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IŠ RUSIJOS
patinka „obrusiteliams \ į 

Poltavos žemiečių valdyba Į 

iuntinėjo visiems valsčiams 
žemiečių mokykloms knyge- 

k orioje ukrajiniečių kal- 
aprašytas žinomojo ukrai- 

ečių dainiaus Ševčenkoj 
fvenimas. Tas labai nepa- 
’ o mokslų apskričio globė- 

ir jis paliepė atimti ją 
»mokinių. I

Per praėjusią sąvaitę, I 

m.ui nusprendus, nužudy- 
išvisoll žmonių: Odesoje 
5, Sevastopolyje— 3, Eka- 
noslave — 2 ir Elizavet- 
■je— 1. Nuteista nužu- 

18 žmonių.

Pirmoji gegužės diena 
pagal naujo skaičiaus Rusijo
je praėjo ramiai. Darbiuin- 
kai savo šventės beveik nvap- 
vaikščiojo. Tiktai Rygos ir 
Varšuvos miestuose kai-kur 
buvo iškeltos raudonos vėlia
vos.
Liaudies universitetas.
Ekaterinoslave steigiamas 

yra liaudies universitetas 
antrosios Durnos atstovo Ka- 
ravajevo atminčiai, kurį už 
mušė juodašimčiai. Iki šiol 
jau surinkta aukų apie 20 
tūkstančių rublių. Kada lie
tuviai susilauks tokių univer
sitetų?

Rinkimai Suomijoje.
X

Šiomis dienomis prasidėjo 
visoje Suomijoje rinkimai į 
Suomijos seimą, kuris šią žie 
mą buvo paleistas. KoJ kas 
galima spręsti,jog bus išrink
ti da kairesni atstovai, negu 
buvo pirmiau. Tenai vos spė
ja vieną seimą išrinkt, kaip 
žiūrėk, jau jį Rusijos valdžia 
ir paleido. Nežinia, kaip il
gai šits seimas gyvens.

Socija 1 deniokratų byla.
Maskvos teismas nagrinėjo 

socijaldemokratų bylą. 18 
ypatų nuspręsta į katorgą, 12 
į kalėjimą. Tarp jų randasi 
Maskvos universiteto profe
sorius Račkov, kuris kalėji
me užsiima mokslo dalykais. 
Abelnai. Rusijos kalėjimai 
kur kas labiau užimtimokslu, 
negu jos mokyklos, kur pro
fesorių ir mokytojų vietas už
ima pclicistai ir unteriai.

j licmeisterį l^orčeuko, kuris ir 
sulaikė ji. Turbut, kulkų 

: pristygo vargšas.

Geriau bemoksle.
Orenburgo policija darbuo

jasi prieš mokslą: čia yra aug- 
i štesni kursai, į kurių lekto
rius nepriimtas ne vienas iš 
8 kandidatų, pasiremiant aut 
įvairių jos nurodymų.

Valstiečiai nenori caro 
degtinės.

Žalienų (Lietuva) valstie
čiai savo sueigoj nutarė pra
šyti, kad šitame valsčiuj bū
tu uždarytos aludės ir mono- 

’ poliai. Turbūt, suprato, kad 
alkoholis ne ką gerą atneša.

Sau dirba.
Nikolajeve liko be darbo 

uaug spaustuvės darbininkų. 
Jie sumanė išleisti savo laik
raštį „Trudovaja Kopeika”. i

šiuieji ir spalininkai visa ger
kle rėkė, idant mokykla bū
tu tikrai rusu dvasioj veda
ma.

ŽINIOS IS VISUR

IS AMERIKOS

Apsaugojimo lėšos.
Volyniaus rėdyboj ant sar

gybiniu užlaikymo išleidžia
ma yra kas metai 614.000 rub
lių. Policijos reikalams asig 
nnojama 129.000 rublių. Ži
noma, čia nereikia priskaity- 
ti to turto, kuri tėvynes,,sar
gai” kreivu keliu Įvaro Į sa
vo kišenius.

Caro bernas nugalabintas.
Tobolskas. —Tūlas ištrem

tas politiškas prasikaltėlis 
nušovė čia grįžusį iš valdžios 
iždo katorgos kalėjimo pri
žiūrėtoją Mogiliovą. Užmu- 
šikas, besigindamas nuo per
sekiojimo, sužeidė vieną mo
terį, miestsargį ir šaudė į po-

Vokietijos socijaldemokra- 
tų pajiegos.

Paskutinis socijaldemokra- 
i tų partijos pildomojo komite
to pranešimas Berlyne liudy- 
ja, kad 1905 metuos Berlynas 
turėjo 41.700 socijaldemokra- 
tų; priklausančių į partiją; 
1909 metuos skaitlius priau- 

X 

go iki 90 tūkstančių. Šitame 
skaitliuj 7.600 moterų. Įplau
kos pasidaugino iki 36.000 
dolerių. Apart to, įplaukų 
iš laikraščio ,. Vorverts” yra 
32.000 dolerių, kuriuo > suvar
toja naujų soc.-demokratiškų 

kurio keli numeriai jau pasi- | laikraščių įsteigimui ir agita- 

rodė. Gražus sumanymas.

Užbaigta byla.
Sevastopolio kariškas jūrių 

teismas užbaigė paskutinę 
bylą apie matrosų sukilimą 
1905 m. ant Juodųjų jūrių. 
Tūlas Kazakov buvo kaltina
mas už įdavimą revoliucijo- 
nieriams dviejų laivų. Kaza- 
kovą pasmerkė ant 20 metų į 
katorgą, o likusius į areštam 
tų skyrius. Garsusis sukili
mo vadovas Smidtas, kaip 
visiems žinoma, liko sušaudy
tas.

Profesorius ir (luinos at
stovas prieš caro teisiną.

Odesoj kaltinami už karš
timą krasos darbininkų ir 
telegrafistų prie>streiko du 
dideliu vyru— Valstybės Dū
mos atstovas Pergament 
profesorius Seženickis.

Moterų mokykla.
Varšavos universiteto 

fesoriai užimti išdirbiniu 
jekto apie įsteigimą augštes- 
nių kursų moterims.

Yra viltis, kad 
nyj minėti kursai ats 
Labai reikėtų, nes 
moterys visai mažai turi 
kyklų, ypač augštesnių.

Teroras veikia
Liubline teroristai užmušė 

policmeisterį ir tris jx>licistus. 
Paskui juos pačius suarešta
vo. Turbut, negreiti buvo. O 
gal tik pašalinius suėmė, nes 
tankiausiai teip atsitinka.

“Karžygiai" linosi.
Iš Petropavlovskos tvirto

vės liko paleisti žinomi Rusi
jos su Japonija karės karžy
giai — Port Artūro apgynė
jas nelaimingas Steselis. ir 
Cusimos mūšio auka Neboga- 
tov. Galės ruoštis į naują ka
rę bet... jau su kuo kitu.

Juodašimčių laikraštis nu
kentėjo.

“Znamia” ir “Pravo Žižni” 
už užsipuldinėjimą ant pre- 
miero Stolypino tapo nubau
sti trim tūkstančiais rublių. ' 
Jeigu ko ministeris užsima
no, tai net pats caras negali 
priešintis.'

* Balandžio 17, 20 ir 21 d. 
Durna svarstė žmonių švieti
mo ministerijos sąmatą. De-

ir

pro- 
pro-

rude- 
idarys. 
Rusijos 

mo-

į vijai. Berlyno socijaldemo- 

kratai neužganėdinti tuomi: 
jie tikėjos, kad narių partijoj 
turės būtį 100.000, o įplaukų 
50.000 dol.; iš laikraščio gi 
37.000 dol. Jie sako, kad šių 
metų pabaigoj partijos narių 
skaitysis 150.000, atmetus 
tuos, kurie už socijaldemo- 
kratus balsuoja, o nepriklau
so į partiją. Jau irteipjųdar- 
bas eina sparčiai, rodos, ne
reikėtu skusties. Kur tikI -

i augščiau pakilus kultūriškai 
tauta, ten daugiau socijalis
tų.

Laivyną didina.
Paryžius, 22 geg. d. Jūri

ninkystės vyriausybės nariai 
sutiko ant to, kad Prancūzi
jos laivynas būtų padidintas 
iki 38 kariškų laivų. Tokiu 
budu Francuzija pagal savo 
kariškas spėkas ant vandens 
užims ketvirtą vietą. Laivų 
budavojimas prasidės 1910 
metuos.

Ir Anglija laivyną padidis.
Kabineto pirmininkas As- 

guith ir užrubežinių dalykų 
ministeris Grey įnešė į minis 
terių kabinėtą, kad reikalin
ga esą padidinti laivyną ir šį
met busią padaryti da 4 lai
vai. Vargiai ką dabartiniai 
valdonai galės veikti savo lai
vais, kada valdiniai ne tiktai 
karių pradeda neapkęsti, bet 
ir pačių valdonų.

Ekspliozija revoliucijo- 
nieriaus name.

Tavrizas, Persija. — Na
muose, kur gyveno revoliuci
jonierių vadas Satar-Han, 
pasidarė baisi ekspliozija. Už
mušta 4 ypatos ir sužeista 77. 
Satar-Han, tame laike buvo 
išėjęs, todėl liko gyvas. Labai 
gerai, kada teip laimingai iš
eina.

Kariiimenčs reikalams.
Konsta ntinopolis.

sis vizirius prašo, kad parla
mentas duotų 15.000 000 do
lerių suorganizavimui kariu- 
menės pagal naują būdą. Ke
tinama į ją priimt didelįskait- 
lių krikščionių, kad skerdy
nėse kari u menė nebūtų vien
pusiška.

Orlaivių linija.
Galutinai nuspręsta įvesti

reguliarišką susinėsimą orlai
viais tarpe Strasburgo ir 
Fridrichsgafeno. Žadama pra
dėti nuo 10 gegužės 1910 me
tų. Orlaiviai važinės žmones 
iš miesto į miestą

Nori likti neprigulniiii- 
gais.

Mania. — Filipinų seimas 
užgyrė reikalavimą būti ne- 
prigulmingais nuo Suv. Vai. 
Panašus įnešimas liko pripa
žintas seimo jau ir pernai. 
Nors ir teip ponas Taftas rū
pinosi apie Filipinų gyven
tojų gerovę, vienok jie geis
tų, kad jis su ja pasitrauktų.

Darbininkus renka-
San Juau, Portoricco. Ha- 

vajaus plantatorių (daržinin
kų) įgaliotinis atvyko į Por
toricco surinkti reikalingą 
darbininkų skaitlių darbavi
mosi ant cukraus plantacijų. 
Juos veža savininkų iškaš-i 
čiais iki Ha\vai, kur jie gau
na būtą uždyka ir 35 dol. mė
nesi nes algos. Beveik negir
dėtas dalykas. Turbūt, nori
ma, pasigarsint, kad darbi
ninkai pradėtų iš visur plauk- bus užimta policijos ir 
ti ir galima būtų numušti džios 
jiems algas. Juk kaip tik 
daug darbo rankų, teip jos 
darosi pigios.

Aukso kasyklos atrastos.
Į Berlyną atėjo žinia, kad 

Piet-Vakarinės Afrikos dalyj 
priklausančios Vokietijai, li
ko atidarytos aukso kasyklos. 
Kasyklų vieta vadinasi Kalk- 
fontein. Nelabai galima ti
kėt, kad žinia teisinga.

Roosėveltas buivolą nušo
vė.

Nairobi, Afrika. — Roose- Į 
veltas su sunumi Kermitu 
medžioja palei upę Nairobi, j 
Vakar jis nušovė didelį bui
volą (turą). Galės užsikąsti. 
Jam tik buivolais ir maitin
tis.

r

Didi-

Vėl tiek pat mokės.

Pittsburge ‘‘Indepeudent 
iSteel Co.’’ nuo i balandžio d. 
šių metų buvo numažinus sa
vo darbininkų mokestį ant 10 
procentu. Šitas palietė 35.000 

'darbininku. Nuo 1 birželio d. 
vėl bus mokama senoji alga. 
Turbut, darbai pradėjo ge 
riau eit.

!$ LIETUVOS
Geras pelnas.

Chicago, III.— Čia lankėsi 

žinomi Italijos lakštingalai 
po Karuzo vadovyste. Laike 
dviejų šąvaičių jie uždirbo 
175.000 dolerių. Jeigu ne
būtų apsirgęs Karuzo. tai pel
nas būtų siekęs du syk 
desnę sumą.

Dangų muštuoju.
Visos pasaulės astronomai 

užsiima pastaruoju laiku dan
gaus išmastavimu. Šitas dar
bas prasitęs 20 metų. Ant 
rnapos patilps vienuolikos pir 

! mojo didžio 5.000.000 žvaigž
džių ir sekančio didžio 50.OO
O.OOO žvaigždžių. Jau nu
traukta 22.000 su viršum pa
veikslų ir apie 2.000 išpiau- 
styta ant vario. Ką gi jiems 
padarysi? Lipa į dangų ir vis
kas.

Policistų laikraštis.
Chicagos policija pradėjo 

išleidinėti savo dienraštį: 
„Eveneng Chicago Star”. Ji 

\a 1- 
1 ; darbininkų reikalais.
ISandarbininkaus joj 4000 po- 

licistų. Aš manau, lazdomis 
jie gali sandarbininkauti. bet 
ne plunksnomis.

Pinigus pavogė.
Spoken, N. Y. — Šeši vy- ■ 

rai. užsidėję narves ant vei- i 
du, sustabdė krasos traukini 
ir išplėšė 20.000 dolerių. Ge
ležinkelio valdyba duoda po 
10.000 dolerių už pagavimą 
bent vieno iš plėšikų.

Kiek prekiavo Purenąs?
Paskutinėse dienose liko 

tikrai sužinota, kaip bran
giai prekiavo Rusijos valdžiai 
Purenąs, kuris apie pusantrų 
metų prasėdėjo New Yorko 
kalėjime, — tai 20 tūkstan
čių dolerių. Negana to, ji ne- 
isgavo Pureno ir negalėjo pa-’ 
karti. Iš proto caras nenoro
mis gali išeiti.

Nužudytas šnipo draugas.
Slapta italų draugija „juo

doji ranka” užmušė šnij>o 
Petrosino draugą P. Pūčio. 
Jam buvo išanksto pranešta 
apie nužudymą. Petrosino, 
kaip jau buvo pranešta, liko 
nužudytas Europoj šitos pat 
draugijos, o Pūčio New Yor- 
ke.

Geri šokiai.
Paryžiaus garsi šokėja Izi- 

dora Duncan teip užinteresa- 
vo naujais šokiais Paryžiaus 
gyventojus, kad jie ketina 
uždėti draugiją, kuri rūpin
tųsi Išmokinti savo narius pa
našiai šokti.

Streikas užbaigtas.
Paryžius. — Valdiškų dar

bininkų streikas apskelbtas 
užbaigtu. Darbininkų orga
nizacija susitaikė su valdžia. 
Vienok tarnaujantieji ant 
laivų vis da streikuoja.

Svečiai Londone.
Į Londoną atvyko 35 vokie

čiai. Jie yra miesto svečiais. 
Rengiama jiems įvairus 
banketai. Didžioji pusė jų 
susideda iš Vokietijos valdi
ninkų.

Nekviesti svečiai.
Monrovia, Liberija.— Ame

rikos komisijos nariai pa
siųstieji nuo Suv. Valstijų 
atlikti santarmę su murinų 
respublikos diplomatais, liko 
primti nemaloniai. Gal jiems 
nepasiseks nieko tokio pra
vesti,kas būtų naudinga Suv. 
Valstijų kapitalistams.

Bedarbe.
v

Peru. Čia siaučia baisi be
darbė. Valdžia priversta rū
pintis bedarbiais, vengdama 
sukilimo.'

di Vištų miestas. _
50 mylių nuo S. Francisko 

raudasi miestelis Petalumo, 
kur gyvena apie 6000 žmonių 
Jie užlaiko tiek daug vištų, 
kad kas metai parduoda po 
120.000.000 kiaušinių. Beveik 
visi gyventojai užsiima vištų 
veisimu. Kiekviena višta at
neša 2 doleriu, nes labai tan
kiai deda. Vargšų mieste vi
sai nėra.

Naujas mokslas.
Columbus, Oliio. Į vietinį 

universitetą bus įvestas mok
slas apie bevielinį telegrafą. 
Tai pirmas atsitikimas žmo
nijos istorijoj.

Iš numirusio prisikėlė.
21 gegužės d. Edwardsvil- 

lej, Pa. pasimirė vienas lie
tuvis. Liko pranešta grabi- j 
ninkui, kuris atėjęs aprengė 1 
numirėlį ir nuėjo atnešti gra
bo. Sugrįžęs neatrado jo ir ■ 
nusigando. Pasklydo gandas, 
kad velion’s prisikėlė, bet 
greitai liko sužinuota, kad jį 
aprūpinti paėmė kitas gra- 
biniukas, kada pirmas buvo 
išėjęs grabo atsinešti.

F. Navikas.

Pasaulės prekyste (vaizba)
Vaizbos ir triūso ministeri- I 

jos statistiškas biuro paduoda 
žinias, kad 1907 metuose vi-! 

pasaulėj buvo išvežimų 
14.000.000.000 dol. ver-Į 

o įvežimų aut 1 (>.000.000. i 
dol. Suvienytoms Valsti- 

iš šitų skaitlinių pri-

New Yorko turtas.
Nejudinamoji Nexv Yorko < 

vertė siekia $6.800.000.000. 
67 procentai šito turto pri
klauso žemės apkainavimui ir 
priklauso kokiam lOO.Ooogy
ventojų, po kurių globa pa
vesta penki milijonai žmo
nių. Jeigu jie panorėtų, turi 
tiesą visus gyventojus išva
ryti iš New Yorko.

Neteisingas padorius.
Chicago j sugautas pasto

rius F. A. Lapper, kuris ati
darinėjo laiškus su pinigais. 
Tyčia liko paleisti penki laiš
kai, vieną kuriu jis ir atida- 
rė. Čia jau išsisukt negalėjo 
ir teisinosi, kad tik pirmą sy-

I • ikį teip jis pasielgęs. Beabe- 
Ijonės neišsisuks.

(indelių valse. (Mariam.
ap.). Darbininkų strei
kas. Mųsų apieliukėj ant 
vadžios miškų užpuolė taip 
vadinamų miniškų amaras, ir 
daugumas medžių jau užsi
krėtė nuo amaro. Valdžia 
pasiryžo kovoti su amaru ir 
gelbėti miškus nuo prapul
ties, ir pasamdė 200 su vir
simi darbininkų, kurie ir ker
ta užsikrėtusius amaru me
džius, o likusius smaluoja: pa
starąjį darbą atlieka moterįs. 
Darbininkams (vyrams) mo
ka 50 kap. dienai. Darbo die
na neapribuota. Todėl dar
bininkai nepasikakino tokiu 
užmokesniu ir, išrinkę iš sa
vo tarpo Antaną Pr., nusiun
tė pas ,,nadliesną ” reikalauti: 
1 | padidinti mokesnį ligi 7O 
kap. dienai. 2] dirbti tik 8 vi. 
per dieną ir 3] mandagiau 
apsieiti su darbininkais. 
„ Nadliesnas” atsakė, kad kas 
nenori dirbti po senovei, te
gul atsitraukia. Tada visi 
darbininkai sustreikavo. „Na
dliesnas” mušė telegrama pa
vieto viršininkui, kad darbi- 
įlinkai pakėlė „buntą” ir ne 
tik patįs nodirba, bet ir ki
tiems neduoda, grūmodami 
kirviais. Viršininkas atsiun
tė savo pagelbininką. Tas 
pasišaukė keletą darbininkų 
i žinoma ir ,,začinščiką’’] ir 
ėmė gązdinti kalėjimu. Bet 
šie atsakė; „Mums mažas už- 
mokesnis — męs ir nedirbam, 
ir nieks neturi tiesos mus 

Į priversti“. Tada viršininko 
pag. klausia: ,,O kas išmoki
no reikalauti 8 vai. darbo die
nos ir mandagaus apsiėjimo 
su darbininkais?“ Tie atsakė, 
kad „vargas išmokino“. Tada 
virš, pagelbininkas paklausęs 
dar, ar eis dirbti, ir gavęs 
atsakymą, kad eis tik tada, 
kada bus išpildyti darbinin
kų reikalavimai, sustatė pro
tokolą ir išvažiavo, 
tokolu pasirašė ir 
kai. Ant rytojaus 
kai buvo sukviesti 
kalaviinai išpildyti.
dirba 8 vai., gaudami po 65 
kap. dienai.

Griškabuftis (Naum. ap. 
Suv. g.). Balandžio 21 d. bu- 
vo teisėjo rinkimai, Žmone- 
liai susirinko iš visų pusių 
ant , .baliaus” (paprastai tei
sėjo, launinkų, vaito rinkimus 
žmonės vadina balium). Šisai 
teisėjas neblogas, bet ir neiš- 
gerųjų. Teisėjauja gi jau 27 
metai. Kaip tik perbalsavo, 
tuoj pasipylė ir alus ir degti
nė. kaip iš fontano. Užtai 
einant namo, tai ir keliai ir 
tiltai persiauri, nes vienas iš
simaudė, o vieną Baktiškių 
Balsį ant rytojaus rado net ir 
sušalusį. Apie pačius rinki
mus nei nekalbėsiu — galite 

! suprasti patįs, koki buvo.
Šiauliai Šiemet Šiauliuo

se pirmąją gegužės šventė ne 
darbininkai, bet policija.

Iš pėtnyčios į subatą kiau
rą naktį sargybiniai raiti lak
stė. o 18 balandžio— 1 gegu
žės prie kiekvieno fabriko 
bent po kelis policistus kurk- 

| sojo.

soj 
ant 
tęs, 
000
joms 
klauso 14.4 procentų įvežimų 
ir 9,2 procentų išvežimų. An
glija išvežimų turėjo ant 2. 
073.ooo.000 dol.. Suvienytos 
Valstijos aut 1,835.000,000 
dol., Prancūzija — ant 1.080. 
OOO.OOO dol. Už vis žemiau 
stovi Rusija. Į Angliją įvež
ta tavorų uz 3.143.000.000 do
lerių. į Vokietiją — už 2.082. 
000.000 deri., į Prancūziją —už 
1.201.000.000 dol., į Suvieny
tas Valstijas — už 1.194.000. 
ooo dolerių. Į Rusiją teipgi 
kuomažiausiai. Pagal šitomis 
skaitlinėmis galima spręsti, 
kaip pakilus kuri šalis vaiz
boj ir išdirbystej.

Lynno duonkepių streikas,
25 gegužės d. užbaigė strei

ką Lynno. Mass. duonkepiai. 
,Jų išlaimėta: įvesta 9-nių va
landų darbo diena, pripažin
ta jų organizacija ir padidin
ta mokestis. Pirma gaudavo 
13, 15 ir 18 dol. į sąvaitę, da
bar gaus 15, 16 ir 20 dolerių. 
Streikininkai buvo įsteigę sa 
vo ko-operativyšką kepyklą 
todėl darbdaviai turėjo nusiė 
leisti. Kur mašinerijos nėra' 
ten panašus būdas labai tin-» 
ka kovai su išnaudotojais.

Taftas namie.
\Vashington, I). C. Ponas 

Taft sugrįžo iš kelionės (jis 
buvo pietinėj Suv. Vai. dalyj) 

ir tuoj griebėsi darbuotis 
Baltam jam Name. Buržuazi. 
ja sako, kad jis labai drūtas, 
jeigu po kelionės gali ateiti į 
Baltąjį namą.

Po pro- 
darbinin- 
darbinin- 
ir jų rei- 

Dabar

Iš „Liet, Ūk/’



Pa s i kalbėjimas 
Aiaikio su Tėvu.

rytą. Maike. Ar— Gerą 
tu da gyvas?

— O gal tu norėjei, kadpa- 
simirčiau.

— Ne. Bet maniau, kad 
perkūnas nutrenkė. Vakar 
užėjo tokia audra, griaustinis 
beldžia danguj, žaibas muša 
į visas puses. Teip ir pamis- 
lijau: užsirūstino Dievas ant 
sucijalistų. Sakau, kad tik 
netrenktų į mano namą. Juk 
tu ten ant viršaus gyveni.

— Na. o ką tu dariai?
— Paėmiau šventinto vau 

dens ir pradėjau krapinti.bė
giodamas aplink namą.

— Ilasyki turiu pavadinti 
tave kvailu. Bėgiodamas ir 
krapindamas galėjei pri
traukti prie savęs elektrikos 
sriovę, o tuomet labai leng
vai butų trenkęs į tave per
kūnas.

— Maike. aš ne socijalis- 
tas, ko tas perkūnas į mane 
muš?

— Jis nepaiso, kastu, nes 
nėra žmogus, o elektrikos pa 
jiega . Jos pilnas oras, 
užeina kur nors debesy 
sireiškia triuimasis, kas pa
gimdo elektrikos srioves.

— Kaip tai triuimasis? Juk 
debesys yra lyginai kokia pa
klodė vandens pripildyta. 
Kaip Dievas paspaudžia, tad 
pradeda varvėti lietus. Duo
kime sau, vakar užėjo juo- 
di-juodi debesiai. Matyt juo
se buvo ledų ar vandens 
daug. Pamislijau sau: kad 
teip Dievas buf! ir numestų 
ant mųsų namo tokį biaurų 
debesį. Ištikro, jis užgultų 
namą teip, kad ir išlyst nega
lėtum.

— Sustok, tėve. Tu nieko 
apie debesius nesupranti.Juk 
tai susirinkimas ataušusio ga
ro, o ne paklodė. Tu matei 
ruką, taigi debesys tokis pat 
rūkas, tik labiau tirštas.

— Iš kur tas rūkas teip 
augštai gali atsirasti?

— Vandens ant žemės ap
skričio kelis sykius daugiau, 
negu sausumos. Saulės šilu
ma padaro iš jo garus, kurie, 
būdami už kitus gazus leng
vesni, kįla į viršų. Ten jų su
sirenka daug, oras augštai 
yra šaltesnis, todėl jie sutirš
tėja ir abejotiname stovyj 
plaukia į ten, kur vėjas pu
čia: ant žemės da ne puola, 
nes nėra ganėtinai ataušę, 
kad būtų sunkesni už kitas 
žemiau esančias medegas, kil
ti augščiau teipgi negali, nes 
esančios viršiau jų medęgos 
yra lengvesnės už juos. Kada 
gi ataušta visai, tai pasidaro 
sunkus ir krinta žemyn.

— Maike, juk debesiai ne
krinta.

— Kaip tai ne. Juk jie ir 
yra ne kas kitas, kaip vanduo 
lašų pavydale.

— Vienok gali išlyti visi 
debesiai — ir tuomet lietaus 
niekados nebūtų.

— Jeigu pranyktų šiluma, 
kuri padaro vandenį į garą, 
tai teip ir atsitiktų. Ne teip 
yra. Nukritusį vandenį vėl 
saule šildo, kelia jį garo pa- j 
vydale į viršų ir vėl jis puo
la Net vienas lašelis nepra
nyksta. Degink tu vandenį 
ir nesunaikysi jo: jis išgaruos, 
paskui atšals ir vėl kur-nors 
nupuls, Abelnai, vanduo su
kasi, kaipo kokis ratas savo 
persi m ai n i me, vienok pasilie
ka vis tas pats.

Kaip
aP‘

— Aa, Maike, dabar su
prantu. Tai mat, nereikia 
nei danguj būti, o galima 
daug ko žinoti.

— Ten tuščia. Nieko ne
patirsi*.

— O kam kunigas Pėža per 
prakalbas sakė, kad vieno 
laikraščio redaktorius matęs, 
kaip Dievas danguj pypkę 
ruko ir gardumynus valgo?

— Kur jis teip kalbėjo?
— Nagi So. Bostone, die

noj paminėjimo pradžios lie
tuvių ateivystės į Ameriką.Jis 
norėjo nupeikti laikrašč ius ir 
prikišo Dievą. Gal, sakau, 
ir atsirado tokis biaurus re
daktorius, kuris Dievą per- 
stato už pypkorių.

— Neginčyju, tėve. Galima 
apie jį rašyti ką nori, jeigu 
perstatai žmogaus pavydale. 
Patys kunigai žmonėms vi
suomet kalba, kad Dievas — 
tai žmogus. Jeigu kas išdrį
sta pasakyti, kad tai tik ga
lybė, visatos pajiega, o ne ko
kis nors kerštinčius,tad jį nie
kina. vadina bedieviu. Jeigu 
pripratino žmones matyti Die
vą, kaipo žm >gų. taid'dk) 
jo skelbėjai bara tuos žmones, 
kurie nor jį teisingiau pažinti 
Aš į tą dalyką žiūriu kitaip, 
bet dauguma mano, kad 
augštybėje nėra keršijančios 
galybės, tas da nereiškia,kad 
Dievonėia. Jie augštesnių 
gamtos pajiegų nepažįsta. Juk 
ir tau rodės, kad kokis nors 
senis lietų iš kur tai varvina.

— Teisybė, Maike, pernai 
vienas kunigas pasakė, kad 
Dievas be ausų, dantų, barz
dos, tuoj visi pradėjo jį be
dieviu vadinti. Ir aš da nevi- 
siems sakysiu, iš kur lietus 
paeina, nes galiu gauti muš
ti.

- Kaip sau nori.
— O dadar eisiu gydyti 

dantis. Labai skauda. Aną
dien atradau „Keleivy j”, kad 
reikia įsigerti į burną šalto 
vandens ir. atsisėdus ant 
karšto pečiaus,sėdėt, kol van
duo burnoj užvirs. Tuomet 
esą dantis niekados ne
skaudės. Aš teip ir pada
riau. Saldžiausia Jėzau.’ Ką 
tik neiškepiau, o vanduo vis 
nevirė. Turbūt, ten melagy
stė.

— Tai buvo juokas parašy
tas. Tu turi atskirti. Na,iki 
pasimatymo.

Pavasario naktis
Tykus vakarėlis, augštai 
Mėnulis šviesus plaukia, 
Žvaigždutes mirga, o laukai 
Rainiai rūkuose snaudžia. 
Tyku aplink,tik vien varpai 
Kaž-ko toli teip gaudžia 
Ir kartais girioje balsai 
Pakilę tylą sklandžia.

Tyli krutinėję širdis 
Svajonėms užmigdyta. 
Kaip ši pavasario naktis 
Į rūką aprėdyta.

F. Sugirdės.

Tamsu ant širdies.
Kaip tamsu naktyj
Ir nėra vilties
Jokios ateityj:
Tamsu ir baugu — 
Tuštybe viena, 
N’išgirsi balsų —
Toli dar diena.
Žvaigždutė šviesi 
Vilioja aukštyn.— 
Ir skausmai vieni 
Spaudi’ širdį labyn.

Vincas.

Prašvilpė sapnai
Su svajonėmis, 

Apdengė sniegai 
Gėles žydinčias.

Slepiasi aušra
Kelią rodanti,

Nešk rajoj daina 
Mus raminanti.

Širdį spaudi liudnum's 
Nesuprantamas

Ir aplink tamsums 
Neapmatomas.

(Pagal Derevlevo) Vincas.

Rusijos tortu ros.
(Užbaiga.)

Alkoholis ir ligos.

Kalėjimas tame laike ne
rimsta, gieda laidotuvių mar
šą, ten bėgioja kareiviai, gir- 
džiasi paliepimai tylėti... 
Viskas tas išbudina, turbūt, 
prasikaltėlyj norą gyventi, 
gyventi, kaip teu nebūtų, jis 
puola ant kelių, verkia, mal
dauja, lenda bučiuoti rankas 
— prokuroras, daktaras ir po
pas nusikreipia, prasišalina,* 
kalėjimo tarnai gi balsingai 
kalba: Še tau, nesinori... 
nesinori... nesinori. Prisi
artina budelis ir uždeda ran
ką aut peties,jis puola kniup- 
ščias. Pribėga sargai, pake
lia, jis pradeda spardytis, ir 
baubia,ir baubia. . O, aš nie
kados, niekados nieko pana
šaus negirdėjau. Aš nežinau, 
ką kas baubia teip, nieko 
žmogiško nėra tame baubime, 
bet nėra ir gyvuliško: juk aš 
mačiau, kaip skerdžia aviną, 
karvę, kiaulę, jie baubia ir 
žviegia, bet tai. tai visai kas , 
kita... Da kelis sykius pavai
šina jį smugiu, atvilko su di
deliu vargu, trupučiuką pa
sidarbavo su juo ir kas-tai 
kabo aut virvės, kas-tai išsi
tiesia. .. o kiti apkaltintiejie 
mato, stovi ir atkartoja tą pa
tį...

Tokis pasielgimas su pas
merktaisiais teip liko papras
tu, kad vienas anarcliistas- 
komunistas, tūlas Siukov, 
sulaukęs pasmerkimo, krei
pėsi į teismo pirmininką, 
melsdamas, kad tasis susiži
notų su kuo reikia, kad jį, 
Sinkovą, nemuštų prieš pako
rimą: iš savo pusės jis prisi
žadėjo eiti ant mirties tyliai, 
nė su kuo neatsisveikinęs ir 
uiekam nesipriešindamas. 
Pirmininkas prisižadėjo ir 
prisižadėjimas, rodos, liko iš
pildytas.

Buvo tokis atsitikimas — 
pasmerkė mirtim tūlą Sazo- 
novą, kuris būdamas tuo pa
čiu laiku dvaro urėdu ir ži
nomo Feljetonisto D. uošvės 
numylėtiniu —su apvogimo 
tikslu nužudė ją. Ir sėdėjo 
šitas Sazonov kameroj, kur 
apart jo buvo da 4 žmonės, 
pasmerkti ant mirties. Vie-- 
ną naktį įeina pas juos, ati
daro kamerą ir iššaukia tris, 
kuriuos reikia paimti dėl pa
korimo. Bet sumaišė vardus 
ir vietoj vieno, kurį įeikėjo 
paimti, užsipuolė ant Sazono- 
vo. Jis bandė paaiškint, kad 
tai ne tas, bet jam užkimšo 
gerklę, paguldė ant grindų, 
surišo į užpakalį rankas, užsi
gulė keletas drūtų bernų ir 
kolnukaustė retežius nuo ko
jų — mušė. Išnešė į kontorą, 
pametė ant žemės tamsiam 
kambaryj ir pralaikė iki pir
mai valandai nakties, kada iš
nešė prie kartuvių, tuomet 
tik jis turėjo progą pranešti, 
kad ne jį turi šiandien karti, 
kad jis ne tas. Ir tiktai tuo
met liko pastebėta „klaida’’. 
Nubėgo visi atgal į kalėjimą, 
atvilko reikalingąjį ir, su
prantama, pakorė. Sazono- 
vui paskui bausmę pakeitė 
amžina katorga jis gana il
gai po to sirgo.

Tūlas Fogt, mirtininkas, 
i sergantis tifu ir turintis 40 
laipsnių karščio— likopaim-' 
tas vien tik apatiniuose rū
buose ir bejausmiškame sto
vyj pakartas, prie ko kalbė
jo, kad tai laimė jam. Neži
nau, gal tai ir geriau, bet ant 
manęs šita bausmė už vis la
biau atsiliepė. Ir vis tat prie 
mano lango. Aš stengiaus į 
prisipratint miegot anksti, 
gultis 6-toj valandoj, sten
giaus užsnūst, bet viskas tas 
negelbsti, nes visuomet, kaip 
tik pradeda statyti kartuves, 
sargas barškina į mano duris, 
pranešdamas, kad aš prie lan- j 
go neprisiartinčian, nes gali 
iššauti ir be teismo pasiųsti į 
aną pasaulę.”

I

Alkoholis apsilpniua kūno 
gabumą apsiginti nuo užkre
čiamų ligų. Daugybė bandy
mų laba ra tori jose su krali- 
kais parodo, kad po įtekme 
alkoholio greičiau užsikrečia 
įvairioms ligoms ir sunkiau 
serga. Tas pats su žmonėms. 
Visos užkrečiamos ligos pri
kimba greičiaus prie alkoho
liko. Plaučių uždegimu dau
giausiai apserga toki, kurie 
mėgsta išsigerti. Negerenti, 
apsirgę taja liga, paprastai 
pasitaiso, o girtuoklių retai 
katras išlieka. Tas pats su 
džiova. Geriantys greičiau ją
ją apserga, todėl kad alko
holis apsilpniua kūną, antra, 
kad gėrikai praleidžia laiką 
saliune, kur visi spiaudo aut 
grindų, oras troškus, pilnas 
durnų, dulkių ir bakterijų. 
Priegtam taukiai prisideda ir 
trečia priežastis, alkoholis 
uupnldo medegiškai. Pran
cūzijoj daugiausiai serga 
džiova tose provincijose, kur 
daugiausiai sunaudoja alko 
holio. Baudron apskaito, jog 
tose vietose, kur ant žmogaus 
parėjo 12.5 litrų, mirtis nuo 
džiovos siekė 33.8 ant tūks
tančio mirčių. Ten. kur al
koholio vartojimas pakilo iki 
35.4 litrų, mirimas nuo džio
vos pakilo iki 107.8 ant tuk 
stančio mirčių. Ant kiek al
koholis atsiliepia aut proto, 
matyti iš Prūsų statistikos, 
kur tarp 1896 ir 1889 metų U 
procentų visų bepročių buvo 
auka girtybės, o Berlyne 47 
procentai bepročių, tai yra 
netoli pusės, buvo girtuokliai. 
Daktaras Hyslap sako, kad 
Anglijoj 50 procentų, tai yra 
pusė beprotysčių yra pasek
mė alkoholio. Jis čion pri
skaito ir tas, kurios paeina 
nuo lytiškų ligų, dėlto, kad 
didžiumą tų ligų įgyja po 
įtekme alkoholio. Paryžiuj 
72 procentai visų kriminalis
tų yra girtuokliai, Berno kan
tone 40. Apskritai imant 60 
iš šimto visų krimiuališkų 
prasižengimų yra priskaito- 
ina alkoholiui.
z Bet baisiausia dalis alko
holio vartojama yra ta, kad 
gėrimas tėvų atsiliepia skau
džiai ant vaikų ir vaikų vai
kų. Uovve, Massachusetts, 
rado, jog 145 iš 300 idijotų 
yra vaikai girtuoklių, o tar
pe neturčių, anot jo,nerastum 
nė ketvirtos dalies idijotų, ku
rių tėvai užsilaikytų nuo al
koholio. Beech, Anglijoj, 
randa.jog iš 435 idijotų, 31.6 
procentas yra vaikai girtuok
lių. Bourneville, Paryžiuje, 
sako, jog iš tūkstančio idijo- 

| tų-epileptikų ir silpnapročių 
vaikų 471 turėjo tėvą girtuok
lį, 94 — motiną girtuoklę, ir 
65-ių abudu tėvai buvo gir
tuokliai. Tik 209-ių tėvai 
nebuvę girtuokliai. Norve
gijoj 1825 —1835 metų, kada 
buvo leista liuosai distiliuoti 
alkoholis, skaičius idijotų vai
kų pasididino ant 150 procen
tų. Vėliaus-1855—65 nieka
da vartojimas alkoholio su
mažėjo, skaičius idijotų su
mažėjo ant 16%, nežiūrint 
ant to. kad skaičius gyvento
jų pasididino ant 14 procentų, 
Bezzola Šveicarijoj tyrinėjo 
70 idijotų ir rado, jog pusė 
tų idijotų buvo pradėti laike 
vynvuogių skynimo, Naujų 
metų ir Užgavėnių, t. y. pusė 
pripuolė ant 14 sąvaičių 
girtuokliavimo.

Vaikų nuomarinio priežas
timi tankiausiai esti tėvų gir
tybė. Ferre ajiskaito, jog 
Francuzijoj iš 308 epilepti
kų vaikų 118 sūnus girtuok
lių, o iš 286 mergaičių 130 tu
rėjo tėvus alkoholikus. Ko- 
valevskis Krokave apskaito, 
jog girtybė buvo priežasčia 
60% visų epilepsijos atsitiki
mų.

Alkoholis veda prie išsigi-

t

ko senų raštų, klauso, ką se
novės „galvočiai” pasakė. 
Mat, jie buvo neklaidingi.

Prie šios mokslinčių rūšies 
galima priskaityti ir dabarti
nius klerikalus. Jie visus sa
vo išvedimus remia senovės 

Kadangi tuose raš-|
tuose yra daug neaiškumų ir 
prieštaravimų, tai visuomet 
galima sau rasti atsakančią 
vietą, visuomet galima išsisuk
ti. Kada gi iš tų raštų išve
dimai jau perdaug silpni, per
daug jų netikrumas metasi 
visiems į akis, tai jų globėjai 
tuoj sako, būk apie tą dalyką 
bažnyčia nieko nesakė, būk

mimo, prie išnykimo gimi- sužinoti, nesirūpina tą kiau
nės, arba jeigu norit, prie iš- simą išrišti, ištirinėti.bet jieš- 
tautėjimo. Legrain tyrinėjo 
215 šeimynų girtuoklių, tri
jose eilėse kurių buvo 814 
ypatų. Iš jų 197 buvo gir
tuokliai,322 idijotai arba silp
napročiai, 16 gimė negyvais, 
37 gimė pirui laiko, 121 mirė
tuoj užgimę, teip kad 496 bu- raštais, 
vo užgimę. Kad 21 proceutas 
gimė negyvais arba tuoj mi
rė, parodo aiškiai įtekmę al
koholio aut vaisiaus gyvy- 
bes.

Dernrne sulygino 10 gir
tuoklių šeimynų su 10 nege
riančių. Dešimtyje alkoho
likų šeimynų iš 57 vaikų 25 
gimė negyvi arba mirė pir
mam mėnesyj, 10 buvo kolie- tai buvo tik atskirų ypatų 
kos, 6 idijotai, 6 epileptikai nuomonė (pr. žalimo 
ir tik 10, t. y. 17 procentų 
buvo kaip reikia. Tuomtar- 
pu lO tyje negeriančių šeimy
nų iš 60 vaikų du buvo kolie- 
kos, du negabių —nors ir ne
ligoti, 3 negyveno, o 54 buvo 
kaip reikia, tai yra 88.5%

Iš 37 vaikų septyniose šei
mynose, kur vienas iš tėvų, 
tėvas ar motina,buvo girtuok
liai, tik du vaikai buvo svei
ki.

Profesorius Hodge girdė šu
nų porą alkoholiu. Iš 2 šu- 
nukų tos pačios poros trijuo
se gimimuose 9 gimė negyvi, 
8 koliekos ir tik 4 buvo svei
ki, tuomtarpu poros nugirdy
tų šunų 90 procentų pa
dermės buvo kaip reikia. Tų 
faktų, rodos, užtenka priro
dymui alkoholio veikmės. 
Ypatingai apverktinas liki
mas kūdikių, kurie turi 
kentėti už tėvų gėrimą. Mųsų 
užduotim yra aprubežiuoti 
veikmę girtybės, kuri paker
ta draugiją iš pat šaknų.

D-ras JF. Matulaitis.

„Tiky
ba ir mokslas’’, vertimas kun. 
Miluko). Bet ir bažnyčia su
sideda tik iš ypatų. O gal 
Koperniko mokslo iškeiki - 
mas, visos enciklikos — tai
pogi tik atskrių ypatų nuo
monė? Galų galais ir ,,ne
klaidingas” paklydėlis taipo
gi tik atskira ypata, o dėlei 
to ir jos nereikia klausyti.

Baimė apima mųsų ,,moks
linčius”, kada jie mato, kaip 
jų visos melagystės tirpste- 
tirpsta, baimė juos apima,nes 
išnykus melui, turės teisybė 
viešpatauti

Kad ilgiau savo melą pa- 
laikyti, tai tykybą reikia su 
purvais apdrėbti ir ją iškreip
ti. Reikia išrasti savo nepri
pažintus „mokslinčius’’ ir jų 
„autoritetu” savo melą deng- 
ti. Netikės žmonės melui, tai 
patikės ypatai ir tikslas bus 
pasiektas.

Visokių būna ,,mokslin 
čių!”.... 
12 .xii. 08. Z. Aleksa.

“Mokslinčiai!” KORESPONDENCIJOS

vykdinti, už 10 ar 1 
girdi, gal kas ir išeis) 
matyt, kad ir ekono 
nuo jo akių ir smege 
kis jo pasakymas ti 
stumtų daugelį iš 
eilių, jeigu kas kla 
Teip, p. Ramanau 
kalbėjote panašiai, 
gruodžio mėn. 1908 
vežiau socijalistų ti 
platinau Schuylkill 
Žinoma, nelengvam 
viską ištirti, kaip ir 

, statyti kandidatus, 
žinojome, nes 
litikieriai mums 
lioti juos už tai yra 

10 sausio aš su 
rium parengėme sui 
ir kvietėme atšilau 
norinčius išgauti j 
pieras. J. Ra m. tu 
kad jokių jiopierų 
iškovosime, girdi, 
jų. Žinoma, prie 
drąsus ir gatavi kr 
lieti, bet blaivais b 
taip kalba.

Teip p. Kam., 
maišote prusus su k 
balą, jie kol kas au 
vi už kitas tautas i 
da daug reikėtų, k 
gintum su jais. Jei 
jalistas neprivalai 
tautų. Man rodos, 
ketų vartoti rudž 
rimčiau svarstytu 
lūs ir nesmeištu 
ypatų. A. J. B

Tacoma, W
Darbai čia ein 

Paprasti darbini 
i už valandos darbą 
25 centų. Lietuvių) 

įsai mažai, tik jię 
nieko prakilnesnio tarp 
nesimato. Kitų miestų Ii 
viai šį bei tą veikia, ar nq 
kas ir mums sukrusti. Pr; 
kime broliai ir sesers! N 
silikime nuo kitų.

D. J. PuiĄ

kada 
rankose inono- 
mokslo rei- 

kiek ark-

Visokių būta „moksliu 
čių”.. .Išpradžių mokslas bu
vo rankose svietiškų. Jis vis 
plėtojosi, tobulinosi. Dabar 
net turim stebėtis kai-kuriais 
senovės Rymo ir Grekijos 
mokslinčių išvedimais. Moks
las nežinojo vėlesnio suvar
žymo. ..., ir tikėjimo jis ne
sibijojo. Ilgainiui, kada iš
siplatino krikščionystė, atsi
rado jos dvasiškija, kuri ne
tik tikėjimą, bet ir visas gy
venimo šakas pasirūpino pa
imti į savo monopolį. Moks
las liko dvasiškijos rankose. 
Jis dabar sustojo plėtotis. 
Maža to. Jis vis pradėjo nyk
ti. Jeigu gi atsirasdavo ypa- 
tos, kurioms rūpėjo grynas, 
nesuvaržytas mokslas, kurios 
darė tokius išvedimus, kurių 
dar nebuvo pas senobinius 
mokslinčius, arba kurie jau 
buvo užmiršti, tai toki moks
linčiai buvo varžomi, kanki
nami ir net nužudyti.

Mokslas perstojo būti mok
slu; jis liko tik mokslo paro
dija. Teip paimkim, 
dvasiškijos 
polizacijai
kėjo sužinoti, 
lys turi dantų, — kiekvienas 
mokslinčius paduodavo kitą 
skaitlinę ir patvirtinimui sa
vo teisingumo nurodydavo ko
kį nors senovės anatomą. Nei 
neatėjo į galvą paimti arklio 
snukį ir dantis suskaityti. 
Mat, jie taip daryti negalėjo, 
nes skaitė, buk jau viskas 
susekta, viskas išrišta ir būk 
jau nieko daugiau negalima 
ištirineti. — Paklydau... Bu
vo dar keli klausimai,kuriuos 
dar reikėjo išrišti, k. a. „Ko
kioj kalboj kalbėjo žaltys su 
Jeva?”, „Ar gali dievas ati
taisyti tą, kas jau buvo?” 
(Paimkim iš ,,moteriškes” pa
daryti „merginą”) .Toks seno
vės scholestikų mokslas. Pa
našių mokslinčių ir dabar ne
maža. Ir dabar ne vienas, 
norėdamas kokį nors dalyką

Mfnersville, Pa.
Ponas J. Ramanauckas pa

sistengė mane išplūsti No. 19 
•“Darbininkų Vilties”, o re
daktorius jos uždare ginčus, 
todėl priverstas esu kreiptis 
Į kitą laikraštį.

Jeigu J.Ramanauckas šmei
žia tą ar kitą ypatą, tai ne 
naujiena. Laikraščių skaity
tojai galėjo patėmyti, kad be
veik visi jo rašteliai atsižymi 
tuo. Gal jau jis tam ir su
tvertas. Lai jis ir tobulintų 
savo profesijonališką talentą, 
jeigu tokis darbas nekenktų 
organizacijoms. Bet juk visi, 
kas tik turėjo su p. J. R. ko
kį reikalą, liko jo purvais ap- 
drapstyti. Todėl nėra reikalo 
toliau apie jį tylėti. Jis man 
užmetinėja, kad aš atkalbinąs 
nuo Soc. Sąjungos draugus, 
užrašynedamas jiems ‘‘Kelei
vį” ir “Dar. Viltį”. Man ro
dos, kad šitų laikraščių užra- 
šinejimas tik pritrauks na
rius, o neatstums. Jeigu A. 
Venckunas atsisakė nuo kuo
pos, tai ne mano kalte. Pri- 
siunčiu į “Kel.” redakciją jo 
paties pasirašytą paliudyji- 
mą, kad aš nieko neturėjau 
bendro su atsimetimu nuo 15 
-tos kuopos. (Paliudyjimą ga
vome. Red.) J. Ramanauckas 
niekina .tulus 
organizacijas: mat jam nepa
tinka, kad aš užrašinėju vi
sus pirmeiviškus laikraščius 
žmonėms ir dadarbuojuos S. 
L.A. labui. Aš neesu fanati
kas: darbuojuos visose tose 
šakose, kas tik pakelia žmoni
ją kultūriškai. Tiesa neesu 
laikraščių agentu, bet ‘‘Ko
vos’’, ‘‘Keleivio” ir “Darb. 
Vilties” administr. gali paliu
dyti, kad laikraščių užrašinė- 
ju pusėtinai. Jis užmetinėja, 
buk aš tik siurbėlės pripažįs
tu, t. y. išrinktus nuo socija- 
listų valdininkus. Matyt, žmo
gelis apie politiką nieko ne
supranta, neveltui ant socijal. 
kuopos susirinkimo giedojo, 
kad da anksti socijalizmas

laikraščius ir

Lawrence, Mass. I
9 geg. d. atsibuvo čia d(g 

ninkiškas vakaras, sureng 
64 kuopos L.S.S. Žmoniii 

Į silankė apie 200 ypatų. 1 
miausiai kalbėjo S. Michen 
apie Gegužinę darbiniu 
šventę. Trumpai, bet aišs 

I jis nupiešė jos reiškimą. I 
liau buvo perstatytas veia 
lis ‘‘Saliamono Sapnas”. 1 
kui sekė monoliogas, J. B] 
deklemacija ir vėl S. Micg 
šono kalba apie mechani 
ir technikos išsivystiml 
kaip tas atsiliepia ant vi! 
menės gyvenimo. Galim® 
kyt, jam gana pasisekė ii 
kint dalyką, nes ne kieki 
uukripo nuo temos. "B® 
kalbos perstatė mažą k<®| 
ją “Knarkia paliepus”, ® 
bai išjuokino publiką. G® 
už kitus lošė kareivis (J® 
tra). Prakalbų ir lošimo® 
pais skambino ant pian® 
Jesinskiutė.

Buvo kviestas ant vai 
A. Antonov. Ilgai lauki 
ir manėme, kad jau neatvl 
— bet prieš pat pabaigą ii 
pribuvo. Labai gražiai atrl 
kada pasikėlė uždanga ii 
vydome jį girioj (mat teipl 
vo dekoruota scena). L® 
trumpoj kalboj, nemaiš® 
mas nereikalingų žodžių, I 
bėjo jis apie mokslą. Ragi 
mas prie apšvietimo pal 
visiem. Antru sykiu truml 
paaiškino apie alkoholį iri 
di ligas jo pasekmes prie n® 
mališko vartojimo. Trečiui 
kiu pranešė, kad nori tul 
debatus su tautiečiais ir I 
iššaukti ant jų, aštriai sul 
tikavo tulus jųjų veikimų! 
stengimosi neva su vieny® 
visos tautos aptemdyti k! 
nį darbininkų susipratil 
A. Antonovui priešino® 
Večkis ir J. Arlauckas. Kl 
kritikas, teip ir oponej 
prisilaikė mandagumo iri® 
tikos. Iš tokių debatų, ti®

(Tąsa ant 3 sk. 3 pųf|®



KELEIVIS

ŽYDINTI GIRIA.
Paraše A. Antonov.

Visur aš lankiaus — ir visur buvo ne
švaru: ore dulkės, dūmai ir nuodai, ant že
mės purvas, akmuo ir geležis. Šitų biaurių 
apystovų suvystyti, skurdžiai gyveno ap
verktini žmonės. Jausmai jų atbukę, už
kietėję ir atšalę, būdas žiaurus, egojistiš- 
kas ir sudrumstas. Neapkentė jie vienas 
kito, nes visi buvo neapkenčiami gamtos. 
Laimingais jautėsi tie, kas galėjo palikti 
kitą be duonos kąsnio, kas iš kito akių iš
spaudė daugiau ašarų, kas ant artimo su
griautos garbės budavojo savąją. Niekin
gi sutvėrimai!. Jie užmiršo, kad iš jų ga
lybės ir doros juokiasi ateitis.

Man buvo juokinga ir šiurkštų.
Apgailėtini krūmeliai — ir tie uevi- 

sur žydi. O girios' — jos retai kada ža
liuoja, o apie žydėjimą ir kalbos nėra, nu
šlamės kai-kada pušynas... Šiurpuliai 
per kūną perbėga. Nieko ypatingo, 
nieko gaivinančio... Vėsu, nuobodu, pap
rasta. .. Tartum šaltas ruduo išsyk apglė
bė visatą.

Liūdna ir skaudu...
Ėjau aš, uetsižvelgdamas. Toli, toli 

nužengiau, ir, rodės, nieko gero jau nema
tysiu. Apsirikau. Stebuklingai didelė 
giria išaugo prieš mano akis. Ji visa žy
dėjo. Nuo baltų žiedų daugybes ji pana
ši buvo Į augštą kalną, sniego apdengtą. 
Tik pirmą syki išvydau teip stebuklingą 
girią: visi medžiai, visi krūmai, visos žolės 
žydėjo joje. Ji buvo teip maloni ir teip 
graži, kaip nekaltos mergaitės nusišipsoji- 
mas.

Aš atsidūriau jos glėby j. Kaip sma
giai glamonėjo širdį įvairios kvapsnys! O, 
teip, čia ne vienas tik medis, ue vienas tik 
krūmas žydi, bet visa giria... Tartum ji 
glaudžia žmogų prie savo krutinės, neleis
dama pailsti ir užmigti. Tūkstančius me
tų galėtum joje gyventi ir nesuprastum, ar 
laikas bėga. Teip ir norisi į saulę ištarti: 
sustok! lai įsiviešpatauja amžina diena!

Ir paukščiai čia kitoki: jie mylisi... 
Kaip meliodiškas jų giedojimas... Turbut, 
tik lakštingalai vieni čia čiulba... O, ne, 
yra visokių. Juos giedot išmokino perkū
nas, audros, girios ošimas, vakarinė rasa, 
saulės užtekėjimas... O nakties tyla... ji 
įkvėpė naują energiją, sutvarkė pailsusius 
garsus. Jie nesimokino, vienok pažįsta 
dailą, nes pamylėjo gamtą, o ji—juos.

Štai jie lekioja ant mano rankų, bė
gioja apie mane — jie nebijo. Ko jiems 
bijoti? Žydinti giria išmokiuo pagodoti 
visus sutvėrimus — jie mano, kad ir žmo
gus tat supranta.

Čia laisve, linksmas žaidimas; čia nie
kas nesiskundžia, vienas kito nepersekioja. 
Tartum saldus sapnas bėga gyvenimas... 
O juk jis turėtų būti saldžiu.

Ar jus žinote, kur šita žydinti giria 
randasi? Jeigu ne, jieškokite jos. Pamy
lėkite gamtą, o ji parodys jums kelią.

W. B. Kerr.

Inkorporuota karve
arba

Kaip ingyti pinigus.
(Versta iš angliškos kalbos.)

Jei ne Enrikis Hoover, Palaimos mies
telis nebūtų niekados dažinojęs, kaip gali
ma turtas atsiekti. Enrikis sirgo liga, va
dinama doleritis, kuri yra teip lygiai pa
prasta, kaip kad slogos: bet jis, apart to, 
buvo deginama* karščio greitai pralobti. 
Nesunku tad suprasti, kodėl Hooveris tapo 
auka štai kokio apgarsinimo: „Kaip įgyti 
turtas. Kaip iš dolerio padaryti dešimtį. 
Viskas išaiškinta mano knygutėj. Kaina 
$1.00”.

Nežiūrint ant pačios pasipriešinimo, 
Hoover nusipirko knygą ir atydžiai ją per
skaitė.

— Ar girdi, Mandy, tas labai lengva, 
teip lengva , kaip kad nusispiaut. Paimk 
ką norint, kas yra verta šimto dolerių, pa
daryk korporaciją ir parduok už tūkstantį.

— Tas išrodo lyg apgavystė, — atsakė 
pati.

— Visai ne, — atsakė vyras, — irpra- 
monijos vadovai tą daro kasdien. Užtai jų 
paveikslus talpina laikraščiuose. Galbūt, 
ir mano paveikslas pateks į laikraštį, jeigu 
aš sutversiu korporaciją. Aš liepsiu ir ta
vo įdėt.

— Hm, — tarė Hooverienė, kuriai 
patiko užmanymas. — Iš ko tu padarysi 
korporaciją?

— Aš manau ant pradžios inkorporuoti 
karvę. Betsy bus gera. Ji vis vien nie
kam nėra tikus.

— Bet kaip tu tą padarysi? — klausė 
pati.

— Ugi Jersey Valstija tą padarys, jei 
tik jiems užmokėsi. Aš parašysiu tuojaus 
gubernatoriui.

Tą pačią dieną jis parašė gubernato
riui šiokį laišką:

„Garbus Pone: Aš noriu inkorporuo
ti savo karvę, idant galėčiau parduoti ją 
už daugiau, negu ji verta. Nežinau, kiek 
jus imat už kor}>oravimą karvės, bet aš pa
siunčiu dolerį ir jus galit išduot man pri
gulinčius. Prisiųskit man čarterį kuogrei- 
čiausiai. Su pagarba En. Hoover”.

— Visgi laukti čarterio nėra jokio rei
kalo, — tarė Enrikis savo moterei, — kny
goj pasakyta, jog galima korporuoti Jer- 
se’o ką tik nori ir aš tuojaus bandysiu par
davinėti popieras.

Tą patį vakarą jis nuėjo pas pardavė
ją maisto ir papasakojo savo pieną susirin
kusiems valkatoms.

— Betsy verta 00 dolerių, — aiškino 
jis, — ir vienas doleris už korporavimą. 
Tokiu budu pasidaro 61 Šeras po dolerį už 
šėrą. Aš pats laikysiuosi 81 šėrą, bet par
duosiu kitus už jų kainą.

— Kas gi norės pirkti karvės dalį?— 
klausė Jim, pasityčiodamas.

— Toki, kai tu, kurie netur užtekti
nai pinigų, kad nupirkti visą. Aš tą da
rau sutiksiu, kad žmonės, turinti mažai pi
nigų, galėtų juos sudėti į gerą biznį. Pel
nas iš karvės eis savininkams popierų ir aš 
gvarantuoju 24% ant metų.

Išrodė geru daiktu, bet Jim užklausė 
atsargiai, ar Betsy yra Jersės karvė.

— Korporacijos nesako, iš ko jos susi
deda. — tarė užmanytojas, — bet užpaka
lyje jų stovi valstija ir to užtenka.

Toks atsakymas sugadino visą reikalą. 
Enrikio Jersės karvė teisybė buvo verta 
60 dolerių, bet kitos jo karvės niekam bu
vo tikę ir pakol tas punktas nebuvo aiškus, 
kaimynai nenorėjo dėti pinigus. Hooveris 
nuėjo namon didiai pasipiktinęs.

— Žmonės šiam miestpalaikyj nesu
pranta biznio pamatų, — skundėsi jis savo 
moterei. — Jie yra labai atsilikę visame 
kame. Bet aš bandysiu juos truputį pa
mokyti.

Ant rytojaus vakare, visiems ant dy- 
vų, Ben Loftus pasisiūlė pirkti Šerų tiek, 
kiek Enrikis jam parduos, o Loftus, reikia 
žinot, buvo šykščiausias žmogus visam 
miesčiuke.

— Ne, — tarė Enrikis, — ši korpora
cija yra sutverta ant naudos neturtingų 
žmonių, ir aš neparduodu vienam žmogui 
daugiaus, kaip penkis Šerus.

— Gerai, tai aš imu penkis, — tarė 
Loftus ir jis padavė penkis dolerius ir atsi
ėmė penkias popierutes su parašu ant kiek
vienos: ,, Vienas Šeras mano karvės Betsy, 
kuris yra inkorporuota pagal valstijos 
Jersės tiesas. Enrikis Hoover. ”

Tas padarė pusėtiną įspūdį ant susi
rinkimo, ir Loganas tarė Longui: — Ji turi 
būti Jersės karvė, kadangi ji inkorporuo
ta Jersės valstijos. Turi būti geras daly
kas, nes kitaip Loftus nebūti} prie to prisi
dėjęs.

Tokia buvo visų nuomonė ir į dešimtį 
minutų Enrikis pardavė da 30 Šerų. Bet 
ant rytojaus išsiaiškino, kad Enrikis nupir
ko atgal Lofto Šerus už penkis dolerius ir 
penkias dešimts centų, ir, nusistebėję šėri- 
ninkai, atėjo pas Hooverį ir pareikalavo 
paaiškinimo.

—O, tas buvo tyčia padaryta, kad pastū
mėti pirmyn pirkimą. Bet jums nėra rei
kalo rupinties. Jus gaunate du 'procentu 
ant mėnesio, o banke jus gautumėte tiktai 
4 ant metų.

— Visgi męs norim pamatyti karvę.
— Ne, negalit.
— Argi męs neesam savininkais jos 

dalies?
— Teip.
— Argi tat žmogus neturi tiesos dirs- 

telt į savo turtą?
—s Negal, kada jis yra inkorporuotas, 

jeigu jus neesat didžiuma. Jus turit išvi
so 30 Šerų, o aš turiu 31, ir didžiuma turi 
tiesą valdyti korporacija, kaip patinka-

Mažuma išėjo nelabai užganėdinta. Jie 
padarė rodą ir į porą dienų Bertas Wilson, 
kuris da nebuvo įdėjęs pinigų į Betsy, pa
reikalavo nuo Hooverio penkių šėrų. Jis 
manė, kad tas jam neduos ir nusistebėjo, 
pamatęs, jog su džiaugsmu pardavė jam 
šėrus už pinigus.

Kada Enrikis nuėjo į valgomų daiktų 
pardavinyčią, aplink jį apstojo šėrininkai 
ir iškilmingai atskaitė 35 šėrus, Hoverio 
ranka surašytus.

— Dabar, Hoover, atiduok karvę, mus 
pusėj didžiuma.

(Užbaiga bus.)

KORESPONDENCIJOS. lyginti prie keturkojo, tai 
jus dar žemiau stovite ir ne
galite užimti vietos doro žmo
gaus, ne tik kunigo.

Todėl, meldžiamasis, kirpk 
vilnas nuo tų, kurie jums Iš
siduoda, bet ne nuo manęs, o 
jeigu jųsų širdis kada užpyk
sta ir nervai ima šokinėti, 
kaip antro gegužės atsitiko, 
tai aš jums patarčiau gyduo
lių išgerti.

A. Baubinas.

(Tąsa nno 2-ro pusi.) 
galima pasimokinti. A. Anto
novą pusę palaikė visa publi
ka, išskirus 3-4 ypatas, nes 
galima buvo tat pastebėti 
iš delnų plojimo. Geistina, 
kad į tokius susirinkimus da 
daugiau žmonių lankytųsi.

J. Kentra.

•
kasdien ryjo žmones, apie ra
guotus velnius, šmėklas..... 
Tuomet jie tave pagirs ir da 
į karčemą užkvies prie alaus.

v
Čia tūlas Lažas su savošvo- 

geriu Greiviu paleido paska
lą, buk jo žentas nunuodijęs 
pačią Ražienę. Tamsunėliai 
gatavi buvo pakarti tą žmo- 
gn.
gana staiga. Paskui jie pra
nešė

Mat jo pati pasimirė

Auisterdam, N. Y.
Vieną gegužės mėn. vaka

rą, aplankant Amsterdamą, 
pasitaikė man užeiti į lietu
višką bažnyčią, kurioj kuni
gas Žydanavičius laikė pa
maldas. Po pamaldų kunigas 
pradėjo sakyti pamokslą ir 
ėmė keikti lietuviškas prakal 
bas, kurios atsibuvo 2 gegu
žės. Pradėjo ir mane vadinti 
bedieviu, pasileidėliu ir pri
lygino prie keturkojo. Šia 
tau, pamislijau aš. Ar ne kip
šas įstūmė mane į bažnyčią. 
Užsimokėjau irda piktžodžia
vimus turiu klausytis. Su- 
diev, dangaus karalystė, jau čiartea’Lutt^. 
aš jos nebregesiu! Po mirties ...
man jau reiks eiti i pragara. ” ” 7*7’; T
Kunigas prakeikė, tai taip ir 
bus... Išgirdus prakeikimą, 
net šalta pasidarė. Apsidai
riau bažnyčioj, lygiai avinas 
prie vilko nasrų papuolęs. 
Apsižiūrėjau, ar kas nors ne- 
stebias iš manę bet ne. Dar 
dievo meilė, kad buvau neto
li nuo durių (kaip sako, bobi- 
nyčioj) ir nebuvo teip šviesu, 
tai, tuo pasinaudojęs, paduok 
dieve kojas, — sprukau lau
kan. Žinoma aš kunigo žo
džių nebijojau, bet jam išti
kimos avelės galėjo mano ku-; 
ną subadyti. Išbėgęs nepasi- < 
jutau, kaip namuose atsidu-i 
riau. Ten ėmiau mąstytyti ir BlightOll. Mass. 
abejoti ar tik ne sapnas tai „ ggg (J 9v. Jurgjo drau. 
buvo. askui išgirdau, kad surengė prakalbas. Kai-
kunigas per pamokslus visa- . ,, o e e betojų buvo gana daug — J.
dos ir visaip mano ypatą T . ... r r- i- ir Jerusevičius, J. Kalinauskas,
? °’ . . , . L. Grikštas, P. Klikunas ir A.
Aciu. labar ačiū, kumge Kavaliauskas. Geriallužki. 

Zydanaričiau, kad mane ne- t bHkai tiko L Grik9_ 
užmiršai pakeikti, bet tik pa- Pu95tinai ji3nupeikė
klausčiau, už ką? Ką ir kam , . . . ... . . ...’ n n briglitomecius uz girtuoklia-
aš blogo padariau? Gal aš nu- . - . _ . _& vimą. Kliuvo ir toms motere-sidejau prieš dorą ir gamtos ._ . . . .,, lems, kurios, vyrui i darbą įs- tiesas? Ne. to negalėsi pasaky- , . . ., . , , ėjus, traukia alų. Jis nuroti ir nedarodysi, kad aš ture-J ’ de, kad savo girtuokliavimučiau juodus taškus, nors aš .. ................... .. . .J ’ . a lietuviai priverčia policistusir pavadintas bedieviu. Aš . .. . ....... ....11 et lietuviškai išsimokinti, myliu tiesą, dorą ir liuosybę . . . .. ... ,j --4 j t. nes tankiai turi jie reikalus
ir kovoju už jas. Kruvinu ... . . .. ...., .su lietuviais 1 tautiškas pro-prakaitu uždirbu sau maistąt . , . , . . , gresas. Red. tarpuose pra-įr šelpiu, kiek galėdamas, be- . ,. . 1 ., ...... .. kalbu buvo deklemacijos.darbius ir kitus pavargėlius, ‘ . ..5" 6 ’ Brmhtonietis.apie ką gali paliudyti daug 
ypatų. Bet jus ką gero daro
te, dievo tarnai? Nešelpiate € Urtis Bay, Md. 
bedarbių, pavargėlių,tik ima-i Lietuvių čia gyvena apie 
te nuo jų paskutinius cen- 60 šeimynų, o pavienių, žino 
tus ir be pasigailėjimo stu- nia, daugiau. Laikraščių be- 
miate da į didesnius vargus, veik neskaito, apart,,Saulės 
Jus labai bijote duoti apšvie- ’r „Žvaigždės”. Tamsumas 
timą žmogui, idant tas paskui neapsakomas. \ argi a i kur 
nesusiprastų, nes tada jis pa- teip girtuokliauja kaip čia 
žįs savo skriaudėjus. Tamsu- 10 geg. d. S, L. K. R. A. 
mas pas jusišganimas, o švie- kuopa parengė balių. Rodos, 
sa—bedievystė. Teisybė, žmo vienas kuopos sekretorius 
nių tamsume jus kraunat sau A. Radauskas visą tą muzi- 
turtus, turit sau rojišką gy- ką surengė ir nauda nuo 
venimą ant žemės ir maudo- baliaus nežinia kam teks, 
tės kaip suris svieste, da ir Ėjo viskas tikrai katalikiš- 
po mirties jums dangus pa- kai: gėrė įvairius raugalus 
skirtas, o mums pragaras. Kas žmoneliai pakampiuose. Bu- 
buvo Jėzus Krystus? Kokį vo neva surengtos prakalbos, 
gyvenimą jis vedė ir kaip mo- Bet kalbėtojas jų (pravardės 
kino? O jus ar darote teip? nežinau) tik 7—10 minučių 
Ar jis prisakė jums pardavi-į aiškino, bet ką — dievai ži- 
nėti viską už pinigus, temdy-Ino. Pats Alalias neišspėtų,ką 
ti šviesą ir palaikyti puiky- jis norėjo pasakyti. Matyt jis 
bę? Jus turėtumėte skelbti jo skubinosi,kad negadinti ,,biz- 
žodžius, bet ar teip darote?. nio”.
Nėra pas jus meilės artimo ir 
pasigailėjimo, siundote jus 
brolį prieš brolį. Męs atvyko
me į šitą šalį sutverti dorą, 
brolystę, meilę ir gyvenimą mųsų miestelio. Nors lietu- 
dėl visų, bandome neatsilikti vių yra nemažai, liet laikraš- 
teip toli nuo kitų apšviestes- čių jie neskaito. Pradėsi 
nių tautų, o jus norite ir čia jiems aiškinti apie bedarbių 
mums pančius uždėti, kur lai- priežastis, apie kitokius rei- 
svę per kraują liko iškovota, kalus, tai tave išvadįs bedie- 
Žinau gerai apie jus ir dėl viu ir kitaip. Socijalistas 
kokios priežasties jus čia at- —jiems baisus žodis. Kas ki- 
vykote, ir aš neaiškinsiu apie ta, jeigu papasakosi jiems 
tai, tik pasakysiu, kad jeigu apie dvigalvį smaką, kuris 
drįsote išniekinti manę ir pri- gvaldė šimtą viešpatysčių ir

Gani ne r, Mass.
y

Čia žmoneliai kaip išgalė
dami žengia pirmyn ir sklei
džia apšvietimą. Buvo su
rengtas lietuvių vakaras S ge
gužės. Suloštas teatras vie
tinės teatrališkos kuopos . Ži
lė galvon,velnias vuodegon”. 
Buvo deklemacijos, ant galo, 
šokiai. Lošėjai atliko savo 
roles gerai; publika labai li
kosi užganėdinta iš tokio va
karo, nes čia tik pirmą kartą 
šitam miestelyj tokis vakaras y
atsibuvo. Čia vienas švedas, 

_ ‘en, jau nuo 1 
d. sausio šių metų budavoja

> me
tus pasibudavojo jis dirbtu- 

■’ Ivę ir, jos langus nudažęs, dir
bo visą žiemą ir dienom ir va
karais, nieko neįleido, bet da
bar, pasirodžius ilgokam 
straipsniui ,,Worcester Tele- 
grame”, kad ten dirbama or
laivis, kaip-ką pradėjo įleisti 
pažiūrėti. Charles Luttgren 

iSuv. Vals. tik 2 metai. Jis 
tvirtina, kad jo oilaivis galės 
važiuoti žeme ir oru , ues yra• 
padarytas aut keturių ratų, 
ir kaip girdėtis, apie pabai
gą šio mėnesio bus išbandy
tas. J—tis.

Bitinėlis.

Boldwinsville, Mass.
I)a rodos, niekas nerašė iš

apie tat policijai, ku
ri po 6 mėnesių turėjo iškasti 
kūną ir vežti į Bostoną dėl 
ištyrimo. Pasirodė, kad jo
kių nuodų jai nebuvo duo
ta.

Liežiuvncšis.
Fitcliburg, Mass.

Čia darbai vidutiniškai ei
na: vienok iš kitur pribuvus, 
darbas gauti gana sunku, 
lietuvių čia yra pusėtinas bū
relis, vienok apšvietime jie 
stovi ant žemo laipsnio: ma
žai teskaito laikraščius ir 
knygas, kurios yra naudin
gos, sakosi skaitą tokias, ku
rios tiesiog į dangų veda; 
mat ant žemės jie nenori gy
venti. Buvo čia parengus 
S? L. A. kuopa šokius, liet 
mažai kas atėjo ant jų. nes 
esą tai bedieviški. Turbūt 
jie ir dieviškus da žino. 15 
gegužės susirinko nutarti, ar 
siųsti delegatą į Susivienyji- 
mo seimą. Vienas iš narių 
užsiminė sutverti L. S.S.kuo
pą, bet kiti net akis pastatė, 
išgirdę apie tai. Nusigando 
vargšai. Kur čia nebijos soci- 
jalistų, jeigu nuo girtuoklys
tės smegenys susigadinę.

Karvinis.

Redakcijos atsakymai.
PRANUI KURAUSKUI.--- Ačių

už straipsnį, bet sunaudot 
negalėsime. Persilpnas. Rašy
kite žinučių.

spirgučiui.— Panaši kores
pondencija jau tilpo ankš
čiau. o kas link liuosnorių 
šnipų, kaip jus pranešate. 
— jų randasi visur, todėl ir 
New Britaine nestokuoja. Jie 
pasiryžę policijos padus lai- 
laižyti.

velnio žentui. — Jūsų pra
nešimas netilps, nesnepaduo- 
date savo adreso, o kliudote 
y patą.

a. .t. neriui. — Jeigu Igno 
tas nesupranta apie soči jai iz- 
mą tai nesvarbu. Juk yra 
žmonių, kurie nežino savo 
namo numerio, ką čia kalbė
ti su jais apie kibesnius rei
kalus?

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų gerbiamų

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

Keleivio1’ Administracija.

num 399 Main st., kamba
riai 331 - 3. Borcester,
Mass. Slater Bldg. kasdien, 
išskyriant nedelią, nuo 9 iš 
ryto iki $ vakare.

D-ras Pa y ue yra. galima sa
kyt, didžiausias specijalistas 
Amerikoj, kadangi daug jo 
amato draugų tankiai pas jį 
kreipiasi, kaipo SpecijalistlĮ 
meistrą. Prie to da subren
dęs išsilavinimas, tam tikras 
gabumas ir patirimas, įgytas 
laike 40 metų bandymų ir 
praktikų universitetuose, li- 
gonbučiuose ir didžiausia 
privatiška praktika Naujoj 
Anglijoj, reikalavo didžiausių 
elektrišku 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 kebiuetu 
(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 d ras Payue 
jas pavadino sveikatos kam
bariais. Per jų vartojimą iš- 
gyjo daug žmonių, neturėju
sių vilties jau gyyenti 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 atsįtikimas, kad d-ras 
Payne pasakytų: ‘‘Aš nieko 
negaliu jums pagelbėt”. Jo 
nepaprastas gabumas ir toli 
siekiantis mokslas taukiai 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 Pavne gydo džiovą, 
astmą, užsidegimą gerklinių 
išsišakojimą, slogą 
ba Inhalatorium, 
būdą dėl tų ligų 
ta per Amerikos
kovoje SU 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 ypatingas vyrų ir mo
terų ligas. Su vytimą 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 Payue tau padės. Jis 
yra gatavas ir gali tą padary
ti, tik turi pas jį kreiptis. 
Kreipkis tuoj. Savo sveiki 
tos, kaipo turto, ne atidėk 
ant kitos sąvaitės.
Prof. Dr. George II. Payne

didis specijalistas
5S5 Boylston st., Boston, 
Mass. Arti miesto knygyno 
ir dailos m užpjaus, prie 
Copley sq. Telephone 3S06 
Bark Bay.

su pagel- 
vienatini 
pripažin- 
kongresą

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 išgydytų 
savo pacijentų vardą.
“Daktaras, kuris išgydo”, 

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

( kreipsis į jojo brenč ofisą po

Visas tas 
ir pasek-

ligos jun-



Pai ieškojimai
Pajieškau savo draugų: 

Petro Beržinio ir Petro Jure
vičiaus, paeita iš Suvalkų 
gub., Senapib"9 pa v., Pilviš
kių parap., Krūvelių kaimo. 
Berzinis pirma gyveno Mil- 
\vaukee. Wisc. Pajieškau 
teipgi Vinco Sėdo ir Jono Dėt- 
nikaičio: pirmas Klatnpupiu 
kaimo, antras Bagotosio kai
mo. Jie patįs ar kas kitas 
malonėkite atsišaukti ant ši
to adreso.

PRAKALBOS ir BALIUS
š\. Antano Dr ste Stougli- 

tone rengia 29 gegužes pra
kalbas ir balių. Kviečiami 
kaip vietiniai teip ir aplinki
niai lietuviai. Pradžia 5 vai. 
po Į>iet ant kampo Wiueman 
st. ir Svvan Block, Stoughton, 
Ma-s. KOMITETAS

I

Peter Calkevičia.

20 (' ngres st . Runiford, Me.

j ieškau >r-t t:: Autosios 
uos Sammdiutės. (hm 
no Col valstijoje, o An- 
Nrw York, N. Y. Mel- 
atsišaukti antrašu:

PIKNIKAS
Socijalistų P. B. L. L Bosto
no Latvių Darbininkų Dr-ste 
rengia 31 Gegužes 1909 metu 
PIKNIKĄ Oaklaud Grove. 
East Dediiam. Mass. Pikni
kas susidės iš šokių ir įvairių 
kitu aĮ'dovauojamų sĮ»ortų. 
Įžanga 35c Pradžia 11 v. iš ryt 

Važiuojant nuo toliau, nuo Dudley 
st. reikia imti IVashiugton A: Grove st. 
karu arba Dedhatn. arba East \Valpole 
kar.i. 1-hp.ti ties 0rovė st Tena: rei
kia paimti Oakdale karą ir važiuoti iki 
l'oidou sų. Nuo teaai pasisukti < entnal 
.at'.e žemyn, perėjus jer tiltą, par šuk
ti pi dešinei ir eiti palei upę iki pikni- 

lėim- u KOMITETAS

TAMOSZAICZIO ir 
JURCEUUN3 

Didžiausia krautuve čeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyrišku*, moteriškus ir vaikams ė- - 
verykus. Užlaikėm teipgi visokias skry
bėlės. marškinius ir kitokius (tasipuoši- 
nio aialarus. Visus tavorus parduodam 
už pigos prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
;>*s mus.
233 Bronhvay. So. Boston.

NAUJIENA!
BRoDBINE HALI, išsiduoda ant ves

im. 1 arba šeip kokio pokilio. su visais
- -15.00.

31 į Albauy st. cor. Dover st., 
Savininkas J. SIDMAN

20 Laconia st., Boston, Mass.
Tfonas 1361 1 Tremom.

/.

kzi 
X

G E R I A V S 1 A S 
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Rusiška-lenkiška - Lietuviška

-APTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

Box

Jonas Samuolis,

IN cahontas, III.195.

Pajieškau rimtos mergi
nos kuri moka gerai rašyti 
ir skaityti. Turi turėt savo

PARDAVIMAI.
Parsiduoda namai.

Vienas namas iš 1S kambarių 
iš 21. ant keturių gyvenimų. a:
atn a $l.*»00 Pataisymo nereikia, 
sur šėpos dėl drapanų Namai ra 
10 ;r 44 Ath. ns, So. BOSTON.

97- 
antras 
metų 

Vi- 
undasi: 

Mass.

plaukus, ir dantis, bet
senesnė kaip 100 m. ir
jaunesnė už savo protą.

Atsišaukti šiuo adaesu

ne
ne-

Nežinomas beprotis
{ Seuectadv. \\ . V a

ANT IŠRANDA VOJIMO
3 platus ruimai, geras skiepu-, ir rui- 

mingus kiemas. Ruimai gerai užlaiko
mi ir vanduo viduj. Randasi įm. num. 

ir 411 First st., S<>. BosToN. 
Atsišaukit šiuo adresu: |ęj]

Anton Kalim ski
iii First Strvet. 1

Oftiso Teleph. 277-1 Cln-isea.
Gyvenimo Telepli. 1337-1 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Balsamuotojas

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik
štynų >
CHELSEA office: 70 Broadway

Atidary tas nuo 8 iki 9
Gyv vieta. 1*3 Bridge st . (aiubridge

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas,
Puikiausia kriai: 

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutba ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
bluvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapana, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z. I
222 Broadnay

Z. Budreckis.
Bl l»KE( Kis

So Boston.

TABAKAS"
Dabar tik išėjo iš spauda nauja kny- 

Kas tik v : 1 ta
tas turi žiaoti kokia jis turi įtekme ant 
i sivyslymo žmogaus’. Toj knygoj viskas 
: .< >kinta kuop-ačiausiai. Kas nori ž no- 

tevi.: perska to '•TABAKĄ” Kny
ga puikiai padaryta, spauda aiški.

iri - 4 j us kaš k 13 etato.
Ii ( I BERKIS

106 Markei st., BRIGHTON, Mass.

it

2> Gegužes s vai vakare DAIILGREN 
Saloje kampas £ ir Silver gatvių 

SO BOSTONE. bus perstatoma drama
V

P. J. Kaunietis.
Naujausiu madų rubsiuvys. 

Siuvam visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam plėtmas ir išprosi- 
name. Darbą atliekame visa
dos ant pažadėto laiko kuo- 
pui kiaušiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

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

$ F—

Manu dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku datbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
iiškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu.
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

i Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas So. Bos-j

tono.
Moteriškos skrybėlės, jakutes. kei 
pai ir vystės. Pilna eile naujausios 

1' mados krikštui parėdų. Teipgi pa- į 
le^eme už pigiau ir visus kitus ta- Į 

i I vorus. kaii> tai kunerus. valizas irivorus, kaip tai k u perus. valizas 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

1. SAC’OWITZ,

MOTERIS IR MERGINOS!
■V
Siuonu jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses 
kotus, jakutes irt. t.: prietaro 
dar išsiuvu dailias k virt kas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ON A BARONAIČIITE 

105 Broathvay, So. Boston.

ėI

S. B. KLEIN ;
22s Bro««lw:iy >« BOSTO. Į

kampas U st.
I ; ->rii cigarus. tal-.F . - . - Ij 
ir ciiniretus. Parduodame dauirme- I 
Dienoj ir smulkmenoj. Užlaikom 
visokiu.-, rašomus dalykus ir saidų- i 
titynus < carus parduodam dėžutė
mis (baksukais. I’.cuii {>ard . ><l ini ■ 
rusiškus papirosus ir "iizas. Piiriau- ! 
šia ir geriausia vieta Ii stone. Tu- ! 
rim gražiausiu post karietų. Kalba 
me lietuiiškai ir 1

iI

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
alyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie- 

.-> .ų : .ekorius K. Š1BLAI SKAS. 
Savininkas

Edvardas Daly
- W- Broadvvay kampas Dor- 
choster avė. $q. BoStOll, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 

pereapresą gyduoles prisiusiu

f.

i

i

-1

i” laikrodėlis
mūsų drauyrystf's sąnariams už $3.55.

Listuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 l’anueuter S t.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
eta u pasčkmingia- 
usiaiv Ateikit ne
šiok pas mane i 
t repais j virių tik 
neikit į aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a< atesir
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 0 ikž
8 vakare. Teleplione 19G7- -3 RiComont

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

Hilliaiii C. Brūzga. 
John J. Lovvery 

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

Tki.ei’Honk. 21027 So. Boston. Mas

128 Broathvay (tarpte A 
ir B gat) S. Boston, Mass

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėry mus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki 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.
Uzlailio geriausio

Bliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spkciališkvmas.

366 Second So. Boston, Mass

Teleplione. i’aek lt_»v 2350

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lirtuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
•• (i vai. " 8 vai. vakare—

119 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

No. J. 82
Tiktai ?3.95,

Lsbal puikus nuolatinis kalendorinis
l&ikrodūliė*. kurie visada parodo se
kundas, minut&s, valandas, sanvaitos ir 
mčnesio dienas, menesius ir visada parodo 
kaip menulis stovi. Užlaiko labai gerai 
1 alką ir yra pilnai per muaq firmą gva- 
r ant uotas. Pryšakys labai puikus,
auksines rodykles ir su auksiniais pagra
žinimais. Kitos firmos parduoda tą patį 
laikrodėlį už kelis kartus daugiau?, bet 

paleidome už tą prekę, kad apgarsiiu 
ti musu pirklystę, nes norime parodyti ta
vo tautiečiams. jog męs galime parduot: 
geresnius tavorus ir pigiaus kaip svetini 
t ančiai, nes mųsų firma yra labai didele, 
i r me? pirkdami daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti iš Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lenciugūlio duodame už $3.95, mųsu 
draugystes sąnariams už $3.55, o su auk
siniu (gold filled.) labai puikiu lenciūge 
liu už $4 95. Kiti parduoda tokius lenciu- 
gelius po kelioliką kartų daugiaus kaip 
męs.

Kas prisius pinigus per pautą. laikro
dėlis tuojaus bus išsiųsta? p-r pačtą mi
sų kaštu, bet jeigu kas nori užsimokėti už 
tavorą ant expreso.tada sių«im* per eipresą ir pirkėjas užsimokės visusprieluntimo kaštus.

Per mųsų draugystę galima gauti vi.-ckiua tavorus pigiau ka p kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 942 Lcmbard X, Pb adeh h?a. l*a , at. ir kame visokius drukorlškue darbus 
irišleidžiainedideliuskatali ; kalbose, ^r.t pareikalavi
mo prisiusime mųaų katalicgus dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Męs nesiūlome ir negarsiname j kių tavorų ■. dyką, apart mųsų k&taliogo, bet parduoda
me gerus tavoru? pigiaus ktip kiti. Tie, kurie garsinami r prižada duoti ką nors v.ž dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo jų reiki a s-.ng<>tiesi, ne> už dyką tavorus duodant niekas prekys
tes negali varyt'.Mųsų yra tikra lietuviška ko-operatyv;.-ka draugy t* ir kiekvienas gali prie mųsų drau
gystes prisirašyti. Akcijos y ra p< • vieną doleri ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metą. Prigulinti prie m u-u draugystės gali tavorus pirkti 10 procentų pigiaus kaip 
kiti. Už kviečiame visus t aut i.-ui us prie ruų*ų pirkliškos draugystes prisirašyti nors su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per M lov Ord r iš pacto arba registravotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCĮATION, Dept. P.O.Box 722
416-418-420 š. Broad st. ir 942 Lombard St.

ViiILA.I>ELVii IA. VA.

Dr. S. ANDRZEJEIVSKl
Vienatinis lenkiškas Dcntista

11OTE I. CI.I.YDE
IsaUella st.. kampas Columbus avė. ir 

Berkeley st , BOSTON, Mass.
472 Cambridge st., E. Cambridge, Mass. 

Ofiso valandos:
Nno S ki 10 iš iyio ir nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedaliomis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 
1 iki 7 vakare.

Ilozmova po Polsku. Erancuzku. Nie- 
mieeku i Angielsku.

J. E. NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.
3S6 Broa<lway, So. BOSTON.

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
Tuksiančiai pliku žmonfe atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmones užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
kiuia. Pučkus. Didervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugybę padėkų.

J. M. BKLMIZA UI)..
Broathvay A. S. 8 st.. Broolykn.N.Y.

GERIAUSI AKUŠERE A

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Vomans Meriical 

Uollege Balti more M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
nabago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
ofisas randasi: 30 W. Broathvay ir 
264 E st . kampas Boven st.

So. Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei ne 
vienoj, tai kitoj iš minėtu vietų 

ida galit rasti.

įgalia
ZA/EOjSTES

Laikrodėlius

« 
t 
1
1

Waltham ir č'lgin 
laikrodėliai: auksi
niai. sidabriniai ir 

- nikeliniai.

Mųsų ta vora i yra 
ausytos vertes. iM-t 
kainos visų tavorų j./ 

labai žemos. zT*

387 VVashingtcn st.,

1605. — Užtikrinta per \V. F. Severą Co. sulyg maitinimosi ir gydymosi 

tiesomis 30 Birželio 1906 m.
r-w ■ ■ ■ w-T ■■■■■■■» ■ ■

KONCERTAS ir ŠOKIAI
saleje 166 Broathvay ExL. So. Bostone. bus didelis kon
certas ir šokiai [^gr-30 («e^nžėsz2 vai. po Įlietų toj pačioj 

salėj bus didelės prakalbos.

Nl,si'pes Skilvis
Su visokiais suirimais, tokiais kaip štai: nemalimas, 

flisį>epsij<a, karštis, diegliai, viduriu sukimas, geltligė, 
pagedimas tulžies, skilvio neuralgija, užketėjimas, ner
vų dispepsija, reumiio ir viduriu sukimas, reikalauja 
gaivinančio vaisto, tokio kaip

SEWEROS
idant sustiprinti ir priduoti naujos energijos ir skilviui 
veiklumo. Yra tai daiktas sustiprinantis, vertas užsiti 
kėjimo ir paskirtas atlikimui didelių darbų visuose atsi
tikimuose nusilpimo, sumenkimo, jiavargimo išsiein mo, 
apsunkino, pražuvimo gyvumo ir 1.1. Rekomendojamas 
seniems ir jauniems. Tikras drangas motinų ir merginų.

Kaina 75 c.

TURĖJO VIDURIU SUIRIMĄ
ėjau suirimą viduriu, šontj gėlimą, širdies plakimą irabelną išsiemimą 

i --t kaip tik pradėjau vartoti Severus Gyvasties Balzamą su pupelėms dėl skil- 
ti<>. piaejo visi negerumai ir šiandien jaučiuos sveikas ir išgydytas.

BOBERT HUNDECEK. 1102 Walnut avė, N. E. Cleveland, Ohio.

SVEIKATOS RAUDONUMOs
nėra an» veido pas senkančius anemija.

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

Severus Nervotonas
priduos jiems gyvumo ir sugrąžins prigimtą spėką, 
.lis yra neapkainuojamu vaistu visos.- nervų ligose. 
Tikriausias susti primojas smegenų ir nervų siste
mos. Nuo galvos skaudėjimo, nusilpimo protą, ne- 
mieg.-s, ir kitų tam panašių negerumų.

Kaina 81.00

DAKTARO PATARIMAI DOVANAI.

CEDAR R1PIDS

Tabako ir Papirosu.
Pranešu visiems karie tik vartoja ta

baką, kad aš atidariau naują Tabako 
krautuve, kurioje galite gauti visokio 
Maskoliško ir Turkiško tabako, visokios 
jiopieros irinportuotų iš Maskolijos gilzu

I.FOX
310 Harison avė., BOSTON.

10,G00
Laikrod.

Nepaprastas Pardavimas

K“ LAIKRODĖLIU
10,000

Laikrod.

Isz priež.ast :--s karbes. kur: tęsėsi Amerikoje daugiau kaip
melus laiko, dane lis laikrodinių j-abrikų turėjoisz.parduoti savo tavorą 
už daug p z au. netru kasztu< j.i i<> pjularymas. Musų gerai žinoma firma 
laik ■ t > krizio-apirko su \ - 10.<M>0 gražiu :aip kaip pirmos kliasos laik
rodėliu Męs ji: ..s nupirk- - tri;> pi. i.; ka-l dabar galime pardavin.-ti už 
laitai pigias kainas, o tankiai už k< : \ irt t dali tikros jų prekės.

ATYDA: Męs turime da-. a .’-ę vyriškų ir moteriškų laikrodėlių auksu 
pavilktų 11 K-.tw’. su ITuii inc r-a s. sti; riais viduriais, ant 7 akmenų, 
eražaus <iarbo. eina teisingai, jei. i prie- perdu metų, męs pataisysim dy- 

visados parsiduoda po 2515 arta $25.
MĘS BAR DUOBA )1 l’O $1.95

Prie kiekvieno laikrodėlio mes nusiųsime jums 
gražių rete/elių ir sagutę d> kai. Užsisakant kokį 
nors laikrodėlį, moteriške ar \yriška, atsiūki 
te mums $1.00. o męs jums siusime laikrodėlį, re
težėlį ir sagutę. Likusius $3.95 jus užmokėsite at
siėmę daiktus.

Jeigu jus busit neužganėdinti iš tu daiktų, pri- 
siu-kit juos miuns begyje 90 dienu, o jums Ims 
sugražinti pinigai.

Tūkstančiai žmonių naudosis iš to nepaprasto 
pardavimo, taigi junfs patariant užsisakyti tuojau 
Jus niekados nesulauksite kitos progos, kati įgy
ti tokį laikrodėlį su dailiu r- l<-želin ir sagute 
uz $1.95. Visus užsukimui.s s ųskit -inoadresu:

AMERICAN WATCll and SALES (OMPANY, 
1-32 I’ark Row. Depsrtment 180,

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 Broadvvay ir 259 I). St.,

Sint h Boston, Mass.

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

klernetii, trųbų, koncertinų ir daugylię kitokių mozikališkų instrumentų. Cisto au; 
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, gumitaiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknvgų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kalboi. gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,Olą 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, preke sa prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

ii /. ir kųno, atgaivinimokraujo, sutaisimo nervu ir daugvtię kito
/_,/ kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma, 14 K. 

paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $l,(ib. Prisiųs- 
kite savo ’ikrų adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka
talogą dykai su 450 paveikslais ir 10U0 naudingu daiktų.

Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta- 
x vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 

gausite, teisingus tavoms.
Adresuokite: K. WILKEWICH, 112 Gratid St. Brooklyu, N. Y.

visų tavoru JU 
i žemos.
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Lenciugelius, Žiedus ir kitus 
tam panašins daiktus

TIESIOG IS FABRIKUS 
ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvarau- 
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas. *

Washington 
Jewelry Co. 

(vienus trepus) BOSTON, MaSS.

*

*

*

* ė
* J

Notarijušas ir Slidžia taikos.

23 Salėm street, BOSTON,. Mass
LAIVAKORTES 
šifkortes parduo
du ant geriausių ir 
greičiausių laivų 
už regiausias pre-

PINIGUS
Išmainau visų vieš 
patysčių pagal tos 
dienos kursą.
gaus. DOVIERNASCD'S užsitikėjimus išdirbu kiekviename reikale '2žl* 
Jeigu kurie tur palikę kokį nors turtą Lietuvoje ir nor jį pervest kitam £ 
arba pavesti likusiems ten broliams arba gentims, kreipkitės prie mus. SJfc 
o męs padalysime jums viską kuogeriausiai.

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

PATIKUS NELAIMEI prie kokio nors darbo, jeigu sužeidžia &

Teipgi išsiunčiu tr gvarantuoju kad nepražus ir greitai

Į'* darbininką ne j>-r jo paties kaltę, liet per kompani jos apsileidimą, tad 
kreipkitės prie mus. o męs duosime teisingą rodą. -

Pinigus priimam ant apsaugojimo ir mokame už juos procentą. 'į 
kartais mokame didesnį už kitas bankas.
Visokie paaiškinimai ir patarimai dovanai. Norin-5 
tiejie gaut patarimą per laišką tnr apmokėti pačtą.

VV. nACKEVICZIUS.
•2:4 SALĖM ST-, BOSTON, MASS^j


