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Iš Rusijos

J
Nubaustas policmeisteris su 

savo policistais.
Omske (miestas Sibire) 

teismo rūmai nagrinėjo Se- 
mipalatinsko policmeisterio 
ir kitų policistų bylą. Visi 
policistai buvo apkaltinti už 
suimtų žmonių kankinimą. 
Jie, mat, žmones suėmę ap
kaltindavo ir kankindami 
liepdavo prisipažinti, kuomi 
jie buvo kaltinami. Žmonių 
kankinimo būdas buvo labai 
baisus. Suimtiemsiems pri
kišdavo revolverį prie gerk
lės ir galvos, ir grasindavo 
nušauti, mušdavo sunkiais 
daiktais ir 1.1. Teismo rū
mai pripažino juos visus 
kaltais ir pasmerkė policis- 
tus ant įvairių laikų į areš- 
tantų rotas su tiesų atėmi
mu. Policmeisteris taipgi 
pasmerktas l1/-? metams a-į 
reštantų rotosna su tiesų a-Į 
temimu.
Suareštuota 120 darbininkų.

Petrapilije, birželiol2 d. 
”Birž. Ved” rašo, Vasilo sa
lėje įvyko darbininkų mitin
gas. Ten pribuvo tuoj ir po-

maitinti paskirta 35 mil. rb. 
arba po 177 rb. vienam žmo
gui. Mokesnius kaliniams 
užlaikvti sudeda žmonės — v
vidutiniškai po 1 rb. 50 kp. 
nuo šeimynos (5—6 žmo
nių). Patįs kaliniai savo 
darbu uždirba metais 1 mil.
Visuotino mokymo reikalais.

Kaip jau skaitytojai žino, 
valstybės taryba visai atme
tė Durnos aptartą įstatymo 
sumanymą apie įvedimą 
Rusijoj visuotino mokymo. 
Žmonių švietimo ministerija 
norėdama tą spragą užkiš
ti, kaip girdėti, ruošia su
manymą paskirti visuotino 
mokymo reikalams 9 mil. rb. 
Šis sumanymas busią išduo
tas svarstyti da šiais metais 
V. durnai.

Iš Berlino Peterburgan.
Rusų lakūnas Abramavi- 

čius šiomis dienomis lekia iš [ 
Berlyno Peterburgan. Ke
liauja jisai Raito sistemos 
biplanu. Su savim vežasi 
dar vieną lakūną.

Lenos kasyklos.
Lenos kasyklų darbinin

kai, nepasitenkinę senato
riaus Manuchino tyrinėji
mais, apskelbė antrą visuoti-
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Ilicija. Darbininkai pradėjo |ną streiką. Po to dar pa-
___________ _ • _____i_____ __________ 1 oIzarl iiina ič_

1

ramiai skirstyties. Vienok 
policijai pasisekė apie 120 
darbininkų suareštuoti. Vi
sus juos surašė ir paskui pa- 
liuosavo. Darbininkai busią 
šaukiami prie atsakomybės 
dėlei nedaleistame susirin
kime dalyvavimo.

Kalinių streikas.
Pskovo katorgos kalėji

me, birželio 20 d., sustreika
vo kaliniai. Streiko priežas
tis : kalėjimo administraci
ja nenorėjo paliuosuoti iš 
”karcerio” vieną sergantį 
kalinį, kuris buvo įkištas 
ant 30 dienų. Birželio 28 d. 
minėtą kalėjimą aplankė 
gubernatorius ir greitai po 
to tas kalinys tapo rykštė
mis nuplaktas. Apie tai su
žinojo kiti kaliniai ir tuo
jaus 30 kalinių sustreikavo. 
Kalinių streikas toks, kad 
jie visi atsisako priimti 
maistą ir nieko nevalgo, 
nors ir badu numirtų, kol 
valdžia neišpildo jų reikala
vimo. Kalėjimo adminis
tracija, bijodama, kad kar
tais visi kaliniai badu neiš
mirtų (žinoma, tad admini
stracija neturėtų ką veikti), 
kai-kuriuos kalinių reikala
vimus išpildo.

Rinkimai ir soc.-revoliu- 
cijonieriai.

Rusijos soc.- rev. partija, 
nedalyvavusioji rinkimuose 
III valstybės dumon, kaip 
girdėti, jau nutarė šiuose 
ateinančiuose rinkimuose 
dalyvauti.

Nepaprasta byla.
Sevastopolij svarstoma 

byla 16 ”Joanno Zlatuosto” 
jurininkų. Teismo ramus 
saugoja dideli būriai kariu- 
menės.

Rusijos kalėjimai.
Kalėjimuose Rusijoje

• •

1 reikalavo, kad visus juos iš
kraustytų valdžia kiton vie
ton. Šiomis dienomis išveža
ma pirmi 800 žmonių.

10 mirties bausmių.
Sevastapolio karo teismas 
pasmerkė mirtin 10 ”Joano 
Zlatousto” jurininkų, kalti
namų už kurstymus padary
ti sukilimą. 5 jurininkai nu
teisti kiekvienas po 6 metus 
katorgos, vienas išteisintas.

Rotmistras Treščenkovas,
Kurio paliepimu buvo su

šaudyti Lenos darbininkai, 
patrauktas teisman. Revi
zija susekusi, kad jisai kelius 
kartus paeiliui yra gavęs iš 
Lenos kasyklų savininku pi
nigų 1000 rb., 800 rb., 600 rb. 
Beto jam kas diena iki ba
landžio 4 d. buvę duodami po 
15 rb.
Nubaustas gubernatorius 

ir policmeisteris.
Pereitą rudenį dėlei Rusi

jos ministerių tarybos pro
jekto atskirt nuo Suomijos 
teritorijos dvi Viburgo gu
bernijos parapijas, Suomijos 
ukėsai pradėjo rengti pro
testo mitingus, kuriuose ad
ministracija, pataikaudama 
”naujai pakraipai,” ar per
traukė arba visiškai nepri
leido. Suomijos teismai, 
kaip matoma iš Peterburgo 
telegrafo agentūros naujas- 
nios telegramos, tame dalyke 
kitaip manė. Telegrama iš 
Viburgo praneša: ”Už tau
tos susirinkimų neleidimą 
1911 m. rugsėjo mėn. ir už 
prisidėjimą prie seimo ats
tovo Airolos ištrėmimo pas
kutiniam skundžiant, hof- 
teismas nubaudė gubernato
rių 1300 markėmis, policmei
sterį 1000 m., landsekretorių 
500 m. pinigų bausme. Jeigu 
nemokėtų pinigų, pirmiem 
dviem atsėdėti po 90 dienų,

• •

1912 m. sėdi 180 tukst. žmo- paskutiniamjam 60 d. areš- 
nių. Jiems užlaikyti ir iš- to.”

ŽINIOS IS VISUR.
Sala Nicaria apskelbė laisvę.

Iš Atėnų 3 rugp. praneša, 
kad Turkijos sala Nicaria 
(kartais vadinasi Icaria) E- 
gėjiškose jūrėse apskelbė, 
jog ji nepriklauso daugiau 
Turkijos valdžiai. Gyvento
jai, kurių skaitoma ant sa
los 13,000, sugavo visus Tur
kijos perdėtinius ir pasodino 
kalėjiman.

Da vienas užsimušė.
3 rugp. arti Londono, Byf- 

let Village, nukrito su orlai
viu Australijos gyventojas 
Campbell, kuris 5 sąvaitės 
atgal gavo leidimą lekiot or
laiviu. Išpradžios jis lėkė 
pasekmingai, bet urnai susi
gadino motoras. Jis pradė
jo leistis žemyn ir tuo laiku 
vėjas apvertė jo orlaivį, ku
ris nukrito ir orlaivininkas 
užsimušė ant vietos.

Albaniečiai ima viršų.
1 rugpiučio tarybos tarp 

Albanijos revoliucijonierių 
ir Turkijos valdžios liko ga
lutinai pertrauktos. Mušis 
atsinaujino. Albaniečiai ap
skelbė, kad jie kovos, kol 
tik pasiliuosuos pilnai išpo 
Turkijos valdžios jungo. Jei
gu albaniečiai laimės, Euro
pos valstybės pradės rūpin
tis savo reikalų apgynimu 
Albanijoj. 30 turkų liko už
mušta ir daugiau negu 100 
sužeista mušij prie Raibsa. 
Didelė albaniečių spėka 
traukia prie miesto Uskub, 
kurį pasiryžo paimt.
Už milijoną dolerių šautuvų 

Meksikai.
3 rugp. iš Berlyno prane

ša, kad pas vieną Vokietijos 
firmą liko užsakyta Mauze- 
rio sistemos šautuvų dėl Me
ksikos valdžios už $1,000,000. 
Užsakymą davė Meksikos 
valdžios atstovai.

Sufragistės gadina tele
fonus.

Edinburgh, 2 rugp. — Su
fragistės nupiaustė daugelį 
telefono vielų Edinburghe. 
Apie tikslą tokio nusipiaus- 
tymo nieko nepranešama.

Iš karės lauko.
Rymas, 29 liep. — Oficija- 

liškos žinios skelbia, kad I- 
talijos kariški laivai ”Pie- 
mante” ir ”Caprera” pradė
jo bombarduot miestą Ho- 
deidą, Arabijoj. Šiaurinės 
miesto dalies užsidratinimas 
liko suardytas, kada šūvis 
nuo laivo uždegė parako san- 

idėlį. Kariumenė, kuri buvo 
už miesto, liko sutraukta į 
tas miesto dalis, kurios da 
nebombarduotos. Miestas 
Hodeida guli ant Raudonųjų 
jūrių kranto ir turi 40,000 
gyventojų.

• 
Nusipirko visą namą, kad 

matyt teatrą.
Turčiai nežino, kur bedėt 

pinigus, ir jie leidžiasi netik , 
ant įvairaus ištvirkimo, o ir į 
ant beprotystės. Amerikos 
turčius nupirko mieste Scar- 
boro, arti Londono,

IS AMERIKOS.Grand Opera House, kad' 
matyt Bernardo Shaw’o te
atrą, kuris turės būt persta
tomas tik vienam pirkėjui.

Naujas Japonijos mikado.
Tokio, 31 liepos, -r- Numi

rus Japonijos mikadai, jo 
vietą užėmė sūnūs Jošihito, Į
- • - — - — - -kuris l______
prieš publiką savo manifes
tą. Jis išsireiškė stovėsiąs 
uz didę teisųystę irjye- k vandens 
siąs tuomi naują gadynę Ja- -

I ponijoj. Jo klausės visokie 
[valdžios įstaigų atstovai ir 
ministerių pirmininkas prie
lankiai pasveikino naują val
doną.

Rusija ir Francuzija.
5 rugp. Francuzijos minis-

Nelaimė ant jūrių.
Netoli Thatcher salos pe- 

reitoj sąvaitėj apie vidur
naktį garlaivis ”William 
Chisholm” užvažiavo ant pa- 

v. j. » ... sažierinio garlaivio ”City of
_?S!ldlen... P«rsk»lle Rockland” ir nutraukė pas- 

taramjam visą galą. Sulau
žytas laivas tuojaus prisi- 

; ir pradėjo 
skęsti. Tarp žmonių pasida- 

Įrė didelis sumišimas; jau 
manyta, kad bus taip, kaip 
su „Titanic’u.” Tečiaus čia 
žmonių nebuvo taip daug ir 
visi likos išgelbėti. Bet bai
mės buvo daug. „Chisholm” 
paėmė „Rocklando” išgelbė
tus žmones ir patį ”Rock-toų pirmininkas Raimond land „ ir atvėž/į Bos_ 

Pomcare išvažiavo is Pary- ton^ ”Rocklandas” butų 
ziaus j Peterburgą, kur jis įuojaus nuėjęs ant dugno, 
dalyvaus posėdi j su Rusijos jejgU ”Chisholm” nebūtų iš- 
mmisteriais ir pasira&ys po kgjęS j0 numuštojo galo virš 
sutartim Imk Tolimųjų Rytų vanjens Taip iškeltą atve- 
Irlnnmvnn t >• omo M11 Oi c? LT 01 _ «   xklausimo ir apie Rusiškai- 
francuzišką kariško laivyno 
susivažiavimą. Tai esąs svar- 
biausis dalykas, kodėl Poin- 
carė važiuoja į Rusiją.
Laivų darbininkų riaušės 

Anglijoj.
__

Londonas, 31 liep. — Sep- 
tyni streikieriai liko pašauti roĮę, Maine’o, Vermont’o ir 
JT vienas miršta ligonbutij ir ąį6w Hampshire valstijose. 
J) kitų liko sužeista plyto- Mobilizacija pasibaigs 11 d. 

rugp. ir tuoj po to prasidės 
bandymai.

žė ir į Bostoną.
Kariški bandymai.

Conneecticut valstijoj ne
užilgo prasidės dideli kariš
ki bandymai (manevrai). 
Dabar mobilizuojama naci- 
jonalinė sargyba ir „raudo
noji armija,” kuri los priešo

mis ir akmenimis laike riau- j 
šių Victorijoj ir kituose Lon
dono uostuose. Kada 2,000 
Victorijos uosto streikierių Perkūnas trenkė į bažnyčią, 
sugrįžo prie darbo pagal lai- į Netoli nuo Bostono, Brain- 
vų darbininkų unijos nutari- įree miestelij, pereito j suba- 
mą ir bandė užimt senąsias įoj užėjo tokis lietus su per- 
vietas, streiklaužiai . sutiko kunįja, kad likos išplautos 
juos akmenimis, suyiais ir visos gatvės, nutraukytos te- 
plytomis. . Mat, streiklaužiai fef onų vielos; apart to, per
manė pasilikt darbe ir neuž- kūnas trenkė į vietinę baž- 
leist savo vietų streikie- nyčią ir labai ją suardė, 
nams. Policija jokiu budui 
negalėjo numalšinti riauši-- Išplėšė kr asą.
ninku. Riaušės įvyko antį Norwell, Mass. — Accordo 
”City of Columbia” laivo, miestelije likos išplėšta kra- 
kur sugryžusieji į darbą sa. Tarp 2 ir 3 vai. nakties 
streikieriai irgi buvo sutik- plėšikai susprogdino geleži- 
ti šūviais ir akmenimis. Dau- nę spintą, bet joje rado tik 
gelis liko sužeista. Policijai $10.00 pinigais ir biskį kra- 
pasisekė numalšinti riauši- sos ženklelių. '
ninkus, vienok ji žvėriškų randasi krautuvė, 
streiklaužių neareštavo.

Turkija nori taikytis.
Turkijos atstovų namas nai pinigų.

30 liepos dieną turėjo posėdį, visai nerado, 
kuriame išreiškė norą, kad 
valdžia taikytus su Italija ir 
karė butų pabaigta.

Turkijos parlamentas 
paleistas.

Konstantinopolis, 5 rugp.
— Šiandien liko išleistas ma
nifestas, kuriuo paleidžia
mas arba išvaikomas Turki
jos žmonių atsstovų namas. 
Sekanti rinkimai į naują 
parlamentą atsibus tarplai- 
kij 3 mėnesių. Manifestas li
ko išleistas, kada parlamen
tas buvo pertraukęs posė
džius. Parlamento paleidi
mo jau tikėtasi iškalno, kaip 
tik tarp Jaunųjų Turkų par
tijos frakcijų prasidėjo gin
čai apie karę su Italija. Prieš 
pat paleidimą parlamentas 
buvo išnešęs rezoliuciją, ku
rioj išnešamas neužsitikėji- 
mas ministerių kabinetui.

visą aPž o ,u-ra9o žės—pr jče ž

visos gatvės, nutraukytos te-

tais augštesniais policijos 
viršininkais. Beckeriui iš 
tų pinigų tekdavo $600,000. 
Becker paskirdavo ant to
kių namų mokesčius ir sa
vininkai turėdavo mokėti 
”ne kad locka.” kai-kurie tu
rėdavo mokėti po $500 į mė
nesį. Smulkesnieji „biznie
riai” mokėdavo po $50 ir po 
$100 į mėnesį. Mat, tokie 
šulerystės namai įstatymais 
yra uždrausti; nemokėsi po
licijai kyšių, ji tau tuojaus 
juos uždarys. Taip atsitiko 
ir su Rosenthaliu. Becker 
paskolinęs jam ir pinigų to
kį namą užsidėti, bet kaip 
reikėjo, Rosenthalis neno
rėjo mokėti Beckeriui kas 
mėnesis duoklių ir šulerys
tės namas jam liko uždary
tas. Rosenthal supyko ant 
Beckerio ir apskundė jį. 
Beckeris pasamdė žmogžu
džius ir Rosenthalis likos už
muštas.

Beckeriui dabar gręsia 
elektriškoji kėdė. Proku
roras Whitman sako, kad 
gyvastis jam gąli būt tik 
tuomet dovanota, kada jis 
prie visko prisipažins taip, 
kad butų galima surinkti vi
sus kaltininkus. Bet Bec
ker sako prie nieko nepri- 
sipažinsiąs. Jis sako, kad 
Rose, Webber ir kiti, kurie 
jį apkaltino, tyčia melavo, 
kad nuversti nuo savęs 
bėdą, žmogžudžiams Bec
ker užmokėjęs $1,000, kurie 
tuojaus ir liko prakazy- 
riuoti.

Generališkas streikas.
Bridgewater, Mass. W. H. 

McElwain čeverykų kompa
nijoj 1 rugpiučio apskelbta 
generališkas streikas. 370 
žmonių pametė darbą.
Baisi katastrofa ant gele

žinkelio.
Iš Pietų Amerikos prane

ša, kad Brazilijoj, netoli Rio 
de Jeneiro, 1 rugp. ant gele- 
žinkelia atsitiko baisi nelai
mė. Du traukiniai taip smar
kiai susimušė, kad 100 žmo
nių likos užmušta ir nema
žiau kaip 200 sužeista.

Lawrence, Mass.
2 rugp. čia atsibuvo didelis 

lietuvių darbininkų mitin
gas dėl audėjų streiko New 
Bedforde, Mass. I. W. W. 
unijos organizatorius J. 
Smidth savo kalboj nurodė, 
kad New Bedforde streikas 
esąs iššauktas per provoka
ciją. Mat, tuomi norima su- 
ardyt I. W. W. unijos skyrių, 
ten gyvuojantį ir tuomi duot 
mirtiną smūgį visai tai uni
jai. Kapitalistų laikraščiai 
tyčia apie tai nerašo, kad vi
suomenė apie tai nesužinotų 
ir nepradėtų rūpintis bedar
bių padėjimu.

Lawrence’o darbininkai iš
reiškė užuojantą New Bed- 
fordo darbininkams priža
dėdami paduot brolišką ran
ką. Aukų surinkta $43.58 ir

Šalia krasos 
Plėšikai 

nepasinaudoję iš krasos, įsi
veržė krautuvėn ir išmetė 

į visus stalčius jieškodami te- 
Bet pinigų čia 

Tuomet pasi- 
kakino tik cigarais ir taba
ku, kurio išnešė už kelis do
lerius.

Gyventojai girdėjo eks- 
plioziją, bet niekas neatkrei
pė į tai atidos, nes visi manė, 
kad tai perkūnas, kuris apie 
tą laiką smarkiai bildėjo.
New Yorko policija gauda

vo $2,400,000 kyšių.
Nužudymas Rosenthalio 

New Yorko policijai labai 
nenusisekė. Likos suimtas 
policijos lieutenantas Bec
ker, keliatas jo pagelbininkų 
ir dabar vis kas 
velkama daugiau policijos 
šunysčių į šviesą. Išsiaiški- ___
no tokie dalykai, kuriems be to nutarta atiduot 
net tikėti nesinori. Pavyz- $90.18 pasilikusiu nuo strei- 
džiui Becherio pagelbinm-; ko, kurie Lawrence’o darbi- 
kas Rose gaudavo iš šule- ninkams buvo prisiųsti na
rystės namų $2,400,000 kv-, šalpai ir liko nesunaudoti, 
šių į metus. Tais pinigais J. V.
Becker pasidalydavo su ki-1 (Tąsa ant s-to pusi.)

diena iš-
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Peržvalga.
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Kas yra siela?
Kun. Siaurusaičio leidžia

moji "šviesa” aiškina, kas y- 
ra siela. Tai žmogaus jaus
mas. štai ir pavyzdis:

"Tūlas kunigas ligonbu- 
tije susitiko bedievį gydyto
ją, kuris užklausė' kunigo:
— Ko jieškai čion? Kunigas:
— Jieškau sielos (dūšios). 
Gydytojas:

■

t

Ar matei ka-1 
da sielą? Kunigas: — Ne, 
nemačiau. Gydytojas: — Ar 
girdėjai, gal užvuodei, ar ra 
gavai? Kunigas: 
vis ne. Gydytojas 
jautei? Kunigas: — Taip, 
jaučiau, nes be sielos nė jau
sti negalėčiau. Kur tu gir- 

, dėjai,kad lavonas ką jaus
tų?.. Gydytojas: — Matot, 
kokie jus kvailiai, keturi 
jausmai nurodo sielos nebu
vimą, o tiktai vienas jaus
mas neva nurodo sielos bu
vimą, ir jus geriau užsitikite 
vienam jausmui, negu ketu
riems? Kunigas: — Gerai, 
tegul tas praeina taip. Bet 
pasakyk man, kogi tu jieš
kai tame pačiame ligonbuti- 
je? Gydytojas: — Aš jieš
kau kūno sveikatos. Kuni
gas : — Ogi ar matei sveika
tą kur lakiojant ore, gal gir 
dėjai, ar užuodei, ar raga 
vai? Gydytojas

Na tai 
- O gal

Na ne, 
neragavau. Kunigas:—Na 
o gal jautei ? Gydytojas: — 
Jaučiu kuomet esu sveikas. 
Kunigas: — Jei neesi už ma
ne kvailesnis, tai bent lygus; 
nes ir tu tik vienam jausmui 
geriau užsitiki. Bet dabar 
nurodysiu, kad tu esi kvai
lesnis už mane, ką ir pats 
pripažinai: kad tie keturi 
jausmai nieko bendro netu
ri kaip su sveikata, taip ir 
su siela. Tik jausmas pas 
žmogų yra viskuom valdan
tis ir jaučia sielą.”

Gali būt, kad kunigui ro
dos, jog jis čia labai gudriai 
išfilozofavo, bet mums pri
sieina tik nusijuokti iš jo fi- 
lozofijos. Gal jam rodos, kad 
jam pasisekė labai sukriti- 
kuot bedievį, tuotarpu jis nė 
nepatėmija, kad jis čia pats 
save sumuša. Anot jo, jaus
mas, tai siela. Bet jausmą 
turi ir keturkojai,ir tankiai 
da daug geresnį negu žmo
gus. Tą turi pripažinti ir 
kunigas. Bet ar kunigas 
pripažins, kad keturkojai 
turi sielą? Ot, čia jo argu
mentas ir sugriuva.

X

Grynas melas.*
Lawrence’o audėjų strei

kas seniai jau pasibaigė, 
bet aidas apie jį da plačiai 
tebeskamba. Tarp kitko, 
Lawrence’o atgaleiviai vis 
da stengiasi užtepti tą mil
žinišką darbą, kokį atliko 
streike socijalistai. Jau ne
kalbant apie visuomenę, net 
ir kantrus Lawrence’o au
dėjai išnešė protestą prieš 
tokį "tautiečių” darbą. Tas 
protestas tilpo "Keleivij" ir 
"Laisvėj.” Išpradžios męs 
da netikėjom, kad net buvu
sieji Ramanauskų ir Dagių 
draugai protestuotų, nes ir 
jų keletas po protestu buvo 
pasirašę, ir gavę protestą 
netalpinome jo, o užklausė
me per laišką p. J. Kuršo, 
kuris protestą prisiuntė, ar 
ištikro, kad tie žmonės pa
sirašė ir žino, prieš ką jie 
protestuoja. Pažinojome, 
jog taip, jog pasirašiusieji 
girdėjo, kas proteste buvo 
rašyta. Tuomet tik jį įdė
jome į laikraštį. Ponas J. 
Dagis "Vien. Liet.” No 31 
atvirai meluoja sakydamas, 
kad Bostono socijalistai 
tą protestą sutaisė ir pa
samdė ”tulą žmogelį J. J. K., 
kuriam, pagal pasakojimus, 
inteikė ką tai tokio, kad ta
sai parinktų parašų.” P-nas 
J. Dagis čia da sykį išlindo

su grynu melu, nes jis jokiu 
budu negalėtų darodvt, kad 
Bostono socijalistai rengė tą 
protestą ir net samdė žmo
gų parašų rinkimui. Męs 
reikalaujame darodymu, jei 
p. Dagis nenori likt atviru 

i ir begėdišku melagiu.
Kadangi jau iškalno žino

me, jog jis darodvt negalės, 
tad publika gal spręst, kam 
verti yra ir jo kiti pasakoji
mai.

Jis garsina, buk parašų 
rinkėjams jau žadama ausis 
daužyt. Jeigu reikėtų daro- 
dyt, tai ar tik nepasirodytų, 
kad p. J. Dagis taikosi prie 
tos barbariškos priemonės, 
kada jau protiškais argu
mentais nebegali atsilaikvt. 
Labai prastas įrankis... Ne
veltui p. Žuravlis rašė, kad 
jam norėjo apskaldyt ausis 
"V. Liet." korespondentai.

Savo postskripte p. J. Da
gis nori tarp dalyko neži
nančių žmonių pasėt- abejo
jimą apie "Keleivio" teisin
gumą su streikierių auko
mis. Jis sako matęs pagar
sinta, jog per "Kel." įplau
kė $1,700 aukų, bet jis su
skaitęs du sykiu tiek, 
bai butų malonu, jei apie 
pusketvirto tūkstančio do
lerių butų įplaukę per "Ke
leivį" aukų streikieriams. 
Juk Lavvrence’o tautiečiai 
vis garsina, kad "Kel.” ne
rėmė streiko. Bet męs gir
tis nenorime ir prisipažįsta
me, kad tiek daug neįplau
kė. Tiesa, vardų aukavu
sių buvo daug, bet skaity
tojai gali atrasti pažymėji
mus, kurių pinigai buvo 
siunčiami per "Kel." ir ku
rių tiesiai streikierių komi
tetui ir p. Ramanauskui. 
Bet ne musų dalykas išduot 
atskaitą. Męs pagarsinome, 
kiek pinigų priėmėme ir tai 
visi matė. Kada streikierių 
komitetas prirengs atskaitą 
ir praneš, kiek nuo musų 
priėmė, męs pagarsinsime 
ir publika matys, ar liko pas 
mus nors centas. Męs at
skaitą išdavėme, garsindami, 
kiek iš kur priėmėme. Lai 
dabar praneša streikierių 
komitetas — ką jis ir pada
rys vėliau ar angsčiau, — 
kiek priėmė nuo musų. Jei 
męs patįs pranešime, kad 
tokią tai sumą perdavėme 
streikieriams, mums gali 
daugelis netikėti. Todėl p. 
J. Dagis daro mums užmeti
mą ir reikalauja to, iš ko 
pats juoktųsi.

Girdėjome, p. Ramanaus
kas išvarė komisiją, ku
ri reikalavo atskaitos. Męs 
gi mielai priimtume ir iš
duotame atskaitą.

Męs nesistebiam, kad to
kis žmogus gina Ramanaus
kus ir Kirdėjus; kad jis at
randa vietą "Vienybėj Lie
tuvninkų", nes savas savąjį 
pažįsta.
Socijalistas ir perdėtinis.
Nuo tūlo laiko "Kovoj" ei

na ginčai klausime "Ar soci
jalistas gali bus užveizda- 
bosu?" V. Paukštys įvai
riais argumentais ir pavyz
džiais darodinėja, kad soci
jalistas negali būt bosu, t. y. 
perdėtiniu. "Kovos” No 31 
L. F. d’ M.-R. atsako Pauk
ščiui, kad socijalistų gali bū
ti bile žmogus, jei tik jis iš
pažįsta socijalizmo princi
pus ir elgiasi sulig jų. Tarp 
kitko sakoma:

"Socijalistų partijų nariai 
yra netik užveizdos, bet ir 
dirbtuvių savininkai... Rei
kalauti, kad keliatas tų dirb
tuvių savininkų, kurie yra 
socijalistais, atiduotų savo 
dirbtuves kam nors, ir pa
tįs, kaip ir jų užveizdos, lik
tų darbininkais, butų gry
nas absurdas. Socijalizmas 
negalima įvykdinti kokioje 
nors vienoje dirbtuvėje, jis 
galima įvykdinti tiktai pa
naikinant visą šiandieninę
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draugijos systemą — jis y- 
ra viso pasaulio judėjimu. 
Įvykdinti socijalizmą 'nors 
vienoje vietelėje’ priguli 
prie XIX šimtmečio socijali
stų utopiškųjų skelbimų są- 
dėlio. Socijalistų eilėse yra 
vieta kiekvienam, kuris tik 
išpažįsta socijalizmą, skel
bia kitiems ir remia patį 
judėjimą. Laikydamosi to 
abelno supratimo, nė viena 
Socijalistų partija nėra už- 
gynusi užveizdomis būti sa
vo nariais.”

Ir ištikro, užveizdos dar
bas slepiasi tame, kad daryt 
tvarką dirbtuvėj ar kur ki-

rėdymu. Stengtis prie ge
rovės — tai kiekvieno nor- 
mališko žmogaus pareiga. 
Ir jei kuris atranda progą 
da prie kapitalistiško surė
dymo pagerint savo būvį, 
kodėl jam šalintis? Bite tik 
jis nepriverstas bus kovoti 
prieš progresą.

bas lankėsi (anot p. Užuna- 
rio), tad dvasiškas tėvas pa
ėmė trumpiau savo aveles: 
daugelį privertė viešai ba
žnyčioje prisiekti, kad ne
draugaus su bedieviais ir so
cijalistais.

P-nas Užunaris pasmer
kė visus kalbėtojus, išgirda- 
mas vien tik Dr-ą Šliupą. Jis 
(Užunaris) ir jam panašus 
nieko negalį pasimokinti iš 
tokių prakalbų, kokias sako 
kiti kalbėtojai. Jeigu tiesa 
butų, tai tik ir nelaiminga 
musų tauta, kad dvidešim
tame aumžiuj męs vos tik 
vieną gerą kalbėtoją teturi
me.

Dr. šliupas už savo pasi
darbavimą tarp lietuvių už
sitarnauja pagarbos, bet ar 
jis niekad nedaro klaidų? 
Man neteko nė nuo vieno 
kalbėtojo išgirst tokių ne
mandagių žodelių, kaip nuo 
Šliupo. Jo kalboj ir raštuo
se, kiek man teko skaityti, 
yra tokių sakinių, kad gėda 
garsiai skaityti prie augan
čių kūdikių. Kunigai ir so
cijalistai atsiima gražių žo
delių. Knygelėj jo parašy- 
toj "Lietuviai, ar gerais ke
liais žengiame priekvn” tai 
jau ir randasi gana šlykščių 
žodžių. O tai gana mokyto 
žmogaus raštas... Arba ku
nigus išvadina Romos kro- 
kodiliais, smerdomis ir pa
našiai. Paskui vėl draugau
ja su jais, pav., pereitais me
tais net ir paveikslus patal
pina "L. Mintij" "sve
čių nebuvėlių." Juk tokių 
stambių klaidų tai ir menki 
žmonės saugojasi, kurie pa
stovesni.

P. Užunaris aiškina, kad 
tik ten skaitlingos minios 
lankosi, kur esąs tyras mo
kslas sėjamas. Aš norėčiau 
paklaust, p. Už., ar ir kapu
cinas sėja tą tyrąjį mokslą 
su "Saulės” delegatais? Ant 
jų prakalbų gana skatlingai 
lankosi, kad kitiems ir vietos 
pritrūksta. Paimkite visą 
kunigiją kaip Lietuvoj, taip 
ir Amerikoj, — ką ji gero 
žmonėms pasako apart iškei- 
kimo laikraščių, knygų ir gą- 
zdinimo pragaru? O vienok 
nenusibosta tiems žmone
lėms klausytis kiekvieną ne
dėldienį. Mat, žmoneliai da 
neįstengia pamatyti jų veid
mainystės. O p. Užunaris 
sako/kad buk nubosta žmo
nėms klausytis koki'ten nie
kinimai draugijų ir laikraš
čių ir kitoki blogi žodžiai. 
Man daugelį kartų pasitai
kė būt ant prakalbų kitur ir 
Waterbury, bet niekur ir nė 
vieno kalbėtojo negirdėjau 
niekinant laikraščius arba 
draugijas. Beje, vieną kar
ta J. Perkūnas, kalbėdamas 
Waterbury’je, nupeikė ”V. 
Liet.” ir jos korespondentus 
už melagingas koresponden
cijas. Ir čia p. Už. sakys, 
kad ne laikraščio kaltė, bet 
padavėjo. Bet, turbut, ko
respondentas iškalno numa
no, kur kokia medegą rei
kalaujama.

Netik aš, bet nė vienas 
protaujantis žmogus nesu
tiks su p. Už. nuomone. 
O gal nė pats autorius neti
ki į savo žodžius? Jis pripa
žįsta dabartines prakalbas 
be naudos, o man išrodo, kad 
tai geriausia darbininko mo
kykla, nes ir nemokančius 
skaityti patrauka prie pro
tavimo. šiandien mokslas 
darbininkui beveik nepasie
kiamas, tik per skaitymą 
laikraščių ir knygų jis su* 
juo apsipažįsta, bet dauge
lis nemokančių arba visai 
prastai skaitančių randasi ir 
tiems prakalbos būtinai rei
kalingos. Netiesa, p. Užuna- 
ri, kad šiandien didesnė da-

les... na ir "Draugo” redak
torius da... Męs gi ant to
kių nesąmonių remtis nega
lime, todėl reikalavome iš 
kunigų, kad jie mums pasa
kytų, kodėl socijalizmas ne
geras. Męs žinom, kad jie 
jį niekina, šmeižia — taip 
pat, kaip ir minėtose knygu
tėse — bet tas da toli gražu 
neparodo jo blogumo. Vie
ton tasakyti, jie pradėjo ko- 
liotis . Kunigiškai!

Bet ne mus jie tuomi nu
žemino ,tik save. Visuome
nė pamatė, kad jie moka tik, 
koliotis. Ir tuo pačiu tarpu 
da kitus vadina šmeižikais.

Da vienas dalykas. Kaip p. 
Kunigas, taip ir "Draugo” 
redaktorius stato mums 
klausimus nuo savęs ir nori, 
kad męs laikytume iš jų kvo
timus:

"Jeigu ’Keleivis’ norės 
stoti egzaminan, tai lai ne
užmiršta rolės, kokią ant 
savęs prisiims. Kitaip ta
riant, jeigu Bostono laikraš
tukas panorės laikyti kvoti
mus iš virš pastatytų klausi-I 
mų, tai tegul nė nebando 
sekti ano žyduko, kursai, 
paklaustas apie Peterburgą, 
ėmęs pasakoti ką jis žino a- 
pie Konstantinopoli ir Ber- 
dičevą. ;

"Taigi lai pirmiau gerai \ 
pagalvoja, ką reikia į klau- J 
simus atsakyti, jei nenori 
gauti vienukės arba dveju- 
kės.”

Tu klausimu čionai nepa- 
duodame, nes šiame numeri- 
je mažai turime vietos. Į 

i juos bus atsakyta vėliau. Iš
girsite, konfratrai, įdomių 
dalykų, čia tik tiek paste
bėsime, kad musų ”Drau- 
gas” netik etikos, bet ir lio- 
gikos nežiūri. Jis sako, kad 

i "Kel.” tegul nė nebando sek
ti ano žyduko pėdomis, ku
ris užklaustas apie Peter
burgą ėmęs pasakoti apie 
Berdičevą. Tuo tarpu jis 
pats elgiasi kaip tik tas žy
dukas. Męs jo užklausėm, 
kodėl jis niekina socijaliz
mą, o jis valiai statyt klausi
mus mums ir liepia da ge
rai prisirengti į juos atsaky- 

iti, jei nenorim gauti vienu
kės arba dvejukės. Jeigu 
jau taip, tai jam pačiam rei
kėtų duoti vienukę su minu
su, nes jisai į pastatytus jam 
klausimus suvis negalėjo at
sakyti.

Apart to da, "Draugas” 
labai mėgsta pasigirti dide
liu žinojimu. Tokias pre- 
tensijas visuomet turi ma
žo mokslo žmonės. Mokyti 
ir rimti žmonės savo žinoji
mu niekad nesigiria. Bet! 
prie ”Draugo” tokių žmo
nių, .matyt, nėra. Jie tenai 
viską žino, tik negali atsa
kyti, kuomi yra blogas soci
jalizmas, kurį prie kiekvie
nos progos jie stengiasi iš
niekinti.

"Draugo” nesąmonės.
Teisingai buvome pasa

kę, kad su kunigais deba- 
tuotis negalima, nes jie, ne
turėdami stiprių faktų, tuoj 
pradeda koliotis. Męs bu
vom pastatę jiems tik klau- 

- simą, kodėl jie niekina soci-
tar, °KPe. stabdy-! jalizmą ir ar jie turi’geres-

.......  - -., nį pjeną darbininko buviui 
i pagerinti. Tūlas p. Kunigas 
tuoj išvažiavo per "Draugą" 

' musų adresu su "jaučiais” 
ir "asilais.” Męs atsakėm, 
kad taip koliotis negražu. 

Tegul p. Kunigas atsako į 
musų klausimą faktais, be 
jokių asilavimų. Bet vietoj 
mandagaus atsakymo, kaip 
nuo doros mokytojų reikėtų 
tikėtis, susilaukėm da pik
tesnių burnojimų. Tūlas p. 
Lietuvis, po kurio skraiste 
slepiasi, beabejonės, kokis 
nors "tėvelis,” sekančiam 
"Draugo" numerije jau išsi
juosęs "Keleivį" šmeižia. 
Pats šmeižia ir šaukia, kad 
"Keleivis” tai daro,- ant 
galo jis kviečia žmones net 
boikotuoti "Keleivį.” Žino
ma, jei męs pareikalautu
me tą viską prirodyt per 
teismą, "Draugui” prisiei
tų sunkiai atsakyti. Bet 
mes keršyt nenorim, kaip 
tai daro musų "tėveliai.” Te
gul tad jiems tas įrankis ir 
pasilieka, kaipo jų ”meilės 
artimo” pavyzdis.

Bet tai buvo neva pašali
nių kunigų "atsakymai” į 
musų klausimą. Nuo 
"Draugo" redakcijos tikėjo
mės visgi šio-to rimtesnio. 
Bet kur tau! Ji — anot tų 
žmonių — da "nuzalatijo” 
savo bendradarbių burnoji
mus. Paskutiniam "Drau
go” numerije ji išvadina 
"Keleivi” "patentuotu me- 
lagium,” "nachalu,” ir klau
sia da: "Argi męs kolioja- 
mės? Argi musų kalba ne
švari?”

Labai švari!
Kaslink pastatytojo mu

sų kausimo, tai "Draugo” 
redakcija taipgi kažin kodėl 
nenori atsakyti, o pataria 
mums perskaityti knygutę 

! "Socijalistai” arba "Socija- 
listų silpnosios pusės.” Pasi
rodo, kad ji tik tiek apie so
cijalizmą ir žino, kiek minė
tose knygutėse pasakyta. 
Bet su tokiu žinojimu ne ka
žin kur nuvažiuosi. Męs ga
lėtumėm irgi rekomenduoti 

, "Draugo” redaktoriui per
skaityti Markso "Kapitalą,” 

! Engelso "Šeimynos pra
džią” ir Morgano "Senovės 
draugiją,” iš ko jis galėtų 
daug ko pasimokinti. Bet 
mums advokatų nereikia. 
Męs ir patįs galim savo idė
ją apgint, galim prirodyt 
jos neišvengtinumą ir galim 
duoti ”Draugo” redaktoriui 
ir jo bendradarbiams lek
ciją, jeigu jie da negali 
atsakyti į pastatytą jiems 
musų klausimą. Todėl visai 
be reikalo jie pataria mums 
skaityt jų knygutes, kur da
romi socijalistams užmeti- 
nėjimai. Męs žinom apie tas 
knygutes ir be "Draugo” 
redakcijos. "Socijalistai” 
neseniai da ėjo per "žvaigž
dę." Daug ten prikalbėta, 
bet nė vienas socijalistų pro- 
gramo punktas nesukriti
kuotas. Tas pats ir su "So
cijalizmo silpnomis pusė
mis.” Autoriai tenai įsivaiz
dina sau neesamas baubas 
ir šaudo jas — šaudo be pa
rako. Tokiems raštams ga
li įtikėti tiktai maži vaikai, : 
arba tamsios kaimo bobe- i

ti darbininkų judėjimą. Vis
gi socijalistas suteiks dau
giau progų darbininkų ju
dėjimui, negu kokis atgal- 
eivįs užveizda. Kas kita, jei 
socijalistas darbuojasi ki
toms partijoms, jei jis im
tų persekioti savo partijos 
narius, bet būt užveizda rei
škia būt geriau apmokamu 
darbininku, kuriam paveda
mas kad ir skirtingas nuo 
daugelio kitų darbas, bet 
būtinai reikalingas dėl tvar
kos. Net ir socijalistiškos 
dirbtuvės ir kitos įstaigos 
vargiai apsieis be užveizdų 
ir jų buvimas negalės nie
kam kenkti. Budeliai, šni
pai, kareiviai tuomet nebus 
reikalingi, todėl ir šiandien 
skelbiame, kad tokio amato 
socijalistas užimt negali.

Teisingai J. Raulinaitis 
pastebi, kad męs turime gy
vent pagal tvarką. Jeigu 
jau socijalistas negalėtų būt j 
užveizda, tai jam turėtų būt 
uždrausta būti krautuvnin- 
ku ir kitokiu savininku. So
cijalistas neturėtų drįst į- 
stot į uniją, kuri iškovoja po 
5 dolerius dienoj už savo na
rių darbą, o neunijistai gau
na po delerį ir biskį dau
giau. Socijalistas turėtų at
sisakyt nuo kiekvieno bran
giau apmokamo ir lengvo 
darbo. Bet męs gyvename 
kapitalizmo gadynėj, kada 
lygybės būti negali ir kada 
tūlo žmonių skaitliaus pasi
šventimas vistiek neišgelbės 
visos žmonijos iš vargo. Iš
gelbėt galima bus ne atsisa
kymu nuo lengvo darbo ir 
didelės algos, nė pradėjimu 
praktikuot socijalizmą ats
kiromis ypatomis, o išmoki- 
nimu darbininkų klesos su
prasti savo reikalus. Lai tik 
žmogus nepersekioja soci
jalistų ir žodžiu platina so- 
cijalizmo mokslą tarp minių 
— ir jis bus tokis pat geras 
socijalistas, kaip ir kiti, ne
žiūrint, kokį darbą jis dir
ba. Ne atskiros ypatos so
cijalizmą įvykdins, o tam ti
kri politiški ir ekonomiški 
nuotikiai. Socijalistai gali 
tik prirengt darbininkų kle- 
są prie nuoseklaus ir mok- 
slio jo įvykdinimo, kad iš
vengus betvarkės ir katas
trofų, taip sakant, kad be 
kruvinų revoliucijų ir anar
chijos jis įvyktų. Jokie pa
sišventėliai negalėtų įvyk
dinti socijalizmo tokioj ša- 
lij, kur industrija da neiš
tobulinta, t. y. kur dirbtu
vėse dirba po 3, 4 žmonės. 
Kas ir kaip juos galėtų kon
troliuoti ? Užveizdų, skait- 
lininkų, rinkėjų ir kitokių 
žmonių reikėtų užlaikyti 
daugiau, negu darbininkų, 

i Socijalizmą ne ypatos, o 
pats kapitalizmas pagim
dys. Apie tai prisieina per
sitikrinti daugeliui tokių pa
sišventėlių, kurie įstoja į so
cijalistų partiją ir išdeda vi
są energiją, o paskui žiuri, 
kad da tikslas neatsiektas ir 
pradeda paskui pasakot, 
buk socijalizmas neįvykdo
mas, arba buk kiti partijos 
nariai negana darbštus.

Ir už socijalizmą męs agi
tuojame tik todėl, kad ma
tome jį busiant geresniu su

t

POLEMIKA IR KRITIKA
Mano patėmijimas.

Ant mano paduotos žinu
tės ”D. Vilt.” p. Užunaris to 
paties laikraščio No 14 duo
da paaiškinimą kaslink ne-i 
skaitlingo lankymosi ant 
prakalbų. Reikėtų neturėt 
supratimo, kad patikėt to
kiam nesąmoningam aiškini
mui, o ypatingai dalyką ži
nantiems. Vienok ”V. L.” 
apsidžiaugė, kad gana esąs 
teisingas paaiškinimas. Mat, 
tokis tokį giria.

Nors jau daugelis pradeda 
prasikrapštyt savo akis ir 
patėmyt savo išnaudotojus, 
vienok niekas neužginčys-, 
kad da šiandien didesnė pu
sė darbininkų yra globoje 
kunigų, ypatingai moteiĮs. 
Bet niekur nėra taip drūčiai 
sudemoralizuoti lietuvai ka- lis jieško to tyrojo mokslo 
talikai, kaip Waterbury. Ru- ir pažinimo savo vargų prie- 
sijos revoliucijos laike, kada žasties. Nors jau slenka 20 
skaitlingai žmonės į prakal-1 šimtmetis, bet 'dar didesnė

I

v
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dalis snaudžia nežinystėsf 
miege ir aklai tiki savo iš
naudotojam, o tik mažesnėji 
dalis atbunda ir stengiasi 
pasiliuosuoti iš vergijos ir 
budina miegančius. Viena 
nelaimė, kad tarpe neva ro
dančių kelią prieišsiliuosavi- 
mo randasi veidmainių, ku
rie už geresni pragyvenimą, 
už trupinius, nubarančius 
nuo turtingųjų stalo, par
duoda save ir savo sąžinę, 
demoralizuodami liaudį. To
kie daugiausiai sulaiko dar
bininkų pirmžengystę. Kada 
didesnė dauguma pamatys 
visas apgavystes, tada dar
bininkams sužibės šviesesnė 
saulutė. Marė.

KORESPONDENCIJOS i iii
J 3* ■ J

PHILADELPHIA, PA.
Šiomis dienomis policija 

suareštavo čionykščiam so
de vargoninką ir bažnytinio 
choro narį A. S-ką už nenor- 
mališkus lytiškus susineši- 
mus tarp savęs. Apie daly
ką gėda atvirai kalbėt. Ku
nigas stengėsi užslėpti, bet 
nesisekė. Parankos nepri- 
jima ir prasižengėliai turės 
sėdėt iki teismo, kuris gali 
aštriai juos nubausti.

Advokatas.
ATHOL, MASS.

Kada visur pirmeiviai 
kruta ir renka parašus po 
protestais už Ettor ir Gio
vannitti, musų pirmeiviai 
snaudžia. 9 birz. Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugija, 
kuri skaitosi laisva, savo su- Į 
sirinkime nutarė neprotes- visai netsilankė, sakydamas, gėrimais, kur tarp visko kar
tu ot prieš Lawrence’o audė- kad nenorįs nervų gadinti, 
jų vadovų laikymą kalėjime, Publikos buvo daug, ne- lyk i 
kol čarterio negaus. Esą, žiūrint į kuniginių atkalbinę- traukt, velyk mažiau pelno 
pavojinga protestuot, kol jimą. Jie dar labiau išgarsi- turėt, negu pasirodyt, kad ir 
čarterio nėra ir protestas a- na socijalistų prakalbas sa- męs alkoholių platiname.

V. Rasimas.

darbininko žmogaus tikėji- pirmeiviai sykiu su tamsunė- 
mu yra pilvas, kurį būtinai liais nepriklauso į ją. 
reikia užganėdinti. 7 
maldomis, nė kitomis cere- pakalbinau prisirašyt,. tai 
monijoms jo nepripildysi.------- 1 1 ““ —’* -
Pajuokė kunigus, kurie par
davinėja pasportus į dangų 
už $25. Vietiniai tautiečiai 
kasžin kodėl nedrįso duot 

. klausimų, o p. Gritė net plo
jo delnais; p. P. Šukys, kuris 
bandė subombarduot klausi

amais p. Michelsoną, šį kartą

Net
Ir ne vieną socijalistą susitikęs . 1 n • •• J J •

jis pasakė, kad jau priguli į 
vieną pašelpinę draugiją ir į 
socijalistų kuopą, o taipgi 
reikia kas sąvaitė nueiti į ba
lių pašokti ir išsigerti, tai ir 
laiko nelieka. Negražu, kad 
musų miesto socijalistai (ko
kios gi kuopos? Red.) ren
gia balius su svaiginančiais

tais ir peštynės Įvyksta. Ve- 
mažiau žmonių pri-

tidėtas kitam mėnesiui. 14i 
liepos vėl įnešta, kad pakelt 
protestą, bet draugvstės ko
mitetas praleido tai pro au
sis, ir dar vienas parėjęs na
mo iškolioio kitą narį už į- 
nešimą anie protestą.

Juozas Daubaras.
EAST ROCHESTER, N. Y.

18 liepos čia įvyko prakal
bos per pasidarbavimą 7-tos 
kuopos L. S. S. narių ir drg. 
K. Vaivados. Pavyko su
tverti kuopelę iš 7 narių. Iki 
šiol čia viešpatavo pilna tam
sybė, nors lietuvių yra 100 
su viršum. Daugiausiai Vil
niaus gubernijos lietuviai

i

i

To negana. Kun. Šatkus 
nubėgo pas City Attorney 
ir išrado kunigą Dišą apga
viku, nurodė, kad jis nee
sąs kunigu ir t. t.; žinoma, 
City Attorney pašaukė kun. 
Dvša ant ištirimo; kun. Dy- 
ša parodė popieras, kad jis 
įšventintas į kunigus 1902 
metuose Kaune ir kad da
bartiniam laike yra po glo
ba lenkų vyskupo Hudoro. 
C. A. pasakė, kad jeigu kas 
jį ateitų skųsti, jis tą pats 
nubaus ir liepė duot žinią, 
jei kas drįstų jį pavadnti 
nejiunigu. Apart to, kun. 
Dyša apskundė kun. Šatkų 
už nuplėšimą garbės ant 5 
tukst. dol. Pagalios parapi
jos komitetas paėmė tą pa
čią svetainę, kur kun. šat
kus laikė pamaldas. Paju
tęs Šatkus, kad jau neturi 
vietos laikyti pamaldų, su
manė kraustytis į lenkų sa
lę ir niekam nieko nesakęs 
pasakė saliuninkui perve
žti rakandus. Kaip buvo 
tarta, taip ir padarė: ryte 
išvežė, o po pietų parapijo- 
nįs užgriebė su šerifu. Tik 
per didelį vargą uždėjo pa
kanką ir daiktus atidavė. Da
bar kun. Dyša laiko pamal
das, kur kun. Šatkus laikė, 
'niekam nepriklauso minėta 

/salė, kaip tik pamaldom; jį 
į remia senas komitetas ir vi
si žmonės, kurie nenori, kad 

' parapijos turtas butų ati
duotas kitiems, bet butų pa
čių žmonių. Kunigą užlai
ko žmonės. Kun. šatkus 
laiko pamaldas vieną dieną, 
t. y. nedėldieniais, o kitą 

’ dieną lenkai laiko šokius.
Turiu pasakyti, kad pa

rapija turėjo sutaupinus, 
, kaip pirma minėjau, apie 

$1,000 dolerių. Kun. Šatkus 
negana, kad visus pinigus 
žmonių apie $1,400 pasidėjo 
į banką ant savo ir ant 
vyskupo vardo, bet pasiry
žo ir pirmuosius atimt. At
einantį rudenį bus daugiau, 
negu pusė tuzino lietuvių 

i bylų apie parapijos reika
lus ir tas viskas lėšuos lie
tuviams nemažiau kaip 2000 
dolerių. žiogas.

j ---------------------------- -

Kun. Bukavecko reikale
„Keleivis” nori atkreipti 

savo skaitytojų atidą link 
korespondencijos, kuri tilpo 
6 birželio nuo musų Worce- 
sterio korespondento, kur 
buvo kalbama apie kun. Bu
ka vecką, Worcesterio lietu
vių šv. Kazimiero parapijos 
kleboną.

Šio laikraščio papratimu 
yra niekad nespausdinti jo
kių žinių nė korespondenci
jų, kur neteisingai kalbama 
apie kokią nors ypatą ar y- 
patas, arba kur užgaunama 
keno nors būdas ar padėji
mas.

Sulig musų nuomonės, 
viršminėtoji korespondenci
ja, kuri tilpo per klaidą ir 
prieš duotąjį mus įsakymą, 
galėjo turėti tokį efektą, to
dėl kiekvieną žinios padavė
jo padarytą neteisybę męs 
atitaisom ant tiek, ant kiek 
tas yra musų galėję.

Korespondencija buvo at
spausdinta prieš duotą mu
sų įsakymą ir be musų ži
nios, kuomet Gegužis ir Mi- 
chelsonas buvo vienas New 
Yorke, kitas Pennsylvani- 
joj.

Teisybės dėlei link kun. 
Bukavecko mus geidimu y- 
ra tą korespondenciją at
šaukti ir pripažinti klaidą, 
o taipgi atitaisyti kiekvieną 
skriaudą ir nuostolį, jeigu 
jos atspausdinimas butų to
kius padaręs.

Tikimės, kad musų skai
tytojai pripažins musų pa
sielgimą teisingu ir padės 
mums atsiekti geidžiamąjį

bažnytines įeigas, apart de- 
šimtukinės rinkliavos baž
nyčioje, gali valdyt parapi
jos komitetas. Vos praslin
ko kelios sąvaitės, žmonės 
sumano pirkt bažnyčią ir 
tam tikslui reikia rinkt pini
gų; tuojaus išrenka kolek
torius ir nutaria parapijonįs, 
kad kolektoriai imtų pini
gus, o kunigas tik surašytų 
aukautojų vardus.

Ant to sutiko ir kunigėlis, 
bet neišpildė ir pirmą vaka- 

įrą pinigų kiek surinko, pa- 
, siliko pas save; antrą, trečią 
vakarą ir 1.1, tą patį atkar
tojo: surinko apie tūkstantį 
dolerių ir visus pasilaikė pas 
save. Atėjo susirinkimas ir 
žmonės pradėjo murmėt ir 
reikalauti, kad pinigus padė
ti į banką. Atsirado užtarė- extra mitingą ant 7 kovo, 
jų ir pinigus nutarė palikti Mitingas įvyko. Tokio mi- 
pas kleboną, kolei pirks baž- tingo da newhaveniečiai ne- 
nyčią (bažnyčią nutarė pirkt [ buvo matę: kunigas pradė

jo šaukt, kad galvas visiems 
suskaldys, kas jam pasiprie
šins; žmonės pradėjo nesa
vais balsais klykti ir salėj 
pasidarė sumišimas; pirmi
ninkas iš svetainės prasišali
no.

Kovo mėnesij atsibuvo 
mėnesinis susirinkimas; kle
bonas taipgi pribuvo ir no
rėjo išrinkti naują komite
tą, bet žmonės nesutiko ir 
pasiliko tą patį ir da kartą 
išrinko komitetą kreiptis 
prie vyskupo, vienok kaip ir 
visada, nieko nelaimėjo. 
Žmonės matydami, kad nie
ko negali nuveikti, niekas jų 
pasiskundimų neklauso nu
tarė pakviesti kun. Dyšą, o 
su Šatkum jokių susinešimų 
neturėti. Birželio 23 turė
jo pirmas pamaldas naujas 
klebonas lenkų salėj. Kun. 
Šatkus pajutęs, kad jau yra 
naujas kunigas, sumanė iš
vyti iš New Haven; pasiėmė 
savo šalininką saluninką ir 
nuėjo su policija ten, kur 
kun. Dyša buvo. Klebonas 
su saliuninku įėjo Į stubą, 
nebaladoję į duris, ir rado 
pusnuogę moterį besiprau- 
siant; tuojaus puolėsi jie 
jieškoti kunigo ir radę ki
tam kambarij berašant lai
šką išvedė į policijos nuo
vadą, bet policija nerado 
nieko blogo ir nieko nedarė 
kunigui. Moteriškė gi per- 
sigandus nežinojo ką daryt 
ir gavo ligą. Apart to, da 
ji sako, kad jai durimis su
mušė šoną. Už kelių dienų 
pasveikus kiek išgavo va- 
rantą ant abiejų ir pas poną 
Mišeikį saliuninką šerifas 
išbuvo karčemoje, pakol su
rinko paranką $2,500 (kiti 
sako, kad šerifas per naktį 
ir dieną sėdėjo už baro ir.

I

vo atkalbinėjimais.
Literatūros parduota už i

$8.20. Butų daugiau išpir- NEW HAVEN, CONN.
kę, bet neliko.. Matyt Bos-, Per n laikus šiame j 
l°"?.,k.albe-t?laLturl,5ab"^ ste nebuvo lietuviško kuni- 

go: būdavo, atvažiuoja porą 
sykių ant metų — ir užtek
davo, bet pastaruoju laiku 
ant tiek New Haveno lietu

ir Įtekmę į žmones, kur juos 
nekeiks atgaleiviai. Ir šį 
sykį i socijalistų kuopą įsi
rašė keli nauji nariai.

Girnakalis.
HOOVERSVILLE, PA.
Lietuvių čia yra 5 šeimy

nos. Nevedusių tris sykius 
tiek. Dirba jie anglių ka
syklose. Unijos jokios nėra.

i

toje atskaitos atėjo ir pra
dėjo kolioti komisiją. La
biausiai užsipuolė ant to 
žmogaus, pas kurį jis gėrė 
ir valgė. Už poros dienų ku
nigą suareštavo už įžeidimą 
ir nabagėlis susitaikė užmo
kėdamas $90 kaštų. Kiti ma
nė, kad klebonas pasitaisys. 
Už poros sąvaičių, 3 kovo, 
jis vieną vaikiną 
metė žemyn laiptais (mat, 
pamaldos laikomos buvo 
ant antrų lubų); tas 
ir vėl suareštavo kunigą, bet 
provos da nebuvo; kunigas 
paleistas po kaucija.

Matydamas klebonas, kad 
avelės virsta ožiais, tuojaus 
su savo šalininku, vienu kar- 
čemninku, ir surinko kelio- 
liką parašų ir prisakė šaukt

nu

tuojaus). Išrinko du globė
ju dėl pirkimo bažnyčios.

viai praturtėjo, kad yra du Musų klebonas ir nesnaudė: 
kunigai ir dvi parapijos, vie- tuojau parsivežė Įstatus nuo 
nu vardu vadinasi „Šv. Ka-1 vyskupo ir pirmučiausiai lie- 
zimiero parapija.” pė pasirašyt po jais globė-

Nuo seniai vis lietuviai no- Jams palikdamas tuščios vie-
pė pasirašyt po jais globė-

rėjo Įgyti parapiją ir turėti tos (ką kun. norėjo da^rašyt, 
Karus stumia patįs. Dirbt i kunigą^ bet dėl šiokių-tokių j tai tik jam žinot), bet pasi

taikė išrinkt globėjus geros 
širdies žmones, ir, nenorėda
mi pavesti airių vyskupui 
New Haveno lietuvių turtą, 
atsisakė pasirašyti... Klebo
nas supyko. Atėjo laikas 
pirkimo bažnyčios; susiėjo 
komisija tų, kurie parduoda 
bažnyčią, ir tų, kurie perka; 
pribuvo ir klebonas ir prasi
dėjo derybos: užsiprašo 16 
tūkstančių ir 200 dol.; kuni
gas tuojaus liepia mokėt pi
nigus, bet musų globėjai taip 
pat, kaip ir pirma, nesutin
ka : jie nurodė, kad bažnyčia 
buvo išstatyta už 14 tūkstan
čių parduot... Klebonas la
bai supyko, kad komisija no
ri nuderėt ir išvadinęs dur
niais išbėgo namo. Komi
sija tuojaus šaukia susirin
kimą ir nutaria kreiptis prie 
vyskupo patarimo, kad kuni
gas norįs juos apgauti ir vi
sai nenorįs taikytis su žmo
nėmis; nuvažiavo kelis kar
tus pas vyskupą, rašė laiš
kus, bet nieko negelbėjo.

Praslinkus porai sąvaičių 
klebonas pranešė žmonėms,

priežasčių neįstengė. Birže
lio 28 d., 1908 m., tapo sušau
ktas visuomeniškas susirin
kimas dėl sutvėrimo Rymo- 
katalikų parapijos. Apkal
bėjus plačiai, pasirodė, 
kad t vert parapiją ant Ry- 
mo-katalikų vardo negalima, 
nes mus „prabaščiai” tuojau 
tokių parapijų bažnyčias 
atiduoda airių vyskupams ir 
paskui su žmonėmis kaip no
ri, taip daro. Išrinko komi
siją dėl apdirbimo parapijos 
įstatų ir sutvarkymo kitų 
reikalų, o antras susirinki
mas vienbalsiai priėmė ko
misijos sumanymą: „Bažny
čios turtas turi būt valdomas 
ne kunigo, bet pačių žmonių’’ 
ir davė vardą tautišką „Lie
tuviška Šv. Kazimiero Para-

• • 99Pija-
Nuo to laiko gyvavo minė

ta parapija ir sutaupė gele
žinio kapitalo apie vieną tūk
stantį dolerių.

Ant laimės, ar nelaimės, 
New Haveno lietuviai dasi- 
girdo, kad netolimam mies- 
telij, Ansonijoj, yra tik ką

pradeda jie 5 vai. ryto ir gali 
dirbt nors ir iki nakties. Už- 

čia gyvena ir skaitymu be-, darbiai nuo $2.50 iki 3 dol. už 
■’ " dienos darbą. Už pragyve

nimą reikia mokėt 22 dol. į 
: mėnesi.

18 liepos nusišovė kasyk
lų perdėtinio Lewis pati. 
Sako, kad šeimyniški vaidai 
pastūmėjo prie saužudystės.

Neseniai iš čia pabėgo len
kų kunigas, palikęs gražią 
gaspadinę.

V. Matulionis.
I CHICAGO HEIGHTS, ILL.

21 liepos musų kunigėlis 
stengėsi darodyt parapijo
nams ,kad visi mokslininkai ' 
yra vagįs, paleistuviai,žmog- 

ir įdavė juos nepažįstamam žudžiai ir 1.1. Liepė neit ant 
meisteriui ,kuris sudėjo po- bedievių surengtų prakalbų 
pieros ir kitų kokių ten daik
tų, o pats išėjo ir nergįžo 
daugiau. M. L. apsižiūrėjo, 
kad jo pinigai žuvo ir nežino 
kas daryt.

Peorios šlubis.
: CLEVELAND, OHIO.

28 liep. 3 kp. L. S. S. su
rengė prakalbas. Kalbėjo F. 
Bagočius temoj socijalizmas. 
Aiškiai ir pavyzdingai išro- 
dinėjo kapitalizmo negeru
mus ir kaip skirsis nuo jo 
socijalizmas. Nurodė, kad 
demokratai ir republikonai, 
Taftas ir Rooseveltas pešasi 
už ypatišką naudą ir parodo 
vienas T “ 
darbininkai gali pasimokin-1 ri pastaruoju laiku gerokai I parapijos susirinkimų Ir pat- * .• T 1 * • 1 J ' j • “ • 1 j j i • 1 J 1 _Į • i

veik visai neužsiima.
Dirbtuvės čia yra dvi: vie

na pianų, o kita liejykla.
J. Kazlauckas.

PEORIA, ILL.
Neseniai čia atvyko kokis 

tai apgavikas, kuris apsisto
jo pas M. Lauk, ir gyrėsi sė
dėjęs kalėjime už pinigų dir
bimą. Sakėsi mokąs gerai 
pinigus spauzdinti. M. L. 
nudžiugo ir susitarė išvien 
užsidėt pinigų dirbimo fab
riką. Jis išsiėmė iš bankos 
sunkiai sutaupytų 1,820 do
lerių spaustuvės uždėjimui

!

• ir neskaityt jų raštų. Užsi
minė apie McNamaras, ku
rie dinamitu suplėšė namus 
ir nužudė daug žmonių. Jis 
sakė, kad ir kiti darbininkų 
vadovai yra tokie.

20 liep. 9:10 vai. vakare 
perkūnas trenkė į karų dirb
tuvę „American Car Works.’

■v •

tuvę AIIienCdllLdr VVOrKS.
Gaisras iškilo didelis ir tik įsišventęs kun. šatkus; tuo-]kad rado naują vietą pirki- 
ant rytojaus 5:20 ryte pasi- jau kreipėsi prie vyskupo, T_ _ •_• ___ !•_ X_ __4 mui bažnyčios, už kurią pra

šė 20 tūkstančių, bet jis nu
derėjęs iki 17 ar gal 16 tukst. 
Komisija tą patį namą derė
jo pirmiau ir tik už jį prašė 
15 tukst. Klebonas pradėjo 
'žmones keikti ir kolioti mas
koliškais žodžiais. Komisi
ja pareikalavo, kad pinigai 

> butų sugrąžįti i iždą parapi- 
ti. Juokais išsireiškė, kad ; sustiprėjo, bet tūli musų. sai sakydavo, kad visas kitas jos su pilna atskaita. Jis vie-

baigė. Daugelis žmonių 
'neteko darbo. Dirbt joje 
buvo pradėta pora sąvaičių 
prieš gaisrą.

Čion buvęs.
j CHICAGO, ILL.

kito šunybes, iš ko Čia yra rubsiuvių unija, ku-
I

idant paskirtų kun. šatkų į 
New Haveną. Vyskupas ne
paskyrė visiškai, bet tik lie
pė lankytis nedėldieniais ir 
„ganyti dūšeles.”

Iš pradžių kunigėlis pasi
rodė labai mandagus ir lai
svų pažiūrų. Lankėsi jis ant

žiurėjo, kaip biznis eina). įtiksią.

-------------- ------------- ■ I
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu

| tijose veda kovą, kad sugrą
žint sau atimtąsias tiesas. 
Ir galime tikėti, kad neužil- 

igo jos laimės tą kovą.
— O indi jonas ar gali likti 

piliečiu ?
— Indijonai yra tikrais 

amerikonais, o kiti visi yra 
tik ateiviai, todėl indi jonams 

i nereikia naturalizuotis arba 
i išsiimti pilietystės popierų. 
Jeigu jie tik atsisako nuo sa
vo gentų ir apsiima valdžiai 
mokėti mokesčius, kaip ir 
kiti piliečiai, jie gauna visas 
piliečio tiesas ir privilegijas.

— Aš dabar, vaike, jau su
prantu biskį. Gal pasakysi 
man, kokias pareigas uždės 
ant manęs, kada aš liksiu 
šios šalies piliečiu?

— Tu, tėve, turėsi pripa
žinti kitų tiesas ir privilegi
jas, o netik pats jomis nau
dotis. Tu turėsi atsinešti Į 
kitus piliečius su tokiu pat 
prielankumu, kaip tu reika
lauji dėl savęs. Tu turėsi 
mokėt skolas. Jei prisieitų 

| patekt Į valdininko vietą, tu
rėsi teisingai pildyt savo 
tarnystę, nesinaudodamas ja 
dėl savo labo.

— Čia jau meluoji, vaike. 
Visi valdininkai savęs neuž
miršta ir iš savo tarnvstės 

i pasidarė turtą visam amžiui. 
| — čia tu teisybę pasakei,
tėve. Praktikoj taip yra, 
bet konstitucija draudžia 
naudotis tarnyste dėl savo y- 
patiškos naudos. Kadangi 
dabar piliečiai išrenka Į val
dininkus netoli visus grafte- 
rius, tai nėra kam jų nu
bausti už elgimąsi prieš 
konstituciją. Jeigu gi žmo- 

| nės neatiduotų savo balso už 
nežinomas ypatas bei nesu
prantamus dalykus, tuomet 
valdininkai priversti butų 
nepasinaudoti iš tarnystės, 
o pildyt savo vietų pareigas.

— Lai bus ir taip, vaike. 
Ką-gi dar aš turėsiu daryt?

— Jei pasitaikintų kam 
užpult šią šalĮ, turėsi eit 
gint ją. Bent taip konstitu
cijoj parašyta. Toliau, tu
rėsi prielankiai atsinešti Į 
bile kokio tikėjimo žmones 
ir negalėsi susitikęs žmo
gų iškoliot už jo kitokį tikė
jimą.

— Na, čia jau, Maike, nie- 
I kai. Atsiras kokis bedie
vis ir aš turėsiu jį guodoti.. 
Kad niekas to nesulauktų!

— Šios šalies konstitucija 
leidžia tikėt ir netikėt Į Die
vą arba Dievus, todėl negali 
užkliūti nė vieno žmogaus, 
pasiremdamas jo kitokiu ti
kėjimu arba visai netikėji
mu.

— Jeigu jau taip, tai ir aš, 
vaike, imsiu daugiau svars
tyt apie tikėjimą, o lig šiol 
vis bijojau, kad užtai nepa
tekti Į kalėjimą.

— Good morning, Maik.
— Ko tu taip susiraukęs, 

tėve?
— Aš į tave žiuriu, vaike, 

ir negaliu suprast, argi tu 
gali būti piliečiu.

— Kodėl ne?
— Tu žinai, kad tavo tėvas 

dar nėra piliečiu ir tik aną 
dieną gavau pirmas popie- 
ras, o tu, kaip kiti man pasa
koja, esąs jau piliečiu. Man 
žingeidu, kada tu išsiėmiai 
popieras.

— Man, tėve, jokių popie- 
rų nereikia, nes aš gimiau 
šioj šalij ir nuo pat gimimo 
dienos esu piliečiu. Taip ir 
išeina, kad tėvas gali būti 
dar nepiliečiu, o jo vaikas 
jau yra piliečiu, jei jis čia 
gimė.

— Kaip aš žiuriu, vaike, 
čia visai kvailai sutaisyta. 
Tėvas senas žmogus, ir pas
tatytas daug prasčiau, negu 
jo vaikas.

— Žinai, tėve, ką? Kada 
žmogus užgimsta čia, Suvie
nytose Valstijose, jis nėra 
šalininku jokios kitos šalies, 
jis niekd nebus linkęs prieš 
tą, kur jis gimė. Tokiu budu 
šios republikos Įsteigėjai ir 
išleido Įstatymą, kad kiek
vienas Suvienytose Valstijo
se gimęs kūdikis išsyk liktų 
jų piliečiu.

— Jeigu tu, vaike, nesigė- 
dįsi, aš tavęs noriu paklaust 
vieno dalyko?

— Ko?
— Daleiskime, tu esi šios 

šalies pilietis ir išvažiuotum 
Į kitą šalĮ. Ten, ant nelai
mės, braukšt, ir užgimtų 
pas tave kūdikis, — Ar jis 
skaitysis Suvienytų Valsti
jų piliečiu?

— Žinoma. Jeigu tik aš 
pats pasilieku Amerikos pi
liečiu, visur gimusieji mano 
vaikai skaitosi amerikonais.

— O jei tu apsivestum su 
kokia ateive, ar ir ji liktų 
piliete ?

— Taip.
— Bet man rodos, vaike, 

kad moterims čia nėra duo
ta jokios pilietystės, nes jos 
nebalsuoja ir nelieka išrink
tos valdininkais.

— Šios šalies konstitucija 
neskiria moterų nuo vyrų ir 
kaip apie skirtingus piliečius 
nekalba. PripažĮstami yra 
visi šios šalies gyventojai ly
giais piliečiais. Jei tūlose 
valstijose moteris yra pra
šalinta nuo tūlų pilietystės 
privilegijų, tai tas reiškia, 
kad tų valstijų gyventojai; 
arba jų išrinktieji valdinin
kai padarė aprubežiavimus 
moterims. Tūlose valstijo
se moterĮs dalyvauja visuo
se rinkimuose ir pačios lieka 
išrinktos. Jos visose vals-

Žmones nemiegos 
______

Žmonių gyvenimas trum
pas, bet ir to pusė yra pra
leidžiama miege. Kada 
žmogus miega, jis, galima 
sakyt, negyvena, nes nevei
kia ir nesigėrėją pasauliu. 
Jo organizmas tečiaus gadi- 
nasi ir laike miego. Netoli 
pusė jo gyvenimo eina ant 
nieko. Jei žmogus nemie
gotų, jis dusyk tiek nuveik
tų per savo gyvenimą; jis 
dusyk tiek smagumo patir
tų, dusyk daugiau išmoktų.

Čia '’gudrųs” žmonės pa
sakys, kad aš kalbu kokią 
tai svajonę, t. y. noriu per
keisti gamtos taisykles, ku
rios yra neperkeičiamos. 
Ant to trumpai atsakysiu, 
kad gamtos taisyklės irgi 
keičiasi. Kada tai žemė vra 

K/ 

buvus karšta masa, be oksi- 
geno ant jos paviršio ir jo
kia gyvastis ant jos negalė
jo rastis. Dabar ji persi
mainė per milijonus metų ir 
per busiančius milijonus dar 
netiek persimainys. Žmo
nės irgi nevisuomet buvo 
žmonėmis ir tokiais žmonė
mis, kokiais yra šiandien. 
Musų miestietis jau daug 
kuo skiriasi nuo kaimiečio, 
o kiek tad besiskiria lauki
nis žmogus nuo sodiečio! 

į Kurie iš mokslo žinome apie 
žmogaus išsivystymą iš že
mų gyvūnų formos, tie nenu
sistebėsime, kad su žmo
gum gali pasidaryti ir dau
giau dar permainų, — kad 
ateitij jis galės apsieit visai 
be miego.

Paklauskite paprastų 
žmonių, ar arklys miega ka
da, ir jie atsakys, kad, tur
būt, ne, nes jiems netenka 
matyt jį miegant. Tuo tar
pu tas beveik nemiegantis 
sutvėrimas turi kur kas 
daugiau pajiegos negu pusę 
amžiaus miegantis žmogus. 
Mokslininkų ištirta yra, kad 
skruzdė visai nemiega. Ji 
laike viso savo amžiaus vei
kia, kruta, ir neužsnusta. 
Kiti tūli tokio pat didžio va
balėliai miega netoli visą sa
vo amžių. Bitės irgi ne
miega, kiek teko mokslinin- 
kams ištirti.

Tokis apsireiškimas tarp 
nekuriu gaivalų duoda žmo
gui viltį, kad ir jis galės iš
sitobulinti iki to, kad ne
reikės miegot. Paprastai 
sakant, miegas yra paprati
mas. Tas papratimas tiek į- 
sišaknėjo žmonįse, kad ne
bus galima nuo jo greitai 
atsikratyt. Atsikratymas 
bent nuo menkiausio papra
timo yra sunkus ir umu lai
ku atliktas blėdingai atsi
liepia ant musų organizmo. 
Miegas yra milijonų metų 
papratimas, todėl urnas nuo 
jo atsikratymas galėtų mus 
nukankinti ir prie mirties 
privesti. Nuo jo galima bus 
atsikratyti lėtai, laipsniškai, 
vis mažiau ir mažiau mie
gant.

Kodėl žmogus Įprato 
miegot, tai aiškus dalykas. 
Ant žemės pasidaro diena ir 
naktis. Senovės žmonės na
kties laike neturėjo ką veik
ti. Jie neturėjo ugnies, o 
kada ir ugnį išrado, neturė
jo tokių atsakančių Įrankių 
šviesos pagimdymui, kokius 
turime męs. Sutemus jie ė- 
jo gult ir gulėjo, kol šviesa 
vėl leis veikti. Ramus gulė
jimas tamsoj ir išvystė žmo
guj toki stovi, kuri męs va
diname miegu.

Bet tie laikai jau praėjo, 
žmogus išmoko prašalinti 
tamsą. Kodėl gi jam nepra
šalinti miego?

Iš praktikos męs žinome, 
kad liesi ir jautrus žmonės 
miega mažiau, negu dikti.' 
Seni žmonės irgi mažiau 
miega. Iš kitos pusės męs 
žinome, kad kūdikis didesnį 
dienos laiką praleidžia mie

ge. Žinome ir tai, kad jis 
da nėra tiek tobulas, kiek 
suaugęs žmogus, kuris ma
žiau miega. Reikia tikėtis, 
kad augštai išsitobulinusi 
žmonija visai nereikalaus 
miego. Tuomet gyvenimas 
pasidarys laimingu. Vėliau 

| ar anksčiau turės būt išriš
ti socijališki ir medegiški 
klausimai ir žmonija, likus 
liuosa nuo kasdieninių maž
možių, galės tyrinėt visatą, 
kurios tik dulke esame męs. 
Dienomis žmonės galės at
likt savo lengvo darbo dale
lę ir linksmintis grože, o 
nakčia jie galės studijuoti 
visatą ir gėrėtis ja. Tuo
met žmogus gvvęs, o nemie
gos.

Dono Kazokas.

Feljetonėlis.

MISIJONIERIUS.
Tūlas misionierius pasa

kė: "Niekuomet nebuvo pa
togesnės progos nešti Kris
taus mokslo chiniečiams, 
kaip dabarr.”

Iš laikraščių.

Misijonierius galvoj o : 
koks darbas butų maloniau- Į 
sis ir krikščionių bažnyčiai ? 
Nugi, turbut, atverst prie 
tikrojo Dievo stabmeldžius, 
apkrikštyti juos!

Misijonierius paėmė žem- 
lapi pažiūrėtų, kur tie stab
meldžiai gyvena.

Bekstelėjo ranka Į Ameri
ką — tiesa, čia yra stabmel
džiai, bet kasžin kodėl jo šir
dis nelinko prie Amerikos 
netikėlių; numojo ranka:

— Bala jų nemato!
Apsistojo ant Europos. 

Čia, rodos, nebesą ko krik
štyti — seniai visi krikštyti 
ir perkrikštyti!

Afrika. Misijonierių šiur
puliai nukratė: jis neseniai 
skaitė, kad Afrikos laukiniai 
baisiai nekultūringi ir ne
mandagus žmonės—sugrobs 
kokį baltveidį ir dalinas: kas 
kulšį, kas ranką, kas kepe- 
nas ir širdį, net ir virti ne
verda. Suėdę gi iš džiaug
smo ima, kaip pasiutę, juok
tis ir šokinėti, tartum jie žą
sienos butų privalgę. Kas 
gali pas tokius barbarus va
žiuoti, apsaugok motina 
švenčiausia!

Australija — gal ten ir 
nieko nebūtų, bet jau ta to
lybė neišpasakyta 1 Beva
žiuojant, ant jūrių gali aud
ra pakilti, apvirs laivas ir 
misijoms galas! Nė Dievui, 
nė bažnyčiai neatneši nau
dos!

Ant galo misijonieriaus a- 
kįs susilaikė ant Azijos. Il
gai jis žiurėjo, ilgai durnojo. 
Čion kelias nepertolimas ir 
svarbiausia, rodos, azijiečiai 
žmogienos nevartoja! Ne
blogai butų apkrikštijus kad 
ir tuos chiniečius! Rodos, 
jų yra keturi šimtai milijo
nų. Jie pažinę tikrąjį Dievą 
jie duos po dolerį Dievui ant 
garbės, žurėk — keturi šim
tai milijonų dolerių, jei po 
du doleriu — aštuoni šimtai 
milijonų, o jei po šimtą iš
klos kožnas chinietis — čia 
ir suskaityti nebegalima!

Reikia dumti Chinijon! 
Ir misijonierius išvažiavo. 
Kelionė laimingai pavyko. 
Misijonierius išsėdo Chi- 

nijoj ir, dvilktelėjęs Į šalis, 
pamatė einantį chinietį.

— Ei, ei, tu, palauk, sus
tok ! Kaip tave ten čun-f un- 
čun ar Trach-ta-ra-rach... 
Na, vistiek, kaip tau vardas, 
tas nesvarbu, tik sustok! — 
Šaukė misijonierius.

Chinietis sustojo. 
Misijonierius užklausė: 
— Ar Dievą tu turi?
Chinietis nusišypsojo:
— Užeik pas mane trobon, 

pamatysi, visos kertės pris
tatytos dievų.

— Vadinas, tu balvonams

meldies! Pražuvęs esi žmo
gus, pražuvusi tavo siela! 
Jei numiręs nori būt palai
mintas, krikštikis, priimk 
musų tikėjimą, atsiversk 
prie musų Dievo! O taip, ta
vęs su visais tavo balvonais 
laukia amžina pragaro ug
nis!

— Nu jau... Kuogi tie jū
sų dievai geresni už manuo
sius, — atsiliepė chinietis.

— Aš tau sakau, kad męs 
krikščionįs tik vieną Dievą 
teturime! Ir musų Dievas 
nesimėto po kertes, kaip jų- 
sų balvoneliai! Musų Die
vas ten, ant augštybių vieš
patauja !

— Kur? — paklausė chi
nietis.

— Ten, ten! — aiškino mi
sijonierius, rodydamas į 
dangų.

Chinietis pakėlė galvą ir 
užsižiopsojo Į dangų — akis 
vartė ir šiaip ir taip: stengė
si tą Dievą pamatyt ant aug
štybių.

Misijonierius nuo galvos 
iki kojų apžiurėjo azijatą ir 
atsiplojusiame kišeniuj pa
matė makelį su pinigais. 
Dvasiškas tėvas pagonio ki- 
šeniun Įleido du pirštus ir 
ištraukė makelį, bet taip 
vikriai ištraukė, kad chinie
tis nieko nepajuto — matyt, 
misijonierius tuose dalykuo
se yra didelę praktiką turė
jęs*!

Pagoniui nusibodo žiūrėti 
Į dangų ir jis pasakė:

— Meluoji tu, jokio Dievo 
aš ten nematau! Ot,ten de
besėlis plaukia — tas tiesa, 
— ir, gribštelėjęs kišeniun, 
išgąstinai sušuko: — Mano 
pinigai! ?

— 0 kas? — giliai atsidu
so misijonierius.

— Mano pinigai! — aima
navo chinietis. — Ką tik, da 
prieš mudviejų susitikimą, 
aš graibiau, makelis buvo, o 
dabar nebėra...

— Matai, pagoni, mųsų 
Dievas stebuklą rodo! Tegul 
tavo dievai būna taip gudrus 
ir ką nors panašaus pada
ro!... Buvo pinigai ir nebė
ra jų! Musų Dievas visaga- 

I lis!...
Chinietis dejavo:
— Mano pinigai, mano pi

nigai ! Ką aš dabar darysiu, 
prisieis badu mirti, juk tai 
paskutiniai skatikai buvo!...

— Palauk, azijate, ko čia 
pukšti! Musų Dievas ir ki
tokį stebuklą gal padaryti, 
gali padaryti, kad tavo pini
gai vėl bus kišeniuj, jei tik 
aš prie savo Dievo pasimel
siu.. Tu dabar supranti, koks 
musų Dievas. Krikštykis!

— Nu, pasimelsk, kad tik 
atsirastų pinigai, priimsiu 
tą krikštą, — dejavo chinie
tis.

— E, koks tu! — atšovė 
misijonierius. — Tu, vadi
nas, dėl pinigų tiktai priim
tum krikštą. Ne, musų ti
kėjimui, musų bažnyčiai to
kie žmonės nereikalingi, ku
rie už pinigus krikštijąs, ku
rie gaudo svieto marnastis. 
Męs savo avinyčion priimam 
tik tokias sielas, kurios kri
kštijąs iš persitikrinimo! 
Negaliu melstis, kad Dievas 
stebuklą parodytų, kad su
sirastų tavo pinigai — nuo
dėmė man butų melstis. Su
diev! — ir misijonierius nu
keliavo toliau platinti tarp 
pagonių Dievo žodžio.

P. Butėnas.

Madų vergai.
Nors męs pripažįstame, 

jog žmonija jau yra civili
zuota, vienok ji dar nemoka 
save apsirėdyt taip, kad jai 
atsieitų pigiai ir butų pa
ranku ir sveika. Vyrai 
nuolatos kaltina moteris už

vis naujas ir naujas madas, 
kurios atsieina brangiai ir 
nesuteikia jokio paranku- 
mo. Vienok lai vyrai pasi
žiūri patįs į save, tuomet ir 
jie persitikrįs, kad esą ma
dų vergai. Ar jus išvarysi
te ant gatvės vyrą, apsirė- 
džiusį visai skirtingai, ne
gu kiti? Paimkime, kad ir 
vyrų nešiojamus kalnierius. 
Užsideda ant kaklo storą li
ninį, sukrakmolytą ir į medį 
panašų kalnierių, kuris ne
leidžia atsakančiai galvos 
sukinėt, kaklui laisvai veikti 
ir stabdo kraujo cirkuliaci
ją. Per kaklą kraujas te
ka į smegenis, tą svarbiausį 
musų kūno organą, todėl y- 
ra labai pavojinga stabdyti 
kraujo bėgimą su kalnie- 
riaus pagelba.

Moterįs varžosi gorsetais 
juosmenį, o vyrai kalnie- 
riais kaklą. Kalnierius šil
tame ore padaugina keliais 
gradusais kūno temperatū
rą.

Iš kitos pusės paimkime 
vyrų vasarinius rubus. Ap
sivelka jie storais krakmoly
tais marškiniais, storą ir 
kietą kalnierių užsideda, už- 
siriša šilkinį kaklaraišį, ap
sivelka vilnonius rubus. Va
saros laike jie galėtų iškep
ti tokiuose rūbuose ir išrodo 
pasiryžusiais eit jieškot 
šiaurinio žemgalio.

Taigi vyrai negali girtis 
savo rūbų gerumu, kaip ir 
moterįs to negali daryti.

Jos turi dėvėti gorsetą, 
kuris stabdo jų muskulų iš- 
sitobulinimą, daro jas ne
rangiomis,stabdo kraujo cir
kuliaciją, kas pagimdo gal
vos skaudėjimą, vidurių ne- 
normališką dirbimą ir kitas 
ligas. Bet lai tik tūlos mote
rįs pamestų gorsetus, kaip 
tuoj vyrai pradėtų juoktis, 
kad jos per storos, į stulpą 
panašios. Tik tuomet mote
rįs gali pamesti madas, kada 
jos visos vienu sykiu tai pa
darytų. Dabar jos pačios ži
no apie gorseto kenksmingu
mą ir kiti tai žino, vienok y- 
ra priversta jį nešiot, kad 
neatsiskirt nuo kitų, kad ne- 
likt išjuokta ir turt progą 
atkreipt į save priešingos ly
ties atidą.

Moterįs turi dėvėt kelis 
svarus svetimų plaukų, ne
šiot pilną galvą plieninių 
špilkų, turi avėt su dviejų 
colių augštomis kulnimis 
čeverykus — ir vis tai, kad 
išrodyt gražia, kad būt ap
sirengusia pagal madą. Mo
terų rūbai nedaug kuo ski
riasi nuo ispaniškos katalikų 
inkvizicijos įrankių ir ji 
nuolatos kenčia.

Na, ir ar galima sakyti, 
kad žmonija jau civilizuota 
yra.

Męs iš praktikos žinome, 
kad niekas nekenčia riebios 
moteries. Nestebėtina, kad 
moteris turi save varžyt, tu
ri gert visokius nuodus, kad 
tik likt plona, menka.

Žmonės patįs save kanki
na, jie patįs padaro save 
dievų, madų ir kitokių iš- 
mislų vergais.

Marė Vaitėkaitienė.

$2,000,000 pašalpos.
Londonas. — žuvusių ”Ti- 

tanico” jurininkų šeimy
noms sušelpti sudėta jau virš 
$2,000,000 aukų. 1,446 ypa- 
tos reikalauja pašalpos.



Per skylę
Nors retkarčais, vienok tekdavo man 

prilįsti ir prie klebonijų durų skylės. Mat, 
ten tankiai stovi kokis nors klapčiukas, ku
ris sulaiko prisiartinančius.

Sykį aš pridėjau kairiąją akį prie vie
nos klebonijos durų skylės ir žiuriu: ma
tau skepetaitę pakabintą ant klemkos. Pū
stelėjau ir ji nukrito. Pridėjau tuomet de
šiniąją akį ir išvydau storą, iškaitusį kuni
gą su gražios lyties ypata. Negaliu jums 
pasakyt, ar tai buvo gaspadinė, ar kokia 
parapijonka, ar šiaip iš kur aniolo atsiųsta 
laimė. Ir oi, oi, skaitytojau, ką aš toliau ma
čiau! Ir tau kinkos pradėtų drebėti, jeigu 
viską išpasakočiau. Bet nusiraminkite: aš 
žinau, kad nereikia žiūrėti, ką kunigas da
ro. Tik išnetyčių man pasitaikė akį pridėt 
prie durų skylės tokiam karštame momen
te. Kitais sykiais kaip tik panašias scenas 
išvydau, tuoj atidą atkreipdavau į šalį.

Jeigu jus niekam nesakysite, tai aš pa
sakysiu, kad aš matydavau kunigus pinigus 
skaitant tūkstančiais dolerių, matydavau 
juos girtuokliaujant ir blevizgojant, maty
davau ir girdėdavau, kaip jie juokiasi iš per 
išpažintį girdėtų žmonių nuodėmių, kaip jie 
juokiasi iš tikinčiųjų ir pripažįsta juos avi
nais. Bet viską tą užlaikykite slaptybėj, 
nes ir aš tyliu apie daugybę matytų scenų.

A. Antonov. 
(Pabaiga).

NORS DAUG...
Nors daug pasaulije žinau 
Gražybių, lobių visokių — 
Už viską tą aš nemainau 
Vien tavo mėlynų akių!

* * *

Lai gandin Dievu ir velniais, 
Lai siūlo ”keplą” po mirties... 
Vienok su žvilgiais tais švelnais 
Nenoriu skirtis lig mirties!...

* * *

Aš monams netikiu seniai, 
Negi tikėsiu jiems kada... 
Tik vienatinei — tau vienai 
Šventai tikėsiu visada!

St. Strazdas.

EPIGRAMA.
Šventai prisiekę viens antram 
Likti vyru ir pačia,-------
— „Toliau?”... Palaukite... Tuščia! 
Ar viską jums žinot? Ir kam?

Prisiekęs... Na, tai kas iš to? — ' 
Atgal atsiėmėm ir vėl...
Gana su savo tuo: „Kodėl?!” 
Ar galvos gelia jums nuo to?

St. Strazdas.

LiUDVY t E.
Gi vikrumas mus’ Liudvytės! 
Kur tik eina — vis pirmoji... 
Žiuri — salsti... Tos akytės — 
Rodos žydra mėlynoji!

O meilumas mus’ Liudvytės — 
Vargiai rastum kitą tokią... 
Saldžios, lipšnios jos lupytės... 
Ir širdužė ne bi kokia.

St. Strazdas.

SUPRASKIM.
Nors tamsu tebėra ir ors sudarkytas, 
Ir stovi erdvėje juodi debesiai,
Bet, mieli, supraskim, kad aušta jau rytas, 
Nes gieda linksmieji garsiai veversiai.
Supraskim, kad saulė skaisti, spinduliuota 
Tuojaus jau maloniai ir skaisčiai tekės, 
Šią tamsią žemelę erškėčiais išklotą 
Dorybės ir meilės spinduliais apšvies.

Supraskim, kad giedri dienelė išaušus 
Prašalins tamsumą juodosos nakties 
Ir liaudis tamsumo pritraukus, įkaušus 
Blaivintis — žiūrėti į šviesą pradės.

Tad kelkimės, broliai, pradėkim judėti— 
Sukibkim prie darbo išvieno, karštai, 
Ne gėda bus keltis ir darbas pradėti, 
Kuomet švies saulutė pakilus augštai.

Juškutis.

A. Antonov.

Karė su japonais nesibaigė. Plačiai 
pasklydo gandas, kad antru sykiu įvyks 
mobilizcija. Gyventojai suerzinti: dideli 
mokesčiai, karės nesisekimas, kareivių ba
davimas, valdininkų žvėriškumas — viskas 
erzino valstiečius ir jie gatavi buvo neduot 
atsarginių. Iš vienur ir kitur jau girdėjosi 
apie pasipriešinimą, daugelis pradėjo bėgt 
į svetimas šalis, kiti slapstėsi namie. Aišku 
buvo visiems, kad stoka pas gyventojus vie
nybės, sutarties, o šiaip jų niekas neįveiktų. 
Pas visus žmonijos draugus buvo vieninte
lė idėja sukurstyti gyventojus prie vienlai- 
kinio pasippriešinimo valdžiai. Kas kaip iš
manė ir išgalėjo, taip darbavosi dėl šios idė
jos. Energijos ir entuzijazmo pas veikė
jus buvo daug. Kartais jų fantazija tiek 
išbujodavo, kad jie nuskęsdavo bangose 
revoliucijoniškojo romantizmo. Jeigu tuo
se laikuose kas butų paklausęs bile veikėjo, 
kokis yra jo gyvenimo tikslas, tai atsaky
mas butų buvęs trumpas ir aiškus — kad 
veik skriaudos prašalinimui. Apie kalėji
mo baisumą ir mirtį turbut niekas nepai
sė ; jeigu ir paisė, tai tik todėl, kad nelikti 
atstumtu nuo veikimo. Jei nelaimė pasi
taikė kuriam nors papult į valdžios nagus, 
tai mirtis ir bausmė buvo sutinkamos su 
nusišypsojimu. Netik jautrus inteligentai 
atsižymėjo tokiu entuzijazmu, o ir valdžiai 
priešingieji ūkininkai, ir darbininkai. Pas 
visus užgimė kokis tai jaunumas, šviežu
mas ir senesnieji veikėjai atrasdavo pilnus 
draugus 16 ir 17 metų amžiaus jaunikai
čiuose.

Tokiais veikliais jaunikaičiais buvo ir 
Upėnų Antans su Užpelnių Jonu. Pastara
sis išrodė kiek rimtesniu, bet jis netiek ran
gus. 17 metų Antanui prisieidavo pliekt 
18 varstus iki savo draugo, o ten pas juos 
prasidėdavo svarstymai, ginčai, sprendi
mai. Abu jiedu gimnazistai ir vasaros va- 
kacijų laike liuosi. Veikimui dirva plati, 
tik nevisuomet gali musų gimnazistai pasi
slėpti iš tėvų akių, kurie bijo, kad jų vai
kus nesuareštuotų ir visos mokyklos lėšos 
ant nieko nenueitų. Ypač Jono tėvai da
bojo jį, nes jie buvo nusprendę leist jį į ku
nigus. Jie girdėjo, kad sykį papuolusi į 
valdžios nagus paskui skaito neištikimu ir 
į seminariją nepriima. Tečiaus sūnūs į ku
nigus eit nemanė ir tėvams apie tai nesakė 
tik todėl, kad jie nenustotų leidę į mokyk
lą.

Atėjo sykį Antanas ir pranešė Jonui, 
kad per krasą liko prisiųstas glėbys atsi
šaukimų, kuriuos paveda jiedviem išdaly
ti. Atsišaukimai kviečia atsarginius ne
klausyti valdžios ir neiti į karę. Jie pri
siųsti kaip tik tame laike, kada Antanas su 
Jonu jau kelinta diena kaip svarsto, kaip 
išleidus atsišaukimus. Abu nutarė šią pat 
naktį juos išnešioti po kaimus ir prikabin
ti prie durų ir kryžių pakeliuose. Antano 
tėvai buvo papratę nesulaukti jo, nes žino
jo, kad jis tankiai apsinakvoja pas draugą. 
Jis ir šiąnakt drąsiai apsinakvojo, kad nak
ties sulaukus, kada visi miegos, tyliai išeiti 
su savo draugu ir pradėti darbą. Taip jie
du ir padarė. Tylioj naktij išlipo per langą 
ir greitais žingsniais leidosi link vieškelio. 
Ten apsistojo ir pasiskyrė, į kokius kaimus 
katras eis, pasiėmė po pluoštą atsišaukimų 
ir, labą nakt vienas kitam tarę, leidosi eit. 
Greitai vienas kito nebematė nakties tam
soje.

Oras buvo stebėtinai gražus. Stambia 
rasa apdengti žolynai vietomis blizgėjo si
dabru prieš mėnulio šviesą. Dangus mėly
nas ir skaistus; vakaruose dar matosi rau
doni saulėleidžio ruožai. Žavėjanti tyla 
viešpatauja visur. Sumigo visur arklia
ganiai, arkliai įsitįžo graužt žolę; nesi
girdi liūliuojančių dainų ir skardaus kva
tojimo ; nežvengia į ganyklą atvesti arkliai. 
Tik kur tai toli, toli loja šuo. Balsas jo lė
tas, tęslus. Tai paprastai jis loja, tai kau
kia laikais. Kokis tai slegiantis įspūdis da
rosi tokį lojimą girdint nakties tyloj, einant 
vieškeliu tarp laukų ir pievų. Viskas mie
ga. Rodos ir medžiai, krutenusieji savo il- 

(Toliaus bus).

Pajieškojimai

Pajieškau savo pačios Onos Raš- 
. kauskienės, ji apleido mane 16 d. lie
pos (July), 1912 m. paimdama su sa
vim dvi dukreles, vieną 5 metų, kitą 
tik 10 mėnesių. Ji kalba tiktai lietu
viškai. Išbėgo su ruskiu, kurio var
das Kichon Sudak. Moteriškė apie 5 
pėdų ir 4 coliu augščio, 26 metų, tam
sių plaukų ir gražaus veido. Paeina iš 
Vilniaus gub., Trakų pav., Žaslių pa- 

j rapijos, Rečenių sodos, po tėvų pra
varde Buckiutė.. Vyras apie 5 p. ir 5 
colių augščio, rusvi plaukai. Kalba 
tik maišytai lenkiškai su rusku.

Jeigu kas ją patėmytų, širdiingai 
meldžiu man pranešti už ką teiksiuos 

i atlyginti. [32]
Stanislovas Račkauskas,

13 Sherman st., Peabody, Mass.
—

Pajieškau savo vyra Stanislovo 
šekšnio, jis paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Šiaulėnų parapijos, No- 
tiškių kaimo. Jau 4 metai kaip A- 

■ merikoj neturiu jokios žinios nuo 
jo. Žmonės šneka, kad jau su 
kita apsivedęs; kiti vėl pasakoja, kad 
matę jį neseniai apie New Yorką čy- 
stijant žmonėms čeverykus ant boto. 
Jis yra 29 metų amžiaus, 5 pėdų aug
ščio, akis rudos, plaukai juodi, su a- 
kiniais ir nosis kreiva į kairiąją pu
sę. Aš esu tik trečia sąvaitė iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti arba jo 
paties, arba kas apie jį žino malo
nės man pranešti, už ką aš busiu la
bai dėkinga. [34]

Salomija šikšnienė,
227 Park avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau posūnių, Augusto ir Mo
tiejaus Uždavinių. Pirmasis 24 me
tų amžiaus, didelio ūgio, 8 metai A- 
merikoj; antrasis 22 metų amžiaus, 
7 metai Amerikoj. Aš jų pamotė 
Vilniaus gub., Trakų pavieto, Valki
ninkų parapijos, Dargužiu sodžiaus, 
meldžiu kas apie juos žino, pranešti 
man šitokiu antrašu:

Viktorija Uždavienienė,
6 River st., W. Lynn, Mass.

Pajieškau trijų draugų: Povilo Pil
kausko, Andriaus Žilagalvio ir Zeno
no Pilkausko. Paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Biržų parapijos, Mic
kūnų sodos. Meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu:

Antanas Kairys,
Box 64, Taft, III.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 24 metų amžaus tur būt 
laisvų pažiūrų ir nesibijot civiliško 
šliubo. Aš esu 22 metų amžiaus. 
Norinčios platesnių žinių teiksis at- 
sišaukt per laišką. Atsakymą duo
siu kiekvienai.

J. Kazakevičius,
320 Edward st., Rockford, III.

Pajieškau švogerio F. Valungevi- 
čiaus, iš Vilniaus gub; taipgi Elzbie
tos Vabaliutės, Marijonos greveliu- 
tės, Barboros šelužienės ir M. šelužio. 
Tie visi iš Suvalkų gub. Kas apie 
juos žino, meldžiu pranešti šiuo ad
resu:

M. Lanauskas,
145 Latorbe st., Peoria, III.

Pajieškau M. Sudžiaus, Kauno 
gub., Raseinių pav., Vainuto parap. 
Pirma jis gyveno Philadelphijoj, Pa. 
12 metų jau Amerikoj. Jis pas ar 
kas kitas teiksitės duoti manžiniš.

S. Anušauskis, 
4617 Hermitage avė., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Mit- 
kevičiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Batakių parap; apie 18 metų Ame
rikoj. Girdėjau buvo Chicagoje. Mel
džiu atsišaukti šiuo antrašu:

Juozas Rimeika,
800 E 8th st., Chester, Pa.

Pajieškau švogerio Juozapo Dragū
no ir jo sesers Onos Draguniutės. 
Abu iš kaimo Netičkampio, Kvietiš- 
kio gmino, Marijampolės pav., Su
valkų gub. Girdėjau kad atvažiavo 
į Ameriką. Meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu:

Ad. Kazakevičius,
Box 121, Seelyville, Ind.

Pajieškau Stasio Biceno; trįs me
tai atgal jis dirbo giriose, Minneso- 
toj, ir vadinosi Stanley Miller. Kas 
apie jį žino, arba jis pats teiksis at
sišaukti, nes turiu svarbų reikalą dėl 
farmos.

Vincas Stanionis,
718 W. 18 st., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Vinco Ziulaus; ku
ris paeina Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Gižių valse, ir kaimo. Netoli 
20 metų Amerikoj. Malonėkite jus 
pats atsišaukti arba kas kitas prane
šti šiuo adresu: [34]

Mrs. Ona V’asaitienė,
24 Devonshire Rd.,

West Croydon, England.

Pajieškau draugo Antano Jokubau- 
skio; paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Šaukėnų par., Pabišių kaimo. 
Šiais metais atvažiavo į Ameriką. 
Turiu svarbų reikalą, malonėsite at
sišaukti pats, drba kas jį žinot, už 
ką busiu dėkingas.

Antanas Raila,
P. O. Box 160, Stoughton, Mass.

Pajieškau Antano Levickio, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Junkunių sodos, 
Vabalninku parap., 20 metų kaip A- 
merikoj. Turiu labai svarbų reika
lą, meldžiu jo paties atsišaukti arba 
kas apie jį žino, teiksitės pranešt 
šiuo adresu:

Miss. Konstancija Levickaitė,
246 Horda st., s Roxbury, Mass.

•v
JONAS KELBA

jis pasivadina JOHN CHAPS, buvo 
suareštuotas Bridgewater Mass. ir aš 
uždėjau už jį $200 kaucijos. Dabar 
jis nutrteismo pabėgo ir mano kau
cija prapuola. Kas apie jį man praneš, 
tam duosiu $10 dovanų. Jis yra augš- 
to ūgio, juodbriuvas, išrodo lygiai 
taip ,kaip ant šito paveikslo. Mano 
adresas toks: [32]

Jonas česna,
4 Depot st., Bridgewater, Mass.

Pajieškau pusbrolių Igno Daugi- 
niko, 9 metai kaip Amerikoj ir Igno 
ir Juozo Griškonių, suvirš 20 metų 
kaip Amerikoj; girdėjau, gyvena kur 
Pennsylvania valstijoj. Ir pajieškau 
pusseserės Agotos Kulinckiutės, po 
vyru Padrezienės; 5 metai atgal gy
veno Clevelande, Ohio, paskui išva
žiavo į Chicago, III. Visi Suvalkų g., 
Kalvarijos pav. Turiu pas juos svar
bų reikalą; jie patįs ar kas kitas tei
ksis duoti man žinią ant šio adreso: 

J. Griškonis,
1017 Market st., DeKalb, III.

Pajieškau apsivedimui draugės iš 
darbininkų klesos, nuo 18 iki 23 metų 
amžiaus. Meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso: [ 32]

J. Lietuvis,
534 — 23rd st., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų senumo, ji turi mo
kėt skaityt iir rašyt ir mylėti gražų 
gyvenimą. Aš esu 28 metų ir palei 
amata braižytojas (technikas). Mer
ginos norinčios arčiau susipažinti ma
lonės atsišaukti šiuo adresu: [36]

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

DrangysCiuReikalai
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, III. 

j Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,
4606 S. Paulina st., Chicago, III. 

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4602 S. Ashland avė., Chicago, III. 

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

____________
I
Lietuvių Imigracijos Dr-stčs

VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:
Visokiuose reikaluose susineškite 

1 su susirašinėjimų sekretorium 
I A. M. Stanelis,

45 Warwick st, Ne vark, N. J.
I S. Jankauskas, pirm.,

350 Nevark st., Hoboken, N. J.
Į A. žolynas, pagelbininkas,

23 Warwick s t, Nevark, N. J. 
V. J. Daunora (aptiekorius), iždin,.

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS, 
CHICAGO, ILL.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17 pi., Chicago, III. 
Pirmsėd. pagelb. Karolis Škadauskas, 

1504 S. 49 avė., Cicero, I1L 
Protokolų rašt. J. Šyker,

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

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

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

1830 Canalport avė., Chicago, I1L 
i LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 

CHICAGO, ILL.
VALDYBA:

; Prezidentas K. Raulinaitis,
3211 Union st., Chicago, III. 

Prot. rašt. K. Mikolainis,
930 — 33 st, Chicago, III. 

Fin. raštininkas, Bern. Guos,
3200 S. Halsted st., Chicago, III. 

Kasierius L. Ažukas,
3301 Auburn avė., Chicago, UI. 

Org. užžiurėtojas M. Titiškis,
3229 S. Halsted 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.

Reikalingas KRIAUCIUS.
Reikalauju lietuviško kriaučiaus, 

kuris galėtų darbą atlikt atsakančiai. 
Darbas ant visados. Kreipkitės šiuo 
adresu:

MIKE JOHNSON,
2 Summer st., Fitchbųrg, Mass.

Reikalingas Bučierius.
Lietuvių Ko-operativiškos Bend

rovės krautuvę, kuris mokėtų atsa
kančiai tą darbą ir kad butų apsipa
žinęs su krautuvės prekėmis. Gera 
vieta, gera mokestis geram žmogui. 
Atsišaukit tuojaus ant šio adreso:

Lithuanian Mercantile Company
A. M. Ruchas secretary,

1126 ŠTATE ST., DEKALB, ILL.

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

372 Bedford avė., Broklyn, N. Y.

GERBIAMI TAUTIEČIAI.
Lietuviai, kurie esate apsigyvenę 

gerose vietose, ypač kurie ūkininkau
jate sekančiose valstijose: Georgia, 
North Carolina, malonėkit atsišaukti, 
turiu svarbų reikalą: [34]

S. BACEVIČIA,
751 Cyrus st., Valparaiso, Ind.

PAJIEŠKAU PARTNERIO
Reikalingas partneris dėl petdidini- 

mo krautuvės, kurioj biznis išdirbtas 
nuo ilgo laiko ir tirštai apgyvento] 
lietuviais vietoj. Apie smulkesnes ir 
tolesnes informacijas, pranešime per 
laišką. Kreipkitės į "Keleivio” redak
ciją. [34]

GERAS KRIAUČIUS.
Galiu dirbt atsakančiai visą daę- 

bą, norėčiau kur lietuvių apgyven
tam mieste apsigyvent prie savo tau
tiečių ir daryti gyvenimą. Katras 
duos žinę, kur yra gera vieta, tam 
stengsiuos kuogražiausiai atsilygint 
ir busiu dėkingas. [33]

G. BALTULIS,
903 Albany st., Schenectady, N. Y.

Draugija Moksleiviams Šelpti r Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių 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
nių švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Ausros perka, prisideda prie žmonių 
švietimo darbo — beto gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokių_knygų reika
laujate, pirkite iš Ausroe Knygyno.

ADRESAS:
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago, 11L

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

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



TTTTlf ADICHPTIf JI žmogui ir nusižudyti bėda: HIIrlIlKlA I IK U skausmo kentėt daug nesi- UUUVlllUlllUl nori> 0 gerų nuodų, gero 
šautuvo ir gazo sunku gaut. 
Bankrutas tankiai priver
čia žmogų būtinai gyvent, 
ką jis ir su manim padarė.

Na, o kada žmogus užau
ga pilnai, tuomet jis ir bijo 
žudytis ir nenori, nes mer
ginos ji myli, velnio jis nie
kad neprarija, jei tik per
daug alaus negeria, nes alus 
yra tokis daiktas, kuris pa
daro gerklę slydžia ir vidu
riuose, lygiai ir smegenįse 
daug tuščios vietos dėl vel
nio. A. Baisus.

s rfK!

\v

žmo-

Ii B H i jj
Pasikėsinimas.

Turbut, kiekvienas 
gus šioj gadynėj nėra be
nuodėmės pasikėsinime ant 
savo gyvasties, žinoma, di
džiuma dėl gėdos ir kitokių 
aplinkybių nepripažįsta, 
bet jei žmonės kalbėtų apie 
save tiek teisingai, kiek jie 
meluoja, tai turėtume toli, 
toli eit, kol rastume žmogų, 
kuris neabejojo niekad, ar 

- tik nenusižudyt.
Saužudystės klausimas 

atsikartoja nelaimėse, nepa
sisekimuose ir t. t. Ir jei 
kiekviename pasikėsinime 
žmogus žudytus, tai jis tu
rėtų daug sykių keltis iš nu
mirusių.

Aš busiu atviras ir pasa
kysiu, kada ant savo gyvas
ties kėsinaus. Manau, ma
no pasikėsinimai supuls su 
daugelio kitų pasikėsini
mais.

Kada aš buvau visai ma
žas, jokių klausimų apie sa
vo gyvastį nestačiau ir ne
sikėsinau nusižudyt. Bet 
kaip tik išmokau šiaip taip 
kalbėt, tuoj išmokino mane 
poterius kalbėti, žegnotis ir 
11. Ir vieną sykį aš užmir
šau sukalbėt poterius prieš 
pusryčius, kas mane labiau
siai užgavo. Auklė man bu
vo įkalbėjus, kad jei be per- 
sižegnojimo ir poterių aš 
atsisėsiu valgyt, tai prary
siu velnią ir busiu kankina
mas po mirties. Kaip tik 
atsiminiau, kad valgau be 
poterių, kąsnį išspioviau ir 
išbėgau į sodą. Rūpestis ė- 
mė graužt mano širdį ir aš 
buvau gatavas pasidaryti 
sau galą. Ant laimės, van
duo tuomet buvo šaltas ir aš 
bijojau skandintis, o kitaip 
žudytis nemokėjau.

Antras mano pasikėsini
mas buvo, kada aš atsimi
niau, kad po išpažinties ne
valia valgyt, kol nepriimi 
švenčiausiojo, o aš skaniai 
valgiau serbentas klebono 
sode, kuris mane nusivedė 
pas save. Negalėjau išrišt 
klausimo, ar eit priimt, o 
paskui svarsčiau, ar tik ne
pasikarti. Vienok tuomet 
vos 7 metų buvau ir neišgal
vojau, kaip ir kur darbą at
likti, nes bijojau, kad ma
ma atras ir kiti vaikai 
juoksis iš manęs.

Trečias iš eilės pasikėsini
mas buvo, kada graži, jau
na ir lipšni mokyklos drau
gė atsisakė mane pabučiuo
ti. Aš, teisybę pasakius, I 
tuomet neketinau žudytis, Į 
tik abejojau, ką daryt, bet 
jai parašiau laišką su atsi
sveikinimu ir pasakiau, kad 
daugiau nematysime šia
me pasaulije. Klausimas 
buvo, kaip nusižudyti. Nu
sišausi — negražu bus, pa
sikarsi — dar biauriau, nu
sinuodysi — visas kūnas su- 
sigadįs. Būtinai reikėjo iš
rasti būdą, kad po mirties 
išrodyt gražiu ir merginai 
patikt. Kadangi neužteko 
gurdumo išrast tokio budo, 
tad likau dar gyvas.

Sykį galutinai subankru- 
tinau — o kam taip nepasi
taiko? — ir paketinau ne
gyvent ilgiau. Bet jus žino-

NAUDINGI RECEPTAI
Daktaro specijalisto.

Nuo gerklės skausmo: Pri
rišti šmotą lašinių ant stip
raus šniūro ir ryti, nurijus 
ištraukti, o ištraukus juos 
vėl nuryti. Atkartot tai 
kas vakaras ir rytas, o už są- 
vaitės-kitos skausmas šiur 
išeis.

Nuo nemigės: Jeigu jus 
negalite užmigti ir jokio 
daktaro receptai negelbsti, 
paklausykite musų specija
listo patarimo: Užsirašyki
te ”L. Minti,” o pradėjus 
skaityti šiur užmigsite.

Nuo kurtumo: Liepti šau
dyt sau apie ausis, o jei šū
vio neišgirsi, tai jau nė Phi- 
ladelphijos klinikos vaistas 
nepagelbės.

Nuo galvos skaudėjimo: 
Dantis visuomet nustoja 
skaudėjus, kada dantinin- 
kas jį prašalina. Taip pat 
reikia padaryt ir su galva, 
kada pradeda ją skaudėti, o 
užtikrinam, kad daugiau ne
skaudės.

Nuo plaukų slinkimo: 
Kam plaukų neišaugino nė 
profesoriaus Brunzos ste
buklingi vaistai, tam pata
riami nusipirkti gatavus 
plaukus, kurie dabar labai 
madoj.

Nuo proto silpnumo: Kad 
sustiprinti savo protą, 
įgyti didelį rimtumą ir ga
lėti išpėckoti taip ilgus 
straipsnius, kaip p. Širvydas, 
reikia išgerti kvortą rici
nos.

Atsargus.
— Eik šen, 

čiuosiu.
— Parodyk pirma rankas.
— O kam tai?
— Nes gali turėti kokią 

bilą apmokėjimui.

Waterburiečiui. — Nuo
vyreli, pabu- kitų korespondentų męs ne-

Atkirto.
Tūlas vyras, norėdamas 

vienai senai merginai ne
smagumą padaryti, klausia:

Kodėl visos senmergės, po 
30 metų, lieka vis davatko
mis.

O ji jam: — Dėl to, kad 
padėkuoti Dievui, kad jas iš
gelbėjo nuo velnio, pavidale 
vyro.

Musų ubagai.
— Ale gi ir drąsumas ta

vo taip smarkiai man čia 
skambint!

— Atleisk, ponuli, mat, aš 
mislinau, kad ponulio nėra 
namie.

Ir tas teisybė.
Daktaras: — Tamistai jau 

nėra vaistų, jau turėsi ke
liauti į amžinastj.

Ligonis: — Taigi dėlto aš 
ir noriu pasitaisyti, nes da
bar esu ant tiek silpnas, 
kad jokiu budu tenai nenu
keliausiu.

Įsišoko.
Kaimo mergina vedasi na

mo verši ir linksmai sau dai
nuoja. Sutinka ją prabas- 
čius ir sako:

— Tai jau tave, šeima, kas 
nors pabučiavo, kad tu to
kia linksma.

— O bene pabučiavimas 
priduoda linksmumo? — 
klausia mergina.

— Žinoma, žinoma — at
sako kunigas.

— Na, tai pabučiuok, ku
nigėli, mano veršį, nes jis 
labai nubudęs, jeigu paliks 
linksmesnis, tai kunigėliui 
tikėsiu.

|

Medega musų istorijai.
Kaip ten nebūtų, o musų 

tauta Chicagoj kila. P-nas 
Bulevičius — Bulutis, nors 
pas popų ėmė šliubą ir na
mie maskoliškai kalba, lie
tuvių tautai dirba su atsi
davimu. Šiomis dienomis 

i jis įgijo naują titulą, ir tai 
titulą nebile kokį, nes Chi- 
cagos daktarų plakato au
torius. Kad plačiau butų 
žinoma, plakatai siuntinėja
mi po visus miestus. Ant 
plakatų, apart daktarų pa
rašų, figūruoja da ir šito- 
kis: ”B. K. Balutis, 2-rasis 
'Lietuvos’ redaktorius, au
torius šito laiško.”

Didelis titulas, ar ne?_________
Reikėtų tai užlaikyt doku- gaspadinę, 
mentuose, kad rašant musų 
veikėjui biografiją nepra
leisti taip didelio nuopelno.

i

girdėjome, kad Naugatucke, 
Conn., taip gerai eitų darbai. 
Prie to, jus nepadėjote savo 
adreso po korespondencija. 
Netilps.

Kunigo Vaikėzui. — Pole
mikos netalpįsime, nors ji ir 
gera. Gal matėte, kad pa
našiai męs jau atsakėme 
"Draugui.”

SKAITYTOJO ATIDAI

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 knygas galite 
"Keleivio” redakcijoj arba pas i 
toją

Rev. V. Dembskis,
1419 N. Main Ave„ Scranton, Pa.

Visos tos knygos gaunamos taipgi 
ir "Keleivio” redakcijoj.

75c. i
10c. | 
10c. I 

i 10c. I

15c ' 
25c.

$1.00 |
$1.25 
gauti 

išleis-

John E. nolan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

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

Ilgi, ilgi metai.
Antanas: — Aš skaičiau 

Taikraštij, kad viena Ohio 
moteris sakos esanti 100 me
tų sena ir niekas jos dar ne
pabučiavęs.”

Jonas: — Jeigu ji ištikro 
negavo bučkių, jai gali ro
dytis, kad ji jau turi 100 me
tų.

Abejoja.
Apie trečią valandą šįryt 

aš užsirepečkinau ant tokio 
trepo, kuris sugirgždėjo. 
Nors bandžiau ,kad pati ne- 
išbustų, vienok girgždėji
mas ją prikėlė ir ji paklau
sė:

”Ar tai tu. Aleksandrai?” 
_ ”0 ar tu da kito ko lau-

te, kad nusibankrutinusiam kiai?” atsakiau aš jai.

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-

Russian-Amsrican Bureau.

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

$51.85; už didesnes sumas
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:
Russian American Bureau, 

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

CHICAGO, ILL.

AGENTAS
Visoj apielinkėj.

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

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

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

5

Telephone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis!
495 Broadway, So. Boston. i

Valandos:
Niio 12-2 diena ir nuo 7-9 vakare. :te «

Nedėlioms iki 3 vai. po pietą. į

E

r.

siII
Ė

I
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Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 ParmenterSt
Boston, Mass.

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

Pažino.
— Tas žmogus turi 

artistas.
— Kodėl? ar kad nenusi- 

kerpa plaukų?
— Ne, ale žiūrėk, jis jau 

trečią sąvaitę nešioja tą pa
čią apykaklę.

Įgimta, ne iš mokyklos.
Londone vienas vyskupas 

važiavo gatve ir išgirdo tris 
krautuvninkus aštriai besi
ginčijant. Jis sustojo ir pa
klausė vieno: "Kur tu, vai
keli, taip išmokai keikti?”

"Aš turiu įgimtą gabu
mą,” atsakė krautuvninkas, 
"nes tėvas buvo bėdnas ir 
negalėjo į mokyklą leisti.”

Lietuve Kriaučka iSiuvėja 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
sokiais siuviniais kreipkitės pas mus, 
o visados turėsit gerai pasiutus rubus.

ONA CEPULIONIENE os 
242 Broadway, So. Boston.

būt

į Dalina Turtai
i
*
*tI

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

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės tų knygų, kuris tik at
siųs keletą štampų už prisiuntimo kaštus. 

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

siems darbinin
kam žmonėms!

Redakcijos atsakymai
And. Kiveriui. — Ilga is

torija apie jūsų kunigą ir jo 
prie kurios jis 

ligonbutij sėdi, todėl žymiai 
sutrumpinome.

J. Maslauskui. — Rašte
lis labai neaiškus, todėl ne
galime perrašyti ir patal
pinti. Vienok nestokite pra
tintis rašinėt.

M. A. L. — Iš Brooklyno 
apie viską tą, ką jus aprašė
te, seniai ir net atkartoti- 
nai buvo rašyta. Netilps.

J. Kavlaičiui. — Apie tas 
vestuves jau buvo rašyta 
"Kel.” No. 31, tik biskį 
trumpiau. Atkartot neuž
simoka.

Jonui Baniui. — Straipsnį 
neapsiimame perrašyti ir 
patalpinti. Atleiskite.

Kvailiukui. — Straipsnelį 
"Sulietuvinkim Ameriką” 
netalpinsime, nes jis užgau
tų musų kaimynus, o nau
dos mažai atneštų, kadangi 
tai tik juokas.

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,I

IiI

NORS GYDEIS1 su kokiais pa
tentuotais vaistpalaikiais, arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
pinigus, o ligų 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:

PHILADELPH10S 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 tūk
stančius 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 geriau 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.

Philadetptiios M. Klinika yra ofici- 
ališkai paties gubernatoriai legalizuota.

VYRAI Ir MOTER|S. reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi
sada adresuot reik teip:

I
l
1
l 
l
l 
l
l1

VIENATINE LIETUVIŠKA 

A1TIUKA 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

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

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

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

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

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

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

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

Prcčkos nuo r erviško galvcs skaudėjimo 10 ir 25 c. 
£/ Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS Tm“.’

be

SO. BOSTON, MASS.

1

f

“Keleivio” Agentūra
Po Kaucija ir Priež ūra Massachusetts Banką Komisoriaus

t
l
*

i 
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The PHIL ADELPH1A M. CLINIC į 
1117 Walnut SI Philadelphia, Pa. V

Ateinantiems asabiškai ofiso valandos ♦ 
yra šios: A

Nuo 10 i? ryto iki 4 po pi<‘t. N<-dči. nuo Įį 
10 iki 3. V tam. ir Pėtn. nuo 6 iki 8 vak.

Laivakortes į ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančius apsaugojam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius j Lietuvą 
aprūpinant konsuliariškais pašportais.

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

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

Kreipkitės šiuo adresu:
iiiKELEIVIO”, AGENTŪRA 28 W. S-.gdway 

So. BostoneMass.



KELEIVIS

Korespondencijos
MONTELLO, MASS.

Liepos 5 d. atsibuvo para
pijos susirinkimas. Mitingą 
atidarius buvo svarstoma ką 
daryti su kun. Dragunavi- 
čiu. Vieni šaukė, kad lai 
kun. Drag. dar pasilie
ka, nes jisai padarysiąs vi
sus bedieviais, kiti spyrėsi 
prašalinti jį. Ant galo nu
tarė nuo 15 d. liepos nemo
kė! jam algos ir jis turi per 
dešimtį dienų išsikraustyti 
iš Montello. Dabar jau pra
ėjo laikas, bet jisai vis dar 
neišvažiuoja. Nežinia, ką to
liau parapijonai darys.

Lietuvis.
MONTELLO, MASS.

Liepos 23 Lietuvių Tauti
ško Namo Dr-ja turėjo me
tinį susirinkimą dėl išdavi
mo atskaitų ir apkalbėjimo 
apie tolimesnį darbą link na
mo statymo. Mitingą atida
rius buvo išduotos visų metų 
atskaitos. * Namo skiepas 
jau yra išmūrytas, kas lėša- 
vo apie $2000. Ant mitingo 
buvo svarstoma, ar pradėti 
šį metą toliau statyti namą. 
Visi nutarė, kad namas turi 
būt pradėtas statyt kaip 
greičiau galima. Kilo klau
simas, iš kur pinigų gauti. 
Visi nutarė, kad dėt da po 
antrą penkinę, ir katrie nė
ra davę, tie taipogi kėlė ran
ką, kad dės dabar. Butų ma
lonu, kad visi išpildytų savo 
prižadėjimą, tai kitą metą 
jau turėtume namą. Ant 
galo padėkavota delnų plo- 
jimu senajai administracijai 
už teisingą tarnavimą ir li
kos nauja išrinkta.

Lietuvis.
GRAND RAPIDS, MICH.

Liepos 28 atsibuvo soci- 
jalistų 51 kp. prakalbos su 
deklamacijomis, dainomis ir 
skaitymu prelekcijų. Visą 
reikalą atliko vietiniai kuo
pos nariai.

Deklamavo V. Juškaitis 
„Karalius ir darbininkai.” 
Kalbėjo J. Belskis, aiškinda
mas apie darbininkų padėji
mą. J. Dementis kalbėjo a- 
pie penktą Dievo prisakymą 
„neužmušk.” P. Kaušius 
skaitė prelekciją (Apie ką? 
Red.) J. Belskis antru kartu 
paaiškino darbininkų padė
jimą, ragindamas visus skai
tyt socijalistiškus raštus ir 
rašytis prie kuopos. Po tam 
choras užtraukė Marselietę. 
Publikos susirinko neper- 
daug. nes nebuvo garsinta 
dalinimu plakatų, o ypač tą 
dieną kunigėlis per pamok
slą liepė neit į „cisilikų ce
remonijas.”

V. M. Rinkevyčia.
TERRYVILLE, CONN.
Šiame miestelije randasi 

apie 5 tūkstančiai gyventojų. 
Yra dvi nemažos dirbtuvės— 
viena liejinyčia geležinių 
daiktų, antra spynų išdirby- 
stė. Pastarojoj dirba apie 
1500 žmonių, o kartais net iki 
dviejų tūkstančių. Lietuvių 
čia yra apie 30 šeimynų ir 
trissyk tiek pavienių; yra ir 
šv. Petro ir Povilo d-stė, bet 
gyvuoja silpnai.

Labiausiai čia žmonės de
juoja, kad nėra karčemų. 
Mat, pernai nubalsavo nelai- 
kyt, o musų žmonėms sunku 
apsieit be gėrimų. Jei kada 
nuvažiuoja į Bristol, tai dai
nuodami sugrįžta.

Lenkai šiame miestelije ge
rai gyvuoja; daugelis turi 
savo namus ir porą mėsos 
krautuvių; taipgi ir bažny
čią.

Terryvillio vaikinai bėduo- 
ja, kad merginų mažai esą: 
fabrikuose maža alga — ne
nori dirbt, o į namus tarnaut 
neina. ' žiogas.
EAST PITTSBURG, PA. 

21 liepos tūlas J. E. parsi-

vežė alaus ir įsigėrę su savo 
įnamiais. Paskui ėmė lošt 
kortomis, iš ko kilo vaidai 
tarp jo ir švogerio. Abu 
skaitosi smarkuoliai, todėl 
vienas kitam nenusileido ir 
pradėjo peštis. J. E. turės 
eit pas daktarą gydytis ran
ką ir veidus. Trumpanosis.

Naujo skaitytojo laiškas.
Skaičiau visus lietuviškus 

laikraščius, kurie moka gra
žiai save išgirti ir plačiai 
garsintis, tečiaus persitikri
nau, kad „Keleivis,” nors 
niekur nesigarsina, yra vie
nas iš geriausių laikraščių, 
kokis tįk lietuvių kalboj bu
vo kada nors spausdina
mas ; o jau 30-tas „Keleivio” 
numeris tai turėtų būt at
spausdintas aukso raidėmis 
ir padėtas muzėjuje.

Nuo šios dienos užsirašau 
”Keleivį” ir skaitysiu taip, 
kaip žuvis vandenį geria, ir 
visiems lietuviams, ant pa
viršiaus žemės gyvenan
tiems, linkiu jį skaityti.

Minotas Rimkevičius, 
Chicago, III.

L. I. Dr-jos Reikaluose.
L.I.Š.D. komisija dėl išrin

kimo žmogaus ant Ellis Is- 
land buvo išrinkus p. Ka- 
čergių iš Harrison, N. J. Jis 
tapo atmestas per p. Brown, 
kuris prižiūri visus Imigra
cijos namus, agentus ir at
stovus nuo draugijų. Prie
žastis atmetimo, tai kad iš
rinktasis esąs savininkas a- 
ludės; nors ir nebūtų savi
ninku dabar, bet jai jisai y- 
ra kada nors turėjęs saliu-
ną, tai negali būt priimtas 
kaipo atstovas nuo bile ko
kios draugijos.

L. I. Š. D. komisija dėl pa
statymo žmogaus turėjo su
sirinkimą 26 liepos, 1912, po 
No. 146 Morris st., Jersey 
City, N. J., ir nutarė pasta
tyti ant kvotimo šiuos kan- •J
didatus: Petrą V. Šarpalių 
iš Chicago, III., Joną H. 
Stankevičių iš Newark, N. 
J., Juozą M. Danielių iš New 
York, N. Y., Ant. Stanelį iš 
Newark, N. J. ir Ip. B. Bro- 
nušą iš Newark, N. Y.

Pirm. L.I.Š.D.
J. Jankauskas.

t

VISIEMS LIETUVIAMS 
NAUDINGA. į 

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje

Nuo 1 d. liepos mėnesio 
1912 metų įvedė Skyrių pa
šalpos ligoje. Tas skyrius 
yra svarbus netik dabar gy
vuojančioms SLA. kuopoms,: 
bet ir pašalpinėms draugy-į 
stėms, kurioms daug geriau į 
ir naudingiau prisidėti prie 
Susivienijimo, vesti pirmyn 
savo narių šelpimo darbą 
pagal vienodą tvarką ir iš 
vieno centro.

1) Naujai tveriančiosios 
pašalpos draugystės nerei
kalauja gaišinti laiko iš jieš
kant sau tiesų nuo valdžios: 
jos gauna čarterj iš Susivie
nijimo dovanai, tik reikia 
priduoti Susivienijimui tam 
tikrą aplikaciją ir tuomi jos 
sučėdins nuo 30 iki 50 dole
rių.

2) Draugystės nereika
lauja išmest 20 iki 30 dolerių
už spausdinimą konstituci
jos kas kelinti metai, mokes
čių knygelių, visokių blan
kų, nes iš Susivienijimo vis
ką gauna dovanai.

3) Mažose vietose, kur ne
galima sutverti pašalpinės 
draugystės nesant užtekti
no lietuvių skaitliaus, ten 
lengvai galima suorganizuo
ti S. L. A. kuopą ir įvest li
goje pašalpos skyrių, nes 10 
ypatų, neskiriant moterų, 
gali sutverti tokią pašelpi- 
nę draugystėlę, o tai nega
lima padaryti, nepriside- 
dant prie S. L. A.

I
I

4) Lietuviai blaškomi gy
venimo aplinkybių iš vietos 
į vietą, nenustoja būt na
riais ir gauna pašalpą kiek
viename laike, nes, persikel
dami į kitą vietą, nereika
lauja išnaujo jieškoti kokios 
pašelpinės draugystės ir 
prisirašyti, ir da laukt 6 mė
nesius, "kol pasiliks jos pil
nu nariu, kad gaut pašelpą.

5) Draugijų nariams, taip 
kaip ir S.L.A. nariams, nau- j 
dingą prigulėti prie S.L.A.

nuo 35 iki 40 m. $4.00; nuo 
40 iki 45 m. $5.00; nuo 45 m. 
amžiaus ir augščiau $6.00.

Tie, kurie da nepriguli 
prie S.L.A. gali įsirašyti į 
abudu skyrius mokėdami į- 
sirašymą šiaip:

Laipsnis I-mas — amžis: 
nuo 18 iki 30 m. — $2.50; 
nuo 30 iki 35 — $3.00; nuo 
35 iki 40 — $4.00; nuo 40 iki 
45 
$6.00. Laips. Il-ras — am- 

~_ — nu0 18 ik* 80 — $3.50;
visapusiškai pažvelgus. Kož-1 juo 30 iki 35 — $4.00; nuo 
nas gauna sąvaitinį laikraš- — S^.00; nuo 40 iki
tį dovanai, ir S.L.A. išleistas ~ ~
knygas už pusę dienios, po- 
smertinės nemažiau, kaip 
$150.00 ir ligoje pašelpą po 
$6.00 sąvaitėj, o mokėti rei
kia nekiek daugiau, jei da 
nemažiau, kaip į paprastą 
pašalpos draugystę.

Mokestis į pašalpos sky
rių 30 centų mėnesije. Už 
6 mėnesių tampa pilnais pa
šalpos Skyriaus nariais.

Visi S.L.A. nariai turi tie
są prisirašyti prie ligoje pa
šalpos Skyriaus be aprube- 
žiavimo amžiaus, mokėdami 
laipsniškai įstojimo mokes
tis iki 45 m. amžiaus, žemiau 
parodytu budu:

Nuo 18 iki 30 m. amžiaus 
$1.50; nuo 30 iki 35 m. $3.00;

i :

$5.00; nuo 45 iki 50 —

35 iki 40 — $5.00; nuo 40 iki

$7.00. Laips. IlI-čias — am
žis: nuo 18 iki 30 — $4.50; 
nuo 30 iki 35 — $5.00; nuo 
35 iki 40 — $6.00. Laips IV 
— amžis: nuo 18 iki 30 m.— 
$5.50; nuo 30 iki 35 — $6.00; 
nuo 35 iki 40 — $7.00.

Norinti prigulti prie pa
šalpos skyriaus būtinai turi 
prigulė! bent prie vieno ap
saugos skyriaus, visi mokes
čiai į abu skyrių turi būt 
mokami vienu kartu pilnai 
už visą mėnesį ar daugiau.

Reikalaudami daugiau in
formacijų kreipkitės pas 
kuopų viršininkus arba pas 
Centr. sekretorių, paduoda
mi savo pilną adresą.

S. L. A. Centro Sekr,
A. B. Strimaitis.

i

I
I

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausiu ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

JDANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu nauju#. Darba gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Lietuviška Agentūra.
i 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.
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie- 

j ku darbą artistiškai. Padarau fotogra- 
į 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.

i ____________ _ __________
TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. H. NAYOR
ĮpgT ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą. 
426*430 Eschauge Bldg.

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

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

K. Vasiliauską
28 W. Broadnay So. Boston. Mass. i

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

P. LORILLARD COMPANT

DIDIS GYDYTOJAS

II

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

SMAGUS RŪKYMAS

0

□F ¥ U A Ci^arettes JLJ X llrA 10 for 5c

Dr. IK. J. Moroney
218 Tremont st., Boston, Mass.

PRIESZAIS MAJESTIG TEATRA.

GRAŽIOS
' SATINO DOVANELES 
kiekvienoj ‘‘ŽIBA” dėžu* 

į tčj. Susidėk tuos pavekslė* 
' liūs. Iš j u galima pasida* 
| ryti gražias paduškaites ir 

šalikus.

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D

>c 22 
t'- S

Vienatinls tikras lietuvis daktaras Philadelphljoje, 
Ijrengė savo locną medicallšką kliniką ir naminį llgonbutį sav< 
llocname name. Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir valkų. Kurios ligos ne 
įgalima išgydyti su lekarstomis—daro visokias operacijas. Turi šim 
Kais padSkavonių už išgydymą, kelias ir čion talpina:

Širdingai dekavoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už išgydymu. 
IPer 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 MYKLASEVIČIA, P.O. Bos 
508, Foscroft, Maine.

MOTEJUS MIKALAJŪNAS sako taip:— Nors da aš visiškai neišgijau, 
bet su džiaugsmu siunčiu^irdingą padėkavonę didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Visos gyduolės, kurias man prisiuntė iš Philadelphijos j Angliją, yra la
bai naudingos. Turėjau aš nžsenėjusią akių 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 manęs išgydyti. Todėl visiems ligoniams patariu kreiptis 
prie daktaro Stankaus. Mano adresas : 73 Bread st., Edinburgh, Scotland.

As JONAS URBAITIS, P O. Box 122, St. Clair. Pa, d? kavoj u eavo tautiečiui daktarui Ig
notai Stankui už išgydymą manęs. Dirbdama“ mainos© buvau labai blogai apsirgęs net vis 
t.iniai daktagal atsisakė mane išgydyti. Kuomet nuvažiavau pas Dr. Stankų, jis priėmė man 
i savo naminį ligonbuti ir tupe.tlngai storojo© dieną ir nakti. Idant mane itgelbčti ls tos ligos 
Pertą galybę mokslo ir dideles etorones mano tautiečio daktaro, mane iškarto nuramino, nu 
oirmoe dienos pajutau, kad jau gynu, o,per 7 dienas likau visiškai išgydytas ir gugrižau sveik 
į savo namus.

Puritan, Pa., P O. Bov 167, Gnodotina* daktarę. Tgnatlns ^tankus, duodu jums žinoti 
kad nuo j ąsą gyduolių juntą sveikiau, bet da vieiškai neišgijau, dėlto prašau prisiųsti dau 
glaus gyduolių, kad galėčiau greičiau pasveikti. Jau dabar jnji’tn. kad mano kojos yra vai 
neaues ir užmlruslos gįslos pradeda atgyti. R/ZIMERAS JANISAUSKAS.

Tos padekavones vra patalpintos su pavelijimu pačių pacljentų.
Visi serganti sau rites prlę_daktaro Stankaus ypatiškai arba per laiškų, be skirtumo, kai 

toli gyventumėt, o aptureeit širdingą radą ir pagelbą.
Daktarišką rodą duodu dykai ypatiškai ir per laiškus. 

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad St., - - Philadelphia, Pa.

Tos padėkavonės yra ištirtos ir teisingos.

Ofiso valandos: iš ryto nuo 9 iki 1 po pietų Ir nuo 7 iki 9 vakare. Šventadieniais nuo 1 Iki 4 v

Didžiausia ir geriausiai intaisyta 
labatorija Naujoj Anglijoj.

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

Specijalistas sunkiose kroniškose 
nervu ligose

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

IR GERKLES.

Examinacija ir rodą dykai.
Offiso valandos ( Nuo 10 g yakare

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

Siutus 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 Oveckotus 

pigiausiai ir gerai.
Musy firma randasi ir Califor- ’ 
nijoj, todėl męs greičiau pagau-jl 
nam visokias naujausias formas. II 
Jeigu norite turėt gerus rūbus pi- 

gei, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyryjr Motery drapanas.

Tikras Jusų]brolis lietuvys

222 W. Broad way, ir 24 Ames street, 
SO. BOSTON, NASS. MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Bostcn. 21013.
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8 KELEIVIS
(Tąsa nuo 1 pusi.). 
Scranton, Pa.

Šiuom laiku pasidalinu su 
"Keleivio” skaitytojais liūd
nomis žiniomis: kaip pradė
jo angliakasyklos dirbti, nuo 
pabaigos gegužės mėn., ta
po užmušti šitie žmonės:

Mart. Čepkauskis, Kauno 
gub., Reseinių pav., Pašatuo- 
nio kaimo; Amerikoj pra
gyveno apie 21 metus, apie 
50 metų amžiaus, paliko pa
čią su 5 vaikais; liko nebėdi- 
na—paliko nemažai turto. 
Tamošius Sakalas, Suvalkų 
gub., Senapilės pav., Klebiš
kio gm., prabuvo Amerikoj 
apie 13 metų. Liko jauna 
pati su 4 mažais vaikučiais. 
Amžiaus buvo apie 40 m.

Jurgis Pajaujis, Suvalkų 
g.; prabuvo apie 17 metų A- 
merikoj. Liko bėdina pati 
sų buriu vaikų.

4 Jurgis Švarcas, Suvalkų 
gub; buvo pamokytas žmo
gus, kelių klesų. Paliko jau
ną pačią su keliais vaiku
čiais.

Tai vis gerojo kapitalo au
ka. Tegul būna jiems leng
va šita svetima Amerikos 
žemelė amžinai ilsėtis. O da 
kiek lietuvių užmušta, kurių 
aš nežinau.

Vincas Stasevičius iš re
volverio šovė savo pačią, bet 
gerai nepataikė, mat, buvo 
nemedžioto jas. Iš nusigan
dimo moteriškė parpuolė ant 
žemės, jo manyta, kad jau ji 
negyva, tad sau revolverį 
pridėjęs prie smilkinio pa
leido šūvį ir krito be žado 
ant žemės. Pati sveika ir 
gyva likusi džiaugiasi nusi
kračiusi neprieteli nuo savo 
galvos. Saužudis paeina 
iš Suvalkų gub.

Juozas Petrikys.
Gaudo Rosenthalio už

mušėjus.
Worcester, Mass. — Poli

cija dasižinojo, kad du iš Ro
senthalio užmušėjų atsirado i 
Worcesterije. Jie atvažiavę 

- iš New Yorko raudonam au- 
tomobiliuje; prie automobi- 
liaus buvęs da New Yorko 
"laisnis.” Jais yra "Lefty 
Louie, (Louis Rosenzweig) 
ir ”Gib the Blood” (Harry 
Harrowitz). Juos taipgi ma
tyta ir Fitchburge, Mass. 
Detektivai susekė, kad jie 
apsistojo ant nakvynės Lei- 
cester miestelije, apie 5 my
lės nuo Worcesterio. Todėl 
6 rugpiučio naktį kelios de
šimtis Worcesterio policistų 
išvažiavo automobiliuose jų 
suimti.

Moteries viduriuose rado 
nuodus.

Worcester, Mass. — Em- 
ma Biller gerdama 1 rugpiu
čio kavą staiga apsirgo ir 
mirė. Chemiškas ištyrimas 
dabar parodė, kad moteriškę 
užmušė cyanide of potas- 
sum, t. y. tie patįs nuodai, 
kuriais kun. Richeson nu
nuodijo savo merginą. Em- 
ma Biller nekaip sugyvenda
vo su savo vyrų ir pastaruo
ju laiku jau per teismą įieš
ko jo persiskyrimo. Policija 
egzaminuoja jos vyrą.

Nauja revoliucija Nica-
x raguoj.

Suv. Valstijų pasiuntinys 
praneša iš Korintos, Nicara- 
gua republikos, kad tenai vėl 
iškilo revoliucija. 29 liepos 
revoliucijonieriai atakavo 
sostapilę Managua, su kuria 
susinėsimas ir dabar esąs da 
pertrauktas. Revoliuciją su
kėlė generolas Mena, kurį 
prezidentas privertė atsisa
kyt nuo karės ministerio vie
tos.
Da nepripažįsta Chinų re

publikos.
Washington. — Suvienytų 

Valstijų valdžia iki šio 
nepripažįsta Chinų rėpi 
kos oficijališkai.

Kariškas stovis prieš darbi
ninkus Kanadoj.

Visame šiauriniame ang
lies ir geležies distrikte Ka
nadoj 30 liepos likos apskel
bta kariškas stovis prieš do
ką darbininkus, kurie įšėjo į 
streiką dėl užuojautos Du- 
lv.tho ir Superioro dokų dar
bininkams. 3 šimtai karei
vių iškrėtė sustreikavusių, . - , - . - . . . . _
darbininkų namus, jieškoda- tei^ni3 kreivai prisiekė, 
mi ginklų, ir, kaip laikraščiai Į 
praneša, rado daug revolve
rių, peilių ir kitokių įrankių, 
kuriuos tuojaus ir konfiska
vo. Streikieriai susideda 
daugiausiai iš italų ir gali- 
cijonų. Tarp streikierių ir 
policijos buvę jau susirėmi
mai. Policijos viršininkui A. 
McClellanui pramušta gal
va. Žaizda pavojinga.
Bulius užpuolė automobilių.

Elkhart, Ind. — Bulius, iš
vydęs raudoną automobilių, 
pereitoj nedėlioj šoko ant jo 
ir apvertė augštyn kojomis 
į klaną. 5 važiavusieji žmo
nės buvo sužeisti, o bulius 
vis drąskė automobilių ir 
baubė. Kitokio išėjimo ne
buvo, kaip tik nušauti įnir
šusį gyvulį, kas ir padaryta.

Roosevelto partijos susi
važiavimas.

Chicago, III. — 5 rugp., pu
sė po dvyliktai Coliseum sve
tainėj atsidarė Roosevelto 
partijos susivažiavimas arba 
konvencija, kur Rooseveltas 
bus nominuotas kandidatu į i 
prezidentus trečiai tarnys
tei. Delegatų susivažiavo 2 
tūkstančiai. Entuzijazmas 
didelis.

Žemė ir Žmogus.rė nė vieno darbininko už 
prigulėjimą prie unijos. Ir pamokinanti knyga. Iš

no žiloj senovėj, kaip jis kovojo 
su gamta ir kaip civilizavosi. 
Kiekvienas turėtų jų perskaity
ti. Su paveikslais............................25c.

teismas kompaniją išteisino. jos ,s“žinosi’ kaip, žmo?us/yve’ 
Streikierių advokatas H.

Vahey parašė prokurorui 
Pelletierui laišką reikalau
damas, kad tas dalykas butų 
geriau perkratytas, ir prirū
dydamas, kad darbininkai 
ištikro buvo pavaryti ir kad 
kompanijos perdėtiniai prieš

Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta kny

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

Prokuroras Pelletier atsi- 
i nešė su tuo reikalu į grand 
įjūry teismą, kur daugelis 
streikierių da po prisieka pa
liudijo, kad jie buvo pavary
ti iš darbo už prisirašymą 
prie unijos, ir grand jury 
tuojaus išdavė warrantus a- 
reštuoti kompanijos perdėti- 
nius. Jie pastatyti po $1,000 
kaucijos kiekvienas.

Pereitoj nedėlioj lietuvių 
socijalistų svetainėj buvo 
jau pirmos šio sezono pra
kalbos. Žmonelių prisirinko 
kiek tik galėjo svetainėn til
pti. Kalbėjo S. Michelsonas 
ir A. Antonovas. Paaiškinus 
apie Ettoro ir Giovannitti 
reikalą, žmonės sudėjo jų ap- 
ginimui $18.01. Aukavusių 
vardai tilps vėliau.

Pereitoj subatoj Wal- 
worth’e sustreikavo unijis- 
tai moulderiai. Girdėti, kad 
40 moulderių ir kitoj dirbtu
vėj pametė darbą. Streiko 
priežastis esanti tame, kad 
kompanijos nepildo kontrak- 
to.

BINGHAMTON, N. Y.
Nors čia lietuvių skaitlius 

j neperdidelis, vienok tarp jų 
jau randasi nesibijančių ap
švietos. Štai pavyzdis: L. S. 
S. kuopai užsisakius 30 egz. 
„Keleivio” No. 30, męs su 
draugu J. K. perėjome apie 
15 stubų pardavinėdami 
„Keleivį.” Vienur pirko, ki-1 
tur, kurie turi užsisakę, ne
pirko, bet bijančių "Kelei- 
vio” neradome, išskvrus 
vieną, kuris persigando pa
matęs paveikslą neženoto 
tėvo basakojo pasakė: ”Tai| 
dabar aš jau žinau, ką čia 
rašo.” Vėliaus užklausus ką- 
gi rašo, pasakė, jog nežinąs, 
ką rašo, bet jau iš paveikslo, 
suprantąs.

"Keleivis” tarpe bingham- Į 
toniečių daugiausiai skai
tomas. Vieni turi užsirašę, 
kiti nusiperka lietuviškoje 
krautuvėje, kur ”Kel.” yra 
parduodamas. S. J.

V

Vietinės Žinios.
Areštuoti karų kompanijos 

viršininkai.
Pereitoj sąvaitėj likos are

štuoti šeši Bostono karų 
kompanijos perdėtiniai už 
kreivąją prisieką, duotą 
prieš teismą, kuris jau pora 
sąvaičių kaip nagrinėja 
streiką. Suareštuotųjų var
dai yra Herbert A. Pasha, 
Joseph L. Webber, Thomas 
E. Williams, Kari S. Barnes, 
John A. Smith ir John H. 
Harrington.

Valstijos įstatymai skel
bia, kad nė vienas darbda
vys, nė viena kompanija ne
turi tiesos uždrausti savo 
darbininkams prigulėt prie 

j organizacijos arba unijos dėl 
pagerinimo jų būvio. Gi 
Bostono karų kompanija, 
kaip žinoma, buvo pravariu
si iš darbo 200 savo darbi
ninkų vien tik už tai, kad jie 
susitvėrė uniją. Reiškia, 
kompanija sulaužė įstaty
mus. Jos perdėtiniai buvo 
pašaukti į teismą pasiaiškin- 

•li- ti. Teisme tie ponai prisie
kė, kad kompanija nepava-

da

paėmė Bostoną.„Priešas”
Praėjusį panedėlį buvo 

bandymai paimti Bostoną. 
Raudonoji armija, kuri vi
suomet lošia „priešą,” už
puolė ant miesto ir paėmė jį. 
Užpuolikų buvo $100,000, o 
apginėjų arba mėlynosios 
armijos — 80,000.

Dykai $100.00
ir Auksinis Laikrodėlis

[7 S 6]
3 d1L 1 J

Parašykiteskaitlines toje žvaigždėje 
taip, kad abelna suma kiekvienam 
rėdelije išeitų po 15

Kiekvienas iš Jūsų turi progą lai
mėt kreditą ant $100.00, kurį męs 
priimsime kaipo dalį užmokesčio prie 
nupirkimo 10,000 kvadratinių pėdų 
lygios ir sausos žemės New Jersey, 
netoli didžiojo New York’o.

Prekė tos farmos yra $149.00; bet 
jeigu tikrai išrisite tą myslį ir pri
siusite mums, tada galėsit gaut tą 
farmą primokėdami tiktai $49.00 ir 
mokėsit ne ant sykio, bet tik po $5.00 
į mėnesį.

Kiekvienas, kuris pasinaudos šiuo 
pirkimu, gaus auksinį laikrodėlį. Pro
centų nė padotkų mokėt nereikia 
Pirkimo aktas dykai.

Reikalaukite žemlapių ir informa
cijų rašydami pas mus šitokiu adre
su: [34]

LITHUANIAN Dep’t. E
25 Church sL,Rm. 114, New York City.

KNYGOS
“Keleivio” spaudos.

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 
šitą knygą. Iš jos dasižinosi, 
kad musų protėviai 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.................................  35c.

Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslą. Ver

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

Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas 

su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu sa- 
liune alaus...................................... 10c.

Monologai ir deklamacijos.
Suorankis gražiausių eilių, tin

kamų prie visokių apvaiksčioji- 
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.

Tabakas.
Kaip jis žmonėms kenkia.......... 20c.

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

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

pielinkių lietuviame, 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 storai. Y- 
pač dabr męs turime gerų 
vaikams vežimėlių (keri- 
čių), klijonkų, linolėjų, (pa- 
dlaboms išmušt), aisbaksių 
ir patalų. Daug yra iš ko 
pasirinkti ir viskas pigiai, 
nes užlaikvmas krautuvės•J

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 jaunave- 
dziai.

t

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

NATARUUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS,
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai 

ALEXANDER ROSE 
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.'

REIKALINGA

. 400 VYRŲ Į 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.

25c.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

WOMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gyduoles 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadway> S* Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs per ezpresą gyduoles prisiusim

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st

J. P. TU NILĄ
Užlaiko didelę 

KRAUTUVŲ 
Deimanų, *. aikn>- 

džią,, Wolthom • El- 
gin, ir sliubinią x e- 
dų. Užlaiko m ke
liaujančius agentus ii 'rderius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRa'ANV: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

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

Musą agentai: J. A. Peldžius, J. Po
cius, J. Pociūnas, Liud. Pavalga ir

F. S. Simanckis.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSE, RUSSIA 

I Rotterdamą 8 <L į Liepoją 11 dieną.
$33.00
$48.00
$65.00

Russia,
Kursk, 24 Rugpiučio (August), 

Czar (naujas) 7 Rugsėjo (September)
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:

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

III klesa
II klesa

I klesa
10 Rugpiučio

$35.00
$50.00
$75.00

(August),

Sveikatos

BRAZIS UOGAUS

aoc.
50c.

..................... .25c. _
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.

...........10c. ir 1.00

..ąi.oo 

.. .75
ir 1.00 
ir 1.0® 
.. .50
ir .50 

.50

.25

.1O
3.00
.25
.25 
.50 
.25

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.........
Gyvasties Balsam as.... 
Nervų Stiprintojas.... 
Vaistas dėl Vidurių... 
Kraujo Stiprintojas.... 
Nuo kosulio....................
r_. _ __:;
Skilvinčs proškos... L.. 
Pigulkos dėl kepenų... 
Blakių naikintojas.........
Dėl išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis.................
Antiseptiškas muilas...____
Gumbo lašai....................50c. ir 1.00

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
90"Reikalaukite prisiuntimo katalogo'su musų gyduolių aprašymais *^88 

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
tt9 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo............................
Plaukų stiprintojas... .25c. ir
Linimentas arba Expelleris...
Nuo plaukų šilimo.................
Nuo Reumatizmo.....-5Oc. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų........... 50c. ir 1.00
Nuo dusulio.................................
Nuo kirmėlių...............................
Antiseptiška mostis.......... ...
Nuo viduriavimo................ ..
Kastorija dėl vaikų....10c. ir
Proškos dėl dantų.....................
Karpų naikintojas......................




