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Kiek nužudyta?
Per praėjusią sąvaitę 

teista nužudyti 7 žmonės. N u- 
žudyta 4 žmonės.

Auka.
Mintauja. Neseniai parėjo 

žinia iš Amerikos, kad Min
taujos miestui tūlas išeivis 
Amerikon Fridmans, mirda
mas, paliko banke 250,000 
frankų labdarystės reikalams.

Mokytojų draugija.
Pereitą sąvaitę Marienbur

ge atsivėrė naujas latvių mo
kytojų draugijų skyrius. I 
draugiją tuojau įsirašė 30 ap
linkinių mokytojų.

Paroda.
Dorpate buvusioji ūkio pa

roda tarpi 15 ir 17 rugpiučio 
labai gerai pasisekė. Ekspo
natų buvo 1000. Parodos ap
žiūrėti atsilankė 23,000 žmo
nių.

Revoliucijos atgarsiai.
Latvijoje dar vis nesiliauja 

gaudymai ir su imi nėj ima i da
lyvavusių 1905 metų revoliu
cijoje gyventojų. Taip, nese
niai suimta du jaunu ūkinin
ku Ežerų valsčiuje. Iš Mar
čių ap-ylinkės suimta keturi.

Pasikorė piemuo.
Iš Daleno praneša,

miškasargio Aškevičiaus pie
muo, praganęs miške karvę, 
pasikorė. Bijojo, kad negau
tų į kailį. Vaikelis buvo dar 
tik 10 metų amžiaus.

Neįleis laikraščių.
Sulyg Peterburgo cenzūros 

nurodymo valdžia nutarė nei 
leisti į Rusiją daugelio einan
čių Amerikoje lietuviškų 
laikraščių. Taip, dabar nėra 
leidžiama ,,Lietuvos’’ ,, Vieny
bės Lietuvninkų”, „ Kovos” 
ir kitų.

Gaisras.
Maladečnas (Viln. gub.) 

Pereitą sąvaitę čia sudegė ar
ti pusketvirto šimto gyvena
mų ir kitokių trobų. Sudegė 
pristavo butas, miestelio val
dyba ir sargybinių kazarmė 
ir apsvilo pačta. Nuostolių 
skaito į 250,000 rublių. Beto, 
sudegė du žmogų.

Valdžia teisinasi.
Valdžia skelbia, kad 

bos apie tat, buk ji ketinant

nu-

kad

kai

policistu, {Milicijos užveizdo 
tėvą ir da vieną iš šalies žmo
gų, sužeidė patį užveizdą ir 
vieną policistą ir pabėgo.

Maras.
Jau esame minėję, kad 

L’ralsko srytyje vienoje’* kir
gizų stovykloje pasirodė ma
ras. Kad maras nesi plėstų to
liau, tą stovyklą apsupo ap
linkui kazokai ir nei vieno iš- 
ten neišleido. Į tris sąvaites 
išmirė visi buvusieji toje sto
vykloje — išviso 29 žmonės. 
Yra spėjama, kad baisusis 
maras jau pasibaigė.
Nuimtas didėlis politiškas 

nusidėjėlis.
Samaroje suėmė didį poli

tišką nusidėjėlį Slepuchiną. 
Jis ten gyveno su svetimu 
pašpartu ir vadina save Vol
kovu. Slepuchinas revoliuci
jos metu daly vavo mušamaja
me būryje ir su savo draugais 
yra nužudęs daug žmonių. Jie 
užmušė generolą Miną, gene
rolą Pavlovą, kalėjimo virši
ninką Budimą, kalėjimų val
dybos viršininką Maksimovs- 
kį; kėsinosi užmušti generolą 
Dubasovą, generolą Redige 
rį, ministerį Sčeglovitovą ir 
didį kunigaikštį Mikalojų 
Mikalojaitį. Slepuchinas da
lyvavo įtaisyme bombų dirb
tuvės Kolom takuose; jisai 
drauge su kitais sumanė pie
ną, kaip sproginti traukinius. 
Tą vyrą dabar buvo suėmę vi
sai dėl kito dalyko, ir jo pra
ėjusieji darbai išėjo aikštėn 
visai netyčiomis.

Nelaimė.
Charkovas. Anglių kasyklo

se, netoli Makiejevkos, 
troško 4 darbininkai nuo 
zų.

Mirties bausmes.
Per už praėjusią sąvaitę nu

teista nužudyti 14 žmonių. 
Nužudyta 3 žmonės.
Ir jtiodašiničianis liepta 

pildyti įstatymus-
Juodašimčiai ėmė reikalau

ti nuo vyriausybės, kad jų 
vado Dubrovino byla butų 
panaikinta. Caras vienok lie
pė elgtis sulyg įstatymų. To
kiu budu Dubrovinas noru 
nenoru turės keliauti i Šuo- v 
mijoe teismą. Tai mat kaip 
Rusijoje yra. Kad kai-kurie 
žmonės pildytų valstijos įsta 
tymus, reikia tam tikro pa
ties caro paliepimo. Tik kas- 
žin ar Jaltosgenėral-guberna

torius Dumbradze sutiks iš-

Kaip vogė pinigus.
Tiflise suėmė 20 plėšikų, 

kurie, tarpe daugybės įvairių 
: piktadarysčių, apivogė kelis 
kartus pačtos vagonus ir išga
beno arti milijono rublių pi- 
nigų. Plėšikų vadovas — Iva
novas — prisipažino vieną 
kartą apvogęs piačtą šitokiu 
budu: išlaiko tam tikru rak
tu atsirakinęs pačtos vagoną 

1 ir ten pasislėpęs. Kada trau
kinys išbėgęs, jisai išplovęs 
grindis ir išmetęs per skylę 
maišus su pinigais — išviso 
450 000 rublių. O draugai jau 
laukę paliai geležinkelį: jie 
piagriebę pinigus ir užkasę i 
žemę. Paskui pinigus pasida
linę.

Dilina papuošimui
Peterburgas. Caras išleido 

įsakymą, sulyg kurio durna 
(uors juodašimtiška) nepriva
lo kištis į kariumenės reika
lus. Visus jūrininkystės ir ar
mijos klausimus riš vienas 
caras. Laivams statyt ir ka-
riumenei užlaikyt pinigus vimą 400 murinų prie Aograz, 
skirs jis. O durna sėdės sau, kur jų dalyvavo apiie pusšeš- 
kad Rusija vadintųsi parla- to tūkstančio. Morokkos val- 
mentariška šalim.

už-
ga-

dar pasiskolinti užsieniuose duoti Dubroviną suomams?
Juk jis buvo pažadėjęs savo 
sądraugą neišduoti.

Varnas varnui akies neiš* 
kirs.

Tomskas. Sibirijos geležin
kelio valdyba kada-tai buvo 
apskundus keletą ypatų už 
sudeginimą namų laike sker
dynių. Dabar ji atsisakė ap
skųstuosius šaukti įteisiną. 
Matyt,susitaikė, nes ir valdy
bos nariams neprošal į pasisma
ginti skerdynėmis.

Audra.
Rygoje gauta perspėjimas 

iš observatorijų, kad netru
kus iškils Rygos užtakyje iš

milijardą frankų ir užstatyti 
už tą skolą geležinkelius, ka
syklas ir 1.1., esančios pra
manytos.

Užpuolimas.
Pereitą pirmadienį važiavo 

Peterburge Elmgovo skers
gatviu lenktynių banko ka- 
sierius ir vežėsi apie 20.000 
rublių pinigų. Jį užpuolė a{>- 
sigiaklavę plėšikai ir ėmė 
šaudyti. Kasierių pašovė, bet 
lydėjusieji jį sargai suskubo 
pasukti arkliu* atgal ir ištru
ko. Plėšikų policija įieško.

Išplėšė pačią.
Suražiuj plėšikai išplėšė.

»‘"«-tą ir policiją, užmušė du pietų pusės audra.

ŽINIOS 1$ VISUR
Apie laivų kelius.

Bremene vra laikomas visu
• A

viešpatysčių atstovų susiva
žiavimas. kurie stengiasi iš
dirbti pienus laivų keliams.
Mirties bausmes Francuzi- 

joj-
Valence Drome, Francuzi- 

ja, — 22 rūgs. Ryte paskly
do žinia, kad nubausti liko 3 
žmonės mirtim už įvairius pra
sižengimus. Šita žinia iššau
kė tarpi gyventojų neužsiga- 
nėdinimą.
Morokko su Ispanija kare.

Madrid, 22 rūgs. d. Valdiš
kos žinios skelbia, kad Išpa
nijos kariumenė jau turėjus 
kelis susirėmimus su muri
nais. 20 ir 21 rūgs. d. prie 

' kalno Guruga ispanai paėmė 
murinų įgulą Viename susi
rėmime 21 rūgs. d. Jšpanijos 
kareivių krito 100. Kita ži
nia piarėjo į Madridą apie žu-

Į varną šovė — i karve i 
pataikė.

Lodžiuje miestsargis gaudė 
vieną vagilių: jis šaudė Į jį, 
bėgdamas paskui. Ant Pet- 
rovskos gatvės miestsargis 
sužeidė 3 praeivius, tarpe ku
rių 2 moteri. Vagilius pasi
slėpė. Matyt, iš jo geras šovi- 
kas: jeigu į varną taikytų.tai 
beabejonės karvę nušautų.

Kalinį nušovė.
Kijevas. Prokuratoriškame 

kalėjime stovėjo prie lango 
prasikaltėlis. Sargas, išvydęs 
jį, paleido kulką ir ant vietos 
paguldė. Beabejonės, gaus už 
tai medalį.

Tamsus valstiečiai.
Pskovo paviete kaime Po

lisuose valstiečiai užpuolė at
važiavusi medžioti laikraščio 
,,Pskovskaja Žizn” sandarbi- 
ninką. Jie kaltino jį už kole- 
ros platinimą ir norėjo nužu
dyti. Tik per vargą pasisekė 
juos numalšinti.

Latviu socijalistai nubaus
ti.

Ryga. Teismas nagrinėjo 
12 latvių socijal-demokratų 
bylą. Jie apkaltinti, kaipo 
partijos komitetas, slaptos 
spaustuvės užlaikytojai ir ne- 
legališkos literatūros platin
tojai. 4, tame skaitlmje buvu
siojo durnos deputato Ozolio 
sesuo, paskirta ištremti į ka
torgą. 5 — į tvirtovę, 2 — iš
tremti ant apsigyvenimo ki
tur ir 2 išteisinti.

Pasisekė pabėgti.
Charbinas. vienoje trak- 

tirnėj žandarų rotmistras su
laikė 5 „neištikimus” žmonės 
ir pavedė juos nuvaryti į i>o- 
licijos nuovadą 3 kareiviams. 
Pakelyj varomieji pradėjo 
šaudyti iš revolverių ir visus 
užmušė. Paskui jų leista vy
tis, bet nepasisekė pagaut, 
tik vinas jų, kaukazietis, liko 

' nušautas.

džia užprotestavo prieš krau
jo pralėjimą, nurodydama, 
jog Ispanija peržengia tarp- 
tautiškos santaikos sutartį. 
Išpanijos valdžia jau atsakė 
ant protesto, bet dar nėra ži
nios ką.

Streikas Švedijoj.
Stockholm. Namų savinin

kai turėjo susirinkimą,kur nu
tarė gyvenantiems jų namuo
se streikieriams pratęsti nuo
mos mokėjimo laiką.

Vakar mesta po tramva
jaus ant gatvės bomba. Ji 
sprogo, bet blėdies nepadarė.

Apie 100 streikininkų, dir
busių pirma prie tramvajų, 
išvažiavo į Ameriką.

Duonkepiai turėjo susirin
kimą. Nutarta dalyką paves
ti trečiųjų teismui. Kol kas 
jie pradėjo savo darbą.

Pagelba streikieriams-
Berlynas. Pildomasis komi

tetas tarptautiškos darbinin
kų organizacijos, dirbančių 
prie metallo, paskyrė Švedi
jos streikieriams 125 tūks
tančius dolerių. Apart to, iš
leistas atsišaukimas i kitas 
darbininkų organizacijas,kad 
šelptų Švedijos streikierius.

Žydų skerdynės.
Į Londoną telegrafuoja, 

kad vėl iškilusios Kijeve žy
dų skerdynės. 20 ypatų esą 
užmuštų ir daug sužeistų. 
,,Tikrųjų rusų sąjunga” nėra 
valdžios trukdoma tame dar
be. Kada tarptautiškas spau
dos biuras paklausė Rusijos 
valdžios, ar yra Kijeve žydų 
skerdynės, tai valdžia atsakė 
nieko nežinanti apie tai. Net 
prieš visą pagaulę išdrįsta ji 
meluoti!

Prieš carą.
Kaip tik išgirdo Italijos 

darbininkai apie atsilanky
mą Mikės, tuoj pradėjo ruoš- 

■ tis prie protesto. Darbinin
kiški laikraščiai rašo, kad 
jokiu budu kruvinasis vai 
donas negali būti priimtas į 
Italiją,

Yėl nori valdyti
Sulyg pranešimo iš Peter

burgo, numestasis nuo sosto: 
Persijos šachas Mahomet-Ali 
vėl apskdlbė save šachu. Val
džia išsiuntusi prieš jį kari li
menę.
Kariškos pajiegos didina

mos.
London. Karės ministeris 

pranešė, kad parlamentas 
paskyręs 390.000 dolerių ge
resniam armijos sudrutini- 
mui ir kariškų orlaivių įvedi
mui.
Kiek Vokietijoj gyventoji’..

Išleistoji 1909 metų statis
tika parodo, kad Vokietijoj 
randasi 63.886.000gyventojų. 
1905 metuose buvo 60.641.278 
gyventojai.

Amnistija.
Teheran. Apiskelbta kali

nių amnistija; paliuosuota 
visi, išskyrus Rusijos ir Tur
kijos kareivius,kuriuos nutar
ta grąžinti į jų tėvynę.

Avie vienodus pinigus.
Europos laikraščiai pakėlė 

klausimą apie įvedimą visoj 
pasaulėj vienodų pinigų, tik 
vis eina ginčai, kokie jie tu
ri būti. Žinoma, butų labai 
paranku, jeigu nerekėtų tiek 
margumynų turėti pinigi
niuose reikaluose.

Sufragistės badauja.
London, 24 rūgs. d. Bir- 

minghamo kalėjime sėdi daug 
sufragisčių. Jos susitarė ba
dauti, protestuodamos prieš 
nelaisvę. Kalėjime iškilo ne
paprastas triukšmas. Sufra- 
gistės daužo langus, muša į 
duris ir nuolatos rėkia. Vai- 
gio jokio nepriima. Bandyta 
maitinti jas su piagelba tam 
tikrų prietaisų, bet nepasise- ■ 
kė, kadangi jes sulaužė duo
damus joms instrumentus. 
Anglijos moterys išgirdusiosj 
apie tokį savo draugių kauki 
nimą, rengia protestą prieš 
valdininkus, kurie laiko kalė
jime kovojančias už moterių 
teises jų seseris. -

Kelerą.
Vladivostoke kolera vis da 

siaučia Apsirgo viena diena 
3 ypatos.

Madrid, 24 rūgs. d. — Val
džios rateliuos eina gan 
das, kad i Išpanijos ir Morok- 
kos karę ketinančios išimai- 
šyt ir kitos viešpatystės. Iš 
p>anija nusiuntė į Morokko! 
50 tūkstančių kareivių ir na
mie mobilizuoja iš atsarginių 
da 11 tūkstančių kareivių. 
Morokkos sultonas jau sumo
bilizavo savo kariumenę ir be 
jokių ceremonijų išsiunčia ją 
muštis su Išpanija.

Madrid, 25 rūgs. d. — Iš- 
nijos valdžia maž-daug suži
nojo, kad kitos viešpiatystės 
nesikiš i Morokkos reikalus.

4

Pirma prisilaikyti neitralite- 
to apsiėmė Francuzija. To
liau, manoma, prisidės Rusi
ja, Vokietija ir kitos viešpia
tystės. Murinai, matyt, la
bai nuvarginti liko, nes jų 
pasiuntiniai atsilankė į išpia- 
nų lagerį ir kalbėjosi apie 
santaiką.

1$ AMERIKOS.
Drąsus plėšikai.

I^eaĮiille, Colo. rūgs. 17 d. 
Keturiose myliose į vakarus 
nuo stoties Malta 3 plėšikai 
užpuolė ant piasažierinio trau
kinio, ėjusio iš Cliicagos į 
San Fra nei sco. Jie privertė 
mašinistą ir pečkurį piasislėp- 
ti ekspreso vagone ir reikala
vo nuo perdėtinio, kad jis ati
darytų duris. Kada tas ne
klausė, tai jie dinamitu iš
mušė jas ir įėjo. Pirmiausiai 
užsipuolė ant šėpos, kur, 
kaip jie manė, pinigai laiko
ma. Kiek jie nesidarbavo, vie
nok pinigų neišėmė. Matyda 
mi, kad nieko negaus, aplei
do traukinį ir pasislėpė nak
ties tamsoj, šaudydami iš re
volverių į orą.
„Juodieji” prieš „baltuo

sius”.
M uskogee, Okla. rūgs ,17d. 

Nežinomos ypatos apylinkėj 
Taft suardė 3 skiepus baltvei- 
džių. Menama, kad tai muri
nų darbas, kurie neseniai bu
vo išlipinę plakatus; juose 
buvo liepiama visiems baltvei- 
džiams išsikraustyti iš Taft, 
nes kitaip būsią bloga. Balt- 
veidžiai nesi krausto, bet lau
kia, kad valdžia išgązdintų 
piktadarius.

Laikai gerinusi (?)
New York. rūgs. 17 d. Brad- 

streeto vaizbos agentūra gar
sina, kad laikai gerinasi: fa
brikantai gauna kasdien vis 
daugiau darbų,
kas syk surenka vis daugiau 
pinigų stovėjusieji vagonai 
yra samdomi dėl tavoių važio- 
jimo, bedarbių skaitlius maži- 
nasi. Pernai tame pačiame lai
ke subąnkrūtyjo per sąvaitę 
266 įstaigos New Yorke, o 
šiemet tik 198 įstaigos. Nuo- 
dalies tokis pranešimas yra. 
teisingas, vienok bedarbių 
yra da ganėtinai ir ne ilgai 
tie geri laikai tęsis.

Agentams bloga.
NVashington. Federališkoji 

valdžia nusprendė atimti 
„laisnius” nuo tų agentų, ku
rie statė į McKees Rocks’ą 
streiklaužius, kadangi tie a- 
gentai nepranešė samdomiems 
parbininkams, kad yra Mc
Kees Rocks’e streikas ir tokiu 
budu suviliojo daugybę dar
bininkų.

Moterys nori likti valdi
ninkėmis.

Denver, Colo. Pone Dekker 
organizuoja valtijoj moterų 
partiją, kurios užduotim bus 
— išrinkti iš 

j kongresmoną,
ir majorą.

Saiižudžių
Cleveland’e Ohio susitvėrė ra
telis saužudžių. Į ją priklau
so 6 merginos ir 4 vaikinai, 
Beveik visi kuopos nariai dir
ba rūbus. Mitinguose jie 
skaito iš laikraščių apie baisų 
darbininkų ir bedarbių padė
jimą. Jie nusprendė, kad vie- 
Inintelis išsigelbėjimas iš tokio 
padėjimo — yra mirtis. Kada 
viena kuopos ypata 18 metų 
mergina nusižudė, tad polici
ja išgaudė ir kitus visus.

kolektoriai

moterų tarpo 
gubernatorių

organizacija.

Rugsėjo 15 d., kaip rašo 
„Darb. Vii.’’ anglių kasyklo
se Buck Run užgriuvo Jurgį 
Draugelį. Velions, nors pats 
per save prasilavinęs, buvo 
vienas iš pažangesniųjų žmo
nių ir pagal išgalę stengėsi 
prisidėti prie naudingų už
manymų. Paėjo iš Suvalkų 
gub., buvo da nevedęs ir su
kako į 36 m. amžiaus. Vieti
nė L. S. S. kuopa palydėjo į 
amžiną atilsį ir nupirko gražų 
vainiką. Tankiai velionis pa
sikalbėjimuose svajodavo a- 
pie Lietuvą, ir neužsigauė- 
dindavo šios šalies valdymu. 
Lai būna jam lengva toji že
melė, kuri prieš jo norą paė 
mė į savo glėbį.

J. G. G
Žemes drebėjimas.

St. Lous, Mo., 27 d. rūgs. 
Tūkstančiai žmonių nugąz- 
dinta žemės drebėjimo. Dau
gelis išbėgo iš namų ir kėlė 
triukšmą, kada^ šįryt ištiko 
lengvas žemės drebėjimas. 
Apie žemes drebejimą gautos 
žinios iš visų stočių, Mobile ir 
Ohio valstijų. Bliedies nepa’ 
daryta.

Baisi ekspliozija.
Pittsburg, Pa. Rūgs. 27 d. 

50 ypatų sunkiau ir lengviau 
sužeista ir daugelis iš jų ran
dasi prie mirties. Padarė tai 
ekspliozija, kuri ištiko Co- 
lumbia Film Exchange ofise. 
Sienos namo susproginėjo, 
langai visi išmušti. Daugelis 
šimtu ugnagesių ir palicmo- 
nų darbuojasi prie nelaimin
gos vietos.
Apie Z. Krėičmoniutę ir 

Peciuli.
VVaterbury, Conn. Kreič- 

moniutė ir pečulis, kuriedu 
nužudė B. Kulvinską, kaip 
jau buvo pranešta, liko teis
mo pripažinti pirmosios rusės 
prasi kalteliais ir nugabenti į 
New Haven’o Conn. kalėjimą. 
Advokatai sprendžia, kad jie
du bus nubausti mirtim. Teis
mas atsibus vasario mėnesyj. 
V iską nagrinės augščiausis 
teismas.

C> vaikai sužeisti
New Jersey aut šeštos gat

vės lenkų šv. Antano para- 
rapijinej mokykloj liko su
žeisti 6 vaikai. Arti mokyk
los italai darė kokį tai ap- 
vaikščiojimą ir numetė bom
bą. kuri plyšdama sužeidė 
vaikus.

Streikas.
Omaha, Nebr., 24 rūgs d. 

Vietinė policija užimta truk
dymu streiko. Jai pavyko jau 
suareštuoti 10 streikierių. 
Publika ant gatvių muša 
streiklaužius. Jau apkulta ke
letas. Streikuoja tramvajų 
darbininkai, todėl ant gatvių 
tramvajai sustabdomi ir lau
žomi.
Bažnyčioj galima rūkyti 

tabaką.
Daytou, O. Kad patraukti 

daugiau maldininkų į bažny
čią, kurie laikas nuo laiko vis 
mažiau lankosi, kunigas šv. 
Andriaus bažnyčios Cork pra
nešė, kad laike pamaldų gali
ma bus bažnyčioj rūkyti taba- 

■;ką. Autko tie kunigai nelei- 
j džias. ..
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— Maike, aš girdėjau, kad 
jau daktaras Cook, kuris iš 
tyrė šiaurinį žemgalį, atvykęs 
į New York’ą.

— Taip, atvyko. Žmonių 
minios visur jį sutinka su 
džiaugsmu.

— Aš nesuprantu, iš ko čia 
yra džiaugtis. Tu pats sakei, 
kad ant žemgalių viešpatau
ja amžina žiema, niekas neau
ga. Kokia gi nauda bus iš jo 
žmonėms? Už visą Cook’o iš
tirtą žemgalį aš neduočiau ir 
dešimties centų

— Ant to aš tau atsakysiu, 
kad per-greitai išsišoki. Kada 
Rusijos valdžia pardavė, pa
gal jos nuomonę, nenaudingą 
A Iešką amerikonams už kele
tą milijonų, tai ji džiaugėsi 
ir sakė, kad amerikonai tik
rai kvaili už tokį pirkimą. 
Pažiūrėk dabar: auksas ir ki
ti brangus metalai šimtus mi
lijonų dolerių atneša peluo 
Amerikai. Aleska liko bran
giausia vieta amerikonams.

— Tu, Maike, klysti: Ales- 
koj nėra tiek šalta, kaip ant 
šiaurinio žemgalio: žmonės 
gali iš jos naudotis ir prieiti.

— Seniau ir į A Iešką niekas 
neįeidavo, bet su laiku liko 
atviras kelias visiems. Atei
tyj gal tik juoksis, kad męs 
negalėjome ištirti žemgalį. 
Kitas dalykas, kiek ten turto 
yra, to dar niekas nežino. Ir 
nors per didelį vargą, gali bū
ti surasti ten dideli turtai ir 
išsemti žmonių naudai.

— Et, Maike, kas ten juos 
padės.

— Padėti nereikia, nes pa
ti gamta juos sutveria. Ant
galo, daleiskime, kad ten nie
ko gero nėra, kad žmonės ne
prieis ten nė gyventi, nė tur
tų jieškoti — ar jau tas reiš
kia, kad ištirimas žemgalio 
neturi vertės?

— O kokią gi naudą jis ga
li atnešti ?

— Tai yra didelis užkaria
vimas mokslo dirvoje. Pirma 
nors ir sprendė žmonės apie 
žemgalį, bet tik teorijoj, išsi
vaizdindami jį, dabar gi .bus 
tikrai žinoma, kas dedasi ant 
šiaurinio žemgalio.

— Kas iš tokio žinojimo. 
Maike? Velyk visai nežinoti.

— Keistas tu sutvėrimas. 
Kuom-gi žmonės atsižymi 
prieš kitus gyvūnus, jeigu ne 
žinojimu ? Visas žinojimas ar
ba pažinimas daiktų tikrai 
tokiais, kokiais jie yra, arba 
mokslas susideda iš mažų da
lelių; kadangi tokių mažų da
lelių yra moksle labai daug, 
tai ir krūvoj paimtas mokslas 
yra taip didelis, kad vienas 
žmogus į savo smegenis jau 
nepajiegia susidėti.

— Maike, padaryti laivą 
jeigu kas išmoko, tai yra nau
da iš to, o atrasti žemgalį — 
tai tik nusispiauti.

— Kada-tai ir laivo žmo
nės nereikalavo. Jie prieš 
traukinį žegnojosi. Bet kada 
jiems prireikė jieškoti naujų 
vietų, tuomet ir laivai atsira
do. Jeigu laivą, antgalo, ir 
mokėsi padaryti, o nežinosi, 
kur randasi kitos žemės, tai 
ir tavo laivas nereikalingas. 
Da vieną dalyką pasakysiu 
tau: kada tu važiavaii Ameri-€ 
ką, tai buvo aplinkui vanduo, 
žemes krašto ir nematyt. Jei
gu kapitoias butų žinojęs i 
tik tiek , kaip irtu, tai butų 1

į-------------------- ---—nr
mo žmonės instiuktiviškai 
jaustų ir žinotų, ką reikia da-

I
I KORESPONDENCIJOSLaikraščiu per 

žvalga. į 
„Tėvynės” No 38 ant pus-! 

lapio 446 ir 447 energiškai 
užsilipo p. Vinciunas ir nors 
iš tuščio bando sušaudyti sa
vo kritikus. Da gerai, kad 
Kristus sutvėrė tokį Viuciu- 
ną, o taip>

“...laisvamaniai (čia jis pa
miršo padėti ženklelį, kaip 
ir daugely j kitų vietų) pri
sidengdami Christaus gy
venimu, gyvybe ir pasi
šventimu, visai ką kitą daro, 
negu Christus mokė,—da
gi su mažaja raide rašo iš
juokdami, iškraipydami 
Christaus mokslą. Kas skai
tė gerb. Račkaucko „Ke
leivy j’’ Grovo Tolstojaus 
gyvenimo ir darbų peržval
gas, tas galėjo patėmyt’’... 
Žinoma, kiti nematė, kad 

gerb. Račkauckas butų rašęs 
žodį „Christus” maža raide, 
tik vienam Vinciunui taip 
išsivaizdino. Žodį gi ,,dievas” 
teisingiau bus rašyt maža rai
de, kadangi yra daug tikėji
mų ir net tūli tikėjimai turi 
po kelis dievus. Didele raide 
žodį,,dievas” galima pradėti 
tiktai tuomet, kada jis stovi 
pradžioj sakinio arba kas jį 
labai pagodoja. Jeigu kas 
pagodoia gamtą ir jos dalis, 
tai turėtu rašyti viską didele 
raide. Matyt, kad p. Vinciu
nas grovus taipgi lygiai go
doja su dievais, todėl prade
da nuo didžiosios raidės.

Da niekur negirdėjome, kad 
laisvamaniai dengtųsi Kris
taus gyvenimu, gyvybe ir pa
sišventimu, o Vinciunas tie
siog verčia prisipažinti.

Toliau Vinciunas nesupran
ta, dėlko mokslas neužsiganė- 
dina Biblija ir klausia:

,,... kodėl męs, prisitaikant 
genijaus Christaus, negali
me atitaisyt ir pažint tiesą, 
nes krikščionybė bei tikėji
mas į Dievą ir Christų nėra 
priešingas progresui moks
lui”.
Kvailiai tik tie moksliučiai! 

Ateitų pasiklausti pas p.Vin- 
ciuną ir dasižinotų, jog pa
gaulė liko sutverta į šešias 
dienas. Pamislijo ponas Vin- 

■ ciunas, kad dievas pila kau
šu vandenį ir todėl daros lie
tus — na, ir, reiškia, pažįsta 
jis tiesą, t. y. tikrai žino, iš ko 
lietus paeina. Iš visko matyt, 
kad p. Vinciunas visą savo 
mokslą yra pasėmęs iš Bibli
jos, o kitokius mokslus skaito 
tik išmislu.

Kitas pamislitų, jog p. Vin
ciunas, miegodamas, straips
nį rašė, jeigu ne jo paties ši
tokie prisipažinimas.

,,... aš nei biskį nepykstu, 
kad „Lietuvoj” 34 n. p. 
„Liet”, reporteris pavadino 
mane žiopliu ir durnium, o

p. redaktorius patalpi
no”... j

Taip, kartais redaktorius ( 
šį-tą patalpina. ,

Nebaudžiamieji
piktadariai. ryti ir ktip elgtis.

... . Paskui svajonių męs nega-
------------• lime bėgioti, kol neaprūpina- 

Jeigu kartais su didžiausiu me gyvasties. O gyvastis gali 
pasišventimu norėtume di- būti aprūpinta pilnai tiktai 
džiumai gyventojų įsiūlyti tuomet, kada žmogus turi į- 
kokius-nors įstatymus, kurie valias produktų savo gamtiš- 
rnuius rodytųsi geriausiais, kų reikalavimų užganėdini- 
teisingiausiais, vienok netu- mui. Kad pagaminti reikalin- 
rime tiesos, jeigu žmonių di
džiumai tas nepatinka. Bruk
dami per prievartą, męs daro
me jos gyvenimą nesmagiu, 
liekame jos piktadariais.

Kokia-ten valdžia nebūtų, 
ar despotiška, monarchiška, 
republikoniška, — vistiek ji 
negali būti apkenčiama jau 
vien dėlto, kad valdymas reiš
kia nelaisvę, prievartą., mažu
mos viešpatavimą ant didžiu
mos, pripažinimą, kad išrink
toji mažuma yra neklaidinga, 
kad ji visuomenės reikalų,no
rų ir supratimo pulsas. Tiesa, 
republikoniškame surėdyme 
valdininkus galima yra po 
paskirto laiko prašalinti ir 
kitus išrinkti,vienok, atlikda
mi savo laikinę tarnystę, jie 
gali mus taip pat išnaudoti, 
kaip ir monarcliiški valdinin
kai. Dėlko visuomenės didžiu
ma neišrenka sau tinkamus 
valdininkus? Dėlto, kad riu- pijališkai įstatymus, kadangi 
kiniuose ir prieš rinkimus vi- be jų, gal, įvyktų didelė be- 
suomenės protas yra svaigina- tvarkė, — žinoma, mažesnė, 
mas visokių žmonijos išnau- negu dabar esančioji — ir di- 
dotojų, norinčių likti valdi- džinma žmonių nukentėtų 
įlinkais, kad visuomenė nesi- nuo to. Jeigu didžiuma žmo- 
tiki laimės nuo kitų, bet m a- nių butų priešinga įstaty
to ją savyj arba nesupranta- mams, tai — nežiūrint ar jie 
moj galybėj. Kas visuomenei reikaliugi yra, ar ne — turė- 
iš to, jeigu ji išrinks tokios tume juos atmesti. Bet di- 
ar kitokios partijos narius džiuma supranta silpnas žmo- 

i uių puses ir negalėjimą be tam
■ tikrų taisyklių vesti išdirby- 

stės, — todėl ji reikalauja įs
tatymų, bet tokių įstatymų, 
kurie laikosi šiandien jossme-

• genyse, kurie taikytųsi su jos 
gerove. Iš to seka, kad pati 
visuomenės didžiuma turi leis
ti sau įstatymus. Ką tas reiš
kia? Visi gyventojai turi bal- 

i suot, ar reikalingas tokis ir
■ tokis įstatymas; kurioj pusėj 

daugiau balsų, tos paliks vir
šus, t. y. jeigu didžiuma žmo
nių ką pripažįs, o mažuma at
mes, arba atžagariai, — tai 
vistiek didžiumos noras turi 
būti išpildytas. Imkime, di
džiuma gyventojų nubalsuos, 
kad moterys turi dirbti du 
sykiu trumpesnį laiką už vy. 
rus, vienok produktais nau
dotis jos gali lygiai su vyrais. 
Jeigu mažuma ir nenorės to 
pripažįti, jos noras negali bū
ti išpildytas, nes tuomet di- 
džima tankiai liktų mažumos 
pastumdėliu. Didžiuma nie
kuomet nedarys blogų nuta
rimų, nes jai pačiai reikės 
juos pildyti. Jeigu mažuma 
matys ką-nors naudingo, kas 
geistina butų įgyvendinti, o 
didžiuma to nesupranta, tai ji 
gali agituoti tarp minių, iš. 
aiškinant, kaip tas ar kitas 
dalykas naudingas yra visuo
menei arba bliėdingas. Žo
džio laisvė turi būti kiekvie
nam suteikta, kad jis galėtų 
savo manymus, savo suprati
mą ir kitiems perduot.

Pradžioj aš minėjau, kad 
apie gerą ir blogą žmonės su
pranta ne visi vienodai. Jei
gu mums besirodantis geras 
bus brukamas kitiems per 
prievartą, tai jis darosi piktu, 
kadangi eina prieš kitų gam
tą (kadangi vartojama prie
varta) prieš kitų norus. Agi
tacija, žodžiai nekenkia žmo
nių gamtai ir nėra prievarta 
(juos galima pildyt arba ne-j 
pildyt), todėl kiekvienam tu
ri būti leista laisvai kalbėti. 

Taigi, klausimas jau aiš
kus: mažuma savo užmanymus 
gali įvykdinti, jeigu ji per- 
tikrįs didžiumą gyventojų 
(ne visus), kad tie užmany
mai yra geri.

(Toliaus bus).
A. Antonov.

pasitarnauja oisteriai, ypač 
ar į Afriką nuvažia- kada jie esti laikomi upelyje.

Įdomi epidemija atsitiko mies
te Middletovu, Conn.. tarpe 
studentų vienos mokyklos. 
Tirinėjimai parodė, jog užsi
krėtimas paėjo nuo valgymo 
oisterių ant baukietų. Tie ois
teriai buvo penimi u|>elyje. 
kur įplaukė mėšlai iš tupy
klų.

Kartais užsikrečia nuo vai- 
gimo nevirtų daržovių, ypač 

1 kad daržovėms vartojamas 
1 žmogaus mėšlas.

Musės labai tankiai pasi
tarnauja perdavime šiltinės. 
Išauklėtos mėšluose, jos ypa
tingai mėgsta landžiot }>o 
mėšlynus ir tupyklose, o pas- 

i kui lekia stačiai per Įaugą, 
' tupia aut stalo, laipioję po 

skaniausius valgius, mazgoja 
savo kojas zupėje ir padeda 
savo mėšlą, kur jai pasitaiko. 
Karėje su Išpanija tikrai bu
vo patirta, jog musės buvo 
priežasčia didžiumos užsikrė
timų. Kurie kareiviai vartojo 
tiuklą apsigiuimui nuo mu
sių. tų mažiaus apsirgo.

A psisailgėjimui nuo šiltinės 
> reikalinga, kad žmonės gautų 

tyrą maistą ir vandenį. Mies
tai turi prižiūrėti, kad vau- 
duo butų perkoštas. Kur pa
sitaiko šiltinė, būtinai reikia 
kiekvienam gerti virintą van
denį. Tas ypatingai šioje va
landoje gali būti rekomen
duojama Brightono gyvento
jams, kur yra kelesdešimts li- 
gouių. Ligonis turi būti at
skirtas nuo sveikų. Prižiūrė
tojas uetur užsiimt gaminimu 
maisto. Visame turi būt už
laikomas didžiausis švaru
mas. Mėšlai ir šlapumas rei 
kia apipilti karbolium arba 
kleruota kalke, kad užmušti 
bakterijas. Grįčia turi būti 
apsaugota nuo musių. Kurto 
viso negalima išpildyti, ge
riausia ligonį atiduoti į ligon- 
butį.

Gydyme ligonio svarbiau 
šią vietą užima priežiūra. 
Kambarys turi būti nuo saulė
tos pusės ir išvėdintas. Mais
tas turi būti lengvas, skystas. 
Kiaušiniai ir pienas yra pap 
rastai viskas, kas ligoniui 
duodama. Vandens konodau- 
giausiai. Taipgi kūnas reikia 
ištrinti sušaltu vandeniu ar
ba da geriaus ligonis išmau
dyti šaltam vandenyje. Tas 
sumažina karštį, kuris šilti
nėj būna labai augštas, sura
mina nervus ir labai paleng
vina kentėjimą. Sykį sirgęs 
šiltine, retas gauna ją antru 
kartu. Mat besergant žmo
gaus kraujuose išsidirba me- 
dega, kuri užmuša bakterijas. 
Tas galima matyt lengvu bu 
du laboratorijose. Jeigu į la
šą vandens su šiltinės bakte
rijoms įpilt kraujo skystimo 
persirgusio šiltine žmogaus, 
tai bakterijos sustingsta, su
puola į kekias. — Wriglit 
bandė čiepinimu apsaugoti 
nuo šiltinės. Jis įčirkšdavo 
užmuštas bakterijas sveikiems 
žmonėms. Jo paveikslą sekė 
daktarai anglų kariumenėj 
Indijose ir sako, jog tarpe ka
rei vi ų šiltinė labai sumažėjo. 
Dabar tirinėtojai užimti išra- v’ską sutvarkinti ir save Bu
dimu serumo, panašaus į dif- valdyti nuo blogų palinkimų, 
terijos antitoxiną, su pagelba tai reikėtų tik gėrėtis tokia 
kurio butų galima išgydyti ateitim, vienok ji pasilieka 
šiltinę. Yra ir šiądien keletas 
vartojama, bet neduoda gerų 
rezultatų.

ras P. Matulaitis.

i
laivas nekuomet neatplaukęs Perdavimui šiltinės nekartą 
prie kranto, ar butų kur su
sidaužęs, 
vęs. Ačių geografijos žinoji
mui ir tam tikrų prietaisų iš
radimui, galėjei laimingai at
vykti į ten, kur uorėj ei.

— Bet ant šiaurinio žemga
lio aš nevažiuosiu.

— Niekas tavęs neverčia. 
Tu ir į Ameriką atvaževai,ka
da jau milijonai buvo atva
žiavę.

— Sakai,kad ir ten važiuos ?
— Nežinau. Lai ir niekas 

nevažiuotų, vienok šiaurinio 
žemgalio ištirimas užganėdi
na žmonių žingeidumą, moks
las da sykį patvirtina tą, ant 
ko jis rėmėsi, darodydamas, 
jog žemė yra apskriti.

— Neginčysiu daugiau su 
tavim. Jeigu nebūčiau taip 
senas, tai eičiau tirinėti pie
tinį žemgalį.

Šiltine arba pilvo 
tifus

šiltinė arba pilvo tifus yra 
užkrečiama liga, paeinanti 
nuo mažyčiu gyvūnėlių, vadi- 
namų bakterijomis, kurios 
apsigyvena žmogaus kūne ir 
naikina jį. Visos kūno dalys 
nukenčia nuo šiltinės, liet 
labiausiai žarnų grumuliai. 
Šiltinė yra labai paprasta li
ga Amerikoj. Kasmet apser 
ga šiltine apie 350,000 ypatų, 
numiršta apie 35,000, ir tai 
vis daugiausiai žmonės pačioj 
jaunystėj, pačiam išsivystyme 
savo pajiegų. Podraug yra tai 
liga, kuri galėtų būti lengvai 
panaikinta. Kiekvienas nau
jas ligonis reiškia užsikrėti
mą nuo pirmesnio ligonio. 
Šiltinės bakterijos paprastai 
būna žmogaus mėšluose retai 
skrepliuose. Užsikrėtimas šil
tine reiškia praryjimą ligonio 
mėšlų. Didžiausią šienapiutę 
šiltinė atlieka karės laike. 
Daugiaus žūva nuo šiltinės, 
negu nuo priešų ginklų. 
Amerikos savytarpinėj karėj 
žieminėj kariumenėj buvo 75 
000 ligonių, sirgusių šiltine, 
iš jų mirė 2^000. .Karėje už 
Kubą iš 107,000 Amerikos 
kareivių į trumpą laiką apsir
go šiltine 20,738, mirė 1580. 
Tas pats atsikartojo ir kitose 
karėse.

Kalėjimuose po džiovai 
šiltinė užima pirmą vietą tar
pe visų ligų. Tokiose aplin
kybėse, kur žmonės susigrū
dę, užsikrečia vienas nuo ki
to. Net ligonbučiuose sunku 
apsisaugoti nuo užsikrėtimo. 
Daugelis daktarų ir ligoniu 
prižiūrėtojų gauna šiltinę. 
Didžiumoj epidemijų priežas- 

Ičia užsikrėtimo esti užterštas 
vanduo. Ligonio mėšlai pa
tenka į vandenį, paskui svei
kas žmogus išgeria ir užsikre
čia. Viena iš įdomiausių epi
demijų buvo Plymouth. Pa. 
1885 metuose. Miestelyje su 
8000 gyventojų apsirgo šilti
ne apie 1100 ypatų. Vandenį 
ėmė iš upelio, bėgančio nuo 
kalnų, pagal kurį buvo ligo
nis, sergantis šiltine. Mėšlai 
buvo stačiai metami ant lau
ko ir pavasariui atėjus jie bu
vo nuplauti į upelį. Žmonės, 
kurie ėmė vandenį iš upelio, 
pradėjo sirgti šiltine. Kasdie
na atsirasdavo po 50 iki 100 
naujų ligonių, tuomtarpu 
dalyje miesto, kuri sėmė van
denį iš upės Luszueliannos, 
apsirgimų nebuvo.

Šiltinės bakterijos taipgi 
paseka su maistu, tankiau
siai su pienu. Į pieną dasi- 
gauna nuo nevalyvų rankų 
arba nuo nešvaraus vandens, 
plaunant milžtuves. Kartais 
pieną užkrečia pardavėjas 
jeigu jo šeimynoj pasitaiko 
ligonis, arba vartoja užterštą 
vandenį. Net buvo atsitiki
mai, kad sušaldyta Smetona 
buvo priežaščia epidemijos, 
nes sušaldymas neužmuša 
bakterijų.

gą produktų skaitlių, reikia 
turėti taisykles, sulyg kurių 
turi žmonės dirbti paskirtas 
valaudas, turi ateiti į darbą 
savo laiku ir 1.1. Be tokių 
taisyklių sutvarkymo ir pil
dymo negali būti vedama iš- 
dirbystė, kurioj dalyvauja 

j tūkstančiai žmonių. Kad kon
troliuoti produktų išdirbystę, 
kad sutvarkyti ją, reikalin
gos tam tikros įstaigos: toms 
įstaigoms visuomenė turi nu
rodyti, kaip veikti, kaip pasi
elgti tokiame ar kitokiame at
sitikime, nes be tokių nuro
dymų ir taisyklių jos gali 
pradėti elgtis sauvališkai. Tie 
tai nurodymai ir taisyklės, 
kurie tvarko santikius tarp 
visuomenės ir jos įstaigų ir 
tarp atskirų ypatų yra vadi
nami įstatymais. Iš išdirbys- 
tės ir žmogaus egojistiškumo 
atžvilgio aš neatmetu princi-

jeigu ji išrinks tokios tume juos atmesti, 
kitokios partijos 

valdininkais ? Jeigu palikti 
valdžiai leisti įstatymus ir 
skirti bausmes už jų nepildy
mą. tai vistiek gyventojai pa
silieka valdžios vergais. Ge
rai. jeigu išrinktieji bus taip 
malonus ir stengsis pildyti 
visuomenės reikalavimus, jei
gu jie nemainys savo nuomo
nių ir nepasikėsysturėti ypa- 
tišką naudą iš pavestos jiems 
galės. Beveik visuomet taip 
būua. kad žmogus naudojasi 
iš progos — o žmonijos įgalio 
tiniai visada turi didelę pro 
gą ją išnaudoti. Juk tironai, 
kunigaikščiai ir carai išaugo 
galingais tik iš visuomenės 
užsitikėjimo jiems ir suteiki
mo tiesos išleidinėti įstaty
mus, duoti paliepimus, teisti 
ir bausti prasikaltusius, atly
ginti užsitarnavusiems.

Jau minėjau, kad republi- 
koniškame surėdyme valdi
ninkai po paskirtam laikui 
gali būti atmainyti, todėl jie 
kartais, benorėdami, kad ir 
vėl pasiliktų ant kitos tarnys
tės, stengiasi šie-tit k patai
kauti žmonių didžiumai arba 
visai nieko neveikia. Šita re 
publikoniško surėdymo ypa
tybė ir da kelios kitos daro jį1 
nors kiek geresniu, negu yra 
despotiškas ir monarchiškas 
surėdymas.

Iš viso mano išvadžiojimo 
matos, kad aš peikiu įstaty
mus. Kitas gali pamislyti. 
jog aš skelbiu anarchizmą.

Jeigu kada žmonės bus tiek 
tobuli, kad be įstatymų galės

Montello, Mass.
Rugsėjo 11d. lietuvių dai

nininkų kuopelė surengė ba
lių ir užkvietė kalbėti lx-oną 
Grikštą iš Bostono, kuris vis 
siūlėsi išaiškįsiąs dainų reika
lingumą ir sudrutįsiąs kuo
pelę. Na ir kalbėjo, taip sa
kyt, atsiprašant. Matyt, gir
dėjęs jis kitus kalbant, bet 
uereikia manyt, kad jeigu ki
tas yra gražiu, tai ir aš galiu 
būti tokiu. Kalba jo neturėjo 
jokio sanryšio; buvo surinkta 
iš laikraščių, iš kitų kalbų. 
Sakė, viena mergiua Francu- 
zijoj daugiau padarius, negu 
4 pulkai kareivių, kad karvės 
be muzikos pieno neduoda, 
kaip špokas, išlėkdamas iš 
Lietuvos už Uralo kalnų trau
kia paskutinį maršą ir 1.1. 
Negana tos „košės’’, aut pa
baigos prieš visą publiką iš- 
Į>eikė dainininkų kuojelės 
mokytoją, girdi, jus turite 
geresuį nusisamdyti.

Daiuiuinkai užkvietė L. 
Grikštą, kad daugiau narių 
prikalbintų, o jis beveik ir tą 
pačią kuopelę suardė. Moky
tojas neina daugiau mokyti. 
Ir kas norės, kad jį už gerą 
darbą paskui niekintų?

Antras kalbėtojas buvo H. 
Vaičiūnas. Jis dailiai šį-tą 
papasakojo ir publika liko 
užganėdinta iš jo kalbos.

Juozas Vaičiūnas.

MeritLn. Conn.
Rūgs. 14 d. įvyko prakal

bos. Kun. J. Žilinskis kalbėjo 
apie lietuvių ateivystę į Ame 
riką ir apie jų nesantaiką 
tarp savęs. Kuq. Žebrys iš 
New Britaiu, Conn. gyrė lie
tuvius už bažuyčių statymą 
ir liepė da daugiau statyti. 
Paskui pliovojo ant socijalis
tų ir šiaip pirmeivių. Vienas 
iš publikos padarė jam užme
timą, prieš kurį Žebrys turė
jo nusileisti. Kun. Žilinskis 
baudė atitaisyti Žebrio klai
das, nurodydamas, jog viską 
pasaulėj maino laikas. Žino
ma, be žmanių darbo ir laikas 
nieko nenuveiks.

V. Laimukas.

Brighton, Mass.
Šitas miestas yra visai arti 

nuo Bostono. Lietuvių jame 
gyvena apie 700. Randasi ke
lios pašei pinės draugystės ir 
socijalistų Sau jungos kuopa. 
Neseniai susitvėrė kooperaci
ja. kuri turi valgomų daiktų 
krautuvę. Jai sekasi. Tik yra 
tamsunėlių, kurie ne tiktai 
ne prisideda prie naudingo 
darbo, bet da kenkia koope
racijai. Tikimės ji atsilaikys.

J. Trainavičius.

Lawrence, Mass.
6 rūgs. d. atsibuvo čia ga

na margas vakaras, surengtas 
L. 8. S- 64 tos kuopos. Buvo 
pakviesti žymus kalbėtojai: 
daktaras F. Matulaitis ir A. 
Antonov. Pirmasis kalbėjo 
apie džiovą, antrasis — apie 
dailą ir antru sykiu apie val
dininkus.

Buvo loštas teatras „Audra 
giedroje”. Ypatingu nudavi- 
mu atsižymėjo Ž. Jankauskas, 
K. Jasinskiutė ir O. Rama- 
nauckienė. Vyrų choras pa
dainavo keletą dainų. Paskui 
buvo šokiai ir lekiojanti kra- 
sa. Publikos susiriuko ganėti 
nai, net senyvų žmonių matė
si daug. Pelno nuo vakaro li
ko $50.

Iš kelių jaunų vyrų susi
tvėrė čia benas. L S. Dr-tė 
rengia balių ir teatrą ant 24 
lapkričio. Nauda nuo jo ski
riama benui. Už kalbėtoją nu
tarta užkviesti d-rą J. Šliupą.

Stagaras.

Chicagos ,, Katalikas” at
randa reikalingu lietuviškų 
laikraščių leidėjų ir redakto 
rių susivažiavimą. „Lietuva’’ 
pilnai tam pritaria, bet ji 
svarbą deda ne tiek ant leidė
jų, kiek ant redaktorių susi 
važiavimo. Sulyg jos nuomo
nės, lietuviški laikraščiai 
Amerikoj užmiršta etiką, er
zina žmonės. Tai daros todėl, 
kad redaktoriai neturi sutar 
ties negerų raštų netalpinti 
laikraštin: jeigu vienas nepa 
talpina, tai kitas su džiaugs- 

j mu patalpina.
Šitas užmanymas nėraber- 

gžias ir turi būti sutiktas 
prielankiai. Susivažiavimas 
turėtų įvykti trumpu laiku, 
kadangi agitacija tam vargiai 
reikalinga, nes redaktoriai, 
rodos, neturėtų reikalauti ki
tų paraginimo, nes patys nuo
latos kitus ragina prie nau
dingų darbų. Taisyklės lietu
vių laikraščiams Amerikoj 
būtinai yra reikalingos.

saldžia svajone, kol to nepa 
tvirtina mokslas. Tokių žmo 
nių, kurie nebūtų egojistiški, 
pasiryžę prie progos pasinau
doti iš kito, istorija da nema
tė. Jeigu atsiras, antgalo, ir 
tokie žmonės kada-nors, tai 
visgi negali būti be įstatymų 

— TodėLTad jokiu budu arba ta,n tikrų taisyklių su- 
o tvarkytas tas milžiniškas me

chanizmas, kuris vadinasi 
produktų išdirbystė ir jos 
kontroliavimas. Labai ilgus 
metus turėtų žmonės vienodai 
prie vienodų aplinkybių dirb
ti, kad įsigyvendintų visiems 
lygiai žinomos taisyklės, ly
gus papročiai, kad be parašy-

Girtuokliu pasiteisinimas.

— Pasakyk. Petrai, kodėl 
tu taip girtuokliauji?

Geras patarimas.
— Na, ar vis da nepereina 

tau dantį; skaudėjimas ?
— Dantys jau nebeskau

da, nes vakar liepiau ištrauk
ti, dabar galvą baisiai skau
da.

— Tai padaryk ir su galva 
kaip su dantimis padarei.

aš negaliu į girtus žiuretj, 
kaip a psi geri u pats, tai kitų 
nematau.

— O tu, Kaulai, kodėl al
koholį ragauji?

— Aš žinau, kad alkoholis 
yra didžiausias žmonijos prie
šas, todėl naikinu jį iš pa
saulės.

J



KELEIVIS

DIEVO BALANDIS.
(Šių dienų apysaka). 

Paraše P. N—v ydas.
(Tąsa)

liet kadangi jam viekas atrodė kaip 
miške, tai jokiu budu negalėjo atrasti. Jis 
jau užsirūpino ue aut juoko, ir. pamatęs 
kur žmogų einanti, užkalbinėdavo tai rusiš
kai, tai lenkiškai, tačiaus visi nuo jo ša
linos, lyg bijodami, kad nesusiteptų. 
Tik į vakarą, kada „Dievo balandis” ką 
lik neverkė iš uuvargimo ir nepasekmių, 
pasitaikė jam susitikti žmogų, kuris buvo 
lietuvis. Žmogus jį nuvedė po antrašu, bet 
jau ten nerado to, pas kurį važiavo. „Dievo 
balandžiui” nebuvo kur dėtis iš bėdos: nė 
pastogės, nė pinigų. Atvedusi jį žmogus, 
matydamas tokią jo nelaimę, parsivedė pas 
save irdavę jam prieglaudą.

Tada cukraus dirbtuvėj jieškodavo 
darbo raukų. „Dievo balandis” ten gavo 
darbą ir prasidėjo jo amerikoniškas gyve
nimas. Tokiose dirbtuvėse daugiausia dir
ba ateiviai, taip ir ten, taip'daugelio kito
kių, buvo nemažai ir lietuvių,kurie,pasken
dę tamsoje ir darbe, jokios linksmybės ne
žinojo apart „išsigerti”. Iš senosios savo 
tėvynės beveik kiekvienas buvo atsivežęs 
iškepytą iki fanatizmui tikėjimą. Tarpe 
visų kitų, tokiu buvo ir „Dievo balandis”. 
Pragyvenus jam kiek laiko ir susipažinus 
su daugiau panašių asmenų, jis išrado, 
kad jo šeimyįlinkas užsiima skaitymu laik
raščių, knygų ir tikrai sakant, yra bedievis. 
Jiss ugalvojo, kad pas tokį neverta būti,už- 
tad, kartą gerai išsigėręs, savo šeimyninką 
iškoliojo kaip reikiant, kareiviškai ir išėjo 
pas savo parapijomis. Matydamas, kad ki
ti priklauso į parapiją ir kartais gauna ko
kią tarnystę prie bažnyčios, Įsirašė ir jis. 
Dabar jau męs matom jį eilėse karštų para- 
pi jonų, kurie visą savo smarkumą aukauja 
aklam įsitikėjimui. „Dievo balandis” ilgai
niui net buvo įgavęs zakristijono vardą, 
nes sukinėdavos įm> bažnyčią ar reikėjo, ar. 
ue: kartais rinkdavo aukas, arba duris ir 
langus atidarinėdavo. Po visų bažnytinių 
pamaldų neretai jis imdavo dalyvumą pa
dėti suskaityti dienos uždarbį. Bet kada 
drūtam jam prabaščiui nuobodu būdavo il
gai tuom užsiimti, tai prabasčius neva su 
pritarimu parapijos komiteto, kuriame da
lyvavo ir „Dievo balandis’’, nupirko taip 
vadinamą. ,Arbą”. Būdavo, išrinks pinigus, 
tuo „Dievo balandis” ir arbuoja. Užtai tan
kiai jį užkviesdavo aut pietų, ir tas suteikė 
tarp tikinčiųjų bent paiviršutinę guodonę. 
kaipo ypatai, prabaščiui ištikimai. „Dievo 
balandis” nors ir taip arti prie bažnyčios 
buvo, tačiaus užmiršo net kasdieninius po
terius, tik tuom save ramino, kad tarnau-! 
jąs bažnyčios ir tikėjimo naudai. Kas nesi- 
rišdavo su tikėjimu, tam .,Dievo balandis” 
niekados netikėdavo. Neretai jį vadindavo' 
„Tamošium” ir jo tikras vardas buvo Ta
mošius. Mat viskas aplinkybių lyg tyčia 
sutverta. Kartą vienas jo draugų pasigyrė, 
kad geriausios degtinės „Vilsou” gėręs;! 
„Dievo balandis” jam neįtikėjo iki pats 
neišbaudė, ir nuo tada jau gerdavo tą deg-' 
tinę, girdamas ją.

Laikraššių jokių neskatydavo ir ant 
prakalbų jau neeidavo, kur jausdavosi silp
nas esąs. . . Savo apylinkėje net prižadus 
buvo padaręs, kad neleis jokiai draugystei 
įsikurti.

Kartą atsitiko jo gyvenime permaina: 
jis buvo užkviestas pas savo pažįstamą ko
miteto narį. Tas jo pažįstamas turėjo gerą 
įtekmę pas prabaščių, priklausė į „Ramių
jų” draugiją ir buvo tos draugijos rasti-; 
ninku. Apart to, buvo ėdžia taip vadinamų 
laisvų paž valgų. Ten jis rado laikraštį, ku
rį skaitė jo prietelius ir kuris buvo , Ra
miųjų” draugijos organu. Laikraščio var-j 
das „Kometa”. Kadangi „Dievo balandis” 
nieko nesuprato apie astronomiją, tai jo 
prietelius išaiškino, kad Kometa — tai 
yra žvaigždės atskala, kuri šviečia, lėkdama ' 
etern, iki kol nenukrinta į kokį duburį. Jo 
prietelius kalbėjo, kad katalikam irgi rei-j 
kalinga esą skaityti, tik, žinoma, gerus 
laikraščius, tokius kaip „Kometa”, kurią 
redaguoja garsingas augšto mokslo prabaš- 
čius. Nuo tada „Dievo balandis” pastojo; 
nariu „Ramiųjų Draugijos” ir skaitytoju 
„Kometos” Jis norėjo sutvert kuopą „Ra
miųjų” ir savo apylinkėje, bet, negalėda
mas išaiškinti dalyko, nieko nepešė. Toje 
apylinkėj, kur jis gyveno, atsirado būrelis 
jaunesuiųjų lietuvių, kurie sutvėrė vienos 
progresyviškos draugijos kuopą. Išgirdęs 
apie tai, ,,Dievo balandis”ką tik nepatrako. 
Surinkęs kiek galima savo šalininkų ir nu
girdęs kur renkasi progresivištai, nusivedė 
juos į tos kuojelės susirinkimą, idaut kaip 
nors užkenkti jų darbui. Kadangi jo neku- 
rie draugai buvo gerai įsigėrę, tai nuėję į 
susirinkimą užmigo seilėdami, „Dievo ba
landis” ir kitas jo sėbras nieko negalėjo

benuveikti, atsižymėjo jiedu tik tuom, kad 
j išmušė langus, eidami pro tą namą, kuria
me gyveno vienas iš organizatorių tos kuo
pelės.

Ir nuo tada „Dievo balandis” visados 
kiek įmanydamas kenkė tai kuopelei, tai 
pavieniams jos nariams.

„Dievo balandis” skaitydamas „Kome
tą”, pradėjo tikėti galybei spausdinto žo
džio, todėl nariai minėtos kuopelės sugal
vojo ypatingus vaistus: aprašė visus jo pa
sielgimus ir neteisybes ir padavė atspaus
dinti tą korespondenciją vienam iš progre-- 
siviškų laikraščių.

Kada minėta korespondencija su įvar- 
dyjimu „Dievo balandžio” buvo atspaus
dinta, tai to laikraščio numerį perdavė 
jam ... Perskaitęs tokį aprašymą, susirūpi
no jis ne ant juoko ir žadėjo korespondentą 
skaudžiai nubausti. Keletas tos kuopelės 
narių dirbo drauge su „Dievo balandžiu” 
cukriaus dirbtuvėj, o kad jis buvo jau se
nas tenai darbininkas, tai net buvo užveiz- 
dos pagelbininkas, todėl jis pasakė: „Jei 
priklausytie į tų bedievių organizaciją, tai 
darbo jums čia nebus”. Lengvatikiai pabū
go tų gązdinimų ir atsižadėjo toliau prigu
lėti.

Dabar jis tuos atskilėlius girdydavo ir 
siundydavo ant kuopelės narių, kuriems jis 
kito nieko negalėjo padaryti. Bet kuopelė 
gyvavo, ir senesnieji jos nariai kovo
jo prieš jo atkaklų tamsumą, ir tai origina
lišku budu. Kartą jiems atsitaikė proga 
gauti laikraštį, kurio skiltyse buvo karika
tūra „Tautiškos Organizacijos”. Paveikslas 
panešė į karvę. Tas paveikslėlis iškirptas 
ir perduotas cukriaus darbininkams, ku
riems įkalbėta jo reikšmė. Aut karvės šono 
buvo užrašas: „Karvė’’. Tas privertė ,.Die
vo balandį” įtikėti, jog jį išjuokia jo prie
šai, kurie jį vadindavo karveliu; juk rei
kia čia tik pridėti „lis” ir išeina tas pats. 
Vis dar jam butų nieko buvę, jei nebūtų 
tas paveikslėlis patekęs į svetimtaučių ran
kas. Tiems buvo „Dievo balandis” j>ersta- 
tytas, kaipo žmogus lygus karvei, tai tie 
taip įkankiuo „Dievo balandį, kad tas net 
apsirgo nervų suirimu. Būdavo, pamatys 
kur dirbtuvėje ir rėkia iš viršų pajiegų, 
rankas prisideda prie kaktos paveiksle ra
gų — ir baubia: „Maūu, muū..

„Dievo balandis” buvo vedęs ir turėjo 
gana išmintingą moterį, tačiaus rūpesčių 
apstotas pradėjo gert ir jieškoti priekabių, 
o kada jį moteris norėjo pertikrinti, kad 
neužsiimtų tokiais juodais darbeliais, tad 
pradėjo ant jos pykti ir iš to kilo naminiai 
vaidai.

„Dievo balandis” buvo žmogus, ku
riam niekas kitas nerūpėjo, kaip tik kenk
ti sau nepatinkamoms ypatoms. Kartą gir
tas sugrįžęs ėmė keikti visus savo priešus, 
o kada jo moteris norėjo jam prirodyti jo 
netikusius darbelius, tad jis taip užpyko, 
kad sumušė ją. Nuo tada ji apleido jo namus 
ir gyveno sau,o jos vyra sstengėsi darodyti, 
kad ką bažnyčia suriša, to neturįs tiesos 
niekas atrišti, nors dievai žin kas čia butų. 
Bet jau apylinkėj gerai jį žinojo, užtad 
niekur neatrasdavo prijautimo. Dabar jis 
jau kviečia savo moterį grįžti, žada būti 
žmoniškesnis ir nekabinėtis nė prie vieno. 
Tačiaus jo širdyje vis tebeverda kerštas ant 
visų pirmeivių, per kuriuos jis jau nustojo 
ir parapijos komiteto vietos ir įtekmės pas 
prabaščių. Mat girtam netekdavo tankiai 
atsilankyti. Dabar jis išrodo suvargęs, ki- 
šeniai plokšti ir nosis kaip erelio. Jeigu su 
kuo šneka apie kokius slaptus dalykus, tai 
aplink atydžiai apsižvalgo. Sako, labai nuo 
tų rūpesčių jo būdas persimainęs. Tokia 
tai jo gyvenimo istorija.

IŠ LIETUVOS
Janukiškiai ir Žalvedariai 
(Naum. pav.) Į šiuodu kaime
liu, turbut. įsimylėjo žemsar- 
giai: veik kas sąvaite atsilan
ko. Nežinia kas tai parupo,, 
o gal dėlto, kad Janukiškių 
kaime niekurie ūkininkai 
maloniai priima tuos nepra
šytus svečius, gerai pavaiši
na, duoda vietą daryti šaudy
mo bandymams?

Žalvėdariai (Naum. pav.) 
Pavakarop rugpiučio 13 d. 
pas mokslaeivį Joną Vilkaitį 
buvo krata. Neradę jo paties 
namie, išvertė visą namą augš
tyn kojomis. Radę keletą le- 
gališkų knygučių ir dar neat
plėštą laišką iš Amerikos, su
statė protokolą ir išpyškėjo 
sau. Manoma, kad tai buvo 
įskųsta, nes žandarai žinojo 
net ir tai, kokioje lovoje J.V. 
guli. Tikėjosi rasią braunin
gą. Gaila tik tokio sunkaus 
darbo ir kelionės, nes net ir 
vežėjas stebėjosi: kad, girdi, 
lėkėme, tai lėkėme visu keliu, 
kaip padūkę”.

Silpnutis-Svyruolis.
Višakio-Ruda (Senap.pav.) 

Rugpiučio 11 dieną čia buvo 
šv. Baltramiejaus atlaidai. 
Susi važiavo daug žmonių. At
vyko, žinoma, ir tvarkdarių 
nemaža. Bet, kadangi žmo
nės jokio maišto nei nemanė 
kelti, tai tvarkdariai ėmė ka
bintis prie tų vaikinų, kurie 
ilgus plaukus nešioja. Mat 
ilgi plaukai esą neištikimi. 
Vienam vaikinui žemsargis 
norėjo nukirpti plaukus ir 
tik, kuomet susirinko didelė 
žmonių minia ir ėmė jį gėdin
ti, liovėsi tai daręs.

—Apšvietimas pas mus že
mai stovi. Knygas, ypač svie
tiško turinio, maža kas te 
skaito. Tai galima išaiškinti 
iš dalies reakcijos slėgimu ir 
iš dalies trukdymais iš kuni
gų pusės. Ypač varžomos mer
ginos. Kiek ankščiau čia bu
vo „Šviesos” skyrius, bet da
bar uždarytas, o buvęs kny
gininkas ištremtas į Kauno 
gub. Taip, belaukiant geres
nių laikų, ir žuvo visa viltis. 
Vienintelis malouus apsirei
škimas, tai jaunimo judėji
mas, kuris spiečiasi į krūvą ir 
ima darbuotis: išsirašo laik
raščius, žada tverti knygyną 
ir t.t.

Sėta. (Ukm.pav.) Provizo
rius [aptiekorius | Edrigevi 
čius padavė į teisiną aptieki- 
nio magazino valdytoją Gru- 
skiną už tai, kad pastarasis 
paleido apie E. paskalas, buk 
šis pardaviuėjąs blogus vais
tus. Teisme liejios 24 d. dak
taras prirodė, kad Gruskinas 
tikrai leidžia visokias paska
las apie aptiekos savininką E. 
Bet musų žmonės paturėjo 
Gruskiną. Taip vienas liudy
tojas pasakoje, kad jo kai- 

i mynė ėmusi aptiekoje vaistus, 
bet tie vaistai buvę negeri. 
Gruskinas vienok tapo nu
baustas 14-kai dienų arešto.

Musų žmonės tankiai per
ka vaistus visokiuose aptieki- 
niuose magazinuose, nes jie 
ten gauna keliomis kapeiko
mis pigiau. Laikas jau butųsu
prasti, jog vaistai reikia im
ti tik aptiekose. kur juos su
taiso tam tikri mokyti žmo
nės, o ne kokiuose nors aptie- 
kiniuose magazinuose, ku
riuos mažuose miesteliuose už
laiko tankiai žmonės, neturin
tį jokio supratimo apie vais
tų sutaisymą. Jie ima, tiesa, 
pigiai,bet užtai duoda blogus 
ir negerai sutaisytus vaistus. 
Prie to jie ir teisės neturi tai
syti vaistų pagal receptus.

— Čia atsidengė Kongosto 
arbatinė. Joje yra „Sėtos 
skaitymo mylėtojų draugijos” 
skaitykla. Y’ra jau kelios de
šimtys lietuviškų ir lenkiškų 
knygelių,

•I

DEBESYS.
(Pagal J. Lermontovą.)

Plaukia debesys viens paskui kitą 
Lekia, siūbuoja padange.

Kas juos gena iš krašto į kraštą ? 
Ką jie laimės mus apleidę ?

Ar jausmų meilės jie jieško saldžių?
Ar laimės neranda pas mus ?

Ar bėga jie nuo piktųjų kalbų ?
Ar jų nesupranta geismus ?

Ne, jie laimės nejieško sapnų.
Geismai nepažįstami jiems,

Netur jie priešų, jckių draugų, 
Nespaudžia jų žiaurus likims.

Tiktai nubodo jiems mųsų pievos, 
Lankai ir arimai tušti,

Liūdnos, verksmingos jaunųjų dainos 
Ir ginčai senųjų seni. '
19-11-09. m. V. Suširdis,

B. Kadugys.

Elksnėnai [Vilkavišk. pav.] 
Paskutiniu laiku pas mus at
sirado daugybė „jonvaikių”, 
kurie pridirbo visokių šuny
bių. Daugiausia jie keršija 
mokytojui K. Klimavičiui 
(nežinia dėl ko), o krautuv- 
ninkui J. Kalakauckui už 
neprilaikymą degtinės. Jie 
priverčia į šulinius mėšlų, 
įmeta šunį ir tt. Tarp chuli
ganų atsiranda ir ūkininkai
čių. Vertėtų ūkininkams su
valdyti tuos vyrukus. Kitaip 
galime netekti mokytojo.

M. S. Sodietis.

Biržai [Pan. pav.] Biržų 
vartotojų draugija nekartą 
buvo išgirta per laikraščius. 
Jos valdyba gerai veda krautu
vės reikalus, bet jai nereikė
tų užmiršti, jog tai lietuviška 
draugija ir nemindžioti po ko
jų savo kalbos. Taip, laido
jant draugijos pirmininką, 
nuo draugijos buvo įteiktas 
vainikas su rusišku parašu 
[Ot Biržanskago obščestva 
jmtrebitelei nezabvennomu 
predsedateliu D. Lamraku) ir 
tankiai ant raščiuko, kuriuo 
reikalaujama prekių, užrašo
ma „prošu nepisat po litovski, 
a imi ruski”. Beto ir apskel
bimai nuo valdybos tankiai 
rašomi vien rusų kalba. Žo
džiu, minėtoje draugijoje, 
matomai, viešpatauja rusų 
kalba. Gėda lietuviams taip 
elgtis. Prigimta kalba turi 
būti branginama.

Biržietis.

I
Telephoue 702 So. Bo-ton

Dr.F. Matulaitis
495 Broadvvay, So. Boston’e. ;

Valandos:
Nuo S-10 K ryto ir nuo 7-0 vakare.:

Nedėliotus iki 3 vai po pietij į

prie stikliuko ir jautrios mu
zikos Atsistojus viduryje mies 
telio galima aiškiai girdėti, 
kaip ūžia bažnyčioje vargonai 
ir choras gieda nesuprantama 
kalba himnus, o iš kitos pu
sės—kaip griežia ant smuiko 
ir klarneto jautrius šokius ir 
kaip skamba kliksmai įsigė
rusius jaunuomenės. Ar gi 
taip butų, jeigu pas mus bu I 
tų skaitymo vakarai, jeigu 
knygynuose turėtume nau
dingų knygų, skaitytume 
laikraščius ir ranka rankon 
eitume pirmyn prie šviesos?

O. Mike.
Brenciai [Saločių par., Pan. 
pav.) Breučių kaime buvo 
apsigyvenęs žydelis, kurs lai
kė sau krūvelę ir drauge šin- 
kavo degtinę. Tai brenčie- 
čiams nepatiko ir jie pasisten
gė tą žydelį prašalinti: jie at
sisakė išduoti žydeliui nuo- 
mon butą ir tokiu budu pas- 
tarasai turėjo išsikraustyti 
iš kaimo Bet atsirado gera- 
dėjas Pagojų kaimo ūkinin
kas S. Andreliuuas, kuris 
ant savo žemės [netoli Bren
cių ] greta savo Iriobos pasta
tė žydeliui grįtelę—ir Įleido 
jį jon gyventi. Tokiu budu 
brenčiečiai jokios permainos 
nesulaukė. Privertė žydelį iš
sikraustyti iš kaimo, o jis at
sisėdo gale kaimo ir dar drą 
siau pardavinėja degtinę, nes 
jam eina pagelbon dar vienas 
ūkininkas, kurio namuose jis 
laiko degtinę.

Trukšmas.
Laukuva [Telšių pav.Į Rug
pjūčio 11 d. čia buvo vietinio 
klebono kun. Jazdauskio lai
dotuvės. Per laidotuves visi 
žydai uždarė savo krautuves 
ir ant nabašninko kapo uždė
jo puikų vainiką. Nabaš- 
ninkas, klebonu būdamas, 
šaukėsi į>olicijos pagelbos 
maršalkų nuraminti. Užtai 
ir per laidotuves ant švento
riaus, ant kapų ir koplyčioje 
darė tvarką vietinis urednin- 
kas. Ilgainiui nei šveicoriaus 
bažnyčioje nereikės — jų vie
tą užims policija!

, Tėvo sūnūs.
Telšių kalėjimas. Išviso čia 
yra 80—90 kalinių. Daugiau
siai arkliavagiai, žmogžudžiai, 
plėšikai. Iš politiškų tėra tik 
du. K. Budreckis ir V. Bal
tuška, kurie sėdi dar nuo 19- 
05 metų, laukdami teismo. 
Kalėjimas mažas, per tai ir 
kaliniai ankštai laikomi. Kai 
kurie kaliniai nekartą geida
vo kunigo, bet veltui. Klebo
nas yra piktuoju su kalėjimo 
viršininku ir šis daro visokias 
klintis, kad tik neprileisti 
kunigo. Taip vieną kartą, 
tiesa, jau pavakariais, atėjo 
kunigas klausyti išpažinties, 
bet tapo neįleistas. Daugiau Į 
nors, kaip sako viršininkas, 
jis ir pats kvietęs, kunigas 
nebeinąs. Kas čia kaltas, ne
žinia. Tuotarpu kaliniai berei- 
kalo varginami.

Sermunėlis.
Pasvalys (Pan. pav.] Niekad 
taip daug nebūdavo pas mus 
gaisrų, kaip šiemet. Rugpiu
čio 17 d. užsidegė vieno ūki
ninko kaminas. Ugnegesiams 
pasisekė greitai užgesinti, net 
ir stogas neužsidegė. Bet štai 
naktį užsidegė kito ūkininko 
klojimas su rugiais. Klojimas 

Į ir javai sudegė. Nuostolis 
apie 700 r. Ugnegesiai nega
lėjo nieko padaryti, nes nie
kas jiems nenorėjo duoti ark
lių vandeniui vežioti.

Iš „Liet. Ūk.”
i

i

M.
Saločiai (Pan. pav.) Mųsų 

klebonas Stombergis pažadė
jo pasirūpinti, kad Saločiuo
se butų įsteigta dviklėse mo
kykla, prie kurios suaugu
siems butų kursai ir skaity
mo vakarai. Pradžiugę, jog ir 
mųsų tamsiame kampelyje 

' pagalios pradės skleisti savo 
spindulius šviesa, rr.ęs auka
vome pinigus ir nesigailėjo 
me savo triūso, kad tik pa
siekti geistiną tikslą. Bet ką 
gi sulaukėme? Iš surinktų iš 
mųsų pinigų, kuriuos klebo
nas rinko be jokio kontroliaus, 
kun. Stombergis visupirma 
pastatė puikią kleboniją, pa. 
galios savo gyvuliams kute. 
Pradėjome męs šiauštis: kam 
reikėjo taip didelė dviem gy
venimais klebonija statyti
Klebonija atsiėjo apie S tūk
stančius rublių. Bet klebonas 
ramina mus. Sako, pasirū
pinsiąs, kad klebonijos salėje 
butų rengiami skaitymo va
karai ir kad klebonijos na
muose apsigyventų gydyto- 

■ jas. Bet tai buvo, tik tušti 
žodžiai. Dabar klebonas žada 
pastatyti mokyklėlę iš seno
sios klebonijos liekanų. Tik 
ji busianti jau ne dviklėse, 
bet pradinė; pastatyta busian
ti tik rudenį 1010 m. ir tai, 
jeigu parapijoms sudės reika
lingą pinigų sumą. Klebono 
rupesniu pas mus yra įsteig
tos šv. Kazimierio ir Blaivi
ninkų draugijos. Bet irtų 
draugijų nariai pradeda šiau
štis prieš pirmininką. Jo 
švelnus pažadėjimai išgaišo, 
kaip rūkas, o narių pinigai, 
iš kurių šie laukė daug nau
dos kunui ir sielai, tapo ap
versti spausdinimui dvasiškų 
knygelių. Vasarą pas mus ap
silankė nemažas lietuvių in- 
tėlegentų ir mokslaeivių skai
čius. Butume įjiems širdin
gai dėkingi buvę, jeigu jie 
butų mums prielankesni ir 
taip elgtųsi, kaip tai rašo „L. 
(J.” Karvelis. Bet kur tau! 
2—3 klesos mokiniai skaito 
save jau kunigėlio, inžinė- 
riaus, daktaro kandidatais, 
kaip tas Zenonas Žemaitės 
komedijėlėje /„Musų Gera
sis’’. Nežiūrint į tai Saločiuo
se gana linksma: turime mo
nopolį, 2 alines ir vienoje iš 
jų kas nedėldieuisgriežia mu
zikantai. Pamaldas mųsų kle
bonas atlieka vėlai ir dėlto 
turime laiko pasilinksminti

Į

I i
i ĮH: į :::
H•i 
Įį

Reikalingas 
prie “Keleivio” gerai suprau 
tautis spaustuvės darbą 

zeeeris 
Apie sąlygas pasikalbėti per 

laišką.
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Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turi
me visokių audimų 
ir suknios. Dirbame £1- 
visokius siutus ir U- 
overkotus. Užeik pa- t - 
žiūrėt mųsų naujos £ 
dirbtuvės, ojeiįju no 
ri turėt gražią drapa
ną, mes galime tau ja 
padaryt.

Z. BUDRECKIS,
222 Broadway, So. Boston, Mass-

Ar esi vyras?
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 save neša, liudyja.kad 
jis yra tvirtas ir sveikas ant 
kūno ir dvasios.

Tu sutinki kitą žmogų, tik 
rąjį silpnumo ir nupuolimo 
paveikslą. Jis viską daro su 
neapykanta. Jis yra nusimi
nęs, nes jis niekam netikęs. 
Prie jo fiziškųjų elementų 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 tūkstan
čiams žmonių, neturėjusių jau 
vilties išgyti, sugrąžinome 
spėką ir sveikatą. Tuom dide
liu darbu męs užsiimam jau 
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 spe 
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- 
inus 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; 

Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai.
Kalba lietuviškai.

I
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Koncertas ir Balius

vIL
BIRUTES KANKLES” DainiokųJDraugija So.Boston.

So. Boston’o 
Birutes Kanklių" 
Dainininkų 

Draugija ren
gia koncertą, 
kuris bus su- 
batoj,
2 D. SPALIO 

(October) 09. 

Dahlgren 
SALĖJE, 

kampas EirSilver 
st., So. Bostone.

Pradžia Koncerto 7 vai. vakare.
Todėl kviečiame visus garbingus Lietuvius ir Lietuves ant 
to linksmo ir gražaus vakaro atsilankyti. Su pagarba

KOMITETAS.
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Krautuve

GERIAUSIA AKUŠERE A

«

7 Burleigh
Nedėlioj. 

Polam bus 
nematytais 

lietuviai

Iš-
seuus

Visi sąnariai 
Komitetas

"TABAKAS"

SUSIRINKIMAS.
L.SS. kuopa turės administratyvišką 

: us rinkimą 3 Spalio (Oet.) lOval. iš ryto, 
Keleivio-’ redakcijoj.

malonėkit susirinkti.

NEflP5IQZ1UK P4T5 54VE
Vyrai ir moteris, kurio apsigaudinėjų patys, yra didžiausj savo 

priešai. Dievas davė Tau sveikata, tą didžiausią turtą, idant ją ser- 
gėtuinei ir atsakančiai naudotumeis. Didelės ujies susiUeją iŠ mažų 

upelių. Didelis medis išaugą 
iš mažų atžalų teipgi ir sun
kios naikinančios žmogų — li
gos ir išsipletoją iš menkų 
ajisireiškimų nesveikumų; to
dėl jei Įojutęs tuojaus nesi- 
gydysi o sakydama lauksi ry
ti jaus, tada apsigaudinėsi 
pu Uai savę.

NeaĮisigauk patsai save be
laukiant rytojaus; ateik ar 
rašyk dar šiandien lietuviškai, 
pis gerai žinomus pasauleje 
Profesorius, kurie tuojaus 
užsius Tavo sveikatą, sutei
kiant vaistus ir Įegelba, teip 
kaip ir ti< ms tūkstančiams iš
gydytų, ką jau kitį daktarai 
buvo atsisakę, nustojau t vil
ties. N« ajisigaudiuėk pats 
s v«, ilgiau. Neatidėliok, kad 
iš ■■lenkų nesveikumų, pasi- 
’ntytų didelė liga. Bet jei esi 

j ut ajisileidęs ir liga yra pa- 
vojiuiei, nenustok vilties, nors 
kiti d ktarai neišgydė. Musų 
garsus Profesoriai yra atsižy- 
meją Medicinos mokslę ir ži
no ką ir karia reikia daryti iš
gydymui. kada kiti nesujegė 
pagelbėti. Atsilankyk arpara-

140 West 34th Street, New York, N. Y.
Dr. J. J. McGlade, Dr. J. F. Coyle, Medical Direktoriai.

Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p.švent.nuo 10 ik 1 Vak.Ut.ir Pet.7-8

Prisinsk 10c. markėms, apturėsi garsiąją knygą, Dr. E.C. 
Collins, "Vadovas in Sveikatą”, jiarašytą lietuviškai.

Lietuviškoj kalboje
bus illiustruotos (su paveikslais) pašne
kos apie Suvienytų Valstijų istoriją. Bus 
r nionia su viršum 50 įvairių paveikslų, 
t ia Įiašneką parengia lietuviams East 
End Uhristiau Unija įk> nr 
street, Cambridge, Mass., 
7 Sfialio (Oct.). 7:30 vakare, 
l t* ai gražios dainos su
I veikslais ir muzika. Visi
> liečiami, atsilankykite. įžanga dova- 
t ii. Šį vakarą r. : . a Cambridge Lietu
vių vakarinės mokyklos mokiniai po va
dovyste Y. M C. A. Babilių s.

Išgriovimas Kaimo Pilie'*.
So. Bostono lietu' tų teatrališka kuopa 

"Žaibas-' [uistatys am scenas istori-ką 
tragediją “Išgriovimas Kauno Piles- 
37 (No\ i Dalhgren Ha
So. Bostone, lodei meldžiame visų drau
gysčių. kad toj dienoj nerengtų jokių 
pokilių. “Žaibo" K o m i t e t a s.

l ŽSIRASYK LAIKRAŠTI
u gaus: dvvanų didei naudingą knyga 

..DAKTARAS K1ŠEN11JE”. kurioj 
t» Ipa daugybe receptų nuo visokių ligų 
ir papuošta paveikslais. Prekė tos kny-

MONTELLO
Lietuv iška

Skatytojuatydai.
Meldžiame visų „Keleivio” 

kaitytųjų, kurių prieuume- 
ata pasibaigė atnaujinti, ki- 
aip busime priversti laikras 
Į sulaikyti.
.. Keleivio” Admiui^tradia.

TEATRAS ir ŠOKIAI
Lietuvių teatrališka kuopa iš Camb- 

lidge. Mass.
16 spalio (October) 1909
■erstatys ketuiių veikmių dramą • Pirmi

Žingsniai". Tas bus Turu Ualle. 29 Mid-
■ lesex street. Boston. Mass. Prasidės 
S vai. vakare. Kniečia visas atsilankyti 

KOMITETAS.

‘ DILGELES” ir 
“ŽM0MŲ KMGYSAS- 

Iš Philadelphijos persikėlė į Pittsbttrgą. 
ir leidžiami kas mėnesį brolių Baltrušai
čių. “Dilgėles" pirmas liet, satyros'lr 
juokų laikraštis, dabar tapo dvigubai pa
didintas ir žymei pagerintas. Kaina, iš 
viršaus užmokant: metams tik 1 dol. 
(Lietuvoje 2 rub.). pusmečiui 60 centų: 
atskiras num. 10c. (galima siųst pačto 
markėmis). Nuo Naujų Metų pahrau 
ginsime, bet kurie užsirašys šįm< t. tiems 
l>aliks ta pati kaina.

“Žmonių knygynas" 
Moksliški raštai, apysakos, eilės irti. 
Skiriamas visiems žmonėms ir moki
niams. Kasmėnuo išeina knygele kito
kio turinio: su paveikslais, visiems su- 
praantma kalba.

Kas užsirašys sykiu ‘ Dilgėles" ir 
• Žmonių Knygyną" ištisiems metams, 
tam duosime šiąpuikę privilegiją vieton 
$2.00. atsiųsk tise tik 81.75. tai gaus: 
abudu mųsų leidimu ir da dovanų naują 
knygelę apie žvaigždes, 20c. veri ės

Sis palengvinimas tęsis tik iki spaliu 
Hiėuėsio 31 d š. m ; vėliau reikės užsi- 
mokėt piluą kainą. Rašykite tuojaus. 
šiandien. Pinigus siųskite šiuo adresu:

BALTRUŠAITIS BROS. 
2304 Fifth avė., Pittsburg, Pa.

sirašys pa. mane vieną iš šitų taiki 
čių: ..Keleivį", „Lietuvą’’, Vienybę 1 
arba „Kataliką“ ant metų, tas gaus 
kuygą dvi anų. Siųzdamas pinigus 
raš> k šitokį adresą.

M PALTANAV1Č1A
15 M iiburysl., Worcesler, Mass.

Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny 
ga apie tabaką. Kas tik vartoja tabaką, 
tas turi žinoti tokią jis turi įtekmę aiit 

sivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
išaiškinta kuop ačiausiai. Kas nori žino
ti tegu: jierskaito “TABAKĄ” Kny
ga puikiai padaryta, spauda aiški, 
turi 64 pusi., kaštuoja tik 15 centų.

K UUBEKK1S

106 Market st., BRIGHTON, Mass.

D. Venckus.
Duodu lekcijas ant pijano. smuiko* ir 

ant visų pučiamų instrumentų Teipgi 
graijinu ant balių, koncertų, vestuvių ir 
t. t. Turiu ant pardavimo 2 pijanu. I‘re 
kė visai pigi. Sudedu pijanamssirunas 
ir pritaikau jų balsas. Kreipkitės šiuo 
adresu:

1>. VENCKUS.
28 ' ' Broadway. So: Boston.

Panedeliats ir seredomis atsilankau į 
Montello jk> No. 15c Atneš str. 
Norintiems mokintis, galiu duot lekcijas

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

KRIAUČIŲ DIRBTUVE:
'Ui.uii vėrams r moterims naujus siu 
tus ir už.laikom visokias materijas, 
valome, išplauname ir išprusiname 
Darbą atliekame greitai ir gerai.

II. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames streets 

MONTELLO. MASS.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN

Did 2 ia tįsia k ra 111 u ve če very k ų 
ir pasipuošimų So. Bostone.

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus. moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikėm teipgi visokias skry
bėles. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus Visus tavorus parduodam 
už (ilges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
Įias mus.
233 Bronįway, So. Boston.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Ralsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę. 

386 Broaduay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

F. STROPIENE 
l’aboigusį kursą V omans Medical 

Cellege Baltimore M. I>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y,
> 1 M )ST( >N Mass.

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

retai pagal wholesale ir retail 
prekių. Už.laikom gražiausius at
virus lankelius ir rusiška ir tur- C 
kiška tabaka.*

228 Broadvvay
kampas C st.

South BOSTON, Mass

Dr. E. C. COLLINS, 
užlieto jas 

Collins N. Y. Medical Instituto.

* The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE

Uetuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmeuter St.
Boston, Mass. 

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

Rusiška- lenkiška- Lietuviška
TEISINGIAUSIA IK GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja. teiĮigi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pereipresą gyduoles prisiusim

GERIAUSIAS
_A 2PTI

Bronszteino

Adresuokite:

L1ETDV1SZKA GYDYKLA

ran-
Puikiausias Lietuviškas

(kirmėlę) prašalina į 21 va-

Meldžiame kreiptis šiuo adresu:NERVOTONAS Y,

SVIVNOAOV X.

&

•o* *** a* o-*!** *

Laikrodėlius

4
i

jeigu kuris nedagali kokia 
nept i valo leist laiko, bet tuo-

Į
i

Mųsų tavorai yra 
augštos vertės, bet 
kainos visų tavorų 

labai žemos.

B

Sįi

*
*
i

4
B _ ______ „

Offiso Teleph. 397-1 Cambridge.
Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge.

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausių gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai

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

LIETUVIU UŽEIGA
_ PAS __

CH APLIK A

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

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

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesisraudvs:
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

Telephone. Back Kay 2350.

Dr. Lewandowski

OFISAS:

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

vieta: 37 Fift street. Cambridge. "U

Šiuomi sveikinu savo draugą Jurui 
Klimą.' c

Antanas Kalunavičius (arba Dagilius) 
lss Bolton st.. So. Boston. Mass.

Paj ieškojimai
l’ajieškau draugo Juozapo Šerkšnio, 

paeina iš Kauno gub.. Saulių pav.. Pa
pilės par.. Draginių sodžiaus. Jis pats 
; r kas kitas teikis duo: žinę šiuo adresu: 

Viktor Krolskis
:4 Business st.. Hvde Park. Mass.

Pajieškau brolio A. l.lnkaus. paeina iš 
Kauno gub., Saulių įkiv. Kuršėnų mie
stelio. Kas apie jį žino arba jis pats, 
teiksis pranešti šiuo a iri su:

Fr. Srutis.
36 Lincoln street. Brigliton. Mass.

Pajieškau šias y patas: Agotą Macil- 
skiutę. Suvalkųgub.. Vilkaviškio pav.. 
Gražiškių gminos. Beržinų kaimo, ir 
V. Miliūno iš Gražiškių. Mano pravardė 
Kauniene, po tėvų pravarde Uršulė Aš- 
moniutė, Gražiškių kaimo. Todėl malo
nėkit atsišaukti, arba kurie žino praneš
kite šiuo adresu:

Mrs. U Kaunienė
22 So Ward st., Worcester, Mass.

Pajieškau pusseserės Marjonos Balu- 
liut^s ir draugo Antano Lukšaičio. Abu
du Suvalkų gnb.. Kalvarijos pav.. Rudo- 
miyos par. Meldžiu atsišauki ju pačių 
arba kas kitas teiksis pranešti šiuo adr. 

John Martinkevičius
Box 1403. Oiyphant. Pa.

Parsiduoda storas.
Parduodu valgomųjų daiktų krautu

vę. Kas nori įgyti gera krautu'ę už pri 
tinamą prekę, kreipkitės šiuo adresu: 

S. Steponavičia.
10S Dean st.. Norwood. Mass et

PIRKIT NAMO!
Montello, Mass.

Parsiduoda du puikus nan.n;. 
dviem Šeimynom iš 6 kambarių, 
vienai šeimynai — 4 kom bariai, 
namai
Montello. Mass.
skį.

vi.-uas 
ant ras 
Abudu 

randasi po No. 31 Monroe st.. 
Kreipkitės pas p. Tur-

Ofr

Parduodu foruicius
Už savisu pigę prekę- Foniič:a: nu

pirkti dėl trijų kambarių ir tik vieni me
tai, kaip vartojami. Reikalaujant kreip
kitės šiuo adresu:

J. Sungaila. 35 Beacon Park.
Montellc, Ma SS. Ot

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvant 

visokias moterų ir vyrų drapanas Išva
lome. išplaujam plėtmas ir išprosinam 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

254 W. 4 th si., So. Boston. Mass.

PE ĮSIKĖLĖ
STULMAN BROS. Buvo 912 E. Bal 

limore st.. o dabar yra
421 IVest Baltimore st., tarp Entavv ir 
l’aca gatvių, kur jie pardavinės puikias 
materijas siutams, kelinėms ir t.t.

Ateikite pažiūrėti naujausių mųsų ru
deninių ir žieminių audinių. Perkupčia’ 
Įias mus didelėj atydoj. Čia visuomet ra
si savo draugus. tfr

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadvvay, So. Boston.

O" NAUJIENA! iv;’ 
"BROADBINE HALL”

."ii 1 A 1 b a n y ir kampas Dover streets. 
išsiduoda ant vestuvių arb3 šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už #15.00.

Savininkas J. SIDMAN.

20 La ponia st. Boston. Mass.
Telephone 1364-4 Tremont.

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

Tie, kurie veikia
Jei mųsų gadynėj žmogus nori ką-nors nuveikti, jis turi būt 
tvirtas, sveikas ir veiklus. Organizmas jo turi būt drūtas, 
kraujas turtingas, funkcijos kiekvieno organo reguliariškos. 
Jei nervai silpni,

yra vaistas, duodantis spėką ir energiją silpniems. Nuo gal
vos skaudėjimo,nuo proto nupuolimo,nuo nerviškų ligų, nuo 
nemiegos, liisterijos ir nervų suirimo yra tai geriausias vais
tas. Kaina $1.00.

Sudenervuotas ir neramus
Buvau teip sudenervuotas ir neramus, kad mažiausias tylos sudarkimas 

mane suerzindavo, bet kada ėmiau vartoti Severos Nervotoną. palikau visai ra
mus. Ypač ėmimas vienos dozos prieš eisiant gulti visiems rekomenduojamas, 
nes tas nuramina nervus ir pataiso miegą.

Liudvikas Pakarnas. Elma. Iowa.

Blogas apetitas,
reumuo, nevirinimas, silpnumas, gal
vos skaudėjimas, tulžlige ir užkietėji
mas yra pavojingais apsireiškimais 
skilvio betvarkes

Severos ruksztis skilviui
Suteiks jums sveikatą. Valgis jums 
bus visuomet skanus ir visuomet išeis 
jums ant naudos, jei vieną dožą paim
sit to vaisto prieš kiekvieną valgimą. 
Skilviui jis palengvjs virinimą ir vi
suomet esti malonus vaistas visuose 
malerijos apsireiškimuose.

Kaina 50c. ir $1.00.

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

klarnetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų, pisto au
kso 14 K. šliųblnių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
nio masvnukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių. adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kalboi, gražių popierų dėl rasimo grutnatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už #1.00, KXh> už Lietuviška biblija arba šventas raštas
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atda
ryta, preke su prisiuntimu $3.00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrutinimo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma, 14 K 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1.00. Prisiųs- 
kite savo tikrų adresų ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka 
talogų dysai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

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

gausite, teisingus tavorus.
K. WILKEWICH, 112 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie 
ku daibą artisiišk-i Padarau fotogra 
sijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 
■iškom parvom. iš mažų ;>adidinėju ir it 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipsii nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Tėmyk it! Tėmykit
DIDELIS PARDAVIMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: .labu

tės. Sijonai, šlebės. teipgi gražus vaikų 
jiaredai. Skrynios, valyzos, viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau:

I. SAC0WITZ,
128 Broadvvay (tarpe A ir B) 

South Boston, Mass.

dirba lietuviškas klarka

M illiani (’. Brūzga. 
John J. Lovvery 

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

Telepuonf.. 21027 So. Boston. Mas

Sveikatos patarėjo
D-ro JONO E. THOMPSONO

Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietuviškos Gydyklos D-ras THO.MPSON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą 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
landas.

Todėl, 
nors liga,
jaus prisiųsti D-rui Thomson'ui apra
šymą savo ligos. pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantiiotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokia lvt'ška liga, 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavot. savižagyste.
Ar skauda jums galva.
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 moteriške, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj

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

“ 6 vai. “ S vai. vakare.

419 Boylston St. ruimas 432 
BOSTON, - - MASS.

S. F. Polakie wicz
Graborius ir Ralsamuotojas

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

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

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Elians Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speciališkumas.

366 Second So. Boston. Mass

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmones užsitiki mums ir mų 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei 
stngia usią rodą jier laišką dykai.

Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimą 
plaukų ir Plik imą. Pučkus. Dedervi
nes, Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie p usę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysči ų. Rašyk pas:

Dr. J. M. BBUNDZACO..
Broadvvay A X. S st.. Broolykn.N Y.
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Kosulys,
Paprastas kosulys ir kroniškas 

vaikų kosulys yra tai apsireiškimai tū
lų plaučių ligų. Išgydykit tą savo 
pavojingą apsireiškimą ir sulaikyk li
gos išsiplatinimą. Imk

Severos balzama plaukiams.
Svarbumas jo remiasi ant ilgo var

tojimo ir patariama pradėti ji vartot 
nuo pirmutinio apsireiškimo kad ir 
lengviausio kosulio, idant išvengti blo
gų jo pasekmių.

Kaina 25c. ir 50c-

Parsiduoda pas visus aptiekorius. Neimkit jo vieton kitų vaistų. 
DAKTARO PATARIMAI DOVANAI.

W. F. Severą Co. I

VValtham ir Elgin
* laikrodėliai: auksi- 

niai, sidabriniai ir
nikeliniai.

*

*

*
*
* 
*$*̂ 387 Washington st., (vienur

Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus 

TIESIOG IŠ FABRIKOS 
ir kiekvieną daiktą kurį męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant suččdysit pinigas.

Washington 
Jewelry Co.

BOSTON, Mass.
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