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VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS
Skandalas Durnoj.

Didelis skandalas (triukš
mas) kilo Durnoje gegužės 23 
d. vakarą. Kada Eulogijus, 
atsakydamas į Karaulovo kal
bą, dar smarkiau užgavo ka
talikų tikėjimą ir, kreipda
mos į kairiuosius, pavadino 
juos veidmainiais ir farize- 
ušais, pirmininkas Mejendor- 
fas mandagioje formoje vys
kupui Eulogijui už tokį jo 
pasielgimą išreiškė užtėmiji- 
mą. Dešinieji tiesiog Įlašin
to. Jie ėmė laužyti kėdės, ap
stojo iš visų pusių tribūną, 
ant kurios stovėjo pirminin
kas, ir ėmė visaip ji kolioti. 
Net paskutinieji valkatos ir 
girtuokliai nesikolioją teip 
biauriai, kaip tą vakarą ko 
liojosi dešinieji ir popai. Pir
mininkas turėjo uždaryti po
sėdį. .

Mažai pinigų.
Gegužės 29 d. Durna galu

tinai svarstė 1909 m. biudže
tą. Pasirodo, kad įplaukimų 
išviso bus 2.813 mil 922 tuks. 
182 rubliu. Išlaidų gi— 2941 
mill. 148 tuks.978 rub. Ne- 
pritenka 128.226.790 rublių. 
Vėl reikės skolint.

* Per praėjusią sąvaitę. 
teismui nusprendus, nužudy
ta 18 žmonių: Vilniuj, Var
šuvoj, Vitebske, Carine ir 
Kurske po 2 ir Rygoj — 3. 
Nuteista nužudyti 49 žmo
nės.

po- 
už

Boston, Mass., 1 Liepos !July| 1909 m.
..EntekedasSecond-Class mattkk" Fkbkuaky 23, 1905, at the Post Office at Boston. Mass.. undek the Act of Congress of Mabch 3, 1879.”
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ištikimybės jausmus” nėra 
ko, nes da nenudžiūvo Latvi
jos laukai, kuriuos 1905 — 
1906 metais toji valdžia ap
laistė Latvijos laisvės kovoto
jų krauju.

Diliuos atstovai važiuoja i 
Angliją.

Peterburgas. — Anglijos 
parlamentas užkvietė Rusijos 

i Durnos atstovus atsilankyti i 
Angliją. 23 birž. d. išvažiavo 
Durnos pirmininkas Chomia- 
kov. nemažas skaitlius kitu *• 
atstovų ir Valstybės Tarybos 
narių. Anglijos parlamen
tas sulauks juodašimčiu. Ne- 
labai džiaugsis jis iš savo už- 
kvietimo.

kai-
savo

Užsibaigė pasimatymas.
13 birž. d. atsisveikino ca

ras Mikė su Vokietijos kaize
riu Vilium 11. Nieko ypatin
go pasimatyme nebuvo:

Į bejosi du valdonu apie 
viešpatysčių reikalus.

Žandam nušovė.
Pruškove, netoli Varšavos, 

trįs vyrukai pasikėsino nužu
dyti porą žandarų. Pasekė 

I paskui jų iki gminos valdybos 
ir pradėjo šaudyt. Vienas 
žandaras krito aut vietos, ki
tas liko sužeistas. Drąsuoliai 
pasislėpė.

Jauni plėšikai.
Stavropolis. — Daktaras 

Sokolovas aplaikė laišką, ku
riame buvo reikalaujama pa
dėti paskirtoj vietoj 500 rub
lių. Pranešta policijai. To-

nuvargusios žmonijos laimę’’, | 
I Už carą ir žmones! Pagalvo-l 
kitę, kaip dvasiškos ypatos 
moka sulygint.

Kalinius nušovė.
Marijupolis. — 5 birž. d. 

sargas nušovė du kaliniu,kal
bėjusiu iš lango su publika. 
Šaudyti žmones Rusijoj įėjo 
į paprotį.

Pasmerkti mirtim.
Ekateriuoslavas. — Už pa

vogimą 15 rublių ir bačkutės 
su raugintais obuoliais 4 žmo
nės liko pasmerkti mirtim, 

į Jeigu jau obuolius vogė, ma
tyt buvo išbadėję. Nubaust 
juos kalėjimu — nebūtų teip 
žiauru, o dabar mirtim.

Išei vystė i Sibirą.
Per Tūlą kasdien pereina 

! daugelis žmonių iš pietinių 
ir vakarinių RusjosĮ 
rėdybų. Jie kraustosi i; 
Sibirą dėl apsigyvenimo. Va-į 

'žiuojančiųjų skaitlius teipdi- 
delis, kad net IV klesos vago
nų neužtenka. Nemaža dalis! 
turi važiuot paprastuos tavo- 
riniuos vagonuos.

Baronas nusišovė.
Lifliandijos rėdyboj nusi

šovė savininkas dvaro Erberg 
ponas Gan. Baronas pasikvie
tė 3 ypatas. kad matytų, jog 
jis pats sau galą pasidarė. Ka
da tosios norėjo jį sulaikyti; 
nuo saužudystės, jis pradėjo 
grąsiuti revolveriu. Liko su
teikta jam laisvė nusižudy
mo. Teip ir paleido baronas

ji pasislėpus lauke, kol ateis kulką sau i kaktą.
Pavogė vaiką.

Chabarovsk, Sibirija.—Ko
kie tai piktadariai pavogė 
turtingo vaizbūno vaiką. Vie
nas jų liko pasiųstas pas vaiz-
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Metas V.

Valdininkai Sibire.
Lopuchinui, buvusiam 

licijos direktoriui, kuris 
išdavimą socijalistams revo-
liucijonieriams šnipo Azevo 
buvo nuteistas 4 metams ka
torgos, dabar senatas katorgą 
apmainė išsiuntimu į Sibirą.

Tautininku darbeliai.
Dalis latvių vadovų ketina 

rengti kitais metais Rygoje 
5-tą iš eilios latvių dainų šven
tę. Paskutinė tų švenčių bu
vo Mintaujoj 1895 metais. 
Rodos, po tiek metų būtų kaip 
laikas rengti tokia švente, bet 
ant ,,Rigas Latvešų Beedri- 
bos” sušaukto chorų vedėjų 
susirinkimo, tik 20 choro ve
dėjų sutiko dalyvauti toje 
šventėje; o tuo tarpu pereitoj 
šventėj dalyvavo apie 2<»D 
chorų. Mat dalykas tame, 
kad kitąmet sueina 200 me
tų nuo prijungimo Latvijos 
prie Rusijos, ir to krašto Ru
sų valdininkai jau dabar ren
giasi prie to jiems brangaus 
jubilejaus. Tai proga nori 
pasinaudoti ir latvių 
teip vadinami „nacijonalis- 
tai” arba tautininkai, ir, kel
dami tokią šventę, nori pasi
rodyti rusų valdžiai ištikimi 
ir drauge parodyt savo „tau
tišką veidą. liet kiti latvių 
visuomenės veikėjai — pir
meiviai — su tokiu tautinin
kų užmanymu nesutinka. Jie 
sako,kad garsi uties savo „tau-! 
tiškuoju veidu” dabar nelai
kąs, o rodyti rusų valdžiai

laiško rašytojas pasiimt pini
gų. Atėjo jaunas berniukas. 
Jį suėmė. Tardymas parodė, 
kad jis yra vienas iš būrelio 
susiorganizavusių plėšikų. Jie
visi jauni — nuo 7 iki 17 me- būną reikalauti 35 tukstan- 
tų. Stebėtini sutvėrimai.

Naujas apaštalas.
Samara. - Nikolajevo pa- j ?. J L“ ® *“7. ..". . . . * ! hepe pasaukti policiją,viete atsirado šventasis, po 

vardu Petro Mateušas, „svie
to išganytojas’’ ir organizato
rius ,,naujos viešpatystės’’
prie Kubaniaus. Tamsus val
stiečiai pardavė savo turtą ir 
nešė pinigus į „broliškąjį iž
dą”. Daugelis jau buvo pa
sekėjų ,, naujojo apaštalo’’. 
Policija bandė jį sugauti, bet 
nepasisekė: apaštalas su pi
nigais dievai žino kur dingo.

■V

Stebuklai tik pasaulej. Šven
tųjų nekuomet nestokuoja. 
Ir policija juos gaudo.

"Krikščioniškas ai sakymas.
Redakcija laikraščio ,,L_ 

čajevskija Izviestija” gavo; 
ypatišką laišką, kuriame pri
žadama bombomis išardyti 
Počajevo bažnyčią, jeigu ne
sustos ėjęs laikraštis „Poč.Iz.’’. 
Redakcija su įkvėpimu iš vir
šaus duoda sekantį atsakymą 
bombistams: .,Seniai jau lau
kiame su bombomis jųsų, 
biaurus ir smirdanti žydai,ne
ištikimi lenkai-perkrikštai ir 
prakeikti rusai bedieviai, par
sidavėliai! Eikite, griaukite tuotas tūlas M. 
šventą bažnyčią, meskite bom- skis. ;

čių rublių, jeigu tas nori, kad 
! vaikas būtų sugrąžintas. Vie
ptoj pinigų davimo, vaizbūnas

... 
tadaris paleido Į jį kulką ir 
ant vietos paguldė. Paskui 
ir jis pats nusišovė.

Cholera viešpatauja.
Peterburgas. — Užėjus va

saros karščiams cholera vėl 
labiau pradėjo plėtotis. Nuo 
jos daugiausiai nukenčia ne
turtingoji gyventojų dalis.
Caro valdžia vis da pade

da Persijos valdžiai.
Peterburgas, 28 birž. d.Atė

jo žinia, kad Persijos valdžia 
randasi pavojuj. Ji reika
lauja, kad caras atsiųstų dau- 

po giau kariumenės. Pasiųsta 
nuo Kaukazo į Teheraną. 
Vienas kitą gelbsti vargšai, 
dvidešimto amžiaus valdonai.

Caras kraustosi Į Švediją.
('aras Mikė po pasimaty

mui su Vokietijos kaizeriu va
žiuoja i Stokholmą. Vargiai 
išdrįs išlipt iš laivo.

Da vienas žniogžiidis iš 
juodašimčių.

Netoli Tveriaus liko suareš- 
". J. Kuškov- 

Jis yra vienas iš varių 
bas į šventųjų liekanas ir ste- ;;Ąkr’U iyg<»”. Ligšiol,
buklingus paveikslus! 
kitę mus, vienuolius, nupei- P° svetima pravarde.

I

! Žudy-kaip išsiaiškino, jis gyveno 
nupei-1 po svetima pravarde. Kalti- 

kiančius jųsų gyvuliškumą ir namas jis dalyvavime užmu- 
netikrumą, męs pasiryžę nu-py^tėj deputato Hertzenštei- 
kentėt už tikėjimą, carą ir j no.

ŽINIOS IŠ VISUR.
Valdžių suokalbis.

Paryžius, 15 birž. d. Už
tvirtinta liko tarp Ame
rikos ir Prancūzijos sutartis, 
sulig kuria bus išduodami 
emigrantai. Valdžios daro 
visokias kilpas, kad tik išgau- 
dyt savo priešus.

Patarė nužudyti carą.
Londonas, 15 birž. d.—Par

lamento atstovas nuo socija- 
listų partijos Toru, kalbėda
mas apie caro atsilankymą į 
Londoną, patarė užmušti jį, 
jeigu atvažiuos. Laike dis
kusijų Toru pasakė: „Angli
ja jokiu budu negali dasileis- 
ti tokio nusižeminimo, kaip 
caro atvažiavimas. Jeigu jis 
atvyks į čia, jis gaus viską tą, 
ko užsitarnavo’’. Kada pir
mininkas sulaikė jo kalbą. 
Toru pridūrė- „juk jis—žvė
ris!” Teip tat supranta žmo
nės apie Rusijos Mikelę.

Prašymas atmestas.
Viena, Austrija.— Kasaci- 

jų tribunalas atmetė Mirosla
vo Sižinskio prašymą perkra
tyt išnaujo bylą.Sišinskis yra 
pasmerktas pakarti už Galici
jos vietininko A. Potockio 
nužudymą. Kam čia da jie 
perkratinės, kada teip lengva 
pakabinti žmogų ant virvu
tės.

Buvusiojo sultono pinigai.
Konstantinopolis. — Suži 

nota, kad buvusis Turkijos 
sultonas padėjo į valdišką 
banką Berlyne $21.500.000. 
Valdžia darbuojasi, kad Ab- 
dul-Hamid pa vestų tuos pi
nigus jos reikalams. Nelabai 
nuo katino mėsą išviliosi.

Morokko dalykai.
Paryžius, 26 birž. d. — Už- 

rubežinių dalykų ministeris 
pranešė Prancūzijos senatui 
apie Morokko stovį. Jis pa
sakė, kad sultonas Mulai Ha- 
fid yra pavojingam padėji
me ir prašo, kad Francuzija 
prisiųstų kariumenės, priža
dėdamas lėšas apmokėt. Mi
nisteris sako, buk Prancūzi
jai nesvarbu esą, ar bus nu
mestas nuo sosto sultonas, ar 
ne. Jo vietą užims įpėdinis 
ar kitas kas. Francuzija tu
rinti, sulig ministerio kalba, 
reikalą ne su sultonu, o su 
morokiečiais. Stebėtina, kuo
met ministeris pasidaro tiek 
liberališkas.

Morokieciai vėl nerimsta.
Tanger, 24 birž. <1. — 1907 

1908 metuos daug triukšmo 
padarė morok iečių sukilimas. 
Dabar jie vėl subruzdo, nes 
sultonas Mulai Hafid pasiro- 
dė nė kiek negeresnis už bu
vusįjį Alniui Azisą. Sultono 
brolis Mulai Kebir laiko su
kilėlių pusę. Jis jau vienoj 
vietoj sumušė valdiškąją ka- 
riumenę. Sukilėlius veda tū
las Roghi. Išsiųsta apie 2000 
kareivių išblaškyti jo šalinin
kus. Susinėsimai tarpe Fezu 
ir Meguinez liko pertraukti. 
Susirėmimai tarp sukilėliu 
ir kariumenės vis tankiau at
sikartoja. Sultonas bijo, kad 
kariumenė neprisidėtų prie 
jų-

Keliauninkai nuskendo.
Killarney, Irlandija. Irkli

nėj laivelėj plaukė 5 ameri
konai ir keturi Anglijos tu
ristai (keliauninkai). Irkli- 

; ninku su jais buvo 4. Išski- 
rus 2 irklininku, visi nusken-Į

ido ežere Killarney. Ant va
saros šalčiau bus vandenyj.

Riaušes ant Filipinų.
Manila.— Leitenantas Nob- 

le su kazokų gauja malšina 
sukilusius Darao gyventojus. 
Vienas jų vadas liko nušau
tas Abelnai sukilėliams ne- 
siseka: daug jų užmušta, su 

įžeista ir išgaudyta. Reikia 
tikėtis,kad riaušes greitai pa
sibaigs. Jas iššaukė žiaurus 
valdininkų elgimosi su gy
ventojais.

Nelaime teatre.
Madrid. — Čia sudegė di

delis teatro namas. Blėdies 
daug. Sykiu iškepė 12 ypa
tų, o apie 50 liko apdeginta. 
Nesmagus atsitikimas.

Didele iškilme.
Cambridge. Anglija. — 22 

birž. d. prasidėjo apvaikščio- 
jimas sukaktuvių 100 metų 

Inuo gimimo dienos garsaus 
gamtos tirinėtojo Cli. I)arwi- 

I no. Tai buvo žmogus, kuris 
darodė, iš ko paeina žmogus 
ir kaip vystosi gamtoj visi 

i gyvūnai. Jis prakeiktas nuo 
Į dvasiški jos, kaip bedievis,bet 
nieko ir prakeikimas negelb- 
sfi. kada yra moksliški daro- 
dvmai. I Cambridge atvyko 

; beveik nuo visos pasaulės 
universitetų atstovai, kad pa
minėti galingą gamtos žino- 

; va. Atstovų buvo apie 235.
Amerikos atstovai padovano- 
jo Cambridge universitetui 
gražų Darxvino biustą iš bron
zos.

Žemės drebėjimas.
Messina. Beveik kasdien 

i čia atsikartoja žemės drebėji
mas. Laike 24 pastarųjų va
landų drebėjimas pasididino. 
Gyventojai randasi baimėj. 

I nes jiems ne teip seniai pri- 
i siejo sunkiai nnkentet nuo 
i žemės drebėjimo. Reikia ku
nigą nuvežti: jis ištirs, ar tik 
ten ne pragaras.

Darbininkus šaudo.
Meksika, 25 birž. d.- Iš 

Campeder telegrafuoja, kad 
vietinių plantacijų darbinin
kai, nepanešdami vergiško sa- 

' vo padėjimo, apleido darbą ir 
išbėgo į girią. Savininkai už- 

i kvietė žandarus, policiją ir 
j kariumenę. Surasta, kur dar
bininkai slapstosi; 3 jų nu
šauta, keletas kitų sunkiai 
sužeista. Tai ir laisvė: nenori 
dirbti, tai nušaus.

Kolumbijos prezidentas 
Londone.

Londonas, 29 birž. d. I čia 
atvyko generolas Raphael 
Berges, Kolumbijos preziden
tas. Kalbama, kad jis norįs 
paskolinti pinigų savo res
publikos reikalams. Jeigu 

duos kas, neprošalį bus pasi
skolint.

• Persijoj ir dabar da teb- 
, viešpatauja rusų generolai 
Snarskis ir Liachovas. Revo- 
liucijonieriai prašo pagelto.* 
pas turkus.

1$ AMERIKOS.
«! New York, 16 birž. d. su

streikavo rubsiuvių nedidelis 
skaitlius; jie visi priklauso į 
uniją, todėl pavyko sustabdy
ti darbą 32 neunijistų dirbtu
vėlėse. Reikalaujama 9 nių 
valandų darbo dienos ir algos 
padidinimo ant 15 procentų.

Amerikonai negali ištarti 
pravardės.

New York. Tūlas Rusijos 
ateivis Smolenskis kreipėsi į 
teismą, kad jam leistų per
mainyt pravardę, nes ameri
konai jo pravardės negali iš
tarti. Kadangi minėtas ponas 
yra užinteresuotas “biznyj”, 
tai pravardės netikumas ati 
ma nuo jo kasmet 100.000 do
lerių. Teisėjas leidė jam va
dintis Smolinu.

Bus darbo.
Šį rudenį New Yorke pra

dės kasti urvą dėl tramvajų. 
Skiriama tam reikalui 115. 
000.000 dolerių. Darbininkai 
gaus darbo.

I
Medvilnės bus perdaug.

Iš \Vashingtono paduoda 
žinias, gulig kuriomis matyt, 
kad šįmet medvilne apsėta li
ko Amerikoj 31.918.000 akrų 

! žemės, daugiau negu pernai 
ant 1.452.000 akrų. Yra viltis 

! kad gerai užderėjus medvil
nei kaina puls. Pernai med
vilnė buvo brangi, todėl visi 
visi skubinasi jos užveisti, o 
kaip tik daug pristatys, tai ir 
kaina nupuls.

Tramvajų darbininkų 
streikas.

Pittsburg, Pa. Atsibuvo 
konferencija tarp darbdavių 
ir streikininkų. Pirmieji vi
sai nenusileidžia, todėl nutar
ta iššaukti streiką ant visų 
gatvinių vagonėlių linijų Pitt- 
sbnrge. Dabar jau streikuoja 

; apie 4 tūkstančius. Jeigu uni
ja apskelbs visuotiną streiką, 
tai sustos 17 tūkstančių dar
bininkų. Gyventojai simpa
tizuoja streikininkams. Kom
panijos gabena streiklaužius. 
Vietos neužtenka maudy

nėse.
So. Boston. Iš priežasties 

dideles kaitros, į City l’oint 
maudynes pradėjo tiek žmo . 
nių sueiti, kad po kelias va-; 
landas reikia laukti raktų. 
Daugelis beveik apalpsta be
laukiant. O tuom tarpu pir
miau atejusiejie išsimaudę 
negražina raktų į ofisą, bet 

Į j ieško pirkėjų. Žmonės, ku
rie visą dieną išbuvę ant sau- j 
lės. tankiai moka po 50c. ir 
po $1.00 už raktą, kad tik ne
reikėtų ilgai laukti. Už leidi
mą pardavinėti raktus, kurie 
nuo miesto visiems duodami; 
dykai, žmonės pakėlė didelį 
protestą maudynėse.

Prrdėtinis maudynių teisi-Į 
naši, kad jis nemato, kaip bu- j 
tų galima sustabdyti tokį 

j “biznį”.
Nušauta moteriškė.
Bangor, Me. — Iš West j 

Ilanųrien čia praneša Į>er te
lefoną. kad tūla Marė Pres- 
cott liko atrasta savo bute su 
peršauta galva. Išneštas vi- 

j sas jos turtas.

Nelaimė ant geležinkelio.
Mc. Kees Rocks, Pa. — Vi

sur darbininkai turi atiduoti 
aukas kapitalizmui. Iškilus 
24 birž. d. tramvajų ^karų] 
darbininkų streikui, prisiei
davo žmonėms vaikščiot pėk- 
štiems. Kitiems eit į darbą 
yra toli, o važinėt ant pasa- 
žierinio traukinio — Į»erbran- 
gu, todėl galima buvo paste
bėt burius darbininku važiuo- v 
jaut ant tavorinių traukinių. 
Vienas vaikinas, metų devi- 
niolikos, bandė užlipt ant 
traukinio, bet iš darbo buvo 
pavargęs, pasprūdo ir pateko 
po ratų, kurie tuoj jį suma
lė. Kapitalistai priverčia dar
bininkus streikuot, o paskui 
da ir teip ima aukas

A’. Katauslas.
Nelaimė kasyklose.

Pittsburg. Pa. — Anglių 
kasyklose ,,Lakewanna Coal 
and Iron Co.” pasidarė baisi 
ekspliozija. Tame laike dirbo 
jose apie 100 darbininkų. 
Reikia tikėtis, daugelis pra
laimėjo gyvastį. Ugnagesiai 
landžioja po urvus ir j ieško 
užgriovusiųjų bei užtrošku- 
siųjų. Po ilgo laiko jie vie
ną ištraukė. Jis sunkiai 
sužeistas. Kiti trįs su
žeisti patys išėjo. Prie kasyk
lų susirinko anglekasių gimi
nės. Girdžiasi didelis rėks
mas ir verkimas.

Už žodžio laisvę.
Ne\v York. — Neseniai bu

vo tarptautiškas susivažiavi
mas apkalbėjimui, kaip ap
ginti nuo valdžios persekioji
mų laisvą žodį, ant kurio Su 
vieny tų Valstijų valdžia vis kė
sinasi. Policija pasistengė su
sivažiavimą trukdyti, neįleis
dama delegatų. Pastarieji su
sirinko New Clinton salėj. 
Daktaras Kaplan ir A. Berg- 
man skaitė referatus. Suren
gė protestą prieš valdžios ap- 
rubežiavimą naudotis žodžio 
laisve. Ant protesto mitingo 
kalbča E. Debs. Jau lig to 
Suvienytų Valstijų valdžia 
daėjo, kad laisve žodžio šalyj 
prireikė tverti draugiją žo
džio laisvės apginimui.

Mėnulis nėra žemės sūnu
mi.

Berkley, Cal. — Profeso
rius jūrininkystės observato
rijos ant More Island, T. J. 
Lee, išrado, jog mėnulis ne
yra mųsų žemės dalis,atsisky
rusi laike sukimosi, pakol že
mė buvo dar skysta ugnip£* 
masa, bet visai svetima pla
neta, kuri, keliaudama erdve, 
susidūrė su žemės pritrauki
mo pajiega ir tai»o priversta 
suktis apie žemę.
Darbininkus vėdina ..ice 

cream’ii”.
Medford, Mass. — Joseph 

VVoods Company, kuri užlai
ko 150 darbininkų, 25 birž. 
d., kada pasidarė nepaueša- 
mas karštis, uždarė po pietų 
aut valandos dirbtuvę ir at- 
vėdinimui darbininkų užste- 
liavo smetonledžio ir šaldyto 
toniko. Darbininkai nepai>- 
rastai užganėdinti ir sugrįžę 
padarė dvigubai daugiau dar
bo, negu paprastai i»er tą pa
tį laiką.



KELEIVIS

Pasikalbejimas 
Maikio su Tėvu.

- 2i“ai- lil‘ri“įpa“ks' i Džiova ir jos prie- ir misliju: kad as tau duo- J ■
žastys.

i

— Kas tave, vaike. Į čia at
nešė?

— Rožančius pardavinėjau 
Clevelande, ,,bizni’’ dariau. 
O kaip liko perdaug šilta,tai 
atkeliavau Į girią atvėst kiek.

— Teip, gerai girioj pasė
dėt ir pakvėpuot tiru oru.

— Suprantama. Tik man 
keista, kad tu nesėdi seime, 
kuri laiko Miluko susivieny 
jiinas.

— Nusibodo. Arba, teisin
giau sakant, posėdžio dabar 
nėra.

>au

I
mųsų padaryti pienai arba 
Įstatymai gali būti jos išjuo
kiami, kaip męs pašiepiame 
praėjusių gadynių žmonių 
darbus.

Beabejonės, juo arčiau męs 
žengiame prie socijalizmo,tuo 
plačiau kerėjasi mislis apie 
dalykų sutvarkymą, apie pie
nų išdirbimą. Teip sakyt, už- 

‘ gimsta sumanymai, kurie ga- 
...j būt atiduoti visuomenei 

Tie sumany
mai gali būti priešingi vieni 

, ir visai ne tame svar- 
kurį visuomenė pripažįs,

rodymų, Mikolainis susidūrė 
su mųsų patarle: „Ant vagies 
kepurė dega’...” Na, o ka
dangi tokie žmonės skaitosi 
tyrai sąžiniškais, todėl neno
roms verčia pakalbėti apie jo 
ypatą.

Prasidėjus lietuviškam ju
dėjimui (arba teisingiau pa
sakius da neprasidėjus) Miko- 
lainis buvo kontrabaudnešiu 
ir ziuojo Tilžę. Vėliaus jis 
apsipažino su lietuviškais rei
kalais ir už gerą užmokestį 
teisingai patarnaudavo. Pra
mokęs skaityt ir rašyt, prisi
plakė Tilžėje pas vokietį 
Schoenke už meklerį. Radau 
gi vokiečių valdžia Maskoli- 
jos pavaldinių Rytų Prūsuo
se nelaikė, tai Mikolainisnu
sipirko Amerikos piliečio į>o- 
pieras ir policijoj paBivadiuo 
amerikonu.

Tada Mikolainisbuvo žmo
gus sąžiningas, veik nė vieną 
šventadienį neaplenkdavo 
vokiečių bažnyčios, o ka
dangi tenai lengviau
siai būdavo susitikti su 
išeiviais į Ameriką, tai jis pa
siūlydavo savo tarpininkystę, 
nuvesdavo pas žydą Klein 
nusipirkt laivakortę ir šeip 
reikalinguosius kelionėje dai
ktus, ir už tokį teisingą patar
navimą paimdavo nuo 10 iki 
20 markių.

Laikui bėgant keitėsi nuo
monės. gyvenantiejie Tilžėje 
lietuviai pradėjo tarpe savęs 
kautis ir apsiskundė valdžiai, 
o toji visus iš Prūsų išvyjo. 
Mikolainis vos tik atvykęs 
Amerikon iš dievobaimingo 
paliko veikliu laisvamaniu, 
pagaliaus net ir socijalistų. 
Atsižymėjus laputė svetimu 
protu pateko į kaslegarnę, o 
šiandien, kaipo nuoseklūs vei
kėjas, prisišliejo prie garsios 
sąžiniškosios „pirmeivių’’ 
grupos.

Norint plačiau kalbėti, ga
lima panašių sąžiningųjų su
rasti ir Shenandoah. ir Chi
cago. ir kitur.

Dabar sugrįžkim prieS.L.A. 
reikalų. Nuo pat pereitų me
tų eitra seimo yra žinoma, 
kad čarteris turėjo būt patai
sytas. Kada taisė charterį, 
jau antri metai buvo įvestas 
S.L.A. visuotinas balsavimas, 
bet parengėjai naujo charte- 
rio visuotinąjį balsavimą sa
vo gale panaikino pirma, ne
gu leido tai padaryti pačios 
tiesos. Ir ką būt reikėję kal
bėti, jeigu 24 seimas visuoti
nąjį balsavimą nebūtų įsten
gęs sumindžioti? Sąžiningųjų 
kaltyt vis tiek nebūtų buvę 
galima.

Pats charteris dėl jo 
netikumo jau prekiavo S. 
L.A. į 81000. Reikalai nesu
tvarkyti iki po šiai dienai ir 
kiek da prekiuos tas jų su
tvarkymas, matomai nežino ir 
patys sąžiniškiausieji. Kaip 
ten nebūtų, bet jie rengia 
tvirtą tautos ,,trustą’’, į kurį 
galės įeiti tik paklusnieji. 
,,Trustiuinkai” gaspadoriaus 
teip, kaip jiems patiks, o li
kusieji tos įstaigos sąnariai 
tai bus medegą, iš kurios ga
lės sunkti reikalingas sultis. 
Nenuoramoms, kurie išdrįs ką 
nors prieš sauvalę keliolikos 

kur atsiliepė-yPatl? Prasitarti, surengs kar- 
į. tuves, o sąžiningirjie savo dė

mės nuplaus užinegstamjam 
,,truste”.

Ir ar gali būt kur nors di
desnis visuomenės paniekini- 

I mas, kaip kad dabar mųsų 
tarpe? Kada praeituose cent
ro valdybos rinkimuose, kaip 
sekretoriaus apyskaita paro
do,dalyvavo į puspenkto tūk
stančio sąnarių,tuo pačiu lai
ku 50 žmonių sumanė tą mi
nią nuo jos reikalų atstumti. 
Ar pasiseks su tokia sauvale 
keliolikos j>olitikierių nura
minti visuomenę, kurios per
eiga yra rūpintis savo reika
lais, laikas mums i»arodys. 
Bet sąžiningųjų sąžinė, žiū
rint aiškiau į dalyką, tik tuom 
kaidresnė, kad būrelis žmo
nių pasirengė pažabot vi
suomenę ir šeimyninkaut jų 
reikaluose teip, kaip jiems 
patinka, o ne teip, kaip 
visuomenė nori.

Jurgis G .Gegužis,

Ii, morphiną arba kitus kenk
smingus vaistus, apsilpnina 
žmogų ir duoda gerą progą 
džiovai prikibti. Lytiškas pa
laidumas aĮtsilpnina energiją 
ir kraujo cirkuliaciją. Dau
gelis dzioviniukų duoda isto
riją puletekio ir alkoholizmo.

Bet skurdas yra svarbiau
sia priežastis. Susigrūdimas 
tamsiuose, drėgnuose kamba
riuose, nedavalgymas, nešva
rumas ir nupuolimas aut dva
sios suteikia puikią dirvą 
džiovos išaiplatinimui. Kuo 
dauginus draugijoj skurdo, 
tuo daugiau joje džiovos. Iš 
kitos vėla puses pagal džiovą 
galima spręsti apie draugijos 
skurdą. Yra tai rodyklė drau
gijos skurdo. Yra tai, vienu

Kur socijalistų 
ateities pienai?

(Užbaiga.)

tį ir misliju: ___... .. .......... -
siu pypke per galvą!

— E-e, tėve, prastas tu su
tvėrimas, 
tunelius, 
kitus linksmina, 
krutėjimu, 
puošia gamtą, 
tinga.
mą suteikia gamta, pripildy
ta gyvumo.

— Maike, kada man liud- 
ua, aš nueinu į karčemą, iš
traukiu stiklą-kitą rudžiaus 
— ir linksma man-

— Tu, tėve, tuomi kenki 
savo sveikatai, o smagumo jo
kio neatjauti. Visai kas kita 
pasėdėti kur nors sode, girioj, 
kur medžiai ir žolės pripildo 
tavo krutinę gardžia kvap- 
snim.knr saldus-saldus paukš
telio čiulbėjimas kuteno tavo 
ausį. Tuomet visos nelaimės, 
visas vargas užsimiršta, jauti 
save galingu, gatavas esi pa
imti į savo glėbį tą gražią 
gamtą arba susilieti su ja.

— Teisybė, vaike. Berei- •ž ’

kalinga yra naikinti paukš
čius ir gyvulėlius. Atsime 
nu... Lietuvoj, būdavo iš
vystu nors zuiki bėgant — ir 
tai gražu. Tiktai Amerikoj 
neatrandu tokių vietų, kur 
teip gražiai giedotų paukš
čiai.

— Dabar supranti, kad čia 
jų mažiau. Dalykas tame,kad 
čia neuždrausta turėti gink
lą. Atėjus rudeniui arba žie
mai kiekvieuas gal medžioti 
Neatrasdami kitokių gyvulių, 
šauliai naikina paukštelius. 
O kokie čia vaikai išdykę: 
nesusuks paukštelis sau lizdo 
kur arčiau prie žmonių ap
gyventų vietų. . . tuoj išar
dys. kiaušinėlius sumuša.

— Vienok ir toliau nuo 
žmonių čia mažai paukščių 
randasi

— Vietomis yra. bet labai 
retai. Mat Amerikoj išsiplė
tojo labai išdirbystė. ypač 
anglių kasimas. Beveik visas 
žemės pa viršys liko apsėtas 
anglim, o toji naikina viso
kius žemės vabalėlius ir kir
minėlius, kuriais daugelis 
paukščių maitinasi. Vanduo 
teipgi būna sudrumstas, už
nuodytas — gerti jo paukš
čiai negali, arba išgėrę nu
dvesia. Oras čia teipgi pilnas 
smarvės, nuodų. Ameriko
nai, kaip sakoma.daro iš vis
ko ..biznį’’, jie nepaiso, kad 
pasiliktų nesudarkyta gamta.

— Ištikro, Maike, man ne
smagu Amerikoj gyvent.

— Ir man nevisai smagu. 
Kas kita Lietuvoj, kur gam- 

i ta daug turtingesnė.
— Maike, aš matau,kad ir 

tu tautietis.
— Iš ko?
— Nugi Lietuvą pradedi 

girti.
— Mylėti gamtą, tėve, ne

reiškia būti tautiečiu. Aškal 
bu tau apie Lietuvą, nes kitų 
vietų tu nežinai. Jeigu ašga-’. 
lėčiau gyventi Kryme, Ne
apolio apylenkėj. Šveicarijoj 
ir kitose gražiose vietose, tai 
Lietuva tik nuskurdusi šalis 
rodosi prieš jas. Vienok su
lyginus Amerikos gamtą su 
Lietuvos, pasir<xlo, kad ten 
daug gražiau ir sveikiau gy
vent.

— O, Maike, kad tik įvyk-į 
tų ten šiokia-tokia laisvė, 
traukčiau atgal į savo šalį.

— Įvyks, tėve, tik nesnaus
kime, krutinkim Lietuvos 
žmonių susipratimą, nors ir 
toli būdami.

— Gerai, Maike. Aš tuoj 
pasiųsiu savo giminėms laik
raštį.

— Teip ir padaryk, tėve.

Naikinti tuos gy- 
kurie tave pati ir 

kurie savo 
balsu ir spalva 

, — yra nepro- 
Juk didžiausi smagu-

i

tu
nuo

rei-

daryt

Nuo 
ja ga- 

paukš- 
ji ne-

Kaip 
tai uesi-

— Na. o gal papasakosi 
ką-uors apie nutarimus?

— Ne, vaike. Neapsimoka. 
Kaip išklausysiu viską, tuo 
met galėsiu šį-tą pasakyt.

— Gerai. Tu šiandien kal
bi protingai. Vienas dalykas 
man nepatinka, kad tu 
dyklę su savim nešioji.

— Kur tu matai ją?
— Ana, prie krūmo.
— Ištikro, geras akis 

turi. Stengiaus paslėpti 
tavęs, vienok nepasisekė.

— Sakyk, kam tau ji 
kalinga?

— Kam da klausinėj!, O 
kad teip pamatyčiau paukštį 
ar zuikį—ką tuomet 
be šaudyklės?

— Asilas tu, tėve, 
vilko ar meškos gintis 
lėtum, bet zuikiui ar 
čiui, kaip man rodos,
reikalinga. Gal tu bijei ir 
paukščių ir zuikių?

— Tu pats asilas! 
kirsiu per pakaušį,
koliosi! Tu misliji, kad tik į 
tuos gyvūnus reikia šaudyti, 
kurių bijei... Kur aš dėčiau 
arklį nušovęs?

— Tėve,jeigu tu nušautum 
keno arklį, tave suareštuotų 
ir turėtum užsimokėt.

—Kvaily! Aš naminio ark
lio nešaučiau — laukinį.

— Apie Clevelandą lauki
nių arklių nėra.

— Et, Maike, nesuk mano 
galvos. Pasiėmiau šaudyklę 
ir viskas. .. Paukščius noriu 
šaudyt.

— Tėve, Amerikoj jų ir 
teip perdaug mažai. Retai- 
retai išgirsi čiulbant kokią 
paukštytę!....

— Tu, Maike, nekalbėk 
daug. Duok ir man balsą.

— Klausaus. Balsuok.
— Vakar atėjau į girią, at

sisėdau po beržo ir mąstau 
apie tautą. Žiūriu į šalį —di
delis paukštis. Duodu tau 
žodį... Nė kiek nemažesnis 
už žvirblį. ..

— Niekai, tėve.
— O, o, palauk, vaike! Pa

klydau. Nė kiek nemažesnis 
. už varną. Teip ir žiuri jis į 
mane. Ot, kad bučiau turė
jęs šaudyklę!

— Ir tu būtum šovęs?
— O ko čia da lauksi....
— Negera tavo mintis. Ar 

tau nesmagiau, kada paukš
čiai gieda? Atsimeni — Lie
tuvoj,— kaip ten gražu buvo, 
kiekvienam krumelyj galėjei 
išgirsti čiulbant paukštelį. O 
nueisi į girią — tai net širdį 
veria dailiai skambanti me- 
liodija, tartum lakštingalai 
visur tik ir gieda. Smagu ta
da būna!

— Sustok, Maike! Kaip 
pradedi, tai aš priverstas vi
sai tylėt.

— Kalbėk, jeiguką turi.

Vienas garsus tautietisgar
si naši, (Turbut, kad da la
biau pagarsėt), kad jis netu
ri kur dėti savo rastų ir rei
kalauja sutvert fondą, kuris 

^apvalytų jį nuo vargo.

Priežastim džiovos yra ma
žytis parazitas, prigulintis 
prie augmenų veislės, mato
mas tiktai su padidinamu 
stiklu. Atrado jį daktaras 
Koch 1882 metuose ir pava
dino bacillus Tuberculosis. 
Jis yra panašus į lazdutę (ba
cillus — lotyniškai lazdutė), 
ilgio turįs vieną dešimttūks
tantinę dalį colio. Tų lazdu
čių ligonis atkosti milijonus, 
net bilijonus į 24 valandas. 
Žmogus jas įkvepia į plaučius 
drauge su ligonio skreplio la
šeliais arba su dulkėmis, prie 
kiirin tie gyvunėliai esti pri- ’iųį.’ Kiek-

vienas žmogus įkvėpia bakte
rijas, sveikas da*dailgiaus, ne
gu ligotas, nes jo plaučiai 
talpina dauginus oro. AĮtser- 
ga tik tuomet, kada žmogus 
nusilpęs, neda valgęs, arba 
įgavęs blogus papročius dėlei 
tų pačių sunkių aplinkybių. 
Yra aplinkybės prie kurių 
žmogų negalima kaltinti už 
girtuoklybę. Kartais degti
nės stiklelis yra palaima,bent 
duoda progą užmiršti savo pa
dėjimą. Tankiai, kur žmogui 
liekasi pasirinkti tarpe virvu
tės ir degtinės, jis pasirenka 
degtinę. Gerai tas išreikšta 
vienoj iš Salamono patarlių: 
.,Tegul jis geria ir užmiršta 
savo skurdą, te neatsimena 
dauginus savo vargų’’. Nėra 
tai gera rodą, bet didžiuma 
žmonių elgiasi pagal ją.
Neturtas yra didžiausia džio- •

vos priežastis. Kiekvienas 
pakėlimas maisto kainos reiš
kia tūkstančius aukų džio
vai. Kiekvienas uumušimas 
darbininkų algos reiškia tūk
stančius naujų mirčių nuo 
džiovos.

D-ras J. Matulaitis.

kibę. Toks yra paprastas už
sikrėtimo būdas. Bet su ly
giu pasisekimu bakterijos 
gal patekti į kūną su maistu, 
ypatingai su pienu džiovingų 
karvių.

Radę sau tinkamą vietą, 
bakterijos apsigyvena, dau
ginasi, naikina kūną, o kū
nas iš savo pusės ginasi, atsi
randa guzukas (lotyniškai tu- 
ber), nuo ko paeina žodisTu
berculosis. Tuberculosis gal 
apsireikšti bent kokioj kūno 
dalyj Žmonės tankiausiai 
girdi apie plaučių Tubercu- 
losį. bet lygiai teip-pat gali 
būti užimti inkstai, jakuos, 
žarnos. Maži vaikai tankiau
siai gauna kaulų Tuberculo
si. Strėnų liga, klubo, alkū
nės votys arba kelio papras
tai yra apsireiškimas džiovos. 
Bet klausimas užeina, jeigu 
bakterijų yra tiek daug ir vi
sur jų pilna, tai kaip gali 
nors vienas žmogus jas išveng
ti?— Kadangi mus kūnas yra 
ganėtinai stiprus apsiginti 
nuo priešo. Mųsų kraujuose 
yra kūneliai, kurie panaikina 
bakterijas. Jie vadinasi plia- 
gocytai-ėdikai. Yra teipgi 
medegos, vadinamos opsoni- 
nais, kurios pagelbsti kūne
lių darbui. Tie, kurie pasi
duoda džiovai, matomai netu
ri ganėtinai tų apsiginimo 
įrankių: jie palinkę prie džio
vos dėlei skurdo, bado arba 
įvairių kitų gyvenimo aplin
kybių, kurios apsilpnina žmo
gų. Palinkimas prie džiovos 
gali būti gautas nuo tėvų, 
nors pati džiova nepereina 
nuo tėvų ant vaikų. Nuo li
gotų tėvų įgema silpną sudė
jimą, kūną, kuris neturi pa- 
jiegos apsiginti nuo ligos ir 
tokiu budu džiova gali leng
vai prisiplakti. Džiovininkų 
tėvų kūdikis gali būti svei
kas, liuosas nuo džiovos. Į 
keletą mėnesių tas kūdikis 
gal apsirgti džiova, užsikrė
tęs nuo tėvo arba motinos.

Aplinkybės gyvenimo teip
gi sutveria palinkimą prie 
džiovos. Užsiėmimuose, kur 
reikia įkvėpti dulkes akme
nų.metalų, arba audinių, mir
tingumas nno džiovos yra 
didelis — 43 iš šimto akmenų 
tašytoji}. Gazai apsilpnina 
žmogų ir erzina gerklę. Ant 
galo, sėdintis darbas ir ilgos 
valandos suteikia palinkimą 
prie džiovos, 
paduoda sekančias 
bes, kurios suteikia 
mą prie džiovos:

1. Mažos algos ir 
namuose.

2. Nesveika darbavietė.
3. Įkvėpimas dulkių mar

muro, akmens, plasterio, me
džio, metalų ir audinių.

5. Persunkus darbas.
5. Užsidarymas namuose.
6 Perkarstąs darbas.
7. Girtuoklybė.
8. Ilgos darbo valandos. 
Blogi papročiai turi svarbą

džiovos gavime. Svaiginanti 
gėrimai yra paprasta priežas
tis gavime džiovos pas 1 
kurie gyvena gerose aplinky- Vą. Tuomet reik vartoti karš- 
bėse ir neturi palinkimo prie ta maudynė ir stimuliantai: 

Patentuotos gyduolės, alkoholis, kava.
D-ras F. Matulaitis.

Kaip elgtis karš 
čiuose.

Lilian Brandt 
aplinky- 
palinki-

Išanalizavus arba ištirinė- 
jus praeitį, išnagrinėjus da
bartinio surėdymo ydas ir 
matant, kur veda kapitalizmo 
ekonomija, priversti esame 
pripažinti, kad socijalizmas į^s 
yra neišvengtinas, t.y. kad & aut spreudimo. 
dirbyste ir kiti draugijos rei
kalai anksčiau ar vėliau, vie- kitiems 
nok turi pereiti į visuomenės . j 
kontrolę, į josios tvarkymą. tas turės būt įkūnytas, o lai- 
Kada visuomenė liks gaspa- kuj bėgant gal išsidirbs visai 

nauji pienai.
Versti socijalistus išdirbti 

rovę. Kas mums šiandien ge- ateičiai pienus — reiškia pai
ra, to ji gali nepripažinti. Da kystę, kokią tik gali pasiūlyt 

, arba socijalistų 
priešas, arba despotiškas ego- 
jistas. Kuomi gi tuomet męs 
skirt uineinės nuo šiandieni
nių viešpačių, kurie padaro 
pienus, išleidžia įstatymus ir 
verčia visuomenės didžiumą 
pagal jais gyvent, elgtis? Iš- 
dirbimas ateičiai pienų ir 
tvirtinimas, kad teip turės 
būti — reiškia norą padaryti 
kurpalį ir kėsintis ištempti 
ant jo ateitį, kėsintis ant bu
siančių gentkarčių laisvės, 
kėsintis ant progreso, nesu
prasti ekonomijos revoliuci
jos. Ateities pienai, busian
čių gentkarčių susitvarkymas 
— priklausys nuo jų pačių. 
.Męs socijalistai, kaip jau mi
nėjau, pagal praeities ir da
barties gyvenimo bėgiu mato
me, kad arčiausiai prie mųsų 
stovi socijalizmas, kad kapita
lizmas veda prie to, kada vis-: 
kas turi būti pavesta bendram 
visuomenės tvarkymui, todėl 
męs pirmiausiai ir žengiame 
prie socijalizmo, to neišven
giamojo surėdymo, prie ku
rio, tikimės, visuomenė mo
kės save aprūpinti geriau, ne
gu rūpinosi apie ją ligšiol 
ponai kapitalistai.

A. Antonov.

doriumi savo likimo, tuomet 
ji mokės padaryti ir sau ge-

I
leiskiine, gali teip atsitikti: tamsunelis 
šiandien šilkų išdirbystė sto
vi ant žemo laipsnio, nes me 
degos nedaug raudasi; atei
tyj medegos gali atsirasti 
daug ir šilkų galima bus iš
austi tiek, kad visi juos ga
lės netik dėvėti, bet ir po ko
jų pasikloti. Jeigu dabar jau 
išdirbsime pienus, kaip turės 
būt vartojami ar gaunami šil
kai, tai gal prie socijalizmo 
tie pienai visai netiks. l>a 
vienas pavizdys: dabar ne vi
sur da dirbama mašinomis.to
dėl visai nėra galima tikrai 
pasakyt, kiek valandų turės 
dirbti kiekvienas sveikas žmo
gus prie socijalizmo, kada 
mašinos bus įvestos kur tik 
galima. Kitas dalykas, tos 
mašinos gali būti diena iš 
dieuos pagerintos, kas vėl su 
trumpis visuomenei darbo va
landas. Ar nebeprotiškas pa
sielgimas būtų nutarti, jog 
prie socijalizmo kiekvienas 
turės dirbti 8, arba 5, arba 3 
valandas per dieną? Maziaų- 
sis mašinos pagerinimas tuo
met padarys atmainas visoj 
draugijoj ir pagal mašinų iš
tobulinimu visuomenę spręs, 
kiek valandų turi dirbti per 
dieną kiekvienas

! sveikas žmogus, 
minti užtektinai 
produktų. Visuomenė savęs 
nenuskriaus: jeigu ji matys, 
kad neužtenka 3 valandų ko-* 
operaty viško visų žmonių 
darbo, tai darbo valandos ga
lės būt prailgintos lig reika
lingo rubežio. Gali atsitikti 
teip: prie gerai sutvarkytos 
mašininės išdirbystės vyrai, 
dirbdami po 2 valandi per 

; dieną, gali padaryti produk- 
i tų, kiek tik reikia visuomenės 
užlaikymui.

i

suaugęs ir 
kad paga- 

visuomenei

Karščiuose turi žmogus val
gyt ir miegot reguliariškai.

Valgyt mažiaus. Vidurdie
nyj geriaus lengvas valgis, ne- 

' gu sunkus, ypatingai tiems, 
ką nedirba sunkiai.

Drabužius nešiot lengvus 
ir šviesius, liuosus ir smagius.

Vengti kiek galint saulės 
spindulių.

Tankiai gerti vandenį po 
truputį geriaus, negu daug 
ant syk.

Mėsa ir svaiginanti gėri
mai turi būt vengiami.

Po valgiui reikalingas pa- 
silsys.

Vengti greito atvėsimo po 
įkaitimui.

Vėsi maudynė bent du kart 
per dieną yra labai maloni ir 
gaivinanti. Ypatingai reika
linga kūdikiams.

Kūdikiai negerai atjunkyt 
laike karščių.

Užvis labiaus reikia vengti 
rūpesčio, nusiminimo, suerzi
nimo ir persidirbimo, idant 

(išvengti pavojaus nuo karš
yčio.

Tie patarimai yra suteikti 
Bostono sveikatos užveizdos.
Saulės užgavimo ženklai yra 

augšta kūno temperatūra, 
paraudonavęs veidas, sunkus 
kvėpavimas ir netekimas san- 
monės.

Ligonis reik įdėt į šaltą mau- j 
dynę ir trinti ledais. Reikia
galvą laikytį šaltai. Šaltą 
maudynę vartoti tolei, kol ne- 
nupuls kūno temperatūra. 
Jeigu nupuolus vėla antru 
kart pradėtų kilti, tada vėl 
reik vartoti šalta maudynė.

Kartais išbuvus ilgai karš- 
tyje, kraujas išsipila į sudy- 

tuos, nng vidujų ir apleidžia gal- 
rr' ,r - _■« r —*

Ruožai iš musu 
gyvenimo.

skurdas

JOS.
j paprastai užturinčios alkoho-

Bevardi’ Puik prieš galę 
sąžinišktįji| ir tark; ..At
leidžiu ytOns.nes jie patys 
nežino, ką jie daro:...”

“Keleivio” 22 num. Ona Ra
man auckienė užmovė Bevar
džiui besąžiniškumo apinasrį. 
Ne mano reikalas apgint Be
vardi arba ir tą pati Žymon-

Tuomet visuo- tą, už kuri Bevardis nustojo 
menė gali pripažinti, jog mo- sąžinės... Žymontas vieton 
terims ir vaikams bent lig 20 ■ tautiškos duonos tegul pasi
metu nereikia dirbti; jos tu- valgo sau tautiškų pelų, o Bė
rės auklėti vaikus ar kitą ką vardžio sąžinė paliko apvaly- 
veikti, vaikai turės mokytis, ta per patį p. Onos Ramanau- 
O jeigu bus reikalinga, tai ekienės prisipažinimą, kad ji 
moterims gali būti paskirtos ištiesų teip išsireiškė, tik sa- 
trumpesnės darbo valandos vo prisipažinime pridėjo ne- 
arba ir lygios su vyrais. Abel- kaltybės maldelę, apie kurią 
nai viskas priklausys nuo rei- plačiau nekalbėsiu, 
kalingumo ir visuomenes nu- Ryte , _sios birželio dien09i 
tarimo. Tik vienas bus neat da pirm atidarim0 s L A 
mainoma, kad visi S^^^imo, svetaines pakampiais ėjo 
tieji dirbti, turės tai pildyti, rimtos ka|bos. jš , 
darbas bus kooperatyviškas, atba]sjai. 2inrgkim kad 5į. 
socijaliskas ir naudojimosi met socijalistai negautų vir- 
darbo produktais bus teipgi s negJje 8Uvatiavo pagrobi 
socijaHėkas. Niekas negalė kasą,, Nestoka hllvo girdet 

panašių kalbų per visą seimą. 
Bet prieš pat visuotinojo bal
savimo klausima P. Mikolai-•
nis, pasinaudodamas pirmi
ninko įtekme, pasivėlino sau 
gana kvailai plepėti apie lie
tuvius socijalistus, kad leng
viau pasisektų atmest visuo
tinąjį balsavimą. Ir nors Mi- 
kolainio kalba apie socijalis-! 
tus ir soči jai izmą buvo žemiau 
kritikos, tečiaus pirmeiviško
ji delegatų dalis leido pilnai 
jam išsiplepėti. Bet pradėjus 
man nurodyti liogikos tiesas, 
sąžiniškiejie, supratę, kad 
dalykas gali nu krypt į prie-

soci jai iškas, 
subankrutyt ir niekas nepra- 
lobs. Kiekvienas dirbs pagal 
savo išgale paskirtą laiką ir 
kiekvienas bus užgauėdintas 
pagal jo reikalu. Daleiskime,! 
kad visuomenė pripažino, jog 
alkoholio reikia duoti visiems, 
kiek tik kas nori. Tuomet 
bus paskirta, kiek darbininkų 
turi dirbti dėl jo padarymo ir 
geriantieji jį neliks labiau už 
kitus nuskriausti, tik viskas, 
kas gali būti jiems negera.tai 
kenkimas sveikatai. Na. o 
jeigu visuomenė pripažįs, kad 
alkoholis nereikalingas, 
niekam neduos. Męs nežino
me, kas patiks ateities visuo- šingą jiems pusę,pakėlė triuk- 
menei ir negalime daryti jaiišmą. To da nepakako. Mi- 
įstatymų, nes, reikia tikėtis, kolainis,pasikalbėjimuose lai- 
ateities žmonės bus daug pro- ke pietų, pradėjo socijalistus 
tingesni už dabartinius, todėl apvaginti. Pareikalavus nu-
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APIE UNIJIZMA.
v

(Parašė Dono Kazokas.) 
(Tąsa.)

------- o;--------
Kiek man matos, darbas nuo valandų 

yra parankiausis, nes ir valandos, gerai 
unijai stovint, gali būti sutrumpintos, kas 
duos progą daugeliui bedarbių gauti dar
bą. O dirbantieji ne teip jau nusikankįs, 
ueužsirys pietus valgydami, nes nereikės 
skubintis, nedirbs viršiau paskirto laiko, 
ueuešis darbo namo, nebus teip greit pava
ryti.

Juk jeigu darbininkai organizuoti i 
uniją, tai ir už pasivėlinimą bausmę paski
ria ne darbdavys, bet pati unija.

Kaslink dirbimo viršiau paskirto lai
ko, apie tat sprendžia pati unija. Jeigu po 
ranka nesiranda bedarbiu, o kapitalistui 
prireikė daugiau tavarų, tai unija, jeigu 
jos noras, nutaria dirbti valandą ar dvi 
viršiau, bet už tai tankiausia reikalauja
ma dviguba mokestis.

6) Darbo diena, užmokestis ir unija.
Kaip greitai susitveria kokioj-nors iš

dirbystės šakoj unija, teip greit ji turi nu- 
reguliuoti darbo laiką ir užmokesti už jį 
Padėkime, siuvėjų unija nutarė, kad siu
vėjai dirbs tik 8 valandas per dieną ir ma
žiausiai kiekvienam turi būti mokama po 2 
dol. už tą laiką. Gabesnieji, beabejonės, 
gaus daugiau. Daugiau mokėti ponas ka
pitalistas labai kviečiamas.

8-nių valandų darbo diena— tai visos 
pasaulės proletarijato reikalavimas, tai rei
kalavimas mokslo ir kultūros.

Galima laukti, kad technikai pasigeri
nus, turėsime reikalauti <»—ių vai. darbo 
dienos, o paskui da mažiau. Aš gatavas sa
kyti, kad dabar jau 8-nių vai. darbo diena 
yra perilga. Juk tokis reikalavimas liko 
pakeltas jau viena-kita dešimtis metų at
gal, kada technika stovėjo kur kas žemiau, 
kada rezerviškoji proletarijato armija kur 
kas buvo mažesnė

Mašinerijai besitobulinant, muskuliš- 
ka spėka vis labiau darosi nereikalinga, o 
tuom tarpu parsiduodančių rankų skaitlius 
vis auga, dėkavojant grynai gamtiškam ka
pitalo vystimosi. Tuksiančiai ir milijonai 
ūkininkių ir suban krūty jusiu buržua plau
kia i proletarijato eiles. Darbo jieškotojų 
darosi daugiau, o samdytojų mažiau.

Išeinant iš šito, darbininkai turi su
trumpinti darbo dieną lig to, kol visiems 
užteks darbo. Lai mašinos gerinasi, bet 
darbo diena turi būti sutrumpinta lig pro- 
porcijonališko jų pasigerinimo.

Be unijos sutrumpinti darbo dieną yra 
beveik negalimas daiktas. Darbdaviai ne
nusileis, kol prieš juos nebus pastatyta or 
ganizuota ir susipratusi darbininkų spėka 
Unijai gi nutarus, visi darbininkai paskir
tame laike meta darbą ir eina namo. Jeigu 
prie pagelbos kariumenės arba policijos jų 
neišleis, jie gali sau sėdėti dirbtuvėj, o jei
gu kaip, ant rytojaus pakelia streiką, apie 
kuri pakalbėsime kitame skyriuj.

Su užmokestim būna teip-pat. Užten
ka, padėsime, siuvėjams pareikalauti, kad 
mokestis už darbą būtų padidinta ir darb
daviai, matydami, jog siuvėjai turi drūtą 
organizaciją, kuri tuoj gali pramonę sustab
dyti, priversti bus mokėti brangiau.

Randasi žmonių, kurie tvirtina, buk 
unija, išreikalaudama savo sąnariams di
desnę mokesti, nieko neišlošia: kapitalistai, 
esą, pradeda tavoms pardavinėti brangiau, 
darbininkas, juos pirkdamas, turi atiduoti 
tą, ką gavo viršiau už darbą.

Kur liogika? Daleiskime, kurpius per 
metus nudėvi vos 3-4 ix>ras čeverykų, o pa
daro jų šimtus porų. Jeigu jo kasdieninė 
mokestis pakilo tik ant 5 centų ir tai jis iš
lošė. Čia daugiausiai gali nukęsti neuni- 
jistai, kurių padaryti tavorai parsidavinė- 
ja pigiau, o jie priversti už unijistų pada 
rytus tavoms mokėti brangiau. Bet kas 
jiems uždraudžia tvertis į unijas? Juk kvai
lą visur stumdo.

Man sakys: kada visi liks unijistais, 
tada visi tavorai kiek pabrangs — kas tada 
daryt? — Tada galima pareikalauti da di
desnės užmokesties. Ir šitas reikalavimas 
turi prasitęsti ligtol, kol darbininkui už
teks jo uždarbio ant žmoniško pragyveni
mo.

, pas kitą darbdavį, o tas kitas ir pasiskubįs 
savo tavorais pripildyti rinkas. Taigi pir
masis gali visai pralaimėti tas vietas, kur 
parduodavo savo ta vorus. Tarp darbiniu- 
ninku susipratimas vis auga, dėlto streik
laužių karts nuo karto randasi mažiau, ar
ba visai nesiranda tūluose miestuose. O 
kartais streikieriai palieka neužbaigtus dar
bus, kurių nauji darbininkai nelabai gali 
užbaigti. Tada darbdavį varo visai prie 
bankroto.

Streikas l>e orgauizacijos negali būti 
atsakančiai pravestas. Tada, apart viso
kių kliūčių, atsiras ir streiklaužiai, ir be
tvarkė, ir pašalpos negaus streikieriai.

Esant unijai, ji daro susirinkimus, svars 
į to,kada užbaigti streiką, išleidžia atsišauki
mus vardu visos organizacijos, kad niekas 
neeitų dirbti į streikierių vietas, ji perse
kioja streiklaužius, sprendžia, kokią pašal
pą suteikti atsišaukusiems draugams, kur 
kreiptis, jieškaut materijališkos paramos 

I ir t. t.
Daleiskime, kad mųsų mieste yra siu

vėjų unija: unijistai dirba pas įvairius 
darbdavius ir pas vieną ar kitą iš jų prisi
ėjo sustreikuoti. Dirbantieji remia juos 
pinigiškai arba prirodinėja jiems vietas ki
tur, ir žiuri, kad niekas nedirbtų streikuo
jančiųjų vietoj.

Esant unijai,darbininkai ne tiktai vie
šai gali svarstyti savo reikalus ir spręsti 
apie kovos budus, bet ir konsperativiškai, 
kas taukiai pagelbsti greičiau išlošti strei
ką. Jeigu jau išėjo klausimas apie greitu
mą, tai tarsiu žodį, kaip galima priversti 
darbdavius rūpintis apie greitesnį streiko 
užbaigimą. Reikia reikalauti, kad algo3 
būtų mokamos už streiko laiką teip pat, 
kaip kad nebūtų streiko. Imkime, darbi
ninkai nedirbs 10 dienų ir darbdavys žinos, 
kad apart kitų reikalavimų, už kuriuos 

i streikuojama, ant pirmos vietos stovi rei
kalavimas užmokėti už streiko laiką. Tuo
met jis rupįsis, kad tik greičiau užsibaigtų 
streikas. Tokis reikalavimas gali būti iš
statytas tik unijos, nes atskiri darbininkai 
neišdrįs ir nepajiegs atsilaikyt.

Plačiau apie ekonomišką streiką ne
kalbėsiu, nes jis visur praktikuojamas ir 
beveik visiems gerai pažįstamas.

S) Ant unijos remiasi darbininko 
pasiteisinimas.

Ulbai yra nesmagu, kada reikia mal
dauti pas darbdavį algos padidinimo, dar
bo laiko sutrumpinimo, darbavietės pageri
nimo, o ypač jo paties jr administracijos 
mandagesnio su tavim apsiėjimo.Ne tikne- 

! smagu, bet tuomet darbdavys atkreips į 
tave atydą, kaipo į maištininką už nepasi- 
gauėdinimą jo malonėmis. Stovėk be ke
purės ir da per veidą gausi. Už sienos dar
bininkai kumsčias rodo savo darbdaviui ar
ba prižiūrėtojui, teip jis jiems įsipyko, o 
akyse — ant kelių klaupiasi, padus laižo.

Kas darbininkams reikalinga, kad 
nusikratyt nuo veidmainystės? Reikia su- 
siorganizuot į uniją. Jeigu, duokime sau, 

j unijistai pareikalaus 8-nių valandų darbo 
.dienos ir darbdaviai kabinėsis prie atskirų 
ypatų už tokį reikalavimą, tai tos atskiros 
ypatos atsako: ,.męs nekalti, jeigu mųsų 
unija reikalauja 8-nių vai. Męs priversti 
esame pildyti unijos nutarimą”. Jeigu 
darbdaviai liepia nepriklausyt į ją,atskiros 
ypatos atsako: „Mųsų mažai, o unija skait
linga: ji apskelbs mus skobais ir busime 
persekiojami darbininkų tarpe. Jeigu uni
ja reikalaus, jus patys turėsite mus pava- 
ryt iš darbo”.

Ant kiekvieno užmėtinėjimo darbinin
kai vis atsako, kad unija kalta. O kas ta 
unija? Tie patys darbininkai. Jie patys 
susieina, nutaria, kokius reikalavimus iš
statyti, kaip už juos stovėti ir t.t. ir paskui 
jie teisinasi, buk jie nekalti, teip jau esą 
unija liepia. Kitas tiesiog darbdaviui sa
ko, kad jis nereikalautų tų visų „išlepy- 
nimų”, jeigu ne unija. Ir prisieina darb
daviams nutylti prieš atskirus darbininkus, 
o kovoti su unija. Kadangi unija yrage- 
riausis įrankis apsiginimui nuo didelio iš
naudojimo, tai ir „išlepinimų” nereikalau
jantis darbininkas kertasi už ją. Darbda
viai gali to nematyt: darbininkai be jų da
ro susirinkimus ir unijos nuosprendžius 
paskui visi nariai pildo.

(Toliau bus.)

KORESPONDENCIJOS
Greenpoillt (Brooklyn) N.Y.

19 birž. d. Tėvynės Mylėto
jų Dr-stės 44-ta kuopa turėjo 
prakalbas ir balių su lakio- 
jaučia krasa. J. Grinius kal
bėjo apie apšvietus reikalus 
ir žmonių išsitobulinimą, J. 
Litkauskas apie vargingą dar
bininkų padėjimą ir Kačer- 
gis apie Lietuvos reikalus. 
Jis dabar tik atvyko iš Lietu
vos, yra senas kariautojas už 
laisvę, kuriam beveik pusę 
amžiaus prisiėjo prasėdėt Ru
sijos kalėjimuose. Dviejų pas
tarųjų kalbėtojų aiškinimai 
publikai patiko. Daugiausiai 
laiškų aplaikė T. M. D. kuo
pos narė V. K ūbi liūtė, tokiu 
budu ir dovana teko jai. Abel
nai vakaras buvo užimantis 
ir linksmas. Geistina turėti 
tokių daugiau.

Dabar žodis apie čionyk
ščių lietuvių pasielgimus. Gir
tybė išsiplėtojus tarp jų per- 
daug.Net merginos nesisarma- 
tina eitu su ąsočiais į karčemą 
parnešti alaus. Jų mokykla, 
susirinkimai, bažnyčia — tai 
karčema. Iš nemažo skaitliaus 
lietuvių vos keli atsiranda, 
kurie užsiima kiltesniais rei
kalais. Laikraščių ateina į 
čia labai mažai, o kur žmonės 
neužsiima skaitymu, ten pa
pročiai pas juos žiaurus. Sar
mata kartais lietuviu pasiva- 
dint už nešvarius savo ta utie- į 
čių pasielgimus.

Straus.

7) Streikas ir unija.
Ramus pasipriešinimo būdas—tai strei

kas. Darbininkai atsisako parduoti savo 
spėkas, kol nebus išpildyti jų reikalavimai. 
Šitas kovos būdas kapitalistams yra labai 
baisus, nes jis gali privesti juos prie bau- 
kruto Daleiskime, iškilo streikas, kada 
visi pečiai užkurti, kada žalios medegos pri
vežta, kada užstelinotojo kontraktas bai
giasi. Pagalvokite, kiek tai nuostolių turi 
būti! Gali atsitikti teip, kad streikas ap
sireiškia tada, kaip tavoram rinkų yra ga
nėtinai. Darbininkai gali nueiti dirbti

Senelis.
Seneli! Ko liūdi, dūsauji, 
Sulaukęs senatvės dienų?
Tu laimę sulaukti geidauji,
Bet vargsti tarp skausmų vienų ....
Seneli! Nelaukie tos laimės, 
Ji tavo kančių neatjaus! 
Tau lieka tik vienos nelaimės, 
Kol šalta žemelė priglaus.__

19. IV. 09. S. Strazdas.

IŠ LIETUVOS
Nuo mušu korespondento iš Lietuvos.

Skriaudžiai, Suvalkų gub.
13 birželio d. 3 vai. išryto at
sitiko baisi tragedija. Atėjo 
2 nežinomu vyru pas vieną 
moteriškę, M. Krušinskienę, 
kurios vyras yra miręs 1907 
m. Žmogžud žiai pradėjo pir
ma langus daužyti, bet be 
naudos: viduj buvo savinin
kės duktė ir kita sena mo
teriškė; jos išgirdę daužimą 
suprato, kad tai plėšikai. 
Mergina palindo po pečium, 
senukė pasislėpė teipgi. Sa
vininkė gulėjo tuo tarpu svir
ne. Išgirdusi bildėjimą, ji at
sidarė duris ir paklausė plėši
kų, ko jie nori. Jie atsiliepė: 
“Męs tavęs j ieškome”. Kada 
jie puolė prie durių, moteriš
kė užsidaužė jas ir užsirakino. 
Jie akmeniu išmušė duris, pa
griebė moteriškę ir suvarė 3 
kulkas į krutinę. Nelaimin- j 
goji krito ant vietos negyva, 
jos mažesnėji duktė, su ku
ria nušautoji gulėjo vienoj 
lovoj, iš baimės palindo po 
pagalvės, bijodama, kad ir ją 
nenužudytų. Atlikę žiaurų da
rbą jie leidosi bėgti. Nekurie 
žmones matė juo3 bėgant. 
Pradėjo vytis, bet begantie- 
jie atsisukdami šaudė į juos, 
teip kad prisiėjo pasitraukti. 
Toliaus žudikai sėdos į tam 
tyčia prirengtą vežimą ir pa
sislėpė girių tankumynuose.X

Šita žmogžudystė surišta su 
praėjusių metų atsitikimais. 
Pernai atsilankė pas ją 3 plė 
šikai, kaip matyt, šitų žmog
žudžių sėbrai ir reikalavo pi
nigų nuo M. Krušinskienes. 
Jie baugino jąnužudysią, jei
gu neduos. Nieko nelaimėjo, 
nes moteriškė neturtinga.Vie- 
ną jų ji pažino, — tai buvo 
tūlas J. Rundokas. Jis liko 
suimtas ir pagal teismo nuo
sprendį ištremtas. Po 
nekurio laiko atsikraustė 
pas ją keli vyrai ir skau
džiai nuplakė už išdavimą, 
policijai jų sėbro. Buvo jau 
ir jie apskųsti. Žinojo, jog 
moteriškė bus liudytoja, to
dėl pasiskubino ją nužudyt. 
Vyriausyl>e tirinėja, kas galė
jo nužudyti. Gal pasiseks su
rasti.

Po motinos mirties pasiliko 
nelaimingų, verkenčių kūdi

kių. Sunkų aprašyt visą atsi
tikimą. Ar pagalvojo žudikai, 
ką darą?

Siaurinį Meška.

Vilnius. Lietuvių kai 
b a. Kadatais buvusis Vil
niaus mokymo apskričio glo
bėjas buvo imdavęs ministeri
jai sumanymą apie išguldy
mą lietuvių kalbos liaudies 
mokyklose. Tarp kitko su
manyme buvo paminėta apie 
,,literatišką lietuviu kalbą". 
Dabar apšvietimo ministerija 
atsakė, kad literatiškos lietu
vių kalbos visai nėra, o yra 
tik atskiros žmonių tarmės, 
todėl ir globėjui Įsako: vieton 
reikalavimo išmokti lietuviš
kos kalbos, patarti mokyto
jams mokyti teip, kaip kalba 
pats mokytojas arba kaip pa
rašyta mokymo vadovėliuose. 
Apart to ministerija liepia 
persergėt mokytojus, kad ne
vartotų skaitymui knygelių 
ir vadovėlių, išėjusių Tilžėje 
ir Amerikoje, (mat, kada at
sirūgo!) Esant jau sutaisyta 
ir smulki mokymo programa.

— Pravoslavų šv. sinodas 
atidavė ant valios Vilniaus 
pravoslavų antvyskupiui,kad 
sulaikymui pravoslavų nuo 
katalikystės gali įvesti į Vil
niaus pravoslavų seminariją 
lietuvių kalbos išguldymą.

Marianipolės žandaras 
Kislinskis vėl pabudo. Nak
čia birž. 11d. iškratė ir su
ėmė Verbylienę ir jos svečią, 
rodos knygdirbį Matulaitį, 
teip pat du žydeliu ir vieną 
kokį tai senį P. Klimą. Kra
tė dar ir daugiau, bet neareš
tavo. Ant rytojausKislinskis, 
Kalvarijos ir Vilkaviškio žan
darai su žemsargių gauja da
rė kratas po pakampias. Ko 
jieško — tikrai nežinia. Tur
būt tų ,,nacijonal-demokra- 
tų?” Ką rado pas suimtus— 
irgi nežinia. Visi sako, kad 
nieko. Argi Kislinskis mano 
gauti medalį už tai?

Kalvarija.(suv. gub.) Prie 
tebesančių kalėjime 10 švie- 
siečių pribuvo dar Savanja- 
kas, kuris buvo prigulėjęs 
prie Višakio Rudos skyriaus 
valdybos. Girdėjome, kad 
„Šviesos” dalykai gulės gene- 
ral-guberdatoriaus Skalono 
kanceliarijoj, iki nepasveiks 
jo kanceliarijos direktorius. 
Visgi už kokio mėnesio tiki
mės sulauksią mųsų bylos pa
baigos. Atsilankiusio nese
niai kalėjime gubernatoriaus 
prašėme, kad etapu mus ne
varytų. Prižadėjo. Jau pir
miau buvome rašę gubernato
riui, kad mus teisman paduo
tų. Ant to atsakymo nesu 
laukiame. Atvarė du Baltu
šiu — Motiejų ir Jurgį: kal
tina pagal 102 dalį (prigulė
jimas prie Soc.-Demokratų 
partijos, gal būt katorga).By
la už paliuosavimą Vinco Mic

kaus ir Ko tš Suvalkų ligon- 
bučio bus Rugpi učio mėne
syj-

Šiauliai. Birželio 28 d. iš 
Šiaulių kalėjimo pabėgo 4 po
litiškieji (prasikaltėliai, 3 žy
dai ir vienas lietuvis). Vieną 
žydą tą pačią dieną, o antrą 
29 Birželio suėmė. C) lietuvis 
Vincas Raudzevičius ir vienas 
žydas nesuimti.

— Birželio 29 d. sudegė, di
džiausioji dalis. Kriukelio 
odos pabrikos. Daug darbi
ninkų liko be darbo.

J-vas.
I xŠiauliai. (Kauno gub.). 
; Gegužio mėn. pradžioje p a- 
si korė ūkininkas Juoza- 
paitis. Iš didelio rūpesčio, jog 
nebeturi kuo gyvulių šerti ir 
niekur ne galėjo gauti pirk
ti pašaro, jis buvo net susir
gęs, matyt, proto sumišimu. 
Nors išpažinties buvo priėjęs, 
liet klebonas į kapus nepriė
mė. Šį pavasarį yra daug taip 
sakančių: “Nors imk ir pasi
kark”. Varguolis.

Šiaulių kalėjimas. Net 
plaukai šiaušias ant galvos, 
kaip pamisliji koks gyveni
mas Šiaulių kalėjime. Politiš
kųjų kalinių kambarys apie 
4 sieksnių pločio ir pusantro 
sieksnio ilgio, ir jame gyvena 
22 žmonės. Vietos — vos ap
sisukti, nes “nariai” nepake
liami, ir ant narių išsitenka 
tik 13 žmonių, o kiti 9 turi 
gulėti po nariais. Kalinki 
daug, tai ir visokių gramoz- 
dų, indų daug; stalo nėra, o 
kad ir butų, tai nebūtų kur 
padėti.

(Iš “Liet. Uk.”)

Redakcijos atsakymai.
j. siuvėjui.— Jus kaltinate 

mus už klaidos padarymą. 
Peržiūrėjome da sykį jųsų 
rankrašti ir atradome ten,kad 
jųsų teip buvo pranešta, kaip 
męs patalpinome. Rašant rei
kia būti atsargesniu. Kaip 
pastebėjome, ir kituose laik
raščiuose jus tą pačią klaidą 
padarėte. Jeigu koresponden
tai pirma paduos neapdirbtas 
žinias, o paskui jas taisys, tai 
laikraštis privers skaitytoją 
užmigti.

.i. žvingilui. — Jųsų prane
šimas apie tokius daktarus 
teisingas. Protingesnieji žmo
nės į juos nesikreipia. Patal- 
piut negalime.

a. a. oarliauckui.— Kadan
gi ta pati žinia tilpo anksčiau 
kituose laikraščiuose, tad ne
užsimoka atkartoti. Lauksi
me kitų žinučių.

parapijonui (Haverhill, 
Mass).—Korespondencija tru
putį suvėlinta ir nėra po jos 
jųsų adreso. Malonėsite pa
rašyti kitą.

k. medys. —x Žiūrėkite atsa
kymą A. A.Garliauckui.

Apgarsinimas.
Užnuodijinias kraujo.
Kokioj tik formoj jis nebū

tų, gali būt greitai ir pasek
mingai išgydytas per naują 
gydymo būdą. Neaikvok lai
ko ne pinigų ant patentuotų 
gyduolių, neatsakančių pa
prastų daktarų ir tam pana
šių dalykų, bet kreipkis ne
vilkinant kur gali gauti grei
tą pagelbą ir lengvai būt iš
gydytu į trumpą laiką.

Inkstai.
Inkstų užsideginas, šlapli- 

ge ir kitas tai panašias ligas 
gydom moksliškai ir pasek
mingai. Nereikia ne dolerio 
mokėti, pakol nebus išgydyta.

Pūslė.
Pūslės užsidegimas ir jos ! x

sloga. Šitos pavojingos ligos 
visuomet prašalina mus nau
jas gydymo būdas. Užmokes
tis po išgydymo.

Nervų silpnumas.
Visos nervų ligos, ar seno 

ar jauno amžiaus žmogus bu
tų, įvairus apsireiškimai ne
atsakančio arba nepaprasto 
gydymo pasekmėje, produ
kuojanti silpnumą kūno ir 
smegenų, stoka atminties, nu
puolimas energijos ir kiti ne
geistini simptomai, prašalina
mi be sulaikimo nuo užsiėmi
mo. Mokestis po išgydymo.

Galvos neuralgija
Galvos skaudėjimas, nusil

pimas smegenų, apsvaigimas, 
smegenų išbrinkimas ir ocze- 
ma galvos odos. Mokestis po 

; išgydymo.

Gerklė.i
Gerkles sloga, reumuo, 

j skaudėjimas ir chroniškos 
pliaryngitis, pagedimas balso 
tiršta glite gerkleje. Ne dole
rio nereikia mokėti pirm iš
gydymo.

Plaučiai.
Džiova pirmo ir antro laip

snio, sausas ir palaidus kosu
lys, sunkus alsavimas, skau
dėjimas krutinėję, astlima, 

i kraujapludis, chroniškos,ligos 
gerklinių išsišakojimų užside
gimas ir tt. Užmokestis po 
išgydymo.

Širdis.
Daugtines ligos, nuvytus 

arba riebi širdis, vandenine 
liga ir širdies reumatizmas, 
silpna Kraujo cirkuliacija ir 
tt. Užmokėsite mums tiktai 
tuomet, kada busit sveikas.

Kepenys.
Visos kepenų ligos: suniu- 

rimas, sugedimas vidurių, vi
sokie nerviškumai, reumatiz
mas ir visos odos ligos, ocze- 
ma, kirmėlės, streninių sąna
rių ligos, sustingimas sąna
rių, votis, iritacija, nervų pa- 
irimas. Mokasi tik už išgydy
mą.

Rnptura.
Hemorhoidai ir visi sutini

mai gydomi greitai, be skaus
mo ir sugrąžinimo nuo darbo. 
Jus galit užmokėt, kada busit 
sveikas.

Skilvys.
Išpūtimas po valgio, širdies 

i degimas, išbėrimas ir sunkus 
j rijimas. Užmokestis tik už 
■ išgydymą.

Prof*. Dr. George H. Payne
didis specijalistas

585 Boylston st., Boston, 
Mass. Arti miesto knygy no 
ir dailos niuzejans, prie 
Copley są. Teleplione 3806 
Back Bay.

Brenč ofisas:
390 Main st.. kambariai 
331-2-3, Worcester. Mass. 

Slater Bldg.
(Valandos: nuo 9 ryto iki 8 
i vakare išskyriant nedelią.

daug.Net


Vietines Žinios.
29 birž. naktį majoras Hib- 

bard ir krasos viršininką.- E. 
C. Mansfield su keliais šim
tais reprezentojaučių piliečiu 
apžiurėjo So. Bostone naują 
krasos namą ant kampo F 
gatvės ir Broachvay. Nutarta 
atidaryti naująjį krasos sky
rių 1 liepos dieną. Po apžiū
rėjimui buvo laikytas balius 
Bethestia salėj. Tai So. Bos
tono gyventojai nuo 1 liepos 
d. turės eiti į naują krasos 
namą su įvairiais reikalais, 
nes senasis užsidarys.

Administracijos atsakymai.
Pereitam “Keleivio iiuni. 

Į>a j ieškojom į rie sįiaustuves 
mokinio. Šiuomi pram -ame 
kad pirmiausiai atsišaukusių 
priėmėm, todėl vėliau atsišau- 
kusiejie uepaimkit uz blogą 
kad nieko neatsakom.

AM ISZliANIlAVO-tnill
Randasi 5 gražus kambariai trepu 
augštai ant “Keleivio” spaustu' - Bo1 
ke $li.tK' savaitėje.

28 birž. <1. tūla moteriškė 
apsistojo vienam iš Briglito- 
no(Bostono priemiestis) hote Į 
ly aut kampo Washiugtou ir 
Market gatvių. Ji užsirašė, 
kaipo Ella M. Spragile. Aut 
vtojaus ją atrado pasikoru

sį. Gyveno Dorehersteryj ant 
Seaver gatvės įk> num. 323. 
Priežastis, kaip rodos, šeimy
niški vaidai.

PIKNIKAS
Bostono Latvių Darbininkų Draugystė

Socijalistų P. B. L. I... rengia pikniką

5 d. Liepos I Julvj
Okland Gieve, East Dedham, Mass.

Piknikas susidės iššoktų :r įvairink ų 
apdovanojamų st»orių. ĮŽANGA 35cei: 

Pradžia 11 vai. iš ryto.
Važiuojantiems uuo toliaus. nuo Duūiey 
st. reik imt Washingti>n a. Grovostreei 
karu aiba Dedham. arba East \Valpol 
karą. Išlipti ties Grove st. Tenai reikia 
paimli oakdale karą y- važiuoti iki 
Boidoii Si;. Nuot--iia; pasisuki. < ■ .. a 
gatve žemyn, perėjus per tiltą pasisuk'; 
po dešinei ir eiti palei upę iki piknike 
vietai. Užprašo KOMITETAS.
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Telephone 762 So. Boston.

Dr.F.Matulaitis
I 

495 Broadvvay, So. Boston’e- i
Vaiaud«s: =

Nuo S-10 iš ryto ir uito 7-9 vakare.į 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų. Į

GRAŽUS VAIKAS.
s m. - . - •- ia ant ai:-

ę n mo delei vargingo motinos padėjimo. 
No. intiejie prisiimti tą labdaringą darbą, 
malonėkit als šaukti šiuo adresu:
59 Westford St.. Brięhton. Mass.

REIKALINGAS
Bučernėj darbininkas. kuris maž daug 

su buč ėmės darbu apipažines. K;e;pki- 
tes ’ iuo adresu:

3 LorngSr . Iludson. Mass.

Reikalingas SIUVĖJAS [kfiaoczius 
kuris moša gerai šios mados vyriškus ir 
moieri-kus drabu ius siūti. Darbas ant 
visad, s. gera mokestis. Platesnes ž.ines 
suteiksiu per lai-ka. Adresas:

TUb. I.ITHUANIAN SToRE
522 Main Street. Atliol. Ma-s.

PARSIDUODA
E. Bostone ant kampo Chelsea st. ir] 
Gove st., labai parankioj vieloj Įiarsiduo- 1 
da lietuviškas storas. Labai gera proga] 
nes čia daugiau lietuviškų nė lenkiškų . 
krautuvių nėra. Parduodu už $700, nesi 
greitai turiu Lietuvon važiuoti. Atsišau-I 
kit šiuo adresu: [gg]

S. M Griukevvich
56 Chelsea street. E. Boston. Mass.

dėl
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Vardas ir pravarde.

Pačta.............................

TKLEPIIoNE l<k»>

50,000 KNYGŲ
DYKAI DĖL VARU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete iug mus Ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpuibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu. kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudai e jokios pageltos ta, apatiugai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
verteli bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo, per pagelba tos 
vertingos knigelūs. Ta knykelė ira krautuve žiuiu, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie tnum, omas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygele.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L,.701 Northvrestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, III. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysaidykai, jusu abgarsinta knygele.

X

X

Statas

A. D. AVEDISYAN, M. 0.
676 North Main street,

Gy genimo vieta: 5S7 N. Main street.

BROCKTON.- - MASS.
PRIĖMIMO VALAN1HIS:

Ryte nuo 10 iki 12 vai.
u nuo 2 — 5 vai. V ak. nuo 7—9 v.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

X. I
222 Brotuhvay

Z. Budreckis.
IR OREI KIS.

So. Boston.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iŠ Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. Slhl.Al SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor- 
ehester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perexpresą gyduoles prisiusim

a/

r.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
s nau ausies mados įrankiai. Atlie
ku datha artistiškai. Padarau fotogra- 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedėldieniaas fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
■George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
TEISINGIAUSIA APTIEKA

Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius į>;itarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

William Bruzda.
John J. Lovvery

Kampas 6-tos 168 D.st
So. Boston, Mass

Telei-iionk. 21027 So. Boston, Mas

Rusiška- Lenkiška • Lietuviška 

ze*t IIK!

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.
Sustok! Žiurek! Klausyk!

Didžiausias nupigiuimas So. Bos
i tone.

Moteriškos skrybėlės. jakutes, kei 
pai ir vy stės. Pilnaeiie naujausios 
mados krikštui pandų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta
voms. kaip tai kuperus. valizas 
t. t. Ateikite ir }>ersitikrinsite.

I. SACOW1TZ, 
128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

ir

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada Švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

1

MOTERIS IR MERGINOS!
v
Šiuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE

105 Broadtvay, So. Boston.

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene 
Pabaigiau kursą Numaus Medical 

t'ollege Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių. pastai nurodimą 
gos pampina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. liroadnay 
264 E st , kampas Boven st.

So Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

li-

ir

ne
vietų

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

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmeuter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
S vakare. Telephone 196'

S. B. KLEIN
Visokie cigarai, tebakas ir ei 

retai pagal vvholesale ir retail 
prekių. Už.laikom gražiausius at
virus laiškelius ir rusiška ir tur
kiška tahaka.v <

228 Broadway
kampas C st.

South BOSTON, Mass

Dr. Lewandowski M. Galjvin & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom musu 
Sl'KCIAI.IŠKl MAS.

306 Second So. Boston. Mass

Vienintelis Jenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj.

PRIĖMIMO VALANlMtS:
Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.

“ Ovai. " S vai. vakare.

119 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

Lenkiszkas-Lietuviszkas Dentista
Dr. S. ANDRZEJEHSKI

IIoTEI. CI.I.YDE
Isabella st.. kampas Colitmbus avė. ir 

Berkeley st . BOSTON, Mass.
472 Cambridge st.. E. Cambridge. Mass. 

Ofiso valandos:
Nno s ;ki 10 iš iy:o ir nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėiii mis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

Kalba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai. 
Prancūziškai ir Angliškai.

J. E. NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie i>alaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

3SB Broadway, So. BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

NAUJAS ISKAIHHAS 
sustiprinimu: ir užlaikymui plauku 
Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmones užsittki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
kima. Pučkus. Didervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs t urim daugybe padėkų.

J. M BRINDZA CO..
Broadmty A >. " st.. Brooli kn.N I

Tabako ir Papirosu.
Pranešu visiems kurie tik vartoja ta

baką. kad aš atidariau naują Tabako 
krautuvę, kurioje galite gauti visokio 
Maskoliško ir Turkiško tabako, visokios 
popieros ir inportuotų iš Maskolijos gilzų

L FOX
310 Harison avė., BOSTON.

j

“TABAKAS”
Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny

ga apie tabaką. Kas tik vartoja tabaką, 
tas turi žinoti kokią jis turi įtekmę ant 
Ssivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
išaiškiuta kuopiačiausiai. Kas nori žino
ti—tegul perskaito “TABAKA”. Kny
ga puikiai padaryta, spauda aiški, 
turi 64 pusi., kaštuoja tik 15 centu.

R. ČUBERKIS

106 Markei st., BRIGHTON, Mass.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN 3 

Didžiausia krautuvečeveryku 
ir pasipuošimu So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams čt- 
verykus. Už.laikom teipgi visokias skry
bėlės. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus parduodam 
už. piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.
233 Brordway, So. Boston.

SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS

I Urnas palengvinimas, i

kaip

THE MODEL

nerviškai pavargę reikalauja ko nors tokio, 
kas sužadintų jų nervų sistemą prie sveiko vei
klumo, kas priduotų jiems spėkų ir sveikatos.

kiekvienam skausme, reikalaujančiam iš lauki
nio gydymo, kaip paveizdan: reumatizmas, neu
ralgija. reumuo. plaučių uždegimas, diegimas 
nugaroje, tonose, diegliai, sustingimas kaklo ir 
kitų sąnarių ir skaudėjimai kūne—pereina jeigu

IŠPARDAVIMAS PERTEKLIAUS.

Laikrod

Nr. 1005. — Užtikrinta per W. F. Severą Co. stilyg maitinimosi ir gydymosi 

tiesomis 30 Birželio 1006 m.

Sustipiintojas abelno silpnumo
Po kokiai nors ligai nerasi jokiu gyduolių, kurios 

teip atsakyti] visokia rupiems reikalams grįžtančiu i svei
katą žmonių, kaip atsako

Jo pasekmes ant krau jo yra geresni, negu kitokio 
vaisto. Jis sn veria nau jas kraujo klietkeles (celes), pa
taiso apetitą ir padaro teip, kad žmogus gerai jaučiasi, o 
prie to da negadina skilvio ir palengvina užkietėjimą. 
Yra tai vaistas užtikrintas sustiprinimui. Kaina 75c.

Sako, kad tai 
geriausias 
vaistas

Žmones suirę,

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozovvski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadvvay ir 259 D. St..

Sonth Boston. Mass.

10,000 Nepaprastas Pardavimas 10,000
LAIKRODĖLIU Laikrod.

Isz priežasties didelės bedarbės, kuri tęsėsi Amerikoje daugiau kaip 
metus laiko, daugelis laikrodinių pabrikų turėjo iszparduoti savo tavora 
už. daug pigiau, negu kasztuoja jo padarymas. Musų gerai žinoma firma 
laike to krizio supirko su virš 10 000 gražiu taip kaip pirmos kliasos laik
rodėlio. Męs juos nupirkom teip pigiai, kad dabar galime pardavinėti už. 
labai pigias kainas, o tankiai už ketvirtą dalį tikros jų prekes.

ATYDA: Męs turime daugylię vyriškų ir moteriškų laikrodėlių auksu 
pavilktų 11 Karat. su Ilnnting viršais. stipriais viduriais, ant 7 akmemi. 
gražaus darbo, eina teisingai, jeigu pages Įierdu metų, męs pataisysim d v- 
kai. Tie laikrodėliai visados parsiduoda po $15 arba $25.

MĘS PARDUODAM I’O $4.95
Prie kiekvieno laikrodėlio męs nusiųsime jums 

.ražių retežėlių ir sagutę d} kai. Užsisakant kokį 
nors laikrodėlį, moterišką ar vyrišką, atsiųki 
te mums $1.00, o męs jums siusime laikrodėlį, re
težėlį ir sagutę. Likusius $3.95 jus užmokėsite at
siėmę daiktus.

Jeigu jus busit neužganėdinti iš tų daiktų, pri- 
siiiskit juos mntns begyje 90 dienų, o jums bus 
sugražinti pinigai.

Tūkstančiai žmonių naudosis iš to nepaprasto 
pardavimo, taigi jums patartam užsisakyti tuojau 
Jus niekados nesulauksite kitos progos, kad įgy
ti tokį laikrodėlį su dailiu retežėliu ir sagute 
už $4.95. Visus užsakimuus siųskit šiuoadresu:

AMERICAN WATCH and SALES COMPANY, 
31-32 Park Row, Department 180, NEW YORK

N A U J I E N A!
BRoDBINE HALL išsiduoda ant ves

tuvių arba šeip kokio pokilio. su visais 
rakandais ir indais už. £15.00.
311 Albany st. cor. Dover st., 

Savininkas J. SIDMAN

20 Laconia st., Boston, Mass.
Telefonas 1364-4 Tremont.
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Gražiausios

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra 

nešu kad uždėjau Naują skrybėlių dirb
tuvę, kur galite gauti gražiausių skrybė
lių už pigiausią prekę. Reikalaujančios 
ateikite pas

M. MILIUVIENEc
264 E. ir kampas Bovven street

SO. BOSTON, Mass.

“Liudiju su didžiausiu noru, kad Severos Gyvasties Bal
zamas yra geriausiu vaistu nuo skilvio slogos ir užkietėji
mo, nes geriausiai man pagelbėjo abejuose atsitikimuose. 
Pirm to vartojau visokias gyduoles, bet jos nieko negelbė 
jo. pakol nepradėjau vartoti Gy vasties Balzamą. Drąsiai 
galiu jį kiekvienam rekomenduoti, o. ypatingai sunkiai 
dirbantiems žmonėms“.

Stove Kionka. Box 235. Lafayette. Colo.

Severos Nervotonas
vienatinis yra vaistas. kuris duos 
galima geresnę pasekmę. Nuo suvarginto 
smegenų, nuo suirimo dirbančių nervų, nuo ner
viško galvos skaudėjimo, nuo morališko suniuri- 
mo. nuo bemegės. hislerijos, sugedimo nervų ir 

jis yra nesulyginamas. Kaina SI.00.

Severos Šv. Gotliardo Aliejus
yra vartojamas pagal nurodymo patalpinto ant 
bonkos. Yra tai geriausias skistimas įvairiuose 
sužeidimuose ar užgavimuose. Kiekviena išmin
tinga motina privalo laikyti bonka to aliejaus 
savo namuose. Kaina 50c.

Parsiduoda visose aptekese. Kitokio ne imk. tik SEVEROS.

RODĄ DYKAI.

W. F. Severą Co. ce™ "*pids

Jeigu norite ištikro pigiai pirkti, nepraleiskit progos 
kurios gal niekados daugiau nepasitaikys!

f) 1/R II fl F V I" kuri pirmiau pigiai parsidavė už 
ulllIltitLL ^a,)ar gaunama pas mus

Sijonu kainos numažintos nuo $5.00, 
ant $3.00.

Prekės žymei nužemintos ant visokių kotų, šliubiniu ir 
vasarinių drabužių.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu neturi mano kataltogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, f kripkų 

klernetų, trųhų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. "Čisto au
kso 14 K. Šiiųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų. visokio skiriaus drukavoji- 
ino masynukiii. albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie
tuviškoj kailiui,gražių popierų dėl rašinio gromatųsu ptiiketisiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotaisoplink konvertais tuzinas už. 25c 
5 tuzinai užĮl.OO, 1000 už žn.iHt. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei alsla- 
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sndrntinimo 

kųno, atgaivinimo^kranjo, siitaisimo nervu ir daugybę kito 
/, kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma. 14 K. 

paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1,00. Prisiųs- 
kite savo 'ikrų adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka
talogą dykai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štomikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta
voms labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavoms.

Adresuokite: K. WILKEWICH, 112 Gratid St, Brooklyn, N. Y.

*¥? YValtliam ir Elgin
* laikrodėliai: auksi- 
_*z niai. sidabriniai ir 

nikeliniais Parduodam Mųsų tavorai yra 
augštos vertes, bet 
kainos visų tavorų 

laitai žemos.

Laikrodėlius
Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 

tam panašins daiktus
TIESIOG IŠ FABRIKOS 

ir kiekvieną daiktą kurį męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

Washington 
Jewelry Co.

387 Washington st., (vienus trepus) BOSTON, Mass.
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