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No. 29 Metas V

ta 8 žmones. Nutęsta nužu-' • 

38 žmonės.

Bedarbiai.
Ryga. — Po miestą 

klaidžibja daug žmonių be 
Nelaimingi lakštiniai. darbo. Daugelis fabrikų, ne 
Pastaruoju laiku ištiko ke- turėdami užsakymų,' sumazi- 

letas nelaimingų atsitikimų 110 darbus, ar tedirba vos ke- 
oralaiviuose lakstant. peter-3’a8 dienas per sąvaitę. Ir 
burge augštai iškilęsoralaivis nuolatiems darbininkams ma- 
staigiai krito žemėn; iš ketu- darbo ir pelno. Ir uoste 
rių žmonių vienas beliko svei- prie garlaivių šįmet mažiau 
kas, du sunkiai susižeidę ir darbo, negu kitais metais. Be 
vienas užsimušęs. Paryžiuje t° bedarbių skaičių padidino 
(Prancūzijoje) du oralaiviu tūkstančiai žmonių, atėjusių 

smarkiai krito žemėn ir susi
kūlė, žmonės gi išliko gyvi.

Mirties bausmės.
Per 3 dienas įvairiose Rusi

jos vietose pasmerkta mirtin 
22 žmogų.

Klaidų atitaisymas.
Jekaterinoslavo gubernato

rius Klingenbergas, kur nese
niai pasimirė, tai ne buvusia: 
Kauno gubernatorius, 
buvom rašę, bet jo brolis, 
gi da gyvas ir yra Peterbur
ge senatorium.

< Vyriausioji kalėjimų val
dyba ketina išleisti greitu lai
ku taisykles apie nepilname
čių kalinių laikymą kalėji
muose.

•jT Tolimuose Rytuose keti
nama įsteigti vietininkystę. 
Vietininku,kaip rašo laikraš
čiai, būsiąs dabartinis Paamu- 
rio generalgubernatorius U11- 
terbergeris.

Cholera Peterburge.
Paskutiniu laiku Peterbur

ge kasdien apserga cholera 
nuo 40 ligi 50 žmonių, miršta 
gi kasdien po 15-20 žmonių. 
Sergančių cholera dabartiniu 
laiku yra Peterburgo ligonbu
čiuose virš 200 žmonių.

Nuo choleros epidemijos 

pradžios Peterburge sirgo 
cholera 10,709 žmonės, kurių 
4,122 mirė ir 6,373 išgyjo, ki
ti da tebeserga.

Darbininkus atleidžia.
X

Peterburgas. — Čia randasi 
didžiausia geležies dirbtuvė 
po vardu ,,Obuchovo”. Iš jos 
pavaryta dabar 400 suviršum 
darbininkų. Sakoma, kad 
darbo nėra.

Bedarbė Rusijoj.
Pastarosios žinios liudija, 

kad Rusijoj prasidėjo pramo- 
nijos krizis. Tūkstančiai dar
bininkų išmesti ant gatvių.

Kerštas už 1905-fi 111. suki
limus.

Latvijoj policija uždraudė 
net kryžius statyti ant kapų 
tų žmonių, kurie prigulėjo 
prie 1905-6 m.judėjimo. Mat 
net ir numirėliams nedovano
ja!

Pavietas be degtinės.
Leukijoj Opočno paviete 

net per vestuves degtinės ne
geria. Kai-kur žmonės sude
da pas kunigus kauciją, kad 
per būsiančias vestuves degti
nės nebus. Jei prižadėjimo 
neišpildo, kaucija eina ant 
mokyklų. Kasžin lietuviams 
ar gelbėtų ką ir kaucijos su
dėjimas?

Per praėjusią sąvaitę, 
teismui nusprendus, nužudy-

VISOKIOS ŽINIOS S..: Saratove nutarta yra 
Suma- 

V.

IS RUSIJOS. dabar

Įsteigti universitetą. I 
nymas patvirtintas jau 
Durnoje ir V. Taryboje.

Nauji laivai.
Peterburge pradėta statyti 

keturi nauji karo laivai-šar- 
vuočiai 
pavlovsk, Gangut ir Poltava.

ir
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Revoliucijonieriaiima vir
šų.

Londonas. — Specijališka 
telegrama iš Teherano tvirti
na. kad miestas esąs apgultas 
iš visų pusių revoliucijonie- 

rei-

į Rygą daugiausia iš Rusijos 
ir Lietuvos pelno jieškoti.

Ne vien fabrikose, bet ir 
išiap kitose įstaigose labai ma
žai krutėjimo. Regėsime, ką 
duos artimoji ateitis.

* Rygos politechniką pa
baigė šįmet Jonas Simoliunas 
su vardu inžinieriaus-staty- 

j tojaus. Politechnikoje labai 
brangus mokslas, todėlei čia 

k3'!’ lietuvių studentų tėra vos ke- 

lėtas.

T Latvių mokytojų Rygoje 
vasariniuose kursuose daly
vauja apie 200 klausytojų, o 
jų skaičiuje ir du lietuviu — 
p. St. Matijošaitis ir p-lė M. 
Misiūnaitė — iš Rygos.

Ryga. — Centraliniame 
miesto ligonbutyje pasikorė 
5 metams pasmerktas rotosna 
kalinys, tūlas Reigas.

< Aizputes (Gazenpoto ap.) 
Neseniai miške, aut vieškelio 
tarp Adzenes dvaro ir Alšvan- 
gos, 5 peiliais ir lazdomis ap
siginklavę plėšikai užpuolė 
ant kaimiečio Balodes, 
kiai jį sužeidė ir atėmė 
rublių pinigais. Balode 
dėmėjo visus plėšikus, ir 
jau susekti.

* Tarp Liepojaus ir Klai
pėdos automobiliai jau pra
dėjo nuolatos važinėti nuo 6 
geg. Iš Liepojaus išvažiuoja 
pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais,o iš Klaipė
dos antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais. Iš 
Liepojaus iki Klaipėdos ima 
10 r., o iki Palangos 7 r.

* Dorpatas. — Igaunių 
dainų bei muzikos šventė ren
giama liepos 3 d. Dalyvausią 
147 maišyti chorai su 2,800 
dainuotojų — vyrų ir mote
rų.

Dainuos vien tik igaunių 
dainas, bet muzikos progra
mas susideda iš kitų tautų 
kompozicijų.

Baisi galvažudy stė.
Dauguvos uoste kareivis- 

tarnas užmušė bemiegantį ofi- 
cierą, kuriam tarnavo, jo pa
čią ir uošvę ir pats pabėgo. 
Oficiero galvažudys nukirto 
galvą kirviu, pačios galvą 
perskėlė ir ištaškė smegenis; 
galvą sudaužė kirviapėnčia. 
Galvažudžio policija suniko 
jieškoti.

Iširo draugija.
„Gyvybės apdraudžiamoji 

Rusiškoji Draugija’’ pa baigė 
savo gyvenimą ir netrukus 
darys paskutinį savo reikalų 
užbaigimą. Todėlei. kas yra 
apsidraudęs toje draugijoje, 
tegu gerai apsižiūri, kad ne
prapultų įmokėtieji pinigai.

i

sun-
15 

įsi- 
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Sevastopol, Petro-

* • ’ | . . . .
Tie karo laivai bus toki dide-įr’U *r kiekviena valanda
Ii, kokių da nėra matęs pa- kia laukti, kad jie jį paims, 

saulis — 80 sieksnių ilgio ir 
12 sieksnių pločio. Dirba juos 
iš nikelinio plieno.

Nnsižiidimai.
Per gegužės mėnesį Rygoje 

nusižudė 9 vyrai ir viena mo
teriškė. o kėsinosi nusižudyti 
6 moters ir 4 vyrai. Priežas
tis tam buvusi daugiausia be
turtė.

Ginklų slėptuvė.
16 d. birž. aut Beberketo 

gatv. Mintaujos priemiestvj 
policija užėjo ginklų slėptu
vę. Tasta daug ginklų ir 
patronų. Smulkesnių žinių 
trūksta.

< Revelis.— 11 birž. d. ka-l 

ro teismas per 4 dienas na
grinėjimo užbaigė Vec-Pie 
baigos socijal-revoliucijonie- 
rių komiteto bylą. Pasmerkė: 
4 pakarti, 3 į katorgą iki gy
vos galvos, 1 į katorgą 8 me
tams, o 6 išteisino.

• Rygos pajūryje vasar- 
ninkų dabar esą privažiavę 
jau apie 12 tūkstančių. Mau
domųjų mokesčių sumokėta 
jau 9.500 r. su viršum.

Blašovo aps., Sarat. gub. 
iriuša išmušė 500 dešimtinių 

javų.
Šuns-šnipai.

Fermius. — Snipųxškyrius 
nupirko už gana didelę pini
gų sumą šunius-šnipus. Mat 
ir šuns randasi, kurie su šni
pais susideda. Gal greitai iš 
jų viena veislė pasidarys.

Pačią nužudė.
Podoliaus gubernijoj, Ka- 

menecko paviete, Metalovkos 
kaime vienas jaunas vaikinas 
apsivedė su 60 metų senele, 
kuri buvo pusėtinai turtinga. 
Po kelių dienų jis ją nužudė 
ir pranešė apie tai policijai, 
paaiškindamas, kad su senele 
apsivedęs dėl išgavimo pini
gų, kad paskui galėtų apsi
vesti su savo mylima mergi
na. Turtas ir meilę suvaržo 
ir prie piktadarysčių pastū
mėja.

Nauja draugija.
Maskvoj tveriasi ,,Rusi jos 

tautų suvienysimo draugija’’. 
Draugijos mieriai: apsipažin- 
ti su kulturiškuoju, ekono
miškuoju ir teisiškuoju stoviu 
Rusijoj esančių tautų ir tobu
linti jas, nekliudant jų tau
tiškų papročių. Draugija 
veiks visoj Rusijoj. Ji rengs 
paskaitas, kursus, pasikalbė
jimus, išleidinės literatūrą, 
mokįs istorijos, tirinės tautų 
pobūdžius ir t.t. .

Dvasiškųjų darbelis.
30 birž. d. atsibuvo tirinė- 

jimas atrastos moters prieLu- 
gos vienuolyno. Pasirodė,kad ! 
ji keno-tai išgėdinta ir nužu-1 
dyta Tikisi, kad tai vienuo
lių darbelis,kurie „atsiskyrę“ 
nuo moterų.

Geros pasekmes!

Rusijos kariniame Persi
joj.

Teheran. — Rusijos kariu- 
menė išlipo Elzen: skaitoma 

' 5,000 pėstininkų ir <800 kazo
kų. Jie turės susivienyt 
valdžios kariumene.

Žydus muša.
Lvovas, Galicija. — Į 

atėjo žinia, 
gubernijoj 
skerdynės. Patrijotai išmušę 
apie 100 žydų. Tai paprastas 
jų darbas.

Dvimušis.
Paryžius, 10 liepos d.— Fi

nansų ministeris Caillauv va
kar buvo dvimušyj su parla
mento nariu Bosu. Jiedu šo
vė vienas kitam po du sykiu 
ir nė vienas nenusišovė. Ste
bėtina.

Karalius nuo arklio nukri
to.

Į Vieną iš Bielgrado tele
grafuoja. kad karalius Petras 
nukrito nuo arklio; mat norė
jo žmogutis užsirukyt papiro
są ir nuslinko. Liko sveikas, 

arklio 
kristi, tik gimnastika; jis

IS AMERIKOS.Mikas Landesen arba Hikel- 
l man Petrauskas, kuris 1890 

, metuos Paryžiuj rengės nu
žudyti Rusijos carą Aleksan- 

,drą III. L'ž tai buvo teismo 
nubaustas 5 metams kalėjimo. 
Tikra jo pravardė— Hartiug. 
Gyvena jis Paryžiuj.

M misterių pirmininkasCle- 
menceau pradėjo tirinėti. Jei
gu pasirodys, jog Burcevo 
pranešimas yra teisingas, tai 
M. Hartiug bus prašalintas iš 
Prancūzijos.

M. llarting yra narys Do
noro Legijos. Jeigu išsiaiš- 
kįs jo „griekai”, tai bus iš
mestas iš legijos.

Nauji mokesčiai.
Berlynas. — Įvyko santai

ka tarp vidaus dalyku minis- 
terio, finansų sekretoriaus ir 
atgaleiviškų partijų kaslink 
i vedimo nauju atmainų finan- 
suose. Pripažinta, kad akčy- 
žės būtų uždėtos ant labiau 

\ reikalingų daiktų, ant šunų 
ir 1.1. Laikraščiai sako, kad 
šita reforma duos Vokietijai 
500 milijonu markių.

Revoliucija Persijoj.
Prie miesto Ša ha bado Per

sijos revoliucijonieriai turėjo 
susirėmimą su Rusijos kazo
kais, kurių krito keturi; su
žeista liko kelios dešimts. Re
voliucijonieriai turėjo gerą 
pajiegą. todėl kazokai turėjo 
pasitraukti. Kita žinia atėjo 
iš Teherano. Sakoma, kadi 
revoliucijonieriai ima sostapi- 
lę. Šachas dideliam išgąstyj. 
Baktiaroje revoliucijonieriai 
turi suorganizavę 2000 karei
vių. Jie tikisi sumušti kazo- 

I kus. Rusijos valdžia, kaip 
;girdėt, žada siųsti daugiau 
: kariumenės, nors pagal tam- 
! tikras teises ji negalėtų, to 

daryt.

Pašalpa senatvėj.
Prancūzijos seimas po ke-i 

lių dienu ginču priėmė įsta-: 
!tymą, sulig kuriuo turi būti 

i duodama pašalpa pasenusioms 
geležinkelių tarnaujantiems 
Pašalpą gaus kaip valdiškie
ji, teip ir privatiškų geležin
keliu tarnaujantieji. Netilo 
gas daiktas. 'Liktai šiame at 

■ vėju j samdytojai pasistengs 
pavaryt iš darbo visus tuos, 
kurie išdrįs nors kiek pradė- 

! ti senti.
1 . j
Londono snfragistės pada

vė prašymą.
Londonas, 9 liepos d. — Po 

ilgų persekiojimų Anglijos 
premjerius Asąuitous priėmė 
nuo sufragisžių prašymą, ku
riame reikalaujama moterims 
lygių tiesų rinkimuose. Kol 
kas pirmininkas atsakymo da 
nedavė. Anglijos sufragis- 
tės vis neduoda ramiai žiūrė
ti į moteris.

Vokietijos kancleris pasi
traukia.

Berlynas, 10 liepos d. — 
Koncleris Buelow šiose dieno 
se pasitraukia nuo tarnystės, 
nes su jo paduotuoju projek
tu parlamentui, pastarasis ne
soti ko. Prisiėjo arba parla
mentą paleisti arba jam atsi
statydink Kadangi ir valdžia 
laiko parlamento pusę, tai 
koncleriui neliko nieko da
ryt, kaip tik sustreikuok

su

čia
kad Besarabijos 
ištikusios žydų

Kas čia karaliui nuo
ir

nuo mulo nusiristu.

Varžosi už turtą.
X

Rymas.— Čia prasidėjo na
grinėjimas bylos apie miru
siojo vyskupo Adams’o turtą 
Popiežius ir Vatikano vyriau
sybė tvirtina, buk vyskupas 
palikęs turtą ,, šventam j am 
tėvui’’, vienok jokių darody-Į 
mų neturi. Vyskupo turtą' 
nori pasisavinti jo giminės.i 
Vargas su tuo turtu: visi jo 
nori, neišskiriant nė mirusio
jo vyskupo.

Žemes drebėjimas.
Simla, Rytinė Indija. 8 lie-< 

pos apsireiškė daugelyj vie-į 
tų žemės drebėjimas.

Revoliucija Kolumbijoj.
Colon, 7 liepos d. — Sulig! 

pasakojimais atvažiavusiųjų 
iš Kolumbijos, revoliucijonie- 
riai paėmė jau daugelį mies
tų. Tvirtovė Sawanille pasi
davė be jokio pasipriešinimo. 
Revoliucijonieriai labiausiai 
įpykę ant prezidento Reyes.

Vėl valdonai susitiks.
Kiel, Vokietija.— Yra gan

das, kad caras Mikė šiomis 
dienomis atsilankys į Kiel pas 
Vokietijos kaizerį. Rusijos 
caras yr pusprotis ir neatran
da kitų draugų, apart Viliaus 
II. Turbūt ir šito smegenų 
sandėlyj negerai. Kalbėsią 
jiedu apie lenkų klausimą.

šnipas.
Paryžius. - Tiesų minis

teris aplaikė laišką nuo žino
mo revoliucijonierių raštiniu-; 
ko Burcevo. Tvirtinama,kad į 
Rusijos šnipų viršininku esąsĮ

mokamos nuo ypatas turto. 
A pat to paaiškėjo, kad mote
rų rafijose randasi daugiau 
turto, negu vyrų rankose, ži
noma, tik kelių moterų.

Laikrašiis atspausdintas 
orlaivy j.

Hamilton, Ohio.—Čia gau
tas laikraštis, atspausdintas 
orlaivyj. Tai pirmas atsitiki
mas visoj paša ulėj. Vienas 
Deytono laikraštis pasodi
no Į oriaivi raidžių statėją.da- 
vė jam raides, popierą ir ma
šinėlę. Laikrašti sustatė, at
spausdino orlaivyj ir mėtė 
paskui žemyn. Kuomet orlai
vis buvo 8 mylias atstu nuo 
Dortowno, valstiečiai pradėjo 
į jį šaudyt,apie ką jis pranešė 
savo laikraštyj.

Mokiniams draudžia kal
bėt apie socijalizmą.

Iletroit, Mieli. — Vienos 
augštesuęs mokyklos moki
niai susitarė padiskusuoti 
apie socijalizmą. Pasižinojo 
apie tai ir policija ir paliepė 
mokyklos valdybai nedaleisti, 
kad panašus susirinkimas 
tarp mokinių įvyktų. Visi} 
mokyklų mokiniai subruzdo 
svarstyti, ar teisinga uždraus
ti kalbėti apie socijalizmą. 
Jie samdo privatiškus ira'inus 
susirinkimams. Gal,kada ir 
Amerikos mokslaiviai susi
pras.

Darbininkų reikia.
Sekretorius Wilson atsilan

kė į vakarines valstijas ir pa- 
tėmyjo, kad ten laukai nenu
valyti, nes neužtenka darbi
ninkų.

Kiek ateiviu pribuvo?
Laike pastarųjų 9 mėnesių 

į Ameriką pribuvo 444,723 
ateiviai. 5834 ateiviai yra pa
siekę vidutinį ir augštesuį 
mokslą, 52,983 yra išsilavinę 
amatninkai. Daugiausiai at
važiuoja iš Italijos. Laike 11 
pastarųjų mėnesių italų pri
buvo 143.020.

Sviestas iš
New York, 

Liko sužinota, 
milijonierius J. Rockefelleris 
daro iš kerosino sviestą, pa
našų į naturališką karvių pie
no sviestą. Prie pagelbos che
miškų sutaisymų padaro teip, 
kad vargiai galima atskirti. 
Jis iš tokio sviesto jau pada
ręs keletą milijonų dolerių.

Vanduo išsiliejo.
Chillicothe, Mo.— Čia teip 

>akilo vanduo upėj, kad už
tvino net miestelis. Gyevnto- 
jai randasi baimėj. 6 darbi
ninkai ant gatvės jau nu
skendo. Miesto valdžia rūpi
nasi. kad prašalinti vandenį.

Tvanas.
St. Joseph, Mo.— Ir čia pa

sidarė tvanas. Vanduo siekia 
pirmas lubas. Nuo jo nuken
tėjo jau 15 žmonių. Visai var
gas tiems, kas neturi namuo
se maisto. Ant gatvių prade
da važinėtis laivialiais. Tik 
Nojaus nėra, o jis tuoj laivą 
pastatytų.

Nelaimė kasykloje.
Trimidat, Colo. — Kasyk

loj Cedar H i 11 Coal and Coke 
Co. atsitiko nelaimė. Gazo 
ekspliozija užmušė 9 žmones

. W. Lyun, Mass.
’ 10 birž. d. š. m. vietiniam

teisme buvo nagrinėjama by
la keliolikos garborių, prasi
kaltusiu valdžiai tuoini, kad 
praėjusią žiemą, sausio mė
nesyje, laike streiko priešino
si policijai, kuri gynė fabri
kanto reikalus, ir apdaužė ke
letą streiklaužių. Apkaltin
tųjų tarpe raudasi 10 lietu
vių ir 2 lenkai. Buvo užma
nyta paimti advokatą, kuris 
gintų darbininkų reikalus, 
bet kadangi tas užmanymas 
buvo paduotas nuo socijalistų. 
tai didžiuma tamsių darbinin
kų buvo tam priešinga ir nu
tarta paimti demokratą, fab
rikanto šalininką. Vertėju 
teisme buvo P. Lesburtas. lie
tuvis, teipgi demokratas. 
Teismas nusprendė užsimokė
ti baudas: T. Žemaičiui $50, 
V. Glebui $50, S. Grigunui 
$25, S.Uždaviniui $20, J.Kar- 
pičiui $20, A. Andrulioniui 
$10, abiem lenkam }>o $20. 
V. Stadalniukas ir S. Aleksa 
teipgi likosi nubausti, bet ne
sutiko mokėti, pakol neparo
dys, ant ko pasiremiant teis
mas uždėjo tą bausmę. r 

Tą pačią dieną tapo par
vežtas iš Connecticut valstijos 

! A. Budrevičia, buvęs Ukėsų 
Kliulx> pirmininkas, kuris 
pasisavino $275.00 kliubo pi
nigų, duotų jam įdėti į ban
ką, ir n įvažiavęs į Conn., ar
ti Ansonijos, užsidėjo sali li
ną. Kada nuvažiavo pas jį 
kliubo komitetas, jis nusi
vedė pas savo dėdę Joną Ta- 
reilą ant pasirodavimo. Ta- 

Ireila pasakė: „Jeigu kliubas 
nemokėjo vestis, tai dabar 
pamokink jį”. .,,Męsjį areš
tuosime”, pasakė vienas iš 
komiteto. „Galite’’, sako Ta- 
reila. ,, Aš jį išbeluosiu”. Bet 
kada A. Budrevičia tapo su
areštuotas, tai p. Tareila su 
savo ,,belalt visai nesirodė.

Danilavičia.
Karvems patinka muzika.

M t. Clair, N. J. — Vienas 
farmierys Smith pastebėjo, 
kad kol melžėja Swess daina
vo prie karvių, jos davė daug 
pieno, kaip tik mergina pra
sišalino, karvės visai nedavė 
pieno. Smith nusprendė, kad 
karvėms reikalinga yra muzi
ka. Jis nupirko fonografą ir 
karves melžiant pradėjo už
sukti jį. Tokiu budu jis vėl 
pradėjo gauti pieno daugiau

Rockefel leris vasarnamy j.
Kerosino karalius Jonas Ro- 

ckefelleris persikraustė į sa
vo vasarnami, kuris randasi 
arti CIevelando, Ohio. Jo šei
myna su juo pačiu susideda 
iš 3 y patų,o tarnų pasiėmė 50.

1 Nenoromis pamislysi, kad mi
lijonierius yra teip didelis, 
jog gali ant Zingerio namo 
New Yorke kojas pasidėjęs 
išsitęsti iki CIevelando ir il
sėtis.

Mokesčiai nnoypatos turto
VVashington, C. I). — Se

natas užtvirtino įstatymą, su 
Į lig kuriuo taksos turės būt

z

kerosino.
10 liepos d. — 

kad žinomas



Pasikalbėjimas 
Maiklo su Tėvu.

Į Džiova ir jos gy= 
dymas.

kiek- 
nors

KELEIVIS
Į '
socijalistų, žinodami, kad pas
tarųjų partija susideda iš 
darbininkų klesos, kuriai 
mokslo ir maudagumo keliai, 
kaip jau minėjau, yra apru- 
bežiuoti arba visai neprieina
mi.

Iš kitos pusės imant, Ame
rikoj lietuviai iuteligentų tu
ri labai mažai. Kiek anks
čiau jų buvo vienas-kitas. 
Tiktai revoliucijos metu, be- 
sislapstydami nuo caro val
džios persekiojimų, atvyko da 
keli. Abelnai, inteligentais 
papratę čia vadinti save visi 
karčemų ir kitokių krautu
vių savininkai, mokanti šį-tą 
parašyt, paskaityt, turinti 
kiek daugiau turto. Uždraus
ti jiems niekas negali pasiva
dinti tokiais ar kitokiais. Gal 
pasi vadinimas inteligentais 
suteikia jiems sveikatą.Tiktai 
aišku vienas, kad pralobimas 
arba užsiėmimas vertelgyste 
atstumia juos nuo socijaliz- 
įuo ir padaro buržuazijos tar
nais. kuriuos reikalai verčia 
neapkęsti socijalistų. Ir, kaip 
jau anksčiau nurodinėjau, la
biausiai jie priešingi savo 
tautos socijalistams.

Nors labai nesmagu, bet 
reikia pripažint, kad tūli lie
tuviai pradeda lankyt Ameri
koj atsiprašant kokį „univer
sitetą”, kur pradedama nuo 
A, B, C ir jau skaito save 
mokytais vyrais ir socijalizmą 
„kritikuoja” iš visų pusių. 
Peikti lietuvių soeijalistus 
— paprastas jų užsiėmimas.

Tokiais inteligentais atsižy
mėjo ypač Chicago, III.

Jie nori būti matomi. Kad 
pasirodyt tokiu, reikia ką- 
nors skirtingesnį padaryt. 
Priklausyti į Sąjungą, netu
rint daugiau gabumo už ki
tus jos narius,—> reiškia pasi
likti niekam nežinomu. Visai 
kas kita, jeigu „svietas” iš
girs, jog tokis ir tokis Kaulas 
Marksą kritikuoja. Ar ta kri
tika panaši į ką ar ne — ant 
to nepaisoma, kad tik kriti- 
kuot.

Kalbėdamas apie inteligen
tus, visai nemaniau kliudyti 
tų, kas rimtai žiuri į dalykus, 
dapildo mųsų darbų neprie- 
teklius, o nespiaudosi į visas 
puses.

Neprošalį bus ištarti kelis 
žodžius apie įvairius tikėji- 
miškus fanatikus ir šeip viso
kius tamsunelius. 
ma nereikalauja, kad aš aiš
kinčiau, kokios priežastys 
juos tokiais padarė ir kaip 
jie galėtų virsti protaujan
čiais ir suprantančiais žmo
nėmis. Svarbu tas, ar jiems 
gali patikti socijalizmas.

Kad jie šiandien dėl drau
gijos gyvenimo numirę,— tas 
neužginčyjama. ir kad jie ga
li su laiku atsibust iš savo le
targiško miego,— tas teisybė. 
Kada jie atsibus, tnomet liks 
socijalistais (nes lietuviai,kaip 
jau minėjau, beveik visi yra 
proletarai. Kalbu apie Ame
riką). Aš matau juos tokiais, 
kokie jie yra šiandien. Ar 
galima ko- nors daugiau nuo 
žmogaus reikalauti, kada jis 
mažiausio supratimo neturi 
net apie savo kūną? Nežino 
žmogutis, kiek jis kaulų turi, 
kam jie reikalingi, iš ko susi
deda, kaip kraujas teka jo kū
ne. kokios jo užduotys, kokios 
medegos jame randasi, neži
no žmogutis, kas tai yra rau
menys, energija, žodžiu sa 
kant, nežino jis pats savęs. 
Na ir jus reikalaukite nuo to 
sutvėrimo, kad jis ką nors su
prastų apie ekonomiją, apie 
visuomenės gyvenimo santi 
kius, apie istorijos bėgį. Jis 
nežino, kas yra sveikas oras, 
kas—nuodingas, kuris valgis 
maistingas, kuris—ne, nesu
pranta, kaip atsiliepia ant 
sveikatos ilgas darbas ir 1.1. 
Kada lyja, jam rodos, kad 
Dievas iš dangaus vandenį 
pila, kada perkūnas beldžia,

•
sau daugiau vietos ir maisto 
pasilikti. Kitaip ir negalima 
išaiškyti. Tik aklieji aut šio 
ir pauašių atsitikimų neat
kreipia savo akies ir užsimer
kę vis rėkia: ..Nieko nema
tom!” Patįs rėkia ir kitiems 
liepia tą patį atkartoti. Kas 
gi nesutinka su jų aklystėm, 
tam pragaro gelmes paskiria, 
o patįs tamsos gelmėse nar
sto.

Laikas akis atidengti ir 
blaiviau į svietą pažiūrėti! 
Laikas arčiau su gamtos pa
slaptim susipažinti! Tuomet 
gal ir męs kitoniški liksim, 
nes pažysim gamtos puikybę, 
nes atsisakysim nuo savęs 
augštinimo.
1. V. 09.

I . -------
teip seniai atsirado, o vagys 
tės ir baisios žmogžudystės 
gyvuoja jau daug šimtmečių. 
Kiek katalikų ir abelnai ti
kinčiųjų yra papildyta va
gysčių ir žudymų, kiek įvai
rus patrijotai yra suruošę 
skerdynių ir plėšinių vardan 
tautos, tiek socijalistai nepa
darytų per tūkstančius metų. 
Jeigu jus kaltiuate socijaliz
mą už vieno-kito nario prasi
žengimą, tai religija ir kapi
talizmas tūkstantį sykių dau
giau turi būt apkaltinti. Ka
pitalizmas yra prasižengimų 
gimdytojas,— kaltinkite jį, o 
ne soeijalistus,

Visuomenė pripratus yra 
soeijalistus matyt labai do
rais. tųj,lėl mažiausia nors vie
no socijalisto nukripimas su
kelia triukšmą visuomenėj. 
Su kitų partijų ir kitokių 
žmoniu prasižengimais ji per- 
daug apsipratus, nes nepa- 
spėja tėmyt — jų tiekdaug.

Męs, socijalistai, neprivalo
me ėstis tarp savęs už viso
kius mųsų priešų uzmetinė- 

Jimus. Jie geidžia mųsų or
ganizaciją išardyt. Be jų męs 
turime spręsti apie savo rei
kalus ir savo narių pasielgi
mus, nesiklausdami savo prie
šų patarimo. Pas lietuvius 
soeijalistus svarbiausia yda kitados, 
yra ta. kad jų priešai da ga žmonės, 
Ii suerzint juos tarp savęs. pa]jkę bažnyčią užpakaly ir 
Bukime toliau atsargesni! 
Tie, kas pas mus atkeliavo su 
savo ypatos reikalais, turės 
patys pasitraukti, kada pa
matys, jog jų tikslas negali 
būt atsiektas.

Lietuvių socijalistai turi 
pasilikti negerais savo prie
šams!

kad jis ypatingą veikmę tu
rėtų aut ligos, bet kad jis yra 
reikalingas kiekvienam žmo
gui, prigelbsti maisto sunau
dojimui, pagerina apetitą, su
taiso kraują ir tokiu budu 
atsiliepia aut visų kūno funk
cijų. Vasarą visą laiką ligo
nis turėtų pralesti lauke. Žie
mą daugelis negali būti lauke 
daugiaus. kaip aštuonias ady- 
nas. laikas lauke geriausia 
praleisti ramioj kėdėj aut ve
randos nuo žiemių pusės va
sarą ir saulėtos-žiemą. Sau
sam klimate geru daiktu yra 
palatkos. Bet jos turi būti 
tinkamai sukaltos, su medi
nėms grindims, pora pėdų iš
keltoms augšičaus žemės. Pa
los turi būti pa kelia mos į 
augštį, teip kad galima butų 
paversti į atdarą verandą. 
Daugeliui verauda yra geriau
sia. Daugybė žmonių, gy- 
veuaučių tenementuose, ne- 
tur priėjimo prie balkono. 
Tokiems sėdėjimas prie lan
go šiltai apsivilkus yra nau
dingu. Tiems, kurie dirba 
dieną, svarbu yra naktį mie
got lauke.

D-ras D. Matulaitis.

Vokiečiai sako, kad 
vienas žmogus kada 
savo gyvenime yra turėjęs 
kiek džiovos. Tas nėra toli
ma nuo teisybės. Kadangi 
bacillai yra teip išsiplatinę ir 
męs teip tankiai turime pro
gą juos įkvėpti, nėra dyvų. 
kad męs jais užsikrečiam. jei
gu mųsų apsigynimo pajie- 
gos yra tuom tarpu nusilpę. 
Tas užsikrėtimas sujudina 
mųsų kūno apsigynimo pajie- 
gas ir sužeistas kūno audinys 
užgija arba liga l>ent nesipla- 
tina. Ištikro, didžiumos žmo
nių po miriui randama ženk
lai Tuberculoso, apie 80 iš 
100, tuom tarpu nuo džiovos 
miršta tik 10-15 iš šimtų. To
kiu budu vienas miršta, o 7 

i pasitaiso arba juose liga lient 
nesiplatina. Iš to matyt, jog 
džiova nėra tokia mirtina Ii- 

!ga, kaip daugelis mano. Nuo 
įjos tankiau pagyja.negu mir
šta. Ji yra išgydoma, jeigu 
aukšti ją pažint. Pradžioje li
gos pasitaiso didesnė pusė. Ir 
net vėlesniam laipsuyj, kuo
met dalis plaučių yra sutre- 
šus, maža dalis pasitaiso, pu
sėtinas skaičius neeina blo
gyn, o visų gyvastis gali būti 
prailginta.

Naujausi tyrinėjimai paro
do, jogpagyjimas nuo visokių 
užkrečiamų ligų priguli nuo 
žmogaus apsigynimo pajiegų. 
Žmogaus kūne yra įvairios 
medegos, kurios apsaugoja 
kūną nuo užsikrėtimo, o už
sikrėtus tos pačios medegos 
kraujuose esti panaudojamos 
sunaikinimui užpuoliku. Žu
vus užpuolikams, nuodingos 
medegos esti paskleistos po 
kūną, kūnas fabrikuoja me- 
degas panaikinimui tu nuo
dų ir tokiu budu eina Kova, 
kur laimi tai viena pusė, tai 
kita, pakolei nepergali ar kū
nas ar užpuolikas. Jeigu iš
gyja,tas reiškia, kad kūno ap
sigynimo pozicija buvo dides
nė negu užpuoliko. Žinoma. ' 
kuo labiaus užpuolikas įsi
viešpatavęs,tu o sunkesnė esti i 
kova, tuo mažiaus kūnas turi 
progos pergalėti priešą. Kuo 
anksčiaus pradėti gydyt džio- 

kurios liko” apskelbtos tn0 'engrians išgydyt. Iš 
----- praktiškos puses imant, išgy

dymui nuo džiovos pirmu
čiausiai reikalinga, kad ji 
anksti būtų pažinta. Pradžio
je beveik kiekvienas gali bū- 
ti išgydytas, bet jeigu ligai 
leisti toliaus plėtotis, tuomet 
viltis būna labai maža. Vėles
niam laipsnyj džiova būna la
bai painus dalykas. Kūno 
mezginys būna sunaikintas. 
Bakterijų nuodai. užpildę 
kraują, kenkia visoms kūno 
funkcijoms. Norint daugelyj 
atvejų da galima pagyti; ant 
to reikalinga padėti daug lai
ko, triūso,energijos ir pinigų, 
ir rezultatai visada abejotini. 
Tokiu budu džiova paeina 
nuo veikimo bakterijų ir jų 
nuodų; gydymas reiškia padi
dinimą žmogaus apsigynimo 
pajiegų. reikalinga rūpintis, 
kad hunas būtų stiprus ir 
kad galėtų pagaminti 
daugiausiai medegos, 
mušančios bakterijas ir 
kinančios jų nuodus.

Visas gydymo pienas 
būti išreikštas dviem 
džiais:hygijena ir dijeta.arba 
užsilaikymas ir maistas, var
tojamas sanatorijose. Ligonis 
turi gauti įvalias tinkamo 
maisto ir tyro oro naktį irdie- 
ną ir judėjimo lygiai tiek,kiek 
reikia. Tas viskas išrodo la
bai lengvu daiktu, bėtištik- 
rųjų reikalauja daug nuovo
kos, kantrybės ir gabumo. 
Pilni ambicijos turi būti su
laikomi, nusiminę — para
ginti, nerviški — suraminti. 
Greta su maistu pirmą vietą nusigąsta prieš negarbę, jie 
užima tyras oras, ne dėl to, j nepeikia tos ar kitos tautos

— Sustok, Maike!
— Oo, ir tu persimainęs... 

Seniai matėmės.
— Jau antra savaitė prasi

dėję. Aš net išsiilgau ta
vęs.

Ir vėl tu numetei savo rū
bus?

— Teip, vaike. Ant „Fort 
Džiulajaus” buvau pasipuo
šęs. Dabar nereikalinga. Tu 
pats senais apsirėdei.

— Bet, atsimeni, tėve, kad 
mudu didesniais išrodėme, 
kaip) apsiavėme naujus čeve- 
rykus ir užsivilkome geres
nius rubus.

— Kur tai ne... O aš ir 
alaus buvau įsitraukęs. Sa
kau, kad jau „Fort-Džiula- 
jus”, tai reikia ir rūgšties pa
ragauti.

— O ką daugiau darei?
— Nusipirkau sprogstan

čių medegų ir mergas gązdi- 
nan. gatvėmis vaikščiodamas.

— Tokis senas ir nesisar- 
matyji. . .

— Aš da ne visai senas. 
Mačiau vienas vos išsirito už 
durių, o ir tai medė popier- 
gales. Kada jos sproginėja, 
jisai juokiasi.

— Na, o kurdą buvai?
— Ėjau žiūrėt miesto su

rengto papuošimo ir klau
siaus, kaip kiti šaudo. „Fort- 
Džiulajaus’’ negali tyliai per
leisti.

— Jeigu negali, tai pasa
kyk man, tėve, ką ta diena 
reiškia?

— ,,Fort-Džiulajų”...
— Aš nesuprantu. Dėlko 

ne ,,Fort-Džiunių?” Visgi tu
rėjo kas nors atsitikti toj die
noj, jeigu ją apvaikščioja.

— Kas čia atsitiks. Įprato 
žmonės per .,Fort-Džiulajų” 
triukšmą kelti ir viskas.

— Ne, tėve. Tai yra diena, 
nuo ]
Suvienytos Valstijos Ameri
kos neprigulmingomis nuo 
Anglijos valdžios. Tai atsiti
ko 1776 metuos, 4 liepos die
ną. Į Ameriką susi važiavo 
kolionistai ir pradėjo laisvai 
gyvent. Anglijos valdžia tuo
met uždėjo ant jų savo lete
ną: apkrovė mokesčiais ir at
siuntė kariumenę „tvarkos” 
palaikymui. Kolionistai pa
siryžo atsikratyt nuo Angli
jos ,,globos” ir 1774 metuose 
sušaukė kongresą Philadel- 
phijoj, kuris nutarė išvyti 
Anglijos kareivius. Kada 
prasidėjo pasipriešinimas, ka
reiviai šaudė į žmones. Tuo
met visi kolionistai prisidėjo 
prie kovos. Už kelių metų 
Amerika pasiliuosavo. Ir da
bar apvaikščiojama yra ta 
diena, kurioj Suvienytos Val
stijos liko apskelbtos nepri- 
gulmingomia.

— Ee, Maike. 
žinojau. Bet pasakyk, 
kam tas šaudymas per 
Džiulajų”?

— Kada kolionistai 
jog be ginklo liuosybės neiš- 
kovo8, tai griebėsi už jo. To
dėl ir dabar šaudoma, kad pa
rodyt, jog laisvė ginklu liko 
iškovota.

— Gerai. Aš kitą met da 
daugiau šaudysiu.

— Neprotinga šaudyti. Ko 
vojusieji už liuosybę geidė 
panaikinti ginklą antvisad. 
Ar negalėtų gražiau su de
monstracijomis, dainomis ir 
apkalbėjimais viešpatystės 
reikalų apvaikščiot? Juk męs 
ne laukiniai.

— O gal ir teip.

O aš ir ne- 
vaike. 
„Fort

matė,

I

kuo- 
už- 

nai-

gali 
žo-

Lietuviu socija
listai negeri 

(Užbaiga.)

Nesakau, kad lietuvių soci
jalistai klaidų nepadaro. Bet 
jeigu norite, ponai inteligen
tai. kad tų klaidų būtų ma
žiau, išlįskite iš-už pečiaus ir 
pamokinkite liaudį Gal jū
sų pačių kurpalis, ant kurio 
norėtumėte ištempti mųsų 
darbą, yra visai netikęs. Ar 
jus galite kaltinti lietuvius, 
žinodami, kokiose aplinkybė 
se turėjo ir turi jie gyvent? 
Jeigu lietuvių socijalistai dėl 
kokių-nors aplinkybių nega
lėjo pakilt iki kitų tautų so
cijalistų tobulumo, tai ir su 
ponais lietuvių inteligentais 
yra nekitaip.

Nemažai atkeliauja pas so- 
cijalistus garbės sau jieškoti. 
Darbuojasi kitas išpradžios 
gana karštai ir žiuri, ar ne
išmes kas medalį, ar neatneš 
pagirimų maišą, ar nenulenks 
galvos prieš jį. Socijalistai 
autoritetų nepripažįsta, todėl 
garbinti nieko neapsiima. Pa
matę tai eina šalin garbės 
jieškotojai, niekindami- ir 
keikdami soeijalistus.

Tokių męs jau turėjome.
Žmogus, plačiau apsipaži

nęs su gamtos mokslu ir isto
rijos bėgiu, garbę palieka me
lancholikams, o pats, Linkiai 
nešdamas ant savo pečių pa
niekinimų sunkenybę, drą
siai darbuojasi ant savo ap
rinktos dirvos. Vargas tame, 
kad męs tokių ypatų turime 
mažai ir labai mažai. Dau
giausiai ateina tokie, kuriuos 
buržuazija artai mokykloj ar 
tai kitur paspėjo prisotint sa
vo tradicijomis, sovo teip va
dinama „dora”, savo- papro
čiais. Jie atkeliauja pas so 
cijalistus gauti to, ką buržu
azija suteikia savo šulams,— 
garbės. Ar ne teip buvo Ru
sijos revoliucijoj? Revoliu
cijos bangos užkure inteligen
tijoj entuzijazmą ir visos par
tijos prisipildė jos. Vos tik 
spėjo įsiviešpatauti reakcija, 
tuoj lengvoji inteligentija 
vėl sugrįžo prie žalių stale
lių pasiteisinti prieš valdžią 
ir buržuaziją už „netaktišku
mą”. Negana to, partijose 
pradėjo atsirasti visokių Aze- 
vų. Nestebėtina tedėl, kad 
Amerikos Socialist Labor 
Party neatideda didelės svar
bos ant inteligentijos.

Inteligentai, kurie pasi
švenčia tikrai pasidarbuot 
proletarijato labui,— tie inte
ligentai nenori garbės ir ne-

Mano te-

jam rodos, kad kas įh> dangų 
važinėjasi. Panašus žmogu
tis stovi nežinios tinkle ir vis
ką [>alieka išaiškint augščiau- 
siam, nes jo „silpnas protas 
negali pasiekti Dievo galy
bės': jis vargšas vos suskaito, 
kiek bus du kartu po du, o 
ką čia bekalbėti apie augš- 
tesnius dalykus.

Norėkite, kad tokis žmo
gutis nebijotų socijalistų,ku
rie visada pasiryžę remtis ant 
naujausių mokslo užkariavi
mų, kurie aiškina, jog nevi- 
suomet vienodas buvo drau
gijos surėdymas, jog ir tikė
jimas mainėsi su Jutų aplin
kybių mainymosi, jog žmogus 
neturi nusižeminti ir kentėti, 
jog tokios ir tokios priežastys 
verčia proletarijatą įvykdinti 
ant žemės „rojų". Eina tam- 
sunėlis pas dangaus atstovus 
— dvasiški ją pasiklausti, ar 
teip viskas yra, kaip grynas 
mokslas ir socijalistai sako. 
Nespėjus užklausti, dvasiš
kieji jam atrėkia. kad tai me
lagyste, bedievystė ir 1.1. Na, 
ir kvit. Sutvėrimėlis tuomet 
ir pats pradeda keikti soči ja
ustus. Ištolo jis jų bijo. Pa
klauskite jo, kas tai yra soci- 
jalizmas, kurio jis teip baido
si,— nežino vargšas arba aiš
kina teip, kaip jo kvaili sme
genys sumislijo, t. y. nieko 
panašaus į socijalizmą nepa
sako, pats savo išmistus kei
kia.

Bet tarp tamsunelių atsi
randa 
teip vadinamų bedievių, 
kis nors dvasiškijos pasielgi
mas, arba jo paties prasižen
gimas tikėjime lig „ėjimo į 
pragarą’’, arba tūlų tikėjimo 
suvaržymų nepatikimas — at
šaldė jį nuo bažnyčios, bet ne
suteikė nieko naujo, apart iš
tvirkimo. Ar tai alkoholiu ar 
kuo kitu nusilpninęs savo 
protą, arba jau tokį turėda
mas iš prigimimo, panašus 
„bedievis” vistiek nieko ne
supranta apie draugijos surė
dymą, jam rodos, kad teip 
buvo ir bus, kaip dabar yra, 
ir kiekvieną, pasikėsinusi ką 
nors naują protui pasakyt, 
jis neapkenčia. Jam rodos, 
kad jau jis galėjo atsikratyt 
nuo tikėjimo, tai jam viskas 
aišku.

Vienos ir kitos rųšies tam- 
suneliai, būdami lietuviais, 
tankiausiai susiduria su savo 
tautos socijalistais. Kitų tau
tų socijalistai, beveik visuo
met dėl kalbos nežinojimo,ne
pajudina jų [tamsunelių] su
stingusių smegenų, todėl ki
tų tautų soeijalistus jie kaip 
ir nepeikia teip smarkiai.

Dabar paimsime visus į 
krūvą, kas tik peikia lietu
vių soeijalistus.

Keletas neva kriminališkų 
pasielgimų iš pusės vienos-ki- 
tos ypatos, priklausiusios į 
Sąjungą arba bent pasivadi
nusios socijalistų, vienas-ki- 
tas prasižengimas prieš „do
rą’’ sukėlė triukšmą tarp tau
tiečių, vertelgų, fanatikų. Pa
kilo riksmas, kad socijalistai 
vagys, nedorėliai, šiokie ir to
kie. Žiūrint iš kriminaliogi- 
jos atžvilgio, kuri, kaip ma
tyt, viršminėtiems poneliams 
yra nežinoma, negalima kal
tinti perdaug žmonių už pra
sižengimus prie šiandieninio 
surėdymo. O kas yra dora, 
apie tai net garsus filiozofai 
ginčyja, ne tai kad mųsų silp
ni priešai pažintų ją. Tiek 
to. Išėjo i eikštę tik vienas 
dalykas, kad socijalistų tar
pe prasižengimų labai mažai, 
nes tik vienas-kitas prasižen
gimas padarė tokį triukšmą 
ir tą vieną-kitą prasižengi
mą visi įsidėjo į galvą. Kas 
kita pas tautiečius, vertelgas, 
tamsunelius ir net pačią dva- 
siškiją Ten prasižengimų 
tiek, kad nė męs socijalistai, 
nė jie patys nepajiegia su- 
skaityt. Socijalistai da ne

nemažas skaitlius ir
Ko-

A. A:;tonov.

Kaip išaiškyti?

„sutveri-
Ir jie,

Z. A.

“GROVAS LEVAS TOLSTOJUS”.
Parašė V. K. KAČKAUCKAS 

' (Tąsa)

Bažnyčia, rašo jis veikale 
“Kame yra mano tikėjimas’’, 
uorėdama pasidaboti svietui, 
iškraipė Kristaus mokslą taip, 
jog nesimato, kad jis reika
lautų ko nuo gyvenimo; svie- 
tas-gi reikalauja, idant žmo
gus galėtų gyventi taip, kaip 
jis sau nori ir kaip gyveno 

Svietas, t. y. visi 
žengia sau pirmyn,

Tamsuoliai arba tie. ką no
ri nuduoti tamsuolius, skel
bia. būk ant svieto yra tik 
vienas išmintingas 
mas” — tai žmogus.
jeigu užtėmys ką-nors išmin
tingo pas keturkojus gyvu
lius arba pas paukščius, tai 
viską verčia ant instinkto<
arba aut įprastų papročių. 
Anot tamsuolių, tie gyvūnai 
patįs nesupranta, ką jie daro. 
Vienok, kas arčiau gyvūnų 
gyvenimui prisižiūrėjo, tas 
užtėmy jo daug to, ko negali
ma išaiškyti vienu žodžiu „in
stinktas”. Ir nenoroms pasi
rodo, jog ne vienas žmogus 
prie išmintingųjų priklauso, 
jog ir pas kitus smegenis dar
buojasi. Ir pasirodo, jog žmo
gus skiriasi nuo kitų gyvūnų 
tik tuom, kad jo protas augš- 
čiausiai išsilavinęs.
Jeigu nepripažytiim kitiems 

gyvūnams išminties, tai kaip 
išaiškintum sekantį dalyką: 
P. Kinstleris teip aprašo var
žytines tarp zuikių ir kralikų. 
Šios dvi veislės nuolat tarp 
savęs kovą veda: kur vieni gy
vena, tenai kitų nėr. Ypač 
buvo užtėmyta, jog tenai, kur 
kralikai atsiranda, po kelių 
metų zuikiai nyksta. Išpra- 
džių buvo manoma, jog zui 
kiams maisto neištenka ir jie 
po truputį išnyksta arba ki
tur persikelia. Vienok, daly
kas greit paaiškėjo. Pasiro

dė, jog pas zuikius patinus 
veislės organų nedatenka. Ka
me priežastis, — ilgai nesu
sekta. Bet kartais medžioto
jas užtėmijo nepaprastą atsi
tikimą: ant arimų, krauju ap
taškytų, apie desėtkas krali
kų užklupo zuikį, pervertė jį 
ir pradėjo.... romyti. Me
džiotojas šovė ir krito keli 
kralikai ir sužeistas zuikis. 
Kralikai tai buvo patinai, o 
zuikis jau be veislės orgauų.

Tai aiškus paveizdas krali- • 
kų išminties. Jie, prašalinus 
zuikių veislės organus, tuomi 
nori ir jų veislę prašalyti, ir

M

skelbia

susitvėrė sau tokį gyvenimą, 
kuris yra daug sykių men
kesnis ir nedoresnis už stab
meldžių ir laukinių žmonių 
gyvenimą: bažnyčia nesilen- 
kusi prieš tą svietą,
jam, kad tas jo gyvenimas 
yra teisingas, geras ir visai 

j sutinka su Kristaus dvasia. 
Tad ir išeina, galų gale, tąip, 
kad bažnyčia giria tą. ką pei
kė Kristus ir peikia tą, ką 
Kristus girė, o vienok pasiva
dina Kristaus avinyčia ir gi
riasi apsaugojanti jo skaistų 
mokslą.

Bažnytinis tikėjimo moks
las turi savyje daugybę nesu
prantamų ir per tai visai ne
reikalingų taisyklių arba dog- 
matų: tuomi tatai ir skiriasi 
dabartinė krikščionybė nuo 
tikrojo Kristaus mokslo.

„Kas yra dievas?” Tas už
klausimas kuoaiškiausiai yra 
užmatomas Tolstojaus raštuo
se. Ir atsakymą jam męs raii: 
daine „Trumpame evangeli
jos aiškinime”. Mes joje skai
tome (pusi. 26 ir 45): „Dievo, 
iš laukinio sutvertojaus, vi
sų pradžių pradžios, męs ne
pažįstame”. — „Dievas tai 
yra žmogaus siela, tai jo sąži
nė,taį gyvenimo supratimas”. 
— , .Žėdnas žmogus jaučia sa
vyje laisvą, išmintingą ir nuo 
kūno nepriklausančią sielą. 
Ta siela ir yra tai, ką męs 
vadiname dievu”.

Taip ir Kristus buvo žmo
gaus sūnūs: jis, gimęs iš mer
gaitės, nepažindamas pagim- 
džiusio jį tėvo, vadino tėvu 
dievą ir turėjo tiesą,nesą kiek
vienas žmogus yra dievo, t. y. 
savo išmintingos sielos, sū
nūs Kaip gi bažnyčia mums 
tą aiškina? Ji skelbia, kad 
Kristus gimė iš mergaitės ir 
iš šventos dvasios, paeinan
čios nuo dievo- tėvo ir dievo 
-sunaus. t. y. Kristaus, iš to 
išeina, kad Kristus yra savo 
sūnūs, yra sau tėvas, jei ne 
pilnai — tai pusiau: pusiau 
d ievas-tėvas ir pusiau pats 
Kristus, nėsa nuo jųdviejų 
dvasios veikimo mergaitė ta
pusi nėščia. Toliaus bažny
čios yra skelbiama, kad Kris
tus pasimirė ant kryžiaus 
vien dėlto, kad atpirkti pra
garui pažadėtą žmoniją, ku
rią pražudė pirmoji žmonių 
pora, Adomas ir J ieva. Ji 
skelbia, kad dievas susideda 
iš trijų asmenų, tėvo, sunaus 
ir šv. dvasios; sūnūs paeina 
nuo tėvo, dvasia — nuo abie
jų, bet visi yra lygus; vienok 
pažvelgę į dogmatišką 
ybės aiškinimą, rasime, 
tie asmens visai • nėra

(Toliaus bus.)
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APIE UNIJIZMĄ.
(Parašė J)ono Kazokas.) 

(Užbaiga.)
------o------

10 I nija ir ateitis.
Nereikia manyt, kad unija nieko ne

rengia ateičiai. Ji. jau šiandien užgrieb
dama nuo kapitalistų vis daugiau tiesų ir 
nuolatos įvykdindama tulus pagerinimus 
darbininkų buvyj, duoda progą jiems la
biau išlavinti savo intelektuališkas pajie- 
gas, kurios bus teip reikalingos ateityj, 
kada kiekvienas žmogus turės dalyvauti 
visuomenes reikalų sprendime. Unija iš
traukia darbininką iš siauro jo naminių 
mažmožių ratelio ir verčia rūpintis organi
zacijos reikalais, i kurią įeina ne vienas 
žmogus, bet šimtai arba tūkstančiai. Susi- 
organizavimas darbininkų atskiruose ama
tuose ir klesinių reikalų supratimas yra 
neišardoma ateities papėdė. Teisingiausias 
statistikas apie to ir kito amato darbinin
kų skaitlių ir stovi gali duoti tik unija. 
Unijos įvestoji tvarka gali patarnauti dar
bo sureguliavimui tuoj po revoliucijos. Ji 
jau iškalno žino, kiek kur darbininkų dir
ba, kiek produktų jie padaro ir tt. Jeigu 
unijos randasi visose išdirbystės šakose, 
tai be jokio triukšmo gali Įvykti visose ša
kose išdirbystės didžiausios reformos.

Rašau tai, gerai žinodamas, kad neto
limoj ateityj socijalizmasturės Įvykt ir ži
nodamas, kad jis yra neišvengtinas. Todėl 
unijistai turi studijoti ekonomiją, turi su
prasti, kur veda juos kapitalizmas, kad ne- 
šalintis nuo tos užduoties, kokią aut unijų 
uždeda ateitis. Unija yra socijalizmo pa
matas. Į unijas darbininkus verčia organi
zuotis kapitalizmas. Ir tai naturališka. 
Juk męs žinome, kad pats kapitalizmas 
rengia sau prapultį. Susiorganizavę darbi
ninkai Į unijas turi savo rankose visą iš- 
dirbystę: jie gali ją sustabdyti, gali atsisa
kyt tarnaut valdžiai ir kapitalistams, gali 
dirbti patys savo naudai. Visiems gerai 
yra žincma, kad viso pasaulio žmonijos gy
venimą krutina tik darbininkai. Viena 
nelaimė, kad jie tvarkos neturi, kad tą sa
vo krutėjimą apversti savo naudai. Todėl 
jiems prisieina duotis ant išnaudojimo viso
kiems tvarkdariams. Tvarka i visas išdir- 
bystes gali Įvesti unijos, susiorganizavu
sios visose darbo šakose ir turėdamos san- 
rišį tarp savęs.

--------------- -----------------------

Ar iš purvu kelt?
Ar purvus valyt?

Po tokiu antgalviu laikraštyje “The 
American’’ tilpo antras straipsny s R. S. 
Bakero apie New Yorko bažnyčias. Apra
šo jis čion du pavizdžiu pažangiųjų bažny
čių, kurių viena užsiima žmogaus gelbėji
mu iš purvų, kita — purvų prašalinimu. 
Misija Jerry Mc«- Auley užsiima valkatų, 
girtuoklių, žmonių nupuolusių ant žemiau
sio laipsnio pataisymu. Pats jos įsteigėjas 
buvo pasitaisęs valkata, girtuoklis, atsėdė
jęs penkioliką metų kalėjime. Jis tą misiją 
įsteigė tokiems pat žmonėms, kokiu jis 
pats buvo buvęs. Misija atdara kasdien. 
Kartą sąvaitėj ji duoda savo svečiams ge
rai pavalgyt, apart to, kaiknriems suteikia 
tikietą nakvynei. Augštas misijos kamba
rys būna pripildytas žmonių žemiausio 
laipsnio, draugijos išmetu. Čion rasi žmo
nes visokių klesų, pradedant nuo baigusių 
universitetus ir iki žemiausiam laipsniui. 
Visi nupuolę iki lygaus laipsnio. Ant 
pliatformos yra pijanas, prie jo muzikan
tas palinksmina svečius muzika. Oras la
bai sunkus, kaip galima ir tikėtis tokiam 
susirinkime skurdžių ir girtuoklių. Daug 
kuom ta misija skiriasi nuo paprastų baž
nyčių. Čia nėra pamokslų, nekalba apie 
tikėjimo dogmatus, nėra priimta jokių ce
remonijų. Čion žmones atsineša patirimus 
savo gyvenimo. Jie yra paniekinti ir ap
leisti. Jiems reikia ne kunigų ir pamokini
mų arba bažnyčių. Jiems reikalinga gyva 
religija, kuri parodytų matomus darbus. 
Misijos ceremonijos susideda iš vartymo 
gyvenimo lapų — pasakų ir atsitikimų. Vi
sos jos beveik vienodos, patyrimai tie pats. 
Jie skamba mažiaus-daugiaus teip: “Aš 
buvau draugijos išmeta. Aš neturėjau jo- vkios vilties. Čionai aš pajaučiau, jog Kris
tus gali mane išgelbėt. Ir aš jam pasida
viau. Nuo tada mano gyvenimas persikei
tė. Aš daugiau nesu girtybės vergu. Aš 
dirbu ir neblogai gyvenu. Aš susitaikiau 
su savo šeimyna ir čionai stoviu, idant pa 
rodyti, ką tikėjimas gal žmogui atnešt.” 
Ir ištikro, ta misija pančio, jog tikėjimas 
gali žmogų prikelt iš puivų. Bet išėjus už 
misijos durių abejones ima krimsti žmogų. 
Visa misijos atmosfera pilna reginių žmo
gaus nupuolimo, purvų, ištvirkimo. Ir no
rint kartais pavienius ir pakelia iš tų pur
vų, visgi pasilieka ispudys, kad tas reginys

purvų yra baisus ir nereikalingas šiose ci
vilizacijos dienose. Kodėl civilizacija nesu
teikia žmogui geresnės mokyklos, negu 
Bewery? Kodėl saliunas draugiškesnis, ne
gu bažnyčia? Kam ta visa mašiuerija, ar
danti gyvenimą tūkstančių vyrų, moterų ir 
vaikų, paskui užlaikoma silpnutė misija, 
kuri vieną-kitą išgelbėti iš griuvėsių? 
Nuolatos išgelbėtas žmogus grįžta į savo 
senas aplinkybes. Ant Bowery laukia ji 
seni draugai, viskas susideda priešai jį ir 
devyniuos iš dešimties atsitikimuos jis puo
la vėla. Didžiuma nueis vėla į purvinus 
namus ir nakvynės butus, eis jieškoti dar
bo su neramia širdim ir sutiks visur atda
rą saliuną, gatavą nuraminti jo susigriau- 
žinią. Gal išgelbsti vieną, gal penkis iš 100, 
o kiti eina Į patį nupuolimo pragarą. Ko 
vertas bažnyčios darbas prie tokių aplin
kybių? Ar yra ko stebėtis, jeigu kunigija 
teip neužganėdinta savo darbu? Bet nega
na to. Imkime ir tuos penkis išgelbėtus. 
Žmogus negal būt vagim, girtuokliu, arba 
moteris paleistuve per 10 metų, ir pasit ai-

isę pasilikti sveikais, naudingais žmonėmis. 
Jie pasilieka tik skeveldromis. Tiek pat
svarbos turi ir surengiami tikejimiški gai
vinimai- revivals. Žmonės persiima tikėji
mo dvasia, padaro Įžadus, o paskui sugrįžta 
Į Bowery, biznio pasvietį arba Į politiką, 
kur viskas gaivina neapykantą, o meilės
nėra. Ar yra ko stebėtis, jeigu tie atvers
tieji vėla prie senovės sugrįžta?

Yra bažnyčia kitos pakraipos, kuri la- 
biaus užimta prašalinimu negerų gyveni
mo sąlygų, teip kaip gydytojas stengiasi 
prašalint ligos priežastį. Ypač presbiterų 
“Kristaus bažnyčia”, vakarinėj New Yor
ko dalyj. Pusė jos pavesta kl i ubams, mo
kyklai ir žaidimams. Atdara ji visą sąvai- 
tė. Jos užduotis, tokiu budu, tarnauti di
desnei žmonijos dalei, užgauti plačiaus jų 
gyvenimo reikalus ir turėti nuolatinę Įtek
mę. Rytais mokina kūdikius. Didesnieji 
vaikai suorganizuoti į klesas, renkasi kele
tą kartų sąvaitėj. Mokina, stalioriauti, siū
ti, virt, pint ir kitų amatų. Žaidimui paga
minti bilijardai, šaudymo galerija, raičioja- 
mi kamuoliai, gimnastikos, maudynės. Yra 
knygynas, rengiami koncertai ir šokiai, 
kad duoti darbininkams žmonėms sveiką 
pasilinksminimą. Teipgi yra gydinyčia ir 
džiovininkų klesos. Užduotis bažnyčios 
yra pagerint viešą apielinkės gyvenimą ir 
teisingai šį tą atsiekia, suvesdama žmones į 
krūvą ir tokiu budu suteikia Įtalpą tikėji
mui. Bet visgi ir “Kristaus bažnyčia” per 
ketvertą metų pakilo. Narių skaičius pa
sididino apie ant 500, o vaiki} skaičius ne- 
dėlinėj mokykloj pasiliko tas pats apie 
1000, nežiūrint į agitaciją. Jų darbas pa
siekė didesni žmonių skaičių. Bet sulygi
nant su daugybe medegos yra tai tik lašas. 
Penktukų teatras patraukia trissyk dau
giaus žmonių. Nėra abejonės, jog ši baž
nyčia žiuri plačiaus Į savo užduotį, bando 
užgauti platų gyvenimą, bet užgauna tik 
mažą gyvenimo dalį, bando suteikti Įkvė
pimą ir pasilinksminimą, bet nepasiekia 
pačios šaknies pikto. Bažnyčia da nepasie
kia gyvų dienos klausimų: darbo pirkimo 
ir pardavimo, giliausius troškimus, džiaug
smus ir rūpesčius žmonių. O iš jų susideda 
gyvenimas pavienių ypatų, vyrų ir moterų. 
Norint bažnyčia pataiso gyvenimą keletos 
žmonių, žmonijos masa visgi tur gyvent 
bjauriausiose aplinkybėse; turi dirbti ilgas 
valandas už menką užmokestį ir mažiausia 
nelaimė nugramzdina juos į kentėjimo be
dugnę. Gyvastis yra sunki kova už gryną 
būvį ne tik vyrams, bet daugybei moterų 
ir vaikų. Prie tokių aplinkybių bažnyčių 
žaidimas su klesomis ir kliubais išrodo nu
duotu, netikru darbu. Gerai žaisti vai
kams, bet tas niekuo neprisideda prie išriši
mo bedarbės klausimo, sujungto su jo rū
pesčiais ir sunkenybėmis pirkime maisto ir 
drabužių. |Ką daro bažnyčia nors klausime 
tenementų kuris pastatytas komisijos išti
ri me?

“Tenementų apielinkės New Yorke 
yra srytys, kur tūkstančiai žmonių gyvena 
teip susigrūdę, kaip gali žmogus išgyventi 
— susikimšę tamsiuose, be ventiliacijos 
kambariuose, kurių daugelį napasiekia 
saulės spinduliai. Jie yra centrai ligos, 
skurdo, paleistuvystės ir užmušejysčių, kur 
vaikai išauginami būti vagimis, girtuok
liais ir paleistuvėmis, ir da stebėtis reikia, 
kad iš jų daugelis išauga Į tinkamus žmo- 

ines...”
Aiškus dalykas, kad net tokia bažny

čia yra tolima nuo tikrų dienos klausimų 
ji užsiima tiktai paviršutiniais dalykais, 
kurie tinka tik vaikams. Ar gal kokia nors 
tikyba gyvuot, kuri neužsiima visomis gy
venimo pusėmis— pramone, pirkyba, te- 
nementais, savasčia, žodžiu, gyvenimu vi
suose jo apsireiškimuos? Ar gali bažnyčia 
pakilt iš dabartinio savo nupuolimo, jeigu 
nepasiliks pamatu visuomeniško gyvenimo?

IŠ LIETUVOS
t Konfiskavimas, spau

dos reikalų komitetui įsakius, 
konfiskuota lenkų satyros 
laikraščio „Bomba” No. 7 už, 
išspauzdinimą eilių „Koma- 
rinskaja plaska” ir „Na Bal
ty ku”.

t Liet.-inokiniai šiemet 
antrojoje Vilniaus gimnazijoj 
egzaminai pasibaigė birž. 19 
d. Tarp baigusiųjų gimnazi
ją mokinių yra ir du lietuviu: 
Bieliūnas ir Vileišis.

t Teismas. Liejios 7, 8 ir 
9d. Vilniaus Teismo Kuinuo
se bus nagrinėjama politikos 
bylos, luomų atstovams daly
vaujant.

* TifaS. Per sąvaitę ligi 
23 d. birželio apsirgo Vilniu
je dėmėtuoju tifu 25 žmonės, 
kurių du guberuijiniame ka
lėjime.

J Birželio 19 d. Tilmanso 
kantoroje buvo Kauno drau
gijos prekybos apšvietimui 
platinti komisijos susirinki
mas, kuris svarstė klausimą 
apie įsteigimą Kaune viešos 
prekybos mokyklos. Šitame 
susirinkime komisija nutarė: 
1. prašyti Tilmansą. Bžozov- 
skį, Ožiaskį ir GidonĮ pasirū
pinti, kad gubernatorius k ne
greičiausiai užtvirtintų drau
gijos įstatus, 2. išsiųsti depu
taciją Peterburgan, kad iš
gautų iš prekybos ir pramo- 
nijos ministerijos leidimą 
įsteigti prekybos mokyklą ir 
3. pavesti Rabinovičiui, Sie- 
galiai ir Ožinskiui surasti at
sakantį mokyklai bustą.

j Veiverių mokytojų semi
narijos inspektoriui Olifiren- 
ko leista Įkurti Kaune 4 kle
sų vyrų mokyklą, kurioje bū
sią prisilaikoma valdžios pro
gimnazijų programos.

J Žydai buvo kreipęsis vi
daus reikalų ministerijou.pra
šydami leisti jiems šią vasarą 
Kaune Įrengti žydų visuome
nės veikėjų suvažiavimą. Mi- 
nisteris pavedė ši klausimą 
Kauno gubernatoriui apsvar
styti, kuris šiomis dienomis 
atsako, jog šitokį suvažiavi
mą pripažįstąs netik leistinu, 
bet ir butinu.

t Kražiai. Darbai prie l >až- 
nyčiosjau prasidėjo, p. Tratu-: 
dacho prižiūrimi. Bažnytinis 
komitetas leido klebonui už
traukti paskolą pinigų pri
trukus.

*+ Setą,.Ukmergės pav. Čio
nai įsikūrė raštijos mylėtojų 
kuopelė, kuri žadanti parsi- 
siųzdinti lenkiškus, rusiškus 
ir lietuviškus laikraščius iri 
knygas.

t Javų derėjimas Lietu
voje. Vidaus reikalų minis
terijos surinktos tokios ži
nios apie javų stovį Lietuvo- j 
je: gegužės 1 d. Vilniaus g.— 
žieminiai javai neauga iš prie-Į 
žasties ištikusio šalto oro: tuo 
tarpu jie nekokie; Kauno gu
bernijoj— t«ip-pat. Gardi-1 
no gub. — žieminiai javai 
kaip ir visai būtų sudygę.

į Vilniuje Įsikuria tarp
tautinės „esperanto” kalbos 
draugija „Vilna Esperantista 
Sociele’’ vardu.
| Rugsėjo mėn. Vilniaus 

apskričio teismas žada na-Į 
grinėti garsią Mlinar- 
skio bylą, kurs pradžioj 
1906 m. viename Vilniaus 
viešbutyje pavogė nuo gro- 
vienės Krasickienės apie 1 
milijoną rublių daiktais ir pi
nigais

J Javų stovis Kannogv-I 
bernijoj. žieminiai javai iš-Į 
po sniego išėjo čia geri; jei 
kur ir yra prastesnių žiemi
nių javų, tai ruduo tam bu
vęs kaltas. Kai-kuriose vie
tose rudenį išėdusios žiemi-' 
nius javus kirmėles, Šaltos

pavasario naktis išgadinusios Į 
vietomis Šiaulių, Ežerėlių,: 
Reseiuų ir Kauno pav. žiemi-; 
nius javus. Apskri-j 
tai imant, žieminiai javai 
Kauno gub. šiemet vidutiniai. 
Prastoki žieminiai javai Šiau
lių ir Telšių pav. ir vietomis 
kviečiai Ukmergės ir Ežerėlių 
pav. Geri žieminiai javai Pa
nevėžio, Kauno ir iš dalies 
Baseinų pav.

Pavasario darbai šiemet žy-• 
miai susivėlinę. Žemė dar už
tektinai drėgna, tečiaus šil 
tas lietus labai reikalingas. 
Kauuo, Šiaulių. Ukmergės ir 
Baseinų pav. daugeliui ūki
ninkų trūkę savo sėklų vasa
rojui Įsėti.

t Vilnius. L i eita ei jos. Bir
želio 5 (18) d. Vilniaus Žemės j 
Banko buvo pardavinėjama 
Kauno gub. žemės, 
pav. parduota 
čiaus dvaras
deš. žemės: dvaras įkainuota 
4.500 rb., parduota Arnoldui 
Eismontui už 4,060 rb. Pane
vėžio pav. parduota Stepono 
Bušinskio dvaras Paliesiai — 
46 deš. žemės; 
n nota 2,000 rb., 
vilui Baltrūnui

J Automobilis tarp Vil
niaus ir Verkų jau pradėjo 
važinėti :jame telpa 14 žmonių j 
Už važiavimą iš Vilniaus! 
(nuo Katedros plečia us) ligi 
Verkų I-oje klesoje reikia 
mokėti 35 kap., 2-oje klesoje 
30 kap.

t Mariampolėjc birželio 
29 (16) d. per Petrines sce
nos mylėtojų būrelis surengs 
lietuvių vakarą. Pelnas ski
riamas moksleivių naudai. 
Vaidins “Ūkanose” A. Su- 
cliodolskio 5.kių veiksmų dra
mą su dainomis, muzika ir 
šokiais, 
kart pasirodys
scenos.
Ješmanto 
kelias 
(C. Sosnauckio) himną, 
kestrui pritariant.

Pabaigoje šokiai, etc. 
džia 7 vai. pasibaigus.

Rašeinių 
G. Ogijevi- 

Riškiai — 116

dvaras Įkai- 
parduota Po- 

už 2,461.

Ši drama dar pirmą 
ant lietuvių 

Po vaidinimui p. A. 
choras padainuos 

lietuviškas dainas ir 
or-

Springtield, III.
26 birž. d. pasimirė čia Ta

mošius Galinis. Jis buvo lais
vų paž valgų žmogus, todėl 
kunigo ueprisileido. Tiesa, 
buvo atsilankęs kunigėlis, 
bandė prikalbėt, kad atliktų 
išpažintį, bet velionis nesuti
ko. Vienok, kada jis nusilp
nėjo, liko numarintas kata
likiškai, nes jau negalėjo pa
sipriešint. Tokia prievarta 

! nedora: neduoda žmogui net 
numirt teip, kaip jis nori. Ve
lionio žmona pasiryžo laidot 
mirusį vyrą aut katalikiškų 
kapinių, bet kunigėlis nepri
ėmė. Paskui moteriškė suti
ko laidot ant neprigulmingų 
kapinių. Kelios moterėlės 
nubėgo permaldaut kunigėlį, 
davėjam pinigėlių ir tas su
tiko priimti ant katalikiškų 
kapinių ir palaidojo su baž
nytinėm apeigom. Tamsune- 
liai pradėjo rėkti, kad bedie
vį tarp katalikų palaidojo. 
Turbūt jie mano, kad jis ki
tiems numirėliams užkenks. 
Kunigėlis paaiškino per pa
mokslą, kad užteko įnešimo į 
bažnyčią ir bedievis „atsigrį
žo” prie Dievo. Pinigas vis
ką daro.

Velionis priklausė į S. L.A. 
ir Lietuvos Sūnų Draugystę. 
Buvo labai geras žmogus.

Laisvas lietuvy s.

Pra-

t Jurbarkas. Birželio 13 
d. Jurbarke buvo lietuvių va 
karas. Vaidinta iri veiksme 
Žemaitės kamedija “Tris my
limos” Vaidinimas pasisekė 
ne kaip. Po vaidinimo p. Po 
cevičiaus vedamas choras gan 
gerai padainavo keletą daine
lių Žmonių į vakarą susirin
ko labai daug, kad net ir bi
lietų neužteko. Pelnas iš va
karo skiriama busimosios J ur- 
barke miesto mokyklos bnstui 
įtaisyti. Geistina butų, kad 
dažniau butų daromi čia va
karai, tik taisant vakarus rei
kėtų labiau atkreipti akį į 
veikalų parinkimą ir jų atli
kimą.

Iš “Liet. Žinių”

Redakcijos atsakymai.
Jf. K. Virbalui. Žinute 

apie vaikino nušovimą tilpo 
praėjusiam “Keleivio” numė- 
ryj. Jųsų biskutį susivėlino. 
Netilps.

Ten buvusiam. Korespon
dencija iš Gillespie, III. netin
ka, nes žmonių apkalbos ir 
vestuvės nėra naujiena.

HUMORISTIKA,
— Žinai, mama, ką? Kaip 

tu pasėsi, aš tave leisiu aut 
pečiaus seilėti, o pats duoną 
tau uždirbsiu.

— Neilgai, sūneli, reikės 
tau mane maitinti, jeigu ant 
pečiaus pasodįsi. Juk tu ži
nai, kokis jis karštas — tuoj 
iškepsiu.

Ką reikia daryt, kad neši
ką rščiot u m.

Kaip tik jauti, jog tavo 
j nervai užsidega nuo didelio 
piktumo ar linksmybės, tuoj 
šauk ugnagesius. Kaip užsi
mokėsi Š25 bausmės, ner\ai 
atauš.

Baltrus Klumpakojis garsi
nasi, kad jis dar nepasimirė, 
o laukia svieto pabaigos.

ATSIIMKITE LAIŠKUS.
Į redakciją atėjo laiškai 

ant šitų ypatų vardo- Kaz
lauskui, K. Rutkui, Juozui 
Marčelioniui, Juozui Kručai, 
Povilui Vaišvilai, Juozui Per- 
mskiui, Joe Anastasi, Jurgiui 
Baltukoniui, J. Sutkui [iš 

Į Lietuvos], J. Bekeriutei, Elz
bietai Stašaitis. Antanui Vi- 

Rimui (iš Lietuvos), Bronisla- 
vui Kurovickiui (iš Lietuvos), 
Karoliui Svvanson, Julijai 
Milwinavič, Antanui Lileikai.

Kurie gyvenate Bostone, 
ateikite patys, o iš toliau at
siųskite adresus, nurodydami 
maždaug, iš kur galėjo ateiti 
Jums laiškas.

Nuo šiuo laiko visuomet 
garsįsime atėjusius laiškus.

Reakcija.

ARGO
Palaidas KRAKMOLAS, stovint krautuvėse po len 
tynų, sutraukia dulkes ir nešvarumus todėl jųsų 
skalbiniai esti pilkai-balti arba geltoni.
ARGO yra geriausias krakmolas skalbiniams. Galima vartot 
šaltą ir karštą. Nusipik gryno ARGO Preke 5 C.

Apgarsinimas.
Daktaras, kuris 

išgydo.
Keturios dešimt metų prak
tikavęs ir tukstančius ligų 
išgydęs didžiausias speci- 
jalistas Amerikoje, GEOR

GE PAYNE.
Jeigu jus sergate, jus nega

lite užsitikėti ant mažo mok
slo daktarų, nege ant paten
tuotų gyduolių, kurias par
duoda pedlioriai ir aptieko- 
riai.

Maži daktarai nėra ant tiek 
mokyti ir nėra ant tiek išsi
lavinę, kiek reikalauja ištyri
mas ligonio. Jie teipgi neturi 
brangių elektriškų mašinų, 
su kuriomi jie galėtų matyti 
kiaurai per žmogaus kūną 
kur yra ligos pradžia, ir ne
turi mašinų, su kuriomis ga
lėtų tas ligas gydyti po išty
rimui. Jie remiasi ant pigių 
gyduolių, aptiekuose fabri
kuojamų. Kaip jus galite ži
noti ir kaip tie daktarai gali 
žinoti, ar tos gyduolės yra 
šviežios, ar pasenėjusios ir 
nustelbę? Jųsų sveikata ne
užtikrinta, o rasit ir gyvastis, 
nekalbant jau apie jus pini
gus.

Nebūkit lengvatikiai! Jei
gu jus lankėtės pas mažus 
daktarus be jokios pasekmės, 
ateikit pas I)r, Payne'ą. Jis 
su pagelba savo stebuklingų 
mašinų pasakys kas su jumis 
yra. Jis nereikalauja to spė
ti, kaip tai daro kiti daktarai. 
Ir jus galit būt išgydyti šu 

: pagelba mašinų — Inhalato- 
rium, kuris išgydo džiovą, 

■bronchitis, slogą ir astlimą. 
■ Kitos gi mašinos pas jį gydo 
nervų ir odos ligas, reumatiz
mą, sutinimus ir tt. Galva- 
niškoji ir beradiškoji mašinos 
gydo strikturą ir kitas vyrų 
ir moterų ligas. Kitomis ma
šinomis gydo kurtumą, gal
vos užimą. slogą ir tt. Vio- 
let Ray mašina gydo skilvio, 
kepenų ir inkstu ligas.

Prie to da jeigu jums rei
kia gyduolių, jus galit būt 
užtikrinti kad jos visuomet 
bus šviežios ir stiprios, nes 
jos sutaisomos jo paties labo
ratorijoj po jo paties priežiū
ra. Ir teip, jus eidami pas 
Dr. Payne'ą nedarot tik ban
dymo, bet tiesiog gaunate tą. 
kas jums reikalinga — pigų 

j ir greitą gydymą.
Tiktai ne užsivilkite. Atei

kite šiandien. Apžiūrėjimas 
Į dykai.

Professor George H. Payne.
America’s Great Medicine 

Specialist
585 Boylston st., Boston.

Ofiso valandos:
nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 

Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai.
Kalba lietuviškai.



Vietines Žinios.
Jan kelinta diera Bostone 

randasi pasiuntinis kyuiečių 
susivienvjimo Ling Kee. 
renka pini 
n iečių, 
teismas 
Ne\v Yorke tam tikslui 
kauta 10 tūkstančių dolerių, 
vienok pasirodo, kad šitos su
mos da neužtenka, kad ištei 
sinti pasmerktuosius. Išrink
toji kyniečių lyga apgiuimui 
pasmerktųjų turi susinešti su 
augsčiausiu Pekino (Kyui- 
ja) teismu ir reikalauti įsiki
šimo kitu Viešpatysčių į 
teisingus Amerikos 
nusprendimus.

Somerville. Nariai 
čios M. E. aut Park 
išnešė uždraudimą pardavinė
ti šventadieniais saldumynus, 
šaltą vandenį ir tt. ir padavė 
savo nutarimus miesto alder- 
manui, kad butu ivvkdintas. 
Apie šitą įnešimą bus tarta 
22 d. liepos miesto salėj. Ti
kintieji pavydi, kad daugiau 
žmonių eina “ice creamą” val
gyti, negu į bažnyčią.
Sulig išleistosstatistikos, ge

gužės mėnesyj Bestenąs pa 
gal gyventoju skaitlių užima 
4 vietą Suvienytose Valst.

Tūlas Clias C Lent. kuris 
3 metus išbuvo po prievarta 
sąnariu draugystės "Dvasia 
šventa ir męs” vadinamos, šio
mis dienomis atvyko į Bosto
ną ir papasakojo kokius vai
sius atneša karštas ir aklas ti
kėjimas.

‘•Treji metai atgal” jis sa
ko, ”pas mano tėvai Ossining 
N. Y. aj siiaukė augščiau 
minėtos draugijos naris ir 
prikalbino, kad jis išparduo
tu savo turtą ir važiuotų į 
Sliiluh, Me., kur ta draugija 
turi užsidėjusi koloniją. Tė
vas paklau.-ė ir męs tuojau 
persikėlėm i Sliiloh.

‘Uz keliu mėnesiu man tas 
gyvenimas baisiai įkyro. Aš 
slapta išsivogiau ir pabėgau 
į Portland, Me., bet sužinojo 
tėvas ir atvažiavęs mane vėl 
parsivežė.

Aš pasiryžau vėl bėgti. Pe
reitos seredos naktį pavyko 
man vėl išsigauti ant laisvės 
ir. ačiū vienam mano drau
gui, ant tavorinio trūkio pri
buvau į Bostoną.

‘•Dabar tenai yra apie 700

Jis
gus apginitnui ky- 

kuriuos Amerikos 
pasmerkė mirtim, 

suau-

ne 
teisino

bažny- 
aveuue

s

W. F. SEVERĄ CO.

■
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KELEIVIS

žmonių abiejų lyčių. Dabar 
jie laukia pribuvimo Sand- 
fordo, kuris pranašauja, kad 
šįmet Rugsėjo mėnesyj visa- 
pasaulis bus išnaikintas ug- 
nia. paliks tik viena koloni
ja Sliiloh. M'*., kur gyvena 
“Dvasia/šventa ir męs" Mais 
tas neapsakomai blogas, dau
giausia mišinys iš kornų ir 
avižieniumiltų labai sūdytas-'

žmouių abiejų lyčių. Dabar
jie laukia pribuvimo Sand-
fordo, kuris pran

Rusiška- Lenkiška • Liet uviška

_A FTI50,000 KNYGŲ
DYKAI DĖL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus Ogausite didelos vertes 
knygelė. Ta knygelS pasakis ai.škei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodysima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhuniatiztne, orga
niško ligoie. vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lvgosie, gali lengvei isigydy te 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negav.dame jokios pagelbės ta. apstingai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100-00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikata ir vyriškumo per pagelba b s 
vertingos kuigeles. Ta knykele ira krautuve žiuiu, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Panfikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite žetnia paduota kuponą, ir prisiuskitie maut, o mas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brauge knygele.

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

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygele.

auja, kadAl

šįmet Rugsėjo mėnesyj
pasaulis bus

visas
išnaikintas ug-

nia. paliks tik viena koloni-
ja Sliiloh, Me. kui- gyvena
“Dvasia/šventa ir mę MaisS-tas neapsakomai blogas, dau-
giausia mišinys iš kornų ir
nvižieniu miltų labai sūdyt as<1

Paj ieškoji mai
Pajieškau savo draugu Jo

Vardas ir pravardė

Pačta

Vardas ir pravardė 

Pačta..........................

no Rudnicko ir Jono Miliauc-
ko. abu paeina iš Rudaminos
vai., Kalvarijos pav.,
ku gub., 6 metai atgal jie gy
veno Columbus. Oltio. Jie pa
tįs ar kas kitas apie juos ži
nantis malonės pranešti man, 
uz ką busiu dėkingas.

J. Kaminskas,
2 W. Devvitt st., Pana,

Suval-
Statas

m.
Pajieškau Benedikto Ka

valiausko: pirmiau gyveno
New Britaiu, Conn , dabar 
girdėjau kad Broklyne Jis 
pats arkas kitas teiksitės 
atsišaukti, nes turiu reikalą 
kas link pilietiškų popierų ir 
kitokių reikalų. .Virusas:

A. Smigelskis.
395 Krankliu st..

.\’ew Britaiu, Conn.

P. J. Kaunietis.
Naujausiu madų rubsiuvys. 

Simam visokias vyru ir 
moterų drapąuas. Išvalome, 
išplaujam plotinas ir išprosi- 
iianie. Darbą atliekame visa
dos ant pažadėto laiko kuo- 
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

254 W. 4-th. st., So. Boston, Mass.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.!!

Mano dirbtuvė yra Įrengta puikiau 
va:. naujinusios tumios Įrankiai. Atlie
ku dalba artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi uedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

E

i

t

"TABAKAS”
Telephone 762 So. Boston

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston’e.

Valandos:
Nuo S-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare

Nedėliotus iki 3 vai po pietų

Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny
ga apie tabaku Kas tik vartoja tabaku, 
tas turi žinoti kokią jis turi Įtekmę ant 
išsivystymo žmogaus. Toyknygoj viskas 
i-ai-kinta kuop ačiausiai. Kas nori žino 

tej. erskaifea ••TABAKĄ” Kny 
ga puikiai padaryta, spauda aiški, 
turi ii4 pusi., kaštuoja tik 15 centu.

R. ( I BERKIS

106 Markei st., BRIGHTON, Mass.

Atitaisymas klaidos.
Pereitame ' Kel." numeryje bu\ . 

skelbta, kad Bostono lietuvių GF DĖMI 
NO UKF.sĘ l>R-STE rengia balių, ku
ris atsibus 2 d. Riig'ėj,> Au.'i.s > |:,.\v- 
dain salėje, ant Bowdain gatv.->

Tas apgars nimas
Balius bus ne2 Rugsėjo, bet • "LA- 
B< »R DAY". 6 d. Rugsėjo (tseptemberl 
BOWDON SALEJE, ant Bovrdo . 
Bostone. Meldžiame kitų rysčių. 
kad ant tos dienos neren-tų 1 '•> 'ton.- dau
giau pokiliu. idant xieni kiliems m- 
kenktumem.

Ii P

St-kr. Tamulis.

Kostiumeriszkas Kriaušius.
Siuva Įvairius vyriškus ir moteriškus rū
bas, išprusina ir išvalo už | rkę
Tiktai ant trumpo laiko padaro ki.-kvič- 
ną siutą *5 pigiau, negu daro kiti. Sku
binkitės. nes paskui bus brangiau A1, i 
kitę nors kartą persitikrinti.

E GI.ANE

786 Main st., Cambridgeport. Mass. t

Gero Prosą LIETUVIUI!
Parsiduoda VAISIU (Fruktu) krau

tuvė po num 711 Main st. krautuve 
graži. Laikoma tabakas. "Iee cream”. 
tonikas ir visokie vaisiai Krautuvė 
gražioj vietoj, apgyventa lietuviais ir 
lenkais. Savininkas tos krautuvės siri- 
j.eias jis sunkiai serga, už tad m-r par
duot l’ atesnes žinias galit gaut Lietu
vi-koj krautuvėj pas

P. BARTKEVICIĄ ei: CO 
71t> Main st. Cambridgeport. Mass

PARDAVIMAI
Parsiduoda geras medinis 

namas aut 3-jų gyvenimų, 
14 kambarių, geroj vietoj, 
viskas Įtaisyta parankiai. Pre
kė 84000. Kreipkitės šiuo 
adresu: fič

190 W. 2-nd st., 1-st tloor.
Soutli Bostcn.

No. 1005. — G-varantuoti per firmą W.E SEVERĄ >S CO. sutinkant su tieso
mis apie Valgius ir Vaistus nuo 30 d Birželio, 1906 m.

czystyiantis vaistas
Duodame užtikrinimą, kad nuo visokio pilvo skau

dėjimo. nežiūrint iš kokios priežasties skaudėjims paeina.

SEVEROS

BITTERS

-WE RUGSZTIS PILVUI
yra geriausiu ir tikriausiu draugu. Tai preparatas, ku
ris priduoda apetitą, atgtivina ir sustiprina, ir sykiu 
prašalina visokias l:g.:s Tai geriausias vaistas nuo dis 
pepsijos, pilvo skaudėjimo, nemalimo ir tt. Geriausias 
sustipriutojfli ypatoms jaunesnio amžiaus.

Kaina 50c. ir ši.00.

LABAI KENTĖJO.
Ponas Audrius K limaša.ickas 2 Linman Place, I)et- 

1r -it,Mich. štai ką neseniai nuims rašė: -Turėjau nesvei
ką pilvą j er paskutinius du metus. Turėjau pilve dieg
lius, galvot- skaudėjimą, atšalusias kojas, nemalonų kva
pą, nerviškumą, galvos svaigimą iraLvelnai buvau nesvei
kas. Kreipiausi prie visokių daktarų, išleidau daug pi
nigų, vienog neatradau sveikatos. Kaip tik parsitrau
ki ui ant pamėginimo Severos Rūgšties Pilvui, ir suvar
tojus man tris bon kūtes, visiškai pasveikau, už tad dė- 
kavoju jumsirjųsu vaistus patariu vartot visiems.’’

Visi aptiekoriai parduoda SEVEROS Vaistus. \< primk kitokių tik Severos.

NERVUOTOS YPATOS
Atranda palengvinimą ir pasiekia 

naudą, jeigu pradeda vartot tuojaus

Severas Nervotona
Yra tai tikras sustiprintojas persi

dirbusiems, su pastipusiais nervais, 
vaistas nuo nerviškų galvos skaudėji
mų, trumpos atminties, nemigos, histe- 
rijos ir pažeidimo nervų.

Kaina $1.00.

I

KAM KENT!
Ant nesveikumo inkstų arba pūslės? 

Arba skaudėjimo pečiuose? Yra visai 
nereikalinga turėti netvarkoje kepe- 
nas ir inkstus, ir tuomi nusilpninti vi
są organizmą. Pradėk gydytis kaip 
pridera: vartok
SEVEROS VAISTĖS

KEPENOMS ir INKSTAMS 
o sveikas šypsojimas tuojaus atsiras 
ant tavo veido. J avo veidas yra ge
riausiu sveikatos veidrodžiu, o tu nori 
būt, sveiku ir sveikai jaustis.

Kaina 50c. ir £1.00.

, DAKTARO PATARIMAI DOVANAI.

W. F. Severą Čo. CE0*,rJids

1

Puikiausia kriau
čių dirbtuvė. Turime 
visokiu audimu ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
uverkotus. Užeik pa. 
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią dra^taną, 
mes galime ja tau 
lltoj padaryt.

Z BIBKECK1S.
222 Bruadmay So. Boston.

Budrcckis.Z.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasauh-j 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K- Sllll.Al SK AS.

Savininkąs
Edvardas Daly

2 W- Broadway kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perespresą gyduoles priminsim

TEISINGIAUSIA APTIEKA

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

Sustoki Žiurek. Klausyk!
Didžiausias nupigiuimas So. Bos 

stotie.-
Moteriškos skr\ Lh-Ii-s. jakutes. kei 
pai ir vystės Pilna eile naujausios 
mados krikštui parodų. Teipgi pa- 
ledeine už. pigiau ir visus kilus ta
vorus. kaip tai kujH-rus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

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

Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokių ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas . klarka

U illiam C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Tei.ei-honk. 21027 So. Boston. Mas

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius serymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrvmus dėl veselijiį, krik
štynų ar šeip baiių ^junčiaoi į namus.

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

MOTERIS IK MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE
1(>5 Broadvvav. So. Boston.

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

Visokias ligas gv 
dau pas.ikmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais j viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesit- 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir ū iki
S vakare. Telephone 1967 -3 Ricėmoct

Tclephonr. I»ack Bav 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis Ienkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj j 
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
6 vai. “ S vai. vakare.

41D Roylston st. ruimas432 
BOSTON. - - MASS.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SPECI a Llš K f M AS.

3K6 Second So. Bostou, Mass

t;KRIAUŠI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Mailiaus Medical 

t vllege llaltinmre M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay 
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

PARSIDUODA
E Bostone ant kampo Chelsea st. ir 
Govest.. labai parankioj vietoj parsiduo
da lietuviškas štoras. Labai gera proga 
nes čia daugiau lietuviškų ne lenkiškų 
krautuvių nėra. Parduodu už $700, nes 
greitai turiu Lietuvon važiuoti. Atsišau- 
kit šiuo adresu: [(;<:]

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

S. lt. KLEIS
Visokie cigarai, tebakas ir ciga- 

retai pagal wholesale ir tetail 
prekių. Užlaikom gražiausius at
virus laiškelius ir rusišką ir tur
kišką tabaku.

228 Broadvvay
kampas C st.

South BOSTON. Mass

TAMOSZAICZIO ir 
JURGELI U N

Did ž ia usi a k ra u t u vė če ver y k u 
ir pasipuošimų So. Bostone.

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikom teipgi visokias skry
bėles, marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus j-ardumlam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.
233 Bronhvay. So. Boston.

Lenkiszkas-Lietuviszkas Dentista
Dr. S ANDRZEJEHSKI

HOTEL t I.LYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

Berkeley st . BOSToN, Mass.
172 Cambridge sk. E. Cambridge. Mass. 

Ofiso valandos:
Nno S iki 10 iš lyto ir nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedaliomis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

Kalba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai, 
Prancūziškai ir Angliškai.

J. E. NOLAN
naujausios mados

Graborius ir balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už. nebrangia prekę.

386 Broadyvay, So. BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

Tabako ir Papirosu.
Pranešu visiems karie tik vartoja ta

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

I. FOX
310 Ilarison avė., BOSTON.
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA 
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nestgraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadivay ir 259 1>. St.,

Soti 1 h Boston, Mass.

NAUJIENA!
BRoDBlNE HALI, išsiduoda ant ves- 

uvių arba šeip kokio pokilio. su visais 
rakandais ir indais už .s'15.00.

11 Albany st. cor. Dover st., 
Savininkas J. SIDMAN

20 Laconia st., Boston, Mass.
Telefonas 1364 I Trrmont.

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmones užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia risią per laika dy kai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
kima. Pui kus. Didervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Mes turim vi augybę padėkų.

J. M. BRl NDZA CO.,
Broadvvav A: S. S st., Broolykn.N Y.
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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. MILIUVIENE "•
264 E. ir kampas Bowen street

SO. BOSTON. Mass.

No. J. 82. LAIKRODĖLIS
Tiktai §3.95, mūsų draugystes sąnariams už $3.55.

Labai puikus nuolatinis kalendorinis 
laikrodėlis, kuris visada parodo se
kunda?, minutas, valandas, sanv&ites ir 
menesio dienas, menesius ir visada parodo 
kaip menulis stovi. Užlaiko labai gerai 

1 alką ir yra pilnai per mų?ų flrmągva- 
rantuot&s. Pryšakys labai puikus, 
auksine“ rodykles ir su auksiniais pagra
žinimais. Kitos firmos parduoda tą patį 
laikrodčli už kelis kartus daugiau?, bet 
męs paleidome už tą prekę, kad apgarsim 
ti musų pirkiystę, nes norime parodyti ?a- 
vo tautiečiams, jog męs galime parduoti 
geresnius tavorus ir pigiaus kaip svetim
taučiai, nes mųsų firma yra labai dideli, 
i r męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti iš Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lenciūgėlio duodame už $3.95, mųsu 
draugystes sąnariams už $3.55, o eu auk 
siniu (goid filled) labai puikiu lenciugg- 
1 iu už $4 95. KijI parduoda tokius lenciu- 
gvlius po kelioliką kartų daugiaus kaip 
męs.

Kas prisius pinigus per pačtą. laikro
dėlis tuojaus bus išsiųst a? per pačtą mų
sų kaštu, bet jeigu kas nori užsimokėti už
tavorą ant expreeo,tada siusime per expresąir pirkėjas užsimokės visusprisiuntlmo kaštu.“.

Per mųsų draugystę galima gauti visokius tavorus pigiau kaip kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant ^42 Lombard St., Pbiladelpbia, Pa., atliekame visokius drukoriškus darbus 
ir išleidžiame didelius k a ta Ii ogus nuo visokių tavorų visokiose kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiusime mųsų kataliogus dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresu?.

Męs nesiūlome ir negarainame jokių tavorų uždyką, apart mųsų kataliogo, bet parduoda
me gerus tavorus pigiaus kaip kiti. Tie, kurie garsinasi ir prižada duoti ką nors už dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo jų reikia saugotieei, nes už dyką tavorus duodant niekas prekys
te? n»*gali varyti.

Mųsų yra tikra lietuviška ko-operatyviška draugyste ir kiekvienas gali prie mųsų drau
gystes prisirašyti. Akcijos yra po vieną doleri ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metą. Prigulinti prie mųsų draugystes gali tavorus pirkti 10 procentų pigiaus kaip 
kiti. Už kviečiame vėsus tautiečius prie mų«ų pirkliškos draugyste? prisirašyti nors su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Order iš pactoarba regištravotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION. Dept.5 P.O.Box 722
416-418-420 S. BroatI St. ir 942 Lombtiril St. 

1‘HILAnEI.PHtA, PA., U. S A.

IŠPARDAVIMAS PERTEKLIAUS.
Jeigu norite ištikro pigiai pirkti, nepraleiskit progos 

kurios gal niekados daugiau nepasitaikys!
A|fniinr| p kuri pirmiau pigiai parsidavė užC |£ D II M L I L š*>.oo. dabar gaunama pas mus 
unnTULLL už.................................&3.00

Sijonu kainos numažintos nuo $5.00, 
ant $3.00.

Prekės žymei nužemintos ant -visokių kotų, šliubinių ir 
vasariniu drabužių.

THE MODEL
234 ESSEX STREET

LAWRENCE, - - - MASS.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagn neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, fkripkų 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Cisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų. kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerti britvų. visokio skiriaus drukavoji- 
tno masynnkių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknvgų kokiu tik randasi lie- 
ttiviškoi kailiui,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikiaisiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už$1,00, 1000 už S'i.oo. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei alaia- 
ryta, preke su prisiuntimu $3,90. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrutinimo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdaugybę kito 
kiti ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma, 14 K. 
paauksuotas ant 20 metų prekė $3,00. prasto $1,66. Prisiųs- 
kite savo 'ikrų adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka
talogą dykai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta
vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

K. WII.KEWICH, 112 Gratid St, Brooklyn, N. Y.

f

Adresuokite:

4- IValtham ir Elgin 
laikrodėliai: auksi- 
niai, sidabriniai ir 

nikeliniai.

Ž
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Parduodam Mųsų t.a vorai yra 
aug’tos vertes, bet 
kainos visu tavorų 

labai žemos.

*

Laikrodėlius
I^enchigelius, Žiedus ir kitus 

tam panašius daiktus
TIESIOG IŠ FABRIKOS 

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

Washington 
Jewelry Co.

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