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VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS

Valstybes delicitas.
Vyriausybė paskutiniu laiku 

rimtai pradėjo galvoti, kaip 
čia išvengus 1910 metais de
ficito. Kai kurie augštesnieji 

valdininkai mano, kad geriau 
sutvarkius inerdanturą, vals
tybės kasoje kasmet liktų 
apie 100 milijonų rublių. Be 
to, jei apdėti gyventojus mo
kesčiais nuo pelno, valstybės 
kasou vėl įplauktų kasmet 
bent 40 milijonų r. Tuo
met ir valstybės deficitas su
mažėtu.

Nauji kalėjimai.
Kalėjimų žinyba ketina 

pradėti statyti dar 4 naujus 
kalėjimus: Baltstogėje dėl 
365 žmonių, Sizraniūje dėl 
200 žm., Blagovieščenske dėl 
350 žm., ii Šiauliuose, Kauno 
gub., dėl 210 žm. Be to, Šli- 
selburgo katorgos kalėjimas 
norima padidinti, kad tilptų 
jame ligi 400 žmonių. Visatai 
atsieis į pusantro milijono 
rublių.

Pasmerktas mirti n buvęs 
1 sios V- Durnos narys.
Kurske nagrinėta Ščigrovo 

revoliucijonierių organizaci
jos byla. Teismas pasmerkė 
mirtin 9 kaltinamuosius, ku
rių tarpe ir buvusį 1-sios V. 
durnos narį Pjanich. Kiti, o 
jų tarpe ir buvęs 1-sios V. 
Dūmos narys Merkulovas, pa
smerkta 25 metams katorgom

Džuina.
Kirgizų tyruose Uralo ap

skrityje, viename kaime lie
pos 13 d. apsirgo c žarna 10 
žmonių, kurių 8 mirė.

Audra
Liepos 15 d. Jaroslavlio gu 

bernijoje buvo didelė audra. 
Jaroslauliaus mieste sutrau
kyta telegrafo vielos, nulau
žyta cerkvių kryžiai, sulaužy
ta daug medžių. Ribinske 
daugelio namų nuplėšta sto
gai. Kostromoje taip-pat 
daug nuostolių padarė audra. į

Karštis.
Liepos 14 d. Kijeve karštis

siekė 37 laipsnius pagal Reo- tūkstančių, o rusų 
miurą. Keletas žmonių apsir- sako, kad Andrejev 
go nuo saulės spindulių kait
ros.

Boston, Mass., 19 Rugpiuczio August 1909 m.
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Metas V

kų uz degrinę 5-290.773 dole
rius, o už alų ir kitokius gė- 
rimus įplaukė mažiau 2351205 
doleriais. Šitos skaitlinės 

liudija, kad darbininkai pra
deda suprasti alkoholio blė- 
dingumą, nes didžiosios be
darbės laike daugiau girtuok
liavo, negu dabar.

Kaip Amerika išrodo^
VVashington, i0 rugp. d.— 

Pravedimui telegrafų ir tele
fonų Suvienytose Valstijose 
išeikvota vielos 15.072.220 V'
mylių suviršum. bitą viela 
galima būtų apsukti žemę 
600 kartų. 12.999.369 mylios 
vielos suvartotos dėl telefonų. 
Po žemės pravesta vielos — 
20.730 mylių. Telegrafui su
naudota 2.072.861 mylia vie
los. 1907 metuos buvo gauta 
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ŽINIOS 18 VISUR. Gandas apie karę.
Konstantinopolis. Turkijos 

valdžia griežtai užklausė 
Graikijos valdžios link salos 
Krito. Jeigu Graikija neišpil- 
disianti Turkijos reikalavimu 
tad tuoj prasidėsianti kare.

Streikas laikosi.v
Stockholm, Švedija. Strei

kas jau išbujojo gana plačiai. 
' Geležinkelių darbininkai jau 

susiiėmimasj sustreikavo. Skaitoma st reiki- 
revoliucijoj njnku 439 tūkstančiu. Kalio- 
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IS AMERIKOS.gatvės iškilo mušis admiuis- 
trativiškai ištremtojo Tuka- 
jevo su antstoliu ir miestsar- 
giu. Tukajev padarė mėlynus 
antakius antstoliui, sudaužė 
galvą miestsargiui ir pasislė
pė. Gerai.

Tifas kalėjime.
Ekaterinoslavo kalėjime siau
čia tifas. Iki šiol apsirgo 63 
kaliniai.

Stačiatikiai mažinasi
Charkove pastebėta, kad 

labai daug stačiatikių priima 
katalikišką tikėjimą. Nema
žai jų lieka liuteronais. Kas
dien vietinės įstaigos gauna 
daugybę prašymų, kad leistų 
priimti kitą tikėjimą. Šitokia 

srovė apsireiškė net iute- 
ligentų tarpe. Juodašimčiai 
net siunta, tai matydami. Jie 

reikalauja, kad teisėmis butų 
uždrausta pamesti stačiatiky- 
bą.

Kazokai neklauso.
Kubaniaus apskričio ka

zokų atamanas pranešė val
džiai, kad tarp kazokų įsivieš
patavus suirutė, jie visai nu
stoję klausyt vyriausybės.

Mokytojai badauja.
Bakų (Kaukazas) miesto 

valdyba neduoda vietinei 
gimnazijai reikalingos subsi
dijos — 33 tūkstančius rulių, 
nes jai reikalinga šnipus už 
laikyti. Gimnazijos direkto
rius pranešė valdybai, kad 
mokytojai pradeda badauti, 
negaudami reikalingų algų.

Išpildė žodi.
Cherson. Kaime Snigerov- j 

koj tūlas Cumaz laike pasi- i 
kalbėjimo nukabino šaudyk
lę nuo šieno ir paklausė sve

čių: „Kam gyvent nusibodo?77 
J aunas vaikinas tyčia atsakė: 
,,Man!77 Čumaz paleido į jį 
šūvį ir ant vietos paguldė.

Brangus raštas.
Garsus rusų rašėjas Steonid 

Andrejev parašė naują veika
lą „Anatema 7, kurį geidžia 
išleisti vienas Maskvos spaus- 
tuvninkas. kol veikalas nepa
sirodė da ant scenos. Andre- 
jev reikalauja po du tūkstan
čius už kiek-vieną spausdintą 
lapą. Leidėjas atranda, kad 

tai per-brangiai reikalauja
ma. Lietuvių raštininkai ir 
už visą knygą negautų dviejų 

literatai 
pigiai

i

i

533 tūkstančiai žmonių. O ka
linių Rusijos kalėjimuose bu

lvę š. m balandžio 1 d. — 181 
jtuks. 211.

Mokytoju institutų perkei
timas.

Žmonių švietimo ministerija 
ketina perkeisti mokytojų in
stitutus iš triklesių į keturia- 
kliasius. Mokytojų institu- 
tuosna būsią priimami tik tu
rintieji liaudies mokytojų tei
ses ir mokytojavę jau bent 
du metu. Internatai gi prie 
institutų busią panaikiuti.

Suėmimai.
Kazokų būrys apstojo mies

to miškelį Lodziūje prie pab- 
rikų geležinkelio plento ir 
suėmė visus ten buvusius 
žmones. Moteris ir vaikus tuoj 
paliuosavo, vyrus gi (išviso 

r 83 žm.) nuvarė nuovadom

Cholera Peterburge.
Apsirgo cholera 68 žmones, 

mirė 26. tebeserga 775.

Ledai.
Seidobų paviete (Saratovo 

gub.) gegužės ir birželio mėn. 
lidai išmušė 7,865 deš. javų. 
Prilukų paviete (Poltav. gub) 
ledai paskutinėmis dienomis 
išmušė 1750 deš. javų. Kuba- 
niaus srytyje išmušė ledai 
2. 000 deš. javų.

Tikrųjų rusų sąjungos pir
mininkas DubrovinasI

! Vis dar nestojo teisman bylo
je apie Gercenšteino užmuši
mą. Jis pora dienų anksčiau 

i pirm teismo išvažiavo Kry- 
man „gydytis’’

Ant skerdikų susimylėta.
Saratov. 4 ypatos, nubau

stos kalėjiman už žydų muši, 
mą, liko paliuosuotos. Mat 
valdžia žino, kam savo malo
nę suteikti.

Žmones pakinkė arti.
Ant linijos Rezaniaus—Ura
lo geležinkelio randasi stoties 
Sosnovka, kurios viršininkas 
šiomis dienomis pakinkė į 

i plūgą du sargu ir du strėloč- 
.niku ir arė dirvą. Pakinkitie- 
| ji teip nusikamavo, kad vie
nas ir apsirgo. Vienas jų turi 
65 metus. Šitas gi viršinin-l 
kas pastato geležinkelio tar- 

l liaujančiuosius prie jo karvių I
Į 

ir liepia baidyti uodus, kad 
neįkąstų karvėms. Tarnan- 
jantie i jo klauso, laukdami 
dangaus karalystės.

A'ienuolis pabėgo.
Iš Kjevo—Pečerskos lavros 

pabėgo vienuolis Aleksandras. 
dešimts 
kuriuos 
įvairios

i

Baisus išsigimėlis.
Mažame Minsko pavieto 

miestelyje neturtingų žydu 
šeimynoje gimė baisus išsigi
mėlis: vaikas vilko nasrais; 
kiškio lūpomis, išsukinėtomis 
rankomis. Rankos ir kojos 
esą 6 pirštai.

Byla dėlei Gercenšteino 
užmušimo.

Buvo nagrinėta Terijokno 
se, Suomijoje, bet liko atidė
ta ant rugpiučio 12 d., nes 
teisman neatvyko nei d—ras 
Dubrovinas, nei suimt asai 
J uškevič-K raskovski. 1 hibro- 
vino apginėjas, prisiekęs adv. 
Bulacelis, pasakė teismui, 
kad Dubrovino niekas mpri- 
versiąs atvykti teisman.

Smarkus prasikaltėlis.

parduoda raštus.

Kiek nužudyta.
Laike praėjusiųjų 6 mėne

sių Rusijos valdžia pasmerkė 
mirtim 739 žmones, 347 liko 
valdžios nužudyti. Išeina, kad 
caro valdžia kasdien žudo įxi 
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Jis išsinešė kelais 
tūkstančių rublių, 
buvo suankavusios 

; ypatos. Vienuolis išbėgo j už
sienį su jauna moterim. Šitas 
atsitikimas yra slepiamas.

Miestas be kalėjimo.
Rusijoj atsirado vienas 

j miestas, kur nėra kalėjimo— 
i tai Syzranius. Vienas Sarato 
vo laikraštis pataria sušaukti 
vertelgų, kunigų ir policijos 

jsusirinkimą, kuris nutarsiąs. 
1 kokį kalėjimą čia statyti ir 
kiek jis lšėuos.

* Tikrųjų rusų sąjunga, 
kai p rašo ,,LJ. Les.'7, sužinkju- 
si. kad ketina panaikinti Pa
ryžiuje slaptąją policiją' ža
danti atidengti tenai savo 
skyrių, kacBgalėtų sekti rusų 
revoliucijoi-’erių darbus už- 

Vladikaukaze ant Stepnoj,buvę išviso 155 milijonai ir dieniuose.

žmones.

Cholera Peterburge.
10 d. rugp. apsirgo cholera 

41 žmogus; 12 ypatų tą pačią 
dieną pasimirė nuo sitos epi
demijos. Laike pastarųjų 3 
dienų Peterburge apsirgo 
cholera 81 ypata, pasimirė gi 
'27 ypatos. Nors jau vėsesnis

■ oras, vienok įsiviešpatavus Ii - j 
ga nepranyksta.

Kiek yra gyventojų Rusijo
je ir kiek kaliniiE 
Suiyg surinktųjų žinių.

j 1909 m. sausio 1 d. Rusijoje i

kruvinas streikas.
Port Villiam, Ontario. Čia 

sustreiklvo sunkenybių ne
šiotojai. Streikuoja apie 1000. 
Jie turėjo susirėmimą su po
licija. Yra net mirtinai sužeis
tų. Kurie pradėjo šaudyti ne
žinia. Policija draudžia strei
kininkams susirinkti.

t žiniiše streikininką. 
Pittsburg. Pa. Nigeris, kuris 
liko apkultas streikininku, 
nes tie manė, kad jis srteik- 
laužis, nušovė srteikininką S. 
Horvatą. Laike mušimo jis 
išsitraukė revolveri ir paleido 
kulką i arčiausiai stovėjusįjį, 
kuriuo ir buvo Horvat.

karščiausia diena.
Springfield, III. —11 rug- j Suvienytose Valstijose apie

Revoliucija nesibaigia.
1 Francųzu laikrašti „Ma- 

tin’7 praneša, kad tvirtovėj 
Montjuicli (Barcelonoj) su
šaudyta likę 25 ypatos už da
lyvavimą revoliucijoj. Kores
pondentas rašo, kad revoliu- 
cijinė agitacija nenusilpsta 

Į Vakar buvęs 
tarp policijos ir 
uierių. Penki polieistai žuvoį <lart)in inkai sugn-

Millisteriai bus permaiuy- ižo į darbą, kad užsidirbti ant 
ti. pragyvenimo ir vėl streikuo-i

Madridas. 14 d. rugp. Pas- ti. Ligšiol streikas ėjo ramiai, 
klido gandas, kad vidaus da- Dabar pavartotas liko dina- 
lykų ir karės ministeriai tarp mitas ant gatvinių vagonie- 
savęs nesutinka. Laike didžio- lių kelių, kad nesivažinėtų | 
jo sukilimo Barcelonoj išleidi-1 jajs Elektrikos d ratai jier- 

nėjo jiedu įsakymus vienas piaustyty. Nakčia įsilaužtai 
priešingus kitam. Vienas mi-■ dinamito sandėlį ir išneštas 
nisteris arba ir abu būtinai Į visas dinamitas. Laike kratos! piučio d. buvo karščiausia ši pusšešto milijono telegramų, 
turėsiąs atsistatydinti. pas tūlas y patas atrasta sprog i tame mieste. Termometras ro- Telegrafas turi sanrišius su

Karė Ispanijos SU Morok- 'Stančios medegos. jdė 100 laipsnių. Keletas žmo-; 25 kultūriškomis viešpatystė-
’ko.

Melilla, Morokko. Murinai!

išsikasė urvus požeme ir pribuvo Išpanijos laivas 
slapstosi juose, išretoužsipul- 
dinėdami ant Išpanijos kariu- 
menės. KalnaiGuruga tarnau
ja drūčiausia jų tvirtove. 

Nors generolas Marina buvo 
sukoncentravęs visas savo pa- 
jiegas, kad išvyti iš čia muri
nus, bet jam nepasisekė. Jie 
laikėsi prieš artilerijos šaudy
mą per kelias valandas,vienok 
neposidavė. Tiesa, murinų 
dingo labai daug sužeistų ir 
negyvų, 
nes prie 
apie 38

t

Ispanijos kariume-
Melillos skaitoma 

tūkstančiai žmonių.

nių nukentejo nuo kaitros.

Streikininkus baudžia.
M c Kees Rocks, Pa. — Po-

Laiva sutiko šūviais.
Alculiemas, Morokko. 1 čia

;,es- 
tremadura ’ su reikalingaispicija pradėjo kraustyti strei-j 
Ispanijos kareiviams daiktais. kjninkus iš fabrikai priklau- 
Murinai sutiko jį šūviais. Ir sančių namų. "Rakandus jų 
tik per didelį vargą ispanai veža už miesto. Mano kapita-’
apginė savo laivą.

Kinijos reikalai.
Pekin, 15 rugp. d. 

pusnakti atsibuvo čia vyriau-Į 
sios valdžios tarybos posėdis, 
kuriame svarstyta apie Man 
džiurijos reikalus. Nutarta 
trumpai susižinoti apie gele
žinkeli Autung-Mukden su \ ..................
T .. , . _ .. , tus. Komisnonierius sužino-
Japonija, kuri nesiklausus......................... .

"Kinijos pravedė šitą liniją 
Kalbama, kad generolas Ma-i 
rina nenori padaryti smar
kaus užpuolimo, nes pas ji 
randasi per mažai reikalingų 
daiktų.

Gal iškilti generališkas 
streikas.

Paryžius. Vyriausioji dar
bo sąjunga nusprendė ap
skelbti visuotiną streiką, jei
gu Prancūzijos valdžia truk
dys įvykdinti 30 d. rugpiučio 
tarptautišką profesijonalinių 
sąjungų (unijų) susivažiavi
mą.

3 aficieriai suėsti.
Leopoldville, Kongo. Lau- į

kiniai žmones pagavo 3 Frau- sain Ispanijos laivynui
■ elizijos aficierius ir suvalgė spiesti prie
juos. Gal jiems ir ganiu buvo 
Senovės mylėtojai gali gėrė
tis.

Aštriai nubaustas.
Telieran, Persija. Vienas 

numestojo nuo sosto šaelio 
pusbrolis stengėsi likti nauju 
šachu, už ką liko nubaustas 
penkiais tūkstančiais dolerių. 
Lai nelenda ne į savo vietą.

Graikiją boikotuoja.
Konstantinopolis. Turkai

boikotuoja iš Graikijos atvež- nu°laukų atsakymą, 
tus tavorus. Boikotas prasi-j 
platino kaip sostapilėj, teip 
ir provincijoj. Graikija per

listai, kad tuo privers streiki
ninkus pasiduoti.

mis. Pirmą sykį Suvienyto
se Valstijose telegrafas liko 
pavartotas 1844 metuos, o te
lefonas 1876 metuos. Į teip 
trumpą laiką Su vieny tos Vals
tijos nužengė toliau, negu vi
sos kitos viešpatystės. Poli
tiška laisvė padarė kelius pro
gresui.

Nauja dirbtuvė.
. Mexiko City. — Amerikos 

Immigraeijos komisijom*. I ir FrancmiJos kap(taliStai 
rius Williams darbuojasi,ka<l; ure|t„ laiku įsteigs čia di. 
išnaikinti šventas labdarystės Į, Uiausią plieno dirbtaTę. Jau 
draugijas, kurios yra uisida- tam 60 miU.
vusios neva šelpti immigran jonq doleriq Bus priimta 

Komisijonierius sužino- keli’toketančiai darbininką.
jo, kad tokios drangijos.ypač šita dirbtuvė mano vesti kon-
lenkų „švento Juozapo ^drau
gija , apvagia ateivius, 
kusius i jų rankas.

Ugnies aukos.
Vancouver, B. C. — 

atėjo žinia iš Vernon. 
apie užsidegimą ten viešbučio; 
. ,Okanagan”- Kada iškilo ug-| 
uis. viešbutyj miegojo 60 
ypatų.
4 ypatos labai apsvilo ir liko 
nugabentos į ligonbutį.

Nau jas geležinkelis.
Pennsylvanijos geležinkelio (,įsto Mc

kurenciją su kitomis plienoMandžiurijos vice-karalius at- 
sistatidyno, todėl liko aprink
tas kitas Chao-Erm-I Isuna. 
Pasiuntiniu į VVashingtoną 
paskirtas Taclian g- Y in-Tong.

Anglija siunčia kariškus
laivus Į K ritą.

Malta. Kariškas Anglijos 
laivas ,,8wiftshure” išplaukė 
į K ritą. Rusija, Prancūzija ir 
Italija teipgi siunčia į ten sa
vo laivus, kad padaryti „tvar
ką’, jeigu iškils karė tarp 
Graikijos ir Turkijos.

Išpanijos laivynas Melilloj valdyba skyria 7 milijonus skuil(iė tūlą kontoros tarnau- 
i dolerių pra\edimui naujo ge- jantį pabučiavimą, kada ji 

nuo Pittsburgo į lankėsi kontoroj, kur jis dir- 
Atsidarys nauji ųa jj reikalauja už bučkį 

$4000. Brangus bučkis. Ap-

Pate’ i išdirbystemis.

Darbas dėl 1000 moterų.
Bridgeport, Conn. — Vie- 

-< ia tiniu fabriku savininkai ap- 
B C " *

' jskelbe, kad jie gali duoti dar
bą tūkstančiui moterų. Laike 

- 6 mėnesiu galėsią jie priimti 
viešbuty.! miegojo 60Įapje 4 tnketančias ,„oterų.

Sudegė 11 ™Ouin. i Vyrai vaika8 auklsti

nes jiems darbo nėra.

$4000 už bučki.
I hiladelphia. Pa. — Dan- 

Faddeu žmona ap-

Madrid. Liko išakyta vi- 
gngj. ležinkelio

> Melillos kranto, vakarus. Atsidarys nauji ,)a 
kad paimti šitą apylinkę. Iš- darba? ir parankiau bus va- 
pani jos karei viii Melilloj ran- ! 'akaius, nes iki šiol j gkųgta sis paliuosuotas po pa- 
dasi 38 OOO nuo Pittsburgo ėjo nedaugiau- ranka.

■ šiai linijų. v . . .' J x į Nebus gėrimų.
Apleista moteriškė. Alabamos valstijos guber- 

Jersey City. N. J. — Poli- natorius, reikalaujant dauge- 
•ija atrado sode tūlą Mariją h ui moterų, uždraudė _vįsoj 

valdžiai, kad atsakymas aid K uban su penkių mėnesių ku-į 
Turkijos užklausimų esąs ne- dikiu ant rankų. Ji papasa-^ 
priimtas ir jei Graikija noriu- kojo, kad jos vyras negavo 
ti išvengti karės,tai privalanti darbo ir su paskutiniais cen 

kuogreičiausiai duoti

Graikijos atsakymo nepri
pažino.

Konstantinopolis. Turkijos 
pasiuntinis pranešė Graikijos <

Iškilmes Vatikane.
Pereitą panedėli labai iškil 

šeštas 
metines sukaktuves popiežia
vimo Pijaus X. Per mišias, 
kurias laike kardinolas Mcrry 

Naujas ministeris. dėl Vai. buvo netik visi kar- 
Berlynas. Senas Vokietijos dinolai, bet visi diplomatai 

karės ministeris liko atstaty- prie popiežiaus dvaro ir po- 
tas. Jo vietą užėmė generolas piežiaus giminės. Po pietų bu- 
Ileevingen, antrojo armijos vo koncertas Vatikano soduo- 
korpuso komaudieras. | se.

tai gali turėti didelius pini- mingai apvaikščiojo 
giškus nuostolius. Boikotavi- 
mo priežastis—lai kivirčiai 
už salą K ritą.

valstijoj pardavinėti svaigi
nančius gėrimus.

Areštuoja socijalistus.
Lenkų laikraščiai praneša, 

labai tais kasžin kur išvažiavo, pa- j Kad t hicagos policija prade- 
... . . .... . da vis drąsiau kėsintis prieš

> .... žodžio ir susirinkimu laisvę,
nskey. hk<> atiduotas lalxlann-|jj are^tuojasocijalistų kalbė
jai draugijai, o ji pati pasta- tojus. Buvę jau areštuoti ke- 
tyta prie darbo. Ii ir lietuvių socijalistai.

Girtybe nyksta. Kunigas prieš teismą
Washington. — Nežiūrint New Orleane, La. — Daug 

i tai, kad žmonės da vis gir-1 triukšmo pridirbo visoj valst. 
tuokliauja, vienok visgi kur byla katalikų kunigo J.Holt- 
kas mažiau, negu praėjusiais jreve, prabašcians parapijos 

c- . . . ... mieste Plauuemine, La. Jismetais: Suvienytu Valstijų , ... H 7 ....... _. . į * vrakaltinamas už nemorališ-
yaldzia nuo praėjusių metų j.uiną ir kriminaliską prasj. 
30 liepos iki tos pačios dienos zrugimą prieš 28 mergaites 

į šių metų turėjo mažiau įplau-Įsavo parapijos.



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

I
raščius, reikalaujanti visuoti
nio moksląeivių susivažiavimo 
Ir štai 7 birželio Įvyko moks
leivių į asikalbėjimas. Daug 
buvo apie ką kalbėta ir svars
tyta. Terp ko kito gimė mintis 

■ sutveri mokslą einančios jau
nuomenės bendriją, kuri rū
pintųsi savo (mokląeivių) rei
kalais ir viešu gyvenimu. 
Jau minios nenori užsidaryti 
siaurame ratelyje, o nori tu
rėti balsą visame viešame gy
venime. Teipgi nutarė išleisti 
lai kraščiuką pašvęstą mokslą- 
eivių reikalams.

Veik visoj Suvalkų 
redyboj gerai viskas užderėjo 
Geriausiai tai
Marijampolės. Vilkaviškio ir 
Naumiesčio
Puikus rugiai, kviečiai, vasa
rojus ir gana geras. Žolės 
dobilu neperdaugiausiai.

J. Beširdis.

privers- 
uždar- 

palikus 
gatves.

— Maike,tu piadėjei aną syki 
kalbėti man apie šeimynos 
suirimą, o aš laiko neturėjau. 
Gal šiandien pa pasakosi.

— Gerai. Tik nenubegk
— Klausau, vaike.
— Ir teip, tėve, šeimynos 

jau kaip ir nėra. Aš sakiau, 
kad su tėvu vaikai beveik ne
simato, vienok ir su motina 
mažai kada glamonėjasi. Vy
ro uždarbio neužtenka ant 
pragyvenimo — pati 
ta vra padėti vyrui* * • 
biauti. Tankiai ji, 
vaikus namie ar aut
eina dirbti Į fabriką arba teip 
kur. Geresniuos atsitikimuos 
ji dirba namie: ima ką nors 
siūti,skalbti kitiems, kitos gi 
užlaiko kambarius, kur gyve
na po keletą darbininkų. Mo
terys turi juos apskalbt, ga
mina jitms valgį, apžiūri 
kambarius. Ji teip užimta per 
kiaurą dieną, kad visai nelie
ka laiko su kūdikiais pasikal
bi t, pamylėt juos. Motina 
džiaugiasi sulaukus vasaros, 
kad tik galėtų išstumti savo 
vaikus aut gatvės, kad jie ne
lystų prie jos, kuomet reikia 
dirbti. Vaikutis glaudžiasi 
prie motinos, o ji varo ji ša
lin. ji laiko neturi. Tokiu bu
du motina negali išauklėti 
savo vaikuose meilės, prisiri
šimo. Vaikas teip atpranta 
nuo tėvų, kad jam < malones
nė pasidaro gatvė, krutanti 
paveikslai, gatviniai vaikai, 
matymas ištvirkimo, negu tė
vai, negu augštesni dalykai.

— Iš kur tu Maike tai ži 
nai?

— Tu pats gali matyti, kas 
darosi aut gatvių su vaikais: 
jie ūžia, rėkia, kol tik polici
ja nepradeda vaiky t. O nueik 
Į krutančių paveikslų persta
tymus ir šeip kokias ištvarki- 
naučias vietas — pilna vaikų. 
Namuose tėvai jų nesuvaldo, 
da jaunuose metuos meta jie 
tėvus ir bėga kur-nors. Juk 
tas reiškia suardymą ryšių 
tarp tėvų ir vaikų.

— O. Maike, mano vaikas 
neišaugtu tokis. Reikia ji mo- 
kiuti.

— Labai, labai reikia pri
žiūrėti vaiką, kad jis neiš
tvirktu tokiose aplinkybėse. 
Kaip jis gaus perleisti laiką 
ant gatvės su jau ištvirku
siais vaikais, teip ir pats liks 
tokiu. Juk tėvai neturi laiko 
prižiūrėti savo vaikus, kad 
jie nesusieitų su negerais 
draugais. O gyvena darbinin
kai l>eveik visi tokiose vieto
se. kur mažai doios matosi, 
kur randasi žmonės su atbu

kusiais jausmais, paskendę 
prietariuos, nešvarume.

— Tu. Maike, kaltini dar
bininkus.

— Ne, tėve. Aš sakau, kad 
dabartinis darbininkų padė
jimas verčia juos teip žemai 
nupulti, kas suardo šeimyniš
ką meilę, priverčia vaikus 
išauklėti visai kitokiais, negu 
tėvai geidė.

— Man labai patinka tavo 
kalba apie šeimynos sugriuvi
mą. Pakalbėsim da ir kitą sy
ki

Šis=tas iš Lietu= 
vos judėjimo.

Paskutiniu laiku mųsų vi
suomenės gyvenime yra gana 
daug apsireiškimų. Susiprati
mas plačioje minioje žmonių 
auga, irdamasis pirmyn sun
kia vėla jis bręsta.

Revoliucijos metais reikėjo 
tik karštų žodžių, gerų pra
kalbų ir Į katrą pusę norėjai 
Į tą galėjei patraukt sodietį 
ar teip darbininką. Dabar pa
aiškinus kokį nors visuome
nės reikalą, ne teip aklai 
imas už darbo: o pirma ap
svarsto, kas iš to bus, kokią 
naudą duos. Dabar Lietuvos 
visuomenė aiškiai skiriasi į 
dvi dalis — atžagarei v išką ir 
pirmeivišką. Tą galima pate- 
myt ne tik tarpe inteligenti
jos, bet ir šeip žmonių. Pirm
eiviai nepaiso ant keikimo 
kunigų, jie eina piiųayn sa
vo sunkiu keliu. Podraug 
ir valdžia nesnaudžia: ji 
pajuto kad daros kas tai 
negero. Ir lyg tyčia da čia pa
sirodė nei*gališkas laikraštu
kas socijal— demokratų: 
..Darbininko žodis”. Na ir 
įsiuto ji visai. Riečia iš pana
gės; nėra tos dienos, kad šį-tą 
nesuimtų.tik vienoj Marijam
polėj areštuota arti 18 asine 
nu: o tas ,.Žodis’’ kaip ėjo 
teip ir eina.

1906 ir .7 metuose tarpe 
darbininkų ir mažlaukiu bu
vo dvi partiji — socijalistų— 
revoliucijonieriu ir socijal—* 
demokratų.

Pirmoji neturint tam atsa
kančios dirvos Lietuvoj bei 
gerų veikėjų.laiks nuo laiko 
silpnėjo ir, užstojus sunkiems 
reakcijos metams, veik suvis 
išnyko. Tiesa, šiais metais ir 
vėl susitvėrė kuopelės mies
tuose: Vilkaviškyj ir Kaune, 
bet visai menkutės, kadangi 
daugumas sėdi kalėjimuose, 
kiti išvaikyti į kitur, o treti 
nustoję vilties į geresnę atei 
tį, atsisakė nuo visko.

Socijal—demokratai veikė 
visoj Lietuvoje ir darbas ėjo 
daug pasekmiugiau. bet ačiū 
uoliam persekiojimui valdžios 
eilės jų pradėjo retėti. Bet 
dabar jau vėl atgyja darbuo
jasi iš naujo.

Keliatas blogų metų ir 
judėjimas kaimo lauko darbi
ninkų didžiai pakėlė ūkę. 
Prispaustas sodietis iš vienos 

i pusės sunkiais metais, iš ki
tos — darbininkų, pamatė, 
kad negal teip dirbt žemę, 
kaip dirbo jo tėvai, kad ne
gal teip plačiai gyvent, o tūr 

j ekonomiškiau apsieit. Ir štai 
pradėjo ūkininkai tarpe sa
vęs tartis, ką čia daryt. Tuo 
susitvėrė Marijampolėj ir 
Šiauliuos „Ūkininkų draugo
vė”; be to ir klierikališka 
draugija apsišvietimo: „Žibu
rys” pradėjo apie tai rūpintis.

Visoj Lietuvoj pradėjo 
tvertis ūkiški rateliai ir kuo
pelės. Negana da to, gimė 
laikraštis specijališkai pašvęs
tas ūkės ir pramonės daly
kams: „Žemdirbys”. Teip-gi 
apie ūkiškus reikalus bei že
mės apdirbimą rašo ..Lietuvos 

Į Ūkininkas” ir atžagareiviški 
laikraščiai „Viltis” ir „Šalti
nis”.

Dabar laukai apdirbami 
pas daugelį ūkininkų maši- 

inoms ir vaitojamos minerali
nės trąšos. Kas akyvai 
žiuri Į dabartinį bėgį gyveni darbams, 
mo, gali užtėmyt. kad didės- dėlei atlieka—kirviai, bačkos 
nieji ūkininkai pradeda slo- šepečiai, indai, rakandai, vaš- 
pint mažesniuosius, nors tiesa kas, vaksas, kerasinas, šienas, 

mėsa. Ir visi tie žmo-

i

T

viskas išrodo

a psk ricinose.

ir

būti žemdirbys be žemės, ant 
kurios jisai dirba, be dalgio, 
vežimo, arklio: negali būti ir 
kurpius be namo aut žemės, 
be vandens, oro ir tų dariu) 
iuagių, kuriais jisai dirba”; 
uuosavybS-gi reiškia tą, kad 
„muzikas neturi žemės,arklio 
ir dalgio, kurpius neturi na
mo, vandens ir ylos, tad išei
na, kad kas-uors nuvarė jį nuo 
žemės ir atėmė ar išvyliojo iš 
jo dalgi, vežimą, arklį, ylą...” 
Kadangi darbininkas gyvas
ties užlaikymui yra priverstas 
dirbti, tad savo Įnagių netu
rėdamas jis turi vartoti sveti
mus ir dali savo triūso priva
lo atiduoti Įnagių savininko 
naudai. Per tai darbininkas 
nedirba sau, bet dirba ki
tiems, taukiausiai naudai ko- 
kio-nors vieno turčiaus, dirb
tuvės savininko. Tad nuosa
vybė yra tai išnaudojimas dar
bo žmonių ir išnaudoja juos 
tie, kam priklauso darbo 
Įrankiai: nuosavybė reiš
kia, kad žmonių išdirbiniai 
pereina vis labjau ir labjau 
nuo darbo žmonių nedirban
tiems-

Pinigai, ta niekados ne
gendanti vertybe,visųaiškiau- 
siai parodo priklausomybę 
beturčių nuo turčių; jie paro
do vergiją arba priklausomy
bę vienų nuo kitų. Ir toliaus 

užklausia, kas yra 
7 9/

t Į 
ti ramiu taikos budu su pa
gelia susipratusių ir teisybę, 
krikščioniškąją teisybę paži
nusių žmonių.

Jis sako, kad visųžymiau- 
sios ir visųdidžiausios permai
nos žmonijoje neatsibuna nei 
su pagelba milijonų kareivių, 
uėsu pagelba kokių darbinin
kiškų sąjungų,revoliucijos,ba
rikadų ir t.t. Išsil iuosavimas 
tėra atsiekiamas per suprati
mą krikščioniškos teisybės: 
„pažynkite teisybę ir teisybė 
padarys jumis liuesais”.

Teisybę-gi galima pažinti 
per žmonės jau pažinusius ją.

Tatai ir reikia sukelti, taip 
sakant,revoliuciją visų supra
time, o tą gali padaryti visi 
tie, kas jau yra pažynęs tei
sybę: ir jie privalo liudyti 
apie tą teisybę ne žodžiais,bet 
savo darbais, t. y. privalo teip 
gyventi, kaip to reikalauja jų 
pažinta teisybė. „Teisybė tėra 
skelbiama žmonėms tiktai tei
sybės darbais. Tiktai teisybės 
darbai, apšviesdami kiekvie
no žmogaus protą, ardo apga
vystės grindis, todėl jei tu esi 
ūkininkas, tai tuojau? ati
duok žemę beturčiams, jei esi 
kapitalistas—tuojau atiduok 
savo pinigus ir dirbtuves dar
bininkams, jei esi caras, mi- 
nisteris, tarnas,teisėjas, gene
rolas—tuojau atsisakyk nuo 
savo pinigingos vietos .jei ka
reivis... tai.nepaisydams visų 
pavojų už tavo pasielgimą, 
tuojaus atsisakyk nuo savo 
vietos.., [Kame yra mano ti
kėjimas? pusi. 228]’’.

(Toliau bus)

f
kurių darbo vaisius, kurių vi
są turtą yra paglemžę turčiai: 
tie i»olicistai ir tie kareiviai 
kiekvienoje valandoje yra pa- 
siryžę peršauti alkaną pilvą, 
kurio savininkas pabandytų 
ištiesti ranką, idaut pasiimti 
sau prigulintį duonos kąsnį 
nuo turčių stalo.

Ir ar nėra tai pasibiaurėti- 
• nas žmonių žudymas ir alka- 
t uų apvoginėjimas, kuomet 

žmonės badauja,o turčiai, iš
tvirkime pasinėrę, tunka iš jų 

i prakaito?
Jei Tolstojus atmeta nuosa

vybę, kaipn) gvolto palaiko
mą apsireiškimą, tai kokį jis 

i pripažįsta turtų valdymo bu- 
i dą?

Jo nuomone kiekvienas 
žmogus privalo turėti viską 
tą, kas jam yra reikalinga 
gyvenimui: ir tai jis privalo 
turėti tiek, kiek jam reikia. 
Turtų perviršio ant reikalin- 

, gų gyvenimui daiktų Tolsto
jus nepripažįsta.

„Jei žmogus dirba, tai jo 
darbas jį ir užlaiko. Jei vie
no žmogaus darbą vaisius pa
ima sau kitas žmogus, tai tas 
kitas žmogus turės užlaikyti 
dirbantįjį dėlto, kad naudo
jasi jo triūsu. Ateityje žmo
gus parupįs sau pragyvenimą 
ne tuomi, kad jį atims nuo ki
tų, liet tuomi, kad pats taps 
naudingai, reikalingas ki
tiems. Ligoniai, seniai ir kū
dikiai. nors jie nebus draugijai 
naudingi ir reikalingi, ir-gi 
bus žmonių užlaikomi, kaip 
kad šiandieną yra užlaikomi 
apsirgę ir susenėję gyvuliai. 
Prie to užls ikydami seną žmo
gų. žmonės žinos, kad atlygi
na jam už jo darbus žmonijos 
naudai, nesą ateitoje kiekvie
nas žmogus dirbs ne savo, bet 
kitų naudai: augindami ir už
laikydami kūdikius, žmonės' 
žinos, kad augina sau pagel- 
bininkus ir darbininkus.

Žmonės privalo prisilaikyti 
taisyklės: „Dalinki? su kitais 
tuomi, ką turi, nerink turtų’’. 
Veikale ..Koks mano gyveni
ni as”?p, 102randame sekantį ar- 
gumentą: „Jonas Krikštytojas 
užklausus žmonėms: kas jiems 
reikia daryti? atsakė trumpai 
ir aiškiai: „kas turi dvejetą 
rūbų, tas te duoda

. visai neturi rūbų: 
maistą, te tą-patį 
(Luk. III. 10. 11). 
bet dar aiškiau ir daug sykių 
sakė Kristus. Jis sakė: palai
minti beturčiai ir nelaimė 
turčiams. Jis sakė, kad nega
lima tarnauti dievui ir mamo
nai. Jis uždraudė mokitiniams 
imti ne tik pinigus, bet ir rū
bus. Jis pasakė turtingam 
jaunikaičiui, kad šis negali 
įeiti į dangaus karalystę,nėsa 
yra turtingas, ir kad lengviau 
kupranugariui pereiti per 
adatos skylutę, negu turčiui 
įeiti i dangaus karalystę: jis 
pasakė, kad tas, kas neapleis 
visoko ir namų, ir laukų, ir 
vaikų-dėlto. kad sekti jį. nė
ra jo mokitinis. Jis pasakė 
priligynimą apie turčių.kuris 
nieko blogo nedarė, kaip kad 
ir musų turčiai, bet gerai ren
gėsi, ir gardžiai valgė, ir mie
gojo ir tuomi pražudė savo 
dūšią, ir apie beturtį Lozorių, 
kuris nieko nepadarė gero,bet 
išsigelbėjo tiktai tuomi, kad 
buvo beturtis.

Ir ateityje viskas, ir žemė, 
ir vanduo, ir visokie įnagiai, 
viskas prigulės darbo žmo
nėms, arba kitaip sakant, 
tiems žmonėms, kurie naudo
jasi išgamtos ir iš darbininkiš
kų įnagių. „Savu” tegalima 
vadinti tiktai savo darbą, kn-' 
ris duoda žmogui tiek, kiek 
jam yra reikalinga.

VI Atsiekimo būdas.
Iš to, kad Tolstojus aštriai 

papeikė Rosijos revoliuciji- 
nį judėjimą, galima spręsti, 
kad jis nepripažįsta prievar
tos, ar tai gvolto ir savo idė
joms Įkūnyti. Tas turi atsitik-Į

“GROVAS LEVAS TOLSTOJUS”.
Parašė V. K.RAČKAUCKAS 

(Tąsa.)

V. Nuosavybė.
Klausimas apie nuosavybę 

šiandieną yra visųopiausis 
mųsų surėdymo klausimas. 
Dar Prudonas pasakė, kad 
„nuosavybė yra vagystė”, tą 
girdime ir šiandieną nuo dau
gelio žmonių. Beveiktą patį Tolstojus 
girdime ir nuo Tolstojaus. Ji- tie jo pinigai, iš kur jie atsi- 
sai. atmesdamas Įstatymus ir rado ir kaip jie yra aikvoja- 
valstybę, tuo pačių atmeta ir mi. Štai jo puikus atsakymas: 
nuosavybę tautų, pakilusių „Dalį pinigų aš surinkau iš 
ant augšto išsivystymo laips- žemės, kurią man palike "V 
nio. vas. Mužikas p>ardavė pasku-

Nuosavybės nepripažįsta tinę karvę, avį, kad atiduoti 
Tolstojus dėlto, kad ji nėra man pinigus. Kitą savo pini 
sutaikoma su meilė, kad prie- gų dalį aš gavau už savo raš- 
šinaši lygybės idealui', kad re- tus, už knygą. Jei mano 
miasi ant gvolto; turčiai yra knygos atneša blėdį, tad aš 
kalti tuomi-pat, kad turi tur- tik piktinu tuos, kurie jas 
tus. kad su jų pagelba pada- perka, bet jei mano knygos 
ro sau smagų ir malonų gyve- yra naudingos žmonėms, tad 

l. Aš jų ne- 
žmonėms, bet sakau: 

duokite man 17 rublių, ir 
tuokart aš jums duosiu jas. 
Ir kaip ten mužikas parduo
da paskutinę avį, čia netur
tingas studentas, mokytojas, 
bet—koks neturtingas žmoge 
lis išsižada reikalingo dalyko, 
kad pinigus man atiduoti. Ir 
štai aš surinkau daug pinigų 
ir ką-gi aš su jais darau? Aš 
atsivežu tuos pinigus miestan 
ir atiduodu juos beturčiams 
tik tuomet, jei užganėdinėja 
mano geidulius ir ateina 
miestan manęs dėlei valyti tro 
tuarus, lempas, avalynę, dirb
ti manęs dėlei dirbtuvėse. Ir 
už tuos pinigus aš išsideriu 
nuo jų. kiek tik gali u, t.y.sten
giuosi duoti jiems kuomažiau- 
siai ir gauti iš jų kuodau- 
giausiai. Ir staiga aš visai ne
tikėtai pradedu taip sau. už 
dyką, davinėti tuos pinigus 
tiems beturčaims-ne visiems, 
bet tiems, kam aš noriu. Tas 
reiškia viena ranka imti nuo 
beturčių tūkstančius rublių,o 
antra kai-kuriems iš jų davi
nėti kapeikas”. [„Koks mano 
gyvenimas’’? p.p. 86-87].

Darbo žmonės sukrovė di
džiausius turtus, bet tie tur
tai nepriguli visiems tiems, 
kas prisidėjo prie tų turtų iš- 
dirbimo, bet pavieniems ypa- 
toms. Valdžia renka mokes
čius nuo triūso ir tuos pini
gus sunaudoja tam ką mato 
reikalingu žmonės, turinti 
valdžioje dalyvumą. Įtekmę: 
ir tą baisią tvarką, tą nežmo- 
nišką surėdymą palaiko gvol- 
tas, žmogžudystės, kankinės!

! ”

KORESPONDENCIJOS

Vitkauskas.
Mass.

lietuviai
ne-

nimą tuomet, kuomet šimtai 4a blogiau išeina 
tūkstančių žmonių badauja ir duodu 
neturi savo galvai pastogės. 

Kas tai yra nuosavybė? 
Nuosavybė yra viešpatavimas 
turčių aut beturčių per gvol- 
tą. kurį palaiko patįs nuken- 
tėjusiejie nuo to viešpatavi
mo.

Beturtis,norėdamas įgyti rei
kalingus sau ir prigulinčius ki
tam, už jį turtingesniam žmo
gui, daiktus, privalo dirbti 
tam turtingesniam ir tokiu 
budu žmonės pasidalina i dvi 
klesi:beturčių dirbančių tur
čių naudai ir turčių .pasinau- 
dojančių ir tarpstančių iš be- 

; turčių triūso. Tolstojus sako: 
„Męs visi broliai, o tuo tarpu 
kas rytas brolis arba sesuo iš
neša mano naktinį puodą.Męs 
visi broliai, o man ryto metą 
reikia cigaras, cukrus, veidro
dis ir t.p. dalykai, kurių pa
gaminimui lygus man broliai 
ir seseris prarasdavo ir pra
randa sveikatą „(Dievo kara
lystė, p. 44)”. Aš visą savo 
gyvenimą šiaip praleidžiu val
gau, kalbu ir klausausi, vėl 
valgau ir einu gulti; ir taip 
kasdiena aš nieko kito nedir
bu ir nemoku dirbti. Ir tam, 
kad aš galėčiau taip gyventi, 
reikia, idant nuo ryto iki va
karui dirbtų kiemsargis, dar
bininkas, virėja, virėjas, lio
kajus, arklinis, skalbėja: aš 
jau nekalbu apie tą žmonių 
darbą, kuris yra reikalingas 
idant tie arkliniai, vyrėjai, 
liokajai ir kiti turėtų įran- 

prisi- kius, ir daiktus/ reikalingus 
kuriuos jie manęs!

uz •

i Tą tvarką apgina gvolto spė
ka, policija ir kariumenė; po- 

’ ! Įleistas su revolveriu (o Ame
rikoje su lazda) daboja tur
čių namus ir sergsti juos nuo 
beturčių pasikėsinimo,kuomet 
beturčiams matant jie valgo 
prašmatnius valgius, gerėjasi 
teatruose žaidimais ir links
minasi kitokiais budais. Poli- 
cistą palaiko, reikalui atsira
dus, kareivija. Ir kas baisiau
sia - tad tai, kad ir policistai 
ir kareiviai yra tie žmonės,

I

I

I

daug žūva ir didžlaukių, o malkos,
ant jų vietos gema mažlaukiai. nes sunkiai dirba per ištisas

Pabaigoj 1908 ir pradžioje dienas vien dėlto, kad aš ga-Geras patarimas. i,.,...,...
— Na arvisda nepereina!1909 metl> visai buvo dvasia lėčiau kalbėti, valgyti ir mie-

tau dantų skaudėjimas? nupuolusi ir gyvenimas ap-'goti”. („Koks mano gyveni-
— Dantys jau neskauda,

nes vakar liepiau ištraukti,da
bar galv\a baisiai skauda.

— Tai padaryk ir su galva, baigoj šių metų jau pradėjo kiai priklauso turčiams; tad 
kaip SU dantimis padarei.

’teresuotis visuomenės reika-j Nuosavybės visųaiškiau- 
lais ir buvo teip sau, o kiti šiai apsireiškia tame, kad 
pradėjo girtuokliaut, bet pa- veik visi išdirbystės Įran-

skverbtis straipsniai per laik-[Tolstojus ir sako: ,, Negali

tam, kas 
kas turi 
padaro” 

Tą-patį.

Brockton, Mass.
7 d. rugp. vienas vaikinas 

norėjo važiuoti iš Brockton Į 
Stougliton. Jis nuėjo ant 
Pleasant gatvės ir Į tvorą'“at
sirėmęs, laukė tramvajaus. 
Policistas liepė jam įsitrau
kti. Vaikinas paaiškino, kad 
nori ga ut i t ram va j ų. Policistas 
suareštavo ji. o policijos teis
mas uždėjo 7 dol. bausmės. 
Pasirodo, kad ir prie tvoros 
negali stovėt Amerikoj, 

T. I). Lietu vys.
Bri<lgewater, Mass.

Lietuvių čia yra apie 100 
ypatų. Didžioji dalis ramiai 
sau snaudžia arba mušasi ap
sigėrę.

Daugiau apsišvietusieji 
parengė prakalbas 1 rugp. d. 
Kalbėjo A. Antonov apie 
proletarijato atsiradimą ir 
dauginimąsi ir socijalizmą 
antru sykiu. Kalba buvo aiš
ki su darodymais. Pavyko su
tveri L. S. S. kuopą iš 9 na
rių. •

Primenu, kad čia prasidėjo 
streikas „L. A. .White Slioes 
Co“ dirbtuvėj. Nekurie kur
piai priklauso i uniją. Iš ki
tur, kol streikas tęsis, pa ta 
riu nevažiuoti jieškot čia dar
bo.

I

Socijalistas.
Sioux City, la.

Šitas miestelis randasi ant 
upės kranto. Gyventojų turi 
apie 60.000. Randasi čia dvi 
didelės skerdyklos, kur dirba 
6,000 darbininkų. Yra ir ki
tokių dirbtuvių. Lietuvių 
skaitoma apie 20 vedusių ir 
koike 400 pavienių. Darbai 
šinom tarpu eina gerai. Lietu
viai stovi neblogai, tik mhžai 
užsiima skaitymu, vienok no
rus jie turi gerus. Galima bu
tų sutverti kokią-nors organi
zaciją, jeigu tik atvyktų ga
besnis žmogus.

Darbininkas.

Brooklyn, N. Y.
Rugpiučio 6—tą dieną 

vai. vakare, „Tautiško i 
mo“ salėje, po No-103 Grant 
Str., buvo skaitytas referatas 
kompozitoriaus p. M. Petraus
ko. Tema buvo šitokia: seno
vės muzika.

, 8
na-

Referatas buvo gana žin
geidus, bet tik vargas, jog 
mažai kas ji suprato, nes var
tojami buvo žodžiai svetimų 
tautų, kaip tai:—ludusų, 
Kiniečių, Arabų ir t.t.

Publikos buvo pilna salė. 
Buvo renkama prenumerata 
p. Petrausko sutaisytoms re
voliucijos ir darbininkų dai
noms su gaidomis išleisti, kas 
pavesta yra L. S. S. Užsirašė 
6 ypatos, bet vienas „gu
druolis” pamatęs, jog L. S.S. 
išleis, atsiėmė dolerį.

Vakaras buvo puikus. 
Geistina daugiau tokių vaka
rų turėti.

Darbai eina blogai. Bedar
bių randasi įvalia.

Straus.
West Rutinini, Vt.

X

Šitas miestelis lietuviam 
mažai žinomas, nes esantie
ji lietuviai skaitymu mažai 
interesuojasi. Pastebėjau pas 
vieną-kitą „Keleivį”, o dau
giau la’kraščių vargiai kas 
turi. Lietuvių yra 9 šeimynos 
Dirba jie kasyklose, gaudami 
po 1 dol. 25c ir iki 1 dol.60c. Į 
dieną. Pragyvenimas labai pi
gus. Yra čia lenkų parapija 
ir bažnytinė lenkų mokykla, 
į kurią ir lietuviai leidžia sa- 

I vo vaikus.
Z.

Gardner,
Girtuokliauti

mėgsta, nors pas mus ir 
teip jie nupuolę, vienok ran
dasi visokių. Liepos 31 d. pas 
P. B. iškilo peštynės po apsi- 

: gėrimui. Net ant gatvės išėjo 
vienas kitą atakuodami. Pas
kui suėmė juos policija. Ir 
štai A. Stankevičius užsimo
kėjo 20 dcl. bausmės. J. Re- 
dackas $20, M. Striagas $10, 
P. Baltušninkas $15, P. Kul* 

j vietis 2 mėnesiam į šaltąją-
K. Dagelis užmokėjo $50, nes 
jį kaltino už pristatymą alaus 
O patark tokiems žmonėms 
laikraštį užsirašyti — tai per 
brangu.

8 d. rugp. L.S.S. 89 kuopa 
parengė prakalbas. Kalbėjo 
A. Antonov dviejuose atve
juose: 1) Politiška laisvė ir 
ukėsų teisės, 2) mokslas ir al
koholizmas. Labai nuoseklia- 
jis išguldinėjo, kas užganėdi
no publiką, kurios susirinko 

: apie 300. Literatūros A. An
tonov pardavė gana daug. Į
L. S.S. kuopą Įsirašė keli
nauji nariai.

Net linksma žiūrėt, kaip 
gardneriečiai pradeda griebj 
tis prie apšvietos. Į susirinki
mus atsilanko moterių beveik 
tiek pat, kiek vyrų, kas labai 
pagirtina. Gardneriečiai ne
atsilieka nuo labiau kultūriš
kųjų miestų.

Kuginas.
Spring Valley, III.

Darbai eina silpnai. Dirba 
čia kasyklose.

1 d. rugp. Lietuvos Sūnų 
draugystė turėjo prakalbas. 
Kalbėjo Kasporka iš Chicago- 
Aiškino ši tą apie socijalizmą. 
Publikos buvo nedaug, vie
nok užsilaikė ramiai, kas pas 
mus labai nepaprasta. Gal 
kunigo Valaičio pasielgimai 
su J. Gvazdiku juos pamoki
no. Mat pernai J. Gvazdikas 
stengėsi sužinoti, kur eina pa
rapijos pinigai ir už tai liko 
Valaičio įskųstas kaipo ne
geistinas pilietis. Tuo pasi
piktino visi parapijonai.

yl. Gustaitis.

New Haven, Conn.
Darbai čia eina pusėtinai 

ir bedarbių šiuomi tarpu ne
matyt. * '

Dr-tė I). L. K. Vytauto jau 
turbut, du mėnesiai atgal, 
kaip yra nutarusi parengti 
pasilinksminimą su teatru, 
šokiais ir t. t. Žada ji pasta
tyt ant scenos „Audra Gied
roje” <vnt 6 d. rugsėjo. Kada 
išgi Xto apie tai parapija šv. 
Kazimiero (kuri dabar beveik 

('Tąsa ant 3-čioe skil. 3 pusi,)

I

f



A. Antonov.

Beždžionių prezidentas.
(Šių laikų pasaka.)

(Tąsa.) 
----- o------

Eina vieną syki neprigulminga bež
džionė perrubežių—mat ji nežinojo, kad 
čia susitvėrė nauja viešpatystė. — Sustok!
— sušuko kareivis, atkišęs durtuvą.

— Kas čia pasidarė?—klausinėjo ateivė.
— Delko tu teip baisiai apsirengus?

.— Be pasporto per sieną negali eiti!
— Aš uesuprautu. Visada vaikščiojo

me, o dabar negalima.
— Kapitalizmas įvyko!—atkirto sargas.
— Tai kaip dabar mau įeiti? Aš ten vai

kus palikau.
—Eik paskomisijonierių—jis apžiūrės! 
Nuėjo sena beždžionė• pas komisijonie- 

rių ir prašo įleisti.
Tuoj sušaukė tamtikrus mėsininkus,ku

rie anuose laikuose vadinosi Amerikos veis
lės daktarai. Paguldė senelę ir pradėjo ap
čiupinėti visas vietas. Spaudė pirštais akis, 
traukė už liežuvio per kelis kambarius, 
liepė marširuoti...

„Jau bus galas!"—mislijosau nusigan 
dus ateivė.

— Atgal! — pasakė komisijonierius.— 
Esi persilpna. Mums reikalingi drūti darbi
ninkai.

— Mano vaikučiai yra jųsų šalyj, — 
verkė ateivė. — Leiskite mane pas juos!

— Dėl doros ir sveikatos užlaikymo 
męs tokių, kaip tu, neįleidžiame?

Vos tik nuvijo atgal verkiančiąseftelę, 
kaip štai atėjo da jaunas, pusėtinai storas 
orang-utangas. Išmėsinėjo ir jį. Paskui pa
klausė:

— Ar turi dešimtį dolerių?
— Kam tie doleriai?
— Neturi — eik atgal, o jeigu mųsų 

agentas tave išpirks, tai turėsi visą amžių 
už tai dirbti.

Orang-utangas atsitolino.
Ateivystė vis didinosi. Tapo patėmyta, 

kad pradeda skverbtis anarchistai ir soci
jalistai. Nutarta areštuoti juos ir į kalėji
mą pasodinti.

Žinoma, aš negaliu jums čia visko išpa
sakoti,tiktai viskas beždžionių viešpatystėj 
ėjo teip, kaip Amerikoj.

Prezidentas tada iš džiaugsmo, kad vis
kas ena gerai, visai užmiršo savo senąją ša
lį. Rašė jis įstatymus, rašė per dienas ir 
naktis. Sako, vieną sykį parašęs jis tokį di- 
delį-didelį įstatymą, kaip šiaudų stirtą ir 
pavadinęs jį „injunction”. Baisus buvęs 
tas įstatymas, net velniai pagal jį negalėję 
streikuot.

Didžioji beždžionių dalis visai nubied- 
nėjo, smulkieji darbdaviai nestojo bankru- 
tyję. Visas šalies turtas perėjo į kelių ypatų 
rankas. Bandė vieną gražią dieną liaudis 
pasistatyti šiokias-tokias luštves, bet ją iš
vaikė ir pranešė, kad prie svetimos žemės 
nosies nekišk! „Čia nugyveno mųsų tėvai 
ir pratėviai, — galvojo sau beždžionės,—ir 
niekas nedraudė jiems naudotis žeme”.

Prasidėjo visuomeniškas bruzdėjimas, 
dalykų svarstymas. Beždžionės tarėsi, kaip 
prašalinti tas baisias ydas, kurių seniau 
nebuvo. Mislijo, mislijo, bet nieko neišgal
vojo.

Prezidentas mato, kad ištvirkimas pla
tinasi. Parsikvietė jis iš Amerikos pagelbi- 
ninkus. Mostelėjo jis ranka ir užbure visą 
šalį, mostelėjo kita ranka ir išdygo augš- 
tas kalnas. Pasilipo ant to kalno ir laikė 
prakalbą i beždžiones. Klausės jos su aty
da,bet neplojo delnom ir nerėkė „ura!’’. Jis 
kalbėjo, o badas siautė visoj valstybėj.

v

Čia atsirado jaunas vaikas su laikraščiu 
rankose. Jo garsingas balsas nutyldė visus. 
Tylėjo ir prezidentas, stovėdamas ant kal
no. Vaikas skaitė apie darbininkų susivie- 
nyjimą, prie pagelbos kurio jie viską pa-' 
darys, kas jiems patiks. Klausės visi su ne
kantrumu.

Prezidentas suraukė savo galingą kak
tą ir suriko:

— Nutylk, ištvirkėli!
Vaikas nesustojo.
— Nutylk! — dą sykį riktelėjo prezi- 

dentas ir šovė į vaiką.
Vos kulka pasiekė krutinę, kaip tuoj 

jis pasivertė į erelį ir iškilo augštai į orą. Lė
kė jis į vieną pusę—tuoj prezidento burtai 
išnyko ir pasirodė visos šalies baisenybės: 
lėkė į kitą — ir jiasigirdo neapsakomas al
kanųjų vaitojimas, kuris galutinai sujudi
no beždžionėse jausmus. Kareiviai metė 
ginklus, policistai—lazdas Prasidėjo link
smas gamtiškas šokis. Nutylo tada ir vai
tojimas, jo vietą užėmė erzinantis juokas.

— Tra — la — la, tra — la — la! — 
meliodiškai dainuodamos, šoko beždžionės. 
Jos linkminosi, kad jau kapitalizmas griū
va.

Erelis nusileido žemyn iri nusigandusį 
prezidentą prabilo:

— Nemanyk, kad ginklu viską galima 
nuveikti! Randasi spėka, kurią uzgavimas 
tik labiau suerzina... Gamtos niekas ne- 
uumalšys.

Paskui kreipėsi į visus iš Amerikos pri
buvusius prezidento pagelbiuiukus:

—Mažai jųsų randasi, kurie turėtų nors 
beždžionišką protą. Jųsų šalies stovis jau 
priėjo prie to. kad turėtą ten įvykti socijaliz- 
mas. Kapitalizmas ten elgiasi su žmonėmis, 
kaip su skudurais, pagimdydamas jiems 
viskoias kančias. O jus tylite. Jus nesu
prantate, kur blogumo priežastis. Ir da 
jus drįstate vadintis protingesniais už bež
džiones! Pas jus neliko jausmų, nes perse
kiojate vieni kitus, negirdžiate vaitojimų. 
Ir dą sakote, kad pas jus yra dora!

— O dėl ko jus neįvykdinate socijaliz- 
mo?— piktai užklausė vienas Amerikos pa
triotas.

— Ne visiems gyvūnams yra reikalin- 
gastaspats, -- aiškino erelis.— Žmonėms 
reiki rūbų, o mums ne, jiems reikalingi 
namai ir mašinos, o mums ne. Mums malo
nus naturališkas šeimyninkavimas, dėlto 
męs jį šiandien sugrąžiname. Męs neapsi- 
leidžiame teip, kaip žmonės.

— Kas tu per vienas?—tyliai užklausė 
jo buvusis beždžionių prezidentas.

— Ašesiu laisva mintis visųsutvėrimų. 
Kas manęs neklauso, tą sunkiai baudžiu. 
Užtai, kad tu norėjei i»avergti naują šalį, 
paliepiu aš tau būti šlapiu*). O ameri
konai už savo kvailumą kentės baisias 
kančias, badą ir visokias ligas, kol neįvyk- 
dįs socijalizmo.

Tuoj Tadas pavirtoj šlapi, o Amerika 
kančių šalį.

Vienok amerikonų protas nuo to nepa
sididino; jie pradėjo rinkti prezidentais ne 
žmones, o šlapius.

Afrikoj gi vėl įsiviešpatavo gamtiškas 
gyvenimas.

Sacharos gyventojai kalba, kad kas ket
virti metai nepaprastojo atsitikimo dienoj 
pradeda siausti baisi audra, laike kurios 
galingas erelis iškila augštai ir į Amerikos 
pusę žiūrėdamas ironiškai ir balsiai juokia
si.

i

Delko jis teip daro, niekas uežiuo.
Du Bois, Pa. 25.3.09.

Lietuvaites jausmai.
Naktis išsiblaivė ir skaisti saulutė 
Apšvietė vyšnelių sodelį gausingai, 
Ten pat ant šakelės raiboji gegutė 
Vasaros dainelę kukavo džiaugsmingai;

Tarp lysių, kur žydi šalimis kvietkelės 
Įbėgo, yt paukštis, da jauna mergaitė, 
Visai ne’tsižvelgiat, kad slaptos akelės 
lš-už kampo klėties josios žingsnius skaitė.

Paglosčius rūtelę, bando nusiskinti,
Nes.mat, šventa diena—į bažnyčią rengias’; 
Tat kvietkų vainiką juk reikia nupinti, 
Kuriuo lietuvaitės savo galvas dengias ...

Vos vieną ir kitą šakelę nuskynė, 
Štai, rodos, lyselės už jos sukrutėjo: 
Mergaitė paraudo, lyg ir nusiminė, 
Nes čia šaly p josios bernelis stovėjo...

„Kur eini Jonuti, teip anksti rytelyj? 
Kodėl mano žingsnius visados sekioji? 
Ir slaptai įeiti į rūtų darželį"’ 
Manojo tėvelio argi nebijojei?...— 

Teip klausė mergelė išvydus vaikiną. 
Ir pati akeles į žemę nuleido... 
Ką širdis jos manė — ji tik viena žino, 
Nes nieko n’įspėtum, pažvelgęs į veidą.

Vaikinas užklaustas urnai sudrebėjo: 
Jojo širdis karštai ir džiaugsmingai plakė... 
Šipsodamasis į mergaitę žiurėjo 
Ir, ant galo, meiliai, jausmingai atsakė: 

„Onelė mieliausia, tu žiede skaistumo! 
Aš be tavęs ilgiau negaliu gyyenti... 
Numirsiu, o — dvasia! dangiško gražumo 
Jei leisi ir toliau man tas kančias kęsti!

.,Onele! Tu esi mano idealas!
Tu viena tik gali mane suraminti;
Jeigu atstumsi, ak! — sakau bus man galas! 
Nueis ant vėjo mano prakilnios mintis...

Mylėk mane! Štai aš meldžiu tavęs miela. 
Juk lavonu mane negeisi matyti.. .” 
Ir teip tai atvėręs prieš merginą sielą 
Savąją, norėjo aną apkabinti...

Mergina pašoko, atstume vaikiną, 
Jos degančios akis piktai sužibėjo: 
Metusi į šalį nuskintą jurginą.
Su širdies skausmu ji, teip prakalbėjo: 

„Aps’rinki tamsta, šiteip pasakydami: 
Nieko tai negelbsti panašus verkimas; 
Negi idealu savo tu vadindami 
Mane neapvilsi... Tai veltus šaukimas!.

„Tau tik gal žydėti žmonių idealas, 
Kur sūnus tėvynės apgina liuosybę: 
Kur liaudies spaudejams artinasi galas, 
Kur laimės saulutė suteikia šviesybę!

„Ir tamista eiki ant liaudies šaukimo 
Į kovą išliuosnot brolius nelaimingus. 
Nekrūpčiok baisiųjų ginklų čerškėjimo’ 
Pakol n’išnaikįnsi priešus pasai ingus.

„Ir kada per tave laisva bus tėvynė, 
Kada verksmai skurdas ir nelaimės pražus, 
Tik tada glaus tave šitoji krūtinė 
Ir ji ant visados — tavo ir tavo bus!”

Hazeltonas. 20. 5. 09.
J. Ilgūnas.

KORESPONDENCIJOS. Jjimo buvo sužeistas, nuo kė
ni aty t, ir mirė.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
susideda vien iš tamsuolių) 
ji užsimanė kenkti augščiaus 
minėtai draugystei, nes ji ir
gi nutarė laikyti balių ir už- 
sikvietė drūtorių Kundrotą &U(L; Skuode, 
4 rugsėjo. Argi jai,parapijai, 
būtinai reikėjo rengti tą 
čią dieną'

P.M.G.
Molitelio, Mass.

Čia gyvena tūlas A. Liau- 
danckas. Jis vra karštas kata- sauitanj komisija nutarė iš
likas ir „karčemos” užlaiky- “P?“ piakatuH, ku-
tojas. Neva iš meilės artimo riuose persergės gyvetojus: 1) 
priėmė jis auklėti viena naš- ue«erti ,““'irint0 vandens, 2) 
laitę. Metų ji turi 10. Auklė- “e8erti ») '»'•
tujas, kaip pasirodė, ją kan- « Praus,i ra,,kae' 4> švariai 
kiną nežmoniškai. Vieną ne- «*!•»»«, 5) 'algi
dėldieni teko matyt, kaip jis uuo musi'-‘ ir «) “«»
išeivyje ją ant gatvės ir kirto »"»J kreipties Įdak-
per galvą. Paskui nusivedė į 
skiepą ir burną užėmęs, kad 
neišrėktų, daužė jos jauną 
kūną. Mačiusieji kaip jis pa 
sielgė aut gatvės, pasiskubi
no į skiepą ir išgelbėjo mer
gaitę. Tik pirmą sykį mačiau 
teip skaudžiai mušant kūdi
kį. Velyk kitam pavestų auk
lėti ją, negu kankinti. O pa
kalbėkite su įuo—pirmiausia 
socijalistų priešas, katalikys 
tės apaštalas.

Iš ten pat.

matyt, ir mirė.

X Naujos mokyklos. Leis
ta įsteigti 4-klesės miesto mc 

■ . kyklos šiais mokslo metais šio- 
^. se vietose: Vibžiuose, Kauno 

, Kauno gub.; 
■' Naujojoje Vileikoje, Vilniaus 

pa- gub. >r Gorodisče, Minsko 
įgub. Kiekvienos tų mokyklų 
užlaikymui valdžia skiria po 
4. 250 rb. kasmet.

X Kova su kolera. Miesto

tarą.
X Kaunas. Prie Aknystos 

valsčiaus valdybos nuo liepos 
1 d. pradėta priiminėti 
davinėti visokios rūšies 
tos siuntiniai.
— Panevėžio paviete 

birželio 1 ligi 8 b. apsirgo Si
biro maru (Sibirskaja jazva) 

j 15 gyvulių, kurių 9 išdvėsė; 
tuo pat laiku pasiuto tris šu 
nis.

ir iš
pač-

i nuo

IŠ LIETUVOS
Į Vilnius. Žemietijas įve

dant. Sulig vidaus reikalų 
ministerijos įsakymo, miesto 
valdyba padarė namų savi
ninkų bajorų sąrašą. Vilniu
je, kaip pasirodo, namų savi
ninkų bajorų kilmės esama: 
susų stačiatikių 163, kitų ti
kėjimų 4, lenkų 582 lietuviu 
3, kitų tautų 10.
t Tikrieji raupai. Kadan

gi paskutiniu laiku kaskart 
vis daugiau žmonių apserga 
tikraisiais raupais, duota įsa
kymas, kad miesto dezinfek
cijos kameros tarnaujantieji, 
dezinfikuodami sergančiųjų 
būstus, ir čiepytų žmones.

t Vilniaus karo-apskri- 
ėio teismas. Liepos 13. d. 
nagrinėjo bylą 98-ojo Dorpato 
pėstininkų pulko kareivio V. 
Buslajevo, kaltinamojo neno
rėjime tarnauti kariumenėje. 
Teismas nutarė pašalinti jį iš 
kariumenės ir, atėmus visas 
teises, išsiųsti katorgon 4 me- 
tams.

į Geležinkelių reikalai. 
Pakėlus mokestį už bilietus 
važinėjantiems geležinkeliais, 
daugelis žmonių, kurie pir
miau važinėdavo antraja kle- 
sa,*dabar pradėjo važinėti tre
čiąją klesa. Tokiu budu tre
čiosios klesos vagonai visuo
met pilni, antrosios gi klesos 
tušti. Kelių ministerija kaip 
rašo laikraščiai, sumaniusi da- 
liar vėl papiginti antrosios 
klesos bilietus ligi tos kainos, 
kokia pirmiau buvo, pirmosios 
gi ir trečiosios klesos bilietų 
kaina ir toliau pasiliksianti 
dabartinė.

— La u k žemiuose, Telšių 
pav,. atidengta pradinė mo
kykla, kurioje mokinasi kaip 
vietinio dvaro darbininkų, 
taip ir apylinkės valstiečių 
vaikai. Mokinama vaikai lie
tuviškai. Mokykla atidengta 
ačiū vietinio dvarponio baro
no Stenbergo rūpesniui.

X Leipos 8 d. buvo šv. Ka
zimiero Draugijos narių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 100 žmonių. Šitame susi- 

Irinkime tarp kito ko nutarta 
išleisti jumoristikos laikraštį, 
kuriam paskirta 300 rb. nuo
stoliams užmokėti, jei tokie 
butų. Iš duotųjįr šitame susi
rinkime atskaitų matyti, kad 
laikraštis „Vienybė” 
davęs nuostolio 1,897 rb 
„Draugijai”—l,454rb. 21

t Deinbova-Būda. (Senap. 
pav.). Birželio mėn. pabaigo 
je valdžia prašalino nuo vie
tos teisėją M atukevičių [lie
tuvį] ir paskyrė jo vieton ru
są Isakovą iš Senapilės visai 
nemokantį lietuviškai.

Miku Dėdė
X Širvintai. [Vilu. gub.]. 

Buivydžiose iš grūdų magazi
no pavogta 36 pūdai rugių. 
Suimtas įtariamas tame vo
gime J. Markevičius.

j Sintautai. (Naum. pav.) 
Liepos 5 (18) d. Sintautuose 
pirmą syk buvo uždaryta 

i šventadienyje visos smuklės. 
Dauguma labai džiaugėsi.kad 
ta diena taip ramiai praėjo, 
nes nebuvo matyti girtų, na, 

i nebuvo ir peštynių,bet yra ir 
neužganėdintų tokia tvarka, 
kad ir už pinigus negali gau
ti išsigerti. Tik kasžin, ar il
gai teip bus, ar tik nepradės 
atidarinėti ateityje užpakali- 
nių durų. Pažiūrėsime.

Miku Dėde.

1908 m.
L, O

21 k.

Apgarsinimas.LAIŠK AI REDAKCIJOS.
Godotinas ,.Kel”. Red.!
,,Keleivio” No. 31 pastebė

jome koresĮKiudenciją iš Gard-1 Daktaras, kuris 
nėr, Mass., kurioj p.T. J.Ku- 
čiuskas kliudo ir šv. Povilo ir 
Petro draugystę, buk už atsi- 
sakimą aukauti naujai susi- 
tvėrusiaim lietuvių benui,kai
po bedieviams ant tokių nie
kų, kaip muzika

Benas tuomet buvo pradė
jęs tvertis ir dr-stė neatsisa
kė aukauti, liet liepė geriau 
susiorganizuoti, o tuomet pri
sižadėjo remti. Kada teip įvy
ko, draugystė ir paaukavo 75 
dol.

Velyk p. T. Kučinskas bu
tų ką naudingesnį parašęs,ne
gu leidęs laiką aut draugys
tės paniekinimo.

Nors musų draugystes na
rių daugumas skaito - Jųsų 
gerbiamąjį laikraštį, vienok’ 
męs nepavedame vienam pa- į 
rašyti protestą prieš panašų) 
užsipuldinėjimą, liet pa vedam 
atlikti tai draugystės komite
tui. kurie čia ir pasirašo.

Prezid. Juoz.
Vice-Prezid. J.

Finansų Sekr-^4.
Protokolų Sek r. J. Motckus.

Sinkevičius. 
Kučinskas. 
Nalivaika.

Redakcijos atsakymaii.
draugui. T.Kučinskas 

neslėpė savo vardo, todėl ga
lima tikėtis,kad jis teisybę ra
šė. Tiesa, ypatiški dalykai 
netinka laikraščiui, užtat ko
respondentai geriau padary
tų, pranešdami šį-tą be ypa
tų kliudymo. Jus teipgi kliu
dote ypatą, todėl, sulig jųsų 
išsitarimo, neapsimoka tokių 
raštų talpinti i laikraštį. Ne
tilps. Ginčus tarp T. Kučin
sko ir kitų skaitome užbaig
tais.

liktu v aitri. Vinciunui pana
šiai atsakė p> Dono Kazokas. 
Jųsų straipsnelis jau negalės 
tilpti.

MONTELLO
Lietuviška

Krautuve
I

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

GE PAYNE.
Jeigu jus sergate, jus nega

lite užsitikėti ant mažo mok
slo daktarų, nege ant 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 
brangiu 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 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? 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 
įsu 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 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 jums rei
kia gyduolių, jus galit būt 
užtikrinti kad jos visuomet 
bus šviežios ir stiprios, nt 
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.

Vyrišku ir moteriškų drabužių: Marš- i 
kinių, kelinių, kalnierių, pančekų ir tt.

KRIAUČIŲ DIRBTUVE:
Siuvam v.yrams ir moterims naujus siu- 

| tus ir užlaikėm visokias materijas. Iš
valome. išplaujame ir išprosiname senus 
Darbą atliekame greitai ir gerai.

H.STANKUS
618 N. Main ir kampas Ames streets

MONTELLO, MASS.————————————————
MOTERIS IR MERGINOS!!

kad siuvu moteriškas dreses I Professor George H. Payne, 
kotus, jakutes ir t. t.: prietam America’s Great Medicine 
dar išsiuvu dailias kvietkas, Specialist
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 585 Boylstoil st., Boston, 
negu store pirkti ir gražiau Ofiso valandos:
atrodys. Adresas šitoks: nuo 9 ryto iki 8 vakaro;

ONA BARONAIČIUTE : Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai. 
105 Broadvvay, So. Boston. j Kalba lietuviškai.

X YilllillS. Dienos paviete 
Jau pradėjo žmonės sirgti ko-i 
lera. Ten nusiųsta skrajojan
tis sanitarų ir daktarų būrys.

Vilniuje tuo tarpu da nėra 
koleros, bet ir čia gali ji ap
silankyti, nes jau serga kole
ra žmonės Peterburge, Poloc
ke ir Dvinske, iš kur labai 
lengva jai atkeliauti geležin
keliu. Miesto ir geležinkelio 
sanitarų komisijos 
pradėjo rengties 
miestan koleros.

| Vidaus reikalų
rio padėjėjas Križanauskis 
pranešė Kauno gubernato
riui, kad viršiausiai užtvirtin
toji kovai su kolera irdžiuma 
komisija pripažinusi,jog Eže- 
rėnų, Panevėžio ir Ukmergės

t Esperanto. Gubernijų 
nis draugijų ir sąjungų reika
lams prižiūrėti biuras užtvir 
tino įstatus esperantistų drau
gijos, kurios tikslas platinti 
esperanto (tarptautinę) kal
bą.

X Prie kalinių pabėgimo. 
Savo laiku rašėme apje kali
nių pabėgimą iš Lukiškių ka
lėjimo. Kaip atmena skaityto
jai, pabėgti pasisekė tik vie
nam kaliniui, Dombrovskiui, 
kurio policija, nors stropiai 
jiškojo, nesurado. Užvakar 
Dolnos kaimo (netoli Vil
niaus) miško sargas rado kaž
kokio žmogaus lavoną, apie 
ką ir pranešė Vilniaus polici
jai. Atvažiavo apžiūrėti lavono 
Vilniaus policmeisteris ir kiti. . „ . ,
valdžios atstovai ir pažino,kad l«v|etaros 8"*“*’ k'>l’'r<'s Pa’ 
tai pabėgėlis kalinys Domb- vo.iU8-
rovskis. Jis pabėgant iš kalė! (Iš „Liet. Žiu.’’)

stropiai 
neįleisti

ministe
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Vietines Žinios. Rusiška- Lenkiška J actu viską 

_A FTI

BronszteinoKrank Vaičiūnas
P.O. box 76. llehetia.

Parsiduoda Forniciai.
h-ra proga įgyti pigiai rakandus (for 
re). Kas reikalauja, kreipkitės šiuo

Pajieškau Juozu Karčiaucku ii" Vinco 
Ji.tkevičiaus. Abudu Suvalkų gub . 
\ arijos pav. .Meldžiu atsišaukti 

Kaip buvo jau rašyta, manevrai prasidė- adresu: 
jo. Pereiloj subatoj ..raudiniejie“ išlipo 
ant sausžem 10 su mieriu paimti Bostoną 
iš užpakalio, nes nuo jūrių jokis laivy
nas neatsilaikytų prieš tvirtovę. „Mėly
nieji“. apgininio armija, sudegino til
tus. užtverdami tokiu bildu „priešui“ 
kelia. Pirmutinis susirėmimas buvo 
prie Middleboro utarninko 12:31). „Rau
donieji“ atakavo ..mėlynuosius“, bet 
tapo atmušti su dideliais nuostoliais Ko
kia bus patiaiga. bus a| rašyta sekan
čiam numeryje.

lhijieškau draugo Vinco Kajučio, 
eina iš Suvalkų gub . Vilkaviškio apskr. 
Bartininkų parap. Pirmiau gyvenos.. 
Boston. Mass. Jeigu kas apie jį žino 
arba jis pats dagirstu. meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

Juozas Petriką
203 2-nd st.. Harison.

PIRKIT SZTORA.
Norint išvažiuoti į Lietuvą esu pri-Į 

verstas pigiai parduoti stora. Vieta gi
ra. biznis eina smarkiai. Daugiau lietu 
\ iškų šloru «įa nėra. Par.luo.lu už 6450. 
Kreipkitės pas

S. M. GR1NKEVK 11
-*>•> t heisae st.. E. Boston. Moss •

•

N.Y V M1L1AUCKAS <«;
110 Bowen street. So. Ifosiou.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa. 
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drajaaą, 
męs galime ją 
tuoj (>adaryt.

Z. I

<

J

j

Pereiloj nedėlioj Bostone pas tūlą J.
S-k i. po Xo • '>."» t r<-ss st

tuves ir užsibaigė luotui. kad abudujau- 
navedžiai ir visi svečiai, kuriu buvo net 
85. tapo išvežti j policijos nuovada Vie
nas vestuvninkų tapo išmestas iš kom
panijos. kuris uuo antro gyvenimo atsi
dūrė ant žemes, nesiekdamas kojomis 
laiptų. Vienas praeivis pakėlė nupuolu-* 
sį ir. nieko nežinodamas, užvedė ant vir
šaus. už ką tuoj gavo bonka į kaktą. 
Tuomet nepažįstamas pranešė policijai. 
Kada pribuvo policija, minėtas žmogelis 
kampe buvo sukniubęs ir krauju apsi- 
liejęs. o svečiai visi pešėsi tarp savęs. 
Kada policija pasakė, kad visus areš
tuoja. ant jos pasipylė stiklai ir bonkos. 
Policistai išsitrauk)- lazdas ir įkaitinti 
visų nervai ant syk atšalo. 85 žmones li
kos sudėti į vežimus ir nuvežti už gele
žinių langų.

15 -Rugpiučio h ryto policija padare po 
viešbučius apie Bovrdsin sų. medžioklę 
ir iš Sherwood llotel išvežė 1" šiltu poru.

Taftas atvažiavo i Bewerly sekti ma- 
nievrus. Dėlei stokos apsaugos . .mėli- 
niemsiems" irrjsia pavojus.

H 
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Telephone 762 So. Boston.

Dr.F. Matulaitis!
Ę

Į 495 Broadway, So. Boston’
Ė

e-
Valandos:

Nuo S-10 iš n to ir nuo 7-9 vakare
Nedėliotas iki 3 vai. po pietų

i

Ė
E
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Paj ieškojimai
1 ijie’-kau vietos Bažnyčioj už vargo

nininką Mokslą baigiau Varšavoje. 
Galiu vesti chorus ir gerai graitiant 
vargonų. Vartoju kėlės kalbas: lietuviš
ką. lotynišką ir lenkišką. Apie užmokes
tį pasikalbėt galima per laišką. Reikale 
malonėkite kreiptis šiuo adresu:
I. N. 3S3 Grand avė. New Haven. Ct.

Pajieškau Stanislovo Rutkaucko. pa
einančio iš Kauno gub.. pirma gyveno 
l.avrence. Mass. Kas apie jį žino, mel
džiu pranešti ant šio adreso:

Simon Cokli
58 Chestnut st.. Lawrence. Mass.

Pajieškau Prano Polibaičio, gyvenu 
šio pirmiau Baltimore. Md.. o dabar 
Brooklyn, N.Y. Jis pats ar kas kitas 
malonėsite pranešt šiuo adresu:

J. Laukaitis
j312 James street. Baltimore. Md.

w~ar~w

:i$
:<

Pajieškau pusbrolių Juozapo ir Ta
mošiaus Bugrauskių. Suvalkų gub.. 
Starapoles gmino. Veiverių sodžiaus. 
18 metų Amerikoj, pirmiau gyveno She 
nandoah. Pa. Jis pats ar kas kitas t. k- 
sitėl duot žinę šiuo adresu:
Ona Ambrozienė (po tėvais Žiiinskiutė) 

1110 Buchanan st . Rochford. i .

Pajieškau apsivedimui merginos, nuo
17 lig 28 metų amžiaus. Malonėkit) 
kreiptis šiuo adresu:

R. Mattch
Gardner. Ma>*.Box 10>

Pajieškau apsive<limui merginos. Ne
turi būt jaunesne kaip 30 metų ir tu-se- 
nesnė per 40 metų. Turi mok--t rašyt ir 
skaityt. Turi turėt nemažiau kaip >500 
Mano turtas vertas j -.000. Su laišku tu
ri prisiųsti savo paveikslą Adr> -

G. H. G*
30 Broadvay. So. Boston. Mass.

PRANEŠIMAS
64-ta kuopa L.S S A. Lavrence, Mass 

rengia BALIŲ su perstatymu trijų aktų 
farso “AUDRA GIEDROJE“ ir laka - 
jančia pačta.
Balius ir teatras bus dienoje' Labor dax “

6 Rugsėjo (Septemlžer) 1D0D

Svetainėje “MUSIC HALL"
326 Common st. ir kampa* Amesbury st. 

LAšVRENt E. MASS
Tarpe aktų bus kalbos, dainos ir de- 

klemacijos. Kalbos garsus kalbėtojai 
iš Mass. valstijos. D-ras F. Matulaitis ir 
A. Antonov.

Bus tai pirmutinis toks iškilmingas 
pasilinksminimas tarpe Laxvrenco lietu 
vių. Kadangi minėtas veikalas bus pir
ma kartą perstatomas Laxvrence ant sce
nos. todėl kviečiame atsilankyti netik 
visus vietinius, bet ir iš apielinkes lietu
vius. ĮŽANGA tik 25c. 9<:

64 k. LSSA. KOMITETAS.

Pajieszkau darbininko-Mechaniko 
kuris moka atšaka: <’ ai išdirbti ragus. 
Atsišaukite šiuo adresu:

D. Pancežynski h:
0 Market st.. Brighton. Mass.

NAUJIENA!
“BROADBINE HALE’*

311 A 1 b a n y ir kampas Dover streets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visai-, reika
lingais rakandais už $15 00.

Savininkas J. S1DMAN.

20 Laconiast. Boston„Mass.
Telephone 1364-4 Tremont.

PIRKIT NAMA.
1‘ars duoda geras namas susidedan

tis iš 5 puikių kambarių. 2 gražus kie
mai. tvartas ir 2akeriai žemes su dideliu 
sodu. Tik viena mylia nuo miestelio ir 
netoli elektrokario Kreipkitės pas

E. Karklin
Wrentham. Mass.

2-- Broadua) >4»

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUNO 

1 lidžiausia krautuvėčeverykų 
r pasijiuO'iiiHĮ So. Bostone. 
Užlaikome geriausius naujausios ma

dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikomi t>-ipgi visokias skry
bėlės. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus Visus tavorus parduodam 
už pigos prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi toki)- daiktai, užeikite 
|i*s mus.
233 Broniw;iy. So. Boston.

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

Bos 192

Gražiausios

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra 

nešu kad nždėjau Naują skr> lH-lių dirl>- 
tuvę. kur galite gauti gražiausių skrytie-1 

tusia prekę. Reikalaujančios 
ateikite pas

M. MILIUVIENĘ
264 E. ir kampas Boxvi-n street

SO. BOSTON. Mass.
i

F. STROP1ENE
1‘aboigusį kursą Muniatis Medical 

( ollege Baltimore M. 1».
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. B r o a <1 w a y. 

SO BOSTON Mass.

.101 L\ E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Ralsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangia prekę.

386 Broadway, So. BOSTON.
Gvvenimo vieta 645 Broadway. I

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

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Temykit!
DIDELIS PARDAVIMAS

Temykit

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

Hilliani U. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Tei.ei’iione. 21027 So. Boston. Mas

Visokie moterų ir x xrų parcslai: Jaku- 
tės. Sijonai. Slel»-s. teipgi gražus saikų 
parėdai. Skrynios, valyzos. viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau'

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

South Boston, Mass.

LIETUVIŲ UŽEIGA

CHAPLIKA

|

Užlaiko puikiausius nervinus. alus, elius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogenausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

TEISINGIAUSIA IR GURIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAI'SK A S.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
eliester avė. So. Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir {>er laiškus, o 
męs pereipresą gyduoles prisinsim

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- J 
siok pas mane i į 
t repais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik2 
8 vakare. Telephone 1967--3 RiCutnont

Telephone. Back Ba\ 2:š5O.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 va), diena.
Ovai. ” S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432

B O S T 0 N, - - M ASS

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

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. 

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

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

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

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugyl>ę kitokių mozikališkų instrumentų. C'isto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dzifgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo inasynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kalboi,gražių popierų dėl rašinio groniatų su ptiikeusiah ap
skaitymais i: dainoms sil drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už$l,00, 1000 už *0.00. Lietuvišk i biblija ari a šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom pusiap. 1127dručeial>da-
ryta, prekė su prisiuntitnu $3.09 Elektrikinis ži)-da< r.o retiniatizmo, sudnitinimc- 

kųno, atgaivinimo k nujo. siitais-mo nervu ir daugy! ę kito 
kiti ligų. Tūkstančiai žmonių dr-kavoja už ižgydyma, 14 K 
paauksuotas ant 20 m" ų prekė $3.00. prasto $1.(10. Prisius 
kitę savo 'ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka 
talogą dysai sn 450 paveikslais ir 1O0O naudingu daiktų.

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

Adresuokite: K. WILKEWICH, 112 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Lenkiszkas-Lietuviszkas Dentista
Dr. S ANDRZEJEBSKI

IIOTEL CLLVDE
Isabella st.. kampas Coliimbus avė. ii 

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

Ofiso valandos:
Nno s k: 10 iš iy:o ir nuo 7 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

Kalba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai. 
Prancūziškai ir Angliškai.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Lik i t“ ii u ir 
Figarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Sl’Et’I ALIŠKl'MAS. ga

366 Second So. Bostoujp ass

'I

Puikiausias Lietuviškas

No. 1005. — Gvarautuotas per F. W. SEVERĄ CO.. sutinka su tiesomis 
apie Valgius ir Vaistus nuo 30 Birželio 1906 metų.

Sustiprink savo organizma
Jei nori užlaikyti savo energiją, turi būt jaunas protiškai ir fiziš
kai. Jeigu tavo spėkos eina silpnyn, jei nervu sistema netvarkoj, 
nelauk pakol visai susirgsi, bet imk

Severos Nervotona
Jis pataisys tau miegą, nuramins nervas, paskatins protą ir sustip

rins nervus. Pavedam jį silpnoms ypatoms kaipo snstiprintoją ir persi
dirbusioms atgaivintoją kūno spėkų. Daug pagelbsti bemiegėje ir ameni- 
joj, nerviškiems sugrąžina sveikatą, o seniems jaunystę. Prekė ši.OO.

Pagelbėjo ten, kur gydytojai negalėjo pagelbsti.
Pana M. Figerlee, 419 East 64-th street, New York. X. Y., neseniai štai 

ką mums rašė: “Severos Nėrvotouas yra puikus vaistas. Trys metai atgal, 
vienas iš mus šeimynos apsirgo nervais ir Nervotonas jį išgydė, nors mus gy
dytojas to padaryti negalėjo”.

Parsiduoda pas visus aptiekorius. Reikalaukit SEVEROS. Kitokiu neimk.

Keturios dozos
l’onas F. Confal iš Garwin, Minu., 

rašė mums: ,.Pranešu Tamistoms. kad

Severos vaistas ink= 
stams ir kepenims 
pasin dėjlabai pasekmingas. Po ketvir
tai d< z.-ti pajutau didelį palengvinimą, 
o kada jau pusę bonkos suvartojau, 
buvau visiškai sveikas.

Šitokius laiškus gaunam kasdieną. 
Jie liudyja, kad šis preparatas yra vi- 
sųgeriausias inkstams,kepenims, kada 
<kaiida strėnos, kojos ir t. t.

Kaina 50c. ir š] 00

Keturiolika dienu,
v

o išbėrimas išnyko. Štai ką mums 
rašo p. Antanas Kasacek iš WestWel- 
lington, Conn.: „Severos mostis nuo 
niežų, sumaišyta su

Severos Kraujo Valy=

pasirodė labai pasekminga Podv;ejų 
sąvaičių išbėrimai išnyko. Malonu 
man rekomenduoti jųsų vaistus.

Severo' kraujo valytojas $1.00; Se
veros mostis nuo niežų — 50c. Pamė
gink.

W. F. Severą Co.

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

% 
tl 
Si 
žf

< >ffiso Teleph. 397-1 Cambridge.

Gyvenimo Telepli. 397-2 Cambridge.

S. F. Polakiewicz

LIETDVISZKA GYDYKLA
Graborius ir Ralsamuotojas

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

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSON 
pilnai gvaranttioja. kad kiekvienas, ku- 

I ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
l paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 

kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka- 
i dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
i Nexx- Yorke ir Paryžiuj ir x isą savo jau- 
■ nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystės.

Soliteri
I landas.

Todėl.
nors liga.
jaus prisiųsti D-rui Thomson’ui apra- 
šymąsavo ligos, pagal šį apsireiškimų 

' lakštą o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantuotas. Patarimai veltui*

(kirmėlę) prašalina į 24 va-

jeigu kuris nedagali kokia 
neprivalo leist laiko, bet tuo-

Amžius. ' •
Kiek svėrėtu.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokią lytišką ligą, 

jei turėjo: parašykite kokę.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda 

kas bei kojas.
Ar turite ant kūno pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai. 
Ar lytiški organai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu būdu apturėsite pilną sveikata.

OFISAS:

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

Gyx. vieta: 37 Fift street. Cambridge.

AValtha... L
* laikrodėliai:

........jam ir Elgin
: auksi

niai. sidabriniai ir 
nikeliniai.

ran-

Meldžiame kreipiis šiuo adresu:

DR. J. E. TH0MPS0N,
342 W. 27-th street. NEW YORK, N.

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. iki 5 va), po pietų. 
Nedėliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

Y

NAUJAS IŠRADIMAS j 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmonės užsiūki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
kima. Pučkus. Didervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Mes turini daugybę padėkų.

J. M. BRUNDZA CO..
Broadtvay A S. S st.. Broolyku.N Y.

■rejtįtsnj ięqĮv>psns ųpie bį.)

*ssety| ‘uojsog
OESSBUJĮIU IS U0|3uiųseo6Z 

asoa uaomaiv
sn?ĮA|i:p otiispj sujuosia jį šunį 

-A'jjtĮStSJOJ StUJĮtioil SK’|SJSJX|'l 
•sniiiĮAiųi:x|i.>;i Septines s-ttiiĮtųo.K 

:snp:?Įt.u snĮjjostA n^aĮpy

SV1VMOAŪV

Parduodam
*

Musų tavorai yra 
augstos vertes, bet 
kainos visų tavoru s*z 
\ labai žemos.

Laikrodėlius
Lenciugelius, Žiedus ir kitus 

tam panašius daiktus

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

LAIKRODĖLIS
T

JUODO NET AID

N V OLA TINI S

I KALENDORINIS

mūsų dranjrysfgs sąnariams už $3.1
No. J. 82

Tiktai $3.95,
Laba! puikus nuolatinis kalendorinis 

laikrodėlis, knrie visada parodo se
kundai, minutae, valandas, sanvaites ir 
menesio dienas, menesius ir visada parodo 
kaip mčnalte stovi. Užlaiko labai gerai 
! aik.^ ir yra pilnai per mųsų firmą gva- 
rantuotas. Pry^akys labai puikus, 
auksines rodykles ir su auksiniais pagra
žinimais. Kitos firmos parduoda tą patį 
laikrodėlį už kelis kartus daugiau®, bet 
mes paleidome už tą prekę, kad apgarsin
ti mųsq pirklystą, nes norime parodyti sa
vo tautiečiams. jog mes galime parduoti 
geresnius tavorus ir pigiaue kaip svetim
taučiai, nes mi|?ų firma yra labai didele, 
i r męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti iš Europos arba imti nuo 
Amerikos fabriką.

Be lenciūgėlio duodame už $3.95, mąsu 
draugystes sąnariams už $3.55, o su auk 
siniu (gold filled) labai puikiu lenciūgė
lio už $4 95. Kiti parduoda tokius lenciu
gelius po kelioliką kartą dauginus kaip 
mąo.

Kas prisius pinigus per pačtą. laikro
dėlis tuojaus bus išsiųstas per pačtą mą- 
sų kaštu, bet jeigu kas nori užsimokėti už 
tavorą ant eipreso.tsda siusime per espresąir pirkėjas užsimokės visus prieiuntimo kastus.

Per m ąsą draugystę gal ima gauti visokius tavorus pigiau kaip kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 942 Lombard St., Philadelpbia, Pa., atliekame visokius drukoriskus darbus 
ir išleidžiame didelius katallogus nuo visokią tavorą visokiose kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiusime m ąsų kata! jogus dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Męs nesiūlome ir negarsiname jokių tavorą uždyką. apart dusu kataliogo, bet parduoda
me gerus tavorus pigiaue kaip kiti. Tie. kurie garsinasi ir prižada duoti ką nors už dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo jų reikia saugotieji, nes už dyką tavorus duodant niekas prekys
te* negali varyti.

Mųsų yra tikra lietuviška ko-operatyviška draugystė ir kiekvienas gali prie m ąsų drau
gystės prisirašyti. Akcijos yra po vieną doleri ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metą. Prigulinti prie mųsų draugystės gali tavoru* pirkti 10 procentų pigiau* kaip 
kiti. Užkvieciame visus tautiečius prie mųsų pirkliškos draugystės prisirašyti nors su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Ord» r iš pačio arba regint ravotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION. Dept. 5 P.O.Box 722
416-418-4 UO S. Bronil St. ir!>l2 Lombard St.

EH1LADELPHIA. f. s A.

VVashington 
Jewelry Co.

(vienus trepus) BOSTON, MaSS

3po.ooo IŠGYDYTI!
Nereikia ilgiau sirgti! 300.000 žmonių 
buvę varginti visokiomis ligomis, tapo pasek
mingai išgydyti ir tie. kuruos kiti daktarai ir 
Institutai buvo pripažinę už neišgydomus: vie
nok garsiejei daktarai Collins >ew York Me
dical Instituto ir tuos išgydė.

Nenustok vilties! Nepaisyk kaip yra 
sunki ar a užsisenėjusi liga, nes tie patis Spe- 
cijali-sfai ir Tave teipgi gaii išgydyti. Neatide- 
liok, ateik (arba parašykie lietuviškai), oaptu-

GARS1 sis. PASAULE.JE turėsit pagelbėjimui vaistus, kurie tuojaus 
Profesorius Medicinos suteiks palengvinimą ir padarys sveiku.

Dr. E. C. Collins, Nepavok sav0 sveikatos ir ateities
Uždetojas •

Collins N. Y. Med. Instituto.

Patarimai DOVANAI!
Ateik, ar parašyk. Instituto 
daktarai suteiks dovanai.

Kad apturėtumet šviežius 
ir grynus vaistus, tai speci- 
jalistai Instituto Lalorato- 
rijoje sutaisys ir pasiuns į 
namus, kurių kitur niekur 
negali gauti.

Jeigu sergi reumatizmu, užsikrečiamoms slaptoms ir kraujo už.nuodijitno 
ligoms, ausų, kaklo, krutinės. kepenų, širdies, plaučiu, strėnų, nugaros ir 
tam panašioms. VYRAI ir MOTERIS, ateikite arba rašykite, adresuojant:

COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
140 MEST 34th

OFISO VALANDOS:
Kasdiena nuo 10 iš ryto iki I. 
po pietų nuo 2 iki 5 vai.

Šventadieniai* nuo 10 iki 1 
Vakarais utarninke *■
nuo 7 iki 8 vai.

Dr. J. MtGLADE,

NeoaV ’sk sav0 sveikatos ir ateities 
vjru "'menkiems ir nepatyrusiems dak

tarams. apie kuriuos nieks nežino. Už tai ne
laimėje iigos. be apsirikimo, kreipkis prie 
visiems žinomų geriausių gydytojų!

Colliits New York Medical Inst ii litas yra 
seniausias, didžiausias ir atsišaukus, jo suma
nus spec.jalistai daktarai direktoriai. tMojaus 
užsiims tavo ligos išgydymu.

TEISINGI DAKTARAI! GERI VAISTAI!
TIKRAS GYDYMAS’

Reikale tam tikras specijaiištas daktaras pa
daro operacijas.

STREET, >EW YORK.
Jei nori apsjšvicst, išmanyti apie svei

katą, kaip ją užlaikyti, oapsirgus. kur ir 
kaip išsigydo 11, rašyk, .o apturėsi l’rof. 
Dr. E. C. Collins knyga ,,Va<lovas į Svei
katą”, tik prisiųsk 10c. markėms už. pri- 
siuntimą.

Dr. J. F. COYLE, Gydymo Direktoriai.


