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Metas V

IŠ RUSIJOS
Laisvieji uostai.

Liepojaus miestui ir Liepo- 
jaus gildės komitetui papra
šius vyriausybę, kad Liepo- 
jaus uostas butų perkeistas 
į „laisvąjį uostą”, finansų, 
ir prekybos ir pramouijos mi
nisterijos pradėjo dabar svar
styti klausimą apie „laisvųjų 
uostų” įsteigimą Rusijoje.

•j Žmonių švietimo minis- 
teris išsiuntinėjo mokslo ap
skričių globėjams aplinkraštį, 
paliečiantį klausimą apie stu
dentu kareiviavimą. Ministe- 
ris nurodo, kad paskutiniais 
metais jaunuomenė įvairiais 
budais pasilieka mokyklose il
giau kaip reikia ir kareiviavi
mo laikas nusitraukia net 
27 metų. Ministeris pataria 
todėl augštesniųjų mokyklų 
taryboms atsargiau davinėti 
studentams teip vadinamąją 
prolongatą (kareiviavimo lai
ko atidėjimą).

Visos Rusijos miestu mo
kyklų mokytoju susivažia

vimas.
Birželio 20 d, Peterburge 

technologijos institute atiden
giama pirmasai visos Rusijos 
miestų mokyklų mokytojų su
sivažiavimas. Susivažiavimas, 
tikimasi, bus skaitlingas, nes 
jau dabar yra užsirašiusių da
lyvauti susivažiavime apie 
460 mokytojų. Yra viltis, kad 
suvažiuos apie 900 mokytoju. 
Suvažiavimui ligšiol jau pri
siųsta virš pusantro šimto 
lekcijų, referatų ir praneši
mų.

Atlyginimas lenkams už 
Cholino gubernijos atsky

rimą.
Paskutiniais metais, kaip 

jau žinoma skaitytojams, kilo 
sumanymas išskirti Choliną 
iš Lenkijos. Žydų laikraštis 
„Fraind” praneša dabar, kad 
Varšavos užsienio laikraščiu 
korespondentai gavo žinią, 
jog Rusijos vyriausybė norin
ti atlyginti lenkams už Chol
ino gubernijos atskyrimą, pri
skirdama prie Lenkijos šiuos 
Gardino gubernijos pavietus: 
Baltstogės, Lietuviu Brastos 
ir Bielsko, kuriuose gyvento
jų dauguma yra lenkai.

Mirė Klingenbergas.
Klingenbergio pavardė ge

rai yra žinoma lietuviams. Dar 
ilgai bus gyvas tarp mųsų 
Kražių atminimas. Paskuti
niu laiku tasai garsusis Klin
genbergas buvo Ekaterinosla- 
vo gubernatorium. Belanky
damas neseniai Ekaterinosla- 
vo gubernijinį kalėjimą, jis 
užsikrėtė tenai dėmėtąją šilti
ne ir šiomis dienomis mirė.

Teismas darbuojasi.
Simbirskas. — 21 birželio 

atsivėrė karės teismo posėdis. 
20 žmonių suviršum kaltina
mi pagal 289 straipsniu. Jau 
nuspręsta 4 jų pakarti. Tur
būt, Rusijoj tik tuomet ne
kars, kada virvės išsibaigs.

Slapta spaustuve.
3ielgorodo pavieto kaime

1$ AMERIKOS.Jaučių i uiti nes.I
I Odesą atvažiuos iš Išpa- 

nijos artistų ir visokių akroba
tų grupa su 10 jaučių, gerai 
išlavintu imtinėms. Jaučiu 
imtine — tai pirmas atsitiki

mas Rusijoj. Bus užimtas 
Kulikovo laukas, kur viskas 
jau rengiama. Manoma, jog 
uždarbio bus už kiekvieną 3 

Į valandų perstatymą 1400 rub
lių. Jeigu jaučių imtinės nu
siseks Odesoj, tai jos bus at
kartotos ir kituose dideliuose 
miestuose.

T Peterburgas. — 2 birželio 
jlf Dūma tapo paleista 4 mė

nesiams iki spalių 10 dienai 
1909 m.

* 40 valstiečių teisė Urna- 
; niaus teismas už užpuolimą 
ant dvaro 1905-6 m., bet tris 

. neatėjo teisman, nes kalėji
me nuo šiltinės jau numirę 
buvo. Daugumas iš jų išsė
dėję kalėjime apie 3 metus. 
Dabar 19 visai išteisino, o ki
tus nuteisė i areštantų rotas 

I ligi 3 metų.

Latvių žemdirbystės pra- 
monijos paroda.

Latvių Ūkininkų Ekono- 
Įmiškoji Draugija išvien su 

i Mintaujos Ūkininkų Draugi
ja rengia Mintaujoje nuo 
birželio 12 ligi 14 dienos žem
dirbystės ir pramonijos pa
rodą.

Šių laikų statistika*
Nuo gegužės 1 ligi 31 d. 

š. metų, kaip rašo laikraščiai, 
visoje Rusijoje pasmerkta 
mirtin 151 žmogus,kurių nu
bausta mirtimi 3$: nuo sausio 
1 d. per penkius pirmuosius 
šių metų mėnesius pasmerkta 
mirtin 616 žmonių,nubausta 
gi mirtimi 310 (anot ,,Stovo” 
—411). Per 5 pirmuosius šių 
metų mėnesius administrati- 
višku būdu nubausta pinigi
ne bausme 84: įvairių laikra
ščių redaktoriai išviso 
225—iais rubliais.

Titas platinasi.
Vilniuj, Ekaterinoslave, 

Elizavetgrade, Dvinske ir 
Poltavoj baisiai siaučia tifas. 
Nuo jo kasdien miršta dide
lis gyventojų skaitlius. Ligon 
bučiai pilni žmonių. Labiau
siai nukenčia neturtingoji 
klesą. kuri neturi atsakančio 
maisto.

Turčius pasimirė
Netoli Feodosijos (Kryme) 

dvare Učkuju atrastas negy
vu dvarponis Petras Panke- 
jev. Jis buvo miestelio Ka- 
chovkos savininku ir, žinoma, 
milijonierius. 5 metai atgal 
jis nustojo pilno proto ir už
sidarė savo namuose vienas, 
kad „gailėtis už griekus”. 
Maistą jam palikdavo prie 
durių. Pasimirnsis atrastas 
baisiam stovyj, nes per 5 me
tus pas jį niekas neįeidavo. 

Juodašimtis išbėgo iš Ru
sijos.

Žinomas juodašimčių va
das daktaras Dubrovinas, ku
ris dalyvavo Gercenšteino už
mušime, išsinėšino iš Rusijos 
nes liko susekti jo darbeliai.

Kazokai mokytojui šou 
kaulius sulaužė

Vladikavkazas. Tarsko chu 
tore (kaime) kazokai apdau
žė mokytoją Vasiukiną, metų 
62 senį, už patalpinimą ko
respondencijos į laikraštį iš 
šitos apylenkės.

Sultonas prieš teismą.
Konstantinopolis, 3 liepos 

d. — Kariškas teismas, kuris 
visą laiką buvo užimtas nagri
nėjimu bylų, liečiančių revo- 

i liucijos bėgį, nusprendė 13 
liepos dieną peržiūrėt buvu
siojo sultono Abdul Ilamido 
bylą. Tai bus svarbiausis 
procesas, kokį tik teismas pa- 
staramjam laike turėjo. Yra 
gandas, kad pats sultonas ty
čia iššaukė revoliuciją. Jokiu 
budu negalima tam tikėt.

Persai turkus muša.
Peterburge gauta telegra

ma iš Persijos. Pranešama, 
kad j>ersų tautininkai užpuo
lė Turkijos kcgisulatą Uru- 
mialie, Persijoj. Turkų sar
gybiniai atmušė užpuolikus, 
kurių liko užmušta 10. Tur- 
kų tik vienas kareivis sužeis
tas. Persai užsirūstino už tat, 
kad turkai neužsiganėdino

1 Urumiah apgalėjimu, bet pra
dėjo apvogti gyventojus.

Geleži veža Į Ameriką.
X X

Stokholm.Svedija-Norvegi- 
ja, 2 liepos d. — Iš vietinio 
uosto išvežta į Ameriką 150 
tūkstančių tonų geležies. To
kis išvežimas tik pirmą sykį 
atsitiko.

Anarchistai bandys už
mušti carą.

Stokholm. — Surastas čia 
anarchistų sanrašas, kuriame 
randasi ir vardas užmušusio- 
jo kelios dienos atgal genero-, 
lą Beckmaną, tai vienas šve-‘ 
das Adolfas Vang. Jis paša-Į 
kė mirdamas (mūt po nužu-Į 
dimo generolo pats nusižudė), 
kad jo draugai turi nužudyti 
carą. Prieš generolo Beckma- 
no užmušimą suareštuota čia 
S Rusijos anarchistai. Šiomis 
dienomis atrasti du anarchis
tai, pasislėpę rūme. Tikisi, j 
kad jiedu laukė atvažiuojant 
caro, kad nužudyti jį. Gal' 
jam ir klius.

Morokko sukilimas.
Tangier, Morokko, Afrika.

2 liepos d. susirėmime sulto
no kariumenes su jo brolio 
šalininkais ties miesto Eezo 
liko paimta į nelaisvę 14 sul
tono kareivių. Nukapota 
jiems galvas ir pririštą jos 
prie vėžiniu. Sultonas baisiai 
už tai įpyko.

Turačiai už rara.
: Paryžius, 2 liejies d. socijalis
tų pasiuntinis Jaures (ist. Zo- 
res), kalbėdamas parlamen
te apie-carą, pasakė, kad jis 
jokiu budu negali atsilankyt 
į Francuziją. .Tauresni atsa
kyt išėjo užrubežinių dalykų 
ministeris Pichon, kuris išsi
reiškė, buk caras atvažiuos į 
Francuziją,kaipo „draugas ir 
santaikininkas” ir bus priim-i 
tas maloniai, kaipo visuoti- 
uos tvarkos palaikytojas. Mi- 
nisteriai patys pasir<xlo, 

įkuomi esą.

Žemės drebėjimas.
M essina. Sicilija. Vėl atsi

kartojo žemės drebėjimas. Jis 
buvo daug smarkesnis, negu 
anksčiau buvusieji. Nuo 6 v. 
iš ryto iki 8 vai. vakare buvo 
astuoni atsikartojimai. Su
griauta daug namų.

341 auka patrijotizmo.
New York. — Per apvaik- 

ščiojimą “Fourth July” New 
Yorke likos 4 žmonės užmuš
ti, 337 sužeisti nuo šaudymo 
ir sprogstančių petardų. Dau
gelis sužeistų turės mirti.

Nušautas lietuvis.
Brockton. Mass. Prie ap- 

vaikščiojimo patrijotiškos a- 
merikonų šventės 4 liepos 
Brocktone prisidėjo ir lietu
viai. Kuomet amerikonai šau
dymui vartoja ugnatraškius 
ir popierines petardas, lietu
viai pradėjo šaudyti iš revol
verių ir su kulkomis. Pasek
mėje to šaudymo buvo už
muštos kelios vištos ir 25 me
tų žmogus, Stanislovas Jašin- 
skis vardu. Jis krito nuo N. 
Juzukevičiaus kulkos, kuris 
nuo seuiai Tuk auklėjęs ne
apykantą prieš jį. dėlei šei
myniškų prietikių.

Atsitikimas turėjo vietą po 
Nr. 112 Bellevue st. Juzuke- 
vičius tuoj pabėgo, bet pas
kui tapo suimtas ir policijai 
prisipažino prie savo kaltės. 
Kada uždarė jį policijos nuo
vade, kėsinosi atimti sau gy
vastį. Jis paliko pačią ir vai
kus.

Rubsiuvių streikas.
New Yorke rubsiuvių strei

kas vis da nesibaigia. Strei
kuoja tik vaikų rūbų siuvė
jai. Skaitlius streikininkų 

j siekia 1300 ypatų, priklau
sančių į uniją. Sunkiai jiems 

■ susitart, nes kalba įvairiomis 
kalbomis.

Žemės drebėjimas.
San Bernardino, Cal. 2 lie

pos d. jautėsi lengvas žemės 
drebėjimas. Blėdies jokios 
nepadaryta.

Atsidarys fabrikos.
Marison. Ind. Kompanija 

“American Steel and Tin- 
plate” greitam laike atidarys 
fabrikas miestuose Gas City 
ir Anderson, Ind. Du metai 
atgal jos buvo uždarytos dėl 
neprieteklių

Nebus svaiginančių gėrimų
Nashville, Tenn. 30 birž d. 

įėjo į galę įstatymas, drau
džiantis visoj Tennesee val
stijoj pardavinėti svaiginan
čius gėrimus. Daugelis kar- 
čemninkų turės užsiimti nau
dingesnių darbu.

Streikas užsibaigė.
\Vinnipeg, Mat). Čia strei

kavo 6 tūkstančiai anglkea- 
sių apie 3 mėnesius. Reikala
vimai jų neišpildyti. Sugrįžo 
visi į darbą ir tariasi išnaujo 
streikuot, išstatydami dides
nius reikalavimus.

Miršta nuo kaitros.
Cincinnati, O. 30 birž. d. 

pasimirė nuo kaitros 2 ypa
tos. 15 ypatų apsirgo ir guli 
ligonbučiuose.

Krasnoje atrasta slapta spaus
tuvė ir nemažai atspausdintų 
atsišaukimų į valstiečius.

Caro dovana.
Rusijos caras pasiuntė 8200 

Anglijos laivo mašinistui Kai
nui, kuris liko sužeistas laike 
šaudymo Rusijos laivo į „ne
žinomą priešą’’, kaip jau bu
vo anksčiau pranešta. Ir kaip 
tik caras dasi prote jo tai pa
daryt, būdamas puspročiu?

Žyd as negali būti juoda
šimčiu.

Odesoje vienas žydelis su
manė pasirodyt juodašimčiu, 
t. y. prisisegė prie kepurės 
„tikrųjų rusų lygos” ženkle
lį ir vaikščiojo gatvėmis. Gal 
tai jis darė išvengdamas kerš
to nuo juodašimčių lygos, t.y. 
norėjo pasirodyt „rusu”. Ode
sos miesto viršininkas nubau
dė ji už tai 15 rublių.

Titas Charkove.
Iš miesto tifas išsiplatino ir 

po sodžius. Charkove skaito
ma 4000 sergančių tifu. Li- 
gonbučiuose randasi 1872 
ypatos.

Kalinys pabėgo.
X

Iš Cernygovo gubernijinio 
kalėjimo pasisekė ištrukti ka
torginiam kaliniui. Kelyj jis 
liko užkluptas sargybinių. 
Laike pasipriešinimo liko nu
šautas.

I

i
Į

i
Riaušes kalėjime.

Vilnius. — Vietiniam kalė
jime iškilo riaušes. Užmušti 
liko 4 sargai ir 7 kaliniai: 6 
žmonės sužeisti liko.

Laivas nuskendo.
Iš Sevastopolio telegrafuo

ja, kad ten nuskendęs Rusijos 
laivas “Ingul” su daugeliu 
jurininkų.

Simus tėvą nužudė.
Žitomiras. — Motivilovsko 

valsčiaus sodžiuj Semionov- 
skoj gyveno ūkininkas T. 
Bondarčuk su savo sūnumi. 
Norėdamas atsikratyt nuo tė
vo, jaunas Bondarčuk pasam
dė tūlą berną G. Tymčiką. 
Jiedu susikalbėjo, kaip pasi
elgti su tėvu. Paskirtame 
laike jaunas Bondarčuk atve
dė savo tėvą į girią ir 
atidavė žudyk ui. Pasamdy
tasis žmogžudys surišo senį ir 
pakabino už kojų ant medžio. 
Kadangi jis ilgai nemirė, tai 
Tymčikas pribaigė jį kirviu. 
Šita žmogžudystė greitai liko 
susekta ir Tymčikas atsidūrė 
kalėjime. Po tardymo varė 
jį atgal į kalėjimą trys vals
tiečiai. Jis leidosi bėgti. Be- 
vijančių vieną sužeidė, kitą 
užmušė, o pats pasislėpė. Bai
sus sutvėrimas.

Juodašimtis pasimirė.
Teip pagarsėjęs juodašimtis 
P. Kruševan pasimirė, 
vienu biaurybe mažiau.

Vertėjų perdaug.
Vokietijos spauda skundžia

si, kad gauna perdaug verti- i 
m n iš rusiškos kalbos. Prie to 
priduria, kad tų vertimų di-l 
džioji dalis visai begramatiš- 
ka. Beabejonės, vertėjai ma
no didelį darbą atlikę, o apie 
teisingą išvertimą jie nepaiso.

Bus

43

Kaizeris juokdarys.
Viso civilizuoto pasaulio 

laikraštija sukvatojo iš Vo
kietijos kaizerio ,,štukų”.

Vokietijoj vyro teisės šei
myniškam gyvenime visai ki
tokios, negu Amerikoj: tenai 
įstatimdavėju yra vyras. Ką 
jis pasakys, moteriškė prie to 
negali nieko nė pridėti, nė 
atimti.

Vokietijos kariumenėj teip-= 
gi yra geležinė disciplina. Jei
gu paaficieris uždės prastam 
kareiviui bausmę, jos nė ofi 
cieris negali nuimti — jis gali 
ją tiktai padidinti.

Dabar kaizerio vyresnysis 
sūnūs yra įpėdiniu sosto. Ji
sai turi jau užsitarnavęs ka
pitono laipsnį ir, nors gana 
da jaunas, neseniai apsivedė. 
Kaizeriui teip patiko sūnaus 
pati, kad jis jai suteikė pul
kauninko rangą—daug augš- 
tesnį laipsnį, negu jos vyras 
turi.

Vieną gražų vakarą busi
mas Vokietijos kaizeris pradė
jo skubiai ruoštis kasžinkur.

,,Tamista šį vakarą turi pa
silikti namieje”, praneša jam 
pati.

„Tu, širdelė, nejuokauk da
bar; aš turiu skubinti”, atsa
kė kaizerukas.

„Aš visai nejuokauju!” bu
vo trumpas atsakymas. Ir ji 
tuojaus išnyko.

Kada jis buvo jau apsirė
dęs kapitono drapanomis ir 
rengėsi jau eiti, staiga prieš 
jį atsistojo pulkauninko uni
formoj pati ir sukomandavo: 
„Prisakau būti namieje!” — 
„Klausau jųsų mylistos”, ati
duodamas garbę atsakė vy
ras.

i

9 liepos,

I

______
Lietuvių peštynės su vys

kupu.
Scrauton, Pa.

pėtnyčioje, 9 valandą ryto 
Scrantono teismo rūme bus 
galutinis vietinių lietuvių 
balsavimas linkui to, ar baž
nyčią ir bažnytinį turtą pa
vesti vyskupui, ar būti pa
tiems to turto savininkais.

X

Siaja byla Scrantono lietu
viai duos gerą kelrodį kitoms 
lietuviškoms parapijoms, ku
rios ar tai yra jau pradėju
sios ar ketina pradėti bylas 
už savąjį turtą.

V. K. Rčk.

Neapkenčia caro.
Rymas. — Italijos socijalis

tai agituoja, kad caras nebū
tų įleistas į Italiją. .Jeigu jis 
atsilankys, tai ketinama pa
kelti visuotiną streiką, kaipo 
protestą prieš kruvinąjį val- 

’dcną. Beda tam carui: išva
žiavo ant jūrių, o čia ant sau
sumos ir neišleidžia.

Sultono kariumene su
mušta.

Tegeranas. — Iš čia tele
grafuoja, kad sultono kariu- 
menė liko galutinai sumušta 
susirėmime su El-liogi vado
vaujančiu sukilėliais. Nuosto
liai sultono kariumenėj dide
li.

Anglijos darbininkai prieš 
carą.

Anglijos unijos išleido at
sišaukimus, kad jokiu budu 
ne būtų įleistas į Londoną ca
ras Mike.

Nelaimė kasyklose.
Welorum, Pa.— 24 birž. d. 

vietinėse anglių kasyklose at
sitiko ekspliozija. 17 angle- 
kasių žuvo, 16 liko sužeisti. 
Anglių kasyklose paprasta 
naujiena.

Stovis japonų socijalistų.
Chicagoj pradėjo eiti nau

jas japoniškassocijalistų laik
raštis. Vadinasi jis „Proleta
ras”. Senesnis laikraštis 
„Triūsas” turi 5000 skaityto
jų. Rytinėse valstijose japo
nai turi gana gabų socijalis
tų agitatorių K. Teksuką. 
Tėvynėj japonai socijalistai 
baisiai persekiojami pasta
ruoju laiku. Valdžia įvedė 
tamtikras knygas, kad užra
šinėti socijalistų vardus, o 
paskui palikti juos be darbo 
Visi kalėjimai prikimšti soci
jalistų. Amerikoj japonai 
kvėpuoja liuosiau.

Prasti dantys.
New Yorke liko apžiūrėti 

pradinių mokyklų mykimų 
dantys. Pasirodė, kad retas 
kurs turi sveikus dantis. Rei
kėtų apie 500,000 dolerių,kad 
juos pataisyt pas visus vai
kus. Amerikoj žmogus su 
dantimis greitai liks naujie
na.

Rusų darbininkų susiva
žiavimas.

New Yorke atsibuvo rusų 
darbininkų susivažiavimas. 
Žinoma, tai progresi viškų 
paž valgų žmonės. Ka
dangi progresiviškoji rusų 
darbininkų organizacija tik 
antri metai, kaip gyvuoja, tai 
ir delegatų atsiuntė nedaug. 
Savo organu ji išrinko „Russ- 
kij Golos v Amerikin”.

Geri vagys.
Seatl, Wash. — Pas 

merginą buvo kas tai 
gęs 20.000 dolerių. 16
lio d. ji gavo laišką, kuriame 
buvo 15.000 dolerių. Pasira
šyta: „du piktadariu’’. Vagi
liai rašo, kad 5000 dolerių jie
du išleidę namų reikalams, o 
kiti esą jiems nereikalingi,to
dėl grąžiną. Geri vagys.

Paminėjimas.
Montreal, Canada. — Apie 

300.000 ypatų apvaikščiojo 
75 metų sukaktuves nuo su
sitveri mo baptistų draugys
tės franeuziškojoje Cana- 
dos kolionijoj. Popiežius at
siuntė savo palaiminimą „ti- 
kintiemsiams“.

I

vieną 
pavo-1 

birže-

/

Teisinas nagrinėja svarbią 
bylą.

Praga, 21 birž. d. Prasidėjo 
bylos nagrinėjimasapie 46 an- 
timilitaristų [tie, kas reika
lauja kariumenes panaikini
mo]. Tarpe kaltinamųjų ran
dasi valdininkai ir amatnin- 
kai. Teisingiau būtų, 
teismas baustų tuos, 
reikalauja kariumenes 
kymo.

jeigu 
kurie 
užlai-

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų gerbiamų

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

Keleivio-’ Administracija,



KELEIVIS
I 
jo klausyti, kaip avys pie
mens.

— Tas teisybė, Maike, 
misliji, kad Pautienius 
geresnis.

— Aš žinau, kad ne.
— Taigi nėra jokio reikalo 

džiaugtis.
— Aš ir nesidžiaugiu. Man 

vistiek. Žinau, kad kol žmo
nės tamsus, tai juos išnaudos 
jei ne vienas, tai kitas.

— Tai tu uesiinteresuoji 
ka t a 1 i k išk u s usi vien y j i m u ?

— Ne. Jeigu kas tyčia ki
ša savo sprandą į kilpą, to 
negali išgelbėt. Kada žmo
nės apsišvies labiau, jie ne
tvers panašių susivienyjimų, 
nes supras dalykų stovi »i 
įvykdys tokį surėdymą, prie 
kurio nereikalingos bus jo
kios pašelpinės draugystės. 
Panašus susivienyjimai, ko
kiu yra Kymo-katalikų, pra
nyksta net ir šiandien pas la
biau apsišvietusias tautas.

— Teip tu ir nesigaili ku
nigo Miluko. O jis vargšas 
apsiašarojęs iš seimo turėjo 
bėgti.

— Kur čia nesiašaros, kad 
geras kąsnys iš gerklės iš i 
spruko.

— Teip, Maike, ir ,.Žvaigž
dė” turės mirti, nes ji jau ne 
organas.

— Jos ir už dyką aš neim
čiau. Lai sau miršta. Ar da 
nežinai, kokių pliovonių ji 
prirašo ant socijalistų ir kitų? 
Nariai ją ėmė todėl, kad pri
versti buvo. Bet paklausk, 
keliūtas ją skaitė ir kas pagy
rė. Lietuviai Amerikoj be
veik visi darbininkai žmonės. 
Nors kunigėliai ir mulkina 
juos, vienok darbininko rei
kalai verčia jį pasilikti sau 
teisingu. Nors tikėjimiškas 
fanatizmas ačiū minių tamsu
mui pagimdę Kymo-katalikų 
susi vieny ji mą. vienok esant 
jame didesnei pusei narių iš 
darbininku klesos, sunku jam 
laikytis. Kaip tik tie patys 
nariai nors kiek apsišviečia, 
tuoj ir įstoja į kunigų vadina
mas bedieviškas organizaci
jas. O tokia .,Žvaigždė”, ku
ri viską tik ir rašo prieš dar
bininkus, darbiniukams ne
gali patikti, nors jie būtų ka
talikai.

— l)a nieko, Maike, jeigu 
viena „Žvaigždė” būtų nu
kentėjus, o dabar ir „Katali
kas”, kuris du metu už dyką 
dirbo susivienyjimo labui, 
teipgi liko atmestas, nors la
bai siulijos į organus.

— Norėjo pasipelnyti, tai 
ir siulijosi. Mat tikėjos, kad 
išrinks organu. Jie visi tik į 
pinigus žiuri: mato, kad ižde 
randasi da šiek-tiek centų,tai 
ir nori ištraukti.

— Teip ir liko susivienyji- 
mas be organo. Nors ir verk 
žmogus.

— Gerai. Kad negaus na
riai skaityt tokių pliovonių, 
gal greičiau susipras. Tuo
met nesiduos save mulkint.

— Jeigu tu, Maike, teip 
kalbi, tai ir aš atsimesiu. Tik 
nekaltink manęs už tuos ne
švarius išsireiškimus, kuriuos 
išsitariau į tave. Mat prisi
klausiau seime ir tikėjaus,kad 
tai labai geras daiktas.

— Aš tavęs nekaltinu, nes 
tu labai greitai pasitiki vis
kam, o paskui vėl atsitaisai.

— Dabar. Maike, aš n le
nam netikėsiu. KunigasSiau- 
rosaitis mane buvo prikalbi 
nęs įsirašyti, o dabar pats ža
da atsimesti, kaip negavo pa
sinaudot iš susivienyjimo.

— Kokis Siaurusaitis?
— Nugi tas, kuris pernai 

VVąterburyj liepė savo para- 
bijonams Antonovą mušti už 
tai, kad tas išdrįso prie trijų 
kunigėlių akių žmonėms so- 
cijalizmą aiškinti.

— Ar tai tas? Et.........
—Na, vaike, traukkim atgal 

Visi susivienyjimo na- namo. Bereikalo męs į Cleve-

I !

Pasikalbėjimas 
Maikio su l evu.

Kaip tik 
eiti arčiau, aš 
tau per snuki

visai nešvariai

— Tėve, ko teip apsiašaro
jęs, lyg svogūnų priėdęs?

— Tylėk. Maike! Kaip kir
siu lazda per galvą, tai ir tu 
apsiašarosi!

— Susilaikyk. Nebūk be
protis. Gal aut Rymo katali
kų seimo muštis išsimokinai. 
Mažu ir tau kas kirto per pa
kaušį, kad teip nusiminęs?

— Mano pakaušio, apart 
policmano, niekas neprieis. 
Aš visuomet nešioju pilnus 
kišeuius akmenų, 
pabandytum 
tuoj kaukšt! 
akmeniu.

— E, tėve,
kalbi. Kas tave teip išmoki 
no?

— Da mat niekšas manęs 
klausiuės! Spirsiu Į pašonę ir 
nuriedėsi. ..

— Tėve! ir kareivių kazar- 
mėseda mandagiau kalbama, 
negu tu šiaudien.

— Aš kazarmėse nebuvęs 
ir nežinau, kaip ten kalba. Aš 
įsirašiau į Susivienyjimą Lie
tuvių Rymo-Katalikų Ame 
rikoj.

— Man stebėtina, tėve: ne
jaugi visi, priklausantieji į 
tą susivienyjimą turi teip ko 
liotis, nešvariai kalbėt?

— Aš misiiju, kad teip. 
Buvau ant seimo Clevelande 
ir prisiklausiau. Man labai 
patinka, kur galima laisvai 
koliotis, už tat ir prisirašiau. 
Tu, Maike, negirdėjei, kaip 
kunigas Pautienius ėdėsi s i 
kunigu Miluku. Buvo ir dau
giau tokių gudragalvių. Lig- 
šiol aš nemokėjau ger? < už
kirst kam per apykaklę, nes 
nežinojau žodžių. Kada susi
barė tarp savęs kunigai, tai 
buvo ko pasimokyt. Mat žmo
nės, baigę po 18 klesų, moka 
ir koliotis.

— Tėve, turiu prisipažint, 
kad tu šiandien visai į chuli
ganą panašus: . pilni kišeniai 
akmenų, kalbi kaip kokis val
kata ir da giri tokį savo pasi
elgimą.

— Nutylk, vaike! Kuni
gai teip kalbėjo, o mat aš ne
galėsiu. ..

— Jeigu kunigai vaikščios 
nuogi, tai ir tu nusirėdyk,jei
gu kas pasikars, tai ir tu teip 
padaryk. Argi tu neturi sa
vo proto, kad esi tik kitų pa
mėgdžiotoju? Šiandien žino 
uės išsitobulino lig to, kad vi
sai nėra reikalo akmenais 
muštis ir koliotis. Viską ga
lima apkalbėti remtai su da- 
rodymais.

— Ką tu čia darodysi, kad 
bėgti reikėjo?

— Kas bėgo.
— Nugi kunigas Pautienius 

Miluką išėdė iš seimo. Aš jau 
antrą dieną už jį verkiu. 
Tiek darbavosi susivienyjimo ( 
labui — ir šalin pavarė.

— Kas darbavosi, ar Milu
kas? Man tik juokas. .. Ant 
susivieuvjimo pinigų jis pasi
darbavo. Pernai padarė sei
mą jis vienas, nutarė viską 
teip, kad jam nauda būtų. 
Apart kito ko, jis paskyrė 
savo „Žvaigždę” organu,ėmė 
už ją, kiek norėjo, kilnojo, kur 
jam patiko, rašė tik savo nau
dai. T_ ___ ___. . _ ___
riai buvo išnaudojami ir turė-įland’ą atsilankėm.

bet 
bus

J

>

Džiova ir kova su 
jaja.

namų
„Kad ne namai nebū-

Nuo namų pri-

Kad kovoti pasekmingai su 
džiova, reikalinga, kad visuo
menė būtų su jaja apsipaži- 
nus. Vieši skaitymai tame 
daug pagelbsti. Mokyklose 
trumpi paaiškinimai apie svei
katą turėtų būti pradėti nuo 
jaunų dienų, apie tai, kaip 
reikalinga saulės šviesa, va- 
lumas, tyras oras. Kuopk 
surašė tokius patarimus vai
kams, kurie ir suaugusiems 
neblogai žinot.

Nespjauk kitur, kaip tik į 
spjaudyklą arba i skepetukę, 
kurią paskui reik sudegint.

Nespjauk aut grindų ar 
ant šalitakio.

Nekišk piršto į burną.
Nekrapštyk nosies ir ne

šluostyk raukove.
Nevilgyk pirštų seilėmis, 

vartant knygų lapus.
Nelaižyk paišiuko. 
Nelaikyk pinigų burnoj. 
Nelaikyk špilkos burnoj. 
Nedėk į burną nieko kito, 

kaip tik valgį.
Nelupk vaisius pirm, negu 

valgysi.
Niekad nekosėk ir nečiau- 

dėk žmogui į veidą.
Flick vadina džiovą 

liga,
tų nė džiovos, 
guli jos išsivystimas, prigiji- 
mas ir išsiplatinimas. Na
muose džiovos bacillus mieg- 
ti. laukdamas sau naujos au
kos: namuose ta nauja auka 
užsikrečia ir tampa džiovinin
ku: namuose ir numiršta. Ty
rinėjant civilizacijos progre
są šviesoje šiandieninio mok
slo reikia stebėtis iš žmogaus 
nesumanumo, kokio jis dasi- 
leidžia. bejieškodamasslapty
bės ir komforto. Jis pastatė 
namus,kad pasislėpt nuo prie
šų, apsigint nuo šalčio ir karš
čio, kad užsidaryt nuo žingei
dumo kaimynų. Jis stengė
si paversti namus į tvertynę, 
bet ištikrųjų juose užsidarė 
su mirčia”

Bloga pusė šiandieninių 
namų — tai susigrūdimas. 
Kiekvienas suaugusis žmogus 
turi turėti bent 600 kubiškų 
pėdų oro. Kambaryje turi 
įeiti saulės šviesa. Saulės 
spindulys užmuša bakterijas 
į penkias ar šešias adinas. 
Kambarys turi būt tinkamai 
išvėdinamas.

Namai, kur gyveno džiovi
ninkas. turi būti išvalyti, tin
kas arba popierai uždėta nau
ji. Dizinfekcijai geriaus for- 
maldehydo garai. Biggs New 
Yorke daro teip: vienam kam
bariui ima svarą kalkių. 8 un
cijas formalino ir 3 uncijas 
sulfurinės rūgšties. Visi ply
šiai tur būt užkimšti, durys 
uždarytos. Formalynas yra 
pilamas į tuščią uzboną, pas
kui pripila 4 uncijas vandens 
ir ant galo povaliai pila sieri- 
nę rūgštį. Kalkę deda į bliu- 
dą. Iš nzbono greitai pila į 
bliudą ir uždaro duris. Teip 
tur pasilikti per 12—18 va
landų.

Tenementai yra džiovos au
gintojai: New Yorke yra dau
gybė tamsių supuvusių tene- 
mentų, kurie sveikatos už- 
veizdos vra užženklintį, kai- 
po „plaučių blokai’’. Toki tu
rėtų būti visai sugriauti.

Po namų antrą vietą užima 
fabriką, kur daugiausiai už
sikrečia džiova. Oras turi būti 
tyras, pilnai saulės šviesos, 
dulkės turbūt išsluostytosšla
piu skuduru, darbo valandos 
turi būti aprubežiuotos. Tu
ri būti užvesta džiovininkų 
špitolės sunkesniems ligo
niams ir sanatorijos lengves
niems
Skrepliavimas yra svarbiau

sis šaltinis užsikrėtimo. Įsta
tymais turi būti uždrausta 
spjaudyt ant šalitakių ir grin- 

jdų visose viešose vietose. Tie

įstatymai ne tik turi būti 
iškabinti }»o visų akių, bet tu
ri būti ir pildomi. Iš kitos 
pusės viešose vietose, 
ant gatvės ir namuose turėtų 
būti pagaminti sudynai spjau
dymui. Spiaudinyčios tur bū
ti apsaugotos nuo musių, ku
rios perneša bakterijas. Ko
sint visados reikia laikyti ske
petukę priešais burną. Ligo
nis turi būt išmokytas užsi
laikyti švariai, nespjaudyti, 
kur papuola ir nečiupiuėti 
maisto, kuri valgo kiti. Že- 
nybos džiovininkų turi būt 
uždrausta, kol nepasveiks. 
Bent per dvejus metus turi 
būt sveikas nuo džiovos.

Visos tos rodos išpildytos 
atneš savo naudą. Bet pra
šalinti džiovą negalma. Ant 
to reikalinga panaikinimas 
skurdo.

Užtaigi kiekvienas laimėji
mas streiko, kiekvienas pakė
limas darbininkų algos ir su
mažinimas darbo valandų reiš
kia podraug sumažinimą ir 
džievos. Unijos tame gana 
daug atlieka ir galėtų daug 
atlikti išvalyme darbavietės. 
Bet šiose dienose męs mato
me, kaip ta kova darbo su ka
pitalu yra sunki ir kokias 
priemonės antroji pusė turi 
panaikinimui, ką darbiniukas 
iškovoja. Imti tik vieną pa
kėlimą maisto kainos — tas 
reiškia tūkstančius naujų 
džiovos aukų. Pasekminga 
kova su taja liga galima yra 
tik tuomet, kada bus panai
kintas skurdas. Ji išnyks 
iš žmonių tarpo tuomet, kada 
visi draugijos nariai bus pa
valgę.

D-ras F. Matulaitis.

ne-
lie-

ku-

Lietuvių socija- 
listai negeri

Mano straipsnio antgaivis— 
tai medaus kaušas lietuvių 
kunigams, vertelgoms, tauti
ninkams, inteligentams su 
buržuaziškomis tendencijo
mis, tikej:miškiems fanati
kams, tamsunėliams ir bo
boms, kurios meldžiasi iš „Di
džiojo šaltino”.
Beveik visi „gudruoliai”, rė

kia bažnyčiose, namie, karče
mose ir ant gatvių, kad lietu
vių socijalistai — tai niekis. 
Kitų tautų socijalistai esą ne- 
užsipuldinėja teip ant tikėji
mo, patys eina pirkti pas sa
vuosius, nenekina savo tautos, 
pagodoja savo inteligentiją, 
neužgauna nė vieno žmogaus 
nuomonės.

Nemaža lietuvių dalis 
dėl kokių nors aplinky
bių visai nėra susidūrus su j 
kitų tautų socijalistų veiki
mu. Kada jie neturi reikalų 
su kitų tautų socijalistais, tai 
jiems rodosi, kad kitų tautų' 
socijalistai viską palieka Me- 
sijošiaus apveizdai, o patys 
yra socijalistais tiktai pour 
voir (dėl matymo) visokiems 
margumynų mylėtojams.

Tiesa, ačiū viršminėtiems 
„gudruoliams'’ ir kitoms ap
linkybėms tarp lietuvių soci
jalizmas prasiplatino da visai 
neseniai. Da ir šiandien ne
mažai randasi žmonių, ku
riuos reikėtų pririšti, jeigu 
pasikėsintum jiems aiškinti 
socijalizmą, teip jie įbauginti 
juo nuo kunigų, tautininkų 
ir kitų. Jus, viršminėtieji po
neliai, visaip trukdote mums 
patraukti į savo organizaciją 
daugiau narių, jus persekio
jate mųsų susirinkimus, kur 
aiškinami socijalizmo klausi
mai, ir liepiate žmonėms ne- 
silankytį juos, jus rėkiate, 
kad žmonės neaukautų pini
gų socijalistų raštams išleisti, 
jus raginate juos nepirkti so- 
cijalistiškų raštų, žodžiu sa
kant, jus trukdote mums 
įgyti tą turtą, kuris reikalin
gas yra mųsų mokslo išplati-

I
niurni, jus stengiatės užkirsti 
visus kelius, kad tik plačioji 
liaudies minia nepažintų so
cijalizmo. Ypač dėka vejant 
jums, poneliai, męs negalime 
išleisti savo moksle tų remtų 
ir brangių raštų, kuriuos tu
ri kitų tautų socijalistai, dė
kavojant jųsų pasišventimui 
kenkti mums aut kiekvieno 
žingsnio, męs vis da nepajie- 
giame surengti sistematiško 
socijalizmo .studijavimo. Ir 
jeigu lietuvių socijalistai pa
darytų daugiau klaidų, negu 
kitų tautų to paties mokslo 
pasekėjai, tai kaltė puola ant 
jųsų, kunigėliai, tautiečiai, 
buržuazijos tarnai ir tamsu- 

i nėliai, kurie trukdėte ir truk
dote lietuvių socijalistams įgy
ti visus įrankius, reikalingus 
geram apsipazinimui su soci
jalizmo mokslu. Jus galite 
džiaugtis, kad lietuvių so
cijalistai ir teip da perdaug 
mandagus atsinešimuose į 
jus, kad jie ir teip da neblo
gai apsipažinę su savo mok
slu, nežiūrint į jųsų persekio
jimus.

Bet ne už savo dalyko 
pažinimą kaltinami yra 
tuvių socijalistai.

Lietuviškos parapijos
nigėlis galėtų tamsinti savo 
aveles ir turėti sau gražų pra
gyvenimą iš jų, jeigu ne lie 
tuvių socijalistai, kurie iš
drįsta toms avelėms ne tik 
dvasiškijos bernavimą kapi
talistams nurodyt, bet gvilde
na visų akivaizdoj, kas tai 
yra religija (tikėjimas), ko
kios priežastys ją pagimdė, 
kaip jį vystėsi ir kokia jos 
ateitis. Lietuviškas kunigas 
beveik vien tik su lietuviais 
turi reikalą. Kitų kalbų ne
pažinimas verčia jį suktis 
apie savuosius, o savieji dėl 
tos pačios priežasties kreipia- 

tautos 
ir daugiausiai turėtų socija
listų, nors jie ir gana aštriai 
kritikuotų dvasiškiją ir reli
giją, lietuvių kunigui tas ma
žai rupi, kol „savieji ” tamsus, 
neužinteresuoti socijalizmo. 
Ant dvasiškijos nelaimės so
cijalizmas neaplenkė nė vie
nos tautos. Kaipo kapitalis
tiškojo surėdymo išauklėti- 
nis, kurio verpete randasi vi
sos tautos, užgimė jis ir lie
tuvių darbininkų smegenyse. 
Socijalistų partija, priešingai 
visoms kitoms partijoms, susi
dedančioms iš privilegijuotų 
klesų, platina apšvietą tarp 
plačių minių proletarijato, 
kuris yra prašalintas nuo 
mokslo ir kurio yra didžiau- I *
sis skaitlius. Socijalistai ži
nojimą (mokslą) stengiasi pa
sikeisti teip, kad jis visiems 
būtų prieinamas, net tiems, 
kas neturėjo progos lankyti 
mokyklos. Jie rengia pra
kalbas, diskusijas, skaito lek
cijas, referatus, kur galima, 
steigia mokyklas, visur pla
tina sveiką literatūrą ir 1.1. 

| Kadangi lietuvių kalboj nėra 
užtektinai socijalistiškos lite
ratūros, kaip ir visokios ki
tokios, tai lietuvių socijalis
tams prisieina rengti viešus 
susirinkimus, kuriuose mo
kytojų arba aiškintojų vietas 
užima ypatos, daugiau ar ma
žiau apsipažinusios su socija
listų mokslu iš svetimtaučių 
literatūros. Į šituos susirin
kimus karts nuo karto lan
kosi vis skaitlingesnės minios 
ir, besiklausydamos įvairių 
aiškinimų, pačios pradeda šį- 
tą svarstyt, mislyti. O kada 
žmogus liekasi apšviestesnis, 
jis nelabai duosis, kad su juo 
artų ir akėtų. Minių apšvie
timas atima nuo dvasiškijos 
geroką pelno dalį, padaro tas j jj 
minias nepaklusniomis, baž
nyčios įtekmė puola. Kiek
vienas žmogus negali žinoti 
visų kalbų. Lietuvių socija
listams parankiausiai darbuo-| 
tis tarp lietuvių. <

kų minia pasiliktų prieta
ruos. Tuomet lietuvių dvasiš- 
kijai būtų rojus. O dabar 
tie prakeikti, kaip kunigėliai 
sako, lietuvių socijalistai už 
visus biauresni. Kitų tautų 
socijalistai —kas kita: jie ne
gali pagadinti lietuvių dva- 
siškijai „biznio”. Todėl lie
tuvių kunigai ir sako, kad 
kilų tautų socijalistai geres
ni, negu lietuviai. Beabejo- 
nės, vokiečių kunigai sako, 
kad lietuvių socijalistai ge
resni, negu vokiečiai. Ir teip 
su kiekviena tauta.

Apie tautininkus arba vi
sokios rūšies patrijotus var
giai užsimoka daug kalbėt. 
Didžioji jų dalis yra patrio
tais tiktai todėl, kad pasipel
nyti pas savo tautiečius arba 
įgyti garbę, o kitus privelia 
prie to smegeninis krizis. Ka
dangi įvairus vertelgos yra 
rugščiausiais tautininkais ir 
labiausiai aut savo tautos so
cijalistų užsipuldinėja, tai at
kreipsime nors kiek atydos 
į juos.

Da rugštesniais patrijotais 
pasirodo žmonių akyse dideli 
kapitalistai, bet lietuvių tau
ta jų kaip ir neturi, todėl iš 
jų pusės lietuvių socijalistai 
užmėtinėjimų kaipo atskira 
dalis neturėjo.

Vertelgos yra užinteresuoti 
kapitalistiško cliarakteriaus 
reikaluose.
sišventimas 
piasi tame, 
iš tautos,

Visajų idėja, pa- 
tautos labui sle- 

kad pasinaudoti 
kad sukrauti sau

turtą. Artai samdo darbinin
ką, tuoj aiškina, kad tu savas 
ir pas savąjį gali už pigesnę 
algą dirbti, ilgesnes valandas. 
Ar tai jie nori pirkėją pa
traukti, tuoj įkalbinėja žmo
nėms kad jokiu budu nerei
kia eiti pas svetimtautį. Ne
gana to paprasto užkvietimo 
pas ,,savuosius”, mųsų ver- 
telgos-tautiečiai pradeda kur
styti tautišką antogonizmą 
(neapikantą). Visaip jie iš
niekina žydus, lenkus, vokie
čius ir kitas tautas, rėkia,kad 
mųsų vargo priežastim yra 
svetimtaučiai, stengiasi leng
vatikių minias pertikrint,buk 
lietuvys yra visai kitokis su
tvėrimas, kuris niekuomet 
negalėsiąs su kitomis 
tautomis išvien gyventi. Var
dan patraukimo „savųjų pas 
savuosius”, vardan tų savųjų 
išnaudojimo, vartojamos yra 
nešvariausios priemonės. Lie
tuvių socijalistai prasižengtų 
prieš socijalizmo siekį, prieš 
savo supratimą, jeigu leistų 
platinti tautišką antogoniz
mą. Socijalizmas yra visų 
tautų broliška santaika, todėl 
lietuvių socijalistai turi ant 

j kiekvieno žingsnio kritikuoti 
tautiečių platinamas nesąmo
nes. Atskirų ypatų pralobi- 
mas nereiškia gerovė dėl vi
sos tautos, todėl lietuvių so
cijalistai privalo užkirsti ke
lią akliemsiams ekonomis
tams, apie kuriuos kalbėjau 
„Keleivio” No. 25. Lietuvių 
socijalistai atlieka savo už
duotį: jie aiškina, kad darbi
ninkų reikalai be skirtumo 
tautos yra vienodi, kad kapi
talizmas mus veda prie tarp- 
tautiškos vienybės, kad kur 
brangiau moka ir trumpiau 
reikia dirbti, ten yra geriau, 
kad kur pigiau gali nusipirk
ti, pas tą perki ir t. t. Žodžiu 
sakant, lietuvių socijalistai 
varo priešingą vertelgoms ir 
tautininkam agitaciją, nuro
do jų šarlatanišką, kaip Kaut- 
skis sako, pasišventimą ir tuo 
įsipyksta lietuvių vertelgoms 
ir tautininkams labiau, negu 
kitų tautų socijalistai. Ypač 
lietuvių vertelgų randasi ne 
teip jau daug ir tie patys dėl 
savo neišsilavinimo negali už
silaikyti iš svetimtaučių, to
dėl jie įvairiais budais prikal- 

tis tarp lietuvių. Jeigu tarp binėjaeiti pas savuosius, o 
lietuvių neatsirastų socijalis- tuom tarpu lietuviškas soci- 
tų, tai lietuviškoji darbini n- jalistas tiems sa vienišiams iš-

šliji. Nors čia kitos

I 
aiškina suprantamoj kalboj, 
kad skirtumo nedaro kur tu 
eisi pirkti arba dirbi—ar pas 
savąjį,ar pas svetimtautį. Čia 
ir priverstas vertelga-patrijo- 
tas keikti ir niekinti lietuvių 
socijalistus daugiau, negu vi
sų kitų tautų.

Jeigu anglų, žydų ar kitų 
tautų socijalistai nesako, ar 
eiti pas savuosiuos, ar ne, tai 
tik dėlto, kad tie savieji dėl 
užkvietimo savųjų nevartoja 
tokio tautiško antogonizmo 
skelbimo, o velyk išleidžia ge
rą apgarsinimą. Kur tik ap
sireiškia panašus savųjų ,,už- 
kvietimas”, kokį vartoja lie
tuvių vertelgos-patrijotai,ten 
ir socijalistai savos tautos lie
ka negeistiuesni už kitų tau
tų socijalistus, nes socijalis
tai —kokios tautos jie nebūtų 
— neleis sėti neapykantos 
tarp atskirų tautų darbinin
kų ir netylės prieš melą.

Kaslink lietuviškųjų inte
ligentų, peikiančių lietuvių 
socijalistus, štai ką turiu pa
sakyt. Vieni jų yra kokiais 
nors prof esi joną las ir lyginai 
vertelgos neapkenčia savo 
tautos socijalistų. kurie truk
do daryt jiems ,,biznį” iš tau
tiškos neapykantos platini
mo. Kiti inteligentai turi ar
timus sautikiussu buržuazija 
ir, persiėmę buržuaziškos dva
sios, negali girti socijalistų. 
Svarbiausis dalykas, rodos, 
bus tas, kad lietuviai turi ne
daug inteligentijos, kuri jau
čiasi esanti tautos viršūne — 
ir per tai liko perdaug egojis- 
tiška. Kiekvienas inteligen
tas norėtų būti individualu ir 
kad pagal jo kurpaliu viskas 
eitų. Į labiau išsitobulinusias 
tautas jis bijo nosį įkišti, mat 
žino, kad gaus per ją, todėl 
lengviausis jo darbas — sėdė
ti prie žalio stalelio ir pasi
juokti iš savo tautos veikėjų. 
Juoktis yra teip lengva, kad ir 
beprotnamiuose tuo užsiima.

(Toliaus bus.)
A. Antonov.
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Kaip alkani vil= 
kai...

Kaip alkani vilkai, jie krau
jo geidžia. .. Jie siundo bro
lį prieš brolį, jie žmogžudys
tėm pataikauja, jie krauge
rius laimina...

Kaip alkani vilkai, jie kai
lį lupa. .. Jie nepripažįsta ar
timo meiles, jie kraujo pra
liejimo reikalauja, jie bude
lius garbina...

Kaip alkani vilkai, jie tam
sumoj skraido. .. Jie sveti
mą protą temdo, jie šviesą 
vaiko, jie tamsą palaiko. ..

Kaip alkani vilkai, jie pas
kui savo auką tikauja... Jie 
savo tinklais painioja, jie ke
lius klaidina, jie svetimą tur
tą naikina...

Kaip alkani vilkai, jie ne
savu balsu staugia... Jie mi
nioms neteisybę skelbia, 
nedorybėj kaukia, jie į 
leistuvystę traukia...

Ir nori jie viešpatauti
sau turtus krauti... Ir nori 
jie pirmais būti ir dievais tap
ti... Jr nori jie, kad prieš 
juos visi galvą lenkti} ir ant 
kelių klauptų...

Ir prižada jie augštai kara
lystę, o žemai duoda tik ver
gystę. .. Ir prižada jie nusi
dėjimų atleidimus, o sau ima 
Jų vaisius...

Ir duoda jie atleidimų mai
šus, kad stipriau suveržti ri- 
šius... Ir duoda jie žodžių 
kalnus, kad daugiau sutrauk
ti į delnus...

Ir keikia jie mokslo globė
jus, ir keikia jie nepaklus
nius ..
Ir mamonai tarnauja, ir auk

so dievaičiam save aukauja...
Ir gyvena jie, kaip alkani 

vilkai...
Ir išnyks jie.............. .. .

..............kaip alkani vilkai.
1.V.09...................... Z. A.
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KELEIVIS

APIE UNIJIZMĄ.
(Parašė Dono Kazokas.) 

(Tąsa.)
---- o-----

Tokis dalykų stovis apgina atskirus 
darbininkus nuo darbdavių užsipuldinėji
mo; nereikia kiekvienam teisintis ir išguldi- 
nėti, dėlko tas, ar kitas reikalavimas išsta
tytas. Darbdaviai,būdami iškalbesni, visuo 
met darodytų, jog viskas gerai. kaip j pas 
Kynijos imperatorių. Unija verčia juos 
kalbėtis su skaitlinga minia arba tos mi
nios igaliuotiniais, kurie pasako atvirai vi
sus darbininkų reikalavimus ir pasiteisina, 
jog ne jie sutaisė tuos reikalavimus,o uni,- 
ja išrinko juos tik perduot darbdaviui.

9) Unija ir politika.
Unijai toli ne vistiek kokia toj ar ki

toj šalyj politika ir kelio ji tvarkoma. Iš
einant iš to atžvilgio, kad unija tveriasi 
ant priešingų kapitalistams pamatų, ir po
litika turi būt pastatyta teip, kad ji apgin
tų darbininkų reikalus. Politiškos pajie- 
gos prie kapitalistiško surėdymo turi dide
lę svarbą, — jos gali padėt bujot tūliems 
apsireiškimams arba nuslogint juos. Pa 
vizdžiui, jeigu uždrausta yra Įstatymais 
laikyt susirinkimus, uždrausta liuosai kal
bėt ir rašyt, tai unija ten beveik negali 
laikytis arba laikosi slaptai, kas neleidžia 
jai turėt susinėsimų su plačia ja darbinin
kų minia. Jeigu įstatymais draudžiama 
streikuot ir leidžiama net kariumenė ir po
licija malšinti streikus, tai unijos kovos 
budai gali būt panaudoti labai siaurai. To
kiu budu unija turi visom jiegoin darbuo
tis, kad Įstatymų leidėjai būtų darbininkų 
klesos šalininkais. Monarchiškose viešpa
tystėse, kur Įstatymų leidimas priklauso 
valdžios norams, uuijistai privalo stengtis 
prašalinti nuolatinę valdžią, o Į jos vietą 
įvesti laikinės, demokratiškos valdžios rin
kimą. Negalint to umu laiku padaryt, uni
ja kokiais nors budais stengiasi turėti 
Įtekmę ant darbininkus liečiančių Įstaty
mų. Respublikose gi unijistai patys bal
suoja ir kitus prie to agituoja, kad Įstaty
mų leidėjais būtų darbininkai, žmonės iš 
proletarijato pusės. Bet negana yra Įsta-į 
tymus išleisti, jie gali būti nepildomi. Teip; 
Suvienytose Valstijose konstitucijoj skam
ba apie pilną laisvę žodžio, streikų ir t. t. 
Ar pildoma tai? Ne. Yra galingesnė poli
tiška spėka už Įstatymus — tai augštoji 
valdžia, valstijų legislaturos, teismai, poli
cijos ir kariumenės viršininkai. Jie ne
paiso Įstatymų, o veikia teip, kad apgint 
kapitalistų savastį. Rodyk tu jiems Įstaty
mus, o jie tau — lazdą. Kad to nebūtų, 
reinia rinkti Į visokias viešpatystės.< Įstai
gas žmones iš darbininkų klesos, o tie iš
rinktieji mokės suorganizuot policiją ir 
kariumenę, tas didžiausias politiškas pa- 
jiegas kapitalistų rankose teip. kad tosios 
padės unijai Įkūnyti jos reikalavimus. Jei
gu bus išrinkti darbininkų šalininkai Į 
įvairias valdiškas įstaigas, tai jie visai ga
lės panaikint tas politiškas pajiegas, ku
rios yra organizuotos kapitalizmo apgini- 
mui.

Dėl aiškumo privesiu vieną-kitą pa- 
vizdį.

Unijistai pakėlė streiką Pas juos už
tenka pajiegų, kad neįleisti dirbti streik
laužių, kad [prižiūrėt, kur gabena nepa
baigtus tavorus pabaigti ir tt. Jie streiką, 
beabejonės, išlaimėtų, bet ant nelaimes pra
deda areštuoti unijos ( vadovus, už streik
laužių vaikymą gaudo, sodina i kalėjimą, 
baudžia pinigiškai arba, kaip taukiai atsi
tinka laisvoj Amerikoj, skaldo policistai 
galvas lazdomis arba kariumenė vaišina 
kulkomis. Pati valdžia parūpina kapitalis
tams streiklaužius ir suteikia apsaugojimą 
jiems. Išleisti būna įstatymai, kurie drau
džia persekiot streiklaužius ir baudžia už 
apskelbimą boikoto darbdaviui. Nėra čia 
vietos išskaitliuot visus persekiojimus uni- 
jistų laike streiko, bet kliūna jiems nuo 
kapitalistų valdžios ir be straiko. O juk 
galėtų būti išleisti Įstatymai ir galėtų būti 
išrinkta valdžia, kuri juos pildytų. Tie 
įstatymai galėtų drausti eiti dirbti į strei
kininkų vietą, priversti darbdavį užmokėt 
darbininkams užstreiko laiką ir tt. Žinoma, 
išrinktoji iš kapitalistų tarpo valdžia turi 
ginti savo klesos reikalus, o ne darbininkų. 
Jeigu unija mato, kaip jai kenkia respub
likonų ir demokratų šulai, tai ji turi rinkti 
į valdiškas vietas žmones iš socijalistų par 
tijoa. Bepartiviškus rinkti visai nėra pras 
mes, nes jie vėjo pučiami: kripsta ir Į vie
ną ir į kitą pusę. Bepartiviškieji neturi! 
pliatformos, už kurią jie solidariškai stovė
tų, jie negali pasakyt mums iškalno, ko 
jie reikalaus, ką stengsis įvykdint. Pas so- 
cijalistns matome programą, matome tam 
tikrą taktiką, todėl unija, jeigu ji yra dar
bininkų reikalų apginėja. jeigu ji supran
ta, kad darbininkų reikalai yra priešingi

kapitalistų reikalams, ji turi balsuot už tą 
partiją, kuri stovi ant tokių pat pamatų, o 
tai ir yra socijalistų partija.

Kad socijalistai gina darbininkų rei
kalus, būdami parlamentuose ir kitokiose 
įstaigose, tą parodo nuolatos kilstanti 
triukšmai tarp atstovaujančių kapitalistų 
partijas ir tarp jų už darbininkų reikalų 
ginimą.

Nereikia manyt, kad vien tik politikoj 
yra galybė ir kad politika viską gali iš
tempti aut savo kurpalio. Ji priklauso nuo 
reališkos dirvos — nuo organizacijos ir to
bulumo šalies gyventojų. Valdžia, įstaty
mai ir politika yra atspindys gyventojų 
nuomonių, jų susipratimo. Kaip tik gy- 

i ventojams nepatinka kas, jie turi pajiegų 
tat permainyt. Ypatinga spėka revoliuci
joj ir smulkesnėse permainose turi unija. 
Ji gali suparaližiuot visą šalies krutėjimą 
ir valdžia priversta bus išpildyti unijos rei
kalavimus. Čia reikia suprasti, kad unijos 
atskirų amatų darbininkų turi tarp savęs 
nepertraukiamus sanrišius. Jei nedirbs 
geležinkeliai, telegrafai, telefonai, jei 
nestatys niekas maisto, tai nė kariumenė, 
nė policija, nė kas kitas neatsilaikys prieš 
reformų reikalavimą.

(Toliau bus.)

Patrijotas.
(Ironija.)

Aukauju XXIV seimui S.L.A., atsibuvusiam Wor- 
•.-ester, Mass. 190b m.

‘‘Aš patrijotas, sūnūs tėvynės!’’ 
Šauk’ demokratas vardan tautos.
“Už idealus naujos gadynės—
“Už juos kovoju... Tik dėl tautos!...

“Vardan tėvynės viską daryti—
“Tą man daleidžia...Kas?—principai! 
“Nors ir nekartą tenka skandyti 
‘‘Tiesąpurvuose.. .Et! Vis niekai!...

“Aš tautą myliu, už ją kovoju, 
“Juk tą kiekvienas gali matyt:—s 
“Už vargšus... Savo žemę užstoju— 
“Žydus, maskolius^noriu išvyt!

“Ko čia jiems reikia mus Lietuvoje?
_ “Jie tauta mųsų nor jodinėti

“Jie ant Keistučio nieko net’boja— 
“Lenkiškai Tuskai’, liepia kalbėt!..

“Ne! Męs nenorim jųjų žargono! 
‘ Męs trokštam tiktai savo kalbos;
“Tautiško ginklo... Tik ne raudono!— 
“Bet... tiejie rūbai naujos mados...

“Męs išmokįsim tąutą dainuoti, 
“Kad ir nevalgius... Et, vis niekai... 
“O. nedėkinga! Ji nor dejuoti?! 
“Kam čia meluoti:— Blogi laikai...

“Ko jiem da trūksta? Štai kaip banguoja 
“Užžavėtieji dainų balsai!
“Rodos pasaulį visą siūbuoja— 
“Puiku, malonu... Tai tik balsai!!..

“Bet ta ‘spangioji-užpakalinė’, 
“Kaž ko jai reikia... Vis negerai! 
‘ Jos nesujudin nė sutartinė— 
“Čia pagalvoti reikia tikrai.,.’’

II.
“Kelkis, Lietuva! Kelkis! Pabuski!’’ 
Saukia tautietis. Puiku klausyt.... 
“Prieš svetimuosius priešus sukruski! 
“Klausat, kas jie? O kam čia sakyt!...

“Kelkim tėvynės meilę ir dorą, 
“Tegul sau pešas tautų vaikai! 
“Jeigu kas turi linkusį norą, 
“Tegul pešas, o mums tik juokai!

“Demokratizmas? Et, da anksti!
“Ar jį supranta ‘spanga’ gauja? 
“Trenkim, vyručiai,męs jį per slenkstį- 
“Tai ‘raudonųj ų pinklė nauja....

“Principai? kas jie? Spjaunam ant jų! 
‘‘Vieton pipirų galim parduot! 
“Pasišventimą, meilę savųjų
‘ ‘Kaip tik mums tinka galim saikuot!

“O jei prieš mųsų norus kas kiltų, 
“Tam tuoj ‘akinius juodus’uždėt!
“Ir tokis sveikas ramiai nutiltų 
“Ir neišdrįstų daugiau pradėt. ..

“Męs turim tiesą vardan tėvynės 
“Liaudies troškimus kojoms sumint! 
“Ir idealų naujos gadynės— , 
“Jų nesuprantam... Kam j uos pažint?

“Jie mums nesvarbųs.Tuščios svajonės! 
“Tai tik skustuvas vaiko rankoj; 
“Viskas nuo mųsų tur būt malonės, 
“Męs turim vesti visus ,t v ar k o j.’

“Bet tie ‘spangiejie-užpakaliniai’ — 
“Jie vis nerimsta—jiems negerai! 
“Juos neužtikrin žodžiai auksiniai— 
“Čia pag ai vo ti reikia tikrai...”

* **
O, demokrate—mielas tautieti!
Ar tai tikrieji tavo takai?!
Kur gi tu dėsi tamsų kaimietį?— 
Štai kaip apleisti mokslo laukai!

Mielas.sakyki! Kaip manai šviesti 
Prastą žmogelį—sūnų tautos?
Kurs savo strėnas ištiesti geidžia, 
Slėgtas per amžių vargo-tamsos?..

O, demokrate! Mielas tautieti! 
Sancto errato! Ką tu darai?!
Juk prižadėjei šviesti kaimietį— 
Tik pagalvoki, mielas, gerai!...

9. IV. 09. S. Strazdas.

“GROVAS LEVAS TOLSTOJUS
Parakė V. K. RAČK AUCKAS

M

Da neišnyko atbalsiai to, 
kaip civilizuotas pasaulis ap 
vaikščiojo didelę iškilmę: 
atidavė pagarbą žilam Rusi
jos idealistui. Kalbu apie gr. 
L Tolstojų.

Mųsų perijodiškoje rašti
joje paminėta apie šį seną 
dailininką ir filozofą, tik ar 
visai nepaduota, ar labai ma
žai tepaduota žinių apie aty- 
džią ir Įstabią L.Tolstojaus fi
losofiją. Manydamas, jog jis 
savo raštais užkrėtė žmoni
joje ne vieną sveiką mintį, 
Įskiepino ne vieną, bet dauge
lį sveikų kritiškų nuomonių 
apie krikščionybę, pavedu 
skaitytojų apsvarstymui tas 
išmintis ir pažiūras. Prie to 
laikau už pareigą pažymėti, 
kad nestatau sau už tikslą 
atsinešti į jo nuomeneskritiš
kai—tą palieku kitam laikui 
ir kitiems.— (Tūli argumen
tai ir prirodymai, kaip lygiai 
ir citatos paimta iš d-ro P. 
Elcbachero ,, Anarchizmas-”) 

Mikalojaus Levas Tolstojus 
gimė 1828 metuose Tūlos 
gubernijoje, Krapivnino pa
viete, dvare Jasnaja Poliau a, 
1843m. Įstojo Kazaniaus 
universitetan, kur iki 1846m. 
studijavo rytiečių kalbas: po 
tam metui jis persikėlė Pe
terburgan ir nuo 1847m. iki 
1848m. mokinosi tiesų. Išėjęs 
iš universiteto, gyveno porą 
metų savo tėviškėje ir apie 
1850m. Įstojo Į Kaukazo kariu
menę artileristu ir išbuvo ka- 
rumenėje iki 1855m.; da
lyvavo garsioje Krymo Kam
panijoje, padariusioje ant jo 
dvasiško stovio nemažą Įspūdi 
Po tam, pagyvenęs Peterbur
ge, 1857m. iškeliavo užsienyn. 
Apvažiavo Vokietiją, Prancū
ziją, Italiją ir Šveicariją. 
Sugrįžęs Į tėvynę iki I860m. 
gyveno Maskvoje ir vėl išva
žiavo Į vakarinę Europą An
glijos ir Belgijos aplankytų. 
Nuo I86lm, grovas visai jau 
apsigyveno Jasnoje Polianoje; 
čia jis iki šiai dienai darbuo
jasi, kaipo ūkininkas, amat- 
ninkas ir literatas.

L, Tolstojaus veikalai,kaip 
apysakos ,,Kare ir santaika”, 
,,Anna Kavenina,” „Kreiceri- 
nė Sonata,’’ „Kazokai” ir ki- į 
ti raštai yra išguldyti veik į 
visas kultūriškas kalbas. Jo 
yra parašyta daug filozofiškų 
ir morališkų straipsnių ir 
knygelių, kuriuose jis savaip 
aiškina šiandieninius religi- 
jinius krikščionybės prieti
kius. Įžymiausi jo veikalai 
šioje pakraipoje yra šitie:, ,Iš- 
pažyntis”, „Trumpasevangeli- 
jos aiškinimas”, „Apiegyveni
mą, „Dievo karaylstė mumyse’’ 
?,Kame yra mųsų tikėjimas”, 
„Tikėjimas ir dora’’ ir 1.1. 
Tolstojų paprastai vadinama 
anarchistu, remiančiu savo 
mokslą ant tikėjimiškų—
evangelijinių pamatų; bet jis 
pats nevadina savo mokslo 
anarchizmu ir nepranašauja 
gyveuimo absoliutiškai be 
valdžios. Prie to veikalelyje I 
„Dievo karalystė mumyse” 
jis sakosi nesuprantąs anar
chizmo kitaip, kaip tik mok
iu, liepiančiu žmonėms eiti 
prie valstybinių permainų 
gvoltų keliais. Jisai-gi to ne
skelbia.

Susipažinimui su jo mokslu 
turime padalinti jį Į sekan
čius skyrius:

1 Tolstojaus mokslo pama
tas; 2 Teises: 3 Valstybė; 
4 Nuosavybė; 5 Atsiekimas 
reikalingo draugijos surėdy
mo.

1. Tolstojaus mokslo iš
matas.

Meilę Tolstojus deda kaipo 
kertinį akmenį į pamatą sa- i 
vo mokslui; meilę jis vadina 
visųaugščiansiu žmogaus gy
venime Įstatymu ir iš to jis 
išveda taisyklę.kad „nereikia 
gvoltu priešinties nedoram”,

•
t, y. kęsti skriaudas nusi
lenkti prieš išuaudojimą, pa
kelti plivziškas ir dvasiškas 
kitu mums teikiamas kančias.

Patsai Tolstojus knygelėje 
„Dievo Karalystė mumyse” 
sako, kad jo mokslas turi uz 
pamatą gryną, pilną, amžių 
ir visokių reformų nesuteptą 
ir nesugadintą Kristaus mok
slą; ir tas mokslas nėra- tai 
mokslas kokios ten bažnyčios, 
ar tai kataliku, ar stačiati-* V
kių, ar protestonų. Štai jo 
žodžiai: “Nors ir keistai atro
do, vienok bažnyčios visados 
toli stovėjo nuo Kristaus 
mokslo: kitaip ir nagalėjo 
būti... Bažnyčios, kaipo to
kios, nėra tai įstaigos, turin
čios savo pamate krikščioniš
ką meilę nors yra tvirtinama 
buk jos turi, tik biskį pa
kreiptą Į šalį: bažnyčios, kai
po tokios, apskelbusios save 
neklaidingomis, eina priešais 
krikščioniškai minčiai. Tarpe 
bažnyčių ir krikščionybės ne
tik nėra nieko bendro, išsky
rus vardą, bet tai yra dvi vie
na antrai priešingi ir skirtin
gi minti. Pirmos (bažnyčios)
— tai puikybe, gvoltas, už
kietėjimas, nerangumas ir 
mirtis; antra (krikščionybė)
— tai nuolaidumas, atlygini
mas, nusižeminimas, judėji
mas ir gyvastis”.

(Toliaus bus.)

f

IŠ LIETUVOS
t Trečioji Lietuvių Dai

lės Paroda jau uždengta bir
želio 1 -L dieną.

t Naujas konsulas. Belgi-
1 jos konsulu Vilniaus, Kauno 
ir Gardino gubernijoms pas
kirta nuolatos gyvenantis 
Maskvoje Belgijos pavaldi
nys R. Viče.

J Lietuvių kalvynų pa
maldos. Birželio 7 d. 6 vai. 
vakare evangelikų - reforma
tų bažnyčioje atsibuvo lietu
vių kalba pa maldos.

Liepos 11 d. kalvynai ap- 
vaikščioja 400 metų jubiliejų 
nuo Jono Kalvyno gimimo.

* Vilniaus general-guber- 
natoriumi, kaip girdėti, bu
siąs paskirtas Valstybės na
rys Neigardtas.

J Lietuviai-niokiniai.
Vilniaus Prozorovienės aštuo- 
niaklesę mergaičių gimnaziją 
baigė šiais metais tik viena 
lietuvaitė — Jadviga Choda- 
kauskaitė.

* Titas. Per paskutinę są
vaitę apsirgo Vilniuje tifu 17 
žmonių.

* Kauno gubernatorius lei
do atidengti Kretingoje var
totojų draugiją.

j * ,,Saulė” draugija gavo 
leidimą Įsteigti Kaune bu-

I chalterijos kursus.
i Kurtuvėnai (Kauno g.).

I Kurtuvėnų telegrafo skyrius 
nuo gegužės 1. d. pakeista i 
pačtos-telegrafo skyrių.

į Kėdainiai (Kauno gub.) 
Kaip girdėti, Kėdainiuose ke
tinama Įsteigti valstybės pi- 
nigynas [kaznačeistva ].

■ t Šiauliai. Jau dešimti v
inetai, kaip pradėta Šiauliuo
se ąasmet taisyti gegužyuės, i 

’ kurias suvažiuoja iš Įvairių 
miestų daug lietuvių. Ligi 
1905 metų valdžia neleisdavo 
taisyt tokių gegužynių. bet 
ir tuomet susirinkdavo po ke
lis šimtus žmonių.

Šiemet „Varpo” draugija 
suruošė teip vadinamą , .di
džiąją’’ gegužynę ant 7 d. bir- 

j želio Aleksandrijos dvare.
‘Tokių gegužynių tikslas— 

pasilinksminti, pasikalbėti, 
pasitarti apie visuomenės rei
kalus.

i Joniškis (Kauno gub.). 
i Gegužės 26 d. miestelį ištiko 
didelis gaisras: sudegė apie 
60 trobų. Nuostolių padary
ta už 120,000 rublių.

į Bajorai (Vilu, pa v.) Ge
gužės 26 d. Bajorų sodžiuje 
10 metų vaikinas, piemuo, 
Viktaras Mečkauskas, bega
nydamas gyvulius, rado lau
ke kasžiu-kokį nešulėlį. Par
sinešęs grįčion, jisai netyčia 
išmetė tą nešulėlį žemėn. Pa- 
drioskėjo didelis trenksmas. 
Visi langai išbirėjo. Buvusi 
tuo laiku grįčioj Sofija Kala- 

Į šauskaitė sprogusios bombos 
į skeveldromis sužeista: Įlūžęs 
kojos kaulas ir nusvilinti visi 
plaukai nuo galvos Nukeu- 

Į tėjusi atvežta Vilniun, šv. Jo
kūbo ligonbutin.

t Gelgaudiškis (Suv. g.) 
Čia buvo sumanyta Įsteigti 
vartotojų draugija. Buvo 
vienatinė tinkauti sankrovai 
vieta irtai stovinti parapijos 
lauke. Bet vietinis klebonas 
K. B., neatsižvelgdamas Į vi
suomenės naudą, namelį ati
davė savo giminiačiui, kurs, 
kaip girdėti, nė gabumo; nė 
reikiamo kapitalo neturįs.

t Biržai (Kanogub.) Bir
žų vartotojų draugija padarė 
sutarti su Rygos Latvių Ūki- 
ninku Žemdirbystės Draugi
ja. Taigi Biržuose galima 
bus dabar gauti visus žemdir
bystei ir pienininkystei rei
kalingus Įrankius Rygos kai
nomis.

(Iš „Liet. Žinių”.)

I

I

I

I

Apgarsinimas.
Daktaras, kuris 

išgydo.
Keturios dešimt metų prak
tikavęs ir tukstaličius liicu 
išgydęs didžiausias speci- 
ialistas Amerikoje, GEOR

GE PAYNE.
Jeigu jus sergate, jus nega

lite užsitikėti ant mažo mok
slo daktarų, nege aut paten
tuotų gyduolių, kurias par
duoda pedlioriai ir aptieko- 
riai.

Maži daktarai nėra ant tiek 
mokyti ir nėra ant tiek išsi
lavinę, kiek reikalauja ištyri
mas ligonio. Jie teipgi neturi 
brangių elektriškų mašinų, 
su kuriomi jie galėtų matyti 
kiaurai per žmogaus kūną 
kur yra ligos pradžia, ir ne
turi mašinų, su kuriomis ga
lėtų tas ligas gydyti j>o išty
rimui. Jie remiasi ant pigių 
gyduolių, aptiekuose fabri
kuojamų. Kaip jus galite ži
noti ir kaip tie daktarai gali 
žinoti, ar. tos gyduolės yra 
šviežios, ar paseuėjusios ir 
nustelbę? Jųsų sveikata ne
užtikrinta, o rasit ir gyvastis, 
nekalbant jau apie jus pini
gus.

Nebūkit lengvatikiai! Jei? 
gu jus lankėtės pas mažus 
daktarus be jokios pasekmės, 
ateikit pas Dr. Payne’ą. Jis 
su pagelba savo stebuklingų 
mašinų pasakys kas su jumis 
yra. Jis nereikalauja to spė
ti, kaip tai daro kiti daktarai. 
Ir jus galit būt išgydyti su 
pagelba mašinų — Inlialato- 
rium, kuris išgydo džiovą, 
bronchitis, slogą ir asthmą. 
Kitos gi mašinos pas jį gydo 
nervų ir odos ligas, reumatiz
mą, sutinimus ir tt. Galva- 
niškoji ir beradiškoji mašinos 
gydo strikturą ir kitas vyrų 
ir moterų ligas. Kitomis ma
šinomis gydo kurtumą, gal
vos užimą, slogą ir tt. Vio- 
let Ray mašina gydo skilvio, 
kepenų ir inkstų ligas.

Prie to da jeigu juras rei
kia gyduolių, jus galit būt 
užtikrinti kad jos visuomet 
bus .šviežios ir stiprios, nes 
jos sutaisomos jo paties labo
ratorijoj po jo paties priežiū
ra. Ir teip, jus eidami pas 
Dr. Payne’ą nedarot tik ban
dymo, bet tiesiog gaunate tą. 
kas jums reikalinga — pigų 
ir greitą gydymą.

Tiktai ne užsivilkite. Atei
kite šiandien. Apžiūrėjimas 
dykai.

Professor George H. Payne,
America’s Great Medicine

Spėriai ist
585 Boylston st., Boston,

Ofiso valandos:
nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 

Nedaliomis nuo 10 iki 2 vai.
Kalba lietuviškai.

“Lietovos Žinios”
Išeina Vilniuj vietoj buvu

siųjų “Vilniaus Žinių”. Skir
tumas tame, kad dabar eis 
du syk i sąvaitę. Leidžia ir 
redaguoja J. Vileišis. Tai ge- 
riausis Lietuvos žmonių laik
raštis. Kalba lengva ir gry
na, straipsniai trumpi ir aiš
kus, žinių telpa užtektinai. 
“Lietuvos Žinios” yra pro- 
gresiviškas laikraštis. Nežiū
rint Į caro valdžios persekio
jimus, J. Vileišis stengsis jas 
užlaikyti. Lietuviškoji visuo
menė turi prisidėti nors užsi
rašydama šitą teip reikalingą 
Lietuvai laikraštį, nes be vi
suomenės paramos sunku yra 
išlaikyt. Jau pralaimėjome 
dienrašti, neduokime skursti 
du syk išeinančiam* sąvaitej 
laikraščiui!

I i

i

I į

Palaidas KRAKMOLAS, stovint krautuvėse po len
tynų, sutraukia dulkes ir nešvarumus, todėl jųsų 
skalbiniai esti pilkai-balti arba geltoni.

ARGO yra geriausias krakmolas skalbiniams. Galima vartot 
šaltą ir karštą. Nusipirk gryno ARGO Prek6 5 C.

A R G O
Ar jus neturite vardo?
Męs užtikrinam, kad kas 

tik prisius pinigus ir aiškiai 
parašytą savo vardą ir adresą, 
kiekvienam nevilkinant bus 
išsiųstos gyduolės. Jeigu ne
gausite nuo mus atsakymo 
bėgyje 3—9 dienų, tuojau at
sišaukite. Męs dažnai gau
nam laiškus su pinigais be 
jokio parašo, be adreso. Žmo
gus, toki laišką parašęs, ne
gali niekad sulaukti atsaky
mo, nes męs nežinom kam at- 

! sakyti. Šiomis dienomis ga
vom laiške 10c.; antspauda 

' ant konverto rodo, kad laiš
kas išsiųstas iš Bridgeport, į
Conn., bet rašėjas nežinomas.

J. M. BRUNDZA.
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Vielines Žinios.

495 Broadway, So. Boston’e- 
Valandos:

Nuo S-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų

u Dr.l . Matulaitis !
: :
nH
H

24-tojo

Nedėlioj. 1 d. liepi s Vytau
to Dr-stė ir kartu 33 kp. SLA. 
laikė savo mėnesini susirinki 
mą. Sale kitų reikalų. Dr-stė 
apkalbėjo ir apie naująjį 
‘•cliarteri’’ SLA. Ištyrimui, 
ar naujasis diarteris piluai 
pritaikytas prie Massacliu- 
setts valstijos tiesų, tapo iš
rinkta komisija iš trijų ypatų. 
Į komisiją Įėjo šios ypatos: 
p. Latvinskas, Pleką' ičius ir 
Mėšlis. — 1()4 SLA. kuopa 
iš East Cambridge, Mass. pri
siuntė tris pasiuntinius pas 
Vytauto Dr-stę, kurie nurodė 
kad minėtoji kuopa neužga
nėdinta kai-kuriais
seimo nutarimais, ir remda 
miesi aut to, patarė sušaukt 
visų aplinkinių kuopų susi
rinkimą ir bendrai apkalbėt 
visus lydinčius SLA. reikalus. 
Toksai susirinkimas patarta 
šaukti rugpiučio mėnesyje.

Liepos 3 d. Bostono teismas 
pasmerkė mirtim 5 chiniečius 
Min Sing, Hom Vun, Leong 
Gong. Ji Vat (mirė laike by
los) ir Warry (.'baries. Pasta
rasis apsivedęs su balt veide. 
Jie buvo kaltinami už nužu
dymą keturių savo tautiečių 
2 rugpiučio 1907 m. 
augščiausias teismas 
mirties nuosprendi, 
tas priguli nuo gubernato
riaus, ar jiems gyvastį dova 
not ari a nužudvt.

ANT 1SZRANDAVO.I1MO
Randasi 5 gražus kambariai 2 trepus 
augštai ant “Keleivio" spaustuves Pre
ke $3.00 savaitėje.

»

Paj ieškojimai
Pajieškau Juozo Geležinio, kuris pir

ma gyveno Du Bois. Pa. Jeigu kas apie 
jį žino, meldžiu pranešti šiuo adresu: 

AVilliam Čepaitis
2711 Pennsy Ivania a\e.. Piltsl.urg. Pa.

Nors 
išdavė 

tečiaus

Pajieškau brolio Amano Macnlaičio. 
Kauno gubernijos. Seredžiaus pirai ijox 
Pirmiau gyveno Scranton. Pa. Treti me
tai kaip Amerikoj. Turiu sMirtm n ika 
la. Jis pats arba kurie apie jį žino, pra 
neškite šiuo gdresu:

Stanislox as M ačiū lai t is
37 Canton st. Montello, Mass.

6 Liepos majoras Hibbord 
užtvirtino kontrakta, kuri bu

4 V

vo įdavusi džiovininkų ligou- 
bučio valdyba tūlam S. Bren- 
nanui. pastatymui antro džio
vininkų ligonbučio Matapan. 
Jau vienas toks Iigonbutis te
nai miesto užlaikomas, į jį 
priimami visi džiovininkai uz 
dyką.

Pajieškau AntanoGribavičiaus. Kauno 
gub., Subačiaus valsčiaus. Radžiūnu so
džiaus. Pats arba kas žino apie ii. 
meldžiu pranešti šiuo adresu:

Rapolas Kumštis
51 Knox st.. I.esviston. NU

Prjieskau ūraugij Vincento Katasau 
>ko ir Mikoio Jokubaooko. 
valku gub.. 
riu svarbu 
šiuo adresu:

Abudu Su- 
Panemuiir' parapijos Tu- 
reikala. meldžiu atsišaukti

Vincas Laucis
271 Canal si.. l.avvreace. Mass

4 Liepos, 
išsiliuosa- 

iš po Anglijos 
įiiiet Naujojoj Ang- 

ypatos susirado mirtį 
šimtai susižeidė.

A p vaikščioji m e 
kaipo paminėjimą 
vin.o dieni 
valdžios, š 
H joj < 
ir keli šimtai susižeidė. Bo
stone tą dieną buvo 43 gaisrai 
Vakare, Boston Common ir 
City Point buvo iškilminga 
iliuminacija, kurios buvo su
sirinkę pažiūrėt i keliolika 
tnkstaučin žmonių.

Pajieškau Natalijos Mata- 
žiuvečiutės, Stankūnų s<><lž.. 
Šiaulių pav., Kauno g. Jau 
kokie metai kaip Amerikoje, 
gyvena apie \Vorgester. Mass. 
Ar ji pati ar kas kitas teiksis 
duot žine šiuo adresu.

P. T Grigaliūnas 
Dodson, Md.

Gedemino Lietuviu Ukesu Draugyste
Boston. Mass.. 2 d Rugsėjo (Augusi) 
šių metų, rengia iškilmingą balių, kokio

Gero Proga LIETI VII I!
Parsidu--da \ AISIU (Fruktų) krau

tuvė po num. 711 Main st. Krautuvė 
graži. Laikoma tabakas. “Iee eream". 
tonikas ir visokie vaisiai. Krautuvė 
gtaž.ioj vietoj, apgyventa lietusiais ir 

Savininkas tos krautuvės siri- 
už tad nor par- 

Platesnes žinias galit gaut Lielu-

i

leukais.
jonas, jis sunkiai serga 
duoti.
vi-koj krautuvėj pas

P. BARTKEVR 1Ą A <<>
719 Main st. Cambridgeport. Mass.

\ ardas ir pravarde.. 

Pačia..............................

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

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete iug mus ogausite didelos vertes 
knygelė. Ta knygelė pašakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodysima, silpnibes vyriškume, abelnam nupuliuie spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vvduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigvdyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaišiame jokios pageltos ta, apstingai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelboi. keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgavi sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelčs. Ta knykelė ira krautuve žiuiu, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prisiusma 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 vysai dykai, jusu abgarsiuta knygelė.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys.

Siuvam visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam plėtmas ir išprosi- 
naiue. Darbą atliekame visa
dos aut pažadėto laiko kuo- 
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirlituvės vieta:

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

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia 

čiu dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dtr 
bluvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z I
222 Broadnav

kriau-

Z. liiidreckis.
Bl'DKEI KIS.

So Boston.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus nu didžiausiu 
altda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados raminsi Lie
tuvis aptiekorius K. SllH.AlSK t S.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W■ Broadway kampas l)<>r- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pereapresa gyduoles prisiusim

x

z.

G E R 1 A U S 1 A S Rusiška-Lenkiška - Lietuviška 

APTIEKA.

Bronszteino
v*

įrengta puikiau
Aliu -

Padarau fotogra- 
tnalevoju natūra

i Mano dirbtuvė yra
1 >ia., naujausios mados įrankiai.
au dalba artistiškai.

i fijas kuopuikiau^iai,
l iiškotn parvotn, iš mažų Įiadidinėju ir lt
į Esant reikalui einu į namus folografuo- 
' ii, teipgi nedėhlieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
TEISINGIAUSIA APTIEKA-

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

M illiam C. Bruzda.
John J. Lovvery

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

Titt.KPllONK. 21027 So. Boston. Mas

“TABAKAS”
Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny

ga apie tabaku. Kas tik vartoja tabaku 
lis turi žinoti kokią jis turi Įtekmę ant 
išsivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
išaiškiuta kuopia, iausiai. Kas nori žino
ti tegul perskaito ‘TABAKĄ” K ny- 
ga puikiai padalyta, spauda aiški, 
turi '4 pusk, kaštuoja lik 15 centu.

Ii. IIBERKIS

106 Market st., BRIGHTON, Mass.
Ti.LEPHONE l(X»s.

A. D. AVEDISYAN, M. D.
676 North Main street,

Gygenime vieta: 5s7 N. Main street

BROCKTOK--MASS.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Ryte nuo 10 iki 12 vai.
Po pi.tu nuo 2—5 vai. V ak. nuo 7—9 v

PARDAVIMAI
Parsiduoda geras medinis 

namas ant 3-jų gyvenimų, 
14 kambarių, geroj vietoj, 
viskas įtaisyta parankiai. Pre
kė Š4000. Kreipkitės šiuo 
adresu: (tf.

1 *.♦'.» \V. 2-nd st.. 1-st fioor. 
Šou t h Bostc n.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums praneša, 

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

ONA BAKONAIČIUTE

105 Broadvvay, So. Boston.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 l’ariueuter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasek m i ilgia
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
t repais į vir:ų tik 
neikit į aptieks: 
mano dury* bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967--3 RicLmoai

349 Harrison avė 
Boston, Mass.

Sustok. Žiurek! Klausyk!

9
 Didžiausias nupigitiilitas So. Bos

tone.

Moteriškos skrybėles, jakuos. kei 
pai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mados krikštui pan dų. Teipgi pa- 
ledeme už. pigiau ir visus kilus ta
voms. kaip tai kuperus. valizas ir 
t. t. /Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOVV1TZ,
12S Broadtvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston. Mass

Telepliono. Baek B.y 2359.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

tarą'. Bostone ir Massachusetts Valstijoj
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
Ovai. “ s vai. vakare.

11‘J Boylston st. ruimas 432 

B 0 S T 0 N. - MASS.

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visokį likiertai 
kogeriaust. Gėrymus d<-l veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

11 7, 119 and 121 A St.,
So, Boston, Mass

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliiuis Vyno, Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Sl*KCIAUŠKl MAS.

306 Second So. Boston. Mass

ir

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Momans Medical 

< ollege Baltiiuore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadnav ir 
204 E st., kampas Boven st.

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

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

retai pagal wliolesale ir retail 
prekių. Už.laikom gražiausius at
virus laiškelius ir rusišką ir tur
kiška tabaka.

228 Broadvvay
kampas C st.

South BOSTON, Mass

Lenkiszkas-Lietuviszkas Dentista
Dr. S. ANDRZEJEIVSKI

IlOTEL CLLYDE
Uiih.-i'.a st,. kampas Columbas avė. ir 

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

Ofiso valandos:
Nno S iki 10 iš lyto ir nito 7 iki 9 vakare. 

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

Kalba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai. 
Francuziškai ir Angliškai.

J. E. NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir l;alsamuotoja^
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriatisiai už. nebrangia preke.

3SG Broadu-ay, So. BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

PARSIDUODA
E. Bostone ant kampo Chelsea st. ir 
Govest.. labai parankioj vietoj parsiduo
da lietuviškas štoras. Labai gera proga 
nes čia daugiau lietuviškų nė lenkiškų 
krautuvių nėra. Parduodu už 8700, nes 
greitai turiu Lietuvon važiuoti. Atsišau
ki! šiuo adresu: [o?]

S. M. Griukevrich
56 Chelsea street. E. Boston. Mass.

TAMOSZAICZ1O ir 
JURGELIUI  ̂

Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams č<- 
verykus. Užlaikant t.-ipgi visok'.as skry
bėles. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.
233 Brordvvay. So. Boston.

Tabako ir Papirosu.
Pranešu visiems kario tik vartoja ta- 

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

L F OX
310 Harison avė., BOSTON.

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmonės užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą [>er laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą. Pučkus. Didervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugybę padėkų.

.J. M BKIMIZA CO.,
Broadvvay X N. S si.. Eroolykn.N. Y.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudvs: 
Alus, vyną, mus gardžiausi, 

Cigara- iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co 
3c4 Broadway ir 259 D. St., 

Sontb Boston. Mass.
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NAUJIENA!
BRoDBINE HALI, išsiduoda ant ves

tuvių arba šeip kokio pokilio. su visais 
rakatniais ir indais už >15.00.

.‘5il Albany st. cor. Dover st., 
Savininkas J. SIDMAN

20 Laconia si., Boston, Mass.

Gražiausios

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra 

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

M. MILIUVIENĘ
2<’>4 E. ir kampas Boivt-n street

SO. BOSTON, Mass.

No. J. 82.LAIKRODĖLIS
Tiktai $3.95, mūsij draugystes sąnariams už $3.55.

Labai paikus nuolatinis kalendorinis 
lalkrodelle, kuris visada parodo se
kundas, min u tas, valandas, sanvaitee ir 
menesio dienas, mėnesius ir visada parodo 
kaip mėnulis stovi Užlaiko labai gerai 
laiką ir yra pilnai per mųsų f Irmą gva- 
rantuotas. Fry?akys labai puikus, 
auksinės rodyklės ir su auksiniais pagra
žinimais. Kitos firmos parduoda tą patį 
laikrodėlį už kelis kartus dauglaus, bet 
m^s paleidome už tą prekę, kad apgarsin
ti mųsq pirklystę, nes norime parodyti sa
vo tautiečiams, jog męs galime parduoti 
geresnius ta vorus ir pigiaus kaip svetim
taučiai, nes m ųsu firma yra labai didelė, 
i r męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga
li me pargabenti is Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lenciūgėlio duodame už $3.95, mųsu 
draugystės sąnariams už $3.55, o su auk
siniu (gold filled) labai puikiu lenciugS- 
liu už 95. Kiti parduoda tokius lenciū
gėlius po kelioliką kartų daugiaus kaip 
męs.

Kas prisius pinigus per pačtą. laikro
dėlis tuo jaus bus išsiųstas per pactą mu
šu kaštu, bet jeigu kas nori užsimokėti už
tavorą ant eipreeo.tada siusime per expreeąir pirkėjas užsimokės visus prieiuntimo kastus.

Per musų draugystę gal ima gauti visokius tavorus pigiau kaip kitur. Męs turime savo 
epaustuvę ant 942 Lombard St., Pbiladelpbia, Pa., atliekame visokius drukoriškus darbus 
ir išleidžiame didelius kataliogus nuo visokių tavorų visokiose kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiusime musų kataliogus dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Nfęs nesiūlome ir negarsiname jokių tavorų uždyką, apart mųsų kataliogo. bet parduoda
me gerus tavorus pigiaus kaip kiti. Tie, kurie garsinasi ir prižada duoti ką nors už dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo jų reikia sau got Iee i, nes už dyką tavorus duodant niekas prekys
tės negali vary ti.

Mųsų yra tikra lietuviška ko-operatyviška draugystė ir kiekvienas gali prie mų°ų drau
gystes prisirašyti. Akcijos yra po vieną dolerį ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metą. Prigulinti prie mųsų draugystes gali tavorus pirkti 10 procentų pigiaus kaip 
kiti. Užkviečiame visus tautiečius prie mųsų pirkliškos draugystės prisirašyti nore su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Order iš pacto arba registravotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION. Dept.5 P.O.Box 722
416-418-420 S. Broad St. ir 942 L>ombard St.

PHILADELPH1A, l‘A., U. s. A.

IŠPARDAVIMAS PERTEKLIAUS.
Jeigu norite ištikro pigiai pirkti, nepraleiskit progos 

kurios gal niekados daugiau nepasitaikys!

n II n r f P kuri l)irmjau P’£?iai parsidavė užx K U II n 11 !■ $5.00, dabar gaunama pas musufintdlll už.....................&3.00
Sijonu kainos numažintos nuo $5.00, 

ant $3.00
Prekės žymei nužemintos ant visokiu kotu, silabinių ir 

vasarinių drabužių.

THE MODEL
234 ESSEX STREET

LAVVRENCE, - - - MASS.

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

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. "Čisto au
kso 14 K. Šliubinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų. kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvu. visokio skiriaus drukavoji- 
rno masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie
tuviškai kalimi,gražių-popierų dėl rašinio groiuatų su puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su druknotais oplink konventais tuzinas už. 25c 
5 tuzinai už^l.00, 1000 už ^'I.ihi. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127dntčei alsla- 
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sndrųtinimo 

, kūno, atgaivininio_kraiijo, sutaisimo nervu irdaugylm kito 
.-r kiti ligų. Tūkstančiai žmonių dčkavoja už. iž.gydvma. 14 K. 

paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1,00. Prisiųs- 
kite savo ’ikrų adresų ir už. 5c. markę o apturėsi šio meto ka
talogą dysai su 450 paveikslais irlOOO naudingu daiktu.^

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

Adresuokite: K. HILKEHICH, 112 Gratid St, BrooklyM. N. Y.

Jluįlllįš

& Wahliam ir Flgin 
laikrodėliai: auksi- 
niat. sidabriniai ir 

nikeliniai. Parduodam Muštą tavom i y m 
augs tos vertės, bet * 
kainos visų tavorų 

labai žemos.

Laikrodėlius
Lenciugelius, Žiedus ir kitus 

tam panašius daiktus 
TIESIOG IŠ FA BRIKOS 

ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink musų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

Washington 
Jewelry Co.

387 Washington st, (vienos trepns) BOSTON, Mass.
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