buvo deklama
cijos, paskui šokiai. Užvis 
geriau publikai patiko per
statymas. Aktoriai su dek- 
lamatorkomis visi gerai sa
vo užduotis atliko

Pas mus lietuviai socija
listų pradeda nebijoti, ant 
jų surengtų vakarų lankosi 
skaitlingai, nors ir gana ku
nigas su savo keliais pase
kėjais niekina socijalistus. 
Visuomenė pradeda supras
ti katroj pusėj teisybė ir, ne
paisydama jokių pliovonių, 
eina.

Paskutiniu laiku mus ku
nigas S—čia užsakė bažny
čioj, kad daugiaus bedie
viams šliubų neduosiąs iki 
vėl nepersi vers į gerus kata
likus. To bedieviams ir rei
kėjo: vienas pravedė ke
lią — tai 11 L. S. S. kuopos 
narys B. Mikulis; jis apsive
dė su E. Grebliauskiute — 
ėmė šliubą pas protestonų 
kunigą Watseną. Nors ga
na lietuviu kunigas šaukė iš 
sakyklos, kad neitų nė vie
nas katalikas, bet kaip pasi
rodė, tai svečių į porą šimtų 
buvo. Dalyvavo ir Laisvės

(Janicki. Darbininkai į jo
kią uniją nepriklauso.

Dabar susiorganizavo čia 
nors viena laisvesnė drau
gystė — Lietuvių Piliečių 
.Kliubas. Yra ir daugiau 
draugysčių kurios randasi 
po kun. Žydanavičiaus val
džia. Norėjo jis ir tą pa
vergt, bet nabagui nenusi
sekė. Atėjo į vieną susirin
kimą verkdamas pradėjo 

'aiškint, kad ir jis padėsiąs, 
jei jo klausysią, parašysiąs 
gražią konstituciją ir išpa
žinties nepamiršiąs įdėt. Vi
si nariai užprotestavo, at
sakydami. kad ir be jo patai
kys kain draugystę užlaikyt 
ir pasidirbsią konstituciją. 
Į antrą susirinkimą jau jis 
neatėjo. Tik jo ištikimos a- 
velės atėjo su kiaušiniais 
kliubiečių puikius rubus 
sutept, tik ant laimės neat
rado susirinkimo, nes tą 
dieną buvo perkelta į kitą 
vietą Prieš kitą susirinki-

jmą nekuriems nariams nu
ėjus orie miesto valdžios 
reikalaut protekcijos gauta 

j atsakymas, kad jeigu kas 
kliudys, tai duokit žinią, o 
męs apginsim. 12 geg. kliu
bas turėjo susirinkimą ir 
iau niekas nepribuvo su 
kiaušiniais.

Nutarta parengt pi^.,1- 
bas. Nevėžis.

i

AMSTERDAM, N. Y.

Čia buvo iškilęs streikas 
iš priežasties numušim’o mo- 
kosties dirbtuvėj Waserman 
Broom Co. (šluotų dirbtu
vėj). Darbininkai nuėję iš 
ryto į darbą, pamatė popie- • 
rą primuštą, kad visiems i 
mokestis sumažinta ant 10 

I procento. Darbininkai greit 
apleido dirbtuvę reikalauda- ■ 

I mi tos pačios mokesties. Mi-| 
1 n etoj dirbtuvėj daugi '.usiai Į 
dirba tik lietuviai ir lenkai, | 
bet H visi išvieno laikėsi, nė-1 
m dirbti, kol negavo tos pa-i 
čios mokesties. Daugiau
siai triūso nadėio, prikalbin- 

■ darni darbininkus laikyt;s 
vienybėj D. Pakenas ir W.

■v •

Į

SCHENECTADY, N. Y.

Didelis apvaikščiojimas 
gegužinės šventės pas mus 
atsibuvo 4 geg. d. Surengė 

i jį vietinės Socijalistų kuo
pos. Dalyvavo 4000 ypatų. 
Apvaikščiojimas liko nukel
tas nuo 1 geg. ant 4 dėlto, 
kad subatoj po pietų dirb
tuvės nedirba. Betgi kapi
talistų geri tarnai paliepė 
dirbt po pietų idant darbi
ninkus sulaikyt nuo paro
dos. Jeigu darbininkai bu
tų apsišvietę, tai butų ne
laukė nė subatos, o butu ap
vaikščioję 1 gecr. dieną ku
rioj pripuola. Net nė viena 
unija nedalyvava. Jeigu ir. 
dalyvavo kas. tai tik navie-i 
niai nariai, kaipo socijalis-i

, M • V» AZV**J » V* T V AJL v VM
choras iš Harrison, N. J., po 
vadovyste L. Eramino. Su
dainavo kelias dainas. TaiD 
linksmai viskas ir užsibai- | gė. Kain girdėt, po pirmų
jų vestuvių jau keturios lie
tuviškos poros ėmė šliubus 
pas tą pati protestonų kuni
gą. Lietuviškas kunigas, 
matydamas, kad sau bizni 
pagadino. pradėjo kitų 
šliubus niekint, o savo girti. 
Mat, kunigas da nesupran
ta, kad už tokiu nesąmonių 
skelbimą gali papulti po tei
smu. nes visi šliubai Įstaty
mų užtvirtinti lygiai.

P. Vykšris.

e
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KELEIVIS

■

— Kur tu, vaike, buvai [ bloga. Jei jos vyras yra mo- 
taip ilgai? Aš turiu tokį kytas ir gali apie dalykus 
svarbų klausimą, kad vos teisingai suprasti, tai tokio 
galva nenulūžo besvarstant " K1 
jį. Mat, bijau užmiršt, o čia 
tavęs kaip nėra, taip nėra.

— Nagi, nagi, pasakyk, 
kokis tas tavo klausimas?

— Apie moteris aš šį-tą 
sugalvojau.

— Sakyk greičiau! Apie 
moteris daug ką galima su- 
mislyt.

— Aš jau senas ir visokių 
niekų nemisliju. Bet išri- 
šau svarbiausi klausimą pa
sauli je. Žinai, vaike, aš iš
radau, kad moterų nereikia 
leist į mokyklas, nes moks
las jas ištvirkina; jos lieka 
savotiškomis, nebeklauso 
vyro.

— Ištrkro, tu sugalvojęs 
lygiai tą patį, ką jau keli 
šimtai metų žmonės manė. 
Vienok, tūli tavo pasaky
mai liudija, kad ir tu jau 
pramokai biskį protauti.

— Matai, Maike, ir tu jau 
pripažįsi, kad aš nevisuomet 
kvailas.

— Dar palauk, tėve. Aš 
sakau, kad tu uždavei klau
simą protingai, bet išrišai jį 
visai kvailai.

— Na, tai tau dabar!... 
Kągi blogą tu matai mano 
klausime?

— Tu, tėve, sakai, kad mo
kytos moterįs lieka savotiš
komis. Tai tikra teisybė. 
Kiekvienas gerai išlavinto 
proto žmogus lieka savotiš
ku. Ir tas savotiškumas da
ro žmogų interesingu ki
tiems. Turbut, tu žinai, kad 
vyras ima už pačią tą mote
rį, kuri jam išrodo <už ki
tas geresnė. Jeigu ji butų 
tokia pat, kaip visos kitos, 
tuomet jis jos nemylėtų la
biau už visas kitas. Arba 
jeigu moteris butų lygiai to
kia pat, kaip vyras, jų na
muose įsiviešpatautų nuo
bodumas, monotoniškumas. 
Kiekviena nemokyta mote
ris yra nuobodi. Nors jos 
kojos ir butų mažos, dantįs 
smulkus, plaukai garbiniuo
ti, vienok viskas tas nusibo
sta, kada ji neturi ganėtinai 
proto užinteresuoti savo vy
ro. Vien tik vengiant nuo
bodumo, reikia vengt nemo
kytos pačios.

— Čia, vaike, gal ir tavo 
teisybė, bet kas iš to, jei mo
teris nustoja klausyti savo 
vyro? Dar nemokyta kur 
kas labiau tavęs klausys.

— Klausymas be žinojimo 
yra vienas iš kvailiausių da
lykų. tėve. Aš tau liepsiu 
šokti į ugnį. Ar tu šoksi ?

— Aš tave greičiau įstum- 
čiau, negu pats šokčiau.

— Iš to jau aišku, tėve, 
kad klausyti nevisuomet ga
lima. Suprask, kad mokyta 
moteris svarsto pati ir su
pranta, kas yra gera ir kas

vyro ji klauso. Bet daleis- 
kim, kad su tavim prisieitų 
gyvent mokytai moteriai. 
Kiekvienas pripažintų, kad 
ji iš proto išėjo, jei tavęs 
imtų klausyt. Vergija ir 
mokslas negali talpintis 
krūvoj. Jei žmogus liko 
mokytas, jis neapsiims būt 
vergu. Tai gali patėmyt 
ne tik ant atskirų žmonių, o 
ir ant čielų šalių. »

— Man, vaike, atrodo, kad 
mokytos moteris nesusival
do ir vyras negali ant jų už- 
sitikėt.

— Priešingai, tėve. Mo
kytas žmogus visuomet at- 
sakančiau moka save suval
dyt, negu nemokytas. Tu 
pats, kaip tik kiek supyksti, 
tuoj paleidi kumščius Į dar
bą, imi koliotis. Arba tu 
pradedi linksmintis ir vėl 
leidiesi rėkaut, trankytis, 
blevyzgot. Tu negali susi- 
valdyt. Mokytas žmogus, 
jeigu jo aplinkybės per ilgą 
laiką nebus sugadinusios, 
niekad nesileis ant tokių 
kvailumų ir žiaurumų. Net 
kalboj jis neįžeis žmogaus. 
Jo kalba lipšni, senso pilna. 
Abelnai mokytas žmogus 
moka save kontroliuot. Kaip 
gi gali neužsitikėt labiau 
tam žmogui, kuris moka 
save valdyt, negu tam, kuris 
nemoka?

— Tu, vaike, jau mane su
kritikavai ir aš pasiduodu.

— Palauk, tėve, tai dar ne
viskas.

— Tai tu, Maike, ir pasi
davusį žmogų muši?

— Čia, mat, nemušimas. 
Jei žmogus pasakys, kad jis 
nenori žinot to ar kito daly
ko, tai dar jo nereikia palikt 
liuosai. Juk vaikai visai ne
nori mokytis. Jei juos pa
liktum be priežiūros ir ne
mokintum, tai idijotų butų 
pilnas pasaulis.

—Tu, vaike, negali drįst 
taip kalbėt į savo tėvą, tu 
vaikas ir aš tave galiu verst 
mokvtis, o ne tu mane.

— Bet jei aš tavo mokslą 
iau seniai žinau, o tu mano 
dar ne, tai gali pasimokinti.

O

Biblija mus mokina at
leist savo priešams. Kitas 
mano, kad tokis paliepimas 
negali būt išpildytas, nes ką 
galima atleist geram drau
gui, to niekad neatleisi prie
šui.

Pažiūrėsim į klausimą gi
liau.

Tas yra didžiausiu musų 
priešu, kuris daugiau blogo 
mums padaro. Tiesa, męs 
tankiausiai tokius žmonės 
skaitome savo draugais ir 
atleidžiame jų prasižengi
mus prieš mus. Tikrieji gi 
musų priešai menkai blogo 
mums padaro, todėl jiems 
atleist tuo labiau ‘galime. 
Daugiausiai blogo mums pa
daro taip vadinamieji drau
gai. Paklauskite, kas žmo
gų padaro girtuokliu, prie
šai, ar draugai? Manau, 
su priešais jis pykstasi ir ne- 
sisvečiųoja. Juo geresnis 
draugas, tuo greičiau pak
vies jį į karčemą arba namie 
siulins stiklą po stiklo, kol 
jus visai nusilesite ir su lai
ku pradėsite girtuokliauti. 
Lieps išgerti stiklą kaipo 
geram draugui, pasakys, 
kad da vienas stiklas neuž
kenks, jei apsigersi, parves 
namo arba duok lovą. Ir iš 
dėkos draugų tūkstančiai 
žmonių lieka amžinais gir
tuokliais, įpuola į skurdą, 
nelaimes, beprotystę.

Neveltui vienas italas sa
ko savo rašte: "Žmogus yra 
raginamas atleist savo prie
šams. Bet kur kas svarbes
nis klausimas yra, ar jis ga
li atleist savo draugams.” 

Kas labiau užkenkia* žmo
gui tobulinti savo talentą, 
jei ne draugai? Priešai sa
ko. kad jis neatsieks savo ti
kslo, kad jis .yra netikęs 
žmogus. Visi žino ir jis 
nats, kad jie yra jo priešai. 
Ir tankiausiai žmogus, no
rėdamas parodyt savo prie
šams, kad jie yra neteisingi, 
deda visas savo jiegas, kad 
vis toliau da nužengt savo 
užmanyme. Bet draugai da
ro kitaip: vos tik žmogus 
pradėjo ką nors veikti, tuoj 
ir skelbia, kad jau jis pasie
kė tikslą, kad jau jam už
tenka gabumo ir jis gali gy
vent ramiai. Tokis išgiri- 
mas pastūmėja žmogų pra
dėjusį ką nors veikti į tingi- 
numą, į savęs augštinimą. 
i nenorą toliau siekt. Taigi 
draugai tankiai atima ener
giją ir pasišventimą, išnai
kina talentus ir genijus.

Toliaus nėra ko kalbėti, 
nes draugu prasižengimai 
yra taip platus, kad kiekvie
nas skaitytojas vra nuo ių 
nukentėjęs. Atsisėskite ir 
pagalvokite, kiek negerumų 
iums padarė jusu draugai ir 
iusų priešai. Nuo priešų 
žmogus visuomet saugoja- 
si, nes žino, kad jie jam no
ri kenkti, todėl jų kenkimas 
yra niekingas, o kartais ir 
naudingas. Bet su draugais 
yra kitaip.

Dono Kazokas.

bar joje ir ant jos nėra pil
nos tvarkos, vienok tūlos 
jos dalįs jau pasiskirstė ir sim? 
savaimi atlieka kosmišką už
duotį. . * 
dasi augjnenų ir gyvūnų kle
sa; jiems pritaikytos aplin
kybės; žemės skritulys jau 
yra apdengtas kieta medega, 
o jos vidurij laikosi gazai; 
vanduo stovu atskirai. Tai
gi jau šiokia-tokia tvarka į- 
vykus.

* ♦ • ♦

Gamtos daiktai, nors jie ir 
butų atsiskyrę iš abelno mi
šinio, negali būt be santai
kos su kitais daiktais. Vie
nas su kitu kovoja ir vienas 
kitam nusileidžia — ir po to 
susitveria santaika arba a-, 
kordija tarp jų:

Pabandykite jus skambint 
ant piano, jeigu jus nemoka
te. Kova tarp atskirų bal
sų nesibaigs, vienas kitam 
neatlieps taip, kad palaikyt 
jo skambėjimą. Ir klausy
tojas ausis užsikimš arba 
bėgs nuo tokios muzikos. 
Kada gi žmogus išmoksta 
ant muzikališko instrumen
to padaryt balsus taip, kad 
jie vieni kitiems atlieptų, 
kitus palaiky tų, vieni kitiems 
suteiktų laiką skambėt, tuo
met malonu tokios muzikos 
klausytis. ,

♦ ♦ ♦

Kur apsireiškia chaosas, 
betvarkė, ten eina aštri, 
žiauri kova. Žmogus, kaipo 
protiškas sutvėrimas, ven
gia žiaurios kovos ir nenori 
jos matyti pas kitus sutvėri
mus. Nestebėtina, kad žmo
nės taip neapkenčia chaoso, 
o turi instinktivišką pat
raukimą prie tvarkos, akor- 
dijos. Jeigu kuris ir nesako, 
vienok jaučia smagumą, ka
da mato skaitlingus burius 
žmonių vienodai apsirėdžiu
sių, mokančių tiesiomis ei
lėmis stovėti ir žingsnis į 
žingsnį maršuot. Ar tai da
rytų kariumenė, draugystė, 
ar kas kitas, vistiek išrodo 
tai gražu.

žmonės stengiasi apsirė- 
dyt taip, kaip kiti, kad tik į- 
vvkdint tvarką tarp savęs. 
Chaosas jiems nusibodo; jis 
negeistinas, žiaurus.

♦ ♦ *

Betvarkė viešpatauja da 
žmonijos gyvenime. Ji bu
vo da didesnė senovėj. Da
bar einama vis prie tvarkes
nio dalykų stovio, vienok ir 
tai da didelis chaosas yra. 
Vieni žmonės perdaug dirba, 
kiti nieko; vieni perdaug tu
ri, kiti skursta; vieniems 
duota perdaug privilegijų, 
kiti laikomi vergais. Neste
bėtina, kad tarp žmonių ei
na žiauri kova. Ji užsibaigs 
tik tuomet, kada kiekvienas 
žmogus bus lygus kitiems 
visuose gyvenimo klausi
muose. A. Antonov.

CHAOSAS IR TVARKA.
Reikia tikėtis, kad pasau

li j yra buvęs kada tai pilnas
— Gerai jau, vaike, gerai, chaosas, betvarkė arba miši-

Sakyk, ką norėjai. nys. ’ Ant šio punkto sutin-
— Aš norėjau tavęs pa- ka ir svietiška^ ir tikėjimiš- 

klaust, ar tu drįstum pavest 
savo vaikų auklėjimą to
kiam žmogui, kuris nė apie 
sveikatą, nė apie dorą, nė a- 
nie kitus dalykus neturi jo
do supratimo. Juk tu no
rėtum, kad tavo vaikai butų 
mokinami protauti, supras
ki. Motina yra pirmiausiu 
ir -svarbiausiu vaiko moky
toju. Jeigu ii tamsi, vargiai 
gali laukt iš savo vaikų ge
rų žmonių.

— O, kad šitaip kalbi, vai
ke, tai gerai.

nys." Ant šio punkto sutin-

kas mokslas. Taip galite bi
blijoj atrast, kad Dievas pir
ma sutvėręs žemę panašią į 
košę, nuo kurios vanduo ne
siskyrė. Svietiškas mokslas 
irgi tvirtina, kad žemė yra 
kada tai buvus karštu kunu, 
o pluta ant jos užsidėjo tik 
paskui. Nors minėtieji mo
kslai vienas nuo kito griež
tai skiriasi, tečiaus mums 
svarbu sukoncentruot visų 
minti prie vienodo išvedimo, 
kad ir musų žemė yra buvu
si mišiniu. Tiesa, da ir da-

..

*

— Restoranan?
— Ponas Stasi, gal užei

___________ ■ — Restoranan. Pavaka- 
Ant žemės jau ran- rieniausim ir sau pasikalbė

sim...
— Pavakarieniauti rei

kia... Širdis taip nusilpnėju
sį...

Ponai užėjo restoranan. 
Atskirą kabinetą gavo. Su
sėdo ir abu tęvai atsiduso: 

— Ok!
Apie juos šokinėjo kelne

ris.
— Ponai Stasi, ką tamis

ta mėgsti— kokią vakarie
nę?

— O.tamista, ponas An
driau?

— Aš a la carte.
— Te būna ir man a la 

carte.
— Ko gi ponams? — pa

klausė kelneris.
— Tau sako: a la carte!— 

rūsčiai bumbtelėjo ponas 
Stasys.

— Nešk a la carte! — pri
dūrė ir ponas Andrius.

— Kelneris išėjo.
— O ponas Stasys ką ge

ri?’
— Mat jau... Tai sunku 

į pasakyti... Žiūrint kokis u- 
. pas...
; — Nu, visgi... Sakysime:
šartreą, bordo, Toscanos 
vyną, malvaziją, vermutę, 
samos...

— Mat jau...
Ponas Stasys kakton įbe- , 

dė pirštą ir susimąstė — ri- , 
šė sunkų pasaulio klausi
mą: koks jo ūpas ir kokio 
vyno tam upui reikia.

Ponas Andrius ir su tuo 
pačiu klausimu kamavosi.

Vargais-negalais proble
mą buvo išrišę.

Gavo ir vakarienę ir gėra
lus.

— Kas žin tas grybas ar iš 
tėvynės miškų? — tarė 
nas Stasys.

— Ir aš kaip tik apie 
patį galvoju, — pridūrė 
nas Andrius.

— Kas žin?
— Kas žin?
— Gm....
— Gm....
— Ot, kad taip mums miš

kai prigulėtų — žinotume, 
kad lietuviškus grybus val
gom...

— Teisybė, teisybė, rei
kia, kad lietuviai supirkinė
tų dvarus, vandenius, miš
kus...

— Mat jau... Bet iš kur 
tie kapitalai?

— Ponas Andriau, sudė
kime...

— Sudėkime, ponas Sta
si...

— Tėvynės reikalams ir 
paskutinius marškinius ati
duosiu !

— Ir aš paskutinius kalio
šus!

— Ponas Stasys ėmė 
krapštytis po kišenius ir 

Imykė:
— Mmm....
Ištraukė monetą ir ant 

stalo padėjo dvi kapeikas:
— Aš tėvynei viską!...' 
Ponas Andrius sumurmė

jo:
— Dvi kapeikos!

1 — Ką, ponas Andriau, sa
kai? — pridėjęs prie ausies 
delną, paklausė ponas Sta
sys. — Aš neprigirdžiu. 

Dvi kapeikos, — atkar
tojo ponas Andrius.

— Aš negirdžiu...
Ponas Andrius šaukė bal

siau ir balsiau, o ponas Sta
sys sakė:

— Aš negirdžiu... Kur
čias aš.-. .

—Velnias! — murmtelėjo 
ponas Andrius ir ėmė krap- 
štinėtis po kišenius. Ištrau
kė monetą ir padėjo prie po
no Stasio aukos — prie dvie
jų kapeikų pridėjo tris.

Ponas Stasys pažiurėjo, 
pažiurėjo, paėmė pinigą ran
kon, pavartė ir sumykė:

— Trįs kapeikos ir tos pa
čios su skylele!

Feljetonėlis.
Puošnios širdis.
Musų puikiame Vilniuje 

yra gatvė — Jurgio pros
pektas. Tuo prospektu vie
ną vakarą ėjo du vyrai: ne
seni ir nejauni, neaugšti ir 
nežemi, neriebus ir nelie
sus, neraudoni ir neišbalę,— 
vyrai, kuriems negėda būti 
kultūringiems žmonėms, fi- 
jo negreitai ir nepamažu, 
kalbėjosi neperkarštai ir ne
šaltai, nebaisiai ir netyliai, 
—žodžiu, vyrai buvo toki, 
kokiems pridera būti civili
zuotiems žmonėms.

Vienas pakėlė galvą ir ant 
iškabos perskaitė: Restora
nas.

Kitas pakėlė galvą ir taip
gi perskaitė: Restoranas.

Vienas išsiėmė laikrodėlį 
iš kišenės — buvo lygiai de
šimta valanda.

Kitas pažiurėjo savan lai- 
krodėlin — truko dviejų mi- 
nutų iki dešimties.

I

V •

po-

tą 
po-

•V

•

— Ką, tamistėle, aš ne?* 
matau... jau nuo mažens.'

— Ponas Andrius tėvyi 
davei su skylele... |

— Aš nematau... \
— Čia skylė! Visas Vil

nius per ją išlystų! \
— Aš aklas esu! Toks jau 

gimiau..-
— Rupužė — jis aklas! O 

kaip aš jam buvau skolingas, 
tuomet jis mane penktoj ga
tvėj pamatydavo!...

Ponas Andrius pakilnojo 
monetas :

— Dabar reikia pasiskir
styti kiek kam...

— Tai jau...
Pašaukė kelnerį, liepė at

nešti dešimtį sansiuvų. Kel
neris atnešė. Ponai pradėjo 
dalyti pinigus: kapeiką padi
dino į tūkstantį dalių, pas
kui į šimtą tūkstančių, pas
kui į milijoną ir dalino, dali
no... Apsistojo ant šimto mi
lijonų. Skaitlinių buvo jau 
pilnos penkios sansiuvos.

— Gražus kapitalas, —ta
rė ponas Stasys.

Penki šimtai milijonų, nie
kų sau!... Už tokius pinigus 
galima daug kas padaryti...

— Brolau, kad kiekvienas 
lietuvis po tiek duotų, kiek 
mudu dabar davėme—mili
jardus turėtumime!

— Taigi... O jau tie ame
rikiečiai ir po daugiau galė
tų išmesti... Tik tas prakeik
tas egoizmas!... Žiuri, kad 
tik patiems butų, o tėvynė 
nė galvoj-..

— Nėra, nėra tėvyniškų 
jausmų!... Nu, tai gerai, kaip 
mudu čia pasiskirstisime?...

— Mokslaeiviams duosime 
dešimtį milijonų.

— Dešimtį milijonų... ar 
nebus perdaug? Žinai ta
mista jaunus žmonės.. To
kią sumą gavę, ims laidokau- 
ti... Gal užteks trijų milijo
nų?

— Tebūna ir trįs.-.
Ir ponai skirstė ir skirs

tė: paskyrė dvarams ir miš
kams pirkti, laikraščiams, 
tautiškai dailei, tautiškiems 
namams, teatrui, lietuviš
koms fabrikoms ir bankoms 
ir da liko 123 milijonai.

— Tie lai būna juodai die
nai.

— Reikės tą viską paduo
ti į laikraščius, kad visuo
menė žinotų, kur eis mud
viejų pinigai...

— Būtinai!
Lietuva buvo aprūpinta ir 

vakarienė suvalgyta. Pa
šaukė kelnerį. Gavo sąskai
tą už gėralus ir valgį: 27 
rubliai 83 kap. Ponai užsi
mokėjo ir kelneriui davė 
pusrublį. Pasiėmė sąsiuvas 
ir išėjo. Buvo lygiai pirma. 
Ant dangaus buvo žvaigž
dės ir mėnuo. Nors šalo, 
bet oras buvo tyras, malo
nus. Ponas Stasys iškėlė 
pirštą į viršų ir tarė:

— Žiūrėk!
Ponas Andrius žiurėjo 

ton vieton, į kurią rodė pono 
Stasio pirštas — o pirštas 
buvo atkreiptas į mėnesį.

— Ko jis taip išsišie
pęs? — paklausė ponas Sta
sys.

— Ir aš galvoju — ko jis 
taip išsišiepęs? — pridūrė 
ponas Andrius.

O mėnuo tikrai juokėsi — 
jis džiaugėsi, kad jis toli 
nuo žemės ir filistrai nemin- 
džioja jo kojomis.

— Mulkis, šaiposi! — tarė 
ponas Stasys.

— Asilas!!
Ponai atsisveikino ir nu

ėjo miegoti.
Ir gražus, laimingi buvo 

jų sapnai: ponui Stasiui 
sapnavosi, kad jis didelis 
dvarininkas, važiuoja eki
paže, o mužikai senuoju pa
pročiu skubinasi nusiimti 
kepures; ponui gi Andriui 
sapnavosi, kad jis didelis 
fabrikantas ir tik karpo ku
ponus !

Petras Butėnas.
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Žemė ir žmogus.
PARAŠE Z. ALEKSA.

(Tąsa).

ir vieškeliai, plentai ir geležinkeliai. Pir
ma kur upių truko, ten kasė kanalus, kitur 
pagilino upes, pataisė krantus ir t. t. Da- 
bargi vietomis mano ir visai panaikinti u- 
pes, kaipo susinešimo kelius. Upių vandenis, 
sulig kai-kurių nuomonės, turi tarnauti tik 
apidregnimui.

Geležinkeliai.
Iš visų susinešimo kelių geležinkeliai 

daugiausia prisidėjo prie žmonijos pastū
mė j imo pirmyn; mat, geležinkeliai ir žmo
nes ir jų išdirbinius labai greit perkelia iš 
vienos vietos į kitą. Vienok, gelžkelių paly
ginus su žemės paviršium dar ne taip daug. 
Kai-kurios vietos ir lig šiol geležinkelių dar 
visai nežino. Šiame dalyke labai atsiliko 
Rusija; ypač jos dalis Sibiras. Ir Lietuvoj 
geležinkelių labai trūksta; tie gi ką yra, la
bai neparankus. Jie netiek žmonėms ir pre
kystei tarnauja, kiek kariškiems reikalams. 
Iš visų geležinkeliais turtingiausia Anglija, 
kur Stefensonas,1829 metais pastatė pirmą 
garvežį. Į Anglijos sostapilę, Londoną, 
kasdien pribuna iš įvairių Anglijos vietų 
daug visokių trukių. Kai-kurios Belgijos, 
Vokietijos ir Amerikos vietos geležinkelių 
turi apsčiai.

Visų geležinkelių ilgis siekia 600 tūks
tančių verstų, ir tenai kas metai vis statosi 
nauji geležinkeliai. Geležinkelių pastaty
mui lig šiol išleista nemažiau kaip 60 mili
jardų rublių. Nors ir daug pinigų išleista 
pastatymui naudingų geležinkelių, bet dar 
daugiau žmonija išmeta visai nereikalin
goms ir net blėdingoms tvirtovėms, kareivi- 
jai ir 1.1.

Statant geležinkelius žmogus neišsi
gąsta net didžiausių sunkenybių; yra ge
ležinkelių, kurie pratęsti ant kalnų net 2 
verstų augščio. Kitur tęsiant geležinkelį 
žmogus susiduria su nepereinamu kalnu. Ir 
prisieina prakasti per visą kalną didelę uo
lą, vadinamą tuneliu. Panašus tuneliai ran
dasi arti Kauno arba Vilniaus. Bet šie tu
neliai ir trumpi ir prakasti tik dėl žaislo ar
ba uždarbio. Mat, čia inžinieriams parūpė
jo didesnis pelnas ir jie vieton grovio pra
vedė tunelį. Tuo tarpu kitose vietose be tu
nelio visai buvo negalima apsieiti ir tankiai 
juos pravesdavo net per akmeninius kalnus. 
Vienas Alpų tunelis siekia 14 verstų ilgio. .

Upių platumas ir jūrių pertakos nesu
stabdo geležinkelio pravedimo. Per tokias 
vietas žmogus taiso tiltus. Taip Kanadoj 
(šiaurinėj Amerikoj) ant šv. Laurino upės 
geležinkelio tilto ilgumas siekia 3 verstų.

Dideliuose miestuose geležinkeliai eina 
augščiau arba žemiau gatvių. Neseniai bu
vo užmanyta pravest geležinkelį tar Fran
cuzi jos ir Anglijos žemiau jūrių dugno.

Kanalai.
Augščiau paduoti keliai reikalingi 

traukiniams. Žmogus neužmiršta ir apie 
garlaivius. Vienur taiso upes, kitur prave
da kanalus. Su kanalų pagelba liko sujung
tos net atskiros jūrės. Taip seniau, kad iš 
Europos pakliūti į Indiją, reikėjo apiplauk
ti visą Afriką. Tokia kelionė daug laiko 
reikalavo. 1857 metais pradėta kasti Su- 
ez’o kanalą, kuris turėjo sujungti Vidurže- 
mės jūres su Raudonomis jūrėmis, arba ku
ris atskirė Afriką v uo Azijos. Kada kana
las liko iškastas, ta± iš Atlantiko į Indijos o- 
keaną nuplaukti jau galima buvo gana grei
tai. Suezo kanalo ilgume s siekia 154 vers
tų, ir jį kasė 16 metų. 18 »£ metais liko pa
darytas pienas prakasti Panamos kanalą, 
ką sujungtų Atlantiką su Didžiuoju Vande
nynu ir atskirtų šiaurinę Ameriką nuo Pie
tinės. Tas kanalas turėjo siekti 68 verstus il
gio, 15 sieksnių pločio ir vienoj vietoj turėjo 
eiti požemiu (žemiau kalno) jier tunelį iš 

900 sieksnių. To kanalo prakasimas tu
rėjo atsieiti į 300 milijonų rublių. Bet ligi 
1888 metų liko išleista jau 450 milijonų. Pa
sirodė, kad darbų prižiūrėtojai labai daug 
prisivogė. Kanalo kasimą prisiėjo pertrau
kti, o visokias vagystes, kur apsivogė viso-

Pa j ieškojimai
Pajieškau draugo Antano Žalio, 

pirmiau jis gyveno W. Pullman, IU. 
Taipgi Kazimiero Bakučio. Kas a- 
pie juos žinote, arba jie patįs, mel
džiu pranešti už ką busiu didelei 
dėkingas, nes turiu svarbų prie jų 
reikalą. [22]

K. Kudlauskas,
P. O. Box 302,, Springfield, Ohio.

Pajieškau draugų Felikso Baliuko- 
: nio ir Frano Truncos, abu Vilniaus 
gub., žvirgždėnų sodžiaus. Malonė
kite atsišaukti ant šio adreso: [22] 

F. Klimkevičia,
23 Murry st., Edwardsville, Pa.

Pajieškau draugo Pranciškaus Janu
šausko, kuris išvažiavo iš Lietuvos 4 
metai atgal, Kauno gub., Telšių pav., 
Žarėnų parap., kaimo Kiegų. Mel
džiu žinančių pranešti arba teiksitės 
pats atsisaukt šiuo adresu: [22]

Stanislovas Cziekinskis,
2036 W. 17-th st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau Emilijos Bruzinskaitės, 
Kauno gu., Telšių pav., žarienų vai., 
Tverų parap., Beržvaičių kaimo. Taip
gi pajieškau Igno Gedvilo, Žilaičių 
kaimo. Mano adresas:
Juozapas Budwa, Witt, III.

Suezo kanalas.
ki inžinieriai-statytojai, visoki valdininkai 
(prie panašių darbų) ir k. ir ligišiol „pana
ma” vadinasi. Darbas liko pertrauktas ne 
ant visados. Neužilgo tas kanalas jau 
bus užbaigtas.

Girių naikinimas.
žmogus gali įvest permainas žemės 

paviršiuj, gali turėti įtekmę į žemės klima
tą, ir toji jo įtekmė neša žmogui tai gerą, tai 
blėdį. Prie blėdingų žmogaus darbų, tarp 
ko kito, priklauso girių naikinimas, (tiriu 
įtekmės iš dalies panašios į jūrių įtekmes: 
jos mažina didelių karščių ir šalčių šiurkš
tumą, trukdo didelius vėjus, neleidžia ilgai 
tęstis sausmečiui ir t. t. Pelkių drugis ir 
kitos ligos tankiai pasirodo su girių iškirti
mu. Girių naikinimas blėdingai atsiliepia 
į lietus ir pablogina klimatines sąlygas.

(Toliaus bus).

Pajieškau draugų Karolio Šarkaus, 
Juozo Grimąvičiaus, Motiejaus Batu- 
lavičiaus — visi Vilniaus gub. Pir
miau gyveno Mahanoy City, Pa. Gir
dėjau, kad išvažiavo į Boston, Mass. 
Meldžiu jų pačių, arba kas apie juos 
žino pranešti šiuo adresu: 

Jokūbas Vainilavičius,
109 Grand st, Brooklyn, N. Y,

_ x. '
’’’ • Pramonė.

Su mašinų ir fabrikų atsiradimu pra
monė labai smarkiai pradėjo žengti pir
myn. Žmogus savo išdirbime išnaudoja vė
jus, vandenis, garus, elektrą ir kitas gam
tiškas spėkas, tarp kurių matom ir saulės 
šviesą. Šios gamtiškos spėkos vis tankiau 
pakeičia žmogaus darbo spėką. Pramonės 
pakilimas metai iš metų slenka vis pirmyn, 

i kartu mainosi ir žemės paviršius. Jeigu 
žmogus staiga užmirštų naudotis gamtos 
spėkomis, tai savo rankų darbu žmonija to
liau išmisti jau nebegalėtų, nes žmogaus ir 
net naminių gyvulių spėka neišgalėtų tiek 
visko pagaminti, kiek žmonijos pragyveni
mui reikia. Nors paskutiniais metais- ir 
smarkiai pramonė pakilo, bet dabartinio 
pramonės stovio negalima palyginti su tuo, 
kas ateitij bus. Męs matom, kaip pramonė 
dabar vis smarkiau ir smarkiau kįlą. Kaip 
ūšrodys išdirbimas ateitij, dabar sunku ir 
net negalima sau persistatyti.

Pajieškau pusbroiio Antano Kru- 
vialio, Suvalkų gub., Starapolės pav., 
Klebiškio gminp, kaimo Naraukelio, 
antru syk Amerikoj. Gyveno Adams, 
Mass. Meldžiu paties atsisaukt ar
ba kas apie jį žino, pranešti šiuo ad
resu:

Baltrus Kruvialis,
613 Union st., Rockford, III.

Pajieškau giminaičio Antano Niau
ros, Kauno gub., Ukmergės pav., Svie- 
dasų par., Bajarų sodž. 3 metai kaip 
Amerikoj; girdėjau, Seniau gyvenęs 
kur apie Pittsburgh, Pa. Malonėkite 
patįs atsišaukti, arba kas kitas žino, 
pranešti šiuo adresu:

J. SzVilys,
24 Sellinger st., Rochester, N. Y.

Telegrafas.
Seniau buvo paminėta, jog didelę svar

bą turi geri susinešimo keliai. Tarp geriau
sių kelių nurodžiau geležinkelius. Beveik 
nemažesnę svarbą turi ir telegrafas. Tele
grafas naikina tolumą. Apie naują išradi
mą visas svietas gali sužinoti vieną dieną. 
Žmogaus mintis greitu laiku išsisklaido vi
suose žemės kampuose. Elektra dratais 
(vieliniu telegrafu) i roru (bevieliniu tele
grafu) žmogaus žodžius išnešioja netik po 
visą žemės pavišrių, bet ir jūrėmis. Taip 
Anglija telegrafu suvienyta su Francuzija, 
Belgija ir Holandija; telegrafo vielos guli 
ant Lamanšo ir Vokiškųjų jūrių dugno. 
Skandanavija susivienijus su Vokietija per 
Baltijos jūres. Maža to, Anglija suvienyta 
su Amerika per Atlantiko okeaną ir 1.1. Vis
gi da nėra tokios vielos, kuri apimtų visą 
žemę. Ilgiausia telegrafo viela siekia 30 
tūkstančių verstų.

D r augysčiu Reikalai
SUSIRINKIMAS.

„Lietuvių Mokslo Dr-stė” kviečia 
visus savo narius, idant kiekvienas 
teiktųsi atsilankyt ant mėnesinio su
sirinkimo, kuris atsibus 9 Birželio, 2 
vai. po pietų, savoje svetainėje, po No 
142 Orr st., Pittsburgh, Pa., kur bus 
svarstoma svarbus reikalai, o ypatin
gai apie įvedimą pašelpinio skyriaus.

Vardan L. M. Draugijos,
Karolius Varašius, Sekretorius

» r ............... ...............

NEW BRITAIN, CONN.
Lietuvių šv. Juozapo draugystė pa

rengė pikniką su prakalbomis pami
nėjimui sąvo 20 metinių sukaktuvių. 
Piknikas atsibus 8 Birželio, 2 vai. po 
pietų ir trauksis iki 12 nakties. Pi
knikas bus ant Quartett Kliubo Par
ko, nedaėjus Shutshin parko. Kvie
čiame visus atsilankyt. Įžanga dykai.

KOMITETAS.

ATIDAI L. N. K. NARIŲ 
CHICAGO, ILL.

Jei kurie L. N. Kluibo nariai patįs 
permainė savo organo adresą, tai ma
lonėkite priduot savo naująjį adresą 
ir organo užžiurėtojui, kuris yra tam 
tikslui Kliubo išrinktas.

Organo užžiurėtojas, M. Titiškis.

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Town of Lake, Chicago, I1L 
ADMINISTRAJRUA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis, 
4600 S. Paulina st 

Vice-prez. F. A. Mišius 
4602 So. Ashland avė.

Prot. rašt. K. A. čiapas, 
4436 S. Hermitage avė. 

Turtų sekr. Leonginas Jau gili s, 
4606 S. Paulina st

Kasierius K. K Strzyneckis, 
4602 So. Ashland avė. 

Užžiurėtojas org. St. Ragauski. 
4612 So. Wood st

Lietuviu Imigrac. Korporacijos
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškite 
su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. Stanelis,

211 Jefferson st., Newark, N. J. 
S. Jankauskas, pirm.,

350 Newark st., Hoboken, N. J. 
A. žolynas, pagelbininkas,

211 Jefferson st., Newark, N. J. 
J. Jukelis, fin. sekr.

307 W. 30-th st, New York, N. Y. 
V. J. Daunora, (aptiekorius) iždinin.

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

II)
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Lietuvių Neprigul. Kliubas
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

3211 Union st., Chicago, 
Prot. raštininkas K. Mikolaitis, 

930 — 33-rd st Chicago, 
Fin raštininkas B. Guos,

837 — W. 34-th pi., Chicago, 
Kasierius L. Ažukas,

3301 Auburn Avė., Chicago, 111 
Org. užžiurėtojas M. Titiškis,

3229 S. Halsted st., Chicago, III. 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
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.

D-stė. Palaimintos Lietuvos. 
Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17-th PI., Chicago, III 
Pirms. pagelb. Karolis Škadauskas,

1504 S. 49-th avė., Cicero, III. 
Protokolų rašt. J. Šyker,

5047 W. 32-nd st., Cicero, III. 
Fin. JRašt. Kast Simons,

2041 Ruble st., Chięago, III. 
Kasierius Lud. Kasper,

3131 Wentworth ave7, Chicago, DI. 
Ligonių užveiz. Pet. Steponaitis,

1830 Canalport avė., Chicago, III.

Etttf'o ir 6iovannitti bylos vedimui.
SO. BOSTON, MASS.

LSS. 60 kp. surinko aukų vedimui 
Ettoro ir Giovannitti bylos; aukavo 
sekančios ypatos: A. Sebeika 50c.; 
M. Balčiūnas, P. Ketvirtis, J. Pašą- 
karnis, R. J. Vasil, Stan. Čekanaus
kas, Peter Gabriunas, George Likas, 
J. Potsawich, G, Veselis, St Bardze- 
vičia, J. Pettrikas, A. Čebatorius, C. 
Savickas, J. P. Raulinaitis, Ch. Dau- 
nis, Leon Kozlowsky A. Garzaks, T. 
Narvilis — po 25 c.; J. Skeberdis, 
J. J. Rengus, John Klevas, D. Kengris, 
St. Žales, St. Gamprauskas, K. Sir- 
bikas —> po 20c.; A. Neviackas, J. 
Ambroz — pd 15c.; P. White, J. Ne
viackas, J. Štreimikis-— po 10c.; F. 
Kezys, M. Kašėta, A. Grigas, A. Mi- 
zera — po 5c.

PARSIDUODA NAMAS
Dvieji dėl 2 šeimynų namai parsi

duoda ant Asphalt gatvės. Kiekvie
name name yra po 11 kambarių, di
delis kiemas ir įvestas gazas. Išly
gos labai lengvos. Paklaust galite 
"Keleivio” Redakcijoj.

PARSIDUODA NAMAS.
Namas su 15 kambarių, gerai užlai

kytas, parsiduoda pigiai. [22]
42 Shavmut avė., BOSTON, MASS.

Norintieji platesnių žinių kreipki
tės ten pat.

HARVARDO DARBO BIURAS
Geros vietos dėl merginų randasi 

šiame ofise, kurios - nori dirbti na
muose. Darbas pagal pasirinkimą. 
Taipgi ir ant dienų duodamas darbas. 
Kreipkitės pas:

Miss Bose Oppenheimer,
102 Washington st-, Brookline, Mass.

Įvestas gazas. No-

PARSIDUODA ”POOL ROOMIS.”
3 gražus stalai su lazdomis ir ra

kąs. Prie to yra didelis ruimas už
dėtas forničių;
rintieji galėtų uždėti barbiernę. No
rintieji gali atsišaukti pas mane į na
mus nuo 6 vai. vakare iki 12 nakties; 
nedėliomis visados namie. [23]

CHARLEY SADOVSKY,
6 Market st., Brighton, Mass.

Ant pardavimo bučernė ir 
groseršsoris.

Puikoj vietoj, biznis geraf iš
dirbtas ir jaunas gabus vyras galėtų 
du syk da padaugint biznį. Plates
nes žinias galima gauti aptiekoj, K. 
Šidlausko, 226 Broadvvay, Kampas C 
st., So. Bostone. [22]

Telefonas: So. Boston 21014.

A. ANDRICK,
Musų keliaujantis generališkas agen
tas. Turi tiesą priimti visokius spau
dos darbus, atlikinėti visokį biznį ir 
abelnai daryti biznį musų vardu. Kur 
jis atsilankys, meldžiame jam patikė
ti ir pavesti jam savo reikalus, o užti
kriname, kad viskas bus atliekama 
priderančiai. —, Dabar jis lankosi a- 
pielinkėse Chicagos.

Su draugiškumu,
J. ILGAUDAS,

1841 So. Halsted st., Chicago, III.

JEI KAS NORI
Gerai ir gražiai namus pasistatyti, 

arba senus pataityti, tai kreipkitės 
pas mane. Darbą atlieku pirmos kle- 
sos ir už pigę prekę. Ruimus išpo- 
pieriuoju, namus maliavoju visokiom 
farbom. [25].

G. SINKEVIČIUS,
8 Fay st.. (ant 3 lubų) Boston, Mass. 
Telefonas : : : Tremont 21828.

REIKALINGAS DUONKEPIS
Gera proga lietuviui užsidėt duo

nos kepyklą arba duoną pristatyt lie
tuviams ir lenkams. Kas nori, lai su- 
sižino su manim, o aš parodysiu, kur 
lietuviai ir lenkai gyvena. Atvažiuo
kit kaip 5 vai. vakare.

J. Savickas,
15 Nack avė., Quincy Point, Mass.

DINGO
į Paauksuotas laikrodėlis su dviem 
antvožėliais vertės $32.50. Vienoj pu-

■ sėj yra žirgvaikis ir lietuviška vėlia
va, kitoj amerikoniška vėliava. Prie 
jo buvo retežėlis $6.00 vertės. Laik
rodėlio No. 1452405. Kas patėmįs ir 
praneš man, gaus atlygnimą.

K. Lenktis,
6 Burleigh st., Cambridgeport, Mass.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo

kintis be mokytojo (apdaryta) $1.00.
Vaikų draugas arba kaip mokintis 

: skaityti ir rašyti be mokytojo .. 15c.
Naujas būdas mokintis rašyt be 

mokytojo ................................... 10c.
Aritmetika mokinfrnuisi rokundų, su 

paveikslais (apdaryta) ............. 35c.
Viso $1.60.

Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsini
mą iš ” Keleivio” ir $1.00 per Money 
Order, tai gaus visas 4 knygas ant 
60c. pigiau. [22]

P. MIKOLAINIS,
BOX 62, NEW YORK CITY.

TELEPHONE: Fokt Hill 1864.

H. H. NAYOR 
03* ADVOKATAS -^1 

Pasekmingai veda visokias bylas.
Visokiuose leįsmjškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-480 Ezehange Bldg.

53 Statė st., Boston, Mass.
Jeigu dėl kokių nors prižasčių ne 

butų parankų ateit pas mane, tad gą- 
lite pasikalbėti per:

R. Vasiliauską

ANTANAS AšMIANSKAS

/

Pas James Ellis Co., kam
pas B st. ir Broadway,

So. Boston, Mass.
Pranešu So. Bostono ir a- 

pielinkių lietuviam*, kad aš 
dirbu James Ellis forničių 
Kompanijoj, ant kampo B 
st. ir Broadway, So. Bosto
ne. Būdamas gerai apsipa
žinęs su forničiais, aš užti
krinu savo tautiečiams, kad 
James Ellis Co. duoda ge
resnį tavorą ir daug pigiau, 
negu kiti Bostono storai. Y- 
pač dabr męs turime gerų 
vaikams vežimėlių (keri- 
čių), klijonkų, linolėjų, (pa- 
dlaboms išmušt), aisbaksių 
ir patalų. Daug yra iš ko 
pasirinkti ir viskas pigiai, 
nes užlaikymas krautuvės 
mums nebrangiai atsieina. 
Kiekvienas perkamas pas 
mus daiktas, už pinigus ar 
ant išmokesčio, visiškai gva- 
rantuotas. Malonėkite pas 
mus užeiti, o aš jums paro
dysiu musų tavoms ir kaip 
pigiai jie parsiduoda. Jei 
negalėtumėt ateiti, tai pa
rašykite laiškelį, o aš nuei
siu pas jus paaiškinti apie 
tai.

Pažiūrėkite, koki puikus 
virtuvės pečiai už $17.50. 
Gvarantuoti.

Truputį pavartati rakan
dai gaunami už labai numu
štą kainą.

Atdara panedėlio ir sere- 
dos vakarais. Kitais vaka
rais tik ant sutarimo

Ypač kviečami jaunave- 
dziai.
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tarp lietuvių palaiko.
žinoma, aš bučiau links

mu, jeigu atsirastų tokia žy
dų kompanijo, kuri panai
kintų didžiausią lietuvių 
pramonę — karčemas, bet 
tuomet verkt imtų musų 
Sirvydai, Olszevvskai ir kiti. 
Bet vargiai atsiras pas žy
dus tiek turto, kad išplėšt iš 
musų patriotų rankų tą 
bizni. A. Kučas.

Spaudos didvyriai!

Nekursai ponas "Neži
nau” perkamas už S. L. A. 
narių dolerius "Tėvynės” 
20numerij labai baidosi 
"Keleivio”, o "Kovos” vel
niukas priminė jam praei
tus griekus. Mat, kolei "Ne
žinau” buvo nedarbštus, tai

Lietuviai ir žydai arba 
žydai ir lietuviai.

Kaip_ jus manote, kiek žy- jis retkarčiais siųsdavo į 
dų turėtų sudėt savo turtą, „Keleivį" protestus ir suma- 
kad išnaikinus lietuviškus * “ ...........
biznius Amerikoj ? "Lietu
vos Žinios” rašo, kad Ame
rikos lietuviai pramonijos 
neturi, jei bent karčiamas, 
kurias nors ir turtingiau- 
sis žydas nepajiegtų iš lie
tuvių paveržti. Turbut, 
"Liet. Žinios” neskaito viso
kių skarmalių arba "kromi- 
ninkėlių” Lawrence ir kitur, 
kurie Amerikoj jaučiasi di
deliais biznieriais. Juk par
davinėjimas apdėvėtų kal- 
nierių, pančekų, žiedų ir ki
tokių daiktų už tokias pat 
kainas, kaip kitur parsiduo
da nauji daiktai, yra dideliu 
ir gabaus amatninko biz
niu. 0'tokių skarmalių ar
ba "kromininkų” Amerikoj- 
nemažai. Jie tik iš tautos ir 
gali gyvent, nes svetimtau
čiai nas juos neina. Na, ir 
drįsk tu neagituot lietuvius 
eit pas savuosius!.. Tai bus 
aiškus lietuviškos pramonės 
gadinimas ir brukimas jos tfe didel-u turtu, o‘sako“tik 
į zvdų rankas. i__ x______________  ___

Bet tokie bizniai ne tiek 
svarbus. Atsiranda pas mus 
ir tokių pramoninkų, kurie 
už nieką bando gaut pini
gus arba turtą. Taip kokis______________
Sirvydas arba 01szewski su- rodvt. jog jus dar neesate 
mano pakampti r — ’ * *
draugijos knygų gabalą. jį‘ "tokiu jau'likote,
Juk tai biznis arba pramo- į priklausote ; JL..........
nė. Na, ir kokis ten ’Kelei- partiją ir už ją agituojate, 
vis pagarsina,’ kad tai ne- į socijalistų partiją jus 
biznis.^ Taip _s.ąkant^ ir joa- priklausote tik tuomet, kada 

kokio nors lietuvio Sirvydo 
arba 01szewskio.

Arba, daleiskime, sėdi ko- ' 
kis lietuviškas advokatas ar
ba daktaras ir kenčia badą. 
Reikia jam darbo duot arba rįau prieškambarije vagis 
leist pramomnkauti Duo- P^oįesorius: _ Taip., pa- 
dama jiems sutaisyt kokio' R k kad . dabar u-mt‘as 
nors Susivienijimo kta^ti- t ’palaukia; 
tucija, kurią jie turi šutai-' & _________
syt nesuprantamai, kad ir 
da kelisvk reikėtų ją taisyt 
ir spauzdint. Suprantama, | 
tuomet darbas nesibaigs nė 
”V. L.” spaustuvėj, nė pas 
advokatus ir daktarus. Mu-1 
žikai. kain yra vadinama 
publika, turi sudėt pinigus. 
Juk iie tik todėl ir gyvena, 
kad kitiems mokėt. Na 1-r 
vėl koks laikraštis :ma ir 
apskelbia, kad panašios ope
racijos tik nuldo lietuvių 
tauta.

Tiek to iau anie tuos smul
kius bizniertus. 
karčemas, kas 
nas lietuvius buioia Širw- 
das. Olsze^ski ir ki^i natri- 
iotai žeidžia, kad lietuviai 
na<rarsėi’D kuo nors. _Tr. 
hirb’it. jiems rodos. k»d gir- 
tuoklvstė vra <rerijusia r?- 
(rarsėk Neduok Di°v«. iei- 
T11 irnfu k«S ir atkalbintu 
Hetuvi-'is nūn o-jvtunkliavi- 
mn Pvbn ka^čemne riat^ktu 
i S^edurtauČin rankas. Tuo
met žuvus Amerikos ii<*tu-f 
’.nil or°mnni-ia npc; h* ’
tuvos ytinipą” sakn. Vqrl tqi 
vipniritnlė ^mprjkna lieti1 vii'1 
nramonp Dar Inimp. kad 
bpveik viaos kęjrriaynnę; nj»n- 
dns’ karštu musu patrintu s!(l 

rpnkose. kuri’n ir sau ...
pelną padaro ir girtuoklystę >dun,i Simuliavimą.

nymus, apie Susivienijimą 
Liet. Amerikoje, bet prisiš- 
liejus prie S. L. A. dolerių, 
jis apvalo savo sąžinę: viena 
ranka padabina "Tėvynę” 
savo žiedeliais. o ki
ta — krapšto po $18 sąvai- 
tėj iš S. L. A. iždo už tuš
čias frazas. Jau žinai.

Kodėl tu republikonas ir 
demokratas.

Visi socijalistai rėkia, 
kad republikonų partija v- 
ra turčių. O jus žinokite, 
kad mus gadynėj žmonės 
mėgsta girtis esą turtingais. 
Kol dar sermėga turi žmo
gus ant pečių, jis sakos turis 
daug turto bankuose ir ki
tur. Ir jis vadinasi repub- 
likonu, nes nori pasirodyt, 
kad ir jis turčius, nes prie 
turčių partijos priklauso.

Kada žirfogūs galutinai su- 
sibankrutina ir Įsiskolina, 
tuomet jau jis nedrįsta gir-

pasiturinčiu žmogum esąs. 
Demokratų partija susideda 
iš pasiturinčių žmonių ir 
biznierių arba, teisingiau 
sakant, ji atstovauja tokių 
žmonių reikalus. Kad pasi- 

kokios j galutinai . nususęs — nors 

Juk tai biznis arba pramo-, priklausote i demokratų
p= XT_ , ... . .

vis” pagarsina,’ kad tai ne-

veržia pramoninkavimą nuo nesijaučia" pas’jus*protiško 
. ._x.... ... “ ir pilno kišeninio nususimo.

A. Ručas.

f

Nebuvo patyręs.
”Ar tu jauteisi nervišku, 

kada išsireiškiai savo pa
čiai pirmą syki, kad nori ją 
vest?”

”Ne. Bet jei tai butų pri
siėję man padaryt dabar, 
tai už jokius pinigus nebū
čiau pakvietęs’jos prie apsi- 
vedimo.” _____

Apie storumą.
Dingo šuo pas vieną mote

rį ir ji prašė savo vyro, kad 
pajieškotų -per laikraštį. 
Vyras prižadėjo. Ant ryto-

jaus pati skaito laikraštij:, 
"Dingo nususęs rankinis šuo I 
su viena akim ir be uodegos. 
Jis yra perriebus ir negali 
vaikščiot. Atsakykite Fibo 
vardu. Jeigu kas sugrąžjs 
kaili jo, gaus atlyginimą.”

I .

Kalba pagal gadynę.

”0, Jonai, ir vėl tu apsive
dei !”

"Taip, Vincai.”
”Aš norėčiau, kad ir mane 

pakviestum bent j vienas 
vestuves.”

Lietuviška Agentūra.

Jeigu norite siųst kam nors
Laivakortę, Pinigus 

arba patįs važiuot j Lietuvų, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.
J. T. KAZLAUCKAS,

186E.Chapel st., NewHaven,Conn.
Telefonas: 1434—3. 

Visoki patarimai velaui.

SKAITYTOJO ATIDAIL 1
i 
i

Visų gerbiamųjų ”Kelei-\ 
vio” skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė, 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti "Keleivį” sulaikyti.

• PASARGA.

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

”Kel.” Administracija-

Susirūpinęs profesorius.

Tarnas: — Ponas profeso-‘ v
Profesorius: — Taip... pa-

Nelygus.

— Rytoj bus mano gimi- 
j mo diena, — pranešė 5 metų 
j vaikas mokyklo j.*

— Argi ? — klausia moky
toja, — mano gimimo diena 
irgi pripuola rytoj.

*— Bet kaip jus galėjo
te užaugti už mane daug di
desnė?

Paimkime j 
labiausiai

Verkia vietoj juoktis.
Vaikas ateina iš kito kam
bario verkdamas. Motina 
klausia ko jis verkia.

”Tėtė pirštą nusimušė 
• plaktuku u-u-u,” atsakė jis.

”Kogi verki. Juoktis rei-
kia iš to.”

"Aš juokiaus... ir... ir...”—
Nežipojo.

"Jokūbai, kodėl tu po vel
niu taip aštriai i mane kal
bi?”

"Mat, aš nešinoiau, kad tu 
pirmas nori keikti, tad 
pradėjau.”

Restauracijoj.
Tarnas rodydamas į val

gomą steiką ant stalo, klau
sia 1 "O ka iamista turėsi po 
~ (Valgio?”

\Llgytojas: "Nenormališ-

j ičaiA Labai pageidaujama, naujausia
lSvIO knyga, mokslas apie sveikatą

DAKTARAS

« ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio 
gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose 

^Įtuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj ‘‘Daktaras”.^® 
ŠITA KNYGA “DAKTARAS ' aprašo visokių ligų vardas, kaip jos prasideda, kaipftk 

^^apsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris 
^■telpa daug.
k. ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS“ dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie^? 
^Jgeriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ii 
.Okaip būti laimingu.

TOJ KNYGOJE “DAKTARAS“ gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris. RL 
Tikas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, žeuotiems Tj 

hk ir nevedusiems. Mc
KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti. 

>^tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su dideliu ukvata perskaitys tiems garsiai, kadfc^ 
^■galės daug visko prisiklausyti. 'Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga 
^Aturėti. kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi. -

KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis. 
^^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 

JjLtą knygą atrasite viską, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visą teisybę. SJL
^5 APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti pipie nervų, kraujo, inkstų. "^5 
įjk romatizmo. odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterųbk 

nesveikumus ir kitas visokias ligas ir 1.1.
JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie fe- 

^□[gydytojo, reikia būtinai perskaityti “DAUTARAS”.
ŠITOJ knygoje "DAKTARAS" netik pamokina kur ir kaip išsigydj’ti. kaip būti sveiku, 

4jWbet ir kaip nuo visokių li£ų apsisergėti.
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ją išleido 

®LPhiladelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisiųsgtjf 
“kelias Štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

The Philadelphia Medical Clinie
*51117 Walnut St, Philadelphia, Pa.'?

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu^™ 
^Jteip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis 

Wlr valandomis per Kiiniko Daktarą: 9|r
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Ltarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.

Philadelphia, Pa.^!

nesveiki ir nori buri sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu' 
‘teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis 
■ valandomis per Kiiniko Daktarą: 1
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Ltarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.

2

Vienatine Lietuviška

APTIEKA
ra?

i

BOSTONE’ir VISOJ MASSAGHUSETTS VALSTIJOJE.
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos.

# Nuo kosulio ir šalčio 25c. 
Pijulkos nuo šalčio vaikams ir suaugusiems 25c. 

Nuo galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 
Nuo slinkimo plaukų 75c.
Nuo reumatizmo $1.00.

Nuo visokių paslaptingų ligų sutaisau pagal 
naujausius išradimus. 

:Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Nuo vištakių (coros) 15 ir 20c. 

Nervų sustiprintojas 25c.
Jeigu norite gauti tikrus vaistus kurie sugrą

žintų Jums sveikatą, kreipkitės pas mus, o už
tikriname, kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Tikras Jūsų brolis

K. Šidlauskas
226 Broadway, kampas ZC st.

SO. BOSTON, MASS.
»’ ■ ‘

I

f!

NAUJA DARBININKIŠKA KNYGA
Nuo ko priklauso žmonių 

-------  nuotikiai.-------
Knygelėj aiškinama materijalistiš 

kosios istorijos supratimas.
KAINA 10 C.

L. S. S. kuopoms extra nuošimtis. 
Gaunamos tik pas vertėju. Gali 

ma prisiėst ir štampoms.
A. J. KARALIUS, 

1607 X. Ashland are, Chicago, UI.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. 8TROPIENE
Pabaigusi kursą.

LYGMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimore. Md.

|Pasekmiusrai atlieka savo darhą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gydu >les 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSjA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda, nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gautį, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius P. Jatulovičius.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadway S Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, a 
męs per eipresą gyduoles prisiųsim

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D
Gydo pasekmingiausiai visokias li

gas : vyrų, molėm, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šlaitus žmonių išgydė 
katrie paliko aut vi-atlos sveikais, lin- 
ksmeis ir j;m/d'kii:_ri. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Pili- 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru moks’ą, The New York 
Post Graduate Medical School and llo- 
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Čia Patalpiname.

Aš Jurgis Lukoševiee, 128 E. Superior st.* Chicago III., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. IgDota Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane išgvde. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $ 2.00 dovanu gastinčiaus.

M. N avickis 5 Lincoln st, Brighton, Mass. rašo taip; Rašau šiandien 
tašką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrąži
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnuose ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir plėtn ės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už išgvdy uą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1601 Winter st, Philadelphia, Pa

Turiu daugybę padėkąvoniu mm merginu. ir moterų už išgydymą nuo 
nereguliarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos s* daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėj,

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir šonu; 

nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokia spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos. drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąsčio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypatiškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, oapturėsit širdingą rodą ir pagelbą.

DR IGNATIUS STANKUS. M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Fa. 
Offiso ) 
Valandos j

Kuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

r
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KELEIVIS

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI -
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

7

Kapitalas ir kaucija f ii mos $50,000.00 LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų ir 
ant geriausių ir greičiausių laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele
gramą, kuriuos atima per 3 dienas be jokio primokėjimo. Geležinkelio tikietus po 
visą Amerika ir Kanada parduodam pigiausiai. NOT ARI JUS AS, padarom ir 

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.

Lietuviška Banka j

= Shapiro Oo*
I SALĖM, MASS.

213 DERBY STREET.
i ■■■»"  i ■■-mbbHmsSHB

Tiesu Patarimas.
*

BOSTON, MASS-
92 SALĖM STREET.

PROVIDENCE, R. I.
MARKET SQUARE

IS LIETUVOS
I

Deveiniškiai (Ašmenos 
pav.). Balandžio 19 sudegė 
čia 85 namai, visos sankro
vos, krasos ir telegrafo bu
tas. Vienu žodžiu liepsna 
prarijo visą miestelį. Keli 
šimtai žmonių liko be pasto
gės. Gubernatorius įsakė 
Ašmenos bajorvedžiui suda
ryt pagelbos komitetą.

Šiauliai. Krata. Balandžio
20 d. (naktį iš 20 į 21 d.) bu
vo krata pas adv. Bugailiš- 
kį. Nieko ypatingo nerado. 
Paėmė senų laikraščių pluo
štus, keletą rusų ir lietuvių 

i knygU, du vertimu knygu- 
Į čių ir keletą laiškų vpatiškų 
i ir „Varpo” d-jos reikaluose, 
jos spektaklių ir gegužinės 
dalykų, kurie, matyt, jų ne- 

i džiugino enciklopedijos ko- 
| respond. Išeidami sakėsi ne
radę ko jieškoję. Prisispyrę 
: turos ir laiškų.

Raguva (Ukm. pav.). Iš 
senų senovės, arklių mugė 

i būdavo čia vienam iš pato- 
•giausių miestelio kampelių.
Bet nuo baland. 10 uždrau
dė daryt ten mugę (mat ar
ti jo kambario) ir perkėlė į 
tokią nepatogią ir siaurą 
gatvę, kad tuoj dvi žmonos 
buvo arklių parverstos ir 
viena gerai užgauta. Jei ir 
toliau ten bus mugė, tai be 
abejonės bus daugiau pana
šiu atsitikimų. Raguvietis.
Plokščiai (Naumiesčio p.).

i Šių velykų antrą dieną tven- 
I kinyje rado prigėrusį 20 me- 
tą vaikiną Antaną Dobilą, 
įkalbama, velionis su dauge- 
| liu kitų merginų ir vaikinų 
girtuokliavęs ir kortomis lo
šęs iki 3-čios valandos nak
ties. Kiti vėl vaikinai tvir
tina, velionis, besivydamas 
merginas, netyčia, turbut, 
tamsumoje įkritęs į tvanki
nį ir prigėręs. Abejojama 
irgi, bene bus velionis Dobi
las primuštas. Tardyme tų, 
kurie su juo linksminosi, pa
rodymai nesutinka vienas trativiškai ant trijų metų į 
su kitu. Pakraščiuose tven- ’ ’ 
kinys nebuvęs gilus, vanduo 

į siekė lig kelių. Velionis ras- 
-------------------------------- --------v ------------------ -------- I vao ■ įrviv, v unuvuS, 

ti jaunikis Motiejus Toma-1 ^purė užkabinta ant kar- 

Ona Žemaitienė 75 m. M. T. Rimtis jo draugų suimta.

Tamošbudžio valsčiuje ne
buvo nė vienos mokyklos, tik 
šįmet Nemirių kaime atsida
rė viena ir tai be tam tikrų 
namų, paprastoje ūkininko 
troboje. Mokytojas lietuvis. 
Valdžia duodanti medžegą 2 
mokyklom statyti Tamošbu
džio valsčiuje, bet yra daug 
tokių ūkininkų, kurie visai 
mokyklos nenori. Sako: — 
„Ug, kam mums reikia tos 
’turbacijos’... Kam nauda iš 
tų mokyklų? tik cicilistų pri
veis, o ir taip jų gana daug 
yra. Kas nori išmokyt savo 
vaikus, tai gali į namus mo
kytoji priimt, ir 1.1, ir 1t.”

Į jaunimą tai sunku pas 
mus žiūrėti. Iš 10 vos 3 mo
ka rašyt. O skaityt tai tik 
pusė temoka. Už tai ir mu
sų jaunimo toki ir darbeliai: 
prieš Kalėdas Karšrudyje 
užmušė vieną vaikiną 3 gir
ti ; per Naujus Metus, iš Vi
sokio Rudos parvažiuojant, 
vienam vaikinui perpiovė 
pilvą, tas, išbuvęs parą, pa
simirė. 0 degtinės tai nie
kur jaunimas tiek neišgeria, 
kaip pas mus. XXX

Utena (Kauno pav.). Čia 
pastatytas naujas gaęo ma
lūnas, prigulįs Kranevskiui, | 
kur kasdien sumala po 5£>0į 
pūdų miltų.

Kratos. Apie Marijampo
lę žandarai pastaruoju lai
ku daro daug kratų. Kaip 
praneša, išviso iškrėsta apie 
11 vietų. Nieko ypatingo 
nerasta. Klausinėjo vis a- 
pie kokias tai jaunimo kuo
peles.

Lietuvis išradėjas. Laik
raštis „Utro Rossii” skelbia, 
jog- lietuvis Vilnietis None- 
vičia, vetarinarijas magis
tras, atrado vaistus, nuo ku
rių įčiepijimo pagija „šapu” 
susirgę gyvuliai.

Rietavas (Reseinių pav.).* 
Per užgavėnes rietaviečiai 
buvo nepaprasto atsitikimo 
liudininkais: stojo šliubo im-1įįg’neisputę7 iAio vandens. U----- ii--------------- m----  ---- _ -- _
šauskas 105 metų ir našlė Iklįukų. Tardymas eina. De- 
Ona Žemaitienė 75 m. M. T. Rimtis jo draugų suimta, 
vedęs trečią sykį, buvęs ku-,vis tai girtuokliavimo vai- 
nigaikščio Irenėjaus Ogins- siai. “ *
kio baudžiauninkas, noriai 
senovę minąs, puikiai žinąs 
1831 ir 1863 m. atsitikimus.

Vienu žodžiu ir musų se
novės tyrinėtojams butų 
svarbu tokios gyvos kroni
kos pasiklausyti.

šilgalių vals. (Naum. 
pav., Suvalkų gub). Balan
džio mėn. 2 (15) d. buvo tei
sėjo, vaito, vaito padėjėjo, 
lovininko ir lovininko padė
jėjo rinkimai. Daugumu 
balsų buvo išrinkti: teisėju 
S. Povlauskas, vaitu ukin. J.________
Naujokaitis, vaito padėjėju Į įmigus į poki’lius, ir čia jie 

’ ragina kitus gerti ir patįs 
pasigeria taip, kad net 

i”krikštauti” pradeda.
Pelikonas iš Sėdos. 

("Lietuvos Žinios.”)

A SGERIAUSI 

e 
h — 
e

mista rašote mums apie pa
raginimą, bet nepaduodate 
savo antrašą; be antrašo 
męs negalime pertikrinti ta- 
mistos prenumeratą, nes J. 
Kazlauskų pas mus yra 
daug.
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Klausimas: — Ar gali čia 
gyvenantis parduoti arba 
dovanoti savo žemę kitam, 
gyvenančiam Lietuvoj?

Atsakymas: — Taip, gali.
K.: — Ar galima pasiųsti 

pavedimą iš Amerikos į Lie
tuvą dėl atėmimo žemės ir 
kokią spėką turi tas pavedi
mas Maskolijos teismuose?

A.: — Pavedimą galima 
padaryt ir pasiųsti į Lietu
vą, Maskolijos teismuose tu
ri spėką, jei tas pavedimas 
yra legalizuotas pas Rusijos 
generališkąjį konsulį. že- 

! mę atimti, tai priklauso nuo 
' to, ar pridera jums ta žemė 
lir ar nesat prapuldę tiesas 
I ant tos žemės.

K.: — Ar yra Maskolijoj 
toksai įstatymas, kad čia 
pragyvenęs 11 metų negalė
tum atjieškot savo dalies?

A.: — Taip yra. Jei ypa- 
ta paliko savo dalį be prie
žiūros, o kiti užvaldo bėgije 
10 metų, tad po 10 metų tik
ram paveldėjui yra sunku 
jau beatgauti. Tai skelbia 
„Sudebnyj Otdiel, Svod Za- 
konov Rossijskoj Imperij, 
Tom XIII, Ūstav o Narod- 
nom Prodovolstvij, izdani- 
je 1892 priloženije 1906, 
1908.” Taipgi „Tom XVI, 
čast vtoraja, izdanije 1892 
priloženije 1902 i prodolža- 
jetsia 1908.”

K.: — Kokių tiesų nusto- 
I ja Maskolijos pilietis, prisi- 
■ rašydamas ir prisiekdamas 
i Suvienytoms Valstijoms 
tarnauti kaipo tikrai savo 
tėvvnei?v

A.: — Jei be sutikimo 
maskoliškos valdžios arba 
jos leidimo atmeta Rusijos 
pilietystę,tad tas nustoja vi
sų tiesų Maskolijoj ir jei ta 
ypata sugrįžtų Rusijon, o 
valdžia susektų, tad be jokio 
klausimo išsiunčia adminis-

STATAU NAMUS
naujus ir taisau senus. Kiekvieną 
darbą iš medžio ir muro padarau at
sakančiai ir greitai. Esu kontrakto- 
rius. Kalbu visokias kalbas.

A. SUDYMT [14]
328 E. st., 3 fl., So. Boston, Mass.

rr
Telephone So. Boston. 845 M. • Į

Dr.F. MatulaitisĮ

‘Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darba artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieka gero velijančiu

JURGIS STANAITIS
453 8roadway So. Boston, Mass

495 Broad way, So. Boston.
Valandos:

Į Nuo 12-2 dienų ir nuo . - -------
Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.

ilohn E. nolan

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

džių,, Wolthom ir El- 
gin, ir šliubinių žie
dų. Užlaiko m ke
liaujančius agentus ir orderius pai
mam ir prstatom į namui Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

822 Washington sL, 
BOSTON,.............MASS.

Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Po
cius, J. Pociūnas, Liūtį- Davalga ir 

F. S. S i uianc kis.Ant 21 akmens 
Gelžkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

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

i

Dagis.
Sėda (Telšių pav.). Per

nai atidarė ir pas mus „Blai
vybės” skyrių, bet menkai 
kaip gyvuoja. Blaivininkų 
susirinkimo šįmet dar nė 
vieno nebuvo. Žmonės kal
ba, kad jeigu klebonijose 
nustotų vartoję svaiginan
čius gėrimus, tai ir po para
pijas nelabai kas juos varto
tų. Labiau piktinasi žmo
nės iš kunigų per vestuves ir 
per puotas. Mat, pas mus 
Lietuvoje tokia mada (gal 
ir nevisur?), kad kviečiama

nelabai apgyventas guberni
jas Rusijoj. ,

F. J. Bagočius.

Redakcijos atsakymai.

ukin. J. Bunikis, lovininku 
ukin. J. Bučys, lovininko pa
dėjėju ukin. Sniečkus.

Švelniuks.
Malėtai ‘(Vilniaus gub.). 

Vargoninkas Masalskis, 
pirm turėjęs Panevėžyje 
(Kauno gub.) savo dirbtu
vę, kuri sudegė, buvo atva
žiavęs į Malėtus dirbti var
gonų. Su juo buvo atvažia
vusi ir jo žmona Ona, kuri 
greitu laiku ir pasimirė. Pa
sirodo, kad ją nunuodijo 12 
metų mergaitė Kotrina Če- 
kytė, gimusi Eržvilkių mie
steli je (.Reseinių pav.). Tą 
mergytę prikalbėję Masals
kių svainiai Klioriai, kurie 
dabar jau suimti: pats Klio- 
ras sėdi Vilniaus kalėjime, 
o Kliorienė — Panevėžyje.

R. Žigas.

i

i Teisme.
Teisėjas: — Ar tu buvai 

kada areštuotas prieš tai?
Kalinys:
Teisėjas

da prieš šitą teismą?
Kalinys:
Teisėjas: 

tas?
Kalinys:’— Taip.
— Teisėjas:

i

Ne.
Ar stojai ka-

Ne.
Ir tu užtikrin-

Bet man 
tavo veidas matytas, ir, ro
dos, gerai pažįstamas?

Kalinys: — Gali būt, nes 
prieš tai, kol jus nebuvote 
teisėju, abu ėjome vogti kas 
antra sąvaitė.

Ant. D. — Kadangi buvo 
tai naminis triukšmas ir da 
nepasakyta kas buvo tie 
žmonės, tad netalpiname.

K. P. Mainieriui. — Visi 
žinome, kad „Draugas” yra 
darbininkų ' pasiliuosavimo 
iš alginės vergijos priešas ir 
kiek jus nesiginčysite su 
juo, jis nemainys savo pa
kraipos, nes savo skelbimus 
daro tyčia, o ne iš persitikri
nimo. Nedėsime.

J. Baniui. — Straipsnelis 
silpnas ir tą patį reikėtų 
perrašyti, todėl nededame.

Sakalovui. — Kadangi 
streikas pasibaigė, tai ir ži
nutė neteko vertės. Nedėsi
me.

Motinos sunui. — Neužsi
moka tokių menkniekių tal- 
pint. Juk visur taip elgiasi 
katalikai.

Administracijos atsakymai.
Tamista pa-J. Kupstui. —'

davei mums savo antrašą 
ant 46 Silver st., Ashley, Pa., 
męs išsiuntėm tuo antrašu 
knygas ir laišką. Laiškas su
grįžo, tai spėjame, kad ir 
knygų neapturėjote. Jei da 
negavote, .tai kreipkitės į 
pačtą.

P. Vaitaičiui. — Tokių žo- 
dinėlių neturim.

J. L. Kazlauskui. — Ta-

$35.00 
$50.00 
$75.00

naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston. 

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

“ I7-9 vakare. • i s: 
Ii

I

i

Telefonas: So. Boston. 21013.

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20m. 
Ypatingas pasiūlysimas. Męs 'išsių
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu.

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

Russian-American Bureau.

Męs siunčiam pinigus į Rusiją 
kitas šalis; už šimtą rublių męs 

imame $51.85; už didesnes sumas 
męs mažiau skaitom. Taipgi pade
dam pinigus į visas Europos bankas 
ir išduodame bankines knygutes. 
Dėl kitų kainų ir informacijų kreip

kitės šiuo adresu:
Russian American Bureau, 

(Uždėta 1892 metuose. )
160 N. 5-th AVĖ, kertė Randolph St., 

CHICAGO, ILL.

ir

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

Didžiausi, geriausi ir greičiausi 
garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai- 
tės tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSE, RUSSIA

Į Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų.
$33.00
$48.00
$65.00

Lithuania, 1 d. birželio (June), 
Kursk, 6 d. birželio (June), 

Czar (naujas), 15 birž. (June), 
Russia, 29 birželio (June),

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

A. E. JOHNSON & CO. 
27 Bi;oadway, New York.

III klesa 
II klesa

I klesa

Profesorius medicinos
Lfetuvrszkas D-ras M. Ziselman.

7 Parmenter St
Boston, oTass.

Visokias ligas gy 
aau pas-kmingia- 
ustai. A neikit tie- 
s;ok pa» mane 1 
trepais į vir;ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 RicLmon<

Didžiausia ir geriausiai intaisyta 
labatorija Naujoj Anglijoj

Dvidešimts dviejų metų praktika ir labatorija iš
taisyta su moderniškiausiais įtaisais. Ypatišką prie
žiūra gauna kiekvienas ligonis ir tie tai dalykai yra 
geriausia mus gvarancija ilgo patyrimo ir mokslo.

Specijalistas|' sunkiose kroniškose] nervų ligose ir

Specijalistas sunkiose kroniškose 
nervu ligose

ir negalėjimus pilvo, plaučių, širdies ir kraujo, podraug 
visokių katariškų apsireiškimų.
SPECIJALISTAS ||VISOKIŲ LIGŲ:__AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES.

Examinacija ir r
Offiso valandos j Nuo -įq r^0 g vakare. 

paprastoms dienoms: t *
Nedėldieniais ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

ir kitokius Rubus
Duokit; pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor- . 
nijoj, todėl męs greičiau pagau-Į • 
nam visokias naujausias formas. įi 
Jeigu norite turėt gerus rubus pi

gai, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Moteni drapanas. 
’ Tikras Jusųjorolis lietuvys

222 W. Broadway, ir 
SO. BOSTON, MASS.

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.).

Būrys 
ant a- 
atėmę

170,000 angliakasių sugrįžo 
prie darbo.

Philadelphia, Pa. — Pra
slinkus 44 dienoms bedar
bės, 22 geg. visi kietosios an
glies kasėj’ai Pensylvanijoj 
sugrįžo prie darbo. Tik Haz- 
letono apygardoj apie 2000 
darbininkų atsisakė grįžti 
darban, nes kompanija atsi
sakė pakelti jiems ant 10 
nuošimčių mokestį, kaip pir
ma buvo žadėjus.

Užpuldinėja ant 
amerikiečių.

Satiago, Kuba. — 
juodveidžių užpuolė 
merikiečių farmų ir 
arklius- išjojo.

Jordan bus nužudytas.
Chester Jordan, kuris per

eitais metais buvo pasmerk
tas mirtin už nužudymą sa
vo pačios aktorės, buvo pa
davęs į augščiausį teismą a- 
peliaciją, bet šiomis dieno
mis apeliacija liko atmesta.

Jordan nužudė savo pačią 
da 1908 metuose, 1 rugsėjo, 
savo.namuose, Bostono prie- 
miestije Sommervillėj. Mo
teriškės kūnas buvo sukapo
tas į 13 gabalų ir pakavotas 

i į skrynią. Jordon pasam
dė žmogų ir liepė nugabent 
skrynią į laivų prieplauką, 
paskui permainė pieną ir lie
pė vežti į nakvynnamį ant 
Hancoch st. Tasai žmogus 
ir išdavė Chesterį policijai. 
Chesteris paeina iš turtingų 
giminių ir tie nesigailėjo pi
nigų jo apgynimui. Byla 
traukėsi gana ilgai, bet 1909 
m., 4 gegužės, Chester vis- 
tiek likos pasmerktas mir
tin. Bet už kelių dienų vienas 

' iš prisaikintųjų teisėjų išė
jo iš proto. Tuo pasiremda
mi Chesterio advokatai tuo
jaus padavė apeliaciją į 
augščiausį Suvienytų Vals
tijų teismą, bet šiomis dieno
mis ir tas ją atmetė.
Kapitalistų provokatorius 

liuosas.
Pereitam ”KeL” numeri j e 

buvom parašę, kad John J. 
Breen, kuris laike Lawren- 
ce’o streiko buvo padėjęs 
keliose vietose dhamitą, 
kad paskui apkaltint už tai 
streikierius, likos pasmerk
tas kalėjiman. Dabar pasi
rodo, jog tas netiesa. Ponos 
Breen yra liuosas. Jis užsi
mokėjęs tik $500 už tai bau
dos. Jei tai butų padaręs 
kas iš streikierių, tai jam ir 
15 metų kalėjimo nelabai už
tektų.

• I

Valdžia vėl prološė 
bylą su trustu.

Neseniai pasibaigė Chica
goj didelė byla valdžios su 
mėsos trustu, kur valdžia 
pralaimėjo, nes negalėjo pri
rodyt, kad tokis trustas ti
krai egzistuoja.

Dabar, 25 geg., Clevelan- 
de, Ohio, pasibaigė valdžios 
byla su 8-mis popieros kom
panijomis. Kompanijos bu
vo kaltinamos valdžios už 
susidėjimą į vieną trustą, 
kas yra priešinga įstaty
mams; bet teisme to nega
lėjo darodyt ir valdžia bylą 
pralaimėjo.

Ir kaip čia nepralaimės, 
kad valdininkai, kurie skun
džia, ir teisėjai, kurie tei
sia, tankiai yra to paties 
trusto savininkais. Apskųst 
gi reikia dėlto, kad paskui 
žmonėms apskelbti, jog teis
mas dalyką ištyrė ir atrado, 
kad tokio trusto višai nėra<

Revoliucija ant Kubos.
Ant salos Kubos kilo re

voliucija. Juodveidžiai nu
tarė tenai įsteigti juodveid
žių republiką, taip kaip yra 
ant salos Hayti, su juodvei- 
džiu prezidentu, ir pradėjo 
ginkluotis. Sukilimas užvi
rė nuo vieno iki kito salos

/

50,000

I 
t

■ KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. g
S Dr. JOS. USTER&CO., L 601,208 N. Fifth Ave^ Chieago, IIL ■ 
B GOTONIAŠ esu užinteresuotas jusu pasiulinimui dykai siun- j 
NB stos knygos ir norėčiau, jog jius išsiustument man vieną r

iš tuo knygų. • • •.s ■
Vardas ir pavardė___________________________________________ B

KELEIVIS

galo. Suv. Valst. tuojaus 
nusiuntė tenai savo laivyną 
su 2700 kareivių ir 26 geg. į- 
vyko jau mušis su revoliuci- 
jonieriais. Kaip tik S. V. 
jurininkai išlipo ant kraš
to, tuoj juodveidžiai ir už
puolė ant jų. Užpuolimas 
buvo atmuštas. Susirėmi
me krito 30 juodveidžių ir 
sužeista 4 amerikiečiai.

Kubos prezidentas Gomez 
tuoj atsiuntė Taftui teleg
ramą protestuodamas prieš 
įsikišimą į tą reikalą Suvie-' 
nvtų Valstijų. Nors Kuba 
randasi po Suv. Valstijų glo
ba, bet Gomez sako, kad 
juodveidžiams numalšinti; 
jis turėsiąs ir- pats užtekti
nai .spėkų; įsikišimas gi S. 
Valstijų nepadarysiąs daugi 
gero, atpenč, galėsiąs su- 
kurstvt visus Kubos gyven
tojus prieš Ameriką.

Kuba apgyventa daugiau
siai ispanais ir oficijališka 
kalba ispaniška.

Sukilusiais iuodveidžiais 
vadovauja generolas Esto- 
nez, irgi juodveidis, kuris ti
kisi pasilikti pienuojamos 
juodveidžių republikos pre- kėdei'Bostono'kalėjime.'Ne- 
zidentu. ■ seniai buvo nužudytas
Juodveidžiai laukia svieto Phelps, paskui kun. Richeso- 

pabaigos.

i

Prie statymo naujo namo 
Cambridge American Rub- 
ber Co. 17 geg. liko užmuš
tas vienas darbininkas. Ne
šant akmenjs vienam koja 
paslydo ir akmuo nupuolė 
nelaimingam tiesiog ant gal
vos.

Harvardo universitetas 
vertas 25 milijonų dolerių.

Netoli Roxbury 15 geg. d. 
traukinis užmušė 12 metų 

I mergaitę, Theresą Glynn.

Ateinančio] nedėlioj, bir
želio 2, So. Bostone, Socija
listų svetainėj, 376 Broad- 
way, kalbės drg. J. Perkū
nas iš New Yorko. Prakal
bos prasidės 7 vai. vakare.

Visos Bostono maudynės 
yra gatavos atdaryt. Nors 
atidarymui diena- skiriama 
yra 15 birželio, tečiaus jei 
kaitra tęsis ir toliau, kokia 
dabar vra. maudvnės bus a- 
tidarvtos ankščiau.

Juo toliau, tuo daugiau vis 
atsiranda darbo elektriškai

seniai

nas, o dabar jos laukia En- 
. . ... rico Marcioli ir jo mylimoji

Apie Thomasvule, Ga., gy- Lena Cusumano. Jiedu a- 
vena. labai daug juodvei- jau pasmerkti mirtin, tik 
dzių ir dabar jie beveik visi žmonėS labai protestuoja 
nusiminę laukia svieto pa- prįeš žudymą moteriškės, 

• t- , . todėl gubernatorius pavedė 
Pelnam* miestelije, kaip klausimą tarvbai išrišti,

eina gandas užgimė nepa- Cusumano .buvo ištekėju-
prastas kūdikis. Po astuo- sj moteris ir turi vaikų, bet 
mų valandų nuo savo' ginu- įsimylėjo į Marcioli ir abudu 
mo jis atsisukęs į motiną ir nužudė Čusumanos vyrą, už 
pasakęs, kad uz dviejų va- abudu liko pasmerkti 

■ landų jis mirsiąs, o uz ketu- mirtin 
nų valandų mirsianti ir ji. -------------
Tnlian naeukps kad 1T7 4->irv4 ■>,«

todėl gubernatorius pavedė

Toliau jis pasakęs, kad už 6 25 geg. tuoj už Charles-
mėnesių bus pabaiga svieto. towno tilto Bostono pusėj

Ir už dviejų valandų vai- i susidūrė du karu ir liko iš
kas numiręs, o praslinkus mesta ir sužeista 3 moteris 
da dviem valandom atsisky- j ir 1 vyras. Visi jie nuvežti 
rė su šiuo pasauliu ir jo j ligonbutį. 
motina. Taigi du pranaša- ’ -----------
vimai jau išsipildė ir juod- Viename name ant West 
veidžiai dabar jau neabejo- Broadwav. So. Bostone, po- 
ja, kad išsipildys ir tre- licmanas, James Breen išgir- 
čias — svieto pabaiga. do šuvius. Jis įėjo į namą ir 

Tas gandas tarp tam- atrado tūlą italą Pasąuale 
šių žmonių greitai platinas ’Crisatlo šaudant per duris Į 
ir jie sutinka jį su nuogan- Sabastino Fontalanavą. Po- 
da. įleistas įsiveržė per duris 

ir pagavo Cristalo, kuris 
v • priešinosi ir abu su policistu
1/lAfinpę >1111AC nusirito trepais. Po ilgos 
■ Iv vili v v kJIIIIUv* kovos pasisekė jį suareštuo- 

--------  ti. Kerštas įvykęs tarp 
Netoli Dorchester st., ant draugų dėl ginčų už 15 cen- 

W. Broadwav, užėjo* į ręsto-1 
^raciją du jauni žmonės ir 
"pareikalavo valgyt. Buvo 
jau gana vėlus laikas ir vi-L. . , .
soj restauracijoj buvo tik; 5?mos’ n®s va^??a s^pia. 
viena savininkė. Nuėjus jai Ceremonijos.. atsibuvo bap- 
virtuvėn pasigirdo registe- t,st1 bažnyčioj ant Warren 
rio skambutis Moteris su. avė. skiepe, o paskui.lavonas 
pratus, kad svečiai krausto i ls"esta.? P?s‘ gibonų. Pa‘ 
kasą, sugrįžo j valgruimi. Jmtasjisis North Grove ga- 
Svečiai jau'nešėsi per duris J f.ve« . ir_ nuvežtas
Iš kasos buvo išimta $250. Ilnk. bažnyčios. Grabas bu- 
Ji išsivijo paskui plėšikų ant juodas su.auksinėm lai- 
Broadvvavf šaukdama plgel- dem’ ku"os lsrelske Rlche* 
bos. Jiedu metėsi tuoj Int sono vard±______
Dorchester gatvės. Čia pat 
buvo policistas, ant kampo 
stovėj’o da daugiau žmonių 
ir visi pradėjo vytis. Plėši
kai įšoko ant šv. Augustino 
kapinių ir pasislėpė. Poli
cija ir apie 40 žmonių apsu
po kapines, bet plėšikų ne
rado.

v

Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nerv.oti ir katrie prastoi 
savu sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 

tikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su- 
,, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vvras tarp v vru, ta knvga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knvga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
Abelnas prastoimas spėkų, lžnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas- 

tinios sėklos. Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą. Sunykimas lytiška organa, Užsiveržimas 
šlapinamoje kanalo. Organiškas ligas. Pasekme paleistuvinga gyvenimą. Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- 
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunki ei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis .Tiiims 
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

Išpildik atsukimais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma _ 
jiums viena iš tu brangiu knygų VYSAI Į 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA. ■ 

Daug nerūpestingu gyditoju prispira Į 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O.

D. tas yra su apdėtu mokiesniu p 
ir dara ta be ypatingai pa- 2 

reikalavima sergančia.
Męs tą niekados ne darome, 

Reikalaudami tą knygą nuo musu M 
Jius nebusite niekados pa- , 

reiga. Siusk sava 
adrese iendena. ” Adresas

AKUSZERKA
kuri atsakančiai patarnauja prie 
gimdymo ir paskui prižiūri ligones 
kol pasveiksta, suteikia moterims ge
ras rodąs ir reikalingus patarimus.

L. MAGNIENĖ, [25]
301 j/į Broadway, So. Boston, Mass.

i 
I

NEBŪK BE DARBO!
Pas mus galite gaut darbų ant far

mų, plytnyčiose ir kitur. Kurie ne
seniai atkeliavę iš Lietuvos taipgi 
galit kreiptis pas mus. Kalbam lie
tuviškai. [26]

' J. S. ROSSELL,
4 Washington st., (North)

BOSTON, MASS.
. T

i

ŽENYBOS.
Jeigu nori apsivest ir būt laimin

gas, atsiųsk mums 25 krasos ženkle- į 
liūs (štampas) po vieną centą, o 
męs atsiųsim tau savo naujausią ap- 
sivedimo katalogą, kuriam yra suvir- ! 
šum 200 aprašymų ir daugelis tin
kamų apsivedimui merginų fotografi- 

Adresuokite: [23]
A. DONAT CO-,

Bristol Building., Desk 66, 
NEW YORK, N. Y.

i
I

402
1

MAŽA FARMA 
BEVEIK UŽ DYKĄ.

Kur kunigas Richeson li
ko palaidotas, apie tai nėra j T 1 X • 1 •

LSS. SUSIRINKIMAS
60 kp. laikys savo susirin

kimą pėtnyčioj, 31 geg., 7 
vai. vakare. Visi nariai ma
lonėkit atsilankyti.

Kambariai ir valgis.
Gražus ir švarus kambariai, garu 

į apšildomi, vanduo ant vietos, su val- 
giu, kur keli lietuviai jau valgo, iš- 

11 d. gegužės Bnghtone siduodapas [19]
New England Red. Co. 6 lie- k. nool,
tuviai pareikalavo daugiau 328 K St-» Boston, Mass.
algos, už ką liko pavaryti iš i 
darbo, o jų vieton paimti
žali ainsiai.

Vienas Brightono lietu
vis, kurį čia pavadinsime 
raidėmis P. B., parėjo no‘ 
„pėdės” ”gadzinkas” giedo- Į 
damas ir apie antra vai. na
kties tarp vedusių iškilo dėl 
jo muštynės. Ant rytojaus 
P. B. liko areštuotas ir pa
sodintas ant 10 dienų belan
gėm

Perstatv’kite numerius tuose Jun
gei uose taip, kad sudėtinė suma iš 
ab ėjų pusių išeitų po 2 -t

Žėdnam. kas šitą poze'į išris ir 
atsiųs mums, męs duosime kreditą 
ant $100.00 kurį męs priimsime, kai
po dalį užmokesčio prie nupirkimo 
MAŽO’* FARMOS, kuri randasi pui
kiam m este New - Jersey. prie gele- 
žmkel o.

^emė ta yra gausinga, sausa ir 
euli ant ligios vietos. Prekė tos Far
mos yra $14°.00; vienog po atsiunt - 
mų jumis tikrai išrišto pozelio, tu
rite primokėti už tą farmą tiktai 
$49.00, mokėdami po‘$5.00 į*mėnesį

Nereikia įmokėti procentų nė pa- 
dotkų; drkai aktas pirkio. Tiktai už 
J49 00 paliksite valdytoju Mažos Far
mos. Atvažiuokite, arba rašykite, o 
išsiųsime jums mapą ir informacijas.

Adress: » [23]
Lithuanian Dep’t A
25 Church St. Room 114, 

NEW YORK CITY.

Imkit skaitlines iš kvadrato 
ir įdėkit jas kitan kvadratan 
taip, kad suma skaitlinių iš vi
sų pusių butų lygi 75., Jei išrišit 
šitą užduotį, atsiųskit ją mums 
o męs prisiusime jums kredita- 
vą paliudijimą ant $100, gerą 
pirkimui 2-jųgražių lotų.

Paprasta šitų lotų prekė yra
$199; jeicu išrisite musų uždavinįĄrerai, tai tie lotai jums lėšuos tik $99. Šitą 
sumą galima išmokėt, davus 57.00 ir $3.00 kas mėnuo. Atsiųskit mums išriši
mą ir reikalaukit žemlapių irtt. Rašykit:

Litiiuanian ūept. K. Room 1103,63 Par k Row, New York, City.

I

SPUOGAI.
dedervinės, parkai, dėmės ir visi 
kūno ir veido negražumai pražū
va ant visados nuo ”Aknol” plei- 
sterių. Yra tai vaistas, kuris iš 
lauko išvalo kraują, o visi negra
žumai nuo nešvaraus kraujo juk 
ir paeina. Musų pleisterių ne
galima lyginti prie mosčių, kų 
tik tarpu pagelbsti. ”Aknol” pa
liuosuos tave nuo biaurių spuogų 
ant viso amžiaus. Galim prista
tyt tūkstančius padėkavonių nuo 
savo kostumerių. Bet to neuž
tenka. Apie ”Aknol” gerumų 
pats persitikrink. Jei nepatiks, 
sugrųžįnsim pinigus iki cento. 
Taigi, kam rodytis žmonėms su 
biauriu veidu? Kam turėti ne
smagumų? Kam būti ant pa
juokos? Atsiųsk $1.50 ir tuoj 
nusiųsim tau 100 ”Aknol” plest- 
relių, t y. tiek, kiek reikia krau
jo apvalymui. Nelauk iki ryto
jui. Įdėk {laiškų $1.50 ir tuoj nu
nešk ant pačtos užregistruoti. 
Užadresuok aiškiai: [17]
”AKNOL REMEDY C0„”

330 E. 15 st., New York, N. Y.

V,E^X AGENTAS
Visoj apielinkėj.

Pasiduodu namus, lotus, duodu pasko
las i rt. t. Jnšiurinu namus, rakandus 
ir gyvastį. Perkalbėtojas teismuose. 
Visokius patarimus suteikiu dovanai.

A. P. BABILIUS,
* Ofisas: 873 Cambridge. st, 

Gyvenimo vieta: 69 Clark st.,
CAMBRIDGE,----- MASS.

Tel.: Cambridge 3144-W.

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKOI
Jis užlaiko gerą Restauracijų, vi
sokios rūšies Alaus, Degtines, 

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadiay ir 259 D streets, 
SO. BOSTON, MASS. -

o
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' ' Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti a visados rasite 

gražų patarnavima.

362 2na st. So. Boston.

<

TeL: Main 3307.
Gyvenimo TeL: Milton 913—3.

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

A D V O K A T A S• ' iAtlieku visokius reikalas 
Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai 

ALEXANDER ROSE 
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodė
lius, žiedus, ^sr~ 
monikų, skripkų, 
ir visokių muzi- 
kališkų instru
mentų. Gerų brit- 
vų, drukuojamų 
mašinukių, albu
mų fotografijoms,

istoriškų ir maldų knygų, popierų 
gromatoms rašyti su pasiskaitymais 
ir dainomis, su drukuotais aplinkui 
konvertais; tuzinas 25 c., 5 tuzinai 
SI. Perkupčiams 1000 už $6. Magikos 
kazyrios su kuriomis galima išlošti 
daug pinigų. Kas neturite mano di
delio kataliogi. pri.«ivskite markę už 
2c. ir apkiikę jį rasite daugybę nau
dingų daiktu.

Kreipkitės šiuo
W. ^VAIDELIS,

112 Grand st.. Brooklyn. yf. Y.

i

j

BERGEN ir BERGEN 
ADVOKATAI

Duodam visokius patarimus už dyką 
Visokiuose teisiij dalykuose. Kreipkitėst

<> Beacon st., Room 401. B< stone. 
Te’efonas: Haymarket 1554-M.

NOTARIJUŠAI ir TAIKOS TEISĖJAI.
Gyvenimo vieta:

97 Lauriat avė.. Dorchester, Mass.

I Brangi ausis Žmogaus Turtas.
I Tik sveikas žmogus gali būti linksmas, laimingas ir turtingas. Daktaras 

duoda tiktai patarimus, o aptieka išgydo kiekvieną savo vaistais.
Tikriausius ir pasekmingtousius vaistus gausite pas savo vientautį, kuris 

S užlaiko vienatinę ir didžiausią lietuvišką aptieka Brooklyne. Męs užlaikome iš 
jį Lietuvo- partrauktus kaip ir vietinius visiems gerai žinomus įvairiausius na- 
•t minias vaistus. Tnrėdami kokius reikalus su aptiekomis, visados kreipkitės 
j* pas savo vientautį Visokius patarimus asmeniškai ar per laiškus kiekvienam 
« suteikiame uždvka. —-

r VINCAS <1. DAUNORA, APTIEKORIUS
_ "V. \ «

E 229 Cedford avė., Brooklyn, N. Y.
Kampas North 4-tos gatvės.




