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Metas V,

l/ioni/ino 71111(10 Sreitai ^ektelėjo į kišenių. 
VluUnlUu LiltlUuPrileistas tą patėmyjęs su

griebė už raukos ir ištraukė 
ją su revolveriu. Potam advo 
kata s tapo išvestas ir už da 
rymą betvarkės bus patrauk" 
tas į teismą. Nepoilgam sesija 

, bet nieko 
nenutarta, kadangi pats kal
tininkas kažin kur slapstosi, 

kad kuomet tas budelis Larvažiuojaut advokatui Za 
rudniui, kuris veda Hercen
šteino bylą, netoli nuo Bielo- 
ostrovo žandarai jį sulaikę 
iškrėtė ir atėmė visus doku
mentus.

IS RUSIJOS
„Caras” ant caro.

Peterburgas, spalio 31 d.— 
Dabar, kada caras išgrota- ati,lę^ 
mas iš Italijos parsivežė čielą 
kaili, mums įdomu bus dasiži-C* c

noti, L_______ ___________
abelnai yra žinomas kaipo 
despotas ir prispaudėjas mili
jonų žmonių, mažai kam yra 
žinoma, kad ir aut jo yra jau 
caras.

Tuom caro „caru” yra įpė- Juodašimčiai darbuojasi. 
. dinis Rusijos sosto, mažasis Durnos atstovas p. Kamen- 

Alioša. Jis yra vienatinė Ku- kurjg yra pirmininku ti
kybinės komisijos, gavo nuo 
apginėjų rusiškos tautos ir 
tikybos pranešimą, kad jis 
jau pasmerktas ant mirties, 
ir tai dėlto, kad jis gina visų 
tikėjimų laisvę. Laiškas, ku 
riaine juodašimčiai grūmoja 
tam atstovui mirčia, skamba 
šiteip: „Durnos Nariui, Pet
rui Kamienskiui. Pagal nuta
rimą vyriausiojo komiteto są
jungos, kovojančios su slap
tais tikėjimo ir tėvynės prie
šais, tamista esi pasmerktas 
ant mirties. Išpildymas to 
nusprendimo pavestas dviem 
sąjungos nariam. Laikas ir 
būdas to išpildymo priklauso 
nuo jų. Šį nusprendimą ta- 
mistai siunčiam pagal cen
tro valdybos nusprendimą.” 
Teip tai darbuojasi apginė- 
jai tikėjimo ir tautos. ’

Nekenčia ceremonijų
Minskas. Pačto ir telegrafo 

viršininku čia yra dabar tū
las Kraučuk, kuris plačiai 
pagarsėjo savo „fantazijo
mis’’.

Kraučuk, pora mėnesių at
gal, užgynė visiems pačto ir 
telegrafo „činovnikams” ne
šioti dėl „ceremonijos’’ lazdas 
ir akinius. Nešioti galėjo tik 
tie, kurie jau ištarnavę po 15 
metų. Dabar gi tas Kraučuk 
atrado, jog laiškanešiams ne
valia nešioti prosytas apy
kakles ir jis visiems tą už
draudė. Laiškanešis Bražėnas 
nepaklausė ir atėjo darban su 
prasytais marškiniais, už ką 
tapo išvarytas iš darbo.

Bet jis ne vien tik savo pri
žiūrimus žmones kontroliuo
ja. Jeigu patėmys ant gatvės 
kokį „činovninką”, kuris tu-i 
ri, duokim sau. raudoną arba 
su raudonais taškeliais kak ! 
laraikštį, jis tuojaus prieina, 
deda vieną raką ant Įieties ir 
rodydamas pirštu į „nelega- 
liškają’’ spalvą sako: „Argi- 
tai priguli?”

Kraučuk yra dideliu fana
tiku. Kaii>o tokį, vietinė cerk
vė paskyrė savo viršaičiu. 
Tas jam suteikė d a didesnį 
lauką plėtojimui savo „origi
nališkumo.” Jis daboja, kad 
visi viršininkai cerkven lan
kytųsi apsirėdę pagal „įsta- 
tymus.”Jeigu patėmyja cerk
vėj ką-nors „ceremoniško’’, 

i tuojaus prieina ir daro išmė 
tinėjimus, kas tankiai prive 
da prie sumišimo.

,,Rieč’’ rašo, kad iš tos 
priežasties viršininkai visai 
l>erstoją į cerkvę lankytis.

Ar nepavirs tik į bedie
vius?. .

8>j°j ypata, kurios caras yra 
vergu. Tankiai pasitaiko, kad 
caras užsiėmęs svarbiais rei
kalais nieko neįsileidžia į sa
vo kabinetą, kaip štai atbėga 
jo sūnus ir. pliauškindamas 
botagu, ąpreiškia savo tėvui, 
kad nori aut jo pajodinėti. 
Caras padėjęs viską i šalį pri
silenkia, o busiantis sosto 
įpėdinis atsisėdęs jam aut 
spraudo tolei jodinėja, kolei 
jam nenusibosta.

Abelnai yra manoma, jog 
iš caruko bus despotas ant 
despotų. Jis būdamas dabar 
da kūdikiu jau didžiuojasi 
savimi ir reikalauja, kad vis
kas butų teip, kaip jis nori.

. Jis neapsakomai jaučiasi už
gautu, jei kareiviai neatiduo
da jam paguodonės.

„Ir kągi reiškia būti di
džiuoju kunigaikščiu, jeigu 

. kareiviai neati duoda jam pa-1 
guodonės?” Sakocarukas. Da
bar jis mokiuasi tik skaityti 
ir rašyti. Nuo pat užgimimo 
jis jau paskirtas kazokų vir
šininku, todėl dabar pramo 
kus jam rašyti, visi nutarimai 
ir įsakymai, kurie tik lytisi 
kazokų, yra siunčiami caru- 
kui.dėl užtvirtinimo ir pasi
rašymo.

Tragedija teisme
Suomijoj, mieste Kue\ve- 

neppe, šiomis dienomis buvo 
vėl uagrinėjama byla apie už 
mušimą durnos atstovo Her- 
cenšteino. Kaip skaitytojams 
jau žinoma, Herceušteinas 
bu\o dideliu valdžios priešu, 
užką tapo juodašimčių nužu
dytas. Hercenšteino nužudy
me, terp kitų yra kaltinamas 
ir d-ras Dubrovinas, teipgi są
narys „tikrųjų rusų sąjnn 
gos’’, kuris jau kelintas kar-

X

tas nestoja į teismą. Si kartą 
jis teipgi vietoj savęs nusiun
tė advokatą Bulacelovą B-d 
teismas paaiškino,kad užstat v 
tinio visai nepriima, kad Dir 
brovinas pats turi stoti. Ad
vokatas Bulacelovas, būdamas 
teipgi sąnariu „tikrųjų rusų’’ 
ir ankštai statydamas savo 
ypatą, pasijuto tokiu teismo 
paaiškinimu labai įžeistu ir 
pakėlė protestą. Teismo pįr. 
mininkas pertraukė sesiją ir 
palieffė policijai Bulacelovą 
išmesti laukan. Kada policija 
prisiartino prie jo. jis suriko: 
„Nedrįskit paliesti rusišką 
bajorą!’’ Pradėjus policijai 
vesti jį laukan, jis ėmė ener
giškai priešintis ir sakydamas( 
,.gyvo manęs nepaimsite’

Ypatingas kerštas.
Lenkijoj, Libničių kaime 

tūla moteriškė nusipirko ap- 
tiekoje nuodų dėl blusų. Iš
barstė lovą, bet blusos da ar
šesnėmis paliko. Moteriškė 
nulėmė už prigavimą aptie- 
koriui atkeršyti, ir tai labai 
ypatingu budu: ji prigaudė 
su vaikais pilną dėžutę blu
sų ir nunešusaptiekoriui sako 
kad jis negerų „miltelių’’ jai 
davęs — nė viena, girdi, blu
sa nenustipo. Aptiekorius 
nieko blogo nemanydamas 
priėmęs dėžutę atidarė ir... 
šimtai išalkusių blusų api
puolė aptiekorių. „Matai ta
mista’’, — atsiliepė moteriš
kė, — „net dėžutėj uždarytos 
uepastipo... Sudiev, tamista’’.
Pasikėsinimas ant caro.

Iš Peterburgo praneša, kad 
caro palociuje tapo suimtas 
nežinomas žmogus. Suimtąjį 
laiko paslaptyje ir artimes
nių žinių trūksta. Prieš atva
žiavimą caro iš Italijos, jo rū
muose buvo daromi tūli pa 
taisymai; tas duoda progą 
manyti, kad pasinaudojant iš 
tų pataisymų, suimtasis galė
jo įeiti į palučių kaipo darbi-.

Į
nore vaikai neimtų valdžios 
duodamų „bedieviškų’, kny-

Švietimo ministeris l)an- 
nergue apskelbė visiems md- 
kytojams aplinkraštį, kad 
nieko nepaisytų ant kunigų 
reikalavimo atmesti jiems ne
patinkamas knygas.

M

Nužudė kunigaikštį Ito.
Tokio, Japonija. — Kuni- 

nigaikštis Ito, Japonijos ka
raliaus giminėtis, 25 d. spa
lio tapo nužudytas Charbyne 
Mandžurijoj.

Spalio 16 d. kunigaikštis 
Ito išvažiavo iš Japonijos pa
simatyti Charbyne su rusų 
finansų miuisterium Kokov- 
cevu ir čia jį vienas koreje-

Hercenšteino užmušėjai 
pasmerkti.

Iš Peterburgo praneša, kad 
Hercenšteino užmušėjai tapo 
aut galo susekti. Nors užinu- 
šėjystė papildytasu žiuia dau
gelio juodašimčių, bet pas-, 
merkti tik patys užmušėjai: 
Mikalojus Juškevičius- Kra 

Iskovskij, buvęs tuomet ,,tik
rųjų rusų” pirmininku irdar- 
biuinkas l^eviškin. Jie abudu 
gavo po 60 metų kalėjimo.

Meiles tragedija.
Varšava; iJvieji metai at

gal, tūla J. Palinskiutė ir S. 
Dobržvnskis suėjo į meiliškus 
sątikius. Bet kiek vėliau Dob- 
rzynskis tapo iš Varsa vos iš- j 

j tremtas, o kaip priežodis sa
ko: kas iš akių, „ tas ir iš mis- 
lies”. — Palinskiutė tuoj apie 
Dobrzynskį užmiršo ir širdį 
savo atidavė kitam.
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Dabar Dobrzyuskis pagrįžo stengsis palaikyti tas kolioni- tokis, visuometstengėsiišpla- 
iš ištrėmimo ir dažinojęs apie jaS) knriog jau seniau užim- tinti J00 rubežius ir galybę, 

stengėsi užgriebti ir pavergti 
Ministerių pirmininkas prie i k’tas tautas. Jis dėjo visas 

to dapridėjo, kad, jeigu dvie- savo pastangas, kad užimti 
ji metai atgal valdžia butų! Koreą ir ten įvesti Japonų 
buvusi pirmeivių rankose, tai Įkalbą ir valdžią. Žodžiu-bu- 
kruvinos ir brangios karės su {damas dideliu patrijotu, bu- 
afrikiečiais, kurią i 
katali kai-atgalei viai, 
nebūtų.

Bruzdėjimas Koreoje.
Seulas. — Ant gelžkelio 

stoties „Seul Tusan’’ užpuolė 
nakties laiku 300 sukilėlių ir 
visiškai ją sudegino.

Mažinasi žmones.
, Paryžius.
statistika, bėgyje šešių mėne
sių šių metų, Francuzijoje 
mirė 28,205 žmonės daugiau, 
negu per tą patį laiką gimė.

Metuose 1908 mirė tik 10-
508 daugiau, negu gimė. Tas 
liūdnas apsireiškimas 
kad su laiku 
išmirs.

Francuzija
EuroĮioj šalis,
myrių perviršija skaitlių 
mimo.

buvo 
tik 20 
mūšio

Valdžia apskelbė sukilėlius 
išgamomis tėvynės ir pasiryžo 
sukilimą užgniaužti.

Prie salos Sala mis 
mušis, kuris tęsėsi vos 
minui, ų. Pasekmės to
dar nėra žinomos, bet rodosi, 
kad jos yra visai menkos. Ti
baldos su savo laivynu atsi
traukė nuo mūšio vietos, tik 
retkarčiais atsakvnėdamas 
ugnia ant valdiškų laivų.

Valdžia jau praneša, kad 
arsenalas, kurį buvo užgriebę 
revoliucijonieriai, randasi vėl 
jos rakose. Revoliucija skai
tosi jau kaip ir numalšinta. 
Tibaldos slapstosi.

Vengs karių.
Madrytas, Išpanija. — Pa

naikinus senąjį ministerių Vis nudėjo, 
kabinetą, naujasis praneša,! Kunigaikštis Ito buvo ga- 
kad jis k£ip galint vengs ka- į bus politikierius ir didelis 
rėš su Morokko, vien tik mylėtojas savo tėvynės, o kaip

veidvilystę savo mylimosios, įo8’ 
nuėjo prie fabrikos ir kada ji 
išėjo iš darbo, jis pusėtinai 
ją apdaužė. Mergina pasi- 
skuudė savo numylėtam ir 
štai nepoilgam Dobrzyuskis 
krinta iš rankų dviejų nepa- 

uinkas. Kokis jo buvo mieris' žįsta m ų piktadarių, ant vie- 
— nežiuoma, bet galima tikė
tis, kad mieris buvo didelis...

Generolas vagis.
Peterburgas. — Generolas 

Baggo, kuris 10 metų atgal 
buvo paskirtas Charkovo g. 
užžiurėtoju rando girių, da
bar tapo suimtas už pavogi
mą kelių milijonų rublių val
džios pinigų.

X

Šią savaitę nuteista nužu
dyti 33 žmones; nužudyta — 
6 žmonės.

Nesiseka.
Kad nesiseka, tai nesiseka 

spaliniams ir juodašimčiams. 
Šią sąvaitę vėl buvo rinkimai 
atstovų į dūmą — Maskvoj ir 
Odesoj. Maskvoj pirma buvo 
spalinis Plevako, o Odesoj 
kadetas Pergamentas. Jiedu 
abudu numirė. Taigi jtj vie
ton išrinko: Maskvoj Sčepki- 
ną, o Odesoj Broskį. Abudu 
kadetai, valdžios priešinin
kai. O juodašimčiai, ypač 
Odesoj, gana jau persekiojo 
rinkikus. Be to. Peterburge 
pirmiau jau išrinktas kade
tas Kutleris.

Sustiprintoji apsau
ga nuimta. Šiomis dieno
mis išsibaigė terminas sustip
rintos apsaugos Lenkų Kara
lystėje. Bet Varšavos, Liub 
lino irSiedleco gubernijose ir 
dviejuose pavietuose Kališo 
ir Kielco gub. dar palikta 6 
mėn. Kitose gi visose guber
nijose ir Suvalkų gub. 
liuosa dabar nuo visokių ap
saugų. Po teisyl>ei dabar jau 
turėtų teisę grįžti ’šlremtieji, 
bet ar galės, tai paregėsime.

Represijos.
Per paskutinius 3 metus 

Rusijoj pasmerkta už politiš
kus dalykus išviso 28,281 
žmogus. Iš to skaitliaus 15, 

! 590 pasmerkta prie sunkių 
darbų, 6,5/5 — į areštantų 
rotas, 1,000 — ištrėmiman ir 
5.165 ant nužudymo.

Visas tas skaitlines reikėtų 
išgraviruoti ant Mikalojaus 

į kaktos.

tos padėtas šūviais iš brau
ningų.

Už mirtį Dobrzynskio nu
tarė atkeršyti jo draugai, o 
auką sau pasiskyiė Palinskiu- 
tę-

Vieną gražią dieną, kada 
Palinskiutė pasirodė ant gat
vės, keletas nepažistamų žmo
nių pradėjo į ją šaudyti. Mer
gina įbėgo kieman ir pasislė
pė už vartų. Keršintojai į bė- 
go paskui ir tenai ją atradę 
sutrupino šūviais galvą.

Laike tos šaudynės ant kie
mo žaidė daug vaikų. Kulka 
papuolė vienam į koją, o ki
tam Į galvą ir tas teipgi mirė 
ant vietos.

Jau „ramu.”
Abelnai imant, Rusijoj vi 

skas jau ramu, tik pavyzdin: 
spalio 19 d. teismas išdavė 22 
mirties nuosprendžiu. Irteip 
beveik diena iš dienos.

i

i
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ŽINIOS ISVISUR
Graikijoj revoliucija.

Iš Graikų sostapilės pra
neša, jog jurininkai pakelė 
tikrąją revoliuciją. Daugelis 
laivyno oficierių pereitoj su- 
batoj apleido Atėnus (graikų 
sostapilę) ir nuvykę ant salos 
Solamis, užėmė tenaitinį ar
senalą su ginklais. Revoliuci- 
jonieriams niekas nesiprieši
no. nes nebuvo kam.

Revoliucijos vadovu yra 
kapitonas Tibaldos. Valdžia 
paliepė jį suimti. Didžiuma 
laivyno stovi prie Atėnų ir 
nežino kurią pusę užtarti.

Kapitonas Tibaldos yra va
dovu povandeninio ir torpe
dinio laivynų, ir jeigu kiti 
laivai prie jo neprisidėtų, tai 
visiems gruinuoja paskandi
nimu.

Revoliuciją pakėlė 30 ofi
cierių, kurie neužsiganėdino 
valdžios politika.

pagimdė I vo dideliu priešu kitų tautų, 
visai ° ypatingai koreječių, už ką 

ir krito iš koreječio rankos.
Ito turėjo jau suviršum 70 

metų amžiaus. Japonija nete
ko, galima sakyti, tvirčiau- 
savo pilioriaus ir visa apsi
dengė gedulio rūbais.

Kaip parode

rodo
francuzai visai

1$ AMERIKOS
žemės drebėjimas.

Reddings, Gal. — Spalio 
28 d. čia buvo gana smarkus 
žemės drebėjimas. Namai 
teip užsvyravd, kad pabudo 
visi žmonės.

Drebėjimas tęsėsi 10 seku-
yra tik vjena Įdų ilgiau, negu 1906 metuose, 
kur skaitlius |kada vi8as Sau Francisco 

• | miestas i druzgus pavirto.

Nauji aukso laukai.
Seattle, Wash. — Šiomis 

dienomis čia atvažiavo iš 
Alaskos teuaitinės tvirtynės 
perdėtinis ir sako, kad šią va
sarą Alaskoj atrasti labai 
turtingi nauji aukso laukai.

Fkspliozija.
Lowell, Mass. — Lapkričio 

1 dieną iš pat ryto. Merrimac 
vilnonėj dirbtuvėj atsitiko 
baisi ekspliozija. Sprogo di
džioji dūda prie katilo ir už
mušė mašinistą.

Nubaudė geležinkelio 
kompaniją.

Cambridge, Mass. — Praė
jusiam panedėlyj vietinis ap
skričio teismas nubaudė Bos
ton & Albauy geležinkelio 
kompaniją ant $100 už per
traukimą gatvinio judėjimo. 
Mat 28 spalio minėtos kom
panijos traukinis sustojo 
skersai Cambridge st. ir sto
vėjo 8 minutas.
Milijonierius pragyvena 

su 10c. dieną.
Clevelend. Ohic. — Tūlas 

Valentine Christ pragyvena 
dieną už 10c. ir yra turtin
giausiu farmeriu Cuyahoga 
paviete. Jo turtas apskaito
mas ant kelių milijonų.

x

Štai jo valgių surašąs:
Pusryčiai — dvi riekutės 

duonos ir puodukas arbatos 
be cukraus, be pieno.

Pietus — dvi riekutės duo
nos su sviestu ir puodukas 
kavos be cukraus, be pieno.

Vakarienė — riekutė duo
nos ir puodukas grynos arba
tos. Arbatą ir kavą verda 
pats, skalbinius teipgi pats 
išsiskalbia.

Jis valgo tik tuomet dau
giau, kada esti svečiuose.

Jauna pora iš bado geria 
nuodus.

Chicago, III., Lapkričio 1 
d. — Vyras 22 metų, o mote
ris 17, sunkioj kovoj su badu, 
išgėrė viešbutyj karboliaus 
rukšties ir be žado nuvežti į 
ligonbutį laukia mirties.

Jaunoji pora atvažiavo iš 
New Yorko į Chicago apie du 
mėnesiai atgal. Apsivedė jie 
Brooklyne prieš pusę metų. 
Po apsivedimui jie turėjo ant 
„pradžios gyvenimo” 150 dol. 
Atvažiavę į Chicago apsigy
veno vienam viešbutyje ir iš
teklius greitai pradėjo išsi
semti. Vyras sumanė išsimo
kyti šokį, teip vadinamą 
„buck and wing’’ ir tuomi 
uždarbiauti sau ir pačiai ant 
pragyveuimo. Nuėjo mokytis. 
Už 20 lekcijų užmokėjo 50 
dol. Išsimokino šokti, bet nie
kur negalėjo gauti vietos. Jie 
persikėlė į pigesnį viešbutį. 
Galų gale priėjo prie pasku
tinio dolerio. —„Męs turime 
nusižudyti” atsiliepė vyras, 
„geriau bus numirti, negu 
badauti”. — Ir abudu karčiai 
apsiverkė. Nepoilgam nuėjęs į 
aptieką nusipirko karboliaus

Sugavo galva.
Kova bažnyčios su valdžia, i Parkerburg. W. Va. — Tu-

Paryžius. —Bažnyčia ap-j‘as murinas žuvaudamas 
skelbė valdžiai atvirą kovą.| Ohio upėj ištraukė iš vau 
Iš tos priežasties Prancūzijos dės moteriškės galvą, 
politikoj prasideda nauja 
sriovė. Ypatingai kunigijai 
spiriasi prieš svietiškas mo ’ 
kyklas.

Mat franeuzų valdžia visai 
atskyrė tikybinius reikalus 
nuo valstybinių reikalų ir 
bažnyčią paliko, kaipo priva- 
tišką įstaigą, jos pačios liki-l 
mui. Iš mokyklų tikėjimo iš
guldymą teipgi prašalino. { 
Vienu žodžiu — kunigams 
nieko daugiau neliko, kaip 
tik bažnyčioj užsidarius sė
dėt ir poteriauti. Mokyklose 
vaikus mokina vien tik moks- Baisi ekspliozija. 
lo dalykų. Tokiu budu Frau- Milvvaukee, VVis. — Pabsto 
euzijos jaunuomenė auga vi- bravore sprogo ant syk 3 di- 
sai laisva nuo tikėjimo ir Mėli katilai. Vienas darbiniu- rukšties, įsipylė į stiklus ir 
ateityje Francnzi jo j vietos kas tai>o ant vietos užmuštas, vienas nuo kito užsigrįžę — 
bažnyčiai visai nesimato. J as 
išgązdino netik Prancūzijos' 
kunigiją, bet ir viso pasaulio, 
o daugiausiai Rymą.

Todėl vienas vyskupas. 
Germain vardu, išsiuntinėjo 
visur atsišaukimus, kad tėvai .. ~ --r ____

i neleistų į „bedieviškas” mo- davo j>o $1 .50 į dieną, dabar Įtį sulaikyti.
j kyklas savo vaikų arba, kad ; gaus po $ 1.65- |„Keleivio” Administracija.

ap-

Naujas lenkų socijalistų 
laikraštis.

MiKvaukee, Wis. — Pra- 
.! džioje šio mėnesio pradės čia 

! išeidinėti naujas lenkų soci
jalistų sąvaitraštis „Naprzod” 
(„Pirmyn’’). Leis Wisconsin- 
valstijos lenkų socijal-demo- 
kratų partija. Iki šiolei len
kų kalboje buvo tik du gry
noj socijalistiškoj dvasioj 
laikraščiai; dienraštis „Dzien- 
nik Ludovvy’’ ir sąvaitraštis 
„Robotu i k”.

I

o 4 sunkiai sužeisti. išgėrė,

Skatytoju atydai.
Meldžiame visu „Keleivio” 

skaitytojų, kurių prienume- 
rata pasibaigė atnaujinti, ki-

Pakels algas.
Pittsburg, Pa. — Geležiu- j 

kelio kompanija Pittsburg a 
Lake Erie R. R. pranešė, kad į 
3,000 darbininkų, kurie gan-{taip busime priversti laikra
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Pasikalbėjimas 
Maikio su l evu.

—Kodėl šiandien išrodai 
teip nusiminęs, tėve?

— Kaipgi nenusiminti ma
tydamas. kaip artinasi jau 
galas!

— Kokis galas?
— Nagi sako, kad ant kitų 

metų bus svieto pabaiga. Sa
ko. artinas kokią ten kometa 
ir sutrupins visą žemo...

— Tai kogi tu nusiminei?
— Kaipgi nenusiminti?... 

Kad nors į Lietuvą galėčiau 
pargrįžti...

— Aš, tėve, visai nematau, 
ko čia galima bijotis. Juk 
žmonės kasdien miršta tūks
tančiais — kasdien esti svie
to pabaiga. Ir kodėl tu neno
ri mirti? Juk tau seniai jau 
laikas.

— Numirti, vaike, kiekvie
nas turime, ir žmoniškai nu
mirti man nebūtų baisu, liet 
svieto pabaigos aš bijau.

— Koks tu keistas, tėve! 
Argi ne vistiek kokia mirčia 
žmogus numiršta? ir argi ne- 
vistiek kada jis numiršta ir 
kur numiršta?

— Žinoma, kad ne. Jei aš 
numirčiau paprasta mirčia. 
tai mane palaidotu su paroda, 
atlaikytų mišias ir kitas cere
monijas. Bet kas gi tą galėtų 
padaryti, jeigu visi ant syk 
pražūtų?

— Tuomet visai to nerei
kėtų.

— Jeigu to nereikėtų, tai 
ir dabar niekas žmogaus ne
laidotų.

— Dabar, tėve, tas daroma 
viena dėlto, kad lavonas ne
darytų ant gyvų blogo įspū
džio, o antra — kad neuž
krėstų oro. Bet jeigu šian
dien išmirtų visa žmonija ir 
ji visa pasiliktų nelaidota,tas 
niekam negalėtų užkenkti, 
nes nebūtų nė vieno gyvo, vi
sas pasaulis butų didelis ka
pinynas ir daugiau nieko.

— Tai pagal tavęs, Maike, 
žmonės gulėtų ant saulės ir 
lietaus?... Aš netikiu. Juk 
varnos ir akis išlestų!

— Jei varnos pasiliktų da 
gyvos, jos galėtu ir visą žmo
gų sulesti. Bet greičiau nė 
vieno vabalėlio nepasiliktų.

— Nekalbėk teip, vaike! 
Man sapnuosis baisus daik
tai...

— Kodėl nekalbėt? Jeigu 
gamta davė žmogui akis, kad 
jis viską galėtų matyti, ausis, 
kad galėtų girdėti, o protą 
todėl, kad jis protautų, tai 
kodėl tu bijai apie tai kalbė
ti?

— Apie viską žmogus ne
gali protauti. Kas galibuti 
su mumi po mirties, męs ne
privalome žinoti ir neprivalo
me apie tai kalbėti.

— Apsirikai, tėve! Jei tu 
bijai protauti, tai užilipyk 
sau moliu akis ir ausis, kad 
nieko negalėtum nė girdėti, 
nė matyti.

— To aš padaryti negaliu. 
Ausys ir akys yra labai nau- 
diugi žmogui ir tie daiktai 
yra jau prigimti.

— O protas yra da naudin
gesnis ir jis teipgi yra pri
gimtas. Todėl, jei męs pripa
žįstame naudingu viską ma
tyt, tai turime pripažinti, 
kad da naudingiau mums vis
ką suprasti. O suprasti gali
me tik protaudami ir svarsty
dami

— Man rodos, kad žmogus 
vistiek negali visko suprasti- 
Tie, kurie daug protauja, 
tankiausiai tik išproto išeina. 
Ar ne mano teisybė, vaikei 

Tas pasitaiko labai re
tai, tėve. Gali būt. kad iš 
tūkstančio vienam protas ir 
sumišta, bet tie,kurie nepro
tauja visai proto neturi.

— Tai tokiu budu ir aš 
proto neturiu*

—Negalima pasakyti, tėve, 
kad daug jo turi, vienok ki
ti nė tiek neturi, nes bijo 
protauti.

— Gerai, vaike, tai aš da 
bar da daugiau mislysiu.

— Niekad netikėk, kad 
žmogui nereikia daug žinoti. 
Žinojimas yra mokslas, kuris 
išliuosavo žmoniją iš prietarų 
ir burtų tamsybės.

— Pasakyk man aiškiau, 
vaike, aš to nesupratau.

— Na. tai klausyk: seno- 
vėj, pakol žmonių protas bu
vo da neišlavintas, pakol ne
pažįstama jiems buvo gamta, 
jie tikėjo į visokius prietarus. 
Jeigu pasitaikydavo saulės 
užtemimas, tai mus sentėviai 
manydavo, kad velnias nori 
pavogti jiems šviesą nuo dan
gaus ir palikti žemę amžinoj 
tamsoje. Pakildavo verksmas, 
visi šaukėsi prie savo dievų 
ir degino gyvulius. Pasiro
džius saulei iš naujo, kuni
gai kalbėjo, kad tik ačių žmo
nių maldoms ir aukoms dievai 
apgynė saulę. Bet atsirado 
žmonės, kurie nesibijojo pa
mąstyti uuo ko tas paeina. 
Ir štai pasirodė, kad mėnulis 
sukdamasis apie žemę užden
gia prieš mųsų akimi saulę 
ir staiga giedroj dienoj pasi
daro naktis.

— Palauk, vaike, dabar aš 
kalbėsiu.

— Gerai, kalbėk.
— Tu sakai, kad pirma 

žmonės nežinojo kaip pasida
ro saulės užtemimas, o dabar 
mokslas tą paslaptį jau išri
šo. Bet ar tas turi kokią nors 
vertę? Juk mau vistiek pat 
ar saulę užtemdo mėnulis ar 
kas kitas.

— /isai ne vistiek pat. Da
bar žmonės jau nieko nedaro 
iš saulės užtemimo, nes žino, 
kad tas nieko blogo nereiškia 
irgyvulių jau nedegina, kaip 
darydavo seniau. Apie svieto 
pabaigą teipgi pripasakoda
vo nebūtų dalykų.

— Kad ir dabar, vaike, d a 
kalbama apie svieto pabaigą.

— Teip, bet dabar kalba
ma apie priežastis, uuo kurių 
tas gali pasidaryti, o seni 
žmonės sakydavo, kadtaib us 
už žmonių nuodėmės.

— Tai tu sakai, kad 
nuodėmės gamta žmonių 
baudžia?

— Ne, tėve! Gamta 
teip didelė, kad žmonės 
per menki, idant galėtų pa
daryti savo darbais kokią 
nors įtekmę ant jos. Ji nieko, 
o nieko apie mus nepaiso.

— Na, gerai, Maike, apie 
gamtą aš myliu klausyti, bet 
neturiu daugiau laiko. Papa
sakosi kitu sykiu, o aš tuom 
tarpu apsvarstysiu ta patį.

už
ne-

yra 
yra

Nebaudžiamieji 
piktadariai.

(Tąsa.)

Paleiskime gaujas policis- 
tų prie darbų,—kiek tuomet 
jie naudos padarys visuome
nei ir nereikės gyventojams 
išduoti didžiausius turtus po
licijos užlaikymui. Netrukdys 
tuomet policistų gauja žmo
nių krutėjimo pirmyn, žmo- 

į nių užmanymams jie ne
kenks. nes nebus skirtingos 
policijos įstaigos, nebus ap
ginkluotų dykaduonių ir be
ginklių darbininkų: bns ar 
visi su ginklais, ar visi be 

į ginklų.

Eikime dabar prie teismo, 
tos teisybėsšveutinyčios.

Pirmiausiai reikia užklau
sti, kas vra teisybė. Kadan- 
gi visi daiktai ir apsireiški
mai randasi inetamorfoziškam 
(maiuimosi) stovy j, tai amži
uos teisybės negali buri. Net 
tame momente, kada męs sa
kome. rodos, tikrą teisybę 
apie kokį daiktą, jau jis lieka 
kitokiu. Žmogaus matymas, 
girdėjimas ir kiti organai 
jautimo yra labai netobuli, 
kad galima butų teisingai ką 
nors jais ištirti. Kiti tvirti
na, buk pasakymas, kad 
žmogus miršta-yra teisybė. 
Bet užmirštame, kad gali atei
ti laikai,kada žmonės visai ne
mirs. Arba gali visi žmones 
išmirti ir nebebus toliau kam 
mirti. Tokiu budu pasaky
mas,- kad žmogus miršta gali 
likti neteisingu. Kitas paviz- 
d y s. Męs turime kėdę. Savo 
akimis nepajiegiam matyt, 
kaip uuolatosji sęsta. Su laiku 
iš jos bus puvėsiai ir iš jų da
rysis kitokios formos kūnai. 
Iš to aišku, kad manydami, 
jog mųsų perstatomoji teisy
bė yra amžina, męs klystame. 
Kėdė nuolatos mainosi, nes 
kitaip ji vis tokia pat pasi
liktų. Kada męs norime ją 
aprašyti, tad tam reikalingas 
laikas, per kurį ji vėl uors- 
kiek persimainys ir nors-kiek 
liks kitokia, negu męs apra
šėme. Jeigu jau taip sunku 
yra pasakyti tikrą teisybę 
apie daiktus, kurie pagal mų
sų supratimą yra negyvi, tai 
kiek męs tegalime spręsti 
apie žmonijos sautikius, apie 
žmonių protavimą, nuomones 
ir t.t. J uk visuomenės gyve-į 
nime ir žmogaus smegenyse 
kasdien darosi didelė revoliu
cija. Senovės žmonės manė,

IKadangi pati valdžia yra tur
to valdytoja, tai ir įstatymai, 
jos leidžiami, yra sutaisyti 
taip, kad apsaugoti turtą ir Įaj^; 
duoti jam pilnai 
ant neturtingų, 
gio teismuose visuomet vir
šų gauna turtingieji.

Be to, pas turtingus randa 
si medega, kuria galima teis
mus papirkti. „Ir žmogžudį 
už pinigus išteisina”,-tai tei
sybė, Kurią ir vaikai žinų. 
Kadangi papirkimui turto 
raudasi užtektinai pas kapi
talistus, tai visi jų pasielgi
mai turi būti ir yra išteisina
mi. Tuo labiau, kad teisėjas 
ir advokatai tankiausiai bū
na stambieji arba smulkieji 
buržua. „Varnas 
akies neiškirs."

Negana nuobodžių teismo 
ceremonijų ir rėmimosi aut 
barbariškų teisių ir valdžios 
įstatymų, jis visas randasi 
buržuazijos rankose. Kas ne
žino, kad Suvienytose Ameri
kos Valstijose visi advokatai 
ir teisėjai su mažu išsKirimu 
yra įvairių pramouijos kom
panijų bernais, tarnaujan
čiais uz algą? Kitas gal mauo, 
jog Suv. Valstijų teisėjo ir 
advokato už jokius pinigus 
nepapirksi. Kur čia papirksi, 
kada jis iškalno yra jau par
sidavęs. Jei turėsi daugiau, ne
gu anas papirkėjas, tai bea
bejonės jis tau tarnaus. Juk 
Suv. Valstijų juristai turi sa
vo tros'.ą sutverę. Jei žmogus 
apskuudė kapitalistą, tai ad
vokatai apsiima ginti, žiuo 
darni, kad ir nuo vargšo da 
dolerį-kitą išplėš. Kas tan
kiai teisinus atlanko, tas gali 
pastebėti, kad tik komediją 

i su vargšais lošia.
Žinoma, pasitaiko, kad vie

nas iš šimto teisybę suras per 
teismą, bet tai daroma tan- 

kad karė yra kilčiausia dar- kiaušiai dėlto, kad parodyti, 
bas. Da gilesnėj senovėj ma
nyta, kad drąsiems žudikams 
priklauso gerbė. Mųsų gady
nėj turto užgriebė j ai gerbia
mi, ir pradeda apsireikšti sro- 
ve, kun jau pasmernia juos. 
Skirtingumas santikių tarp 
žmonių pagimdo juose skir
tingą supratimą apie teisybę. 
Išmestas iš fabrikos darbi
ninkas jaučia, kad su juo 
pasielgta visai neteisingai, 
tame gi laike išmetėjas jau
čiasi atlikęs teisingą savo par
eigą. Persimainys šitie santy
kiai, žmonės įgys da kitokį 
supratimą apie teisybę. Da
lykų. kurie turėtų absoliutiš
ką teisybę ant visados, yra 
labai nedaug.
Žmogaus apkaltinimas ir iš

teisinimas lurėtųprigulėtinuo
• tuomlaikinio žmonių suprati- randasi dideli elektriški ir 
mo apie teisybę ir apystovų, mašinų fabrikai.
kokiose jis randasi.

Nuodalies taip daroma teis
mu: vienok nemažai atrasite v 7
Rymo viešpatystės, Graikijos 
ir kitų senovės šalių teisių, 
kurios su šiandienini u gy veni- 
mu nieko bendro neturi; bar
bariškų laikų teisės panaudo
jamos dar ir šiandien. Tar
tum senovės despotai dau
giau suprato apie teisybę, ne
gu męs laikuose mokslo, civi- 

■ lizacijos. Mųsi} dienų teismas 
su pasigerėjimu vartoja bar
barų išmislytas bausmės prie
mones: kartuves, šautuvus, 
elektrikos kėdės, kalėjimai ir 
toms panašios.

Apart to, teismas remiasi 
ant valdžios išleistų įstatymų, 
kuriuose tankiausiai randasi 
daugiau neteisybės, negu tei
sybės. Nors teisėjas ar advo 
katai darodytų, jog tokis ir 
tokis pasielgimas laikinės tak
tikos ir santikių yra išteisi
nimas, vienok atradus tam-Į 
tikrą įstatymą, pasmerkianti 
tokį pasielgimą, apkaltinta
sis būna baudžiamas. Valdžia 

; palaiko teismus ne dėlei to, 
kad jie teisybę palaikytų, ap
gintų, bet kad priversti gy
ventojus pildyti jos išleistus 
ir jai tinkančius įstatymus, i

i

i

Jau nusprendė.
..Draugo” No. 10 p. Miko- 
.uis praneša, jog jis atra

it fįatauti uet fondų ir tiek pat
Iš to atžvil- i, -. 4 ...komitetų prie jų, bet pats ne

galėdamas nuspręsti kurie 
jų reikalingi, kurie ne, palie
ka tai visuomenei. „Tėvynės” 
redaktorius perskaitęs Mi- 
kolainio pranešimą,tuojaus ir 
uuspreudė tų foudų vertę. 
Pagal jo nuomonės, visuome
nė galėtų apsieiti be „ Kovos” 
fondo, be Rev. Rem. fondo ir 
be Rutkaus lapelių bei bro
šiūrų leidimo fondo. Įdomus 
nusprendimas! Nebūtų įsta
bu, jeigu tokį uuspreudimą 
apskelbtų kokis atgaleiviško 
laikraščio redaktorius, daleis- 
kime „Žvaigždės” arba 
„Draugo”, bet čia redakto
rius pirmeiviškos organizaci
jos organo!... Mat ir Ameri
koj yra tokių, kuriems švie
sesni dalykai svilina akis. La
bai liūdna, kad kas žmonių 
yra ideališku, tą netikri vi
suomenės švietėjai pasmerkia 
pražūtim Pamąstykite, ką jus 
darote, beabejonės užkalsite 
iš gėdos. Atsiminkite, kad čia 
laisva šalis, kad ta laisvė nu
pirkta krauju... Sakyti, kad 
mums Rev. Rem. fondai ir 
jiems panašus nereikalingi, 
yra paniekinimu savęs.

V. Geibis.

varnui

kad negali su ja apsivesti, 
nunešė pas kunigą jos laišką 
rašytą iš Lietuvos. Kunigas 
tą laišką išvertė augliškou 
kalbou ir įdavė valdžiai,paaiš
kindamas, kad toji mergina 
nelegališkai atvažiavus į šitą 
šalį, ues jos ir akys, esą, ne
sveikos. Tuoj (m) įskundimo 
emigracijos agentas merginą 
suėmė. Suimtoji išsėdėjo 6 
dienas kalėjime ir per visą 
laiką verkė. Akys paraudo. 
Atėjo daktaras ištirti ir pri- 

I pažiuo trachomą. Prie ištiri- 
mo buvo tiktai kunigas ir Bu
tauskas. Mergina bijodama, 
kad jos nesugrąžintų atgal, 
pasakė sude, kad jos neturi 
tiesos grąžinti, nes jį turėju
si jau... meilišką sueineši- 
mą su vienu vaikinu. Ištik- 
rujų gi gyvenime nieko pana
šaus nebuvo; ji teip sakė tik 
dėlto, kad ją teip primųkino 
kitos moterys, kaip pasakysi 
teip, tai tavęs, girdi, uegrą- 
zįs. Emigracijos agentas, su- 
statydamas protokolą, prie 
akių ligos pridėjo dar ir „mei
lišką susinešiuią”. Protoko
las tapo išsiųstas į Washing- 
touą, D. C. Iš ten atėjo žinia, 
kad mergina tuojaus butų su
grąžinta ten,iš kur atkeliavo. 
Dazinoję apie tai vieti
niai lietuviai, tuojaus pasam
dė advokatą, bet peržiurėjus 
apkaliinimo aktą, advokatas 
atsisakė ginti. Šv. Kazimiero 
Draugystė sudėjo aukų ant 
kelionės $7.70 ir $5.75 įplau
kė iš šalies 4 d. Spalio mer
gina likosi išgabenta į New 
Yorką, o iš ten į Lietuvą.

Ypatingai reikia prisitėmy- 
ti, kad prie to darbo nemažai 
prisidėjo kunigas J. Gadeikis. 
Kurgi čia meilė artymo? Dva- 
siškja keikia socijalistus, kad 
jie biedieviai, bet jie bedie 
viais būdami visuomet nelai
mėj paduoda žmogui ranką. 
A. Milvidas,63^9 Wellsncar a., 

Wellšton, Mo.
Chscago, III.

Spalio 17 d. Hull Hause 
svetainėj turisu LSS. Drama
tiško Ratelio tapo perstatyta 
Br. Vargšo drama: „Pirmi 
Žingsniai.’’ Žmonių prisirin
ko beveik pilna svetainė. Tas 
parodo, kad ChicageČiai pra
deda suprasti dailą ir nore 
palengva žengia prie prakil
naus tikslo. Čia neaprašynė- 
siu viso lošimo, nes užimtų 
perdaug vietos.bet pabriežšiu 
trumpai. Murinskis (B. Vaite
kūnas), atliko gana gerai,— 
jo kalba ir judėjimas buvo 
tikro dvarininko. Neblogai 
atliko ir jo pati (K. Makavec- 
kaite). Enrikas, jų sūnūs (A. 
Žagaras), jeigu butų mokėjęs 
savo ruolę, gal butų atlikęs 
ir visai gerai, — dabar gi tas 
darė nemalonų įspūdį

Frickis, jų kaimynas (S. 
Strazdas), lošė nepergeriau
siai. Smitkė, Murinskio urė
das [J. Levanas], darė per
daug nenaturališkus lingavi
mus ir per daug rankomis 
mosavo. Jonas piemenukas 
(J. Sankunas), galima sakyti, 
buvo tikras piemenukas. Jis 
savo judėjimais, narsumu ir 
pasišventimu kovoti prieš 
žmonių skriaudas, darė labai 
malonų įspūdį ant publikos. 
Žiuri žmogus ir mislyji: Kad 
daug butų tokių piemenukų, 
tai nebūt tiek vargų, nebūtų 
tada ponų ne vergų.

Kitos rolės buvo atliktos 
vienos geriau, kitos blogiau.

I

I

gomis vienyja „tikruosius ru-l 
sus”, ir sako: tai tikra „Ke
leivio” sesutė! uet ir balsas, 
girdi, lygiai teip pat skamba. 
Ir užbaigia šitokiais žodžiais:

,,Tenai, kaip ir ,Keleivyj’, 
.susipratę rusai* ragina .su
sipratusius darbininkus’prie 
separatizmo, ragina eiti ir 
piauti buržujus— žydus ir 
vokiečius. Tik rusų buržujų
da neliečia. Užeikite, mel-1 
dziamasis,'Keleivy’,pas, Rus- 
skoje Znamia’..”

Hm! galvok šeip, galvok 
teip, o su Tamista, gerbiamo
ji „Vienybe Lietuvninkų”, 
visgi pasidarė kas tai uepa 
prasto. „Keleivis niekad nėra 
raginęs piauti žmonės, tas 
Tamstai tik įsi vaidelio ir vai
dentuvėj baudai jį lyginti 
prie „RusskojeZnamia’’. Tam 
sta pyksti kad „Keleivis” su
lygino „Vienybę Lietuvnin
kų’.’ su „Nov. Vrem.” todėl, 
kad toji visuomet teisina val
džios darbus ir giriasi, kad 
tuomi ji palaiko sądarą. Ir 
kogi daugiaus bereikia! Juk 
„Vienybė Lietuv.” irgi teisi
ni keletą, pasivadinusių „tik 
raišiais tautos veikėjais”, ku
rie stumia didžiumą prie sepa 
ratizmo ir giriesi, kad tuomi 
palaikai tarp lietuvių vienybe.

KORESPONDENCIJOS
Spriitgfield. III.

Darbai geriuasi. Auglių 
kasyklos, kurios nuo pat pa 
vasario buvo uždarytos, pra
dėjo dirbti po t-5 dienas są- 
vaitėje. Tik aršiausia tas, kad 
čia įėjo paprotis darbus už 
pinigus pirkti. Atsirado ir 
tam tikri agentai. Unija, ži
noma, tam priešinga ir kiek
vieną tokį darbininką, kuris 
tarpininkauja bosams prie 
pardavimo darbo spenduoja, 
bet pakol kas tapo suspen
duotas tik vienas lietu vys, 
Lileikis vardu; už tokį pasi
elgimą nutarta per 5 metus 
niekur neįleisti darban, kur 
tik gyvuoja mainierių unija. 
Bausmė skaudi, bet ką-gi 
daugiau su tokiu daryti? Jis 
padarė gėdą visiems lietu
viams; nors tuo užsiima ir 
kitataučiau, bet pakol kiti 
nesugauti, viskas puola ant 
lietuvių.

Teipgi skaitau už reikalin. 
gą pranešti, kad 10 d. spalio 
S. L. A. 79 kuopa laikė susi
rinkimą ir svarstė centro val
dybos grūmojimą suspenda
vimu tų kuopų, kurios užpro
testavo prieš atgaleivišką sei
mo pasielgimą, kuriuomi pa
naikino visuotiną balsavimą. 
Tarp kitko susirinkime skai
tyta ir nuo kitų kuopų laiš
kus, kuriuose išreikšta dide
lis neužsiganėdinimas ant 
centro valdybos už begėdišką 
grąsinimą Apsvarščius abel- 
ną dalykų stovį, nutarta su
jaukti viso lllinois S. L. A. 
kuopų susivažiavimą ir vi-I 
soms pakelti protestą — lai- 
gi tuorųet speduoja mųsų 
centro valdžia! Pamatysime, 
ar ji visą Susivienijimą sū

riu balsu klausia manęs, ari8Pen^uo8’ ar Susivienijimas 
aš esąs p. Šliupas, nemanda- -ly
giai pert raukdamas mano, 
šneką su minėtais svečiais. nes 
Žinoma, atsakiau, kad esmių uad

tas kurio j ieško... ”
Toliaus nurodo, jog komi-' 

tetas stačiai pasakęs, kad į tą j 
apvaikščiojimą visai nesikiš
tų.

Už tokį pasielgimą d-ras da $30 pinigų, nusiuntė Lie- 
Šliupas rengėjus pavadivido juvon savo merginai Agotai 
„smerdais” (žiūrėk No 42 Kabošauckiutei. Mergina lai- ' i V 1VJUUD ££<71 1CXU) JV1IA7C3 U1UKIC1U.
„Lietuvos”). 43 num. „Liet.” mingai atvažiavo Amerikon, Abelnai sakant, vakaras nu- 
Chicagos Lietuvių Inteligen- bet pribuvus į E. St. Louis sisekė neblogai.
tų Ratelis išreiškia papeiki- viskas virto kitaip, negu ji 
mą parodos rengėjams už tą tikėjosi. 
l>atį pasielgimą.

♦ *♦
„Vienybės Liet.” 43-me nu

meryje pasidarė kas tai ne
gerai. Pačiam vidurdienyj 
jai padėjo rodytis nesutverti atsikratyti, ji ėmė prašyti S.

Laikraščiu*
peržvalga.

,, Lietuvos” 42-rne numery j 
d-ras J. Šliupas praneša, 
kaip Plymouth’o lietuviai jį 
kvietė ant 40-metinių sukak 
tuvių mųsų emigracijos į A- 
meriką ir kaip jį užkvietę 
priėmė. Tarp kitko p. Šliu
pas savo spra i penyje sako:

,.Atėjo galiaus ir 30 d. rug
sėjo. Kviestas ir žodžiu ir 
laiškais, o taipgi užtikrin
tas, jog liaudis nori gražiai 
apvaikščioti tas sukaktuves, 
aš drauge su pp. Živatkaus- 
ku ir Račkausku, kurie 

rintis pinigų, gali mokslą iš- taipgi buvo pakviesti ton 
eiti Indianos universitete, šventėn, iškeliavome į Ply
nes šis universitetas yra žmo- mouth’ą ir laimingai atvy

kome į Ely House, vietą pas
kirtą kalbėtojams susirink
ti. .. Nepoilgam antomobi- 
liuje iš klebonijos parsivež- 
dino komitetas kun. Žilins-

X _

kį kun. Saulinską... Ypa
tingai mane pasveikino kun. 
Žilinskis, nes šonu atsikrei
pęs, padavė man tik smilių 
pirštą. Bet tylėjau... Neuž
ilgo kunigai išėjo iš kamba-

jog teismas uevisuomet mela
gingai sprendžia.

(Toliau bus)
A Antonov.

Mokslas dovanai
Norintis mokytis ir netu-

nių ir visi mokslai, išskiriant 
mediciną, visiems dovanai. 
Kas mokinasi medicinos (dak
tarystės), tas turi mokėti 120 
dol. ant metų. Inžiuierystėgi, 
filozofija, psichologija, che
mija. technologija ir kiti — 
dovonai. Šitas universitetas 
randasi mieste Bloomington. 
Ind Visus mokslus galima 
pabaigti čia ant vietos, tik po
litechnikai paskutinius dvie- 
jus metus turi išvažiuoti ant 
praktikos į Pilniui Ind.^ kur rjo> o aš šnekėjau su p. Gar- 

manu ir p. tVilliamsu... 
Aut trepu pasirodė galva 
kun. Kaupo ir kun. Pan- 
kausko, bet jie pamatę , Bai
sų Barzdočių’, nuėjo ten, 
kur buvo susirinkę kiti ku
nigai. Nepoilgam ateina tu-' 
las komiteto žmogus ir žiau-

Pragyvenimas 
tone nebrangus, 
kaštuoja nuo 75c. 
sąvaitę: valgis nuo 
per sąvaitę Studentams yra 
pastatytas tam tikras namas 
(Student Building), kur ran
dasi skaitykla ir skalbykla su 
naujausiais įtaisymais skalbi
niams išsiskalbti. Yra ir ant
ras namas,kur randasi didelis' 
knygynas moksliškų knygų, 
teip, kad galima mokslą pa 
baigti neperkant nė vienos 
kn y gos. A budu tie namai sto
vi atdari nuo 5 vai. ryto iki 11 
v. nakties. Iš viso studentų čia 
mokinasi apie 6,000. Didesnė 
jų dalis beturčiai, neturinti 
nė cento, bet kadangi moks
las nieko nekaštuoja, tai ant 
pragy venimo visi užsidirba.

Valparaiso universitete 
pragyvenimas gal biskuti pi
gesnis, negu Indianos univer
sitete, bet tenai už mokslą 
prisieina pusėtinai mokėti. 
4 metus mokinausi ir aš pats 
Valparaiso universitete, o da
bar jau antri metai Indianoj, 
ir sulyginus iškaščius už ap
skritus metus, čia išeina daug 
pigiau.

Jeigu kas norėtų geresnių 
informacijų apie Indianos dalykai. Ji žiuri į .,Keleivį”, ■ Bajaucko, kad pajieškotų jai 
universitetą, teiksitės kreip-/ 
tis šiuo antrašu:

Ign. Stankus,
- School of Medicine, 

Indiana University, 
Indianajolis, Ind.

Blooming 
Kambaris 
iki $2 per 
$2 iki §3

Kitokių nutarimų nebuvo, 
apsvarstyta, kad orga- 

mums uždarytas ir netu- 
kur juos pagarsinti. 

Sanarris. No. 3898.
East St. Louis, III

Vincas Butauckas išpirko 
anuomet laivakortę ir, įdėjęs

---
Sekantis perstatymas bus 7 

Ant rytojaus jau diena Lapkričio K. Jasiukai- 
čio drama ,,Alkani Žmones.*' 
Tai-gi Chicagiečiamsbus pro
ga pamatyti ant scenos vieną 
ideališką veikalą.

Pelnas to vakaro skiriamas 
,,Kovos” fondui.

Baraboiiuš.

V. Butauskas norėjo apsives- 
vesti. Ji atsisakė, nes jis jai 
pasirodė jau per senas ir turi 
mašinos nutrauktus pirštus 
dešinės rankos. Kad nuo jo

i

tą didelį maištininką, ir ma- vietos ai>sigyventi. Už
to, Kaip tasai griauja jos , ... . ... ... ...skelbiamą tautiškąją Jie iSka8č,ns
nybę. Ir tame pat akies mirk, ketino 
snyje ji atsigrįžta į „Kusskoje gavus
Znamia”, kuri visomis pajie- Bet Butauskas matydamas,

V. Butauskui tuoj 
darbą atliginti.

New York City.
Lietuvių Politikos Ukšsų 

Kliubas surengė čia 17 Spa
lio prakalbas. Pirmas kalbė
jo drg. J. Šukys- Tema buvo: 
(Tąsa ant 3-ios sk. 3-čio pusi.)



keleivis
I

VIENAS PATS.
Parašė Leo Larguier.

pasi-

mau

visa-

-— Šiandien atsigulsiu kaip devynios 
— tarė man Meris baigiant pietauti.—Teip, 
kaip devynios — ir vienas pats! Ai gali 
būt didesne laime? Liepiau įiennainyti pa
talą ir, jei bučiau turtingesnis, nusipirk
čiau ir lovą naują. Tuoj parėjęs namo už- 
lipdysiu duona rakto skylutę ir varpelį, 
kad niekas neužeitų. Noriu pilnai 
džiaugti šį vakarą saldžiąja laisve...

— O kur Delfiną? — netikėtai 
ištruko.

— Ji apleido maue, apleido aut 
dos! — šaukė Meris.

— O, kaip aš laimingas! Ji atsitraukė 
ir prieš mauo akimis atsivėrė bedugnė pra
pultis, į kurią vos-vos neįgriuvau... Da
bar parašysiu puikią knygą. Temą jau tu
riu. Bus tai pragaro paveikslas .. Ar ži
nai, kad Delfiua mau davė pasirinkti vie
ną iš dviejų: arba su ja apsivesti, arba ji 
mane pames.

— Girdėjau, — atsakiau.
— Bet nežiuai iš kur turėjau tiek spė

kų, kad uuo jos atsikratyti. Pamąstyk 
tiktai: Delfiną, kurią pažiuau aut baliaus, 
buvo mauo vardu ir šią vasarą gyveno ma
no namuose, tarp mauo motinos ir sesers! 
Romanas!

Tą pasakęs jis baisiai nusijuokė.
Po valandėlei vėl pradėjo:
— Užminiau tau apie knygą — ir pa

rašysiu. Tu nepažinojai Jokūbo Darteso, 
bet žinau, kad iš jo raštų stebiesi. O, kad 
tu žinotum, kokiose aplinkybėse jis juos 
rašė, baisu pamislyti! Tikėk, kad takios rū
šies bus ir mano kuyga.

Jokūbas Dartes gyveno su mylima, ku
ri buvo jomarkine atlete. Atlete, supranti? 
Ji kviesdavo aut kumščių akvatninkus: 
aficierius ir kitokius, kurie priimdavo pa
kvietimą vien tik dėl smagumo, pabūti jos 
glėbio suspaudime.

R'ždydavosi teatruose ant estrados ro
žinėse trikotuose. Pagaliaus viskas, ką tau 
galėčiau pasakyti, tai butų da per maža.

Bet buvo tai gražus gyvulėlis: kaktą 
turėjo neaukštą, prideugtą rudais plau
kais, akys dideles akys, Junonos, akys ... val
ios. bet gražios

Dartes buvo vidutinio ūgio ir silpnas, 
kaip mergaitė.

Neatsimenu kokiose aplinkybėse jis 
ją pažino. Rodos, kad ji tapo išvaryta iš 
cirkaus už prisisavinimą ne savų daiktų.

Priėmė ją prie savęs ir tai buvo prie
žastimi jo mirties.

Bijodavo jos, kaip vaikas.
Daugelio žmonių silpnumas padaro

Ten kiek- 
kiekvienas 
Kiekvienas

Apliukui manę tamsios,drėgnos sienos 
muro. Augštai geležimis apkaustytas lan
gelis. Per jį įsiskverbia šviesi saulės spin
duliai. Tyku... tik už geležinių surūdiju
sių durių girdėt vienodi žingsniai sargo. 
Jie bildo dieną ir naktį, jie mane sergsti... 
Jie neužsitiki nū tom geležinėm durim, ne 
tam storam murui... Jie mano, kad aš vis 
ką galiu išgriauti ir pabėgti...! Nuo to mir
tino tykumo daros liūdna ir nyku... nuvar
gusi siela rauda... sužeista širdis neliau* 
ua vaitojus dieną ir naktį. Gyvo žmogaus, 
su kuriuom galėčiau pasidalyt savo jaus
mais, svajonėmis, kuriam galėčiau išpasa
kot savo kančias, vargus, nėra. Knygų, iš 
kurių galėčiau pasemt naudingų žiuių ir 
jas skaitant gal užmirščia troškimus ir 
kančias dvasios, neturiu. Gal jos numalšin
tų mano skausmus krutinės, gal jos užge
sintų mauo ilgesį, bet veltui!... Svajot, 
mąstyt... apie ką? Jau viskas persvajota. 
permąstyta. Apie praeitį? bet ten teip tuš
čia, teip šalta!... Ateitis? kokia gali būt 
ateitis už tų keturių muro sienų?!

Šiandien kaip rytoj — rytoj kaip šian
dien. Ten už sieuų gyvenimas, 
vienas eina grudžias pirmyn, 
turi savo siekį, tikslą, viltį,
svajoja apie įgyjimą laimės, ar įvykdinimą 
tikslo, ar apie meilę. Ten žmonės gyvena. 
0 Čia, čia ir žmogus būva, bet jis užkastas 
gyvu, jiš užmirštas, visų apleistas... jis. 
nustumtas nue sceuos gyvenimo! Jis užslėp
tas nuo visų; už tų sienų jo protą džoviua, 
sveikatą naikina!... Ir graudu ir liūdna 
matant, kaip nyksta ir džiūva jaunystes 
spėkos, kaip bėga jaunos dienos viena po 
kitai be darbo, be naudos...!

Prieinu prie langelio. Kokia graži die
na! Saulutes spinduliai žeme raičiojasi. O, 
kaip tai būt smagu ir liuksma platumoj 
žaliuojančių laukų, ant šviežio oro, kvė
puot, kvėpuot pilna gerkle, visa krutinę... 
ir teip norisi išsprust... bet veltui! Mūras 
storas, jiegų mažai... Veltui aš trokštu... 
tas troškimas da labiau mą drasko širdį!...

Eikštėmis pilną žmonių. Jie visi link
smi, smagus, pilni gyvybės. Ana, eina kele
tas jauuų vaikinų, kaip ir aš, laisvi, links
mi. Apie ką jie ten kalba? žinoma apie 
ką, apie ateitį, laimę, meilę... A( ir aš ka 
da teip kalbėjau, svajojau apie šviesą, be 
kaltybių ateitį... O dabar? Dabar viskas 
žuvo! Gal daugiau jau nesugrįš.

Ties langeliu matyt kareivis. Jis manę 
sergsti. Jo šautuvo durtuvas dailiai blizga 
nuo saulės spindulių. Deja!!! Jis ir negy- 

I vena, nors ir ant šviežio oro, nors laisvas! 
Budeliai išsunkė protą, užgesino troški- 

juos kūdikiais, bet argi žmogui reikia virš' mus- 1^ j° padare žmogų — mašiną, kurią 
žmoniškos galybės, kad pertaukti kauki' užtraukia it laikrodį, ir eina kruta kol sie- 
nančius ryšius ir su nauja energija prade-d a neapleidžia kūną, kol šalta žemė neuž- 
ti naują gyvenimą. denge jo karsto.

Per daug jau butų pasakyti, kad Dar- J° protas atbukęs, akyse nematyt nė 
tęs be jos leidimo niekur nedrįso išeiti. Jį Jokios gyvybės, jos blizga nuo saulės, kaip 
aplankyti teipgi tik su jos leidimu tebuvo j tas durtuvas. Man regis, kad jam lieptų 
galima. Sykį gavau aš tokį leidimą, ir nekart žmogų jis ir pildytų; ir matant kada 
vien tik leidimą, bet ir pakvietimą prie J° kūnas šokinėje nuo sopulių ant ešefo- 
pietų. Nors būdamas kitokiam padėjime t° *r kada visai užsmaugtas išverstų akis 
niekados tokių pietų nebūčiau valgęs, bet aQt kaktos, ir iškištų sutinusį, pamėlina- 
čia stengiausi valgyti prieš norą ir kiekvie- vusį liežuvį, jo nevienas muskulas nesu- 
ną kąsnį vis daugiau gyriau, nes žinojau, drebėtų. Jis neklaustų dėlko karia? Kam 
kad tai jos rankomis pagaminta. tas viskas? Valdžia liepia, jis pildo. Gal

Daug metų nuo to laiko praėjo, ir pra- kraunant į kokią nors dėžią tuos šaltus kū- 
eis da daugiau, bet aš niekados neužmiršiu UU8, Ps padarytų kryžių ant pečių, bet ir 
Dartes išveizdos ir baimingo užsilaikymo bejoki® aandrotavimo, 
laike tų pietų. Jis bijojo, kad aš nenupeik- kad dauguma teip daro.
čiau bent viną kąsuelį. Bet aš gyriau kiek- ^nks? Ne, ir ne! \ ra šimtai, tūkstančiai to

ne? valgė'kių žmonių-mašinų! Jie gyvena vien tik 
dėlto, kad visi gyvena ir pildo visą tą, ką 
liepia kiti. Nekurie iš jų užima gana ank
štas vietas ir valdo kitais žmonėmis. Teip 
paimkim bukaprotį Miką su jo visa šeimy
na ir ministerija. Juk tie žmonės nereika
lingi. Dėlko-gi juos nekaria, dėlko-gi juos 
nelaiko urvuose? Juk-gi jie trukdo gyve-

o vien tik dėlto, 
Ir ar vienas jis

vieną, o ji juokėsi pilna burna,
už penkis.

Po kavai švilpdama pabėgo.
Užvedėtu tarp savęs kalbą, o Dartes 

mokėjo puikiai kalbėti, jei pasitaikydavo 
jam kada proga. Staiga virtuvėj pasigirdo; 
kurtus bildėjimas.

Nenorėdamas užsitraukti aut savęs kokį:nimą, jie kitiems neduoda gyventi!! Ir ar 
nesmagumą, pasiskubiuau su Dartesatsi- vienoj Rusijoj teip? Ne, visame pasaulyj 
sveikinti ir išėjau keli lupikai budeliai valdo visais žmonė-

1 mis! Kur teisybė??....
Sugaudė-suūžė varpas bažnyčioj. Jo

Tą pasakęs, Meris giliai atsiduso ir va- graudus balsas lekia į mano urvą ir skver- 
landė’ę patylėjęs, greitai atsistojo ir pa-? biasi į gilumą nuvargintos krutinės, 
duodamas mau ranką tarė:

— Einu gulti. Atsigulsiu skersai, išil 
gai ir kaip tik man patiks; bujosiu po lo
vą, kaip laivas po jurą.

pasiskubiuau su Dartes atsi- j vieno j Rusijoj teip? Ne, visame pasaulyj

Nuo to laiko aš jau jo daugiau nema
čiau.

GRUZINŲ PATARLES.

Piktas šuo ir pats neėda ir kitam 
duoda.

Rėksnys katinas pelės nesugaus.
Šiauduose ugnies nepaslėpsi.

Sotus ir alkaną laiko sočiu
v

Salį be gaspadoriaus šunes valdo

ne-

Jis 
lenda tolyn, gilyn ir kelia, budina kažin ką 
krutinėję. Iš gilumos širdies kažin kas vis 
kįla aukštyn,ir aukštyn... Ir štai daėjo iki 

; pačiai gerklei ir smaugia, guyba ją... no
risi verkti... ašarų nėra ... gal po tam 
verksmui palengvėtų ant širdies, gal nu
kristų akmuo nuo sielos, gal numesčia tą 
sunkią naštą nuo pečių... veltui! O bal
sas varpo vis gaudžia labyn, smarkyn... 
Jis prieš nevalią lenda į krutinę, o ten ar
do, griauna viską, jis ten drasko širdį į 

į šmotelius, o tuo sklaisto į visas puses, sielą 
slegia smūgiai, sunki našta visą spaudžia, 
gerklę visai užėmė, sunku alsuot... troš
ku...! Oro, oro, šviesos daugiau aš dustu 
kalinyj!

| Maskva. 19. 31, 09. J. Beširdis.
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KORESPONDENCIJOS. ant gatvės. Ta baisi tragedi
ja privertė jau publiką nutil- 

(ląsa nuo antro pusi.) ti ir svetainėje pasidarė tyku, 
draugijos sugedimas ir vieny- ramu; tik retkarčiais girdėtis 
bė. Nurodė kad be vienybės ^aY° ®unkus atsidūsėjimas:

- . _ . , .. „Ak, Dieve, Dieve, koks taiue kuomet zroouua negali pa- 3ūukug va 
geriuti savo būvio, bet ue vi- Ketvirtam akte perstatyta 
808 ir orgouizacijos geros. Tos, kaip po išmetimo iš buto Am 
ką palaiko tarp žmonių nely- brozų šeimyna išsiskirsto į vi- 
gybę, ką žmones išnaudoja— HaH puses. Marcelė Įsiprašo 
yra pragaištingos žmonijai; au* k»nipo pas kokius tai 
... . . .. •• žmones; Agnieška-gi pnver-t.k toe orgauuaeijoe uaud.u- j* ,aW.
gos, ką skelbia lygybę ir mo- 8tuvystes namus ir pradeda, 
kslą. pardavinėti savo meilę už pi-

Autras kalbėjo J. W. Liut- uigus... Aut galo ateina ją 
kauskas. Tema buvo patrio- aplankyti Birutis, 
tizinas, krikščionybė ir val
džia. ,,Kiekviena grupa žmo
nių, kalbančių vieną kalbą ir 
turiučių vienodus papročius, 
vadinasi tauta. Tuoj grupoj 
taukiai atsiranda priešingos 
nuomonės. Karštieji 
uiukai nori paniekinti 
tautas, o iškelti savo, 
kįla karės ir žudynės, 
yra progresiviški tos pat tau
tas nariai — jie priešingi ka
rėms ir stengiasi su kitomis 
tautomis gyventi sandaroj... 
Krikščionybė paeina uuo Kri
staus. Kristus savo laiku bu
vo gabus žmogus. Jo tikslas 
buvo: mylėk artimą savo,kaip 
pats savę. Puikiai skamba! 
Bet šiandien krikščionybė pa- 
sidalyjo ant sektų; kiekvie
nos sektos vadovai agituoja 
už savę: katalikiški kunigai 
sako, kad liuteronai yra ats
kalūnai, o liuteronai ’ 
verčia aut katalikų, 
ton skelbti artymo 
kunigai skelbia: 
kęsk titaip tikinčio!”

Abiejų kalbėtojų 
susirinkusiems patiko. 
Kliubo prisirašė 17 naujų na
rių. Tik gaila, kad iš viso bu
vo susirinkę vos tik 38 ypa- 
tos. Dailiosios lyties visai ne
simatė. O, moterėlės,kur jus? 
Kodėl bijote pasirodyti, kur 
gvildenamas gyvenimo klau
simas?

ta uti 
kitas
Iš to 
Kiti

kalnus 
Ir vie- 
meilę, 
,neap-

kalbos 
Prie

Varguolis.
1

Brooklyn, N. Y. ,
16 d. Spalio po No 101-103 

Grand st. Lietuviškoj svetai
nėj artistų mėgėjų būrelis, 
po vardu 19 kuopos LSS. per
statė 4-rių veikmių dramą: 
.,Alkani žmonės-”

Neperkratinėsiu čia viso 
lošimo, bet tik apsistosiu ant 
svarbesnių punktų, kurie už- 
interesavo publiką; pabrežšiu 
juos čia trumpai.

Pirmame ir antrame aktuo
se, perstatymas buvo atliktas 
gana gerai. Tik pabaigoje 
antro akto negreitai nuleido 
uždangą; aktoriai pabaigę sa
vo roles, neturėdami ką veik
ti, išsiskirstė. — Jokio įspū
džio.

Bet mųsų publika tai tik 
navatna! vietomis, kur reikia 
susijudinti, tai publika džiau 
giasi, juokiasi, ploja - tąrsi 
pritardama tokiems atsitiki
mams. Tik pradėjus persta
tyti trečiąjį aktą publika pra
dėjo nusiraminti. Pirmuose 
dviejuose aktuose Ambrazas, 
kurpius, nuolat buvo girtas ir 
apie nieką daugiaus nesirūpi
no, kaip tik apie gėrimą. 
Bet dabar, kada jau Ambra
zas prasiblaivė ir pamatė sa 
vo skurdų gyvenimą, pamatė 
kad jo pati Morcelė ir duktė 
Agnieška teip baisiai suvar
gę. pageltę ir kada jos pra 
deda vaitot, aimanuot, jog 
neturi už ką nusipirkti mai
sto. neturi kuom užsimokėti 
už butą, laukia kada savinin
kas ateis ir išmes žiemos laike 
ant gatvės — publika dar vis 
juokiasi, bet jau aprimsta. 
Tuom tarpu pasirodo ir savi
ninkas buto p. Mazurevičius 
su {>olicija ir reikalauja už 
butą 15 rublių. Ambrozas. 
jo pati ir duktė puola visi 
prie kojų Mazurevičiui ir mel
džia dar palaukti, bet Mazu
revičius atspiria juos koja ir 
su Anstoliu pradeda surašy- 
nėri ir kainuoti jų daiktus: 
skarmalus,kryželį ir ant galo 
net nepalieka nė paskutinės 
skepetos ant Marcelės galvos 
—ir tą nutraukia. Birutis, 
kuris pas Ambrozą turi užė
męs kampą.pamatęs tokį bar
barišką pasielgimą Mazurevi- 
čiaus, nori užstoti ir neduot 
nutraukti paskutinės skepe
tos, bet Anstoliui paliepus

T

IS LIETUVOS

vėliaus
. i motina Marcelė,—ji draudžia, 

kalbina dukterį, kad pames
tų tą nedorą amatą. Birutis 
iš apmaudus griebia revolve
rį, šauna sau į galvą ir krin 
ta ant grindų. Agnieška ima 
tą patį revolverį ir persišau
na save. Marcelė-gi matyda
ma tokį baisų atsitikimą gau
na sumišimą galvoje. Tik ant 
nelaimės, šios paskutines tra
gedijos publika neinate, nes 
Birutis vos spėjo save nušau
ti, tuojaus ir uždanga nusilei
do, uždengdama įspūdingiau 
sį perstatymo dalį.

Iš aktorių galima paminė 
ti: Ambrazą [K. Kriaučiū
nas], Marcelė (T. Navickiu 
te). Agnieška (K. Šimkiute) 
ir Birutis (J. Šaltis), kurie 
atliko savo roles beveik artis
tiškai. Bet neveizint į mažės 
nias klaidas, lošimas nusise
kė gana gerai.

Po teatrui choras, vedamas 
p. Bukšnaičio, sudainavo: 
„Sunku ant svieto žmogui 
gyventi” ir „Linelius roviau’’. 
Dainos nekaip nusisekė. Po 
tam p. Kiduolisdaiuavo solo, 
pritariant pianui:,. Op,op, Ne
munėli” ir „Septinti mete
liai”. Dainavo labai puikiai, 
tik pianistas p. Steponaitis 
skambino labai garsiai, kad 
dainuojančio visai mažai bu
vo girdėt. Turbut norėjo pa
sirodyt, kad moka gerai skam
bint.

Potam buvo šokiai. Publi
kos buvo pilna svetainė, apie 
kokius 400. 19 kuopa turbut 
uždirbo neblogiausiai, nes ir 
tikėtai buvo po 75, 50 ir 25c.

Augštaitis.
IVorcester- Mass.

24 Spalio, po No 22 So. 
Worth st. atsibuvo J. Juškos 
vestuvės. Susirinko būrelis 
svečių ir besilinksminant ta 
po sumanyta paaukauti po 
keletą centų kankiniams, ku
rie už plačių jūrių, dėl visų 
gerovės yra kankinami šal
tuose, drėgnuose kalėjimuose. 
Visi Svečiai su užmanymu su
tiko, tartum visų širdyse buvo 
karštas atjautimas jųjų sun
kaus padėjimo. Aukavo šios 
ypatos: J. Juška 50c„ K Juš
kiene 50c., J. Povilaitis50c., 
U. Kaunienė 50c., J. Zavarec 
kas 30c., J. Kaunas 25c., O. 
Starkuviene 25c . J. Luobikis 
25c., A. Butkevičius 25c., K. 
Bukota 10c., J. Radvilavičia 
10c. Viso suaukauta $3.50. 
Atėmus persiuntimo lėšų 5c.. 
pasilieka $.345.

Pinigus nutarta pasiųsti i 
„Kel.” redakciją, iš kur bus 
greit parsiųsti į kankintinių 
fondą. Suobikis.

Pinigus ($3.45) priėmėm ir 
tuoj pasiųsime Rev. Rem. iš- 
dininkui. ,,Kel.” Red.

Redakcijos atsakymai.
M. P. Aprašimas per ilgas 

ir nuobodus, o prie to da.tas 
dalykas jau pasenęs. — Apie Į 
latvių kovą revoliucijos laiku 
visi jau yra skaitę arba gir
dėję, todėl ištamistoa straips-l 
nio pasinaudoti negalime.

J. Galinienei. Gali 
būt, kad tame yra dangteisy 
bė, ką mums rašote, vienok 
be gyvų darodymų viešai ap-i 
skelbti męs to negalime, nes į 
mus gali patraukti į teismą.

,. Alei vi ui”. Apie tą patį 
atsitikimą gavome pranešimą 
nuo kito koresponddnto pir-į 
miaus. taigi Tamista pasivė
linote ir todėl Tamistos kores
pondencija netilps.

G r i n o r i u i . Jei kuui- ■ 
gas Tamistą pavadino „gri-l 
norium” už nežinojimą Suv. > 
Valstijų tiesų, ir jei jis sako, 
jog be šliubo tiesos draudžia 
gyventi, tai jis pats yra 
tokim ir tiesų visai nepažį
sta. Suvienytų Valstijų tiesos 

■ draudžia tik tie valdžios leidi- 
i mo poroj gyventi, o š

Vilnius. „Rūtos’’ salėje 
rugp. 27 d. buvo antru kart 
pastatyta Žemaitės komedija 
„Musų gerasis”

„Ežio” redaktorius 
K. Stiklius kartais buvo kal
tinamas uz išspausdinimą 

! „Ežyje’’ „šventvagiško” j 
straipsnio. Apskričio teismas 
buvo išteisinęs, bet prokuro
ras užprotestavo ir dabar vėl 
buvo antrąkart byla Teismo 
Rūmuose. Išteisino ir babar.

— Kol era dar nenusto
ja. Vilniaus ir Kauuo gub. 
vis po kokį nusmaugia ir ga
na. Serga ir miršta kolera ir 
Gardino gub. Beto kolera jau 
pasirodė ir S u v a 1 k u gub. 
Augustavo pav. Liga pane
munėmis eina. Todėl, ypač 
panemuniečiai. turi sergėtis 
ir negerti nevirinto vandens.

M a r i a m p o 1 ė j e atsida
rė rankų darbo ir namų vedi
mo mokykla. Mokyklos vedė: 
ja P. Uogintaitė.

Bartninkai. [Vii. pav.]. 
Apskelbė. Rūgs. 19 d. atė
jęs į Bartininkus raudu at
siųsta ,.L. U.” pardavimui 
atskirais numeriais daugiau 
5 egz., negu paprastai. Misli- 
ju, kokioms plynėms tiek 
daug atsiuntė, kad da ir teip 
ne visuomet visus išpirkdavo. 
Išėjęs aut gatvės galvoju, ko
kiu budu čia pardavus dau
giau Einu ir šen ir ten—nieks,
neperka. Skambina jau ant TAMOSZAICZIO ir 
pamaldų ir aš einu į bažuy- JURCELIUN "5

Kaltina už vedimą emigran
tų. Rugp. 31 d. pas jį buvo 
krata ir paėmė 12 užsienio 
spaudos knygučių. Tuokart 
pačio J. B. nerado namiei 
Paskui kelis kart lankės, 
zemsargiai ir žandarai, kol 
ant galo neužklupo. — J. B. 
jau sėdėjęs 9 mėnesius kale 
jime už pasikėsinimą ant pa- 
rubezės sargybinio gyvybės. 
Buvo išteisintas.

Antanas Barzdyla.
Kauno gubernijos mokyto 
jams. kaip skelbia laikraš 
čiai, nuo šių mokslo metų bu
sianti pakelta alga. Sako da
bar nebusią mažesnių algų, 
kaip 360 rublių metams. Tai 
ir mūsiškiai, kuriuos tyčio
mis pagelbiuinkais laiko, 
gaus nors šiek tiek sprandą 
atsitiesti.

Į Iš „Lietuvos Ūkiu.”j

Ttdephone 762 So. Boston.

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

Valandos:
Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare

Nekėlioms iki 3 vai. po pietų iE f
P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome. išplaujam plėtmas ir išprosiname 
Darbą atliekame visados aut pažadėtolai' 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

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

I čią. 1 amaldos kaip papras- j^į^^iaiisia. krautuve čeverykų 
tai. Bet štai per pamokslą jr pa8ipUošimų So. Bostone.
kun. Vievesis apskelbia, kad 
į Bartininkus pareina vienam 
žmogui „Marijavitas” ir kad marškinius ir kitokius pasipuoši

° u j mo apdarus. \ tavnnK narniindan"
to laikraščio ,,mąžo mokslo ; už piges prekes, 
žmonėms nevalia skaityti”, 
toliau sako: „ 
tą plepalą. Yra musų parapi
joj vaikinas, kuris pardavi
nėja „Liet. Ūkininką”. Ir vi
saip išpeikė „Liet. Uk-ą.” To
liau dar sakė, kad tas vaiki- 
nas su savo „ banda” (su
prask su draugais) aiškina 
žmonėms, kad nereikia ženy- 
tis, tai nebus, girdi, vaikų ir 
valstybė neturės kareivių,

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikom teipgi visokias skry- 

......................... ’ ' _ *i- 
j mo apdarus. Visus tavorus parduodam 

Todėl lietuviai, ku- 
l riemš reikalingi tokie daiktai, užeikite 
: pas mus.

l)a žinau ir ki 233 Brordway, So. Boston.

Gardnerio lietuviams.
Jei da kas nežinojo, kad Gardneryje 

randasi tikra lituviška krautuvė, kurioj 
galinta gauti visokių valgomųjų daiktų, 
tai perskaitęs šį pranešimą, tegul ateina 
persitikrinti po No. 75 Beker street, pas 
T. Jezukiavičių

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.; prietam

tai paskui bus lengviau gali- dar i§siUvu dailias kvietkas, 
ma sugriauti šiandieninę tejp, ka-d ir pigiaus kaštuos, 
tvarką ir t. t. Žinoma, girdė- uegU store pirkti ir gražiau 
darni tokį pamokslą žmonės j atrodys. Adresas šitoks:

ma sugriauti
I

neišturėjo ir visa garsa pra
dėjo juoktis. Turbut ir kuni
gėlis paskui jau susigėdo, 
kad nepasakęs nei amen, nu- 

įėjo nuo sakyklos. —Išėjęs po 
pamaldų aimanuoju, kad liks 

i visi numeriai neišparduoti, 
ues teip kunigėlis išpeikė ir 
mane ir „Liet. Uk.’’. Bet žiū
riu — į valandą laiko mano 
„L. U. išnešė kai upė šapus. 
Taigi aš dabar laikau už prie
dermę išreikšti kunigėliui 
„širdingą ačių” už apskelbi 
mą be pinigų „L. Uk-o.

A. R.
Vilkaviškis. Rūgs. 18 d. 

atgabeno į kalėjimą Slibinų 
kaimo Jurgį Bagdanavičių.

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadway, So. Boston.

Reikalingas Bekeris.
Pajieškau bėkerio, kuris mokėtų kepti 

duonas lietuviškas ir latviškas ir visokį 
darbą suprastų, kas reikalinga prie beker- 
nės. Bekernė gera, viskas parankiai 
įtaisyta. Atsišaukit tuojaus suio adresu: 

Mr Josepli Sinkievicz, 
Emerald st., Gardner, Mass, tę

I1
Šokiai, Šokiai!

Parengė dr te D. L K. Keistučio Nor- 
wood, Mass. Atsibus subatos vakare 
Lapkričio G d. šių metų ant Finų svetai
nės, Chapel gatv. Prasidės 6 vai vaka
re ir trauksis^tki vėlai nakčiai. Užpra- 
šom visus lietuvius ir lietuvaites.kaip vie- 
tinins, taip ir iš apilinkės susirinkti kūo- 
skait tingiausiai, nes tikimės, kad visi 
busite užganėdinti.

Su pagarba
Komitetas.
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šliubą 
tampa suareštuotu. Maznre- kas nori gali imti, o kas ne- >•’ 
vičius su policijos pagelba iš- į nori gali, gyventi ir 
varo Ambrozų šeiminą šaltyj i jo. Tas nesvarbu.
vičius su policijos pagelba iš- nori gali, 
varo Ambrozų šeiminą šaltyj iio. Tas Dės

be

SUBATOJE, (3 LAPKRICZIO 
(November) 1909 m. 7:30 vai. vakare 

salėje Dahlgren, kampas E ir Silver sts., S. Bostone, 
60 kuopa L. S. S., parengia labai smagų pasilink
sminimą,ir bus perstatoma juokingiausia komedija 

“DĖDĖ ATVAŽIAVO”.
Po perstatymo bus szokiai, lakiojan-

tis pacztas ir visai naujas žaislas mCOZ" J 
kere« B’18 galima gražiai pasilinksminti ir iš- 
laimėti naudingų daiktų. Išlainėjimui yra su- 
aukauta daiktų, keliolikos dolerių vertės. Nepa- 
mirškite atsilankyti ir atsivesti savo prietelius ir 
pažystamus. Įžanga 50c. ir 25c.

KOMITETAS. $

%4t 414*4*4^4*: 4* 4* 4* 4*4*3?
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Vietines Žinios.
So. B >stone susitverė lek

torių ratelis, su tikslu duoti 
vieliniams lietuviams čielą ei
lę lekcijų ateiuančioj žiemoj 
ir su pazinditi juos su gamtos 
paslaptimis. Lekcijos bus 
skaitomos ischemijos, f zikos. 
geografij< s. fizioliogijos.astro- 
uomijos ir meteoroliogijos. 
Kreiptasi i centrališką drau
gysčių komitetą, kad pavely 
tų naudotis jų svetaine, kada 
e.-ti neužimta. Komitetas mie
li i ant to sutiko. Lekcijos bus 
skaitomos kiekvieną antrą 
n ‘deldeni po 6 vakare ir kiek
vieną ketvirtą—nuo 2 vai. po 
p'.et. Pirmutinę lekciją skai
tys l>r. F. Matulaitis, 14 
k pkričio, 6:30 vakore 
Nu 166 Broadvvay Ext.

d.

So. Bostono lietuviiai soči- 
jalfctai rengia aut 13 d. lap
kričio iškilmiugą vakarą su 
scenišku perstatymu, lėkio- 
jaučia pačta ir teip vadina
ma ..laimės meškere".

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Mikolo Žvirblio, ko- 

! k6 metai gyveno Hudson. Mass . pa
gili išvažiavo į Lamonte ir nuo to laiko 

i jokios žinios neturiu ir nežinau ar jis 
ia gyvena, ar ne. Turiu labai svarbų 

I reikalą pas jį. todėl graži, i prašau jo 
i paties arba kas apie jį žino pranešti man 
j šiuo adresu.

Stepon Žvirbls
14 Mason st.. Hudson Mass

po

Lapkričio 7 d. pasibaigė 
vTšininku rinkimai.

Bostone laimėjo demokra
tai, l>et kituose miestuose 
JUassacliusetts valst. suinu- 
š republikouaj. Guliernato* 
riiim liko išrinktas tas pats 
1 hen S Drajier, republiko- 
uas, o lieutenaut guberna- 
t‘«r din Louis A. Frothiug- 
b irn.

luacko iš Sakalėlių kaimo Tauragės vai . 
Rasinių pavieto Tiriu labai svarbų 
reikalą. .li< palys arba kas kitas t.-iksis 
pranešti šiuo adresu:

Izidorius Blože
922 lituokly n st . St . Louis. Mo

„ŽAIBAS, ŽAIBAS!"
Nekurie Lietuviai. Daltono, N Y. Ko 

cli. sterio Bufalv ir iš apilinkių pasirengė- ■ 
uie išleisti, knygos formate grynai dar- 
biuįkiška savaitinį laikraštį ..Žaibas 
l*reke $1.90 metams. Bet kas uSirašys 
dadar. gaus uz 75c. nes męs trukstatne 
prenumeratorių dėl išgavimo pačios, to
dėl meldžiame pa-siskubikit užsirašyt. o: 
turėsite skaity mo į valės. ,.Žaibas” tal
pins teisingiausias žinias apie darbus ir j 
visokias atsitikimus ir teipgi angliškos 
kalbos lekcijas Norintiejie mokyties 
angliškai užsirašykite ..Žaipą.’’ 
FrankJ.Davis Dalton N. Y.

LIETUVIAI.
Siuoiui pranešu kad statau uaujus ir 

pataikau senuK namua. Nupenimu n* 
mus ir visokius turinčius. Reikale kreip
kitės šiuo .-ųift-su.- Sf

F KUZIS (KAEZ.ES)
#77 B.-oadwav, So liosToN.

"TABAKAS"

l“ajieškau savo brolių Juozapo ir My- 
tarisivičių. paeina iš Suvalkų gub.. 

Punsko parapijos. Mockavos valsčiaus. 
Mergutrakių kaimo. Juozapas pirmiau 
gyveno Ashland. Pa., o Mykolas Wilkes 
Barre. Pa. Jie patys arba kas kitas.ku- 
rie apie juos žino, teiksis pranešt šiuo 
adresu:

Kazimieras Barisevičius.
117 Dreser st.. So. Boston. Mass. tl

Pajieškau draugo. Petro Jokubanio. 
Paeina iš Kauno gub.. Aleksandrovos 
pavieto. Papilės parapijos. Kubilių sod. 
^is pats, ar kitas žino apie ji teiksis at- 

| sišaukti šiuo adresu
M Kvedaravičia.

54 \Vanghau st. Gardner. Mass

Pajieškau Pranciškaus Sarko ir Frau 
ciškaus Bocko. gyvena apie Chicago.Ill.

Teip-pat pajieškau Teofiliaus Tolušio 
gyvena apie Brooklyną N. Y. Jie patys 
ar kas kitas meldžiu man pranešti ant 
šiuo adreso.

M r. Peter Kuczinskas.
Mont Alto. Pa.

Y patingai

LIETUVIAMS

£> NAUJIENA! jO
“BKOADBINE HAI.L”

311 Alban y ir kampas ltover stnets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, bu visais reika
lingais rakandais už $15 00.

Savininkas J. SIDMAN.

20 Laconiast. Btostoii.Mass.
Telephoue 1364-4 Tremom.

| Dabar tik išėjo iš spaudos nauja knv 
2a apie tabaką. Kas tik vartoja tabaką, 
tas turi žinoti kokią jis turi įtekinę aut 
išsivystymo žmogaus. Toj kny goj viskas 

Į išaiškinta kuop ačiausiai. Kas nori žino
ti t< enkdito “TABAKĄ” Kuy- 
ga puikiai padaryta. spauda aiški, 
turi 64 pusi., kaštuoja tik 15 centų.

K. ( I BERKIS

106 Market st., BRIGHTON, Mass.

^^Uždetojais
||

fil

SKAITYK ŠVIESIA TEISYBE!
i

South Bend, Iud. 4d Liepos, 1909 
Guodotinas Daktare!

žinomi prane&u, kad Tamistos 
gvduolęs, visas jau suvartojau ir 
jaučiuosi pilnai sveikų,atsakančiai 
išgydytų nuo ligos, kuri manę ilga 
laikų ’ vargino kaip skaudėjimas

Teatrališka kuopa „Žaibas” 
nutarė perstatymą ,.Išgriovi- 
ii.o Kauno Pilies” atidėti po 
L a'.edu. Bandymai esti kas 
įiedėldienis lietuviu svetai- 
i ėj, tarp 10 ir 12 vai. iš ryto. 
Da reikalaujama kareiviu; 
u.iilntieiie yali prisirašyti.

Pajiešt au draugų. Petro Kazlaucko ir 
Jono Simaičio. Abudu pareina i' Se u s. 
Pakrojaus valsčiaus. Kauno gub. Jie pa
tys arba kas apie juos žino pranešk it šiuo 
adresu.

Man. J. Zupkauckui. malonu 
pranešti savo tautiečiams, kad aš 
dirbu didžiausioj drabužių krau
tuvėj Bostone

662 672 Hashiugton street, 
(kampas Beach street).

Jeigu jus reikalausite ka nors iš 

paredu, czeveryku ir papuoszimu 
kaip suaugusiems teip ir vaikams. 

Czeverykai Moterims 
ir Vyrams.

Aš tikiu kad busite labai užga
nėdinu čia atėję, nes visokių ta- 
vorų prekės mųsų store daug pi
gesnės negu kituose storuose Bo
stone.

Iškirpk šį apuarsinima ir atnešk 
į musu štorą. už ką gausi 5 pro
centus nuolaidos Su godone

J ZUPKAUSKAS.

T Baiko
42 Washington st. Camdridgeport

Pajie-kau brolio Felikso Bložio. 
na iš Bilijur.ų sodžiaus. Šiaulių 
Kauno gub. ir švogerio Juozą no

Mass

pael- 
pav.. 
Pai-

S. H. HARRISON CO.
660—672 VYashington st. 

BOSTON. - - MASS

.JOHN E. NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

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

retai j agal svholesale ir retail 
prekių. Užlaikom gražiausius at
virus laiškelius ir rusišką ir tur
kišką tabaką.

228 Broadvvay
kampas C st.

South BOSTON, Mass

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano utiry8 bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik.‘
S vakare. Telephone 1967- -3 Ric^moni

iii

g

galvos, po krūtinių, sąnarių kojose, teipat strėnų, 
pašonių ir kosėjimo su skrepliavyniais kaip ir sun
kaus kvėpavimo. Ift pradžios pradėjus vartoti tas 
gvduolęs, nors jiasijutau drūtesnių, bet jutausi 
kaip kokią vainą savyje, tai turbut gyduolės su 
liga kovojo, bet kaip paskutinias suvartojau ir tai 
nors tris nedelias laukiau, bet išgydyta liga jau 
daugiau neatsinaujina; kame dabar jaučiuosi 
išgelbėtas nuo ligos kankiniu, sveikas ir laimin
gas teip kaip metai, tam atgalios buvau, kolei dar buvau nesirgęs. E 
Nors y vairių daktarų ir vaistų daug perleidau per mano sirgimo g 
laiką, ne vieni neįstengė išgydyti teip gerai, kaip Tamista mielas S 
rink-tarę garsaus Collius N. Y. Medical Instituto. Dabar siunčiu, K 
širdinga padėkavone ir Jusu vania kaip ir gerus vaistus išgydymui g 
visokių ligų, kiekvienam savo pažįstamai perstatysių. kad laikenelai-g 
mes ligos, žinotų kur rasti tikra pagelba. Pilnas guodones

FR LEWANDAUSKIS.
416 South Jackson Street, South Bend, Ind. S 

VYRAI IR MOTERIS nesivargykite ligoms ir silpnybėms, nes kiek-S 
vienas bus atsakančiai išgydytas ir išgelbėtą, nuo visokių nesveikumų fc 
tik reikia atmšauskti arba parašyti lietuviškai kas kenkia tikrai adresų BJ 

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

Dr. S. E. Hyndman, M išlikai Direktorius.

Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p. švent. nuo 10 ik 1 Vak. Ut. ir Pet.7-8g
ūj Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsiąją, knygą Dr. E- C. !S
S| Collins. ‘ Vadovas in Sveikatą”, parašytą lietuviškai.

G E R I A U S I A S

Ojl
Rusiška- Lenkiška - Lietuviška 
_A FTI TCTg A

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

Teinykit! Tčmykit 
D įdėlis pardavimas

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daibą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo- 

' ti. teipgi nedeldieniais fotografuoju.
Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadvvay So. Boston, Mass

Visokie moterų ir vyri^ parėdai: Jaku
tis. Sijonai. Slebės. teipgi grąžys vaiky 
parėdai. Skrynios, valyzos. viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

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

South Boston, Mass.

SKAITYK 0 ŽINOSI VISKĄ.
Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių inozikališkų instrumentų. C’isto au
kso 14 K. Šliųblnių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
tno masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li
teliu, adresatu pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kalboi, gražių popierų dėl rasimo gromatųsu p-iikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotaisoplink kouvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $‘>.00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom liierom puslap. 1127 dručei abda-
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kųno, atgaivinimo kraujo, sntaisimo nervu ir daugybę kito 
.(/ kių ligų. Tūkstančiai žmonių dekavoja už ižgydyma, 14 K 

paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $l.t>0. Prisiųs- 
kitę savo 'ikrą adresų ir už 5c. markę o apturėsi si<> mėto ka 
talogų dyicai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

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

A’.resuokite: K. WILKEW!CH, 112 Graud St. Brooklye. N. Y.

Meldžiame kreiptis šiuo adresu;

LAIKRODĖLIS

(kirmėlę) prašalina į 24 va-

to-

i

jeigu kuris nedagali kokia 
nt-piivalo leist laiko, bet tuo-

\ ardas ir pravarde

Paeta

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

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

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER 4 CO., L.701 Northwestern Bldg.. 22 Fifth Avė., Chicago, III. 

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

K ASDIENA GAUNAM PALIUDIJIMUS, GIRIANČIUS 
SEVEROS VAISTUS.

VĖSUS ORAS
E

yra priežasčia daugelio ligų. Kada patėmyši pirmu
tini apsireiškimą peršalimo, kosulio arba kitokios 
plaučių ir gerklės ligos, tai paimk

BALZAMĄ PLAUČIAMS.
Per ilgus metus jis buvo geriausiu vaistu gydyme 
baisiausiu ligų kvėpavimo organuose. Yra teipgi la
bai atsakančiu vaistu nuo didelio peršalimo, aštraus 
kosulio, užkimimo’ užsidegimo gerklinių išsišakoji
mų, užsidegimo plaučių, dusulio ir kitų tam pana

šių ligų. Kaina 25 ir 50c.

Stabetinas! Geriausis iš visu vaistu.* *
■ >everos'Balzainą Plaučiams skaitau stebėtinu, geriausiu iš visų vaistų 

nuo kosulio ir peršalimo. Jis perviršija visus kitus vaistus ir todėl patariu ji 
vartoti visiems sergantiems plaučių liga’’.

J. Sieminskis, Price Hali, W, Va.

Reikalauk pas aptiekorių Sevoroe vaistų. Jie yra geri. Kitų neimk.

Prašalink skauduli!
Skaudulys šone, kuris visados beveik 
yra apsireiškimu neuralgijos, pleuros 
arba reumatizmo, gydosi tiktai aut vie
tos. Ištrink skaudančią vietą

Severos šv. GOTIIARIM) Aliejum, 
o potani, pašlapinęs šmoteli gelumbės 
Į tą aliejų, uždek aut tos vietos ir ap
rišk, greitai pajausi palengvinimą. Tas 
aliejus teipgi yra geras nuo raumenų 
skaudėjimo, reumatizmo, išsisukimo, 
apturimo, sustengimo ir užsidegimo.

Kaiua už bonką 50c.

Jautiesi nesveiku?
Jeigu teip, tai reikalauji sustipri

nančio vaisto sugrąžinimui spėkų, su
stiprinimui ir sutvarkymui skilvio,ke
penų ir vidurių. Tau reikalingas yra

Severos BALZAMAS GYVASTIES
kuris pataisys tau virinimą vidurių 
panaikins užkietėjimą vidurių, tulžio 
gę galvos skaudėjimą geltonligę, ke
penų sugedimą ir maleriją. Tas vais
tas atgaivina veiklumą visų kūno da
lių. Kaina 75c.

Parsiduoda aptiekose. Mųsų daktariškas skyrius atliko ant visų laiškų

lAZ. F. Severą Co. ced“1 R1PI0S 
OWA

Sveikatos patarėjo

C-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSO5 
pilnai gvarautuoja. kad kiekvienas, ku
ris liktai 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 jaunystės 
išdykumo ir savižagy stės.

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
galba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarautuotas. Patarimai veltui.

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

jei turėjot parašykite kokg.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutiną 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 nusilpnėti.
Ar vedąs, ar moteriškė, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu buduapturėsite pilną sveikatą.

DR. J. E. TIIOMPSON,
342 W. 27-th street. NEW YORK, N

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

I

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

William C. Brūzga.
John J. Lowery

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

Tklf.phone. 21027 So. Boston. Mas

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiskai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.SJ
PRIEMlMp VALANDOS:

j Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
“ 6 vai. “ 8 vai. vakares-

419 Boylston st. ruimas 432 
BOSTON, - - MASS.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

s s n
s s M
*

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

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

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

I

LIETUVIU UŽEIGA
N

_  PAS __

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

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

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spiečia lišk ūmas.

366 Second So. Boston, Mass

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmones užsitiki mums ir mų 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei 
singia usij rodą {>er 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 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BKl’SDZACO..
Broadvvay A S. 8 st.. Broolykn.5 Y.

OFISAS:
53 5th street< CAMBRIDGE, Mass.

Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. vieta: 37 Fift street. (’ambridge
i.
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MN . ■ AA JUODO META.LO
M A I U y trroLJTiyis
■ lŲl Va VmO KALENDORUriS

Tiktai $3.95, mūsų draugystės sąnariams už $3.55.
Labai puikiu nuolatinis kalendoriais

laikrodėlis, kurie visada parodo se
kundas, minutes, valandas, eanvaites ir 
mėnesio dienas, mėnesius ir visada parodo 
kaip mėnulis stovi. Užlaiko labai gerai 
laiką ir yra pilnai per musę firmą gva- 
rantnotas. Pryšakys labai puikus, 
auksinės rodyklės ir su auksiniais pagra
žinimais. Kitos firmos parduoda tą patį 
lalkrodėlj už kelis kartus daugiaus, bet 
męs paleidome už tą prekę, kad apgarsin
ti musę pirklystę, nes norime parodyti sa
vo tautiečiams, jog męs galime parduoti 
geresnius ta vorus Ir pigiaue kaip svetini 
taučiai, nee mtjsų firma yra labai didelė, 
ir męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti Iš Europos arba imti nuo 
Amerikos fabriką.

f Be lenciūgėlio duodame už $3.95, mųsu 
draugystės sąnariams už $3.56, o su suk- 
sinin (gold filled) labai puikia lenciūgė
liu už $4 95. Kiti parduoda tokius lenciū
gėlius po kelioliką kartą danginus kaip 
męs.z

Kas prisius pinigus p*r pačtą, laikro
dėlis tuojaus bus išsląstaa per paltą mu
są kaštu, bet jeigu kas nori užsimokėti už
tavorą ant ezpreeo.tada siąslma per erpresą ir pirkėjas užsimokės visus prisluntlmo kaštus.

Per mąsą draugystę galima gauti visokius tavoms pigiau kaip kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 942 Lombard St., Philadelpbia, Pa., atliekame visokins drukoriškus darbus 
ir išleidžiame didelius katallogus nuo visokią tavorąyisokiose kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiąsime mąsą katallogus dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugą adresus.

Męs nesiūlome ir negarsiname jokių tavorą nždyką, apart mųsą kataliogo, bet parduoda
me gerus tavoms plgiaus kaip kiti. Tie, kurie garsinasi ir prižada duoti ką nors už dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo ją rsikia sangoMesi, nes už dyką tavoms duodant niekas prekys
tės negali varyti.

Mąsą yra tikra lietuviška kooperatyviška draugystė ir kiekvienas gali prie mąsą drau
gystės prisirašyti. Akcijos yra po vieną doleri ir atneš ne mažiau kaip a-tuonis procentus 
kas metą. Prigulinti prie mųsą draugystės gali tavoms pirkti 10 procentą piginus kaip 
kiti. Užkrisčiame visus tautiečius pris mųsą pirkliškos draugystės pri‘ira«yti nors su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Order iš pačto arba regirtravotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION, Dept. P.O.Box 722
416-418-420 S. Broatl St. ir 942 Lombard St.

IValiham ir vlgin
* laikrodėliai: auksi- 

niai, sidabriniai ir
nikeliniai.

*

*

*

t

Mųsų tavorai yra

Parduodam *laitai žemos. *
*****
*
*
**
**
*
* 
< 

a**********************

Laikrodėlius

387 Washington st.,

Lencingėlins. Žiedus ir kitus 
tam panašins daiktus

TIESIOG IŠ FABRIKOS 
ir kiekvieną daiktą kurį męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuo.iame. Atsimink mųsų 
vanią ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

Washington 
Jewelry Co. 

(vienus trepu*) BOSTON, M a SS.

KAEZ.ES

