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Bausmė.
Ryga. Vežėją Antaną Sta- 

nelį gubernatorius nubaudė 
100 rub. pinigais arba mėne
siui sėdėjimo už tai. kad jis 
mušęs su karietos šviestuve 
policistą, kada šis norėjo ji 
sulaikyti aut gatvės.

Pardavimas geležinkelių.
Eina paskalos, buk valdžia 

ketinant kai-kuriuos geležin
kelius visiškai parduoti bel- 
giečiams. Tuo tarpu yra kal
bama apie pardavimą šiaurin
ių geležinkelių, kurie riša 
Peterburgą su šiais miestais: 
Arkangelsku, Viatka. Kotlu, 
Perinu, Vologda, Uroču. Už 
minėtosios geležinkelius bel- 
giečiai su visais vagonais ir 
kitais padargais duoda 870 
milijonų rublių: o be tų visų 
daiktų—670 milijonų.

Žydų vardai.
Vydaus dalykų ministerija 

išleidė sąiašus žydiškų vardų 
į visą valstiją drauge su ap
linkraščiu, prisakydama, kad 
vietiniai valdininkai ir rabi
nai saugotų ir užrašinėtų 
naujai atsiradusių žydukų 
vardus, kaip yra pradėta toje 
sąrašoje. Matyti, valdžia dar 
vieną kartą mėgis atimti iš 
žydų krikščioniškus vardus. 
Jau kiek kartų mėginta, o vis 
be pasekmių.

Marijavitų stovis.
Marijavitai Lenkijoje labai 

tarpstą. Dabar jie turi į 200, 
000 išpažintojų atvirų ir 300, 
000 slaptų; turį 40 kunigų, 
perėjusių iš katalikų. Be to, 
turį Plocke savo dvasišką se
minariją ir išleidžia savo laik
raštį.

Vaikų karo teismas.
Cheraone vaikai bežaizda- 

*. mi karo teismu nuteisė mir 
tin vieną iš savo draugų ir 
tuojaus čia-pat ant medžio 
pakorė. Gerai dar, kad patė- 
miję tai vyresnieji vaikiną 
atgaivino. Tai mat, kaip ge
rą duoda pavyzdį jaunuome
nei karo teismai.

Gaisras.
Molodečnos miesto (Vilu, 

gub.) rugpiučio 20 d. sudegė 
430 triuobu. Nuostolių ap
skaityta apie 250 tūkstančių 
rublių. Sudegė du žmonės.

Pėsčias aplinkui visa pa
saulį

Rugpiučio 15 d. rytą į Mas
kvą atėjo Paryžiaus geografi
jos draugijos narys Liusjenas 
Diadone. Jis pėsčias atkelia
vo iš Paryžiaus. Mat jis pada
rė laižybas, jog j>er metus ir 
7 mėnesius, turėdamas tik S0 
rublių pinigų, pėsčias apei- 
sąis visą pasaulį, (š Maskvos 
jis išėjo rugpiučio 16 d. Že
mojo Naugardo linkui. Jis 
eina gėležkelio plentu.

Kaip didesnieji taip ir ma
žesnieji daro.

Lenkų karalystėje neseniai 
buvo toks atsitikimas. Val
stietis turėjo užmokėti 20 kap. 
gerbinio mokesnio į valsčiaus

kasą. Vaitas (viršaitis) parei- 
] kalavo iš to valstiečio 2 r. 20 
kap. Sis stebėjosi, kokiu bū
du 20 kap. taip greit pavirto 
į 2 r. 20 kap... Pasirodo,kad 
ponas vaitas savo valia nu
baudęs šį valstietį. Valstietis 

į pasiskundė prokurorui. Kole
tai dienų praėjus ateina pas 
jį vaitas, bet jau su strazni- 
kais.—Ką, tai skųstis pradė
jai?— pasakė vaitas ir pasky
rė 1 r. pabaudos buk už tai, 
kad kiemas esąs nešvarus. 
Bet valstietis nenorėjo mokė
ti tos pabaudos ir visaip tei
sinosi. „Tylėk”—suriko vai
tas ir liepėstražnikams paim
ti du variniu r mideliu. Grei- 

, tas teismas trijų metu pono!

Juodašimčiai rado užtarė
te-

Skaitytojai jau žino, kad 
Suomijos teismas nutarė su 
policijos pagelba atgabenti 
Dubroviną į teismą. Sis teis
mo nutarimas jau praneštas 

į Peterburgo teismo prokuro
rui. Ar jis lieps policijai su
imti Dubroviną ir vežti į Suo
miją ar ne, greitu laiku išvy
sime. Tuotarpu juodašimčiai 
išsigando. Jie kreipėsi į gar
sųjį Jaltos (Kryme) vadovą 
Dumbradze su užklausimu,ar 
jis išduos jų vadą Dubroviną. 
Dumbradze buk atsakęs: ,,aš 
ir mano vyrukai sąjungiečiai 
neišduosime Dubrovino, nors 
nežinau kas jo reikalautų’’.

Kolera caro rnme.
Peterburge, žieminiam rū

me, apsirgo vienas aficierius 
kolera ir tuoj pasimirė. Gal 
ir patį carą griebs kada kolė- 
ra.

3 valstiečiai pasikorė.
Arti Ekaterinoslavo kaime 

Broški ant aržuolo pasikorė 
3 valstiečiai. Vienas jų D. Ja- 
sinovičius sugrįžo namo ir 
parsivežė su savim viso uždar
bio tik pusę rublio. Bijoda
mas bado ir jis pasikorė.

Kazokai organizuojasi.
Novočerkaske organ izuoja- 

si Dono kazokų draugija, ku
rios užduotim bus — lavinti 
protiškai ir doriškai kazakus 
ir šelpti draugijos narius ne 
laimei atsitikus. Kada kazo
kai pradės apsišviesti, tuo
met caro valdžiai bus galas.

Rusijos artistė važiuos i 
Japoniją.

Garsi Rusijos artistė Komi- 
sar zevskaja pasiryžo su visa 
savo trupa atlankyti Japoni
jos sostapilę Tokio Bus ten 
perstatyta, keli rusiški veika
lai, ir ji tikisi patraukti pu
bliką.

40 kalinių paliuosuota.
Caricyn. Kalėjimo virsi 

įlinkas, pasiremiant ant 24 
birželio išleisto įsakymo, pa- 
liuosavo lig laikui 40 kalinių,

Žydų skerdynė.
Peterburgas, 21 rūgs. Tik

rieji rusai (tautininkai) su
rengė Kijeve žydų skerdynę. 
Kraujas liejasi visose miesto X

i dalyse. Šimtai sužeistų, daug 
užmušta. Žydai gindamiesi 

Išaudė |>er langus. Rusa’ žvė
riškai kankina suimtus žydus.

Diliuos mina taiso.
Taurydos rūmą, kame ran- 

basi Vals. durnos posėdžiai, 
baigia taisyti. V iršns naujai 
perteptas: viduje daug kas 
pertaisyta: padaryta daugiau 
kambarių, kad butų vietos 
skyrium rinktiesi įvairioms 
komisijoms ir frakcijoms. Po 
vasaros pasilsio pirmasis j»ose‘ 
dis bus rugsėjo 10 dieną.

Gandas apie paskolą.
Laikraščiai praneša, kad 

Rusija ketinanti dar didelę 
sumą pasiskolinti, būtent, vi
są milijardą frankų. Tą sumą 
valdžia tikintys gausiant iš 
Prancūzijos, Holandijos ir 
Belgijos didžpinigių, kuriems 

į į procentus busią pavesta 
naudotis kai-kuriais geležin
keliais, kasyklomis ir įvairiais 
kitais Rusijos turtais, kame 
reikalinga įdėti daug pinigų, 
kurių Rusijoje labai mažai 
tėra.

Uždraudimas draugijos.
Peterburge 1006 metais bu

vo įsikurusi tam tikra rašyto
jų susišelpiamoji draugija. 
Valdžia jau seniai saugojo tą 
draugiją... Ir pasisekė jai 

i susekti, kad draugija sušelpė 
1 keletą rašytojų, jon neįsira
šiusių. Tuojau buvo išrasta-1 
kad draugija nepildant savo 
įstatų, ir valdžia uždraudė jai 
veikti. Liepė išardyti draugi
ją ir įsikurti kitą, kurios tu 
rėš būti kitaip sutaisyti įsta
tai.

Valdžios rangumas.
Mintauja. — Iš priežasties 

pasklidusios Mintaujoje kole- 
j ros, švietimo ministerija pa
liepė Mintaujos mokyklose 
sustabdyti mokslą. Tas palie
pimas pavėlintas, nesą ir mo
kiniai ir mokytojai jau suva
žiavę, egzaminai pabaigti, 
mokslas prasidėjęs. Jau vi r- 
šaus per dvi sąvaiti, kaip Kur’ 
šės gubernatorius padavė su
manymą atidėti šįmet mokslo 
pradžią, ir tik dabar gautas 

■ leidimas.
Nauji laikraščiai.

Kaunas. P. Teresa Kubilins- 
kaitė gavo koncesiją leisti 
Kaune mėnesinį laikraštį var
du „Lietuvaitė’’. Tas laikraš
tis busiąs paskirtas gvildeni
mui Lietuvos moterų reika-į 
lų.

— Viera Saglinaitė gavo 
leidimą leisti mėnesinį juokų 
laikraštį, vardu „Garnys’’

Ištvirkusi pa Ii.
Liepojos. Nelabai seniai i 

vyriškas iš bažnyčios išsitrau
kė vieną moterišką ir nu tę
sęs ant gatvės, pradėjo mušti, 
žmonės apstojo. Visi manė, 
kad tai kokia vagilė, bet vy
ras sako: „Tai mano pati, pa
metus mažus vaikus, išbėgo 
su kareiviu ir negrįžta!’’ Anas 
viską jai atleidžiąs (?) tegu 
tik grįžtanti vaikų augiu ti. O 
vyras doras, ne girtuoklis.

Kareivis nubaustas mir
tim.

Peterburgas. 8 d. rūgs. Nu
baustas mirtim kareivis už šo- 
yimą į generolą Misčenko. 
Sovikas iš jo buvo geras: ge
nerolas stovėjo už 1000 žings

nių toli, o jis pataikė ir su
žeidė valdžios berną. Gaila, 
kad jo neliko.

ZINI0S1S VISUR
Štreikas Švedijoj.

Stockholm, 15 d. rugsėjo.
Streikas vis da nesibaigia. Iš- ( Buliškai 
rikktas liko taikos teismas, į j 
kurį įeina atstovai nuo dar-

me laike parlamentas tarė a- 
Įpie kalinių paliuosavimą. Ste-Į 

i būtinas supuolimas. Persijos 
dvasiškija kol kas eina su 
žmonėmis išvien.

1$ AMERIKOS niaus iki rytui sugrįžtant, par
ėjęs iš karčemos namo pus
ryčių bėdavojo, kas galėjo su 
Bronium atsitikti. Mergos at
sakė, kad Bronius iš vakaro 
sakė eisiąs ant stoties. Anta- 
nasklausė: „KurZofija?’’ Mo
tina sako: ,. Išėjo į bažnyčią”.

Zofija gi tą rytą5 vai. atsi
kėlus vėl nuėjo pažiūrėt savo 
aukos ir vėl radus gyvą dar 
kelis šūvius paleido ir sugrį
žus į miestą, pasiskolinus nuo 
tūlos moteries 5 dol., nusisam
dę vežimą su vienu arkliu ir 
atvažiavo į Waterbury pas 
Juozą Pečiulį. Abudu išvažia
vo. Važiuodami pakeliui dar 
nusipirko kitą revolveri ir 
nutraukė tiesiog pas Zafijoa 
auką. Ištolo nepatėmijo pas 
auką gyvybės ženklo. Pečiu
lis paleido akmenį, ir patėmi- 
jęs, kad dar gyvas, Pečiulis 
paleido dar du šūvi u iš naujo 
revolverio. Rotam Zofija pri
ėjo prie aukos, prisilenkė ap
žiūrėti ar dar gyvas. Pate 
mijus, kad dar gyvas, traukė 
britva skersai gerklę,—kad 

I nuo vienos ausies iki kitai 
perplovė (bet gerklės vis dar 
neperpiovė) Ir abudu kas 
sau atsiskyrė palikę auką. 
Tas iš eilios trečiasis ir pasku
tinis punktas tragedijos atsi
buvo subatos ryte apie 8 vai. 
Apie 2-rą vai. po pietų (tą 
pačią dieną) du vaiku, vaikš
čiodami po girią, užtiko Bro
nių kraujuose paplukusį, vie
nok dar gyvą, kad pamatęs 
vaikus prašė vandens,bet vai
kai nusigandę uubėgo į arti
miausią grįčią ir pasakė, ką 
uetoli girioj matę. Gyvento
jas paėmęs vedruką su vande
niu nuėjo pas nelaimingąjį, 
kuris, sako, kuone visą ved
ruką vandenis išgėrė. Tas 
žmogus davė žinią policijai, 
kuri nelaimingąjį nugabeno 
į ligonbutį dar gyvą. Su ne
laiminguoju kartu ambulen- 
ce važiavo ir jo brolisAntanas 

Vežant nieko nekalbėjo, 
sako Antanas, bet ligonbu- 
tyje daktarams atgaivinus 
gražiai šnekėjo iki 8-tai vai. 
vakare ir išpasakojo viską 
apie savo atsitikimą; tukiu 
bildu policija suspėjo suimti 
Zofiją ir Pečiulį ir pristatyti 
į ligonbutį prieš nelaimingą
jį Bronių, kuris prieš polici
jos akis pripažino, kad jiedu 
jį užmušė. Sulaukęs iki 8 vai. 
45 miliutų persiskyrė su kan
čiom ir su šia pasaule.

Kas su Bronium atsitiko, 
tai viskas parašyta iš jo pa
ties papasakojimoligonbutyje 
broliui Anntnui. Kitos žinios 
surinktos nuo tę artimiausių 
ir geriausiai žinančų žmonių.

Dar reikia pridurti, kad 
tas nelaimingasis kankinosi 
didžiausiuos sopuliuos visą24 
valandas. Jis taip norėjo gert 
vandens, kad žolę apie save pe 
šęs ir čiulpęs. Vietoj pagalbos 
tik sulaukė po kelis kartus 
savo budelius, kurie kas kar
tas vis vaišino naujomis kul
komis ir pagaliuos britva Kuo
met pamatęs ateinant, kad 
pribaigti jis vis prašęs, kad 
nors daugiau nedarytų nieko, 
vienok budelių širdis negalėjo 
suminkštinti, o gintis neturė
jo pajiegų.

Toji tragedija, menama, 
greičiausia atsitiko dėl pinigų

Laidotuvės atsibuvo 20 die
ną rūgs. 3-čią valandą po pie
tų su Lietuvos sūnų draugys
tės kapelija, nes velionis ilgą 
laiką pats prigulėjo prie virš- 
minėtos kapelijos.

Velionis buvo doras vaiki
nas, švariai visada užsilakė ir 
negirdėt, kad butų nuskriau
dęs ką, vienok prie kokių 
prakilnesnių dalykų ir nepri-

Baisi tragedija.
Union (’ity, Conn.

Rugsėjo 17 dieną pagarsė
jusi lietuvaitė pijanistė Zofi
ja Kreičmoniutė (kurios foto
grafija „Tėvynėj” buvo pa- 
italpinta) su Juozu Pečiulių 

tuviu) iš Waterbury Conn. 
rimui rusiškai-amerikoniško sušaudė ir supiaustė lietuvį 
vaizbos namo, panašaus tam. Bronių Kulvinską.
kokis jau susitvėrė Amerikoj Dalykas tame: Antanas ir 
po vardu amerikoniškai rusiš-: Bronius Kulvinskai laiko 
: . .. . . . karčemą Union Cityj, jiedu
ko namo. Amerikos vaizbūnai K ir-j abu laikėsi pas Kreicmonus. 

. m.
Bronius parodė Kreičmaniu- 
tėmsapie $801) pinigų. Zofija 

. tą pačią dieną po piet išsiva-
_ dilio Bronių į girią pasivaikš-

Fez, Morokko, 17 d. rūgs. |vienok neilgai vaikščio-

— amerikoniškas 
vaizbos namas.

Peterburge randasi didelis]- 
bininkų ir kapitalistų, leis- skaitlius Amerikos.vaizbos at-ip ( 
mas turės išdirbti taisykles, stovų, kurie darbuojasi šutvė- 
ant. kuriu o-alPtn ansdtaikvti ___ ; ___ .............. ........ ------- .ant kurių galėtų susitaikyti 
abi pusi.

Ispanijos reikalai.
Madrid, 15 d. rūgs. Re pu

blikom} pasiuntinis Rios pra
nešė iš„TZ Iš Barcelonos, kad ten stengiasi paeina udoti iš Rusi-Ketverge 1G_«ą dieną š 
užsidaro 120 mokyklų. Uždą- Jos Plači’l ri,lk0-

laikys taip, Sukilėlių vadas nužudyrė jas valdžia ir 
kol tik miesto burmistras ir 
klebouas nepraueš, jog jau 
viskas ramu. Rios tvirtina, Sultono hareme liko nužudy- jus sugrįžo abudu namo ir 
kad valdžia laikanti kalėjime tas sukilėliu vadas EI Roghi, nieko blogo 
300 ypatų, nes jie gali iššauk- kuris stengėsi 
ti išnaujo revoliuciją, kaip sosto sultoną ir 
liks paleisti. į kos sultonu.

kad valdžia tai

neatsitiko. Aut 
numesti nuo rytojaus 17-tą d. po piet, Zo- 
likti Morok- • fPa .';ėl.!*i.vaJi'“ Broni;! ,l’a- 
Q si vaikščioti. Nuėjus juodviem
bprendziama, N girją įdu įimtu pėdų atstui 
padare atsa- nuo gelžkelio senosios, stoties 

kydama ant Franciui jos pro- link Waterbury’o] susisėdo 
testų prieš laikymą daugelio ant Įiievutės. Besikalbakt 
sukilėlių kalėjime. Bronius pasviro aut alkūnes

' . . lyg sutingęs. Zofija užklausė;
Ministerių kabinetas imsi- Gal nori miego, kad pasvi-

leido prieš ŽydllS. rai? Gali užsnūst, aš savo ske- 
Peterburgas. Žmonių švie- petaite (* tau veidus uždeng

ti mo ministeris norėjo, kad ]s’u. kad musės neprieitų, 
visai nebūtu priimami žydai loliau ji kalbėjo. ,,As pa- 

' ,1. • i dabosiu, kad tau nieko blogo
į augStesnes mokyklas, vienok ,leat8itiktų B,.t dar 
ministerių kabinetas pripaži- Ljn ald kelio apsidairyti, kad 
no, kad Peterburge ir Mas- (\ja kas mus neužtiktų”. Išė 
kvoj ant šimto kitų studentu jus ant kelio išsiėmė Broniui 
galima priimti nuo 3 iki 5 nematant revolverį, sugrįžo 

’’ : „tu dau
giau meilės tarp poros near
dysi !” — keturis šiuvius pa
leido į jį.

Bronius iš karščio atsistojo 
dar, bet vėl krito, nes buvo 
strėnkaulis nukirstas. Zofija 
savo kruviną darbą atlikus, 
metė pas savo auką revolverį 
ir pasakė „dabar einu save 
nusižudyti.“ Bronius tūlą lai
ką gulėjo apsilpęs, vienok vė
liaus atsipeikėjo ir parašęs 
laiškelį, kas jį nušovė, įdėjo į 
kišenių. Laiškelis taip prastai 
parašytas, kad vos galima par- 

Frančų skaityti nes iš silpnumo ne- 
Louis galėjo aiškiaus parašyti. Bro

nius liko girioj merdėt. Zofi
ja parėjo namo ir... ramu.

Pavakaryj Zofija pasivadi 
nūs Deltuvų mergaitę 11 ine-

. už k jis t,} ir pasijėmus lazdą, nuėjo 
pažiūrėti savo aukos. Arčiaus 
priėjus toji mergaitė išgirdo 

; balsą: ,,Antanai, Antanai!’’ 
Monterey, Meksiko. Prane- Zofija atsakė ,. Here is not 

ša iš Saltillo, kad didelis bu- Anthony, būt Sofie” ir priė- 
rys žmonių bombardavęs Aus-i-Ū18 ’az,^a Pa^a<^e5 ta mergai- 
... . i * r i te bijojosi artyn prieiti, tiktriios konsulatą namą, kuri ,.J * l z’ j vadino Zofiją eiti salyn. Mer
Austrijos konsulis gyvena], gaits klailt5^ kas tę per žmo- 
Metyta akmenais į langus ir gng guli, Zofija atsakė, kad 
duris. Šitą žinią prisiuntė kon- ten koks bomas guli ir, grasi- 
sulio pati. Mat tą dieną a p- 110 tai mergaitei, kad niekam 
vaikščiojamos buvo metinės užakytų, nes esą paskui mu- 

i .. i. i, • dvi paims i „dželą . Paėjussukaktuves nuo apskelbimo; , *, -• ’z ...A ...1 . da galu, vėl Zofija pnkalbi-
nepri klausom y bes Meksikos. n^jo mergaitei, kad nie- 
Minia įnirtus buvo ant vai- kam nesakytų, nes sako: ,,aš 
džios už žvėriškus darbus, to- tave užmušiu”. Ir išsitraukė 
dėl neaplenkė nė Austrijos petnešos britvą. Mergai-
kousulio tė niekam nesake, ką matė,

iki rytojaus |>o piet. Tą va- 
Streiklaužius varo iš dar- karą Antanas, nesulaukdamas 

bo. ak-
Stockholm, 16 d. rūgs. Mi- tais (nes Bronius raktus nuo 

nia duonkepių vai kščjojo karčemos turėjo), parėjo na- 
.... . mo pasiimti revolverį, nes
šiandien po kepyklas ir stab- - •> -„ i, • i-\ . mane, reikes karčemoj gule-
dė darbą isvarinedami streik- per naktį, kad neturi rak- 
laužius. Nekuriose kepyklose tų kuom nžrakynti karčemą, 
išmušti langai. Policija areš- ■ 

jos kunigas kreipėsi į laikinį tavo streikierius. Tramvajų 
medžilis (parlamentą), kad i darbininkai nusiuntė pas 
jis suteiktų kaliniams liuosy-'darbdaviusdeputaciją praneš- 

bę ir pasveikino jį už įvedimą ti kad į darbą negrįš, kol tik 
naujos tvarkos. Tame pačia-'nebus primiti visi streikieriai.I

iš- 
iš-

Aštri cenzūra.
Madrid, 15 d. rūgs. Libera

liškieji dienraščiai apskelbė 
protestą prieš aštrią valdžios 
cenzūrą: jie žada sustreikuot, 
jeigu valdžia nenusileis. Vi
daus dalykų ministeris giria 
cenzūrą, sakydamas, jog ji 
reikalinga žmonių labui. 
Dienraščiai ketina susižinoti 
su karalium Alfonsu.

Orinis vežimas.
Paryžius. Inžinierius ir 

radėjas P. Laur apskelbė
radęs orinį omnibusą (vežimą), 
kuriuom galės vežioti žmones 
ir daiktus. Jis kreipėsi į mies
to tarybą, kad duotų jam pi 
nigų savo išradimo padary
mui ir įkūnijimui. Sako Pran
cūzijoj jau užpatentavęs jį, 
bet negalėsiąs garsinti, kaip 
padarytas jo orinis omnibu
sas, kol neužpatentuos kitose 
viešpatystėse. Jaigu teisybę 
jis sako, tai geras daiktas.

Daugiau tavorų įveža.
Washington. Išvežimas ta

vorų iš Prancūzijos į Suvie
nytas Valstijas žymiai pasidi
dino, pasidėkavojant naujojo 
tarifo [muitui įvedimui. Pra
ėjusiam mėnesyj atvežta 76 
kartus daugiau, negu jiereitą 
metą tame gi mėnesyj. Ypa
tingai atvežami odos išdirbi
niai.

A. Mickevičiaus paminėji
mas.

Konstantinopol. Jaunosios 
Turkijos vardu taip vadina
mas „vienybės ir progreso” 
komitetas, paminėjo garsųjį 
lenkų poetą, A. Mickevičių, 
prikaldamas prie sienos to 
namo, kur poetas pasimirė, 
iškabą su parašu: Čia pasimi
rė garsingas _}>oetas Adomas 
Mickevičius, Turkijos drau
gas. — Vienybės ir progreso 
komitetas’’. Be to d a buvo 
padaryta mieste ant gatvių 
kelios manifestacijos garsaus 
poeto atminčiai.

Persijos dvasiškija su 
žmonėmis.

Teheran. Vyriausia Persi-

žydų: miestuose, kur neleista Pr*e J° ’?* pasakius: 

žydams gyventi, galima pri
imti nuo 5 iki 10 žydų ant ki-l 
tų tautų 100 studentų ir mies
tuose, žydų apgyventuose, 
nuo 10 iki 15. Į vaizbos mo
kyklas žydai gali būt priima
mi be aprubežiavimo. Matyt, 
ir ministeriai supranta, jog 
žydai vaizbą geriausiai moka 
vesti.

Kaip greit važiuojama or 
laivių?

Ostenda, Belgija, 
zijos orlaivininkas 
Paulhen atvyko į čia savo or-l 
laivių, pralėkdamas po 2 kilo-j 

metru Į 1,20 myliso] į 3 miliu
tas 15% sekund<ąs 
gavo 5000 frankų.

Būrys užpuolė konsulatą.
I . -- - -- —

I

bet revolverio namie nerado, 
todėl manė, kad Bronius kur 
išeidamas ir revolverį pasiė
mė Į vėliau pasirodė, kad Zo
fija su tuo pačiu revolveriu 
Bronių šaudė].

Antanas nesulaukęs Bro 1 aidėjo. korenpondeidaa.
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(Tąsa.)

savęs užganėdinimui. Čia jau 
apsireiškia prasižengimas 
prieš žmonių gamtą, nes ne- 
kurie (dauguma) žmonės ver
čiami yra aikvoti savo energi
ją. įdedant ją į produktus ir 
tik iš tų produktų galėtų gra
žinti ją sau. Kada tie produk
tai lieka nuo dirbančiųjų 
atimti, tad pas juos energija 
nyksta, o ją praryja tie. kas 
visai ueaikvoja savo energi
jos produktų darymui. Iš čia 
aišku, kodėl darbininkai eina 
vis silpnyn, o kapitalistai ir 
valdininkai stipryn. Valdžia, 
gyvendama svetimo triūso 
produktais, darosi vagimi tik
roj to žodžio prasmėj. Tiktai 
tas gali būti pavadintas tikru 
vagimi, kas vagia pas kitą 
energiją arba tos energijos 
padarytus produktus. Pas 
mus paprasta vagimi vadinti 
tą. kas iš valdiškos ar priva- 
tiškos girios malkų parsivežė 
grįtelės prisišildimui, kas iš
drįso žvejoti ne savo upėj, kas 
prisisavino jam reikalingą že
mės sklypą. Jeigu pats žmo
gus medžių nesodino ir neap- 
žiurėjo, jeigu jis pats upės ir 
žuvių nepadarė, jeigu žemė 
ne jo rankomis sutverta, tai 
ji negali pasivadinti vieno 
žmogaus savastim. Ir žmonės, 
kurie naudojasi iš gamtos do- 
vauų, nežiūrėdami, kur jos 
raudasi, kad tik kitas neaik- 
vojo energijos jų apdirbimui, 
negali būti pavadinti vagimis.

Šiandien yra priešingai: 
didžiausius vagis vadina dori- 
ninkais, o žmonės, norinčius 
naudotis tik iš gamtos, o ne iš 
svetimo triūso,—vagimis. Val- 

idžia ant kiekvieno žingsnio 
gina kapitalistišką dorą, ku
ri yra gryna svetimos energi
jos vagystė. Ta biauriausia 
vagystė—vertimas vienos kle- 
sos žmonių daryti produktus 
sau ir kitai klesai (kapitalis
tams ir valdininkams) ir da 
kitai klesai geresnius, negu 
sau—yra pripažinta įstaty
mais. Žmonės su šita vagyste 
taip apsipranta (tur būt todėl, 
kad ji juridiška), kad net so- 
cijalistiški draugijos elemen
tai pripažįsta ją paprastame 
gyvenime už šventa. Menką
sias vagy steles, prie kuriu 
kapitalizmas priverčia neno
romis daugybę žmonių, neno- 
riančių da dvėsti iš bado, jie 
skaito už daug svarbesnes, 
didesnės bausmės užsitarnau
jančias. negu tą baisiausią 
vagystę, kuri kankina didžią
ją dalį žmonių, dėl kurios 
apvogtieji verčiami yra grieb
tis prie smulkiosios vagystės. 

Valdžia išleidžia jos reika. 
lams ir jos nuomonei tinkan
čius įstatymus. Paklauskite, 
kiek tų įstatymų žino žmonės. 
Žymiausi juristai ir tai negali 
žinoti visų salies įstatymų, 
nes jie vos sutelpa į kelias 
storas knygas. Išskirus men
ką juristų skaitlių, milijoni
nės žmonių minios nėra skai- 

i čiusios įstatymų, nėra studi
javusios jų, bet gyvena pa
gal savo supratimą apie gerą 
ir blogą, stengiasi gyventi 
taip, kaip gamta liepia. Val
džia savo išleistais įstatymais 
įgązdina ir sudemoralizuoja 
gyventojus: jie nuolatos susi
duria su kokiais ten jų noram 
priešingais uždraudimais. — 
uždraudimais, visai nereika 
lingais jų gerovei: jie visuo
met dreba prieš valdžią, kuri 
pasiryžus yra bausti juos už 
jiems nežinomų įstatymų per-, 
žengimą. Jeigu da tie įstaty
mai butų amžini, gal kaip 
nors žmonės įsitėmitų ir at
mintų juos, bet žinome ge
rai, kad nuolatos valdžia 
juos maino, taiso. Valdžia

— Dabar pasakyk man. 
Maike. kaip didelė yra žemė?

— Aš nesuprantu, kaip tu 
nori žinoti: ar kiek ilga juos
ta turėtų būti, kuria galėtum 
apjuosti žemę, ar kiek kvad
ratiškų mylių turi žemė sy
kių su vandenimis?

— Man vistiek. Tik grei
čiau atsakyk.

— Kiek mylių yra sausu
mos — sunku pasakyti, nes 
apart didelių salų randasi be
galinis skaitlius mažų sale
lių. Tik tiek yra žiuoma, kad 
vanduo užima apie tris sy
kius daugiau vietos aut žemės 
kamuolio, negu sausžemė. O 
kas link juostos, arba linijos, 
kuri perstatoma yra einančia 
per vidurį žemės arba, teisin
giau sakant, apjuosiančia že
mę. kuri vadinasi ekvatorium, 
ta linija turi apie 5400 lietu
viškų mylių.

— Pasakyk, ką reiškia tas. 
kaip tu sakei, ekvakvorius?

— Tu ir ištarti negali. Tai 
vadinasi ekvatorius. Persta
toma yra linija, einanti taja 
žemės dalim, k ur saulė stovi 
visada tiesiai. Ekvatorius da
lina žemės kamuolį į dvi lygi 
dali: viena dalis vadinasi pie
tinė, kita-žieminė. Ir į vieną 
ir i kitą pusę nuo ekvatoriaus 
aut kelių šimtų mylių yra di
delis karštis: ten, galima sa
kyt, viešpatauja amžina vasa
ra.

— Aš dar nesuprantu, vai
ke, kaip tas ekvatorius eina.

— Kad geriau suprasti, 
paimk obuolį ir apiplauk pei
liu aplinkui jo tiesią liniją. 
Pasirodys, kad ta linija da
lija obuolį į dvi dali. Dabar 
supranti?

— Jau. Bet dėlko ten karš
ta?

— Todėl, kad saulė stovi 
tiesiai: jos spinduliai puola 
tiesiai ant žemės,—niekas jų 
nesustabdo, nesulaužo.

— Aš šiandien apie spin
dulius nenoriu kalbėt. Pasa
kyk man, kaip ilgas kuolas 
butų, kuriuo galėtum perdur
ti žemę. Jeigu galima, tai aš 
išdursiu skylę per žemę ir iš
lįsiu į antrą pusę. . . o sako, 
kad ten Lietuva yra. Ne šif- 
kortės nereikės.

— Jau nekalbant apie že
mės vidurius, kurie tave su
tirpintų, jokis kuolas neišlai
kytų, nes jis turėtų būti 1740 
lietuviškų mylių ilgio.

Ar negali pasakyt man. 
kiek mylių reikėtų lįsti į že
mę, kol pasiektum jos vidu
rį?

— Aiškus dalykas: jeigu 
parduri m ui žemės reikalingas 
butų 1740 mylių kuolas, 
tai lig vidurio reikia pusė to 
skaitliaus, t. y. 870 mylių.

— Aš nemislijau, Maike, 
kad žemė yra taip didelė.

— Todėl nesupratai, kas 
yra tie žemgaliai, vieną ku
rių sakos daktaras Cook išti- 
ręs.

— Aš ir dabar da gerai ne
suprantu.

— Et, kokis tu nesąmonin
gas. Štai apiplovei obuolį. Na, 
žiūrėk: dvi lygi dali. Pats ga-1 
las vienos dalies ir antros va
dinasi obuolio galais, taip 
pat žemes galai vadinasi žem-Į 
galiais. Jeigu, kaip sakiau, 
saulė stovi ties pačiu ekvato
rium, nuo kurio žemės galai .
gana toli, tai ir spindulių tie taikėsi išleisti koki-nors jai 
žemgaliai gauna visai mažai.

1
milijonai žmonių, katrie aria
te žemę, darote geležį, kasate 
anglis, turite tėmyti. Valdžia 
teiksis rytai įstatymą atmai- 
nyt —ir vėl jus temykite, nes 
kitaip-galvą nuo pečių!

Norint gerai pažinti įstaty
mus, reikėtų vien tik juos stu
dijuoti. atmetus visus darbus 
i šalį. Gyventojams ueziuaut 
įstatymų-yra biauru, nes ne
žinai, kurie tavo žingsniai da
romi pagal įstatymus ir kurie 
prieš juos. Padarysi ką-nors 
prieš — nubaus, ir da neži
nai, kokia bausmė skiriama 
uz kokius prasižengimus. 
Žmonės, jeigu ir skundžia 
vienas kitą valdiškam teismui, 
nežino vienok, ar skundas 
pritaikytas prie įstatymų, ar 
įstatymai pasmerkia apskųs
tojo pasielgimus. Jeigu kar
tais iš praktikos ir yra žino
mi žmonėms keli įstatymai, 
tai tik niekinga jų dalis. Ar
gi gali žmonės užsiimti įstaty
mų mokinimosi, kada jiems 
rupi žemę arti, čeverykus sin
ti. namus statyti?

Pati prigimtis diktuoja 
žmogui, kaip jis turi elgtis 
su savimi ir kitais, ^mogus 
žmogui kartais gerą daro, 
uors įstatymai jo neverčia taip 
elgtis. Įstatymai nesumažina 
piktadarysčių skaitlų. nes jų 
prisipildė jau visa pasaulė. 
Prasižengimai prieš įstaty
mus nemažinąs, o didinas. 
Žinome gerai, kad tokį apsi
reiškimą pagimdo kapitaliz
mas—iš vienos pusės, netin
kanti gyvenimui įstatymai ir 
nežinojimas jų iš kitos. Vie
nok da neviskas. Gyventojai, 
nežinodami įstatymų, verčia
mi yra nuolatos pasilikti bai
mėj: jie nežino, kada policis- 
tas išpers juos per veidus, ka
da valdininkai pasodįs užgro
tų arba nubaus piuigiškai. 
Jie yra vergai, kuriems 
nuolatos prisieina drebėti 
prieš galingo Viešpačio veidą, 
kuris nežinia ko pageidauja 
ir už neišpildymą jo pageida
vimų baudžia vergus. Šian
dieninės valstybės ukėsas tu
ri taip-pat spėti įstatymus, 
kaip vergas savo pono norus.

Įstatymus išleidinėja ne tik 
monarchiškos ir despotiškos 
valdžios, bet ir republikoniš- 
kos. V isai yra melagingas jo jaį reikia dabar vargti, 
pasakymas, kad tose viešpa- o vyras safcOi 
tystėse, kur žmonės savo iš- 
rinktiesiams paveda išleidinė
ti įstatymus, esanti demokra
tiška tvarka, t. y. visi gyven
tojai dalyvaują šalies reikalų 
sutvarkyme. Didžiausis nede
mokratiškumas apsireiškia 
jau tame, kad moterys ir atei
viai, arba žmonės, neturinti 
tam tikro turto, arba nepra
gyvenę vienoj vietoj paskirtą 
laiką—negali dalyvauti rinki
muose savo įgaliuotinių. Da- 
leiskime, antgalo. kad visi da
lyvauja rinkimuose,bet įstaty
mus leidžia vien tik išrinktie
ji,—ar jau bus demokratišku
mas pilnoj to žodžio prasmėj? 
Toli da ne. Išrinktųjų sauje
lė, daleiskime, balsuos už ko- 
kį-nors įstatymą; balsai pasi- 
dalįs į dvi ar daugiau priešin
gų pusių; kurioj pusėj bus 
daugiau balsų, ta išlaimės. 
Didžiuma balsų gali būti at
mesti naudingi žmonėms įsta
tymai ir ta pati didžiuma ga
li užtvirtinti negeistinus vi
suomenei įstatymus. Parla-1 
rneuto ar kitokios įstaigos di 
džiuma da nėra gyventojų di
džiuma. Būna taip, kad tik 
vienas, du žmonių atstovai iš
reiškia visuomenės didžiumos 
norus, o kiti visi būna tam 
priešingi. Vieni atstovai sto
vi už tokius įstatymus, kurie 
tinka jų ypatiškiems reika
lams, kiti-už tuos, kurie pagal 
jų nuomonę išrodo gerais. 
Bet vieni ir kiti išreiškia tik 
savo nuomones, nežinodami, 
ar jos tinka gyventojų didžiu
mai.

(Toliau bus)
A. Antonov.patinkamą įstatymą, o jus

Kada žmogus turi 
vesti.

vesti ?Kada žmogus turi 
Niekados kol jis yra da vai
ku. Tas suprantama ir be pa
sakymo. Kuris jaunas veda, 
tas riša sau prie kaklo girn- 
akmenį, o tas niekad neduos 
jam pasikelti.

Gyvenimas mums aiškiai 
parodo, kad kuris apsiveda 
vos tik sulaukęs 19 arba 20 
metų, tas padaro neatitaiso
mą klaidą. Praslenka keli me
tai ir karšti meilės jausmai 
atšala, o šeimyniškas gyveni
mas jį pririša prie namų,suri
ša jo jaunai dvasiai sparnus 
ir jis, pažiūrėjęs į svaiginantį 
pasaulį ir pamatęs jame lais
vus, kaip paukščius savo 
draugus, pasijunta vergu.

Tokią pat klaidą padaro ir 
mergina, kuri būdama da ne
pilnametė eiua už vyro, ir da 
didesnę klaidą ji padaro, ka
da eina uz nepilnamečio vyro. 
Šeimyna paprastai remiasi 
aut vyro,todėl jis turi pažinti 
gyvenimą, kaip geras amat- 
uinkas savo amatą. Kas gyve
nimo paslapčių bei įstatymų 
nepažįsta, tas savistoviai ne
gali gyventi: jokis vyras ne 
gali būti tada galva šeimynos.

Patarlė sako: ,,meilė yra 
spanga”. Tų žodžių filozofija 
taip aiški, kaip du-syk-du— 
keturi. Kada žmogus apserga 
meilės liga, jis palieka ir 
spaugas, ir kurčias ir... net 
paikas. Jo akys, jo mintys, 
jausmai — viskas sukoncen
truota numylėto j esybėj: jis 
deda visas pastangas, kad su 
ja susirišti ir būti laimingu. 
Apie kitką jis nepaiso. Tas 
atsitinka su žmonėms nesu- 
breudusio amžiaus. Kada žmo
gus suauga prote, įgyja pla
tesnes pažiūras į gyvenimą, 
pamato savo jaunystės klai
das, entuzijazmas pradeda 
pulti, o jo vieton auga nusi
minimas ir neapykanta. Mo
teries akis jau nežaidžia, kaip 
žaidė merginos, iš vikraus kit
kart jaunikaičio; dabar pali
ko sunkus ir nerangus vyras, 
kitkart jie meiliai glausdavo
si viens prie kito,dabar-gi ša
linasi: pati kaltina vyrą, kad 

k I 
kad jis butų 

buvęs laimingas, jei nebūtų 
jos pažinęs.

Statistika parodo, kad iš 
šimto tokių, kurie apsivedė1; 
neturėdami daugiau kaip 20 
metų, tik vienas buvo laimin
gas.

Neprivalo žmogus vesti, j 
kuris neturi užtikrinto pačiai 
užlaikymo. Kiekvienas turi at
siminti, kad apsivedus iškaš- 
čiai dvigubai pasididina, o jei 
skurdas per duris žiūrės, mei
lė per langus išeis

Bet klausimas, kaip ir ka
da geriaus apsivesti ? Kada 
žmogus turi vesti, draugija; 
da neturi tam tikrų taisyklių ■ 
ir abejotina ar kada nors tu
rės, nes vienas išsivysto anks- i 
čiaus, kitas vėliaus, taip kad 
jokių taisyklių prie to pritai
kyti nėra galima; antra —t 
draugija savo nariais taip to
li da nesi* apina. Teisingiausį j 
patarimą tame klausime duo
da Dorothy Dix, kuri tarp 
kitko štai ką sako:

„Pakol vyras yra pavargęs 
nuo lakstymo gatvėmis su sa
vo draugais — vaikėzais, pa
kol jam rūpi daugiau žaislai 
ir kitoki bergždi dalykai negu 
namai, tolei da neatėjo laikas 
jam vesti.

„Vienok vyras turi ajraives- 
ti, kol da nepersenas. Senam 
vyrui pati negali būt draugė, 
kaip ir jis negali būt jai. 
Tarp 25 ir 45 metų — tai lai
kas vyrui apsivesti. Po 45 me-j 
tų jau per vėlu ! tuomet pas; 
žmogų pasidaro daugiau skil- j 
vio, širdies. Tokis žmogus pa- 

, prastai veda tik dėl to, kad 
j būtų kam gydyti jo reumatiz-

I 
mu ii* išvalyti kambarį.

Kas čia pasakyta apie vy
rus, tas pats atsineša prie 
merginų arba moterų.

Renkant gyvenimui drau
gą ar draugę, visuomet reikia 
žiūrėti, kad abiejų būtų maž
daug panašios pažiūros ir bū
das. O koks kūno būdas i»a- 

ižinti nesunku, nes tą pasako 
judėjimas žmogaus veido, jo 
galva, jo akįB ir visa jo išžiū
ra. Žmonės, kurie turi tarp 
savęs maž-daug panašią išžiū
rą, tie turi panašią nuomonę 
ir būdą. Žmonės plataus ir 
trumpo veido, su trumpa už
riesta nosim, yra skaitoma 
prie žemesnės klesos; jie yra 
pikti, kerštingi, bukapročiai, 
nemaudagųs ir tankiausiai 
linkę prie pikto. Prie tos pat 
rūšies priklauso žmonės ir bu 
plonomis, visuomet atidaryto
mis lūpomis kaip lygiai ir aįot jus,'~200 tūkstančių 
tie, kurie turi mažutes akis, 
žemos kaktos ir atsikišusius į 
pakaušius. Prie augštesnės J 
klesos skaitomi žmonės pail- Štai, meldžiamiejie 
gų veidų, bu ilgomis nosimis, didelė knyga, da didesnė, 
didelėmis akimis ir augštomis gu Biblija. Ji vadinasi: žemė, 
kaktomis. Rūstaus veido žino- Joa puslapiai — tai įvairiausi 
nės yra gabus ir mislinčiai. sluogsniai, kurie dalyja pra-

Žmonės, kurie kalbėdami eities istoriją pagal jos per- 
šypsosi, yra lengvatikiai, be mainų. Suakmenėjusios tuose 
tvirtos nuomonės ir mėgsta sluogsniuose gyvulių ir aug- 
patai kauti. menų liekanos — tai raidės,

Ir taip iš žmogaus akių ir kurias tirinetojai išmoko jau 
veido, geriau galima jo psi- skaityti, 
chiją išskaityti, negu iš kny- i 
gos. Jo akys pasako net ant 
kiek jis yra išlavintas, nors 
jis tą stegtųsi ir paslėpti. Tai
gi kuo vienas į kitą panašės 
uis, tuo panašesnė bus jų psi- 
chija, o kadangi žmonės tik puvo kūno sudėjimas 
tuomet gali būti sutikime, ir kaip jie galėjo išrodytp 
kada sutinka jų nuomones, neg mums pasako akmens, 
tai kiekvienas prieš apsive- į kuriuos jie pavirto.

Tarp kitų gyvūnų męs ran
dame ir žmogų. Kaip jis vedė 
gyvenimą, ką jis valgė ant 
pietų, kiek jis svėre — męs 
to nežinome. Męs tik žinome, 
kad jis buvo daugiau pana
šus į šiandieninę beždžionę, 

o . ką liudija sulyginimas jobulyg švento rašto, pirmu- . . ...i . . kaulų su kaulais pastarosios,tini žmogų sutvėrė Dievas. ’ . ,Tas darbai "tapo atliktai, Sėd
* x _ . prastesni žmogų raudame. Jotoj dienoje po sutvėrimo pa-:Į_ ... . . ..JTJ V... , . . . kojos kreivos ir trumpos, liesaules. Ir atliktas labai moks-..... . , , muo ilgas, rankos ilgos, vir-liskai, nes Adomas, nors bu-i. . . . . . j - -, ’ sugalvis suplotas, žandai ilgivo ką tik užgimęs, pradėjo & 

ko-tai ilgėtis ir skųstis, kad 
jam kasžin ko trūksta... 
sutvėrė Dievas jam Jievą

Tokia žmogaus atsiradimo 
istoriją mums suteikia neklai
dinga Biblija, kurios auto
riam snereikė jone faktų nė per
sitikrinimų. Jie rašė po įtek
me dvasiško įkvėpimo ir visai 
ne manė, kad jie gali apsirik
ti, kad galės kas-nore darody- 
ti jiems klaidą. Mokslas jiems 
buvo svetimas, gamta nepa
žįstama, tirinėti nemokėjo, ir 
jei gyvendavo vienoje pusėje 
upės, tai netikėdavo, kad 
žmonės galės kada-nors ištir
ti kas yra kitoj pusėj.

Ir jie buvo neklaidingi.
Praėjo čieli šimtmečiai ir 

žmonės vis jiems tikėjo. Bet 
atsirado žingeiduoliai, kurie 
neužsiganėdinę Biblijos išaiš
kinimais apie atsiradimą žmo
gaus, pradėjo tirinėti praeitį.

Ir kas gi išėjo ?
Pasirodė, kad žmogus ne- 

kuomet negalėjo ant žemės 
atsirasti šeštoj dienoj po jos 

; susitvėrimo, nes iš pradžios 
ji buvo pavidale didelio ugni
nio kamuolio, ir milijonai me
tų praėjo, pakol ji ataušo iki 
tiek, kad galėtų ant jos atsi
rasti gyvybė. Biblijos išva
džiojimai pasiliko dabar jau 
klaidingi; žmonės pamatę, 
kad ji nieko nežino apie atsi
radimą žmogaus, pradėjo apie 
viską abejoti, kas tik joje pa
rašyta.

Ir tiriuėjo toliaus.
Kunigijai tas nepatiko. 

Prasidėjo persekiojimai. Bet 
tas mokslo vyrų nenugązdino, 
atpenč, da daugiau užintere- 
savo.

Tirinėjimai galų gale

siaut turėtų apie tai žinoti-
lksas.

Pirmutinis žmo=
gus
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parodė, kad pirmutinis žmo
gus visai nebuvo panašus į 
šiądieuinį. Jie atsirado apie 
200,000 metų atgal. Jis gyve
no išvien su dabar jau išny
kusiais gyvunaiB. Jis buvo 
daug žemesnis už šiandieninę 
beždžionę.

„Jei mę« persikeltume į va
karinę Europą už 200 tūks
tančių metų atgal’* sako Boel- 

iche, „tai teu, kur šiandien 
gražus miestai, kur teatruose 
griežia muzika ir šoka balie- 
tą, męs pamatytume neperei
namas girias, kur gyveno 
plaukais apžėlę mus tėvai*’.

Bet palaukit, jus mokslin 
čiai ! Malonėkite mums paaiš
kinti iš kur jums žinoma 
kaip išrodė pirmutinis žmo
gus ? Jis jums nepaliko savo 
paveikslėlių, nepaliko stovy 
lų nė knygų. O Jis gyveno, 

i me-
tų atgal.

Mokslas ant to atsako:
Štai, yra

ue-

Ir sako tirinetojai:
Juo gilesnį imam sluogam, 

juo senesnius randam gyvū
nus ir augmenis. Nors šimtai 
amžių jau praėjo, kaip jie gy
veno, tačiaus męs žinom ko

Norwood, Mass
Čia suskaitliuota maž daug, 

kiek randasi lietuvių: šeimy
nų skaitoma 47, pavienių 
vaikinų — 135, merginų—26 
vaikų 74.

Darbai eina neblogai: už
dirbama po 1 dol. 50c. ir po 
2.00 į dieną.

Randasi šiokios organizaci
jos: Lietuvių socijalistu kuo
pa, S. L. A. 113-ta kuopa, ir 
sykiu D. L. K. Keistučio 
draugystė ir Tėvyuės Mylėto
jų draugystės 36-ta kuopa. 
Žadama da sutverti teatrališ
ką kuopelę, bet stoka prasi
lavinusių merginų.

Visas organizacijas tveria ir 
palaiko keli ganėtinai išsila
vinę vaikinai. Jie taip nuo
sekliai darbuojasi, kad tik 
stebėtis reikia. Dabar tų pa
čių vaikinų ir keliatos vedu
siųjų sumauyta įsteigti vaka
rinę mokyklą. Ir tas darbas, 
rodos, gerai jiems pasiseks.

22 d. rugp. S. L. A. kuopa 
parengė prakalbas. Kalbėjo 
A. Antonov ir J. Tareila. Pir
masis apie mokslą ir alkoho
lizmą ir apie politiką ir ukė- 
sų teises; autrasis — apie S. 
L. A. reikalus. Prakalbos la
bai nusisekė. 5 d. rūgs, liko 
surengtos prakalbos, kad su
tverti K S. S. kuopą, Kalbėjo 
A. Antonov keliuose atvejuo
se. Temų neminėsiu, bet tu
riu pasakyti, kad labai publi
kai patiko. Susitvėrė L. S. S. 
kuopa iš 15 narių. Į ją prisi
rašė vėl tik darbščiausieji, la
biau apsišvietusieji žmonės.

Žinoma, raudasi ir pas mus 
tamsunų. 6 d. rugsėjo buvo 
lietuviškos vestuvės, iš kur 8 
y patas nugabeno i šaltąją ir 
privertė užsimokėti po $10 ir 
$20 dol. už narsumą. Tokie 
narsuoliai, beabejonės, nieko 
neskaito.

P. J. B.

I
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ir pusėtinai atsikišę, akys ar- 
j !ba, teisingiau pasakius, aky- 

duobės prie pat viršugalvio, 
taip, kad jis ir pasilenkęs ga
lėjo lengvai į tolį žiūrėti. Visi 
tie ženklai liūdyja, 
galėjo vaikščioti ant 
keturių.

Pasipiktinimas!...
Galų gale prieiname 

sluogsnių, kur žmogaus pėd
sakų jau nerandam. Yra ko- 
liosališki gyvūnai, milžinai, 
kuriems permainos klimato 
privertė išnykti pirma, negu 
žmogus atsirado.

Verčiant da toliaus žemės 
puslapius, pasibaigia ir kiti 
gyvūnai, pasilieka tik augme
nys.
Tokiu tai budu žmonės su

seka praeitį.
St. Michelson.

jis dirbo „Tide Water

kad jis 
visų

prie

Bayonne, N. J.
Darbai eina silpnai. Visi 

jie prasti. Dirbama daugiau
siai aliejaus dirbtuvėse.

11 d. rugsėjo pasimirė Ii- 
gonbutyje lietuvis J. Burins- 
kas.
Oil” dirbtuvėj už pečkurį ir 
liko sunkiai sužeistas explio- 
zijos. Velionis buvo seniau
sias iš lietuvių gyventojas šio 
miestelio. Turėjo keletą vai
kų. Paėjo iš Suvalkų guber., 
nuo Gižų.

Artinantis vėsesniam lai
kui, 36-ta L. S.S. kuopa keti
na sparčiau darbuotis ren
giant įvairius 
susirinkimus.

visuomeniškus

J/, Šlia—s.

AUKOS 
Jurgelionio kelionei.

Draugas Jurgelionis,buvęs 
Škotijos ,,Rankpelnio” re
daktorius, o pastaruoju laiku 
nuvykęs Galicijon, pasiryžo 
atvžaiuoti Amerikon, ir krei
pėsi pas amerikiečius prašy
damas pagelbos. Tam tikslui 
geros valios draugai po kele
tą centų paaukavo, o kiti pa
skolino.

J. Raulinaitis paskolino 
$5.00, A. Žymontas paauka
vo $1.00. Buvo $3.00, sykiu 
$9,00.

Pinigai pasiųsti d-gui Kač- 
kauckui į Sc ranto n, Pa

S. Michelson.

Athol,
Lietuvių čia randasi ne vi

sai mažai. Yra 117-ta S. L. A. 
kuopa, 114-ta L. S. S. kuopa 
ir „šventųjų” kokia-ten 
„Aušros Bromo motinos Die
vo’’ draugystė. Pastaroji ne 
tikką pati nerengia nieko, bet 
ir kitoms nepadeda. 117-ta S. 
L. A. kuopa ant 10 d. rūgs, 
rengė prakalbas paminėjimui 
40 metų sukaktuvių nuo pra
džios lietuvių ateivystės į A- 
meriką. Norėta nusamdyti 
pas „šventuosius” salę, bet 
jie nedavė be $10. Prakalbos 
įvyko. Kalbėjo knn. J. Žilins- 
kis apie reikalingumą apšvie- 
tos ir lietuvių ateivystę. Ra
gino skaityt knygas ir laik
raščius,tvertis į organizacijas, 
mesti girtybę ir kortas. Neku- 
rie „šventosios” draugystės 
nariai pradėjo peikt kun. Ži- 
inskį, sakydami, kad jis eina 

išvien su socijalistais.
Aukų surinkta $17.
Neužilgo socijalistu kuopelė 

lėtina surengti kitas prakal
bas, kad susidrūtinti kiek.

Senas Kūdikis.

Mass.



KELEIVIS

DIEVO BALANDIS.
z X •(Šių dieuų apysaka). 

Parašė P. N—v ydas.

Buvo, gyveno sau žmogus. Bet ne ! 
lit paklaust: kas negyvena? Todėl noriu 
šiek-tiek nuodugniau aprašyti, aiškiau su- 
pazindintsu asmenišku stoviu,. Dievo balan
džio”. Kodėl jis vadinosi Dievo balandžiu, 
to ir aš tikrai negaliu pasakyti. Tiek tik 
žinau, kad kiti jį taip vadindavo. Sako, 
kad jo tikra pravardė buvo „Balandis”, 
bet už savo nenuoalsumą skleidžia u t Dievo 
garbę uors su kumščia (kada išgerdavo) ir 
maldingumą (tik patarnaujant bažnyčioje), 
žmouės jam pridėjo žodį „Dievo”. Kiti pa
prastai vadino karveliu, bet tik tūli ir tai 
jo asmeniški priešai. O šiaip visi jį vadin
davo , .Dievo balandis’*, tai yra tie, kas jį 
pažinojo toje appliukėje, kur jis gyveno. 
„Dievo-balandis” už tokį piatęsimą jo pra
vardės pykdavo, liet netiek už pravardės 
pridėjimą, kiek už tai, kam bereikalo mi
nėti Dievą. Bet žmonės visur vadindavo jį 
taip, o ne kitaip. Ir ką tu jiems padarysi. 
Pamatys būdavo ant kokio susirinkimo, na 
ir šnibždasi: „žiūrėk antai „Dievo balandis”. 
Kodėl jis taip garsus buvo? Hm, sunku 
tai atsieti. Bet man rodos, kad jis turėjo 
savo gyvenimo istoriją, kuri jį pragarsino. 
„Dievo balandis” turėjo sa\o ypatybes ir 
nemenkas. Atsitinka kur vestuvės, jau ir 
jis ten; o gerdavo ne aut juoko: prižadus 
darydavo, kad daugiau nebegers — vėl ne 
aut juoko. Įsigerti daugelis mėgsta, bet 
taip įstabiais nebūdavo, kaip jis. Parengs 
būdavo kas prakalbas, „Dievo balandis” 
pirmiausiai žino apie tai... ir ne ant juo
ko: jau iš vakaro’rinkdavo tokius šalinin
kus, kurie gal labiau išrėkti. Na ir jam 
buvobalselis „ Dievo duotas.” Būdavo kaip 
ims kur karčemoj šūkauti, tai kažkur gir- 
džiasi. Visa bėda jam tame būdavo, kad 
mažai rasdavo draugų, kurie jam būtų tin
kami. Todėl beveik nieko ir nepešdavo. 
Prakalbose ar šiap kokiuose naudinguose 
pasikalbėjimuose ,,Dievo balandis’’ su 
draugais visada kėlė lermus. Jis visuomet 
atsirasdavo už duriij ir iš to pykčio taip 
trypdavo kojomis prieangyj, kad neretai 
salės savininkas turėdavo įsimaišyti.. . Ta
da ,,Dievo balandis” su draugais pasiger
davo ir jausdavo savo klaidas tik ant ryto, 
tačiaus manydavo, kad gerai darąs, ir to
dėl taikydavos vėl kame nors užkenkti. A- 
uot jo, kas tik nebažnytinio, viskas bedie
viška. Y’pač persekiodavo tuos, kurie, pa
gal jo nuomonę, buvo vadais viso bruzdėji
mo. Tai kartais nakties laike eidamas lan
gus kam išmaišydavo, tai taikydavos su 
akmeniu pakaušį praskelti. Anot jo, kas 
tik vadinasi pirmeiviu, — tai bažnyčios 
priešas ir tokiam reikia kenkti visame. „Iš 
tokių”, sakydavo jis, „nieko nemato nė baž
nyčia, nė Dievo garbė”. Jis girdavos, kad 
pažįstąs visus cicilikus ir bedievius. Saky
davo: „daug metų tarnauju bažnyčiai, tad 
žinau, kas kokiu yra”. Gal čia ir jo teisybė 
— kasgi gal ginčyti. Jis čia apsigyvenęs iš 
pradžios tik paprastu parapijonu, bet il
gainiui taip įtiko prabaščiui savo darbštu
mu, kad pavelijo būt pirma ranka ,, kolek- 
tą” darant. „Dievo balandis” ir užsitarna
vo tą; bile žioplys neatkreips prabaščiaus 
atydos. Žmogutis nori įsispraust bažnyčion 
be užmokesties, „Dievo balandis” ir meta 
laukan nusitvėręs už apikaklės. O prabaš- 
čius rėkia: „laukan tokius gyvulius!” 
Renkamos aukos bažnyčios naudai „Dievo 
balandis” nesnaudžia: barškina krepšį pri
kišęs ir žiuri, kad variokų kas neįmestų; 
neretai atsitikdavo, kad drauge su savo 
prabaščium išbardavo parapijonus, ypač 
moteris, Susiėjęs geruosius parapijonus 
skųsdavos: „Kariumenėj tarnavau ... ir 
yra dar tokių, ką mano, jog aš jų nesu
prantu. Piemens ! Jie man pasakys !’’ O tas 
gryna teisybė: jis, patekęs į kanumenę, 
gaudavo taip vadinamų „žandų”, bet ilgai
niui, pramokus kalbą ir susipažinus su ka
reivišku mokslu, jau „žandų” mažai kliū
davo. „Dievo balaudis” buvo tikintis ir to
dėl tikėdamas, kad kariumenė irgi Dievo 
leista, labai uoliai pildė visus vyriausybės 
prisakymus. „Tėvo motinos negailėčiau, 
jei palieptų !” — jis sakydavo. Už tokį sa
vo uolumą, pildant visus vyriausybės pri
sakymus jis įgijo malonę rotos kamandie- 
ro,kuris jį perstatė į kandidatus ant paafi- 
cierio. „Dievo balandis” iš to taip susi
graudino, kad net apsiverkė. Nuo tada jis 
buvo tarnystei atsidavęs su vėle ir kūnu. 
Iš to galima suprast, kad jis neapkęsdavo 
tų, ką ėjo prieš valdžią, ir kenkė viskam, 
kas priklausė laisvei.

Tarnystę pabaigęs pagrįžo į namus. 
Viskas jam atrodė kvailu, todėl stengėsi 
visur vartoti rusišką kalbą ar bent apsčiai 
primaišyti lietuviškai kalbant.

Sugrįžus Lietuvon viskas jam rodės 
taip netikusiu jo išlavintam skoniui, kaip

Ga

tai: kalba, apdarai, papročiai. Jis visur 
stengėsi pasirodyti kuomi esąs. Kareiviškas 

drapanas valkiojo net tris mėnesius, ir gal 
būtų dar ilgiau nešiojęs, bet atsitiko jo ne
laimei vestuvės; jis gavo uors per kitus už- 
kvietimą, ir ten nuvykęs taip įsigėrę, kad 
užvirtęs į kampą užmigo. Jaunuomenė 
taip buvo įsilinksminus, kad atrado karei
vius savo priešais. Greitai nuvilko nuo 
„Dievo balandžio” jo kareivišką muudierą 
numetė kepurę ir sudraskė į skudurius. 
Ant rytojaus ,,Dievo balandis”, dasizino- 
jęs kame dalykas, taip perpyko,kad žadėjo 
net į teismą patraukti Kadangi kaltinin
kus sunku buvo sužinoti, viskas taip ir nu
ėjo. .. Darbas ūkėj jam išrodė per prastas, 
ypač kaipo buvusiam paaficieriui. O čia 
visi tiesiog į akis jam juokiasi iš jo kvailu
mo. Todėl sumanė jis savo laimę išbandyti: 
nusprendė vykti į Ameriką. „Dievo balan
dis’’ manė sau: „kariumenėj tarnavau — 
velnias negrėbs: rusiškai mokėdamas nė 
pekloj nežūsi.’’ Atsiminė, kaip jam vienas 
žmogus, pargrįžęs iš Amerikos, pasakojo: 
„Apsukriam žmogui tai rojus; gali nedir
bęs pinigų turėti, kaip šieno”. Pamislijus 
jam apie tai net seilė ištyso; jis skaitė save 
eilėse apsukresniųjų, todėl nutarė būtinai 
važiuoti. l*o didelių rengimosi ir vargo 
jam pasisekė pribūti į Amerikos didmiestį. 
Čia po mažo peržiurėjmio kelt ivius išsodino 
ant kranto. Juos paėmė žmogus su parašu 
aut kepurės: „Agentas švento namo’’. Pa
rašas lenkiškas, tačiaus ,,Dievo balandis” 
perskaitė, nes, dar berniuku būdamas Lie
tuvoje, tarnavo pas vieną dvarininką, kur 
ir prasimokino. Minėtasis agentas sustatė 
į eilę ir nusivedė visus, kaip jis sakė, „ka
talikus” į „šventąjį namą’’. Ant lango bu
vo išlipintos didelės raidės: „Šventas namas 
dėl imigrantų lenkų ir lietuvių. ” Keleivių 
buvo daug ir visiem iš eilės prisiėjo eiti 
prie tam tikro langelio, už kurio sėdėjo 
viena iš minyškų ir užrašinėjo. Užrašams 
pasibaigus, imigrantas gaudavo lapelį po- 
pieros su keliais žodž iais irtas viskas pre
kiavo nuo 90c. iki 1.50c. Po to viso jau bu
vo vėlus laikas, kada davatkos pateikė ke
liauninkams vakarienę, prieš kurią visi tu
rėjo pasipoteriauti. Tą vakarą, nesant už
tektinai vadovų, „Dievo balandžiui” prisi
ėjo laukti rytojaus. Po vakarinių pamaldų 
jau galėjo eiti gult kas norėjo į kelnorę, 
bet ir ten vietos mažai: visi nesutilpo. Da
bar jam išrodė nebaisu, nes manė sau, kad 
tarp katalikų neprapuls. Maldos — nors 
pavargusiam nemalonios, — tačiaus ką da
rysi, o „Dievo balandžiui” prisiėjo nemaža 
baimės perkęst važiuojant ant garlaivio, 
kad buvo užėjus audra: melstis jau mokėjo 
ir apie Dievą prisiėjo atsiminti, kurį jau 
beveik, kariumenėj būdamas, buvo užmir. 
šęs. Ir čia jis savo širdyje manė: bala ne
griebs tarpe tikinčiųjų.

Tarpe imigrantų buvo kelios merginos, 
kurios vakarieniaujant buvo draug su vy
rais. Šnekta jų buvo lenkiška, o kad „Die
vo balandis” mokėjo šiek-tiek lenkiškai, 
tad skaitė save daug žinančiu ir manė, kad 
Amerikoj, mokant lenkiškai, niekur nežūsi. 
Mat, važiuodamas ant laivo buvo susitikęs 
kitą žmogutį, kuris antru kartu grįžo į A- 
meriką, taigi anas žmogutis jam apie tai 
buvo sakęs. Jau jis su lenkėmis buvo ge
rokai įsišnekęs, viena dėlto, kad pasirody
ti, kad ir jis ne bile kas, o antra, tai jau jo 
ypatingos pažiūromBnk moterų.

Atėjęs užveizda subarė už tokius ne
taktiškumus ir išvedė merginas į šoninį 
kambarį, kur neva kokios tai ponios buvo 

-atėjusios jų samdyti.
„Dievo balandis” su kitais norėjo eiti 

gult, bet kad vietos jau nebuvo, tad pasi- 
kakino savo krepšiais, ant kurių ir per- 
snaudė.

Ant rytojaus, po rytinių maldų, atsi
rado kokis-ten vadas, mokantis net ketu- 
res kalbas. ..Dievo balandis”, nors ir ka- 
riumeuėje tarnavęs, tačiaus lig atvažiuo
jant į Ameriką dar neišmoko pažinti Ame
rikos pinigus, užtad nežinojo, kiek pas jį 
raudasi jų. Kada buvo pareikalauta užsi
mokėti už valgį ir už viską, jis padavė visus 
pas jį buvusius pinigus ir džiaugėsi, kad 
jam dar atidavė smulkių — keletą pinigė
lių. kasant Dievo balandžio” padarė ge
rą įspūdį, kaiĮio „teisingas pasielgimas’’. 
Paskiau vadas surinko daugiau į vieną 
miesto pakraštį vykstančių ir susodino į 
tramvajų. Nuvažiavo lig upės ir laivu per- v
kėlei antrą pusę. Čia minėtasis vadas iš ke
liauninkų pareikalavo užmokėti už perve
žimą. ,, Dievo balandis”, iškrėtęs savo kiše- 
nius, atidavė viską, ką tik juose rado, nes 
manė, kad čia viskas daroma krikščioniš
kai. Vadas, išskirstęs keleivius ir parodęs 

; kiekvienam kur eiti, paleido juos, o pats 
sugrįžo atgal.

„Dievo balandis”, turėdamas antrašą 
vieno savo pažįstamo, pas kurį važiavo, ėjo 
jieškoti į tą pusę, kur vadas buvo parodęs.

I
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Jau penktas menuo, kaip 

pas mus gyvuoja vartotoju 
draugija. Išpradžių jos daly
kai ėjo gerai, bet laikui bė
gant žmonės pradėjo eiti at
gal pas žydą. Dabar vartoto
jų draugija paliko tuščia, 
kaip iššluota, net patįs paji
ninkai eina pas žydą. Tai de
dasi dėlto, kad draugijos san
krovoje yra didelė betvarkė. 
Pardavėju yra vienas ameri
kietis. kurs paskolino drau
gijai 1000 rublių ir užtai ta
po valdybos paskirtas. Jis 
mažai tenumano apie draugi
jos reikalų vedimą ir todėl 
tai nėra jokios tvarkos. Beto 

_. . . . pajininkai dar nei karto ne-Lietuvos teatro j . . ., . .,, , „ .. gavo atskaitos ir niekas par-Buvo perskaityti ” _. , . ..... . davėjo veikimo nekontrolia- 10 pasveikinimu. „ .. . , . , .. . .„ A ‘ vo. Pajininkai bijo, kad ne-nuo Estų teatro
» Dorpato. l>ral,ult,» « >'aJa!; , 

Mare Bolnugare.

Kriukai (Šiaul. pav.) Lie- 
vos 12 d. čia buvo pirmas lie
tuviškas vakaras. Dvareliš- 
kių s<xižiaus ūkininko Rudžio 
klojime vaidino „Audra Gied
roje” ir „ Neatmezgamas 
Mazgas”. Žmonių prisirinko 
daug. Tvarka buvo graži. Po 
vaidinimo buvo šokiai. Žadė
jo būti ir dainos, bet mųsų 
dainininkai neužganėdinti 
tuo, kad prieš dainavimą bu
vo padaryta pertrauka, su
streikavo ir tuojau išdūmė 
namo. Gėda taip elgtis! 

lks-lgrek.

Kruopiai [Šiaulių pav.] Čia 
buvo net du kartu sušaukta 
valsčiaus sueiga, kad įsteigus 
ūkio mokyklą. Vyriausybė 
nori, kad valstiečiai apsiim
tų kasmetai skirti tai mokyk
lai pašalpą. Valsčius netikda
vo. Tuomet atvažiavo pats 
mokyklų inspektorius ir ėmė 
kalbinti kai-kurios valstiečius 
paskirti mokyklai keletą šim
tų rublių. Susirinko sueiga 
trečią kartą ir nutarė duoti 
mokyklai pašalpą. Inspekto- 

krato r’us Pu^’a’ kalbėjo lietuviš- 
Net ir Kaip reikia pinigų, ir

. _ lietuviškai, mat, moka.
. - į Varguolis.

!$ LIETUVOS
T

Vilnius. Jubilėjinis vaka
ras. Rugpiučio 15 d. toj pa
čioj miesto salėje, kur 1905 
m. buvo didysis seimas, buvo 
parodyta žinoma 'komedija 
„Amerika pirtyje” ir drama 
„Birutė”. Iš Rygos, Šiaulių, 
Kauno, Peterburgo, Vilniaus, 
Varšavos susirinkę geresnio 
ji mųsų artistai atliko savo 
darbą gerai. Y’pač puikus bu
vo Birutės giesmiuinkai. ku
rių prisirinko apie šimtą. Tas 
vakaras buvo surengtas paini-! 
nėjimui 10 metų suėjimo nuo 
pirmutinio 
Palangoje.
nuo scenos 
iš jų vienas 
„Vanemuine

— Rugpiučio 16 d. buvo 
atidaryta Vilniuje Franciš- 
konų mūruose prie Trakų 
ulyčios „Butų įtaisymo” pa
roda. Yra šis tas naudinga ir 
valstiečiams ant tos parodos: 
nedegamos triobos, nedegami 
stogai, mūras iš smėlio su 
vopna, šuliniai, mašinos sto
gų čerpėms dirbti, triobų pie
nai. Be to tuose pačiuose 
kambariuose yra ir sodinin
kystės paroda, kuri kol kas 
menkiau išrodo. Paroda ati- [ 
daryta nuo 10 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Nuo 4 iki 10 vai. 
muzika. Įėjimas 30 kap., mo
kiniams—15 kap.

Bartininkai. [Vilkaviš. 
pav.] Tai laikai! Jau buvo 
iš Lankeliškių rašyta, kad 
per žmogaus piktumą Geiste- 
riškių Svotelis nekaltai išsė
dėjo 8-mėn. kalėjime. Dabar 
vėl panaši istorija su to pačio 
kaimo Blauzdžiunu. Jį aps
kundė Šulų kaimo Žemaitis 
užtai, buk BĮ. 1905 m. drau
ge su kitais buvo atėjęs pas 
jį [Žemaitį] ir kaipo šnipą, 
mušę, šaudę etc. Dabar šitą 
žmogų vėl tąso, 
bet kol kas neuždaro, 
žandarų viršininkas pasakė, i 
kad reikia „kas nors rasti, 
kad nereikėtų vėl paleisti, i Skliausčiai. (Raseinių 
kaip ir Svotelį”. Argi jau ir pav.) Čia atvažiavo kamarnin- 
tokiems žmonėms nustojo ti- kas iš žemės tvarkomosios ko-

i

Vilnius. Pakorė naktį į rug 
piučio 20 d. Antakalnio kalė
jime Račugą ir Meškerevičių 
uz Ukmergės pavieto austolio 
Orlovo užmušimą.
Alvitas. (Vilkaviškio pav.) 
Liepos 26 d. viršininkui lie
pus, Makauckio traktierius 
buvo uždarytas. Bet ir tai nie
ko negelbėjo. Kaip man pa
čiam teko persitikrinti, vi
suose užkampiuose slapta par
davinėjo degtinę limonado 
vietoje. Keletas peštukų, sa
ko, pasamdytų K sumušė 3 
vyrus: A. R. ir B.; A. po są 
vaitės mirė, o B. sveikata di
deliame pavojuje. Gėda alvi- 
tiečiams! Neva tai nutarimą 
yra padarę, kad šventadie 
niais smuklės butų uždarytos, 
o paskui patįs siurbia tą izo- 
po vandenėlį kur užkampiuo
se.

Morkus Giršva.
Aleksoto* valsčius. [Ma- 

riamp. pav.] Juozas Kuršiu 
skis rūbų siuvėjas ėjo į Ame
riką. Išėjo iš namų rugpiučio 
20 d. ir tą pačią naktį tapo 
paplautas. Velionis turėjęs 
su savimi apie 50 rub., ku
riuos žmogžudys iš jo atėmė. 
Rado vielionį Borgskio šile, 
einant iš Kauno Į Mariampo- 
lę plentu. Sako, buk J. Kur- 
šinski paplovęs vadas, kuris 
jį vedė į Ameriką. Kadangi 
jie važiavo Šlapiko arkliais, 
tai j>olicija suėmė pastarąjį 
ir pasodino kalėjiman, o su
kruvintas vežimo vietas išplo
vusi nusiuntė tardytojui.

J. S.

kėję? misijos, kad išdalyti žemę į 
viensėdijas. Netikėtai atsira
do nemaža visokių klinčių, i 
Skliausčių kaimas buvo davęs 
Varlaukio filijos kunigams 
valdyti 2 dešimtini savo že
mės. Paskui aplinkiniai gy 
ventojai nupirko filijai 36 
dešimtines žemės, nes kuni
gai visuomet bardavo žmonės, 

.nieko neduoda’’ ir 
kunigui nesą iš ko pragyven- 

i.' ti. Kaip skliaustiečiai eme sa
vo žemę tvarkyti, tai kunigas 
nepanorėjo grąžinti tų dvieju 
dešimtinių, kurias laikiniai 
tik valdė, ir už kurias suvir- 
šum 40 metų skliaustiečiai 
mokėjo mokesnius. Jis aiški
nasi tuo, kad jam „konsisto- 

i rius prisakė neduoti tiek me
tų užgyventą Skliausčių že-

■ mę”. Pažiūrėsime, kas iš to 
t Skliausčiai,

: matyt, nebijo nei konsisto- 
* riaus, nei teisino, bet savo ri-
i bomis drąsiai mieruoja, kur 
jiems pienas rodo. Nuo senų- 
senovės kunigams buvo maža 
duonos ir bus maža.

Dalgis.

Laukava. (Ras, pav.) Pra 
džioje liejios mėnesio buvo

Šnipu Ėdžia.

Gulbiniškiai. (Vilkav.pav.) 
Rugpiučio 1 diena 5 vai. po 
pietų pas Tomą Rugienių at
silankė nelaukiami svečiai— 
Vilkaviškio žandarų viršinin- I 
kas su dviem žandarais ir pa- į 
darė kratą. Rasti nieko ne- į 
rado, bet patį šeimyninką vis- į----- ...-----
gi suėmė ir išvežė į V ilkaviškio ^a<^ . ”
kalėjiman, kur jis sėdi ir da
bar. Paaiškėjo, jog žmogelis į 
kenčia visai nekaltai už sveti
mus nusidėjimus.

Karalkrėslio dvaras.( Vil
kaviškio pav.) Rugpiučio 8 d. 
pas Simaną Maknavičių atsi
baldė žandarai ir padarė kra
tą. Rado keletą senų knyge
lių, du ekz. „Vienybes Lie
tuvninkų’’ ir vieną ekzempl. Į

Rankpelnio”. Sūnų suėmė | tol*iau išeis nes 
ir nugabeno į Vilkaviškio ka
lėjimą, kur jis ir dabar dar j 
sėdi.

Antanas Barzdyla.

Skriaudžiai. (Senapilės 
pavieto). -Kaip vtsur, taip ir 
pas mus yra „Žiburio’’draugi
jos filija. Yra ir knygynas, 
bet maža kas juo tesinaudo- 
ja. n« apart keletą knygoėi ų j^T"" Vartotoj ^’Ūraogi

Redakcijos atsakymai.
J. Bajokvi. —Tamstos išva

džiojimas, ką turite savo . fo
linėj”, išrodo juokingu. Ra
šant apie toki dalyką reikia 
prisilaikyti rimtumo. Netilps.

Tehphoue 762 M. Boston.

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

Valandų!.:
Nuo S-10 0 rytu ir nuo 7-9 vakare

.\edelioiu> iki 3 vai. po pietų
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Reikalingas 
prie “Keleivio’’ gerai suprau 
tantis spaustuvės darbą 

zeeeris 
Apie sąlygas pasikalbėti per 

laišką.

LAIŠKAI REDAKCIJOS.
Malonus Redaktoriau !

Malonėkite man paaiškinti 
kokiuose metuose iš žvėrių 
arba kitokių gyvūnų veisėsi 
žmonės ? Kokiuose metuose 
tas veisimasis apsistojo ir ko
dėl dabartinėj gadynėj iš gy
vūnų neatsiranda žmogus, ar
ba nors panšus į žmogų sutvė
rimas? Prie to da norėčiau ži
noti nuo kokio laiko skaitosi 
1909-ti metai.

Ant virš minėtų klausimų, 
atsakimą teiksitės duoti per 
laikraštį.

Su pagarba.
Žilvitis

Tokios gadynės, kad iš žvė
rių būtų veisiąsi žmonės, isto
rija visai nepažįsta. Tirinėto- 
jai praeities surado, kad pir
mieji žmonės buvo labai ne
tobuli ir sudėjimas jų kūno 
daug skyrėsi nuo šiandieninio 
žmogaus, bet niekas da nesu
rado, kad senovėj žmonės bū
tų veisiąsi iš kokių nors gyvu
lių.

Kokiu būdu tirinetojai su
rado, kad pirmieji žmonės 
kitaip išrodė negu dabarti
niai, paaiškinimą rasite 
straipsnyje „Pirmutinis žmo
gus”, kurį talpinam šiame 
numeryje.

Metai skaitosi nuo Kristaus 
užgimimo. 1909 reiškia, kad 
kaip Kristus gimė jau praėjo 
1908 metai pilni ir dabar ei
na devinti.

I

apie „cicilikns ir Šventųjų I krantuvSg Ut
gyvenimą, kitokių knygų | trūksta krautuvėje
kaip ir nėra. Net davatkos „ , 594 k
neima daugiau ..Žiburio’ kny- ,, ' _ _ , .

, , _ ' . , * 1 L.” ai■ vtoci t’iA/Liina a IznJi.t-gų skaityti. Draugijos pirmi Krautuves vedėjas ir kasie- 
ninkas, vietinis klebonas, vi- r>’18 atstatyti.

— Čia norėta įtaisyti lietu- 
Atsirado daug

sai nesirūpina ,,Žiburio’’ rei
kalais. Taip diena iš dienos vių vakaras.

i Z-W» • w •« • » j *

• vakaro priešų iš „ponų bajo- 
j rų’’ ir davatkų pusės.

Vyriausybė vakaro neleido 
ir nežinia bei kokių priežas
čių. Pelnas iš vakaro turėjo 

’ eiti raudonajam kryžiui?
Tėvo sūnūs.

(Iš „Liet. Ūkiniu.”)

gęsti Skriaudžių „Žiburys’’,
K. Sakalėlis.

Stulgiai [Ras. pav.] Nors 
pas mus alinė panaikinta, o 
monopolio nebuvo ir nėra, 
vienok ir degtinės ir alaus, j 
kiek tik nori. Yra net 3 slap
tom smuklės.

Ar esi vyras?
Tu taukiai aut gatvės su

tinki sveiką ir drūtą vyrą, ku
riam tu to visko pavydi. Jo iš
žiūra, jo ėjimas ir būdas, ku
riuo jis save neša, liudyja.kad 
jis yra tvirtas ir sveikas ant 
kūno ir dvasios.

Tu sutinki kitą žmogų, tik 
rąjį silpnumo ir nupuolimo 
į >a veikslą. Jis viską daro su 
neapykanta. Jis yra nusimi
nęs, nes jis niekam netikęs. 
Prie jo fiziškųjų elementų yra 
prisidėjęs protiškas kentėji
mas, ko pirmutinis žmogus 
visai nepažįsta. Nors jis žino, 
kad jis serga, jis žino, kad ir 
kiti mato, kad jis nesveikas, 
bet jis nežino ką daryti.

O taiue yra viltis.
Kaipo specijalistai gydy

me vyriškų ligų,męs tūkstan
čiams žmonių, neturėjusii) jau 
vilties išgyti, sugrąžinome 
spėką ir sveikatą. Tuom dide
liu darbu męs užsiimam jau 
daugiau negu 20 metų ir per
leidom daugiau negu 50,000 
įvairiausių ligų. Todėl, jei tu 
esi silpnas, nusiminęs, jei tau 
stoka fiziškų ir dvasiškų spė 
kų, ateik pas mus; męs išgy- 
dėm tūkstančius kitų, išgydy
sim ir tave. Ne žiūrėk, kad ta 
vo bandymai su kitais dakta 
rais buvo be vaisių. Ne pra
leisk šitos progos. Sergantis 
žmogus yra pats sau sunkumu 
savo šeimynai ir net visai 
draugijai- Bet tu gali būt iš - 
gydytas. Ateik pas mus šią
dien.

Męs gydom nervų ligas, ner
vų silpnumą, votis, odos ligas, 
užnuodijimą kraujo, reuma
tizmą i r kitas visokias ligas.

Mus elektriški ir moksliški 
aparatai yra geriausi visoj 
valstijoj.

Reikiant, darome tirinėji- 
mus su X Ray mašina.
Apžiūrėjimas ir patarimas 

dovanai.
Professor George H. Payne,
America’s Great Medicine

Specialist
585 Boylston st., Boston,

Ofiso valandos:
nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 

Nedaliomis nuo 10 iki 2 vai.
Kalba lietuviškai.

^lNTBAS ZDIIDZEZLIS

Koncertas ir Balius.

I)aininkų*I»MUgi ja So.Buston.

So. Boston’o 
Birutes Kanklių” 
Dainininkų 

Draugija ren
gia koncertą, 
kuris bus su- 
batoj,
2 0. SPALIO

(October) 09.

Dahlgren
SALĖJE, 

kampas EirSilnr 
st., So. Bostone.

Pradžia Koncerto 7 vai. vakare.
Todėl kviečiame visus garbingus Lietuvius ir Lietuves ant 
to linksmo ir gražaus vakaro atsilaukyti. Su pagarba

KOMITETAS.



ka busiu

Krautuve

GERIAUSIA AKUSERKA

KOMITETAS i

!

LIETUViSZKA GYDYKLA

Tie, kurie veikia

NERVOTONAS

Laikrodėlius

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

i 
I

Offiso Teleph. 397-1 Cambridge.
Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge.

Pojieškau draugo Antano Laužiko. Jis 
paeina iš Kauno gub.. Ukmergės pav.. 
Kupiškio par.. Daniunų kaimo. S metai 
kaip Amerikoj. Jis pats ar kas kitas

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

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

“TABAKAS”

D. VENCKUS,
28 'A Broadtvay. So: Boston.

Panedėliais ir seredomis atsilankau 
Montello po No. 15s Ames str. 
Norintiems mokintis, galiu duot lekcijas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

Sonth Boston, Masu.

OFISAS:
53 5th street* CAMBRIDGE, Mass.

Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge.

Telephone. Rack Bay 2350.

Dr. Lewandowski

gausite, teisingus tavorus.
Adresuokite: K. H’ILKEHICH, 112 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parute nter S t.
Boston, Mass.

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

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-th street. NEW Y0RK, N

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. iki 5 vai. po pietų.
Nedėliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.
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Atsiimkit laiškus!
Į redakciją atėjo laiškai se

kančioms y patoms: T Mile
riui, R. Vaišvilui. A. Lileikai 
| iš Lietuvos]. Jonui Klingai 
(iš Lietuvos), K. \ aičiulio- 
niui, M. Uždaviniui, A. Vili
mui, M. Petrikoniutei. (iš 
Lietuvos) du laiškai, A. Z , 
A. Gurgdauniui, E Dvila- 
lauskiutei, P Baltučiui ir K. 
Vareikai.

teiksite* duoti man žinią, 
labai dėkingas.

Alizas laužikas. 1 
Bridgevvater. Mass

Pajieškau Zofijos Pmugauckaitės 
Triškių miestelio. Šiaulių pav. Kauno 
gub. Treti metai Amerikoj ir negabu 
'-užmoti. Ji pati ar kas kitas teiksite* 
pranešti šiuo adresu:

S L. P. O. Bo\ 2. So. Boston. Mass.

Skatytojuatydai.
Meldžiame visų „Keleivio” 

skaitytojų, kurių prieuume- 
rata pasibaigė atuaujiuti, ki
taip busime priversti laikraš
ti sulaikyti.

Keleivio Administracija.

1‘ajieškau pusininko prie uk.-s (tarmos) 
Lauko turiu 100 akrų.Atsišaukite ant avi 
rvso:

.1. Vasilius, 28 Broadvvay, 
So. Boston. Mass

BALIUS!
Cambridge’aus lietuvių jaunuomene 

rengia ant 2; Rusėjo (September) balių, 
kuris prasidės 7 vai. vakare ir trauksis 
iki 12 vai. nakties, ant salės IIARUGAR1 
HALL. kampas Sixth ir Spring gatvių. 
Cambridge. Mass Orkestrą 1>. Ven
ckaus. Įžanga vyrams 30c . moterims 15c

Visus kviečia

Paj ieškojimai
Palaukit vagi!

Mano pusbrolis Jeronimas Paulaitis. 
pasiskolinęs nuo manęs 20 dol. ir siutą, 
pabėgo. Jis paliko skolingas 3 gaspadi- 
m-ms ir krautuvei už valgį 25 dol. Jisai 
paeina iš Kauno gub.. Baseinų pav.. Jur
barko parapijos, l*alekų kaimo. Turi 
5 pėdas augščio. veidas pailgas, nosis di
delė. ūsai ir plaukai tamsus, kairioji 
a.<is apvilkta, ant kurios visai nemato, 
abelnai. jisai panėši ant žydo: vaikščio
ja ir kalba labai smarkiai. Siutas yra 
juodas, u balti straipsnelia:. Čeverykai 
juodi. Jis labai myli gert. Kas jį su- 
gazs arba duos man žinią, tas gaus nuo 
manęs 15 dol. Lietuviai, apsisaugokit 
nuo tokio vyro, nes ir jums gali tą patį 
padarvt. Duokit man žinia ant šio

Parsiduoda storas.
Parduodu valgomųjų daiktų krautu

vę. Kas nori įgyli gerą krautuvę už pri 
vinamą prekę, kreipkitės šiuo adresu: 

S. Steponavičių.
los Dean st.. Norvvcod. Mass cj-

PIRKIT NAMUS! 
Montello. Mass.

Parsiduoda du puikus namai: 
dviem šeimynom iš 6 kambarių, 
vienai šeimynai — 4 kom bariai, 
namai randasi po No. : 
Montello. Mass. 
skį.:

vienas 
ant ras
Abudu

1 Monroe st.. 
Kreipkitės pa* p. Tur- 

Ot

ad
reso:

M r. Antanas Paulai: is, 
360 Lizbon si.

I.eiviston. Me.

Pajieškau tikro brolio Jono Burbulio. 
Pirma gyveno New Yorke, paskui Pitts- 
burg'e. Pa. Paeina iš Kauno gub., Tel
šių pav. ALsėdžio parap Aidindaičių 
kaimo Jis pa’s arba kas jį žino, teiksis 
pranešti, už ką aš gerai atlyginsiu.

,J. Burbulis.
28 \V Broadvvay.

So. Boston. Mass.

Pajieškau pusbrolio Jurgio ltambrau- 
ck<>. Paeina iš Kauno gub.. Šiaulių pav. 
ir parapijos, Šilėnų sodžiaus. K-turi me
tai algai gyveno Bostone. Mass. Kas pra
neš jo adresą, gaus dovanų 5 dol.

Jokimas Serauckas. 28 School st.. 
Cambridgeport. Mass. gg

Pajieškau savo draugo Petre. Mačiū
no. paeinančio iš Kauno gub.. Panevėžio 
pap.. Smilgių sodžiaus. Pirma gy veno 
Nevv Yorke. Kas apie jį žino, meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

J. Cinga. 553 Main st.. 
Cambridgeport. Mass.

KAMBARIAI
išiunum: su valgiu ir be valgio i>o No. 

t’>4 G st. So. Bostone vas Lagsdinga Kal
ba latviškai, vokiškai, rusiškai ir ang 
liškai.

Parduodu turinčius
Už suvisu pigę prekę- Forui.- ai nu

pirkti dėl trijų kambarių ir tik vieni me
tai, kaip vartojami. Reikalaujant kreip
kitės šiuo adresu:

J. Sungailo. 35 Beacon Park.
Montello, Mass. pf-

Forničiai pa rsid u< d a.
Kas nori pigiai įgyti gerus fomičius. 

teateina pas mane, aš turiu savo parduo
ti. dėlto, kad išvažiuoju į kita miestą.

Adresas -itokis:
J. Višniauckas. 739 E. Broadvvay. 

So. Boston. Mass

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvau 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva
lome, išplaujam plėtmas ir išprusiname 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai
ko kuopuikiausiai už prieinama preke. 
Dirbtuvės vieta:

254 W. 4 th st, So.;Boston, Mass*

l ŽS1RASYK LAIKRAŠTI, 
o gaust dovanų didėt naudingą kn> gą 

..DAKTARAS KlšENllJE”. kurioj 
te Ipa daugybė receptų nuo visokių ligų 
ir papuošta paveikslais. Preke to* kny
gos »u gražiu apdaru 81 00. Bet kas už 
atrašys pa. mane vieną iš litų laikraš
čių: ..Keleivį”. „Lietuvi", Vienybę L.-' 
arba ..Kataliką" an1 metų, tas gaus tą 
stngą <k vanų. Siųzdaiuu* pinigus už 
rašy k šitokį adresą.

. m'paltanavk ia
15 Millbury st . Worcester, Mass.

Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny
ga apie tabaką Kas tik vartoja tabaką, 
tas turi ziuoti kokią jis turi įtekmę ant 
-sivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 

Saiškiuta kuoplačiausiai. Kas nori žino
ti tegul perskaito ‘•TABAKĄ" Kny
ga puikiai padalyta, spauda aiški, 
turi 64 pusi., kaštuoja tik 15 centu.

K. (T BERKIS

106 Market st., BRIGHTON, Mass.

D. Venckus.
Duodu lekcijas ant pijano. smuikus ir 

ant visų pučiamų instrumentų Teipc 
graijinu ant balių, koncertų, vestuv ų it 
t. t. Turiu ant pardavimo 2 pijtuiu. 1‘re 
kė visai pigi Sudėviu pijanants siruna.' 
ir pritaikau jų balsus. Kreipkitės šiu< 
adresu:

PERSIKĖLE
STULMAN BROS. Buvo 912 E. Bal 

timore st.. o dabar yra
421 West Baltimore st., tarp Entaw ir 
Paca gatvių, kur jie pardavinės puikias 
materijas siutams, kelinėms ir 1.1.

Ateikite pažiūrėti naujausių mųsų ru
deninių ir žieminių audinių. Perkuj>čiai 
pas mus didelėj atydoj. Čia visuomet ra
si savo draugus. It

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu 

kad siuvu moteriškas dreses. 
kotus, ja kūtes ir 1.1.; prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUTE

105 Broadvvay, So. Boston.

MONTELLO
Lietuviška

Vyriškų ir moteriškų drabužių; Marš
kinių. kelinių, kaluicrių. pančekų ir it.

kiUAUt H DIRBTUVE:
Siavam arams ir moterims naujus siu
tu* ir u/iaikom visokia* materijas. Iš
valome. iSplaujame ir išprusiname senus 
l>arl»ą atliekame greitai ir gerai.

H. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames streets 

MONTELLO. MASS.

NAUJIENA!
-‘BROADBINE HALL”

311 A 1 b a n y ir kampas Dover streets. I 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko-Į 
kiems nors pokyliams, su visais reiks-i 
liūgais rakandais už $15 00.

Savininkas J. SIDMAN.

20 Laconia st. Boston.Mass.
Telephone 1364-4 Tremom.

No. 1005. — Gvarantuotas per F. W. SEVERĄ CO., sutinka su tiesomis 

apie Valgius ir Vaistus nuo 30 Birželio 1906 metų.

.Jei mųsų gadynėj žmogus nori ką-nors nuveikti, jis turi būt 
tvirtas, sveikas ir veiklus. Organizmas jo turi būt drūtas, 
kraujas turtingas, funkcijos kiekvieno organo reguliariškoe. 
•Jei nervai silpni.

yra vaistas, duodantis spėką ir energiją silpniems. Nuo gal
vos skaudėjimo,nuo proto nupuolimo,nuo nerviškų ligų, nuo 
nemiegos, histerijos ir nervų suirimo yra tai geriausias vais
tas. Kaina ^1.00.

Sudenervuotas ir neramus.
Buvau teip sudenervuotas ir neramus, kad mažiausias tylos sudarkimas 

mane suerzindavo, bet kada ėmiau vartoti Severos Nervotoną, palikau visai ra
mus. Ypač ėmimas vienos dozos prieš eisiant gulti visiems rekomenduojamas 
nes tas nuramina nervus ir pataiso miegą.

Liudvikas Pakarnas. Eltna. Iowa.

Blogas apetitas,
raumuo, nevirinimas, silpnumas, gal
vos skaudėjimas, tulžligė ir užkietėji
mas yra pavojingais apsireiškimais 
skilvio betvarkes

Suteiks jums sveikatą. Valgis jums 
bus visuomet skanus ir visuomet išeis 
jums ant naudos, jei vieną dožą paim
sit to vaisto prieš kiekvieną valgimą. 
Skilviui jis palengvįs virinimą ir vi
suomet esti malonus vaistas visuose 
m aleri jos apsi reišk i m uose.

Kaina 50c. ir £1.00.

TAmOSZAICZIO ir 
JURCELIUN

Did 2 ia usia k ra u t u ve če very k t į 
ir pasipuošimų So. Bostone.

Užlaikome gerinusiu* naujausio* m»- 
d<>* vyrišku*, moterišku* ir vaikam* če- 
veryku*. l’žl.iikom teipgi visokias skry- 
b<-Ies. marškinius ir kitokius pasipuoši- 
iiioaĮKUrus Visus tavorus parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems n-ikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.
233 Bror<lway, So. Boston.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Ml. Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadvvay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

NEZlPSICiflUK PATS 5ZIYE.
Vyrai ir moteris, knrie apsigaudineją patys, yra didžiausi savo

priešai, pievas davė Tau sveikatą, ta didžiausią turtą, idant ją ser
gėtume! ir atsakančiai naudotumeis. Dideles uj>es susilieją iš mažų

F. STROPIENE
Paboigusį kursą V ouians Medical 

(ollege Baltiuiore M. h.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

ofisas randasi:

30 \V. B r o a d w a y.

S< > 1 M >ST< >N> -Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
ai yda. nežiūrim ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIDLAI’SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas I)or 
chrster avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perexnresą gyduoles prisiusim

S. B. KLEIN
Visokie cigarai, tebakas ir ciga- 

retai pagal vvholesale ir retail 
prekių. Užlaikom gražiausius at
virus la.škalius ir rusiška ir tur- 
kišką tabaką.

228 Broadvvay
kampas C st.

South BOSTON, Mass

E. C. COLLINS, 
už lėto jas

Collins N. Y. Medical Instituto.

upelių. Dideljs medis išaugų 
16 mažų atžalų teipgi ir sun
kius tiaikiuančios žmogų — li
gos ir išsipletoją iš menkų 
apsireiškimų nesveikumų; to
dėl. jei pajutę* tuojau* tu-si- 
gydy si o šakydaius lauksi ry
tojaus, tada apsigaudinesi 
put ai savę.

N t a į -siga uk jvatsai save be
ls i k. ai. t rytojaus; ateik ar 
ri.šy k dar šiandien lietuviškai, 
p s gerai žinomus imsauleje 
Pref. senius, kurie tuojau* 
unitas Tavo sveikatą, sutei
ki. nt vaistus ir |«tgvlba, teip 
k-op ir ta ms tūkstančiams iš
lydy tų. ką jau kitį daktarai 
buvo itssakę, nustojau t vil-

s. N< apsigaudiiiėk pats 
v ilgiau. Neatidėliok, kad

■ e,;įų p. sveikumų, pasi- 
. tų d; ’elė liga. Bet jei esi 

n ■ įsileidęs ir liga yra pa- 
-e. nenustok vilties, nors 

k: t i d kfanti neišgydė. Musų 
garsus Profesoriai yra atsižy- 
tuėją Medicinos inokslę ir ži
no ką ir kada reikia daryti iš
gydymui, kada kiti nasujege 
pagelbėti. Atsilankyk aiĮara-

The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE
140 West 34th Street, New York, N. Y.

Dr. J. J. McGlade, Dr. J. F. Coyle, Medieal Direktoriai.

Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p.Švent.nuo 10 ik 1 Vak.Ut.irPet.7-8

Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsiąją knygą, Dr. E. C. 
Collins, “Vadovas in Sveikatą”, tiarašvtą lietuviškai.

GERIAUSIAS i Rusiška-Lenkiška- Lietuviška 
.A

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

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

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Cistų au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziegorių, lenciūgų, špilkų, kulcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
įno tnasynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
teritt, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kaiboi,gražių popierų dėl rašinio gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink koncertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1.00, 1000 už $o,0l>. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdaugybę kito
- / kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma, 14 K. 

paauksuotas ant 20 inč-tų preke $3,00. prasto $l,t>0. Prisiųs- 
-j-jTkite savo ’ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka

talogą dysai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.
, , Štomikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta-
L lj ji y ų f AV vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi

ano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šia:, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku datbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų Įtadidinėju ir it 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Teinykit! Tėmykit
DIDELIS PARDAVIMAS

Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 
tės. Sijonai, šlebės, teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrynios, valyzos, viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

I. SACOWITZ,
128 Broadvvay (tarpe A ir B) 

South Boston, Ma.

dirba lietuviškas klarka

William C'. Brūzga.
John J. Lovvery 

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

Tklephonk. 21027 So. Boston. Mas

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS —

CHAPLIKA

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSON 
į pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku- 
. ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
Į paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
Į kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 

: New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau- 
Inystę pašventė vien studyjavimui medi- 
Icinos. chemijos ir chirurgijos.
’ Jisai gydo visas ligas; paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 

Itingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
i kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
I išdykumo ir savižagystes.

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va- 
• landas.

Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 
nors liga, neprivalo leist laiko, bet tuo
jau* prisiųsti I)-rui Thomson'ui apra

šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųstajam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantuotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokią lytišką ligą, 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavoc savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda ran

kas bei kojas.
Ar turite ant kūno pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai.
Ar lytiški organai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu bud u apturėsite pilną sveikatą.

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

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likieriii ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Spkci a liš k ūmas.

366 Second So. Boston, Mass

Meldžiame kreiptis šiuo adresu;

1
K

SVAVMOAOV
SĖS

> r ■ ■

Mųsų tavorai yra 
augs tos vertes, bet 
kainos visų tavorų 

labai žemos.

Puikiausias Lietuviškas

Kosulys,
Paprastas kosulys ir krouiškas 

vaikų kosulys yra tai apsireiškimai tū
lų plaučių ligų. Išgydykit tą savo 
pavojingą apsireiškimą ir sulaikyk li
gos išsiplatiniiną. Imk

Severos balzama plaucziams.
Svarbumas jo remiasiant ilgo var

tojimo ir patariama pradėti jį vartot 
nuo pirmutinio apsireiškimo kad ir 
lengviausio kosulio, idant išvengti blo
gų jo pasekmių.

Kaina 25c. ir 50c-

Parsiduoda pas visus aptiekorius. Neimkit jo vieton kitų vaistų. 

C^rTI^ DAKTARO PATARIMAI DOVANAI. ^į] ®

W. F. Severą Co

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone irMassaehusetts Valsti.2J.

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

“ 6 vai. “ 8 vai. vakare.

419 Boylstoil st. ruimas 432

BOSTON, - - MASS.

S
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NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei 
singia usią rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Rupi urą. Slinkimą 
plaukų ir Plik imą. Pučkus, Didervi- 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie p usę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysči ų. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRl’NDZACO.. 
Broadnay & S. S st.. Broolykn.N Y.
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Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus

TIESIOG IŠ FABRIKUS 
ir kiekvieną daiktą kurį męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
t no j ame. Atsimink muši} 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

Washington
Jewelry Co

387 Washington $|t) (vienus tr-pun) BOSTON, Mass.
‘ /Vv ✓’Vn w


