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Valsčiaus raštininkų suva
žiavimas.

Greitu laiku Peterburge 
bus visos Rusijos valsčiaus 
raštininkų suvažiavimas.

Ištremtųjų pa liuesą vintas.
Karo stovį Lmkijoje pa

naikinus. (’areve, Estajevske. 
Raudo.tajame Jare paliuosuo- 
ta 161 pditikos prasikaltėlis.

Žmonių tamsumas.
Viename kaime arti Psko

vo miesto studentas Nekrašo 
vas rinko žoles. Valstiečiai 
mane, kad jis kolerą platina, 
todėl suėmė jį ir pusantros 
valandos tyrinėjo, grąsydami 
užmušią. Pas studentą rasta 
dantims plaust i milteliai, ku
rie ir paskaityta nmidais. 
Valstiečiai paliuosavo studen
tą tik tuomet, kuomet jis iš
gėrė tu miltelių, kuo pertik
rino valstiečius, kad tai ne 
koleros nuodai.

Pasmerkta niirtin 124 me
tų senelis.

VladiKaukaze karo-apskri- 
čio teismas pasmerkė m irti n 
1*24 metų senelį Malevą, kai 
tinamąjį užmušime. Teismas 
nutarė rūpinties sumažinti 
jam bausmę.

Kelių ministeris ir spauda.
Kelių ministeris Rucldovas 

įsitaisė tam tikrą biurą, kuris 
turi sekti, ką rašo laikraščiai 
apie kelių ministeriją. To 
biuro viršininku paskyrė išti
kimą žmogų. Bet pasirodė, 
kad ištikimasai biuro virši
ninkas ištikrujų nėra ištiki
mas. Biuro viršininkas ėmė iŠ 
įstaigų kyšius už tai, kad ne
sakytų ministeriui. ką apie 
tas įstaigas rašo laikraščiai. 
Ministeris išsyk netikėjo 
skundoms aut biuro viršinin
ko, bet kuomet jam įdavė vir
šininko kortelę su parašu, 
kad gavo iš vieno privatiško- 
jo geležinkelio 100 rb., įtikė
jo ir paliuosavo viršininką 
nuo vietos. Dabar biuro virši
ninku paskirta kitas (taip- 
pat gal ištikimas) žmogus.

Gandas apie amnistiją.
,. Berliner Tageblatt’’ pra

nešė buk greitu laiku įvyk
sianti Rusijoj amnistija dėl 
politiškųjų kalinių. Sako, kad 
gana didelis skaitlius bus pa- 
liuosuotas, nes valdžiai neuž
tenka pinigų juos užlaikyti.

Susekta slapta organizaci
ja-

Liepojos. Policija susekė 
slaptą socijal-demokratų or
ganizaciją. Jos 8 vadovus, 
tarpe kuriu 3 moterys, išsiun
čia iš Pa balti jos krašto. Ap
kaltintieji visi inteligentai.

Žadinis nereikia mokslo.
Žmonių švietimo ministeri

ja iškabino apgarsinimą, kad 
jokie prašymai apie priėmi
mą žydų į augštesnes mokyk
las vi»š paskirtos normos ne 
bus priimami. Ministerija iš
siuntinėjo aplinkrašlį visu u- 
niversitetų taryboms, kad ne
keltų klausimo apie žydu pri
ėmimą i mokyklas, nes jie vis- 
tiek bus atmesti. Ministeris 
mano, kad ir taip žydai kur- 
kas mokitesni už jį.

VISOKIOSZINIOS
IŠ RUSIJOS.—
Keistos laižybos.

Netoli Odesos buvoatsitiki- 
mas, pagarsėjęs po visą Rusi
ją. Žemiečio viršininkas Kuli- 
baha su vienu dvarponiu 
Kilčku padarė šitokias laižy- 
bas: Kolibalia apsiėmė pats 
vienas per mėnesi nupiauti 8 
dešimtines lauko, o Kilčik— 
jeigu žemiečiu viršininkas tai 
padarys—pažadėjo savo lėšo 
mis įsteigti mergaičių girniui 
ziją.Šiomis dienomis žemiečių 
viršininkas pradėjo savo dar
bą ir pasekmingai užbaigė ji 
anksčiau dargi, negu buvo su
kalbėta. Jis piovė po 1000 
ketvirtainių sieksni u (be maž- 
ko pusė dešimtinės) kasdiena. 
Tokiu budu Kilčik pralaimė
jo laižybas ir dabar turės ke-j 
liasdešimtis tūkstančių paū
kauti gimnazijos Įsteigimui. 
Mat tas Kilčik yra labai tur 
tingas (milijonierius), bet ne
apsakomai šykštus žmogus. 
Prieš tai nekartą prašė jo nors 
kiek paaukauti gimnazijos 
įsteigimui, liet jis visuomet 
griežtai atsisakydavo. Tik per 
lai/ybas pasisekė iš šykštuolio 
piuigų gaut. Aplinkiniai vals
tiečiai ir daug atvažiavusiųjų 
iš kitų miestų žmonių labai 
džiaugėsi Kolibahos laimėji
mu ir kuone ant raukų jį ne-i 
šiojo. Kolibalia gavo daug 
visokių dovanų — Kad kas 
iš mąsų šykštuolių nors tokiu 
budu išgautų visuomenės rei
kalams pinigų.

Užginu dainuoti.
Ukrainiečiai labai mėgsta 

savo dainas ir vakarais po 
dienos darbų po Ukrainos so 
džius Taip ir skamba jų malo
nios dainelės. Rodos, kas gi i 
tame yra blogo. Bet vietinei! 

vyriausybei ir tai pasirodė pa
vojinga. Sodžiaus „Velikaja- 
Michailovka’’ (Kursko gub.) 
urednikas užgynė jaunimui 
dainuoti ukrainiškas dainas 
Sodžius tartum apmirė. Kada 
vasarą sugrįžęs iš mokyklų 
jaunimas, neveizėdamas į už
draudimą, uždainuoja kartais 
kokią-uors dainelę, tai bema
tant lig iš j»o žemės išdygsta 
policistas ir liepia nutilti.

Beširdis baronas.
Ties Ringmundshofu sun

kiai apsirgo vienas sielinin
kas, kurs buvo atplaukęs iš 
Kreicburgo. Ligonį draugai 
ir dagi vietinė policija norėjo 
paguldyti bent kur dvaro pa
stogėje. Bet vokietis-baTonas’ 
neįsileido ligonio nei į kiemą. 
Vargšas gulėjo ant lietaus ir 
šalčio, kol nenumirė.

K reinenčiugns sudegė.
Kremenčiuge iškilo didelis! 

gaisras. Daugybė namų išde-! 
gė. Bledies padaryta ant 5 mi 
lijonu dolerių. Gyventojų ši
tame mieste skaitoma 70,000 Į 
žmonių.

Peterburge prie Ražjez 
žos gatvės sugriuvo inžinie
riaus Zalemano namai. Žu
vo 40 žmonių.
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Kaliniai pabėgo.
Į Novočerkaską praneša, 

kad iš Konstantino apskričio 
kalėjimo pabėgėli kalinių. 
Nereikės valdžiai maitinti, o 
žmones bus i i uosi.

Laisve spaudos.
A P. Svietlovskio spaustu

vėj, teismo rimini nutarus, Ii- 
ko supiaustyta prie tam tik
ros inspekcijos akiu 3600 
ekzempliorių A. Puškino vei
kalu. neišėjusiu Rusijoj. Vie
nus poeto veikalus valiza 
garbina, kitus gi plausto.

Kalinių kankinimas.
Orio kalėjime randasi 26 

socijalrevoliucijonieriai. Ad
ministracija juos taip suraki
no visus i kruvą^ geležimis, 
kad negali ne vienas pasi
krutinti. Advokatai kreipėsi 
Į Peterburgą, reikalaudami, 
kad panašus pasielgimas 
kaliniais būtų prašalintas.

Naujas aparatas.
Arti Kijevo fotografas Lile 

su inžinierium Chalintinu da
rė bandymus jų išrastojo apa
rato. Fotografiją pasisekė nu
traukti pakilus 500 metru Į 
viršų. Galima nufotografuoti 
iš tokio augščio 36 kvadratiš
kų varstų plotį.

Peterburgo darbininkų 
stovis.

Peterburge rakdasi 19 pro- 
fesijonališkų sąjungų (unijų). 
Visos jos darbuojasi sparčiai. 
Steigiamos biblijotekos, ren
giamos lekcijos. Daugiausiai 
jos užsiima kulturišku darbu 
žmonių apšvietimu. Susitarta 
su visuotinu liaudies univer
sitetu,kad priklausančias į są
jungas pigiau priimtų moky
tis. Profesijoualinės sąjun
gos išduoda pašeipą savo na
riam reikalui atsiradus ir re
mia viena kitą kovoj su darl> 
daviais.

Apleidžia stačiatikybą.
Kazanius. Kaimo Atamavo 

valstiečiai (apie 91 šeimyna) 
reikalauja, kad jiems būtų 
leista priimti Mahometo tikė
jimą, nes stačiatikyba nepa-į 
tinkanti.

Mnritojų streikas.
Paryžius, 26 d. rugp. Tarp 

darbininkų organizacijos ir 
i darbdavių įvyko nesantaika. 
Išėjo streikuoti 14,000 muri- 
tojų. Apskelbtas šitame ama
te geuerališkas streikas. Uni
ją laikosi gerai, kadangi mu 

[Ojai yra pusėtinai susipra- 
_ i no u ės.

5 diiTbiįlinkai žuvo, 10 su
žeistų.

Budapešt, Vengrija. 26 d. 
rugp. Dirbtuvėj patronų šau
dyklėms ištiko ekspliozija. 
Užmušta 5 darbininkai: su
žeista 10. Kur tik tas dar
bininkas nežūsta!
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Kolera Rotterdanie.
Rotterdam, llolaudija, 26 

rugp. d. Pastebėta čia kėli 
apsirgimai kolera. Ligoniais 
tankiausiai būna praeiviai iš 
kitų šalių. Miesto tarybos po- 
sėdyj kalbėta apie baisią epi
demiją. 4 ypatos, sulyg pra
nešimo, jau pasimirė. Keletas 
dešimtų ligonių randasi po 
daktarų priežiūra. Valdinin
kai mano, kad kolera likoat-į 

nešta iš Rusijos, nes per Rot- 
terdamą daugelis važiuoja į 
Ameriką. Holandijos gyven
tojai subruzdo jieškoti prie
monių.kad greičiau apsiginti 
nuo negeistino svečio.

Londonas, 27 rugp. d. Ang
lijos valdžia apskelbė, kad 
Rotterdainas yra užsikrėtis 
limpančia liga, todėl iš 
atvežtus ta vorus Įsakyta 
žiūrėti.

Kolera.
Vitebsk. 26 rugp. d.

siaučia kolera. Vakar pasimi
rė nno jos 26 ypatos, o apsir-į 
go 28. Pastarosios sąvaitės 
laike pasimirė nuo koleros 46 
ypatos, apsirgo 114. Mieste 
randasi 66 tūkstančiai gyven
tojų- * 

Baisi nelaimė.
Brem, 27 rugp. d. Žinios iš 

Montevideo (Argentina) skel
bia, kad priežaslim baisaus 
atsitikimo, kuriame žuvo 150 

|ar 200 ypatų, esąs garlaivis 
Argentinos ,,Columbia”, ku
ris susidūręs su Vokietijos 
laivu ,,Schlesieu’’.

Rusija nesusidės su Kinija
Peterburgas. Kinijos val

džia kvietė Rusiją prisidėti 
prie geležinkelio pra vedimo 
iš Haukan-Tze-Tschuen. Tam 
ketinama buvo paskolinti 30 
milijonu dolerių. Skola turė
jo gulti ant Kinijos ir Rusi 
jos. nes ir geležinkelis butų 
priklausęs abiem viešpatys
tėm. Kaip girdėt, Rusija at
sisakė dalyvauti paskoloj.

Smarkus plaukėjas.
Dover, Anglija, 27 rugp. d. 

Tūlas J. Wbffe Įšoko vakar Į 
vandenį 4 vai. jm> pietų, kad 
jterplaukti kanalą La Man- 
che. Apie 6 vai. 15 miliutų 
vakare jis buvo nuplaukęs 
jau 4 mylias nuo kranto.

i
Karė Morokko su Išpanija.

Lislion, 26 d. rugp. Sulyg 
pranešimo iš Melillos, tarpe Į

I

Suėmimas anarchistų.
X
Šitą sąvaitę slaptoji policija 

susekė ir suėmė 4 anarchistus, 
kurie pagrįžę kokiu du mėne
siu iš užsienio ir jau buvo be
siruošią darban. Anot laikraš
čiuose apskelbtų žinių, jie ke
tinę žudyti policiją.

Bombos.
Pereitą sąvaitę anapus 

Daugu vos policija užėjo san 
įkrovą bombų: vienos buvo 
dykos, kitos pridėtos sprog 
stančiosios medžiagos. Iš tos 
priežasties padaryta apie «s<» 
kratų, bet daugiau bombų 
nerasta. Keletą Įžvelgiamu 
ypatų suėmė.

Užsimušė.
Liepos29d. vidudieni. Stnl 

pų g No 77 nuo 5 gyvenimo 
šokusi pro langą kiman ir 
ant, vietos užsimušusi Morta 
S., Peterburgo moterų medi
cinos studentė. Ji per vakaci- 
jas viešinusi čionai pas savo 
motiną ir seseris. Sau galą 
pasidariusi dėlei nelaimingos 
meilės.

ŽINIOS i$ VISUR morokkiečių ir išpanų kariu- 
! menės atsibuvo visa eilė susi
rėmimų. Pribuvus iš Europos! 

artilerija padarė daug nuos
tolių morokkiečiams. Pasta-’ 
ruošiuos susirėmimuos dingo 
ant mūšio lauko looo morok 
kiečių. Ispanija pralaimėjo 
nedaug. Krito tik 300 karei
vių. Murinai laiko nelaisvėj 
1000 Ispanijos kareiviu. Su 
lyg prisipažinimo vieno mu
rino, paimto nelaisvėn, Išpa
nijos kareiviai, esanti nelais
vėj,yra baisiai kankinami; ne- 
kuriems buk galvas nuplaus
to. Išpanams stokuoja van
dens, kas visai nusilpnina 
juos. Dėl tos priežasties vieną 
dieuą išmirė 53 kareiviai, o 
170 paguldyta ligonbučiuose. i 
Išpanijos kariumenė vis ver
žiasi pirmyn. Ji visai prisi- . 
artino prie didžiausio morok 
kiečiu užsidrutinimo.-

Žemes drebėjimas.
Siena 26 d. rugp. Įvyko di-j 

delis žemės drebėjimas Itali-! 
joj. San Lorenzo mieste be
veik visi namai sugriuvo. 
Miestelyje Monteroni taipgi 
daug namų sugriauta. Didi-' 

lis žmonių skaitlius žuvo. Su- i 
žeistų daug. Sienoj nebuvo j 
taip smarkaus drebėjimo, vie
nok namų apardytų randasi 

i nemažai. Gyventojai baimėj, j 
i Jie bėga į laukus palikę na
mus. Italijoj pats jiopiežius 
randasi, o visgi negal sustab- 

jdyti žemės drebėjimo.

Caras įžeistas. i
Berlynas, 26 rugp. d. Bu

vusia valdžios tarnas, o dabar 
socijalistas, Burcev, apskelbė 
šiose dienose caro užrašus rei- j 
kaluose slaptosios policijos.; 
Jam pasisekė išrašyti veika-i 
lingus punktus, kada jisda 
galėjo susieiti su caru. Iš ap- 
Įskelbtų raštų matyt, kad ca
ras turi kuoartimiausius sau-1 
tikins su šnipais. Jam viskas' 
pranešama, ką jie veikia. 
Apskelbimas Burcevo caro 
užrašų sujudino visą pasuolę

Unijų suvažiavimas.
Tarptautiškam unijų šuva 

žiavimė, kuris dabar tęsiasi 
i Paryžiuje, svarbią vietą užė
mė pradžioje Amerikos pa- 
siuntinis Gompers. Ant jo 
labai užsipuolė kiti delegatai, 

!.jog jis mulkinąs Amerikos 
darbininkus, esąs Įrankiu ka- 
pitalistų rankose ir nenorįs 
eit išvien su visos pasaulės 
darbininkais. Gompers teisi- Į 
uosi, jog sanlygos darbo esą 
Amerike labai skirtingos ir 
kad tokiu budu Amerikos li
nijos negali pasiduoti autori
tetui kitataučių. Bet jis turįs, 
viltį, kad laikui bėgant Ame- ’ 

.rikos unijos prisidės prie 
tarptautiško judėjimo. Gom 

| persui nedavė sprendžiamojo 
balso, suteikė tik patariamąjį, j

Streikas Švedijoj.
Visuotinas streikas, prasi- 

dėjęs Švedi joj 4-tą rugpjūčio 
tęsiasi po senovei anot dele
gatų, kurie lankosi dabar A- 
merike. Išviso streikuoja 300, 
000. Darbininkai laikosi ge
rai ir pasiryžę nepasiduoti, 
kol nebus laimėta.

1$ AMERIKOS.
Streikas Pittsburge.

Streikas darbiuiukų, kom
panijos Pressed Steel Car ne
siliauna. Iš viso streikuoja 
8O(MI darbiuinkų, kurių di
džiuma yra ateiviai, daugiau 
šiai iš Austrijos. Kompanija 
pargabeno skebų, kuriuos pa
viliojo prižadais gero pelno ir 
lengvo darbo, bet nepaaiški- Į 
no, jog reiks dirbti streikierių 
vietoj. Priegtam apsėjo su 
jais labai biauriai: šėrė supu-1 
vusia mėsa, mušė ir laikė už-į 
darytus, kad negalėtų išeit, j 
A ustrijos pasiuntinis atsilie
pė Į Amerikos valdžią, jog 
Austrijos piliečius laiko ver- 
gyboj. Valdžios tyrinėjimas 
parodė, jog apsiejimas su 
skobais buvo tikrai nežmo
niškas, ir keletas iš jų numi
rė nuo supuvusio valgio. Sako, 
kad tuos sudegino darbavie
tėj, nedavė išvežt palaidot. 
Šimtai skebų kasdien pameta 

darbą, laikraščiai plačiai iš
garsino kompanijos šunybės 
ir streikieriai Įgijo visuomenės 
simpatiją, kompanija gi jieš- 
ko susitaikymo ir žadant 
pasiduoti. Taikos teisinai.

Harriman sveiksta.
Ilarriman, didžiausis gele

žinkelių magnatas ilsisi užsi
daręs, neįleidžia korespon
dentų. Sako, buk daktarai 
darę operaciją ir kad jis da
bar jaučiasi geresnis. Kiek 
tame teisybės, nežinia. Biržos 
lošikai paleido paskalą, kad 
jis miršta ir visos popieros jo 
linijų nupuolė prekėje. Svar
biausi geležinkeliai, kuriuos 
jis valdo, jungia Chicago su 
San Francisko ir Seattle. Ko-! 
voje su kitais geležinkeliais jį 
remia garsus kerosino true- 
tas.

šalies valdymas.
Profesorius Giedings Co- 

lumbijos universiteto New 
Yorke prakalboje išsireiškiė, 
jog šalis yra valdomos gaujų 
arba vagių. Amerika yra val
doma vagių, bet reikalinga, 
kad minios valdytų.

Maisto klastavimas pripa 
žintas.

Denvery j buvo susivažiavi
mas gryno maisto draugijos, 
ant kurio nutarta didžiuma 
balsų, jog benzuota so
da, dnodama Į maistą, nėra 
kenksminga žmogaus sveika
tai. Prieš vartojimą to vaisto 
ypač kariavo valdžios chemi
kas Dr AViley. Jis darodė, jog 
sveikas maistas visai nereika
lauja vaistų ir vartojimas 
vaistų tik duoda progą nau
doti netikusią medegą.

Kova už tikėjimą.
Ant Oliver place Bostone 

kilomuštynė tarpe Syriečių 
delei tikėjimiškų nesutikimų, 
kurioj dalyvavo apie pustre
čio šimto žmonių. Matomai, ir 
tarpe jų atsiranda šliuptar- 
niu. Pasirodžius policijai ko
votojai išsiskirstė.

Plėšikas pabėga.
Tūlas Bruliin iš So. Bosto

no, pripažintas už garsų plė
šiką, pabėgo iš teismo, Įsisėdo

Į laivelį ir laimingai išlipo 
aut kranto apielinkėse Kette- 
ry, išsprūdęs iš policijos na
gų. Dabar visa Maino poli
cija apsiginklavus jieško plė
šiko, bet m sugauna.

Žada streikuoti.
New Branforde audiuyčių 

darbininkai pareikalavo nuo 
darbdavių, kad pakeltų jiems 
algą, kuri buvo numušta ant 
10 procentų pereitą pavasarį, 
kitaip apšauksią streiką. Ma- 
uoma yra, jog darbdaviai iš
pildys darbininkų reikalavi
mą be Įiasipriešiuimo.

Kunigužis turi dvi pačias.
Robert Mattheivs, Velšas 

bažnyčios pastorius, Pennsyl- 
vani joj, likosi uždarytas į ka
lėjimą už tai, kad laikęs dau- 
giaus kaip vieną pačią. Jis 
vedė 1907 metuose, bet jo 
moteris turėjo nuožvalgą, jog 
vyras pastorius turi da kitą 
pačią. Ji patyka išvažiavo į 
Velšiją ir patyrė, jog pasto
rius turėjo pačią ir vaikus ir 
siuntinėjo aniems pinigus.
Kiek buvo netikėtų mirčių

New York’o valstijoj ?
Apskaitliuota, kad laike 

praėjusiojo liepos mėnesio 
New York’o valstijoj nelai
mės ir Įvairus atsitikimai ant 
geležinkelių nunešė 915 ypa
tų ir patys save nužudė 132 
žmonės.

Kiek užgimė New York’o 
valstijoj liepos mėnesyj ?

Toje-gi valstijoj laieke lie
pos mėnesio užgimė 12.214 vai
kų. tarpe kurių 224 negrai.

Didžiausios stotys.
New York’e budavojama 

yra didžiausia visoj pasaulėj 
stotis, kuriai paskirta 100 mi
lijonų dolerių. Chicago taipgi 
nenori atsilikti: pradėta sta
tyt stotis, kuriai skiriama 75 
milijonai dolerių.

Chicagos moterys mokyk
loj.

Chicago, III. 19 d. rugp. 
Chicagoje skaitoma 6100 liau
dies mokyklų mokytojų, tar
pe jų 5600 moterų. Šitose mo
kyklose išguldinėjamas yra 
pradinis mokslas ir lauko jas 
vaikai. Visų mokyklų prižiū
rėtoja paskirta viena gabiau
sių mokytojų pana Young. 
Cliicagiečiai tuomi labai už
ganėdinti.

Dėl bedarbės nusižudė.
Chicago, III. Tūlas G. Gerre 

išėjo iš proto ir nužudė savo 
pačią, vaikus ir pats save. Jis 
buvo skaitliuotoju. Dvejus 
metus j ieškojo darbo, bet ne
gavo ir priverstas buvo likti 
bepročiu iš rūpesties.

Port-Arturo karžygis.
Į New Yorką atvyko iš 

Kauno pulkininkas Dzasens- 
kis, kamandavusis artileriją 
Port-Artūre. Jis išbuvo pas 
japonus nelaisvėj 11 mėnesių. 
Dabar įieško vargšas darbo.

Greitas laivas.
Laivas „Mauritania” atėjo 

iš Liverpulio į New Yorką 
per 4 dienas 14 valandų ir 38 
minutas. Ligšiol da nė vienas 
laivas taip greitai neplaukda-



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Nebaudžiamieji 
piktadariai.

Eidami prie klausimo, męs 
privalome pasakyti, kas yra 
geru ir kas blogu, nes kitaip 
uežinosime, kas gerai daro ir 
kas blogai, kelio darbus pa
girti ir keno nupeikti.

Griežto atsakymo apie gerą 
ir blogą mums da nedavė uė 
religija, uė filozofija. nemok 
slas. Tiesa, bandoma yra šilą 
klausimą mažiau ar daugiau 
teisingai išrišti: liepiama ne
daryti kitam to, kas pačiam 
nepatinka, patariama Į>adėti 
Įvykdyti kitiems jų užmany
mus. jų norus, taikytis prie 
gamtos įstatymų, prie draugi
jinio sugyvenimo įstatymų ir 
t. t. Vieuok duoti atidirbtas 
taisykles gero ir blogo — nie
kas nesugėbia. Pasistengimai 
prie to yra. bet jie klaidingi, 
nes viena kokia nors y pa ta 
pasikėsina priversti visus pri
pažinti geru tą. kas jai rodos 
tokiu. Kartais man geri daik
tai kitam visai blogais išrodo. 
Ir jeigu aš stengčiausi man pa
tinkamus daiktus užtvirtinti

bet 
kas

— Maike, tu vis kalbi, kad 
nieko nėra gero pa sau Įėję, vi
sokius dalykus kritikuoji. 
Tur būt. taip jau ir turi būti. 
Žmonės niekad geriau liepa- 
jiegs gyventi, nes pati gam
ta juos neleidžia.

— Apsirikai, seni. Žmonės 

yra tokie pat gamtos produk
tai, kaip augmenys, paukš
čiai, gyvuliai, žvėrys. Gamta 
juos sutveria, gamta maitina, 
gamta juos tobulina ir pati 
juos naikina.

— Kad aš tau kirsiu per 
sprandą, tai nelygįsi žmo
gaus prie gyvulio !

— Tu tik ir žinai su kumš
timis veikti. Arklys teipgi 
moka spirti. Negali susilaikyt 
net tą trumpą laiką, kol pa- 
aiškįsiu.

— Stengsiuos tylėti, vaike. 
Bet jeigu sulygįsi mane su 
asilu, aš darodysu ! —

— Ir teip. visatoj n eko 
nėra amžino. Pati gamta nuo
latos keičiasi, u sykiu su ja 
mainosi ir visi jos produktai. 
Gamta yra turtinga ir duos- 
ui. Ji nelabai rūpinasi apie 
savo produktų likimą, 
skaudžiai baudžia tuos, 
peržengia jos įstatymus.

— Aš niekuomet nemačiau, 
kad gamta baustų žmogų ir 
kad žmogus peržengtų jos įs
tatymus, kurių, man rodos, 
visai nėra. Gal tik tavo išmis 
las, vaike.

— Tuoj aš tau darodysiu. 
Imkime, gamtoj yra šitokis 
įstatymas: šalčio apsireiški
mas. Jeigu tu nepildysi šito 
gamtos įstatymo, t. y. jeigu 
gamta verčia tave apsirengti, 
o tu bėgioji nuogas, tai ji 
tave užmuš. Čia ir reiškia, 
kad gamta nubaudė už ne
klausymą jos.

— Tik šaltis tokis baisus 
daiktas, o daugiau tu, Maike. 
nežinai.

— Bus ii daugiau, tik pa
siklausyk. Gamta mums lie
pia valgyti ir gerti, o kaip 
tik kas nepildo jos paliepimo, 
tas greitai miršta. Jeigu męs 
porą sąvaičių nemiegosime, 
taipgi gamta nubaus mus 
mirtim, nes nepildome jos įs
tatymų. Jeigu męs dirbsime 
sunkesnį darbą, negu mųsų 
kūnas išgali, jeigu męs kvė
puosime nešvariu oru, tad 
gausime kokias nors ligas ir 
turėsime mirti.

— Teip. Maike. Dabar su
prantu. Bet ką tas viskas reiš
kia ? Ką tu nori pasakyti ?

— Aš noriu pasakyt, kad 
žmonės, norėdami užlaikyt 
sveikatą ir gyventi, privalo 
taikytis prie gamtos įstaty
mų, turi atsakančiai aprūpin
ti savo prigimties reikalus.

— Kokie tie reikalai ?
— Jų daug, bet svarbiausi 

šitie: tyras oras, maistas, 
pasilsis, apsirėdymas............
ir kitoki grynai gamtiški rei
kalai.

— Iš kur juos gali imti ?
— Gamta pati pasirūpino 

turėti visko įvalias. kad galė
tų kiekvienas gauti to. kas 
reikalinga jo kūnui. Juk oro 
yra kiek tik reikia. Gali kvė
puoti ir jo vis bus. Vandens 
randasi tiek daug, kad tokių, 

x kaip to, keli milijonai galėtų 
gerti ir vis nesuprastum, ar 
mažėja. Žemė išduoda viso 
kius vaisius. Gamta suteikia 
linus, vilnas, bovelną ir kitas

medegas drabužių darymui. 
Ta pati gamta suteikia žino 
gui pajiegas ir protą kad jis 
galėtų naudotis iš gamtos- 
kaip jam patinka.

— Gerai tu, vaike. nupa- 
sakojei Gamtoj žmones at
randa netik maistą, drabužį ir 
pasilsi, bet ir visokius sma
gurius. Bet kaip juos paimti?

— Juokingas klausimas 
Nejaugi gamta tave muša, 
kada tu geri vandenį arba 
kvėpuoji oru? Ji nekliudys 
tavęs, jeigu tu arsi žemę, ka
si anglis, kirsi medį, valgysi 
vaisius mėsą ir t .t.

— Aš žinau, kad nekliu
dys, bet palicija neleidžia.

— Tėve, juk gamta neap- 
statė savęs policistais. kad 
neleistų jie išjos naudotis ki
tiems. Gamta verste verčia iš 
jos naudotis, o kas jos ne
klauso, kaip jau sakiau, tą 
mirtim baudžia. Da juokiu 
giau. kada tu manai jog 
licija dėl savo reikalo tai 'Ja
ro: reiškia, užsimanė ir bai
do žmones nuo gamtos dova 
nų.

— O kaip- gi.
— Policija pildo savo (Kinų 

paliepimus. Ji tankiausiai ir
nesupranta, ką daro, kam tas teip, kad visi juos pripažin- 
jos darbas reikalingas. Yra 
kita spėka, kuri neleidžia 
žmonėms harmoniškai gyven
ti su gamta.

— Kas tai per spėka ?
— Tai kapitalizmas. Vietoj 

to. kad susitelkti žmonėms ir 
išvien naudotis gamtos dova 
nomis, kad padaryti sau įran 
kius ir bendrai vartoti juos 
išgavimui iš gamtos reikalin
gų daiktu, ivvko visai kas ki- 
tas. Be tam tikrų įrankių 
žmonės negali apdirbti gam
tos produktų taip, kad jie 
tiktų žmonių reikalams. Ir 
štai tie įrankiai įvairiais bu 
dais pateko į atskyrų ypatų 
raukas, o nekuria žmonės li
ko per tai visai be jų. Tokiu 
budu, žmonės be įrankiu ne- 
galėjo naudotis gamtos dova
nomis ir turėjo eiti vergauti 
pas įrankių savininkus. Ne
gana to, įrankių savininkai 
arba kapitalistai pasisavino 
ir žaliąsias, da neapdirbtas 
gamtos dovanas : paėmė že
mę. kasyklas, vandenis, gi
rias ir kitką. Žodžiu sakant, 
jie daugelį žmonių atstūmė 
nuo motinos — gamtos, kuri 
rodo visiems savo turtus-, nori 
visus užganėdinti, ir kas jos 
malonių nepriima, tą bau
džia. Gamta mus verčia gy- 
veuti pagal jos įstatymus. 
Kada męs pildome tuos įsta 
tymus mums labai smagu.

— Kaip tai ?
— Argi tau nesmagu, kada 

tu sotus, kvėpuoji tyru oru, 
apsirengęs ir t. t.?

— Taip. Tuomet labai sma
gu-

— Iš to aišku, kad gamta 
mus verčia naudotis iš jos pa
gal mųsų reikalavimus. Kapi 
talizmas-gi verčia žmogų gy
venti taip, kad sparčiau aug
tų kapitalas, visai atskiria 
žmogų nuo gamtos, todėl jis 
yra negamtiškas ir turėtų 
būti prašalintas, kad žmonės 
vėl galėtų susidraugauti su 
gamta ir malonėtis iš jos 
duosnumo.

— O. Maike, aš labai teno
rėčiau, nes jau labai nusibodo 
skursti. Jau ir pypkės netu
riu už ką nusipirkti.

VERKČIAU
Verkčiau, kad galėčiau 

Ašaras išverkti.
Iš jų tinklą laimės 

Žmonijai nuverpti;
Verkčiau, kad skausmingai 

Nešantiems vergiją
Ašaros žadėtų

Dangaus karaliją;
Verkčiau, kad vargdieniams 

Ašaros padėtų.
Kad išaušus dienai

Jų vargai mažėtų...
Bet veltus geidimai...

Ašaros man b į ra... — 
[Nešančius vergija

Bėdos tebespaudžia.
19. 4. 09.

V- Suširdis.

tų gerais, aš elgčiaus despo
tiškai ir tuom tverčiau negero
vę visiems tiems, kas turi 
nors kiek kitokį sanprotavi- 
r.;ą uz mane, kas turi kitokį 
skonį kitaip išlavintus jaus
mu*. kitokius papročius ir t. 
t. Nebus prasižengimo, jeigu 
aš stengsiuos ramiu perdavi
mo būdu auKieti kituose tą, 
kas man patinka, nes tuomet 
ir tiems kitiems bus geriau, 
kada galės su manim dauge- 
lyj klausimų susitaikyt. Arba 
iai mane auklėja kiti teip, 
kad aš mokėčiau taikytis prie 
jų ir tas taikymosi būtų mau 
smagus. Bet jeigu kiti vers 
mane pildyti tą. kas pagal 
mano nuomonę nėra geru, 
tai, pasiduodamas jiems, aš 
atimu nuo srovęs gerovę.sma
gumą. be kurių neapsimoka 
gyventi. Tuomet aš apskelbiu 
kovą mano oponentams ir 
stengiuosi išlaimėt liuosybę 
mano supratimui ir man pa
tinkamai gerovei. Jeigu ma
no išlaimėjimas kenktų ki 
tiems, tai jie. turėdami dau
giau uz mane pajiegų ir kai
po dauguma, turėdami dides
nę tiesą, gali mane prašalinti, 
kadangi jų gerovė darosi man 
negerove, atima nuo manęs 
gyvenimo smagumus — iš
nyksta tikslas toliau pasilikti 
tokioj formoj, kokioj aš ver
čiamas kankintis. Iš kitos pu
sės. mano gerovė verčia kitus 
pralaimėti gyvenimo tikslą.

Žinant, kaip nevienodas 
supratimas ir nevienodi rei
kalavimai apsireiškia pas 
žmones, reikėtų manyti, kad 
jie amžinai vieni kitus naiki
na. Nuo dalies tokis many
mas yra teisingas, nes žmo
gus žmogų naikino senovėj, 
naikina da ir dabar. Bet svar
biausią rolę šitame apsireiški
me lošia varžymosi už turtą. 
Jeigu aš mėgstu radastų 
kvapsnį ir kitas mėgsta jį, 
tuomet mudu esame draugais, 
gyvename sutikime.nes ir ra
dastas veisti stengiamės abu. 
Su turtu yra kitaip: kaip tik 
aš noriu turto ir kitas, tuo 
tarp mus apsireiškia nesan
taika.

Gamta yra ganėtinai turtin

ga ir plati, kad suteikti žmo
nėms progą nevesti savitarpi

nės kovos dėl savo skirtingu

mo. Socijališki santikiai tarp 
žmonių teipgi neišrauna sy
kiu individuališkumo, o laips
nišką auklėjimą link vieno 
durno negalime nupeikti, nes 
ne.-magumu jis niekam nepa
daro, Jeigu nepatinka kam 
valgyti mėsą, jis gali valgyt 
vaisius, pieno produktus, javų 
produktus irt t. Jeigu kam nej

patinka gyvent kloniuos, jis 
gali persikelt į kalnuotą vietą. 
Jeigu neapkenti šalčio, gali 
a (įsigyventi šiltoj šalyj. Ne- 

į vienodumas žmonių sanprota- 
vimo, nevienodumas jų cha
rakterio skonio ir t t., vra 
reikalingas kaip gamtai, taip 
ir patiems žmonėms Daleis 
kime, pralietų visi valgyti 
vynuoges, kasgi išeitų ? Jos ne 
visur gali augti. Visi žmonės 
susispiestų į šiltąsias ša lis, kur 
net varziai būtų jiems gyven
ti, o šaltesniųjų kraštų žemė 
neatneštų jokios naudos. Ar
ba jeigu visi žmonės uzsima 
nytų rub Juciais būti, kas ta
da atliktų kitus darbus?

Pas žmones yra maž-daug 
skirtingi geidimai, skirtingos 
nuomonės, skirtingas suprati
mas apie gerą ir blogą. Ant 
užklausime: kas geras ir kas 
blogas?— reikėtų išdėstyt vis
ką, kas tik tau rodos geru, o 
tuomet išklausyti kitos ypa 
t< s. kas jai rodos geru, — 
skirtingumų. beabejonės,atsi
ras.bet mažiau ar daugiau — 
tai kitas dalykas.

Bet nejaugi nieko neatran
dame absoliutiškai gero ir ab
soliutiškai blogo? Tur būt, 
ne. Kritikai blogo yra savo 
nuomonių fanatikai, kaip ir 
skelbėjai grynojo gero. Tie ir 
kiti bruka pašaliniams savo 
individuališką supratimą, sa
vo skonį, savo geismus. Grei
čiausiai daugiau šansų turės 
prie pavadinimo geru tas, kas 
nekenkia žmonių sveikatai, 
kas malonus, smagus didžiu
mai žmonių. Vieno namo su
degimas mažiau blėdies pada
rys, negu kad sudegtų 10 ly
gių namų. Vieno gramo nuo
du įpylimas į šulinį neužnuo
dys taip vandens, kaip šimtas 
gramų. Šimto piliečių susi- 
žeidimas neatneš tiek nelai
mių šaliai, kiek atneštų mili
jono 
Galų gale, mažumai 
būti paaukauta 
laimė.
didžiuma, ir tiesos daugiau 
turi pripažinti ir įkūnyti tą 
kas jai rodos geru. Iš 
viršuj pasakyto galime pada
ryti šitokį išvedimą:

Geras yra tas. kas neverčia 
žmogaus peržengti gamtos įs
tatymų. nes peržengimas jų 
kenkia jo sveikatai 
gyvenimą nesmagiu, 
mingu.

Geras pasielgimas 
atsinešimuose vieno į kitą yra 
tas, kurs neverčia kitus prasi
kalsti prieš gamtos įstatymus 
ir nedraudžia jiems gėrėtis iš 
jų suprantamojo gero —, ži
noma, jei tas j ų geras taipgi 
uekenkia kitiems; ir da pade
da įkūnyti jų geidimus.

Geru pasivadinti daugiau 
šansų turi tas, kas didžiumai 
žmonių rodosi geru.

Kitokis supratimas apie 
gerą ir blogą arba piktą — 
vargiai gali būti teisingesnis.

Kas pripažįsta šitą mano 
išvedimą apie gerą teisingu, 
tas turi pripažinti blogu vis
ką tą, kas priešinga šitam iš
vedimui. Piktadariu vadįsis 
kiekvienas tas, kas elgsis prieš 
šituos išvedimus.

Maž-daug supratę apie ge
radarystę ir piktadarystę, to
liau galėsime kalbėti apie 
draugijos elementus, daran
čius jai gerą arba blogą

Pirmų pirmiausiai puola į 
akį pasiskirstymas žmonijos į 
dvi klesi. Be paliovos jos ko
voja tarp savęs, neleidžia vie
na kitai įvykdinti jos geidi
mų. Jeigu dėl nuomonių žmo
nės skirstytųsi į klesas, tuo
met klesų būtų labai daug, 
tuom tarpu kaip męs turime 
tik dvi. Aišku, kad visi žmo
nės negali būti tik dviejų 
nuomonių. Jeigu abi klesi bū
tų lygios skaitliu j ir, viena 
kitai nekenkdamos, skirtin
gais būdais naudotųsi gerove, 
tai abi elgtųsi gerai.

A.Antonov.
(Toliaus bus).

Montello, Mass.
29 d. rugp. atsibuvo L. S. 

S. 17-tos kuopos prakalbos 
ant lauko. Publikos buvo ne
mažai. Kalbėjo A. Antouov. 
Po dviejų trumpu kalbu pra
sidėjo diskusijos, kurios ypa
tingai patiko publikai Atsi
rado tokių, kurie įskundė (>o- 
licijai, kad nedėldieuyj par- 
davinejama esanti literatūra.

išeinančių dainų. 1‘annuėsiu. 
kad dainos yra komponuotos 
žinomo mųsų kompozitoriaus 
p. M. Petrausko, tad galima 
pilnai tikėti, jog šios dainos 
bus tobulos. Todėl turtinges
nės draugijos lai prisideda 
prie jų išleidimo. Piuigus 
siųsti „Kovos’- administraci
jai.

..Birutės Kankles’’2 d spa
lio (October) rengia Dahlgren Policija tykojo kalbėtoją su
są lėj. So 
certą. Tikime, kad ir dabar 
rasime žmonių prielaukumą, 
kurie atsilankys į musų kon 
certą pasiklausyti dainų. Ga
lėčiau nors daug pripasakoti 
apie tai, kokią naudą turi tie, 
kurie prisidėjo prie „Birutės 
Kanklių” ir kokią naudą at
neša, kaipo tokia, pati drau
gija. bet kad skaitytojai ne
manytu. kad aš noriu tik rėk- 
liamą daryti, totlėl tuom sy
kiu tik tiek terašysiu. Vėliau 
kuomet ir vėl pasakysime 
apie mųsų veikimą.

A. Žymantas. 
..Birutes Kanklių’’ pirmininkas.

I

Bostone, antrą kon- areštuoti, bet nie ko nepešė. 

Montellietis.
Cerry, III.

Jau 5 metai, kaip pradėjo 
apsigyventi čia lietuviai Jo
kios organizacijos pas juos 
nebuvo. Tiktai šiemet birželio 
10 diena, susiejo keletas dau
giau prasilavinusių lietuvių ir 
sutvėrė S.L.A. kuopą 2 rugp. 
diena liko surengtos prakal- 
bos. Kalbėjo J. Kasparka apie 
40 metų sukaktuves nuo pra
dėjimo keliauti lietuvių į 
Ameriką, apie S. L. A. apie 
mokslo reikalingumą, kriti
kavo kapitalistišką tvarką ir 

Inurodinėjo, kad tik i>er soci
jalizmą darbininkai išsigelbės 
nuo nelainrų. Norėjo jis su
tveri L S. S. kuopa, bet ue- 
pasisekė. Tarpe kalbų buvo 
dekliamacijos ir dainos. E.Je- 
zavitienė skaitė referatą apie 
Orleano mergelę. Publikos 
buvo apie 100 ypatų. Aukų 
sudėta lėšų uždengimui $5.85 
c. Esant lėšų 8 dol. rengėjai 
patys da turėjo pridėti.

10 rugp- d. susitvėrė čia L 
S. S. kuopelė iš 12 narių, jų 
tarpe yra viena moteris. Tam* 
suuai persekioja ir niekina 
daugiau susipratusius. Mat 
jiems pikta, kad neeina sykiu 
su jais girtuokliauti.

I N. Marijonaitis.

„RIRUTĖS KANKLĖS”.
otk/ru* ūžia aplink tnua. 

liet tirėta mųt iuprazut."

Tema šio mano rašinėlio— 
trumpa auto-biografija dai- 
niuiukų draugijos ,,Birutės 
Kanklės” South Bostoue.

Jau greitai sueis metai nuo 
to* dienos, kuomet tarp* So. 
Bostono lietuvių kilo mintis 
-užmanymas sutverti daini
ninkų draugiją chorą, kuris 
lavintųsi dainų ir tuomi ne. 
maža prisidėtų prie lietuvių 
kultūrinio darbo. Tai minčiai 
-sumanymui tuojau atsirado 
pritarėjai ir nieko nelaukiant 
tapo sutverta draugija ir pa
vadinta „Birutės Kanklės”. 
(Draugijon gali prigulėt vy
rai ir merginos, įmokėdami 
įstojimo mokesties 82.). Išsyk 
į draugiją įstojo 12 ypatų ir 
pradėta lavinties dainų. Pra 
džia. kaip kiekvienam darbui, 
teip ir,.Birutės Kanklėms” 
buvo sunkoka. Sudėtuosius 
pinigus išmokėta mokytojui,
liko tuščias iždas. Kilo klau-’ 
simas: ką daryti toliau? Bet 
pasiryžimas ir energija jaunų 
dainininkų nežuvo,tuojau pa
sigirdo balsai: ..mokėti kiek
vienam už lekciją į o dešimtį 
centų”. Ir visi kaip vienas su
tiko ant to. Darbas, uesusto- 
damas.ėjo savo keliu. Vėliau, 
nutarta surengti koncertą ir 
tokiu būdu, uždirbus pinigų, 
lavinties toliau. Užmanymas’ 
įvyko. Ir ačių žmonių prielan
kumui, uždirbome kelias de
šimtis dolerių, ir tokiu būdu 
pasiliuosavome uuo mokėji
mo už lekcijas. Tas, žinoma, 
pridavė mums dar didesnę 
energiją: atsirado dar dau
giau dainininkų-mylėtojų ir. 
galima sakyt, darbas eina pil
nu žingsniu, jei teip galima 
išsitarti.

Metai sukanka. ,, Birutės 
Kankles” jau spėjo per tuos 
metus daug lietuviams gelbė 
ti ju kultūros darbe. Sudai
nuota apie dešimts ar dau
giau sykių visokiuose viešuo
se susirinkimuose, rengiant 
prakalbas, koncertus ir ap- 
vaikščiojimus. Ir j>er tuos pir
mutinius metus choras daug 
paaugo ir išsilavino. Todėl, 
drąsiai galima sakyti, kad 
„Birutės Kanklės” jau atliko 
dalelę sau aprinkto tikslo— 
lavinties.

Gal nekurie pasakys: „kas 
čia per lavinimosi vien tik 
dainų”. Ne, ne vien tik dai
nų. Męs, pradėdami šį darbą, 
manėme, jog tarpe lietuvių 
rasime prielankumą—neapsi- 
vylėme. Dabar matydami.kad 
męs galėsime lavinties netik 
dainų teorijos ir praktikos, 
bet męs galėsime užsiimt ir 
sistematiškų susirinkimų 
rengimu. kad supažin
dinti mųsų draugijos narius 

* ir svečius-kl ausy tojus su kito

mis mokslo šakomis, pareng
dami popu kariškas (visiems 
suprantamas) paskaitas-refe 
ratus. Pamatuoju tą mintį 
tuomi, kad matoma uolus ir 
nenuilstantis darbavimasis 
draugijos narių. Kituose mies
tuose girdžiasi aimanavimai, 
jog merginos nenori lavinties, i 
o pas mus, tiesą sakant, mer
ginos beveik pirmesnės, negu j 

vaikinai; retai apleidžia prak
tikas. Yra tokių, kurios at
važiuoja iš kito miestelio; mo
ka pinigus, trugdo laiką, bet 
atlieka savo tikslą—lavinasi. 
Toks noras lavinties, priduo- Į 
da ir kitiems energiją; syki I 
pradėjęs, jokiu budu nebeno
ri pamesti, ir. pasidėka veja ui 
tokiam uolumui ir norui, pra
dėtas darbas eina, net gražu 
žiūrėti.

Mųsų draugija, matydama, 
jog labai yra reikalingos dai
nos su gaidomis ir žinodama, 
kad tokios dainos jau yra pa
duotos spaudon, tad mėnesi
niame susirinkime paskyrė iš 
savo mažiuko iždo jienkis dol. 

I ($5) kaipo prenumeratą tų

Į

žmonių susižeidimas. 
negali 

didžiumos 
nes didžiuma, kaipo

>

visko

ir daro 
kenks

žmonių

KORESPONDENCIJOS
Kast llaiiipton, Mass.
Šitas miestelis nedidelis. 

Lietuvių gyvena jame apie 
15 šeimynų ir 75 pavieniai. 
Apšvietimas stovi pas juos že
mai. laikraščius mažai kas 
skaito, užtat girtuokliauja 
darbščiai. North Hamptone 
randasi lietuviška draugystė, 
east liamptoniečiams neparan
ku į ją prigulėti. Beabejonės, 
randasi čia ir pariturinčių 
lietuviu. Darbai eina lėtai. 
Algos visai mažos: gaunama 
po 1 dol. ir po 1 dol. 25 c už 
dienos darbą.

Z. Vitkauskas.
Baltiniore, Md.

10 rugp. d. pasimirė čia
Antanas Radzevičius. 1
jis pas Graif brolius ir liko draugystė. Bet keletą
kaitros užgautas. Pasimirė metųpagyvavuspaįro;pinigus 
staiga. Paėjo jis iš Suvalkų nariai pasidalijo, o $12 bu v u- 
gub., V ilkaviškio pav.. Virba- s’os draugystes pinigų, prezi- 

lio par„ Kaupiškių gminos.
Kibeikių (gal Daugėla irių): 
kaimo. Buvo jis nevedęs, me
tų turėjo 40, Amerikoj jau 
20 metų. Vietiniam mieste gi
minių neturėjo. Draugystė' 
Koperniko.į kurią jis priklau
sė, surengė šermenis. Jeigu 
randasi giminių Amerikoj ar 
Lietuvoj ir nori plačiau žino
ti apie velionį, kreipkitės šiuo 
adresu: Kaupas, 1828 N’ Ca- 
llington avė., Baltimore, Md.

Rochester, N. Y.
Lietuvių čia gyvena nemažai. 
Randasi L. S. S. kuopa, S. L. 
A.kuopa ir pašaipius Gedemi- 
no draugystė. Laikosi ir teat
rališka kuopelė. Yra tokių 
žmonių, kurie niekur neprisi
deda.tiktai girtuokliauja. Pas 
tūlą A.M. Laimutį buvo krik
štynos 13 rugp. d. Svečiai su 

įsipešė. Pribuvus (Milicijai, jie 
liko areštuoti ir užsimokėjo 
po 5. dol.

6 rugpjūčio d. tūla angli 
jonka ėjo ant kapinių apžiu-l 
rėti savo tėvo ir seserų kapus. 
Nežinomi piktadariai nužudė 
ją. Suareštuota 12 ypatų, vie
nok tikrojo žmogmušioda ne
susekė. Į teismą buvo iššaukti 
tarp kitų 4 dvasiškieji. Nu
žudytoji mergina atrasta že
mėj tarpe kapinių ir vienuo
lyno.

Auka M P. Rateliui.
- t ' Keli metai atgal čia buvo 

Dirbo susitvėrus po vardu Lietuvos 
____  J______ K

, dentas ponas J. Gulbinas man 
pavedė paskirti tautiškiems 
reikalams, iš kurių skiriu $5 
Mokslaei vių Paskoiės Rateliui 
pasiųsdamas į „ Keleivio” Re
dakciją.

Su pagarba
A. M. Makauskas

l’inigus($5)priėmiau ir,var
dan Mokslaeivių Paskolos Ra
telio, ištariu širdingą ačiū. 
Įtraukęs tą auką knygon,siun
čiu M. P. iždininkui.

M. P. R. finansų sekr.
St. Michelson.

Vargai žmonijos.
Jei vargai, ką kenčia 
Dauguma ant šios žemės 
Gėlėmis pavirstų;
Ašaros, ką lieja 
Vargstantieji žmonės 
Rožėms pražydėtų;

O tos spėkos jaunos, 
Ką be laiko žūva 
Te lelijoms būva:

Te vargų daugybė
Gėlėmis visokioms
Apmainyta lieka..-

Kas būt per grožybė 
Iš darželio tokio, 
Lietuvaitė miela!

19-1V-09 m.
V. Suk ir dis.

I). B J.
Yonngstomi, Oliio.

Darbai čia eina gerai. Al
gos mokamos yra pusėtinos. 
Kadangi lietuvių randasi ma
žai, tai prisieina tankiausiai 
gyventi pas anglus. Lietuviai 
turi L. S. S. 56 kuopą ir S. 
L. A. 147-tą kuopą. Teip va
dinami šventieji turi šv. Juo
zapo draugystę. Visos jos sto
vi silpnai. Žinoma, šventieji 
neapkenčia tų. kas skaito j 
laikraščius, nes neprisideda 
toki prie jų girtuoklavimo. 
Kaip pasakysi, kad nieko ne
skaitai, tai ir tave į savo tar- ’ 
pą maloniai priims.

K. Kazlauskas.

Alkilinkite laiškus!
Į redakciją atėjo laiškai se

kančioms ypatoms: G. H. G., 
Antanui Vilimui, Petrui Ži
linskui, K. Vareikai. W. Ši
lanskui (iš Lietuvos), D. Sta- 
šiui, J.Navickui, M. Uždavi
niui Juozui Jasinskui, Povi
lui Merkevičiui ir J. Klimui.

HUM0R1ST1KA.
Parapijinėj mokykloj ku

nigas aiškina vaikams,kas tai 
žmogaus dūšia? Dėl aiškesnio 
supratimo sako:
—Dūšia neturi kunoitaigi ne
turi nė galvos, nė kaklo, nė 
rankų, nė kojų. Na, Petrink, 
pasakyk, kas tai yra dūšia?

—Dūšia... dūšia, tai yra 
pilvas.

r
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Ar esi vyras?

J. Beširdis.

AR NE KEISTA?
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Redakcijos atsakymai

Dono Kazokas

str.

(0,2 
žmo 
tur- 
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ministerijon. Pasirodo, 
valstiečių rankose dau- 
yra žemės, kaip dvarpo-

; džiu pranešti ant šio adreso:
J. Rubšaitia.

52 Nodford st.. Clielsca, Mass

Tėvo sūnūs.
(Iš „Liet. Zin ”.)

VYRAI KLAUSYKIT!
Gražus siutai nuo $5 00 iki $35.00. lš- 

prosinam dykai kad ir už puses metų. 
Kalbam lietuviškai — klauskit J. Zub- 
kausko. tulžiausias storas pas

S. II. Harisou Co.,
672 Washington st..

Boston, Mass.

; Kauno gnb Jis išrodo teip: augšto 
ūgio, veidas raupuotas, ūsai ir plaukai 
geltoni. Tas siutas. Kurį pirko mano sko
lintais pinigais, pilkas ir yra žalių siuitą 
straipsneliais. Ceverikai geltoni. Kaip 
eina biskį pasikūprinęs. Kas apie jį pra
neš, tam nepasigailėsiu keletą dolerių. 
Mano antrašas toks;

Antanas \Valintas,
111 Bowen st.. So. Boston. Mass.

Arklys ir 3 vežimai.
Parsiduoda puikus arklys ir 3 vežimai 

už prieinamą prekę. Gera proga pradė
ti vežėjo biznį. Kreipkitės pas

Joną Korzoną,
262 W. 4-th si.. So. Boston. Mass.

Turėkit vagi!
Atgal šešios savaitės atvažiavo iš Chi- 

eagos mano pusbrolis Juozapas Pivoriu- 
Į nas. jieškotiamas darbo. Aš. gera da
rydamas. jį priglaudžiau ir darbą buvo 
gavęs cukernej S. Bostone. Bet metė 
darbą ir paliego 2S rugpiučio, išsinešda
mas mano pinigų $40 00 ir $10.00 pasi
skolinęs, išsivežė siutą Pavogė su vis- 
kuom suvirs 50dol Jis paeina iš kaimo

i Telephone 762 So. Boston.

Dr.F. Matulaitis
Į 495 Broadvvay, So. Boston’e-

Valandos:
į Nno S-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų

KELEIVIS

190. .. metuose paprusinėj Lietuvoje 
labai daug priviso šeškų. Susiėję du,trįs 
kaimiečiai daugiau apie nieką nekalbėda
vo, kaip tik apie juos. Skųsdavos vienas 
kitam apie nuostolius, kokius suteikė šeš
kai. Vienas pasakojo, kad geriausią vištą 
papiovė, kitas kad gaidį, kuris visada jį 
ryte prikeldavo prie darbo, trečias — kad 
viščiukus morčinius išėdė ir t. t. Vienu žo
džiu, į kokį kaimą uepapulsi, visur tik bu
vo šuekos apie epidemiją šeškų. Visi vaito
jo. bėdavo apie baisią nelaimę. Labiausiai 
tomis kalbomis atsižymėjo kaimas Purvi
niai. Nežiuau dėlko: ar kad daugiausiai teu 
buvo šeškų, ar kad visi seni ūkininkai, ku-

vrie daugiau linkę prie kalbų. Čion visai 
baisios paskalos ėjo apie šeškus. Taip per 
vieną kaimynų sueigą, tuo užvedė kalbą 
apie juos. Vienas gyrės, kad jo įlenkiąs an 
tis papiovė, kitas — kad žąsį ir galų gale 
daėjo iki tam, kad net kumelę suėdė/ Bet 
tuom da nebuvo užganėdinti. Vienas kai 
m iečių papasakojo, kad ir žmogų papjovė, 
net ir kaimą nurodė, kur atsitiko ta nelai 
mė ir linkėjo lavonui amžiuos karalystės 
danguje nuo tokios netikėtos mirties ir 
meldė Dievo, kad ir kitus saugotų nuo tų 
šėtonų šeškų. Žinoma, kad musų žmogelis 
yra pripratęs iš vienos adatos pilną vežimą 
priskaldyt. Nėra nieko stebėtino, kad ir 
atsitiko taip su šeškais. Jei būt išgirdęs 
žmogus tas kalbas, kuris niekados nėra 
matęs šeško, būt galėjęs spręsti pagal jo 
spėkas, kad šešk u t-ii didelis,baisus žvėris, 
o tuom labiau,kad ueknrie ūkininkai sakė, 
kad už jo kailį duoda apie 70 rublių ! Nė 
ne dyvai, kad po tokių kalbų kiekvienas 
mąstė, kaip sugaut tą nevidoną. Ne tiek 
dėl to, kad blėdį atneša ir išnaikyt juos, 
bet dėl pelno. Jurgis Rimbą, eidamas na
mo iš sueigos ir mąstė, kaip sugaut šešką. 
Nors jis ir nemanė lupti šešką ir parduot 
jo kailį, nes tai buvo ūkininkas gana ge
rai pasiturintis ir įsigyvenęs. Pinigų nebu
vo stoka: visada pas jį būdavo šimtinė kita 
sąsparoje paslėpta. Bet vis-gi neprošali 
butų sugaut tokį žvėrį. Kailį įtardavus ga
lima duot dovanų savo sūnui. Jis už tuos 
pinigus įsitaisytų gerą pypkę. Eidamas na
mo, jis nekartą kasė pakaušį pienuodamas 
apie sugavimą šeško. Ir štai genijališka 
mintis atėjo į galva. Skubinosi kaip galė
damas namo, kad viskas ne išgaruotų. Par
ėjęs tuoj uždarė vištinyčią, kad nesutaptų 
vištos ant nakties. Prinešė spąstą, pribars- 
tė po laktomis nuodų ir mislijo ištikrujų 
sugausiąs tą kraujagėrį. Vištas visas suva
rė į mergų kamarą, kur naktį gulėdavo 
tarnaitės. Išėmė langą, kad užklupus šeš
kui vištos turėtu per kur ištekt. Valgant, 
vakarienę merginus liepė eit gult į seklyčią, 
bet nepaiškino, dėlei kokių priežasčių. 
Žinoma, nuo tokių permainų mergos rau
kėsi. mislidamos, kad senis ištyrė jų nakti
nius darbelius. Išėjus joms gult Jurgis pri
sakė sūnui gult ant suolo grįčioj ir nesidė- 
ti po galva pagalvės, kad neužmigtų ir ga
lėtų tuoj pabusti, kada jį kels. Čion jis pa
aiškino sūnui savo sumanymą apie sugavi
mą šeško; neužtylėjo ir apie tai, kad už 
kailio pinigus galės nusipirkti sau pypkę.

Jonas nudžiugo iš tokio tėvo suma
nymo. Rimbą susijieškojęs gerą lazdą, užsi 
rangė ant krosnies'! r laukė, kada galės eit 
mušt šeškus. Jonas ilgai vartėsi ant suolo 
ir svajojo apie pypkę. .,Na, mąstė sau, įsi
taisysiu didelę, su purcilėnine galvute. Ne 
vadįs daugiau manęs pien-burniu mergos 
Nekartą jau jis save perstatė vaikščiojant 
po bažnytkiemį su pypke ir rūkant. Po tų 
saldžių svajonių užmigo Bet ir čia svajonė 
dirbo miege. Jam rodėsi, kad jis stovi pas 
šventorių. įsikandęs pypkę su didele, didele 
purcilėnine galvute o ant jos nupiešta gra 
ži raudona rožė. Štai ta galvutė auga, au
ga vis didyn ir didyn, net lūpą pradeda
tęst. Ji iškrito iš dantų, jis atsisėdo ant jos į 
o dantyse kita pypkė, da dailesnė, pni- I 
kesnis. Ta galvutė ir didinosi; štai ir ta iš
krinta. Jis pasijunta sėdinčiu ant jos, o 
dantyse pasirodo da kita. . . Ir nežinia iki 
kol tos galvutės būt užaugę, gal iki pačiam 
dangui, jei nebūt pertraukę tą sapną.. .

Tuom tarpu, kada pas Rimbus visi 
užmigo, Antanas Šniokšlys, kaimyno tar
nas, traukė per pievas pas savo numylėtas 
merginas. Atėjęs ant kiemo. apsidairė, ar 
nieko nematyt ir ėjo artyn prie mergų ka
maros. Sulojo šuo, bet pamatęs savo nak
tinį gerai pažįstamą, tuoj pribėgo artyn ir 
pra Įėjo šokinėti. .. Pamatęs Antanas, kad 
laugas išimtas nusišypsojo prij austi amas, 
kad laukia jo. Priėjęs artyn, ilgai nelaukda; 
mas. šoko į klėtelę... ir ach, nelaimė! Vietoj 
mylimųjų buvo vištos!... Nusigandęs nu
bėgo į kampą ir laukė, kas čia bus. Jurgis 
Rimbą, išgirdęs vištas kvakždant, staiga šo
ko nuo krosnies ir išbudino sūnų. Jonas ne-

I
supratęs, kame dalykas, nenorėjo pertraukt 
saldų sapną, tik po valandėlei atsipeikėjo 
ir šoko nuo suolo. Tėvas liepė griebt dvi
kartę iš lovos ir bėgti užkabint aut lango, 
ir kada jis pabarškįs į duris, jei šeškas į- 
šoks, tada kirst į sieną, kad užmušti. Jo
nas iš lovos traukė dvikartę. Ten gulėta 
mažo vaiko, kuris išbudęs pradėjo verkti. 
T’.oS ruktelėjo jam į kuprą ir liepė tylėti, 
ues kitaip visus žvėris išbaidys. Kūdikis 
nutilo, džiaugdamasis, kad gaus pamatyt 
..šešką’’, tą baisų, didelį žvėrį, kaip jis sau 
mąstė. Visi tylomis prisiartino prie kama
ros. Jonas drūčiai užkabino ant lango dvi
kartę ir laukė, kada visi šeškai sulys į ją.

v
Tėvas pabarškino į duris. Šniokšlių Anta
nas, išgirdęs tokį triukšmą, šoko per langą 
ir papuolė dvikartėm Mažas Vincukas, pa
matęs, kad dvikartė suburzdėjo, neiškentė 
ir suriko plekšėdamas rankutėmis: „Tėte, 
tėte ! Šeškas, didelis šeškas !... ”

Tėvas bėgo pažiūrėti to „šeško”.
Per smarkumą, kojoms užsikabinus 

ko ne parvirto. Pamatęs, kad Jonas stovi 
nuleidęs rankas suriko; „Šėtone, ko vėp
sai ? Mušk, ba pabėgs” ! Bet patyręs, kad 
ue šeškas, juokdamasis sakė: „O, broleli 
mano, koks paaugęs šeškas”.

Maskva. 19. 18. 09.

Tankiai galima pastebėti laikraščiuos 
ironiškus nusišypsojimus iš tų lietuvių, ku
rie baudo ką-nors originališko nuveikti. 
Kokis nors Vinciuuas ar kitas tokis trauko 
pečiais ir sako: pas svetimtaučius to nema
čiau. Ir tie žmogeliai su panieka žiūri į 
tuos dalykus, kurių jiems neteko matyt 
pas svetimtaučius. Tiesa, lietuviai lygšiol 
nieku ypatingu neatsižymėjo nė literatū
roj, nė dailoj, nė moksle. Bet nejaugi tas 
reiškia, kad niekuomet ir nepasirodys savo 
darbais ? Lietuvis yra tokis pat žmogus, 
kaip ir kiti. Jis gali pasiekti tą pati moks
lą. kaiįi ir kitų tautų žmonės. Jeigu taip, 
tai ir išrasti jis gali šį-tą taip pat, kaip ir 
kiti, ir atsižymėti kokiame-nors dalyke jis 
turi tokią pat progą, kaip ir kitų tautų 
žmonės. Jeigu lietuvių tauta yra atsilikus 
nuo kitų daugiau kultūriškų tautų, tai tas 
nereiškia, kad lietuviai tokiais ir pasiliks, 
kad tarpe jų negali atsirasti genijų, talen
tuotų žmonių, kurie galėtų ką-nors naujo 

! įuešti į žmonijos gyvenimą.
Męs turime duoti laisvę žmogui ir tau

tai tobulinti savo individuališką gabumą, 
neprivalome nupeikti originališkus veiks
mus, jeigu jie neatneša mums blėdies.

Jeigu Andersonas-būtų žiūrėjęs, ar yra 
takie išradimai pas kitas tautas, kokie bu
vo jo sugalvoti, jis nebūtų apdovanojęs 
pasaulės savo genijališkais išradimais. Jei-

■ v*

gu Sekspiras, Šileris, Kantas ir kiti geni
jai būtų pasiklausę, ar yra pas kitas tautas 
tokie veikalai, kokius jie užmanė parašyt, 
tai, beabejonės, būtų sulaukę atsakymo — 

L,ne’’. Ir jeigu taip, tai jie, rodos, neprivalė 
rašyti visą pasaulė užinteresavusių veika
lų. Vienok jie nepaiso: jie neuorėjo rašyti 
to, kas jau kitų parašyta, o rašė tą, ko da 
nebuvo girdėję uė savo, nė kitose tautose.

Žmogus niekuomet neprivalo manyti, 
kad reikia veikti taip, kaip kiti, nes tuo
met apsistotų kiekvieno dalyko tobulini
mas, pranyktų išradimų versmė. Reikia 
stengtis nuveikti ką-nors naujo, da nebūto. 
Tiktai tokiu būdu veikdami, žmonės pasie
kė augštesnį laipsnį kultūroj.

Kas stebisi iš originališkumo ir niekina 
jį,tas norisustab lyti progresą. Kas lietuvių 
tautai liepia tiktai tą išrasti kas jau išrasta 
kitų tautų, tai į) rašyt, kaip jau rašė kitą 
tautų rašejai, tiktai tokias meliodijas mu
zikoj ir dainoj vartoti, kokios jau yra var
tojamos kitų tautų, tas geidžia, kad lietu
viai pasiliktų visų tautų uodega.

stebėtina, kad tankiausiai įvairus pa
triotai užsipuldinėja ant savo tautiečių 
originališkumo. Jie turėtų gėrėtis, kad ji); 
tautoj užgimė kas-nors naujo, bet, matyt, 
pas juos stoka....

Atsiskyrimas.
Šilely gegutė kukavo liūdnai. 

Šlamėjo medeliai jauni
Viena tu pas mane graži atėjei, 

Viena ir apleidai, graži.. .
Ilgėjimuos širdį suspaudė skausmai 

Ir ašaros vilgė akis.
O medžiai tolyn vis šlamėjo graudiian — 

Atėjo tamsioji naktis —
Ir debesis vėjas vis ginė greičiau, 

Liūdėjo ir verkė širdis...
Tik rytui išaušus namo parėjau, 

Kad gryžo Į širdį viltis.
V. Suširdis.

t Vilnius Žemietijas įve
dant. Jau surinkta medega 
apie Vilniaus gub. gyvento
ji} tautybę ir apie jų nejudi
namąjį turtą. Visa surinkto
ji medega nusiųsta vidaus rei. 
kalų 
kad 
giau 
nių.

t Užkrečiamosios ligos. 
Pereitą sąvaitę apsirgo Vil
niuje beriamuoju tifu 6 ir 
raupais 5 žmonės.

t Choleros belaukiant. 
Liepos 22 d. sanitarų komisi
ja apžiurėjo rūmų ir žydų 
gatvių namų kiemus, butus 
ir sankrovas. Daug kur rasta 
nešvaru. Sustatyta apie 20 
protokolų.

t Cholera Vilniaus gu
bernijoje. Dianos pavieto že
miečių viršininkas pranešė 
gubernatoriui, -kad Stalšiulių 
kaime (Leonopolio valšč.) ap- 
sirgę cholera 2 žmogų, kurių 
vienas jau miręs, antrasai gi 
taip-pat vargu beišgysiąs.

t Apie universitetą Vii 
liillje. Greitu laiku bus su
šaukta visų Lietuvos ir Balta 
rusijos visuomenės įstaigų at
stovų susivažiavimas pasikal
bėti apie universiteto Vilniu
je atidengimą.

t Katorgininku dainos. 
Neužilgo ketina atvykti Vil
niun Eichenvaldo choras, ku 
ris padainuos katorgininkų ir 
gyvenančių Sibire visokių tau
tų valkatų dainas. Eichenval
do choras visur turįs didelį 
pasisekimą.

t Nauja apsidraudimo 
draugija. Sumanyta įkurti 
Vilniuje savitarpinio gyvybės 
apsidraudimo draugija. Įsta
tymai greitu laiku bus įduoti 
gubernatoriui užtvirtinti.

t Javų derlius- Rugiai, 
avižos ir miežiai Vilniaus gub. 
užderėjo šiemet gerai; šienas, 
dobilai ir bulvės pusta ir der
lius nekoks.
Tvirtovių panaikinimas.

Vilniaus ir Varšavos karo 
apskričius aplankė generali
nio štabo viršininkas gen Įeit. 
Mišlajevskis. Jo atsilankymas, 
anot laikraščių, esąs surištas 
su kai-kurių tvirtovių viršuj 
minėtuose karo apskričiuose 
panaikinimu.

į Kaunas. Žemietijas įve
dant. Pirm įvedant žemietijas 
Kauno gub. apskaityta žemės 
turtas, priklausantis įvairių 
tautų žmonėms. Lenkams pri
klausąs žemės turtas įkainuo
ta į 30,873,256 rb. (45 proc.), 
viso Kauno gub. privatiškų 
žmonių žemės turto, rusų kil 
mės žmonėms priklauso že
mės turtas—į 17.883,209 rb. 
[26,1 procen.], lietuviams pri
klausąs žemes turtas įkainuo 
ta į 17.366,534 rb. (25.6 proc ), 
kitų tautų žmonėms priklau
sąs žemės turtas įkainuotas į 
1.536,362 rb. (2.6 proc ), žy 
dams priklausąs žemės turtas 
įkainnotas į 151,954 rb. 
proc.) Visas privatiškų 
nių (ne valdžios) žemės 
tas Kauno gubernijoje 
n uotą į 67,992,400 rb.

5 Rugsėjo 24 d. prasideda 
Šiauliuose Vilniaus Teismo 
Rūmų posėdžiai. Rugpiučio 
25 d. bus byla 53 žmonių, 
kaltinamų pagal 129 
krim. įst. [agitacija].

5 Rugpiučio 19 ir 20 d.bus 
„Saulės” narių visuotinas su
sirinkimas; rugpiučio gi 20 ir 
21 d. „Kunigų savitarpinės 
pašalpos’’ draugijos narių vi
suotinas susirinkimas.

5] Liepos 17 b. užtvirtinta 
keturios naujos draugijos; 1) 
Ukmergės mokinių savitarpi
nės pagelboa, 2] Skaitymo 
mylėtojų Panevėžyje, 3] Juos

vainių ūkio ratelis ir 4] Fazei- karčių kaimo. K» apie jį žino,

I vės ūkio ratelis.
Rugpiučio 4 [17] diena 

paskirtas metinis vargonin- 
kų draugijos narių susivažia- •' 
vilnas. i i

O nuo 5 (18) d. dvi-sąvaiti 
uiai „kursai’’ vargoninkauis. 
Bus išguldoma:

1) Gregorijaniškasis ir clio- 
riškasis giedojimai.

2) Griežimas aut vargonų.
3) Bazn. apeigos, paliečian

čios muziką ir giedojimą, o 
taipogi skaitymas „Direkto
riaus Chori” (Rubricelėi) ir

4) Muzikos teorija ir garino- 
uija [paviršutiniu budu'].

t Žemaičių Kalvarija.
[Telš, pav.] Per didžiuosius 
atlaidus, liepos mėn. pradžio- 
je, buvo susirinkę Kalvarijon 
daug sargybiuių. Tvarką pri- Bilinų. Skopiškio parapijos. Zarasų aps.. 

dabodami, eidami Į>er mieste
lį pamatė vaikiną A. M. lipi
nantį kaž kokį didelį popierį, 
juodomis ir raudonomis raidė
mis išrašytą. Sargybiniai, ma
nydami, kad tai kokią pro- 
klemaciją lipdo, norėjo jau 
suimti vaikiuą. Vaikinui te
čiaus paaiškinus, jog tai bu
simojo teatro afiša, ir žmo
nėms pradėjus juoktis, tad 
sargybiniai. nemokėdami 
skaitytenorėję suimti niekuo 
nekaltą vaikiuą, susiprato pa
starieji be reikalo kimba ir.
paleidę vaikiną, nuėjo sau. 

Kankorėžis.

t Žasliai. [Vii. gub.] Bai
sus atsitikimas. Šiomis dieno
mis žuvo Žasliuose geležinke
lio mašinistas A. Malinovskis. 
Traukiniui stovint prie Žas
lių stoties pliūpterėjo iš gar
vežio katilo vanduo. Karštas 
vanduo apliejo mašinistą A. 
Malinovskį, nuo ko jis tuojau 
ir mirė. Baisiai išrodo velio
nio kūnas: nuo galvos, rankų 
ir kojų nusilupo oda ir išlin- ?i,J‘.Keleivį”, 
do viršun išvirusi mėsa. trba ,, Kataliku. *Nukentėjo taip pat ir ma-1 dovanų,
šinisto "pagalbininkas įsako- rašyk šitokį adresą, 

vas, kuris tečiaus ne taip ap- 
šuto, nes toliau nuo katilo 
buvo. Isakovas dar gyvas ir 
yra viltis, kad išgys.

t Traupiai. (Ukm. pav.)
Žmonės čia mažai dar skaito 
laikraščius. Ateika tik kele
tas egzempliorų ,,Šaltinio’’. 
,Vienybes”ir,, Vilties”., .Lietu
vos Žinių” ir „Lietuvos Ūki 
ninko” nepareina, rodos, nei 
vieno egzemplioriaus, nesmų, 
sų klebonas užšiuų laikraščių 
skaitymą keikia iš sakyklos. 
Žmonės, žinoma, bijo „peklos 
mukų” ir... neskaito tų laik
raščių.

l*ajieškau draugo Petro Kalčinko 
Jouo Gargeno ir Jono Šinkūno. Paeina 
visi iš Kauno gub., Panevėžio pav., Bir
žų parapijos.

P Daugvietis.
-(ox 5115. Concord, Mass

Pajieškau Antano Račkaucko (muzi
kanto). Jis trįs metai kaip Amerikoj. 
Pirma gyveno So. Bostone. Turiu labai 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Aleksandra Biakiašia.
IS Linierick st., 
Gardner. Maus.

PIKNIKAS
Bostono Latvių Darbininkų Draugija 

rengia ant 6 Rugsėjo (Labor Day) didelį 
pikniką, kuris alsi bus OK L AND GROVE, 

Į RAST DEDHAM. Bus šaudimai. lenk- 

' tinęs, šokiai ir 1.1. Užatsižymėjimą bus 
i duodomcs dovanos.

P. S. Važiuojant, nuo Dudley st. rei
kia imti U’ashington & Grove arba l>e- 
dliam arba Kast SValpole karą, išlipti ties 
Grove st. ir eiti (važiuojant reikia imti 

I Oakdale karą) iki Boidon sq., nuo lenai 
pasisukti Centrai gatve žemyn ir perėjus 
per tiltą, eiti paupiu iki pat pikniko vie
lai- * %•

UŽSIRAŠYK LAIKRAŠTĮ,
O gausi dovanų didei naudinga knyga 

..DAKTARAS KIŠENICJE”, ‘kurioj 

telpa daugy be receptų nuo visokių ligų 
ir papuošta paveikslais. Preke tos kny
gos su gražiu apdaru $1.00. Bet kas už
sirašys pas mane vieną iš šitų laikraš- 

,Lietuvą”, Vienybę L.” 
ant metų, tas gaus tą 
Siųzdaiuas pinigus už-

M.‘PALTANAVIČIA.

15 Millbury st., Worcester, Mass.

V. Laukiniui. Iš Ganlne- 
rio tilpo jau kelios korespon
dencijos, kuriose buvo nuro 
dyta beveik tas pats, ką Jus 
rašote. Būtume patalpinę Jų
sų korespoudenciją su su
trumpinimais. bet kad meldė- 
te netrumpinti, tai netilj 
nes daug vietos užimtai.

Newbritani»‘čiui. Mums ro
dos. parankiausiai butų par 
duot Jums seną Anglijos pi 
nigą pagarsinus apie jį ang
liškuos Anglijos arba nors 
Amerikos laikraščiuos ir pra
nešus ten pat savo adresą 
Konsulis vargiai gali Jums 
prigelbėti.

MONTELLO 
Lietuviška 

Krautuve 
Vyriškų ir moteriškų drabužių: Marš
kinių, kelinių, kalnierių, panėekų ir tt. 

KRIAUČIŲ DIRBTUVE: 
Siu.am varams ir moterims naujus siu 
1 us ir užlaikėm visokias materijas. Iš
valome. išplaujame ir išprosiname senus 
Darba atliekame greitai ir gerai.

II. STANKUS 
681 N. Main ir kampas Ames streets 

MONTELLO, MASS.

Tu tankiai aut gatvės su
tinki sveiką ir drūtą vyrą, ku
riam tu to visko pavydi. Jo iš
žiūra, jo ėjimas ir būdas, ku
riuo jis savę neša, liudyja.kad 
jis yra tvirtas ir sveikas ant 
kuuo ir dvasios.

Tu sutinki kitą žmogų, tik
rąjį silpnumo ir nupuolimo 
į>aveikslą. Jis viską daro su 
ueapykauta. Jis yra nusimi
nęs, nes jis niekam netikęs. 
Prie jo fiziškųjųelemeutų yra 
prisidėjęs protiškas kentėji
mas, ko pirmutinis žmogus 
visai nepažįsta. Nors jis žino, 
kad jis serga, jis žino, kad ir 
kiti mato, kad jis nesveikas, 
bet jis nežino ką daryti.

0 tame yra viltis.
Kaipo specijalistai gydy

me vyriškų ligų.męs tukstan- 
■ čiams žmonių, neturėjusių jau 
vilties išgyti, sugrąžinome 
spėką ir sveikatą. Tuom dide
liu darbu męs užsiima m jau 

Į daugiau negu 20 metų ir per
leidom daugiau negu 50,000 
įvairiausių ligų. Todėl, jei tu 
esi silpnas, nusiminęs, jei tau 
stoka fiziškų ir dvasiškų spė
kų, ateik pas mus; męs išgy- 
dėm tūkstančius kitų, išgydy
sim ir tave. Ne žiūrėk, kad ta
vo bandymai su kitais dakta
rais buvo be vaisių. Ne pra
leisk šitos progos. Sergantis 
žmogus yra pats sau sunkumu 
savo šeimynai ir net visai 
draugijai. Bet tu gali būt iš - 
gydytas. Ateik pas mus šią
dien.

Męs gydom nervų ligas, ner
vų silpnumą, votis, odos ligas, 
užnuodijimą kraujo, reuma
tizmą ir kitas visokias ligas.

Mus elektriški ir moksliški 
.aparatai yra geriausi visoj 
valstijoj.

Reikiant, darome tirinėji- 
. mus su X Ray mašina.

Apžiūrėjimas ir patarimas 
dovanai.

Professor George H. Payne, 
America’s Great Medicine 

Specialist
585 Boylston st., Boston,

Ofiso valandos:
nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 

j Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai. 
Kalba lietuviškai.

Paj ieškojimą i
Pajieškau savo tikro brolio Juozapo 

Gruinio. 10 tr.i tij aitra) girdėjau, kad g> • 
veno Kanadoj mieste IVinnipeg. Labai 
bučiau dėkingas, jei kas man prane-tų. 
ar jis da gyvas teber. ar miręs jau.

Petras Gruinis, 
Box93, North Jay, Me.

Paji eškau savo brolio Sabas! i jono Va
laičio (John IVhite), Suvalkųgub.. Nau
miesčio pav. .Kiliulių valsčiaus. Karališ- 
kių kaimo, ’is gyvena Boston. Mass. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

Kazimieras Valaitis.,
13 Union avė., VVorcester, Mass.

Pajieškau savo draugo Adomo Samu 
tos; paeina iš Vilniaus gubernijos. Tra
kų pavieto, Butrimonių gmino. Radonų 
kaimo. Girdėjau, kad jis gyvena Plv- 
mouth. Pa. Jis pats ar kas kitas pra
neškite šiuo adresu:

Peter Ravinskas,
1322 Meylert avė., Scranton, Pa.

Pajieškau Stanislovo Butkaus, paei
nančio išEržvilkio vai. Vačigipio par.,



GARSUSIS PASAULEJE 
Profesorius Medicinos

300.

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

COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

l>KE< h i.V

MOTERIS IK MERGINOS!

i

hR U’GYSCIV ATIBA1

S. F. PolakiewiczD. Venckų Vlf)

OFISAS: I

SVlVHOAdV

***««««*««:****»■* ***** *

Parduodam
Laikrodėliusra n

Meldžiame kreiptis šiuo adresu:

R
■IN

ie ant
v iškas 

z no-
Knv-

jeigu kuris nedagali kokia 
neprivalo leist laiko.' bet tuo-

Koks alsavimas, 
vidurius. Ar skauda

is
A

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

ir sveikatos Patarėjas

ŠValtham ir Flgin

Offiso Teleph 397-1 Cambridge.

Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge.

"TABAKAS"

DR. J. E. THOMPSON.
342 W. 27-th street. NEIT YORK, N

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. iki 5 vai. po pietų. 
Nedėiiomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

53 5th street^ CAMBRIDGE, Mass.
Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv vieta: 37 Pift street. Cambridge.

niai. sidabriniai ir 
nikeliniai.

Telephone Bark Biy 2350

Dr. Lewandowski

Y.

Mųsų tavorai yra 
augštos vertės, bet * 
kainos visų tavorų 

labai žemos.

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

! kuogeriausiai už. nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik- 

i štynų

laikrodėliai: auksi-
....

*

*

<£» 387 Washington st
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No. J. 82
Tiktai $3.95,

Lsb&i puiku*? nuolatinis kalendorinis 
laikrodėlis, kuris visada parodo se
kunda®, minatae, valandas, eanvaites ir 
mčn^eio diena?, menesius ir visada parodo 
kaip menulis stovi. L’žlaiko labai g**rai 
I a ką ir yra pilnai per ms’ų firmą gva- 
r ant notas. Pryšakye labai puikus, 
auksinas rodykles ir pu auksiniais pagra
žinimais. Kito® firmos parduoda tą pat| 
laikrodėli už k*-!!s kartus daugiau®, bet 
m®« paleid už tą prekę, kad apgarsin
ti mųsų pirkly.«tę. n<>e norime parodyti sa
vo tautiniams. jopmęs galim® parduoti 
gere®niu« tavorus ir pigiaus kaip svetim 
tauciai, n®s mų^ų firma yra labai didele, 
i r m^® pirkclam: daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti iš Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lenciuge’io duodame už $3.95, mųsu 
draugystes sąnariams už $3.55, o eu auk 
siniu (gold filled) labai puikiu lenciūge 
Hu už $4 95. Kiti parduoda tokiu? lenciu- 
gCiius po kelioliką kartų daugiaue kaip 
mąp.

Kas prisius pinigus per pautą, laikro
dėlis tuojaus bus į.-s^ųsta® p**r pa<’tą mu
šu kaštu. betjHgu kas nori užsimokėti i.ž 
ta vorą ant ezpreeo.tada eių«im® p*r expre ą ir pirkėjas užsimokės visus prieiuntlmo kastus.

Per mųsų draugystę gal! m a gauti visokiu® tavorus pigiau kap kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 942 Lombard St., Phi’.adelpb a. Pa., at.hkame visokius drukoriakr.s darbus 
Ir išleidžiame didelius kataH'>gu? nuo visok u ta vorų visokiose kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiusime mų?ų kataliogn® dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

nesiūlome ir negarsiname jokių tavorų uždvką, apart mųsų kataliogo. bet parduoda
me gerus tavorų® pigiaus k ttp kiti. Tie. kurie gar®ina*i ’r prižada duoti ką nors už dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo jų reikia saugotiesi, nes už dyką tavorus duodant niekas prekys
tė* n-gal i t.

Mųsų yra tikra lietu vi? k a kooperatyviška draugyste ir kiekvi*nas gali prie mų®ų drau
gystes prisirašyti. Akcijos yra po vieną doleri ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metą. Prigulinti prie mų«ų draugystes gali tavorų® pirkti 10 procentų pigiaus kaip 
kiti, l’žkvieciame visus tautiečius prie mų»ų pirkliškos draug’. stes pri-ira-yti nors su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Order iš p^o arba reęįst.ravotoje g^omab je.

ATLAS TRADING ASSOCIATION. D l< 5 P 0 8ox 722
41O-41S-42O S. St. i LoiiiIkihI St.

Iii
B rutulu ai

Vielines Žinios.
Iš 30 Į 31 rugpjūčio į kam 

bri'tge vaidybos namą Įsiver
žė vagis ii su pariuktais rak 
tais atidariuėjo visas spintas 
ii rašyta liūs; išvertė viską 
nuo vii ?aus lig dugno ir daug 

L -klimentų išmetliojo apie 
tą. Kiek padaryta blrdies 
nežiuia

Ilri 
da

Tūla Koše V'aseusuug, 17 
metą amžiaus.tapo suareštuo
ta uz pardavinėjimą smulk 
menu be tam tikro leidimo, 
l'tariiinke, kada stojo ji prieš 
teismą, patrolmanas Flalier 
y. kuris ją suareštavo, pra

dėjo prašyti sudžius, kad pa
sigailėtų uždedant jai baus
mę. tiesta mergaitė dirba dėl 
palaikymo visos šeimynos, ku
ri susideda iš mažu vaikučių 
ir negalinčio dirbti jos tėvo. 
Sudzia uždėjo jai bausmės lc. 
bet ji ir to neturėjo. Tuo 
met i>olicistas padavėjai reti 
tą kuri ji užmokėjo sudziai.

Keistučio
A kuopa 
t aminėji- 

sukaktu viu

Prieiti j Uedėlioj 
1 > te ir kartu S L 
surengė prakalbas 
nini 40 metiniu 
nuo į radži< s lū t»»vių atėji 
tės Ameriko!! Kalbėjo kun.J 
ir'1 Ž Iii rkaiit < a letaskai 
bet >ju. Ta r ; m s<- pui 
grieže 1). 1. K. Geeel 
uas ir dainavo .Birut- > K 
Iių” choras. Bnv > 
kelekta j i adi • i u 
lų rankvedeliams.
-555, 91.

DIDELIS BALIUS 
BOSTONE!

Tari aktų bus kalbos, dainos ir de 
m.u įjos Kalbės garsus kalbėtojai 

Mas?. valstijos li-ras F. Matulaitis ir 
Antonov.
Bustai pirmutinis toks iškilminga?

asi iiikstiunimas t ar [k- I.awreuco lietu 
\ u Kadangi minėtas Reikalas bus pir- 

a karta [“eroatomas l.awrencv ant see- 
iio? ’odė kxieči<mi- atsilankyti netik 
visus vietinius, bet ir iš apielinkės lietu
viu? ĮŽANGA tik 25c.

. 4 k I.SSA KOMITETAS.

Siuomi jums pranešu. 
ka<i siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes irt. t.; prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip. kad ir pigiaus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ON A BAKON MČIl TE 
H>5 Broadway, So. Boston.

,.ČT? NAUJIENA! K 
-BKOADB1NE H \i.L ’

A bau v ir kampas l>over strve:?. 
l-? dil'*,i:i ant vestuvių arba ?eip ko- 
, e:ns . . :? ja.kąliams. s.; visai? reik:.- 

_ ? a s už $15 (Hl.
Savininkas J SIDMAN.

20 Lacoiiia st. Boston,Mass.
Telephone 1364-4 Trvmont.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas. 
Pu 

rilį dirbtuve
ausia kritu 

Turinu 
audimų ir 

sukltK-s Dirhame 
puikiausius 
:»verku < us. 
žitirėt mus 
Mūvėk, o 
t ur»'t 
mę» 
tuoj

gra/u ura 
if&hiite 
padarų t.

Z.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN *) 

Di<iž:au>ia knmtuvėčeverykiĮ 
r pasipih Šimų S<>. Bostone.
Užlaikome u-nausius naujausios tun

uos vyri-kua. moteriškus ir va kanu če- 
veryku- i /laikom teipgi v įsokias skry
bėlė?. marškinius ir kitokius pasipuošt- 
niu aįal-rus. Visus tavorus parduodam 
už pigos prekes Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.
238 Bi'oithvuy, So. EikLui.

Rusiška-1 .eu kiška • Liet u viską

_A PTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

K)11N E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę. 

3s*> Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 015 Broiuhvay.

Mano dirbtuvė yra įrengia puikiau 
su. . naujausios mados įrankiui. Atlie
ku daiba ar'istiškai. Padarau fotogra 
!i as kuopuikiausiul. tnalevoju natūra 
iiškoni parvoui. iš ma/ų Įiadidiiiėju ir lt 
Esant reikalui ■ inu į namus fotografuo
ti. teipgi netleldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Temykil! Tcmykit
DIDELIS PARDAVIMAS

•i k- 
p::<i:iryta 

nu k y k 
Surinkta

tam visokius Draugystėm? 
Kukardas. Sarpas. K .

V, ;ia- a? ir bažnytine? Ka- 
A : e na. \ isokius draugv?- 

var «• amu? daiktus Mi.?u 
us atsakantis, nes patys da

ne samdininkai. l'raš<'m'- 
•augysčiu kreiptis su 

į jii i'iais reikalais prie

M. A. Norkumis
l62Pi»?iH< tst ,LAUKĖM E.Mas?

I Brookline'o gelžkelio sto- 
atsilankė į lėšikai, atsira- 

kinogeležinę šėpą ir pasiėmę 
>25 vėl užrakino ir prasišali
no.

IS

Bostono ko- oper> ty viška 
įiieno globėju draugija nuta 
re nuo 1 dienos rugsėjo pa 
kelti ant pieno parėkę.

~ 55
Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS it RESTORACIJA 
sartą pas mus atsilankys 

To n ' kad nesigraudys: 
vyną: mus gardžiausi, 

•ara iš Turkijos, geriau?

Lozowski & Yudeiko r Co
■4 BroadA-ay ir 259 I). St..

s«»uth Bestos, Mas?

Gvarantuotas per F. \V. SEVERĄ CO.. sutinka 
apie \ alkius ir \ aistus nuo 3<> Birželio 1‘mii metų.

S. B. KLE1N
Visokie cigarai, lebakas ir ciga

re. u pa<al svhulesale ir retail 
pr»ku Užlaikom gražiausius at- 
v rus l i-školius ir rusišką ir tur
kiška tabaku.

C <>

228 Broadway
kampas C st.

South BOSTON, Mass

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

Visokias ligas gv 
dau pa? kmingia- 
usiat. A-.eikit tie
sink pas mane 1 
trepais ; viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesi r 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967 -a Ric»»mun<

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, t**ipgi it 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

Hilliani ('. Brūzga.
John J. Lowery

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

Tki.kphonk. 21027 So. Boston. Mas

Vienintelis letikiškai-Iietuviskas dak
taras Bostone irMassachusetls Valsti.-j 

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

Ovai. '• s vai. vakare.

419 Bo.vlston st. ruimas432 
B 0 S T 0 N, - - M ASS.

Visokie moterų ir vyrų |>are.laii Jaku- 
les. Sijonai, Slebes. teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrvnos. valytos, viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nor? pats sau'

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

South Boston, Mass

LIETI VIU UŽEIGA
- PAS —

CHAPLIKA

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

Kroniszhs Reumatizmas,
Skaudėjimas pečiuose, kaklo sustingimas, 
išsisukimas kaulų, Įvairus sutinimai, su
mušimai, žaizdos, raumenų sopuliai — vis
kas gali būt numalšinta vartojant 

SEVEROS šv.GOTliARDO
ALIEJŲ

ant skaudančių vietų. Šitas aliejus suma- 
zįs karšti, prašalįs skausmą ir apsaugos 
kraują nuo užsikrėtimo, kas gali greit pa- ■v 
sidaryti nuo k:ekvieno užgavimo. Šitas 
aliejus yra tikras linimentas visuose atsiti
ki muo.-e ypač taimeriams, amatninkams 
ir darbiuinkams. Geriausias vaistas odos li
gose. Kaina 50c.

Negalėjo rasti atsakančio vaisto
Turėjau skausmą strėnose, ilgai suko man kojas ir 

atsakančio vaisto. Kas kartas man darėsi blogiau, bet syki pamėginau 
Severos šv. Gothardo aliejų ir jis mane paliuosavo nuo visų skausmų’’.

Ant. Žencina. Westviile,III

Gaunamas visose aptiekime. p::me<riižiofiĮ

Skilvio Ligos
atsiranda paprastai nuo negero ma 

limo suvalgyto maisto.. Čia priguli už
kietėjimas, dispepsija, reumuo, vėmi 
mas. Visuose tokiuose atsitikimuose

SEVEROS GYVASTIES RALSAMAS
pasirodė geriausiu vaistu, urnai pa 

gerinančiu sergančio padėjimą, 
duoda sp ką žmogui po ligai ir 
stiĮirina senatvėje, Geriausias 
tas pagerinimui malimo.

Kaina 75c.

1 Vi
Sll 

vais-

Saugokis!
Dabar kada oras teip greitai maino

si žmones paprastai nedaug paiso apie 
savo sveikatą. Pasekmėje to nepaisy
mo gauna slogą, pradeda kosėt, bet ir 
ant to neatkreipia a t ydos. Taigi j>«r- 
sergeme jus, kad saugotumėte^ kosulio.

SEVERAS RALSAMAS PLADCZIAM
išgydė tiikstanšius tokių ligų. Jis 

yra visiškai nekenksmingas, o pasiro
dė neapkainuojamu vaistu plaučių li
gose. Yra tai geriausias vaistas nuo ko
sulio. Kaina 25c. ir 50c.li

CEDAR RAPIDS

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
japu neturi mano kataliugą rašy k šendien o apturėsi gereusių armonikų, skrlpkų 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybą kitokių tnozikaiiskų instrumentų. Cisto au" 
kso 14 K. Šiiųbinių žiedų, dziėgorių. lenciūgų, špilkų, kok ikų. kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų. visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygij kokiu tik raudasi lie- 
tuvišk >i kainui, gražių popierų dėl rasimo gromatų s i pnikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink k >:;xer: : - tuzinas i:z 25c 
5 tuzinai tiž$!,oo, l(>>-> už $ė.ixi. Lietuviška L: :ja ar ■ 
seno ir naujo te-- i:n<-:i,o liet uv Akom Ii • ■■■ ,m p-... 1.;
ryta, prekė su prisiuutimu :J3,0ų. Elektrikinis žiedą 

kiltu), atgaivinimo k. ;:i:; >. s- 
kių ligų, 'i'uk'tai.č ii e.i 
paauksuotas art 20 tnė-', p , 
kitę savo ’:krų ad-esa ir u ž ė 
taioga dysni su 4.*0 paveikslais ir 10t»0 naudingu daiktų.

Štornikam. agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta 
voru? labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.
W!1.KEWICH, 112 Grand St. Brooklyn, M. Y.uoktte: K.

ftiStaS
7d: učei atida

ro reumatizmo, sudnitinimo 
ataisimo nervu ir daugybę kitę 
ų dekavoja tiž ižgvdvma, 14 K 
e’kė f ‘ 00. prast.) S’,imi. Pri.-ilĮs 
• markę,) apturėsi šio mėti; ka

Lenkiszkas-Ličtuyiszk'S Dentista
!»r. s ANDRZEJE4VSKI

HOTEL UI.LYDĖ
Issl.ella st . kampas Uolumbus avė, ir

Be.k-ley st . BOSTON, Mass.
112 < at: liridge st.. E. ainbridge. Mass.

• >ft?o vaianao?
■o iš iv o r nuo 7 ki 9 vakar.-

Nedek mis nu - 9 iki 10 iš ryto :• nuo
4 iki 7 vakare.

Kalba Lenkiškai, Rusiškai Vokiškai. 
Francuz.iškai ir Angliškai.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SrKCIAL1ŠKI MAS.

366 Secoud So. Boston, Mass

Sveikatos patarėjo
C-ro JONO E. TEOMPSONO

Direktorius
I.ietm i?ko? Gy< yklos D-ra? THOMl’StiY 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris liktai į kreipsis, bei parašą? tikrai 
paliks išgydytas, net i? tokių ligų, kurių 

Akiara: neįstengė išgy(iui. K*, 
daogi Asai pabaigė augėlesnius mokslu? 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi- 
ę.no?, chemijos ir chirurgijos.

Ji-ai gydo visa? ligas: paprastas, chro
niškai užsiseni -usias. veneriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kita? l.gas, paeinančia.? nuo jaunystė? 

ir savižagystės.
(kirmėle) prašalina į 24 va-

išdykumo
Soliteri 

landas.
Todėl.

nors liga.
aus prisiųsti D-rui Tliomson'ui apra- 
ymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
akštą. o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
:■ ;m. kuria tikrai išsigydys. Išgydy

mas gvarantnotas. Patarimai veltui.
/

Amžius.
Kiek svėrėto.
Kaip seniai sergate.
Ką la iausiai skauda.

Ar ture ei kada nors kokia h’t’ška liga* • * -c

jei turėjot parašykite koktp
Ar neužs imdavo, savižagyste.
Ar skauda ums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite.
Ar skauda

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

ar panelė
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susinę 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budi: apturėsite pilną sveikatą.

Lenciugelius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus 

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

VVashington 
Jewelry Co. 

(vienus trepus) BOSTON, MaSS.
J V 01)0 METALO 

XV OLA TINIS 

I K AL E N I) ORI NIS 

mūsų draujo’stes sąnariams už ?3.55.
LAIKRODĖLIS

Uždėtas 1897.

Dr. E. C. Collins,
" Užričiojas

Collins 5. V. Meti. ln?titnt<>.

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

Kad apturėtutnct šviežius 
ir įtrynus vaistus, tai speci- 
jalistai Instituto Laborato
rijoje sutaisys ir pastuns į 
namus, kurių k’itur niekur 
nedali gauti.

V

Nereikia ilgiau sirgti! 300.000 žmonių 
buvę varginti visokiomis ligomis, tapo pasek
mingai išgydyti ir tie. kuriuos kiti daktarai ir 
Institutai buvo pripažinę už neišgydomus; vie
nok garsiejei daktarai Collins New York Me* 
dical Instituto iriuos išgydė.

Nenustok vilties! Nepaisyk kaip yra 
sunki arba užsisenčjusi liga, nes tie palis Spe- 
cijalistai ir Tave teipgi gali išgydyti. Neatide- 
liok. ateik (arba parašykte lietuviškai), oaptu- 
turesit pagelbėjimui vaistus, kurie tuojaus 
suteiks palengvinimą ir padarys sveiku.
Ncoavesk savo sveikatos ir ateities 
i vpu .„u,,nis įr pppatyrusiems dak
tarams, apie kuriuos nieks nežino. Už tai ne
laimėje ligos, be apsirikimo, kreipkis prie 
visiems žinomų geriausių gydytojų!

Collins Xew Vork Medical Institutas yra 
seniausias, didžiausias ir atsišaukus, jo suma
nus spectjalistai daktarai direktoriai, tuojaus 
užsiims tavo ligos išgydymu.

TEISINGI DAKTARAI! GERI VAISTAI!
TIKRAS GYDYMAS!

Reikale tam tikras specijalistas daktaras pa
daro operacijas.

1+0 MEST »4th
OFISO VALANDOS:

Kasdiena nuo 10 iš ryto iki 1. 
po pietų nuo 2 iki 5 vai.

Šventadieniai* nuo 10 iki 1
Vakarais utaminke 
nuo 7 iki 8 vai.

Dr. J. McGLADfc, l>r.

STREET, NEW YORK.
Jei nori apsišviest, išmanyti apie svei

katą. kaip ją užlaikyti, o apsirgtus, kur ir 
kaip išsigy dy ti. rašyk, o apturėsi Prof. 
Dr. E. C. (uliniu knygą „Vadovas į Svei
katą", tik prisiųsk 10c'. markėms už pri- 
siuntima.

J. F. ( GYLE, Gydymo Direktoriai.


