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VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS.
Mažiau švenčių.

Peterburgas, 6 geg. d. Val
stybės taryba nusprendė su
mažinti švenčių skaitlių. Lig- 
šiol jų buvo per metus 91, ke
tinama palikti tik G3, priskai
čius čia ir nedėldienius. Ap
skaitoma. kad Rusijos turtas 
nuo to pasididis aut dviejų 
bilijonų dolerių. Ligšiol bu 
vo šventės visokių veršių ir 
carų, kurios lik trukdė dąr- 
bą.

Popų stokuoja.
Laikraštis ,,Podolija’’skun

džiasi, kad Podoliaus epar- 
chijoj netenka 29 popų. Ki
tur jaučiasi nemažesnė stoka. 
Volvniaus eparchijoj liko ati
daryta ypatinga mokykla,ku
rios užduotis priruošti i popus 
iš nemokytų žmonių. Podo- 
lijos eparchija žada padary
ti tą pati. Dvasiškų ypatų 
amatas gana pelningas, rodos, 
kandidatii i popus nereikė
tų stokuoti.

4000 žmonių be darbo.
Iš Kamenec-Podolsko atė

jo žinia, kad Dunajevcuos už
sidarė gelumbės fabriką. Li
ko išvaryta 4000 darbininkų. 
Visur tos bedarbės.

Boston, Mass., 20 Gegužio |May| 1909 m.
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• Per praėjusią sąvaitę, 
teismui uusprendus, nužudy
ta išviso 12 žmonių: L’foje— 

’ 6, Kijeve ir Ekaterinoslave— 
po 2, Charkove ir Tambove— 
po 1 žmogų. Nuteista nužu 
dyti 14 žmonių.

Juodašimčių „tėvas”įkliu
vę.

Paskutiniame teismo po
sėdyje apie Gercenšteino už
mušimą duvęs juodašimčių 

j sekretorius pasakė, jog juo- 
dašimčių vadas daktaras Dub- 
rovinas prašęs jį surasti tokį 
žmogų, kuris ųž 15 tūkstan
čių rublių sutiktų prisiimti 
aut savęs atstovo Gercenštei
no užmušimą. Paskui gi tam 
žmogui jis padėsiąs ištrukti 
iš kalėjimo ir išbėgti Į Ameri
ką. Dabar teismas pareika
lavo, kad gegužės 5 d. atvyk
tų teisman patsai Dubrovinas. 
Juodašimčiai labai nusiminė.

I

Nevyksta juodašimčiams.
Norėjo jie liaudies mokyto

jų juodašimčių suvažiavimą 
Kijeve Įtaisyti. Bet pasirodė, 
kad išsirado tiktai vienas-du 
juodašimčiai mokytojai ir ne 
buvo kam suvažiavimas dary
ti.
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Metas V

Bausme už netarnaviiną 
armijoj.

Durna priėmė Įstatymo su
manymą apie kariumenę ir 
tarnaujančius flote. Kadangi 
3-ji valst. durna yra juodašim
tiška, tai ji uždėjo baudą ant 
visų tų, kas netarnauja armi
joj. Daugelis jaunų vaikinų 
išbėga Į užsieni, kada reikia ei
ti Į kariumenę; dabar bus ap
sunkintas padėjimas jų tėvų 
ir daug kas noroms-nenoroms 
turės tarnauti carui.

Latviams neleista skaity
ti lekcijas.

Rygos latviai buvo sumanę 
skaityti platesnei visuome
nei visą eilę lekcijų latvių kal
ba. Vietine vyresnybe tečiau 
uždraudė jiems tai Įvykinti.

ŽINIOS 1$VISUR

Valstiečiai—išdavikai.
Praėjusiam laikraščio nu- 

meryj rašėme, kad Tambove 
pasisekė išsprukt nuo mirties 
bausmės tūlam Popovui. Da
bar atėjo žinia, kad teip va
dinamos Krasnaja Slaboda 
valstiečiai sugavo ji bėgant ir 
atidavė policijai. Ir norėkite 
jus ko gero, kada patys žmo
nės kiša savo sprandus Į kil
pas.

Nauja šventoji.
Švenčiausia sinodas nutarė, 

kad galima pripažinti šventa 
ja tūlą Oną Kašinską. Žmo
nės kalba, kad tik senovėj 
buvę šventųjų, o Rusijos si
nodas gali padaryti jų ir šian
dien, kiek tik nori.

Pirma policija, paskui mo
kykla.X e

Švietimo ministerija išsiun
tinėjo aplinkrašti Į visas vi
dutines mokyklas, kuriame 
Įsakoma, kad pridedamosios 
fotografiškos kortelės, varto
jamos prie prašymų ir atesta
tų, butų pirma {Milicijos pa
liudytos, o tuomet tik Į mo
kyklą pristatytos. Aišku, kad 
švietimo ministerija pripažis- 
ta, jog policija daugiau už ją 
supranta. j

Sultono turtas.
Numestojo sultono Abdul 

Hamid’o rūme atrasta kasa, 
kur laikėsi 2.500.000 dolerių 
pinigais ir Įvairių brangių 
popierų ant 5.000.000 [penki 
milijonai"] dolerių. Abdul 
Hamid turi savo pinigus pa
sidėjęs Anglijos ir Vokietijos 
bankuose [apie 15.000.000d.] 
Francuzijos ir Suvienytų Vai. 
bankuose (viršiau 15.000.000 
dol.). Ilgai da galės maitin
tis, jeigu ne pakars.

Sultonas iškasė sau duobe.
Turkijos ministerių posė

dis svarstė, kam sunaudoti 
tuos pinigus, kurie liko atras- 
ti Abdul Hamid’o rūme. Su
ma siekia į 8 milijonus dole
rių. Nutarta išleisti juos ant 
suorganizavimo Solonikuose 
kariumenės ir pasiuntimo jos 
į Konstantinopoli, kur ji 
turės užbaigti visas numesto
jo sultono intrigas. Gerai, 
kad jis nepragėrė tuos pini
gus, dabar jie reikalingi jo 
paties numalšinimui.

Juodašimčius baudžia.
Erzerum, Mažoji Azija.— 

Jaunaturkių valdžia smar
kiai imasi už darbo: ji gando 
tuos juodašimčius, kurie ėjo 
prieš revoliuciją ir darė sker
dynes. Čia areštuota jų 40. 
J uos teis kariškas teismas ir, 
reikia tikėtis, bus aštriai nu
bausti. Teip ir reikia, nes ka
da Hamid viešpatavo, tad jie 
jannaturkius gatavi buvo 
praryti.

Karaliai susitiko.
Viena, 14 geg. d. —Pas

Austrijos karalių Pranciškų 
Juozapą atsilaukė Vilius II, 
Vokietijos karalius. Mies
tas buvo išpuoštas ir svečias 
priimtas su didele iškilme. 
Apart kelių bučkių, rodos, 
svarbesnio jiedu nieko netu
rėjo savo pasimatyme ir bon- 
kete, kurį iškėlė Austrijos ka
ralius. Buržuazijos presą 
tvirtina, kad jiedu turėjo 
svarbius politiškus pasikalbė
jimus. Kapitalistams ir kiau
lės apie politiką kalba, nes jie 
neatskiria politikos nuo poli ; 
cijos.

Kuboj loterija.
.Havana. — Kubos parla

mentas užgirė Įvedimą valdiš
kos loterijos, kuri duos pelno 
apie du milijonu dolerių kas 
metai. Pavestas šitas daly
kas finansų ministeriui. Ka-, 
da kas subankrutyja, tai ant 
savo turto surengia loteriją,- 
turbūt. Kubos valdžia eina 
prie ban kruto.

Kares spėkos anga.
Rymas. .— Jūrininkystės 

ministeris gavo 52.800.000 do
lerių ant padidinimo Italijos 
kariškojo laivyno. Valdinin
kai nuolatos kalba apie vi
suotiną santaiką, daro konfe
rencijas tam tikslui, o čia ka
rės spėkas vis didina.

Krasos darbininkų ir tele
grafistų streikas.

Paryžius, 14 geg. d.— Kra
sos darbininkų ir telegrafistų 
streikas jau iškilo. Jis išsi
plėtojo po visą Francuziją. 
Valdžia stengiasi melagystė
mis suardyti tarp darbininkų 
vienybę: ji vis garsina, kad 
atsiranda užtektinai streik
laužių. Darbininkų organi
zacija skelbia, kad valdiškos 
žinios yra neteisingos ir kad 
streikas eina pasekmingai. Ji 
išleido atsišaukimus Į visus 
darbininkus, kuriuose kviečia 
neprisidėti prie streiklaužių 
ir nepasiduoti valdžios su va
džiojimams. Vakar atsibuvo 
streikininkų susirinkimas. 
Pasirodė, kad apie nusileidi
mą prieš valdžią ir kalbos nė
ra. Elektrotechnikų unijos 
sekretorius Petand savo kal
boj pasakė, kad jie pagelbės 
vesti streiką, tą pati pasakė 
ir geležinkelių darbininkų 
unijos sekretorius Guerand, 
pridurdamas, kad reikalui 
esant ir geležinkelninkai sus
treikuos. Ūpas Prancūzijoj 
revoliucijoniškas. Jeigu val
diškiems darbininkams nebus 
pripažintos abelnos darbinin
kų tiesos, galima daug ko 
laukti, nes jie, reikia tikėtis, 
nenusileis, kadangi gerai ap
svarstę išėjo Į streiką.
Parlamentas apie streikų.

E’aryžius, 13 geg. d. —, Par
lamentas priverstas Įsikišti Į 
streiko reikalus, nes sustrei
kavus krasosdarbininkams ir 
telegrafistams šalis liko supa- 
raližiuota, pramonija puola. 
Socijalistų atstovai karštai 
laikėsi už pripažinimą valdiš
kiems darbininkams abelnų 
darbininkų tiesų. Ypač Jau- 
res (išt. Žores) gabiai nurodi
nėjo, kodėl visiems darbinin
kams reikia suteikti lygias

tiesas. Jis savo kalbą rėmė X
pavizdžiais iš Svecijos, kur 
valdiški darbininkai gali or
ganizuotis ir streikuoti, kaip 
ir visi kiti. Jo kalbą karts 
nuo karto pertraukė respub
likonai. Po jo užėmė vietą 
respublikonų vadas Combro- 
ze. Jis išpeikė streikinin
kus ir socijalistus, kurie už 
juos užstoja. Socijalistų de
putatai švilpė ir trukdė jam 
kalbėt. Paskui jie, dainuo
dami „tarptautinę”, apleido 
parlamento salę. Kada klau
simas liko leistas ant balsavi
mo, tai laimėjo konservato-l 
riai, nes jų daugiau, negu 

j socijalistų. Iš to darbinin- 
, kailis aiškus pavizdis, kad so- 
cijalistai pasišventę yra ginti 
jų reikalus.

Caras važiuos i Paryžių.
Mikė II pranešė Francuzi

jos prezidentui, kad jis grei
tai atsilankys į Paryžių. Gal 
kiek i protą ateis žmogus, 
kaip gaus pasivaikščiot ant 
tiro oro, o ligšiol vargšas vis 
urve sėdėjo, nes bijojo varg
šas nosį iškišti.

Moteris reikalauja lygių 
tiesų.

Anglijos moterys pastaruo
ju laiku neduoda ramybės sa
vo priešams; nuolatos jos at
silanko prie parlamento Lon
done ir ką-nors tokį padaro: 
ar tai prakalbas laiko, ar tai 
Į parlamentą veržiasi, ar tai 
su panieka sutinka konserva- 
tyviškus deputatus. Šiomis 
dienomis snfragistės ant laivo 
nuvažiavo arti parlamento: 
laivas buvo papuoštas vėlu- 
kais. Paskui buvo paleista 
keletas raketų, kurie plyšda- 
mi paskleidė daugybę atsišau
kimų apie moterų tiesų lygy
bę. Saldi marseljetės melio- 
dija plaukė iš jų būrio, kas 
atkreipė visų ir parlamento 
deputatų atydą. Jeigu jos ir 
toliau teip kovos, tai greitai 
Įgys lygias tiesas su vyrais.

policistai,su kuriais jis ėjo. 
Poną viršininką teip sužeidė, 
kad neilgai laukus nukeliaus 

■ jis i žemę.

Pasivėlino.
Mersyna,[Mažojoj Azijoj Į. 

; Į čia atplaukė Amerikos lai
vas ,,North Carolina”, kad 

[apsaugoti nuo mahometonu 
užpuldinėjimo Suvienytu VI. 

[pavaldinius katalikus. Kitas 
Į laivas nuplaukė Į Aleksand- 
rettą. Pasirodė, kad skerdy
nės čia jau pasibaigusios ir 
jaunaturkiai palaiko tvarką. 
Bereikalingas važinėjimas.

Reakcija atsigauna.
Lisobonas, Portugalija. — 

. Valdžia suėmė keletą žymių 
^respublikonų partijos vadųir 
Įkimšo i kalėjimą. Jų namuos 

[padarytos kratos. Parlamen
tas už tat protestuoja; jame 
gryna anarchija, nes raudasi 

j ir valdžios šalininkų. Laukia
ma sukilimą, nes visoj Portu
galijoj patėmyjamasyra bruz
dėjimas ir neapkentimas val
džios už minėtą pasielgimą. 
Kariumenė liko išsiuntinėta 
į labiau atsižymėjusias bruz
dėjime vietas. Pati valdžia 
rengia sau smūgį.
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Reakcijonierius karia.
Konstantinopolis. — 12 ge

gužės likos pakarta 24 reak- 
cijonieriai. Jaunaturkiai tu
ri suėmę daug Įtariamų ypa
tų, bet jas laiko, kol tikrai 
nesuranda, kad tai revoliuci- 
jps priešai- Kariškas teis
mas nagrinėja labai daug by
lų, vienok pasmerkia visai 
mažai. Pakaria prasižengė
lius prie minios akių, kad ne
būtų jokių užmėtinėjimų, jog 
neteisingai pasielgta.

Telefonistes streikuoti ga
li.

Rymas, 17 geg. — Iškilus 
Francuzijoj telegrafistų, tele- [ 
fonistų ir krasos darbininkų 
streikui, reguliariškas susinė
simas tarp Italijos ir Francu
zijos persitraukė. Telefonis
tės žada prisidėti prie Fran
cuzijos darbininkų streiko, 
kad jie galėtų greičiau išlošti.

Rusijos policistas užmuš
tas.

Liublin, Lenkija, 17 geg. d. 
Viename išdidžiausių miesto 
sodų liko užpultas kelių vyrų 
su revolveriais rankose {Mili
cijos viršininkas Ulich ir du

Vilnius. Balandžio 18 d. 
„Rūtos’’ bute buvo vakarėlis: 
gyvieji paveikslai (Gebimino 
laidotuvės) balalaikininkai, 
p. Skal.-kaitės dainavimas ir 
Izipatto ve<lamas choras. Cho
ras dainavo geriau, negu per 
praėjusius vakarus.

— Arkliu paroda bus ati
daryta’ Gegužės 9 d. prie že
miečių arklydžių, Vilniuje.

Kaline Balau. 17 d 4 vy-X
ra i bandė apiplėšti Smidtų 
fabrikos kasierių, bevežantį 
12 tūkstančių rublių. Užmu
šė vieną komisantą, sužeidė 
kasierių ir kitą komisantą. 
Bet užpuolimas nepasisekė, 
policija susekė užpuolikų pė
das. Iš pradžių buvo bepra
dedą dar gintis, bet matyda
mi kad striuka du iš jų pasi- 

] bučiavo ir nusišovė, o kitus 
|du nušovė policija. Policija 
ko-tik nenudėjo nepažinusi 
vieną šnipą.

Ramygala (Pan. ap.). Ba
landžio 12 d. š. m. Įsteigta 
„Blaivybes” draugija. Įsira- 

jšė apie 87 nariai.
Raseiniai. Velykų sąvai

tę art. myl. rengė vakarą, bet 
valdžia neleido. Dabar žada 
surengti ant geg. 3 d. Vaidis 
— „Velnias ne boba” ir ,, Aly 
vos žydi’’.

Salos (Ukm. ap.) Vaitku
mi uredninkas atėmė nuo 
Plauckio iš Salų šaudyklę. 
Ant rytojaus Plauckis nu
siuntė kumetį (ordinarčiką) 
parnešti šaudyklę, urednikas 
nedavė, liet pats atnešė. Tik
tai kiek pasivėlino, nes Plau
ckis jau buvo parašęs laišką 
Anykščių anstoliui. Kovo 
28 d. atvažiavo pas Plauckį 
anstolis, pašaukė uredninką, 
ir viską ištyręs liepė susitai
kyti. bet Plauckis griežtai at
sisakė taikintis ir pareikalavo^ 
kad anstolis surašytų skundą 
ant uredįlinko ir prašalintų 
ji nuo tarnystos.

Neseniai tas pats uredni
kas nuvažiavęs Į Galsiškių so
džių atėmė nuo F. Vileniškio 
30 knygučių. Visos knygu
tės buvo cenzūros leistos. 
Dar uredninkas reikalavo ati- • 
duoti šaudyklę, bet jos nebu
vo. Po to viso Vileniškis nuė
jo pas anstolį ir pranešė, kad 

[uredninkas atėmė nuo jo cen
zūros leistas knygas. Ansto- 

; lis liepė uredninkui knygas 
sugrąžinti, bet kol kas knyTgų 

Įdar nėra.
Žcčkalniai. (Suv. gub.). 

Prieš Velykas Žečkalnių kai
me buvo apie 5 kratos. Pas 
Brundzą krėtė 2 kartu, pas 
Štrimą 3 kartus. Pas pirmą 
j ieškojo kokio tai žmogaus, 
pas antrą ginklų, bet nieko 
nerado. Kiek paskiau krėtė 
Kelmynų Baltrušaitį, Krau
jinių Valaiti ir dar kitus. 
Dabar pasmus taip dažnai 
krečia, kad sunku visus ir at
minti. Net sargybiniai keikia, 
sako: „Ateina paliepimas „iš- 
krėst” — iškreti — ir nieko 
nėra. <> r.... žmonės dar skun
džia...” Matyt, kad pasmus

Vėl atsidarys karčemos.
Tauutone, Mass. buvo nu- X 

tarta uždaryti karčemas. Ši
tas nutarimas, kaip girdėt, 
bus sulaužytas, nes girtuoklių 
čia raudasi užtektinai. Keti
nama 19 ar 20 geg. d. vėl ati
daryti proto svaiginyčias.

Krikščionys socijalistai 
laikys savo susi važia vima.

Toledo, Ohio. — 27 geg d. 
čia turės savo konferenciją 
kr i kščiony s soc i j a 1 ista i.

• Adau, Oklahoma. Žmo
nių minia pakorė 4 galvijų 
pardavinėtojus, nužvelgtus 
valdininko Bobito užmušime. 
Jie, sako, tikrai žinojo, kas 
nužudė valdininką, todėl bijo
jo, kad teismas uepaliuosuo- 
tų kaltininkus. Nakčia žmo
nių bųrys perplovė telefonų 
vielos, užgesino ant artimu 
gatvių elektriką ir, suarešta
vę kalėjimo sargą, išgavo gal
vijų pardavinėtojus. Nusi
varė juos Į tuščią daržinę ir 
liepė prisipažinti, katras jų 
nužudė valdininką. Kada 
nė vienas neprisipažino, mi
nios vadas liepė visus pakar
ti, kas tuoj liko išpildyta. 
Valdžia jieško kaltininkų ir 
žada juos aštriai nubausti.

Didžiausia vėliava.
Pittsburg, Pa. — Miestas 

užsakė padaryti ketvirtai lie- 
pos dienai vėliavą ISO pėdų 
ilgio ir 80 pėdų pločio. Tai 

didžiausia vėliava visoj pa- 
Į saulėj, ji 400 sykių didesnė 
už paprastą karišką vėliavą. 

[Skiriama jai 1000 dolerių. 
Turbūt, ją Rooseveltas ne
šios, nes niekas kitas nepžC-

■ kels.
i
i 2 milijonu streikavo.

i

Policistas po teismu.
New York. — Policistas: 

Jaines Dillon, kuris 2 gegužės 
peršovė 19 metų Luisą Prob- 
berį,likos atiduotas po teismu 
už žmogžudystę.

Dillon teisinasi, kad jis šo
vė apginime savo gyvasties, 
nes, girdi, krautuvė buvus 
uždraustam laike atdara ir 
kada jis liepęs uždaryti, savi
ninko sudus aut jo užsipuolė 

■ir todėl jis turėjo šauti.

Apiplėšė traukini
Spokane, \Vash. — Iš 14 Į 

[ 15 gegužės netoli nuo čia ta
po api pieštas krasos trauki 
nis. 6 plėšikai, grąsindami 
revolveriais, suterorizavo ma
šinistą ir pečkuri, atkabino 
krasos vagonus nuo pasažie- 
rinių nuvažiavę kel<-tą mylių 

į Iių toliaur pasiėmė apie 20 
tūkstančių dol. vertės krasą. 

i o traukinį paleido atgal. Bu
vo tai nakties laikas ir palik- 

l tuose vagonuose žmonės, nie
ko nežinodami, rainiai sau 

[miegojo, kaip staiga visi nu
krito žemėn nuo smarkaus a t-

I simušimo lokomotivo. Langai 
visi išbiręjo ir daug sužeis
tų.
Laikraštis 24 sykius paroj.

Philadelpliijoj greitai pra
dės eit laikraštis kas valanda, 
tokiu budo jis laike paros iš
eis 24 sykius. Dabartinis 
,,New York Journal” nepas- 
pėja išeit kas valanda, nes 
naktis sutrukdo raidžių sus
tatymą. Juo Amerikos 
raštis išeina tankiau, 
daugiau jame visokių

• niekių ir melagysčių.
Įima ko-nors gero laukti ir 
nuo naujo laikraščio. Nors 
popieros žmones turės.. . . 

! Juk čia mažai geresnių yra. 
nes rašėjai ir korespondentai

laik- 
jno 

niek- 
Nega-

2 milijonu streikavo.
Darbo Sąjungos sekretorius 

F. Morrison praneša, kad 1 
i gegužės d. prie darbininkų 
[šventės prisidėjo 2 milijonu 
darbininkų. Jie tą dieną ne
dirbo. Skaitlius nemažas, vie
nok ar tiek reikėjo? Juk čia 

Idarbininkų kelios dešimts mi
lijonų.

Kontora bedarbiams.
Ant Statė st. po numeriu 

14 atsidarė kontora, kurios 
[užduotis surasti bedarbiams 
darbą. Samdytojai nieko ne
mokės už pristatymą jiems 
darbininkų, o darbininkai už 
suradimą paprasto darbo mo- 

jka 2 dol., už specijališką — 
daugiau.

Saiižudystes kliubas.
Amerikoj randasi saužudy- 

stes moterų kliubas. Į jį gali 
priklausyti visos tos, kurioms 
nusibodo gyventi. Paskirtuo
se tarpuose daroma yra ,,lote
rija”, kuriai iš narių reikia 
nusižudyti. Policija jieško, 
kur randasi šitas keistas kliu
bas, kad išnaikinti jį. Juk 
prie saužudystės veda netiku
sios gyvenimo sąlygos. Ne 
kliubo reikia jieškoti, o pra
šalinti gyvenimo negerumus, 
tuomet nebus dirvos tokiems yra paukštelių, 
kliubams. j Iš,.Liet, ūk.’’



va-

Rusijos torturos

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

/ T

• J

— Sveikas-gyvas, tėve! Ko
dėl tu teip pabalęs šiądien?

— E e, geriau ir neklausk, 
Maike, kodėl... Man visai 
riestai dabar prisiėjo. ..

— 0 ką. ar apsivogei kur?
— Daug blogiau, vaike.— 

girdėjau, kad mane veš suri
šę į k rajų ... Ar negali duot 
man patarimą, kaip išsigelbė- 

£
•

— Kas tave veš? Už ką?
— Gal tu užmiršai, kaip 

anuosyk aš kalbėjau apie 
bombas? Rodos nė vienas šui- 
pas to negirdėjo, bet atsira
do iš mus tautiečių }>olicijos 
pataikūnas ir apskundė ma
ne anarchistu. Dabar jau bus 
blogai man!

— Cha-cha-cha!... Ot pa
kliuvai, tėve. Dabar jau ne- 
beišsisuksi. Daugiau nenorė
si bombas daryti. Ką?

— Tai tu šitoks man drau- 
vaike? Aš maniau, kad 

tu duosi man kokį u< rs pa ta
rimą. o tu tyčiojiesi iš ma- 

s.. .
— Aš. tėve, nesityčioju iš 

tavęs: mane tik juokas ima iš 
tuščios tavo baimes. Ar gi 
tau rodos, kad policija tuo
jau griebs ir siųs tave į Rusi
ją. kad koks ten kvailys pa
vadino tave anarchistu?

— Tu. Maike. niekad man 
netiki. Aš tikrai žinau, kad 
mane lietuviai apskundė po
licijai anarchistu. Policija ir 
gali patikėt... ir kaipgi, ant 
galo, netikės, jeigu skundžia 
patys tautiečiai ir prie to da 
dievobaimingi žmonės?

— Tas nieko nereiškia, tė- 
, kad tave apskundė die

vobaimingi tavo tautiečiai. 
Tiesos nedaro jokio skirtumo, 
ar kas dievobaimingas ar be
dievis. Buk tu ir kunigas, o 
peržengsi įstatymus —‘ir eisi 
kalėjimau.

— Tai kaip tu, Maike, sa
kai, — ar mane areštuos ar 
ne?

— Nebijok, tėve! Be jokio 
darodymo policija neareštuos. 
Ant galo, kad tu ir būtum 
anarchistas, ir tai niekas ta
vęs neareštuotų. Amerika tai 
ne Maskolija: čia visiems va
lia gyvent — ir anarchistams 
ir monarchistams. Ameriko
nai žino, kad visi žmonės ne
gali būt vienų pažiūrų.

— Jeigu teip būtų, tai kam- 
gi jie mane skųstų?

Tėve, tave skundė tam-■ 
sus žmonės: jie pripratę Rusi
joj prieš uredninko kumsčią 
drebėti, mislija.kad ir čia |>o- 
licistas turi teisę kiekvienam 
sudaužyti nesi, jeigu jam tik 
užsinorės. Taigi tokie tam
sumai, turėdami ant ko nors 
piktį ir skundžia policijai 
anarchistu, manydami, kad 
tokiam policija tuojau galą 
padarys. Bet patys pasirodo 
tik kvailais; pasirodo, kad 
jie da nesubrendę ir negali 
savistoviai gyventi; kad jiems 
būtinai reikalingas poličistas 
su geru basliu, nes iš laisvės 
jie naudotis nemoka.

— Tai tu,Maike, sakai,kad 
policija neturi tiesos žmogų 
suareštuoti. Ar gi tu nema
tai, kaip kasdien vežimais ve
ža? Aš | ate jau skaitlių pa 
mečiau, k’ek kart sėdėjau.

— Policija yra apsaugoji
mui tvarkos, visuomenės tur 
to ir ramybės. Jeigu tu. pasi- j

gėręs, ardysi tvarką, jeigu ka- 
binsiesi prie žmonių, maišy- 
siesi ant kelio strvtkariams ir 
vežimams — tai tave turi su
areštuoti: l»et jeigu kas užpy
kęs apskųs, kad tu anarchis
tas, o tu niekam blogo neda
rysi, tai policija niekados ta
ve neareštuos, nes tai butu 
peržengimas šios šalies konsti
tucijos. .

— Ar tu tikrai žinai?
— žinoma, kad tikrai.
— Bet aš negaliu suprasti, 

vaike, kas gali uždrausti po
licijai anot tavęs, peržengti 
tą konstituciją? Juk su poli
cija nesiprovosi. Duos per 
žandą ir tylėk, o netylėsi — 
gausi per kitą. Aš tą jau ge- 
rak žinau.

— Tėve,tik tu suprask,kad 
poličistas yra visuomenės tar
nas, o ne valdonas. Jis yra 
paša md y tas apsaugoj i m u i
tvarkos ir įstatymų. Pavyz- 
diu: visuomenė nutarė 
riau užlaikyti savo miestą ir 
uždraudė spiaudyti ant šali
gatvių, o jeigu tu spiausi—vi
suomenės tarnas tave areš
tuos, nes tas reiškia, kad tu 
spiausi ant visuomenės nuta
rimo.

—Tai kokia man čia laisvė, 
po velniais,jeigu aš jau ir nu- 
sispiauti negaliu ten. kur no
riu? Jeigu už tokį menknie
kį poličistas gali mane suareš
tuoti, tai už anarchizmą nėra 
ko nė kalbėt.

— Spiaudymas ten, kur vi
si vaikščioja, yra pavojingas 
sveikatai, taigi tas kenkia vi
suomenei ir ji už tai baudžia. 
Jeigu tu panašiam atvėjuje 
neklausei policisto, -— reiš
kia. kad tu neklausei visuo
menės įstatymo ir jeigu ’poli- 
cistas tau davė per žandą už 
tai,— reiškia, kad visuomenė 
tau davė per žandą.

— Kodėl tu. Maike, pirma 
sakei, kad Amerikoj policija 
neturi tiesos muštis, o dabar 
sakai kad net ir įstatymai lie
pia mušti? A r nepasakysi ant 
galo, kad ir aš kaltas? Juk 
policija anarchistus persekio
ja -

— Argi tu esi anarchistas, 
tėve? Ir argi tau rodos, kad 
anarchistams uždrausta gy
venti? Anarchistų Amerikoj 
daug yra: jie niekur nesislap- 
sto, o vienok niekas jų ne
smaugia. Emma Goldman 
yra garsiausia anarchiste Su
vienytose Valstijose ir nėra 
pilietė šios šalies, tečiaus vi
sur važinėjasi, laiko prakal
bas, agituoja. Nors turčiams 
tas labai nepatinka, bet už
drausti jie negali, nes čia lais
va šalis.

— O jeigu prezidentas pa
lieps!

/■— To, tėve, negali nė pre
zidentas paliepti, nes konsti
tucijoje pasakyta, kad , ,nė 
kongresas negali aprubežiuo- 
ti žmonių tikėjimo, ne laisvės 
susirinkimų, nė žodžio, nė 
rašto. Žmonės gali rinktis ir 
kontroliuoti arba kritikuoti 
valdžią”.

— O jeigu jis tos konstitu
cijos nek 1 ausys?

— Turi klausyti. Kiek
vienas prezidentas, užimda
mas vietą, prisiekia: ..Šventai 
prisiekiu, kad teisingai pil
dysiu savo pareigas ir. ant: 
kiek bus mano galybėj, gin
siu Suvienytų Valstijų kon
stituciją, remsiu ją ir klausy
siu jos”. O jeigu jis jos ne
klausys, tai bus prašalintasX 
nuo vietos. Štai neseniai ka
pitalistai norėjo išduot carui 
Rudovičių ir Pureną, bet žmo
nes pasakė, kad jie turi būt 
laisvi! Ir jie likos paliuosuoti.

— Tai tokiu budu man pa
vojaus nėra, vaike? Skundi
kams gal i u špygą parodyt. Ką?

— Drąsiai gali tą’padaryti. 
Jeigu tavęs da paklaustų po- 
Įleistas, tai tyčia jam pasa
kyk, kad esi anarchistas

— Ar jis nešaus mane už 
tai?

— Jis nežinos nė ką atsa
kyti tau ant to.

— Na, tai ačiū tau, Maike, 
už pamokinimą.

Alkoholis 
ir jo veikme.

Alkoholis įgertas stimuliuo
ja skilvio plėvę, sultys ima 
labiaus bėgti, pasigerina ape
titas ir maisto perdirbimas; 
bet jeigu alkoholio skilvyj at
siranda daug,tuomet jis truk
do maisto perdirbimą, užlai
ko maistą tokioj pat formoj, 
kokioj jis įėjo. Alkoholis ir 
pate yra maistas. Jis greitai 
persisunkia iš skilvio į krau
ją i r sudega kūne, norint dau
gelis abejoja ar jis suteikia 
pajiegą teip kaip cukrus. 
Šeip ar teip, reikia atsiminti, 
jog alkoholis yra nuodingas 
maistas ir ypatingai kenkia 
smegenims. Pirmučiausiai jis 
padilgina smegenis, mintys 
tveriasi greičiaus, bet drauge 
išnyksta pajiega valdyti tas 
mintis. Ko žmogus nepasa
kytų blaivas būdamas, tą jis 
išpliauškia girtas. Tokiu bu
du aukštesnės smegenų funk
cijos esti prislėgtos, o žemes
nės, netekę valdžios, pasilei
džia. Paskui išnyksta ir pa
jiega valdyti savo narius. 
Laipsniškai žmogus pavirsta 
išpradžių į kūdikį, paskui—į 
kvaili, galiop— į gyvulį. Vie
nas iš garsiausių pereito šimt
mečio mokslo vyrų ir išradė
jų. Helmholz, sakė, kad išgė
ręs nors kiek, jis visai nega
lėdavo rimtai protauti. Alko
holis užkenkia rimtam svars
tymui, atbukina atmintį, ap- 
silpnina protą ir atydą. Mo
kiniai.kurie vartoja nors kiek 
alkoholio, vidutiniškai imant, 
yra atsilikę moksle nuo savo 
negerenčių draugų. Dauge
lis mano, jog išsigėręs žmo
gus geriaus atlieka savo dar
bą. Bet ištikrųjų teip nėra. 
Jo atyda yra apsilpninta. Jis 
nepataiko teip gerai ir grei
tai dirbti, kaip blaivas, bet 
jam rodosi, kad jis dirba ge
riaus ir greičiaus. Kraepe- 
lin apskaito, jog gėrimas 80 
gramų alkoholio aut dienos, 
kas būtų lygus apie dviems 
stikleliams degtinės, sumaži
na darbo našumą aut 25 pro
centų arba ketvirtos dalies, 
t. y. žmogus, dirbdamas nuo 
štukių, uždirbs ketvirta da
lim mažiaus.

Po ilgam vartojimui prade
da pasirodyti alkoholizmo 
ženklai. Pirmučiausiai apsi
reiškia skilvyj ir’gerklėj. Yra 
tai ženklai kataro arba užde
gimo gliauminės plėvės, su 
kuriuomi nekartą būna su
jungta odos ligos, kaip ve: iš- 
brinkimas odos sudynų ant 
veido, o ypatingai ant nosies, 
kuri išpursta ir pamėlynuoja. 
Iritacija nuo skilvio pereina 
ant jaknų ir inkstų, veikian
čios celės sunyksta, o į jų vie
tą priauga jungiančių celių, 
kurios susitraukia ir organas 
sukieti kaip akmuo. Vande
ninė liga viduriuose taukiai 
paeina nuo sukietėjimo jak
nų. Anglai tokias jaknas 
vadina „gin liver”, bet jos 
sukieti bent nuo kokios deg
tinės, jeigu žmogus regulia- 
riškai vartoja stiklelį prieš 
pusryčius. Celės sunyksta 
ir kraujo sudynuose po visą 
kūną, sudynai sukieti, krau
jas persisunkia į kūną arba 
sudynas smegenyse neatlai
ko slėgimo, trūksta, kraujas 
išsilieja į smegenis ir pasida-X 
ro apopleksija. Širdis sunyk
sta, apsilpsta, išsiskečia. Sme- 
gens uukenčia dėlei abelnų 
maitinimo permainų sugedus 
sudynėliams, bet apart to, al
koholis stačiai atsiliepia ant 
celių. Mažytės kruopelės.pri
imančios dažus, išnyksta, vi
sa celė susitraukia. Šakos 
išsyk išrodo gužuotos, paskui 
sisitraukia ir mažesnės visai 
išnyksta. Tas veda prie pro
to nusilpimo, atmintis sumaž- 
ta, išnyksta pajiega valdyti 
save ir visas augštesnis proto

KELEIVIS
gabumas dingsta. Prasideda 
drebėjimas, konvulsijos, aky
se ima rodytis visoki paveik 
šiai, paskui seka beprotystė 
ir paralyžius. Pasitaiko teip
gi nervų uždegimas su vieti
niu paralyžium rankos ar ko
jos. Įdomus alkoholizmo ap
sireiškimas yra teip vadina
mas delirium tremens, aštrus 
atakas beprotystės, kuris gal 
užeiti bent kokiu laiku dėlei 
sužeidimo, sumišimo ar ligos, 
kartais paeina nuo atitrauki
mo alkoholio, o kartais be jo
kios matomos priežasties, Tas 
apsireiškia drebėjimu, suerzi
nimu. nemiga, baime ir ma
tymu nebūtų daiktų. Pap
rastai akyse rodosi koki šlvk- 
tųs sutvėrimai, kaip žiurkės, 
gyvatės, velniai. Įdomu, kad 
airiai mato gyvates, norint 
nuo laikų švento Petrikio Ai
rijoj neliko nė vienos gyvatės, 
o lietuviai ir toki mato vel
nius, kurie i juos netiki.

D-ras P Matulaitis.

! _.. - . gejunas,— priverčia juos pa
šokti irnežmouišku balsu rėk
ti — gelbėkit — mane nori 
pakarti, gelbėkit! Išbudin
tas kalėjimas: pakįla triukš
mas, rėksmas, barškinimas ir 
traukymas durių. .. Kokioj- 
tai kameroj dainuoja laidotu
vių maršą, kur tai rėkia: su
diev, sudiev!— Kalėjimas jau 
antri metai kariškame «tovyj;1 
įveda kariumenę su šautuvais 
ir įsako jai, kad, triukšmui 
iškilus, šautų....

Bet pasirodo, nieko šiau-i 
dieu uekaria —teip tik jiems 
pasirodė. Vienok miegoti ne
galima. Administracija ati
darinėja kameras ir pradeda 
daryt tvarką — prasideda 
kumsčiaviniai, a kad negalė
tų rėkti, užriša jiems burnas, 
keikia bjauriausiais žodžiais, 
atima gulyklą, muilą, cukrų, 
tabaką ir t. t...

Bet štai, ištikrųjų, turi būt 
išpildyta bausmė. Apie tat 
žinoma jau iš vakaro, kadan
gi matos, kaip įneša grabus, 
pagal jų skaitlių sprendžia
ma — kiek žmonių turės būt 
pakarta nakčia. Paskui atei
na policija-skerdikai, kurie 
pasiskirsto karidoriuj ir kie
me... Kur tai girdžiasi pri
slėgtas pasipriešinimas, riks
mo pavydale — matyt da 
nesuspėjo užrišti burną mir- 
tuoliui, kaip reikia... Atida
ro pasmerktojo kamerą ir ke
li žmonės užpuola ant jo, prie 
to, vienas laiko pagalvę, kad 
užkimšti burną. Bet ir pra
sikaltėlis pasiryžęs: be kovos 
jis neatsiduoda į jų rankas, 
tiktai nieko neturi apsigyni
mui ir negali ilgai priešintis. 
Šauksmo nelieka, jau girdžia
si baubimas, girdžiasi knar
kimas. ...

Praskamba kujalio stukte
lėjimas.— tai nukausto prasi-i 
kaltelį, bes užtat varžiai, lig 
kraujo, suriša jam užpakalyj 
rankas, suriša kojas (o muša 
neapsistodami), nuo riksmo 
apsaugoti, išneša ant ranki} į 
kontorą. į tamsų kambarį, ir 
numeta ant grindų, kur jis ir 
guli ligtol, kol priruoš ešafo
tą ir atvažiuos prokuroras ir 
kiti valdininkai. Tame lai
ke budavojamas ešafotas (kar
tuvės)—tai jau prie mano lan
go. Sargai atneša stulpus ir 
kitas reikmenis, iš ligonbučio 
karidoriaus išneša šėpą, kuri 
tarnauja karemojo atsistoji
mui (ant šėpos pastato kėde
lę, o ant jos prasi kaltei į, pas
kui atima iš po kojų kedelę 
ir nubaustasis kabo ore), die
ną šita Šėpa tarnauja mums— 
kaip matote, dvi tarnysti at
lieka. Budelis gi (sako, 3-jo 
skyrįaus miestsargis) ilsisi 
greta mano kameros — aptie- 
koj. Atneša grabus ir stato 
prie ešafoto. Surengta.... 
Ant rankų, kaip rąstus, neša 
pasmerktuosius, vienuose apa
tiniuose rūbuose, basus, dre
bančius nuo šalčio, guldo pir
ma juos ant žemės, paskui at
sargiai atraišioja raukas ir 
kojas, pastato, žinoma, tan
kiausiai jie negali stovėti.pri
sieina juos laikyti, kad nenu
pultų. atkemša teipgi burną, 
bet jeigu stengiasi prasikal
tėlis rėkti — tai jau griebia 
jam už gerklės rankomis. Ir 
tik dabar pasirodo 
kartuvių prokuroras, 
skaito nuosprendį...

LToliaus bus.]
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Buvusia 2-ios N'alstybėsdu
rnos atstovas L nntatidze, da
bar sėdžiantis Sevastopolio 
kalėjime, atsiuntė socijalde- 
in o k ratų frakcijai žemiau tal
pinamąjį laišką, kuris liko 
perskaitytas prieš 3 Dūmos 
atstovus ir užklausta, ką jie 
turi atsakyt ant tokio valdžios 
pasielgimo. Štai jis:

„Ne pirmą sykį sėdžiu aš 
nelaisvėj ir ne vieną syki gir
dėjau ir mačiau, kas darosi 
už kalėjimo sienų, bet tas,kas 
čia atsitinka — tiek peržen
gia visus rubežius, kad nuo 
mažiausio atsiminimo apie tas 
baisenybes darosi man šiurkš
tų.

Pasakoti apie viską plačiai 
ir uždrausta ir aš nepajie- 
giu. kadangi sunkiai sergu, 
galva sukasi ir rašyti aš ne
galiu. Bet aš noriu apipieš- 
ti jums tiktai vieną dalyką
— apipiešti, kokiose apysto- 
vose ir kokiu budu išpildo
mos čia yra pasmerktųjų ant 
pakorimo bausmės. O baus
mių čia būna daug: nuo ge
gužės m. pradžios praėjusių 
meti} (kaip aš čia patekau) 
nubausta jau 70
žmonių, dabar laukia baus
mės išpildymo 15 žmonių, o 
pasmerkimo laukia 90 ypatų
— tai tik laike dabartinių po
sėdžių. Visos bylos, kurias 
turėtų nagrinėti Tavrydos gu
bernijoj, nagrinėjamos yra 
Sevastopolvj, todėl visas mir
ties aukas iš visos guberni
jos sutraukia į čia ir čia bau
džia. Kadangi dauguma jų— 
žudikai. valkatos ir t. t. —tai 
miršta su baime, alpsta, klau
piasi ant kelių prieš budelius. 
Jie šaukia motiną į pagelbą— 
žodžiu sakant, daro nemažą 
pasismaginimą administraci
jai...

Bausmės yra išpildomos li
gonbučio kieme, už 7 aršinų 
nuo mano lango; ešefotus pra
deda statyti nuo 6 vai. vaka
re po jaunos grušės medžio 
ir nuo to laiko aš negaliu už
migti (miegok kad nori!) lig 
pat ryto, prisieina viską tą 
atjausti, tankiai savo akimis 
matyti visus žiaurumus, be- 
pasekmingai muštis į sieną, 
rėkti, keikti, trankytis ir iš
klausyti begėdiškus išsireiški
mus sargų, policijos ir paties 
policmeisterio, kurių visą lai
ką pilnas ligonbučio kiemas, 
pasmerktieji ans mirties sėdi 
po kelis mėnesius, laukdami, 
kada jus pakars; kiekvieną 
naktį jie laukia.kad štai juos 
paims, todėl jie nemiega lig 
pat ryto — tiktai Rytmety j,' 
kada pavargsta ir nusikanki- 
na nuo nervų įtempimo, puo
la, kaip negyvi ir miega kiau
rą dieną. Ir štai menkiausias 
bildėsis karidoriuj, sargo 

1 vaikščiojimas, raktų sužvan-

priei 
kuris

Gyvenimą žmogui yr skirtas, 
Kad laimę atrastų jisai 
Per meilės duris atdarytas. 
Nes laimėn mus veda jinai.

Teseka kiekviena pašaukimą, 
Prabils į jį laimė tuojaus, 
Jei melei tarnaut jisai imas, 
Jei siek idealo karsčiaus.

Męs meilei tarnauti priva- 
' lom,

Per meilę męs gimę visi, 
Per meilę gyvatą atradom, 
Ji motina mųsų graži.

V. Suširdis.

Per ilgus metus viešpatavo 
pažiūra, buk gyvenimas yra 
tik ant žemės. Anot senes- 
uių žmonių, žemė tai viduris 
viso svieto: viskas apie žemę 
sukasi, viskas susispietę arti
žemės. Vienok senos pažiu- gėant 1 gegužės m. prakal- 
ros turėjo griūt. Mokslas pa- bas su dainomis ir deklemaci- 
rodė, jog žemė ne svieto vi- jomis. Kalbėjo A- Antonov 
duris, jog tokių kūnų, kaip ir J. Gegužis. Pastarasis kai- 
žemė, ir daugiau yra. bėjo du sykiu: apie 1 gegu-

Perstojo žemė būti svieto žės. kaipo darbininkų šventę 
viduriu, ir pakilo nauji klau- ir kas ardo tarp mus vieny
simai. Pradėjo žmonės galvo- bę. A. Antonov aiškino įsto
ti: ar yra gyvenimas ant kitų rijos bėgį iš materijališkojo 
erdvos kūnų. Senų pažiūrų atžvilgio ir antru sykiu 
šalininkai užsimerkę
,.Gyvenimas yra tik aut že- terims patiko.
mės!” Mokslas nepaiso ant vo gana daug — apie 200 su- 
tamsuolių riksmo ir nuodug- viršum. Pagal surinktas au- 
niai tirinėja „dangaus” gy- kas ir delnų plojimų galima 
Ventojus. Pirmiausia buvo spręst, kad prakalbos patiko, 
atkreipta atyda į Marsą, kai- Ypač gerai, kad tarpuose cho- 
po artimiausį nuo žemus. Pa- ras padainavo kelias dainas,o 
sipylė visa eilia darodymųjog 
ir ant Marso yra gyvenimas. 
Maža to. Mokslinčiai rūpino
si darodyti, jog ant Marso ne 
tik gyvenimas yra. bet taipo
gi kad tenai gyvena ir išmin
tingi „sutvėrimai”, panašus į 
mųsų žmones. Aiškių daro- 
dymų da nėra ir klausimas 
lieka atviru [neprirody tu].

! Tegul, galų-galais, bus pri
rodyta, kad ant Marso jokio 
gyvenimo nėr. Ar tai bus 
jau patvirtinimu to, būk gy
venimas yra tik ant žemės. 
Anaiptol! Tik tuomet męs 
galėsim pasakyti, kad gyve
nimas tik ant žemės, kuomet 
bus aiškiai prirodyta, kad nė 
aut vieno erdvos kūno nėra 
jokio gyvenimo. Kadangi tų 
kūnų yra milijardai, tai drą
siai galim pasakyti, jog nieks 

'nedarodys, kad kur kitur gy
venimo nėr.

Dabar paimkim kitą pusę. 
Mokslas parodė, jog žemė su
statyta iš tokios pat medegos, 
kaip Marsas, jupiteras ir t. t. 
Mokslas teipgi parodė, kad 
erdvoj saulių, panašių į mų
sų saulę, yra ir daugiau. Išti- 
rinėjimai sako, kad imisų pa
saulis niekuo tokiu ypatingu 
nesiskiria nuo kitų pasaulių. 
Visur viešpatauja tie patys 
įstatymai, visur toks pat me
džiagos sustatymas. Tokiu 
budu,žemė nėr kokiu tai ypa
tingu išėmimu. Užtai drą
siai galim pasakyti, kad tas, 
kas apsireiškia ant žemės, ga
li ir turi apsireikšti ir kitose 
svieto vietose. Turi apsireikš
ti ir gyvenimas.

Jeigu męs daleistum, jog 
daugiau niekur gyvenimo 
nėr, tai per tą pripažintum, 
kad ant žemės viešpatauja 
koki-tai ypatingi įstatymai. 
Vienok,nors gyvenam ant že
mės, tų ypatingų įstatymų 
niekur nejaučiam, nieks jų 
nedarodė ir nedarodys, nes 
jų nėr ir negali būt. Kiek
vienas gamtos įstatymas, ka
me nors apsireiškia, turi sa
vo spėkos priežastis.

- Nebūkim egoistais, ir ne- 
tvirtinkim, kad męs žmonės, 
tai vienatiniai svieto ponai. 
Neužmirškim, kad ir kitur 
gyvenimas verda,kad ir kitur 
egoistai taip pat mano. Kada 
ant žemės prasideda varžyti
nės už ponystę, pastarieji su- 
sipeša ir vienas ima viršų ant 
kito. Mums nelaimingiems 
žemės žmonėms to atlikti ne
galima. nes męs negalim pa 
siekti savo konkureutų iš ki
tų svietų. Prisieina mums 
tik užsimerkti ir į visas pu
ses rėkti: ,,Niekur daugiau 
gyvenimo nėr! Męs vieni po
nai! Visas svietas sutvertas 
dėl mųsų garbės!”

Rėkit ir džiaugkitės! Mok
slas tuo tarpu tirinės ir eis 
prie to, kad susekti visas gam- 
tos paslaptis. Ar pasiseks 

į toli nueiti, nežinia. Tas ir 
nesvarbu! Svarbu, kad lais-

I

F. Kaulakis ir J. Pranokus pa- 
deklemavo. Tokios margos 
prakalbos nenusibosta publi
kai. Aukų surinkta $21.20. 
Apmokėjus dviejų kalbėtojų 
kelionę iš Bostono, už salę ir 
apgarsinimus, liko $3.20, ku
riuos skiriame „Kovos’’ fon- t
dui ir pasiunčiajme Į „Kovos” 
redakciją.

P. Gilis.

New Britain, Conn.
Vietinės draugystės, per 

užmanymą kelių darbštesnių 
lietuvių, surengė ant 1 gegu
žės prakalbas. Kalbėti parsi
kvietė iš So. Bostono S. Mi- 
chelsoną ir iš Bristol, Conn. 
Gilių. Laukėme tos dienos, 
kaip kokio atpnsko. Bet, tar
si tyčia, visą dieną ir iki vė
lyvai nakčiai lietus li
jo. Tečiaus. visgi susirinko 
apie 100 suviršum žmonių. 
Senkus atidarė vakarą ir, pa
aiškinęs jo tikslą, perstatė iš 
vietinių padeklemuoti. Potam 
likos perstatytas kalbėti S. 
Michelsonas, kris, padaręs 
trumpą įžengą, pradėjo aiš
kinti prasmę gegužinės šven
tės. Kalba buvo labai aiški ir 
žmonės klausėsi ątydžiai, kar- 
tas»nuo karto }»ertraukdami 
delnų plojimu. Po jo kalbė
jo Gilius. Šis gal ir neblogai 
būtų nukalbėjęs, jeigu nebū
tų teip karščiavęsis ir teip 
daug nereiklingų žodžių var
tojęs. Po jo vėl kalbėjo S. 
Michelsonas. Dabar aiškino 
kenksmingumą girtuoklystės. 
Nupiešė kelis paveikslus iš 
girtuoklių gyvenimo, iš ko 
publika turėjo juoktis, šonus 
susiėmus, 
kad kas iš 
klansimus. 
rado ir ant 
baigė.

Ant galo prašė, 
publikos užduotų 

Bet daug neatei
to vakaras užsi-

Senas grinorius.

CollinsvHle, III.
24 balanbžio teatrališka 

"kuopa iš Springfield, III. su
lošė čia „Paskutinę Bangą” ir 
„Saliamono Sapną”. Seip 
veikimas buvo neblogiausias, 
tik ant galo. „Saliamono Sap
ną’’ lošiant, išėjo visai atbu
lai, kaip autoriaus nurodyta. 
Kada kalėjimo viršininkas įė
jo kalėjiman,studentas turėjo 
jį peršauti ir, nuginklavęs ka
reivius, pabėgti iš kalėjimo, o 
čia suareštavo kalėjime sė
dintį studentą. Turbiit už 
tai, kad jam revolveris neiš
šovė. Mųsų publika teipgi 
nieko nesupranta. Laike per
statymo „Paskutinės bangos’’, 
kada įnešė nušautą Oną, pub
lika ėmė smagiai juoktis ir 
ploti delnais. Mat mųsų žmo
nėms tik juokus tegalima ro
dyti, o rimtesnio jie nieko ne
supranta. Geriausiai patiko 
monoliogas „Oficieris ir ka
reivis”. Buvo teipgi suloštas 
monoliogas „Lietuvos dvarpo
nis’’. A, beje, apie chorą ir 
bučiau pamiršęs. Collinsvil-

(Tjaa ant 3 psl. trečios aky Įlies.)



Z V fA
KELEIVIS

Neužsitikintis vyras.
Parašė A. Anlonov. 

(Užbaiga.)
------o------

— Palikau nakvot svečius. . Ateinu ryte, 
nė svečių... nieko... Jis išvažiavęs... 
Ateinu žiūrėt svečių — randu jį. Ir užsi
puolė mušti.. .

— Neišsigelbėsi ašaromis! Pažįstu aš 
tavę! Neilgai mane apgaudinėei. .. Ko
kie čia svečiai buvo?

— Nugi Saltuagiai .. Ką su jais pa
darei!

— Saltuagiai... — nustebo Gulbinas.
— Kokis nelabasis jiems liepė tylėti... Po
licijai atidaviau.

— Dievuliau mano brangus! Matau, 
tu iš proto išėjei. Likau aš viena — nelai- v
minga! — Čia ji kreipėsi į kaimynus:—Pa- 
gelbėkit man. Silpna aš moteris. * Reikia 
jį pas daktarą vežti.

Gulbinas liko įžeistas, jis da sykį užsL 
mojo kumščia prieš pačią. Kaimynai pa
sistengė jį sulaikyti ir surišo jam rankas. 
Laikė jį apgulę, kol parkvietė policiją. 
Tiktai tuomet pradėjo visi remčiau kalbėt 
ir išsiaiškino nesusipratimas. Gulbiną pa- 
liuosavo ir liepė pasiteisint prieš savo žmo
ną, kuri vis da verkė.

Poličistas, gavęs vieną-kitą degtinės 
stiklą, išėjo. Išvaikščiojo ir kaimynai.

Gulbinui sarmata buvo pažvelgti į sa
vo pačią. Nuleidęs akis jis prisiartino prie 
jos ir, yt silpnas vaikas, padėjo galvą ant 
jos peties.

— Atleisk man ....— prabilo jis lipš
niu prasikaltusio- balsu. — Atleisk, o ki
taip priverstas aš busiu nusižudyti!

Zuzana atleido prasižengimą, tik liepė 
ateityj teip nedaryti.

Greitai jiedu susitarė eiti ir paliuosuo
ti svečius iš šaltosios. Nesmagu buvo, bet ką 
padarysi? Ypač Gulbinas rūpinosi, ką pa
sakys Šaltnagis už kirtimą per veidą.

KLAIDA.
Paraše A. Antonov.

Niekas negali kaltinti Leono Šlibuš- 
kos už nemandagumą. Tai būtų augšto 
laipsnio prasižengimas. Juk jis ir iš vir
šaus tokis dailus, švarus, kad nenoromis 
pamislįsi, jog gamta nenuskriaudė žmo
gaus. Turbūt atsimenat, kiek pažinčių tu
rėjo jis Kaune, kaip maloniai priimdavo ir 
karštai mylėdavo svečius. Ką ir kalbėti: 
bėgioja prie visų, mažus ūselius sukinėda
mas, ir ragina įsigerti ir užsikąsti. Ne
veltui svečiai pas jį spietėsi, kaip bitys. 
Da pusė bėdos su užkviestaisiais, bet atsi
lankydavo net tokie, kurių Šlibuška ir jo 
žmona da ir neregėjo niekados. Galite su
prast, kiek reikalauja turto, kad iškelti kas 
sąvaitė po dvi arba tris puotas. Tarnau
jant krasoj ne kasžin-ką uždirbsi, ypač už
imant tik tokią vietą, kaip Šlibuška. Bū
damas vaikinu da sutaupė šeip-teip keletą 
skatikų ir nusipirko namą. Kaip tik pra
dėjo plačiau gyvent, daugeliui įsiskolino. 
O skolintojas — žmogus be sarmatos: eina 
ir eina reikalauti, reikiami vaišint.... Da 
labiau nusibankrutyjo Leonas Šlibuška. 
Jau vienas skolintojų ir namą jo apgyveno. 
Prisiėjo tokiu budu jam kraustytis į kitą 
miestą.

Namą apgyvenu sis skolintojas, ponas 
Konstantas Vekselinskis, senas jau žmo
gus, siela ir kunu atsidavęs skatikui^ Vaik
ščioja jis visuomet apsileidęs, paniuręs,tar
tum jam ir tinka tiktai ant pinigų skrynios 
sėdėti. Ar tai iš didelio rūpesčio, ar tai iš 
skurdo veidai jo įdubę, ant galvos vos ke
letas plaukų ir tie patys pasišiaušę. Pa
statykite šitą žmogų kur-nors pakelyj ant 
stulpo — ir niekas jo neatskirs nuo kokfo- 
nors šventojo statujos. Kada jis kalba, 
žodžai iš jo burnos eina lėtai, nepadaryda
mi ant veido jokios atmainos. Iš visko ma
tyt, kad jis nejautrus. Nestebėtina todėl, 
kad neužsimokantį nuošimčių už skolą Le
oną Šlibušką iškraustė jis be jokių ceremo
nijų.

— Tas giltinė ilgai negyvęs, — nuola
tos kalbėdavo Leonas savo žmonai apie 
Vekselinskį. — Jeigu jis nenudvės prie pi
nigų, tai būtinai jį trenks perkūnas. Su
prask, širdele, dabar męs Lukėnuos. o tu
rime savo namą Kaune! Iš prakaito mano 
jis pastatytas. O jam kas?... Atėjo ir pra- 
ryjo, kaip šuo muilą. Nieko nedirba, vai 
kata tas, iš procentų gyvena!....

— Nesirūpink, I>onėli, — ramino jį 
pati. — Popierų su juo nepadarei. Juk 
namas ant tavo vardo užrašytas. Numirs 
tas senis ir vėl mudu Kaune....

Tiesa, skurdžiai Šlibuškos gyveno, vie
nok turėjo viltį grįžti i Kauną. Neapsa
komai jiedu laukė Vekselinskio mirties, kas 
suteiks jiemdviem laimę; skolintojai vieni 
užmiršo, kiti kasžin-kur išvažinėjo, treti 
pasimirė. Nors ne aukso kalnus susi
kraus, bet turės jiedu savo kampą, nerei
kės svetimoj grįčioj gyventi.

,,Ir laiko Dievas tokius žmones pasau
lyj, — ne sykį galvojo sau Leonas apie 
Vekselinskį.-Tiktai bereikalingai ant žemės 
skritulio vietą užima. Būdamas valdonu,

sukimščiau tokius į kanuolę ir iššaučiau 
teip, kad jie trisdešimtoj viešpatystėj atsi
durtų. .

Slibuškieuė tankiai meldėsi, kad Die
vas greičiau nubaustų Vekselinskį mirtim. 
Nebuvo tos dienos, to vakaro, kad jiedu 
nepalinkėtų jam greito galo. Jeigu juos 
galėjo kas palinksminti, tai tik pasakoji
mais, buk Vekselinskis apsirgo džiova, ti- 
fu, ar kita kokia baisia liga.

Buvo vidurdienis. Saulė kepino už- v 
tektinai. Pasislėpę nuo jos spindulių, bli- 
buškos sėdėjo po seno gluosnio, kurio nu
svirusios šakos buvo įaugę į žemę. Dviejų 
metų jų vaikutis voliojosi žolyne. Nors li
kimas išmetė juos iš didesnio miesto, vie
lok neišrovė norą pasipuošti ir apsieiti 
miestiškai.

Jis skaitė save inteligentu, todėl dirb
ti kokį.nors darbą saripatyjosi. Tarnauja 

■ visiem šunadvokačiu, apsiima meluoti, ra
šinėja laiškus ir prašymus — ir maitinasi 
šeip-teip. Gluosnis — paprasta jo vieta, 
čia jis praleidžia visą dieną. Raštininko 
pagelbininkas žinojo apie tat ir, neturėda
mas su kuo pasikalbėti, ateidavo pagulėt 
ant žolyno, kaip jis išsireikšdavo.

Šiandien jis atsinešė su savim laikraš
tį ir perskaitė pranešimą, kad Kaune ir ki
tuose miestuose liko pastebėtas choleros 
apsireiškimas. Dėl apsisaugojimo nuo jos 
vyriausybė kvietė žmones užsilaikyti šva
riai ir 1.1.

olibuška suplojo, rankom ir išreiškė di
delį džiaugsmą, kas labai nustebino pagel- 
bininką.

— Kas su tavim? — paklausė jis Šli
buškos. — Teip baisi epidemija kilo, o jis 
linksminasi!

— Tas gerai... Labai gerai! — vis 
džiaugėsi Leonas.

— Ar tu beprotis, ar kas?
— Ne, ne beprotis... Pas kiekvieną 

yra savo išskaitliavimas....
— Tamista šiądien nenormališkas.
Pasakęs šituos žodžius, pagelbininkas 

užsirūstino ir nuėjo.
©libuškienė paklausė, ko vyras džiau

giasi, ant ko jis atsakė, kad cholera pasi- 
skubįs nunešti Vekselinskį, o tuomet na
mas— jų-•• -

— Kad tik da labiau kas užterštų tą 
miestą, — pridūrė jis. — Lai tik plėtojasi 
cholera! Vekselinskis senas, apsileidęs — 
jis neišliks... Jis turi mirti, nors čia šimts 
perkūnų mane trenktų! O-o, jis mirs, — 
ironiškai nusišipsojo jis.

— Kad ir mirs, tu apie tai nežinosi,— 
pertraukė jo kalbą pati. — Juk pažįstamų 
Kaune neturi, kurie tau praneštų.

— Bus viskas gerai. Da čia lauksi, kol 
kas praneš. Štai išsirašysiu laikraštį. Jis 
eina per cenzūrą, reiškia, — nieko mela
gingo netalpina. Jame būna pagarsinta, 
kiek ir kas nuo choleros pasimirė.

Palikęs pačią po gluosniu, nuėjo jis į 
krasą ir už paskutinius pinigus išsirašė 
laikraštį.

Ateidavo jis kasdiena. Šlibuška skai
tė kiekvieną numerį su didžiausia atyda. Ir 
štai atranda jis viename numeryj šitokį ap
skelbimą: „12 liepos d. pasimirė nuo cho
leros: Vaičiūnas, Vekselinskis, Ligonskis” 
ir t. t. Pravardžių sekė visa litanija.

— Ar girdi, Valerija,— linksmai krei
pėsi jis į pačią, — tą šikštuolį Vekselinskį 
cholera nunešė! Aa. Tai laimė! Tai ne
lauktas atsitikimas!

— Amžiną atilsį, — ištarė ji. — Geras 
buvo žmogus.

Ji atsidūsėjo.
-< Teip, geras buvo žmogus,— pridūrė 

jis. — Ką padarysi? Pasimirė, reiškia, — 
atėjo galas. O męs, nesnausdami, turime 
šiandien pat kraustytis į Kauną... Gal kas 
namą užgriebti...

Nugrįžęs namo, jis parašė kelis laiškus 
pažįstamiems į Kauną, pranešdamas, kad 
giltinė pagavo šikštuolį Vekselinskį, o jis, 
Šlibuška, vėl lieka savo namo ponu. „Kas 
išdrįs ant mano savasties pasikėsinti, raus 
ir tą cholera,” — šitais žodžiais užbaigė jis 
vieną laišką.

Ant rytojausA Šlibuškos buvo Kaune 
su visais rakandais ir manta. Vežėjas ap- 
sistoj prie Vekselinskio apgyvento namo ir, 
išlipęs, pradėjo nešti lovas į prieangį.

Išėjo pats Vekselinskis sutikti nelauk
tų svečių. Kaip jie persigando, išvydę jį! 
Čia suprasta, kad kitas kokis Vekselinskis 
pasimirė, o tas biaurusis, su kuriuo Šlibuš
kos bijojo susitikti — da gyvas! Prisiėjo 
meluoti, kad jie tik ant vieuos-kitos dienos 
nori čia apsistot, kol pasisamdys butą.

— Meluojate, vaikeliai, meluojate, — 
atkartojo Vekselinskis, išimdamas popierą 
iš kišeniaus. Tai buvo Šlibuškos laiškas, 
rašytas vienam draugui apie šikštausVekse- 
linskio mirtį. Išvaizdintasis numirėlis per
skaitė laišką ir tarė:

— Važiuokite atgal į Lukėnus, pas 
mane nėra vietos.

Šlibuška degė, kaip uguis, jis teip li
ko įžeistas, kad išdrįso pasakyt:

— Biaurių žmonių nė cholera neneša! 
Vežėjas sudėjo atgal į vežimą lovas, 

liepė atsisėst Šlibuškams ir nuvažiavo ilgo
mis gatvėmis. Kur jie važiavo — niekas 
nepastebėjo.

I
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KORESPONDENCIJOS. aut jo norėjo užlipti; kokiu 
tai budu jis paslydo ir pate
ko po ratu. Darbinininkai 
mažai uždirba, t<xlel prisieina 
už kelis centus gyvastį atiduo

di
, 3 ir 4 geg. d. buvo bažnyti-
niai atlaidai. Kun. Simkevi- 
čius, susiriesdamas, keikė so- 

icijalistus, o ypač A. Antono
vą, kuriam pasisekė Du Bois’e 
sudrutinti jų kuopą. Ant ry
tojaus sakė pamokslą lenku 
kunigas, kuris teipgi neuž
miršo socijalistų. Iškeikė jis 
progresyviškus lenki} laikraš
čius, kliuvo ir lietuviškiems. 
Abu jie siulijo perkūną soci
jalistams, bet po kelių dienų 
jis trenkė į lenkų bažnyčią 
Atvažiavę uguagesiai užgesi
no, tik stogą suardė. Nekask 
kitam duobės —.pats i ja ipul- 
si. J. M.

Forest Cit y, Pa.
2-ra S.L.A. kuopa savober- 

taiuiuiame susirinkime 25 ba
landžio nutarė paduoti busen- 
čiam S. L. A. XXIV seimui 
šiuos įnešimus: 1) kad F. J. 
Bagočius, kaipo visuotinu 
balsavimu išrinktas ir XXIII 
S.L.A Scrantone, Pa. patvir
tintas S.L. A. pirmininku.tu
ri pilną tiesą atidaryti XXIV 
seimą ir kad 100 dol. būtų iš
mokėta Bagočiui. o ne Tarei- 
lai. 2) kad J. Žemantauskas 
75 dolerius už extra darbą su
grąžytų į S.L.A. iždą. 3] kad 
nelaikyti pas kasierių dau
giau, kaip $5,000, o kitus pa
dėti ant didesnio nuošimčio. 
4] kad XXIV seimas pasirū
pintų apie atsakantesnį re
daktorių [ponas V. S. Joku- 
bynas neatsako visuomenišką 
organą rėdyti *) 5) kad 25
S.L.A. seimas, kaipo jubileji- 
nis, būtų laikytas Plymoutli, 
Pa.

2-ros S. L.A. kuop. valbyba: 
Prez. Juozas Gulbinas. 
Sekret. A. Kašinskas 
*) Pasarga: Męs žinome, 

kad nė angelas visiems ne
įtiks, bet argi nėra supratin
gesnio žmogaus už Jokubyną, 
kuris tarnautų visuomenei, o 
ne kelioms ypatoms ir nesiųs
tų kuopų nutarimus į Chica- 
gą-

(Tąsa nno 2-ro pusi.) 
lės ChoraB teip dainavo, kad 
net ausis reikėjo užsikišti, — 
kiekvienas savo meliodija. Iš 
publikos girdėjosi balsai: 
„skidoo!” nuo „steidžiaus!” 
Kitą kartą reikėtų geriau pri
sirengti, arba visai nedainuo
ti.

Vincas.

Chicago, 111.
Gegužės 9 d.,salėj VestSide 

Auditorium, triusu suvieny
tų kuopų L. S. S. Dramatiško 
Ratelio buvo perstatyta pen- 
kių veiksmų drama ,,Širdis 
Jono’’, parašyta Br. Vargšo. 
Veikalas gana užimantis, nes 
paimtas iš darbininkų gyve
nimo ir parodantis pasekmes 
girtuokliavimo. Apart to^ 81 
kuopos vyrų choras padaiua- 
vo dvi daini: ,,Prancūzų Mar
selietė” ir ,,Į Kovą”. Tik 
gaila, kad dainavimas nevi
sai gerai pavyko. Neužsiim- 
siu čia perkratiuėjimu viso lo
šimo, bet pabriešiu tik tuos, 
katrie visai netikusiai lošė .Jo
nas (J. Briedis), lošė perdaug 
šaltai; jo aštri ir nejausmin
ga kalba visai nenudavė įsi
mylėjusi) jaunikaičio, katras 
turėjo išreikšti meilės jaus
mus savo numylėtai Magdei. 
Vincas, jaunas vyras, (J. Le- 
vanas), lošė be jokio gabumo: 
tarsi zuikius gaudydamas. 
Kada jam reikėjo atsikreipus 
į Magdę sakyti: „Eiki va iš čia 
Magdut”, jis atsikreipė į Pet
ronę. Nagas, žmogus gyve
nąs iš palukų [S. Strazdas], 
atliko netikusiai, o kas labiau
siai, tai tas, kad jo kalbos ne
galimą bnvo suprasti: murmė
jo ant scenos, kaip kurpius 
batus siūdamas. Adomas, Ag
nės tėvas [T. Dundulis], atli
ko neblogai. Spirgevičia, Ado
mo kaimynas (B. Vaitiekū
nas), teipgi neblogai lošė. Lau
rukas, Adomo pusbernis (J. 
Lankūnas), nudavė gana na- 
turališkai. Moterų rolės: Pet
ronė, Adomo pati (M. Dun
dulienė), savo rolę atliko ne- 
perblogai. Agnė, jos duktė 
(R. Makaveckaitė),apleidžiant 
nekurias mažas klaidas, gali
ma sakyti atliko gerai. Trum
posios rolės irgi ga
lėjo būt geriau atliktos. Abel
nai sakant, vakaras darė 
liūdną įspūdį. Socijalistai, 
rengdami žmonėms dvasiško 
peno, turėjo nepaisyti į už
darbį, o dailiau viską sureng
ti. Jie neprivalo pardavinė
ti svaiginančių gėrimų. Už
nuodydami žmonių protą, jūs 
neišlaimėsite. Juk socijalisto 
pereiga yra kovoti prieš kiek
vieną žmogaus užnuodijimą 
ir skriaudą. Socijalisto perei
ga yra paliuosuoti darbo žmo- 
nelius nuo nuodų ir traukti 
juos prie prakilnaus idealo. 
Taigi meskite į šalį kaušą,nes 
tai yra žemas darbas! Nesi- 
džiaugkit, kad žmonės garai 
perka tą raugsią, bet gailėki
tės. Laikas būtų socijalistams 
panaikinti tą seną, biaurų 
įprotį ir, vietoj nuodingų va
karų, pradėti rengti dvasiš
kai sveikus, kur žmonės gau
tų gryną ir naudingą peną, 
be jokių užnuodijimų. Juk 
ne skriausdami savo brolius 
męs paliuosuosime juos iš 
vergijos jungo, bet teisingais 
būdami ir mylėdami juos.

Barabošius.

Du Bois, Pa.
27 bal. d. liko tavorinio trū

kio suvažinėtas Antanas Mar- 
kelionis. Paeina jis iš Suval
kų rėdybos, Laipalingio para
pijos. Pasiliko vargingam 
padėjime jo žmona ir ketver
tas vąikų. Priežastis nelai
mės buvo šitokia: nuvažiavo 
jis į darbą (anglių kasyklas) 
ir pasakė jam, kad tą naktį 
nedirbs; nenorėdamas užmo
kėti 10 c. už karą, bandė jis 
pavažiuoti trukiu, kuris tuo 
laiku ėjo, kada Markelionis

I

Kukuoja gegute, 
Lakštingala čiulba— 
Ramu ant širdies.

Dainuoja sesutė, 
Yt širdį kutena. .. 
Bet vis be vilties.

Sau viens tarp pievų ir laukų 
Aš tavęs, miela, laukiu, 

Gimdytoja augštų jausmu, 
Tave išvysti trokštu.

Toli nuo vargo, nuo skausmų 
Save tada pajusiu.

Susirdis.

t ...

t

gau svarbus visuomeniškas 
reikalas, kurios surengimas 
reikalauja daug triūso ir iš- 
kaščiu. todėl širdingai prašo
me lietuvių visuomenės stoti 
mums į pagelbą prisidedant 
savo rankdarbiais.

Visi daiktai paskirti paro
dai turi būti atsiųsti, arba 
nors perstatyti parodos komi
tetui ne vėliaus, kaip iki 1 d. 
Rugsėjo (Sept.) idant butu 
galima suspėti sustatyti kata
logus išstatytu daiktu.

Butu geistina, kad vaikai 
iki 15 meti}, norintieji išsta
tyti savo raukdardius, praneš
tų apie savo amžį, nes tuomi 
priduoda svarbą išstatytam 
daiktui. Vietiniai lietuviai 
su visom informacijom kreip
kitės prie draugystės komite
to kliubo svetainėje 881 
Bau k st., utarnyko ir ketver
ge vakarais, arba pas M. Bra
zauską, fotografistą, ar pas 
J. Trečioką laikrodžių krau
tuvui ūką.

Lietuviai iš tolimesnių 
miešti} malonėkit kreiptis 
šiuo adresu: M. Brazauckas, 
883) 2 Bank st. Waterbury, 
Conn.

Pasitikime, jog musų užma
nymas ras širdingą pritarimą 
nuo lietuvių visuomenes.

W. L. „ŠVIESOS” DRG2 
KOMITETAS. '

s

Redakcijos atsakymai I

w. i>.— Korepondencija ne
tilps, nes nieko naujo.

anglekasio senui. — Apie 
„Dagį” rašote teisybę. Jeigu 
jis nebūtų žemiau kritikos, 
talpintume, bet esant teip,ne
norime bereikalingai žmonių 
užimti, juk laikas brangus: 
panašiems „Dagiams” apkal
bėti — jo nėra.

SMALADEGES VAIKUI. ---- Ko-
respondencija gera, bet suvė
linta. Netilps.

m. keleiviui, Montreal, Ca- 
nada. — Jus įžeidžiate vieti- 
nias draugystes ir nepasirašo
te po korespondencijos savo 
tikros pravardės, kas verčia 
mus abejoti, ar tai teisybė. 
Netilps. Reikia rašyt trum
pai ir aiškiai.

Aukos Kačergiui.
Nuo 15 kuopos L. S. S. A. 

Minersville, Pa. per F.J. Ba- 
gočių prisiųsta 
Buvo 
Sykiu

Vardai aukavusiųjų tilps 
„Kovoje”.

Š5.8O.
27.50 

$33.30

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų gerbiamų

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

Keleivio'’ Administracija.
ATSIŠAUKIMAS 
i lietutuvišką vi= 

suomenę.
Waterbury'o Lietuviu 

“ŠVIESOS” draugija atsi
šaukia į VVaterbnry'o ir ap
linkinės lietuvių visuomenę 
svarbiame visuomeniškame 
reikale ir tikisi rasti savo už
manymui širdingą pritarimą. 
Dalykas tame. Minėta drau
gija, matydama reikalingu 
mą mokslainės, kurios įvyk- 
dinimas reikalauja gerokos 
sumos pinigų, o draugi ja dė
lei silpno finansiško stovio tą 
teip mums pageidaujamą da
lyką iki šiam laikui neįvyk- 
dino. Todėl dėl greitesnio at- 
siekimo savo tikslo, nutarė 
parengti ateinantį Rugsėjo 
menesį rankdarbių parodą, 
kuri tęsis nuo 6 — 11 Rugsė
jo (Sept.) 1909. Parodoje ga
li būti išstatyti visokios rū
šies rankų išdirbimai, kaip 
tai: tepliorystūs, skulptore- 
stės, išsiuvimai, mezgimai, ge
ležies išdarbiai ir -t. t . Už 
įdomesniau išdirbtus daiktus 
bus skiriamos dovanos (prize) 
pagal komiteto nusprendimų. „__ ______ , .......  „„ v .....
Teip, kad tokia paroda y ra į kreipeis į jojo brenč ofisą po j Back Bay.

nuin 3D0 M a iii st., kamba
riai 331 - •» - 3, Worcester, 
Mass. Šlater Bldg. kasdien, 
išskyriant nedelią, nuo D iš 
ryto iki 8 vakare.

D-ras Payne yra, galima sa
kyt, didžiausias specijalistas 
Amerikoj, kadangi daug jo 
amato draugų tankiai pas jį 
kreipiasi, kaipo SpecijaliStų 
meistrą. Prie to da subren
dęs išsilavinimas, tam tikras 
gabumas ir pa tiri mas, įgytas 
laike 40 metų bandymų ir 
praktikų universitetuose, li- 
gonbučiuose ir didžiausia 
privatiška praktika Naujoj 
Anglijoj, reikalavo didžiausių 
elektriškų mašinų, kurios da
bar pas jį randasi. Tarpe jų 
kelios naujausios ir geriau
sios X-Ray mašinos, su kurių 
pagelba jis permato kiaurai 
žmogaus kūną ir atranda li
gos vietą, nereikalaudamas 
ant spėjimų. Jis turi teipgi 
du Inhalatorium kebinetu 
(nors ir vieno užtektų jo ne- 
paprastam darbui.) Tos ste
buklingos mašinos yra dėl gy
dymo džiovos, astmos, užside- 
gimo gerklinių išsišakojimų 
ir slogos. Jos jau tiek išgel
bėjo žmonių, kad dras Payne 
jas pavadino sveikatos kam
bariais. Per jų vartojimą iš- 
gyjo daug žmonių, neturėju
sių vilties jau gyventi ir bai
siai kentėjusių nuo skausmo 
ir baimės mirties nasrų. Sa
lia to da, šis daktaras turi 
daug kitokių mašinų ir apa
ratų, kurie teipgi jam pade
da surasti ligos priežastį ir ją 
prašalinti.

Jus užduotis aiški.
Jeigu jums nusibodo jau 

sirgti; jeigu nusibodo būti 
sunkumu sau pačiam, drau
gams ir šeimynai — eik su 
vilčia pas tą dideli specija- 
listą ir buk per jį apžiūrėtas. 
Jeigu pasakys, kad jus galite 
būt išgydyti, jus tikrai sugy- 
site. Jeigu jus liga bus neiš
gydoma, jis pasakys atvirai, 
ir jus sučedysit šimtus sun
kiai uždirbtų dolerių. Bet tai 
retas atsitikimas, kad d-ras 
Payne pasakytų: ‘‘Aš nieko 
negaliu jums pagelbėt’’. Jo 
liepa prastas gabumas ir toli 
siekiantis mokslas tankiai iš- 
gelbsti nusiminusį jau ligonį, 
kada kiti daktarai atsisako 
išgydyti. Sutrumpink sau to
lesnį skausmą, kentėjimą. 
Nebūk ilgiau fiziškai sugriu
vęs ir nerviškai suiręs. Ateik 
ir buk išgydytas.

D-ras Payne gydo džiovą, 
astmą, užsidegimą gerklinių 
išsišakojimą, slogą 
ba Inhalatorium, 
būdą dėl tų ligų 
ta per Amerikos
kovoje Sll džiova. Pamąstyk 
ką tas reiškia! Prie to da jis 
gydo savo specijališku budu 
kurtumą ir galpos užimą, vi
sas ligas skilvio, plaučiu, ke
penų, vidurių, kraujo, odos 
ir kaulų. Gydo be skausmo 
vežliges ir votis, nevartoda

mas ne peilio ir nesulaikyda
mas nuo darbo. Teip-pat jis 
daro su hermorhaidais, fistu
la. žarnų ligomis, reumatiz
mu ir kraujo užnuodijimu. 
Gydo y pati ngąs vyrų ir mo
terų ligas. Suvytimą jaunys
tes. chronišką ir nervišką nu
silpimą, trumpą atmintį ir ki
tas sveikatos ydas, 
ligas gydo greitai 
mingai.

Nenešk daugiau 
go. Nusivalyk nuo jo. Tegul 
d-ras Payne tau padės. Jis 
yra gatavas ir gali tą padary
ti, tik turi pas jį kreiptis. 
Kreipkis tuoj. Savo sveika
tos, kaipo turto, ne atidėk 
ant kitos sąvaitės.
Prof. Br. George H. Payne

didi? specijalistas
5s.» Boylston st., Boston. 
Mass. Arti miesto knygyno 
ir dailos muzejans, prie 
(’opley są. Telephone 3806

Apgarsinimas.
Daktaras, kuris 

išgydo.
Nepaprastai paranki pro

ga sergantiems, kokią sutei
kia pagarsėjęs d-ras George 
Payne, apžiūrėdamas kiekvie
ną su X-Ray mašina ir duoda
mas visiems patarimą dykai.

Sveikata yra turtas ir link
smybė. Kiekviena beveik liga 
yra išgydoma, jeigu į laiką 
bus apžiūrėta per išsilavinusį 
specijalistą ir gydoma pagal 
naują būdą. Bet didesnė da
lis specijalistų labai aukštai 
brangina savo darbą, teip 
kad neturtingam žmogui sun
ku prieiti.

Žiūrint į tai ir pasišventęs 
ant žemes daryti tiktai gerą, 
d ras Geo. H. Payne, kuris 
gavo nuo daugelių išgydyti} 
savo pacijentų vardą.
“Daktaras, koris išgydo”, 

suteikia dykai patarimą ir 
apžiūrėjimą su X'-Ray mašina 
kiekvienam savo pacijentui. 
vyrui ar moterei, kurie tik

su pagel- 
vienatini 
pripažin- 
kongresą

V isas tas 
ir pasek-

ligos jun-
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So. Kostone dėl 3

\ ardas ir pravarde 

Pačta..........................

Musų tavorai yra 
nugštos vertės, bet 
kainos visų tavorų 

laivai žemos.

So Bostono lietuviu

Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži. vynai ir visoki likienai 
kogeriausi. Gervinus d.d veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

Vietines Žinios.

PARDAVIMAI.

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 D. St.. 

Sontli Boston. Mass.

16 geg.. tu’as J. 
dėlei nežinomos

4-uv 
vai.

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski

galime ją tau 
padaryt.

Z. BUDRECKIS.
Br.ctdvvay So. Boston.

I

\ r'r y

2 namai ant pardavimo
2>2 — 280 4-th st.,

familijų kiekvienas, po 13 kambarių 
Įtais\ ta,viskas gerai 
klauskit ..Keleivio”

, 3.100 prekė. Pa
rėti.

Mrs. Backer, [ięj
31 Revhame. st.. Roslindale. Mass

Pajieškau teipgi Tapilės Povi- 
■ Petro 

Labai 
ar kas 

•ito adreso:

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

«r

aod Stosach Tablets

Pereitoj nčdėiioj So. Bostono lietu-Į 
\h.i apvaikščiojo paminėjimą pradžios 
tnųsit ateitystes Amerikon. Apvaiks- 
< lojimas but o gana įdėmus. Kun. J 
Žilinskis platokai apibriežė lietuvių, 
ateiv\stes istorija: A. Ramanauskas i- 
l.awrencv'o kalln-jo. kaip lieluviai pra 
dėjo aj»ig> venti Naujoj Anglijoj: kun.

I Žilu.skis nurodinėjo, kaip skaudžiai 
i'.ei\ vste atsiliepia aut Lietines, kurioje 
pasilieka tik seneliai ir vaikai, o svei-i 
kiaus.os spėkos ištraukia į Ameriką, ■ 
kur fab.įkitosi* greit sunyksta. Prie to 
da palieka daug nelaimingų moterų. [ 
vaikų ir 1.1. Dr. E. Matulaitis aiškino' 
apie VVaterbury "o lietuvių rengiamą pa
roda; kun. Peža. užbaigdamas prakal-1 
bas, pasistengė nors ant galo įkąsti lie
tuvių laikraštija.

Išviso kalbėjo ir skaitė apie atei- 
vystę 10 ypatų. Tarpe prakalbų buvo 

’rlekiemacijos ir dainos.
Ant minėto apvaikščiojimo teipgi su

sitverė fondas leidimui vadovėlių lietu- 
v. kotus mokslainėms. Tam tikslui bu
vo padaryta kolekia ir su-elpimui mi
nėto reikalo suplaukė SlsG.oz. Kaip 
kun. Žilinskis pranešė, tad panašus ap- 
vaikščiojintai bus rengiami į*> visas ap
gyventas lietuviais Amerikoje vietas ir 
renkamos virš jaminetani reikalui au
kos.

Pi eitam No. .,Keleivio'’ buvo pagar
sinta. kad nedalioj, 15 geg.. 10 tai. iš 
rito ,.Keleivio” redakcijoj bus vietinės 
lietuviu socijalistų kuopos susirinki
mas Neapkenčiamiems socijalistų tas 
nepatiko. Jie pranešė policijai, kad čia 
busiąs anarchistų susirinkimas. Neda
lioj. apie 11 va andą ir atsibeldė 3 į>o- 
licniotiai. Bet nieko neĮ>e'e ir užgėdin- 
ti už užsivarinejima. tuojau išsinešdino.

tarpe 
atsirado Iitiosutirių šnipų.Kar
tas nuo karto jie vis praneša 
policijai tai apie ^anarchis
tus’. tai šeip visokias skun- 
daspaiuiHia. Šiomis dieno
mis jie a: skundė vieną savo 
tautieti, buk jis gyvenąs su 
mergina be šliubo. Mat tas 
Peltivis ne eniai ai>sivedė.bet 
nekel • .liitnviškų” vestuvių. 
Tamsi o iams tas pas rodė tur
būt nepadoriu darbu. Irstai 
vieną naktį Įsibruka policija 
ir klausia: ,.Su kokia merga 
tu gyveni; Parodyk mums 
ją’- Bet šiam atsakius, kad 
jokios mergos pas ji nėra, kad 
jis gyveria su pačia ir paro
džius prie to da dokumentus, 
pelivistai.nosis nuleidę, išėjo.

Biatirus tai paprotis skųsti 
savo žmonės.

TEATRAS.
28 gegužes. 8 vai. vakare. DA1II 

i.REN HALI. I J. ant
ver gatvių. -No. Bostone bus Į«rst.;t\ta 
I veikmių drama ••ALKANI ŽM<>NLX 
Yia l--i labai įdomus veika us r ii 
mą sykį bus perst.lt> tts anl sceli - 
ke Lietuvių Socijalistų susįvažiat

KONC ERTAS ir ŠOKIAI
29 geg. S vai. vakari*, lietuvių s 

tumėje. i>o No. 11*6 Broadwa> Ėst. bus 
didelis koncertas ir šokiai. Kone, rtas 
susidės iš muzikos, deklemacijų. damų, 
nionoliogų ir tt.

DIDELES PRAKALBOS.
30 geg., 2 vai. po pietų lie

tuvių svetainėj bus didelės 
prakalbos. Kalbės iš visur su- 
sivažiavę socijalistų delega
tai. Bus gvildenama daug 
žingeidžių klausimų. Įženga 
v iriem dykai.

Kaip aut teatro, teip ant 
koncerto ir prakalbų visus 
kviečia. KOMITETAS.

KETE KIVIS

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

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite dideles vertes 
knygelė. Ta knygele pasakis ai&kei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė tuokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negauname jokios pagelbos ta, apatiugai dykai gauta kuygelž dėl vyru, jums bus 
vertesni Uagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Patnikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prisiosma jums vysai dykai ta brange knygelė.

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

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti mau vysaidykai, jusu abgarsinta knygele.

Rusiška- Lenkiška - Lietuviška
APTIEKA

349 Harrison
Boston, Mass

l*aješkau Draugo Petro Adomavi
čiaus: paeina iš Kauno gub., I kmerges 
pav.. N ešintų parap.. Užubalių kaimo. 
Jis pats ar kas apie jį žino meldžiu 
duokite žiuę šiuo adresu.

R. Peslevičia
9 Uongres st.. Rumford Fals. Me.

Oftiso Trleph. *27 7-1 ( iu-isea.
Gyvenimo Teleph. 1337-1 Cnmbr.dtre.

S. F. Polakie vviez
Graborius ir Raisamuotojas

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipg: 
parsamdo karie tas ant veseiiių ir krik
štynų

CHELSEA office: 70 Broadvvay
Atidary tas nuo S iki !•

Gyv. vieta: 1*3 Bridge st . (ambridge

• • vi a O •Paueskournai
Pajieškau giminės Stanislovo Baltre 

uo. Paeina iš Kauno gub.. Paneveuo 
pav.. Unciškių sodžiaus. Me Ūžiu atsi
šaukti: jis pats, ar kas kitas t' iksit s 
pranešti, už ka busiu labai dėkingas.

P. Baltrūnas. '.i»i Oak st.. Lawrence. 
Mass.

Pajieškau savo pus.serės, Marijonos 
Pakinky'tės. Apie lt> metų kaip Ameri
koj- Paeina iš Suvalkų gub.. Nau
miesčio pav.. Lukšių parap.. P.inių 
kaimo.
laičiutės ir Marcelės Šutuk-s ir 
Balaičio. Visi Lukšių parapijos, 
svarbų reikalą turiu. Jie pats, 
kitas meldžiu pranešt an

A. Milkaitis
194. N. 4 st.. Brooklyn. N. Y.

PIGIAI parsiduoea 9-itį kambarių na 
mas dviem šeimynoms uz $S0i>. Savi
ninkas išvažiuoja kitur, todėl greikai ir 
pigiai pa i verst iū parduot. Ateikit ap
žiūrėti. be abejones ji.nis patiks.

J. F. McLaughlin.
2G0 Tliird st.. So Boston.

Parsiduoda.
Namas su 11 kambarių ir 3125 pėdų 

žeme. Netoli nuo Uity Point stry tkario* 
Kaina prieinama. Kreipkitės šiuo adresu: 

J. J. Bixby
320 Kirst st., So. Boston. Mass.

NAUJIENA!
BRt >1 >BINE HALI. išsiduoda ant ves

tuvių arba Šeip kokio pokilio. su visais 
rakandais ir indais už *,'15.00.
311 Albany st. cor. Dover st., 

Savininkas J. S1DMAN

20 Laconia st., Boston, Mass.
Telefonas 1364—1 Tremom.

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Vonians Medical 

Uellege Bajtiuiore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
pa’.ago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay
264 E st., kampas Boven st.

So. Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei ne 
vienoj, tai kitoj iš minėtu vielų 
visada galit rasti.

— Užtikrinta per W. E. Severą Co. stilyg maitinimosi ir gydymosi 

tiesomis 30 Birželio 1006 m.

Nusilpęs Skilvis
Su visokiais suirimais, tokiais kaip štai: nemalimas, 

dispepsija, karštis, diegliai, vidurių sukimas, geltligė, 
pagedimas tulžies, skilvio neuralgija, užketėjimas, ner
vu dispepsija, reumuo ir viduriu sukimas, reikalauja 
gaivinančio vaisto, tokio kaip

SEWER0S

L - n cPfr*,_

y.ĖŠRĖiug-'

-n.. .e'M. 10’*-

idant sustiprinti ir priduoti naujos energijos ir skilviui 
veiklumo. V ra tai daiktas sustiprinantis, vertas užsiti- 
k-*jimo ir paskirtas atlikimui didelių darbų visuose atsi
tikimuose nusilpimo, sumenkimo, pavargimo išsiemimo, 
apsunkino, pražuvimo gyvumo ir 1.1. Kekomendojamas 
seniems ir jauniems. Tikras draugas motinu ir merginu.

Kaina 75 c.

TURĖJO VIDURIU SUIRIMĄ
1 u re jau suirimą vidurių, šonų gėlimą, širdies plakimą irabelną išsieminią 

kaip tik pradėjau vartoti Severos Gyvasties Balzamą su pupelėms dėl skil- 
. praėjo visi negerumai ir šiandien jaučiuos sveikas ir išgydytas.

ROBERT HUNDECEK, 1102 Walnut avė, N. E. Cleveland, Oliio.

SVEIKATOS RAUDONUMO
veido pas ^sergančius anemija.

Severus kraujo valytojas
gn i'ai ir jas.-kmingai sustiprina kraujo spalva, 
pra alina žalsvą UblBk imą ’. e:do ir nuo jo žmogus 
pr.id' d- smagiai jaustis. Nuo ••gzemo. pakilimo 

num.lų ir tt. Parankiausia vartoti pavasaryje.
Kaina .sl.Otl.

PAIRĘ NERVAI!!
Kada nervai esti nesveiki, pairę, neramus.

Severus N'ervotonas
priduos iį.-ms gyvumo ir sugrąžins prigimta spėka. 
•Jis yra neapkainuojamu vaistu visose neri ų ligose. 
Tikriausias susti pri n tojus smegenų ir nervų siste
mos. Nuo galvos skaudėjimo, nusilpimo protą, ne- 
mie.s s. ir kitų tam panašių negerumų.

Kaina $1.00

DAKTARO PATARIMAI DOVANAI.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

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

O N A B A KON AIČIUT E
105 Broadvvay, So. Boston.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys.

Siuvant visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujatn plotinas ir išprosi- 
uame. Darbą atliekame visa
dos aut pažadėto laiko k ne
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

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

dirbtuvė yra įrengia puikiau 
sim, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku datha artistiškai. Padarau fotogra*

l tijas kuopuikiauMai, malevoju natūra
i liškoni parvom, iš mažų [ladidmėju ir tt 

Esant reikalui einu į namus fotografuo-
' ti. teipgi nedeldieniais fotografuoju. 

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias impiginimas So. Bos

tonu.
Moteriškos skr> belės, jakutes. kei- 
pai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mados krikštui pan-dų. Teipgi pa- 
iedeme už pigiau ir visus kitus ta- ( 
vorus, kaip tai kuperus. valizas iri 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOVVITZ,
128 Broadway GarPe 
ir B gat) S. Boston, Mass

dirba lietuviškas klarka

NVilliam C. Brūzga. 
John J. Lowery 

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokiu audimu ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siulJps ir 
overki ius. U/orie pa
žiūrėt mus naujosUir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drajiaiią, 
mes 
t uoj

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda, nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aplit korius K. MDLAUsK AS.

Savininkas
Edvardas Daly

- W- Broadvvay kampas l)or- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per espresą gyduoles prsiusim

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone irMassachusetts Valstijoj.

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

•• G vai. “ 8 vai. vakare.

419 BoyLston st. ruimas 432 
BOSTON. - - MASS.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Speciališkimas.

366 Second So. Boston, Mass

S. B. kLEIN
22> Broa.hvav So BOSTON, Mass. 

kampas C st.
Užlaikom cigarus, tabaką, pipkes 
ircigaretus. Parduodame daugme- 
meiioj ir smulkmenoj. Užlaikom 
visokius rašomus dalykus ir saldu
mynus C garus parduodam dėžutė
mis (baksnkais. Pigiai parduodam 
rusiškus papirosus ir gilzas. Pigiau
sia ir geriausia vieta Bostone. Tu
rim gražiausių postkartčių. Kalba 
me lietuviškai ir lenkiškai”.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesic
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir G iki
8 vakare. Telephone 1907—3 Richmont

Dr. S. ANDRZEJEHSKI
Vienatinis lenkiškas Dentista

HOTEI. CLI.YDE
kabeliu st,. kampas Columbus avė. ir 

Berkelev st . BOSTON, Mass.
17? l'ambridge st.. E. Cambridge. Mass.

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

Nedėlit mis nuo 9 ilfi 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

Rozmoiva po Polsku. Francuzku. Nie- 
miecku i Angielsku.

J. E. NOLAN
naujausios mados

JMfc. Graborius ir l‘*a įsa m uoto jas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadvav, Sc BOSTON.
Gyvenimo vieta 615 Broadvvay.

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra 

nešu kad uždėjau Naują skrybėlių dirb
tuvę. -kur galite gauti gražiausių skrybė
lių už pigiausia prekę. Reikalaujančios 
ateikite pas

M. MILIUVIENĘ
264 E. ir kampas Bovven strevt

SO. BOSTON. Mass.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN

Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone.

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikom teipgi visokias skry
bėles. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavoms parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikit* 
pas mus.

233 Brordway, So. Boston.

Tabako ir Papirosu.
Pranešu visiems karie t ik vartoja ta

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

I. FOX
310 Ilarison avė., BOSTON.
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NAUJAS ISRAI1IHAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tuksiančiai pliku Žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmonės užsiūki mums 
ir musu gydoiėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą. Pui kus. Didervines, Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugybę padėkų.

J. M. BKUNDZA ( O ,
Broadnay i S. 8 st., Broelyku.N. Y.

10,000 Nepaprastas Pardavimas 10,000
Laikrod į LAIKRODĖLIU Laikrod-

Isz priežasti'-s didelės bedarbės, kuri tęsėsi Amerikoje daugiau kaip 
metus laiko, daugelis laikrodinių pabrikų turėjo iszparduoti savo tavorą 
už daug pigiau, negu kasztuoja jo padarymas. Musų gerai žinoma firma 
laikoto' krizio supirko su virš 10.000 gražiu taip kaip pirmos kliasos laik
rodėliu. Męs juos nupirkom teip pigiai, kad dabar galime pardavinėti už 
labai pigias kainas, o tankiai už ketvirtą dalį tikros jų prekes.

ATYDA: Męs turime daugybę vyriškų ir moteriškų laikrodėlių auksu 
pavilktų 14 Karat. su Hunting viršais, stipriais viduriais, ant 7 akmenų, 
gražaus darbo, eina teisingai, jeigu pages perdu metu, mes {>ataisysim dy
kai. Tie laikrodėliai visados parsiduoda po $15 arba $25.

□fc. MĘS PARDUODAM 1’0 $4.95
kiekvieno laikrtnlėlio męs nusiusime jums 

gražiu l eie’eliu ir sagutę dykai. Užsisakant koki 
nors laikrodėlį, moterišką ar vyriška, atsiųki 
te mums $1.00, o męs jums siusime laikrodėlį, re- 
1 eželį ir sagutę. Likusius $3.95 jus užmokėsite at
siėmę daiktus.

Jeigu jus busit neužganėdinti iš tų daiktų, pri- Z 
siu Uit juos mums bėgyje 90 dienų, o jums bus 
sugražinti pinigai.

Tuksiančiai žmonių naudosis iš to nepaprasto 
pardavimo, migi jums patariant užsisakyti tuojau a 
.!ijs niekados nesulauksite kitos progos, kad įgy- ’ 
ti tokį laikrodėlį su dailiu retežėliu ir 'sagute 
už $4.95. Yisus užsakimuus siųskit šiuoadresu:

AMERK AN WAT(’H and SALES
31-32 I’ark Row, Department 180,

COMPANY, 
N’EW YORK

* NValtham ir Elgin 
laikrodėliai: auksi- 
niai, sidabriniai ir

nikeliniai.
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SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagn neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusin armonikų, skripką 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. C’isto au
kso 14 K. Šliųblnių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių. adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie
tuviškoj kalboj,gražių popierų dėl rasimo gromatų su puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konventais tuzinas už 25c / 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $6.00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom pti-lap. 1127 dručei atida
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo

. ' . ; / kųno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdaugvbę kito
r y 4-7/ *’.-<!• Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydvma, 14 K.

paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1,66. Prisiųs- 
---- ■SS5sĮl^SK~^kite savo »ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka-
. talpgą dyKai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta-
- 'f/'VįV'' ' vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 

gausite, teisingus tavoms.
Adresuokite: K. WILKEWICH, 142 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Pirmutinis Lietuviškas Bankinis Namas

* W. DACKEFIGZIŪS *
Notarijnšas ir Slidžia taikos.

23 Salėm street. BOSTON. Mass.
LAIVAKORTES
šifkortes parduo
du ant geriausių ir 
greičiausių laivų 
už p’giausias pre
kes.

*

*

*

*

*

*

Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus 

TIESIOG IŠ PADRIKOS 
ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran
tuojame. Atsimink muši} 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

VVashington * 
Jewelry Co. * 

4- 387 Washington st., (vienus trepus) BOSTON, Mass.

PINIGUS
Išmainau visų vieš 
patysčių pagal tos 
dienos kursą. Teipgi išsiunčiu ir gvarantuoju kad nepražus ir greitai 
gaus. DOVIERNASCIUS užsilikėjimus išdirbu kiekviename reikale, 
.h igu kuri" tur palikę kokį nors turtą Lietuvoje ir nor jį p<Twst kitam 
arba pavesti likusiems ten broliams arba gentims, kreipkitės prie mus, 
o męs padarysime jums viską kuogeriausiai. _

Jeigu kurie turite paskolinę kam nors Lietuvoje pinigų ir nenor su 
jums pasiteisti. tad jei norite nuo jų pajieškoti, atsikreipkite prie mus.

PATIKUS NELAIMEI prie kokio nors darbo, jeigu sužeidžia 
darbininką ne per jo paties kaltę, bet per kompanijos apsileidimą, tad 
kreipkitės prie mus. o męs duosime teisingą rodą.

Pinigus priimam ant apsaugojimo ir mokame už juos pro. *e n tą. 
kariais mokame didesnį už kitas tvankas.
Visokie paaiškinimai ir patarimai dovanai. Norin- 
tiejie gaut patarimą per laišką tnr apmokėti pačtą.

VV. DACKTTMCZIUS 
*2:JSATJL\I ST, IJOSTON, mass.

perst.lt

