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VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.
Spaudos paroda.

Grafiškoji draugija Rygoje 
taiso šių metų gale tarp
tautinę parodą laikraščių 
ir meldžia visų lietuviškų re
dakcijų Europoje ir kitose ša
lyse atsiųsti parodon po ek- 
ztmpliorių savo leidinių šituo 
adresu: P. Getvmslis, Mat- 
vif jevt&aje gatve A< > 4 Ilyga. 
Juodašimčių susivažiavi

mas.
Rugsėjo gale ketina Mas

kvoje susirinkti visų tautiš
kai- monarkiškųjų kuopų at
stovai susitarti, kaip gelbėti 
Rusiją nuo konstitucijos, ku
ri gręsiant dideliu pavojum 
Rusijai. Tokie faktai, kaip 
pripažinimas laisvės tikyboms 
P. Durnoje ir kelionė Chomia- 
kovo. Miliukovo ir kitų at
stovų Anglijon bei Francnzi- 
jon, labiausiai liudiją konsti
tucijos pavojingumą. Jie tar
sis. kaip galima butų ją pa
laidoti.

Valdžios ginklus parduoda.
Užperei tą sava it ę] Peteri) u r- 

ge suėmė tūlą Jekovlevą. ar
tilerijos sankrovos valdinin
ką. Jakovlevas ir keletas ka
riumenes ginklų meisterių 
yra kaltinami už pardavinė 
jimą ginklų iš valdžios san
krovos Persijos revoliucijo- 
nieriams.

Plėšikams nepasisekė.
Maskva. 12 d. rūgs, miesto 

valdybos kasierius Į užmiesti 
vežė didelę sumą pinigų išmo-: 
keti miesto darbų darbinin
kams. Kasierių lydėjo poli- 
cistas. Netoli Kuncevoužpuo-1 
lė ant jųdviejų penki gink
luoti plėšikai. Policistą tuo
jau nušovė, vežėjas suplakė 
arklį ir išgelbėjo kasirių su 
pinigais.

Javų išvežimas.
Per Odesą dabar labai daug 

javų gabena į svetimas šalis. 
Šitomis dienomis išplaukė iš 

Odesos miesto 15 didelių už
sienio garlaivių su javais, ku
rie paėmė kelias dešimtis mi
lijonų pūdų kviečių, rugių ir 
kitokių grudų. I)ar laukia 
savo eilios 28 garlaiviai. Ja
vai eina į Angliją. Italiją, 
Austriją. Prancūziją, Vokieti
ją o Rusijos gyventojai ba-1 

dauja.

Mergina plėšikė.
Smolenske slaptoji policija 

neseniai suėmė vieno gydyto
jo tarnaitę, kuri buvo susek
ta bedalyvaujant plėšikų 
gaujoje. Pas ją rado 30 000 
rublių suplėštų pinigų.

Neleis rūkyti tabako.
Viena Vals. Durnos kuopa 

ruošiasi paduot sumanymą 
apsunkinti pardavinėjimą 
tabako. Jaunimui iki 16 me
tų žadama visai uždrausti 
pardavinėti tabaką. Policijai 
busiant duota tiesa atiminėki 
papirosus ir cigarus iš nepil
namečių rūkytoju. Kas par
davinės nepilnamečiam laba- 
ką. bus baudžiamas 25 iki 
100 rublių.

Kiek mirė nuo keteros.
Mintauja. Nuo praeitieji-

mo koleros, t- y. nuo birželio 
29 dienos iki rugpiučio 12 
dienos Kuršes gubernijoje 
kolera mirė 96 žmonės, o bu
vo apsirgę ta liga 186.

Padidintas universitetas.
Dorpato universiteto rū

mus ketinama padidinti. Tam 
reikalui paskirta 260.000 rub
lių gamtos mokslų skyrių sta
tymui ir 69.000 rb. moteriškų
jų ligų kiklikams padidinti.

Bėgimas iš kalėjimo.
Ogi, tSiberija, 23 d. rūgs. 

19 kalinių pabėgo iš vietinio 
kalėjimo. Jie užpuolė ant sar
gybos ir 5 iš jų būrio užmušė. 
Paskui sargyba susispietė ir 
leidos juos vytis šaudydami. 
9 kaliniai nušauti liko, 9 su
žeisti, ir tik vienas pabėgo.

Orlaiviiiliikų draugija.
Varsa vo j susiorganizavo 

lenku inžinierių ratelis, kuris 
perka iš užsienio orlaivius. 
Tam tikslui surinkta jau 5.0 
00 rublių. Draugija turės la
boratoriją, kur bus bandoma 
daryti naujus orlaiviu išradi- 
mus. Žmones taip mėgsta ore 
lekioti, kad visi orlaiviais už
siinteresavo.

Daktaras nusinuodyjo.
Orle nusinuodyjo morfiju

mi! daktaras Voznesenskis. 
Priežastis mirties — bedarbė 
ir skurdas. Net ir iuteligeu- 
tiškiem darbininkam bloga 
daros.

Riaušes kalėjime.
Ceruigov. Nakčia į 8 dieną 

rūgs, gubernijinio kalėjimo 
kaliniai su tikslu pabėgimo 
nužudė sargą. Po kelių šūvių 
tvarka vėl įvyko. Šaudymo 

laike krito 9 kaliniai ir 3 li
ko sužeisti.

Valdonas kraustosi.
Peterburgas, 1 d. spalio 

Mahomed Ali Mirza, buvusis 
Persijos šachas, pribuvo i 
Enzelę (Pietinis portas prie 
Kaspijaus jūrių). Iš čia laivu 
„General Skobelev” važiuos 
jis į Petrovką, o išten į Odesą. 
Apsigyvęs jis, turbūt, Kalu
goj

Neklauso caro.
Peterburgas. Finliandijos 

(Suomijos) seimui gręsia iš
vaikymas. Tarp Rusijos ir 
Suomijos iškilo ginčai: Rusi
jos valdžia reikalauja nuo 
suomių šalies apginklavimui 4 
milijonus dolerių, o jie duoda 
tik 2 milijonu. Pastarose die
nose atsibuvo politiškų parti
jų posėdis; nutarta nepildyti 
caro reikalavimo.

Naujas Rusijos konsulis A- 
inenkoj.

Peterburgas, 30 d. rūgs. 
Pabaigoj ateinančios sąvaitės 
ižvašiuos į Ameriką baronas 
Rozenas, jis bus Rusijos kon
sului Suvienytose Amerikos 
Valstijose.

Nusišovė senatorius.
Peterburgas, 30 d. rūgs. 

Nusišovė čia senatorius Ko
va levskis, buvusis policijos 
skyriaus direktorius. Priežas
tis nusižudymo esanti tokia: 
du jo sūnų įsimaišė į susirė
mimą ant gatvės, kur kelios 
ypatos <1 ingo ir liko daug su
žeistų.

tėvas negalėjo pernešti taip 
skaudaus smūgio ir nukelia
vo pas Abraliomą.

Kiek nužudyta.
Per praėjusią sąvaitę, teis

mui nusprendus, nuteista nu
žudyti 12 žmonių. Nužudyta 
19 žmonių.

Atstovas atskirtas nuo- 
žmoniii.X

Atstovas Cernosvitovas (iš 
Vladimiro gub.) norėjo pra
nešti savo rinkėjams apie Du
rnos veikimą. Jis kreipėsi į 
Vietinį gubernatorių, prašy
damas leidimo perskaityti sa
vo pranešimą. Gubernatorius, 
pabrėžęs, jog minėtasai atsto
vas kadetas, griežtai atsakė— 
niekuomet neįeisiąs jam skai
tyti jokio pranešimo, iki šis 
bus atstovu. Gubernatorius, 
mat, jaučiąs save daug ra
miau, kuomet kadetai neskai
tą pranešimų savo rinkėjams. 
Bent atvirai pasakė, ką ma- 
uo.

Badu nori numarinti.
Vologdos policija atsisakė 

įduoti maisto pinigus politiš
kiems ištremtiesiams, ypač 
advokatams. Ji teisina savo 

. pasielgimą tuo, kad jie ir taip 
į turi nemažą uždarbį, lštrem- 
:tujų padėjimas labai sunkus. 
Kai kuriems prisieina kęsti 
vargą, badą ir šaltį. O pinigai 
tie liks, žinoma, policijos kiše
nėse.

Nusibodo žudyti.
Ministerių pirmininkas 

Stolipinas buk tai išsiuntinė
jo gubernatoriams ir gene- 
ral-gubenatoriams paliepimą 
sumažinti mirties bausmių 
skaičių. Jau net ir Stolipinas 
pripažįsta, jog Rusija nuri
mo. Tik kasžin kaip į tai pa
žiūrės general-gubernatoriai. 
Bent iki šioliai jie karia ir 
žudo žmones be paliovos ne 
mažiau, kaip pirma.

Kareiviai užsinuodyno-
Lodziuje urnai susirgo apie 

50 kareivių. Pasirodė, jog jie 
valgiu užsinuodijo. Susirgo 
tuoj po vakarienės. Gerai ten 
šeria kareivius.

Kolera uždare mokyklas
Peterburgas. 4 spalio d. 

Čia uždarytas didelis resto- 
rantas ,’Medvied” ir šv. Onos 
mokykla, kurioj apsirgo ko
lera keletas mokinių- Iš Vla
divostoko telegrafuoja kad ten 
apserga kolera kasdien po 8 
ir 10 ypatų.

Permainos ant geležinke
liu.

Geležinkelių valdybų at
stovai susivažiavime nutarė, 
kad nėra reikalo skambinti 
ant mažesniųjų stočių, trauki
niui išeinant. Oberkonduk- 
torius sušvilps ir traukinis 
turės eiti. Didžiosiose stoty
se skambįs du sykiu: pirmą 
sykį prieš 10 minutų nuo 
traukinio išėjimo ir antrą sy
kį prieš 2 miuuti nuo išėjimo.

Lapienė apsirgo.
St. Peterburgas, 30 rugs.d. 

Carienės apsirgimas sustabdė 
Rusijos kariumenes manev
rus Kryme. Mat,caras neturės 
laiko tėmyti manevruojančius 
kareivius .Jispriverstas atidė
ti toliau savo atsilankymą į 1- 
taliją. Manoma, kad tik gruo- 
dyj jis su savo žmona atvyks 
|į Li vadi ją.
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Ispanai ima viršų
Madrid. Ispanijos patrio

tai labai pradžiugo išgirdę 
apie paėmimą kalno Guruga 
Morokkoj. Apie pusiaunaktį 
būrys žmonių susirinko prie 
karaliaus rūmo ir bandė iš
kviesti karalių Alfonsą ant 
balkono.

Murinai m pasiduoda.
Meilila, 30 rūgs. d. Nors 

ispanai apgalėjo kalną Guru
ga, vienok murinai nepasi
duoda. Jie užsidrutino arti
miausiose kalnuose ir šaudo 
į ispanus. Murinai padarė 
smarkų užpuolimą ant išpa- 
uų kariumenes netoli kalno 
Guruga. Kada jų priešai pra
dėjo šaudyti iš šaudyklių ir 
mėtiti sprogstančias medegas, 
tada tik murinai pasitraukė 
atgal.

Daug ispanų nukentėjo.
Melillla, 1 spalio d. Ispa

nų jieškotojų būrys ėjo tiri- 
nėti, kaip laikosi morokkie- 
čių kariumenė. Traukė jie iš 
Zelnano į Sokle Jemis ir pa
teko ant priešų. Morokkiečiai 
šitame susirėmime užmušė iš- 
panų generolą Diez Vicario, 3 
kitus komandierius ir 14 pa
prastų kareivių; 182 Ispani
jos kareiviai sužeisti. Sunkų 
susirėmimą turėjo generolas 
Tovan, vedusis jieškotojų di
vizija, kuri iš dešinės pusės 
turėjo generolo Vicario bri
gadą, o iš kairės du ekskadro- 
nu kavalerijos ir vieną-bata- 
rėjos. Murinai užpuolė ispa
nus su dideliu įnirtimu. Pas
kui pribuvo ispanams pagelba 
ir jie atmušė murinus. Nuos
toliai iš abiejų pusių dideli.

Skraidymas orlaiviu.
Berlynas. Orlaivininkas 

Hubert Latliam skraidė ant 
Tempelliofer laukų. Nulėkė 
jis 11 suviršum mylių nuo 
Berlyno lig Johanuistlial ir 
palengva nusileido ant žemės. 
Skraidymas jo tęsėsi 24 mi- 
nutas,

Azovas Rusijoj
Žymus revoliucijonierius 

Burcew, kalbėdamas su išei
nančio Paryžiuj laikraščio 
„Russkoje Slovo” korespon
dentu, pasakė iš tikrų šalti
nių žinąs, kad didžiausia Ru
sijos šnipas Azev esąs Rusi
joj ir tarnaująs pas valdžią. 
Reikia manyt, kad nekitaip 
ir vra, nes caro valdžia moka : 
priglausti savąjį.

Sultonas Mulai Hafid 
žmogžudys.

Paryžius, 1 spalio d. Laik
raštis ,.Matin” gavo iš Fezu 
pranešimą, kuriame sakoma, 
jog kandidatas į Morokkos 
prezidentus El-Roghis likęs 
nužudytas paties Morokkos 
sultono Mulai Hafido. Sulto
nas įmetė Rogių į levų tvartą 
ir tie sudraskė. Likusius ga
balus sultonas išėmė, apliejo 
kerosimi ir sudegino. Tokiu 
tai bildu žmonės palaiko sa
vo rankose valdžią.

Gaisras
Frankfurt, Vokietija, 1 

spalio d. Nuo ekspliozijos už-

sidegė namas, kur buvo lai
vininkystės paroda. Visi iš
statytieji daiktai žuvo lieps
noj. Ekspliozija užmušė vie
ną elektrotechniką.

Valdžios nesmagumai.
Barcelonoj savame laike a- 

reštuota anarchistų revoliuci- 
jonierių badas, Francisco 
Ferrer. Dabar anarchistai kė
sinasi už tai valdžiai atkeršy
ti. Vidaus dalykų ministeris 
Cierva aplaikęs grąsinaučius 
laiškus, kuriuose pasakyta, 
jog norima jį užmušti, jei 
Ferrer butų pripažintas kaltu 
teisme, kur dabar prasidėjus 
byla.

Taip dalykams virtus, Cier
va paliepė teisman pašaukti 
Ferrero numylėtinę ir jo bro
lį, nes manoma, kad juodu ra
šinėja grąsinančius laiškus.

Paryžiaus anarchistų ceatra- 
liškas komitetas ministeriui 
taipgi atsiuntė formališką ži
nią, grąsindamas jam mirti
mi. Laiškas tuojaus atiduota 
Paryžiaus policijos perfektui. 
Su tuo laišku užsiima susekti 
tą anarchistų komitetą ir 
paskui jo sąnarius apkausty 
ti. Bet vargiai pasiseks suim
ti.

1$ AMERIKOS
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Curtis bandys savo orlaivi.
New York, 2 d. spalio. Žy

mus orlaivininkas Curtis su
grįžo iš Europos. 9, 10 ir 11 
spalio jis ketina bandyti 
skraidymus savo orlaiviu arti 
Chicagos apie Hamthornejau- 
kus. Iš Chicagos Curtis pa
suks į St. Louis.

Apsaugojimas nuo bedar
bes.

Paryžius. Francuzijos soci- 
joliogai pakėlė klausimą apie 
prašalinimą bedarbių. Pary 
žiuj susitvėrė komitetas, susi 
dedantis iš Francuzijos eko
nomistų ir politikierių. Į jį į- 
eina buvusis vaizbos ministe 
ris Millerand. Komitetas tu
ri sušaukti visų Europos civi
lizuotų viešpatysčių pramoni- 
jos atstovų konferenciją. Ji 
turės suorganizuoti tarptau- 
tišką kongresą, kuris turės 
rūpintis apsaugoti darbinin
kus nuo stokos darbo.

Streikas nesibaigia.
Iš Stockholm praneša, kad X

Švedijos darbininkų streikas 
laikosi drūčiai. Darbininkai 
visai nemano pasiduoti. Au
kų pradėjo atplaukt iš visų 
šalių daugiau, kas da labiau 
pakursto streikierius nepasi
duoti. Vadovai praneša, kad 
tik badas galėtų snardyt 
streiką, todėl jie kreipiasi i 
Amerikos darbininkus, pra
šydami aukų.

Laivas nuskendo
Angliško garlaivio ,.IIar 

low” kapitonas Bruce prane
ša, kad liepos 27 d., 180 my
lių tolumo nuo Durham, pa- 
tėmijęs juroj degantį garlai
vį, kuris paskui plyšęs ir vi
sas nugrimzdęs. Tas garlaivis 
jam buvęs nepažįstamas.

Naujas konsulis.
Iš Vashingtono Japonijos 

konsulis baronas Takahira, 
atšauktas. Jo vieton paskirtas 
konsuliu Y. Usehida, buvęs 
Austrijoj konsuliu.

Prieš karčemas.
Chicago, UI. 25 rugsėjo d. 

apie 16 tūkstančių darbinin
kų padarė didelę demonstra
ciją. Jie kovoja, norėdami iš
naikinti karčemas. Su jais sy
kiu vaikščiojo daugybė mote
rų ir vaikų. Vakare buvo di
delis mitingas.

Streikas prieš vyrus.
New York. Pagarsėjusi kovo
toja už moterų teisių lygybę 
p. Belmont laikraštyj Pirso- 
no patalpino atsišaukimą į 
moteris, kad jos priverstų vy
rus reikalauti joms lygių tei
sių. Tikslo atsieki m ui reko- 
mendojamos įvairios priemo
nes. tarp kurių netekėjimas 
merginų už vyro. Ji sako, kad 
pasilikę vienatvėj, jie supras, 
kaip svarbi yra moteris gyve
nime ir pripažįs jai atsakan
čią vietą draugijoj.

Rūmai vištoms.
Fort Dili, Ijong.Island. Vie

na labai turtinga moteris Rey- 
ne sumanė, kad jos vištos dės 

^geresnius kiaušinius, jeigu 
jas geriau užlaikyt. Ji pasky
rė 20 tūkstančių dolerių išbu- 
davojimui vištoms gražių na
mų. Kiekvienai vištai bus at
skiras kambarėlis. Darbinin
kai tokių kambarių neturi, 
kokius turės ponios Reyne 

; vištos.

1 9 dienas 300 mylių
Studentas Deckerson, ne

turėdamas pinigų, atėjo pėkš- 
čias iš New Yorko į Utiką 
pastoti į universitetą. Ėjo jis 
9 dienas, praeidamas kasdien 
po 33 mylias suviršum.

Vaikams nėra vietos mo
kyklose.

Philadelphia, Pa. Šešiolika 

tūkstančių vaikų nepriimta į 
mokyklą, kadangi vietos nė
ra. Miesto valdininkai atsisa-į 
kė paskirti du su puse nulijo-1 
nu dolerių mokyklų statymui. 
Geriau jie pasiūlijo vienai ge
ležinkelio kompanijai 20 mi
lijonų dolerių pravedimui ge
ležinkelio ir stoties išbūdavo- 
j imu i pietinėj miesto daly j.

Svieto pabaiga.
W. l)uxbury, Mass. 24 

rūgs. 300 suviršum apaštališ
kosios bažnyčios narių laukė 
pabaigos svieto, kuri turėjo 
įvykti 24 rūgs. d. Jie išparda- 
vinėjo savo turtą, mėtė pini
gus ant gatvių, nes, manė,nie
ko jau nereikės. Jie giedojo 
ir meldėsi, jų kunigai sakė 
pamokslus. Kuomet dangų 
aptemdė debesys, pas juos iš
kilo baisus triukšmas. Paskui 
vėl liko šviesu. Svietas nepa
sibaigė. Apaštalininkai nus
prendė, kad Dievas atidėjęs jo 
pabaigą ant tolesnio laiko. Jų 
padėjimas skurdus ir vargin
gas. kadangi turto neteko. į 
Kaip tik žmonės neskriaudžia 
patys save, būdami fanati
kais!

į Chicago ir per pusvalandį 
skaitys pranešimą apie ištiri- 
mą šiaurinio žemgalio. Cook 
ant užkvietinio sutiko.

Keliaus tirinėti pietinį 
žemgali.

Lapkričio mėnesyj iškeliaus 
tirinėti pietinį žemgalį kapi 
tonas R. F. Scott. Jam ren
giama didelis ir drūtas laivas 
„Terra Nova”. Scott ne sykį 
jau plaukė tirinėti pietinį 
žemgalį. Jo kelionės Anglijai 
lėšavo 2 šimtu tūkstančių do
lerių.

7000 moterų streikuoja.
New York 1 spalio d. 70- 

00 moterų, dirbančių vietinė
se mezginyčiose aplaikė 
pranešimą, kad mestų darbą, 
reikalaudamas didesnių algų. 
Fabrikų savininkai tvirtina, 
kad negalią pakelti algų. Tai 
sena jų pasaka.

Nesuteikia garbes už dyką.
VVashington, 1 spalio d. 

Šios šalies Geografiškos Drau
gijos direktoriai turėjo nepa
prastą posėdį, kur svarstyta, 
kaip atsinešti į daktara Coo- 
k’ą, kuris turi į čia atsilan
kyt. Nutarta nepripažinti 
šiaurinio žemgalio ištirtoju 
nė Cook’o, nė Peary, kol jie 
nepriduos darodymų tam tik-, 
rai komisijai, kuri ištirs da 
lyko teisingumą.

Kunigas liko kondukto
rium.

Lavvrence, Kaus. Krikščio
niškos bažnyčios klebonas D. 
H. Carriek apleido kunigystę 
ir liko tramvajų kondukto
rium. Pasitraukdamas nuo 
vietos, jis pasakė: „nemanau, 
kad kunigas galėtų vesti do
rą ir teisingą gyvenimą.’’

Suvienytų Valstijų skola.
Suvienytos Valstijos turi 

skolos 2,648,602,846 dolerius. 
Sulyginant su Rusijos skolo
mis, tai tik menkniekis.

Elektriką neklausė.
25 rūgs. d. visoj pasaulėj 

nevei kė telegrafas ir kabelis. 
Mat ant elektrikos veikimo 
labai atsiliepė šiaurinio bliz. 
gėjimo apsireiškimas.

Aršus plėšikas.
Philadelphia, Pa. Į Quin- 

no krautuvę ant York Road 
ir Lycoming st- atėjo nežino
mas žmogus ir iškėlęs prieš 
savininko sūnų, kuris buvo 
už stalo, revolveri, suriko: 
„visi rankas augštyn!’’ Bu
vusieji krautuvėj išpildė pa
liepimą. „Išimkite pinigus!” 
—paliepė plėšikas. Quinn 
pradėjo trauktis. Tuomet 
plėšikas šovė į jį ir paguldė 
ant vietos. Svečiai bandė iš
bėgti. Plėšikas pataikė vie
nam į širdį kuris už kelių va
landų pasimirė. Paėmęs pini
gus, plėšikas prasišalino. Sua
reštuotas tūlas Conn, bet jis 
neprisipažįsta.

Reikalingi darbininkai
Pranešama, kad Buffalo, 

Į N. Y. eina pusėtinai visi dar
bai. todėl įvairių amatų dar
bininkai gali gauti darbą. 
Paprasti darbininkai gauna 
po vieną dolerį 50 centų į

7000 dolerių Cook’ui.
Vienas Chicagos kliubas. 

pasiūlijo daktarui Cook’ui 
Į 7000 dol., jeigu tas atvažiuos Į dieną.
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turės tiesą duoti patarimus,
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kalbi? 
žydus

ir kitiem, kad žydai aut mųsų nojimas ir patirimai pradės 
Įsitvžai žodį sPrando sėd’, kad reikia atsi, plaukti iš milijonų galvų, iš-

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

— Maike, aš prisižiūrėjau, 
kad nekurie žmonės pagarsė 
įa visoj pasaulėj. Juk tai 
smagus dalykas. Ar negalė
čiau ir aš kaip-nors likti ži
nomu visiems?

— Vargiai, nes, kiek žinau, 
tu neesi gabus ir neturi ganė
tinai pasišventimo.

— Argi tu mane už niekšą 
lai ka i? Rodos, darbuojuos aut 
lietuviško pūdimo visomis ke
turiomis— ir galiu būt pava
dintas karštu patrijotu.

— Tautiškų pūdimų dar
bai tankiai atneša visai ne- 
geistiuas pasekmes, ir žodis 
„patrijotas” priima vis biau- 
resnę prasmę. Ar neskaitei 
žinią iš Kijevo, kur rusų pa
trijotai surengė žydų skerdy- 
nę? Tokios skerdynės iškilo 
jau ne pirmą sykį. Da ne
spėjo nudžiūti žydų ir inteli
gentų kraujas Kišineve, Ode 
soj, Baltstogėj ir kitur, kurį 
praliejo karšti patrijotai ir 
štai vėl praneša, kad Kijevo 
gatvės liko apšlakštytos ne
kaltu krauju.

— Ką tu, Maike, 
Ten tai juodašimčiai 
mušė, o ne tautiečiai.

— Aš norėčiau išgirsti, kas 
per sutvėrimai tie juodašim
čiai?

— O taip kokie valkatos.
— Valkatų yra visur, vie

nok skerdynių jie nerengia. 
Žinoma, kada iškila skerdy
nės, tuomet ir valkatos nau
dojasi. vienok jas surengia 
karšti tautiečiai.

— Kaip tu sakai?!
— Sakau, kad skerdynes 

surengia karšti rusų patrijo
tai.

— Aš net nusigandęs bu 
vau: maniau, kad tu ant mų 
sų tautiečių taip sakai.

— Nemanyk, jog mųsų 
tautiečių darbus giriu: jie to
kie pat, kaip ir rusų patrijo- nuo jų viską tą, 
tai.

Kaip, Maike? Tu mųsų tau-

ku-' 
riai nepatiks didžiumos (dar
bininkų) nutarimai, darosi 
neskaitlinga: darbiuiukus
vienodas jų padėjimas auklė
ja prie nuomonių vienodumo, 
prie vienodų interesų. Ir tas 
viskas prives prie įstatymų 
sumažinimo. Užteks keletos 
svarbiu nutarimu, o smulk- 
menos bus pildomos pačios 
per save. Daleiskime, Kristus 
liepė pildyti tik 10 prisaky
mų ir senovės laikuose jų bu
vo gana. Užtenka krikščiouy- 
bei vieno principo „mylėk ar
timą savo, kaip pats save” ir 
ji jau ką-uors reiškia, jeigu 

-butų jis pildomas. Krikščio
nybės principas gali būti ne
pildomas, nes jis neparemtas 
ant reališko gyvenimo. Neat
randame gyvenime faktorių, 
kurie stumtų žmonij ąprie ar
timo meilės; ant kiekvieno 
žingsnio sutinkame apsireiš
kimus, bėgai lesti ligai ardan
čius tą meile. Ir tie apsireiš
kimai yra paremti ant reališ- 
kos dirvos, ant kovos už būvį. 
Aiškiau sakant, netikusi pro
duktų gavimo forma gimdo 
tarp žmonių neapykantą. Lai 
tik ivyktu kolektiviškas iš- 
dirbystės būdas ir tokis pat 
produktųgavimas,ir galėtume 
tikėtis, kad be jokių pamoks
lų įvyktų artimo meilė, ir gal 
da platesnė, negu krikščiony
bė skelbia. Iš šalies pažvel
gus, rodos, kad šiandien da 
daugiau reikalinga įstatinių, 
negu senovėj, vienok įsigili 
nūs labiau į dalykų stovi, 
iše.iia kas kitas. Senovėj žmo
nės nebuvo taip žymiai per- 
siskirę į dvi klesi, išdirbystė 
buvo neapsakomai marga, 
pragyvenimo būdų buvo dau
gybe. Kada žmonijos padėji
mas įvairus, tai ir sautikiai 
tarp atskirų žmonių nemažiau 
įvairus, — reiškia, ir įstatymų 
turi būti kur kas daugiau, 
negu prie vienodo arba bent 
dvejių>o žmonių padėjimo. Iš 
istorijos žinome, kad rašyti 
Įstatymai ne taip da seniai at
sirado; kol visi gyventojai už
siėmė žemdirbyste bei gyvu
lių augynimu, nereikėjo Įsta
tymų, nes gyvenimas buvo 
tuomet beveik vienodas. Da
bar męs vėl žengiame prie 
vienodumo ir tas vienodumas 
turės išnaikinti daugybę be 
reikalingų Įstatymų. Tiesa, 
daugelis jų buvo reikalingi 
prie margo žmonių padėjimo, 
bet kadangi tas margas padė
jimas artinasi prie galo, tai ir 
Įstatymų didelė dalis sltnka 
prie to gi. Iš viršminėto aiš
ku, kad ateityj įstatymų bus 
visai mažai, todėl kiekvienas 
juos žinos. Ar jie bus ant po- 
pieros parašyti, ar laikysis 
žmonių atmintyj—tas nesvar
bu.

Dabar priėjome prie to, 
kad valdžia yra nereikalinga, 
kad įstatymus niekas daugiau 
negali leisti, kaip tik patys 
gyventojai. Pasilieka klausi
mas: ar reikalingos yra tos 
įstaigos, kurios prižiūri, kad 
įstatymai butų pildomi? Bea- 
bejonės, vedimui statistikos, 
išdirbystės kontroliavimui, 
produktų padalinimui ir pri
žiūrėjimui yra reikalingos. 
Bet jokiu budu negalime pri
pažinti tokių įstaigų, kaip po
licija, kariumenė ir joms pa
našios. Kad kariumenė dau 
via u niekam yra nereikalinga, 
kaip tik užgriebimui kapita
listams naujų rinkų ir apsau
gojimui privatiškos savasties 
nuo darbininkų pasikėsinimo 
padaryti ją kokktiviška—tą 
visi gali žiuoti, ir kad ji berei
kalingai naikina žmonių tur
tą ir gyvastį — apie tai nėra 
k< > abejoti. V isuomenės didžiu
ma kariumenės ir karių neno 
ri, tik ji nesupranta, kaip 
tai panaikinti; jai meluoja
ma, buk kokie-tai priedai mus 
išmuštų, jeigu kariumenės 
nebūtų. Visuomenę yra gąz- 
dinama neesančiais daiktais, 
kaip vaikas baubu.

A. Antonov.
[Toliau bus].

'ir tokios tautos mus skriau- tauta nupuolus, o kita paki- Mažuma (kapitalistai), 
džia: yra blogumo priežastim. 
O juk tu pats žinai, kad dau
gybė žmonių gyvena didžiau 
šiam skurde. Jeigu jie žinotų, 
kas jų priešas, kas tiek vargu 
jiems suteikia, jie sudrasky
tų tą žmogų. Mokslo jie lietu 
ri, nes nėra iš ko pasemti. 
Kalbėk jiems ką-nors. aklai 
įtiki, nes gilių klausimų svar
stymui reikaliugas mokslas. 
Pasakyk, kad žydai jus išnau
doja. na ir galanda visi pei
lius prieš žydus. Pasakyk, 
kad inteligentai yra vargo 
priežastim — aut jų visi uz 
J puls. Tokius žmones reikia 
tik užsiundyti ant ko nori, o 
jie darbą atliks. Visokie pa
trijotai prikala Į minios gal
vas nebūtų dalykų apie žydus 
ir kitas tautas, o minia paskui 
ir daro skerdynes.

•

— Maike, rusų tautiečiai 
gali piauti žydus, o lietuviai 
— nekuomet.

— Kaip ne? Juk 1905 ir 
1900 metuos bandoma buvo 
žydus mušti ir Lietuvos mies
teliuos. Baltstogė
yra Lietuvos miestai, 
dyuės juo*=e įvyko.

— Ten daugiau s 
gyvena, negu lietuvių

los.
— Delko kitos tautos to 

nedaro?
— Kitose tautose randasi 

daug kapitalistų, kuriems 
reikalinga skelbti patrijotiz- 
mą dėl pasinaudojimo iš jo. 
.Jeigu kitų tautų patrijotai 
ką-nors negerą daro, tai ne
reikia manyt, jog ir lietuviai 
taip turi elgtis.
—------------------------- s---- ——

Nebaudžiamieji 
piktadariai 

(Tąsa.)

Iš
kad tuomet jau tikrai pasi
rodo, kas geistina didžiumai.
YČia jau sprendžia nė parla
mento, nė kitokios įstaigos di
džiuma. kuri nieko bendro 
neturi su gyventojų didžiu
ma. bet sprendžia visi gyven
tojai ir pasirodo, ko nori di
džioji jų dalis.

Prieš mus stovi klausimas:
ir Vilnius ar ii vėl uepasinaudos kas iš 

o sker- įstatymų, kad pavergti ir val
dyti kitus? Ne, kadangi vai- 

svetimtau- džios tuomet jau nėra: p>atys 
čių gyvena, negu lietuvių: gyventojai viską sprendžia ir 
svetimtaučiai tai darė. paveda savo nutarimus tam

— Aa. dabar nori išteisinti jų pačių išrinktoms įstaigoms
savo tautą: kada eina klausi, pildyti ir prižiūrėti, kad visi 
mas,kur lietuviai gyvena, tai gyventojai pildytų. Už per- 
patri jota i tuoj rėkia, kad jų žengimą daugumos gyventojų 
pilna Vilniuj. Baltstogėj ir ki- nuosprendžių baudžiamas 
tuose miestuose, o kada atsi- bus kiekvienas gyventojas, 
tinka kas negero, tuomet bu- nežiūrint ar jis yra kokios 
vusius lietuvius svetimtau- įstaigos narys, ar ne. Baus 
čiais padarote. mes skiria ne įstaigos, bet di-

— Tu nemislyk, Maike, dziuma gyventojų, nurodyda-
kad aš visus lietuvius giriu: ma. už kokius prasižengimus 
gal atsiranda ir niekšų kokią bausmę paskirti. Męs

— O aš visų nepeikiu, nes da nežinome, kas patiks di-
iš lietuvių, kaip ir iš kitų džiumai gyventojų: gal pira
tautų, atsiranda geriausi žino- sižengelius baus, gal stengsis 
nes. Vienok yra nemaža dalis pataisyt, o gal ir visai nebaus, 
užtektinai tamsių, kurie, pa- Jeigu mažuma gyventojų, 
trijotų pakurstyti, gali atlik- keršydama didžiumai už at- 
ti bjauriausius darbus. metimą jos norų, kenks, di-

— Kam tie patrijotai kur- dziuma turi tiesą ją persekiot
stys? arba atmesti nuo savęs. Kad

— Jie nebūtų patrijotais, didžiuma gyventojų nedarys
jeigu nesėtų tarp tautų nea- žmogaus gamtai kenksmingų 
pykantos. nutarimų, už tai liudija vi-

— Kodėl? Jie gali būti ge- sų viešpatysčių gyventojų
ri, tik mylėti savo šalį, savo didžiumos palinkimas pasi- 
papročius ir t. t. duoti instinktams,gamtiškam

— Savo šalį žmogus gal traukimui. Augsčiausio laips- 
mylėti ir nebūdamas patrijo-į nio fiziologas nežinos niekuo- 
tu. Jam niekas to neuždrau- met tiek apie gamtą, kiek ži- 
dzia. Reikia stengtis neatsi- no apie ją milijonai žmonių 
likti nuo kitų tautų ir perim-

, kas nau
dinga. Bet nereikia stengtis 
pavergti kitas tautas, nerei-

Ntanley, l*a.
Lietuvių čia gyvena 16 šei

mynų ir 10 pavienių. Didžiu
ma jų iš Suvalkų gubernijos. 
Jokiu kulturišku darbu jie 
neužsiima. Tankiausiai gir
tuokliauja ir mušasi. 10 d. 
liepos vienas žmogus neteko 
pinigų ant degtinės ir užstatė 
pypkę. Iš to kilo vaidai ir 
muštynės, o paskui mušusieji 
turėjo bausmės 20 dol. užsi
mokėti.
Darbai eina prastai.

Kapitalisto bernas.
Haverhill, Maas.

Lietuvių čia skaitoma apie 
600. Susipratimas ir apšvieta 
stovi žemai. Ypač moterys ne
moka atlikti savo užduočių. 
Negana to, kad jos nieko ne
skaito, bet da kitus kolioja 
už skaitymą. Daugelis jų už
siima girtybe ir liežuvių sune- 
šiojimu. Pažiūrėk į jų namus 
— nešvarumas nemokėjimas) 
išlaikyt. Žmoniškai valgio jos 
nemoka išvirti, o niekinti lab
iau apsišvietusius sugebią. 
Vyrams prisieina padėti apva
lyti namus. Gatvėmis tankiai 
bėgioja basos. Laikas vyrams 
atkreipti atydą į savo mote
ris, o moterims griebtis prie 
apšvietus.

Anglekasiai uždirba per 8 v, 
4, 5 ir 6 dolerius. Žmonių čia 
daug, todėl darbą gauti ne 
taip lengva.

Oras liko vėsesnis. Tankiai 
lietaus būna.

J.P.
Millinocket, Me.

Darbai pradeda eiti geriau. 
Naujiems sunku gauti darbą. 
Dirbama daugiausiai popie- 
ros dirbtuvėse. Moka iki $1. 
75 už 8 valandų darbo dieną.

Rūgs. 25 d. j»aB lietuvius 
lankėsi fraucuzų kunigas. 
Rinko pinigus. Atsirado to
kių, ką davė, vienok nuo kitų 
nieko negavo. Pranešta kuni
gui, kad tai bedieviai, kurie 
neduoda pinigų. Kunigėlis 
užsirūstino. Kada pinigų ne
duodi, reiškia ir Dievo tau 
nėra.

tiečius prie juodašimčių lygi- re^i panašiai Vinciunui Įnešimus ir spręsti, tuomet ži
ni?!

— Tu, tėve, 
„juodašimčiai”, o daugiau 
nieko nekalbi. Kada užklau
siau, ką tas žodis reiškia, tai 
pats nežinai.

— Na, na. aš nežinau, bet. 
jeigu taip gudrus esi, pasa
kyk tu.

— Juodašimčiais yra vadi
nami tie, kas per savo tamsu
mą, neapšvietimą kenkia kil
tiems daugumos norams ir 
darbams, kas stabdo progresą 
ir tam tikslui vartoja Įvairias 
priemones, kas už algą ar deg
tinę prižada visokius paliepi
mus išpildyti, kas, aklai tar
naudamas valdžiai ar kapita
listams, eina prieš kitų ir savo 
gerovę.

— Tai tu sakai, kad visi 
tautiečiai yra juodašimčiai.

— Visai nenoriu tokio var
do jiems duoti, nes kitas tau
tietis ramiai sau darbuojasi 
keldamas tarp žmonių kultu 
rą, platindamas apšvietimą. 
Bet karštieji patrijotai visuo
met išauklėja tarp tautų ne
apykantą, priruošta dirvą 
skerdynėms, arba ir patys jas 
pradeda.

— Kokiu budu jie tai da
ro?

— Paprastai jie peikia ki
tų tautų papročius, kalbą ir 
kitką. Giria vien tik savo tau
tą. Darodinėja, kad tokios tai

kratyt nuo jų. Kada męs pa- girsimegal tokių dalykų, apie 
kilsime kultūriškai, tuomet kuriuos ir nesapnavome, mili- 
nereikalausime, kad žydai su- jonų galvų smegenų veikimas 
žinojimais ir patirimais mus 
šelptų, bet dabar atmesti žy
dus, patiems esant da neap
šviestais — reiškia griauti na
rna, kito neturint.« '

— Aš vienok manau, 
patrijotai gali būti geri žino-) tatymus, 
nes.

— Kada-tai jie buvo geri, minti, 
bet dabar — ne. Faktais pa- didžiumos priimti, 
rodo, kad visur jie eina prieš 
neturčius, prieš darbininkų 
reikalavimus. Patrijotais tan
kiausiai būna turčiai, kurie 
tokiais vadinasi dėl išnaudo
jimo savo tautos žmonių, ir 
tamsunėliai, kurie turčių ar
ba valdoną skaito dievu. Aš 
nekalbėsiu apie tau nežino
mas viešpatystes,—paimkime 
pavizdžiui Rusiją. Ten patri
jotai, nešiodami tautiškas vė
liavas ir dainuodami tautišką 
himną, skerdžia žmones, degi
na jų namus.

— Kam tas jiems reikalin
ga?

— Jeigu niekas nesėtų ne
apykantos tarp tautų, jeigu 
stengtųsi labiau apsišvietu 
šieji žmonės skelbti, kad visų 
tautų žmonės yra broliai, tai 
nebūtų skirtumo tarp tautų,. 
nereikėtų dejuoti, kad vienai

suplauks Į krūvą, iš ko pasi
darys milžiniška intelektua- 
liška pajiega, kuria naudo
sis kiekvienas visuomenės na
rys.

kad Kada patys žmonės leis Įs 
kada jie svarstys 

juos, tai nesunku bus ir at- 
kokie Įstatymai liko 

Tuomet
nereikės mokytis Įstatymų, 
nereikės knistis po knygas 
abejojant apie buvimą tokio 
ar kitokio įstatymo. Jeigu 
pats užmirši, tai galėsi pas 
kaimyną pasiklausti.

Prie tokio surėdymo, kur 
žmogus žmogų išnaudoja, kur 
vienas tyko kitą praryti, kur 
vieni priversti yra kitiems! 
tarnauti, kur tarp žmonių 
sėjama baisi nesantaika, nea
pykantą po priedanga tiky
bas, lomos ir patrijotizmo,- i 
tokiame surėdyme kiek kas; 
neišleistų Įstatymų, jų visi 
Įiermažai. Tokį surėdymą su 
nesuskaitliuojama įstatymų 
daugybe ir da su didesne dau
gybe prasižengimu—męs jau 
turime. Vien koncentravi

■ mosi turto ir išdirbystės, aiš 
kus pasiskirstimas žmonių Į 

, klesas palengvina užduotį.

Dievo, nes pats žmogus negali 
to žinoti. Argi tu gali žinoti, 
kas bus rytoj?

— Žinau,— atsakė Onytė.
— O kas?
— Subata.

Onytė:— Ką aš dabar da
rysiu? Kunigėlis mauliejiė už 
penkis pasibučiavimus su 
Antanu sukalbėti |>euki8 
„Tėve mųsų”, o aš tik vieną 
temoku.

drau- 
balių 
buvo 

Auto

Tamsunėlis.
Fitchburg, Mass.

Darbai čia eina ne blogai. 
Lietuvių gyvena nedaug, bet 
jų tarpe raudasi kiltesnių. 12 
rugsėjo d. sus itvėrė iš 5 na
rių L. S. S. kuopelė. Aut 19 
rugsėjo užkvietėme kalbėti 
A. Antonovą. Publikos buvo 
apsčiai. Kalbėta apie darbi- 
uiukų reikalus ir apie moks
lą ir alkoholizmą. Paskutinė- 
ji tema ypač daugelį užgavo, 
nes girtuoklių pas mus randasi 
užtektiuai. Į kuopą Įsirašė 
da keli nauji nariai.

L S. S. narys.
Baltimore, Md.

Po vasaros karščių mųsų 
miesto draugijos pradeda 
rengti balius. „Tėvynės My
lėtojų” draugystė rengia 
„linksmą vakarą’’ ant 11 spa
lio d. Ji buvo visai susilpnė
jus ir tik ant gatvės susieidavo 
jos nariai. Dabar pradėjo ne
paisyt ant centro, kuris elgia
si despotiškai, ir vėl pradeda 
sukrusti prie gyvavimo. So
cijalistų kuopa, kaip girdė
jau, ketina surengti prakal
bas aut 26 spalio d.

YŠiaip viskas paprastai mų
sų mieste. Darbai eina pusė
tinai, nors algos mažos.

Švilpukas.

Binghamton N. Y.
Oras čia sveikas, miestas 

švarus. Randasi 3 čeverykų ir 
3 odos dirbtuvės, 
tokių fabrikų, 
bininkams da siaip-taip, 
nauji negauna darbo, o jei 
gauna, tai alga jų 6 7 dol. į 
sąvaitę. Lietuvių bus kokios 
20 šeimynos ir 100 pavienių. 
Randasi L. S. S- kuopa, bet 
ji silpnai stovi. Tamsunai tu
ri paprotį, būdami girti, užsi
puldinėti ant labiau apsišvie- 
tusiųjų, bet jie tankiai pa 
tenka į šaltąją, kur šiek-tiek 
atvėsta jų susigadinę smege
nys.
„Keleivio” skaitytojas M.M.

Bestogairratu.
Lewiston, Me.

D. L. K. Gedemino 
gystė turėjo linksmą 
25 d. rūgs. Prieš balių 
užkviestas kalbėti A.
nov. Pasamdyta šv. Baltra
miejaus salė. Vienas tos drau
gystės narys rašė Į preziden
tą, iškoliodamas jį užparsam- 
dymą bedieviams salės, girdi, 
policija mus suareštuos, kaip 
išgirs, jog bedieviai laiko ba
lių, o ir uz bedievių „griekus” 
męs turėsime atsakyti. Jo pra
našavimas neišsipildė.

A. Autonov kalbėjo apie 
pašalpines draugijas, nurody
damas, kad visai nėra reikalo 
viename mieste tai pačiai tau
tai turėti kelias draugijas, ka
dangi pašelpa reikalinga ir 
dievuočiui.ir bedieviui, irso'-i- 
jalistui, ir demokratui, ir se
nam ir jaunam. Nelaimė ir 
liga gali kiekvieną atlankyt, 
o prie šiandieninio surėdymo 
darbininkai pašelpą gali gau
ti tik vienas nuo kito. Juo 
skaitlingesnė bus draugija, 
tuo labiau galės šelpti savo 
narius.

Antroj kalboj jis aiškino, 
kokias tiesas turi Suv. Valsti
jų ūkėsai ir kaip galima likti 
šios šalies ūkėsu. Literatūros 
kalbėtojas pardavė už $15 ir 
„Keleiviui” skaitytojų surin
ko apie 20. Matyt, levistonie- 
čiai griebiasi prie apšvietos.

Rūgs. 26 d. 105 ta kuopa 
L. S. S. parengė susirinkimą. 
A. Autonov skaitė dvi trum
pąs lekcijas: mokslas ir alko 
holizmas ir moterų klausimas. 
Ypač aiškinimas apie alkoho
lizmą užgavo žmonių protą. 
Paskui buvo uždavinėjami 
klausimai, ant kurių A. Anto- 
nov atsakinėjo. Lėšų užden
gimui suaukauta 5 dol. 30c. 
Likusieji nuo lėšų pinigai pa
skirti knygynui soc. kuopos. 
Kalbėtojui ir publikai ištariu 
ačių.

Yra ir ki-
Seniems dar-

o

Cedar Rapids, lova.
Darbai eina pusėtinai. Be

darbių nesimato. Lietuvių 
gyvena 8 šeimynos ir 59 pa
vieniai. Kulturišku darbavi
mosi jie neužsiima, bet visuo
met girtuokliauja. Sunku 
yra gauti butą, jeigu neapsi- 
iami nešti alaus į namus. 
Labiau apsišvietusius išjuo
kia, vadina bedieviais.

J. B.

Maryeviilo, III
Darbai pradėjo eiti geriau. 

Dirbama beveik kasdiena.

/. Kautasis.
Minersville, Pa.

29 rūgs. d. atsibuvo V-to 
rajono LSS konferencija. De 
legatų pribuvo nedaug Atsi- 
laukė A. Strimaitis, ligonbu- 
čio prižiūrėtojas. Svarstyta į 
vairus klausimai, kurių čia 
neminėsiu. M. Kapočių te pra
nešė, kad J urgelionis nori at
vykti į Ameriką, bet neturi 
pinigų kelionei. Suaukauta 
jam 5 dol. 65c. Pirmsėdžiu 
buvo F. Balčiūnas iš Shenan 
doah. Uždarant konferenciją, 
jis gana gražiai šį—tą papa 
šakojo, padrąsino prie toles 
nio veikimo ir padėkavojo at
silankiusiai į konferenciją 
publikai.

Nezyadnėlis.

HUMORISTIKA
Buvo tai petnyčia, kada 

Onytė skaitė šventraštį. o se
nelė jai aiškino, ką reiškia žo
dis: pranašai.

— Buvo tai žmonės, — sakė 
— kurie žinojo, kas bus už 
šimto metų, už dviejų šimtų 
ir da toliau, o žinojo tai nuo

Malonus Radaktoriau!
Teiksitės per gerbiamąjį 

jųsų laikraštį paaiškiuti, kur 
buvo pouas Jėzus nuo 12 iki 
30 metų ir kokį užsiėmimą 
per tą laiką turėjo? Prie to 
da norėčiau žiuoti, kokiam 
pavidale yra Dievas? Kate- 
kizmose raudame, kad Dievas 
yra dvasia, kurios žmogaus 
akys negali matyt; bet aut 
paveikslų tankiai matome 
Dievą, perstatytą kaipo žmo
gų. Ar ne galėtumėt man tą 
paslaptį išrišti.

Su pagarba.
Ji. Sinuinauckat

Atsakiiuas.
Jei Tamista norite žinoti 

kur p. Jėzus buvo nuo 12 iki 
30 metų, tai pataria m per
skaityt Jėzaus gyvenimą. 
Laikraštyje aprašyti 18 metų 
jo darbus ir gyvenimą, nėra 
galima. O jei Tamsta neužsi- 
ganėdinat knyga „Jėzaus gy
venimas’’, tai geresnės infor
macijos ir męs negalėtume 
suteikti, nes kitokios jo bijo 
grafijos nėra

Kuomi yra yra Dievas ar
ba kaip Dievas išrodo — 
klausimas labai sukomplikuo
tas. Tą, rodos, turėtų aiškinti 
šventas raštas ir dvasiški ja, 
bet ant nelaimės taip nėra. 
Šventas raštas sako, kad Die
vas yra dvasia ir, kaipo tokis, 
negali būt matomas; bet, toj 
pačioj knygoj pasakyta, kad 
„žmogus tapo sutvertas aut 
Dievo paveikslo”. Iš to reikia 
suprasti, kad Dievas yra pa
našus į žmogų. Bet ištikrųjų
— Dievas neturi jokios for
mos. Ką męs Dievu vadiname
— mes nežinome. Buvo lai- 
kai, kada žmonės garbindavo 
jaučius, garbindavo perkūną, 
garbindavo krokodilius ir ki
tus milžinus. Garbindavo dėl 
to, kad tie daiktai jiems bū
vu baisus ir nepažįstami. Ki
tokių dievų jie nepažinojo. 
Bet persikeitė laikai, persi
keitė žmonių papročiai, persi
keitė ir supratimas apie die
vus. Jaučio šiądien jau niekas 
negarbina, žmonės batus iš jo 
odos siuva. Krokodilius pas 
azijatus buvo rūsčiausis Die
vas, o šiądien žmonės jį pri- 
kimšę muzėjuje pastatė. Ir 
viskas, kas tik žmogaus akiai 
prieinama, likos ištirta; pasi 
liko tik gamtos įstatymai 
paslaptyje ir tą paslaptį męs 
vadiname Dievu. Kitais žo
džiais sakant, mųsų sentėviai 
tikėjo į tą, ką matė ir ko bi
jojo, o męs šiądien tikim į tą, 
ko nematom ir ko nesupran
tam. Bet, gali būt, kad laikas 
ir tą paslaptį išriš,

Nauji Raštai.
Mūsiškiai Užsienyje. Para* 

šė N. A. Laikin, vertė Mag
nus Parvalkietis. Yra tai juo
kingas aprašymas kelionės 
po užsienį. Išleista turtu ir 
spauda „Kataliko ’ 3244 So. 
Morgan st., Chicago, III.

Vienatinis Savo Rųšies Lie- 
tūviškai-Angliško Kalbos
liankvedis su paaiškinimais, 
kaip tapti Jungtinių Ameri
kos V. piliečiu. Parengė S. P. 
Tananevičia. Spauda ir lėšo
mis „Kataliko”, Chicago, III
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ATSARGUMAS.

I

Kvailiai! Kildamas į viršų, persižegnok ir 
pasakyk sau amžiną atilsį. Ne vienas jau 
nosį nusilaužė, jais beskraidydamas. Pa
imkime nors tuos pačius geležinkelius — 
kiek ant jų žmonių sumalta... Juokas tai 
pasakyt, bet atsigulk po tokiu ratu, tai ir 
krikštynas užmirši. Arba, pasitąiko, trenk
sis kur traukiuis, žiūrėk, — pasažierių akys 
už dviejų mylių iš kaktos išlėkė. Ką ir 
kalbėti. Už jokius pinigus aš neapsimčiau

| 
j

IŠ LIETUVOS
Kazys Burbulas apžiurėjo kėdę* iš visų 

pusių, pastatė ją prie sienos, atsisėdo ir, į 
lubas pažvelgęs, pradėjo:

,,Žmogaus gyvastis yra brangi. Atsar
gumas ir apsižiurėjimas turi būti mųsų sėdėti viduryje vagono. Esaut arčiau prie 
principu. Visokios, taiv sakyt, nelaimės ir 
atsitikimai^taip ir tyko iš tavęs dūšią iš- į 
vilkti. Skaitai, duokime sau, laikraštį ir at
randi ten, jeigu taip galima išsireikšti, į- 
vairių pranešimų apie žmonių susižeidimus 
ir mirtį. Ne aš, galite suprast, ne jus visų 
žmouių neišmokysime elgtis atsargiai. Jie, 
kaip čia jums pasakyt, yra pripratę nepai 
syt. Matomai.jie nesupranta apie gyvasties 
brangumą”.

Teisybę pasakius, Kazys Burbulas yra 
labai atsargi ypata. Jam rodos.kad pasaulė 
yra pilna nelaimių, tyčia prirengtų aut 
žmogaus galvos. Reikia tik žmonėms susi
tarti būti atsargiais — ir jos visos pačios 
per save išnyks. Kada kokių-nors partijų 
agitatoriai kalbino publiką šį ar tą veikti, ' 
Burbulas buvo tam priešingas. Jis žinojo, 
kad žmouių priešginiavimai be aukų neap
sieina. Reikėjo tik užsiminti apie organiza
vimosi, apie kokių-nors permainų reikala
vimą, kaip tuoj pradėdavo rėkti: „O, jus 
politikieriai, politikieriai! Jus • edate žmo
niją į pavojų”. Jis nepriklausė į jokią par
tiją, nes, pagal jo nuomonę, partijos gali 
sukelti triukšmą, o triukšmas pavojingas 
gyvasčiai.

Mikas Šubuld-nekis, kuris sėdėjo šalę 
Burbulo, taisė seną revolverį ir, iš paniū
rų pažvelgęs! jį, storu balsu kalbėjo:

— Pavojus prieš pavojų. Vienas kitą 
naikina. Neturės kokis nors užpuolikas 
ginklo, jis neišdrįs užpulti, o tu neturėk 
kuomi apsigiuti, tai ir 410 žeme būdamas 
drebėsi.

— Visai ue apie tai jus kalbate, — 
galvą papurtęs, tarė Burbulas. — Jeigu 
žmogus galėtų apsisaugoti nuo pavojaus, 
tai neprošalį butų jam net kelias kanuoles 
ant pečių nešioti.

— Ką—gi jus norite pasakyt? — pa
klausė Mikas Šubuldinskis ir vėl įsigilino 
į savo darbą.

— Jus turite atminti, kad nešiojimas 
ginklo gręsia gyvasčiai. Jeigu nesupranta
te, galiu paaiškinti.

— Meldžiu.
— Dalykas štai kame: nepasijusi, 

kaip gali suspausti revolverį kišeniuj ir jis 
iššaus. Gali kur-nors nupulti — pasidarys 
sutrenkimas — ir vėl šūvis. Arba išnetyčių 
gali pats spustelėti. Priežasčių yra nesu
skaitoma daugybė. Kitas atras tavo kiše
niuj revolverį, ims ir nušaus tave.

— Et, jeigu visko bijosi, tai ir iš na 
mų neeik...

— Vilkas yra taipgi pavojingas žvėris. 
Kaip paims žmogų į savo dantis, tai ir sku- 
durių neliks... Mano tėvo motinos seserį, 
sako, vilkai kaip šuo muilą suėdę. Ir ką tu 
jiems padarysi. Aš pats, turiu prisipažinti, 
kojos į girią nekeliu. Žmogus negali žiuoti, 
kur nelaimę sutiksi.

Šubuldinskis patraukė pečias, bet nie
ko nepasakė.

— Tamsta nesistebėk, — stengėsi per
tikrinti jį Burbulas. — Nelaimės visada 
reikia laukti. Daleiskime sau, mudu sėdi- 
va čia. Kitam rodytųs, pavojaus ir vežimu 
niekas neatvožtų. Pavyzdžiui, lubos imtu 
ir nupultų aut mųsų galvos. Reikia mauyt, 
tuomet smegenys į molį pavirstų. Gal neti
kite? Tuoj darodysiu. Viename teatre, sa
ko, publika sėdėjo sau ramiai ir tėmyjo į 
perstatymą. Rodos, kas čia blogo. Tik nė 
iš šen, nė iš ten, buf! ir nugriuvo lubos aut 
žmonių galvų. Užmuštų ir sužeistų, sako, 
buvę tiek, kad ir skaitlinių neužtektų. Te
atras, rodos, vieta neprasta, lubos, taip sa
kyti, dešimtį sykių už mųsų drūtesnės, vie
nok nupuolė. Prie progos patėmysiu, kad 
aš, į teatrą beveik neeinu, o jeigu kada 
ir atsilankau, tai stoviu tokioj vietoj, kur 
lubos negalėtų man galvos suskaldyti. Jei
gu jau pradėjau apie teatrus, tai pasakysiu 
toliau apie juos. Jus patys žinote, kad yra 
tokie, kaip čia išsireikšti, aktai, kur reika
linga šaudyti Suprantama, šaudo tuščiais 
šūviais, vienok gali kartais pasitaikyt kul
ka. Visaip atsitinka: ar per neapsižiūrėji
mą, ar tyčia gali kas ją įdėti. Paleis akto
rius šūvį — ir kulka atsidurs tavo pakau
šyje. Skųsk jį — vėl nesmagumai, neapy
kanta, o tas veda gyvastį į pavojų.

— Nematau aš, kad taip butų visur 
pavojinga.

— Kas netėmyja, tas nemato, — sten
gėsi pertikrinti Burbulas Miką. — Tie į- 
vairųs, kaip ten juos vadina, išradimai yra 
naudingi, vienok žmonių gyvastis jie neša, 
kaip vėjas lapus. Džiaugiasi kiti orlaiviais.

durių, visgi gali kartais iššokti, nelaimei at
sitikus.

Šitas jo prisipažinimas išaiškino vi
siems nesuprantamą dalyką: Kazys Burbu
las. važiuodamas traukinyj, visados laikėsi 
arti durių, net bijodamas atsisėsti. Ne sykį 
jam teko susikivirčyti su konduktorium, 
kuris liepdavo nesipainioti prie durių, o ei- 

1 ti atsisėsti. Kada traukinis įsibėgdavo 
smarkiau, tada Burbulas praverdavo duris 
ir buvo pasirengęs šokti. Šaltose dienose 
uz tai jam kliūdavo nuo pasažierių. Visi 
manydavo, kad jis girtas. Gerai da, kad re
tai jam tereikėjo važinėtis.

Mikas Šubuldinskis pamėgino, ar jau 
sutaisytas revolveris. Burbulas krustelėjo 
nuo pasidariusio balso, apsidairė ir, sker
sai pažvelgęs į Miką, traukė toliau:

— Anais metais žmogų pervažiavo ar
ti mus namo. Pats žinai, kad traukiniai 
ten nesilanko, reiškia, — vežimas nuslėgė. 
Ar ne geriau butų tas žmogus padaręs, jei
gu visai nebūtų išėjęs ant gatvės? Gal ko
kį reikalą turėjo — aš apie tai neklausinė
jau, nes jis buvo negyvas, — vienok... ba
la ir su reikalais, kada žmogus gyvastį nž 
juos turi atiduoti.

— Kaip tu čia apsisaugosi nuo visų ne
laimių, — mostelėjęs ranka, suniurnėjo Mi
kas. — Gyvenk, kol galvą nenusisuksi kur 
— ir viskas.

— Nusisukti galvą yra labai lengva, 
jeigu tik norėsi, vienok atgai jos neuždės’. 
Ir be galvos sukimo yra daug nelaimių. Da
leiskime, miegi nakčia namuose, (r į pa
kaušį neateina, kad galėtų kas atsitikti. 
Nepatėmysi, kaip ugnis apsiaus visą tavo 
namą... ir bėgti neturėsi kur. Atsargu- 

1 mas visur reikalingas. Reiškia, nemiegok 
visą naktį, kaip rąstas, atsikelk penkis — 
šešis sykius per naktį, apeik apie namą, 
apsidairyk, ar nerūksta kur, ar nesi kabina 
ugnis prie sienos.

Burbulas taip ir darydavo: nakčia jis 
daugiau vaiškčiojo apie namą, negu miego, 
jo, todėl buvo labai sumenkėjęs.

— Tad jus ir oro atmainų bijote? — 
klausė jo Mikas Šubuldinskis.

— Kaip čia jums pasakyt, oro aš nebi
jau. Vienok nepalaikyk už nereikalingą 
apsisaugojimą nuo jo atmainų. Duokime 
sau, išėjote kur nors pasivaikščiot. Skiečio 

: pas jus nėra. Ir nė iš šen. ne iš ten užėjo 
smarkus lietus, arba, da biauriau, kruša, 

t Gali suprasti, kirs ledas per galvą — ir su 
sičiaupei antvisad. Daleiskime, tokie ledai 
retai kada krinta... Užtenka mažesnių, 
kad iškapoti akis. Jeigu žmogus apsvarsty
tų, kad oras visuomet gali atsimainyti, jis 
be skječio ir kojos per slenkstį neiškeltų...

Šilta ar šalta, žiema ar vasara 
zys Burbulas be skiečio nevaikščiojo. Da 
ryti sau skietį, turėjo jis pats, kadangi, pa- 

'gal jo nuomonę, ganėtinai drūto krautuvė
se nerado. Teisybė, galėtum mesti aut jo 
skiečio puodinius ledų gabalus — ir tai 
jis nesulūžtų.

Mikui Subuldinskiui pasidarė nuobo
du. Jis prabilo nerimstančiu balsu:

— Abelnai gyventi yra pavojinga. Jei
gu žmogus negyventų, tai jis nesirgtų ir 
nemirtų.

— Męs tą žinome, kad žmogui reikia 
mirti, — vėl šnekėjo Burbulas, — vienok 
kol gyvas jis turi saugoti savo gyvastį. YTra 
nuodingi maistai, nuodingas oras — ir nuo 
jų reikia saugotis. Kartais suvalgysi pase
nusį valgį— na, ir skauda paskui pilvą. 
Mano dėdė, sako, ir numiręs nuo tos ligos. 
Neišnokę obuoliai taipgi nesveika valgyti. 
Girdėjau nuo jų kolera galinti pakilti. 
Saugok Dieve! Gerai butų, kad iš laiko bu
tų pastatyti tam tikri ligonbučiai dėl ser
gančiųjų kolera. Tuomet ne laikas statyti, 
kada ji įsiviešpataus...

— Jeigu taip bijoti viso ko, tai velyk 
pasidaryti grabą iš anksto.

— Parūpinti grabą — nėra blogas da- 
ykas. Kada pasimirsi, nežinia, ar kitas tau 
duos kur atsigult ar ne. Gali pasitaikyt, 
kad maiše liksi palaidotas. Žmogus nežino, 
kada jis mirs.

—Jeigu nerūpėtų pragyvenimas, vėl 
niai žino ką galėtume padaryti, — jau rus
tai atsakė Mikas ir prikimšo į revolverį, 
kulkų.

Paskui jis atsistojo ir tarė:
— Reikia išbandyti.
— Matau, jus esate labai užimti, — 

kalbėjo Burbulas. — Eisiu aš namo.
— Meldžiu nesiskubinti. Pamatysite, 

kaip mano revolveris šauna.
— Kaip čia jums pasakyt, aš daug jų 

matęs. Ir... Turiu reikalą.
— O, paspėsite. Aš tuoj.
— Matote, tamsta, aš girdėjau, kad ir 

su revolveriais atsitinka daug nelaimių. 
Bukite atsargus. O aš tuom tarpu jau ei
nu...

Jis pasikėlė, pasižiurėjo į Miką, pa
traukė pečiais ir atidarė duris.

— Ar jau bėgate?
— O. taip. Sudiev.. .
Pasiliko vienas Mikas Šubuldinskis. 

Jis seniai norėjo išvaryti nuobodų svečią, 
bet neišrado budo. Dabar jiedu persiskyrė 
mandagiai.
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ta pas Fel. Sirutį ir Petrą 
Staugaitį. Sako, pas Sirutį 
buvo dėl Bliūdžiu. Pas jo 
brolį Julių klausinėjo apie 
Aleksą, Verbilą ir Kliudžius. 
Juokai ir gana.

Kalnėnas-
Mariampole Iškrėstas ir 

suimtas uk. Petras Kliudžius, 
paimta 19 pūdų Verbylos ma
gazino knygų, 4 pūdai jų 
sugrąžinta, o kitos cenzoriui 
nusiųstos. Tas pačias knygas 
jau pernai žandaras Kislius- 
kis buvo perkrėtęs. Keto, vos 
paleistą Verbylą vėl žada su
imti. Ir po kelius kailius mat 
pas mus nuo vieuo 
Toki jau laikai!

Vilnius ,,Ruto8” teatrinė 
kuopa subatoj rugsėjo 5 d. 
parodysianti ant scenos Že
maitės komediją ,,Musų Ge
rasis”, kuri nuo pirmiau pra
garsėjo,nes kunigams uežiuia 
kuo neįtiko.

Naumiestis [Suv. gub/ 
Rugpiučio 23 d. pas Juozz 
Ražaitį, naktį 12 vai. buvo 
krata. Nieko aiškiai uždraus
to nerado. J. R. suėmė ir nu
gabeno į Naumiesčio kalėji
mą, o išten, pralaikę 4 dienas, 
išgabeno į Vilkaviškio kalėji
mą. Suimtasai kaltinamas už 
prigulėjimą prie soc.-demok. 
partijos. Nuo jo nutraukė fo
tografiją.

Tą-pat naktį žandarai pa
darė kratą pas kurpių Vincą 
Viluiauską ir pas jo meisterį 
A. Padlešaitį. Padlešaitis ne
suimtas. V. V. gi nugabentas 
į Vilkaviškio kalėjimą, kur 
ikišiolei tebesėdi. Kaltina jį 
už prigulėjimą prie soc.-dem. 
partijos.

Antanas Barzdyla.

Lekėčiai (Dabrav. vals., 
Naumiesčio pav.) Mokykla, 
sako, apšvietimo įstaiga, tik 
ne pas mus Lekėčiuose. Mo
kytojas čia lietuvis, dar jau
nas vyras, bet permažai rū
pinasi mokykla. Mokyti jis 
pradeda apie 11—12 vai ry
tą; vaikai tankiai lieka vieni 
mokykloje ir ko sprandų sau 
nenusisuka.

Pernai vietinę valdžios gi
rią buvo užpuolęs amaras. 
Todėl šiemet, bijodama, kad 
tas pat neatsikartotų, žiemai 
baigianties, valdžia liepė iš-; 
tepti visus medžius tam tyčia 
sutaisyta smala. Tam darbui 
atlikti reikėjo daug darbinin
kų, na, žinoma, ir, ,pristovų” 
[prižiūrėtojų]. Ir mųsų mo
kytojas prisisamdė už ,,pris- 
tovą”, už ką gaudavo po Ir.į 
dieną. Šio p. mokytojo pa 
sielgimu pasipiktinę, vaikų 
tėvai neišturėjo ir įdavė di 
rekcijai skundą. Neilgai tru
kus atvažiavo inspektorius tą 
dalyką ištirti ir kaip sykis 
pataikė tuo laiku, kuomet 
mokytojas ramiai smalavo sau 
medžius. Kuo tas viskas pa
sibaigs—nežinia. V isi laukia, 
kada bus paskirtas naujas 
mokytojas.

Jaunatvlcis

Bartininkai (Vilkav. pav.) 
Prie valsčiaus raštinės yra 
dėžutė laiškams. Pastaruoju 
laiku nežinia kas pradėjo šni
pinėti po tą dėžutę ir skaity
ti svetimus laiškus. Ypač šis 
šnipinėtojas mėgsta laiškus 
rašytus į merginas, ar šių 
pastarųjų j vaikinus. Jis at
plėšia laišką, perskaito ji, 
paskui parašo, ką pats nori, 
ir meta atgal į dėžutę. Gėda 
svetimus laiškus šnipinėti.

Vilei..

Grajanckų kaimas [Barti ' šykštus buvęs, 
ninku vai. Vilkaviškio pav.) pas žmones atminti 
Neseniai keturi kuliganai uz- 
puolė dvi mergini, kuri<si 
nuo darbo, jau sutemus, grį
žo namo, ir norėjo jas dras 
kyti. Merginos ėmė šauktis;
pagelbos, bet veltui. Kiekvie- n*n*io M. pasiuto šuo. .1

imama.

Galšiškių sodžius | Pup. 
vai. Ukmerg. pav.] Ir pas 
mus žmonės pradėjo krutėti 
ir atbusti iš ilgo miego. Tik 
gaila, kad trokštančių šviesos 
ir nors kiek susipratusių dar 
maža tėra. Taukiai ir geriau
sias sumanymas nueina per
niek dėl tamsesniųjų atLak
umo. Pernai mųsų sodžius 
norėjo skirstytis į vienasėdi- 
as. Ket dauguma užsispyrė 

ir tokiu budu sumanymas neį
vyko. Ir štai šiemet rugpiu- 
čio 6 d. kuone supleškėjo vi
sas sodžius: užsidegė vieno 
ūkininko grįčia: vėjas putė 
tiesiok išilgai sodžiaus. Ir tik 
ačiū darbštumui ir pasišven
timui kelių ūkininkų pasisė
to gaisras sustabdyti. Gal 
nors šis atsitikimas pamokys 
ūkininkus ir jie panorės pa
galios į kolionijas.

Nielcinčiamas.
Joniškis [Šiaulių pav.] 

Apie mus jau daug sodžių iš
sidalino į viensėdijas, bet ma
ža kur triobos, kaip reikiant 
sustatytos. Tankiai jos sukiš
tos viena prie kitos ir gaisrui" 
iškilus gali visos supleškėti. 
Beto, kūtės prie pat gyvena
mos triobos, kas labai prilai
ko nešvarumą. Antra vėl iš- 
sikėlusieji į vienasėdijas ne
nori medžių sodyti apie trio- 
bas. Kai-kurie jau ketvirti 
metai, kaip vienasėdijose gy
vena, bet dar nei vieno mede 
lio nepasodino. Ar tai neap- 
sileidimas!

Teleplione 762 S*. Boston ■

Dr.F. Matulaitisj
495 Broadway, So. Boston’e. i 

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

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų i į

Reikalingas 
prie “Keleivio’’ gerai supran 
tantis spaustuvės darbą 

zeceris 
Apie sąlygas pasikalbėti per 

laišką.

“DILGELES” Ir 
“ŽMONIŲ KNYGYNAS”

Iš Philadelphijos persikėlė į Pittsburgą, 
' ir leidžiami kas menesį brolių Baltrušai
čių. “Dilgėles’’pirmas liet, satyros ir 
juokų laikraštis, dabar tapo dvigubai pa
didintas ir žymei pagerintas. Kama, iš 
viršaus užmokant: melams tik 1 dol. 
(Lietuvoje 2 rub). pusmečiui <>0 centų; 
atskiras num. 10c. (galima siųst paito 
markėmis). Nuo Naujų Metu pabran 
ginsime, bet kurie užsirašys šįmit, tiems 
paliks ta pati kaina.

“Žmonių knygynas”
Moksliški raštai, apysakos, eilės ir tt. 
Skiriamas visiems žmonėms ir moki
niams. Kasmėnuo išeina knygele kito
kio turinio: su paveikslais, visiems su
pratot ma kalba.

Kas užsirašys sykiu * Dilgėles“ ir 
‘•Žmonių Knygyną“ ištisiems metams, 
tam duosime šiapuikę privilegiją; vieton 
$2.00, atsiųsk viso tik $1-75, lai gausi 
abudu mųsų leidimu ir da dovanų naują 
knygelę apie žvaigždes, 20c. vertes.

Sis palengvinimas tęsis tik iki Spalių 
menesio 31 <1 š. m.; vėliau reikės užsi- 
mokėt pilną kainą. Rašykite tuojaus, | 
šiandien. Činigus“’ siųskite šiuo adresu: 

BALTRUŠAITIS BROS.
2304 Fifth avė., Pittsburg, Pa. 
UŽSIRAŠYK LAIKRAŠTĮ,

O gausi dovanų didei naudingą knygą 
..DAKTARAS K1ŠEN1VJE”, kurioj 
telpa daugybė receptų nuo visokių ligų 
ir papuošta paveikslais. Prekė tos kny
gos su gražiu apdaru $1.00. Bet kac už 
si rašys pas mane vieną iš šitų laikra' , 
čių: „Keleivį“, „Lietuvą”, Vienybę L. | 
arba „Kataliką“ ant metų, tas gaus tą, 
knygą dovanų. Siųzdamas pinigus už
rašyk šitokį adresa.

M. PALTANAVIČIA.
15 Millbury st., VVorcester, Mass.

I

X

MOTERIS IR MERGINOS!
X

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

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadvvay, So. Boston.

Vėjo brolis.
Sėda (Telšiij pav.) Pradžio-. 

je liepos mėn. iš Sėdos liko 
iškeltas kuu. Jonas Tamošau 
skis, kurs prabuvo čionai 20 
metų. Į jo vietą atkeltas kun. 
K. Genis. Kun Tamošauskis 
stengėsi neprileisti parapijo- 
nų prižiūrėti parapijos turtų. 
Nors nekartą buvo renkami 
bažnyčios reikalams pinigai, 
nors ir šiaip žmonės užrašyda
vo ,,bažnyčiai” pinigu, bet 
dabar niekas nežino, kiek tų 
pinigų įplaukė į parapijos 
kasą. Bažnyčios dalykai labai 
apleisti, ypač kapai, nors šių 
pastarųjų taisymu i buvo rink
ti pinigai. — Kun. T., kaip;

į žmones spėja, susidėjęs iki 
100 tūkstančių — mat labai 

. Liūdna liko 
s po t<»ki< 

umgo. Betartai tik muši. 
; parapijoje toki kunigai yra!

Semt unelift.

Ar esi vyras?
Tu tankiai aut gatvės su

tinki sveiką ir drūtą vyrą, ku
riam tu to visko pavydi. Joiš- 

h 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 
paveikslą. Jis viską daro su 
ueapykauta. 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 tame yra viltis.
Kaipo specijalistai gydy

me vyriškų ligų, męs tūkstan
čiams žmonių, neturėjusių jau 
vilties išgyti, sugrąžinome 
spėką ir sveikatą. Tuom dide
liu darbu męs užsiimant 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
tiem tūkstančius kitų, išgydy
sim ir tave. Ne žiūrėk, kad ta 
vo bandymai su kitais dakta 
rais buvo be vaisių. Ne pra
leisk šitos progos. Serganti8 
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 ir 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; 

Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai.
Kalba lietuviškai.

SvarDi Nujiena
Broliams Lietuviams

Nėra žmosraus kuris vaik
ščiotų be rūbų! Todėl šiuo- 

•mi pranešame visiems, kad 
siuvame visokius naujausios 
mados rubus už labai pigą 
prekę.

Tai vieuatinė visame So. 
Bostone lietuviška dirbtuvė 
kurioj galite surėdyti savo 
pinigus ir turėti

Gerą Naujausios
Mados SIUTĄ.
Turime partraukę daugy

bę materijų iš.geriausių fab
rikų, todėl kožnas gal išsi
rinkt Siutą arba Ovorkotą 
pigai savo norą.

Miisiį prekes:
Gerą, naujausios mados 

siutą, męs pasiuvant, prade- 
d uit nuo 

^IS.00 
ir ankščiau.

R ideninins Over 
Kotus (plošcins) 

pradedant nuo

Si*” «oo
ir augščiau.

Lab i geros ir tvirtos suk
nios naujausio stailo

KELINES 
UŽ .00

Obeliai (Zarasų pag ) Uki- 
Jis lie 

šu- | 
Sugrįžę 

namo jie jie pradėjo ginčytis 
į Kiekvienas gyrėsi —jis užimi 
šęs. Ginčijosi tolei, kolei vie- 
uas neperskėlė kitam galvos. 
Čia, žinoma, pasirodė, kelio; 
tiesa, nes šunį turbūt leng 
viau buvo užmušt, negu žino 
gų. Užmušėjas suimtas. Mat 
ką daro žmonių tamsumas!

Situlis.
Šiauliuose rugpiučio 27 d.

nas bijojo užkabinti tuos kn» 1* s»'o tarnams užmušti s 
Ar ne gėda taip be- n!» ką jie *r padare, F -j~- 
elgtis su mergino I . - - - _ - ~

liga u lis. 
protiškai 
mis?

J. Linksmas.

Liudvinavas (Kaivar. pav.) 
Kratos. Pažerėliuos pas Ake 
laitį buvo krata. Mat turėjo; 
paleisti Juozą Akelaitį iš ka
lėjimo, tai pasirūpino pirma 
atsilankyti ir persi tikrinti, ar 
nėra kur užsilikę ,,kramolos”. 
Turbūt, bijo, kad neužsikrės
tų parkeliavęs iš kalėjimo J. Vilniaus teismo rūmų posėdis 
Akelaitis. Rado tik laišką teisė už ,,monopoliais daužy- 
nuo brolio iš Amerikos. Ap- mą’’ 24 Mosėdžio valstiečius. 
Striko nabagai, laiške kramo Nuteisė 6 trims metams kalė

jimo, kitus-gi išteisino.
[Iš „Lietuvos Ūkiu.”]

los nėra.
—Tą pačią dieną buvo kra-

ir aukščiau.

ŽIEMINIAI OVERKOTAI, labai geros gelumbės
pradedant

nuo

Neužmirškite,kad toji dirbtuvė tai jųsų brolio lietuvio!

Meldžiam neužmiršti vietos ir adreso.

Budreekis
222 Broadvvay,

liteli ir i>a#al seru‘-ML V F • V—F nią augščiau.

SO. BOSTON.

?
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Pajieškau pusbrolio Jono Valevičiaus. 
Paeina iš Kauno gub.. Vilkmergės pav.. 
Svedesu par Vaitkunų kaimo. Ar pats 
arba kas kitas teiksis duoti žinę šiuo 
adresu

Mųsų ta vorai yra 
augštos vertės, bet 
kainos visų tavorų 

labai žemos.

.1

GERIAUSIAS

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

Juozapas Naudza
5436 Union st., Chieago. 111.

puikiau 
Atlie

Padarau fotogra- 
malevoju natūra

Dr. E. C. COLLINS, 
uždėto jas

Collins N. Y. Medical Instituto.

387 Washington st., (vienus trepu?) BOSTON, Mass.

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

GERIAUSIA AKUŠERKA

Krautuve

Pajieškau pusbrvdo Vinco Bružtškio ir 
I.evanorijos Mikolaičiutes abudu pa i 
aa iš liekančių kaimo, Prie to da pajieš
kau Adomo lia/.ulio ir Julijaus Poc< vi- 
čiaus: irįs
Chieago. III..
Pa.
ltų pav.. Kauno gub.
no.

Lekerauckų. paeina iš Kauno g 
levėžio miesto.
iirdėjau pirmiau
lie
es
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i
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Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski

metai a'gal pirmas gyveno 
imstarasis gi Philadelphia 

Abudu iš Meškučių parap:,es. šiau 
Kas apie juos ži-

nieldžiu pranešti šiuo adresu.
Kar< liūs Urbonas.

Endicott st.. Boston. Mass

0 LIETDV1SZKA GYDYKLA

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

Sonth Boston.

OFISAS:

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

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge J

’T

.......■ !Ū

(kirmėlę) prašalina į 24 va-

Jeigu kuris nedagali kokia 
nepiivalo leist laiko, bet tuo-

-TheCOLLINS N.Y. MEDICAL INSTITUTE
140 West 34th Street, New Yorlt. N. Y.

Dr. J. J. McGlade, Dr. J. F. Covle, Medical Direktoriai.

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

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

.> -

Skaty toju atydai.
Meldžiame visų „Keleivio’’ 

-kaitytoji!, kuriu prienume- 
rata pasibaigė atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš- 
i sulaikyti.
,,Keleivio” Administracija.

Pajieškau brolių Petro ir Kazimiero 
’ " gub , Pa- 

Tunu svarbų reikalą, 
gyveno Chieago. 111. 

patys arba kas apie juos žino, teiki- 
pranešti šiuo adresu

Juozas l.ekvrauckas 
llichanlson st . Montreal P. Q.

Canada.

Pajieškau brolius Antaną ir Zidorių 
’anušus. paeina iš K:.un<> gub.. Rasei n ų 
»av , Aržvilko parap.. Cepacų kaimo, 
ie pats ar kas kitas meldžiu praneškite 

. įuo adresu
Miss Varom ka Janušiutė

S School rt., Cambridgeport. Mass.

Pajieškau Mikele Adukaičio. Kauno 
ut'.. Šiaulių pav.. Ktidmų sodžiaus. Jau 
pie 4 metai Am* rikėj: pirm.au gyveno 

i'.lizabeth Porth. N. Y. Todėl kas apie 
i žino, arba jis pats teiksitės pranešt 

j tuo -adresu:
Pranas Kamanauekas

23 Lambert st..
E. Cambridge. Lass.

Paji< škau dėdes Petro Mazgelio, 
-liaus gub., Trakų pav , Kabelių kaimo. 
20 metų Amerikoj ir męs nežinome kur 
išyra Todėl kas apie jį praneš, ,as 

gaus $5.00. Ad‘esąs:
Tarnas l vrlauekas

:: l.oiinę st . Hudson Mass.

l*ajieškau pusbrolių Juozapo Rapšio ir 
Kazimiero Bukavičiaus. Abu paeina iš 
Kauno gub.. I kmergės pav.. Senamies
čio parapijos. Turiu labai svarbų reika
lu. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu.

Joseph Klekunas.
O. Box aS4. Endicott, N.

Pajieškau savo pusbrolio Mi tiejaus 
Balčiūno Paeina išSuvalkų gub . Alek
soto gmino. Marvenkos miestelio; 11 me 
tų kaip Amerikoj.pirmiaus gyveno Broe- 
klyae, N. Y., o dabar nežinau «nr jis 
kur j.s gyvena. Turiu svarbų reikalą. 
Jisyats arkas kitas teiksitės duoti 
nia šiuo adresu:

Motiejus Macijauckas.
P. O. Box 45, Beckmever,

Pajieškau savo tėvo Juozapo Karpavi
čiaus. poeina iš Kauno gub.. Aleksandro
vo* pavieto. Kvietkių vals.. Papilės pa
rapijos. Srebiškių sodžiaus, s metai kaiy 
Amerikoj. Girdėjau, kad gyvena \V. 
l.ynu. Mass. Jispatsat kas kitas teik
sitės man pranešti. o apturėkit nuo ma
nęs gausią dovaną.

Petras Karpavičius.
323 Caledonia st.. Kenosha, \Visc.

Su Naujais 1910 Metais
1-ęis pirmas • Laisvos Minties" nunte 

ris. Užsirašykite, kas neuzsirašete. idant 
Bendrovė žinotų, kiek ekzempltorių r i- 
kia alspiuzdinti Kaina metams >2 <s>. 
t usi metų 81 o<>. į Lietuva $.‘.50. I'rie 
•LAISVOS MINTIES" bei rl 

įžymus Lietuvos rašytojai.
Dar ■ r •7..1/.'T<>s

M J N'/ '1 tie ■ ~ Akei os .
parduodama ant išmokėjimo 4mėn. 
ke. Pinigus siųsk šiuo adresu:

Dr. J. Šliupas. 
1419 N. Main avė.. Serai.ton.

Redakcijos adresas:
•LAISVA MIATIS

1102 Blair avė.. Scranton. Pa

SZOK1A1.
9 < >ciolx‘rį va!, vakare. RutkK

Hali aotMarket si., Brighlvn’v, lietuviai 
rvn^riai pasilinksmi>TiiH>* » yrai.
tnerjrinos ir moters, ai»*ikite visi, pasi
linksminsime visi draugiškai

Su pabarta Komitetas

MONTELLO 
Lietuv iška

TEATRAS ir ŠOKIAI
Lietuvių teatrališka kuopa iš Camb 

ridge. Mass.
16 Spalio (October) 1909 
perstatys keturių veikmių dramą "Pirmi 
Žingsniai". Tas bus Turu llalie. 2‘J Mid- 
dlese.v street. Boston. Mass. Prasidės 
S vai. vakare. Kviečia visus atsilankyt.

komitetas'

Vyriškų ir nivteri-kų drabužių: Marš 
kinių, kelinių, kalnierių. pančekų ir lt.

KRIAUČIŲ IHRBTUVE: 
siinuin v.čraas ir moleriuis naujus siu 
tus ir užlaikėm visokias materijas. Iš
varine, įšpiau ame ir išprosiname senus 
Darną ai liekame greitai ir gerai.

II. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames streets

MONTELLO, MASS.

TAMOSZAICZIOir 
JURCELIUN ' 

Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikom teipgi visokias skry
bėlės. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
į>as mus.
?:>3 Bronįw;iy, So. Boston.

Paisiduoila forniciai!
Kadangi pasirengę esame išvažiaoti į 

Lietuvą, pa-duodame labai pigiai forni- 
čius. Iv-ikalaujantieji kreipkitės šiuo 
adresu:

J. Tamulis.
09 Porterst., Cambridge. Mass. yj

Parsiduoda storas.
Parduodu valgomųjų daiktų krautu

vę. Kas nori įgyti gera krautuvę už pri 
, mamą prekę, kreipkitės šiuo adresu: 

s. Steponavičia. 
los i>ean st.. Norvvood. Mass.

Naujausių madų rubaiuvys. Siuvam 
visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva
lome. išplaujanr plėtmas ir išprosiname 
Dari.ą atliekame visados ant pažadėtolai 
ko kuopuikiausiai už. prieinamą prekę. 
I >irbt uv es vieta:

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

NAUJIENA!
“BROADBINE HALL”

311 A i ba n y ir kampas Dover sin et s. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika- 

: jais rakandais už $1.» 0D.
Savininkas J. SIDMAN.

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

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

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnana nupulime spėkų, rhumatizine, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu art^i pūsles lygosie, g lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktt rams iruzgiduk.es, 
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 sveika to ir vyriškumo^ per pagelba tos 
vertingos knigeles. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vj/as neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunami vysai dykai; mas 
nžmokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygele.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L.701\’orthwestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chieago, III. 

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

Gvarautuotas per F. W. SEVERĄ CO., sutinka su tiesomis 

apie Valgius ir Vaistus nuo 30 Birželio 1906 metų.

Rr sergi inkstu liga?
Jeigu teip, tai malonu tau bus išgirsti, kad tūkstančiai ser
gančių inkstų ir kepenų liga, o teipgi ir pūsles liga, tuojaus 
pasitaisė, kada pradėjo vartoti

Severos vaista dėl inkstu ir kepenų.
Tas vaistas nėra nauju išradimu, jis perejo ilgus bandymus 
ir visuomet atneše geras pasekmes gydyme ligų, kurių esti 
šitoki apsireiškimai:

Skausmas strėnose,
Kulšių skaudėjimas,
Užimąs galvoje,
Patinimas pėdų ir kauliukų 
Sausmas ir šiurkštumas odos,

Baltai-geltona išveizda, 
Patinimas poakių 
Nesulaikomas šlapinimasis, 
Skausmas šlapinantiems. 
Smiltis šlapimuose.

Jei patėmysi pas save kurį nors nors iš viršminėtų apsireiš
kimų, tai tuojaus imk mųsų gyduoles, kurios tikrai prašalins 
ligos priežastį. Suteiks palengvinimą perkruvintiems 
tams, nuramina suerzinimą pūsles ir palengvina užsidegimą.

liTiirifTci ukdi CvpiUli ‘Dekavoju už Jųsų pasekmingas gy-
feJčlUUlClol VISCl 1 SVCliVLl. Puolės dėl inkstų ir kepenų. Paėmus 
man tų gyduolių sulyg jus nurodymų, ligos apsireiškimai tuojau išnyko ir da
bar jaučiuos visiškai sveiku’’. William Otto, Vernon, Texas

2 bonkos 50c. ir 8I.00.

inkš-

Parsiduoda pas visus aptiekorius. Neimkit jo vieton kitų vaistų.

FIZIŠKAS SILPNUMAS
Didžiausioms priežastimis fiziško nu

silpimo, tai sunkus virinimas viduriuo
se. užkietėjimas vidurių, tužlige, malė- 
rija, stoka kraujo, (ypač moteris, at
liekančios motinos priedermes), bemie
ge, persidirbimas ir susirūpinimas.

Severos Gyvasties Balzamas
išrišo paslaptį, kaip gellieti sergan

ti iis ir atsako gydyme visų augščiaus 
minėtų ligų. Sugrąžina fizišką spėką 
ir Įveda organizinan naują gyvastį.

Kaina 75c.

VIETINIS GYDYMAS.
Išlaukinio užsidegimo skausmas pa

daro kartais naudingą žmogui pertik- 
rinimą. nes jjs žino tuomet, kaip rei
kia saugoti savo kūną ir kad į laiką 
pradėti ji gydyti

Severos Gothardo Aliejum-
Šitas aliejus urnai prašalina skaus

mą. paeinanti nuo sužeidimo, užgavi- 
mo, apdegino) ir visokios rųsies reuma
tizmo, neuralgijos.strėnų skaudėjimo, 
scijatikos ir kitų.

Kaina 50c.

Paboigusį kursą M ominis Medical 
(ollege Baltimore M. D.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro 
das moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y, 

S< > 1M )JST( >X M^-

i r

TEISIN .IM SIĄ IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrim ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite jauti, kokius tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIDLAl'SKAS.

Sav ininkas
Edvardas Daly

2 W • Broadvvay kampas Dor 
ehester avė. So- Boston, MaSS. 
GaLt reikalauti ir per laiškus, o 
męs |>erexp>esą gyduoles prisiusiu*

___________________

PZ1T5 5/1YE
Vyrai ir moteris, kurie apsigaudiueją patys, yra didžiausi savo 

priešai. Dievas <iavė Tau sveikatą, tą <iidžiausią turtų, idant ją ser
gėtume! ir atsakančiai naudotumeis. Didelės m>es susilieją iš mažų 

upelių. Didelįs medis išaugą 
iš mažų atžalų teipgi ir sun
kios naikinančios žmogų — li
gos ir išsipletoją iš menkų 
a]>sireiškimų nesveikumų; to
dėl jei pajutęs tuojaus nesi- 
gydysi o sakvdams lauksi ry
tojaus, tada apsigaudinėsi 
put ai savę

Neapsigauk patsai save be
lą c k tart rytojaus; ateik ar 
rašyk dar šiandien lietuviškai. Pi s gerai žinomus pasauleje 
Ptofesorius, kurie tuojaus 
užsims Tavo sveikatą, sutei
kiant vaistus ir jegelba, teip 
kaip ir ti< ms tūkstančiams iš- 
i ydytų, ką jau kitį daktarai 
buvo atsisakę, sustojant vil
ties. N< apsigaudinėk pats 
s -ve, ilgiau. Neatideliok, kad 
iš menkų nesveikumų, pasi- 
larytų didelė liga. Bet jei esi 

j iu "(įsileidęs ir liga yra pa- 
voiing*. nenustok vilties, nors 
kiti d ktarai neišgydė. Musų 
garsus Profesoriai yra atsižy- 
mėją Medicinos rnokslę ir ži
no ką ir kada reikia daryti iš
gydymui, kaila kiti nesujegė 
pagelbėti. Atsilankyk arjiara-

Mo*

.JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darią prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

38(5 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta tH5 Broadway.

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

retai pagal wholeaale ir retail 
prekių. Užlaikėm gražiausius at
virus la.školius ir rusiška ir tur- fe 
kiška tabaka.fe

228 Broadvvay
kampas C st.

South BOSTON, Mass

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

Visokias ligas gy 
aau passkmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a? a tęsiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 0 iki 
S vakare. Telephone

Rusiška- Lenkiška -1 Jet u viską

_A IPTITCTC1-A-

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagti neturi mano kataliogą rašyk šendieno apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

klarnetų, trųbų, koncertinų ir daugylię kitokių mozikališkų instrumentų. "Cisto au
kso 14 K. Šliųbtnių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavuji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių. adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kalboi,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu p’iikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už Lietuviška biblija arba šventas raštas
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

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

paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1,00. P^isiųs- 
kitę savo ‘ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka 
ta'.ogą dysai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

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

Adresuokite: K. WILKEW!CH, 112 (irand St, Brooklyn, N. Y.

Mano dirbtuvė yra įrengta 
šiai, naujausios mados įrankiai, 
ku darbą artistišku 
fijas kuopuikiausiai. 
liškont parvom. iš mažu Į«adidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijanč.u
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Teinykit! Temykit
DIDELIS PARDAVIMAS

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

NVilliam C. Brūzga.
John J. Lowery

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

Tklkphonk. 21027 So. Boston. Mas

Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 
tes. Sijonai. Šlebės. teipgi gražus vaikų 
jtarėdai. 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, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS —

CHAPLIKA

Sveikatos patarėjo

C-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystes 
išdykumo ir savižagystės.

Soliteri 
landas.

Todėl, 
nors liga, 
jaus prisiųsti D-rui Thomson’ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarautuotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokia lytiška liga, 

jei turėjot parašj kitę kokę.
Ar neužsiimdavot. savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda 

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

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

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

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. iki 5 vai. po pietų. 
Nedaliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone irMassachusetts Valsti.SJ

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

“ 6 vai. “ 8 vai. vakare.

419 Boylstoii st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

s fe fe « fe fe fe fe fe
• 
fe• a
a South Boston, Mass. fe

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

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Elians Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spkciališkumas.

366 Second So. Boston, Mass

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

Atlieka' visokį darbą prie palaidojimų ' 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 1 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik j 
štynų

* IValtham ir Elgin 
laikrodėliai: auksi- 
niai. sidabriniai ir

nikeliniai.

*

*

*

*

£
*W. F. Severą Co. IDS

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

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

Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus, Didervi- 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
rautysči ų. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRUNDZACO., 
Broadvvay 45. 8 st.. Briadykii.S Y.

•reųsrsnj laųinųtsus ttpeS vij
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Lenciūge liūs, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus

TIESIOG IŠ FABRIKOS 
ir kiekvieną daiktą kurį męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuoj ame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
Į>erkant sučėdysit pinigas.

VVashington 
Jewelry Co.

pirm.au
iruzgiduk.es

