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Metas V

IS RUSIJOS.
„Juodosios knygos”.

Vyriausiajai pačtų ir tele
grafų valdybai įsakius, prie j

boros 1). tarp atėjusio jos my
limojo J. G. ir jos iškilo peš
tynės, ir G. nukando Barbo- 
ros D. nosį. Sužeistąją nu
vežė į ligonbutį.o G. suimtas. 
Apkaltintasai tokį savo pasi
elgimą teisino tuo, kad Bar
borą 1). mylėjęs jau dauginus, 

, „aip 2 metus, ją maitinęs, o

Grovas Vitte pas cara.
Peterburgas. — Tarp už

kviestųjų svečiui pas carą aut 
pietų maišėsi ir buvusis mi- 
nisterių pirmininkas grovas 
Vitte. Laike revoliucijos jis 
buvo aukščiausia Rusijos gal
va, net pąts caras jo klausė. 
Vitte yra gudrus komerean- 

, nė

ŽINIOS 1$ VISUR.

visų pačtų ir telegrafų aP* j jį dabar pradėjusi užsidėti su tas: jis nenori ne valdžiai, 

žmonėms perdaug įsipyko. 
Prisiplėšęs pinigų įvalias, jis 
atsisakė nuo tarnystės 1906 
metuos. Jo atsilankymas tik 
pirmą sykį po atsistatydini
mo į svečius pas carą iššaukė 
įvairias kalbas. Manoma, kad 
jis vėl užims žymią vietą Ru- 
ijos biurokratų tarpe.

Neužderejinias.
Šiemet Rusijoj vėl ištiks 

badas valstiečius. Javai užde
rėjo labai prasti vidurinėse 
Rusijos gubernijose, kur jau 
keturi metai žmonės badauja. 
Ypač žieminiai javai atneš 
mažus vaisius, nes laukai vi
sai skurdžiai išrodo. Kijevo 
gubernijoj jau dabar badau
ja didelis valstiečių skaitlius. 

Surasta ginklų slėptuve. 
Peterburgas.— Policija pa

darė kratą pas tūlą Timofeje- 
vą, kuris buk statęs ginklus 
Kaukazo ir Persijos revoliuci- 
jouieriams. Atrasta pas jį 
keletas šaudyklių, du revol
veriu ir raštiški dokumentai. 
Timofejevas ir keletas kitų 
suimta.

Nelaimė kasyklose.
Kasyklose „Makovskaja”, 

gulinčiose prie upės Dono, iš
tiko baisi ekspliozija. 14 kai
na kasi ii žuvo.

Pasikėsinimas ant žanda
rų generolo.

Generolas Sitinas grįžo iš 
Busko į Kelcus. Pryšakyj va
žiavo jo pati su jauniausia ir 
vyriausia dukterim, o paskui 
jos važiavo generolas su 17 
metų savo dukterim. Apie 3 
valandą po pietų, kada jie 
buvo puskelyj tarp Busko ir 

i Kelcų. vežikas pastebėjo du 
Į vaikiščių, kuriuodu atsistojo 

vienas viename, kitas antra
me vieškelio pakraštyj. Kaip 
tik prisiartino prie jųdviejų 
antrasis vežimas, pasigirdo 
revolverių šūviai. Vaikiščiai 
šaudė į važiuojančią žandarų 
generolo šeimyną. Pirmiau
siai nušauta liko 17 metų ge
nerolo duktė. Paskui likosi 
sužeistas pats Sitinas į petį• v 
ir jo vežikas į ranką. Šau
džiusieji greitai pasislėpė. 
Pribuvusioji publika padėjo 
generolienei sulaikyt pas vy
rą kraujo bėgimą. Vaikiščiai 
netoli Kelcų išėjo ant vieške
lio ir liko sutikti dviejų sar
gybinių. Tie paklausė: „Kur 
einate?” Vaikiščiai pavaišino 
juos kulkom. Vienas sargybi
nis tuoj krito negyvas, kitas 
sunkiai sužeistas. Išleista į 
visas puses gaujos policijos ir 
šuipų pagauti jaunus revoliu- 
cijonierius. Vargiai pavyks. 
Jeigu kaip, jiedu ir kitus da 
pavaišįs.

• Iš Irkucko batikos pabė
go kasierius su 197 tukstan- . 
čiais rublių. Greitai visi ka- 
sieriai iš Rusijos baukų pa- 
liėgs. i

skričių valdybų įvesta teip 
vadinamos .Juodosios kny
gos’’, į kurias bus įrašoma 
politiškai neištikimieji valdi
ninkai. Ištraukos iš tų kny
gų bus kasmet siunčiamos vy- 
riausiojon pačtų ir telegrafu 
valdybom

Kupra iš pinigų,
Maskvoje pasimirė namų 

savininkė Esipova, labai šikš- 
čiai gyvenusi. Ji buvo kup
rota. Numirus jai, pasirodė, 
kad kupra buvo nenaturališ- 
ka, bet buvo joje sudėta pini
gai, išviso 136 tūkstančiai 
rublių.

Vagystė traukinyje.
Važiuojančiam traukiniu iš 

Reitershofo stoties Vilniun A 
Kirzneriui, bemiegant jam 
vagone, ištraukta iš po galvos 
nešulys, iš kurio pavogta auk
so laikrodis 160 rub. vertės, 
350 rub. pinigais, vekselių už 
1700 rub.; išviso pavogta — 
2210 rub.

Kandidatas į arei vyskupus
Laikraščiai praneša, kad 

Peterburge visos Rusijos baž
nyčių arcivyskupu būsiąs pa
skirtas lietuviams gerai žino
mas vyskupas Roppas.

•T Finansų ministeris pave
dė Rusijos geležinkelių atsto
vų suvažiavimui apsvarstyti 
klausimą apie palengvinimus 
mokiniams važinėjant gele
žinkeliais.

Cholera Peterburge vis 
platinasi: kasdien apserga 
apie 60—80 žmonių, kurių 
kelios dešimtis miršta. Pra
dėjo sirgti cholera teip-pat 
ir Peterburgo gubernijoje, 
Kijeve ir kitur, bet ten vos 
keli žmonės ligšiol teapsirgo.

Odesos miesto valdyba 
patraukta teisman už tai, kad 
1905 m., revoliucijai kilus, ji 
skyrė pinigus revoliucijos 
tikslams ir išvien su revoliu- 
cijonieriais ėjo prieš vyriau
sybę. Da vis revoliucijos me
tai atsirūgsta.
•

Policija darbuojasi.
Birželio 20 d. Poltavoje ža

da būti didelė rusų šventė. 
Tą dieną sukaks 200 metų, 
kaip rusai smarkiai sumušė 
švedus, kurie norėjo užka 
riauti Rusiją. Į tą šventę ža
da atvykti ir pats caras. Tai
gi vyriausybė suiminėja ir so
dina į kalėjimą visus žmones, 
kurie tik jai išrodo nors kiek 
neištikimi. Paklausus gimi
nėms, už ką ir kaip ilgai su
imtieji sėdės kalėjime, poli
cija atsako, jog jie bus pa
leisti, kaip tik pasibaigs ta 
šventė. Sėdintiems tai tikra 
jau bus šventė.

Nukando nosį.
Ryga. — Biri 20 d. 

Gertrūdos gatvės bute
ant 

Bar-

kitais.

M okytojas-pa leistu vis.
Džukstė, Kuršės g. — Vie-j 

tinęs mokyklos mokytojas! 
Hunlienes. kaip rašo ,. Ryg. 
Avise”, paleistuvavęs su sa
vo mokinėmis. Taip šįmet jis 
iš doros išvedęs 14 mokinių 
iki 13 metų amžiaus. Iškilo 
byla. Gydytojas, apžiūrėjęs 
mokines, paliudyjo, kad tai 
teisybė. Mokytojas buvo pa
bėgęs, bet vėliau liko sujieš- 
kotas ir Mintaujoje areštuo
tas. JEsą nurodymai, kad mo
kytojas savo biaurius darbus 
varęs kokius 3 metus.

Uždarė draugijas.
Vidžemės gubernatorius už

darė iki nepasakyto laiko Ry
gos latvių atletų kliubą ,,He- 
rakl” ir suvisai uždarė latvių 
muzikos ir dainų draugijas 
„Dzin tars” [Gintaras]
„Dzirkstele” [Žarija].

Latvių vokietinimas.
Latvių spauda ragina savo 

visuomenę kovoti su vokie
čiais, kurie nori suvokietinti 
latvius. Vokiečių ,. Deuscher 
Verein’’, kuris tik vienoje 
Rygoje turi 20,000 narių, 
įsteigęs daugybę mokyklų 
Latvijoje, per kurias ir vokie
tinami esą latviai.

Laisvas uostas.
Išparduodama priklausiusie

ji Liepojaus tvirtovei namai 
ir piečiai. Liepojoje bus lais
vas komercijos uostas.

Caras Kijeve.
Poltava — Caras atsilankė 

į šitą miestą ir apžiurėjo ka- 
riumenę. Iš džiaugsmo, kad 
jo niekas nekliudė, dovanojo 
jis miesto pavargėliamsš2.500. 
Iš čia jis važiuoja į Kijevą. 
Pradeda žmogutis krutėti, kol 
galva kur nenusisuks.

Mirties bausmė.
Varsa va, 12 liepos d.— Ka

riškas teismas pasmerkė mir
tim 6 socijalistus, o 14 parti-Į 
jos narių nuspręsta ištremti 
į Sibirą. Kariškieji teismai 
Rusijoj nežino, ar-galima ki
taip nubausti žmogų, jeigu 
jo nepakarsi.

Rusijos laivynas plaukia Į 
Persiją.

Iš Baku (Kaukazas) tele
grafuoja apie išplaukimą iš 
Kaspijaus jūrių 6 kariškų lai 
vų į Persiją Caras siunčia 
pagelbą savo sebrui-šachui.

Laivas užvažiavo ant uolos.
Rusijos kariškas laivas „Sla

vą”, bedarydamas bandymus 
Baltijos jūrėse, užvažiavo ar
ti Liepojaus ant uolos ir teip 
susimušė, kad pataisymui 
reikėjo daug laiko. Šitas lai
vas padarytas yra 1903 me
tuos ir skaitosi geriausiu. Ne 
visai jis galėtų laikytis prieš 
japonus. . . o Anglijos žve- i 
jus, beabejonės, sumuštų. . .

ir

s

že-

lie-

vir-
ne-

Šachas pas Rusijos konsulį.
Rusijos pasi u utinis Tehe

rane (Persijoj) praneša į Pe
terburgą apie pasislėpimą nu
mestojo nuo sosto šacho Ru
sijos pasiuntinių namuos. Ru
sijos kazokai sergsti namą 
nuo užpuolimo. Bijo varg
šas, kad nepatupdytų į kalė
jimą, kaip tai padaryta su 
Turkijos sultonu.

300 žmonių žuvo nuo 
mes drebėjimo.

Athenai, Graikija, 18
pos d.— Pietinėj Graikijos 
dalyj nuo žemės drebėjimo žu
vo apie 300 žmonių. Havari 
apylenkėj sugriauta 400 na
mų. Vietomis išsiveržia karš
tas vanduo ir teka į upes, su- 
drumsdamas jas. v

Moters negalės nešiot ilgų 
špilkų.

Hanover. — Policijos 
šininkas įsakė moterims
nešiot skribėlėse ilgų špilkų. 
Sėdėdamos tramvajuose arba 
restauracijose jos tankiai iš
badančios akis kaimynams. 
Nešiojančios ilgas špilkas bus 
baudžiamos kalėjimu ir pini- 
giškai. Gudrus policistas: bi
jo, kad ir jam akį neišdurtų.

Sufragistes arešt uoja.
Londonas, 17 liepos d. Po

licijos teismas nubaudė 3 są- 
vaitėm kalėjimo 4 sufragistes 
neva už pasipriešinimą val
džios įstatymams. Ar galima 
ko nors daugiau nuo polici
jos laukti?

Revol i ucija Bol i vijoj.
La Paz. — Visas miestas 

bruzda. Dideli žmonių būriai 
vaikščioja gatvėmis. Elektri- 
kos vielės pertrauktos. Peru 
ir Argentinos pasiuntinystės 
namus saugojo kareiviai. Jie 
liko prašalinti ir embasadura 
sunaikinta. Amerikos pa
siuntinis Fonseca su pačia 
vos pabėgo ir pasislėpė Boli
vijos prezidento namuos. Ar
gentinos prezidento paveiks
las liko pakabintas ant tele
grafo vielės žemyn galva. Į 
jį mėtyta akmenais. Mieste 
pertraukti visokie susineši- 
mai.

Naujas Persijos šachas.
Teheran, 17 liepos d. — Su

sirinkimas. susidedantis iš 
4 

augštesnių dvasiškijos ypatų 
ir liaudies kariumenės vadų 
apskelbė, kad vietoj numes
tojo nuo sosto šacho Mulime- 
do Aliego liekasi paskirtas jo 
sūnūs Ahmed Mirze. Liglai- 
kiniu regientu išrinktas Azad 
UI Mulk. Vienas geriausių
jų revoliucijos vadovų Sipali- 
dar liko karės ministeriu ir 
Teherano gubernatorium. Vi
si skiepai ir namai, prie ku
rių stovėjo senojo šacho ka- 
riumenė, liko sugriauti. Eu
ropiečių namų niekas nekliu
dė. Numestasis nuo sosto ša
chas sėdi Rusijos pasiuntinio 
namuos. Manoma, kad jo ne
areštuos, liet išvarys iš Persi
jos Į Rusiją. Galės carą mo
kyti pypkę rūkyt. Naujasis 
šachas turi vos 12 metų.

S. Goiiipersa sutiko kapi
talistai.

Londonas. „Amerikos Dar
bininkų Sąjungos” preziden
tas S. Gompers liko maloniai 
priimtas Londone amerikoną 
kapitalistų. Amerikos pa
siuntiniai surengė “geram 
svečiui” gerą puotą, kurioj 
(tonas Gompers dailiai pasida
lijo su milijonieriais jaus
mais ir nuomonėmis, net išei
damas pakalbėti. Milijonie
riai Martin ir Jonės atsilankė 
pas jį į lietelį. Jie sakosi link
smus esą matyti savo tautie
tį. Jis teipgi atjaučia. Mel
džia, kad Martin supažindin
tų jį su •darbininkų judėji
mu’’. Tai tekis darbininkų 
‘ atstovas’’ ponas S. Gompers. 

Reikalinga, kad visi tar
nautų kariuinenėj.

Londonas. Lordas Roberts 
įnešė į augštesnįjį parlamen
to rūmą įstatymo sumanymą, 
kad visi Anglijos vyrai nuo 
1S ir 30 metų priversti butų 
tarnauti kariuinenėj, nes esą 
Anglijai dei stokos kariume 
nes gręsia pavojus.

Prezidentas nori grįžti i 
tėvynę.

Buvusis Venezuelos prezi
dentas Castro išleido manifes
tą į venezueliečius. Jis sakos 
norįs grįžti į savo tėvynę ir 
vėl užimti vietą. Vargiai pa
siseks vargšui.

Naujas Vokietijos kancleris
Berlynas. — Vilius II pra

nešė kancleriui Buelovui, kad 
už 24 valandų viską sureng
tų, kas yra reikalinga perda
vimui naujam kancleriui, ku
rio vietą, kaip rodos, užims 
vidaus dalykų ministeris.

Sukilimas Morokkoj.
Į Madridą telegrafuoja iš 

Morokko apie skaitlingą mu
rinų sukilimą. Kiek anksčiau 
Išpanijos valdžia išsiuntė į 
ten karišką laivą su daugeliu 
kareivių, paskirtų „tvarkos” 
įvedimui. Francuzija, išgir
dus apie sukilimą teipgi pa
siskubino pristatyt kariume
nės. 20 liepos iškilo didelis 
susirėmimas tarp murinų ir 
Ispanijos ir Francuzijos ka- 
riumene.Mušyj dalyvavo 2000 
ispanų ir franeuzų. Sužeista 
iš abiejų pusių gana daug. 
Murinų keli šimtai krito ne
gyvais ir sužeistais. Europie
čiai, nors vadina save civili
zuotais žmonėmis, vienok at
lieka žvėriškus darbus, 
rokkiečių kraują lieja jie 
ne pirmą sykį.

Mielaširdingųjų seserų 
sivažiavimas.

London, 20 liepos d.— 
atsidarė mielačirdingųjų 
serų (nurses) konferencija. 
Delegatės pribuvo iš visos pa
saulės. Jos užgirė paduotąją 
sufragisčių rezoliuciją apie 
suteikimą moterims lygių tie
sų balsavimuose.

Kalinės badauja.
Londonas, 20 liejies d. Su- 

fragistės, kurios liko suimtos 
uz darymą „betvarkės” ir pa
sodintos kalėjiman, badau
ja. Panelė Roberts išbadavo 
jau 126 valandas. Ji randasi 
po daktariška priežiūra.

Mo- 
jau

Sll-

Čia
se-

Streikininkus muša.
Pittsburg, l’a. Apie 100 

policistų, apgiukluotų šau
dyklėmis, sergsti “Pressed 
Steel Gar Co.” fabrikas, kur 
i vyko streikas, McKees Ro- I v
cke. Ūmu laiku turi pribūti 
da 200 policistų. Stengėsi at
vežti streiklaužius ir paleisti 
darbą prie šaudyklių apsau
gos. Darbininkai nutarė jo
kiu budu neįleisti streiklau
žių. Pirmoji jų partija liko 
teip sutikta, kad ne policijos 
lazdos negelbėjo. Policistai 
negali ramiai apsieiti su strei
kininkais: jau 6 jų apdaužė 
lazdomis. Apie 2 tūkstančiu 
darbininkų išėjusių streikuot 
pradeda nerimti už tokius po
licijos darbus.

Vėsula.
Panama. Iškilus baisiai vė- 

sulai, miestui ir apylenkėms 
padaryta daug blėdies. Elek
trikus centras liko sunaikin
tas, todėl mieste įsiviešpatavo • 
tamsa. “National Teatre” ėjo 
perstatymas. Užgesus šviesai 
kilo triukšmas, kurį vos-ne 
vos sustabdė teatro direkto 
rius. »

Bausme už daugpatybę.
Sau Francisco, Cal. J. Ma- 

dison suimtas ir pasodintas į 
kalėjimą už daugpatybę. 
Sprendžiama, kad jis turi 24 
pačias. Apsivedęs su viena ir 
išgavęs jos pinigus, jis va
žiuodavo į kitą miestą ir vėl 
vesdavo turtingesnę moterį. 
Jis uždėjo 10.000 parankos ir 
liko paleistas l’g teismui.

Paukščiai bažnyčioj.
C'incinnati, Oliio. Vienas 

baptistų bažnyčios kunigas 
Lincoln Parke, matydamas 
kad žmonės nesilanko į baž
nyčią, išgalvojo būdą pa 
traukti juos. Įvairiose bažny
čios dalyse pakabinti liko 
gurbučiai su kanarkom. Jų 
apie 30. Kunigas mano, kad 
paukščiai savo gražiu čiulbė
jimu įvilios žmones į bažny
čią. Bloga gadynė užėjo, ka
da vietoj žmonių pradeda 
bažnyčias lankyt tik pauk
ščiai.

Kolumbijos revoliucija.
Sulyg gautų žinių Washing- 

tone Kolumbijos revoliucijo- 
uieriai apskelbė, kad gink
luotas sukilimas butų užbaig
tas. Jie sutinka ant konfe
rencijos nutarimų, kuri susi
dės iš valdžios pusės šalinin
kų ir iš re vol i nei j onierių. Val
džia pasiryžus esą nusileisti. ‘ 

Suvienytų Valstijų valdžia 
pasiuntė į Kolumbijos pa
kraščius karišką laivą, ku
riam pavesta neva apginti fiarbo 
Suv. Valst. pavaldinius.

G užmušti ir 24 sužeisti.
I’hiladelphia, Pa. Ant kam

po 11 -tos gatvės ir Market 
buvo pradėtas taisyti senas 
namas. Betaisant jis visai su
griuvo. Užmušta 6 darbinin
kai, sužeisti 24.

10 ypatų nuskendo.
New York. laivelis “Roxa” 

plaukė su 22 ypatoin. Jis nu
skendo. Prigėrė 10 ypatų, o 
12 išsigelbėjo.

Anglekasių streikas.
Pittsburg, l’a. Kasyklų sa

vininkai jau atvežė streiklau
žius ir organizuoja darbinin
kus, nenorinčius streikuot. 
Streikininkams nelabai gali 
pasisekti. Jie sušaukė konfe
renciją. kur tariama apie ko
vos budus. Į konferenciją ke
tina pribūti Darbininkų Są
jungos prezidentas T. Lewis.

Stoka pinigų.
Atlanta. Ga. — Visoj val

stijoj uždrausta yra pardavi
nėti svaiginančius gėrimus, 
tas atsiliepė ant valdiško val
stijos išdo: stoka pinigų ap
mokėti valdininkams algas. 
Leista pardavinėti teip vadi
namą ,. Near Beer”. Už lei
dimą ima 200 dolerių. Kur 
žmonės girtuokliauja, ten ne 
tiktai iš leidimų užlaikyti kar
čemas eina pelnas, bet ir iš 
girtuoklių bausmių.

Laivų manevrai.
Arti Bostono važinėjasi da 

kariškas Amerikos laivynas. 
Jis susideda iš 13 didelių šar- 
vočių ir keletos mažesnių lai
vų.

Rockefellerio dovana.
J. Rockefelleris, didžiausis 

piniguočius, prisiplėšęs tur
to iš visokių suktybių, teikė
si padovanoti 10 milijonų do
lerių New Yorko mokyklų 
užveizdai mokslo reikalams. 
Neseniai minėjome, kad New 
Yorko vaikų dantims patai
syt reikėtų da daugiau, negu 
šitos dovanos.

3000 dolerių bausmes.
Troy. N. Y. —Milijonierius 

Jokūbas Rouft turi užmokėti 
3000 doleriu milijonieriui W. 
Nemsfieldui už užvažiavimą 
ant joautomobilium, nors li
ko sveikas. Tuo pačiu laiku 
užvažiuota ant tūlo darbinin
ko ir sunkiai sužeistas jis. 
Jam neužmokėta net už ligon- 
butį. Gera teisybė!

Keistas gaidys.
v

Marąuette, Wis. — Šitame 
paviete pas farmerį U. Land- 

jgarfą užgimė keturkojis gai
dys. Farmeris bando užveisti 
keturkojų vištų veislę.

Streikas.
Glace Bay, N.Y.—Čia strei

kuoja apie 20(>0 kalnakasių. 
Susirėmime streikininkų su 
streiklaužiais dalyvavo ir po
licija Yra sužeistų.

Sudegė fabriką.
Bufallo, N. J. ant \Villiams 

gatvės Cheektowagoj sudegė 
:didelė muilo fabriką “The 
Buffalo Keduction Company” 
Ugnis iškilo petnyčioj iš ryto 
ir galutinai sunaikino visus 

■ namus, kur dirbo apie 150 
‘ žmonių. Dabar jie liko be 
’ ______ Nuostolių padaryta

j apie 200 tūkstančių dolerių. 
; Užsidegimo priežastis nežino- 
' ma.

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų gerbiamų

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

Keleivio'’ Administracija.
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KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

kuris nežino, kas yra peilis ir
Peilis —
- apie jį

kas yra parpianti, 
paprastas daiktas 
visi supranta — ir tai da kar- 

įtais pasipiauna.
— Perdaug tu įsikalbėjei. 

Leisk man.
— Klausau.
— Kaip tu gali, vaike, vi

sus išmokinti? Kitas nesu
pranta ir viskas.

— Nėra tokio žmogaus, ku- 
ris mokinamas neišmoktų. 
Tik apsileidimas padaro jį 
tamsuoliu. Kaip užgimė ki 
tas bepročiu, — gimsta visi 
tokiais, — teip ir pasilieka. 
Jis mano, kad protas pats sa
vimi ateis. Pirmiausia tokio 
žmogaus užduotim yra — su
prasti, kad be smegenų lavi
nimo protas neauga.

— Kad ne visi gali mokyk
lą lankyt.

— Be mokyklos teipgi gali
ma pasiekti mokslą, nors sun
kiau. O apie draugijos surė
dymą daugiau iš laikraščių ir 
knygų gali patirti, negu mo
kykloj. Neskaitantis žmogus 
beveik nė vieno klausimo ne- Į
išriš, jau nekalbant apie 
stambesnius. Aš, beskaity
damas įvairius raštus, daug 
ko dasižinojau, kas neskaitan
čiam rodos visai neišaiškina 
ma.

— Palauk, vaike, jeigu tu 
tokis gudrus likai iš laikraš- 
čių ir knygų skaitymo, tai ;r 
aš nusipirksiu. Tuomet pasi 
ginčysiu su tavim.

— Teip. Ir laikraštį 
gerą užsirašyk.

— All-right.
— O savo klausimo 

duosi man?
— Nenoriu, Maike. Matau, 

kad tu šiandien perdaug gud
rus.

— Pasitrauk. Maike, iš ke
lio! Aš šiandien labai esu pa
vargęs.

— Ištikro. Kur tu teip su
simurinai?

— Anglių kasyklose dir
bau. Iš fabrikus jau išvarė.

— Už ką?
— Aš pats nežinau. Užsi

puolė ant manęs „bosas”, rė
kia, kaip keturiasdešimts gir
tu kurpių. Ką-gi aš darysiu. 
Duriau pirštu jam į akį ir iš
bėgau.

— Cha-clia, tėve! Juokda
rys tu.

— Tylėk, vaike! Kaip už
klausiu tavęs ko-nors, tai ir 
neatsakysi. Bus tada tau 
juokdarys.

— Gali klausti. Jeigu pats 
nežinosiu, perskaitysiu vieną 
-kitą knygutę tame klausi
me, patemysiu laikraščiuos 
— ir atsakysiu.

— Ee, kokis tu gudrus: iš 
knygų kiekvienas gali atsa
kyt.

— Teip. aš gudrus ir likau 
tokiu tiktai laikraščius ir Kny
gas beskaitydamas. Nė vienas 
žmogus neužgimsta mokytu, 
dalykus pažįstančiu. Jeigu jį 
iš pat kūdikystės laikytum 
uždaręs ir nieko neaiškintum, 
jis lygiai nieko nežino-: 
tų: jis nežinotų ar galima 
vandenyj nuskęsti, ar galima 
ugnyj sudegti, ar galima pei 
liu pasipiauti ir t. t. Jeigu 
teip išauklėtą žmogų paleistų 
gyvent, jis pridirbtų nesma- į 
gumų ne tiktai kitiems, bet ir 
sau.

— Meluoji, vaike. Sau blo
go jis nedarytų.

— Kad ir šiandien daro. 
Higijenos yra darodyta, kad 
dirbti daugiau, negu 8 valau -. 
das per dieną, yra nesveika. 
Pasižiūrėk, ar pildo tai žmo- Į 
nes. Jie neturi ganėtinai 
mokslo, kad suprasti ilgo dar
bo blėdingumą. Alkoholis yra 
biaurns daiktas, o jį geri ir tu 
pats, nes nežinai, kiek jis ken
kia. Jeigu tu turėtum supra
timą apie gazusw niekuomet 
nesėdėtum troškiam ore.steng- 
tumies turėti didelį kambarį, 
išeitum tankiau pasivaikščiot 
į sodą. Visokias nelaimes ir 
ligas pagimdo žmonės per sa
vo nežinojimą.

— Bet jie nesipiauna. Man 
rodos,tu čia meluoji.

— Kaip tai nesipiauna. Pa
galvok, kas tose karėse daly
vauja, jei ne tie patys žmo
nės. Jie skerdžia vienas kitą, 
net nežinodami už ką. 
prask: nežino, o vienas kitą 
ant durtuvo smeigia.

— Kaip tai nesmeigsi, ka
da valdžia liepia?

— Tuomi neišsiteisįsi. Val
džios žmonės gali neklausyti. 
Jie gali prašalinti tokią val
džią. Tik juokas: tų kelių 
žmonių-valdininkelių negalės 
prašalinti milijonai žmonių!

— Kad kariumenė ir poli
cija priešinasi?..

— O kas ta kariumenė ir
policija? Ar ne tie patysžmo-: 
nes? Reiškia, randasi da už-, 
tektinai tamsunų. kurie eina 
kenkti kitiems ir patys sau j 
Iš to aišku, kad jie yra neap- 
Biliete. Jiems neišaiškino arha I’laukiojiroas
niekas, kaip baisios yra ka- Ž™'.
rėš, kaip nereikalinga kariu-!r *.
menė ir tokia valdžia, kuri 
jos reikalauja. Jie lygus tam,

koki

neuž-

Gydymas džiovos 
Hygijena ir dieta.

i

Su

Reguliavimas ligonio pasil- 
sio ir judėjimo yra labai sun
kus bet visada vra geriaus 
perdaug ilsėtis, negu nusi- 
dirbt. Iš pat pradžių, ypač 
kada ligonis karščiuoja, pasil- 
svs turi būti pilnas. Turi bū
ti uždrausta rūpintis apie rei
kalus, rašyt laiškus arba il
gai kalbėti. Reikia dabotis 
'nuilsimo kelionėj, važiuojant 
į sanatoriją. Už mėnesio ar 
dviejų būtinai reikia pradėti 
judėjimas, kitaip kūnas gali 
perdaug apsilpti nuo priau 
gimo taukų. Prie vaikščioji
mo gerai yra sekti tokią rodą:

Nevaikščiot pirmą gydymo 
sąvaitę.

Nevaikščiot,turint karštį.
Nevaikščiot, kada spiaudai 

kraujais.
Nevaikščiot. jeigu 

puola žemyn.
Nevaikščiot jeigu 

greitas.
Niekad neuždust, 

nenuilst.
Nekelt sunkios naštos. 
Nelipt prieš statų kalną. 
Vaikščiot povaliai. 
Vaikščiot sistematiškai 

lyja ar giedra.
Vaikščiot teip. kad pareit 

reiktų į pakalnę.
Atsimink, kad reik pareiti.
Ilsėtis prieš valgį ir po val

giui.
Vaikščiojimas turi būti at

liekamas po atviru dangum, 
geriausia ant lygumos, su po
ra draugų, su tolydiniu pasil
siu, eiti nedaugiaus kaip dvi 
mylias per valandą. Geriau
siai eiti pradžioj po kokias 
tik penkias miliutas,o paskui 
pailgyt )K> keletą minutų kas 
sąvaitė, kol ligonis negalės 
vaikščiot be pailsimo 4 ir 6 
adynas per dieną. Kartais va-

I

svarba

pulsas

nebegt,

ar

Judėjimas turi būti uždraus
tas, kada yra karštis, greitas 
pulsas, kraujai skrepliuose ir 
ir greitas puolimas svarbos.

Maitinimas džiovininko yra 
svarbiausia dalykas. Užduo
tis maisto sugrąžinti svarbą, 
liet nenutukinti. Ligonis, ku
ris valgo ir sumala maistą, 
yra pusiau išgydytas. Viri
nė didžiumai ligonių turėtų 
būti vienatinė aptieka. Mais
tas turi būti stropiai parink
tas ir tinkamai pagamintas. 
Apie valgio laiką yra daug 
nuomonių, kurias sunku su- 
taikint. Flick gauna gerus 
rezultatus ru vienu geru val
giu aut pietų ir pienu (2 ar 3 
stiklai) ir kiaušiniais su duo
na ir sviestu iš ryto ir vaka
re. Išviso per dieną duoda 3 
kvortas pieno ir 6 kiaušinius. 
Paprastai yra priimta duoti 
tris kart sočius valgius ir tris 
užkandžius per dieną, ant 8, 
10:30, I, 3:30, 6 ir V valandos. 
Užkandžiai susideda iš kiau
šinių. pieno, mėsos extrakto, 
komiso arba kefiro. Kada jau 
atsiekta normališka svarba, 
užkandžius galima praleist.

Štai dieta, kuri paprastai 
duoda gerus rezultatus. Pie
no stiklas keliauties. gali bū
ti karštas, jei geriaus patin
ka: su šaukšteliu degtinės,jei 
kosulys labai kankina. Mėsos 
syvai gal būt vartojami vie
toj pieno. Aštuntą valandą 
pusryčiams vaisiai, košė su 
Smetona arba sviestu, kiauši 
niai, steikas, duona, sviestas, 
pienas ir kava arba arbata. 
Jeigu yra reikalas, galima su- 
valgyt žalią kiaušinį apie 10 
valandą. Pietus ant pirmos 
susideda iš zupės, žuvų arba 
oisterių. jautienos, arba avie 
uos, ir vištienos, o retkarčiais 
dėl atmainos galima panau
doti kiaulieną, antieną arba 
žąsieną: prietam įvairios dar
žovės, salotos, pudingas, arba 
sušaldyta Smetona. Stiklas 
pieno pabaigoj ir duonos su 
sviestu kiek telpa. Pagal rei
kalą aut 3-30 gal būt duota 
stiklas pieno arba kiaušinis. 
Vakarienė ant 6 ar 7 suside
da iš šaltos jautienos, vištie
nos,avienos ir kiaušinių karš
ta mėsa su daržovėmis tan
kiai esti labai maloni: duona 
su sviestu, kava, kokao, pie
nas ir vaisiai. Gulant da gali 
būti duodama stiklas pieno. 
Kiek turi žmogus valgyt.sun
ku pasakyti. Reikia dabot, 
kad nepersi valgytų. Jis turi 
vartoti mažiausiai maisto, kiek 
užtenka, kad jo svarba augtų 
aut vieno arba dviejų svarų 
per sąvaitę. Kada pasiekta 
normališka svarba, maistas 
turėtų būti povaliai sumažin
tas, jeigu drauge su tuom ir 
liga yra sumažėjus. Protejidų 
perteklius ypatnigai turi bū
ti vengiamas, riebumai ge
riaus pakeliami. Debove var
toja priverstiną maitinimą ir 
kartais gauna gerus rezulta
tus. Turinti karštį paprastai 
gali valgyti lengvą maistą 
Kartais stebėtina, kiek mais
to perdirba ligonis su augštu 
karščiu. Iš visų valgių pie
nas ir kiaušiniai yra svar
biausi. Kartais juos vartoda
mas labai greitai atgauna nu
stotą svarbą. Kvorta arba 
dvi dienoje yra gana gerą )>or- 
cija. Turi būti imamas pova
liai, velyk valgomas, negu ge 
riamas. Žiupsnis druskos gelb
sti pieno suvirimui. Įpilus 
zelcerio arba kavos, daugelis 
gali lengviaus jį priimti. Ga
lima teipgi bandyti kumys 
arba kefyr, kada viduriuose 
daug gazų. Pienas turi būti 
šviežias. Kiaušiniai turi bū
ti labai švieži; duoda nuo 2 
iki 3 ant dienos, bet dau- 
giaus kaip šeši yra pavojinga 
imti.

Mėsa yra lygiai reikalinga 
ir pradžioje tur būt valgoma 
tris kart dienoje. Jautiena ir 
aviena yra geriausia, vištiena

uetur tiek svarbos, bet ge
rinus, negu anties arba žąsies 
mėsa. Mėsa netur būti du 
kartu virta. Mažai kepta ge
naus, negu daug. Mažai kep
ta mėsa lengvinus sumalama. 
Mėsos eitraktai, buljonai no
rint užturi mažai maistingų 
dalių, bet kartais pagerina 
apetitą. Riebumai turi dide
le svarbą. Geriausia yra pie
no riebumai paveiksle Smeto
nos ir sviesto.

D-ras B. Matulaitis.

Vistiek socijaliz- 
mas yra neišven

giamas.
Daleiskime, kad darbinin

kai nesusipras ir nesistengs 
įvykdinti socijalizmo. Paleis
ki me, antgalo, kad visuome
nės didžiuma ilgai pasiliks 
priešinga jam. Ar gali tame 
atvėjuj jis įvykti?

Netiktai gali, bet turi.
Kur priežastys?
Kapitalistiškasis išdirbys- 

tės būdas pagimdo visas pa- 
jiegas, reikalingas socijaliz
mo ikunyjimui. Fabrikantui 
reikalinga yra nuo savasties 
paliuosuota minia darbinin
kų. Šitą reikalą pastatė ne 
jis, bet jo turtas. Fabrikan
tai slėgė iš visų pusių valstie
čius, privertė juos mesti žag
rę ir keliauti į fabriką. Vi
sokį amatninkai nenorėjo ei
ti pas svetimą dirbti ir varė 
naminę išdirbystę. Jie buvo 
reikalingi kapitalui, dėlto jis 
privertė juos subankrutyti ir 
eiti į fabriką parduoti savo 
rankas ir gabumą. Kapitalas 
turi t am t ikras ypatybes, tar
tum kokią-tai magnišką pa- 
jiegą. spiestis į krūvą. Dau
gelio rankose jis jokiu budu 
negali pasilikti. Kas nesisten
gia jo užgriebti kaip galima v 
daugiau, tas neteks visai. Ši
tas pasakymas remiasi ant ta
vorų išdirbystės pirkimui ir 
pardavimui. Aiškus daly
kas: kas daugiau parduos, tas 
daugiau surinks turto. Jeigu 
vienas kapitalistas nesistengs 
kuodaugiausiai parduot ta vo
rų. tai kitas tą padarys, ir 
pirmasis savo tavorų neturės 
kur dėti. Į juos įdėtas turtas 
žūsta. Kapitalas yra kiekvie
nam malonus. Net gyvastį 
už jį žmonės atiduoda. Kaip 
matote, juo daugiau tavorų 
parduosi, tuo daugiau turto 
surinksi. Kaip padaryt, kad 
daug parduot? Reikia praša
linti kitus pardavėjus, o tuo
met pirkėjai turės tik pas ta-’ 
ve viena imti. Tuomet ir kai-j 
nas ant tavorų gali pakelti. į 
Tankiai bandoma kitus par
davėjus ginklu prašalinti, iš
vaikyti. Juk karės tiktai su 
tuo tikslu vedamos prie kapi
talistiško surėdymo. Kitų 
viešpatysčių pardavėjus gali 
kumstim išvaikyt, bet ką da
ryt su lygios rųšies pardavė
jais savo šalyj, kur visi par
davėjai gali naudotis lygio
mis teisėmis? Vienas daly
kas, reikia pardavinėti savo 
tavorus pigiau už kitus, ki
tas,—reikia jų išstatyti ant 
rinkos daugiau, negu kiti ga
li. Tokiu budu pavyks už
griebti daugiau turto. Kam 
reikalingas tokis užgriebi
mas? — Kad padidinti ir pa
gerinti savo išdirbystę. Jei
gu tu neturi užtektinai turto 
įvesti naujausias mašinas ir 
daryti daug tavorų, tai kitas 
tai atliks ir tu pamatysi, kad 
tavo tavorų jau neperka, kad 
mažo skaitliaus išpardavimas 
mažai turto atneša, kurio jau 
neužtenka net išdirbystės už
laikymui. A nt savo išdirbystės 
įrankių gerumo negali pasiti
kėti. Gal ryt-poryt bus iš
rasti da geresni. Visuomet 
privalai būt pasiryžęs nupirkt 

j naujausius, o išmest tuos, už
kuriuos gal tūkstančius ar 
milijonus užmokėjei. Jeigu 
tu neįvesi naujausių išradi-Į 

! mų į savo i 
įves. I
rys geresnius tavorus ir pi- ateities.

i

giau juos galės pardavinėti, pR|[ SUSI VIEN YJIMO TEATRA- 
1 nes naujausiomis mašinomis 

padaro dougiau tavorų ma
žesnis darbininku skaitlius:

• I 6
nereikia kapitalistui jų tiek 
daug samdyt, kiek reikėjo 

į prie senų mašinų. Negalin
tieji naujausių išdirbystės 
įrankių nupirkti ir tokiu bu
du atpiginti tavorų išdirbimą 
priversti yra prasišalinti iš 
prainonijos rato. Jie lieka 
darbininkais, kurie verčiami 
yra pardavinėti savo raukas. 
Darbininkų skaitlius auga, 
kapitalistų — mažinasi.

Kada kapitalistų lieka ne
daug, jie tariasi tarp savęs 
įvykdinti santaiką — panai
kinti konkurenciją. Tveriasi 
į trustus. Kas daugiau už ki
tus įdeda turto į trustą arba 
akcijonierišką draugiją, tam 
eina didesnis pelnas. Su lai
ku jo turtas užauga iki to, 
kad jis viršija visų kitų drau
gijos narių turtą ir į jo rau
kas, — jeigu jis nori, o noro 
visuomet užtenka,— gali per
eiti visa išdirbystę, kuri pri
klausė čielai draugijai. Pa
varytieji akcijų savininkai su 
menku turtu negali vesti kon
kurencijos su kapitalistu- 
maguatu. Su laiku jie liks jo 
agentais arba darbininkais.

Kol turtas gal pereiti iš 
raukų į rankas, varžytinės 
nepasibaigs. Nors kokia-nors 
išdirbystę sumonopolizuota 
trusto arba akcijonieriškos 
draugijos, uors toji gali iš
naudoti pirkėją, kaip nori, 
vienok jai nepatinka tas, kad 
kitose išdirbystės šakose įvyks 
teipgi monopolizacija. Juk 
viena išdirbystę neapsieina be 
kitos. Daleiskime, vienas 
trustas turi savo rankose vi 
bus geležinkelius, kitas—ang
lis, trečias — plieną. Geležin
keliui reikia anglių ir plieno. 
Paskutinieji du trustai gali jį 
išnaudoti, pakeldami kainą 
ant savo tavorų. Anglis ir 
plienas negali būt pervežtas 
į reikaliugas vietas be gele
žinkelio. Pastarasis gali iš
naudoti du pirmuosius trus
tus. Praktikoj teip ir yra Ge
ležinkelio trustas stengiasi pa
imti į savo raukas ir anglių ir 
plieno išdirbystę, arba atbu
lai. Ir jie varžysis, kol tas pa
sistengimas neįvyks. Jeigu 
katras iš trustų nesikesys to 
daryt,tai kiti trustai užgriebs 
jo išdirbystę. Kol kapitalas, 
atkartoju, gali eiti iš rankų į 
rankas, nenoroms turi kitus 
ryti, kad jie tave neprarytų.

Konkurencija [varžytinės] 
tarp atskirų trustų išnyks 
tuomet, kada į vieno trusto 
rankas pateks visos išdirbys
tės šakos visoj pasaulėj. Ir 

■ vienok, galų gale, visos pasau- 
įles išdirbystę turės likti vie- 
I nos ypatos savastim. Ir tokiu 
savininku liks tas, kas dau
giausiai bus įdėjęs turto į iš
dirbystę ,nes jo turtas perą ugs 
visų kitų trusto narių turtą 
ir jis galės juos prašalinti. 
Kada visos pasaulės turtas, 
net pinigų išdirbystę, liks vie
nos ypatos savastim, tuomet 
nelieka su kuo varžytis, nėra 
iš kur daugiau gauti turto ir 
perviršis to turto darosi be- 
reikalingas. Šiandien privers
tas žmogus krauti vis dau
giau ir daugiau turto, kad ki
tas nuo tavęs neištrauktų kon
kurencijoj. Tuomet visos pa
saulės kapitalistas liks lai
mingas: nebijos konkurenci
jos, nereikės naujausio išra
dimo mašinų. Visos pasaulės 
žmonės turės dirbti tiek, kad 
užlaikyti garbingąjį kapita
listą. Suprantama, darbinin
kų reikės mažai,gal vienos-ki- 
tos dešimties. Jeigu to kapi
talisto malonė, jįš paves visą 
išdirbystę darbininkams, ku
rie turės socijalistiškai dirbti 
ir naudotis produktais, o jei
gu jo kitokia malonė, jis pri
vers žmoniją išmirti. Ant ga
lo, jeigu jo nemalonė, jis pats 
pasimirs ir tuomet, netekę 
kapitalisto, turės mirti visi 
tie, kas be kapitalizmo nega 
Ii gyvent.

Darbininkai patįs įvykdįs 
socijalizmą, bet aš nurodžiau, 
kad ir nenorint jis ateina, j 
Nors tokio kapitalisto nesu-

LIŠKU KUOPU.
i i

Nėra abejonės, kad apie ši
tą susi vienyjimą jau ne vieua 
teatrališka kuopa svajojo, bet 
tos svajonės susikaldavo į 
klausimą „Kaip ji įvykdint?” 
Šitas klausimas yra gana keb
lus, bet patarlė sako: nieko 
uėra negalimo, taigi ir šis 
klausimas negali būt neišriša
mu.

Pastaruoju laiku teatrališ
kų kuopų atsirado gana daug 
ir, kaip matyti iš korespon
dencijų, visos turi neblogą 
pasisekimą. Visuomenė jau 
pradeda interesuotis daila. 
Bet, aut nelaimės, taukiai ne
atsakantis perstatymas, kad 
ir geriausio veikalo, sugadina 
publikai skoni ir, vieton pa
traukti ją, atstumia. Žino
ma. nereikia aiškinti, kad ne
pasisekimas perstatymo vi
suomet pas mus esti pasekme 
neišsilavinimo akt orių-rn vie
tojo, bet visuomet nemažiau 
sudarko veikalą ir stoka at
sakančių aprėdalų. Lietu
viams taukiai prisieina per
statyti įusiškus viršininkus, 
kunigaikščius, kareivius ir 
t. t., bet drapanų atsakančių 
negalima gauti nė dideliuose 
miestuose, o apie mažesniuo- 
sius negali būt nė kalbos. Čia 
ir kita klausimas, ar negali
ma susitaisyti savas drapanas? 
Bet nė viena kuopa skyrium 
to padaryti neįstengė ir ne
įstengs, nes vieua — sutaiso
mas drapanų daug lėšuoja, o 
antra — jos gali tik du ar 
tris sykius per metus vienai 
kuopai būti reikalingos. Ir 
štai, męs prieinam prie kon- 
kliuzijos, kad reikia susivie
nyti visoms teatrališkoms 
kuopoms ir susitaisyti beu- 
drias sceniškas drapanas.

Dabar tik palieka išrišti 
klausimą, kaip tą susivieny- 
jimą įvykdinti? Tam tikslui 
daugiau nieko nereikia, kaip 
tik kuopų pritarimo: o dau
gelis kuopų, kaip Shenando- 
rio kuopa praneša, atsiliepė 
ant to užmanymo gana prie
lankiai. Taigi, ilgai nelau
kiant, reikia pradėti organi
zuotis. Visų kuopų pritari
mo laukti nėra reikalo, kitos 
prisidės vėliau. Bet kadangi 
nė viena kuopa iki šiolei da 
neišreiškė savo nuomonės, ko
kiu budu pradėti organizuo
tis, tai aš paduodu nvo savęs 
šitokį plianą:

Visų pirmiausia reikia iš
rinkti ceutrališką komitetą. 
Tam tikslui kiekviena kuopa 
turi priduoti skaitlių visų sa
vo narių ir pažymėti tų var
dus, kuriuos galima būtų sta
tyti ant kandidatų i centra- 
liškąjį komitetą (siųsti reikia 
Shenandoali’rio kuopai, kuri 
apsiėmė būti tuom tarpu su- 
sinešimo centru. Žiur. No. 26 
„Keleivio”). Centrališkas ko
mitetas turi susidėti iš trijų 
narių: iždininko, turtų rašti
ninko ir administratoriaus.•
Pastarąjį reikia rinkti iš to
kios vietos, kuri būtų maž
daug geografišku centru lie
tuviškų kolionijų, nes pas jį 
turėtų būti visos drapanos. 
Kuopos, pritariančios šiam už
manymui,galėtų tą atlikti iki 
1 rugsėjo š. m. Shenandoali’- 
rio gi kuopa, kaipo tuomlai- 
kinis susinešimo centras,turė
tų sutraukti nurodytų ypatų 
vardus į vieną sąrašą ir iš 
siuntinėti visoms kuopdms 
dėl įvardijimo (nominacijos) i 
kandidatų į centrališką komi- ' 
tetą, paskui leisti per visuoti- ( 
nąjį balsavimą. Vienkart su 
rinkimais centr. komiteto tu < 
ri būt nutarta mėnesinė mo- 1 
kestis ir įstojimas. I’agal ma
no nuomonės įstojimas turė
tų būti $1.50, mėnesinė mo- < 

10 c. Išrinkus cen. 1
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ku Kuopų Snsivieuyjimui; 
tuomet jau butų galima pra
dėti rūpintis apie drapanas, 
kurias, rasit, tuoj būt galima 
susitaisyti už įstojimo mokes
tis.

Visi sceniški aprėdalai,kaip 
augščiau minėjau, turėtų bū
ti pas administratorių. Kuo
pos. norinčios statyti ką-uors 
ant scenos, iškalno turi pra
nešti administratoriui, kad 
ant tokios tai dienos reika
lauja tokių-tai drapanų.

Už naudojimą drapanų kiek
viena kuopa turėtų mokėti į 

| centrališką iždą paskirtą pre
kę. Gali būt, kad nekurios 
kuopos bus tam priešingos, 
bet kitai)) negali būt, nes mė
nesinių ir įstojimo mokesčių 
neužteks uždengimui visų lė
šų prie sutaisymo drapanų, 
tam tikni skrynių jų siunti
nėjimui ir 1.1. So. Bostono 
,,Žaibas“ bėgyje vienų metų 
statė ant scenos 2 syk „Živi
lę” ir sykį,,Keistutį”,ir kiek
vieną sykį už drapanas mokė
jo po $35.00, o neužilgo sta
tys „Išgriovimą Kauuo Pi
lies”, prie kurio daug bran
giau aprėdalai prekiuos. Ir 
tokiu budu į trumpą laiką 
„Žaibas” bus išmokėjęs $150, 
neskaitant mažesnių perstaty
mų, prie kurių išmokėta po 
8-10 dolerių. Argi nebūtų 
geriau, kad tie pinigai eitų į 
mus pačių kasą?

Geistina būtų išgirsti, ką 
kitos kuopos ant to pasa
kys.

„Žaibo” režysierius
•S”. Michelson.

i

KORESPONDENCIJOS
Leuiston, Me.

Čia sirgo tūlas vaikinas P.
K. Šelpė jį pažįstami drau
gai. Neseniai apsirgo vienas 
šv. Baltramiejaus draugystės 
narys A. G. Draugystė su
rengė jo sušelpimui balių. 
Atjausdami nelaimingamjam 
ir nepriklausantieji į drau
gystę atsilankė. Paskui išgir
dome, kad jie juokiasi, kam 
nepriklausantieji bėgioja ne 
į savo balius. Tokiu savo pa
sielgimu gali atstumti žmones 
nuo lankymosi į panašius,pa
šalpai rengiamus balius. Abel- 
nai šv. Balt, draugystės na
riai kokios tai dvasios prisi
gėrę: jie keikia skaitančius 
laikraščius, niekina už lais- 
vesnias mintis ir t. t.

P. B. Splet.

Los Angeles. Cal.
Šitas miestas guli ant Di

džiojo Pacific kranto. Yra 
labai gražus. Augalai iš visų 
pusių. Prie kitokio sarėdy- 
mo žmonės galėtų tik gėrėtis. 
Vienok sulyginus vietinių 
darbininkų padėjimą su ryti
nių valstijų darbininkais, čia 
jie gyvena geriau. Fabrikų 
ne teip daug. Didžioji dalis 
dirba ant laukų.

Lietuvių randasi apie 100. 
Daugiausiai rubsiuviai. Ap- 
švieta jų stovi ne ant žemiau
sio laipsnio. Girtybė ir ak
las fanatizmas neturi dirvos. 
Randasi politiškas kliubas su 
pašalpa ligoj ir posmertine, 
S. L. A. 75 kuopa. Buvo ir
L. S.S. kuopelė. Ji dabar pa
kriko, neesant gerai prasila
vinusių organizatorių. Reikia 
tikėtis neužilgo vėl susitvers. 
Kitų tautų socijalistų čia yra 
daug. D. Dėve.

Rumford, Me.
Darbai eina jau geriau. Iš 

kitur pribuvusieji beveik ne
gali gauti darbo. Lietuvių 
skaitoma čia apie 400. Gyve
na jie be apšvietos; laikraš
čius skaito vos kelios ypatos, 
ir tosios vadinamos visų be
dieviais. Mat kunigėlis kada 
tai iškeikė skaitančius. 4 lie
pos d. man pasitaikė matyt, 
kaip policmanai varė 4 lietu
vius už girtybę. Ir tai geriau
sius kunigų tarnus, kurie nie
kad neskaito laikraščių,keikia 
socijalistus ir 1.1.

Protingas Beprotis.J. Antonov. įnisakmuo Lietuvių Teatrališ

. Bet 
visoki žaidimai, reikalaujantiJ 
nuilsimo, turėtų būti uždraus-

naujausių israai-i . ‘ __
•nw(lirhvste tai kitas lauksimo, vienok galėtu teipiPde pageltos Ji« da atsitikti, jei*u ramiai laukti kom’ būt’* *u *’adėtas kert?

._k



KELEIVIS

“GROVAS LEVAS TOLSTOJUS”.
Parade V. K.KAČKAUCKAS 

(Tąsa.)

bažnyčia 
kraipė ir 
ir mintis, 
netvirtino

i
mus: jis paliepia kiekvienam 
susipažinti su tuo dievišku 
proto tobulumu, kuris ran
dasi kiekviename žmoguje ir 
tas susipažinimas turįs užva
duoti visokį įstatymą. Greta 
to Kristus mokina, kad ne 
rašyti žmonių įstatymai yra 
Įstatymais, bet meilė, kurią iškašcių, idant surengti jau 
žmogus savyje jaučia ir yra 
visųdidžiausis Įstatymas; 
meilė — tai aiškiausis Kris
taus gyvenimo ir visojo mok
slo idealas.

Kalbėdami apie gyvenimą, i^yme.
męs turėtume ir išaiškinti nesutinka mokėti pasiuntimo 
sau, kas tai yra gyvenimas?: lg8ae’ue8utinka apmokėti vie- 
Žmonijoje yra trejopas gy ve- ta8 svetainėj, bet nepaklausė, 
nimo supratimas ir aiškiui- nepagalvojo, kur męs gausi
mas: a — gyvenimas gyvu- me tiek pinigų, idant apmo-į 
liškas; b — 
gijinis, arba stabmeldiškas ir rodos ir da mokėti prisiunti- 
c—dieviškas arba krikščio- mo kaštus? Paimsime pavyzdį 
niškas gyvenimas. Pabandę 
pailiustruoti tuos supratimus 
apie gyvenimą pavyzdžiais, 
męs gausime sekančius pa
veikslus: žmogus, suprantan
tis tik gyvulišką gyvenimą, 
yra laukinis žmogus, kuris, skiria kaip draugystės, teip 
sekdamas vien tik gyvuliškus 
savo pobūdžius, pasikakina 
ypatiškais pasigerėjimais ir 
ypatiškais gyvuliškų savo 
geismų užganėdijimais. Ge
ru pavyzdžiu šiame atvėjuje 
yra ir daugelis mųsų žmonių, 
kurie savo gyvenime pasika- 
kina tuomi, kad apart darbo 
daugiau nieko ir nežino, kaip 
tiktai gerti, ypač Amerikoje; 
toksai gyvenimas yra gyvu
liškas ir jo negalima kitaip 
pavadinti. Toliaus, žmogus, 
gyvenąs draugijiniu gyveni
mu, arba stabmeldys, gyvena 
giminėje, gentėje, valstybėje, 
imdamas tų organizacijų 
viduriniame gyvenime daly- Į pinigų. Ar męs galime kaltin- 
vumą, kaipo jų narys; jo gy- R tokias ypatas? Ne, bet 
venimo pobūdis — garbė, no- džiaugėmės, kad nori mus 
ras aplenkti kitus. Ir ant ga-lremti> ir noriai apmokėtume 
lo, žmogus su dievišku gyve- siuntimo lesąs, bet ant nelai- 
nimo supratimu jau nebepri- mgs mijsų draugijos iždas 
pažįsta gyvenimo savo tik „džiova serga ir reikalauja 
ypatoje, ar draugijoje, bet teip-pat sušelpimo.
mato jį amžinos gyvasties šal- Prie tam, męs tikimės nuo 
tinvje — meilėje.... parodos sutaupinti kokį grašį

Ir Tolstojus, beaiškinda- į mokslainės fondą. Męs ilgai 
mas, kas tai yra meilė, ir išei- tą dalyką galvojome, l>et nėra 
na iš viršiaus privesto; jis sa- kitokio kelio, kaip tik prašyti 
ko, kad meilė — tai vienintė- Amerikos lietuviškos visuo- 
lis išmintingas žmogaus šie- menės stoti mum į pagelbą 
los veiksmas, išrišantis ir aiš- tame dalyke.
kinantis visus gyvenimo prie- Labai būtų geistina, kad bū- 
tikius. Žmogus be meilės sa-1 tų galima paskirti augštesnes 
vyje, tai kiauras maišas, ku- sumas dovanoms už geriaus 
rio niekuo negalima pripildy- išdirbtus daiktus ir tuomi pa
ti: be meilės žmogus visuomet 
tik už ypatišką savo laimę te- 
kovoja, ir kovoja neišmintin
gai; žmogaus gyvenimas be 
meilės yra tuščias ir sunkus, 
nėsa toks žmogus laukia mir
ties, neturėdamas jokio augš- nors rųšies geriausiai išdirb 

jtesnio siekinio; jo gyvenimas 
neturi prasmės, nieko nereiš
kia ir tankiai jį patį sunkiai 
nuskriaudžia.

Tad ir einant Tolstojaus 
minties takais pirmyn, priei
name prie to, kad meilė pa
gimdo išmintingą ir protingą 
gyvenimą iš vienos pusės ir 

į iš antros pusės — įstatymą 
nesipriešinti nedoram gvoltu, 
ar kitaip sakant, niekados ne
sipriešink skriaudom,

t
b. Išstatytojas išstato ant 

parodos paaukaudamasdrau- 
gysteisu išlyga, kad negali 
būti daiktas parduotas, bet, 
kaipo auka, turi pasilikti ant 
atminties draugijos globoje.

11. a. įstatytojas išstato 
ant parodos apkainavęs daik
tą ir, atsiradus pirkėjui, gali 
būti parduotas.

b. Nuo parduoto daikto 
nuošimtis turi pasilikti drau
gystei, uuo 1% iki 50%, pa
gal nusprendimą komiteto.

Ilk a. Išstatytojas pasilie
ka visas tiesas ant savo daik
tų: parduoti ar atsiimti.

b. Išstatytojas turi apmo
kėti vietą svetainėj nuo 10 c. 
ir daugiaus už vakarą, pagal 
didumą daikto ir susitaikymą 
su parodos komitetu.

A beinąs išlygos.
1. Visi išstatyti rankdar

biai naudojasi tiesomis gavi
mo dovanų.

2. Siuntimo ir atsiėmimo 
kaštus turi apmokėti išstaty
tojas daiktų.

3. Draugystė atsako už su
gadintus ir prapuolusius daik
tus

4. Draugystė apdraudžia 
nuo ugnies visus aut parodos 
išstatytus daiktus.

5. Ant parodos nupirkti 
daiktai negalbūti išnešti, kol 
nepasibaigs paroda.

Pasarga. Teip, kad pa
roda su paaiškinimais išstaty
ti} daiktų,tai išstatėjus malo
niai meldžiame suteikti paaiš
kinimus savo rankdarbių: 
kaip darytas, kur, kada, kaip 
ir kur vartojamas ir t. t.

Parodos rengimo komitetas:
A. Valroden.

J. Jankeliūnas. 
Ed. Kriščiūnas.

Su visokiais reikalais kreip
kitės pas

M. Brazauskas, 
883% Bank st.

Waterbury, Conn.

!S LIETUVOS

Apgarsinimas.
Daktaras, kuris 

išgydo.
Keturios tiesi iii t metų prak
tikavęs ir tiikstančiiiN ligų 
išgydęs didžiausias spėri- 
jalistas Amerikoje, GEOR

GE l’AYNE.
Jeigu jus sergate, jus nega

lite užsitikėti ant mažo mok
slo daktarų, nege ant pateu- 
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 kuriom i jie galėtų matyti 
kiaurai per žmogaus kūną 
kur yra ligos pradžia, ir ne
turi mašinų, su kuriomis ga
lėtų tas ligas gydyti po 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 pasenėjusios ir 
nustelbę? Jūsų sveikata ne
užtikrinta, o rasit ir gyvastis, 
nekalbant jau apie jus pini- 

1 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 — Inhalato- 
rium, kuris išgydo džiovą, 
bronchitis, slogą ir astlimą. 
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 Kay mašina gydo skilvio, 
kepenų ir inkstų ligas.

Prie to da jeigu jums 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 

Specialist
5S5 Boylston st., Boston,

Ofiso valandos:
nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 

Nedaliomis nuo 10 iki 2 vai. 
Kalba lietuviškai.

namo gyvavimo, nėsa tarp žo
džių gyventi (vivere) ir gy
vuoti (existere) yra labai di
delis ir aiškus skirtas.

Buvo gadynė, kuomet sa
kyta: „žmogau, tu negalvok, 
tau nereikia galvoti? Tu tik 
tikėk, nėsa tikėjimas gali 
tave apšviesti ir išganyti:gal- 

I vejimas-gi įves tave į paiui- 
jas!’’ Tad žmogus per amžių 
amžius ir tikėjo, sugniaužęs 
savo protą:bet, laikui bėgant, 
žmogus, susidurdamas gyve
nime su įvairių pažiūrų žmo- 
uėmis, persitikrina, kad kiti 
žmonės tiki į kitą t. y. visai 
ne Į tą, Į ką jam liepiama ti
kėti ir jie sako, kad jų tikėji
mas yra geras, o šio žmogaus 
— visai klaidingas ir niekam 
netikęs. Tad noro-
mis-nenoromis žmogus liko 
priverstas spręsti apie tai,ku
ris iš daugybės tikėjimų yra 
geriausis ir tinkamiausis, o 
kas tą sprendimą gali atlikti, 
jei ne protas? Iš to išeina, 
kad „visados žmogus viską 
permato su proto, o ne su ti
kėjimo pagelba” („Apie gy
venimą”, pusi. 188).

Kiekvienas žmogus, sako 
Tolstojus, trokšta gyventi iš
mintingu gyvenimu, trokšta 
gyventi teip, kaip pridera 
žmogui. Tad, idant turėt ga
lę sutvarkyti sau tokį gyve
nimą, jis privalo atrasti tam 
tikslui reikalingas protiškas 
taisykles. Kadangi Kristaus 
mokslas yra kuogryniausias 
protas,, ,tad žmogus, pasirem
damas savo protavimu, netu
ri tiesos atmesti ta mokslą’’ 
(„Kame yra mano tikėjimas?” 
p. 131). Ir nėra ko stebėtis, 
kad skelbimas Kristaus idėjų 
meilės, lygybės ir brolybės 
tarpe Komos vergų ir patrici
jų, padarė nepaprastą įspūdį 
ant visi} anos gadynės romie- 
v •__cių.

Kristaus mokslas paduoda 
meilę už didžiausią ir svar
biausią gyvenimo taisyklę. 
Tad ir Tolstojus, pripažinda
mas Kristaus mokslą „kuo- 
gryniausiu protu”, meilę pri
pažįsta aiškiausiu žmonijos 
veiksmarodžiu.
Jei paklausime Tolstojų,kas 

tai yra meilė — gausime šito
kį atsakymą: Žmonės, nesu
prantanti gyvenimo, randa 
meilę gyvenimo sąlygose. „Jei 
žmogus, nesuprantantis gy
venimo, sakosi mylįs savo pa
čią, vaiką, prietelį: jis sako 
tą tiktai, kad jo pati, vaikas, 
prietelis, kuriuos jis turi sa
vo gyvenime, padidina to jo 
gyvenimo gerumą ir tinka- i 
mumą” („Apie [gyvenimą”), 
„Tikros gi meilės pamatuose 
randasi ^visuotinas Išsižadėji
mas ypatiško labo artimo la- ■ 
bo dėlei. Tikra meilė yra tai 
prielankumas visiems žmo
nėms, kurį męs galime patė- 
myti pas vaikus,bet kurio ne-. 
matome pas suaugusį, žmogų, 
jei jisai neišsižada savęs. Kas 
iš žmonių nepažįsta to palai
minto jausmo, nors sykį uo
gavusio sielą ir tai tankiau
siai tik kūdikystėje, kuomet 
širdis nebuvo da papuolusi i 
melagystę, kuri ištrenkia mų
sų gyvenimą; kas nejautė 
savyje to palaiminto jausmo, 
kuris verste verčia mylėti vi
sus: ir artimus, ir tėvą, ir mo
tiną, ir brolius, ir nedorus 
žmones, ir priešus, ir šunį, ir 
arklį, ir žolelę? ir nori tik 
vieno — kad visiems būtų ge
rai, kad visi jaustųsi laimin
gi; o Įdomiausia tai noras pa
čiam taip padaryti, kad visi 
gerai gyventų ir tam tikslui 
pats save pašvęstumei. . Štai 
ir yra ta vienintelė meilė,ku
ri rėdo žmogaus gyvenimą” 
(„Apie gyvenimą”).

Kitados, senovėje, mokinta, 
kad tikras gyvenimas yra pri
silaikyme įstatymų; 
užeisime pas daugelį 
filozofųir mokytojų, 
gi visai nemini apie

Žodis i visuomenę
Broliai ir sesers!
Sunkų, bet svarbų darbą 

paėmė veiktiWaterbury’o lie
tuvių „Šviesos*’ draugija ir 
daug turės panešti triūso ir

minėtą rankdarbių par<xlą. 
Bet čion ne vienos draugystės 
darbas, čion visuomenės. Tai
gi ir prašome visuomenės sto
ti mums į pagelbąmųsų užma-

Gauuame laiškus, kad

gyvenimas drau- kgti išlaidas prirengiinui pa-

tankiai rengiamų rankdarbių 
parodų Latvijoj. Jeigu viena 
draugija apsiima rengti paro
dą, tai kitos draugijos eina pa- 
gelbon, skirdamos po keletą 
šimtų rublių išlaidoms, arba

savęs lygus; paveizdan: tvėri
mo dalykai —, tai tėvo ypaty
bė, atpirkimo — suuaus, ap 
švietimo — s v. dvasios ir, nors 
visi tie trįs asmens yra viena, 
neperskiriama ir nepadaliua- 
ma čielybė, anot bažnyčios 
mokslo,vienok tvėrime pasau
lio nė sūnūs, nė dvasia daly- 
vumo neturėjusiu: sėdėjusiu 
rankas suglaudusiu... Sūnūs 
kentėjo kančias, o tėvas jų 
nekentėjo, tad ir išeina, kad 
treybė yra perskiriama ir pa
dalinama; o jei treybė yra pa
dalinama, tad apie vieno die
vo trejuose asmenyse butyl>ę 
negali būti kalbos. Bažny
čia, jei norėti duoti žmonėms 
aiškų tikėjimą ir jei pati uo- 
rėtų būti logiška, turėtų sa
kyti, arba kad yra tik vienas 
dievas, arba kad yra net tris 
dievai. Toliaus bažnyčia aiš
kina, kad šventa dvasia nu
žengė ant apaštalų ir per tuos 
apaštalus po šiai dienai vis 
da nužengia ant kunigų laike 
jų pašventinimo. Ji mokina, 
kad išganymui yra reikalingi 
sakramentai: kad yra daly
kai, kuriuos žmogus privalo 
žinoti po bausme prarasti iš
ganymą ir 1.1. Ir ar tas vis
kas sutinka su Kristaus mok
slo dvasia? Kristus nepasakė 
nieko, kas panėšėtų į viršiaus 
pasakytą, vienok 
kaip norėjo, teip 
aiškino jo žodžius 
Toliaus Kristus
apie phyzišką [kūnišką] iš 
numirusių prisikėlimą — tas 
nesutinka su gamtos įstaty
mais, o kas nesutinka su gam
ta, to nedaro ir dievas — vie
nok bažnyčia, prikėlusi iš nu
mirusių Lozorių, Mortos ir 
Marijos broli, ir prikėlusi lai
ke Kristaus mirties visą būrį 
seniai išmirusių žydų, liepia 
mums tikėti Į tą prisikėlimą, 
kaipo į neatmetamą ir neabe
jotiną dievišką teisybę ir sa
ko, kad, jei netikėsime tam, 
prarasime savo dūšios išga
nymą! Laimingi tikintieji i 
absurdus!

Tolstojus, remdamas savo 
mokslą Kristaus mokslu, ne
daro tai dėlto, kad jis tikėtų 
į kokį-ten dievišką, neprigim- 
tą to mokslo apreiškimą ir pa
ėjimą, bet dėlto, kad randa jį 
protingu; anot jo, tikėjimas, 
kad Kristaus mokslas yra die
vo apreikštas, visai nebuvo 
suprantamas išpradžių; pas 
kui gi pradėta jį kraipyti. 
Tad ir tikėjimas i Kristų ir Į 
jo mokslą yra tik „teisybės 
pažinimas”. [ Kame yra ma
no tikėjimas? p. 131].

Tolstojus savo „Išpažinty
je” (pusi. 82) išsireiškia, jog 
visatoje yra Įstatymas, pagal 
kurį viskas atsimaino tam tik
rais keliais ir tas Įstatymas 
yra vadinamas evoliucija ir 
reikia gyventi vien tik savo 
ypatai — viską-gi kitą pada
rys evoliucija ir padarys 
ne teip, kaip męs norime, bet 
teip, kaip turės būti padary
ta. O kad tas gyvenimas 
„vien tik savo ypatai” būtų 
geras ir neklaidingas, reikia 
kiekvienas darbas apsvarsty
ti: ar galima teip elgtis, kaip 
liepia pirmas pobūdis, ar ne? 
nesą žmogus, nors jis ir yra 
protingas, negali gyventi be 
tam tikrų keliavedžių ir veik- 
smarodžių. Kadangi žmogui 
tuos veiksmą rodžius suteikia 
vien tik jo paties protas, o ne 
keno kito, nė koks viršpri- 
gimtas protas, kurio esybės 
niekas negali prirodyti, tad 
kiekvieno žmogaus gyvenimą 
suteikia jam jo paties protas. 
Juo labiau gyvuliška žmogaus 
gyvenimo dalis pasiveda pro
tingam susipratimui
ir žmogus tinkamesnį ir tik
resnį sutvarko sau gyvenimą, 
kuris skiriasi nuo teip vadi-

tuo tą męs 
senovės 
Kristus 
įstaty-

I

ir pavienės ypatos gerokas 
sumas pinigų, kaipo dovaną 
už geriaus išdirbtus daiktus. 
Teipgi ir siuntinėjimo kaštus 
apmoka išstatytojai. Bet jei
gu randasi koks arba keli, ku
riems yra persunku arba vi
sai negalima apmokėti lėšas 
siuntimo, bet turi gana svar
bius išdirbinius, tai vietinės 
draugijos savo kaštais nusiun
čia ant parodos. Bet mums 
niekas nepaduoda pagelbinę 
ranką, o tik klausia: Kiek aš 
gausiu atlyginimo? Atsišau
kia, pavyzdin, mokslaeiviai, 
turi gerų piešinių, malonėtų 
siusti, bet... skurdas, stoka

traukti prie dalyvavimo ga- 
besnius artistus. Čia galėtų 
mums pagelbėti gero velyjan- 
čios draugystės arba pavienės 
ypatos, skirdamos po keletą 
dol., kaipo dovaną dėl kokios

tų rankandų. Teipgi draugijos 
galėtų pagelbėti vietiniams 
neturtingiems mokslaeiviams 

I persiųsti daiktus parodon,ap
mokant lėšas persiuntimo. 
Teipgi kreipiamės prie Ame- 
rikys visuomenės, ypatingai 
literatų suteikt savo nuomonę 
kaslink Įsteigimo ant parodos 
literatūros skyriaus. Paaiški
nimus ir savo nuomonę galite 
duoti per laikraštį arba per 

sipriešink skriaudom, kitų laiškus, o męs busime už tai 
tau daromoms, niekados ne- didžiai dėkingi, 
daryk to, kas priešinasi mei-

»

Jau buvo minėta, kad pa-į
lei, niekados nesistengk atsi- ro(Įa tęsis nuo 6 iki 11 rugsė- Į 
spirti prieš išnaudojimą ir j() (September) m. tortėl bn-
kančias ir t. t. Anot jo, tą , ...
isakymą Kristus išveda iš mei- į į?e,sGna, daiktai pa- ,Įsakymą Kristus išveda iš mei- f
lės įstatymo. Tą nuomonę .skirti parodai butų atsiųsti 
Tolstojus paremia šventraš- arba nors perstatyti parodos 
čiu, būtent Kristaus pamoks-: rengimo komitetui 
lu ant kalno. Kristaus sako
ma maž-daug šiaip: buk san
taikoje su visais ir, jei san
taika likosi sudrumsta, steng- 
kis ją kaip Įmanydamas ati
taisyti; toliaus Kristaus yra 
patariama vyrams vesti tik 
vieną pačią, mergaitė teište- 
ka už vieno tiktai vyro ir te 
jiedu neapleidžia vienas ant
ro: nedaryk jokių apžadų; 
kentėk skriaudas ir nedaryk 
blogo už blogą: tas Įsakymas

I šiaip skamba: „Jums pasaky
ta :akis už akį,dantis už dantį. | L a- Išstatytojas išstato
Bet aš sakau jums: nesiprie- daiktą ant parodos, paaukau- 
sinkite nelabam’’.[Mat.V.39}. damas jį draugystei su tie- 

[Toliaus bus.] |soms pardavimo.

įrengimo komitetui ne 
vėliaus, kaip iki 1 d. rugsėjo, 
idant būti} galima iki parodai 
sus[>ėti atspaust katalogus 
išstatytų daiktų.

M. Brazauskas.

Išlygos “Šviesos” rengia
mos parodos.

Daiktai, paskirti parodon, 
bus padalinti į tris skyrius se
kančiai : 

I I-

J V ilnius Kupina masi bu' j 
tais. Vyriausioji dakt. valdy i 
ba išdirbinėja dabar įstatymų 
sumanymą apie butų glolioji- 
iną Pagal tą sumanymą, kiek 
vienan butan turi būtiatski-' 
ras Įėjimas, tam tikras oro 
daugumas kiekvienam gyven
tojui. langų nuo grindų augš- 
tumas -ir t t. Šeimyniškiems 
gyventojams butai turi būti 
su virtuvėmis ir tikrais podė
liais. Namų savininkai turės 
tuomet taikyties prie tų tai
syklių statydami namus ir 
perdirbdami senuosius namus.

t Tifus. Nuo birželio 11 li
gi 18 d., t.y. per vieną savai
tę, apsirgo Vilniuje dėmėtuo
ju tifu 20, vidurių tifu 6 iri 
paprastaisiais raupais (raup
lėmis) 7 žmones.

i Suimta Vilniuje, Bur-, 
biškių miške, pabėgęs iš Kau
no 3-jo tvirtovės batalijono 
kareivis Tr. Golubkov’as.

t Naujas ligonbutis. Vil
niuje ketinama Įsteigti ligou- 
butis sergantiems akių ligo
mis.

* Birželio 14 d. Rumušiškė 
je, Kauno pav., lijo lietus su 
ledais. Išėdai buvo varnos 
kiaušiino didumo. Išdaužyta 
langų stiklai, vasarojus ir žie
miniai javai sumaišyta su 
me Nuostoliai dideli.

I

že-

Nauji Raštai.
Kaip ir kada tapti ulcėsu ir 

miesto, valstijos ir šalies įsta
tymai. Sutaisė Jonas J. Ger- 
dauskas. Išleista lėšomis Lie
tuvių U kęsų Neprigulmingo 
Kliubo, New Britain, Conn. 
Spauda „Keleivio”, So. Bos
ton, Mass.

Apart to visko, randasi čia 
klausimai angliškoj ir liutu- 
viškoj kalbose, kuriuos už
duoda, nornit gauti piliečio 
popieras.

Graži dovanėle Lietuvos ar
tojams. Eilės. Parašė K. Stik
lelis. Turtu ir spauda „Kata
liko”, 3244 S.Morgan st. Chi
cago, III.

Maldos galybė. Istoriškas 
piešinys IV šimtmečio krikš 
čionybės. Turtu ir spauda 
„Kataliko”.

Redakcijos atsakymaiI

t Kaimas. O.Pleirytei-Pui- 
dienei leista padaryti šią va-

X
sąrą keli vaidinimai Šiauliuo
se, Panevėžyje ir Raseiniuose.

J Nuo liepos 1 d. š.m. leis
ta įsteigti Skuode, Telšių pv., 
4 klesų miesto mokyklą.
| Imperatoriškoji arcliijo- 

logijos komisija išdavė V. Na
gevičiui atvirąjį lapą, kuriuo 
leidžiama jam daryti šiemet 
arclii j < Jogiškus kasinėj i mus 
Telšių paviete ir Baseinų pa
vieto šiaurinėje dalyje.

t Birželio ir liepos menesy
je gamtos tyrinėtojų Vilniaus 
draugijos narys M. Pavlov- 
skis tyrinės Ežerėlių pavieto 
ežerus.

t Naujoji Vileika. Naktį 
į Birželio 30 d. iš vietinio be
pročių ligonbučio pabėgo du 
kaliniu: Nevski ir Teklaitis.
į Gelažiai [Pan. pav.] P. j 

Vaideckis parduoda miestelį, 
su visa žeme už 5.500 rub. 
Kasinėtai nuomos gauna 500 
rb. Gerai būtų, kad lietuvis ] 
tą vietą nupirktų.

t Sintautai [Namu.pav.]. 
Balandžio 19 d. valsčiaus su- 
eiga nutarė, kad sekmadie
niais ir šventadieniais visame 
valsčiuje nebūtų pardavinė
jama svaiginantieji gėrimai. 
Gegužės 31 d. Suvalkų guber
natorius užtvirtino šį vals
čiaus sueigos nutarimą.

t Merkynė (Trakų pav.). 
Naktį i birželio 17 d. vietinio 
pirklio Milerio butan įsiveržė 
6 ginkluoti plėšikai, kurie, 
snrišę šeimininką ir visą jo 
šeimyną, pagriebė apie 1000 
rublių pinigų ir šiaip jau vi
sus brangesnius daiktus ir pa
bėgo.
| Vilniaus esperantistų kuo

pelės įstatai paduoti užtvir-Į 
tinti gubernatoriui.

J. STKICKIUI.----  JUSI} kUOpOS

protestas teisingas ir pagirti 
nas. Bet kadangi S.L.A.kuo
pos panašių protestų prisiun
čia labai daug, tai neužtektų 
jiems vietos laikraštyj. Už
tenka to, kad jūsų kuopa su
pranta gerai dalyką. Ji savo 
nutarimais prisidės prie prak
tiškojo darbo, kuris jau ren
giamas tamtikros komisijos.

Aukos revoliucijonieriaus 
kojai.

I. Spencer prisiuntė mums 
iš Lewiston’o, Me. $2.00 aukų 
revoliucijonieriaus kojai, ku
rias sudėjo šios ypatos: I.
Spencer 75c., E.Liaudanskiu-1 
te 50c„ M. Franckus 25c.. F. j 
Poškevičius 25c. ir A. Kriau
nas 25c.

Pinigus persiusime R.R.K. 
iždininkui. R e d .

I

ARGO
Palaidas KRAKMOLAS, stovint krautuvėse po leu 
tynų, sutraukia dulkes ir nešvarumus todėl jūsų 
skalbiniai esti pilkai-balti arba geltoni.
ARGO yra geriausias krakmolas skalbiniams. Galima vartot 
šaltą ir karštą. Nusipik gryno ARGO Preke 5 C.
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Puikiausias Lietuviškas

Bok 757

ir

Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) litaronis

BIBLIJA
OFISAS:

Parduodam
Laikrodėlius

•JUODO ITETAJ.O

N U OI. A TĮSIS

I K A LENU O R J NIS

mūsų draugystės sąnariams už ¥3.55.

ne
vietų

Oftiso Tcleph. 397-1 Cambridgt .

Gyvenimo Telepli. 397-2 Cambridge.

prisiartinus prie

"TABAKAS"

Į 495 Broadway, So. Boston'e. t
Valandos:

Į Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų

vas
(am

Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visokį liktoriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

i Gy v. vieta: 37 Fift street. Cambridge.

Tetaptame 7 62 So. Boston

Dr.F. Matulaitis

Musų tavorai yra * 
augštos vertes. I»et 
kainos visų tavorų 

lal>ai žemos.

Tctaphonv. llack B.y 2350

Dr. Lewandowski

Vietines Žinios.
20 Liepos vakare ant kam

po Flagg ir VVashiugton gat
vių iškilo didelės riaušes. Tū
las McDonough (‘‘faitorius”) 
su savo sėbrais pra<lėjo dar 
k\ti tyluma. Policistas Bust- 
w ck jiems liej»ė paliauti ir 
išsiskyistyti, ant ko jis gavo 
išjuokianti atsukimą, kas la
bai policistą užgavo ir jis tuo
jau McDonough paėmė 
areštu, bet kadangi tas neno
rėjo pasiduoti, policistas iš
traukęs lazdą rėžė jam per 
galvą ir McDonough parpuo
lė kruvinas be žado. Vienas 
iš jo draugų pribuvo jam į 
pagelbą aįtdirbti policistą. 
Bet tūlas konstabelis norėda
mas ginti lazdos tiesų atstovą, 
pasikėsino ji sulaikyti, vie
nok gavęs kirti i tarpaki,tuo
jau paleido. Tuom tarpu gat
vė užsikimšo žmonėmis teip, 
kad turėjo sustoti visi veži
mai ir elektrokarai. Minia 
matydama gulinti kraujuose 
McDonough, piadėjo rūstau
ti ant policisto. Staiga nulė
kė viena plyta ir pataikė į>o- 
licistui Į šalmą, kuris apsau 
gojo jam galvą. Viena mote
riškė simpatizuodama McDo
nough u i,
policisto, graudžiai pradėjo 
maldauti pasigailėjimo: 
pone oficierian, neužmušk jį. 
neužmušk ji!” Tuom tarpu 
McDonough, priėjęs kiek prie 
spėkų, atsikėlė. Policistas vėl 
metėsi aut jo ir abudu par
griuvo ant žemės, risdamies! 
viens į er kitą ir aut galo pa
liko apačioj policistas. Tuo- 
jaus atsirado ukvatninkų iš
dirbti polici.-tui kaili, prie ko 
patarnavo jo paties lazda. Iš 
minios pasipylė balsai: -lDuo- 
kit jam, duokit!” - Leiskit ir 
mane priėjo!’’ “Užmušti jį!” 
Ir teip vis didiuanties riau
šėms, pasipynė kitas policis
tas ir užtelefonavo į nuovadą. 
Atvažiavus daugiau policijos, 
McDonough tapo suimtas ir 
nuvežtas i nuovada. Pirmuti

I uiam policistui likos nupieš
tas ženklas nuo krutinės ir 
atimta lazda laike sumišimo.

Subatoa vakare pasimirė, 
Jokimavičius 51 m. amžiaus. 
Velionis, kaip daktarai pri 
pažino, turėjo viduriuosi' votį 
ir todėl turėjo daryti opera 
viją. Operacija pirmu kartu 
nepasisekė, o norint daryt 
antrą operaciją velionis nesi
davė ir pabėgo iš ligonbučio. 
Smarkiai sujudus prasimušė 
kraujas ir velionis pagrįžęs iš 
ligonbučio pagyveno da apie 
8 vai. ir pasimirė. Prigulėjo 
prie So- Bostono Liet. Kliulto 
ir Sv. Kazimiero Dr-stes. Ve
lionis nors buvo žmogus seno 
vės mylėtojas, tėčiam? savi 
vaikams nepavydėjo mokslo. 
Vienas suims studijuoja ant 
daktaro, kitas lavinas mu/.i 
kos: bet tretysis tarnauja ka 
riumeuėj.

\ ardas ir pravardė 

Pačta..........................

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

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing raus Ogausite didelos vertes 
knygelė. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnatn ntipulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie. vyduriu. kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvet isigvdyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbės 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 atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigeles. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite Semia 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'’Northvrestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, III. 

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

Parsiduoda Hotelis!
15 kambarių, dveji namai: vienas dėl 

dvi.- ų šeimynų, o kitas dėl vienos. Ran- 
.i.-s p r mėnesį atneša 1S dol., žemes yra 
5 akeriai. biznis jau 20 metų eina. Arti 
randasi cemento ir ledo dirbtuvės, darbai 
eina visuomet. Kns nori geros vietos, 
' _i. ht laišką arba ypatiškai kreipiasi 
šiuoadresu: gv

A Ll’ŽECKIS

Box 38. Cementon Gren, N. Y.

Gero Proga LIETI VII 1!
INirsiduoda VAISIU (Fruktų) krau

tuve po num. 
graži. Laikoma tabakai 
tonikas 
gražioj vietoj, 
lenkais, 
jonas, 
duoti. _ _
viškoj krautuvėj pas

1‘. BARTKEVIt 1Ą A CO 
719 Main st. Caiubridge|H>rt. Mass

711 Haiti st. K raut uvė 
lce creasa’".

ir visokie vaisiai Krautuvė 
apg>tentą lietuviais ir 

šaviainkas tee kiaatavėa suri
ji* sunkiai serga, už tad nor par- 
Platesnes žinias galit gaut l.i- tu-

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau 

čių dirbtuve. Turime 
visokiu audimų ir 
suknios. Dirlame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 
bluvės, o jeigu nori 
turėt 
m<*s 
tuoj ]

o jeigu
[ gražią drapana, 
galime ja tau 
padaryt.

Z. 1
Broathvay

Z. Budl'eckis.
Bl 1>KF< KIS.

So B<>ston.

Rusiška- Lenkiška - Lietuviška 

yN ZE*T T ZEIEC^ 
Bronszteino

349 Harrison avė 
Boston, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Grūzdo (po 
tėvo vardas Jonas Gruinis), paeina - 
Telšių miestelio. Kauno gub.. 17 metų 
iškeliavo į Amerika iš Šiaulių pev.. Kur
šėnų parapijos. Kas darodys. ar jis 

arba miręs, arba padės sujic k. :, 
duosiu $5 iM). Manoa.ir sas

Petras Gruinis |::i
142. North.lay. M.

Pajieškau Pranciškaus l>apkaus. pa 
eina iš Kauno gub., Raseinių pa\ .. Gir
kalnis parap.. Mišiunų sodž N.senei 
pribuvo brolis iš Lietuvos. Stanį' ovas 
Dapkus. Meldžiu atsišaukti j«> paties, ri
ba kas kitas žinantis apie ji prai:e-ii ant 
šio adreso:

Balt r. Velička.
Bristo!. < onn.

Pajieškau Pranciškos Aleknovičait. 
| Kauno re<l, Šiaulių pavtato ir parapij -. 
t Žaliukų sodž. Turiu svarbų n ikai.< i' 
Lietuvos. Ji pati ar kas kitas teiksit> > 

Į duoti žinę šiuo adresu:
Antanas Kontvainis

1173 Park st.. Levviston. Me

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K- SllU.Al'SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W Broadway kampas Dor 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
mes perexpresą gyduoles prisiusim

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
štai, naujausios mados trankiai. Al lie
ku dailią artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir 11 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi ncdeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass 
TEISINGIAUSIA APTIEKA.

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

AVilIiain <’. Bruzda.
John J. Lovvery

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

Tei.ephonf.. 21027 So. Boston. Mas

Temykit! Tem.vki!
DIDELIS PARDAVIMAS
Visokie moterų ir vyru parėdai: Jaku- 

i' s. Sijonai. Sieta-s. i. ipgi grąžys vaikų 
parėdai Skrynios, valyzos. viskas par
siduoda am nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nors jat.s sau'

I. SACOWITZ.
128 Broadvvay (tarpe A ir B) 

South Boston. Mass

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

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- 
puikiaušiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

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

Siuomi jun s pranešti. 
ka<l siuvu moteriškas dreses. 
kotus, jakutes irt. t.: prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir piginus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUTE

105 Broadvvay, So. Boston.

liabar tik išėjo iš spaudos nauja kny
ga apie tabaką. Kas tik vartoja tabaką, 
įas turi žinoti kokią jis turi įtekmę ant 
išsivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
iiaiškiuta kuop ačiausiai. Kas nori žmo- 

tegul perskaito “TABAKĄ” Kny
ga puikiai padaryta, spauda aiški, 
tori (‘>4 pus!., kaštuoja tik l.> centu.

R UI BERKIS

106 Market st., BRIGHTON, Mass.

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigian kursą V ominis Medical 

Uollege Baltimore M. I).
Pasekmingai atlieka savo darbą prie

ro-
li-

palago, teipgi suteikia visokias 
das dėl ligonių, pagal nurodima 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 IV. Broadvvay 
264 E st . kampas Boven st.

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

No. 1005. — Gvarantuoti per firmą AA’.F. SEVEROS C< >. sutinkant su tieso

mis apie Valgius ir Vaistus nuo 30 <1. Birželio. 1900 m.

Arba neini reguliariškai laukan, tai 
visas tavo organizmas yra netvarkoj, 
dėk tad jiems dirbti: imk:

SEVEROS
Gyvasties Balsama

Tuojaus užtėmysi palengvinimą tokiuose atsitiki
muose, 
kepenų, 
pepsija.
seiti.

kaip: Malarija, Tulžies liga, Sudribimas 
Anemija. Kroniškas uzkie-ėjimas ir Dis- 
Žindančios moteris visai be jo negali ap- 

Prekė »5c.

Jo pati kentėjo nuo nemaiimo.
Mano pati kentėjo suviršum 6 menesius nuo viduriu nemalimo. bet 
dvi bonkos Severos Gyvasties Balsamo jąją galutinai išgydė. Priim
kite už tai nuo manęs padėką. Jona s V ra n a. \Vinnipank, Conn.

Parsiduoda visose aptiekose. Reikalaukite tik Severos vaisto. Neimkite 
pamėgzdžiotų.

NERVŲ PA IRIMAS.
Nepaprastos kankynės, jei nepradėsim 
vartoti gero vaisto, kuris sustiprina ir 
sulaiko išsidldtojimą iki didesnio laip
snio. Ypatingai čia, Amerikoj, daug 
kenčiam nuo nervu išsekimo

Severos Nervotona
Reguliariškai pagal nurodymą varto
jamas. greitai pagelbės, sugrąžins ner
vams spėką ir sustiprins visą organiz 
iną. Galima rekomenduoti visokiuose 
nervų suirimuose, tokiuose kaip pa
vargimas proto, persidirbimas. bemie
gė ir tt. Prekė $1.00.

GERAS LINIMENTAS.
Kiekviena gaspadinė privalo turėti 

savo “naminėj va:stinyčioj” bonką ge* 
ro liminento, nes jis reikalingaslbe- 
veik kasdien, o

SEVEROS ALIEJUS SZV. GOTHARDO 
yra geriausias iš visu Iinimentų. Per
sitikrinsi, kad jis atneša geriausias pa
sekmes visuose reumatizmo apsireiški
muose. sutinimuose, sustingimuose ir 
odos ligose. Jisai vartojamas vien tik 
iš lauko. Pasiteirauk apie ji pas ap- 
tiekoriu, o baskui pats persitikrinsi 
apie jo pasekmes. Busi užganėdinta 

Kaina 50 ceri.

ra [rara" I>A KTA RO PAT ARIMAI IM > V A N AI.

W. F. Severą Co. ra‘?JDS

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 l’armeuter Si-
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
t repais į viri ų tik 
neikit j aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš ateisit- 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ikž
S vakare. Teleplione 1967—3 Ric'emont

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

retai pagal vvhoiesalc ir retail 
prekių, U/.laikom gražiausius at
virus lai-kolius ir rusišką ir tur
kiška tabaką.

228 Broathvay
kampas C st.

South BOSTON. Mass

TAMOSZAICZIOir 
JURCELIUN3 

i lidžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikėme g-riausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
m rykus. Užl.tikom teipgi visokias skrv- 
beles. marškinius ir kitokius pasipuoši- 

; mo apdarus. Visus tavorus parduodam 
j už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 

‘ pas mus.
233 Bronbvay, So. Boston.

t. y. visas šventas raštas SEN< > ir NAUJO įstatymo. 

Didelė, 11'27 puslapių knyga. Apdaryta keleriopais apda
rais. todėl prekes jų nevinokios. yra pigesnės ir brangesnės. 

Galima gauti su prisiuntimu i namus už'$3.0O, £5.00 ir $7.00

Pas mus tuom tarpu galima gaut tik po 83.00, kiek vė
liau pargabensime ir brangesnių.

Noriutiejie išsirašyt tą knygą, prisiųskite pinigus per 
MONEY ORDER" ant mųsų adreso:

“IC E L E I I S”
*28 Broadvvay, So. BOSTON, Mass.

Vienintelis lenkiškai lietuviškas dak
taras Bostone irMassaehusetts Valstijoj

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

•• 6 vai. '• S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas432 

BOSTON. - - MASS.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

• Eliaus Vyno. Likierių ir 
Ciną i ii.

Pardavimas šeimynom mūsų
Sci i IAI.IŠKCMAS.

Second So. Boston, Mass

Lenkiszkas-Lietuviszkas Dentista
Dr. S. ANDRZEJEUSKI

HOTEL < l.LVDE
Isabella st.. kanijurs ( dumblis avė. ir 

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

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

Nedeliomis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 
•l iki 7 vakare,

Kaiba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai. 
Prancūziškai ir Angliškai.

J. E. NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę. 

38B Broadvvay, So. BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broiuhvay.

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nestaraudys: 
Alus, vyną: mus srardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadvray ir 259 1). St..

South Boston, Mass.

S. F. Pola iewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

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

N U JAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmones užsiūki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimu. Pučkus. 1 lidervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Mes turim dangą bypadėku

J. M BRl’NDZA (U.
Broadnaj AS. S st.. Breolvkn.N Y

Gražiausios

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra 

nešu kad uždėjau Naują skryl-dių dirb
tuvę. kur galite gauti gražiausių skrybė
lių už pigiausią preke. Reikalaujančios 
ateikite pas

M. MILIŲ VIEN
264 E. ir kampas Bovven street

SO. BOSTON. Mass.
SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.

Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusiu armonikų, skripkų 
klemetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziūgorių, lenciūgų, špilkų, kolciku. kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
tno masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li
teliu, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygu kokiu tik randasi lie
tuviškoj kalboi,gražių popierų dėl rasimo groniatų su puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su dritkiiotais opliuk konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai nž. *1.(>O, 10O0 už S-i.iHt. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento liet uviskom literom puslap. 1127 dručei atsta
tyta, prekė su prisiuntimu įu',,oo. Elektrikinis žiedas no reumatizmo,sudrųtinimo 

kųno. atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdaugybę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių drkavoja nž ižgydynta. 14 K. 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto Sl.iMt. I’risius- 
kite savo 'ikrų adresą ir už 5e. markę o apturėsi šio mėto ka- 

- talogą dvKai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktu.
Št ornikam. agentam ir pedlioriatn parduodu visokius ta

vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K. WILKEWICH, 112 G ra n d St, Brooklyn, N. Y.

LAIKRODĖLISNo. J. 82
Tiktai ?3.95,

Lnba! pu -km nuolatinis kalendorinis 
laikrodėli*, kuris visada parodo se
kunda*, minuta*, valandas, sanvait^s ir 
menesio dienas, menesiu* ir visada parodo 
kaip menulis etovi. Užlaiko labai gerai 
1 alką ir yra pilnai per mųaq firmą gva- 
rantu tas. Pry-akya labai puikus, 
a ik<inės rodykles ir su auksiniais pagra- 
žin:mais. Kitos firmos parduoda tą pati 
laikrodėli už kelis kartus daugiaus. bet 
męs paleidome už tą prekę, kad apgarsin* 
ti mqsų pirklystę, ne* norime parodyti ►a- 
vo tautiečiams,-jog mę« galime parduoti 
geresniu* tavoms ir pigiane kaip e veri m 
tauriai, nes mr.*n firma yra labai didele, 
i r mę* pirkdami daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti iš Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lenciūgėlio duodame už $3.95, musu 
draugystes sąnariam* už $3.55, o su auk 
siniu (gold filled) labai puikiu lenciūgė
liu už $1 95. Kiti parduoda tokius lencin- 
gvlius po kelioliką kartų daugiau* kaip 
męs.

Kas prisius pinigus per paftą, laikro
dėlis tuo jaus bus iš* t ų«f a* p»*r pautą niu 
sukastu, bet jeigu kas nori už-Įmokėti už
ta vorą ant expreeo,tada •iiplme per *xprc*ų i r pirkėjas užsimokės visus pri«l u ntim o kastus.

Per mųsų draugystę gal ima gauti visokius tavoms pigiau kaip kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 942 Lombard St., Philadelph a. Pa., atliekame visokius drukoriskus darbus 
Ir išleidžiame didelius kataliogns nuo visokių tavorų visokiose kalbose. Ant pareikalavi* 
mo prisiusime mųsų kataliogus dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Męs nesiūlome ir negadiname jokių tavorų nždyką. apart, mųsų kataliogo, bet parduoda
me gerus tavom* pigiau* kaip kiti. Tie. kurie garsinami ir prižada duoti ką nors nž dyką, 
vis! yra prigavikai ir nuo jų reikia saugotis*!, nes už dyką tavoms duodant niekas prekys
tė* negali varyt*.

Mųsų yra tikra lietuviška ko-operatyvi£ka draugystė ir kiekviena® gali prie mųsų drau
gystės prisirašyti. Akcijos jra po vieną doleri ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metų. Prigulinti prie mų*ų draugystės gali favnrn* pirkti 10 procentų pigiau* kaip 
kiti. Už kviečiame visus tautiečius prie mųsų pirkliško* draugystė* prisirašyti nors su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Order i* pacfnarba registravotojegromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION. Dept. 5 P.O.Box 722

VUaltham ir j’tai n 
taikrodčliau auksi- 
nist. sidabriniai ir 

nikeliniai.

*

387 Washington st.

Lencingelius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus 

TIESIOG IS PAKRIKOS 
ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
I erkant sučėdysit pinigas.

•j

Washington 
Jewelry Co. 

(vienus tropus) BOSTON, MaSS.


