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Agentų streikas.
Peterburgas, liepos 16 d. 

sustreikavo Zingerio siuva
mų mašinų firmos agentai. 
Streikuoja daugiau, negu 
500 ypatų. Tos minėtos fir-' 
mos tarnai ir agentai Peter
burge jau pritš dvi sąvaiti 
Įteikė firmos valdybai rei
kalavimą, bet negavę jokio 
atsakymo nuo firmos. 
Streikuotojų delegatai lie
pos 16 buvo pranešę valdy
bai, jog jie streikuosią ligi 
tol. kol visi jų reikalavi
mai busią išpildyti. Agen
tai reikalauja, kad padidin
tų algą ant 100 nuošimčių t. 
y. vieton 4 rublių, 8 rublius 
savaitėm Pinigų kasieriuo- 
tojai reikalauja, lai jiems 
duoda 10 nuošimčių nuo in- 
kasieriuotų pinigų, lai pa
didina kelionės išlaidas ir j 
t. t.
Papiginimas moksleiviams 

geležinkelio bilietų.
Lig šiol moksleiviai, va

žiuojantieji geležinkeliu ne
daugiau 900 verstų, už bile- į 
tus mokėdavo rubliumi pi
giau. Dabar, kaip praneša 
rusų laikraščiai, biletų papi-| 
ginimas bus plačiau vartoja
mas. Į kelionės tolį visai ne-! 
bus atsižvelgiama, ir bileto 
kaina bus numažinta 25 pro-; 
centais. Ekskursantams rei
kės mokėti už biletus tik pu
sę kainos, o pradedamųjų 
mokyklų mokiniai iki 50 v. 
nieko nemokėsią.

Redaktorių nubaudė.
Redaktorių darbininkų 

laikraščio "Groza" už felje
toną "Sukilimas Stovykloj” 
Peterburgo miesto viršinin
kas paliepė pasodinti 3 mėn. i 
kalėjiman.

Didelis gaisras.
Liepos 23 Peterburge, Pe

tro Saloje kilo didelis gais
ras. Gaisras prasidėjo iš 
miškų biržos ir greitai apė
mė visus aplinkinius namus. 
Sudegė miškų birža, Petro 
Didžiojo rūmai, pasienio 
sargų kazarmės, ugnagesių 
rūmai ir 8 gyvenamieji na
mai. Ugnij žuvo mergaitė 
ir apdegė du vyrai. Nuosto
lių apie 2 milijonu rub.

Valstiečiai pasipriešino.
Kai kur valdžia bando va

ru išskirstyti Rusijos vals
tiečius į vienasėdžius. Lie
pos 20 tą pat norėjo pada
ryt Kursko gub., Sundžian- 
sko pav. Kuomet čia suva
žiavo matininkai ir pradėjo 
darba, valstiečiai sušaukė 
aplinkinių kaimų gyvento
jus. Susirinkę, daugiau 10 
tūkstančių žmonių, matinin
kus išvaikė. Atvažiavusi po- ; 
licija daugelį suėmė.

Redaktorių nubaudė.
Redaktorių darbininkų 

laikraščio "Pravda" Peter-! 
burgo miesto viršininkas 
admin. budu nubaudė 3 mė
nesiams kalėjimo.

Dėlei religijos.
Caricine 20 liepos besigin-

nimus, keli valstiečiai prie 
čijant už tikybinius įsitiki
te priėjo, kad vieną "priešą" 
užmušė.
Lenos skerdynių atbalsiai.

Senatorius Manuchin kal
tina Lenos kasyklų skerdy
nių kaltininką (jis liepęs 
šaudyt į darbininkus) žan- 

1 darų rotmistrą Treščenkovą 
str. 338 ir 339 ir 2 t. dal. 341 
str. krim. įstatų už neteiso- 
tą elgimos. Byla atiduota 
ypatingai svarbių dalykų ti
ri neto jui.

Abramavičius da lekia.
Ties Pskovu liepos 19 d. 

Abramavičiui atsitiko nau
ja, rodos, jau ketvirta, ne
laimė — nupuolė nuo 2 ar
šinų augštumos. Aparatas 
truputį pagedo. Prisieis vėl 
kelias dienas palaukti.

Kada III Durną paleis.
Išsiskirsčiusi vakacijoms 

III Durna rudenį da kartą 
susirinks. Galutinai nutar- 

: ta paleisti III Durną tarp 15 
ir 20 rugpiučio.

Gręsiantis badas.
Da nesuspėjo Rusija atsi

peikėt nuo pernykščio žiau
raus svečio-bado, o šįmet 
jau ir vėl jisai gręsia vargin
gam rusų valstiečiui. Dau- 
gelij Rusijos gubernijų ja
vai neužaugo. Taip iš "R. 
Slovo" skaitome, kad vienoj 
iš derlingųjų gubernijų, bū
tent Saratovo, kaip praneša 
žemietijų viršininkai, šįmet 
iš 422,437 Kamišino pavieto 
gyventojų reikalausią pašėl
tos 255,323 žm. Badaujan
čių sušelpimo komitetas ke
tinąs paskirt 2,265,707 rub. 
tam pavietui sušelpti.

Nušautas princas.
Peterburgas, 20 rugp. — 

Vienas kazokas įėjo į princo 
Tumanovo namą ir nušovė 
jį iš revolverio. Jis bandė 
nušauti ir princo pačią, bet 
subėgo kareiviai ir padėjo 
ant vietos patį kazoką.I

Nušovė durnos atstovą.
20 rugpiučio, laike politiš

kų ginčų pas generolą Še- 
kalli liko nušautas durnos 
atstovas Syrtlanoy.

Revoliucijinės jūrių orga
nizacijos teismas.

Kronštato jūrių karo teis- 
I mas liepos 22 d. pabaigė re
voliucijinės jūrių organiza
cijos bylą. Iš 59 kaltinamų 
priklausime s.-r. partijai, 7 

i žmonės nuteisti po 4^2 m. 
ir 4 po 4 metus katorgon; 
19 žm. nutarta išsiųsti, o 29 
išteisinti.

Iš Berlyno Peterburgan.
Liepos 24 d. Abramavičius 

įlėkęs iš Berlino Peterbur
gan, pagalios užbaigė savo 
Į oro kelionę. Peterburgo 
I publika labai maloniai suti
ko narsųjį lakūną.

Iš Berlino Abramavičius 
išlėkė liepos 1 d., 1600 verstų 
tarp Berlino ir Peterburgo 
pralėkė per 24 d., bet ore bu
vo tik 17 (A valandų. Kliudė 
daugiausia nuolatinis neto-; 
bulo motoro gedimas.
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7IUinC 1$ UIOIID Moteris laimėjo.£INIUu IU VIuUIli Budapest, Vengrija, 19 d. Į 
rugp. Valdiškai pranešama, I 
kad į Vengrijos parlamentą. 
bus įneštas bilius apie šutei-1 
kimą 80,000 moterų lygių su i

I 1$ AMERIKOS.
Salaveišių generolas mirė.

Londonas, 24 rugp. — Sa- 
laveišių vadas, generolas -• .. R . noi:tiįka„ 
VVilliam Booth pasimirė. Vi-! H®®£ J** ’5įltX?s|
so pasaulio salaveisiai gai-j v;tnVin!IN 4bausavo vado šer tuvių> krautuvi^ ir kitokio .lįsi gabaus savo vado. s«r-; turto savininkės. Darbinin-i 

;menise. dalyvauja nehk; kė nebandoma duot tu 
svietiski žmones, o ir kitųif-„
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tikėjimų dvasiškija. Val
džia irgi padeda priduot 
šermenims svarbą. Mirusio
jo vietą, turbut, užims jo sū
nūs.

Taika tam Chinijos ir 
Tibeto.

Iš Indijos miesto Simla te
legrafuoja 24 rugp., buk tai
kos suokalbis tarp Tibeto ir 
Chinijos užsibaigė. Posė
džiai taikininkų buvo laiko
mi Thassoj. Tibeto did- 
miestij. Leista bus visiems 
Chinijos vaizbūnams ir ki
tiem biznieriams pasilikti 
Tibete.

Paėmė Salonikų.
Londone gauta žinia iš 

Konstantinopolio, kurioj 
pranešama apie pasklydu- 
sį gandą, buk sukilu- 
sieji albaniečiai, skaitliu j 
1500 žmonių, užpuolę Tur
kijos miestą Salonikų ir pa
ėmę jį. Žinios teisingumas 
dar nepatvirtintas.

Aleksei Suvorin mirė.
Labiausiai prasiplatinu

sio ir didelio valdiško laik
raščio "Novoje Vremia” re
daktorius-leidėjas Aleksei 
Suvorin, labiausiai pagar
sėjęs laikraštininkas pasi
mirė 24 rugp. Peterburge, 
kur išeina jo laikraštis. Jis 

; turėjo jau 78 metus am
žiaus. Kas metai gaudavo 
nuo rusų valdžios po daug 
tūkstančiu rublių paramos 
savo atgaleiviško laikraščio 
leidimui. Jo laikraštij bu
vo susispietę sandarbinin- 
kauti visi atgaleiviški ele
mentai ir augščiausios val
džios ištaigų ypatos. Jo su

muš niekaip negalėjo susi- 
■ taikyti su atgaleivišku tė
vui ir Įsteigė savo laikraštį, 
no vardu "Rus." kuris buvo 

i gana radikališkas ir turėio 
žūt nuo valdžios slėgimo. 
Negalima sakyt, kad "No
voje Vremia" butų buvusi 
panaši nors į vieną iš lietu
viškų laikraščių, vienok 
"V. Liet.," "Lietu." ir 
"Draugas" turi tulus jo at
spindžius, tik toks skirtu
mas, kad jiems stoka tokio 
gabumo ir mokslo.

Chinija.
Valdiški Chinijos laikraš

čiai reikalauja, kad liktų į- 
sakyta Anglijai atsaukt sa
vo pasiuntinį iš Pekino, Joh- 
n’ą Jordon’ą už šnairų pa- 
tėmijimą prezidentui Juan 
Ši Kai už Hupeh generolui 
nužudymą, kurie kėsinosi i 
ant republikos.

Buvusis Chinijos prezi-' 
dentas daktaras Sun Jat | 
Šen lankėsi Pekine ir dabar 
randasi jau Tien-Tsine. I • 
Pekiną atsilankęs jis su tuo 
tikslu, kad Įvykdint taikąj 
tarp pietinės ir šiaurinės' 
Chinijos.

I

Airijos autonomija.
Nors Airijai liko suteikta 

šiokia - tokia autonomija, 
vienok jos priešai nenori 
taikvtis ir daro viską, kad

| Airija, kaip ir pirma, pilnai 
priklausytų nuo Anglijos 
valdžios. Ūnijonistai arba 
dabartinės Anglijos vald
žios šalininkai rengia de
monstraciją Airijos mieste 
Belfaste ant 28 rugsėjo. Jos 
tikslu bus išreikšti pasiprie
šinimą autonomijai. Lau
kiama tą dieną svarbių nuo- 
tikių ir susirėmimų, nes 
"juodašimčiai" arba unijo- 
nistų šalininkai, kaip girdėt, 
net ginkluojasi. Pasiųsta 
daug kariumenės į Belfastą 
ir da daugiau bus išsiųsta 
tvarkos darymui, jeigu iš
kiltų riaušės.

Išeivystė iš Anglijos.
Didžios Britanijos (Ang

lijos) gyventojai nepapras
tai ėmė keliauti į Australi
ją. Laivai tiesiog nepaspė- 
ja vežti. 700 žmonių suba- 
toj išvažiavo laivu "Mora- 
vian" ir 2000 žmonių laukia 
da laivų. Kiti, negalėdami 
sulaukt, važiuoja i Pietinę 
Ameriką. Šimet, sulig agen
tu tvirtinimo, išvažiuosią 
100.000 britaniečiu i Aust
raliją. Ten jie turį gerą pa
sekmę ūkininkavime.

Susivažiavimas.
St. Malo, Francuzija, 

24 rugp. Šiandien čia atsi
vėrė pirmas hydro-aeropla-! 
nistų susivažiavimas, kuris 
išsireikš lenktynėse. Lakios 
hydro-aeroplanistai, t. y. or
laivio ir laivo panašume lai- 

i vais. Susivažiavo lenktinin- 
kai iš visos Francuzijos ir 
iš kitų Europos valstybių, i

Krasa užsidegė.
Londone 24 rugp. nuo te-j 

legrafo vielių užsidegė val
džios krasos generališkasis | 
skyrius. Kadangi šiame na-; 
me esama svarbiausių tele-j 
grafo ir telefono linijų, 
tai susinešimai ant tūlo lai
ko liko pertraukti visoj An
glijoj. Negalima buvo pa-l 
duot į Ameriką žinių. Šim
tai darbininkų leidosi bėgti 
iš krasos, bijodami sudegt. 
Suvažiavo ugnagesiai iš 
daugelio skyrių ir ugnį už
gesino.
Serbai reikalauja kariaut 

su Turkija.
Belgradas, Serbija, 26 d. 

rugp. — Čia įvyko viešas su
sirinkimas serbų užprotes- 
tavimui prieš turkų sureng
tas skerdynes ant beginklių 
serbų. Kalbėtojai aštriai pa
smerkė Turkijos valdžią. A- 
pie 5000 žmonių numaršavo 
prie palociaus ir valdininkų 
kliubo, reikalaudami, kad 
butų pradėta karė su Tur
kija.

I

Kuniginis numeris atidėtas.
Buvom rašę, kad 36-tas 

"Kel." numeris išeis 16 pus
lapių ir bus pašvęstas gin
čam su kunigais ir plates
niam aprašymui apie Etto
rą ir Giovannitti bylą. Bet 
dabar pasirodė, kad 36-to 
numerio padaryti tokiu ne
galėsim, nes iki to laiko, 
turbut, da neprasidės Ettor 
ir Giovannitti byla. Beto, 

■prisieina laukti da kaikurių 
ir klišių (paveikslų), nes tą 
numerį norim padaryt ge
rai iliustruotą. Todėl esa
me priversti tą numerį ati
dėti ant toliau. Tikimės, 
kad apie No 40 ji-bus gali
ma jau išleist. Tuo tarpu 
gi susirinks daugiau mede- 
gos, nors ir dabar jos jau tu
rime apsčiai. Apart atsa
kymo kunigams, bus atsa
kymas ir anarchistams. Nu
meris bus labai žingeidus. 
Kiekvienas skaitytojas gali 
užsisakyt po keliolika eg
zempliorių, o išparduoti bus 
labai lengva ir da kelis cen
tus galės užsidirbt. Atski
ras egzemplioris bus po 5c., 

,o kas ims ant pardavimo, 
, tam skaitysime tik po 2V>c., 
■ arba 2 egz. už 5c.

•v •

Nuskendo laivas.
Iš Panamos praneša, kad 

17 rugpiučio Balboa uoste 
nuskendo pačtinis laivas 
"Newport.” Nuskendimo 
priežastis nežinoma. Juri
ninkai ‘ir pasažieriai išsi
gelbėjo.

$1,000 i dieną.
Jeigu laikraščiai rašo tei

sybę, tai New Yorko mili
jonieriaus Astoro kūdikis 
daugiausia lėšuoja, kokis 
tik buvo kada pasaulije gi
męs. Dabar jis serga ir dak
tarui, kuris prisiėmė ant sa
vęs atsakomybę už jo gyvas
tį, mokama po $1,000 į die- 

' ną.
Areštuotas milijonierius.
Šiomis dienomis New Yor- 

ike likos areštuotas milijo
nierius J. J. Warren už tai, 
kad pametęs vieną pačią be 
persiskyrimo apsivedė su 
kita.

Prasižengimai kalėjime.
Rhode Island valstijos ka

lėjime Cranstone liko ištir
ta. kad kalėjimo perdėtinis 
Warden James McCusker 
leidžia kaliniams lošti iš pi- 

! nigų, rengia balius, leidžia 
atsėdėjusiems sugrįžti ir 
pasimatyti su savo senais 
draugais ir daromi tokie 
prasižengimai, už kuriuos 

i žmonės yra areštuojami. 
Be to, kaliniai siuva marški- 

! nius ir kitokius darbus at
lieka už dyką, kas leidžia jų 

j padarytus daiktus parduoti 
pigiai ir laisvieji darbinin
kai nebegauna darbo.

Užsimušė policmanas.
Bridgeport, Conn. Polic

manas Frank L. Lowe va
žiavo ant motorcycle arba 

i gazolinio dviračio su 60 my
lių greitumu į valandą ir be
važiuodamas taip greit už- 

: važiavo ant automobiliaus 
i ant kampo Barnum ir Bis- 
hop avė., kad užsimušė ant 

I vietos. Kitus gaudydamas, 
kad smarkiai nevažiuotų, 
pats per tai galą gavo.

Kūdikis sudegė motinos 
akjse.

Pontchatouba, La. Kada 
ponia J. Ragan gulėjo lovoje 
sirgdama, nes buvo vos dvi 
dienos po gimdymo, jos 
dviejų metų vaikas užside
gė su briežiuku sau drapa
nas ir sudegė akįse motinos. 
Motina neturėjo pajiegos 
pasikelti, nė pašaukti pagel
bos degančiam kūdikiui.

Nušovė už sėdėjimą ant 
vyro kelių.

Chatatnnooga, Tenn., 14 
rūgs. C. Echols moteris nu
šovė kitą moterį Smith už 
tai ,kad pastaroji sėdėjo ant 
kelių jos vyro. Ponia Echols 
tik metai kaip apsivedus ir 
jos vyras pradėjo mylėtį 
jauną našlę Smith. Pati 
nužiūrėjo kur jos vyras nu
ėjo, pasiėmė dvišuvį kara
biną ir nuėjo į ponios Smith 
namus. Radus ją sėdint ant 
kelių savo vyro, paleido šū
vius ir užmušė ant vietos. 
Kada ją suareštavo, tad pa
sakė: "Ji gadino mano gy
venimą, už tai aš ja nušo
viau."

(Tąsa ant 8 pusi.)

I

Prakalbos dėlei Ettoro ir 
Giovannitti.

Kaip rašėm užpereitam l 
numerije, Juozas Šmitas, i 
lietuviškas I. W. W. atsto
vas, važiuos per lietuviškas 
kolionijas su prakalbomis 
apie Ettorą ir Giovannitti, 
kuriuos kapitalistai dabar 
laiko kalėjime. Prakalbų j 
maršrutas prasidės nuo 1. 
rugsėjo. Draugystės, kuo-! 
pos ar pavieniai, kurie no-! 
rit tam pritarti, rengkite; 
prakalbas. Dienos paskirs-1 
tytos sekančiai:

1 rūgs. Lewiston, Me;
2 rūgs. Rumford, Me.
3 rūgs. S. Manchester, Ct.
4 rūgs. Hartford, Conn.
5 rūgs. New Britain, Ct. 
6*rugs. Waterbury, Conn.
7 rūgs. New Haven, Conn.
8 rūgs. Brooklyn, N. Y.
9 rūgs. Newark, N. J.
10 rūgs. Jersey City, N. J.
11 rūgs. Paterson, N. J.
12 rūgs. Elizabeth, N. Y. 
Toliau seka Binghamton,

[N. Y., ir Pennsylvania. Iš 
j Mahanoy City užprašymas 
i jau gautas. Nuo tenai tur
but ir prasidės Pennsylvani- 
jos maršrutas.

Kas iš virsminėtų miestų 
norės rengti prakalbas, te- 

igul drąsiai rengia ant pas- 
ikirtos dienos, o kalbėtojas 
į pribus, tik rengiant reikia 
duoti žinią apie tai "Kelei
vio" redakcijai.
Buvusis valdininkas 

tinamas.
Lawrence, Mass. — Bu

vusis Lawrence’o miesto na
mų superitendentas James 
Stanlev liko patrauktas at
sakomybėn. Jis išvogęs 

i daug miesto pinigų ir net 
| rakandus geruosius išsive
žęs, apleisdamas savo tar- 

įnystę. Kaltu jis neprisipa
žįsta.

kai-
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2 KELEIVIS

. Liet." ir melas.
Dar nebus dviejų sąvaičių 

nuo to laiko, kada ”Vien. 
Liet." su pasigėrėjimu juo
kėsi iš "Keleivio" už atšau
kimą korespondencijos apie 
kun. Bukavecką. Nors ji 
toli gražu negali žinoti, ar 
visa korespondencija apie 
kunigą buvo neteisinga, ar 
tik ji buvo įžeidžianti, nors 
ir teisinga, tečiaus užteko 
jai musų atšaukimo, kad 
pranešt pasauliui, buk šis 
faktas parodo, jog "Kelei- 
vij” tilpsta melas.

Tiesa, męs negalime už
tikrinti, kad kokis nors 
korespondentas, gerai daly
ko neištyręs, nepraneštų 
kartais melo, bet męs tuoj 
stengiamės atitaisyti. Į "V. 
L.” susispietė tokie gaiva
lai, kurie visas savo pajie- 
gas deda pirmeiviško lietu
vių judėjimo stabdymui. 
Tam tikslui jie tankiausiaiI 
vartoja melą. Tik perskai
tykite jos korespondencijas 
ir beveik nė vienoj nerasite 
pranešimo apie pasekmingą 
L. S. S. kp. aarbavimasi. Per 
ilgą laiką buvo "V. L.” skel
biama, buk L. S. S. krykšta; 
rašoma apie L.S.S. kuopų 
suirutes, apie jų neturėji
mą įtekmės visuomenėj, a- 
pie netaktiškus jų darbus. 
Ištikrujų gi, visada pasiro
do, kad tokie dalykai sugal
voti "V. L." korespondentų. 
Ir juo labiau kur socijalis
tų kuopoms ir kalbėtojams 
sekasi , tuo daugiau melo 
atrandi "V. L.” Kas ginčys, 
kad publika nesimpatizuo
ja socijalistų kalbėtojams? 
Ir tūli kalbėtojai tiesiog ne
paprastą pasisekimą turi 
tarp lietuvių. "V. L.” ko
respondentai iškraipo jų 
kalbas, primeluoja apie 
juos, kad atgrąsinti kitų 
miestų organizacijas nuo 
pakvietimo juos kalbėt.

Socijalistai taip jau ir ži
no, kad "V. L." turi rastis 
šmeižianti juos raštai, todėl 
.apie melo atitaisymą jie nė 
nemano. 
t Bet netik prieš socijalis
tus kovoja ”V. L." su savo 
bendradarbiais. I. W. W. 
unija yra pirmeiviška ir so
cijalistų organizuojama, to
dėl ii> prieš ją musų "tautie
tė" atkreipė smūgį. Nors 
nedrįsta dar pradėt viešos 
kovos, vienok su korespon
dentų pagelba ją jau varo. 
Melaginga ir prie ardymo 
vedanti žinia iš Lawrence, 
Mass., atrado vietą "V. L." 
No. 32. Turbut, Kirdėjai ir 
kompanija persitikrino, kad 
organizuoti darbininkai ne
siduoda mulkinti, todėl su
manė išardyti I. W. W. uni
ją. Ant laimės, tame gi 
laikraštij I. W. W. lietuviš
ko unijos skyriaus sekreto
rius duoda aiškų ir žingeidų 
"V. L." korespondento me
lo užginčijimą. Štai kaip 
jis skamba:

"Vien. Lietuvninkų" No. 
32 korespondencijoj iš Law- 
rence, Mass., patilpo žinia 
nesutinkanti su teisybe, bū
tent: parašyta: "I. W. W. 
unija pradėjo irti, iš 19 šim
tų lietuvių, beliko tik 7—8 
šimtai. Tam turbut paken
kė pastarieji lietuvių nesuti
kimai, vaidai” ir t. t.

Štai tikras dalykų stovis: 
Ant paskutinio dvisąvai- 

tinio susirinkimo (8 rugpiu
čio) I. W. W. unijos lietuviš
ko skyriaus finansų sekre
toriaus raporte skamba: 
”prie lietuviško skyriaus 
pagal knygas skaitosi 1672 
nariai; prisirašė per dvi są- 
vaites 27 nauji nariai.” Tu
riu pasakyt, kad vaidų jo
kių nebuvo ir nėra. Kiek

ma pasakyti, nes laike strei
ko žmonės rašėsi bile tik į 
IWW. uniją, visai neatsižiu- 
rėdami kokios tautos. Nors 

i ir buvo prisidėjusių svetim
taučių, bet 19 šimtų nieka
dos nebuvo; laike streiko 
buvo tik 1720 narių. Strei
kui pasibaigus, kaip tik bu
vo pradėta skirstyti į tau
tas, tai vienu tarpu atsisky
rė nuo lietuvių 180 narių, 
nes tai buvo svetimtaučiai, 
o kiek dar paskui buvo per
ėjimų nuo tautos prie tau
tos 1 Nors dabar da neper- 
puikiausiai unija bujoja, bet 
matom, kad kas dien eina 
tvirtyn; žmonės lankyda
miesi ant mitingų, kurie at
sibuna kas antras ketver
gas, išmoksta patįs save 
tvarkytis, be jokios pagel
bos iš šalies, ir tikimės, kad 
neužilgo bus gana tvirta 
organizacija. Todėl berei- 
kalo Jaunas Lietuvis paren
gė grabą tam, kas nežada 
mirti. Patarčiau korespon
dentams pirmiau dalyką iš- 

I tirti, o paskui apie jį teisin
gai aprašyti.

Protokolų sekr, I. W. W. 
unijos, 6 branch, Lietuviško 
Skyr., Jonas Vireliunas."

Dabar skaitytojai mato, 
kiek melo turėjo pataisyti 
p. Vireliunas. Kirdėjai, Ra
manauskai, Dagiai ir kiti 
ponai, kurie nėra audėjais, 
kaip girdėt, nesitaiko su vi
suomene ir mano, kad nuo 
to pairs darbininkų organi
zacija. Tarp darbininkų 
vaidų nėra, kaip p. V. rašo. 
"V.L.” korespondentai at
randa vaidus, kur jų nėra, 
melą, kur tikra teisybė, iš
neša protestus ir pavarto
ja visuomenės vardą, nors 
ta visuomenė švilpia juos 
pamačius.

Panamos kanalas.
Panamos kanalas jau ga

li skaitytis užbaigtu. Jis 
sujungia du vandenynu į 
krūvą. Laivai galės tie
siai perplaukti iš vieno van
denyno į kitą ir nereikės 
plaukti tūkstančius mylių, 
kad apsukus kontinentą ir! 
pataikius į kitą vandenyną.' 
Daug turto susitaupys, 
daug nelaimių bus išveng
ta. Nors Panamos kanalo 
iškasimas atsiėjo gana 
brangiai, vienok jis užsi
moka parankumu.

Bet musų gadynėj viskas 
daroma dėl kapitalistų, o 
ne dėl žmonių naudos. Nors 
Panamos kanalas liko iškas
tas už gyventojų sumokė
tus mokesčius, tečiaus jis 
pavedamas kapitalistams, j 
Vos tik pasklydo gandas a- 
pie kanalo atradimą, tuoj 
kapitalistų laikraščiai ir jų 
vadovai balsiai prabilo apie 

! reikalą išstatyt tvirtoves 
prie jo, kad Su v. Valstijos 
turėtų progą atmušt "prie
šus.” Kapitalistai nori pasi
naudoti kanalu netik dėl ap- 

■ sig*ynimo, o ir užpuolimo, 
nes manoma ten laikyti ka
rišką laivyną ir sudrutinti 
kanalą taip, kad niekas ne
drįstų be valdžios žinios į- 
; plaukti. Vadinasi, žmonės 
dėjo pinigus kanalo iškasi
mui; dabar vėl jų milijonai 
eis ant pastatymo tvirto
vių. kurios tarnaus apgyni
mui Amerikos kapitalistų 
turto ir reikalų.

Tie patįs kapitalistų laik
raščiai išvadina atstovų na
mą ”idijotišku, bukapročiu, 
nusinešiojusiu, tamsiu” už 
suteikimą visoms šalims ly
gių tiesų plaukti per kana
lą. Ypač eina klausimas a- 
pie Angliją, kurios laivai 
bus leidžiami per kanalą 
už tokią pat mokestį, kaip 
ir Amerikos laivai.

Aiškiau suprasime, kada 
išgirsime, jog kiti kapita
listų laikraščiai giria kon-

I
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prigulėjo prie I. W. W. iš- gresą už suteikimą Angli- 
sykio, tikrai nieko negali- jai tokių pat privilegijų,

kaip ir Amerikos kapitalis
tams. Mat, tūli kapitalistai 
turi lygią savastį čia ir Ang
lijoj. Jiems geistina, kad 
nė vienos šalies laivas nebū
tų labiau apsunkintas mo
kestini už perplaukimą Pa
namos kanalu. Kiti giz kapi
talistai yra užinteresuoti 
tik Amerika ir jiems geis
tina aprubežiuoti kitų šalių 
kapitalistus, todėl jie rėkte 
rėkia, kada kokia valdiška 
įstaiga ar tai tarifą suma
žina, ar tai kitokias privile
gijas duoda visiems lygias. 
Ir jie rėkia. Kviečia žmo
nes protestuoti ir reikalau
ti, kad Amerikos laivai bu
tų pigiau praleidžiami per 
kanalą.

Nesuprantama, kuomi A- 
merikos kapitalistų laivai 
yra daugiau pasidarbavę 
darbininkams, kad juos už

j egzaminą. Pasirodo, kad -- - -
sigirti prieš savo skaityto
jus: žiūrėkite, jis prieš ma
ne turės kvotimus laikyti. 
Vadinas, aš — ne bile kas.

Męs gi pasakysim "Drau
gui” atvirai, kad tai nebus 
musų egzaminas, bet lekci
ja. Męs pastatėm jam klau
simą, jis nemokėjo atsakyt, 
tai dabar duosime lekciją, 
kad butų nors kiek gudres
nis.

_ mus miesto lietuvės kapų žuvusiųjų laike strei-
Draugas" labai mėgsta pa- merginos. Prie nieko pra- ko, o likusius nutarė atiduot 

kilnesnio jas negalima pri- New Bedfordo streikuojan-

KORESPONDENCIJOS

kalbinti, jos stumdosi pa
kampiais su visokiais žy
dukais, grekais ir šiaip viso
kiais vaikėzais, o su lietu
viais nenor turėt jokių ry
šių. mat, jos mano, jog lie
tuviai joms perprasti.

Gaila tų mus merginų, 
kad joms pasenus ir neapsi- 
pažinus su savo reikalais 
reikės kur nors šluostyt 
grindis arba mazgot žyde
lių, o gal ir tų pačių lietu
vių prispiaudytus spitunus.

Lietuvos Bernas.
HAZLETON, PA.

5 d. rugp. atsibuvo čionai 
prakalbos. Kalbėjo F. J. 
Bagočius. Publikos susi
rinko apie 100 ypatų ir visi 
užsilaikė ramiai. Kalbėto
jas nurodė, kaip dabarti-

pigiau^arba dykai praleist, niam surėdyme prispausti 
x.................' darbininkai. Paskui nuro

dė, kaip galima pasiliuosuo- 
ti. Liepė neduot balsų už 
cigarą ir už rudžio stiklą, 
o balsuot už socijalistų par
tiją. Net ir musų tautie
čiai labai džiaugėsi iš pra
kalbų. Sako: "Ot, ant tokių 
prakalbų tai ne kas ir eiti, 
nes nesakė, kad nėra Dievo, 
o kad kapitalistai kalti. A- 
le, girdi, vistiek nieko nepa- 
darysim, ba taip Dievas da
vė, taip ir bus.” Aukų su
rinkta uždengimui lėšų $3. 
Rengėjai turės pridėt, nes 
salė lėšavo $5..

Vanago galva. 
SEELYVILLE, IND.

Pas mus kitokių darbų 
nesiranda, išskiriant anglių 
kasyklas; dabartiniam lai
ke vienos visai uždarvtos; 
kitos dirba, bet labai silp
nai.

Per pereitus prezidento 
rinkimus nekurie musų biz
nieriai agitavo už demokra
tus, o labiausiai saliuninkai. 
Dabar čionai trečias metas 
viešpatauja bedarbė ir mu
sų biznieriai netunka iš de
mokratų arba republikonų 
malonės. A. Kazakevičius.

CARNEGIE, PA.
31 liepos po No. 321 Car- 

thers avė, Glendale, Carne- 
gie, Pa., 1 vai. po pietų bu
vo tokis atsitikimas: 
Zlapinska ‘(lenkė) išgėrė 
karbolinės rukšties ir tuoj 
mirė. Velionė turėjo 50 m. 
amžiaus, paliko vyrą, sūnų 
ir dvi dukteris. Spėjama, 
kad priežastis nusinuodiji- 
mo buvo tokia: duktė ėmė 
civilišką šliubą be bažnyti
nių ceremonijų. Kas diena 
vis buvo barniai už tai, kad 
neima šliubo bažnyčioj, kas, 
žinoma, ją labai erzino, kai
po karštą katalikę, nors ji 
pati, nežiūrint į bažnyčios 
šliubą, buvo su vyru pasi
metus, ką, žinoma, duktė 
jai tankiai užmesdavo. 
Skurdas, nedateklius irgi

Ne už kapitalistų pinigus 
Panamos kanalas liko iškas
tas, todėl kapitalistai netu
rėtų būt paliuosuojami nuo 
mokesčių už perleidimą jų 
per kanalą. Jei iš surinktų 
pinigų liks koks pelnas, jis 
turėtų būti apverstas visos 
šalies gyventojų naudai. 
Bet kapitalistų valdžia ski
ria žmonių pinigus tvirto
vėms, kariškiems laivams, 
kariumenei ir netik pelno 
negalima laukti iš kanalo, 
bet jis dar daugiau mokes
čių užkrauja ant visuome
nės.■O.

Irgi mokslinčius.
Paorastai vra sakoma, 

kad mažo mokslo žmonės 
turi pretensiją kritikuoti 
labiau mokytus ir statosi 
labai daug žinančiais. Vie
nas iš tokių mokslinčių pas 
Amerikos lietuvius yra* p. 
Mikas Stakėnas, kuris nuo
latos bubnija į-"V. Liet.,” o 

I ji juk tokiems mokslinčiams 
tik ir skiriama, nes ir jos 

. redaktorius juk ”labai mo- 
; kvtas."

~ "V. L." No 34 tas p. M. 
Stakėnas irgi pasirodo "mo
kytu,” kalbėdamas apie gy
duoles, kuriomis galima bu- 

i šią išgydyti musų inteligen
tiją nuo ištautėjimo. Tarp 
kitko jis atranda, kad ”iš- 
tautėjimas musų inteligen
tijos duoda progą viso
kiems abėcėliniams kores
pondentams ir redakto
riams nežmoniškai gvalta- 
voti spauzdintą žodį.” Iš to 
galite suprasti, kad kiti ko
respondentai ir redaktoriai 
(suprask, socijalistai) yra 
tik abėcėlninkai, ne tokie 
mokyti, kaip pp. Sirvydai, 
Stakėnai ir visa "V. L." a- 
kademija.

Turime pripažinti, kad p. 
Mikas Stakėnas tai tikrai 
gvaltavoja spauzdintą žodį, 
nes pora metų atgal jis per
rašė Antonovo ir Michelso- 
no straipsnius apie gegužės 
šventę ir pasirašęs savo 
vardą pasiuntė "Darbinin
kų Vilčiai,” kur ir tilpo. Ne
gana to. Jo ne vienas raš
telis dar ir šiandien guli 
"Keleivio” spaustuvėj tik 
todėl, kad męs neturime 
tiek laiko, kad perrašinėti 
straipsnius, kaip p. Sir
vydas. P-no Stakėno straip
sniuose prisieina taisyti ne
tik a, b, c, bet vietomis ir 
daugiau. Ir reikia atsidėji
mo, kad juos pataisyti. Tur
but, žmogutis mano, kad ir 
kiti korespondentai tiek 
mokslo teturi.

Jeigu gi, jis kalba vien tik 
apie "Vienybės Lietuvnin
kų” korespondentus ir rašė- 
jus, tai gal ir teisybė, nes 
męs jos korespondentų mo
kslo nežinome.

Ne egzaminas, bet lekcija.
Jau kelintam numerije 

"Draugas” atkartoja vis tą 
pačią nuobodžią pasaką, 
kad jis pakvietęs "Keleivi”

■
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tiems darbininkams. Bet 
kada buvo pasiųsta komite
tas tam darbui atlikti, tai 
p. Ramanauskas prisiskaitė 
da ir sau 2 dol. už kokias 
ten popieras, ir 15 dol. už 
darbą, būtent už priėmimą 
aukų ir perdavimą streiko 
komitetui, o juk visi girdė
jo, kaip Ramanauskas po- 
bažnytinėj svetainėj, pirš- 
damas save, žadėjo viską už 
dyką atlikti ir po streiko at
skaitą išduot, net, rodos, gy
rėsi per laikraštį apie tai, o 
dabar ant paskutinio susi
rinkimo, kada buvo pašauk
tas ir paprašyta atskaitos, 
tai pasakė: "Žinau, kas da
ryt, o su jumis reikalo ne
turiu." Kiti buvusieji komi
teto nariai irgi nenori ats
kaitų duot, nes, turbut, jau
čia ką nors tokio, štai vie
nas atsitikimas: viena ypa- 
ta aukavo streikieriams ba
čką kopūstų vertės 7—8 dol. 
Buvęs komitete P. Č. parašė 
atskaitoj, buk už pinigus 
pirkta; kada buvo tas su
sekta, tai teisinas, buk dėl 
geresnės atskaitos tą daręs. 
Buvo pakeltas klausimas 
ant unijos paskutinio 
susirinkimo, ar nereikės 
tik šaukti policiją pagelbon 
išgavimui atskaitų. Tiesa, 
tai darė toli ne visi buvusie
ji komitete; nekurie darba
vos su atsidavimu darbinin
kų labui. Bet užteks tam 
sykiui, daugiau parašysiu, 
kada labiau paaiškės. I. V.

NASHUA, N. H.
Čionai atsilankė dvi jau

nos merginos su vaistais ir 
kvepalais; sakėsi, buk ko
kis daktaras išsiuntęs tokių 
merginų kokius tris šimtus 
iš Bostono pardavinėti gy
duoles. Čia jos vadinosi ki
taip; viena sakėsi esanti 
Viktorija Burlosytė, bet at
sirado, kas jas gerai paži
no ir paaiškėja, kad jos ne iš 
Bostono, o iš Lewiston, Me., 
dvi Gurkliutės, tos, kurios 
po kaucija stovi už juod- 
rankystės laišką. Vaikščio- 
damos po stubas, jos smar
kias misijas laikė prieš "Ke
leivį,” maišė net su dumblu.

Čion vėl turės progą "V. 
Lietuvninkų” užmesti kal
tę Naujos Anglijos kalbėto
jams, kad iš jų prie
žasties Gurkliutės taip pa
brangino muilą, kaip vais
tus: už mažą šmotuką ima 
po 75c. ir $1.25. Patyrusios, 
kad čia trumpas kelias, iš
dūmė į kitą miestą su savo 
vaistais. Rumfordietis.

NEWARK, N. J.
11 rugp. 11 kp. L. S. S. tu

rėjo išvažiavimą į girias. Į- 
žangos buvo doleris porai, 
už ką duota gėrimai ir už
kandis. Viskas nusisekė ge
rai. Publikos buvo apie 250 
ypatų. Žaista, dainuota ir 
kalbėtasi apie draugijos ne
gerumus. Svečių buvo ir iš 
kitų L. S. S. kp. Reikia tikė
tis, pelno liks apie $25.

13 rugp. Palangos Juzės 
draugystė parengė prakal
bas. Kalbėjo F. J. Bagočius. 
Kalba publikai patiko. Kal
bėta apie civilizacijos kilimą 
ir socijalizmą. Raginta bal
suot už socijalistų partijos 
kandidatus.

Lėšų uždengimui aukų su
rinkta 9 dol. Literatūros 
parduota už 10 dol.

Palangietis.
ST. LOUIS, MO.

9 rugp. Mississippi upėj 
prigėrė Augustino ir Nata
lijos Stelmokovičių 14 metų 
sūnūs Antanas. Tėvai gyve
na pertekliuj ir ketino sūnų 
leisti i augštesnį mokslą. 
Jau jis lanke ”high school’ę” 
ir buvo gana gabus. Su juo 
sykiu ką tik neprigėrė ir ki
ti du vaikai, bet liko išgelbė
ti. Antanuko kūnas suras
tas per didelį vargą. Prisiė
jo vartoti dinamitas ir na
rai vos surado. Palaidotas 
jis ant šv. Petro ir Povilo 
kapinių. .13 rugpiučio jo 
kūną nulydėjo Į kapus 13 
vežimų.

V. Domasevičia.
LAWRENCE, MASS. 

Streiko atbalsiai.
Kovos valandoj Lawren- 

ce-o darbininkams daug kas 
ėjo pagelbon ir rodė geras 
širdis. Su kokiu siekiu kas| 
stengės paduot ranką, dar
bininkai nepaisė, o tvėrės 
bile rankos. Bet gudrus 
Lawrence’o politikieriai 
turbut iš kalno suplenavo, 
kad užkirsti kelią tikriems 
darbininkų draugams, o pa
tiems rodant geras širdis 
skųst plikius. Vos streikui 
prasidėjus išlenda visokie 
Kirdėjai, ex-komitetai ir 
tam panašus su visokiais 
protestais ir šmeižimais, sė
dami neapykantą prieš 
tuos, kurie į nieką neatsi- 
Z__ _ __ 2 .Z_j pagelbos

Sapukas. gai rodydami save darbi
ninkų draugais, piršos į va
dovus, aukų rinkikus... Apie

M. I
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----- -------- __ bažnyčios žiūrėdami tiesė į 
mokslas pastūmėjo ją prie ranką. Musų ponai, viltin 
saužudystės. P—, ' ’ ’ ’ ’ *

HAVERHILL, MASS.
15 d. rugpiučio pirmeivis- tą viską savo laiku visi ma- 

kesnieji lietuviai buvo su- tė ir girdėjo. Streikas pa
rengę prakalbas su tikslu ■ sibaigė, viskas pamažu ap- 
organizuoti i__«— t----------------------- »_ ?

Kalbėjo A. Ramanauskas ir 
Petras Gadulis iš Haverhill, 
Mass. žmonių susirinko a- 
pie šimtas, bet kadangi lie
tuvių visuomenė dar nėra 
užtektinai pribrendus prie 
tokio darbo, tad kolei kas 
pradžia sunki. Kitos pra
kalbos apie kooperacijos rei
kalus, manoma, bus prad
žioj rugsėjo. .

Abelnai, visas lietuviškas 
judėjimas Haverhilly’j stovi 
silpnai; senesnieji apie svar
bius reikalus nepaiso, o jau
nuomenė taipgi išsiblaškius 
ir už ko nors geresnio nesi- 
griebia. Ypatingai netiku-
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■viešpatavo pas ją. Ši neti
kusi tvarka ir bažnyčios • - _. .

v •

kooperaciją.! rimo. Lawrence’o darbi
ninkai atsipeikėję nuo ko
vos smūgių pradėjo dairy
tis, kas iš kur pagelbą davė, 
kad atsidėkuot. Vos tik ap
sidairė, tuoj pastebėjo, kad 
pas A. Ramanauską, ant ku
rio rankų aukos plaukė, da 
randasi 218 dolerių ir 33 c., 
apie kuriuos apie du mėne
sius Ramanauskas tylėjo, 
nors kas antras ketvergas 
buvo mitingai ir apie tą vis
ką bųtų galėjęs pranešt. 
Tuos pinigus darbininkai 
dalimis atgavo sekančiai: 
100 dol. paskyrė ant Ettor- 
Giovannitti reikalų, už 11:

LAWRENCE, MASS.
18 d. rugp. buvo prakal

bos parengtos L. S. S. 64 kp. 
Pirmas kalbėjo L. Pruseika. 
Karštai ir įspūdingai nupie
šė dabartinius darbininkų 
judėjimus ir jų gyvenimo 
sąlygas; pradėjo nuo Lietu
vos ir Rusijos, užbaigdamas 
Amerika. Antras kalbėjo 
St. Michelsonas temoje 
"Gyvent ar numirti?” Gra
žiai nupiešė žmonių drau
gijos vystymąsi, atsiradimą 
įvairių klesų ir t. t. Kalba 
buvo žingeidi ir pamokinan
ti. Pertraukose buvo skam
binimas ant piano ir dekla
macijos. Deklamavo drau
gai socijalistai ir viena mer
gina iš pašaliečių. Nors de
klamacijos neatliktos taip, 
kaip turėtų būti, bet tiki
mės, kad toliaus prasilavins, 
nes ypatingai mergina yra 
tam gana tinkanti. Nors 
diena buvo gana lietinga, 
bet žmonių prisirinko ne
mažai ir Visi nepaprastai 
ramiai užsilaikė. Prakal
bos visiems patiko, ką liu
dijo gausus delnų plojimai. 
Nekėlė triukšmo nė ”tautos 
stulpai,” nors prieš prakal-4. V v VVA VCAJ -A. JL • O V U4A|yCV± y 11V10 pi 1V0 pi tUltU

dol. nupirko vainikus ant'bas ir ėjo paskalas, kad
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neduos socijalistams kalbėt. 
Kada L. Pruseika atsistojo 
paaiškint, kas buvo kam ne
aišku, kad užklaustų, tai 
”tautos stulpai” davė įvai
rius tuščius užmetinėjimus 
kaip štai: L. Pruseika savo 
kalboj nupeikė kun. Olišaus- 
ką ir tautietį P. Leoną, kad 
šie du ponai valgydami pie
tus su Kauno gubernato
rium Veriovkinu, žinomu 
Lietuvos rusintoju, dėkavo- 
jo jam už Lietuvos pakėli
mą ir 1.1. Už tai ant kalbė
tojo užsipuolė p. Dagis, ži
nomas Lawrence’o tautie
tis. ”Kam, girdi, jus peikiat 
gub. Veriovkiną, juk daug 
jis gero dėl Lietuvos yra 
padaręs.” Pruseika, atsaky
damas. nurodė daug šuny
bių gub. Verovkino ir kaip 
tas gubernatorius smaugė 
Lietuvą.

Literatūros parduota už 
4 dol. Aukų surinkta $22.20. 
Padengus lėšas , pasiliko 
$12.5o, kurie perduoti į ran
kas komiteto, kuris rūpi
nasi Ettoro-Giovannitti rei
kalais. Aukavo šios ypatos: 
J. Milvidas $2.00; R. Maka- 
ravičius $1.00; J. Seibutis, J. 
Raibutis. I. Pušinis—po 50c; 
P. Piragis, P. Strazdas, A. 
Galubickas. J. Paliukaitis, 
R. Jetulevičienė, Z. Pekars
kų P. Zablackas. Kirmelis, 
J. Jurgaitis, R. Vainauskas, 
P. D., K. K., K. Pulauckas, 
A. Utariutė, J. Stenionis, 
P. Aarlauckas, J. Vireliu
nas. J. Kasparavičius, F. 
Kalpokas, J. Likas, V. Ka- 
doravičius, M. Petrokas, A. 
Rimeikis, V. Abuoja, J. Bur- 
kauskas, K. Jesinskiutė, J. 
Dagiče, K. Pečiulis. D. či- 
ras, J. Žilionis, C. Cook, P. 
Bruzgėla, J. Kuršas ir S. 
Večkis — visi po 25c.; auka
vusiu mažiau 25c. vardai 
nerašyta. Kurių vardai ne
aiškus arba visai neužrašy
ta. meldžiu atleist, nes sku
binta.

Draugams kalbėtojams, 
aukautojams ir visiems 
tiems, kurie kuo nors prisi
dėjo prie surengimo prakal
bu. varde 64 kp. ištariu šir
dingą ačiū. J. V.

BAYONNE, N. J.
12 rugp. atsibuvo prakal

bos, parengtos L. S. S. 36 kp. 
Kalbėjo F. J. Bagočius, ku
rio kalba traukėsi arti trijų 
valandų ir publikai labai 
patiko. Kalbėjo dviejuose 
atvejuose; pirmoj savo kal
boj trumpai ir aiškiai nuro
dė, kaip žmonės priprato 
vergaut vieni kitiems. An
tru kartu kalbėjo apie soci- 
ializmą, darbininkų skriau
das ir kokiu budu galima 
pasiliuosuoti iš dabartinės 
alginės vergijos. Aiškiai 
perstatė socijalizmą, kuom 
jis yra ir kuom nėra. Ragi
no žmones rašytis prie so
cijalistų organizacijų ir bal
suot už socijalistų kandida
tus. Pertraukus kalbą J. 
Kalinauskas paaikino, kad 
reikia aukų uždengimui lė
šų ir meldė publikos nors 
kiek paaukauti. Perėjus ■ 
nėr publiką panelėm Z. ir L. 
Pareigiutėm surinkta $6.75. 
Literatūros parduota už $6.

B. A. Draugas.
MANCHESTER, N. H. ■
17 rugp. "Lietuvių Karei- 

vis” benas parengė balių;; 
publikos prisirinko pusėti
nai, kuri dailiai pasilinks
minusi išsiskirstė.

17 rugp. čionai sustojo 
medvilnių audinyčios ”A- 
moskeag Manufacturing 
Co.” Stovės iki 3 rugsėjo. 
Tose dirbtuvėse didžiuma 
vietinių lietuvių dirba.

N. A. Rastenis.
CLIFFORD, ILL.

11 rugp. pas vieną lietuvį 
susirinko keletas svečių ir 
ėmė girtuokliauti. 7” 
gerokai įsišniaukė, pradėjo bos ant atviro oro. Apart ki-

v •
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Kaimietė, atvažiavus neseniai iš Lietuvos, perkasi sau skrybėlę. Kokia skrybėlė 
jai geriau tiktų, ji neturi mažiausio numanymo. Krautuvninkas uždėjo jai ant pat vir
šugalvio atlikusią nuo penkių metų mažos mergaitės skrybėlaitę ir sako: „Tamista išro- 
dai labai puikiai.” Kada ji išeis su tokia skrybėlė ant gatvės, iš jos juoksis visi svetim
taučiai.

--------------------------------------—------------------- ■■

YOU LO0K PERFECT1Y STUNNINg; 
MADAM E !!

du karžygiai muštis. Vie
nas liko tiek įveiktas, kad 
galvą reikėjo lopyti. Kitas 
į teismą paduotas, bet pa
sekmės dar nežinomos.

Darbai eina lėtai ir nau
jų žmonių nepriima.

S. Shleder.
PAQUABUCK, CONN.
Šis miestukas stovi netoli 
mylios nuo Bristol ir 12

tų kalbėtojų, kalbėjo p. Rea- 
se iš Toledo, Ohio. Jis nuo
sekliai išrodinėjo skaitlinė
mis ir faktais. Taipgi iš
aiškino, kad jeigu išdirbys- 
tę Amerikos žmonės turėtų 
savo rankose: gelžkelius, te
lefonus ,telegrafus ir fa
brikas, tai niekuomet nebū
tų krizių ir niekuomet žmo
nės nedejuotų, kad jie pri
dirbo daug tavoro ir neturi 
darbo, nes už tuos pinigus, 

. kurie butų pelnu, galėtų 
i pragyventi; jeigu butų rin
kos prikrautos tavorų, tai 
žmonės vietoj dejuoti iš 
priežasties krizio, turėtų 
linksmą vakaciją. Prie pro
gos paminėsiu vieną nuro
dytą pavyzdį. Vokietijoj 
telegrama lėšavo 1890 m. už 
tūlą skaitlių žodžių 30c., o 
1910 m. tas pats skaitlius

I

12 
mylių atstume nuo Water- 
bury; skaitosi Plymouth’o 
priemiesčiu. Lietuvių gyve
na apie 15 šeimynų ir apie 
dusyk tiek lenkų.

Čia viskas kitaip, negu di- 
i dėsniuose miestuose. Gat- 
i vės be šaligatvių ir, kaip sa
koma, ”free country” — eik 

i kaip nori: viduriu gatvės 
ar šalim. Vasaros laike čia 
apavimo mažai reikalauja, Lv_...... _ __ ___ ____
nes vyrai ir moterįs, matyt, žodžių galima siųsti tik už 
basi vaikščioja. Randasi. 6 centus. Vokietijoj telegra-
fabrika, kurioj dirba, iš- fą valdžia valdo (nors Vo- 
skiriant "bosus,” vieni lie-, kietija yra monarchija ir nė- 
tuviai ir lenkai. Jie dirba 
taip kaip dar 50 metų atgal: j 
kokiu laiku kas nori, 
tokiu gali ateiti į dirbtuvę; 
šviesos, kaip tai gazo ir elek- 

ftros nėra, kožnas ”molde- 
rvs” turi turėti savo lempą. 
Žiemos laike kam šalta, tas 
susikuria ugnelę fabrikoj ir 
pasišildo (nes dirbtuvė be 
grindų). Savininkai tos fa- 
brikos norėjo įtaisyt visas į- 
taisas pagal šią madą, ale

• pasakė, kad atitrauks dar
bininkams iš algos kas są- 
vaitė. Darbininkai ant to 
nesutiko — ir traukias taip 
tolyn.

Čionai gali rasti ir tokių 
I žmonių, kurie išbuvo po 15- 
20 m. Amerikoj, bet kad jį 
nuvestum kelias mylias ats
tu nuo miesto, tai jau jis ne
žinotų, ar tai Europa, ar A- 
merika. Ir kelis kartus butų 
jam sunkiau sugrįžti, negu 
atkeliauti Amerikon. Civi
lizacija stovi ant žemiausio 
laipsnio. Lietuviai daugiau 
nieko nežino, kaip šiokiom 
dienom dirbti, o šventom 
gerti, o pasigėrus ir pasi- 
pešti. žiogas.

BRISTOL, CONN.
Rugp. 10 atsibuvo socija- 

Kada listų anglų kalboje prakal-

ra tiesiog valdoma žmonių, 
kaip Amerika, bet visgi val
džia, tai ne privatiškos y- 
patos). Amerikoje gi, kur 
telegrafai valdomi privatiš- 
kų žmonių (kompanijų), 

j 1890 m. leidžiama buvo siųs
ti tūlas žodžių skaitlius už 
25 c., o 1910 m. tas pats žo
džių skaitlius jau lėšuoja 30 

; centų. Taigi aišku visiems, 
■ kad viskas, kas tik yra pri- 
vatiškose rankose, taip 
brangsta, kaip savininkai 
nori, o kad butų žmonių 
rankose, tai taip butų, kaip 
žmonės norėtų. žiogas.

Tiesu Patarimas
*

teikia visiems lygias privile
gijas, nežiūrint, ar kas yra 
piliečiu, ar ne. Vienintelis 
skirtumas yra tame, kad 
nepillietis negali balsuot 
rinkimuose, negi būt virši
ninku valstybinėse įstaigo
se. * F. J. Bagočius.

I

I

KLAUSYMAI.
1. Ar turi tiesą pašalpinės 

draugijos arba k 1 i u b a i 
atiduoti sergančio nario 
pašalpą kitam nariui be jo
kio prasižengimo prieš "kon
stituciją” ir nereikalauda
mi nuo sergančiojo jokio pa
liudijimo, vien tik pasirem
dami tuomi, kad bile kuris 
iš narių pareikalautų ant 
susirinkimo, buk sergantis 
yra jam Įsiskolinęs? Ypatin
gai, jei sergantis gyvena 
kitoj valstijoj?

2. Ar galima lietuviui, tu-

v •

*

rinčiam Amerikos pilietiš
kas popieras, sugrįžti į Lie
tuvą ir apsigyventi tenai be 
jokių kliūčių nuo Rusijos 
valdžios?

D. J. Aleksis.
3. Ar galima turėti nuo

savybę Illinoiaus valstijoj 
be pilietiškų popierų ir ar 
gali kas atimti tą nuosavy
bę dėlei neturėjimo pilietiš-' 
kų popierų?

Juozapas Rasis. 
ATSAKYMAI.

1. Kliubai, draugystės ar 
susivienijimai neturi tiesos 
niekam kitam pinigų mo
kėt, apart ligonio, arba 
kam jis butų ant rašto pa
vedęs, arba jei tokie, ligo
niui priklausanti pinigai, 
butų teismo keliu užlaikyti 
(attached). Komitetai, nė 
draugystės negali prisisa
vinti sau teisėjų roles ir 
teisti, kam ligonio pinigai 
turi būt užmokami; tam v- 
ra valstijų teismai, ir pas
tarieji tos privilegijos nie
kad niekam nepaveda. Jei 
draugystė ar kas kitas iš
mokėjo pinigus nors ir tei
singam ligonio skolininkui, 
ligonis gali atsiimti kiekvie
ną skatiką nuo tų ypatų ko
miteto, kurie išmokėjo jam 
priklausančius pinigus.

2. Jei kuris yra gavęs ofi- 
cijališką leidimą nuo Rusi
jos valdžios, tad gali apsi- 
gyvent taip, kaip bile kokis 
svetimžemis atvažiavęs į 
Rusiją; jei be valdžios leidi
mo yra priėmęs Amerikos 
pilietystę. tad yra baudžia
mas administrativišku budu 
(žiūrėk ”Kel” No. 22, pusi. 
7). Vienok parvažiavus ne
reikia girtis, kad kas turi 
popierius; valdžia nežinos, 
nes Amerikos valdžia neiš
duoda jokiu atskaitų Rusi
jos valdžiai apie žmones, 
priėmusius Amerikos pilie
tystę.

3. Nuosavybę visokią pa
judinamą arba nepajudina
mą gali turėt visi, piliečiai 
ar neniliečiai, netik Illinois 
valstijoj, bet ir visose Suvie- 
nvtu Valstijų valstijose. 
Nieks niekad nė už ką ne
gali atimti nė jokios nuo
savybės. Čia Suv. Valst. 
visus lygiai apsaugoja ir su-

i t 
!

Atsakymai ant Klausimų.
L. Rinkui. — Tikėjimas į 

sapnus ir prietariškas jų 
aiškinimas — tai tik gilios 
senovės liekanos, kada a- 
pie žmogaus kūno organų 
veikimą beveik nieko nebu
vo žinoma. Yra ištirta, kad 
sapną sutveria galvos ma
žosios smegenįs, t. y. apa
tinė smegenų dalis, kuri ne
nustoja veikus, kada žmo
gus miega. Tos smegenįs y- 
ra perėjimu didžiųjų sme
genų į nugarkaulio smege
nis. Protavimo keliai jose 
tiek silpnai išdirbti, kad nė
ra jokios liogikos. Neste
bėtina, kad žmogus sapnuo
ja visai keistus, negalimus 
dalykus . Ir sapnuoja 
daugiausiai apie žinomas 
ypatas, žinomus ir kada 
nors girdėtus daiktus. Mat, 
kas didžiosiose smegenįse 
išdirbo sau kelius, geriau 
sakant, atmintį, tas yra 
šiek-tiek atsimušę ir į ma
žąsias smegenis, kurios at
kartoja gautus įspūdžius. 
Ant sapno didelę įtekmę tu
ri paties žmogaus sveikata, 
jo atsigulimas ir visos ap
linkybės. Jei žmogus sap
nuoja baisius sapnus, rei
kia suprast, kad jis arba 
neparankiai guli ir kankina 
kurią nors kūno dalį, arba 
audra ūžia lauke bei kas 
nors namie triukšmą kelia, 
arba jo organizme yra kas 
nors nenormališka. 
visokias ligas žmonės tan
kiai sapnuoja baisius sap
nus, nes organizme liga jau 
yra prasidėjus, tik jos dar ; 
nepastebi sapnuotojas. Bet 
dar negalima spėt, kad bai
sus sapnas jau ir reiškia li
gą, nes jis kartais įvyksta, 
kaip sakėme, nuo neparan
kaus atsigulimo, nera
mios vietos miegojimui ir 
taip kartais smegenįs, netu
rinčios liogikos miege, gali} 
sutvert baisų sapną.

Upėse ir prieplaukose 
vanduo pakįla nevisada dėl 
vienodų priežasčių. Prie
plaukos tankiausiai yra jū
rių dalimis ir jose vanduo 
pakįla su pakilimu jūrėse. 
O jūrėse vanduo pakįla po 
žiemos, kada į jas subėga 
per upes ištirpęs ant laukų 
sniegas, ir po didelių lietų. 
Bet pastarajam atvėjuj jis 
pakįla nežymiai. Daugiau 
jis pakįla, kada smarkus ir 
vienpusiškas vėjas jį pučia.

Prieš

stijos negali kištis į viduri
nius kitų valstybių reikalus, 
jeigu Suv. Valst. piliečių sa
vastis ir gyvastis ten nekliu
doma. Bet kadangi kapi
talistai vieni kitiems pade
da ir kadangi Suv. Valst. 
kapitalistiška valdžia pilnai 
tarnauja kapitalistams, tai 
neretai ji kiša nosį į kitų 
valstybių naminius reikalus. 
Daroma tai tankiai ne visai 
atvirai.

Taip, visose republikose 
yra renkamas prezidentas, 
tik ne visose vienodam me
tų skaitliui.

Valdininkų skaitlius ne
pastovus, todėl tikro skait- 
liaus dabartinių Suvienytų 
Valstijų valdininkų pasakyt 
nėra galima, nes mies
tai auga, ir vis nauji valdi
ninkai prisideda. Valstijų 
skaitlius irgi didinasi, kas 
taipgi padidina validninkų 
skaitlių.

Darbai sustoja ne dėl pre
zidento rinkimų, o dėl sto
kos rinkų tavorams parduo
ti. Darbininkams moka
mos tokios algos, kuriomis 
jie negali išpirkti savo pa
darytų produktų, ir kada tų 
produktų susikrauna per
daug pas darbdavius, tuo
met atleidžiami darbinin
kai iš darbo, kol tie pro
duktai supuva arba kol at
randamos kur nors rinkos 
jų pardavimui. Rinkų vis 
mažiau ir mažiau randasi, 
nes kiekviena valstybė jau 
turi savo išdirbystes, kurio
se irgi tavorų perviršis at
siranda, nes darbininkai 
perbėdni juos išpirkt. Ne
stebėtina, kad bedarbė pa
liečia jau netik vieną vals
tybę,bet visą pasaulį.

Pirmakarčiui. Sunku iš
aiškinti, kodėl vasaros laike 
rečiau pučia šiaurių vėjas. 
Turbut, arčiausis prie teisy
bės išaiškinimas bus šis: — 
Saulės kaitinami gazai ir 
kitos oro medegos pučiasi, 
didinasi, todėl jos pačios ei
na tolyn ir greičiau krypsta 
į tą pusę, kur joms liuosiau. 
Kadangi šiauriuose yra vė
siau, artimesnėse prie šiau
rių vietose tankiau pučia 
pietų vėjas; artimesnėse 
gi prie pietų poliuso vietose 
tankiau pučia šiaurių vėjas. 
Vietose su vienoda šiluma 
(prie ekvatoriaus), kur sau-

• lė šildo vienodai per visą 
laiką, vėjas pučia netoli vi
sada i vieną pusę ir atmai
nos jo įvyksta žinomuose 
metų laikuose. Reikia ti
kėtis, saulės šiluma lošia 
svarbiausią rolę vėjo at
mainose. Jūrių bangavi
mas, kaip tūli pripažįsta, ir< 
gi prisideda prie vėjo pa
gimdymo, bet ne prie at
mainų. Žemės sukimasis

_ _ _ - bet jis
visuomet pasiliktų vieno- 

Negalima užginčyt, 
| kad kitos planetos ne
turėtų įtekmės ant vėjo at
mainų. Kaip nuo saulės ir 
mėnulio traukimo pasidaro 
vandens nupuolimas ir pa
kilimas, taip pat tos ir kitos 
planetos savo traukimu gali 
prisidėti prie vėjo nukreipi
mo į kitą pusę.
Šiaurių vėjas vasaros laike 
nėra tiek šaltas todėl, kad 
oras, iš kurio darosi vėjo 
sriovės, yra saulės sušildy
tas.

Tokio pinigo, kuris sykį 
išleistas grįžtų atgal pas tą 
patį žmogų, nėra. Tai tik iš- 
mislas. Jei pasitaiko pini
gui pas tą patį žmogų su
grįžti, tai bile pinigas turi 
tokią ypatybę.

«
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Jurese vanduo tun ypaty- taipgi ^mdo vėją 
bę kas diena pakilti ir nu- , 
pulti, kas priklauso saulės įų
bę kas diena pakilti ir nu-

ir mėnulio traukimui. Upė
se gi vanduo pakįla tik ta
da, kada jos gauna dau
giau vandens iš lietaus ar 
ištirpusio sniego. Pasitai
ko, kad vėjas smarkiai pu
čia upės tekantį vandenį 
atgal, nuo ko neretai įvyks
ta žymus upių vandens pa
kilimas.

Elektrą pirmiausiai pas
tebėjo grekai gintare; pas
kui ją mini 600 metuose 
prieš Kristų Thales iš Mile
to ir Theophrastus. Iki 
1600 m. elektros ištirime 
mažai kas nuveikta. Nuo 
1600 m. daktaras Gilbert iš
tyrė, kad elektra randasi 
netik gintare, o ir kituose 
daiktuose. Kad elektra yra 
dviejų rūšių, tai pastebėjo 
Du Fay 1733 m. Tolimesnius 
elektros ištyrimus padarė 
Franklin. Cavendish, Fara- 
dai ir Maxwell, neskaitant 
dabar gyvenančiųjų moks- 
lincių.

A. Ulbai. Suvienytos Vai

Tarp parapijonų.
— Musų prabaščius yra 

visa galva už jūsiški augš- 
tesnis.

— Ale musu už tai visu 
pilvu storesnis. Matai!...
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vaike

pirmiausiai turime ją per
mainyt, kad įgyt progą ir 
kituose dalykuose daryt per
mainas.

— Tu. Maike, visada su- 
ginčiji mane ir gana. Aš ne
žinau .nė apie ką pradėt kal
bėt. kad aš tave galėčiau su- 
mušt. Palauk, mažu aš su
galvosiu.

Graftas Ameri= 
kos kalėjimuose.

— Good morning,
— Gerą rytą.
— Kad tu, vaike, 

tuviškai kalbi. Sakyčiau, jei 
nemoki angliškai, tai kitas 
dalykas, žiūrėk, kodėl aš 
kaip tik žinau kokį anglišką 
žodį, tuoj ir lept.

— Turbut, visi nemokan
tieji taip daro. Žiūrėk, Džian 
Bamba kaip maišo savo kal
bą, nes jis ir angliškai ir lie
tuviškai gerai nekalba, o sa
ve persistato viską žinančiu 
ir turtingu biznierium. Ir 
tik prisiklausyk: visi nemo
kantieji anglų kalbos dau
giausiai maišo svetimų žo
džių.

— Nevarmai, Maike, aš 
jau galiu angliškai spyčių 
pasakyt. Tu matysi: aš nuei
siu į Roosevelto kliubą ir pa
statys mane kandidatu į po- 
licmanus ar kokius ten da 
didesnius viršininkus. Atsi
stosiu aš ant kampo ir pra
dėsiu: Ju, sanavagan airiš 
bom, hev tu elekt mi!” Ir 
tu matysi, kaip visi už ma
ne balsuos.

— Tėve, keikt tu moki, bet 
kalbėt negali. Keikt angliš
kai kiekvienas ”mužikas” iš
moksta į porą mėnesių, o pa-' 
skui per 20 metų nieko dau
giau neišsimokina.

— Jeigu jau taip, vaike, 
tai aš su tavim nesiginčysiu. 
Man rodos, kad ta politika 
yra nuobodžiausis daiktas ir 
aš su tavim nenoriu apie ją 
kalbėtis.

— O apie ką tu nori kal
bėtis?

— Velyk jau apie mergas.
— Bet ir jos nuves mus 

prie politikos.
— Kaip tai gali atsitikt? 

Daleiskime, aš nuvažiuoju į 
sodą ir romansuoju per die
ną. Kas man ką gali pada
ryt? Jei nelaimė atsitiktų 
su merga, aš su ja daugiau 
ir neinu arba kitur pabėgu.

— Tu žinai, tėve, kas yra 
įstatymai, kurie draudžia 
suvilioti merginas. Už tą 
tavo romansavimą viešose 
vietose irgi tu gali patekti į 
šaltąją. Na, o ką jau bekal
bėti apie nelaimes su mergi
nomis. Jei tave apskųs, tai 
tu turėsi arba apsivest, arba 
pinigišką bausmę ant tavęs 
uždės. Pabėgsi kur, ir, da
leiskime, tavęs neatras. At
mink, kiek vargo ir panie
kos tuomet turėtų panešti 
mergina.

— Na, o jei imčiau ir ap- 
siženvčiau? Tik, žinai, bi
jau, nes mažai uždirbu, o 
kartais ir visai darbo neten
ku. o pačia su vaikais užlai
kyti tai nejuokas.

— Tame ir dalykas, tėve. 
Prie dabartinės tvarkos mi
lijonai žmonių negali su
tveri šeimyniško gyvenimo, 
nes jie permažai uždirba, 
jiems gręsia bedarbės, nere

vis lie

tai jie turi išvažiuot labai to
li darbo jieškoti, palikę savo 
šeimynas. Nestebėtina, 
kad prasideda paleistuvavi
mas, atsiranda moterų, ku
rios už pinigus parsiduoda. 
O ten jau atranda vietą 
ligos, kurios kankina drau
giją. Kaip matai, pradėjus 
kalbėti kad ir apie merginas, 
prisieina susidurti su šios 
tvarkos negerumais ir jieš- 
kot išeigos iš jų.

— Aš, vaike, nepaisyčiau 
ir dar sykį apsivest, bet kad 
tos moterįs labai cfaug nori: 
tu čia joms skrybėlę nupirk, 
vis naujus rubus, pagal ma
dą. Paskui vėl rėkia, buk 
vaikai neaprėdyti. maistas 
prastas. Na, ir peškis tu su 
ja.

— Taigi, tėve, ir tu prisi
pažįsti, kad piktumai šei- 

1 mvnoj tankiausiai įvyksta 
dėl neturto. Ištikro, jei žmo
nėms užtektų ant gero gyve
nimo. jei butų tokia tvarka, 
prie kurios negalima butų 
dirbančiam žmogui suban
krutyti, tuomet milijonuose 

į porų įvyktų meilė, vietoj 
nuolatinių vaidų. Tuomet 
persiskyrimų skaitlius arba 
sumažėtų, arba visai išnyk
tų.

— Dar nieko, vaike, jei 
bartis prisieina, bet kartais 
tave apgaudinėti pati pra
deda.

— Ir čia, tėve, tvarka kal
ta. Merginos turi ištekėt t 
už turtingų arba gerą darbą i 
turinčių vyrų, nežiūrint, kad i 
tie vyrai yra perseni neretai 
arba joms nepatinka. Iš ki
tos pusės, bėdnesniųjų vyrų 
pačios tyko uždirbti ką nors, 
nes vyro uždarbio joms ne
užtenka — na, ir prasideda 
neteisingumas. Jei butų to
kia tvarka, kad moteriai ne
reiktų tekėt už bile ko, bet 
galėtų pasirinkti mylimą vy
rą, ir jei jos ir jo uždarbio 
pilnai užtektų gražiam gy
venimui, tuomet moterų ne
teisingumas ir šeimyniškos' 
tragedijos, galima sakyt, pa
sibaigtų.

— Kaip aš girdžiu, tu vai
ke, mano pasikalbėjimą vis 
lenki ir lenki prie politikos. 
Man ta politika jau įsipyko.

— Tėve, aš tau sakiau, kad 
politikos klausimų išrišime 
slepiasi netoli visas gyveni
mas. Su politikos permai
nymu gali įvykti ir ekono
miškos permainos. Šiandie
ninė kapitalistų politika ne
leidžia perkeisti ekonomiš
kos tvarkos pagal darbinin-^ 
kų reikalus. Kapitalistų po-1 
litika aikvoja milijonus tur-į 
to kariumenei, I 
t. t. Kur tik męs neiname,' klaustas kalėjimo perdėtinis, 
ką neveikiame, visur susi-(kokiu budu tas žmogus išė- 
duriam su politika. Jei ji į jo iš kalėjimo, jis taipgi ne- 
mums kenkia, jei ji neleidžia duoda atsakymo.
mums gyventi taip, kaip: Pasirodo, kad graftas eg- 
žmogus galėtų ir turėtų, męs • zistuoja ne vien tik New
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Šiomis dienomis Rhode 
Island valstijos kalėjime iš
kilo didelis skandalas. Tūlas 
McLoughlin išvilko į aikštę 
kad kalėjimo vyriausybė 
parduodavo kalinių darbą 
beveik už dyką, už ką, su
prantama, turėjo imti ge
rus kyšius. Šitam kalėjime 
siuvama marškinius taip va
dinamai Chicagos Sterling 
Manufacturing kompanijai. 
Už tuziną marškinių Ster
ling Manufacturing kompa
nija moka 29 centus, arba po
2U cento už marškinius. Ir 
pasirodo, kad minėtoji kom
panija net kontraktą turi pa
sidarius su kalėjimo vyriau
sybe. Toksai kontraktas 
pereitą pavasarį buvo išsi
baigęs ir vėl liko atnaujintas 
ant 5 metų ant tokių pat iš
lygų. nors kitos kompanijos 
siūlė po 67c. už tuziną. Beto, 
gauti už darbą pinigai buvo 
ne į valstijos iždą mokami, 
bet dalinami tarp kalinių, 
kad tuomi juos paragint' 
greičiau dirbti ir daugiai 
sakomai kompanijai pelno! 
padaryti.

Sterling Manufacturing 
i kompanija, gaudama beveik 
už dyką marškinius, išmušė 
kitas firmas iš to reikalo. 
Daugelis marškinių fabrikų 
turėjo subankrutyti, negalė
damos išlaikyti konkuren
cijos su ja. Marškinių dirb
tuvėse visuomet dirba mote
rįs. Pirma jos gaudavo po 
$8.00 ir 9.00 į sąvaitę; da- 
bargi, jeigu kurios fabrikos 
da ir užsiliko, tai alga darbi
ninkėms tenai liko taip nu
mušta, kad tos moterįs jau 
nebegali pragyventi. Vadi
nas, neapmokamas kalinių 
darbas atima laisviems dar
bininkams duoną.

Kada laikraščio reporte- 
; ris nuėjo pas kalėjimo perdė- 
tinį apie tai pasiteirauti, per- 
dėtinis atsisakė kalbėti.

i "Kodėl tamista padarei su 
I Sterling Manufacturing Co. 
i kontraktą ant 29 c. už tuzi
ną marškinių, kuomet kitos 
kompanijos siūlė po 41 ir po 
67 centus?” užklausė repor
teris.

”Aš nenoriu atsakinėti į 
tokius klausimus,” paaiškino 
perdėtinis.

"Kodėl tamista užmokestį 
dalini tarp kalinių, kas yra 
priešinga įstatymams?” 
klausia toliau reporteris.

"Aš nekalbėsiu.”
"Kodėl tamista parduodi 

kalinių darbą už 29 c., kuo
met kitos valstijos už tą pa
tį gauna po 80c. ir po $1.00?” 

"Aš neturiu laiko kalbėti,” 
atsakė perdėtinis.

Kiek vėliau jam buvo pa
statytas kitas klausimas.

Pereitam sausio mėnesije 
tūlas J. Riley buvo pasmerk
tas už vagystę metams kalė
jiman ir visi manė, kad jis 
tenai jau sėdi. Bet štai šio
mis dienomis tūla moteris 
apskundė savo vyrą už gir
tuoklystę ir, kada policija jį 
suareštavo, pasirodė, jog tai 
tas pats J. Riley, kuris buvo 

karėms ir pasmerktas kalėjiman. Už-
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Yorko policijoj, bet ir dau- 
gelij kalėjimų. Ir neberei- 
kalo minėta marškinių kom
panija įgijo "kalėjimo vergų 
trusto" vardą. Jau išėjo ai
kštėn, kad jai tarnauja ke
turiolikos valstijų kalėjimai 
savo darbu. Sekančios val
stijos turi padarę su ta kom
panija kontraktus: Rhode 
Island, New Jersey, Connec- 
ticut, Maryland, Michigan, 
Indiana, VVisconsin, So. Da- 
kota, Nebraska ir Kentucky.

Jeigu paimsim atidon, kad 
vienas tik Rhode Island val
stijos kalėjimas išdirba 1,- 
200,000 marškinių į metus, 
tai kiek turi išdirbti kelioli
ka valstijų! Ir kokis vėl tos 
kompanijos turi būt pelnas, 
jeigu jai atsieina cento 
marškinių pasiuvimas ir 15 
centų audeklas, o ji tuos 
marškinius parduoda krau- 
tuvninkams po 50c.?

Tokis dalykų stovis sukė
lė didelį skandalą; žmonės 
kelia protestus, o republi- 
konų ir demokratų valdinin
kai daro tirinėjimus ir daug 
kalba apie pagerinimą.

Bet sunku tiems ponams 
dabartinį padėjimą page
rint, kada visa šita tvarka 
yra kiaurai supuvus, kada 
viskas paremta ant vagys
tės ir išnaudojimo silpnes
nių. Tą supuvimą galima 
prašalint tik įvedant soci
jalistišką tvarką, kur išdir- 
bvstė bus visuomenės ran
kose, o ne tokių Sterling 
Manufacturing kompanijų.

Si ■F
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Žmogus yra geras.

Žmogus gamtos yra su- 
budavotas veikimui. Visi 
kūne esanti atomai turi vei
kti, jei norima, kad kūno 
forma neišnyktų. Aišku, 
kad nedirbantis žmogus 
kenkia pats sau, pats save 
naikina. Tūlos budistų da
vatkos nenuima rankų nuo 
krutinės ir pas jas musku
lai visai išnyksta. Prisižiū
rėkite jus bile į tinginį ir 
persitikrinsite, kiek jis sil
pnas ir nesveikas. Jeigu 
žmogus nedirba naudingo 
darbo, jis vistiek turi užsi
imi gimnastika, kad palai
kyt savij stiprumą ir svei
katą. Turtingiausi milijo
nieriai, kurie gėdinasi užsi- 
imt naudingu darbu, užsiima 
kuom nors, kad neleist nu
silpnėti savo kunui.

Tečiaus žmogus turi dvi 
dali savij: medegišką ir 
dvasišką arba protišką. 
Protiškoji dalis yra pajiega, 
o ne kūnas, vienok medega 
be pajiegos negali apsieit ir 
susitvarkyt, todėl ir svar
bu, kad žmogaus protas vi
sada butų geroj veikmėj. 
Gyvenimo praktika ir sa
vęs apsisaugojimas ir užsi- 
ganėdinimas reikalauja iš
tobulintos protiškos veik
mės. Taigi, galima sakyt, 
kad pati žmogaus prigimtis 
stumia jį prie proto tobuli
nimo.

Vienok tuos gamtos įsta
tymus, už kurių peržengi
mą gamta nebaudžia žmo
gaus išsyk aštriai, galima y- 
ra peržengti, nejaučiant to. 
Atsiranda žmonės, kurie 
nustoja tobulinti savo kūną 
ir protą ir nepaiso ant lėtai 
krintančio ant jų pavojaus. 
Bet tokių žmonių yra ma
žai. Ir jie tokiais liko tik 
dėl pailsimo gyvenimo ko
voj. Šiaip visi žmonės yra 
dori ir geri, geriau sakant, 
jie turi norą patįs sau užsi
dirbti ir palaikyt savo gy
vastį.

Jei netikite, kad tai teisy
bė, pasižiūrėkite į tūkstan
čius bedarbių: New Yorke 
visada randasi nemažiau 
per 100,000 bedarbių, kurie 
kenčia badą, skurdą, rūpes
čius, vienok neturi drąsos

t

likti vagimis ir gyventi be 
darbo. Kas ginčys, kad ka
lėjimuose žmonės nėra ge
riau užlaikomi ir aprūpinti, 
negu milijonai kas diena be
sikamuojančių darbininkų? 
Ypač bedarbių armija yra 
kur-kas blogesniam padėji
me, negu prasčiausio kalėji
mo kaliniai. Kaliniams ne
reikia rūpintis, valgis, dra
bužiai, butas, daktaras ir 
kit-kas duodama. Jie ge
riau išsimiega, negu 10—12 
valandų dirbantis darbinin
kas; geriau valgo, negu 10 
dol. algos gaunantis darbi
ninkas, kuriam prisieina su 
šeimyna maitintis; kalėjimo 
kameros randasi švaresnė
se miesto dalįse ir geriau 
atrodo, negu milijonų dar
bininkų prirugusios ir siau
ros lūžtvės. Abelnai, kalė
jimas šią gadynę yra labiau 
patraukiančiu, negu lais
vas darbininkd gyvenimas. 
Sakysite, žmonės bijo kalė
jimo, nes ten nelaisvė. Dar
bininkas, kuriam prisieina 
dirbt ilgas valandas dirbtu
vėj ir netoli tiek pat namie, 
yra da didesniu vergu. Ka-

čioj "Vienybėj Lietuvninkų” 
tokių raštų telpa kuodau- 
giausia. Ir vis filozofiški, 
žiūrėk tik: "Sokratas,” 
"Shekespeare,” "Linkolnas,” 
"Phytagoras,” "Tokoligija,” 
”Hugo,” "Epikūras,” "Goe- 
the," "Ciceronas" ir 1.1, o tų 
Veikalų autoriais yra vis tai 
M. Stakėnas, tai Norkus. 
Nieko nebūtų galima jiems 
užmesti, jeigu tie vyrai pa
sakytų, kokių autorių dar
bu jie naudojosi, arba nors iš 
kur ima medegą. Bet tuo
met, mat, negarbė, jeigu pa
sakysi, kad kito straipsnis. 
Tečiaus daug didesnė ne
garbė pasisavinti svetimo 
proto darbą. Tankiai matai 
straipsnį rusų žurnale 
"Viestnike Znanija,” "Pri- 
roda i Liūdi” arba kur ki
tur, o po nekurio laiko žiū
rėk jis jau pasirodo išvers
tas lietuviškoj spaudoj ir pa
sirašo jau kokis nors S—nas. 
Jeigu jau užslepia tikrojo 
autoriaus vardą, tai nors sa
vo nerašvtu.•/ K,

Negeistinas.

vra aa didesniu vergu. i\a- „ L , ... . .
linvs turi kada mokintis, nCbfllSUOkltC, JC1 RCŽlOiC.

1 *1. i 1 1— * • *4-skaitvt, kalbėtis ir miegot, 
kas pas darbininkus skaito
si tik retenybe. Rodytųs, 
kad bedarbiai ir skurstanti 
darbininkai su linksmumu 
turėtų eit "ant gatavos duo
nos ir buto”, vienok jie to 
nedaro; nedaro todėl, kad 
jie yra dori, turinti gėdą ir 
garbę. Daugelis darbinin
kų velyk iš bado numirs, ne
gu išdrįs eit prie keno nors 
durų ir prašyt aukos. Tūk
stančiai vargšų išmiršta 
nuo šalčio ir bado žiemos lai
ke, vienok jie neina vogti. 
Nė policmano ir nė Dievo 
jie bijo, o jų dora jiems ne
leidžia to daryt. Tie, kas 
bijo policmano, atranda 
progą nuo jo ansisaugot; ir 
tie, kas bijo Dievo, gauna 
nuodėmių atleidimą. Var
gšai žino, kad kalėjime jie 
gautų geresni užlaikymą, 
negu patįs gali užsidirbti, 
bet doros ir garbės instik- 
tas juos sulaiko nuo prasi
žengimo.

Ką gi darytų valdžia, jei 
New Yorke 100,000 bedar
bių ką nors pavogtų ir pri
sipažintų teisme prie kal
tės? Kalėjimuose ir vietos 
neužtektų , ir užlaikyt mie
stas jų nepajiegtų. Negali
ma butų visų uždaryti. Ne
galima paleist, nes ir vėl 
vogs. Tiesiog atsidurtų val
džia prieš neišrišamą klau
simą.

Jeigu da šiandien tik ke
lintasis žmogus lieka vagi
mi, tai pasirodo, kad žmo
nės yra gerais, kad iš jų 
tarpo neatsirastų nė vieno 
vagies, jei tik geresnę pro
gą gautų kiekvienas gyven
ti. Šiandieninis surėdymas 
nustumia milijonus žmonių 
į alkio, bėdų, rūpesčių ir 
skurdo nagus; jų gyveni
mas lieka baisesnis daug sy
kių už kalėjimą, vienok jie 
visgi pasilieka žmonėmis ir 
garbės užtenka net ir pas 
tuos, kurie nustumti ant pat 
gyvenimo dugno.

Šis faktas gali būt aiškiu 
darodymu, kad socijalizmo 
laikuose nereikės žmonių 
versti dirbt, nes jų garbė, 
noras save užlaikyti, o ne
gyvent iš kito malonės, 
stumte stums į darbą.

A. Antonov.

•

Literatūros vagis
Nepamenu kuriam nume» 

rij "Vienybė Lietuvninkų” 
piktinosi iš musų "literatų," 
kurie verčia svetimų auto
rių raštus ir pasirašo po jais 
kaipo tikri autoriai. Tas, 
girdi, yra literatiška vagys
te. Ir ištikro, toks darbas y- 
ra labai nešvarus. Toj pa-

, ---------------------------------

Jus žinote, kad męs turi- 
. me tvarką, turime įstaty

mus, kuriuos reikia mums 
išpildyti norint ar nenorint. 
Bet valdžia, kuri išleidžia 
įstatymus, verčia juos pil
dyt ir daro tvarką, nėra pa
ti atsiradus: ją šioj šalij iš
renka patįs gyventojai.

Męs žinome, kad dauge
liui nepatinka daugybė da
bartinių įstatymų, kad di
džiuma neužganėdinta da
bartine tvarka. Aišku, kad 
ji norėtų tūlų įstatymų at
mainų, kitokios tvarkos.

Šioj šalij gyventojai pasi
skirstė į partijas pagal jų 
klesų reikalus. Partijos tu
ri savo platformas, t. y. dir
vą, kokiu budu ir ką jos ap
siima veikti. Gyventojai 
balsuoja už partijų pasta- 
tvtus kandidatus. Nors •7

męs nuolatos pranešame, 
kad socijalistų partija yra 
darbininkų partija, o demo
kratų ir republikonų parti
jos — tai korporacijų atsto
vės, vienok šį sykį norime 
apsieit be agitacijos. Męs 
norime, kad nė vienas bal
suotojas, kuris nepažįsta so
cijalistų partijos platfor
mos, nebaluotų už musų 
kandidatus. Bet sykiu męs 
norime, kad jis nedrįstų 
balsuot ir už kitų partijų 
kandidatus, kurių platfor
mos jam neaiškios. Lai jis 
nebalsuoja nė už republiko- 
nus, nė už demokratus, jei 
nemato aiškiai, ką tos par
tijos gina, kokias atmainas 
jos gali įvesti ir kokią tvar
ką gali jos palaikyti. Męs 
norime pasakyti: "Balsuoto
jau, nedrįsk rinkimų dienoj 
eit ir atiduot savo balsą už 
bile kokią partiją!” Jus bū
tumėte beprotis, jei apsiim- 
tumete pasirašyt po bile ko
kiais popierais. Savo para
šu jus galite save nuskriaus
ti ant viso amžiaus. Nema
žiau kvailai pasielgiate ati
duodami savo balsą už ne
pažįstamą partiją, kurios 
tikslų jus nepažįstate. Kol 
nežinote, kuomi viena parti
ja gali labiau atsakyti jūsų 
reikalams už kitą, neikite 
balsuot, nes savo balsavimu 
parduodate savo ir dauge
lio kitų laimę. Velyk lai 
eina balsuot vien tik tie, ku
rie žino reikalus, o jus stu
dijuokite partijų progra
mas ir veikimą, kol gerai 
suprasite, o tik tuomet eiki
te balsuot.

Dono Kazokas.

Pavojinga traicė.
Neleisk vilko tarp avelių, 
Neleisk ožio tarp medelių, 
Kunigužio tarp panelių...
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Z. ALEKSA. | kampą, Belgiją bei Germaniją (Vokietiją) 
■ maž-daug ligi Karpatų. Pagaliaus, ėjo 
siauras vidurinės Rusijos plotas besitęsian
tis nuo šiaurinių Sarmatiškų jūrių krantų 
ligi pietinių ledynų kraštų, ką siekė Kijevo 

!ir Poltavos miestų vietas.
Ant šio palyginamai nedidelio žemės 

ploto susimetė visi tie gyvūnai, ką pajiegė 
išsinešti iš šiaurinių kraštų, o jų tarpe ir į 

j žmogų panašios esybės, gyvenančios prie į- 
vairaus fiziško ir psichiško išsilavinimo. 
Jų skaitliuj buvo ir musų bočiai, kaipo žmo
nijos pranokėjai. Ir šiose tai vietose liko 
susekta seniausios laužų liekanos, kaipo ne
abejotini žmonijos buvimo liudininkai. Šio
se tai vietose žmonės veikiausiai ir per
žengė slenkstį nuo žemesniojo prie vidu
rinio laukinių žmonių laipsnio. *).

Oro atšalimas ir artimi (arba prisiar- 
tęsėi ligi ketvirtai (vietomis beveik ligi pas- tinantieji) ledai pagimdė sunkesnes ir var- 
kutinių laikų). gingesnes gyvenimo sąlygas. Žmonių bo-

Su ugnies atsiradimu kultūriškas žmo-»^ams prisiėjo arba žūti, arba prisitaikyti 
niu gyvenimas daug smarkiau pradėjo pir- Pr^e n&ujų aplinkybių, ir prisitaikant grei- 
myn plėtotis. Ir kas įdomu! Seniausios čiau susipažint i su darbu, be kurio žmoni- I 
žmogaus vartojamos ugnies liekanos liko jai Jau nebegalima bus toliau apsieiti. Eu- 
irgi rastos — Europoj, ir liko rastos jau roP°J pasilikusios antropoidališkos bez- 
tręčiai sistemai praslinkus. džionės, kurios jau nebegalėjo virsti žmo-

Pleistoceno gale prasideda šiaurių at- pėmis, išmirė. Bet už tai toji jų šaka, ką

Kur musų bočiai gyveno
(Tąsa).

tropoidai, kurie nuo tų laikų turėjo smar
kiai regresuoti. Augščiau paminėtų eolitų 
savininkai turėjo gyventi gaujomis ir jie 
kartu buvo musų bočiais.

Kai-kurie mano, kad musų bočius gali
ma žmonėmis vadinti tik nuo to laiko, kada 
jie pradėjo vartoti pačių išgautą ugnį. Bet 
tai per dideli reikalavimai. Męs žmogų ma
tom nuo tų laikų, kada jis pradeda išdirbti 
prasčiausius įrankius. Nuo tų laikų iki į 
ugnies išgavimo praėjo visas laipsnis, kurį 
kultūros istorija vadina žemesniuoju lauki
nių žmonių laipsniu. Šis žmonijos laipsnis 
prasidėjo dar trečiosios sistemos laikais ir

Pajieškojimai
Pajieškau Felikso Mikalonio, Vil

niaus gub., Trakų pav., Merkinos vo- 
losties, Klepočių kaimo. Meldžiu duot 
žinią ant šio adreso:

Alfonsas Mikalonis,
6 Second st., So. Boston,

[36]

Mass.

Pajieškau brolio Stanislavo Laba- 
' nausko, Kauno gub., Šiaulių miesto; 
į 3 metai kaip persiskyrėm Nevvark, N. 
Į J. Girdėju kad apsigyveno S. S. Pitts- 
burg, Pa; taipgi ir švogerio Petro 
Ušinsko, pusantri metai atgal gyve
no Newark, N. J. Taipgi pajieškau 
druagų Antano Ruko ir Vincento Sta- 
nilionio; pastarieji visi trįs Kauno 

j gub., Panevėžio pav., pirmas Pakruo- 
: gio miestelio, antrasis Pakruogio 
valsčiaus ir Parapalaičių kaimo, tre- 

į tysis Linkuvos miestelio. Malonėki- 
: te atsišaukti arba kas žino meldžiu 
[pranešti šiuo adresu: [35]

Antanas Labanauskas,
P. O. Box 51, Comstock, N. Y.

i

Ji pabėgo 15 d.

šalimas." 0?^^ augalai^ds po’trapūtj Jau nuo seniai keitėsi i žmones ir ką jau 
Žmonių pratėviai ką Pasie^ė žemiausio žmoniškos kultūros laip-slenka į pietų pusę. L........--------------- , ...... . , . . x

jau vaikščiojo ant dviejų kojų ir ką jau sm0; k? vaikščiojo ant dviejų pasturgali- 
naudojosi įvairiais įrankiais, irgi buvo pri- ko^ ,ir turėjo dvi rankas, geriau iš
versti slinkti į pietus, kur jų kelią sulaikė įlavinusias negu pas kitus antropoidus, o 
nepermatytos aplinkybės. Sulig kai-kurių kas . svarbiausia, tai saka, ką savo protu 
tyrinėtojų, žmonių ^padavimai jau siekia P^rvirsi^° 
tuos laikus (apie tai kitur pakalbėsim).

Šiaurių atšalimas (apie atšalimo prie
žastį atskiroj knygutėj pakalbėsiu) pagim
dė, taip vadinamą, ledų gadynę, šiauriniai 
ledai uždengė beveik visą šiaurinę Europą 
ir šiaurinės Amerikos dalį. Jei šiaurinė Azi
ja ir nebuvo ledų uždengta, tai visgi gyvū
nų gyvenimas tenai negalimas buvo. Ši le
dų gadynė su permainomis, kada ačiū šil
tesniam orui ledai sutirpdavo ir atsirasda
vo tarp ledinės gadynės, visus gyvūnus lai
kinai išstumdavo iš šiaurių.

Milžiniški ledai po truputį slinko per 
žemės paviršių iš Norvegijos, Švedijos (žu- 
vėdijos), Finlandijos (Suomijos) ir šiauri
nių vietų į pietų pusę ir savo slinkimu ilgam 
laikui sunaikindavo visą ledais apdengtų 
vietų gyvenimą. Gyvūnai ir augalai po tru
putį slinko į pietų pusę. Antropoidai ir se
niausi žmonės kartu su jais ėjo jieškoti 
naujos motiniškos žemės. Dabartinių žmo
nių bočiai, beslinkdami į pietų pusę, negalė
jo išsisklaidyti, kur jiems norėtųsi, nes 
tam pat laike jiems kelią užstojo ledynai,ką 
slinko nuo Piranėjų, Alpų bei Karpato kal
nų ir jiems kelią užstojo, kurių išveizda se
niau buvo kitoniška. Kaip šiauriai ledynai 
slinko į pietų pusę, lygiai taip kalniniai le
dynai nuo kalnų slinko žemyn.

Kalniniai ledynai iš pietų pusės greit 
nutirpdavo ir tolimesnių vietų nepasiekda
vo. Tuo tarpu iš šiaurių pusės jie tirpo 
daug povaliau ir ačiū tam jie uždengė že
mės gabalus ligi kelių šimtų verstų į plotį. 
Šie ledai buvo gana stori ir neleido gyvū
nams, o jų skaitliuj ir seniausiam žmogui, 
peržengti per ledinius kalnus. Rusijos pie
tuose pabėgėliai susidūrė su kitokioms 
kliūtimis — tai plačios Sarmatiškos jūrės, 
ką tęsėsi pradedant nuo Vengrijos į rytus 
per pietinę Rusiją, įėmę į save Juodąsias, 
Azovo, Kaspijos ir Arališkas jūres, ir pa
siekdamos vietas gulinčias dabartinio Sa- 
marakando miesto apygardose. Tų jūrių 
musų bočiai, laivų neturint, perplaukti ne
galėjo. Tik dalis dabartinių žmonių bočių 
galėjo persikelti į vidurinę Aziją, kur, rei
kia pasakyti, gyvenimo sąlygos tuomet bu
vo ne kokios, ir abejotina, ar ten žmonės 
galėjo išgyventi. Bet taip buvo tik pirmai 
ledų gadynei užėjus. Su paskutinėmis le
dų gadynėmis žmonės galėjo vis plačiau pa- 
sklysiit po žemės paviršių.

Ir taip gyvūnų ir augalų dauguma, ką 
seniau gyveno plačiuose šiauriuose ligi pir
mai ledų gadynei, jai užėjus liko suspausta 
ant palyginamai mažo žemės ploto. Geolo- 
giski tyrinėjimai rodo, jog laisvomis nuo 
ledų vietomis Europoj buvo tik žemės plo
tas, gulintis vidurinėj Europoj, ką apėmė 
Francuzijos dalį, nedidelį pietinį Anglijos

Aš Jonas Abeciunas pajieškau sa
vo pačios Onos Abeciunienės, 23 me
tų amžiaus, *5 pėdų 4 colių augšta, 
plaukai juodi, akys tamsiai melsvos, 
užaugus Amerikoj.
rugpiučio (August) su Antanu Gie- 
rietaucku. 27 m. amžiaus, 5 pėdų 8 

1 col. augščio, biskį rauplėtas, plaukai 
gelsvi, kalbant abu dzukuoja. Jis pa
eina iš Suvalkų gub., Seinų pav., Me
telių bažnytkiemio. Jis yra po kau
cija $400.00. Kas man apie jį pir_ 
mutinis praneš, gaus $10.00 dovanų. 
Meldžiam duot žinią šiuo adresu:

pilną galę prisitaikyti prie naujų gyveni
mo sąlygų ir išlaikyti kovoj už būvį. Nuo 
šių prisitaikiusių beždžionių ir męs paei
nam.

Kol žmonių bočiai maitinosi augaliniu 
maistu ir kol dar buvo girių apsčiai, tuomet 
dar šiaip-be-taip galima buvo gyvenime 
verstis. Su oro gi atšalimu, su girių suma
žėjimu vis tankiau prisieidavo mėsinio 
maisto griebtis, ir nuo to laiko musų bočių 
gyvenimas turėjo nuodugniai mainytis. *) 
Tiesa, ir pirmi žmonės mėsinio valgio be
veik nežinojo. Jei kur ir pasisekdavo su 
mėsa susidurti, tai veikiausiai, tankiau tik 
su dvėseliena. Bet žmogus išmoksta ugnį 
vartoti. Kartu jis pradeda užsiimti ir žu
vininkyste. Dabar žmogus vis tankiau 
gauna paragaut keptos žuvienos. Dar pra
eina kiek laiko ir žmogus įsitaiso sau lan
ką (kilpiną) su vilyčiomis. Prasideda me
džioklės paskui keturkojus, o taipogi ir 
paskui paukščius. Tiesa, ir seniau pasisek
davo sumedžioti vieną kitą keturkojį, bet 
tai atsitikdavo gana retai. Nuo lankų 
laikų, nuo augštesniojo laukinių žmonių 
kultūrinio laipsnio, medžioklė nors ir ne
lieka nuolatiniu žmonių užsiėmimu, bet su- 
lošia rolę beveik lygią, kaip dabartiniais 
laikais žemdirbystė.

Mėsinis valgis lieka svarbiausia to lau
kinio žmogaus maisto dalia. Šis dalykas 
reikalauja tobulinimosi medžioklės amate. 
Tų laikų žmonių medžiota netik paskui ma
žus keturkojus, bet ir paskui stambius, k. t. 
paskui arklius, bulius, turus, briedžius, o 
vietomis paskui mamontus, mastodontus 
bei nosiaragius, bent tą patvirtina senobi
nių žmonių stovylos. Medžioti paskui to
kius gyvulius pavieniui negalima, šis da
lykas rodo, jog žmonės po senovei gyveno 
gaujomis, kaip ir jų bočiai iš oligoceniškų 
girių.

Maža nauda butų žmogui iš žvėrių, 
paukščių ir net žuvų mėsos, jei jie anksčiau 
nebūtų susipažinę su ugnies vartojimu. 
(Nuo ugnies išgavimo laikų prasideda t. v. 
vidurinis laukinių žmonių laipsnis).

Kokiu budu pirmi žmonės išmoko ugnį 
vartoti, męs galim daryti vien maž-daug 
atsakančius daleidimus. Ugnį gi žmonės 
pradėjo plačiau vartoti, veikiausiai tais 
laikais, kada pradėjo atšalti šiaurių oras. 
Tiesa, ir seniau žmogus galėjo susidurti su

i

*) Vienok ugnį vartoti žmonės galėjo išmokti ir 
tolimuose šiauriuose prieš prisiartinimą ledų gadynės, o 
gal da ir anksčiau. Gana to, kad tolimuose šiauriuose 
prie ilgos poliariškos nakties ugnis labai reikalinga. Gal 
šis ugnies atsiradimas ir reikalavo tolimesnio ugnies gar
binimo.

•*) Buvo pasakyta, kad eoceninės beždžionės buvo 
visaėdėmis. Oligoceninės gi beždžionės, persikrausčius 
ant medžių, liko augalėdėmis.

(Toliaus bus).

Pajieškau Olgos Vaitkevičaitės, 
24 metų amžiaus, paeina iš Tifliso 
miesto. Girdėjau, kad apie 3 mėne
siai atgal atvažiavo Amerikon į New 
Yorką pas pažįstamus, 
man apie ją žinią, tas gaus 

Į dovanų. Mano paveikslas ir 
I sas yra tokis:
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Kas duos 
$50.00 
adre-

i. &

■\

m■ k

Vladas Urbanavičius,
211 Thomas st., Newark, N. J.

Pajieškau Joną Dzelzį iš Kurlandi- 
jos Vadagštės volasties; girdėjau jog 
šiomis dienomis atvažiavo į Ameriką. 
Jeigu kas žinotų kur jis yra arba jis 
pats lai atsišaukia šiuo adresu: 

Vilis Jaunzem, 
Washington Depot, Conn.

————— ............. ■

' Lietuvių Imigracijos D-tės.
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

45 Warw:ck st., Newark, N. J. 
S. Jankau pirm.,

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

23 Warwick st., Newark, N. J. 
V. J. Daunora (aptiekorius), iždin,.

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

3211 Union st., Chicago, III. 
Prot. rast. K. Mikolainis,

930 — 33 st., Chicago, III. 
Fin. raštininkas, Bern. Guos,

3200 S. Halsted st., Chicago, III. 
Kasierius L. Ažukas,

3301 Auburn avė., Chicago, III. 
Org. užžiurėtojas M. Titiškis,

3402 S. Morgan st., Chicago, III. 
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No. 
3301 Auburn avė. Metinis susirin
kimas pripuola Sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

Bx 52,

i

JOE ABIECUNAS,
P. O. Box 503, Harrisburg, III.

Pajieškau apsi vedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų senumo, ji turi mo
kėt skaityt ir rašyt ir mylėti gražų 
gyvenimą. Aš esu 28 metų ir palei 
amata braižytojas (technikas). Mer
ginos norinčios arčiau susipažinti ma
lonės atsišaukti šiuo adresu:

J. C. Kaulin,
P. O. Bx. 639, . Hammond, Ind.

[36]

Pajieškau ANTANO VASILIAUS
KO, Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršė
nų parapijoj ženijosi. Gyveno pas- 

i tarueju laiku So. Boston, Mass. Ant 
kaktos ir ant sprando tiesiamjam šo
ne yra duobė. Jis turėjo stot į teis- 

• mą ir uždėjus už jį bilų — pabėgo. 
> Todėl kas apie jį patėmytų meldžiu 
duot žinių, už ką gaus $10 atlygini
mo. [35]

JUOZAPAS KIBARTAS,
1 262 — 3rd st., So. Boston, Mass.

I

I

Pajieškau brolio Antano Baziko, 
Kauno gub. ir pavieto, Velionos mies
telio, 1910 m. gyveno 
mokinosi barberiauti. 
gaunu jokios žinios, 
šaukti arba kas žino 
nės man pranešti:

John Bazikas,
Box 265, Lincoln, N. H.

So. Bostone ir 
Aš nuo jo ne- 
Meldžiu atsi- 

apie jj, malo- 
[35]

Pajieškau draugo Juozapo Andreš- 
kevičiaus, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Smelegių parap., Slaroliškės 
sodžiaus. Metai atgal gyveno Weed 
Lumbing Co., Weed Califa, Camp 3. 
Turiu labai svarbų reikalą, todėl mel
džiu paties atsišaukti arba kas žino, 
malonėkite pranešti, už ką busiu dė
kingas.

Antanas J. Dapkevicz,
Box 111, West Gardner, Mass.

Pajieškau dėdės Kaz. Jakavonio, 
Vilniaus gub., Trakų pavieto, Mašni- 
čių kaimo, 12 metų Amerikoj. Gy
veno So. Bostone, 389 Second st. 18 
rugpiučio išėjo į svečius ir nebesu
grįžo. Jeigu jis gyvas, labai mel
džiu sugrįžti nors ant vestuvių, nes 
dukt ėišteka.

•Stepas Jakavonis,
389 Second st., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo vyro Franciškaus 
Milašiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Rietavo valse., Labardžių sodžiaus; 
4 metai kaip Amerikoj; girdėjau, kad 
gyvena Minneapolis, Minn. Aš esu 5 
sųvaitės iš Lietuvos. Meldžiu atsi
šaukti jo paties arba kas apie jį žino 
malonės man pranešti, už ką busiu 
labai dėkinga. [37]

Marcijona Milašienė,
Box 101, Tariffville, Conn.

Pajieškau Juozo Jankaus iš Var
nių, Kauno gub., Telšių pav. Kelin
ti metai atgal gyveno Pittsburge ir 
mokinosi prie automobilių, 
atsišaukti šiuo adresu:

Leonas Vaišnora,
74 Joiner st., Rochester, N. Y.

Meldžiu

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖ.
Pittsburgh’e, Pa., parengia labai iš
kilmingą Balių kursai atsibus 2 d. 
rugsėjo, (September), Labor Day, 
savoje svetainėje po No. 42 Orr st. 
Ant minėto baliaus užprašo visus do- 
raus pasielgimo senus ir jaunus, o 
ypatingai jaunus jaunikaičius ir pa
neles. Prasidės balius 7 vai. vaka-
re.

Užprašo KOMITETAS.

Aukalniškių kaimo; 9 metai 
Amerikoj, pirmiau gyveno Lin- 
N. H., vėliau išvažiavo Į Rum- 
Me. Meldžiu atsisaukt arba kas 

šiuo

Pajieškau brolio Antano Veličko- 
Stankaus, Kauno gub., Velionos pa
rap., 
kaip 
coln, 
ford,
apie jį žino malonėkit pranešt

■ adresu:
Stasys Velička-Stankus,

P. O. Box 165. Lincoln, N. H.

Pajieškau Marcelės Liudžiukės, 
Suvalkų gub., Naumieščio pav., Luk
šių parap., Dirsių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žino malonės pra
nešti šiuo adresu:

Antanas Putrius,
1340 St. Aubin avė., Detroit, Mich.

Ettoro ir Giovannitti bylos vedimui.

W. LYNN, MASS.
Rugpiučio 18 pas drg.

Dirsą buvo krikštynos ir svečiai be
silinksmindami nepamiršo darbininkų 
karžygių Ettoro ir Giovannitti, ku
rie už kovojimą dėl būvio pagerini
mo tūkstančiams darbininkų, dabar 
yra uždaryti kalėjime.

Draugui J. Pučiui užsiminus, sve
čiai suaukavo $8.40 kurie pasiųsti 
”Kel.” redakcijai dėl perdavimo tam 
tikram komitetui. Aukavo sekančios 
ypatos: P. čečeta, W. Stadalnikas,
J. Keršis ir B. Aliukonis po $1.00; J. 
Pūtis, W. čečėta, J. čečėtienė, W. 
Dirsa ir W. Stadalnikas — po 50c; A. 
Dirsa, L. Stadalnikienė, W. Balkus, 
P. Balkuvienė, P. Dirsienė, T. Arlau
skas ir K. Stadalnikiutė — 25c; J. Ur- 
belionis 15c; viso $8.40.

Juozas Pūtis.
Pinigai priimti ir perduoti komite

tui. Red.

Adomą

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III.
Administracija:

Prezidentas A. J. Bieržynskis, 
4600 S. Paulina st., Chicago, III. 

Vice-pirm. F. A. Mišius,
4602 S. Ashland avė., Chicago, III. 

Prot. rašt. K. A. čiapas, 
4436 S. Hermitage avė., Chicago, 
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis, 

4606 S. Paulina st., Chicago, 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4602 S. Ashland avė., Chicago, 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,

4612 S. Wood st., Chicago, III.

III.

III.

III.

III.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS, 
CHICAGO, ILL. 

ADMINISTRACIJA: 
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas, 

713 W. 17 pi., Chicago,
Pirmsėd. pagelb. Karolis Skadauskas, 

1504 S. 49 avė., Cicero, 
Protokolų rašt J. šyker, 

5047 W. 32 st., Cicero, 
Fin. rašt. Kast Simons, 

2041 Ruble st., Chicago, 
Kasierius Liud. Kasper,

3131 Wentworth avė., Chicago, III. 
Ligonių užveizd. Pet. Steponaitis, 

1830 Canalport avė., Chicago, III.

III.

III.

III.

I

PIKNIKAS.
Progresyviška Jaunikaičių Draugi

ja iš New Haven, Conn., parengia 
gražų pikniką, kuris atsibus 31 Rug
piučio (August), 1912 m., SCHUET- 
ZEN PARK. .Prasidės 3 vai. po pie- 
tŲ ir trauksis iki vėlai naktį. Grajįs 
puiki muzika, bus kvepenčių cigarų ir 
visokių gėrimų. Pelnas eis ant įstei
gimo vakarinės mokyklos. Mel
džiam visus atsilankyti.

Važiuojant imkite Statė st. karą, 
kuris nuvešž iki pikniko vietai.

Su pagarba KOMITETAS.

GRAŽUS. BALIUS.
Susivienijimo Lietuvių šv. Kazi

miero Drstė, So. Boston, Mass, pa
rengia gražų balių ant Labor Day, 
t.y 2 d. rugsėjo (September), 1912, 
svetainėje Odd Fellows Hali, 515 
Tremont st., Boston, Mass.

Prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlai naktį. Meldžiame visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti ir gra
žiai pasilinksminti Tikietai iš anksto 
gaunami štore pas K. Yurgeliuną, 
233 Broadway.

Su pagarba KOMITETAS.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta) ....$1.00
Vaikų Draugas arba kaip mokytis 

skaityti ir rašyti be mokytojo .. 15c.
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo...........................................10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundų, 

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

Kas iškirpęsšitą apgarsinimą iš 
"Keleivio” ir $1.00 ir prisius per mo- 
ney orderį, tai gaus visas 4 knygas 
60 c. pigiau. [38]

P. MIKOLAINIS,
Box 62, New York City, N. Y.

*

Draugija Moksleiviams Šelpti ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendratančių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

AUŠROS KNYGYNAS 
kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet knygos ir pri
imama užsakymai ant visų liet laik
raščių. Pelnas gaunamas iš parduotų 
knygų ir laikraščių apverčiamas žmo- 
uit^švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Ausros perka, prisideda prie žmonių 
švietimo darbo — beto gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokių^knygų reika
laujate,’ pirkite iš Ausros Knygyno.

ADRESAS:
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago. III.

NAMAS PARSIDUODA
Prie Franklin Field pigiai 

duoda namas iš 8 kambarių. 
$4,000.
129 Callender st_, Dorrhester.

parsi- 
Kaina

Mass.

REIKALINGAS PARTNERIS.
Mokantis rašyti ir skaityti, prisidėti 
į draugiją pirmutinio lietuvaičių laik
raščio, 5 metų senumo, padidinti di- 
desn pramonę; turėsi lengvą darbą 
visados. Daugiau dasižinok per 
laišką. Adresuok:

' AMERIKOS LIETUVAITĖ,”
Box 125. McKees Rocks. Pa.
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Lietuvė Kriaučka į Siuvėja j.
Ona Čepulionienė pirmiau gyve

nanti po No. 22 D st dabar persikėlė 
su visa dirbtuve po No. 242 Broad- 
way So. Boston, Mass., ant trečių lu
bų, viršuj "Laisvės” redakcijos. Siu- 
vam visokius moteriškus rubus pa
gal naujausias madas ir už prieina
mą prekę, todėl visos lietuvės, su vi- 

j šokiais siuviniais kreipkitės pas mus, 
o visados turėsit gerai pasiutus rubus.

ONA CEPULIONIENE «e I
242 Broadway, So. Boston.

i
i------------------------------------------

dohn E. flolanSKAITYTOJU ATIDAI.
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.

— Da ne, — atsakė moki
nys.

— Keistas tu man, — ta
rė mokytojas. — Visi tavo 
draugai jau turi „vaikus,” 
o tu dar ne.

„Mieli tautiečiai, aš pir
ma suklydau, aš noriu pa
taisyti savo kalbą: — Ar jus 
žinote, kad jus esate lietu
viais! Jus esat lietuviais! 
Jus turit būt lietuviais! Jus 
turit tautiškai mokytis ast
ronomijos, agronomijos, ge
ologijos, pragarologijos ir 
1.1. Aš nekaltas už tai, kad 
pirma šito nepasakiau, o ne
pasakiau štai dėlko: Lietu
voj susitiko du demokratai, 
vienas buvo prastas senis, 
kitas kiek jaunesnis, bet pa
starasis turėjo žvaigždutę 
su parašu 'krikščionis.’ Se
nis mokino ūkininkus ūki
ninkauti, bet žvaigžč|ėtasis 
patėmijo, kad senis negerai 
mokina ir pradėjo ant jo 
bartis; tu, girdi, kad moki
ni, tai jau mokink krikščio
niškai, o ne taip, kaip da
bar, bedieviškai! Senis su
raukė kaktą, pakasė kelis 
syk pusplikį pakaušį ir sa
ko: ’Ponas, aš negaliu su
prasti, kaip ūkininkas gali 
sėti krikščioniškai, kaip gal 
kasti griovį ,taisyti gyvulių: 
veislę. Juk tokie darbai nė į 
krikščioniški, nė bedieviš
ki.” Už tokį atsakymą se
nį jaunasis išvadino kvai
liu, bedieviu ir 1.1. Aš pa-; 
našiai negalėjau suprasti, 
kaip tautiškai galima mo
kinti etikos, gamtos ir 
sveikatos mokslų, bet man 
tas puikus vyras, kuris jums 
kalbėjo apie tautos garbę ir 
laimę, aiškino, jog tai esą 
galima.”

KVAILIUKAS.

Perilgas pamokslas.
Vienas daktaras visada 

snausdavo bažnyčioje laike 
pamokslo. Sykį jo giminė 
kalbino jį laike viso pamok
slo ir daktaras nudavė ne
snaudžiantį Paskui jo gi
minė klausia: „Na, o dabar 
ar galite pasakyti kokis bu
vo pamokslas?”

„Žinoma galiu,” atsakė 
daktaras. „Jis buvo visu 
pusvalandžiu perilgas.”

naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS
Atlieka visokį darbų prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangių prekę.

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

(Pabaiga).
„Jeigu jus nenorite likti 

išgamomis, o norite būti 
lietuviais tautiečiais, tai 
nors čia gyvensit, bet dary
kite viską taip, kaip darė 
musų bočiai. Jus, moterįs, 
meskite skrybėles, neikite i 
dirbtuves, o užsigobusios 
skepetukės sėskitės prie ra
telio. Jus, vyrai, vakarais 
padarykite klumpes, sukite 
pančius. Neklausykite or
kestrų, pijanų ir gramafo- 
nų, o taisykitės armoni
kas, ragelius ir t. t., nestra- 
paliokite amerikoniškų šo
kių, o sukitės vieni lietuviš
ką suktinį.

„Kada jus darysite taip, 
kaip darė musų tėvai ir tė
vų tėvai, ir nustosite sekio
ję anglus ir žydus, tik tada 
sulauksite gadynės, apie ku
rią jums pasakojo anas pui
kus vyras.”

Nulipęs nuo suolo, šluos- 
čiausi tautiškai į trinyčių 
skverną nosį; tuom laiku, 
kaip iš žemės išdygo prieš 
mane pirmas kalbėtojas. Iš 
jo akių ėjo kibirkštis pul
kais, kaip iš lietuviško pyp- 
kio durnai. Jis man tarė:

„Tamista ištiesų esi kvai
las, kad tokią kalbą gali sa
kyti ir da su tokia energi
ja.”

„As jus, ponas, kalbos ne
suprantu, ar jus mano kal
bą giriate, ar peikiate? Aš 
kalbėjau teisybę, ir tokią 
teisybę, kokią mano akįs 
man parodo, o pasikarščia
vau už tai, kad su jumis su
sirinkusieji nedorai pasiel
gė ir...”

„Kvailv, tu su savo kalba 
nori lietuvių tautą sugrą
žinti į XVII amžių. Męs lie
tuvių tautą norim supažin
dinti su gamtos mokslais, su 
sveikatos mokslu, su istori
ja, su daila, politika, su eti
ka ir abelnai su tuo, kas 
žmogų daro tobulu, laimin
gu.”

„Kad, ponas, šitie moks
lai r-era tautiški: viena, dėl
to, kad juos skelbia ir kita
taučiai ir tarptautiniai gai
valai, antra, kad tų mokslų 
tėvai tai vis svetimtaučiai.”

„Ak, tu kvaily, kvaily! 
Męs ką tik matom gero, to
bulo pas kitas tautas, tai no
rim pernešti į savo tautos 
gyvenimą ir prie tam pri
menami savo tautiečiams, 
kad jie yra lietuviais, kad 
jų pareigos yra ir likti lie
tuviais, o kas musų tautoje 
yra netikusio, tą stengia
mės išnaikinti.”

„A, tai jus netikusias lie
kanas naikinate, nuo kitų 
tautų mokslus vagiate. Bet 
taip darydami jus ištauti- 
nate lietuvius ir visai be 
reikšmės vartojate žodį 
’tautiškas.’

„Musu tauta, rodos, to
kio kvailio, kaip tu, nėra 
mačiusi!”

„Jus sakote, kad aš esu 
kvailys; gal ir tiesa, bet aš 
už tai nekaltas. Aš nepir- 
mas toks, o gal ir nepasku
tinis. Prašau atleisti, jei
gu ponui mano kalba neti-, 
ko. leiskit man pataisyti ją j 
prieš publiką.”

v •

■v •

v •

Kvailiukas

Chicagoj sveika.
Tūlų miestų lietuviai 

skundžiasi, buk pas juos nė
ra ganėtinai kvapo. Patar
tina į musų miestą atvykti; 
nes čia kaip papučia vėjas 
iš stokjardų, tai net per no
sį kvapas nesutelpa.

Ir saulė čia nenudegina, 
nes veidą apneša milteliai, 
kuriuos tūli kvailiai suo
džiais vadina.

A. Garbukas.____
Atsargus.

I
Profesoriai taip tankiai 

būna užsimąstę, kaip įsimy
lėjusieji žmonės. Vienas iš 
tokių profesorių labai bijo- 

| jo šalčio ir kur nors kiek vė
jas pusteldavo, jis kepurės 

j nenusiimdavo. Kada jis a- 
' teidavo pas barzdaskutį ir 
atsisėsdavo ant kėdės plau
kų kirptis, tai pranešdavo: 

; „Kadangi čia vėsu, tai aš 
' kepurės nenusiimsiu.”

Jo amžius.
— Ar tai galimas 

kas, turint tik 18 metų am
žiaus, tekėti už tokio senio, 
kuris nors turtingas, bet tu
ri 70 metų? Kaip tu ma
nai visą amžių su juom pra
leisti?

— Aš tik jo amžių pralei
siu ,o ne savo...

dalv-

X •
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atsitikimas,

Redakcijos atsakymai.

i
i

'vienatinis AGFNTA^ 
lietuvys nULi’ 1

Visoj apielinkėj.
Parduodu namus, lotus, duodu pasko- 

I las i rt. t Įnšiurinu namus, rakandus 
ir gyvastį. Perkalbėtojas teismuose. 
Visokius patarimus suteikiu dovanai.

A. P. BABILIUS,
Ofisas: 873 Cambridge, st.. 
Gyvenimo vieta: 69 Clark at, 

CAMBRIDGE,----- MASS.
TeL: Cambridge 3144-W.

i
I

Ant 21 akmens 
tielžkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka

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

10 GALIONŲ ALAUS 
Už $1.00.

Per 25 metus praktikos American 
Product Co.. išrado alų kurio ska
numas perviršiję bile alų, kuris parsi
duoda karčiamose už 4 sykius dides
nę prekę. Kam vargti karčiamose ir 
mokėt brangiai, kad gali turėt geres
nio alaus namuose ir išsigerti stiklų 
kada tik nori visai pigiai. Norėda
mi išbandyt musų gėrimų prisiųskite 
$1.00 arba $5.00 už 60 galionų, o męs 
tų pačių dienų prisiusime musų alų, 
apmokėdami prisiuntimo lėšas. Jeigu 
rasite kitaip negu kaip męs apgar
siname, praneškite mums, o męs su
grąžinsime pinigus.

Agent. Suv. Valstijose, 
M. J. GERDIS, 

P. O. Bos 380, HARTFORD, CONN.

, gai geležinkeliu Važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 m. 

Į Y patingas pasiulyjimas. Męs išsių
sime šį laikrodėli ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 

Į Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė ! 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtume! ' 
už tokį pat laikrodėli apie 125.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuota 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek 
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į virių tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal- Į 
tos arba telefoną 
duok o as a t esi u.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti iki

Pabalio Vykšriui. — Ka
dangi ir antroj korespon
dencijoj kalbate apie tuos 
pačius dalykus, tik biskį 
plačiau, tad jos netalpina
me, nes pirmoji jau buvo 
spaudoj, kada antrąją ga
vom.
.. Rašėjui iš Rockford, 111.— 
Netilps, nes nieko naujo i 
nerašote. Apie draugysčių 
besi vaidinimą jau kelis kar
tus buvo rašoma.I

J. L. — Korespondencija 
netilps, nes joje nieko nau
jo nėra. Aprašinėti lietuvių 
kasdieninį gyvenimą butų 
nuobodu.

K. P. N. — Juokai silpni, 
o tūli ypatiški, todėl netal- 

. piname.
A. V. Vasneliui. — Šis jų- 

sų straipsnis parašytas ge
rai, bet jame pravedama pil
nai kapitalistiška ekonomi-' 
ja. Darbininkas nevisuo- 
met vienodai uždirba, o kar- i 
tais ir visai be darbo lieka, I 
todėl pas jį negali būt regu- 
liariškumo įnešime pinigų 
į banką. Netilps.

J. A. Juokakiui. 
silpnos. Netilps.

Lašui. — Juokas netilps, i 
nes jame nėra juoko.

Ig‘ Naruševičiui. — Ko- 
respohftehcija apie ekskur-i 
siją netilps, nes matosi jūsų 
noras įžeisti besidarbuojan
čius žmones. Iš pranešimų 
matome, kad Baltimorės 
draugijos kaip ir nesirūpi
na Ettor-Giovannitti parė
mimu jų sunkioj kovoj, tad 
kodėl peikti tokias vpatas, 
kurios aiškiau mato reikalą 
parinkti aukų?

Kun. Gaspadinei. — Ne
tilps, nes tokių pliuškių pa
sakos nėra prakalbomis ir 
neužsimoka apie jas gar
sink

P. Petroniui. — Norite, 
kad žodis žodin tilptų jūsų 
polemika, o joje yra tokių 
aštrių žodžių ir išsireiški
mų, kurie į jokį laikraštį ne
gali būt talpinami, todėl ne
talpiname visai.

Pipiro Maltuvui. — Ka
dangi tame katalikiškame 
laikraštij nėra beveik nė 
vienos teisingos korespon
dencijos, tai tiesiog prisiei
tų išleisti didelį laikraštį 
vien tik ten telpančių mela
gysčių atitaisymui. Neat
kreipkite atidos bent į smul
kesnius jo melus ir atleiski
te mums, kad netalpiname 
polemikos.

Saulės Broliui. — Tūlos ei
lės su mažais pataisymais 
tilps. Bukite kantrus pa
laukti.

D. J. Klingai. — Gavome. 
Peržiūrėsime.

N-mui K-kui. — Peržiū
rėsime, jeigu tiks, patalpįsi-' 
me į kuniginį numerį, nes 
ten jam tinkama vieta.

Nevėžiui, Aurora, III. 
‘Raštelis silpnas. Netilps.

V •

Eilės

i

Iš enciklopedijos.
Maras — vienintelė 

uždrausta žmonių savastis.
Etiketą — būdas kaip nie

kingam žmogui pasirodyti 
geru.

Klaida
prie kurio nė vienas nenori 
prisipažinti.

Sekretas — tokis daiktas, 
kurio jokiu budu negalima 
pakavoti.

Rašalas — didžiausis san
dėlis ginklų.

Klaidingai suprato.
Mokytojas diktuoja: — 

Priešas užpuolė miestą ir iš
varė gyventojus, neišski
riant vaikus.

Paskui jis klausia lėčiau
siai rašančio mokinio:

— O ką, vaikus ar jau tu- i 
ri?

Į

I
I

~ ~ 1906 Athenaeum Blg^ CHICAGO. ILL 8 vakare. Telephone 1967—3 RichmomRussian-American Bureau. Į ■

ir
imame
męs mažiau skaitom. Taipgi pade- ' 
dam pinigus į visas Europos bankas 
ir išduodame bankines knygutes. 
Dėl kitų kainų ir informacijų kreip

kitės šiuo adresu: j

Russian American Bureau, 
(Uždėta 1 892 metuose. ) 

160 N. 5-th AVĖ. kertė Randolph SL,
CHICAGO, ILL.

— j
Męs siunčiam pinigus į Rusijų : 

kitas šalis; už šimtų rublių męs 
$51.85; už didesnes sumas

♦

!

Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI! 
7,000 egzempliorių tos garsios knygos 

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės tų knygj. kuris tik at
siųs keletu štampų už prisiuntimo kaštus. 

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, 
kaip jaunam, teip senam, ženotiems ir ne- 
vedusiems, vyrams ir moterims: ji būtinai 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam 
lietuviui kaip Amerikoje, teip Canadoj, 
Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi

siems darbinin
kam žmonėms!

Kad esi ne
sveikas, ir var
gina kokios sil
pnybės,bet nori 
pasiliuosuoti 
nuo ligos jungo 
kad nereikėtų 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, trippo ir slogos 81.C0. Kraujo Valytojas $1.00.

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

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gjdarti mestis nuo pu<kų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1 00.

Gvduolės dėl suvalninimo viduriu 50 c.“■ *■
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00

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

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

Visok ie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfvmos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00. $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės Šituo adresu:

K. Šidlauskas
SO. BOSTON, MASS.
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J The PHILADELPHIA M. CLINIC j 
F 1117 Walnut SL Philadelphia, Pl J,

I Ateinantiems asabiSkai ofiso valandos
A yra Šios: į

~ į M Nuo 101? ryto iki 4 po piet. Nedčl. nuo į1 f 10 iki 3. Utara, ir Pelu. nuo 6 iki 8 vak. ■

NORS GYDEISI su kokiais pa
tentuotais vaistpalaikiais. arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
pinigus, o ligį dar labiau užsendina ir ar
šiau padaro!

BET NENUSIMINK, 
kad jau buk yra neišgydoma liga. Tikram 
moksliškam specialistui daktarui ir pai
niausios ligos yra išgydomos. Jei tik tei
singai nori būt išgydytas, tad kreipkis žo
džiu ar raštu klausiant rodos prie:

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speciališkai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymų ir pritaikytas, speciališ
kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tuk
siančius teip ir tave gali paliuosuoti nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenėtų visokių ligų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos. nedirbimo ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
nubėgimo, nerimastingumo abelno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir 
kitų, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI
LIO. BE OPERACIJOS.

UŽ TAI Philad. M. Klinika goriau ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas 
gali išgydyti.kad vartoja kiekvienam ligo
niui speciališkai sutaisytas liekarstas iš 
naujausių ir seniausių, didžiausių mok
slinčių profesorių išrastus medikamentų.

Philadeiphlos M. Klinika yra ofici- 
ališkai paties gubernatoriaus legalizuota.

VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi
sada adresuot reik teip:

Ateinantiems asabiškai ofiso valandos 
yra šios:

Nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. Nedėl. nuo 
10 iki 3. Utarn. ir Pėtn. nuo 6 iki 8 vak.

I
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Keleivio” Agentūra

Po Kaucija ir Priež ura Massachusetts Bankų Komisoriaus

Laivakortes j ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančias apsaagojam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius į Lietuvą 
aprūpinam konsuliariškais pasportais.

Pinigus siunčiam į visas dalis svieto pigiau, negu kiti. 
Reikalaukit prekių.

Mus ofise dirba Pakajaas Sudžia (Justice of the Peace) ir 
Rejentas (Notary Public), todėl visi dokumentai, Amerikoniški 
ir Rusiški yra atliekami konogeriausiai.

Kreipkitės šiuo adresu:

“KELEIVIO” .AGENTŪRA 28 W. 5r».dway į 
So. B«ę*oneMass. t

j’



Reikaluose S. LP. D. A. PAAIŠKINIMAS.
Man rodosi, kad p. V. Ka

valiauskas suklydo, sakyda
mas, kad rašęs laiškus man 
net du, o atsakymo negavo. 
Tiesa, gavau du laišku; ant 
pirmo tuojau atsakiau, kad 
pilna tvarka S. L. P. D. A. 
centralinio komiteto savo 

i laiku tilps organe. Gavęs 
gi antrą laišką su tais pa
čiais klausimais, nemačiau 
reikalo duoti atsakymą, nes 
diena po dienai maniau, 
kad Sanryšio reikalus sut
varkę pagarsinsime ”Kel.”, 
vienok tai nusitraukė gana 
toli ir todėl Dr-stės D.L.K.V. 
viešą atsišaukimą dėl paaiš
kinimo reikalų Sanryšio pri
pažįstu teisingu.

P. S. Gerbiamosios drau
gystės ir pavieniai nariai, 
da paimkite kantrybės nors 
truputį, kol c. k. Sanryšio 
sutvarkys viską ir apskelbs 
per "Keleivį.”

J. T. Kazlauckas.

Męs Liet. Neprigulmingo 
Kliubo nariai iš Harrin, III., 
per Susiv. Liet. Pašelp. Dr- 
sčių Amerikoj organą ” Ke
leivį”, užklausiame, kodėl 
S. L. P. D. A. centras per to
kį ilgą laiką nesvarsto San
ryšio reikalų, o ypač nieko 
nežinome apie konstituciją: 
ar galima gauti knygutėse 
atspausdintą, ar tik per or
ganą perėjo, o knygučių nė
ra? Daugelis narių iš kitų 
draugysčių nori persikelti 
pas mtf , bet męs nežinome 
nieko apie jų priėmimo tai
sykles, nes tie ”Kel.” nume
riai, kur tilpo konstitucija, 
jau nusimetė.

Ir kodėl taip tylima apie 
pašelpinių dr-sčių sanry- 
šį, kada męs turime savo or- į 
ganą ir galėtume šį bei tą 
pranešt. Ypač centras nuo
latos turėtų išduot šiokias-1 
tokias atskaitas ir patari
mus.

L. N. Uk. Kliubo valdyba:
V. Adomaitis, pirm.
J. Lenkutis, sekert. 
A. Jurkevičia, kasier.

v •
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Nuo “Aušros" Draugijos.
Jau dveji metai praėjo, 

kaip ”Aušros” draugija, pa- 
platinus savo tikslus ir di
desnę atidą atkreipus į žmo
nių švietimo reikalus, pra
dėjo rengti nemokamas vie
šas skaityklas-knygynus, 
be to ir vakarines mokyklas.

Radus tame dalyke vi
suomenės užuojautą ir pati 
daugiau patyrus, draugija 
dabar įkūrė nauja skyrių 
Chicagoje, Town of Lake 
miesto daliję, taip, kad da
bar viena ”Aušros” skaityk- 
la-knygynas bus senoj vie
toj: 3149 S. Halsted st., an
tra gi Town of Lake, 1800 
W. 46th st., prie Wood gat.

Mokyklose bus mokoma: 
1. Lietuvių kalbos, 2. Anglų 
kalbos, 3. aritmetikos, 4. is
torijos, 5. geografijos, 6. 
braižymo, 7. pradinio moks
lo skaityti ir rašyti.

Mokytojauja kompeten- 
tiški žmonės, savo dalykų 

i žinovai. Mokestis visiems 
prieinama.

žieminis mokyklų kursas 
prasidės rugsėjo 2 d. ir tęsis 
iki gegužės 15, 1913, su 
dviem pertraukom, būtent, 
viena sąvaitė kalėdoms ir 
viena Velykoms. Atsiradus 
atsakomam mokinių skait
liui, bus įkurta ir dieninė 
mokvkla. Geistina, kad no- 
rintįs mokintis pradėtų nuo 
sezono pradžios ir lankytus 
akuratingai; tuo ir mokyto- 
iarrs darba palengvintų ir | 
natįs daugiau pasinaudotų, j 
daugiau išmoktų.

”Aušros” švietimo Kom 
A. Lalis,

A. Kvedaras,
V. Mišeika.

Nuo S. L. P. D. A. Pirmininko.
1. Kadangi tūlos draugy

stės- reikalauja viešai paaiš
kinti reikalus S. L. P. D. A.;

2. kadangi organizativiš- 
kas judėjimas reikalų San- 
ryšio pastaruoju laiku apti
lo ir

3. kadangi dėl sutvarky
mo to visko būtinai yra rei
kalingas ypatiškas pasi
kalbėjimas centrališko ko
miteto, kaip tai pirmininko, 
kasieriaus ir raštininko, nes 
tūlų reikalų negalima su
tvarkyti per laiškus ir ge
rai apkalbėti,

todėl pripažįstu reikalą 
susivažiuot Sanryši o komi
tetui: J. T. Kazlauckui, A. 
Bernotui ir A. Žolynui, 8 d. 
rugsėjo, š. m., į New Haven, 
Conn., (New Haven, Conn. 
skaitau parankiausia vieta, 
nes tai vidurkelis tarp Ber
noto iš Worcester, Mass., o 
ir Žolynui iš Newark, N. J.) 
8 valandoj ryte. Taigi ka
sierius A. Bernotas ir raš
tininkas A. Žolynas, malo
nėsite būtinai pranešti, ar 
sutinkate su paskirtu laiku 
susivažiavimui ant žemiaus 
paduoto adreso:

J. T. Kazlauskas,
186 Chapel st., New Haven, i 
Conn.

J. T. Kazlauckas, 
Pirm. S. L. P. D. A.

i
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Męs D. L. K. Vytauto dr- 
stės iš Tacoma, Wash., na
riai jau antri metai kaip pri
klausome Į pašelpinių drau
gysčių sanryši ir nematome ■. i • • ■ • •jau visi metai jokių atskai- AtSlŠaUKHMS Į OlbslUVlUS. 
tų ir gvildenimų apie susi- --------
vienijimą nė iš centro, nė iš Baigia slinkti du metai 
atskirų draugysčių pusės. nuo tos kovos, kurią Chica-

Parašėme net du laišku gos rubsiuviai vedė prieš 
pirmininkui Kazlauckui ir į- savo 
dejom štampas atsakymui,' 
melsdami, kad jis mums pa
aiškintų apie S. L. P. D. A. 
Atsakymo da ir dabar ne
gavome.

Paskui pasiuntėm $1.00 
kasieriui Bernotui ir vėl į- 
dėjome štampą dėl atsaky
mo, bet ir jis nieko neatsa
kė. Rašėme tuomet sekre
toriui žolynui, kuris atsakė, 
kad viskas neužilgo bus pa
garsinta ” Keleivi j” ir pri
dūrė, buk musų pinigai pas 
jį esą da nepakvituoti. Jis 
liepė klaust kasieriaus. Tai
gi teiksis p. Bernotas mums 
paaiškinti, o jei pinigai ne
nuėjo ,tai męs iš krasos jie- 
škosime.

Varde D.L.K.Vyt. Dr.
V. Kavaliauskas, 

1617 E 33 st., Tacoma, Wash.1

> darbdavius už pageri- 
(I nimą kasdieninio būvio. 
. Nors toje kovoje nebuvo 

pilnai atsiektas darbininkų 
. tikslas, bet visgi laimėta 

nors tiesos organizuotis, o 
i su p a g e 1 b a organizacijos 

darbininkai gali apginti sa
vo reikalus ant tiek, ant 
kiek bus stipri organizaci
ja. Toje kovoje daug buvo 
panešta vargo, ir kiekvie
nam iš dalyvavusių toje ko
voje atsivaizdina areštai ir 
kankinimai kalėjimuose ne
kaltų žmonių Turim pri
minti apie du draugu: V. 
Stučką ir J. Katilių, kurie 
buvo kaltinami užmušėjys- 
tėje privatiško detektivo, I 
nors tas užmetimas nebu
vo niekuom pamatuotas, 
bet jie buvo kankinami ka- 

|Įėjime; tik po 40 dienų pa
leisti iki teismui po $30,000.

negalim užmiršt; mus užda
viniu nors pastatyti 
nemirtinos atminties ant 
savo kritusių draugų kapų 
akmens paminklą. Dėl to 
tai reikalo męs šiuomi ir at
sišaukiame į visus rubsiu- 
vius, kurie dalyvavo streike, 
ir i nedalyvavusius, ir i mi
rusiųjų draugus: paau
kaukite po kelis centus, nes 

■ prieš sukaktuves dviejų me- 
kurią kalėjime’tų turime būtinai savo už- 

Lietuvių 
Rubsiuvių skyrius 269-tas, 
bendrai su District Coun- 
cil 46 turi jau surinkę aukų 
$160.00, bet ta suma dar y- 
ra maža dėl paminklų. To
dėl šio atsiliepimo tikslu y- 
ra paraginti draugus prie 
aktyviško darbo. Pasiti
kime, kad kiekvienas, žino
damas apie tą darbą, kurį 
turime pradėję, neatsisakys 
prisidėti.

Visos aukos turi būt siun
čiamos ant iždininko vardo: 
P. Galskis, 1719 N. Wood st., 
Chicago, III. Taipgi reikia 
sykiu pranešti apie tai ir 
turtų raštininkui: A: Rip- 
kevičius, 1323 N. Wood st., 
Chicago, III.

Varde Liet. Rub. skyr. 269 
A. Balchunas, P. Galskis, 

A. Chepaitis.

parankos. Podraug prane
šame, kad rugpiučio 5 die
ną likosi jiedu paliuosuoti 
per teismą dėl stokos daro- 
dymų iš apkaltintojų pusės; 
tą dalyką paliko neužbaigtu 
ir tirinėjimas jo trauksis 
toliau. Šiuomi laiku pasi- 
liuosavome nuo biaurių už
metimų ir musų draugai 
liekasi liuosi. Bet kas jiems 
skriaudas atlygins ir už tą 
sveikatą, 
pražudė. Ta skriauda pa- duotį išpildyti, 
liks neatlyginta šiame drau
gijiniame surėdyme.

Kalbėdami apie tuos, ku
rie nukentėjo kovodami už 
įgijimą organizacijos, kuri 
būtinai buvo reikalinga Chi- 
cagos rubsiuviams, negalim 
užmiršti ir tų, kurie paau
kavo ir gyvastį dėl tos pa
čios idėjos; tai Kazimieras 
Lažinskas ir Pranas Nag- 
reckis; jų gyvastis atėmė 
turčių tarnai, kurie turėjo 
tikslą išardyti darbininkų 
vienybę ir palaikyti juos 

. vergijoje. Nors atėmimas 
gyvasčių yra augščiausio 
kriminališko laipsnio prasi
žengimas, bet žmogžudžiai 

! nebuvo patraukti atsako
mybėn. Mat, šiandieninis 
darbininko likimas nėra 
įstatymiškai apdraustas.

Bet męs darbininkai jų

i
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DIDIS GYDYTOJAS

Sutaisytas iš ge
riausio turkiško ta
bako; patinka kiek
vienam rūkoriui.

B

r

kad nuo jgyduolių juntu sveikiau, bet da visiškai neišgijau dėlto prašau prisiųsti dan 
glaus gyduolių, kad galėčiau greičiau pasveikti. Jau dabar jvn'tn. kad mano kojos yra vai 
osanSe ir užmlraslos gfalos pradeda atgyti. K/ZIMERA8 JANTSAUSKA8.

Tos padekavonds vra patalpintos su pavelijimu pačių paciientų
Visi serganti šaukitės p rlę, daktaro Stankaus ypatiškal arba per laišką, be skirtumo, kaip 

toli gyventumėt, o apturėsi t širdingą radę ir pagelbą.

As JONAS URBAITIS, P O. Box 122, St. Clair. Pą , dėkavoju savo tautiečiui daktarui Tg 
notai SUnkui nž išgydymą manų*. Dirbdamas mainos© buvau laba! blogai apsirgęs, net ▼!» 
ttniai daktagal a«eak8 mane išgydyti. Kuc=?et nuvažiavau p*» nr Stankų, jis prizmė man* 
savo namini ligonbutj ir rupe.tlngai Morojos a>cną ir naktį, idant manę išgelbėti iš tos ligos 

Pertą galybę mokslo ir didelės storonfis mano tautiečio daktaro, mane iškarto nuramino, nuc 
jtrmoe dienos pajutau, kad jau gynu, o,per 7 dienas likau visiškai išgydytas ir sngri2an sveiku 
savo namus.

PurlUn, Pa, P. O. Box 167, Gnodotina. daktarę. Tgnatins sunkus, duodu jutos žinoti 
kad nno jųsų gyduolių juntu sveikiau, bet da visiškai neišgijau dėlto nrasau prisiųrtl dan

Examinacija ir rodą dykai.
Offiso valandos ( Nqo w g yakare

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

□FJU A Cigarettes
<J > 10 for 5c

SMAGUS RŪKYMAS

I

GRAŽIOS 
SATINO DOVANELES 

kiekvienoj “ZIRA” dėžu
tėj. Susidėk tuos pavekslė- 
liūs. Iš jįj galima pasida
ryti gražias paduškaites ir 
šalikus.

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

į * 1 J 1 z

Dr. IGNOTAS STANKUS, M

Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoje, 
[įrengė savo locną medicallšką kliniką ir naminį liigonbiitį save 
llocname name. Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir vaikų. Kurios ligos ne- 
Kalima išgydyti su lekarstomis—daro visokias operacijas. Turi šim- 
Įtais padėkavonių už išgydymą, kelias ir čion talpina:

Širdingai dėkavoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už išgydymą 
per septynius metus sirgau, turėjau širdies, galvos ir vidurių skaudėjimą. 
Taipgi kentėjau didžiaus skausmus prieš atmainą oro. Kuomet atsišaukiau 
prie savo tautiečio daktaro ir jis per prisiuntimą gyduolių mane išgydė. Iš
tariu tūkstančius kartų širdingą ačiū. JURGIS MYKLAbEVIČIA, P.O. Box 
508, Foscroft, Maine.

MOTEJUS MIKALAJŪNAS sako taip:—Nors da aš visiškai neišgijau, 
bet su džiaugsmu siunčiu širdingą padėkavonę didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Visos gyduolės, kurias man prisiuntė iš Philadelphijos į Angliją, yra la
bai naudingos. Turėjau aš nžsenėjusią aklų ligą, kaip tai: akių skaudėjimą, 
niežėjimą, bijojimą šviesos, sulipimą blakstėnų iš anksto ryto ir tt. Taipgi tu
rėjau ir odos ligą, niežėjimą ir išbėrimą. Jau dabar visiškai baigiu išgyti ir 
turiu nodėją, kad nuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos 
daktarai negalėjo manąs išgydyti. Todėl visiems ligoniams patariu kreiptis 
prie daktaro Stankaus. " Mano adresas : 73 Bread st., Edinburgh, Scotland.

Tos padgkavonės yra ištirtos ir teisingos.

Ei, Vyrai, risi pas

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

Vyne ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadway ir 259 D streets, 
SO. BOSTON, MASS.
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GERIAUSIAS

Mano dirbtuve yra įrenzta 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 
j ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broad way So. Boston, Mass.

FA
S

M
g H 
g

D-RAS ST. ANDRZEJE WSKI
Vienatinis lietu viškai-lenkiškas 

įDANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. D-'-ba gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

Laivakortę, Pinigus 
arba patįs važiuot j Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel st., New Haven,Conn.

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.

i

TELEPHONE: Fokt Hile 1864.

H. H. NAYOR
OPT ADVOKATAS -«5

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Excbange Bldg.

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

butų parankų ateit pas mane, tad ga
lite pasikalbėti per:

R. Vasiliauskų
28 W. Broadivay So. Boston. Mass.

Didžiausia ir geriausiai intaisyta 
labatorija Naujoj Anglijoj.

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

Specijalistas sunkiose k r on iškošė 
nervu ligose i

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

IR GERKLES.

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 gre čiau pagau- ■ 
nam visokias naujausias formas, j 

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry jir Motery drapanas.

” Tikras~JusųJbroll s lietuvys

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

I

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston, 21013.



K KELEIVIS

(Tąsa nuo 1-mo pust).
Gurkliutės dingo.

Vien. Lietuvninkų” są- 
darbininkės, Marė ir Ona 
Gurkliutės, kurios neseniai 
buvo Lewistone areštuotos 
už reikalavimą per juodran- 
kišką laišką iš d-ro J. W. 
Scannellio §2000 ir tik po 
sunkia kaucija iš kalėjimo i 
likos paleistos, kaip prane
ša „The Lewiston Daily 
Sun,„ dabar nežinia kur din
go. Ar jos prasišalino iš 
namų tik dėl skandalo su 
broliu, kuris išpėręs joms 
kailį, ar dėl baimės prieš 
teismą, niekas nežino.

Štai kaip apie tas „kar
žyges” rašo min:*tasai „Le- 
wiston Daily Sun”:

„Anoj nedėlioj nekurie 
kaimynai, išgirdę baisų rik
smą iš Gurkdaunio (jų bro
lio) namų, pranešė apie tai 
Lewistono policijai. Mar
šalas Callier nusiuntė poli- 
cistą Coyette’ą ir, kaip tas 
patyrė, brolis Antanas bau
dė merginas ant kūno.

„Panedėlio ryte jos išva
žiavo karu link Brunswicko, 
bet kur, niekas nežino, t. y. 
žinantieji niekam nesako.

„Tos merginos buvo jau 
seniai visų atidžiai obser
vuojamos ant Lewistono 
gatvių. Lewistone jos vi
sur liko žinomos kaipo

GERIAUSIA AKUŠERKA

KNYGOS
‘'Keleivio” spaudos

ANTANAS AŠMIANSKAS
Į

25c.

v —•

Vietinės Žinios.
I 
į So. Bostono teismas pas
kyrė 10 dol. bausmės A. Ple- 
vokienei už laikvma jos sa- 
vasties nešvarume po No 88 
ir 90 ant B gatvės, So. Bos
tone. Sveikatos inspekto
riai kelis sykius lankėse ir 
liepė padaryt švarumą, bet 
ji vis neklausė.

Quincy majoras Įsakė, 
kad policija dabotų, kad vai
kai jaunesni 16 metų neiš
eitų ant gatvių po 9 vai. va
kare. Norintieji išeit turi 
turėti leidimą nuo tėvų, ku
rį reikia parodyt policistui, 
jei tas užklaus. Tuomi no
rima sulaikyti vaikus, ypač 
jaunas mergaites, nuo iš
tvirkimo. Pirmą dieną, 
kada Įstatymas liko išleis
tas, daugelis nesitikėjo, kad 
bus areštuoti, tečiaus polici
ja suėmė 200 mergaičių ir 
100 berniukų. Nuo to laiko 
vaikai pabūgo ir policija vi
sai mažai jų beranda ant 
gatvių ir soduose po 9 vai. 
vakare.

Angliški laikraščiai rašo, 
kad Lynne nusinuodijo tūla 
17 metų amžiaus Ona Sabi- 
tiski. ji neperseniai atvv-

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 
šitą knygą. Iš jos dasižinosi, 
kad musų pratėviai žmonas sau 
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
nos savo dukteris parduodavo. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo 
po daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamo- 

, kinanti knyga.................................

Žemė ir Žmogus.
Labai pamokinanti knyga. Iš 

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

Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta kny- 

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

Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei

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

’juodrankės’ (’black hand ^US1 Rusijos, esanti gerai 
girls’), kurios per iuodran- pamokyta, skambinanti ant 
kišką laišką bandė iš d-ro P^ano; Ji įsimylėjusi į jau- 
Scannellio išreikalauti, kad 
jis padėtų joms ant River- 
side kapinių $2,000.

„Ačiū sumanaus detekti- 
vo darbui jos liko sugautos 
ir. peržiurėjus Suv. Valst. 
teismui jų darbą, pasodintos 
Portlande po kaucija. Spė
jama, kauciją uždėjo jų bro
lis Antanas Gurkdaunis ir jo 
pati.

„Sugrįžus Į Lewistoną, 
jos apsigyveno pas brolį, 
kuris gyvena ’žaliam name- 
lije’ Lisbone. Čia jos tuoj 
atkreipė Į save gyventojų 
atidą keistu savo pasirėdy
mo skoniu, teisingiau sa
kant, keistu savo skoniu ne- 
sirėdvti. Jos nešioja labai 
trumpus andarokus, vaikš
čioja be pančekų ir čeverv- 
ku, o kartais ir su vyriškom 
kelinėm, todėl visas mieste
lis čia apie jas tik ir kalbėjo, 
vnač tie, ka kas diena va
žiuoja karais pro šalį.

„Šalia kelio brolis statė 
namą ir jos kartais jam pa
dėdavo. Subudavotos jos at
letiškai ir lengvai padėdavo 
nešioti jam senojus.

„Percitoj sąvaitėj

JĮ Įsimylėjusi į jau
na vaikina ir dėl to nusinuo
dijusi. Platesnių žinių ji 
nedavė ir liepė motinai ne
rašyt anie jos mirti. Nors 
ją atrado dar gyvą, bet Lyn- 
no ligonbutij greit mirė. 
Kadangi Lynne rusų kaip ir 
nėra ir merginos pravardė 
i rusišką nepanaši, tai grei
čiau ji buvo lietuvė arba 
lenkė, nors laikraščiai rašo, 
kad rusė.

v •

Socijalistu kandidatas Į 
Mass. valstijos gubernato
rius, kunigas Roland Saw- 
yer pradėjo vesti smarkią 
agitaciją už Ettor ir Giova- 
nnitti paliuosavimą. Ypač 
karštą kalbą jis pasakė 
Tremont Temple name, Lo- 
rimer salėj.

Monologai ię deklamacijos.
Suorankis gražiausių eilių, tin

kamų prie visokių apvaikščioji- 
mų, prakalbų, ir susirinkimų. De
klamacijos tautiškos, darbininkiš
kos, revoliucijonieriškos, laisva
maniškos ir humoristiškos. Mo
nologai visai nauji, niekur negir
dėti ir labai juokingi. Ant geros 
popieros, spauda graži.................. 25c.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu.
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir 
lietuviškai...........................................15c.

Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslą. Ver- 

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

♦

pas 
merginas atsilankė du jau
ni vaikinai. Paskui visi ke
turi jie išėjo pasivaikščioti. 
Sužinojęs apie tai brolis An
tanas tuoj išsivijo juos su 
šautuvu. Sakoma, kad jis 
pasivijo juos besiskubinant 
Į Lewistoną ir sugrąžino 
merginas namo.

„Marė ir Ona Gurkliutės 
buvo nuolatiniomis Lewis- 
tono lankytojomis. Jos at
važiuodavo iš vakaro ank
sti, o pargrįždavo apie 11 
valandą. Per visą laiką jos 
važinėjosi karais tai Į vieną, 
tai Į kitą galą, ’darydamos 
akutes’ Į konduktorius ir ki
tus jaunus vyrus ant karo.”

Taigi anglų laikraštis ap
rašo musų tautietes labai 
prastai. Pirmutinę žinią a- 
pie jų areštavimą už juod- 
rankišką laišką irgi buvom 
paėmę iš Lewistono anglų 
laikraščio žodis žodin, te
čiaus jos per ”V. L.” išvadi
no už tai „Keleivį” „niekšu,” 
buk šis pats tą viską išmis- 
lijęs.

Gurkliutės vėl atsirado.
Leidžiant ”Kel.„ Į spaudą, 

eravom iš Lewiston, Me., ke
lias vietini 
karpas, kur 
Marė ir Ona 
atsirado.

Augšteniojo teismo teisė
jas Dana netoli kiekviena
me posėdij išteisina po kelis 
buvusius streikierius, kurie 
laike karmanų streiko buvo 
žemesniųjų teismų kaip 
nors nubausti. Pėtnyčioj jis 
išteisino 5 streikierius, kad 
parodyt, jog teismai turi 
teisingai atsinešti i streikie
rius. o ne taip, kaip žemes
nieji teismai darė. Mat, ka
da streikas laimėtas, tuomet 
ir teisėjai geri.

f

L. S. S. 60 kuopa po vasa
ros karščių pradės laikyti 
savo susirinkimus nedėlio
mis, 10 vai. rvte.fe
mitingas atsibus šiame 
dėldienij. Kiekvienas 
rys privalo atsilankyti 
šio susirinkimo, nes 
daug balsavimų.

Pirmas 
ne- 
na- 
ant 
vra
9/

L. Grikštas buvo ”Kel.” 
redakcijoj ir pats sakė, kad 
paleista paskala, buk soci- 
jalistai nedavę jam kandi
datūros, yra neteisinga. Jis 
esąs kandidatu.

60 kuopos L. S. S. ekskur
sija nedėlioj nepaprastai 
nusisekė. Oras buvo nepa
prastai šiltas, todėl publi
kos važiavo labai daug. Iš
važiavusieji džiaugėsi, nes 
likusieji mieste turėjo kęsti 
nepaprasta karštį. Pelno 
liks gana daug.

laikraščių iš- 
asakvta, kad 

kliutės vėl

23 rugp. nuskendo žuvi
ninkų laivas arti Monomoy 
Point, Cape Cod. Dar nėra 
žinios, ar išsigelbėjo ant jo 
buvusieji 30 žvejų, ar ir jie 
nuskendo.

Kaip pasilikti Amerikos
—. . . Piliečiu? ""

Knygutė lietuviškoj ir angliškoj 
kalboje. Turinys: įstatymai apie pi- 
lietystę, klausimai ir atsakymai kaip 
išsiimti popieras. Suvenytų valstijų 
konstitucija ir konfederacijos straip
sniai. Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas, matydamas reikalą, išleido 
šią knygutę. Knygelės kaina tik 25c. 
Todėl norintieji gauti šią knygelę, 

į siųskite pinigus krasos ženkleliais ar
ba per ”Money Orderį” ant šio ad
reso: [46]■
LITHUANIAN AM. CITIZ. CLUB, 

372 Bedford avė., Broklyn, N. Y.

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

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

pielinkių lietuviams 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
resni tavorą ir daug pigiau, 
negu kiti Bostono štorai. 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 tavorus 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 Subatos ir Pane- 
dėlio vakarais. Kitais vaka
rais tik ant sutarimo

Ypač kviečami j auna ve- 
dziai.

i

Parsiduoda

KRIAUČIŲ BIZNIS.
Biznis išdirbtas gerai ir mokantis I w e i

kostumierišką darbą gali padaryti 
t gerą gvenimą. Parsiduoda dėl to, 
■ kad savininkas turi išvažiuot. Atsi- : 
Į šaukit šiuo adresu: [35] Į

J. E. 875 Cambridge st.,
EAST CAMBRIDGE, MASS.

į

REIKALINGA
400 VYRŲ J GIRIAS 

arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- 
siims dibti visą sizoną. kompanija ap
moka ir kelionę. .Norintieji platesnių 
žinių, kreipkitės šiuo adresu:

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT R0W,

BOSTON, - - - MASS.

i

i

t

TelephoneSo. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston, į

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, j 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietą. | E

F. STROPI EIME
Pabaigusi kursą

WOMENS MEDICAL COLI.EGE
Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipsri suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gydu >le<j 

Ofisas randasi:

30 W. Broadwav, 
SO. BOSTON, MASS.

J P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ 
bei manų, . likro- 

džių„ Wolthom - El- 
gin, ir šliubinių . - 
dų. Užlaikom ke 
liaujančius agentus ii rderius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikoru 
taipgi Didelę Sankrovų DRx. 'AN( . 
vyrams Siutus. Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

TeL: Main 3307.
Gyvenimo Tel.: Milton 521—3.

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
291 VVaahington st„ Room 330. 

BOSTON. MASS.

i

TEISINGIAUSIA IR GERIA U S] A

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik paša ulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius P. Jatulovičius.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadway> S- Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs perexpresa gyduoles priminsim I

1

822 VVashington st., 
BOSTON,.............MASS

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

F. S. Šimanskis.

KNYGOS
Išleistos kun. V- Dembskio
Iš ko kyla melai ......................
Kaip maskolai persek. Lietuvą
Kaip laidoti numirėlį ...............
Imtynės varguolių su bagočiais
Ar vyskupas Valančius nėra 

viliugis Lietuvos ? .............
Dvynai vagių ..........................
Kankiniai už mokslą ...............
Inkvizicija 

Visas šitas 
"Keleivio” 
toją

knygas galite 
redakcijoj arba pas

N.

75c
10c 
10c 
ilk

I

15e
25c

$1.00
$1.25 
gaut 

išleis

Rev. V. Dembskis, 
Main Avė., Scranton, Pa.1419

Visos tos knygos gaunamos taipgi 
ir "Keleivio” redakcijoj.

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

naudinga knygutė. Kas yra arba 
; mano būti vaikų tėvu ar motina, 
Į kiekvienas turėtų ją perskaityt. 15c. Į

iI
I

Commonwealth of Massachusetts, 
Superior Court, Suffolk, ss., 1912.
Jonas Adomavičius su šv. Kazi

miero Draugyste.
Priėmėjas (recėiver) Thomas L.

\ Wiles, kurį teismas tam tikslui pa- j 
i skyrė; praneša visiems žmonėms, 
; kad kas tik turi prieš šv. Kasimiero 
; Draugystę kokį skundą, tegul pra- 
i neša apie tai jam, šitokiu adresu: Į

84 Statė st., Boston, Mass., prieš 7-tą 
d. spalių, 1912. Tokis pranešimas' 

i turi būt paliudytas ir atspauzdintas '
"Keleivije” ir ”Boston Post’e” sykį j 

; ant savaitės, per tris są vai tęs j 
į iš eilės paskutinis kartas turi til- j 
, pti mažiausia už dviejų sąvaičių 
i iki septintai dienai spalių. Tokis ■ 
laikraščio numeris turi būt nu- 

i siųstas su apmokėta krasa užrašų 
advokatui ir kiekvienam žmogui, ku
riam minėta draugystė skolinga, pas
kui padaryti ”affidavit of complian- 

, ce” sulig šio reikalavimo ir paduoti 
surašą visų tų žmonių, kuriems mi
nėtoji draugystė yra kalta.

Per Teismą,
Francis A. Campbell, Klerkas.

Užlaiko sreriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražu patarnavimą.

362 2nd st.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LUSTU A.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai
CAR, KURSE, RUSSIA 

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

Czar (naujas) 7 Rugsėjo (September) 
Rassia 21 Rugsėjo (September).

Kursk 5 Spaliu (October).
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:

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

1
III klesa
II klesa

I klesa

$35.00
$50.00
$75.00

So. Bcstcn.

i

,50c. 
50c.

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo..

.
I.inimentas arba Expelleris 
Nuo pi 
Nuo K,
Nuo
Nuo 
Nuo ,
Antiseptiška mostis. ...............
Nuo viduriavimo.......................
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir 
Proškos dėl dantų.....................
Karpų naikintojas.....................

ir 
ir

. ............ .................... 25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
~......................... 10c. ir

Plaukų stiprintojas... ,25c. ir 
” • " ....

niaukų žilimo....................
.leumatizrr.o..........50c. ir
lytiškų ligų.......... 50c. ir
dusulio................................
kirmėlių..............................

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

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

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

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

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais"®® 

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

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

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

$1.00 
.75 

1.00 
1.00
.50 
.50
.50

1.00 
.25 
.10

3.00 
.25 
.25 
.50 
.23

50c. ir 1.00




