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kad pasirodžius kokiai krūve
lei žmonių, tuojau išblaškyti.

Tolstojus gimė 1828 me
tuose, 28 d. Rugpjūčio, dvare 
Jasnaja Boliaua, netoli nuo 
Maskvos. Už dviejų savaičių 
numirė jo motina palikdama 
išviso ketvertą vaikučių, ku
riuos tėvas pavedė tolimai sa
vo gimiuietei, panai 'Tatjanai 
Aleksandroi nai Jerkinskai.

Tolstojaus pirmas veika- 
kaJas ,,Kūdikystė” pasirodė 
1852 m.; neužilgo išėjo kitas 
veikalas ,,Vaikystė”. Abu vei
kalu visuomenė priėmė su en- 
tuzijazmu ir urnų laiku Tol- 

i stojaus vardas suskambėjo, 
kaipo garsaus raštininko, ir 
priskaitytas prie Turgenevo 
ir Gorčakovo.

1853 metuose prasidėjo
Krymo karė.

Tolstojus tuomet tarna
vo kariumenėj aut Kaukazo. 
Jis liuosnoriai pasidavė Į ar
miją Krymo apgynimo. Nuo 
Lapkričio 1854 metų iki Rug
pjūčiui 1855 metų jis buvo ap
gultas Sevastopoliuus tvirto
vėj, kur atsižymėjo nepapras
tu gabumu kariško genijaus. 
Tolstojus susipažinęs su kari- 

I škais darbais, parašė didelį 
veikalą ,, Ramybė ir karė”, 
kuris likos daugelio pripažin
tas už puikiausi paveikslą, 
koks tik buvo kada nupieš
tas. „Ramybė ir karė” iššau
kė karščias diskusijas ir kar
čią kritiką iš šalies valdinin
kų. Tolstojus baisiai pasipik
tinęs kruvinais darbais, srnar- 

, kiai užkirto per kelues karės 
dievui ir jo garbintojams. Iš 
viso Leo Tolstojus parašė dvi 
dramas ir apie tuziną kitokių 

! knygų.
Tolstojus niekina gra

žias drapanas, blizgučius ir 
kitas panašias tuštybes jau- j 

, uų žmonių; jis nešioja papra- į 
sto kaimiečio marškinius ir 
sermėgą, gyvena nedideliam i 
rumelyj be jokių puikybių 
ir papuošimų. Daugelis pri 

.'pažįsta, kad tai pirmas tokis 
žmogus pasaulyj, teip tvirto 

i proto, teip toli matantis ir 
teip išmintingai viską svar-1 
stantis. Filozofas Tolstojus yr 
grynai socijališkų pažiūrų,vi-' 
suoinet užtaria darbo žmones 
ir jiems pripažįsta pirmą vie
tą pasaulyje, liet aštriai kri
tikuoja ir peikia valdonus ir 
prispaudėjus žmonijos: užtai 
popai apšaukė jį bedieviu, o 
„šventasis” sinodas (bažnyti
nė valdzia)ekskomunikavo(at 

! skyrė) jį nuo cerkvės. Vėliau 

pasigailėjo ir norėjo priimti 
I atgal, bet Tolstojus tokią Į»ro- 

kad P°zici-fa atmetė.
I

—- Zmogėdystė ant Siherijos.
Peterburgas. 27 Rugpju-
- Iš Irkutsko praneša, 

kad iš priežasties didelio skur-

Ka i p Rusijoj, teip ir kitose ““v ***
v , . ’ .. go lavonus. Paupyj Korko-
salyse civilizuoto pasaulio at-,din gyvena lanntaii k,irie ba- 
sibuvo iškilmingi apvaikščio- 
jimai 86 metinio jubilejaus.
Rusijoj daugelyje vietų biuro
kratija buvo iižgynus rengti 
tam tikslui kokias nors viešas 
par<xlas ir demonstracijas. 
Ant gatvių buvo sustatyta 
skyriai raitelių ir pėstininkų, j žmonės ant kapinių palaidoti rininkai. Priežastimi to liud-j

iŠ RUSIJOS.
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Pabėgusieji^ kaliniai.
Peterburgas, 1 Rugsėjo.- 

Rusijos kalėjimų komisija 
praneša, kad nuo praėjusių 
metu to paties laiko iš kalė
jimu pabėgo 6,462 kaliniai.

Iš to skaitliuos 3.241 pa
bėgo nuo kalėjimų sargylios 
ir kareivių laike eskortavimo 
iš Kalėjimo į kalėjimą arba Į 
teismą. 50 pabėgimų buvo 
tiesink papirktų ir 480 per iš- 
silaužimą ir išgriovimą kalė
jimu sienų
mito ir minų. Mieste Akatni 
netoli nuo Irkutsko, aut 
berijus susekta S slaptus 
vos pro apačią kalėjimo 
UOS.

Per tą laiką užmušta
kalėjimų urėduinkų; 3 kar
tus kariumeuė iš lauko kalė
jimus bombardavo, kuriuose 
kaliniai buvo sukilę; 133 sy
kius kariumeuė viduj kali
nius malšino, šaudydama ir 
kapodama kardais.

Du šimtai ir keturiosde- 
šimts rengiamų pabėgimų su
sekta iškaluo ir nenusisekė; 
40 kalinių užmušta uš šnipi
nėjimą tarpe savo draugų ka
lėjimuose: nenusisekusių ban
dymų kalėjimus padegti bu
vo 7: gaisrų buvo 27, o patžu 
dyščių—42.

Gaudant bėgančius 97 
kaliniai nušauti 140 sužeista. 
Vis tai atsitiko kraujuoto Ka
ro žemėj bėgyje vienų metu.

Caro pusbrolis pardavė 
400.000 akrų girios.

Peterbugas. 31 Rugpjūčio. 
Dideli Įspūdi čia padare pasi
elgimas didžkunigaikščio Mi
kalojaus Mikolajevičiaus. Ke
liolika dienu atgal jis pavogė 
varui svarbiausius jo doku
mentus o šiomis dienomis 
pardavė vokiečių kompanijai 
Minsko gubernijoj 466.666 
akrų girios už 8.500.000 dol.

Kaip žinoma, jis tiek gi
rios niekad neturėjo. Kad 
nekiltų prieš toki pragaištin
gą girios išaikvojimą žmonės, 
d idž kunigaikštis perspėjo 
spaudą, kad nieko a$>ie tai 
nerašytų. 25,000 gyventojų 
Minsko gubernijos dabar nu
stos žiemos laike kuro ir ne
turės iš ko naujų triobų pasi 
statyti, nes visi senojai išeis 
Į Prusus.

L. N. Tolstojus serga.
Grafas Tolstojus sušilęs 

išsimaudė upėj ir nuo to sun 
kiai apsirgo ir, kaip šiądien 
praneša, daktarai sako, 1___
didžiausiam 20 amžiaus filo-į — 
zofuj reikėsią atimti kairiąją' 
koją. * i..

28 Rugpjūčio Tolstojui 
sukako 80 metų nuo gimimo, /"i

. ... z . ... do, ant Siberijos žmones vai-

I į

no ir baisaus atsitikimo buvo 
smarki audra, kuri siautė 
apieliukėj salos Kiuhiu.

Persijoj betvarke.
Teheranas, 1 Rugsėjo.— 

Tarp šacho ir jo ministrų ki
lo nesusipratimas. Aut vaka- 
rikščio posėdžio ministrų pir
mininkas Įnešė keturis suma
nymus ir pažymėjo, kad tuos 
sumanymus ministrų ta
ryba būtinai turi užtvirtinti, 
nes šachas to reikalauja. Te- 

jčiaus ministeriai išrado, kad 

tuos sumanymus jokiu budu 
primti negalima ir uupeikda. 
m i šachą už jo neaprybuotą 
sauvalę ir ištvirkimą, visi sy
kiu atsisakė nuo tarnystės.

I Persikeitimas Turkijoj.
Sultonas atsišaukė į vi

sus savo pasiuntinius užsie- j 
niuose, kad pasiųstų jam 
svarbesnius Įstatus ir plianus 
surėdymo svetimų viešpatyš- 

įčių. Iš tų Įstatymų sultonas 
nori pasiskyręs tinkamesnį 
savo kraštui perstatyti parla
mentui. Vokietija apie tai 

pasiskubino pir- i 
surė-;

Į
nezuelej iš ai.kti revoliuciją, 
kurią fiziškai rems Holandija 
su danija, pmigiškai ir mora
liškai Suvienytos Valstijos,

iColumbija duos liuosnorius 
revoliucijonierius, o Anglija 
viskam pritaria.

Yra jau ir vadovai revo
liucijos, tik pakol kas jų var
dai laikomi dar paslapty j. Ka
da sukils prieš Castrą žmonės 
ir valstybėj prasidės kova.Ho- 
landijos laivynas uždės blo
kadą Venezuelės uostų, o Co- 
lumbija spyrs iš kitos pusės 
nuo sausžemio; tokiu budu 
prezidentas Castro po Įtekme 
dviejų ugnių turės atsižadėti 
savo sosto. Tas bus labai len
gva įvykdinti, nes žmonės da
bartine valdžia neužganėdin
ti ir gavę parėmimą greitai 

.sukils. Revoliuciją žadama 
■pradėti kitoj pusėj Spalio 
mėnesio. Kaip girdėti. Nevv 

' Yorke tam tikslui sudėta jau 
milžiniška suma pinigų.

jungtinėj karalystėj (l'nited 
Kingdom).

Vokiečiai persigando cho 
leros.

Berlynas, 1 Rugsėjo. —j 
Aziatiškoji cholera, kuri ke
liauja skersai Maskolijos Į 
vakarus, padekė jau Lodzių, 
Lenkijoj.

Vokiečių sveikatos skyrius 
išsiųstas ant rusiškos sienos, 
kur kontroliuoja kiekvieną 
keleivi ar neužkrėstas cholera.c

IŠ AMERIKOS.

f

gąsdino aplinkinės žmonės. 
Kiti nieko apie tokius 
gamtoje apsireiškimus ne
žinodami, o pamatę puolan
tį su uošimu degantį akmenį 
mislyjo, kad jau bus svieto 
pabaiga, o Rooseveltas tuom 
tarpu saldžiai sau miegojo.

visi iškast'.

Statistika žmogžudysčių.
Kiekvieną žmogžudystę 

sunku sužinoti, nes raudono
jo Mikalojaus mėsininkai žu
do žmonės visuomet prieš au
šrą. kada visur kurtu ir ny
ku, visi miega. Jeigu žmogus 
pasmerktas miriop per pako
rimą, budeliai jį pakaria ten 
pat kalėjimo kieme, kada vi
si kaliniai sugulę ir niekas to 
nemato; bet jeigu per sušau
dymą, tai išvelia už miesto ir 
ten jį nudeila. Kiekvienas 
nužudymas užlaikomas dide 
lėj paslaptyj ir labai retai esti 
pagarsinta: išpildymą nus
prendimų visuomet negarsi- 
11a. Todėl žemiau paduotos 
skaitlinės gali būti daug ma
žesnės, negu jos ištikro yra. 
Si statistika surinkta iš rusiš
ku laikraščiu, kuriuose be-

v W

aliejones ne visos mirties bau
smės buvo pagarsintos. Kaip 
šita statistika įiarodo, tai nuo 
1 Sausio šių metų iki 1 Lie- 
|>os, t. y. laike 6 mėnesių. Ru
sijoj pasmerkta mirtim 876
žmonės. Ant mėnesio išpuola dasižinojus 
l>o 146 galvas apskritai imant. visų pasiūlyti savo

į o ištikro buvo teip: Sausio Įdymo formą.

mėnesyj pasmerkta mirtim

116 žmonių, \ asario—122,Ko- Bruz(jėjiniai ant Balkanii. 
vo—184. Balandžio—166,Ge- j . , .. . *

... . Ant Bulgarijos ir turkų
gūžio—21«, Birželio—131. , .

, ... , . rubeziaus vėl prasidėjo bruz-
Sitiek išduota per karis- r , ,

, .... ._i. , . dėjimas. Pasklvdo paskalos,
kali teismą mirties bausmių, , , , , . .

. , “ . , kad bulgaru pasienio sargy-
kurios buvo pagarsintos per , v „r. 7 , , .
, ... . . . . ba šaudė 1 turkų sargybą ir
kaikrascius Ar visos tos bau- , _ , , ... - , . .

.. ...’ , .. .. nušovė 12 turkiškų kareiviu,
smes išpildyta—sunku žinoti ! , ... x x..*
. , . Bulgarijoisusitverustamtik-
Ant kiek pasisekė susekti.tai & .J. ’’ . _ , .

.. ... . . ...... ra partija nori įtraukti lur-
ju išpildyta suvirsum 336, . .. . , .

- . • ■ i kiją į karę. Kiek tose paska-apie kitas nieko nesigirdėjo , 5. . į ..
... ... . . . . lose teisybes o kiek fantazijos

ar jos ispildptos ar pakeistos! , . .. ...
—negalima dar žinoti, tik ga- 

kitokiomis bausmėmis, todėl
. . . .. , .. . , . Įima pasakyti tiek,kad tokios
drąsiai galima sakyti, kad ir 1 J _

, j _ paskalos pridarė Konstanti-
anu budelio ranka ueaplen- r , ę ....

' nopolyje daug triukšmo.

Iš 330 nužudytų žmonių
daugiausiai pripuola ant Len- Sutartis tarp S- \ <1 IslijII ir

Portugalijos.
Lizbona, 28 Rugpjūčio.— 

ir
suta rtis 

apie išdavimą pabėgusiųjų 
Šita sutartis

kijos. Tenai per pusę metų 
pasmerkta 203 žmonės: iš to 
vienoj tik Varšavoj 150,o Lo- Tarp Suvienytų Valstijų 
džiuj 53. Nužudyta Varšavoj Portugalijos Įvyko 
46 žmonės,.o Lodžiuje — 36. ; ’

Paskui seka Pabaltijos prasikaltėlių.
kraštas. Pasmerkta—128: Ry- atsineša tiktai prie kriminali- 

Revelyj—34. Min-; stų ir tokių politiškųjų, ku
riems bus darodyta pasikesi-

Nereikes moteriškių.
Christiania, Norvegija, 

2 Rugsėjo. — Profesorius Han- 
sen, viršininkas Trondhjemo 
mokyklų užmanė, kad moky
klose vyrus mokinti valgių 
virimo. Jis Įtaisė prie 

i klų tam tikrus skyrius 
pasirodė teip pageidaujamu, 
kad Į trumpą laiką tuose sky
riuose pritruko vietos:

Iki šiam laikui to dar 
niekur nebuvo. Jeigu kurie 
vedas tik dėl šeimininkės, tai 
išsimokinę moteriško darbo 
tokiems moteriškės jau nerei
kės, nes kiaušinius patįs mo
kės išvirti.

Statistika ankstyvų 
tuvių.
Belgija, 31

moky-
ir tas

Bostono kronika, 
į sai brangesni už gyvastį.

„O aš nusižudysiu: aš ne
tekau savo gražumo! Jųsnus- 
kutot man usus, į ką aš da
bar panašus? Aš negaliu gy
venti be gražumo!”

Teip rėkė Sųuitiere Mun- 
įzeo,kada pašelpos ligonbutyj 
chirurgai nuskuto jam usus, 
kurie buvo vieninteliu pasi
didžiavimu jo gyvenime. Ne
tekęs savo ūsų. Munzeo prie 
kiekvienos progos bandė kė
sintis aut savo gyvasties. Mun
zeo buvo sužeis* is kito “italo,**

' su kuriuo jis susipyko lošda- 
i mas kortomis.

6 d. Rugsėjo. 3 vai. po 
pietų ant Faneuil Hali. Bos
tone laikys prakalbą advoka
tas Clarence l)arrow, 
pasauliui žinomas savo 
jališka iškalba.

Clarence Darrow

visam
geni-

gynė

Rug-

>
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Iš rusišku miestų dau- prezidento arba karaliaus, 
giausiai buvo aukų Kijeve, Tik kantrybės, o neužil- 
nes 91 galva. Paskui seka go laisva revoliucijonieriaus 

Odesa—50, Peterburge—47, VVashingtono žemė visai pa- 
Maskvoj—30. E kateri n ošia ve virs į chuliganiją.
—36, Charkove—24, Permoj 
—23, Ekaterinbnrge—19, Eli-: 
zavetgrade-14, Tobolske ir Suokalbis ant 1eneziieles. 
Kremenčuge—po 13, Tiflise Prie suokalbio ant Vene- 
— 12, Irkutske ir Nižniam- 'zuelės priklauso„ne” anarchis-; 
Novgorode—po 10, Poltavoj, (anarchistais tik darbinin- 

Ufoj ir Zemliankske—į>o 9, ir ^a’ vadinami), bet valdonai 
ir 30 mažesniuose 1 
nubausta tarp 8 — 1.

goj—83, 
taujoj—11.

Lietuvoj—25. Vilniję 21, nimas aut galvos kurios nors 
Bobruiske—4. j iš tų dviejų šalių, t. y. ant

Iš rusišku miestų dau- prezidento arba karaliaus, 
giausiai buvo aukų Kijeve,

ŽINIOS IŠ VISI R.

ido prispirti iškasa palaidotus 
numirėlius ir suvalgo juos.Sio-

I mis dienomis keletas medinin
kų užėjo ant apleistos Imtynės 
lanutų ir atrado daug apgrau
žtų žmonių kaulų. Pradėjus 
tirinėti pasirodė,kad neseniai E

Brusela,
pjučio. — Neseniai padaryta 
statistika parodo, kaip ank
styvos jungtuvės pas belgijo- 
nus yra Įėjus i paprotį. Teip 
neskaitlingoj jų tautoj yra 
820 moteriškių ištekėjusiu po 
16 metų amžiaus: 262 apsive- 
dusios po 16 metu, S moteriš
kės — po 15 metų ir penkio- 
lioa po 14 metų amžiaus.

tai (anarchistais tik darbinin- 
jr kai vadinami), bet valdonai 

miestuose ,nasų žmonijos, būtent
Holandija, Danija, Anglija ir 
mųsų iškištadantis Tadas (A- 
merikos prezidentas).

V enezulės prezidentas 
( astro savo šiurkštumu nžpy-l 
kdė mųsų Tadą, paskui Ho- 
landiją ir kitas šalis. Holan
dija dabar būtinai pasiryžo 
Castro’i atkeršyti. Jai pritarė

Nedaug geriau, kaip nieko.
Londonas, 2 Rugsėjo. — 

Alga negalintiems dirbti An
glijos darbininkams, apie ku
rią teip daug laikraščiai rašė, 
jau galutinai likos užtvirtinta 
Nors tai menka pagelba ir 
nekiekvienas galės ja naudo
tis, tečiaus geriau kaip nieko.

Tas įstatymas bus įvestas į 
gyvenimą nuo 1 d. Sausio, 
1909 metų. Nuo naujų metu 
506,000 vyrų ir moterų auk
ščiau 70 metų amžiaus, gaus 
nuo valdžios kas sąvaitę nuo 
$1.25 iki 25c. Kaip rokuoja, 
valdžiai tas apseis apie $30, 
000,060 ir daugiau ant metu.

Anglijoj yra 1,246,666 žmo 
nių aukščiau 76 metų am
žiaus ir 572,000 iš jų badau
ja. Vienok nevisi galės ta ap-
Iverktina pašei pa naudotis,; 
nes tiesos reikalauja, kad pir-j 
miausiai nebūtų žmogus jau
nesnis kaip 7o metu, paskui 

. kad butų 26 metų buvęs bri
tišku ukėsu ir, kad 14 metu 

j butų išgyvenęs be pertraukos

Nelaimė ant jūrių.
Tokio, Japonija. 29 Rug

pjūčio.—Atėjo čia žiuios.kad 
angliškas garlaivis ,,I)nncarn’’
paskendo su visa savo Įgula, pirmutinė Danija, paskui Ro- 
Ž ruonių išviso buvo ant laivojoseveltas, Anglija ir Colum- 
52. išsigelbėjo tiktai du ma- bia.

Tam tikslui nutarta Ve

Tvanas.
Fayetteville, N. C., 1 dieną 

Rugsėjo. — Tris tūkstančiai 
žmonių neteko namų iš prie
žasties išsiliejimo upės Cape 
Fear River. Vanduo pakilo 
aukščiau normos ant 79 pėdų, 
4 mylios aplink neliko nė vie
nos triobos. Tiltai visi išgriau 
ti. Miestas Fayettville stovi 
pusantros mylios nuo upės 
atstumo ir aplinkui apsemtas 
vandenio ir didesnė dalis na
mų plaukioja kaip antis. Su
sinėsimas visai pertrauktas.

Augusta, Ga., 1 d. Rug 
pjučio. — Tvanas čia eina
mažyn, vanduo greitai puola, i garsioj byloj apie užmušimą 
Greitu laiku bus žinoma kiek gubernatoriaus Steuenbergo 
žuvo žmonių. Iki šiai dienai Moverą, Haywoodą ir Pettibe- 
atrasta jau 20 lavonų. neą. Nuo jo sujudinančių kal-

Tvanas iš priežasties dide- bų net šaltaširdžiai teisdariai 
lių lietų Trinidad, Col. teip- verkdavo. 1903 metuose jis 
gi pridarė daug Medės ir gynė Pennsylvanijoj mainie- 
praryjo nemažai gyvasčių. rių reikalus prieš taikos ko- 

Unia atšaukė darbininkus. ,n,s’ią h teipgi savo deginan-
Brighton, Mass., 1 d. Rug. čiais žodžiais užhipnotizuoda- 

i sėjo.— Tuoj po Chelsea kata- vo tarybų salę. Todėl 

strofai, kurioj po griuvėsiais, į 
sąvaite atgal, pražuvo 8 dar
bininkai i 
sunkiai sužeista, Bostono dar
bininkų unia atšaukė visus j Memorial Hall’ej 
darbininkus nuo statymo | Massachusetts valstijos 
triobos ant kampo Comrnon- 
vealth ir Harvard avė.
Brightone, 
bortinių sąlygų toliau dirbti 
darbininkamsgręsia pavojus.

K rasos viršininkui pavogė 
už $25000 turto.

South Hamilton, 31 d.Rug
pjūčio, 
k rasos 
von L. Meyeriui, nežinomi va
giliai pavogė ant $25,600 ver 
tcs visokių brangumynų.

Vagystė papildyta laike j (p Rugsėjo, ant kam- 
vakarienes. Vagiliai gerai ži-Įpo \Vashington ir Rugles gat- 
nojo kur kas padėta. ^eyer {vių, tjilas Wallace Cooney 
sėdėjo seklyčioj ant antro gy- 8Uvažinėjo su automobiliu 
veninio, kur buvo įvairiuose vieuą moteriškę su mažu ku- 
vietuse sudėta jubeleryste. djkju Buvęs netoli policistas 
Pati pašaukėjį ant vakarienės: ĮiepS ve2ėjui sustoti, liet pas- 
kada jis nulipo, netrukus tar-;jarasjs nekjail8ė ir bandė iš- 
naitė užėjo lovas taisyti ir vi- Sprnkti. Tuometpolicistas Įšo- 
sai nejuto, kaip per tą laiką i ko į autoTnot»ilį ir pats jį su- 
v agiliai šeimininkavo. laikė apgalėjęs vežėją. Ant

lula itale pasakoja, kad scenos fsusirinko daug 
apie tą laiką prie Meyero na-, žinoniu. kurjnOs vaitojimas 
mu ant nedidelio automobi- 8uvažinėtos moteriškės ir kū
liau.-be šviesos privažiavę 3 4jkįo įjudino, kad ini- 
vyrai. vienas saugojo auto- nja norėjo atimti nuo j>olicis- 
mobilių. odų tamsoj kaszin Ao veį8ją ir ten pat sulinčiuo- 
kur dingo, bet_ netrukus vėl Vienok policistui pasisekė 
sugrižo ir atsisėdę nuvažiavo. |gn pageIba iazdos atsiginti.

Meteoras. Pasažieriams to autoniobilaus
Oyster Bay. 28 d. dugpju- liepta išlipti, <> vežėjas. Wal- 

Netoli nuo Roosevelto lacel’onnev nugabentas dren
avo mašiua i i>olicijos 

baisiai iš- į nuovadą.

Todėl 
kiekvienam iš lietuvių, su- 

iprantančių anglišką kalbą, 
ir keliolika likos vertėti! nueiti paklausyti.

31 d. Rugpjūčio, Paine 
atsibuvo 

soci- 
jalistų konvencija, kurioj ant 

Harvard avė., j gubernatoriaus likos nomi- 
kadangi prie da- nuotas James F. Carry iš Ha- 

verhill’io, Mass.;ant leitenant 
gubernatoriaus—Jobu Hali 

iš Chicopee: ant valstijos se- 
sekretoriaus—Sąuire E. Put- 
ney iš Sominerville:ant kasie- 
riaus—Carbs C. Hitchock iš 
Ware: aut revizoriaus—Geor
ge G. Hali iš Bostono: ant 
advokato (Attorney)—John 
Mc Carthy iš Abingtono.Mas.

- Praėjusį vakarą 
viršininkui, George

■ čio.
rezidencijos nupuolė didedlis ge su 

I meteoras, kuris



KELEIVIS

, Esterkd as Skcond-Clasm matter’ 
Febrl aky 23, 1905, at the Post 
Uffice at Boston, Mass., undeh 
the Act o f Cokgrkss of March 3, 

1879.”

— Ar balius teipgi die
noj pašventinimo bus'

— O kaipgi! Žmonės pa
simeldę turės juk atsilsėti, o 
užgesinimui troškulio bus 
gardaus lagerio ir eliaus ir... 
kad gersim, tai gersim!

Pereitą syki tu teip 
protingai, tėve, kalbėjai, net 
aš stebėjaus, o šiądien ir vėl 
jau apie girtuokliavimą sva
joji.

— Vienok negirtuokliau- 
siu, kad ir svajoju, nešiu dy
ka nė vieno neleis, o aš netu
riu ne cento kišeniuj.

— Tu, tėve, neturi nė 
cento ir daug šiądien tokių 
yra, kurie neturi ko valgyt, o 
mus tautiečiai to visai nejau
čia ir kelis šimtus dolerių iš
mes ant bergždžio pašiliųk- 
sminimo.Ką tu manai apie to
ki darbą?

— Aš, vaike, manau,kad 
daug geriau butų, jeigu jie 
man tuos pinigus atiduotų.

— Iš dalies tau reikia 
pripažinti teisybę, tik nege
rai, kad tu vienas nori gaut 
viską. So. Bostone, tėve, rasi
me labai daug reikalaujančių 
pašelpos, taigi nesulyginamai 
būtų geriau kad tuos pini
gus, kurie bus išduoti aut pa- 
samdymo salių ir gėrimų, iš
dalinti tarp neturinčių uz ką 
maisto nusipirkti.

— Aš tą patvirtinu, Mai
ke, liet męs jau neįstengsime 
perdirbti pasenusių žmonių 
papročių; tegul sau rengia 
balius, parodas ir visokius 
pa helius.

lž krečiamos ligos.

— Maike, ar tu nueini 
kaip kada aut socijalistų su
sirinkimų'

— Nueinu, tėve, o
gi. Bet kam tu klausi f

— Ar jie susirinkę 
savęs nesipeša'

— Ko jiems peštis?

kaip-

tarp

Tie
sa, kartais pasikarščiuoja kai 
kuris, bet pykti nė vienas ne
pyksta. Visi linksmus, juo 
kauja.

— Gal reiks ir man prie 
jų prisirašyti, tik dabar pini
gų neturiu. Iki šiam laikui 
dar niekur nebuvau prisidė
jęs, bet dabar jau supratau, 
kad ilgiau teip gyventi nega
lima. Diena po dienai reikės 
juk ir numirti: na .ir kas tuo
met palaidos, kas parodą iš
kels'

— Socijalistai, tėve, to
kių parodų, kaip tu nori, nu- 
mirusiems savo draugams ne
kelia: jei tu nori būt su iš
kilme palaidotas, tai prisira
šyk prie bažnytinės draugys
tės.

— Kad tu, vaike, maty
tum. kokie ten žmonės pri
klauso, tai nerodytum man 
senam prie jų prisirašyti. Už- 
pereitą nedeldienį buvau nu
ėjęs po bažnyčia aut jų susi
rinkimo. .. ak! tu dievuliau, 
kas ten dėjosi. Kad kilo triu
kšmas, kad ėmė rėkti, kumš
čiais mojoti, — mislijau kad 
irperpliš kiti iš piktumo. O 
labiausiai siuto vadovai; vie
nas toks didelis, raudonas, 
kad išsižiojo, mislijau, kad 
visą susirinkimą prarys.

— Ar i»o suolu nuo bai
mės nelindai?

— Aš ten bijojau ir pa
krutėt, kad negaučiau į spran
dą. V isi rėkia, o kunigas kū
jeliu tik piškina, brada, į 
stalą, net ausys apkurto. O 
ką dievas ant viršaus galėjo 
pamislyt? Ai ai ai!

— Na, ir ko jiems truko 
tenai?

— Nieko nežinau, vaike, 
kas buvo prižastimi tų barnių; 
ant kiek aš supratau, tai kie
kviena draugystė norėjo pir
mininkauti pašventinime So. 
Bostono bažnyčios ir suren
gime ant tos intencijos ba
liaus; ir iš to kįlo vaidai.

Priežasčia užkrečiamųjų 
ligų yra mažyčiai gyvūnėliai, 
kurie dasigauna įvairiais ke
liais į žmogaus kūną ir veisia
si jame. Tie gyvūnėliai mato
mi tiktai per padidinantį sti
klą. Jie priguli prie žemiau
sio gyvasties laipsnio gamto
je. Vieni iš jų priguli prie 
veislės grybelių ir priskaito- 
mi prie veislės augmėnu: kiti 
yra primityviški gyvulėliai, 
vadinami protozoa, o treti, 
kaip bakterijos, yra tarpe au
gmenų ir gyvulių: pagal sa
vo maitinimo būdą jos panė
ši į augmenis, bet kaikurie 
turi siūlelius, su kurių pagel- 
ba persikelia iš vietos į vietą 
ir tuomi primena gyvulius. 
Bakterijos tarp tų gyvūnėlių 
mums yra svarbiausios. Jos 
yra priežasčia didžiumos ligų, 
kaip tai džiovos, šiltinės,diph- 
terijos, plaučių uždegimo ir 
kitų. Iš kitos pusės gyvulė
liai yra priežasčia drugio,rau
donojo viduriavimo ir turbūt 
skarlatinos. Svarbiausias šal
tinis, iš kurio paeina tie ligų 
gimdanti gy vūnai yra sergan
tis žmogus. Nuo jo užsikrečia 
kiti. Idant apsisaugoti nuo 
tų mųsų priešų, reikia pažin
ti takus, kuriais jie pereina 
nuo vieno žmogaus ant kito. 
Didžiuma tokių gyvūnėlių 
gimdančių ligas gali gyventi į 
tiktai žmogaus kune.Kokių-gi 
keliu jie persikelia nuo vie 
no žmogaus pas kitą'

Mikrobai esanti ant mų
sų odos da nereiškia ligą.

I Odoje ir burnoj yra daug ba
kterijų, kurios prie tinkamų 
aplinkybių gali pagimdyt li
gą. Pūlių bakterija—coccus, 
plaučių uždegimo (pneumoni
jos), diphterijos randasi ant 
mųsų odos ir burnoj. Pūlių 
organizmai visada gyvena ant 
odos. Pneumonijos bakterijos 
randamos seilėse sveiko žmo
gaus, diphterijos bacillai tei
pgi randasi sveikoj gerklėj.

• Tas pats ir su džiova. Net 
choleros bakterija gali būti 
sveiko žmogaus žarnose, ne- 
pagimdydama ligos. Žmonės 
pasveikę nuo šiltinė turi savo 
viduriuose šiltinės sbakterijas 
keletą mėnesių, o kartais ir 

j metus.

Gyvuliai perduoda ligą 
žmogui trejopu budu. Jie ga
li perduoti ligą, kuria patįs 
serga, kaip džiovą, pažandės, 
džumą. Vabalai, kaip musios. 
gali jieruešt ligos gyvūnėlius 
nuo vieno žmogaus ant kito. 
Jos laksto po mėšlynus, po iš
metus, įvelia savo kojas į mė
šlus ir drauge su jais neša li
gos bakterijas. Giliauti vaba
lai gali įleisti ligos gyvumą 
tiesiog į kraują. Vuodai apait 
to viso gaivina savo kūne li
gos gyvūnėlį, duoda jam pro
gą išsivystyti,o paskui įledžia 
į žmogaus kūną. Tokiu budu 

. yra gaunama malaria arba 
i drugys.

Bakterijos su dulkėms 
gali nukristi aut grindų, dra
bužių, rakandų, aut raukų 
ir tokiu keliu persineša nuo 
vieno žmogaus ant kito. Džio
vos bakterija gali būti įkvėp
ta su oru, bet da daugiaus, 
kada ligonis atsikosėdamas 
išmeta į orą daugybę mažy
čių seilės lašelių. Išdžiuvę ba
kterijos gali pakilti su dul
kėms Į orą ir platintis per 
orą.

Y ra darodyta, jog kal
bant, kosint arba čiaudint 
daugybė mažyčių burbulėlių 
išlekia į orą, nešdami 
su savim ligų bakterijas, ku
rios gali kiek laiko laikytis 
ore. Džiovininkas, sako, išme
ta tuos lašelius netoliaus.kaip 
pusantro metro ir ant tokio 
tolumo jo kosulys tikrai pa
vojingas. Džiovos lazdutė ga
li gyventi tokiam skreplio la
šelyj 1S dienų tamsioj vietoj, 
bet žūva į parą dienų, jeigu 
pasiekia saulės spinduliai. 
Toks būdas užsikrėtimo yra 
pavojingas uždarytose vieto
se, kaip kambaryje arba ka
re. bet vargiai galimas ant 
atviro oro.

Vanduo atlieka svarbią 
rolę perdavime ligos, kaip 
šiltinės, choleros, disenterijos. 
Labai retai pasitaiko, kad li
gos bakterijos augtu vande
nyje, paprastai jos išgyvena 
vandenyj tik trumpą laiką. 
Šiltinės bakterija žūva Į kele
tą dienų. Nežiūrint ant to šil
tinės epidemija tankiausiai 
paeina nuo užteršto vandens, 
nuo vandens užteršto žmogaus 
mėšlu. Aiškiaus išsireiškiant 
šiltinės epidemija paprastai 
reiškia, jog žmogus sugeria 
šviežiai savo mėšlus, pateku
sius į vandenį.

Tankiai ligos persiduoda 
su maistu. Pienas tankiai bū
na užkrėstas bakterijų pirm, 
negu dasigauna pas suvartė- 
toją, ar tai nuo nešvarių vie- 
drų, ar nuo rankų, ar nuo 
vandens. Diphterija ir škar- 
latina tankiai pernešama su 
pienu. Pienas pavojingas ypa
tingai iš to atžvilgo, kad su 
juom netik pervažiuoja bakie- 
tijos nuo vieno pas kitą, bet 
ir maitinasi, auga, veisiasi 
savo kelionėj į žmogaus kū
ną. Oisteriai gali perduoti šil
tinės bakterijas, jeigu paei
na iš vandens užteršto žmo
gaus mėšlu.

D-ras F. Matulaitis.

17 kuopos, L. S. S. A. ir tą giausiai žmonių dirba guini- 
vakarą susirinkę d.augai uu- 
tarė parengti viešas prakal 
bas aut 19 dienos seredos va
karo. Ant paskleistų plaka
tų susirinko žmonių teip daug 
kad buvo Įiermaža svetainė ir 
iš didelio susigrūdimo negali
ma buvo jierkęsti karščio, o 
daugelis visai negalėjo ir įei
ti: bet visgi buvo atidarytas 
susirinkimas ant valandos, 
liet negalima buvo traukti 
prakalbų nė pusės valandos, 
nes buvo trošku patiems klau
sytojams ir kalbėtojui. Turė
jom sustoti ir samdyti didesnę 
svetainę, ant ko susirinkusie- 
jie aukavo nekurie po $l.oo 
ir keletas susipratusių mer
ginų davė po $l.oo pasamdy- 
mui salės, ir teip buvo paim
ta svetainė aut pėtnvčios va
karo 21 Rugpjūčio, bet ir 
ten buvo perankšta, tečiaus 
vis jau galėjom atlikti pra
kalbas. Draugo Antonovo kal
ba susirinkusiems labai pati
ko. Jisai kalbėjo trijose temo
se: Socijalizmas, Moterų Klau
simas ir Militarizmas. Tar
pais .buvo deklemacijos. A. 
Mineikiutė deklemavo „Kalė
jimuos”, draugė Januševičie- 
nė—„Kas yr mųsų priešinin
kai'” Prie kuopos prisirašė 
keli vyrai, moteris ir mergi
nos, ir tuomi mųsų kuopa pa
sididinus su didesnėms pajie- 
goras galės darbuotis.

Draugas.

Lewiston, Me.
Kaip visur, teip ir pas mus 

darbai eina silpnai; daugiau
siai dirbtuvės dirba tik po 3 
dienas aut savaitės; uekurios 
dirba pilną laiką, bet mokes
nius sumažina. Iš kitur pri
buvusiems darbas sunku gau
ti. Lietuviai Levviston’e lig- 
šiol snaudė, bet dabar pama
žu pradeda krutėti. Kelios 
sąvaitės atgal atsibuvo pra
kalbos šv. Baltramiejaus 
draugystės salėj; kalbėtojas 
buvo koks tai puskunigis, ne
seniai pribuvęs iš Lietuvos: 
jisai žadėjo laikyti prakalbą, 
bet pasakė pamokslą apie Jė
zų Kristų: paskui dar pradė
jo išnaujo ir davė pipirų lai
kraščiams, daugiausiai kliu
vo „Keleiviui”: sako, perskai
čiau 3 numerius ir patėmyjau, 
kad jame nieko gero nėra, tik 
susierzinau skaitaut tokį 
laikraštį, kad teip būtų Lie
tuvoj, taivaldžia tokį laikraštį 
tuojaus suareštuotų arba su- 
konfiskuotų.

Mat kad klerikus ir sako, 
kad esąs 4 kliasų, bet nepa
žysta teisybės. Sako, galit 
skaityt dvasiškas knygas ir 
laikraštį „Žvaigždę”,tai bent 
apsišviesite; da ragina, kad
Levvistoniečiai pastatytų ko- Į 
kia nors koplyčią, jis turįs 
gerą draugą Peterburge, kat
rą partrauktų čionai. Taip ir 
užbaigė savo prakalbą ant 
koplyčios.

16 d. Rugpjūčio šių me
tų, niekurie daugiaus apsi
švietę lietuviai pari ngė susi
rinkimą anglų socijalistų sa
lėj: nors kalbėtojų nebuvo iš 
kitur, bet iš tų pačių susipra
tusių darbininkų paaiškino 
apie vargingą darbininkų pa
dėjimą ir sumanė sutverti 
L. S. S. kuopą, kur susirašė 
19 draugu, ir reikia tikėtis, 
kad šita kuopa gyvuos ant 
visados.

T. Gasparu v ičius.

t
Slieboygan, Wis.

Durimi nekaip eina ir pri
buvusiems sunku gauti užsi
ėmimą. Apšvietimas tarpe lie
tuvių visai žemai stovi; rodos

nėj ir čeverykų dirbtuvėse ir 
visos dirba pilną laiką, o už- 
mokesnis teipgi nevisai ma
ža. Tiktai niekas iš mus Hud
sono lietuvių nesirūpina ap- čia ateina pirmeiviški laikra

ščiai, kaip tai „Keleivis 
,. Lietuva*’, ,.V. L.’* ir „Ko
la“, bet.jokiais labui tautos 
darbais neužsiima. Nėra čia 
jokių tautiškų organizacijų, 

čia yra 2 
bažnytinės pa šelpi nes drau
gystės, bet nieko gero negali 
padaryt tokios, nes prie jų 
priklauso tamsiausi žmonės.

l)al»ar pranešu guodoti- 
nieius Sheboygiečiams, kad 
Amerikos Lietuvių Politikos 
Kliubas pa randavojo svetainę

švietimo darbais, bet laiką 
praleidžia ant gėrimų ir ka/.i- 
riavimų, prie ko ir muštynės 

.tankiai atsitinka; bet uzsi- 
miuk apie laikraščius ir kny
gas, tai ir klausyt nenori.Tik išskiriant Klinbą; 
pažiūrėkim męs į kitas tautas, 
ar jos užsiima tokiais dideleis 
gėrimais ir muštinėmis arba 
kazyriavimu, kaip męs? Ar 
męs, lietuviai, negalim teip 
pasirodyt, kaip kitos tauto? 
ar negalim męs užsirašyt ko
kį nors laikraštį ir žinoti, kas
pasaulėj dedas. Hudsone lie- „Labor Ūuion Hali” po nuin. 
tuvių yra geras skaitlius,bet
mažai kas užsiima skaitymais, rinkimas 13 d. September 2 
o jei katras skaito laikraštį, 
tai visi atkišę ausis klauso,
bet užsirašyti gaili pinigų. Ryti, nes dabar galima dar uz 
•Nelabai senei ,,Keleivyje’ > mažą prekę prisirašyti. Netu- 
skambėjo apie vieną latvių pintiems 
karžigį, kuris yra suareštuo- 

Itas New Yorke. Daugelis lie
tuvių pritarė, kad reikia par
traukti blankas. Pasirupinom 
blankas, bet ką męs su jom 
nuveikėm? Kiek mus pasira
šė? Vienas kitą ėmė baugin
ti, kad už pasirašymą Ameri 
koj ir vietos nebus, o į Lietu
vą parvažiuot teipgi nebus 
galima. Aš nežinau, ar visur 
lietuviai teip neapsišvietę, ar 
tik Hudsone, kad bijo dėl iš- 

. reikalavimo nuo valdžios liuo- 
sybės ir vardą savo pa'duot.

A. Lazauckas.

»
,9 t
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vaikino ir pradėjo prašyt,kad 
jį suareštuotų, liet policija 
nepaklausė, tik norėjo laišką 
l*aimti dėl ištirimo, bet kuni
gas nedavė. Čia s|iėja,ka<l tą 
laišką jis pats buvo parašęs 
ir jiabijojo, kad neišeitų tas v
aikštėn. Štai kokia kunigiška 
meilė artimo! Ką tad reiškia 
bažnyčios prisakymas: „Ne
laisvėj esantį išpirkti“, jeigu 
jau pats kunigas kėsinasi į - 
nelaisvę žmogų įkišti?

Dar daug ko yra prira
šyti, bet šiam kartui jau už
teks.

Šilakojo kvietka.

412 N. 8-th st. Atsibus susi-

valandoj po pietų; todėl, tau
tiečiai, nepamirškite atsilau-

ilkesiškų p<>p:erų
Kliubas parūpimi.

Su guodime
Pijus Aleksiaus.

i
I

Korespondencijos.
' z

Brockton, Mass.
16 Rugpjūčio čionykštės 

draugystės Lietuvių Ukėsų 
ir šv. Roko, susitarusios pa
rengė visotiną susirinkimą.o 
vietinė lietuviška parapija 
davė salę tikslui rinkimo pa
rašų po rezoliucija, kaipo pro- 
testavimą prieš tokį Įiagei- 
davimą Rusijos valdžios iš
gavimo politiškų prasikaltė
lių, nes kaip žinoma, drgas 
Paurenas yra po areštu. Tai
gi ant to reikalo nemažas 
skaitlius jiasirašė ir sudėjo 
aukų $7.70.

Tą pačią dieną pribuvo 
drg. A- Antonov pas draugus

-•-------------------------------- ----------------------------------------------------------

Iš LIETUVOS.

bildu 
Siin-
K le
pu ra-

p radėjo 
pa-

Simnas (Suv. gub.). Ne
dėliojo 6 (19) Liejos Simne 
buvo sušaukta dvi sueigi: pa
rapijinė ir valščiaus sueiga. 
Parapijinė sueiga buvo sušau
kta, kad nutarti kokiu 
surinkti 3000 rubliu rb 
no špitole* pastatymu:, 
bonus savavališkai, be 
pijonų sutikimo jau
statyti naują špitole, lx-t 
vito viršininkas pareikalavo, 
kad būtų surašytas protoko
las (nutarimas) apie tai, kad 
parapija sutinka pavesti savo 
žemę špitolei ir tuo tarpu už
gynė toliau špitolę statyti. 
Musu klebonas visuomet ši
teip elgiasi: reikėjo aptverti 
šventorius, klebouas, nieko 
nesakydamas pa ra pi joninis, 
aptvėrė, o vėliau paskyrė už
tai tiek pinigų, kiek jis norė
jo, parapija turėjo sudėti. 
Taip turbūt ir su špitole ma
ne klebonas padaryti. Us tai
gi žmonės, susirinkę ir pasi
kalbėję, tarp savęs nutarė, 
kad jiems tokia brangi špito
lė visai nereikalinga.

M—jas iš B.
Kalvarija [Suv. gub.]. 

Kalvarijos „Žiburys” jau ne
įsileidžia savo skaityklon „V. 
Žinių” ir ,,Lietu vos ūkinin
ko”. Mat, sulig Senapiles „Ži
burio” protesto, ir Kalvarijos 
žiburiečiai nutarė boikotuoti 
šiuodu, anot jų „bedievišku” 
laikraščiu. Tai kaip greitai 
pasirodė, kuo „Žiburys” esąs! 
Tik nežinia, kas iš to visko 
išeis, nes boikotuodami šiuo
du laikraščiu, vienkart nus
kriaudžia ir kai-kuriuos „Ži
burio” skaityklos skaitytojus, 
kurie skaitydavo viršmiuėtus 
laikraščius, o dabar, žinoma, 
tokiam boikotui užstojus, ne
gauna jie ju skaityti.

Kas-žin, ar daug gal mųsų 
žiburiniai išsilavinti politiš
kai, skaitydami vienos pa
kraipos laikraščius?

A. Kelmutis-

Žagare (Šiaulių pav.). 
Liepos 13 dieną buvo lietuvių 
vakaras: vaidinta „Vaito pir
šlybos” ir „Valsčiaus sūdąs”. 
Vaidinimas pavyko pusėti
nai; kiti artistai sulošė net 
visiškai gerai. Taip ir po vai
dinimo, mokytojo Vokietai- 
čiogprirengtas choras, padai
navo -keletą lietuviškų dainų. 
Dainuojant tautškąjį himną 
[„Lietuva, tėvynė mųsų”. .. ] 
visiems sustojus „nadzirate- 
lis” dar kurį laiką sėdėjo, pa- 
skui atsistojo ir, valandėlę 
pastovėjęs, išbėgo jieškoti at
sakomojo vakaro šeimininko, 
kuris išaiškino nadzirateliui, 
kad ta daina yra gubernato
riaus leista dainuoti. Po dai
nų buvo šokiai. Gryno pelno 
elgetų prieglauos užlaikymui 
liko apie 40 rb. Visiems puo

de į ak|, kad šį kartą vakaro 
.neaplankė nė vienas kunigas, 
Į nė jų gaspadinės. Visiems 
matomas buvo kunigų boiko
tas, apskelbtas draugijai-ir jos 
daromiems vakarams,kain ne
išsižadėjo šelpti nekatalikus. 
Tuo pačiu laiku, kada prasi
dėjo vaidinimas, ugnagesiai 
darė pagal šventorių manev
rus ir kunigai ten žiopsojo.

Artistas.
Iš „V. 2.”

Spring Valley, 111.
Nors lietuvių mųsų mieste 

yra gana didelis būrys, liet 
progresas tarp jų labai mažas. 
Lietuvių dvasią ir kūną turi 
kaip akmeniu prislėgęs vieti
nės parpi j< s kunigas Valaitis.

11 Jis j>ereiua tąme atvejuje ar
šiausius Rusijos žandarus ir 
juodašimčius. Jis. kad galė
tų, viso pasaulio socijalistns 
išžudytų. Kiekvienas jo „pa
mokslas” pašvęstas keikimui 
ir biauriojimui mus brolių ir 
draugų, kurie platina tarp 

„Keleivio!’’ žmonių apsišvietimą. Jis kur- 
Aš labai malonėčiau,kad sto vienus prieš kitus, sėja 

Tamista patalpintumet į savo mus tarpe brolišką neapykan- 
laikraštį šį mano laišką. tą, o jos pasekmės esti apver-

22 d. Rugsėjo nusiskan- ktinos. Pjudymo sėkla mesta 
dino Sheboygan ypėj Juozą- į tamsoaus žmogaus širdį, vi- 
pas Ašmutis. Daktaras pripa- suomet beveik iduoda biau- 
žiuo, kad vėjas užpūtė ir ga
vo smegenų uždegimą, bet liai, neturėdami jokio supra- 
kaip žmonės sako, tai iš dide- timo, lengvai įtiki melagin- 
lio rūpesčio jis gavo proto su- giems kunigo žodžiams ir pa
mišimą. Keletas mėnesių at- m*atę apsišvietusį žmogų arba 
gal jo tėvas Lietuvoj savo mokslišką knygą, gatavi su- 
ukę aprašė kitam jo broliui: degint, sunaikinti, kad nelik- 
tuomi jisai labai susigraudi- tų nė pėdsakų. Ir kuomet 
no, bet niekas negalėjo iš jo žmonės žengia į naują erą ir 
išklausti, kas jam yra, nes pabuzdami iš fanatiško mie- 
buvo labai kantrus ir rimtas go pradeda jieškot nauji} ide- 
vyras. Velionis buvo dar tik- alų , mųsų kunigėliai apsišar- 
tai 27 metų amžiaus, nevedęs, vavę melagystės įrankiu ban- 
paėjo iš Suvalkų gub.. Ket- do sustabdyti pimžengystę, 
verge dirbo dar iki,pietų, o bando žmoniją palaikyti tam- 
nuo pietų apleido darbą ir pa- soj dar ilgiau.
rėjęs namo pradėjo bučiuotis Rugpjūčio 23 dieną, kun. 
su savo draugais, persiprašy- Valaitis ,,dievo namuose” ūž
damas už visus savo nuside- aut sakyklos nesisarma- 

jjimuB, nesjo, esą. Pakuti- t rie- a U be.
nes dienos. Ant rytojaus auk- Svari b is kurios
sti atsikėlė ir gaspadinei da- . .

• vš ui „burdą>- *20: gaspadi- P“Py|e, lva,no8 ausies nes,- 
, mones, kaip pamazgos iš vie- ne atsakake, jog menuo dar , L .. .. . ,

•v. - - * T -- • i. dro. Atskleidžiau—sako—24nepasibaigė; tada jisai sako: . _
„jau aš daugiau čia nebusiu, Pu8laPį knygutes ,,Kelione 
eisi.u į upę ir pasiskandysiu”. P*^ P®^^ ’r t*m pamačiau, 
Tą dieną jo brolis nėjo į dar- kaip socijalistai pasityčioja iš 

į bą ir vaktavo jį nuo nusižu- kunigų, ten aiškiai pasakyta, 
jdymo.. Paskui pašaukė dak- ^a^ Bėra nė dusios, nė dan- 
tarą , kuris apžiūrėjęs paša- £>aus> ne dievo, nė velnio,— 

: kė, kad vėjas užputę ir davė į ž°džiu, nieko. Ir kad gi palei . 
vaistų. Potam ligonis pa vai- 84 vo liėžiuvį, kad ėmė.
gė pietus, po pietų palydėjo I pl,ls^ ai‘t socijalistų, ant jų 
savo draugą namo, bet ir jo. Uikrascių, net karš-

! brolis neatsiliko. Kada atėjo !dausi kata‘*ai jan
ant tilto, tai jo draugas pa- uerimauti. lie, girdi, durniai 
vadino užeit į karčemą, bet vo^ Vk raV^e8 Pažyst^ ra80 

i jis atsakė: „jus eikite į saliu- P™8 kunigus? As, girdi, ku 
ną, o aš eisiu i rivę” ir su Big48 (mušdamas į krutinę) 3 
tais žodžiais jau norėjo šokti, metus išsėdėjau ant knygų ir

Sheboygan. VVis. 
Augusi 24—1908 m.
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rius vaisius. Tamsus žmone

Hinlson, Mass.
Hudsono mie>telis yra 

nedidelis ir tik nuo kelių me
tų apgyventas lietuviais, ku
rių čia yra 35 šeimynos ir 
apie porą šimtų pavienių ir 
kokis tužinas merginų. Yra 
dvi lietuviškos valgomų dai
ktų krautuvės ir vienas pnl- 
rnmis. Biznis čia eina visur 
gerai, nes žmonelei uždirba 
neblogai. Šitam miestelyj ran- 

į dasi apie 12 dirbtuvių; dau-J

i

bet draugo tapo lulaikytas. sukau, ojie šiądien-ma-
Ant to jisai jiems atsakė, kad ne durnium vadinina?! Jie

pats, esą, durniai, bedieviai, 
paklydėliai ir 1.1.

Išėjus iš bažnyčios mi
nioj girdėjosi žodžiai: „Mus 
kunigas trejus metus, girdi, 
išsėdėjo ant knygų galvą su- 

i kdamas ir dabar ji jam tebe- 
Buvo tai lėtas ir išmin- sisuka, o mokslas visas suėjo

tik tyčia juos erzinąs. Potam 
žengė keletą žingsnių pirmyn 
ir greit metėsi į vandenį. Už 

Į pusės valandos tapo išimtas 
I jau nebegyvas. Vėliaus likos 
palaidotas ant katalikiškų 

, kapinių.

tingas vaikinas, neužsiimdavo • į sėdynę”.
---- _±_ . Nelabai seniai mus dva

siškas piemenėlis įpykęs ant 
vieno socijalisto ir, negalėda
mas kitaip įkąsti, sumanė už- 
siųsti policiją. Nunešė „ano- 
ny mišką” laišką neva nuo to

jokioms tuštybėmis, nė gir
tuokliavimu, nieko nėr nu
skriaudęs nė žodžiu, nė dar- 

; bais. Tegul būna jam lengva 
svetimažemelė.

j Pijus Alekainas.

I

/
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V feni džiaugias, kiti ver
kia ....

Vieni džiaugias.kiti verkia... 
Vieni siūlus drūtus verpia. 
Tvirtas kilpas kad nunerti, 
Į jas kliuvusius pakarti.... 
Taip pasaulis sutaisytas. 
Ir kai košė sumaišytas,,— 
Be riebumo su spirgučiais... 
Kaujas dikčiai su mažučiais. 
V a
Siakur caras, vyskupėliai, 
Valdininkai, kunigėliai....
< > žmonelių milijonai, 
Jiems tarnauja gi maloniai. 
Tie tai dičkiai, šie mažyčiai. 
Dičkių klausti kai šunyčiai.. . į 
Kojas laižo, kelnes uosto, 
Su lieziuviais juos apšluostė. 
Tie didikai milžiuingi, 
Ir garbingi ir galingi ........
Ką prieš tokį kunigėlį 
Bestatytum vargdienėlį......
'To pagurklis, o pilvukas 
Pūpso kaip ii koks kalniukas, 
Po suknelėms pasodintas— 
Kai skilandis pakabintas.
O vargdienio sermėgiųkė,— 
Susitraukus, kai rupšiukė, 
Kojos basos, raukos juodos; 
Jis visiems uždirba duonos...
Jojo pilvas prie nugurklio, 
Nėr nė ženklo jo pagurklio: 
Kaulai, gyslos ir kailelis— 
Tai varguolio paveikslėlis!. .. 
Ta i p-gi caras, jo ministrai, 
Tie baisiausi antikristai, 
Varguolėlių kraują geria, 
If kasdien po dešimts karia. 
Kunigs moko jų klausyti, 
Nors ir lieptų subadyti 
Vienam kitą, tur „negriešyt,” 
Nes užginta pasipriešyt.... 
Tie tai dičkiai juokias, džiau- 

, Lgias, 
O mažyčiai už juos smaugias: 
Kenčia, džiūsta, verkia grau

džiai. 
Nes prispausti baisiai skau

džiai. ..
v
Štai bažnyčia, šai altoriai! 
Prie altorių badikoriai. 
Ką su kuolais galvas skaldo 
Tų žmonių,kuriuos jie valdo. 
Kunigs mišią gieda—šventa: 
Nieks varguolių nesupranta, 
Kas per maldos, kas per žo- 

[džiai? 
Žiojvso vargšai sau nuobo

džiai ...
O pabaigęs ,,mišią" staugti. 
Eina pasipinigauti.— 
Badikoriai aplink skraido, 
Kas neduoda, kuolais vaido... 
„Tu bedievis, tu betikis. 
„Neik bažčyčion, jei tu plikis! 
,. Eidama nešk delmoną pilną; 
„Mums atgimti reik už vilną! 
„Kad ant jųsų vilnos augtų. 
„Ko tai mums, dievuliau, rei-, 

ktų? ■ 
„Grabšt už vilnų,—čikšt— 

nukirpti! 
„Daug lengviau būt apsidirb-. 

ti- • • • 
Kunigs lipa i sakyklą— 
Į varguolių tą mokyklą: 
Kristaus mokslą neva skelbia 
Bet avelėms kailį skalbia.... 
Jo skalbtuvas geležinis, 
Sidabrinis, ar auksinis; 
Ant jo Kristaus kaukis styro! 
Jis varguoliams jau įfcyro. 
Jie tą kryžių nelaimingą. 
Sau padarė taip pelningą, 
Kad dabar be jo nepseina, 
Nė per slenksti neb’išeina.. . 
J iems tas kryžius visko duoda, 
Nors už kryžiaus baisiai juo

da; 
Per tą kryžių visko gauna, 
Milijonus susikrauua.... 
Jie su kryžium prie gimimo, 
Tai-pat ir prie pakorimo,— 
Jie su kryžium prie merginų, 
Ir prie įiaikšų davatkinų.... 
Kraugerių valdžios rėmikai, 
Vargšų grašgalių ėmikai: 
Tai baisiausi inkvizistai,' 
Šnipaberniai—policistai... . 
Tai sunkybė šio pasaulio, 
Pjauja žmones jį be jieilio-.. 
Tuom tai džiaugias ir kvato 

[ja, 
O varguoliai ašaroja ... 

Liepukas.

Žodis Tikinčiojo.
(Parašė gudiškai Lalutnnc, ccrttF. L.) 

(Tąsa.)

esame sveiki, — 
tik pasiliks dau-

tiems kurie teip

Nebūkite panašus ant ėriukų, kada 
vilkas papjauna vieną—baidosi aut mi
nutes, o (taškui vėl rainiai ganosi, m išlydą* 
ini, kad vilkas uzsigauėdįs viena ar dviems 
aukoms; kodėl tylite už tuos kurie jau su
ėsti? Męs likusieji* visi 
teip jie mislija. mums 
giaus žolės.

Ištikro sakau jumis:
mislija, esate paversti Į auką žvėries, trok
štančio mėsos ir kraujo.

Matydami žmogų vedanti Į kalėjimą, 
arba aut bausmės, skubiuatės apkalbėt, sa
kydami: „tai tas žmogus piktus prsižengi- 
mus papildęs prieš žmoniją”.

O nesuprantat, kad tas žmogus buvo 
geras, norintis išgelbėt žmoniją, ir užtatai 
išuauduotojai žmonijos keršija jam.

Teip daro daugelis ir suprantančių, 
kad tai yra žmonės kankiniai, aukaujanti 
savo gyvastį labui žmonijos.

iy amžių atgal viename iš rytinių 
miestų, karaliai ir kunigai tų laikų, besu- 
si mylėjimo išplakė, nukryžiavojo Tąjį, ku
rį jie pavadino gundytoju ir niekintoju 
Dievo.

IV.
Kodėl kiekviena mažiausia gyvastis 

randa sau maistą, pagal jo organizmo? Už
tai, kad nė mažiausiai neverže mai
sto nuo kitų, liet kiekvienas naudojasi 
tuom, kas ganėdina jo reikalus.

Jeigu avilyje katra nors iš bičių pasa
kytų: „visas medus, esantis čionai priguli 
man". Ir jeigu ji potam imtų naudotis vi
sų sutvertu triusu, kas tada atsitiktų su bi
tėms?

Žemė panaši ant didelio avilio, o jos 
gyventojai panašus ant bičių. -

Kiekviena bitis turi tiesą aut dalies 
medaus reikalaujamos dėl jos gyvasties, o 
jeigu tarp žmonių yra nustojimas visome- 
niško reikalingumo, tas reiškia uustojimą 
teisybės ir meilės tarp jų. Jeigu gyvuo
tų teisybė ir meilė — gyvenimas taptų tei
singu, laimingu ir vaisingu.

Tos sunkios aplinkybės gyvenimo, lik 
šiam laikui supainiotos kuoįvairiausiai.

Ant nelaimės taikos [ir parsiduo
da, melagingi pranašai, kurie skelbė ir 
skelbia žmonėms, kad jie gymę jiems tar
nauti, ir žmonės nesiliauja tikieję tiems 
melagingiems pranašams.

Žmonės yra ligųs vienas kitam, kaip 
broliai, o kalbantis priešingai peržengia 
dieviškus prisakimus.

Kas nori būti pirmutiniu ir didžiau
siu tarpe jus, tegul lieka jųsu tarnu. Pri
sakymas Dievo yra įstatymas meilės, mei
lė neaukština vieną prieš kitus, bet au
kauja savę lygiai visiems.

Tik vargšų išnaudotojai yra tokios 
nuomonės: „męs nelygus kitiems žmonėms, 
męs sutverti vien dėlto, kad ragintumem 
ir valdytumem juos ir užtatai męs, kaip , 
norime, taip ir galime ran k vedžioti jais ir 
viskuom ką jie sutvėrė”; tokie žmonės, sa
kau, — sunai pikto ir tamsybės.

Bet jų viešpatavimas nebus amžinu ir 
męs jau artinamės prie jų galo.

Jiems bus apskelbtas paskutinis dide- 
inušis.
Aniolai teisingumo ir meilės stos į ei

les kovoti, apsiginklavę kantrybe ir teisy
be dėl įvykdinimo rojaus ant žemės. Dau
gumas toj kovoj sutiks mirtį, bet vardai 
jų užsiliks ant žemės, kaipo spinduliai am- . 
žinos garbės.

Delto-gi visi prispaust iejai rengkitės. ’ 
lai būna jus viena mintis, rytoj ūžtos die- . 
na mėtavonės, toji diena, kurioj atiduosi- ( 
me gyvastį už brolius savo ir toji diena bus ( 
visuomeniško išsiliuosavimo.

lis

V
Medis likęs vienstypiu tampa vėtros 

išverstas, jo ugius vėjas nuolat laužo, o at
žalos vietoj augt aukštyn, linksta, rodos, 
jieškodamos ko pamesto ant žemės.

Kuomet augalas vienstypis, jis greit 
vysta, džiūsta ir miršta, nesurasdamas pa- 
gelbos nuo plikinančių spindulių saulės.

Žmogus likęs vieninteliu, umu laiku 
tampa apgultas valdininkų, kuris kaip 
biaurus šturmas lenkia jįjį prie žemės 
siurbdami paskutinius syvus jo gyvumo.

Užtatai neimkime pavyzdžio nuo to 
medžio ir augalo stovinčio atstui, o jieško- 
kite pagelbos vienybėj, kviesdami vienas 
kitą dėl atsargume ir apsiginimo.

Jeigu busite išsiskyrtę, jeigu kožnas 
nuslysite tik vien apie save, tai nelaukite 
nieko apart kentėjimų, nelaimių ir pri-Į 
spaudimų.

Kas gali būti silpnesnis už žvirblį ir ,

beginklę kregždę? Vienok jeigu atsiranda 
koks draskantis paukštis, kregždžiukės ir 
žvirbliai suvienyja spėkas ir apsukę iš vi
sų pusių persekiodami išveja žudytoją.

Imkite pavyzdį nuo kregzdžiukių ir 
žvirblių.

Tą, kuris atskyrė savę nuo savo bro
lių, baimė ir nelaimės persekioja visokiuo
se atsitikimuose; jis negali rymtai pasė
dėt laike pasilsio, jam saužinė neduoda 
užmigt, jo juodi darbai parsidavimo vi
siem yra matomi. Jus bukite tvirti su savo 
broliais ir jeigu kas paklaustu: ,,kiek jū
sų?’’ Atsakykite: męs perstatom vieną eilę: 
mųsų broliai — tai męs, o męs — tai mus 
broliai.

Dievas nesutvėrė nė mažų nė didžiū
nų šio pasaulio, nė ponų nė tarnų, ne ka
ralių ne pavaldinių: jis sutvėrė visus žmo
nės lygiais. Bet vieni žmonės turi dau
giaus spėkų, kyti daugiaus proto, treti 
kantrybės. Vienok nevisi vienaip naudoja
si taja visiems suteikta gamtos tiesa: dau
gelis parsiduoda garbei, kaip įmanydamas 
išnaudoja artymą, kiti apjakę turtuose, 
visai nenori prisipažint broliais esą.

Dėl uzganėdinimo savo reikalų geri 
žmonės vargsta fiziškai arba protiškai, o 

Įkalbantčjai: ,,aš nenoriu dirbt’’— užvis 
nelaimingiausi.

Nepamenamuose laikuose atsirado 
biaurus, prakeiktas visuom dangumi žmo
gus. Tas žmogus buvo drūtas ir nemiliutis 
triūso; jis užklausė savęs: „kas man daryt? 
Jeigu aš nedirbsiu, tai numirsiu badu, o 
darbo nekenčiu nė akyse”. Tuomet puolė 
jam į galvą pragariška mintis. Jis išėjo 
naktį, pagriebė keletą savo brolių laike jų 
miego ir apkaustė juos, tikėdamas rik- 
štėms ir botagu priverst juos dirbt, o pa- 

ičiam naudotis jų darbo vaisiais.
Teip jis ir išpildė savo užmanymą; 

kiti pamatę toki sumanumą pasekė Jo pa- 
vizdį ir vietoje brolystės ant žemės užgimė 
skurdas — ponai ir tarnai.

Toji diena buvo nubudimu arba va
landa pavergimo viso pasaulio.

Praėjus nekuriam laikui, atsiranda ki
tas žmogus, dar piktesnis, negu pirmuti
nis ir dvigubai prakeiktas dangum.

Matydamas, kad žmonių pasidaugino 
ir jis pamislijo: „aš galiu apkaustyt į rete
žius ir priverst dirbt’’; bet reikėjo maityt, 
o tas mažino jam pelną. Palauk pasielg
siu protingiau, tegul jie man dirba dykai. 
Tiesa, jie mirs badu, bet kaip skaitlius jų 
didelis, tai aš suspėsiu sutaupyt turtą pir
miau. negu tas skaitlius nesulygintinai 
sumažės.

Piktas žmogus pakalbėjęs su jais apie 
jų likimą, susibroliavęs su visais paslap- 
čiais, prikalbino juos šiais žodžiais: „jus 
reikalaujatės darbe—aš jums visiems duo
siu darbą, bet pusę jųsų uždarbio bus už 
tą mano patarnavimą, kurį aš jums suteik
siu”. Tie vergai badavo, todėl ir sutiko, o 
jis vis darbą didino ir mažino mokestį.

Tokiam padėjime žmonės nešė neprie- 
teklių ir mirė badu, bet kiti baduoliai sku
bino užimt jų vietą, nes nepriteklius pasi
darė tokis didelis, kad čielos šeimynos par
davinėjo save už duonos kąsnį.

Piktas žmogus prigavęs savo brolius, 
sukrovė didesnius turtus, negu tas, kurs 
apkaustė juos į retežius.

Vardas pirmojo—Vergija, vardas ant
rojo užrašytas didelėms raidėms tiktai pra
gare.

Jus šiame pasaulyj esate keleiviais. 
Nueikite į šiaurės ir į pietus, į rytus ir į 
vakarus ir visur apsistokite, jus visur rasi
te žmogų, kurs varydamas jus sakys: „Šita 
žemė yra mano’’. Apsukę visą pasaulį su- 
gryžšit atgal su žinia, kad beturčiui aut 
šio svieto nėra tokio kampučio iemės, kad 
galėtų jo moteris po sunkaus darbo pasi
dėt savo kūdikį, arba numirus kur palai
dot, nes žemę prisisavinęs vis jis.

Ištikrujų tas yra biaurus daiktas.
Jus pamenat, kas parašyta ąpie tą. ku

rį vadinom Išganytojum.
Lapės turi olas, paukščiai dangiški liz

dus, o sunui žmogaus nėra kur priglaust 
galvą savo.

Jis gimė beturčiu ir gyveno prasčio
kėliu. idant paduot pavizdį jums.

Beturtystė ne nuo Dievo; ji gimdosi 
per išnaudojimą ir godulystę piktų žmonių; 
ji duktė nuodėmių ir vergijos.

Beturtystė visuomet mažįsis, užtai,kad 
vergija diena po dienai nyksta visuomenė
je.

Jei norite, panaikykit beturtystę,—rū
pinkitės išsižadėl nuodėmių ir vergijos vi
suomenėje.

Atėmus žmogaus darbo vaisiu tiekas 
ir juos pasisavinus sau, ką jis uždirbo,tuom 
nė kiek nepalengvisite jo vargų, bet prie
šingai—padidinsite; kiekvienas privalo tu 
rėt į>iInas tiesas ant savo darbo vaisių.

(Toliaus bus.)

I

I

RAISTAS” („The Jungle”)

KELEIVIS.

Kaistas didele knyga dabar prekiuoja tik 1 dol. 
Siunčiant pinigus adrisuot:

J. NAUJOKAS.
Madison Sq. Sta- box 1S9, Ncm York (’ity, V Y.

Jau laikas mums sukilti 
Visiems—

Gana turtus pilti 
Tiems, tiems

Ką nieko neveikia, 
Tiktai

Mus skriaudžia ir keikia 
Piktai.

Pakilk darbininke, 
Stok, stok!

Žiūrėk į aplinkę 
Galvok—

Kas tave kankina,
O sau

Taukinę augina.;.. 
Se tau!

Apšviesk savo protą
Ir stok.

Prieš savo despotą 
Kovok,

Ne kardu, ne šūviais — 
Protu,—

Išvengsi verguvės
Greit tu.

Pėfe.

Pasv. A-A.

Garsingoj: knyga išėjo lietuviškoje kalboje, kuri 
parašyta vieno iš geriausių Amerikos raštininku 1*. U. 
Sinclairo, versta iš angliško originalo.

Raistas teip žingeidi ir visoj pasaulėj reikalauja
ma. kad jau išverta Į 18 visokių kalbų. Mums tuom aky- 
vesuė, kaip Amerikonas aprašo lietuvius, nuo išlipimo iš 
laivo ir visą gyvenimą Amerikoje kaip zerkole—perstatų.

Perskaitęs Raistą, geriaus pažinsi Amerikos gyve
nimą, ne kaip daug metų čiagy veuęs.ir visų suktybių pa
slaptis; atrasi, kaip padaro apgavikai didelius pinigus 
er įvairiu žiugeidzių daly kų. Daug ky trumo yra toj kuy- j 
goj-

Raistas aiškiai parodo, kaip kapitalistai barbariškai 
apgaudinėja darbininkus, kaip sužaga jų moteris, suar
do šeimynų gyvenimą, nustumia i paleisuvystę ir 1.1.

Kas važiuoja Lietuvon!

Šiądien atsidarė naujas kursas. nužemintos iki 21 dolerio per
vandeni Kas mano važiuot į Lietuva, tai dabar geriausia proga. Sif- 
kortes pigios, oras šiltas, per vandenį važiuot labai smagu. Skubinkit, 
ties neužilgo prekes vėl pakils. Važiuodamas į Lietuvą arba norėdamas ką 
jiartraukti ir reikalaudamas šifkon’ių visuomet kreipkitės į ,KELE1\IO” 
redakciją pas:

«

28 Broadvvav,

t

Pripuolęs prie tavo krutinės 
Aš noriu užmigti saldžiai. 
Užmiršt savo brolius,kankynę 
Ir tau atsiduoti visai.
Aš noriu ant svieto gyventi 
Regėdamas visad tave,
Su tavim vargus vienus kęsti! 
Ir mirti su tavim drauge!
Tik tavo gražios akis 
Nežėri skaisčiai...
Man ilgu.. .ilgos naktis 
Ir tave sapnuoju dažnai.
Aš atlėkti todėl negaliu, 
Kad manę kankina sapnai, 
Kad aš ranką sutepęs krau- 

Tj’d
Kad draugą išdavęs asai!

Vincas.

JUOKAI.

Tinka į vaitus.
— Ateinančiuose rinkimuo

se reikia neatbūtinai išrink
ti i vatius Baltru.k —

— Kodėl gi Baltrų?
— Todėl, kad Baltrus turi 

sermėgą su baroniniu kalnie- 
rin ir baroninę kepurę.

Trumpa laimė.
— Kodėl tamista išrodai 

šiądien teip linksmas?
— Nagi apsivedžiau, mano 

mielas, ir dastojau žemišką 
rojų! į

— O ar seniai esi tame rc- 
juj?

— Jau dvi sąvaitės.
— Pažiūrėsiu, ką tu sakysi 

už keturių sąvaičių....
B i s k į nesuprantan

tis.
— Tarnistos namuose gy

venti suvis negalima: viršuti
niai gyventojai laiko tokį šu
nį, kuris per dienas loja ir 
staugia.

— Bettaniista, tai negali
mas dalykas! Mano namuose 
nė vienas išgyventoji} šunies 
nelaiko. Tai viršutinių gyven
tojų panaitė skambina ant 
fortepijono ir dainuja....

------  - r i ■■ . ■

Skaitykit, ir platinki! 
„KELEIVĮ”

I

laivakortes

$21.00

ZVINCILA,
So. Boston, Mass

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.: prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

Ona Baronaičiutė,
303 W. 4-th st.

So. Boston, Mass.

PIKNIKAS!
Latvių darbininkų draugi 

ja rengia ant LaborDay pui-i 
kų pikniką: bus šokiai, šau
dymai, lenktynės, lekiojantisi 
pačtas ir daug, daug kitokiu 
pasilinksminimų. Atsibus E. 
Dedgem, Oakdale Grove. Pra
sidės nuo 10 valandos iš ryto 
ir trauksis iki vėlam vakarui. 
Įžanga 35 c. visiems. Važi no 
jaut nuo Dudley st. Elevated 
reikia imti šitokius karus: 
,,Washington & Grove st.’’ 
arba „N’eedliem”, teipgi gali
ma nuvažiuoti su ,.Dedham”ir 
., East Walpole'’: išlipti rei
kia aut Grove st., nuo tenai 
reikia imti „Oakdale” karą ir 
išlipti ant Boidon sq., nuo 
kur pikniko vieta netoli. ($;s

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrytu

lių sąkrova.
Pranešu vis -n savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm Kad peri raukiau naujausios 
mados moteriškių vasarinių skry b-'-iiy. 
Išsirinkti irai i pairai savo norą. 
Teipgi perredau papuošimus ir pertaisau 
senas Kuopuikiausiai nž prieinamiausią 
preke. Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su sruodone
Miss. S Gaiewsky

255 Broadway So Boston Mass

PAJ1EŠKOJIMAI.
Pajieškau brolio Vladis

lovo Meškos. Antri metai kaip 
išvažiavo iš Lietuvos i Ameri
ką. Paeina iš Kauno guberni
jos, Šiaulių pa v., Stonelių so
džiaus. Prašom atsišaukti 
jis pats, ar kas kitas apie 
žinantis ant adreso: 

Jonas Meška.
142 Endicott st., 

* Boston, Mass.

ar
ji

(86

kinimo angliškos kalbos ir 
bus prisiųstas kiekvienam dy
kai, kas tik prisius savo adre
są ir 20 centų markėm ar pi
nigais dėl apmokėjimo pačto 
kaštų. Lietuvi, jeigu nori iš
mokt šios šalies kalbą, tai ra
šyk tuojuus, o tikrai išmoksi 
be mokytojaus gerai ir grei
tai. Atsimink, jog gauni kny
gą dykai vertės «6.oo, išmo
kus anglišką kalbą bus tau 
lengviau. Kreipkis pas mųsų 
agentą po adresu:

A. J. Antonov,
22 Walnut st.,

New Jersey City, N. J. (£7

Dovanai. Dovanai!
Žodvuas lietuviškai ang- 

liškas ir angliškai- lietuviš
kas. Foraiatas7xl2. 280 pa
veikslų: išviso ‘.»82 puslapiai. 
Šitą žodyną išleido Tite Sal. 
society lietuviam dėl pasinio-!

Pirkite Farmas!
Męs, lietuviai ūkininkai, 

kviečiam savo tautiečius pir
kti pas niurni farmas. Čia lie
tuviu jau daug yra nusipirkę 
sau žeme ir visi džiaugiaisi. 
Čia yra daug neišpirktos že
mės: męs nenorim, kad apsi
gyventu šalę musų kokie ita
lai arba rumunai, todėl kvie
čiam savo tautiečius. Męs vi
si nutarėm, kad jeigu naujas 
lietuvis čia pirks ūkę, duoti 
jam pagelbą Pinigų čia daug 
nereikia, nes neišdirbta žemė 
neapsakomai pigi: triobas 
męs padėsim pastatyti uždy- 
ka.

Lietuviškų ūkininkų čia 
yra apie 2<> ir du syk tiek pa
vienių, kurie dirba giriose ir 
fabrikuose. Dabar stato nau
ją lentų pjovykią, kur teipgi 
reikės žmonių.

Gyvenimas čia labai sma
gus: lietuviai gyvena prie vie
no daikto ir laukai visų jun- 

! g’asi: per vidurį plaukia dide
lė upė. o truputį toliau ran
dasi gražus ežeras, palei kurį 
pristatyta daug vasarnamių, 
kur ant vasaros iš didelių 
miestų atvažiuoja daug žmo
nių.

Gelžkelio stotis nuo inųs 
tiktai 1 rnyle atstumo, vadi
nasi Mc Naughton,\\ is. kątik 
dabar pastatyta. Aut stoties 
yra krautuvė, vaikams mo
kykla ir saliunas: nuo stoties 
iki didžiniesčiui Rhinelauder. 
\Visc. tiktai in myliu. Kas no
ri daugiau dasižinoti, tegul, 
įdėjęs uz. d n centu štampą, 
parašo :u.t šitokio adreso:

M. Yszara,
t Mc N.iugbton, Wisc.



Nereik Mokintoju.
GRAMATIKA ang'.i-kos mo

kinu* b« mokintojo (apdaryta: $1.25
VAIKŲ DRAUGAS arba •km-'

ils skaityti ir rašyti be mokintojo 15c

NAUJAS BUDAS uiokmtis rašyti ••• 
mokintojo (ypatingai merginoms, kuriu 
daugelis jau išmokoj. 10c

Pinigus siųskite per MONN <>RDER 
arba pačio markėmis ant -io adns*

P. Mikolainis.
P. 0. Box 62 Neu York, 

lity.

CHAPLIKA
Ūžia.ko puikiausius versmus. alus, elius 
visada švieži. vynai ir visokį likimai 
kofr^riausi. Gėry mus dėl veselijų. krik
štynų ar s-ip baitų siunčiau. į namus.

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass.

Puikiausias Lietuviškas

SODAS SVEIKATOS
DOVANAI
VISIEMS

SALIUNAS
karta pas mus atsiiankya. 

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos. geriAusi.

Lazauskas, Judeika ir Co 
3o4 Broadway ir 259 1>. Si., 

šouth Bostuu. Mass

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotografistą:

( ANSILL O SI t IHJA,

V
c

SEIUiA?,TIEMS Z tbl!
Jei tau nusibodo landžū ri pas visokius daktarp; nikius, \ apginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
}K‘r tu tų daktarų nesutnaninią ar tn rnreiiiiią geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodiutis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vyturs ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo serjfančio. ir ant g:, o nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visoi.ių uiekų MojiuĮs kreipkis a.-abis ai ::r kaške aprašydamas savo ligą per 
The Collins New York Nledical Institutą ..B. Meke, kante pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ii .iž-isi’i ėjusias iiums. kaip VYl.t teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožnas 
kas Čion kreipiasi, dėkavoja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas. ,

Daugumas stebisi, kljUMlaiiil. kokiu badu *11 tokia gera pasekme 
visokias ligas išgytlviii t vieniai, įhio ku ių kiti daktarai uekuri laiką gydę, 
rankas nuleisdami apleido.

At'll’VHT Uno '• 'm‘‘ ka“’ ’^KOi-EiNsNEH YORK MEDKAL INSTITUTAS 
z\lbaKy ItlilS lt. .g v SS. !.4,iūi!iias geriausių diploaiatų daktarų speeŲalistų; visus li^ų upęt- 

šy mus su atyda ištiria >pe«'yališkui, uuo menkiau siu iki svarbiuiiMO ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvietuutl pritaikytus vaistus išgulimui !ig<>s ir silpnybių; nes šitas institutas užlaiko didžiausių 
Laboratoriją vaistų iš viso svieto šalių. t:;rp kuriu daugelis y ra pačių daktarų išrasta, kuriu niekur kitur ueguliiua 
gauti. I žiai išarvdy me ligų nė jok- liakt iras nė kitas institutas negali lvgiutis. per ka mokslinčiai ir (soadiuotų 

CoUins N. Y. M. Inst SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio s.sii<o <L< u au-i-t ap-L >Mmi» serytnčius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybai 

pa.lekavoi.iu, kuri. a ateins ka-diens, p..) looaitieči n kol as.

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
Puikiausių armonikų, skripkų, klemelų, triubų. koncertinų ir 
daugybė kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegoriu. 
lenciūgų, visokių žiedų, laketų. špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų. visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo granatų, pui
kių britvų. albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbti), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokiu 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo grumstų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su koncertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už #1.00, 1000 už td.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują K A T A LOG Ą D O V A N A 1 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
t a voras pirmos khasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gili gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimu.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

50,OOOSfDYKAI PER
PAČIĄ

PASLAPTINES VYRU LYGOS

KNYGOS UZ PUSE PREKES!
Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikys knygų vertes S10.
Kas prisius $10. tas aplaikys 
vertės š25.
Knygų galima gauti visokios Įtalpos ir 
pasiskirti iš bile kokio katalogo Musu 
katalogą aplaikys kozuas ka< prisius 
savo adrisą ir už 5 c markę

Adresuokit teip:

J. Ji ii<l;ir;iu<-kas.

107 E. 8 th St, New Yodi, N. Y.
Beitteyvills & E'i$worth, Pa, 

vienetine krautuve.
Šituose dv■■ uom? miestuose i: .-i.i 

krautuvą drapanų šventadienių, darbi 
nių ir daug vis kių daiktų I 
kaiauja. teip.* padarau siutus u:.: ste- 
liavimo, overkuolus ir kotus. Reikalin
gi agentai, gali uždirbti nuo >10 iki *20 
ant dienos, Priimu užsisteliavimus vi
sokių drapanų: visi kreipkitės pas:

J. A. Graužulis,
CLOTHING HOUSE

Benttenille Main st Ellswcrth, Pa- 
“Keleivio'* agentai.

J. Petrikis.
1514 Ross avė. Scranton Pa

J. Ignotas.
46 22 St. S. S. Pittsburs. Pa.

John Luis,
621 W. Lombard St. Baltimore, Md.

M. Senkus
Bai lo9 Lraiston, Me.

J. Čeponis 21 Pleasent Str. 
Joną“ 1. Geraauska

5< Lafaet St. New Britain. Conn.
Povilas Simonaviėius.

70 Linden st. \Vest Lynn, Mass.
J. Raulinaitis

So. Boston. Mass.
P. Mikalauckas

So. Boston. Mass.
M. Petrauskas

322 Caledoma St. Kenošha, Vis.
Jos. Mažeiko.

27 Connerton St. Nev. Britam. < onn j

B. P, Miškinis
6 Arthur St. Montello, Mass Į

P. Glaveckas
636 W. Lombard Si. Baltimore. Md.

Andrew Wickel,
2752 E. Venango St. Philadelphia. Pa

F. Laurynaitis
1010 Church St. Easton. Pa. 1

VČATERBURY, CONN.
J. Žemaitis 824 Bank Str į
K. Asevičia, 102Charies st.1
Žemantauckas 39 W. Porter St

Pranas Poleknovič
3į Arthur st. Montello. Mass ,

Leonas Grikštas
591 TVashington st. Brighton, Mass.

S. Milinovskis.
4422 S. Wood st. Chicago, III.
Petras Kailius Girard. Ohiu.

Vasiliauckas ir Dobrovolskis
2515 Kensington av. Chicago 111

R. Vasileuckas
159 Elm st. Lawrence. Mass.

C. J. ĮVelicki
P. O. Bok 52. Lavvrence. Mass.

A. Antonov.
J. Bukauskas

54 HaverhilI st. Laivrence, Mass.
Mike Galgat

P. O. Box 68 Pori Griffith, Pa.
G. Baronas

P. O. McKees Rocks, Pa.
Vincas Yankauskas

1438 E 25-th st Cleveland. Ohio
Franas Bakanauskas

45 High si. Nasbua. N. H.
Vincentas Staševicz

839 Asbiand av. Chicago. III.
E. Rudminas

236 N. West st. Shenandoah. Pa
.1. Vaitkevičius

146 Congress 1 . New llaven. < onn.
Jonas Ž\ ingilas

1711 E. Matlieny av. Springfield, III.
Ig. M. Kudlauskas

J. M i levski
81 Grand st. Max Kobre Brooklv n N. Y.

Jonas Wateitis
490 Green st. Ansonte Conn.

1427 N. 13-th st Si. Louis, Mo.
H. Lada

Bok 614 Flolyoke, Mass.
Vincas Samuolis

24 Spruce st. Filchbur", Mass,

376 Breadvvay,
So. BOSTON, Mass

•
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą preke.

Paveikslai vestuvių, arba 
itukių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarp>e kuriu yra ir (.įrišto Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo- 
t Ygrafijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis
turi iš laiko duoti žinia. Rė
mų departamentas laipina 
šimtus y vairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt >an |>atin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
didelį paveikslą, krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio

376 Broaduay,
So. Boston. Mass

I
 GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene

Pabaigiau kursą VVomans Medicai 
toliese Baltimore M. D.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pasai nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 M . Broadnay ir 
2<;4 E st.. kampas Boven st.

So Boston. .Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei ne 
vienoj, tai kitoj iš minėtu vietų 
visada galit rasti.
THE BOSTON REGALIA GO. •

Musų didžiausia dirbtuvė ku-į 
kardų, juostu, vėliavų, ka 
runų ir t. t. Geriausia darbas 
ir pigiausios prekės.

THE BOSTON REGALIA CO.
387 VVashington St. Boston. Mass.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likieriu ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Sr» t ai.iškim

366 Second So. Boston. Mass

NAUCOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigaretu-nanjo 

išdirbinio
Partraukėm puikiausių cigarų. viso 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių kendžių kokių dar nė ne 
buvo ccigaetu zilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodway, cok. C st 

So. Boston, Mas-

c; -V’

Išgydyta nuo moteriškos Ugne 
kam k y alų ir sureplia^imu 

skaudėjimo šonuose, t»ąn&n: o 
se ir neuralgtyoe ligo». J*, 
pamatiškai sveika ir v irstei p* 
dektevoja eavv paveikslą ainių 
adam a-

Mra PRANCIŠKA 
ŠkLENAKlENĖ, 

(motelis Jonei
Konte No 2^B. Cereeco, Neb

ACGŠl’Al DAKTARE!
Jeig 1 kiti . iš vdv.ną t d jau pridarysiu teipgi išreikšti

padėti»voti^ :: iš .dyiaą-: s, kari- u io kaip sloginanti keJuą ū:i
kaaė, per _al;. mokslo ir ^erai taisytų vaistą, kinuos man pri
siuntė ir pd .1 pj» .• akiniu; us suv&rtnjau. Er.es tai netikėjau, kad per sa\ •> 
išdykumą s ;xraytą sveikatą galėt a.’, dar atgauti. Pirmiausia jaučiau.! didelį 
nusilpnėjimą t*-r vėliau ir ui .ui o inkstai buvo suvytu, drauge ir vlaus vi- 
duriaia orgiLnixui.*a ixivo snir^a ir tik kaip lapas rudenlje suvytęs^ laukiau 
kada nukristi E^t ksu* išskaičiau laikrastije apie Jųsų galingą gydymą ir 
gryana vaistus, tad atsišaukus ir atsiuntė man v..istus, koriuos suvartojau 
pa^al pamokinimus, sakau kaip kdiią nukasė, teip nuo uian<s ligą, likausi 
pilnai s\exkas. Tad ir uėkavojn už aanklaišką ir £abų išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a girnas, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliam* 
Lietuviams pranešu, idant kreiptųsi priedus gydytis laike nelaimės ligos

Easiliek i dėkingas Ir visaua garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
JONAS SMIKNAV1CZ1A,

1625 Eront et., Ehiladelphia Fa

ei
ii" i J

■

” e ;♦
'irgęs per du m^tu, skaudėji- 
-nu strėnų, kratinėje dieglių, 
aite čaų neeveikamo, a įteigi- 
tnoir eKaudėjimo galvos, zva- 
lujimo a.;?>■• ir abelnu nudil- 
nėjimo art eveikat4>e. Į 13 

iii*-nų pilnėti išgydyta*, bu pa- 
«iėktevoue ir paveikelą^ pri
siuntė patalplnt į laikraštį.

JOHN PAULINIS 
FayeUeCo., Orwnt, Pa.

• .
Šitoje knygoje tialpa daugelis naveikslų Ir tapatt 

vra tiesiu mokslo šaltiniu senų ir jaunų vyrų, kurie 
Keučia lytiškus nusilpnėjimus, patrvtjiiuų vyryšku* 
mu, ueniškas lygas, kraujo užnuodįjimų, •>- . - - - ** skilvio, inkstų, kepenių 
ir pūslės lygas. Šita knyga jums išaiškinu kaip nuo 
j ų galima išsigydyti namieje greitai ir pasekmiugai. 

Rašome pacientams jų pačių kalboje. Rašyk ui u ui* 

Lietuviškai.

*

RODĄ DYKAI- UrSdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėliotais nuo 9 iki 12

DR. JOS. LISTER C.

Melina antspauda garantuoja cigarus

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendmk, neatidekok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo:
lcf>šuliOy kataro, plaučitį hcxi'eiki'inu, trumį>o ir trankauji kvėparinio, k-įH-nu

ir inkstų \kidneyš'i ligos, dts/HįsSijos, vidurtų ligos, 'užkitUjlmo ir skaud-ėjlmo viriu-
riu, irmuose, tuStyniuose ir po krutinę. (jai r<>x skaudi ji mo, ūžimo <r spl,glnio auto/*e; kraujo 
nečystamo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir mi-žais. Seuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visa kurni, kaultį sąnarių ir lum filminiu, geltligės. uo abelno HustlpnėjimO 
blogų sapnų ir jaunystes išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priejaiolo, nerviškumo; nuo slaptų 
ligų.—kukio jus vardu ar skyriaus nebūtų.—Pūsles ligos, neiniegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių lipų vyrų kaip ir moterų', skausmingų, nert-gullariška antdrapar 

nių ir baltųjų, arba kurtus tik ligos varginimui žmonių -užpuola.

^^TAS INSTITUTAS ISZS1UNTINEJA GYDUOLES<$Vx-s
I VISĄ AMERIKĄ, K ANADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KtlŽNO BAREIKALAV1MO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei liga lietuvišhai.
KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI Bl I I IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAL KIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute <,nc>
140 W. 34 sL, (arti Broadvvay) New York.
Ofiso valandos: iš ryto nuu 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Z JT Pres&nt.

uunuctel »c Kuo* >u:n<Al*j*num»»l»<WAK iW tM C C«r-. t« JOMker. nMąMuuc ea aMt
A’l idnnęc&citU upon te, U3cl mK U to tat

• C M IV,,
- y- v~ y~ y~.

Rūkydamas cinaius dirbtus tikrai sanitarišku bu>lu, busi visuomet svei
kas ir linksmas. Jei nori tokius cigarus rūkyt, pirkdamas visuomet žiūrėk, 
kad aut dėžulės l.ulų molinas ženklas.

I)r. S A11 drzejcHski\’ i < natiiti.-įli i’kiška>[Dt-ntista Ofiso v -.landos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S po pieu

43j Shatvtnul avė.B istini. Mxss

EL’ROPiŠKAS DAKTARAS

JOSEPH LEWANDOWSKI,
Valandos. 11-1 A. M.ttt-sR. M Į 
419 Boyl ston St. Boston. Va:s- 

;|AVarren OuonberM
Teldphone. Back Kay 23.50. 

Gy venitnas: 885 Massachusetts avė. 
Cambridge, Mass.

Valandos: s - 1Q ryto.

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!

Didžiausias nupiginimas So. Bos
tone.

Moteriškos skr> belės, jakntės. Rei
pai ir vystės. Pilna eilė naujausios 
mados krikštui parėdi^. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kilus ta
voms. kaip tai kuperus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOWITZ.
128 Broadway (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

IJTIV IŠKAS 1 »AKTA RAS

TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietuviška

APTIEKA
r 257 •>

G E R I A V S I A S

llanover Street 2d7

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : HOTELIS 
\v^KAŽl'KO, 7 IVasliignton .St 
g u važiuojate į Lietuvą : lt 
iš Lietuvos į Ameriką tai Į>as 
manė galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- r 
au ant szipų už durbinlnkus. _
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas du 
vest kur kitur taČneik iki nepamatysi manės. Su godone

WIN’CAS KAŽI KAS

NEW YORK

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
x artoją, teipgi visados’randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIltLAl SKAS.

Sa\ ininkas
Edvardas Daly

2 W Broadway kampan Dor
chester avė. So- Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
mes per eapresą gyduoles prsiusim

BOSTON. MASS

APGARSINIMAS. 
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broli ii ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į U- ruvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuojat;tiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio iinijas

Ofisas atidanlas nuo 8 vai. ryto iki 
II valandai vakare. •

Jurgis Bartašius
2.»8 W. Broadnay So. Boston, Mass.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

James H. Criffin & Co.
— Geriausis saliūnas — 
Klausk apie Teofil Kordašenski, 
nes gausi geriausių gėrynių ant 
vestuvių, krikštynų ir l>alių už pi

giausią prekę.

115 &5117 Dorchester avė. and 
1 &i1% Division st. So. Boston 

Telephone 21068 So. Boston

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkolus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 
btuvės. o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs v-alinie ją tau 
tuoj padaryt.

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu gy 
duoliu nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka
M. V Stankevičius.

John J. Lowery & Co.
Kampas 6-tos 168 D. st

So. Boston, Mass.
TEt.Ei-noNE. 21<t27 So. Boston. Mass

Z. Budreckis.
Z BIDREKKIS.

222 Broadnay So. Boston.

NAUJAS IŠRADIMAS
Snsfiprinimni ir užlaikymui plaukų

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai Irumptjne lai 
ke. Vietoje senų atauga nauji, gra
žus plaukai. Visokia inf<*miacija 
dykai. Arlesni-ms žinioms reikia ra
šyti įdedant krasos ženklelį.

J. M BRl'NDZA CO..
Broadnuy A 80. 8-tli st..

Bronklyn-New York.

Lieturiszkas D-ras M. Ziselman.
7 I’arnienter St.
Boston, Mas*. 

Visokias ligas gy 
ctau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
sink pas mane 1 
trepais j 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 irti iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

I

K

I

I

Rnsiška-Lenkiškn-Liptii 
viską

FTIEJCA

Bronszteino
349 Harrison 

Boston, Mass 
d

Dykai gydysim visa menesi.
Žeminus atspausdintas kuponas duos jums tiesą gydy- 

ties per menesi už dyką su gydolėms, jeigu ateisite iki 31 
Rugpjūčio.

Jeigu kas nenorėtų iš to kupono pasinaudot, gali jį atnešti iškirpę* kas ki- 
as ir perstatyti Bostono Clinicos daktarams bile kokią dieną: atneŠejas 

bus gidomas su visoms reikalingoms gydolėms už dyką.
Bet tas bus tik trumpą laiką, pakol Poston Clinic turės visus pacijentus, 

kurie galės būti prižiūrėti. Todėl paskui kuftonai bus aprybuoti tiems, kurie 
ateis pirm 31 Rugpjūčio.

Menesio kuponas dykai.
Šitas kuponas įgaliuoja atuešėją prie vieno 

mėnesio gydymosi, su visoms reikalingoms gy
duolėms, laike kurso, DYKAI, jeigu bus per
statytas Bostono Clinico daktarams, 175 Tre- 
mont st. iki 31 d. Rugpjūčio.

Pagerintą X-RAY mašiną suradimui ligų vartosim 
tik ateis ik: 31 Rugpjūčio ir duosim visas gyduoles, už 
nė cento.

kiekvienam, kuris 
ką nereikės mokėti

I.
Išgydyti ligoniai:

CHAS. E. BOVVNIE, 4 M’ilford Ct., VYesterly, R.
Cured of Asthma by the Inhalatorim.

Mis. JOHN PETERS. Provid.-nce, R I.
Cured of Consuption by Inhalatorim Treatment.

T‘YSEi’H SYLVIA. 4 Blinnes Ct.. Taunton, Mass.
Ciired of Blindness by New Treatment.of Boston Clinic. 

FRANK B. .MENDOZA. W*quoit, Mass.
<’ur»-d of Cancers by the Boston Clinic Specialists ivithont ojieration 

HELK.V < . HA< KETT, 270 Rhodes Si.. Providence, R I.
< ure<l of Cattarrh and Consumption after many other physicians 
ha.1 faiie.1.

BOSTON CLINIC, INC.
175 Tremontist. Suites 6 7 & 8

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedalioms nuo 10 iki 12 po pietų.

Lovvell office: 158 Marrimack St.
Ofisas at įdaras kasdiena nuo 9 ryto iki 8 vakare.

Fall River ofice: 37 Main St.
Atidarytas kasdien nuo 9 iki 8 vakare.


