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Pabėgo iš kalėjimo.
Maskva. — Iš Maskvos mo

terų kalėjimo pabėgo lį ka
torginių kalinių. Jos visos 
buvo uždarytos vienoj kame
roj. Prižiūrėtoja Taraso va 
pritaikė raktą. Pirmoj nak
ties valandoj ji atidarė ka
merą, perrėdė nekurias kali
nes į vyriškus rubus ir liepė 
eiti. Liko surištos dvi prižiū
rėtojos ir vienas sargas. Nak
tis buvo tamsi. Greitai kali
nės atsidūrė ant gatvės. Už 
valandos apie tai sužinota. Pa
kilęs triukšmas ir jieškojimas 
nesuteikė pasekmių. Tiktai 
antrą dieną liko dvi pabėgė
lės areštuotos. Prižiūrėtojos 
ir sargas, kurie atrasti suriš
tais, kaltinami yra už padė
jimą pabėgti. Juos areštavo 
ir laiko kalėjime, kol išsiaiš 
kis dalykas.

Pačią nužudė.
Kursko gubernijos sodžiui 

Baniščuos valstietis Suržikov 
patėmyjo, jog jo pati jam ne
ištikima. Jis nusprendė nu
žudyti ją. Pats bijodamas at
likti žudystę, kreipėsi į kai
myną Kartišiovą. kuris ir ap
siėmė atlikti ,,darbą”. Vie
nok paskui ir jis paabejojo ir 
kreipėsi į valstietį Zauliną. 
Tas apsiėmė nužudyti už deg
tinės bonką. Kada Suržikovo 
žmona ėjo pas gimines, ja pa
sivijo jos vyras ir Zaulinas ir 
perpiovė gerklę. Paskui visi 
tris susiėję išgėrė degtinę ir 
manė, kad niekas nežinos. 
Bet greitai prasitarė vienam- 
kitam apie atliktą dar
bą ir liko visi tris suareštuo
ti.

Kratos ir areštai.
Ekaterinoslav. — Priemies

ty j Amur padaryta daug kra
tų pas darbininkus. Nemažai 
žmonių areštuota. Iš knygy
no paimta Tolstojaus ir Tur
genevo veikalai.

Juodašimčio duktė nusi
žudė.

Melitopol. —,,Rusijos žmo
nių sąjungos” pirmsėdžio Nai- 
dionovo duktė, 7 klesos gim
nazijos mokinė, 16-kos metų 
mergina, nusišovė iš revol
verio. Ji įsimylėjo į komerci
jos mokyklos mokinį žydą. Iš
kilo vaidai ir jauna mergina 
užbaigė gyvenimą.

Užmirštųjų Įstatymų pil
dymas.

Lenkų laikraščio „Ziemia 
Lubelska’’ korespondentas 
štai ką praneša iš Tomaševo.

„Mūsų pavieto valsčių su
eigose perskaityta pirm dvi
dešimties metų išleistas ap
linkraštis, paliečiantis kitų 
valstybių pavaldinius, nors 
šis aplinkraštis nebuvo ligšiol 
pildomas. Pagal šitą aplink
raštį, kitų valstybių pavaldi
niai privalo trijų mėnesių lai- 1 
ku nuo aplinkraščio jiems ap
skelbimo parduoti savo že
mes ir išvažiuoti iš Rusijos, 
arba priimti Rusijos pavaldi- 
nybę. Vietiniai kolonistai, 1

daugiausiai Austrijos paval
diniai. labai susirupiuo dėlei 
šito aplinkraščio.

Cholera siaučia.
Polocke [Lenkijoj J labai iš

siplėtojo cholera. Kasdien ap- 
serga po 40 žmonių. Visame 
mieste randasi vos 5 dakta 
rai. Gyventojai bėga į kitus 
miestus. Krutėjimas mieste 
visai apmirė.

32 žmones liko areštuoti.
Ufa.— Padaryta daug kra

tų. Areštuota 32 žmones. Jų) 
tarpe yra mokslaeivių. Vie
name bute atrasta bombų, li
teratūros ir sprogstančių me- 
degų. Ant stalo stovėjo stik
las vandens. Jį išgėrė žanda
ras ir tuoj pasimirė. Lai ne
kiša nosies,kur nereikia.

Vertelgų streikas.
Charbinas.

Kinijos vertelgos, ką parda
vinėjo daiktas ant prekyvie
tės, sustreikavo. Prie jų pri- 

■ sidėjo ir visi valgomų daik
tų pardavinėtojai. Miesto 
tarvba atsisakė sumažinti mo-

I

kesčius nuo žemės ir reikala
vimą išmokėti užsilikusius 
mokesčius.

I
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Juodaisiais raupais
Pradeda sirgti Rygoje. Vie

na jauna mergaite jau numi
rė ta liga.
Iš įgaunių dainių šventes 

Dorpate.
Dainų šventėje apsilankę 

18.000 ypatų. Gryno pelno li
kę 2000 rublių. Visa ta suma 
busiant suvartota paskatini
mui tautiškosios įgaunių mu 
zikos.

Rusijos

i Į

jodinėjo šaligatviais, už ką 10 
liko nubaustas 8 doleriais.| |U
Macney pasakė, kad jis gali j 
jodinėti ne tiktai šaligatviais, Kiek ŽUVO ailglekasių 011IO 
bet ir po karčemas ir kotelius.
Matyt, jam mažai vietos ant 
žemės.

Nebus popirosų.
Minueapolis. — Nuo 1 rugp. 
d. Minnesotos valstijoj niekas 
negalės pardavinėti popirosų, 
nes išėjo draudžiantis įstaty
mas.

Rubsiuvių streikas.
New York.— Streiką pra

dėjo apie 30 tūkstančių rub
siuvių, tarpe kurių yra apie 
5 tūkstančiai moterų. Reika
laujama padidinti mokestį iki 
20 procentų. Darbininkai yra 
susiorganizavę į uniją. Rei
kia laukti išlaimėjimo. Darb
daviams paliepus, liko keli 
rubsiuviai suareštuoti, bet 
paskui vėl juos paleido. Ma
no, kad darbininkus galimą 
bus išgązdinti.

Žudyste.
Houghton, Mich.— Parme

na J. Hensler papiovė skus
tuvu savo pačią už neištiki
mybę. Paskui ir sau perplo
vė gerklę. Abu atrasta ne
gyvais.

Savininku nušovė.
\

New Yorke 22 metų len
kas nušovė savo darbdavį už 
mažos algos mokėjimą.

Šuns turi gerą balsą.
Orlaivininkai patėmijo, kad 

šuns balsas toliausiai girdžia- 
si. Pakilus orlaiviui apie 4 mi- 
lias į viršų, girdžiasi da nuo 
žemės šunų lojimas.

Pietus pas Taftą.
Kada liko užbaigtas tarifo 

klausimas pagal pono Tafto 
norą, jis nudžiugo ir savo ša
lininkus užkvietė į ,,Baltąjį 
Namą” ant pietų.

Gatvių darbininkai strei
kuoja.

Pittsburge, Pa. streikuoja 
gatvių darbiniukai. Vargiai 
jie ką išlaimės, nes tik laike 
streiko pradeda organizuotis 
į uniją. Jie stengiasi išplatin
ti streiką ir kitose išdirbystė- 
se, nes tuo mano palengvinti 
savo išlaimėjima. Reikalauja
ma didesnių algų.

Neteisingi rinkiniai.
Lexington, Ky. Teisėjas 

VVatts Parket pripažino, kad 
rinkimai miesto įstaigų 1907 
metuos atsibuvę neteisingai. 
Daug esą buvo suvogtą balsų 
ir daug buvę papirkimų. Pa 
tys prisipažįsta, kaip apgau 
dinėja žmones.

Revoliucijonieriai laimėjo.
EI Paso, Peras. 400 Meksi
kos revoliucijonierių apgalė 
jo miestą oan-Carboc valsti
joj Chihualiua. Jie sugavo 
burmisterą ir valdžios tarnus 
ir pasodino juos į kalėjimą.

Nuskendo 3 moterys.
Clarion, Ja. Per ežerą Elm 

važiavo laivelis su keliom mo
terim. Jis apsivertė ir 3 mote
rys nuskendo. Lai nesivažinė
ja, jei nenori nuskęsti.

Moterims nevalia su skry
bėlėms eiti bažnyčion. 
St. Louis, Mo. Katalikiš

kas kun. J. D. Meltzer pasa
kė, kad neįleisiąs nė vienos 
moteriškės bažnyčion, pakol 
jos nenusiims už durių savo 
skrybėlių. Ar nesustreikuos 
moteris už tokį apsunkinimą. 
Kunigui reikės geruoju tuo
met prašyti į bažnyčią.

Rusijos tavoms boikotuoja
Persijoj boikotuojami Rusi

jos ta vorai. Pirkliai, kurie bu
vo padavę įvairius užsakinius 

į mieste Baku, dabar pranešė, 
kad nepriims padaryti} tavo- 
rų ir liepė nesiųsti. Tamožnė- 
se guli daug tavorų, kurių 
niekas neatsiima. Ręstos gy
ventojai atsisakė gerti arbatą 
kad nereikėtų vartoti Rusijos 

i cukraus. Žibalo niekas ne
perka. Net miesto valdyba 
paliepė gatves apšviesti žva
kėmis. Kada Rusijos kariu
menė ėjo per miestą, liko įsa
kyta uždaryti visas krautu
ves. Persų kunigai [mullos] 
apskelbė Rusijos ta vorus ne
vystais, todėl tikintieji negali 
jų pirkti.

300 tūkstančių streikuoja.
Stockholm (Švedija). Val-

J - diskos žinios skelbia, kad jau
išėjo streikuoti 300 tukstan- 

! čiu darbininkų. Streikas die
na iš dienos auga. Mieste 

Gyventojai 
maitinasi žuvimis. Jie patys 
eina žuvauti. Prie gazo ir 
elektrikos teipgi nedirba. Pa
statyta ten dirbti kareiviai. 
Valdžia pripažįsta, kad strei
kas turi revoliucijonišką pa
kraipą, todėl traukia kariu
menę iš visų kampų į sosta- 
pilę. Kur tik darbininkų dau
giau gyvena, ten pilna karei
vių ir policijos. Norvegijos 
darbininkai siunčia pagelbą 
streikininkams.

Žemės drebėjimas.
Paryžius, 6 rugp. d. Bres

to apylenkėj jautėsi žemės 
drebėjimas. Keletas namų li
ko suardyta. Kitokios blėdies 
padaryta mažai.

Streikas pasibaigė.
Honolulu. — Japonų dar

bininkų, dirbančių vietiniuo
se daržuose,streikas pasibaigė. 
Tęsėsi apie 2 mėnesiu. 6 tūks
tančiai darbininkų sugrįžo 
darbą.

valstijoj.
Valstijos inspektorius ap

skaitė, kad 1908 metuose vals
tijoj Ohio žuvo anglių kasyk
lose 113; sužeista per tą laiką 
598.

Skrynių darbininkams 
reikalingas alus ir degtine.

Toledo, Dilio atsibuvo skry
nių darbininkų unijos konfe
rencija. Delegatai kalbėjo 
apie platinimą blaivystės ir 
patys buvo prižadėję negir
tuokliauti. Unijos sekreto
rius paaiškino, kad skrynios 
reikalingos beveik vien tik 
alui ir degtinei. Jeigu, girdi, 
imsime boikotuoti gėrimus, 

Ki-

Kolumbijos ex-preziden- 
tas Šveicarijoj.

Buvusis Columbijos prezi
dentas Reyes atvyko į Šveica
riją. Apsigyveno jis Lozanoj, 
kur ketina praleisti visą žie
mą.

Švedijoj prasidės streikas 
ant geležinkelių.

Stockholm, 10 rugp. d. — 
Jau antra sąvaitė, kaip eina 
streikas Švedijoj, o galo da 
nesimato. Ne tiktai tie strei
kuoja, ką turi išstatę kokius 
nors reikalavimus, liet ir sim
patizuojanti streikininkams. 
11 Rugp. d. ketinama sustab
dyti judėjimą ant visų gele
žinkelių. Ukinininkai kreipė
si į šalies gyventojus, praneš
dami, kad streikas aut jų at
siliepia labai skaudžiai. Spau

stuvių darbininkai sustreika
vo, vienok randasi keletas 
skebų, kurie stato raides. Val
džia bijo, kad streikas nepa
virstų į revoliuciją.

Karė tarp Turkijos ir 
Graikijos.

Turkija, sutvarkius nors- 
kiek naminius reikalus, ikrim-* 
pa į naują nesusipratimą: ke
tinama pradėti karę su Grai
kija. Torapijoj atsibuvo Di
džiosios Britanijos, Rusijos, 
Francuzijos ir Italijos amba
sadorių posėdis. Jie sakos ne
matę kitokio kelio Krito klau
simui išrišti, kaip tik per ka
rę. Abi pusi rengiasi į karę. 
Turkija organiznoja kariume
nę ir siunčia prie Graikijos 
rubežių ir Krito, kur gali 
tikti pirmas susirėmimas.

Revoliucija Išpau i joj.
Sulig gautų žinių praneši

mu, Barcelonoj sukilimas ne
sibaigia. 9 rugpjūčio d. liko 
3 žmonės užmušti ir 7 sužeis
ti. Sudeginta keletas namu. 
Generolas Santiago išleido! 
aplinkraštį, kuriuo įsako Iš- tautų, 
pauijos gyventojams nusira
minti ir nedaryti susirinki
mų. Kas jo paliepimų ne
klausys, prižadama tiesiai nu
šauti. Išpanijos valdžia su
areštavo tiek žmonių, kad į 
kalėjimus jau netelpa. Mad
ride bruzdėjimas pasididino.

Užganėdinti caro pamaty
mą.

Francuzijos

Teisinas.
Novorosiskas. — 4 rugp. d. 

užsibaigė teismo posėdžiai. ! 
nagrinejusieji 18-kos ypatų ! 
bylą. Apskųstieji kaltinami i 
priklausime į revoliucijoniš-1 
kas organizacijas ir dalyva-j 
vinie revoliucijos bruzdėjime. 
3 pasmerkta ištremti į Sibirą g 
ant visad, 2 — i katorgos dar-1 
bus, 13 
metams.

Apiplėšimas.
Elisavetgrad. — Keliuose' 

varstuose nuo miesto plėšikai netenka duonos.x ...... užsipuolė ant vežusio krasos 
pinigus pačtoriaus, kurį lydė
jo du sargybiniu. Prasidėjo 
šaudvmosi. Pačtorius, vienas 
sargybinis ir vežikas liko už
mušti. Kitas sargybinis ir ve
žikas sužeisti. Pavogta 11,140 
rublių.

Amerikiečiai Rusijoj.
Į Maskvą atvyko daug ame- 

rikiecių-kapitalistų. Jie va
žinėjasi po Rusiją, apžiūrinė
dami, kur parankiau būtų 
atidaryti išdirbystes. Ameri
kiečiai greitai visą pasaulę pa-j 
ims į savo rankas.

Plėšikų gauja.
Toboliaus gubernijoj prie 

upės Irtyš susiorganizavo gau
ja plėšikų, kurios vadovu yra 
Adomas Bičinskis. Jie jau 
daug ką nužudė, apiplėšė,pa
degė namus. Valstiečiai su 
politiškais ištremtiniais su
sitarė išnaikinti gaują. Iški
lo didelis susirėmimas. Plėši
kai sužeidė 3 politiškuosius. 
Iš plėšikų gaujos krito keli 
negyvais, keli gi liko suimti. 
Vadas jų liko sveikas. Jis 
tvirtina, kod tik negyvą jį ga
lima busią su’mti. Drąsus, 
matyt.
20 žmonių paliuosnota iš 

kalėjimo.
Melitopol. — Paminėjimui 

pergalėjimo prie Poltavos gu
bernatorius paliuosavo iš ka
lėjimo 20 valstiečių kaimo 
Petrovkos. Jie buvo pasodin- 

•ti už savorankišką sušaukimą 
sueigos ir stengimosi sulaiky
ti valstiečius nuo bėgimo iš 
bendrijų [obsčina]. Guber
natorius mano padaręs didelį 
žingsnį.

• Ryga.— P. Kolodzinskas, 
lietuvisė, įsitais Rygoje mine
ralinių vandenų, zelterio ir 
vaisių girų dirbtuvę.

•' Per praėjusią sąvaitę, teis
mui nusprendus, Visoj Rusi
joj nužudyta 11 žmonių. Nu
teista nužudyti 37 žmones. 

, Da neprisisotino Rusijos val
džia nekaltų žmonių auko- 

Imis!

ir

Policija ir vagis-žmogžu- 
džiai.

Kijeve buvo suimtas garsus 
tenai plėšikas—vagis Radzi- 
ševskis. Minėtasai prasikaltė
lis neilgai trukus pabėgo iš 
kalėjimo. Dabar jis vėl suim
tas. Kaip jis pats papasakojo, 
pabėgti iš kalėjimo jam pa
dėjo už 10 rublių slaptosios 
policijos agentai. Tai, mat, 
kaip kartais policija gaudo 
žmogžudžius—vagis! Juokin
giausiai. kad Radziševskiui ir 
dabar vėl pasisekė pabėgti.

Baisus atsitikimas-
Štai kas šiomis dienomis 

atsitiko viename areštantų 
kareivių, batalijone. Čionai 
kareiviai atbūna pabaudas. 
Padėjimas tų kareivių labai 
bjaurus. Su jais ne ką bjau
riai elgiasi, bet ir rykštėmis 
plaka. Taip viename tokiame 
batalijone aficieris liepė vie
ną kareivį už ką tai išplakti 
ir paskyrė 50 rykščių. Po pen
kto kirčio pasirodė kraujas. 
Kareivis ėmė melsti daugiau 
jo nemušti. Bet aficierius lie
pė plakti toliau. Tuomet ka
reivis staiga prišokęs prie afi- 
cieriaus nudurė jį ant vietos. 
Sužeidęs dar vieną-kitą savo 
draugą tasai kareivis norėjo 
ir pats sau galą padaryti. Bet 
iš jo atėmė peilį (kinžalą). 
Tuomet jis pasileido bėgti ir 
įšoko į šulnį. Vienok pasisekė 
jį išgelbėti. Dabar ji gydo. 
Kaip užgydys, turbut nužu
dys!

Muitas ant arbatžolių.
Finansų ministerija ketina 
padidinti muitą už įvežimą 
arbatžolių. Arbatžolių pirk
liai kreipiasi dabar į ministe- 
rį ir prašo nedidinti muito, 
nes ir teip jų reikalai esą blo
gi. o padidinus muitą ne vie-i 
nas turėtų subankrutuoti.

Pakorė
Liepos 9 d. Rygos kalėjimo 

kieme pakorė Simaną Krašti
nį, 24 m. a., kurs buvo pas-

i

Kareiviu i si m pat izuoja 
streikininkams.

Stockholm.— 200 kareivių, 
simpatizuojančių streikinin
kams, padarė demonstraciją. 
Jie vaikščiojo po miestą, dai
nuodami revoliuci joniškas 
dainas.

Roosevelto kelionė.
Naivasha, Pietinė Britani

jos Afrika, 9 rugp. d. T. Roo- 
seveltas su sunumi Kermitu 
ir keliais kompanijonais at
vyko šiandien 8 vai. iš ryto i 
čia iš Kenijos apskričio sto
ties Nyeri. Dabar Roosevel
tas rengiasi keliauti, medžio
damas į šiaurę nuo Nairobi. 
10 rugp. jis išsiųs Į Suvieny
tas Valstijas surinktą žvėrių 
kolekciją. Yra gandas, kad 
iš Afrikos jis keliaus i Pran
cūziją.

Milijonieriui mažai vietos.
London, 6 rugp- d.— Ame

rikos milijonierius F. J. Ma- 
ckey, kuris praleidžia daug 
laiko ir pinigų Anglijoj, lan
kėsi dabar Leamingtone ir

is

Paryžius.
prezidentas Faiiieras ministe- 
rių kabineto posėdy j prane
šė, bok esąs, užganėdintas,kad 
prisiėjo pasikalbėti su Rusi
jos caru. Jis sako, kad kall>ė- 
ję jiedu apie svarbius reika
lus. Užrubežinių dalykų mi- 
nisteris Pichon teipgi giriasi 
iš pasikalbėjimo su caro mi- 
nisteriu Izvolskiu. Juk jiems 
linksma matyt kruvinąjį ca
rą, kuris gali būti pagelba, 
kaip tik kur kilsta revoliuci
ja.

Ispanijos sosto įpėdinis 
Don Karlos, pasimirdamas, 
paliko popiežiui du milijonu 
dolerių.

’ tuomet neteksime darbo, 
ti delegatai jam pritarė.

Gal bus streikas.
Vakarinių anglių kasyklų 

darbininkai rengiasi į streiką. 
Jie turi drūtą, revoliucijoniš
ką uniją, kurios kasoj randa
si 50.000 dolerių. Streikas, 
beabejonės, jiems turi nusi
sekti, nes darbiniukai čia su
sipratę.

Meteoras nupuolė.
Newton, N. J. — 30 liepos 

d. į pono Kupero sodą nupuo
lė didelis meteoras, t. y. tu 
rintis į visas puses po 6 pėdas. 
Keletas žmonių žaidė metik- 
le, kada arti jų paašvilpė de- 
gantisakmuo ir įsmego į že
mę. Meteoras bus paimtas į 
muzejii. Prisieis jį iškasti.nes 
giliai įsmego į žemę. Ponas 
Kuper reikalauja už jį dide- 
ės pinigų sumos. Lai pasi

naudoja žmogus.

Kiek gyventojų Cliicagoj?
Chicagoj dabar gyvena 

2.500.835 žmonės. 000.550 yra 
amerikiečiai arba tie, kurių 
tėvai užgimė Amerikoj. Vo
kiečių skaitoma 500.708; ai
rių—240.560 ;lenkų—177.409: 
švedų — 153.307: Rusijos žy
du — 123 238; Austsijos gy
ventojų— 116,549 ir 100.000 I 
susideda iš įvairių trilikos

Pats save nužudė.
Tūlas vyno pardavinėtojas 

E. Perkinse nusižudė. Jis pri
klausė į slaptą saužudžių drau
giją, kurios komitetas nu
sprendė, kad Perkinse turi 
nusižudyti. Prieš mirtį jis ap
sigėrę ir buvo linksmas. Ge
rai. kad neverkė.

Nenori būti skebais.
Į Mc. Kees Rocks, Pa., at

vežta streiklaužiai. Kaip tik 
jie dasižinojo, jog reikės dirb
ti streikininkų vietose, tuoj 

: metė darbą ir prisidėjo prie 
streiko. Ir kompanijoms ne- 
visuomet sekasi.

Piemuo pas Tafta.
Iš San-Antonio, Tex, atjojo 

į Wasliingtoną vienas pie
muo pas prezidentą Taftą 
melsti jo, kad atsilankytų į jo 
(piemens) valstiją. Jojo jis du 
mėnesiu, padarydamas kas
dien po 35 mylias. Visas ke
lias jo susideda iš 2200 mylių. 
Taftas gali džiaugtis.
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Pasi kai bei imas 
Viaikio su Tėvu.

Materija arba 
drugys.
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— Maike, aš girdėjau žmo
nes kalbant, kad socijalis- 
tai šeimyną panaikys. Ar 
teisybė?

— Tėve, tokie žmonės yra 
akli: jie nemato, kad 
talizmas ant kiekvieno 
suio ardo šeimyną.

— Kaip tai, vaike? 
šiandien ir šliubai yra. 
rinė šeimyna...

— Šeimynos forma
ko tik žmonių papročiuose, o 
ištikrųjų pačios šeimynos jau 
kaip ir nėra. Ką tie šliubai 
reiškia, kada antrą dieną po 
šliubo pora yra priversta per
siskirti. Laike 20-ties pasta
rųjų metu Amerikos teismas 
perskyrė 2 milijonu porų. O 
be teismo persiskyrė gal du, 
tris kartus daugiau. Ne šliu
bai gali sulaikyti poras nuo 
persiskyrimo, bet meilė, ku
riai reikalingos yra geros ap
linkybės. Skurdas ir netur
tas išnaikina meilę tarp po-i 
ros.

— Kaip, Maike, tu tvirtini, 
kad jau nyksta šeimyna?

— Žinoma. Kiek milijonų 
merginų ir vaikinų dėl netur 
to negali apsivesti. Daugelis 
jų pradeda vesti kenksmingą 
sveikatai gyvenimą, kiti gi. 
nors ir labai save aprubežiuo- 
janti, lieka nerviškais, žiau
riais, žodžiu sakant, nenorma- 
liškais. Neprileidimas žmo
nių prie ženybinio gyvenimo 
yra grynas naikinimas šeimy
nos.

— Aa, vaike. Suprantu. 
Vienok nors apsivedusieji gal 
gyventi pagal Dievo pirisaky- 
mus.

— Nežinau, ką tu persta 
tai Dievo prisakymais, bet 
matomai klysti. Šiandien 
žmogus džiaugiasi, kada 
jo kiaulė atveda daug parše
liu, bet kaip jis nusimina.ka
da susilaukia trečio, ketvirto 
kūdikio! Jis gerai žino, kaip 
mažai pas jį randasi turto 
vaiko auklėjimui. Žino jis, 
kad jo vargingai išauklėtą 
vaiką paims kapitalistas da 
jaunutį į fabriką ir per visą 
amžių spaus iš jo paskutinius 
syvus. Tėvai priversti 
užmušti vaisių, kad tik 
įpulti į 'argą patiems ir 
pagimdyti amžino vergo, 
ris. keikdamas tėvus ir likimą, 
turėtų dirbti per amžių sveti
miems. Priversti tėvus šalin
tis nuo t<>, dėl ko juos gamta 
suvedė į krūvą gyventi—yra 
šeimynos ardymas, naikini
mas.

— Teip. Suprantu, vaike. 
Vienok tėvai turi progą auk
lėti nors mažą vaikų skait
lių.

— Neturi. Tėvas išeina i v 
darbą, kada vaikai da miega, 
sugrįžta, kada jie jau atsigu
lę — tokiu bildu per visą są- 
vaitę vaikai nemato savo tė
ve. Sventadienyj jis tankiau
siai apsigeria arba su savo 
reikalais kur išvažiuoja. Ne- 
kurie laimingi vaikai kasdien 
pamato savo tėvą, bet jis pra- i 
kaituotas, apdriskęs, žiaurus, ■ 
nemeilus.
bo. tėvas 
vaikus, 
prie jo, jie jaučia baimę prieš 
jį-

— Teisybę kalbi, Maike. 
Bet aš neturiu laiko ilgiau su 
tavim kalbėtis...

yra 
ne- 
ne- 
ku-

Pavargęs nuodar- 
stumia šalin savo 

Vietoj prisirišimo

|
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mis, lavinimasis, keliavimai ir 
kitkas gali kuodailiausiai 
apsieiti lie valstybės tarpinin
kavimo, kuris ir dabar dau
giau neša blėdies negu nau
dos.

Kalbėdamas apie ateitį, 
Tolstojus pasako veikale 
„Dievo karalystė” (97): „Jei 
pavienio žmogaus gyvenimas 
prie perėjimo iš vieno am- 

ižiausįkitą butų jam piluai 
žinomas tad jam nebūtų rei
kalo gyventi. Tas pats yra ir 
su žmonijos gyvenimu: jei ji 

i turėtų programą tam gyveni
mui, kurį prisieis jai pragy
venti, įžengus į naują peri jo
dą, tad butų visai aišku, kad 
ji negyvena, nesijudina bet 
trepsi aut vietos. Męs negali
me žinoti naujo gyvenimiško 
surėdymo apystovų, dėlto, 
kad męs patįs turime jas iš- 

,dirbti. Gyvenimas tiktai tame 
ir yra, kad pažinti nežinomą 
ir sutaikinti su tuo nauju pa
žinimu mųsų veiklumą. Tame 
yra kiekvieno pavienio žmo
gaus gyvenimas ir tame yra 
žmonių draugijų bei žmoni
jos gyvenimas.

Iš to matos, kad Tolstojus 
ir pats neturi atidirbęs jokio 
reališko pliano busimam žmo
nių draugijiniam surėdymui. 
Jisai tiki, kad žmoniją ap
siaus visagalinga meilė ir mei
lės vesta žmonija taps piluai 
laiminga.

(Toliau bus.)

Ipasaulį išmintingu, 
kuris tiek vargsta, teip kovo
ja. o viskas baigsis mirtimi?

Pesimizmas yra teisingas— 
pasaulis yra kvailas ir betiks
lis: viskas jame baigiasi ant 
nieko, viskas numiršta.

Optimizmas teipgi yra aki
niai, i>er kuriuos tas pats pa
saulis išrodo visai kitokioj 
šviesoje. Žiūrint į pasaulį iš 
optimistiško punkto matymo 
— jis išrodo dailus ir išmin
tingas, pilnas gyvybės, viskas 
vystosi, tobulinasi, eina prie 
augštesnio laipsnio. Ar gali 

> žmogus nesigerėti gamtosgro- 
že, kuri vien tik dėl jo, rodos, 
ir yra pagaminta? Gamta 
suteikė žmogui berybinę lais
vę, suteikė protą, pavedė jam 
savo turtus, tarnystėm jam 
atidavė gyvulius, prieš jo iš
mintį dreba visi milžinai, jam 
tarnauja ir vėjas, tarnauja 
ugnis, tarnauja vanduo ir 
elektras; jis išnaudoja žemę, 
išnaudoja akmenis, išnaudo
ja girias, ir viskas, ką jis pa
daro, pasilieka ant amžių žmo
nių naudai, nes gamtoje nie
ko nėra mirtino, niekas nega
li pražilti. Ir todėl žmogus 
turi būt gamtai dėkingas, kad 
jį daugiausiai numylėjo: 
didesnės laimės jam negali 
būt, kaip gyventi ir naudotis 
jos dovanomis, kurių ji nesi
gaili, viską atiduoda, kaip 
motina numylėtam savo kū
dikiui.

Optimizmas yra teisingas— 
pasaulis pilnas grožės ir ge
rybių, tik reikia iš gerosios 
pusės į jį žiūrėti, reikia jį ge
rai pažinti.

Ištikrųjų-gi pasąulyje 
nieko nėra nė blogo, nė gero; 
viskas priguli tik nuo to, iš 
kokios pusės męs į dalykus 
žiūrim. Todėl vienpusišku
mas ir negali niekad būt tei
singas. Tą gerai turėtų žinoti 
mųsų ponai kritikai, kurie 
labai mėgsta kitų darbus kri
tikuoti, nieko negalėdami pa
tys nuveikti. Męs žinom.kad 
visiems niekas negali įtikti ir, 
todėl, niekas negali daredyti, 
kas vra geras, o kas blogas, 
nes kas Jonui patinka, tas 
Petrui gali nepatikti. Ponai 
kritikai mano, kad jie didelį 
darbą atlieka, parodydami 
visuomenei, kas yra geras, o 
kas blogas; bet jie to nepatė- 
myja, kad jų darbas lygus ze- 
rui. Kas jums nepatinka.galit 
spiaut ant to ir užginti jums 
to niekas negali; kas jums 
patinka, jus galite girti, kiek 

į tik menkas jūsų protas pajie- 
gia, bet tas darbas lygus ze- 
rui. Teisingą kritiką gali 
tik visuomenė išnešti, nes kur 
daug nuomonių, visos negali 
būt vienpusiškos. Afrikoj 
beždžiones praleidžia visą sa
vo gyvenimą, bekritikuoda- 
mos viena kitą. Orangutan
gui rodosi, kad gorylos ne- 
simpstiškas veidas ir jis visą 
dieną sėdi prieš ją ir dantis 
iškišęs urzgia; gorylai rodosi, 
kad pas orangutangą negra
žios lupos ir ji teipgi, dantis 
iššiepus, prieš jį urzgia. Teip 
pat beveik ir su mųsų kriti
kais yra. Beždžionės beždžio
nėmis ir pasilieka, o kuo dau
giau jos urzgia ir šiepiasi,tuo 
biauriau išrodo ir daugiau 
pyksta; bet jeigu jos tą su
prastų ir pradėtų žiūrėti su 
malonum nusišipsojimu, jos 
daug gražesnės išrodytų ir,be- 
abejon ės, pranyktų tarp jų ne
apykanta. Ir kritikai, jeigu 
jie suprastų, kad darbas dar 
bu pasiliks, kokios ten jis ver
tės nebūtų, ir kad jie, kriti
kuodami, suraukę kaktas ir 
iššiepę dantis, išrodo teip, 
kaip tos beždžionės, beabejo- 
nes paliautų kritikavę viens 
kitą, o pasistengtų patįs nu 
veikti žmonėms ką-norsnau- 

' d i ogesnio.
Jei žiūrėsim į gyvenimą pe- 

jame nieko doro

k re-

KEL EIVIS

ui gyvūnėliai, paskui sprog- tyti šį 
sta irsti krauju nauji parazi
tai dasigauna į uodo seilintus 
grumulus, iš kur p*r gylį į 
žmogaus kraują. Tokiu bū
du pusę savo išsivystymo ma
terijos gyvūnėlis atiteka žmo
guj, pusę uode. Uodas gauna 
nuo žmogaus, žmogus uuo uo
do. Kuris pirmutinis gauna 
— nežinia, liet vienas kitam 
patarnauja. Ar uodas užsi
krėtęs irgi teip snukiai 
čiamas. stiuku pasakyti.

Didžiausią blėdį materija 
padaro žmogaus kraujuose. 
Suardo kraujo kūnelius, su
naikina hemoglobiną, uuo ku
rio paeina kraujo raudonu
mas ir tas dažas kraujuose 
nudažo mėlynai odą ir visus 
organus. Visi organai nu
kenčia uuo materijos, bet la
biausiai blužnis, kuri kaip 
kada pasididina du. tris kar- 
t us.

Kad apsiginti uuo materi
jos. reikia panaikinti uodus. 
Reik išdžiovinti balas, kur jie 
veisiasi, užversti nenaudoja
mus šulinius ir prudus. Rei
kia dabot, kad jie negalėtų 
veistis šukėse ir puoliuose, iš
mestuose už tvoros, kur užsi
laiko ganėtinai vandens uo
dų auklėjimui. Upių kran
tus reikia užlaikyti švariai, 
dabot, kad vanduo nestovėtų 
pakraščiais, kad neaugtų van
deniniai augalai, kurias balas 
negalima išdžiovinti, tas rei-, 
kia aplieti kerosinu, prūduo
se užveisti žuvis, kurios nai
kina uodų kiaušinius ir kir
mėlaites. Ten. kur balos už
ima didelius plotus, kaip New 
Jersey’s valstijoj, tik 
valstija gal įstengti išdžiovin
ti pelkes. Vietose, kur yra 
išsiplatinus materija, reikia 
apsaugoti veidą sietuku, teip 
lygiai naktį apsaugoti guolį 
Gerai išsitrinti kamparu, eu- 
kalypto aliejumi arba kitokiu 
kvepiančiu aliejum. Chininą 
imant reguliariškai, bent du. 
tris syk per sąvaitę, galima 
apsisaugoti nuo drugio. Jei
gu materijos vietose visi žmo
nės vasarą imtų reguliariškai 
chininą, galima tikėti, kad il
gainiui materija visai išnyk
tų.

Malerija buvo žinoma gilioj 
senovėj ir jos aprašymą ran
dame raštuose egyptėnų ir 
grekų. Juos krėtė teip-pat. 
kaip mus šiandien krečia. Ma
noma buvo, jog drugys paei
na nuo įkvėpimo gazų, kliau
čių iš balų. Pats žodis 
rija itališkai reiškia 
orą.
veran patėmiuo su padidina
mu stiklu kraujuose ligonio 
gyvūnėlį ir apskelbė, jog tas 
gyvūnėlis esąs priežastim dru
gio. Tolesni tyrinėjimai pa
tvirtino jo patyrimą, bet ne
buvo žinoma, kokiu bildu tas 
gyvūnėlis dasigauna į žmo
gaus kraują. 1897 metuose 
Ross, daktaras Indijos armi
joj, pastebėjo, kad paukščiai 
goudavo materijos parazitą 
uuo uodų. Tolesui tyrinėji
mai parodė, jog žmogus teip
gi gauua drugį nuo įkandimo 
uodo, kuris įtraukia gyvūnėli 
su ligonio krauju, o paskui 
užkrečia sveiką žmogų. Bet 
ne kiekvienas uodas gali per
duoti materiją. Paprastas uo
das iš veislės Culex perduoda 
kitokias ligas, bet ne materi
ją. Materijos uodas priskai- 
tomas prie veislės Anapheles, 
gyvena žemose vietose prie 
balų, kur jis veisiasi. Žiemą 
praleidžia paprastai žmogaus 
namuose, pasislėpę keluorėj, 
tvarte arba kluone. Kiauši
nius deda aut vandens pavir
šiaus ir juos galima užtikti 
balose krūvoms.Kiekviena pa
telė padeda nuo 40 iki 100 
kiaušinių. Šiltame ore į tris 
-keturias dienas išsirita kir
mėlaitės. Jos laikosi pavir- . 
šiura vandens teip, kad su 
snukiu gali gaudyti ore mažy
čius gyvūnėlius, kuriais mai
tinasi. Plaukioja uodega pir
myn. Kirmėlaitės pavydale 
uodas išbūna nuo 16 iki 20 
dienų. Paskui pavirsta į vys- 
tinčių (kukolką), kuris išbu
vęs nuo 3 iki 10 dienų pavir 
sta į uodą. Anapheles uodas 
gali būti atskirtas nuo pa
prasto uodo tuomi. kad tupė
damas ant sienos laiko kūną 
atkišęs nuo sienos, tuomtarpu 
kada paprastas uodas tupi 
paraleliškai su siena. Materi
jos uodas nelekia toliau, kaip 
pusę mylios ir nelekioja aug- 
štai, teip, kad ant augštuti- 
nių lubų miegant lengviaus 
nuo jų išsisaugot, negu mie
gant žemai. Materijos para
zitas yra mažytis gyvūnėlis iš 
vienos celės. Jis apsigyvena 
raudonam kraujo kunelyj.už
auga, išsivysto, paskui sprog
sta ir iš vieno pasidaro kelio- 
ika jaunų parazitų, kurie ap

sigyvena kituose kraujo kū
neliuose. Tas išsivystymas 
užima paprastai 48 valandas 
arba 72, žiūrint pagal parazi
to veislę. Yra ir tokių, ką iš
sivysto į 24 valandas, bėt vė
siam klimate tas yra reta. 
Kada parazitas užbaigia savo 
išsivystymą, kraujo sud y ne
lis sprogsta ir paleidžia būrį 
jaunų parazitų, tuomet ligo- 'gyvenimą ir supras, kad jam 
nis jaučia šiurpulius, krėti
mą, paskui užeina karštis ir 
prakaitavimas. Vienas dak
taras pasakojo, jog jis matęs 
žmogų teip baisiai drugio kre
čiamą, kad net grįčia drebėjo, 
langai barškėjo. Galima nu
manyti baisumą paroxyzmo!

Materijos parazitai krujuo- 
se yra vyriškos ir moteriškos 
lyties. Moteriški yra apskri
ti, lygus, vyriški turi siūle
lius. Tie siūleliai atsiskyrę 
susijungia su moterišku, ir 
apvaisytas parazitas patenka 
į uodo snapą ir paskui į vidu
rius. Gavęs naują butą, jis 
pergyvena visą eilę atmainų. 
Perlenda per žarnos plėvę, pa
guli keletą dienų susivynio
jęs į krepšelį, išsidalina į seg- visos civilizacijos neliks nė mistiškai, jame nieko doro 
mentus, iš kurių pasidaro jau- ženklo. Ar galima tad akai-i nerasime, o mus vaidint u ve je

D-ras P. Matulaitis.

Pesimizmas ir op= 
timizmas.

Pesimizmas tai yra akiniai, 
per kuriuos pasaulis išrodo, 
jei teip galima išsireikšti, vi
sai kvailas, gyvenimas nie
ko nevertas, nes jame dau
giau skurdo, daugiau skaus
mų, negu smagumųir laimes. 
Apart to da gyvenimas yra 
be jokio tikslo. Žmones per 
amžių eiles triūsia, kamuoja
si dėl palaikymo gyvybes,pa
kol mirtis nepakerta josios 
stygų. Kadangi gyvenimas 
daugiau nieko nereiškia, kaip 
tik vargti ir numirti, tad iš- 
tikrųjų, kokią jis gali turėti 
vertę?. ir kame jo tikslas? Da- 
leiskime, kad žmogus pažinęs

geriau būtų negyventi ir nie
ko nejausti, bet kadangi jis 
gyvas, tai turi gyventi ir sa
vo vargais prisidėti prie page
rinimo pasaulio, iš ko pasi
naudos ateinanti gentkartė. 
Daleiskime, kad civilizacija 
per tai pakils iki augščiausio 
laipsnio. Bet ar galima da- 
leisti, kad žmonija tuomi bus 
jau soti? Nekuomet. Juo 
žmogus daugiau civilizuojasi, 
juo didesni jo kasdieniniai 
reikalavimai, ir kova už būvį 
ir žmonių vargai niekad ne
pasibaigs; galų gale saulė nž- 
gęs, kaip jau užgęso mėnulis, 
žemė ir kitos planetos, atmos
fera atauš, užviešpataus amži
na naktis, išnyks gyvybė, ir

išsidirbs nuomone, kaip pas surinkta nuo žmonių: žinoma 
tas beždžiones, kad jis biau kad tokie iredniai tankiausiai 
rus, atkarus ir, žiūrint į jį, 
reikia urgsti, kritikuoti arba 
visai ignoruoti. Jei žiūrėsime 
optimistiškai, męs nieko blo
go jame nerasime. Ką tik kad Tolstojus turi čia ome- 
žmogus visuomenei nuveikia nyje legijonus tų įrednių, 
su geru inieriu, iš visko rei- kurių reikalus valstybė užtek- 
kia džiaugtis ir viską priimti tinai aprūpina, o tuos, kurie 
su padėka; jei kas negali nu- skursta už minimelišką atly- 
veikti daug, tegul kas gali 
nuveikia daugiau, liet nieko 
nereikia ignoruoti, nes kas 
ištikrųjų geras, o kas blogas 
— męs nežinom. Todėl, jei 
esame jau vienpusiškais, tad 
bukime geriaus optimistais, 
bet ne pesimistais, o gy veni
nius bus malonus ir busime 
juomi užganėdinti.

St. Michelson.

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

(Tąsa.)
Ir kas palaiko tą valstybę? 

Kas remia valstybę? Phyziška 
prievarta, gvoltas ir tai gvol
tas, kurį atlieka patįs valsty- 

1 bes pavaldiniai. Valstybė ne
galėtų palaikiti savyje gvolto 
jei visi žmonės to nenorėtų: iš 
visko aiškiai matoma, kad val- 
stvbės noras, idant žmonės at- •
tikinėtų gvoltą patįs aut sa
ręs, pilnai yra išpildomas. To
je pat kuygoje ant pusi. 65ir 
111 męs skaitome, kad teip 
yra. „Valstybė reikalauja 
nuo piliečių kaip aktyviško 
dalyvavimo gvolte, taip ly
giai ir palaikymo jo. Prie to 
atsineša: priverstina visiems 
Rossijos biliečiams priesieka, 
valdžiai persimainant, nesą 
taja prisieka prižadama klau- 

: šitie valdžios, t.y. žmonių, 
pasivedusių gvoltui; pareiga 
mokėti mokesčius, nėsa mo
kesčiai yra pavartojama gvol
to dalykams; pasportų siste
mas, nėsa žmogus, imdamas 
sau pasportą, prisipažįsta 
esąs priklausomybėje nuo val
stybės, kuri gyvuoja gvoltu, 
pareiga būti tame liudytoju 
ir dalyvauti teisme prisieku
siųjų teisėjų tarpe, nėsa kiek
vienas teismas yra keršto ak
las; privertimas visiems Rosi- 
jos ūkininkams atlikinėti po
licijos pareigas, nėsa atlikine- 
jant tas pareigas reikia pavar
toti gvoltas prieš savo brolius 
ir kankinti juos: ypačiai atsi
žymi čia visuotinoji kariume- 
niška tarnystė, t. y. pareiga 
būti budelių ir žengtiesi prie 
tų pareigų”... „Kiekvienas 
žmogus turi paimti į rankas 
žmogžudystės ginklus: šautu
vą, peilį ir jei neeina mušti, 
tai privalo užlaikyti šaudyklę 
ir pagalązti peilį, t y. prisi
rengti prie žmogžudystės”.

Aiškus dalykas, kad patįs 
valstybes pavaldiniai palaiko 
gvoltą valstybėje, be kurio jos 
gyvenimas nėra galimas ir tą 
supranta kiekvienas protau
jantis žmogus*

Kadangi žmonės tą supran
ta, tad kam jie atlieka visus 
valstybei reikalavimus, nesu
tinkančius su žmonių sąžine 
ir abelnai su teisybe?

Tolstojus atsako ant to už
klausimo šiaip: žmonės yra 
papuolę į tam tikrą gvoltų 
rinki ir juos laiko jame se- 
kantie keturi dalykai: „žmo
nių užhipnotizavimas, papir
kimas, įgazdinimas ir parin
kimas būrio žmonių, pasiry
žusių atlikinėti visokias bjau
rybės valstybės naudai.

Žmonės yra užhipnotizuo
jami religišku budu ir patrio
tizmu, ar aiškiau sakant, nuo- 
latiniu pertikrinejimu žmo
nių,kad esantis surėdimas yra 
žmonėms paskirtas ir kad 
tauta bujoti tegali prie tokio 
surėdymo, o ne prie kitokio.

Papirkimas. yra tai užlai
kymas gaujos įrednių, tar
naujančių valstybei valdžiai, 
o ne žmonėms, nors jie ir yra 
užlaikomi už pinigus,kuriuos

ir „tiki į esančios tvarkos ne- 
atniaiuumą’’, nėsa pasidėka- 
vodami jai jie turi užtikrintą 
gyvenimą. Aiškus dalykas,

t

ginimą. Įgązdi  n i mas-ga liūgas 
įrankis valdžiai prieš minią. 
Beskelbiant, kad esantis surė
dymas yra kuotinkamiausis 
žmonėms ir vienkart su tuo 
baudžiant visus pasikėsiuto- 
jus jį permainyti mirtimi, 
amžina katorga, išgujimu, vi
so amžiaus kalėjimais ir 1.1. 
Galima įvaryti tamsioms mi
nioms netik esančios valdžios 
baimę, liet ir pagodilonę, nė
sa minios tankiai guodoja ne 
gerą, liet galingą ir rustų. 
Ketvirtasai valdžios įrankis 
yra visųsvarbiausis—tai ka- 
riuinenė; su jos pagelba mi
nios yra hipnotizuojamos ir į- 
gazdinimos; su jos pagelba. 
minios yra apvogiamos, kuo
met yra renkami mokesčiai 
užlaikymui įrednių, t.y. pa
pirkimui valstybei tarnų, pa
čių minių negerovei.
Tad matome, kad, anot Tolsto

jaus, valstybė, kaipo institu
cija, pasiremianti ant gvolto 
ir išnaudojimo netik nėra rei
kalinga, bet ir kenksminga. 
Jis nepripažįsta "jokios valsty
bes su aktyviška spėka, jokios 
valstybinės organizacijos, sut
varkytos pagal šiandieną jau 
esančius šablonus.

Bet gi jis turi pripažinti, 
kad žmonija, atsiekusį dabar
tinį civilizacijos laipsnį, ne
gali būti be tam tikros organi
zacijos ir be tam tikro drau
gijinio surėdymo. Jis tą pri
pažįsta, vienok neduoda veik 
juokių busimo surėdymo vaiz
dų, nepažada žmonijai nieko, 
ką galima butų su vaidentu
vės pagelba aprėdyti bent re
ališko vaizdo rūbais. Jis pasa
ko tiktai, kad ateityje mųsų 
laikų žmonija būtinai atsisa
kys nuo stabmeldiškų gyveni
mo būdų, kuriuos jau ir da
bar pasmerkia,ir turės išstaty
ti sau naują gyvenimo rūmą 
ant meilės pamato. Ateityje 
žmonės susivienis meilėje, 
vieną įtekmę ypatų, išbė
gusių pirmyn teisybės paži
nimo keliais. Ateitis bus to
kia, kokią padarys, apysto- 
vos ir žmonės. Tai Tolstojaus 
pažiūra į busimą gyvenimą 
žmonijos: meilė bus didžiau 
siu ir aiškiausiu žmonijos kel
rodžiu; ji apima visus įstaty
mus, kurie tvarko žmonii 
prietikius; meilė ir tiktai mei- 

i lė gali išganyti visus žmonės.
Kaip ir žinoma, šiap ar teip 

dabartynė valstybė turi sau 
pavestus kaikokius darbus ir 
pareigas, būtent: gyvenimas 
gerų apgina nuo negerų,esan
čių tarpe gerųjų; apginimas 
valstybės rubežių ir užlaiky
mo susinešinėjimo kelių ir 
visokių įstaigų, kaip lavini
mosi, tikėjimiškų ir 1.1. Tad 
kas atliks tą viską ir kaip.jei 
nebus valstybės? Kas bus re
guliatoriumi dabartiniame 
ekonomiškame mechanizme? 
Ant to Tolstojus atsako, kad
1— negeri žmonės yra dabar
tinio surėdymo išperos; valsty 
be netik neapginą nuo jų ra
mių gyventojų, bet dar gi 
padidina jų skaitlių su pagel
ba kalėjimų, katorgų, kartu
vių,giljotinų, ištrėmimų ir t.t.
2— koadangi visos tautos yra 
persiėmusios žmoniškumo jau
smais, tad nėra ko bijotis už
puolimų: lygybės ir laisvės 
idealas yra bendras visoms 
kultūriškoms tautoms; apsi-

,ginimui nuo barbarų užtektų 
ir vienos tūkstantinės dalies 
kareivių, kurie dabar yra val
stybių užlaikomi; prie to val
stybė ne tik neapsaugoja 
valstybę nuo kaimynų užpuo
limo, bet pati pagimdo tą pavo-

Štai faktai.
Pereitam num. ,,Keleivio” 

tilpo A. J. Viznio straipsnis 
„Mųsų 44 išrinktieji”. Auto
rius nurodinėja, kad tvirti
nimas, buk Suv. Valstijų tei
sės draudžia visuotinąjį bal
savimą, yra neteisingas. Bet 
kaip tą be faktų išrišti. Ad
vokatas Lopeta 24-tam seime 
pasakė, kad draudžia, ir to
dėl jisai išėmė nanją cliarterį 
be visuotinojo balsavimo tei
sių, (žiur. „Tėv.’’ No. 30 re
daktoriaus atsakymuose 64 ir 
156 kuop.) už ką Susivienyji- 
mas jam užmokėjo 8400.00. 
Ir kam gi dabar tikėti? A. J. 
Vizniui? Bet nejaugi advo
katas Lopeta nežinotų Suv. 
Valstijų teisių? Nejaugi neži
notų jų ir „Tėvynės” redak
torius?

Ar visuotinąjį balsavimą 
teisės draudžia ar ne, tegul 
pasako gyvi faktai.

Štai jie:
Pirmą sykį referendum (vi- 

suot. bals.) tapo įvestas Penn- 
sylvanijoj 1777 metuose, ka
da reikėjo sutvarkyti konsti
tuciją. Mississippi įvedė re
ferendum 1817 metuose; Con- 
necticut — 1817m.: Maine — 
1819m.; Misouri irNew York 
- 1820 m-; Rliode Island ir 

Virginia 1829 m.; New Ham- 
shire valstija įvedė visuotiną
jį balsavimą, kada reikėjo su
tvarkyti mokyklų klausimą. 
Pennsyvanijoj šiądien nė vie
nas miestas be referendumo 
neturi tiesos užtraukti paskc- 
ą augštesnę uždu nuošim

čiu viso miesto turto. Illinois 
valstijoj teipgi panašus įsta
tymai egzistuoja.

Būtų galima da daug dau
giau tokių faktų privesti, bet 
tikiuosi, kad užteks ir tų, nes 
ir tie aiškiai pasako, kad lais
voj Wasliingtono žemėj nėra 
tokių įstatymų, kurie varžytų 
visuomenei laisvę svarstyti sa
vo reikalus.

Da vienas faktas, kurio tur
būt neužginčys nė Lopeta, nė 
,,T.” redaktorius. Suvie
nytų Valstijų kongresas ir 
senatas neaj>sirubežiuoja sa- 
savo ,ąugščiausiu intelektu- 
ališku išsivystymu”, ir neren
ka patįs valdžios, bet ją ren
ta visuomenė visuotinu bal

savimu. Argi žmonės būtų 
(Tąsa ant 3 skil. 3 pusi.)



KELEIVIS

A. Antonov.

Beždžionių prezidentas.
(Siu laiku palaka.)

(Tąsa.)
---- o-----

— Dabar visos šalys civilizuojasi,— aiš
kino toliau prezidentas. — Neatsilikite ir 
jus! Jeigu viskas pabrangs, pagarsisime 
laikraščiuos, kad trostus ardome. Aš, galiu 
prisipažinti, gerai žinau, jog be trostų pra- 
monijos teip greit nepakelsi, bet pagarsin
ti niekas nedraudžia.

— Aš nesuprantu, kam tie trestai? — 
murmėjo jaunas orang-utangas. — Man 
rodos, jie nereikalingi.

— Kibą tu demokratas! — užsipuolė 
aut jo goryla. — Sėdėk ir klausykis, ką 
kalba!

— Ir teip, — tęsė prezidentas: — iš
rinkite mane prezidentu. Vardas mano lai 
bus Tadas. Kinksime senatorius, teisėjus, 
kongresmauus ir kitokius valdininkus. Kas 
nemažiau 200 svarų svers, tas bus policis- 
tu. Išbudavosime fabrikas, dirbtuves, ati
darysime kitokią išdirbystę. Vieni busime 
darbdaviais, o kiti — darbininkais, kurie 
už savo darbą gaus algą. Teip sakyt, įvyk- 
dįsime kapitalistišką surėdymą, kokis yra 
Amerikoj. Paleistuvystė ir vagystė turės 
išnykti. Pirmoji dėl to, kad priversti bus 
visi gyventi poromis; be Į>olicijos ir kuni
gų žinios į porą nesuleisim. o jeigu panorės 
policistas*jis galės priversti apsiženyti ir 
neleis persiskirti. Taigi, kaip matote, vieš
pataus tikroji meilė! Kitas dalykas, vogti 
niekas neišdrįs, nes darbininkai nieko ne
turės, nebus ko pavogti pas juos, o darb
davių turtą saugos gerai apginkluota ka- 
riumenė, policija ir šnipai.

— Kau-kau! — riktelėjo jau sena go
ryla.

— Arnenutylsi, anarchiste!— subarė ją 
kita. — Mat da nepatinka.. Gal už mote
rų lygias teises išmislysi kovoti?.. Nepa
tinka!. .

— Velniai žino! Aš bijau tokio surė
dymo ...

— Nebijok, — nuramino kvieslys. — 
Bus obuolių, grušių, riešutų ir kiaušinių, 
kiek tik norėsi.

Prezidentas ištraukė iš kišeniaus laik
rodėli pažiūrėti, kiek laiko. Išvydo jį bež
džiones ir pradėjo prašyti.

— Paboksuokite tarp savęs, tuomet 
atiduosiu,— tarė prezidentas.

Čia jis pamokino bokso tiesų ir tarp 
beždžionių prasidėjo karštos peštynės. Dau
gelis susikruvino nosis, išsibadė akis.

— Užteks! — riktelėjo prezidentas. — 
Tai atsibuvo tautiškasJošis.

— Man snukį sumušė... — skundėsi 
senelė šimpanze.

— Nusiramink, kvailė, — nusišipsojo 
prezidentas. — Nėra sveikesnio ir links
mesnio lošio. Muskulus išdirbsi.

— Snukyj dideli muskulai nereikalin
gi-

— Tylėk!
Jis atidavė beždžionėms laikrodėlį ir 

vėl kalbėjo toliau:
— Nors mųsų valstybė bus tarptautiš- 

ka, vienok patrijotizmas neturi išnykti jų
sų širdyse. Įšventįsime įvairių kunigų ir 
pabudavosime daug bažnyčių. Bus tarp 
mųsų visokių tikėjimų, bet bus ir laisvama
nių. Kas prasižengs prieš išrinktos val
džios nutarimus,, tą pasieks aštri bausmė.

— O-o-o! — pakračius galvą nusiste- 
bėj senoji goryla ir prisiartino prie kelmo.

— Ar nenusimalšįsi, socijalistė! —už
pyko jaunas orang-utang, trindamas ant
akius.

— Mųsų viešpatystė, — stengėsi įkal
bėti prezidentas, — pagarsės visur. Nerei
kės Darwino, kurs darodytų, iš ko paeina 
žmonės ir iš ko liezdžiones. Visi liksime 
viena, neperskiriama tauta. Juk, kaip jau 
minėjau, Amerikos gyventojai visai prisi
artino prie jųsų, o jus prie jų! Blizgės vi
sa pasaulė, kaip muilo burbulas prieš sau
lę, jeigu jus nepabijosite įvykdinti kapita
lizmo! Pritarkite man, o aš visą tvarką 
padarysiu! Mano beždžioniška širdis pla
ka artimo meile. Tai nieko, kad jus ne 
žmonės, dėlto aš esu kaip jus. Padarykime 
tuoj rinkimus! Aš gatavas su jumis susi
lieti!

— Ura!!., už Tadą... Ura!... vien
balsiai rėkė visos beždžiones.

— Ura! už beždžioniškus jausmus!..
— Ura! už beždžionišką dorą!
— Ura! už beždžionišką tvarką!..
— Ura už beždžionių prezidentą!.. 
Rinkimai atsibuvo tą pačią dieną. Svar

besnės valdininkų vietos liko užimtos, Į 
jas pataikyta daugiausiai iš gorylų, orang
utangų ir šimpanze veislių. Mat kitose gi
minėse nebuvo tiek sunkių, kad pagal kon
stituciją galėtų užimti tą ar kitą tarnystę. 
Nuo įvairių šalių fanatikų ir tautiečių pa

sveikinimai plaukė, kaip ežis per ežerą 
Tuom ir užsibaigė laimingoji diena.
Beždžionių prezidentas išdidžiai nusi

leido uuo kelmo, žinodamas, kad kapitaliz
mas jau gyvues.

* *
*

Ilgai, ilgai vargo bezdžioues, kol įvyk- 
v

diuo kapitalizmą. Šitas išdirbystės būdas 
joms rodės stovi aut žemiausio laipsnio gy
vuliškumo. Atsirado vienas mokslinčius, 
kuris nuosekliai darodinejo, kad ne žmo
gus iš beždžionių veislės išsivystė, o beždžio
nė iš žmonių veislės, nes ji, pagal jo nuo
mone. daug aukščiau stovi. Nesnaudė ir 
kitos, labiau inteligentiškos beždžiones; jos 
nuolatos aiškino, kad naturališko šeimynin- 
kavimo gadynėj daug geriau buvę. Vie
nok dauguma tikėjosi pasiekti pažadėtąjį 
rojų po ilgų kančių ir balsiai tylėjo. Prie 
to tylėjimo prisidėjo ir visos tos, kurios li
ko paskirtos valdininkais, kunigais, darb
daviais. Da daugiau. Jos ramino ir kitas 
saldžiausiais prižadėjimais ateityj ir po 
mirties. Buvo už ką, nes nieko nedirbda- 
mos, turėjo jos smagų gyvenimą, valgė 
kiaušinių ir kitą ką, kiek tik norėjo. Tuom 
tarpu, kaip daugelis bezdžionių-darbinin- 
kų neturėjo pastogės ir nors supuvusių 
obuolių, valdininkai, kunigai ir darbdaviai 
gyveno puikiausiuos rumuos ir tik paukš
čio pieno jiems stokavo.

Iš eilės primįsiu, kad policija ir kariu- 
menė liko suorganizuotos ir apgikluotos 
teip-pat, kaip Amerikoj.

Kunigai ir policistai pradėjo ženyti 
beždžiones moteris su vyrais poromis. Sun
ku buvo jas pripratinti prie tokios doros. 
Prasižengimai, ypač iš vyrų pusės, atsikar
todavo kasdien. Pavydumas da nebuvo iš
auklėtas. Per dienų dienas reikėjo joms 
kalti pamokslus apie porinio gyvenimo 
šventenybę. Bet kur tau. Beždžiones ne 
žmonės: ne teip greit tiki pamokslams. Poli
cistai teip daug sudaužydavo lazdų įbešliu- 
binės meilės aukas, kad fabriką nespėjo ga
minti tavoro.

Paskui atsidarė karčemos, prasidėjo 
girtuoklystė, peštynės.. . Beždžiones viską 
naują išpradžios myli, bet greitai persitik
rino, jog tai negeras daiktas tos karčemos. 
Bet ką daryt? Visokios rupestys ėda gal
vą, iš darbo sugrįžta pavargusios, nuvar
gintus nervus skauda, per dulkes kvėpuo
ti negali — na, ir nenoroms užsuka stiklą, 
kitą išgerti. O tuomet jau nieko nejaučia 
ir nemislija, nes nervai liko užnuodyti. 
Stovi visuose pasieniuose ir spjaudosi, keik- 
damos. Sugrįžta namo girtos, atranda al
kanus vaikus, neištikimą pačią. Ką-gi 
daugiau darys? — mušasi. Policija atbė
ga, areštuoja, į kalėjimą sodina.

Ypač sunku buvo sulaikyti jas nuo pa
darytų tavorų nešimosi namo. Dirba, pa
dėkime, kokia beždžionė toj ar kitoj fabri- 
koj arba dirbtuvėj. . Gerai. Ateina va
karas ir ji nešasi visus jos padarytus tavo
rus. O jeigu darbas paskirstytas, tai visi 
darbininkai pasiima, kiek katras nori, ir 
traukia gatve. Kas palieka, tą paima ki
tų išdirbysčių darbininkai. Nepavydi vie
ni kitiems. Mat pripratusios buvo jos prie 
komunos. Nors ta komuna buvo pas jas 
netobula, bet gyvenant visoms krūvoj—už
teko. Dabar jos nesuprato, dėlko savo pa
darytus daiktus neleidžia neštis. Jos prie
šinosi. Tada prezidentas su kitais valdi
ninkais atsiuntė kariumenę ir liepė išperti 
kailį Daug liko suareštuota ir už vagystę 
į kalėjimą pasodinta. Gaudavo beždžionių 
viešpatystėj už darbą pinigų. Įsakyta joms 
buvo, kad už juos galima nusipirkti ko tik 
nori. Nudžiugo. Bėga į krautuves ir pri
sirenka visokių reikalingų daiktų. „Už
mokėk! — rėkia krautuvninkas, — nes ir 
aš tavorų dykai negaunu ’. Duoda bež
džionė pinigus. — „Mažai!” — rėkia krau
tuvninkas. — „Daugiau man už darbą ne
davė, — aiškina bezdžionė-darbininkas,— 
aš daiktų padariau daug; jų nenupirkčiau 
ir už keturių dienų uždarbį’’. — Man ne 
darbas, — atkerta krautuvninkas. — Su
prask, kad jeigu tu pilnai gautum užmo
kėti už darbą, tuomet negalėtų darbdavįs 
gyventi ir aš ir kiti tokie,—juk męs nieko 
nedarome, o daug suvartojamo. Tokiu bu- 
du darbininkas gauna tik tiek pinigų už 
darbą, kad galėtų už juos vargingai palai
kyti savo spėkas ir praplatinti šeimyną, 
kuri ateityj turės dirbti”.

Teip mažą algą gaunant, beždžiones 
buvo verčiamos da uesuaugusius vaikus ati
duoti į fabrikas. Sunkiai atsieidavo. Tie
sa, ir pirma nepergeriausiai juos auklėda
vo, bet visgi buvo pavalgę ir gyveno vis 
su tėvais, kol patys juos apleido. Dabar 
tėvai su vaikais ir pačios su vyrais teip re
tai susieidavo, kad vargiai vienas kitą pa- 
žinoja.

Apstatyti kariumene liko visi ruiiežiai. 
Paskirti komiaijonieriai ateivių įleidimui.

(Toliaus bus).

i

(Tąsa ano 2-ro pusi.) 
daleisti prie rinkimų prezi
dento, jeigu įstatymai varžy
tų visuotinąjį balsavimą? Pa
gal vokie, mielas skaitytojau! 
Pagalvokite ir jus, kurie pa- 
siryžot tą įkalbėti visam Susi- 
vienyjimui. Argi jums ro
dos, kad visuomenė akla, kad 
ji be proto, kad jus ją leng
vai apgausite. Jus viešai na
riams atsakote: „Teisės drau
džia visuotinąjį balsavimą!” 
Kur gi jųsų faktai? Parody
kit Suv. Valstijų konstituci
joj skyrių, kuris varžytų žmo
nėms tą laisvę, parodykit, o 
tuomet jums visuomenė įti
kės. Neparodysit, busite me
lagiais, melagiais...

Iksas.

IŠ LIETUVOS

KORESPONDENCIJOS
Kaukegan, III.

Čia randasi lietuviška baž
nyčia. Kunigu yra J. Staške
vičius. Parapijonai, pamatę 
kunigo žiaurumą ir norą iš
naudoti žmones, privertė jį 
dirbti už algą. Ant komite
to paduotos platformos jis pa
sirašė, manydamas gauti algą 
ir da galėsiąs rinkti aukas.

t Teismas. Liepos 20 d. 
Vilniaus Teismo Rūmai, luo
mų atstovams dalyvaujant, ■ 
nagrinėjo bylą Vilniaus ap
saugos skyriaus buvusio agen
to S. Gildenbrando ir miestie- ■ 
čio Cli. Žako, kaltinamųjų 
bombų dirbime ir laikyme ir 
Kauno 2 sk. antstolio buv. pa- 
gelbiuinko J. Križanauskio, 
kaltinamojo tame, kad jis as
menišku tikslu prašė p.G. pa
dirbti jam bombą, ką tasai ir 
išpildė. Bomba ta buvusi už
sakyta padirbti tam, kad pa
dėti ją paskiau prie darbinin
ko Jono Robaševskio buto ir 
suimti Robaševskį.

Teismas nutarė Gildebran- 
dą, atėmus visas jo teises pa
sodinti arestantų rotosna 3 
metams, Žaką—] met. 6 mėn. 
kalėjimau. Križanauskį gi iš
teisinti .

t Miestsargių perginkla- 
! vilnas. Gubernatorius įne
šė miesto dūmon apsvarstyti 
klausimą apie perginklavimą 
miestsargių Nogauo sistemos 
revolveriais. Toksai į>ergin- 
klavimas atsieitų miestui į

Atsivedė į bažnyčią policma- ^000 rublių.
ną ir rinko, bet niekas neda
vė. Kitą dieną pastatė prie 
durių policmaną ir kelis rin
kikus, liepdamas neįleisti nė 
vieno be 10 centų. Žmonės 
susirinko ir, stovėdami už du
rių, darė juokus Bažnyčioj 
buvo vos kelios bobelės.

Kas bus toliau, pranešime. 
Komitetas.

Baltiinore, Md.
Buvusis krizis vis da 

liepia kaip ant atskirų 
nių, teip ir ant organizacijų 
Kurie ji atsimena, i 
laikytis vienybėj. Laike be- * Kauno miesto valdyba 
darbės susitvėrė čia rubsiu- užsiėmusi miesto gyventojų 
vių unija, dabar ji pradeda suskaitymu. Darbas ligšiol 
krikti. Mitingai atsibuna da neužbaigtas ir jo pasek- 
triukšmingi, su rėksmais, mes da nežinomos. Daugelis 
Teip neseniai uždedamos bu- sugrąžino miesto valdybai la- 
vo įvairios bausmės ant pra- pelius su visais atsakymais 
sižengusių prieš uniją, dabar į paduotuosius klausimus, bet 
tos bausmės panaikinamos, nemažai žmonių atsirado ir 
sumažinamos. tokių, kurie nenurodė savo

15 L.S.S. kuopos stovi ne- tautybės ir tikėjimo, 
geriau. Apkaltintas liko vie-1 + RaSeinai [Kauno gub.].
nas narys už prasižengimą Birželio 24 ir 25 d. buvo čia 
prieš uniją. Faktų nebuvo, mėtinė ūkio paroda. Nors 
Reikalauta trečiųjų teismo, j šiemet ir mažiau atvesta paro- 
Kas tik tam pritarė, vadino don arkini ir gyvulių, tečiaus 
tuos vagimis. Karštis paėmė ■ vjs gį nemažai jų~Tmvo ne 
viršų ir apkaltintasis liko iš- prastų, veislinių. ‘ 
brauktas iš kuopos. Vienok 
toliau priversti buvo rinkti 
trečiųjų teismą. Daugelis at- J. 
sisakė iš kuopos. Už tai „bo
sai’’ paglosto ir sako: „esi ge
ras vyras, kad nepriklausai į 
sočijalistų partiją”. Atsisa
kiusieji jaučiasi „vyrais” ir 
tikisi gauti nuo „bosų” po 
„buterbrotą”.

S.L.A. buvo dvi kuopi, bet 
nieko neveikė, apart posmer- 
tinių išmokėjimo. Suviliotas 
jaunimas atsisakė priklausy- Liepos 14 d. garsus Suvalki- 
ti. Liko viena kuopa, bet ir joje p. Kislinskis su dviem 
ta bijo, kad centras nenubaus- žandarais darė kratą Sabijo- 
tų administratyvišku keliu, nuošė pas A. Jasevičių, Var- 
išmesdainas iš S. L. A. Net vos Veterinorių Instituto 

Paėmė tik jo viso 
kius popiergalius, dvi Jegali- 
ni knyguti, laiškus ir foto
grafiją. Sustatė protokolą ir 

. išvažiavo.

t Nauja mokykla D-ras 
S. Ratneris ketina atidengti 
šiais mokslo metais Vilniuje 
dentistų mokyklą.

Į Kaunas. Kauno guber
nijoj greitu laiku užsibaigia 
sustiprintosios apsaugas lai
kas. Gubernatorius Veriov- 
kinas išsiųstame dėlei to laiš
ke Peterburgan sakosi nesą 
reikalo, kad būtų ilgiau Kau
no gub. sustiprintoji apsauga, 
tik norįs pasilikti sau teisę iš
leidinėti „priverstinuosius įsa- 

stengiasi i kymu8”‘

atsi 
žmo-

t Abeliai [Ežer. pav.J.Nak
tį į birželio 29 netikėtai mi
rė J. Sakapilvis. Jis sekma
dienyje truputį išsigerė mies- 

. I telyje ir įkaušęs yrėsi per eže- 
"Įrąlaivu namo. Bėsiyrdamas 

sukniubo ir užduso. Velionis 
V sirgo džiova ir sunkiai kvė

puodavo, todėl girtas būda 
mas ir užduso.

Laisvoji Dvasia.
Į Pilviškiai (Suv. gub.)

išmesdamas iš S. L. A. l.„.
24-to seimo delegatas p. P.L. studentą, 
dreba prieš centralinę „galy
bę”: jis atsisakė pasirašyti po 
visos kuopos rezoliucija. Bal- 
timorės kuopos nariai baugi
na vienas kitą centru, tartum 
baubu.

Teatrališka kuopa nusilp
nėjo. Nagornoskis, kuris bu
vo jos vadovu, įsipyko visiems 
darbininkams savo bernavi- 
mu darbdaviams. Ant mitin
gų siaučia dideli ginčai. Se
nas artistas K. B., kuris turė
jo talentą lošime, liko visai 
paniekintas. Kiekvienas iš į 
teatralų kišasi su savo „talen
tu”, bet nieko iš to neišeina.

Bijūnas.

Kaip reikia skaityti Bibliją?
Skaityti reikia teip, kaip 

parašyta, bet suprasti reikia 
atbulai.

Patyręs.

t Telšiai [Kauno gub.]. 
Apylinkės ūkininkai labai 
mėgsta išsigerti, o gėrimo pa
sekmės visiems žinomos. Tai
gi vietiniams inteligentams 
reiktų pasirūpinti įsteigti ko
kią nors draugiją, taisyti lie
tuvių spektaklius ir 1.1., žo
džiu, rupinties šviesti tamsuo
lius, kad jie susiprastų ir 
liautųsi gėrę tą smarvę.

hozeris.

Į Gelvonįs (Viln. pav.).— 
Būdos sodžiaus uk. J. Daugia- 
la, 70 metų senelis, išėjo lau
kan tvoros tverti. Tuo laiku 
užėjo debesys, kilo audra ir

I . . .griaustinis užmušė senelį aut 
vietos.

t Dvilinkas. Apiplėšta s 
relių valsčiaus valdyba, 
imta viršaičio ir seniūnų 
tynios skrynutės su pin 
333 pašertų blanketa 
pa sportų knygutės.

Ovečkių miestelyje (Vi 
gub.) liepos 15 d. C « 

I sūnūs užmušė savo tėvą. Tą 
j dieną sūnūs nuvedė mugėn 
karvę ir pardavė ją. Tėvas 
buvo priešingas karvės par
davimui ir nenorėjo leisti sū
nui tai padaryti. Sūnūs su
pyko ant tėvo ir sugrįžęs iš 
mugės, girtas būdamas, už
mušė tėvą. Užmušėjas suim
tas ir pasodintas kalėji- 
man.

(Iš „Liet. Žinių”.)

L>..k «l •
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LAIŠKAI REDAKCIJOS.
Gerbiama Redakcija!

Šiuomi pranešu per Jųsų 
laikraštį, kad suaukautus 
$40, 30c. aš aplaikiau iš Re
dakcijos „Keleivio”.

Taigi Redakcijai už prisiūti- 
timą, o gerbiamajam visuome
nei už paaukautus dolerius iš
reiškiu savo širdingą ačiū.

Su pagarba
Juozas Kaceryius.

Turiu garbę pranešti Ame 
rikos lietuvių visuomenei,kad 
man suaukauti pinigai per 
,,Keleivį” visi prisiųsti. Pir
mu kart buvo prisiųsta 10 rb., 
potam 45 rub., o dabar i05 
rub., viso labo 100 rublių. 
Aukautojams ištariu širdingą 
ačiū už leip gausias aukas.

Su didžia pagarba
Jonas Beširdis.

/ k V Vz 1111 ■ ■ ■ v« V* •
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L Ataras, kuris 
I išgydo.

1 etų ries dešimt metų prak 
kr ves ir tūkstančius ligų 

•šgydes didžiausias speci- 
jalistas Amerikoje, GEOR

GE PAYNE.
Jeigu jus sergate, jus nega

lite užsitikėti aut mažo mok
slo daktarų, nege ant pateu- 
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 i»er žmogaus kūną 
kur yra ligos pradžia, ir ne
turi mašinų, su kuriomis ga
lėtų tas ligas gydyti po išty
rimui. Jie remiasi ant pigiu 
gyduolių, aptiekuose fabri
kuojamų. Kaip jus galite ži
noti ir kaip tie daktarai gali 
žinoti, ar tos gyduolės yra 
šviežios, ar pasenėjusios ir 
uustelbę? Jųsų sveikata ne
užtikrinta, o rasit ir gyvastis, 
nekalbant jau apie jus pini- 

J gus.
Nebūkit lengvatikiai! Jei

gu jus lankėtės pas mažus 
daktarus be jokios pasekmės, 
ateikit pas Dr. Payne’ą. Jis 
su pagelba savo stebuklingų 
mašinų pasakys kas su jumis 
yra. Jis nereikalauja to spė
ti, kaip tai daro kiti daktarai. 
It- jus galit būt išgydyti su 
pagelba mašinų — Inhalato- 
riuin, kuris išgydo džiovą, 

slogą ir asthmą.

I

Redakcijos atsakymai.
iksui.— Mokyti „Tėvynės” 

redaktorių raštiškų ženklų — 
tai ne mųsų daly kas. Parašyki
te geriau tokį paaiškinimą tie
siog jam. Gal ir persitikrįs. 
Grąžiname.

„tėvynės” redaktoriui. — 
Tamistos priduotoji korespon
dencija į „Keleivį” netilps.

Administracijos atsiszaukimas.
j. Pociui. — Bukit malonus! 

prisiųsti savo adresą, nes męs! 
turime šį-tą tamistai praneš-1 
ti.

Skaitytojų atydai
Meldžiame visų gerbiamų

jų “Keleivio” skaitytojų, ku
rių prenumerata pasibaigė šia
me bertainyje ir gavote para 
ginimo korteles, atnaujinti, 
kitaip busime priversti laik
raštį sulaikyti.

Keleivio” Administracija.

I

! bronchitis,
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 inkstų ligas.

Prie to da jeigu jums rei
kia gyduolių, jus galit būt 
užtikrinti kad jos visuomet 

, bus šviežios ir stiprios, ne 
jos sutaisomos jo paties labo 
ratorijoj po jo paties priežiū
ra. Ir teip, jus eidami pas 
I)r. Payne’ą nedarot tik ban 
dymo, bet tiesiog gaunate tą, 
kas jums reikalinga — pigų 

: ir greitą gydymą.
Tiktai ne užsivilkite. Atei

kite šiandien. Apžiūrėjimas 
dykai.

Professor George H. Payne,
America’s Great Medicine 

Specialist
5S5 Boylston st., Boston,

Ofiso valandos:
nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 

Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai.
Kalba lietuviškai.
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Offiso Teleph. 397-1 Cambridge.
Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge.

.101 IN E.N0LAN

Pajieszkait darbininko-Mechaniko 
kuris moka atsakančiai išdirbti ragus. 
Atsišaukite šiuo adresu:

1>. Pancežynski rg
<> Markei st.. Brighton. Mass.

L ietuviška

495 Broadway, So. Boston’e. 
Valandos:

Nuo .8-10 iš rjto ir nuo 7-9 vakare 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų

MONTELLO

Teleplioue 762 So. Boston.

Dr.F. Matulaitis!

Telephone. Back lk»v 2350

Dr. Lewandowski

Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėryrnus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

ISZRANDAVOJIMUI
K ;r puikus kamburiai. 107 Fifth st.. 

* h st. Raudos 1 *an v.
J. E. Coveney.

497 Broadvvay. So. Boston. Mass.
REIKALINGA MERGINA
P.-ie namų darbo, lenkiškoj šeimynoj. 
A sušaukite šiuo adresu:

S G u raiški
8. Broa»iwav. Chelsea. Mass.

Parsiduoda SZTORAS
Biznis g'-rai izdirbta*. lt orą* geroj vieto; 
Rašant Iai*ką rašykit lenkiškai šiuo ad- 
r su: S. Guralski
87 Broadvvay Chelsea Masa

W. F. SEVERĄ CO.
o*e ooLLAit

Mųsų t a vora i yra * 
augštos vertės, bet t* 
kainos visų tavorų !^».

iabai žemos. '/Tš

te

53 5th street. CAMBRIDGE, Mass.
Atidarytas nuo .8 iki 9

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge.

mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, gaminiu li- 
teriu, adresam pečėčių, istorišku ir maidaknyi;ų kokia tik randasi lie
tuviškoj kalboi, gražių p.ipierų d<4 rasimo g romą; ų su piiikensiais ap-

y

Vietines Žinios.
Baigiant naująjį Bostono 

operos namą, sustreikavo uni-, 
jistai tinkuotojai, rrikalauda- j 
ini po ?5.2O uz 8 valandų dar-Į 
bo dieną. Koni raktorius, ku
ris aut sutarto laiko būtinai 
operos namą turi pabaigti ir 
tas laikas jau nebetoli, ap
skelbė, kad reikalauja 100 vy
rų prie tinkavimo, kuriems 
apsiima mokėti po $8.00 aut 
dienos, bet unijistams ne su
tinka mokėti ne 5 dol. 20c. D 
New Yorko atvažiavo 50 tin
kuotojų, bet susižinoję 
unija pagrįžo tuoj atgal.

Bledies padaryta ant$250.ooo 
Užsidegė namas ant Boston 
gatvės. Paskui ugnis siekė t. - 
lyn. Gatvė prisipildė žmonių 
naktiniuose rūbuose. Jie išbė
go iš namų baimės apimti. 
Sudegė a į »ie tuziną namų.

Atritinkite laiškus!
Į ,,Keleivio' redakciją atėjo 
laiškai sekančioms \ putoms: 
M Smitui, J. Sutkui, A. Li
lei kai, Z. \Vise, J. Carkui,Ch. 
Gotfals. K. Vareikai, J. Mul- 
vinavičiutei. M. Galinaičiutei 
ir K. Vasiliauskui.

v ardas ir pravarde 

Pačta...........................

\Velis M emeriai buste 
dien Įvyks Amerikos Dariu) 
Sąjungos susivažiavimas iš 
Massachusetts apskričio. Susi
važiavime bus kritikuojamas 
dabart i uis M assac 11 usett s val
stijos gubernatorius Draper, 
republikonas. Vienas iš darbi 
ninku vadovų pasakė: „Joat 
sinešimas prie darbo ir darbi
ninkų bus pamatine tema dis 
kusijų’’.

Bostone prie Tremont gat
vės jieškoma parankios vietos 
naujam teatrui, kuri ketina 
pastatyti Chicagos milijonie
rius Mort Singer.

East Bostone, ačių jo priei
namai vietai nuo jūrių pusės, 
smarkiai pradeda vistytis pra
monė. Da nauja Maverik 
M :: C bmpanija nupirko di 
dydį plotą žemės, aut kurios 
statys medvilnę dirbtuvę su 
penkiais milijonais dol. kapi
talo. Darbai prasidės ši rude
ni. Tenpat ir imigracijos sto
ti šiemet pradės štai y t L yn- 
no Sarosis Shoe Companija 
praneša, kad ji visas savo 
dirbtuves perkels i East Bos
toną. kur didžiausia čevery
kų išdirbvste ant svieto.

LynnAlass. Nakčia Į 11 rugp. 
Lvnne ištiko didelis gaisras.
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Vyrišku ir moteriškų drabužių.- Marš
kinių. kelinių, kalnierių. paniekų ir lt

KRIAUČIŲ DIRBTUVE:
Siuvam v <ra:i" ir moterims naujus siu
tus ir užlaikom visokias materijas. Iš
valome. i’-plaujame ir išprosiname senu* 
Dirba atliekame greitai ir gerai.

B. STANKUS
618 N. Main ir kampas Ames streets 

MONTELLO. MASS.

Gero Proga LIETUVIUI!
Parsiduoda VAISIŲ (Fruktų) krau

tuvė po num. 711 Main st. Krautuve 
graži. Laikoma tabakas, “lee creana’’. 
tonikas ir visokie vaisiai. Krautuvė 
gražioj vietoj, apgyventa lietuviais ir 
lenkais. Savininkas tos krautuvės siri- 
jonas. jis sunkiai serga, už. tad nor par
duoti. Platesnės žinias galit gaut Lietu
viškoj krautuvėj pas

P. BAKTKEVlVLy A CO.
719 Main st. C-ambridgeport. Mass

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

Jeigu •ergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete itig mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedatni piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai 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 sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yrą gaunama vysai dykai; mas ■ 
užtuokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas j 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brauge knygelė.

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

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti mau vysai dykai, jusu abgarsiuta knygele. I

Mano dirbtuve via įrengta puikiau 
šia:, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dalbą artistiškai. Padarau fotogra 
Ojas kuvpuikiausiai, m a ievoj u natūra 
liškotn parvoui, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus lotografuo- 
li. teipgi nedeldieuiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška

ZPTTIEI&L-A-

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

Temykit! Temykit
DIDELIS PARDAVIMAS

MOTERIŠKE
l':i i' -k., dario offise srbr namuose. Au
gina mažutę našlaitę ir vienai labai var
ginga* pragyvenimas. Kam reikalinga 
dšrbii.i:,- atsikreipkite šiuo adresu:

Anie Sambus,
l;0 Dre**er st.. So. Boston. Mass-

P. • -v t • ° •
aj ieškojimai

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. 

Siuvant visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam plėtmas ir išprusi
name. Darbą atliekame visa
dos ant pažadėto laiko kuo- 
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

254 W.4-th. st., So. Boston, Mass.
Pa ieškau Stanislovo Rutkaucko. i>a- 

einančio iš Kauno gub.. pirma gyveno 
Lawience. Mass. Kas apie jį žino, mel
džiu pranešti ant šio adreso:

Simon Cokli fr-:
5s Chesinut st.. Lavvrence. Mas*.

ANT PARDAVIMO
Dviejų šeimynų namas, lu didelių 

kambarių, didelis kiemas.
\Ve*- Tiiird st.. tarpe C ir D street.

S> . !’>■ *ton. Prekė $l,!M.>0. Atsikreip pas
.1. E. Covetlev. 497 Broadvvay.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at- 
vo/’iar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIDLAl’SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

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

Hilliam €. Bruzda.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

Visokie moterų ir vėrų parėdai: Jaku- 
:■■*. Sijonai. Sleb- *, teipgi gražus vaikų 
pareiini. skryn.os. valyz.os. viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau'

I. sacowitz,
128 Broadtvay (tarpe A ir B) 

South Boston, Mass

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

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

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

Išdirbant visokius Draugystėms 
darbu*: Kukardas. Sarpas. Kai
li įerius. Vėliavas ir bažnytines Ka
rt nas Abelnai visokius draugys
čių var ojamus daiktus. Musu 
di r .ts atsakantis, nes palys dir
bam. o ne samdininkai. Prašome 
gerbiamu draugysč-iu kreiptis su 
panašiais reikalais prie

M. A. Norkūnas
162 Pn>s,Mft st .I.A HHENCE. Mass

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
bluvės, o jeigu nori 
turėt gražią dra[>ana. 
mes galime ja tau 
tuoj padaryt.

Z BIDRECKIS.
222 Broad way So. Boston.

Z. Budreckis—

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj 

1'RlEMIMO VALANDOS:
Nuo ll vai iki 1 vai. diena.

" 6 vai. ” S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON. - - MASS. aaBEHKSflMEKSMBzZNMMKKBM
Lenkiszkas-Ličtuviszkas Dentista

Dr. S. ANDRZEJEIVSKI
HOTEL t I.I.YDE

Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 
Berkeley st . BOSTON, Mass.

172 Cambridge st.. E. Cambridge. Mass. 
Ofiso valandos:

Nno S iki 10 iš iro ir nuo 7 iki 9 vakare.
N'-dėl.c mis nuo 9 iki 10 i* ryto ir nuo

4 iki 7 vakare.
Kalba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai. 

Francuziškai ir Angliškai.

117,119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Bliaus Vyno, Liktorių ir
Cigarų.

l'ardavimas šeimynom mūsų
Sl'KCI AI.IŠKCMAS.

366 Second So. Boston. Mass

naujausios mados

Cfe. Graborius ir Lalsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadvvay, So. BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE

105 Broadvvay, So. Boston.i

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN9 

Didžiausia krautuvėčeverykų 
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 parduodam 
už. piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.
233 Bronhvay. So. Boston.
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SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski &. Yudeiko ir Co
3o4 Broadway ir 259 I). St.,

South Boston, Mass.

j NAUJAS IŠRADIMAS
3 sustiprinimui ir užlaikymui plaukų
3 Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
S puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
| plauku. Visi žmonės užsitiki mums 
| ir musu gydolėms. kuriems duodam 
3 teisingiausia rodą per laika dykai. 
| Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
Įį kima. Purlius. Dedervines. Niežus ir 
ilitiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
į tik 10c. Męs turim daugybę padėkų.

J. M. BRUNDZA CO.,
3 Broadnay A S. S st.. Broolykn.N Y.

Perkant gyduoles reikalaukit “SEVEROS”. Paklausk aptiekonaus, 

o jis tikrai žinos.

>o ilgai ligai ar iš priežasties senumo jautiesi 
pęs it- suvargęs, tai turi pasirūpinti apie sveikatą. 

Pasiskubink su pagelba gamtai vartodamas

Severos Bileri skilvitii
Via tai geriausias vaistas skilviui, gaivinantis, ma - 

stingas ir sustiprinantis visus organus malimo. Yra tai 
čystijantis vaistas ir atsakantis kiekvienam ku

riasi suvargęs ir keno skilvys yra b ‘tvarkė;--. Jis 
gerą norą valgyti ir kiekvienas ji giria kur s 

k vl.-» vartoju. Prekė 50c ir ši.00.

Per tūlą laiką sirgau skilviu: kas kartas ėjau silpnin ir negalėjau 
valgyti. I škaičiau aš jusu kab-ndoriuje apie Severos Riterį skilviui 
Nel kentes parsitraukiau aš jo ir po keliu pabandymu pasijutau daug 
g linu. Apetitą turėjau kasdien vis geresnį, o šiandien esu visiškai 
sveika* itvartojęs 2 bonkas Jusu gyduolių.

A <1 o m a s C h i 1 k a. Box 87. Ereeman. W. Va.

AR GREITAI SUSIERZINI? KODĖL JO REIKALAUJA?
Jeigu jautiesi susierzinęs, jei namo pa
reini bė spėkų, suvargęs, jei neramiai 
miegi, jei mintys susidrumstė — tai 
priežasčia to viso yra suirę tavo nervai

Severos Nervotonas
Vartojamas tokiuose atsitikimuose, 

nuramina nervus ir žmogus gali ra 
iniai sau miegoti. Yra tai geriausias 
sustiprintk jas nervų. Prekė $1.00.

Kodėl žmonės reikalauja gero lini- 
mento? Todėl, kad nori geru pasek
mių. O kodėl reikalauja

SEVERUS ALIEJAUS SZV. GOTHARDO
Todėl, kad jis yra geriausiu lini- 

mentu. Nuo visu nesveikumu: retina- C *■
tizmo, sutinimus, sustingimus, strienų 
skausmo, odos ligų ir 1.1. — kur tik iš 
lauko vaistas gali būt vartojamas.

No. 1005. — Gvarantuoti per firmą W.F. SEVEROS CO. sutinkant su tieso

mis apie \ algius ir Vaistus nuo30 d. Birželio, 1000 m.

'Fa?' daktaro patarimai dovanai

W. F. Severą Co.?ced‘Wpids

t. y. visas šventas raštas SENO ir NAUJO Įstatymo. 

Didelė, 1127 puslapių knyga. Aj>daryta keleriopai? apda
rais, todėl prekės jų nevinokios, yra pigesnės ir brangesnės. 

Galima gauti su prisiuntimu į namus už $3.00, $5.00 irš?.00

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamtiotojas

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik
štynų

•ĮB^sisnj iįįhŽ rį.t

’ssei/y ‘uoisog
O££SEU1ĮIU usuoiSuįusbm 

3S0R N30NVXTiV
'sn^.ųvp sni^osii jį snui
-AJ!?fSĮSJJJ fj
sniuiAqi^pn SFpiin?|s ‘sdinittpK 

:sn{R)fĮ.u «n įjosią mpųjy

Pas raus tuorn tarpu galima gaut tik po $3.00, kiek ve-i 
linu pargabensime ir brangesnių.

Norintiejie išsirašyt tą knygą, prisiųskite 
MONEY ORDER " ant mųsų adreso:

“TC EUU ± V I S"
So. BOSTON, Niass.8 Broadvvay

Z™; LAIKRODĖLIS
mūsų ilraiijęystOs sąnariams už $3.55.

AValtham ir Elgin
* laikrodėliai: auksi- 

niai. sidabriniai ir 
nikeliniai.

Gražiausios

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra 

nešu kad uždėjau Naują skrybėlių dirb
tuvę. kurgalite gauti gražiausių skrybė
lių už pigiausią preke. Reikalaujančios 
ateikite pas

NI. MILIUVIENĘ
264 E. ir kampas Bovven street

SO. BOSTON, Mass.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

klemetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų, 't įsto au
kso 14 K. Šliųblnių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
į j—- 'j- - _ - —---- ------ ' j- ‘ ”

tori u, adresam pečėčių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie
tuviškoj kalboi,gražių popierų d<-l rašimo gromatųsu puiketisiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuolais op!ink k<>::ver1;,is tuzinas už 25c 

. ............................ ’ ’ įblija arini šventas raštas
limento lietuviškom li’er >m p:i ' ip. 1127dručei al«1a-

............. : ::i* žiedas no reumatizmo,sudrųtinlmo 
ui■>. siit::i.-’n..> nervu irdaugyl ę kilo 

už. ižgvdyma. 14 K. 
rasto P: irių

Tesi šio n»Ct<: ka-
vi » rvrti *u -t- p,i\ r, *i,u* ,, j , -n, fili UI I imt M II,

Štornikam, ageniam ir pedlioriam parduMu visokius ta
vom* labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K. WILKEWICH, 112GrandSt, Brooklytt, N. Y.

5 tuzinai už $1,00, 10<K> nž š-GMl. Uetuviška ; i 
seno ir naujo testą 
ryta, preke su prisiuntimu $3,oo. Eh-ktrik -j 

kūno, atgaivinimo kroi. ■ >. sm. 
kių ligų. Tukstanč ei žmonių dėka.

- poatiksuoMs ai.t 20 mėtų prekė $3.00. ; 
kitę savo ’ikra adre-a ir t:ž 5c. markę o aptu 
tab>o : dytcai su 4‘O paveikslais ir 1OOO naudingu daiktų.

Tiktai
L.baf p:fkm nnclatlnig kalendorinis 

lalkrtuelD, kuris visada parodo se
kundas, iuinut'jp, valandas, sanvaitee ir 
mCn^io dienai, menesiu® ir visada parodo 
kaip menulis etovi. Užlaiko labai gerai 

1 . ką ir . ra pilnai p*r mii-ų firmą gva- 
r:kr.tu'»us. Pryšakys labai puikus, 
auksinęs rodykles ir sn auksiniais pagra- 
žin'mais. K it''* firmos parduoda tą patį 
laikrodėlį už kelie kartus dAugiaus, bet 
mąj paleid nž tą prekę, kad apgarein. 
tx mųsų pirklystę, nes norime parodyti sa
vo tautiečiams, jog męs galime parduoti 
geresnius tavorus ir pigiaus kaip evetim- 
tanciai, n** mn«ų firma yra labai didele, 
i r męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti is Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lenciūgėlio duodame už $3.95, mųsu 
draugy stės sąnariams už $3.55, o su auk 
siniu (gold filled) labai puikiu lenciūgė
liu už $4 95. Kiti parduoda tokius lenciū
gėlius po kelioliką kartų daugi aus kaip 
męs.

Kas prisius pinigus per pautą, laikro
dėlis tuojaus bus išsiųsta* p-r pactą mų- 
sukasta, betj**igu ka« nori užsimokėti už
tavorą ant ezpreeo.tada sitpim* p*r expr~ąir pirkėjas užsimokės visus prisiuntimo kastus.

Per mųsų draugystę galima gauti visokias tavorus pigiau ka p kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 912 Lom bar d St., I'hiladelphia, J’a.. atJekame visokius drukoriskue darbus 
ir išleidžiame didelius kataliogus nuo visokių tavorų visokiose kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiusime mųsų kataliogus dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Męs nesiūlome ir m-garsinam* jokių tavorų uždyką, apart mųsų kataliogo, bet parduoda
me gerus tavoru* pigiaus kmip kiti. Tie, kurie garsinasi ir prižada duoti ką nore už dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo jų reikia saugotieef, ne> ož dyką tavorus duodant niekas prekys
tės negali varyt’.

Mųsų yra tikra lietuviška ko operatyvi-ka draugystė ir kiekvienas gali prie mųsų drau
gystės prisirašyti. Akcijos y ra po vieną dolerį ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metą. Prigulinti prie mųsų draugystės gali tavorus pirkti 10 procentų pigiaus kaip 
kiti. Užkvieciame visus tautiečin* prie mų«ų pirkliškos draugystės prisirašyti nors su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Order iš pacto arba r»‘gistravotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION. Oept.5 P.O.Box 722
4IG—11SJ-42O S. Broad St. ir!>42 Lombard St. 387 Wasiiington st.,

Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus

TIESIOG IŠ FABRIKOS i T 
ir kiekvieną daiktą kurį męs- 2 
parduodame ir pilnai gvaran 
tuojame. Atsimink mųsų'^ 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

Washington 
Jewelry Co 

(vienus trepu?) BOSTON, MaSS.

*I* i*


