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VISOKĮOSŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

Teismas
Sevastopol. Pečkurys l)a- 

vydov, kuris dalyvavo gin
kluotam sukilime 1905 m.ant 
laivo ,,Kuiaz PotiomKiu’’, li
ko pasmerktas 14 metu prie 
katorginių darbų.

Šimu mokykla.
Peterburge atidarė šunų 

mokyklą. Atidarymas apvaik
ščiotas su pamaldomis. Mo 
kįs joje šunis atlikinėti {Mili
cijos tarnystę, šnipinėt ir tt. 
Mokyklai paskirta vieta, uži
manti 4 dešimtines žemes. Į- 
taisyta mokytojams kamba
riai, šunų maudynės, ligon- 
butis ir viskas, kas tik reika
linga. Šuniems taipgi pada

ryti atskiri kambarėliai. Ru
sijos valdžia labiau rūpinasi 
šunų ..apšvieta”, negu žmo
nių.

Iš numirusių prisikėlė.
Vilniuje sulaikytos liko 

jauno vaikino laidotuvės ant 
žydų kapinių. Prieš pat. lai
dotuvių pabaigą numirėlis 
pradėjo vemti. Dabar jis ati
duotas daktarų priežiūrai.

Nubausti tamsunai.
Pskov. Suimta ant Tulabo 

salos 33 kaltininkai dariusie
ji betvarkę su koleros bara
kais ir persekiojusieji gydy
tojus. Visiems paskirta po 3 
mėnesius kalėjimo. Sargybinis 
Čaikin, kuris išplatino nebu 

tus gandus tarp valstiečių 
apie gydytojus, liko pasodin
tas kalėjimai! 2 mėnesiam. 
Savas savąjį gelbsti.

Spoilerių susivažiavimas.
Peterburgas. Sąjunga 17 

spalio arba, kaip juos vadina, 
spaliečiai ketina sušaukti su
sivažiavimą anksčiau paskir
to laiko. Manoma ji įvykdin- 
ti pradžioj spalio mėnesio.

Aštri bausme.
Varšavos apskričio teismas 

nagrinėjo bylą apie pasmerk
tosios mirtin Orlovskos pavo
gimą iš ligonbučio. 3 iš kalti
namųjų paskirta išsiųsti prie 
katorgos darbų dešimčiai me
tų, o 4 liko išteisinti. Abejo
jama, kad iš apkaltintųjų bu
tų kas dalyvavę pavogime.

„Tikrųjų rusų” reikalavi
mas.

Tikrųjų rusų sąjunga nuta
rė rinkti visoj Rusijoj para
šus po reikalavimo išvaryti 
N. Miliukovą iš Rusijos, nes 
jis einąs prieš carą. Kadetų 
partijos lideris užsitarnavo 
pas „tikruosius rusus” žydo 
vardą. Kas tik nesimeldžia už 
carą, tą ,, tikrieji rusai” vadi
na žydu.

Konieatkos gyventojai ba
dauja.

Į Peterburgą praneša vie
nas keleivis, kad Kamčatkos 
gyventojai badauja. Išmiršta 
jų labai didelis skaitlius Ke 
leivis matė, kaip jie išrinko 
vieną žmogų iš savo tari>o, 
Įiapiove jį ir kraujais laistė 
žemę. .Jie tikisi tuomi įtikti 
savo dievui, kuris turi susi
mylėti aut jų

Ką gali, tą peša.
Leonas Tolstojus, vienas di

džiausių Rusijos galvočių ir 
rašytojų, be pasigailėjimo pei
kia vyriausybės darbus. Vy
riausybė vienok bijo liesti vi
so pasaulio gerbiamąjį senelį 
[jis turi jau per 80 metų]. Už
tai ji smarkiai baudžia laik
raščius, kurie jo raštus spaus
dina, ir žmones,kurie jo kny 
gas platina. Taip šiomis die
nomis tapo suimtas ir ištrem
tas Tolstojaus sekretorius Gu- 
sevas. Jį kaltina uz tai, buk 
valstiečiams dalinęs revoliu- 
cijines knygeles- Tai netiesa, 
nes nei pats Tolstojus, nei jo 
sekretorius nėra revoliucijo- 
nėriais. Nors Tolstojaus drau
gus kankindama, vyriausybė 
keršija ir pastarajam.

ileiccnšteino užmušėjų 
byla. Rugpiučio 12 d. Suo
mijos teismas vėl nagrinėjo 
Hercenšteino užmušėjų bylą. 
Juodašimčiai norėjo padaryti 
teisme triukšmą. Bet tai jiems 
nepasisekė. Kadangi vienas 
iš užmušėjų, Laričkinas, iki- 
šiolei slapstęsis, dabar pats 
atsidavė į Suomijos teismo* 
rankas ir kadangi ir šiuo kar
tu Dubrovinas neatvyko, teis
mas nutarė, bylą atidėti, iš
šaukti dar keletą naujų liu
dytojų ir su policijos pagelba 
atgabenti teisman Dubroviną. 
jeigu šis nepanorės atvykti 
savo valia, blogai, matomai, 
prisieis juodašimčiams. Suo
mijos teismas nemano juokau
ti. Paregėsime, ką darys Ru
sijos vyriausybė?

Vėl provokacija. Permo 
gub. viename pavieto mieste
lyje gyveno nemaža ištremtų
jų. Pastaruoju laiku miestelio! 

gyventojai gavo daug laiškų, 
grasinančių sudeginti jų na
mus. Įtarė ištremtuosius. Gu
bernatorius dalį ištremtųjų 
išsiuntinėjo iš to miestelio po j 
visą pavietą. Bet gyventojai' 
negalėjo nurimti, nes ir po 
to vis dar gaudavo grasinan
čius laiškus. Pagalios keletas 
namų sudegė. Gyventojai išsi
gando. Jie patys pradėjo ser 
gėti savo namus ir turtą. Taip 
vieno turtelio namus beserg. 
stant, pasisekė sugauti du pa
degėju. Juos nugabeno į {Mili
ciją. Ir čia posirodė, jog pade
gėjai — slaptosios policijos a- 
uentai. Nors ir ramus to mies
telio gyventojai. betšuio kartu 
neiškentė, ir vietinę vyriausy
bę apskundė pačiam ministe- 
rių pirmininkui Stolipinui. 
Tai. mat. kaip sergsti ramiu 
gyventojų turtus ir ramybę! : 
Gera {Milicija!

Permaina Vilnimis 
gubernijoj.

Sulyg valdžios įsakymo, bus 
panaikinta Vilniaus guberni
joj general— gubernatorystė, 
nes gyventojai esą jau apsira
mino {>o revoliucijos meto.

Pabrikantų pasielgi mas. * 
Lodziuj [LenkijaJ keliose 

audimų fabrikose iškilo strei Į 
kas. Prie jo kol kas prisidėjo ! 

1200 darbininkų. Reikalau
jama algų padidinim o, nes.su
laukus geresnio uš derėjimo; 
ant laukų, fabrikantai ir ant 
tavorų {takėlė kainas. Darbi, 
ninkame, kurie jokio ušderė |

jinio niekuomet neturi, yra di
delė skriauda, kada tiek pat 
uždirbant reikia uz tavorus 
mokėt brangiau.

Gudrus kalinys.
llelsingfors (Suomija). Vie

noj Helsingforso pataisos na
mo kameroj, kur sėdėjo kali 
niai, liko atrastas telefonas, 
yisai tinkantis susikalbėji
mui su visu miestu. Pasirodė, 
kad vienas kalinys elektro
technikas, bedirbdamas ant 
stogo, pamatė esančias arti jo 
kameros lango telefono vielas. 
Nežinia iš kur jis gavo telefo
no aparatą ir knygą su adre-i 
sais. Išpradžios kalinys iš
šaukdavo per telefoną savo 
draugus ir kalbėdavo su jais,, 
į>askui pradėjo iššaukiuėti 
kalėjimo viršininkus, net pa
tį direktorių ne sykį šaukė il
su visais vedė barnius. Tele
fonu jis naudojos arti dviejų 
sąvaičių. Kada vyriausybė' 
apie tai sužinojo, tad atėmė j 
visus įrankius.

32.000 rublių pavogta.
Petigorsk. Penkiuose vars- j 

tuose nuo stoties „Suvorov- 
ka’’ liko sustabdytas pasažie-i 
rinis traukinis, kuris ėjojKos-j 
tovą prie Dono. Sustabdė jį; 
VVestinhauzo tarmozu. Tuoj 
į antrosios klesos vagoną, kur 
radosi rinkėjas pinigų su 32 
tūkstančiais rublių, įėjo 201 
plėšikų. Sargybinis, kuris ly-1 
dėjo rinkėją, tuoj gavo plak
tuku per galvą ir apsvaigo. 
Tame pat vagone važiavo 
ureduinkas, ir jis gavo per 
galvą. Pinigų rinkėjas, {>ali- 
kęs iždą a’darą. iššoko per 
langą. Jis pasilipo ant stogo 
ir, šokinėdamas nuo vagono- 
aut vagono, nubėgo lig gar
vežio. Tuomet jis pranešė ma 
šinistui, kad atkabintų garve
žį, ką tas ir padarė. Garvėžis 
pasiskubino į stotį .,Nagut”. 
Plėšikai pasiėmė iš iždo 32 
tūkstančių rublių, sėdo į tam 
tikrai prirengtus vežimus ir 
leidos link Železnovodsko. 
Kuomet garvežiu atvyko žan
darai ir keli tarnaujantieji, 
jau plėšikų nebuvo.

Caras išvažiavo i Krymą.
Peterburgas, 8 rūgs, d . Ca

ras su savo šeimyną, muzikai 
griežiant, išplaukė vakar va
kare į Krymą Į visus miestus, ' 
kur jo laukė, pranešta, jog 
jis niekur nesustos, apart Bur
kų, kur caras su savo tėvu ir 
kitomis ypatomis 1888 metuo
se išvengė mirties. Paminė-; 
jimui šito atsitikimo cerkvėj 
atsibus pamaldos. Po apžiurę-- 
jimui Juodųjų jūrių laivyno 
caras važiuos į Li vadi ją.

šventikas p rsiskirė 
su pačia.

Šv. sinodui liko paduotas 
reikalavimas vieno šventiko 
A , kuris pasiryžo persiskirti 
su savo pačia, išgyvenusia su 
juo 20 metu. Jis kaltino ją uz 
apgavingą meilę. Sinodas su
teikė perskirimą Ir jis turi 
prisipažinti, kad ir šventeny- 
l»ė šliubo nieko negelbsti, ka
da šeimynoj įvyksta nesantai
ka.

Šventikas [kunigas] vagis
Tiflyse suimtas šventikas 

Gzelijev. Jis buvo prižiūrėto
jų eparchijališkos žvakių dirb-' 
tuvės. Kaltina jį už dalyva-. 
vimą pavogime 6800 rubliu iš 
valdiškojo banko skiriaus. 

užilgo pribunąs numestasis 
nuo sosto Persijos šachas ir 
50 jo tarnų. Vargas tiems val
donams: net savo viešpatystėj 
neleidžiama jiems gyventi.

Represijos Meksike.
Prezidentas Diaz’as labai 

įpyko ant laikraščių už jo 
persekiojimą. Areštuota ke
letas redaktorių. Tarp suim
tųjų randasi ir moteris. Kada 
spaustuvės darbininkai, nete
kę redaktoriaus, sumanė pa
juokti Diazą už redaktorių 
areštavimą, tad liko suimtas 
mašinistas ir raidžių statyto
jas. Diazas bando uždrausti 
gyventojams kalbėti apie jo 
bjaurius pasielgimus. Vargiai 
tuomi laimės ką. ..

Esperantistų kongresas.
Barcelona, 6 d. rūgs. Čia 

atsivėrė tarptautiškas espe
rantistų kongresas, į kurį su- 
si važiavo didelis delegatų 
skaitlius. Suvienytu Valstijų 
aidžia atsiuntė nuo savęs at

stovą Herbertą Harcic’ą. Kon
grese dalyvauja. American 
Esperanto Magazine” redak
torius iš Chicago III. įvedi
mas vienos kalbos visoj pa
gaulėj patinka net ir kapita
listams, nes tas atneštų daug 
naudos žmonijai. Mažai to
kių dalykų, kurie visiem pa- Į 
tiktų.

Vokietijos kariu menės ma
nevrai.

Stutgard. Vokietijos kariu
menės manevrai prasidėjo 
Virtembergijoj. I )aly va uja 
juose 116.000 kareivių. Kara
lius ir karalienė lankosi ma
nevru ose. Laike banketo Vi
lius II laikė prakalbą, kurioj 
išreiškė, jog Vokietijos tautu 
vienybė yra pasaulės santai
kos {»amatas.

Lengva bausmė.
Konstantinopolis. Kariškas 

teismas nagrinėjo bylą apie 
sukilėlius Mažojoj Azijoj. Gu
vusis pavieto Dzevo Beye vir
šininkas prašalintas nuo tar
nystės ant 6 mėnesių. Kariu
menės gubernatorius iš Ada- 
nos Re m z i Paša pasodintas 
į kalėjimą ant 3 metų, o gu- 
liernatorius prašalintas nuo 
tarnystės. Armėnų patrijar- 
clias užprotestavo prieš taip 
lengvą bausmę ir atsisakė 
nuo vietos.

IŠ AMERIKOS.
Scranton, Pa.

Rugp. 25 dieną tapo užmuš j 

tas elektrikos liet u vys Alek-i 
i Sandras Kakaras „Church” 
anglių kasyklose. Jisai paėjo 
iš Vilniausgub., I raku pavie
to, Butrimonių valsčiaus, Pla- 
satuikų kaimo, turėjo 22 me
tu amžiaus: antras metas kaip 
gyveno Amerikoj. Tapo pa
laidotas ant gražiausių kapi
nių Dunmore, nes kun. Ku- 
ras ant lietuviškų kapinių ne
priėmė užtai, kad nebuvo at-; 
likęs ausinės! Kaip visiems 
yra žinoma, Scrantono lietu
viškoje parapijoje nėra kuni
go, tai beveik ausinės dau
giau negu pusė parapijonų 
neina. A. a. Kukaras buvo 
doras vaikinas, mėgdavo skai
tyti lietuviškus raštus. Buvo 
skaitytoju „Keleivio”. Ka
dangi velionis neturėjo savo 
sutaupytų pinigų, tapo palai
dotas kaštais savo giminių — 

I Kubilių! Tegul bus tau leng
va šita svetima žemelė, ilsė
kis, geras lietuvi !

Bočių Juozas.

Geležinkelių karalius pa
simirė.

Tower Hill. 8 d. rugsėjo 
pasimirė, čia gyvendamas sa
vo vasarinėj rezidencijoj, 
žymus milijonierius ir valdy
tojas didžiosios dalies geležin
kelių Harriman. Neseniai jis 
sugrįžo iš Europos ir nuo to 
laiko vis labiau sirgo. Harri- 
mano mirtis sukėlė triukšmą 
kapitalistų pasaulej, nes ve
lionis dalyvavo geležinkelių 
varžytinėse iki pat mirties ir 
gabiai {Tarydavo visus mažes
niuosius geležinkelių savinin' 
kns. Laikraščiai paduoda, 
kad jis užgimęs 1848 metuos. 
Buvęs New Yorke vaizbos į- 

istaigoj už pasiuntinį.Būdamas 
23 metų turėjęs keletą tuks- 
tančiųdol. ir pats užsidėjęs 
„biznį” už 20 tūkstančių dol.
Ypač nusipirkimas akcijųge- , 
ležinkelio „Union Pacific” 
davęs gerą pelną. Per tūlą 
laiką jam pavyko supirkti 
daugiausiai akcijų ant di
džiosios geležinkelių dalies ir 
tokiu budu jis liko jų kara
lium. Jo turtas, neskaitant 
žemės, siekia 500 milijonų do
lerių.

K rasą apiplėšė.
Samara, Rusija. Nežinomi 

plėšikai, apsimaskiravę vei
dus, su revolveriais ir bombo
mis rankose užpuolė aut kra
sos skyriaus mieste Mias [gal 
klaida? Red.] ir paėmė 80.000 
rublių. Bandyta buvo jiems 
pasipriešinti. 10 ypatų sužeis
ta. Plėšikai perpiovė telegra
fų vielas, sėdo į garvežį ir, at 
sitolinę gana toli nuo miesto, 
pasislėpė girioj.

Anglams neleis važiuot į
Rusiją.

Valdiškosios organizacijos 
užgirė įnešimą trukdyti an

glams atvažiuot į Rusiją.

Lėkiojimas orlaiviu.
Berlynas. Žinomas orlaivių 

dirbėjas Orvill VVright darė 
bandymus ant orlaivio prie 
dviejų šimtų tūkstančių žmo
nių akių. Jis pasiėmė su savi
mi kapitoną von Hildebran- 
d’ą ir abu sykiu pakilo į orą, 
kur padarė keletą sunkių fi
gūrų. Berlyno publika labai 
liko užinteresuota jo išrastu 
orlaiviu.

Karė Morokko su Ispanija.
5 rūgs. d. murinai bombar

davo • tvirtovę Alhucemas. 
Jiems pavyko uuskaudiuti 
vieną Išpanijos laivą su val
gomais daiktais.

6 rūgs. 12-ta Išpanijos ar
mijos divizija Madride (Išpa- 
nijoj) gavo paliepimą išva
žiuot į Melillą (Morokko) ves
ti karę su morokkiečiais. Di
vizija ta susideda iš 11 tūks
tančių kareivių. Ją koman
duoja generolas Sotomyo.

1 pasmerktas mirtin, 24 i 
katorga.

Orias. Kariškasis teismas 
nagrinėjo revoliucijonierių 
maksimalistų bylą 23 rugp d. 
1 apkaltinamųjų pasmerktas 
mirtin, o kiti 24 į katorgą 
įvairiam laikui.

Orlaivininkii draug ja
Berlynas, 10 rugs.d. Liko 

valdžios užtvirtinta orlaivi 
įlinkų draugija. Ji stengsis 
įvesti orlaivių linijas, kad ga
lima butų važinėtis iš miesto 
į miestą Tam tikslui reikalin
ga 3 milionai markių [drau
giją pri klauso žymus turčiai, 
todėl pinigų bus įvalias.

Visuotinas streikas Švedijoj
SbM-kholm. Pradėtoji kova 

tęsiasi, kol kas stovis mažai 
mainosi. Rytoj darbininkų da
lis turi grįžti prie darbo, bet 
tiktai tie, kurie nedirba pas 
Švedijos Darbdavių Susivie- 
nyjimą. Nežiūrint į tai kova 
bus pratęsta su ta pačia ener
gija. Tolesniam laike prie 
streiko prisidės da 163000 
darbininkų. Juos privers 
streikuot Susivienyjimas. ku
ris apskelbė lokautą. Prigelb- 
stant 1ar{'tautiškam proleta- 
rijatui kova turi būt išlaime- 
ta.

Vardu šalies Sekretorijato
• Herman Liadqui'st.

Šachui reikalingas Imtas.
Odesoj jieškoma atsakančio [sijos. Tarp gyventojų iššau 
namo, kur galėtu gyventi ne-

Oriai liniukas užsimušė.
Jurisy-sur-Orge, Francuzija. 
Prancūzijos oriai vi įlinkas Le- 
febre nukrito su savo orlaiviu 

i taip smarkiai, kad ant vietos 
užsimušė.

Bedarbė.
Ekaterinbiirg. Tagilsko! 

geležies ir vario dirbtuvių 
darbininkai sustieikavo, rei
kalaudami algų išmokėjimo. 
Kadangi neužtenka rudos, 
tai užsidarė kelios kitos dirb
tuvės. Bedarbių šiuo laiku 
randasi daug.

; Kolera Belgijoj.
Antverpen, 7 rūgs. d. Sian-j 

dien pastebėta 3 apsirgi-| 
' mai kolera. vienas ligonis tuoj 
pasimirė. Valdžia sprendžia, 
kad kolera bus atvežta iš Ro

Tarto patarimas.
Pittsburg, Pa. Prezidentas 

Taft pataria „Pressed Steel 
Car” kompanijos direkto
riams arba nusilenkti prieš 
darbininkų reikalavimus, ar
ba visai uždaryti dirbtuves. 
Jis pataria todėl, kad žino, 
jog kompanija gali jo neklau
syti. o čia Taftui pasirodyti 

i geradariu — yra proga, ku
rios jis ir nepraleidžia.

Taftas už moteris (?).
Taftas sako pripažįstąs mo

terims lygias teisias, tik esą 
<la {mtanksti tai padaryti. Jis 
sako, kad už moterų teisių 
lygybę kovoja daug protingų 
moterį} ir vyrų. Laimėjimas 
šitos kovos busiąs didžiausiu 

: laimėjimu visoj pasaulej.kė šita žinia triukšmą.

Tvanas.
Meksiko City, 11 d. rūgs, 

Išnaujo tvanas padarė daug 
nuostolių ir nunešė nemažai 
aukų. Dabar išsiliejo upė A- 
tayac ir apsiautė vanduo pa
kalnę Jamiltepac, kur randa
si derlingiausios plantacijos. 
Daugelis darbininkų dingo. 
Apie šimtą tūkstančių gyven
tojų tvanas kliudė, padaryda
mas jiems didesnius ir mažes
nius nuostolius. Da nesuskait- 
liuota, vienok galima spręsti- 
kad žmonių dingo apie 900.

Gera proga gauti darbu-
\Vashington. Kokie trįs 

tūkstančiai žmonių bus pri
imti rinkimui Jungtinių Vals
tijų gyventojų surašo, kuris 
reikalingas bus 1910 metams. 
Darbas prasitęs iki 15 balan
džio ir ilgiau. Kas nori likti 
statistikos rinkėju, turi išlai
kyti tam tikrą ekzaminą, ku
ris atsibus 23 d. spalio, 1909. 
Norint laikyti ekzaminą, rei
kia kreiptis į žemiau nurody
tas vietas, prašant blankos ir 
patarimų. Kreiptis galima 
vienu iš šitų adresų: The Ci- 
vil Service Commission, Wa- 
shington, D. C.; arba reikia 
kreiptis tiesiog i ekzaminų se
kretorių: Secretary of Board 
of Examiners. Šituos žodžius 
parašę, adresuokit į krasos 
skyrių Boston, Mass.; Phila- 
delphia, Pa., Atlanta, Ga., 
Custom Hause, N. Y., New 
Orleans.La., arba Old Custom 
Hause, St. Louis, Mo. Kokis 
jums parankiausis miestas, į 
tą adresuokit.

Ekzaminai bus laikomi 
įvairiuose miestuose. Metines 
algos statistikos rinkėjai gaus 
nuo $600 iki$900.j Kas anks
čiau yra užėmęs tą vietą, gaus 
metinės algos apie 1200 dol. 
Norinti gauti darbą turi būti 
Jungtinių Valstijų ukėsai ir 
ne jaunesni 18-kos metų.

Streikas McKees Rocks'e 
pasibaigė.

Pittsburg, 8 d. rūgs. Šian
dien apie pietus atsibuvo su
sirinkimas ant kalno ,, Indian 
Mounts”, kuriame dalyvavo 
streikieriai ir ,,Pressed Steel 
Car” kompanijos atstovai. 
Kapitalistai pasidavė darbi
ninkams prižadėdami ižpildy- 
ti jų reikalavimus. Reikalavi
mai eis per balsus, bet, reikia 
tikėtis, bus priimti tie patys, 
kuriuos perskaitė streikieriai 
ant kalno. Pittsburg’o apie
linkės gyventojai džiaugiasi 
iš streikierių laimėjimo. Strei
kavo beveik visi ateiviai, kas 
parodo, jog ir „Azijos ir Eu
ropos laukinės gaujos”, kaip 
vienas „yankee” išsireiškė dar
bininkų partijos susivažiavi
me, ne blogiau dalykus su
pranta už patį „yankee”. Po 
ilgų kančių tūkstančiai varg
šų sugrįš į darbą.

Skatytoju atydai.
Meldžiame visų „Keleivio’’ 

skaitytojų, kurių prieuume- 
rata pasibaigė atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš
tį sulaikyti.

I ,,Keleivio” Administracija.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

save. Ašimi perstatomi patys 
žemes galai — šiaurinis 
pietinis, nes žemė apie save 
sukasi iš vakarų i rytus. Be 
to, ji sukasi apie saulę. Apie 
savo ašį apsisuka per dieną 
ir naktį, o apie saulę — per 
metus. Kad žemė sukasi apie 
saulę, tą parodo buvimas va
saros, rudens, žiemos ir pava
sario. Kur saulė stovi tiesiai 
ta žemės dalis lieka šiltesnė.

— Užteks, Maike. Paliki
me kitam sykiui apkalbėti.

— Maike, tu pasakei man. 
kad žemė panaši yra į didelį 
skritulį. Aš dabar gerai prisi
žiūrėjau ir patėmijau. kad ji 
plokščia.

— Kaip tu galėjei prisižiū
rėti, kada tavo akys taip ne
toli temato'

— Taip aš padariau: visur 
vaikščiojau ir niekur nema
niau, kad žemė butų apskriti.

— E, tėve, blogas tavo da- 
rodymas.

— Kad ir tavo uegeresnis. 
Darodyk man. kad žemė yra 
apskriti.

— Tik nerėk, tuoj darody- 
siu. Tu vaikščiojei iš vietos į 
vietą, atvažiavai iš Lietuvos Į 
Ameriką, o tau vis rodosi, 
kad ant pat vidurio žemės 
stovi. Rodosi, kad dangus ties 
tavo galva stovi augščiausiai. 
Jis eina vis žemyn ir žemyn 
iš visų pusių, kol tik, kaip 
tau rodosi, nesusiduria su že
me. Ta vieta, kur dangus su
silieja su žeme vadinasi gori- 
zontu. Gorizontas, rodosi, vi
sai arti, bet eik į kitą vietą, 
vėl taip pat išrodo. Nors tu 
kasžin kiek važinėkis po visą 
pasaulę. rodysis, kad esi aut 
žemės vidurio ir niekur neat
randi krašto.

— Gal žemė yra labai dide
lė. todėl negalima yra krašto 
atrasti.

— Ji nemaža, vienok rau
dasi žmonės, kurie ją po ke
lis sykius apvažiuoja ir išma
tavo, kiek ilga būtų juosta, 
kuria galėtų apjuosti žemę. 
Štai da vienas darodymas: pa
siima tirinėtojai kompasą, 
kuris, kaip jį nesukinėtum, 
vis į vieną ir tą pačią pusę 
rodo. Na ir važiuoja tiesiai 
duokime sau, į rytus. Padėki
me, tu išvažiuotum iš Vil
niaus į rytų pusę. Važiuotum, 
važiuotum ir per ilgą laiką 
tiesiai bevažiuodamas, sugrįž 
tum vėl į Vilnių, tik jau ne 
iš rytų pusės, o iš vakarų.

— Aš neturiu, vaike, tiek 
daug pajiegų, kad taip toli 
važinėtis. Ar negalėčiau ki
taip ištirti, kad žemė yra ap
skrita ?

— Yra ir tau prieinamas 
būdas. Atsistok prie jūrės ir 
žiūrėk į atplaukiantį laivą. 
Pirma pamatysi tik stulpų 
galelius, paskui visus stulpus 
ir kaminą, o tik antgalo patį 
laivą. Juk laivas didesnis už 
stulpus, rodos, pirma josturė- 
jei pamatyt. Iš to aišku, kad 
ir vanduo ir žemė yra didelis 
kamuolys. Jo išsilenk imas pa
slepia laivą. Taip pat gali tė- 
myti nuplaukiantį laivą: iš
vysi, kad žemoji jo dalis pir
miau pradeda pranykti iš ta
vo akių.

— Dabar suprantu, Maike. 
Aš jau matęs esu. kad taip 
būna.

— Gerai. Nereikės abejoti.
— Dabar pasakyk man, ar 

saulė teka, ar žemė nuo sau
lės nusikreipia.

— Saulė sukasi savu keliu, 
o žemė savu. Saulė yra kiek 
milijonų sykių didesnė už že
mę. Ji, kaip sakoma, stovi ant 
vietos, o žemė sukasi apie savo 
ašį ir apie saulę.

— Kaip? Ar žemė turi ašį? 
Tai ji kaip kokis ratas?

— Ašies neturi, vienok taip 
perstatoma, nes kaip geriau 
suprasti žemės sukimąsi apie j

i 22 <1. rugsėjo. Jei tas nebus 
nurodyta, panaikinimą visuo- 
tiuo balsavimo be kuopų ži
nios skaitom už nelegališką, 
o centro valdyba turi išsiun
tinėti kuopoms blankas, kad 
jos pačios nubalsuotų, ar vi
suotiną balsavimą atmesti, 
ar p a 1 i k t i jį ir aut toliaus. 
Balsavimo pasekmė turi būt 
apskelbta organe.

2. Paklaust centro valdy
bos ir Susivienyjimo advoka
to Lopatos, ar S.L A. charte- 
ris pritaikytas prie visų Su
vienytų Valstijų Amerikos ir 
jeigu nepritaikytas, lai cent
ro valdyba pasiskubina tą 
kuogreičiausiai atlikti.

3. ) Reikalaut, kad aut S. 
L. A. charterio būtų pažymė
tas Susivienyjimo kapitalas. 
O jeigu tam yra kokios uors 
kliūtys, tai ceutro valdy
ba turi apie tai pranešt per 
organą.

4. ) Nutarta reikalaut, kad 
aut S. L A. charterio vietoj žo
džių „pašalpa ligaje” būtų 
įdėta žodžiai „pašalpa nelai
mėje”.

Susiv pirm. A. Babilius. 
Sekr. e/. Neviackas.

biauraus dabartinio draugijos 
surėdymo. Tuos tirinėjimus 
ir jų rezultatuB daugina ta 
priežastis, kad kunigai, pa- 
mokslininkaudami ir prirodi- 
nėdami. susiduria su apsireiš
kimais, kurte visai nesiriša 
su gyvenimo tikrybe ir jokiu 
budu nėra suvienyjami su 
juo. Užaugę žinomose sąly
gose ir po žinomo mokslo įtek
me, kunigai, kurie perstato 
krikščioniškų socijalistų pir
miausius gaivalus, negali pa- 
siliuosuoti nuo religiškos įtek
mės, kuri juose įsikerojus nuo 

{mažų dienų, bet turi likti 
nuo slegiančių sąlygų, jie pra
deda pripažinti socijalizmą— 
pradeda skelbti jį bažnyčiose 
iš sakyklų. Tuo jie mano pa
laikyti darbiuiukų minias 
prie bažnyčios ir teipgi pri
traukti tuos, katrie pradeda 
nuo jos šalintis ir tuo gadina 
kunigams gešeftą. Tai yra 
svarbiausios priežastys. Ir 
tuo išsiaiškina jų primalsimai 
prie moksliškojo socijalizmo.

Bet ar krikščioniškasis soci
jalizmas yra mums pageidau
jamas? Atsakymas gali būt 
trumpas: krikščioniškasis so
cijalizmas, kaipo tokis, nėra 
pageidaujamas. Bet jeigu jis 
gyvuoja, tai męs privalome 
su juo skaitytis; nuo jo ne
galima išbėgti, bet jis liks iš
naikintas tų pačių, kuriuos 
jis traukia prie savęs. Jeigu 
kunigai mano savo krikščio
niškuoju socijalizmu palaiky- 

Į ti savo gešeftą, tai, supranta
mas dalykas, jie dabartinės 
bažnyčios pasekėjų skaitlių 
mažins ir prisidės prieardymo 
religiškų pažvalgų. Dėlto 
męs,socijalistai, galim džiaug
tis, kad socijalizmo evange
liją pradeda skelbti iš sakyk
lų. Tas parodo, kaip socija
lizmo išsitobulinimas žengia 
milžiniškais žingsniais pir
myn ir diena iš dienos įtrau
kia į darbininkų judėjimą vis 
naujus draugijos sluoksnius. 
Bet džiaugiantis mums nerei
kia užmiršti, kad mųsų parei
ga yra tobulinti naujus pase
kėjus, padaryti juos tikrais, 
grynais socijalistąis.

Vertė Barabošius.

tvarka, negu valdžios palai
komoji. Kiek męs matome iš 
istorijos, žmonės vienas kitą 
naikina tik nepaprastuose 
atsitikimuose, turėdami
tam tikras priežastis. Savitar
pinėj kovoj kiek tūkstančių 
kartų mažiau yra žuvę, negu 
nuo valdžios kardo. Atmeski
te naminius valdžios persekio
jimus ir pavaldinių naikini
mą ir paimkite tik vieną ko-l 
kią- nors karę, — beabejonės, 
ten (karėj) daug daugiau gy
vasčių dingo, negu per tūks
tantį metų žmonių savitarpi
nėse kovose. Žmogus žmogaus 
be priežasties nežudys, o val
džia žudo.

Toliau. Kada gyventojai 
perdaug prisisotina valdžios 
piktadarysčių ir sukįla prieš 
jos tvarką, tuomet valdžia sa
vo galingais įrankiais malšina 
juos visus, nepaisydama nė į 
jų norus nė į gamtą. Tiesa, ji 
apgina savo ir keletos kitų 
ypatų reikalus ir norus, bet 
tokis apgiuimas priklauso 
mažumai.

Monarkiška ir despotiška 
valdžia, daugiau ar mažiau iš- < 
sipletojus kapitalizmui, lieka 
tarpininkėmis tarp triūso ir 
kapitalo. Joms svarbu, kad . 
pavaldinių turėti kuodaugiau- 
šiai, nes jie savo triusu paga- , 
mina nemažai turto, kurio ne
visai apgraužta dalis tenka ir 
valdžiai: pavaldinių didelis 
skaitlius duoda progą suorga
nizuoti valdžiai galingą spė
ką, kuri reikalinga yra dėl 
valdymo Prieš pastarąjį visų 
laikų žmonės kilo ir dabar ne
apkenčia jo. Ypatingą galybę 
valdžia gauna, kada per prie
vartą gali rinkti iš pavaldi
nių sau kariumenę ir turi tie
są priversti juos pildyti poli
cijos pareigas. Tuomi ne tik 
ką išnaudojami yra pavaldi- 
niai, ne tik ką juos slegia, 
bet ir demoralizuoja.

Bet grįšiu prie dalyko.
Didelis pavaldinių skaitlius

suteikia didelę galybę val
džiai. Ji, kaipo monarkiška ar 
despotiška valdžia, menkai in
teresuojasi išdirbyste ir vaiz
ba, vienok žino, kad be to ne
bus jai gerovės, todėl visą rei
kalą išdirbystės ir vaizbos pa
veda kapitalistams. Tie-gi rū
pinasi išradimais, rinkomis ir 
t. t. Jie išranda būdus, kaip 

j parankiau darbininką išnau
doti. Vienok kapitalistų rei
kalavimus visuomet valdžia 
pildo: ji kariauja už jų nau
jas rinkas, malšina darbinin
kus, jeigu tie nenori kapita
listų klausyti ir t. t. Tiesa, že
mesnieji valdininkai negauna 
perdaug saldaus gyvenimo, 
vienok jie pripranta prie at- 
likinėjimo biaurių pareigų, 
kaipo prie paprasto darbo: jie 
užima savo vietas tankiausiai 
negaudami kitokio darbo ar
ba būdami ištvirkusiais. Bea
bejonės, jeigu jie gauna ma
žas algas, tai negali užganė
dinti savo visų norų, be to, jie 
nėra paliuosuoti nuo augštes- 
niųjų valdininkų persekioji 
mo. Žemesnieji valdininkai 
todėl nevisuomet būna ramus 
Apie juos pakalbėsime toliau mus mato paeinančiais nuo 
Augstesneji gi valdžia yra istoriško materijalizmo pusės 
neaprubežiuotų piktadarių jr išdegto juos su dialektiškos 
gauja. Sakau tai, žinodamas, filozofijos pagelba. Tai yra: 
jog už augstasias valdžios įs- gocijalistas. katras neturi sa- 
taigas niekas daugiau teisių vo protavime metodoj jokių 
neturi: kokie įstatymai vai- metafiziškų priemaišų, ap- 

:džiai patinka, kokie gali pa- svarsto visus draugijinius ir 
saldinti jos gyvenimą, tokius teologiškus apsireiškimus iš 

i ji gali išleidinėti. Jeigu žmo- atžvilgio istoriškojo materija- 
gus gauna gerą pragyvenimą, nzmo žinomo pamato irtirinė- 
patsmedirbdamas produktų ar ja juos su dialektiškos filozo- 
ba bent neprisidėdamas savo fjjos pagelba, tai yra materi- 
protu prie leugvesnio jų pa- jališkosios pasaulės pažiūros, 
darymo, tai tas sunaudoja ki- jęad kiekvienos draugijos 
tų padarytus produktus jis tvarkos pamatu yra materija- 
yra kitų parazitas. Ir tie kiti |jgkOs sąlygos — ekonomiška

ir Krikščioniški so
cijalistai ir jįi 

stovis.

Nebaudžiamieji 
piktadariai.

(ląsa.)
blogą geru.

Kapitalistams įvykdinti jų 
geidimus ir daryti vaisingą 
dirvą jų reikalams padeda 
valdžia. Pats žodis valdžia, 
reiškia valdyti. Iš vardo ma
tyt, kad ji ką-nors valdo.

Valdyti be tikslo — nėra 
jokios prasmės. Ypač kada 
matome nuolatinį valdomųjų 
neužsigauėdinimą. Neretai 
jie kėsinasi aut valdininkų 
gyvasties. Pati valdžia pripa
žįsta. kad didžioji dalis gy
ventojų jai neištikima. Reiš
kia, didžioji dalis žmonių ne
nori valdžios. Jeigu valdinin
kai taip drūčiai laikosi prieš 
daugumos norus, nepasitrauk 
darni į šalį, tas reiškia, kad 
jie ką-nors gerą turi iš tokio 
valdymo.

Valdininkų yra augštesnių 
ir žemesnių. Visi jie perstato 
iš savęs kokį-tai mechaniz
mą, kuriame neperskiriamai 
sušriubuoti žemesnieji val
dininkai su augštesniai- 
siais: žemesniejie turi bijoti 
augštesnio, augštesnis da 
augštesnio ir t. t. Beabejonės 
valdininkai naudingu, išduo
dančiu produktus darbu, ne
užsiima. Jų užduotis — dary
ti tvarką. Bet ar ta jų palai
komoji tvarka yra tvarka ar 
betvarkė dėl visuomenės — į 
tai neatkreipiama atydos. 
Valdžiai suteikiami visi įran
kiai, kad ji galėtų palaikyti 
tvarką. Net visos šalies pa
prastųjų gyventojų sukilimą 
ji pajiegia numalšinti. Įgijus 
tokią galybę, valdžia nenu
skriaus savęs: ji savo gyveni
mą daro kuo - saldžiausiu. 
Dėlto, kad jis liktų tokiu, rei
kalingi yra įvarus produktai. 
Pati valdžia jų nedaro, todėl 
ji verčia savo pavaldinius 
dirbti dėl jos. Kartais pati 
valdžia įsteigia išdirbystės ir 
samdo darbininkus arba varo 
dirbti už dyką prieš jos įsta
tymus prasikaltusuosius, bet 
taukiausiai valdžia nenori įsi- 
pykti savo pavaldiniams ir 
leidžia tarpininkauti kapita
listams. nuo kurių ji įvairiais 
budais išgauna dalį turto, už
dedama mokesčius aut išdir
bystės, muitus ant įvežamų 
tavorų ir akcyžes aut visiems 
reikalingų tavorų. Negana to, 
valdžia ima visokias duokles 
ir nuo darbininkų ir nuo ūki
ninkų. Žodžiu sakant, valdžia 
save aprūpina. Valdymas lie
ka jos priprastu darbu. Tam j 
tikslui ji vartoja aštriausias 
priemones: kankinimus, mir
tį, proto apkvailinimą ir t. t. 
Kaip pati valdžia, taip ir jos 
pa valdiniai su laiku apsipran
ta su pasibaisėtinais pasielgi
mais dėl tvarkos palaikymo. 
Jeigu tai butų tvarka, pagei
daujama didžiumos pavaldi
nių, jeigu ji niekuomet ne
prasižengtų prieš gamtos įsta
tymus, tai užmėtinėjimų val
džiai negalėtume daryti. Pats 
valdžios apsiginklavimas pa
rodo, kad ji pasiryžus kovoti 
prieš gamtą: kankinti ar už
mušti žmogų — reiškia eiti 
prieš gamtą. Jeigu dėl neva 
tvarkos įvykdinimo reikaliga 
yra naikinti žmones, tai geriau 
lai vienas kitą žmonės naiki
na — ir tai nebūtų prastesnė

i
i
i

Idaut suprasti, kokią i»ozici- 
ją užima Amerikos krikščio
niški socijalistai vietiniam so- 
cijalistiškam judėjime ir ką jie 
turi bendro su vakarinės Eu
ropos krikščionišku socijaliz- 
mu privedu nekurtuos punk
tus iš jų susivažiavimo,

, parodo, kad jie stovi už soc. 
partiją ir jos principus.

„Krikščioniškų socijalistų 
partija yra sutverta, kad iš
platinti socijalizmo mokslą 
tarpe žmonių su religiškais 
pertikrinimais. Vietinis krik
ščioniškas socijalizmas nieko 
bendro neturi su vakarinės 
Europos krikščionišku soci- 
jalizmu. net priešingai—jis 
niekina krikščioniškąjį soci
jalizmo judėjimą Vokietijoj 
Austrijoj ir kitose pasaulės 
dalyse, kur yra vedama an- 
tisocijalistiška ir nekrikščio
niška tų socijalistų propagan
da ir tuo jie dirba priešais so- 
cijaldemokratiją. darbininkų 
klesos politišką partiją. Drau
gai yra persitikrinę, kad soci
jalistai propaganduoja so-i- 
jalizmo mokslą be juokių pri- 
maišimų visur ir visados. Jie 
neturi jokios krikščioniškojo 
socijalizmo formos. Mųsų so
cijalizmas nesiskiria nuo tarp- 
tautiskos sočijaldemokratijos. 
Męs uenorim atskirų politiš
kų partijų, bet ginam ir pla- 
tinam soc. partijos principus 
ir platformą. Didesnė dalis 
draugų yra partijos nariais 
ir partiją męs remiame visuo
se jos užmanymuose. Kaipo 
pastovi organizacija ji egzis
tuoja vien dėlto, kad išplatin- 

i ti socijalizmo mokslą bažny
čiose ir joms panašuose insti
tutuose. Draugai nori energiš
kai darbuotis jų augščiau nu
rodytoj dirvoj. Jie prisilaikys 
neitrališkumo visuose socija
listų partijos klausimuose ir 
nejieškos progos įsimaišyti į 
partijos organizatorišką dar
bą”. „The N.S.No. 8”.

■
Kaip matome iš augščiaus 

rašytų eilučių, tai Amerikos 
krikščioniškasis socijalizmas 
visai skiriasi nuo vakarinės 
Europos krikščioniškų socija
listų dėlei to, kad nesistato 
kaipo atskira politiška parti
ja. bet padeda socijalistams 
varyti jų darbą, mėgina išpla
tinti socijalizmo mokslą ten, 
kur tas partijai dabartiniam 
laike nėra galima: bažnyčiose 
ir kituos ,,dievmaldystės’’ na
muos. Tie, beabejonės, jrra 
mųsų krikščioniškų socijalis
tų geri norai. Bet nėra teisy
bė, kad jie propaganduoja 
moksliškąjį socijalizmą be jo
kių primaišymų. Nevien baž
nyčios jie platina savo socija
lizmo propagandą su dievmal- 
dystėms, bet ir prieš savo su
sivažiavimo atidarymą atlai
ko ceremonijas. Čia, supran
tamas dalykas, skirias nuo 
moksliškojo socijalizmo, kat
ras visus draugijos apsireiški-

kas

turi tiesą kokiu-nors būda j8truktnra .Bet metafizika ,tai 
atsikratyti nuo jo, nes jis ver- yra yį^j priešinga dialektiš- 
čia juos perdaug dirbti arba 
neturėti ganėtinai produktų

(Toliau bus).
A. Antonov.

kai filozofijai, žmogaus dva
sią ir kūną atskiria vieną nuo 
kito: metafizikai nemato nie
ko, kas keičia laikų perinai-

■

nas. jie nemato priežasties ap
sireiškimui ir apsireiškimas, 
sulyg jų, nėra priežasties re
zultatas, bet viskas sustingęs 
—yra viskas pabaigtas. Bet 
dialektiškoji filozofija prie
šingai mokina, kad žmogaus 
dvasia, teisingiau sakant, pro
tavimas—ir iš to gimstančios 
idėjos nėra niekas daugiau, 
kaip žmogaus galvoj perdirb
ta medega. Nėra sielos be gy
vo kūno: siela ir kūnas yra 
neskiriami. Bet šitų idėjų 
išauklėjimui priklauso reališ- 
kas pamatas ekonomiška 
struktūra. Taip tad, jeigu 
krikščioniški socijalistai pra
deda savo darbą su dievmal- 
dystėm, tai jis nesiremia ant 
moksliškojo socijalizmo, bet 
daleidžia kokių—ten absoliu
tiškų esybių egzistavimą, kai
po pastovios esybės toli nuo 
žmogaus ir ne žmoguje; taip 
tad daleidžia sielos nemirti- 
nunią arba dvasios buvimą, 
kas verčia žmogų pasilikti 
abejonėj. Kad mųsų krik- 

: ščioniški socijalistai nėra 
marksistais, tą parodo taip gi 
ir tas faktas, kad jie nori per
dirbti Kristų į socijalistą ir 
dar pirmą ir visų didžiausi 
socijalistą, ko marksistas uie- v
kados nedarys. Čia irgi pasi 
rodo tikėjimas, bet netiriuėji- 
nias. Jeigu męs daleisim, kad 
toksai Kristus yra buvęs ir 
buvęs tame laike, kaip tas 
biblijoj aprašyta, bet ar tada 
galėjo būti kalba apie socija- 
lizmą. nors ir utopišką? Uto
piškasis socijalizmas. kiek jis 
nebūtų buvęs utopiškas, vis 
tiek darbavos reališkais daly 
kais, dalykais, kurie apsireiš
kia gyvenime ir tarpe žmo- 

. nių. Utopiškojo socijalizmo 
skelbėjaj darbavos, idant iš
dirbti draugijai plianą ir ma
nė, kad jeigu draugija tą su
manymą priimtų, tad butų 
pavergtoji klesa—darbinin-j 
kai — išgelbėta nuo vargo. 
Kristus ekonomijos mokslu 
neužsiėmė, jis taipgi nebuvo 
filozofas, kokie buvo pirm jo 
pas graikus, bet doros skel
bėjas, kurs prižada gerumus 
prispaustiemsiems po mirties, 
danguje. Visų daugiausiai 
ką jam galėčiau pripažyti, 
yra tas, kad yra buvęs mora
liškas ,.revoliucijonierius’’. 
Bet tarpe tų laikų revoliucijo- 
nierių ir utopiškų socijalistų, 
visai nekalbant apie socijalis- 
tus marksistus yra didelis 
skirtumas. Bet tikėti ir norėti 
darodyti, pasiremiant 
biblijos pamatų reiškia 
pasakas, bet ne mokslą, 
matom, kad Amerikos 
ščioniški socijalistai neskel
bia socijalizmo be priemaišų. 
Dabar kyla klausymas, kas, 
nežiūrint į visus priemaišus, 
verčia kunigus palikti socija- 
listais? Viena priežastis yra 
ta, kad bažnyčios pradeda 
tuštėti, Dievo garbintojų ei
lės pasimažino, darbininkų di
desnė dalis, nors jie dar ir 
nėra socijalistai, pradeda, su
prasti, kad jų būvio pageri
nimas nepriguli nuo Dievo 
garbinimo, bet nuo jų pačių 
suvienytų spėkų, nerimstan
čios kovos—jie pradeda ša
lintis nuo bažnyčios, dėlto 
kunigų įplaukos mažinąs, 
puikus gyvenimas toliaus lie 
ka neužtikrintas. Pirmą ro
lę lošia ekonomiškos sąlygos. 
Bet akim matome ir aštrią 
kovą, kuri kasdieną didi nas ir 
tampa aštresne dabartinėj 
draugijoj, kyla pas kiekvie- j 
ną maž-daug liogiškai protau
jantį žmogų klausimas: ar 
tikrai socijalizmas yra maišta- 
darių svojonė, ar už jos nesi
slepia kai kas reališkas ir ne- 
išvengtinas? Prasideda t iri nė- 
jimai, katrie išvaiko tamsos 
debesius ir veda prie persitik-į 
rinimo, kad socijalistiškas su
rėdymas yra ueišvengtinas ir 
vienatinė išeiga prašalinimui

ant 
sekti 
Męs 

krik-
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Mass. ra]nio S. L A. kuopų 
susivažiavimo protokolas.

Šitie nutarimai buvo pa
siųsti ten, kur jiems reikė
jo tilpti, t.y. į „Tėvynę”. 
Vienok p. Jokubynui. ma
tomai, jie nepatiko, nes 
per laišku davė atsakymą, 
jog nutarimų netalpįsiąs, 
o rankraštį pasilaikysfąs 
archyve. Todėl meldžia
me Gerbiamos„Kel.”Red. 
suteikti vieta šiems mųsų 
nutarimams jųsų laikraš
tyje.

Massachusetts rajono S.L. A. 
kuopų susivažiavimas atsibu
vo 22 d. rugpiučio So. Bosto
ne. Į susivažiavimą pribuvo 
38 delegatai, reprezentuojan
ti sekančias kuopas: 156, 41, 
203, 165, 17, 33, 57, 211 ir 
104. Pirmininku susivažia
vimo išrinkta A.Babilius, sek
retorium— J.Neviackas. Su- 
taisymui kuopų įnešimų iš
rinkta A. Viznis ir S. Baka- 
nauckas. Į susivažiavimą pri
siųsti laiškai su patarimais 
nuo 177 kuopos iš Beckemeyer, 
III. ir nuo Homestead, Pa. 
kuopos.

Iš kuopų įnešimų susiva
žiavimas užgyrė sekančius:

1.) Mass. rajono S. L. A. 
kuopų susivažiavimas, ap
svarstęs naująjį charterį, ant 
kurio pasiremiant XXIV sei
mas panaikino visuotinąjį 
balsavimą, nutarė (30 balsų 
prieš 4) pareikalauti nuo S. 
L.A. advokato Lopato ir,, Tė
vynės” redaktoriaus darody- 
mų, kur ir kokis skirsnys bei 
aktas Suvienytų Valstijų įsta
tymuose draudžia tokiai orga
nizacijai, kaip Susivienyji- 
mas Lietuvių Amerikoje, var
toti visuotinąjį balsavimą. Tas 
turi būt viešai apskelbta or
gane. Laikas skiriamas iki

KORESPONDENCIJOS
Verden, III.

Darbai ne visai gerai eina. 
Dirbama anglių kasyklose. 
Atvažiavusieji retas katras 
gauna darbą.

Nuo praėjusiųjų metų iš
naikintos liko čia karčemos. 
Lietuviai pradėjo laikyti alų 
namie. Jie girtuokliauja ne
blogai. 12 rugp. d pas V. 
Navicką iškilo muštynės. Jo 
žmona gėrė pas brolį J. Joku- 
baucką. Nesulaukdamas, jis 
nuėjo jos parsivesti. Ta, kuo
met jis pradėjo bartis, šoko 
ant jo su peiliu, bet įrankis li
ko atimtas ir ji parvesta na
mo. Susipykussu vyru, ji ėmė 
rėkti. Atbėgo jos broliai-vie- 
uas su bonka, kitas su plyta 
rankose. Jiedu visai primušė 
Navicką. Jis dabar serga.

Bell0WS Falls, Vt. Mieste
lis šitas nedidelis; lietuvių yra 
10 šeimynų ir pavienių apie 
tuziną. Čionaitiniai lietuviai 
įsigėrę alaus, mėgsta visokias 
komedijas rodyti; neseniai 
vienas vaikinas, įsigėręs rau- 
galo, nukrito trepais ir gerai 
makaulę susikūlė, taip kad 
ilgą laiką atmįs, jog buvo 
girtas. Geriau padarytų, kad 
užsiimtų skaitymu ar šiaip 
kokiais prakilnesniais dar
bais, o dabar tik sarmatą da
ro ir žemina lietuvių vardą 
svetimtaučių akyse.

• Balaužis.

Rocliester, N. Y.
Lietuvių čia gyvena kokie 

700. Įvairių organizacijų ga
na daug, nors lietuviai gyve
na nekruvoj. Teatrališkas ra
telis pasiryžo ant 26 lapkričio 
perstatyt ant scenos ,. Audra 
giedroj”.

Susitvėrė pas mus kokia-tai 
keista draugystė neva katali
kystės apginimui nuo bedie
vių. Pasivadino į ,,Stabule”. 
Įstojant į ją reikia mokėt 15 
c. arba alaus parnešti už tiek 
pat. Neatsimenu kokią die

ną minėtoji draugystė darė 
demonstraciją: net apklodėm 
apsidengę išėjo jos nariai ant 
gatvės ir ėmė barškinti įvai
riais balsais. Protingesnieji 
pradėjo juoktis iš ,,stebulnin- 
sų’’, kurie tuoj pakėlė pešty
nes. Pribuvus policija suėmė 
10 „stebulninkų” ir du pa
šaliniu, kuriedu neprisidėjo 
)rie demonstracijos. 26 rug.d. 

Auvo teismas. Visi likopaliuo- 
suoti išskirus vieną, kuris 
muštynėse vartojo geležinę 
rankiną (pirštinę). Turėjo 
vargšas uždėti 500 dol. paran
kos ir liko lig teismo paleis
tas. „Stebulninkai” socijalis- 
tus keikia, gatavi juos išnai
kinti. Jie giriasi esą karštais 
katalikais.

Kerelių Pilekalnis.



LAISVES AUKOS.
----- o------

Naktis. Visur tamsu. Kur ne- kur 
matyt užsilikusius pusnys sniego nuo pa
vasario saulės Ant tamsiai mėlyno dan
gaus mirga šimtai tūkstančių žvaigždučių. 
Tyku... Toli, toli rytuose užgiedojo gai
dys, štai jam pritarė antras, trečias, ir į 
kelias miliutas pasklido jų balsai [m> neiš
matuotą, tolį. Ir vėl viskas skęsta tyloj.

Miesto sode sėdėjo vaikiuas ir mergi
na. Abudu tylėjo. Turbūt, girėjos pa vasa
rio nakties grožybe.

— Autauuk, jau aušta, laikas uamo,
— po valandėlei pertraukė tylą mergina.

— Laikas,— pasigirdo vaikino balsas.
— Laikas. Rytoj kovos, rytoj ta diena, 
kurioj gal prasilies nekaltas kraujas dar
bininko. Štai, Maryte, aš prieš tave stoviu 
sveikas, gyvas, o rytoj gal mano kūną dras
kys tie žmogžudžiai — žvėrys. Kas žino, gal 
skiremies mudu aut visados.

— Antanuk, ką tu kalbi i Tu nežūsi, 
tu gyvęsi. Tiek, prabilo kareivio sąžinė,
— jie neb’eis šaudyt į vargšus. Tikėk, kad 
mudu ir vėl susieisiva ir busiva laimingi! 
Ir vėl nakties tyloj svajosiva apie neapri- 
buotą laisvę, apie tai, kaip visi žmonės gy- 
vęs santaikoj ir laisvėj, apie tai kada ne
bus ant žemės nė turčiaus nė varguolio, ka
da visi bus laimingi ir tarpe jų viešpataus 
broliška meilė. Tikėk, Antanuk, ateis tie 
laikai, gal ir mudu jų sulauksiva. Tik pa
žiūrėk aplinkui, kaip platinasi šviesa, ko
kis kįla tarpe žmonių susipratimas! Ateis 
ta valanda, kada sukils visi nuskriaustie- 
jie, ir męs viską įgysime gal be kraujo 
praliejimo!

Pasakius tą, ji drūčiai prisiglaudė 
prie savo mylimo.

— Tikiu, Maryte — prabilo Antanu
kas, — tikiu, kad ateis tie laikai, kada vi
sur viešpataus socijalistiška tvarka. Tikiu 
į žmonių susipratimą ir į jų spėkas, bet 
taipgi tikiu, kad, kol tas viskas įvyks, lie
sis kraujas upeliais, drebės pasaulė nuo pa
trankų griausmo, skambės oras nuo šautu
vų kulkų. Tikiu, kol viskas bus, apsidengs 
žemė lavonais darbo žmonių, kuriais mai- 
tysis juodi varnai. Ir tvirtai tikiu, kad pa
bus tamsioji minia ir numes nuo sprando 
kapitalizmo jungą. Tada užtekės saulė bro
lybės, tada nebus skurdo, nežinos žmonės, 
kas yra badas, nelaimė. Rytoj kovos diena, 
bus kraujo praliejimas! Sudiev, Maryte, 
galpaskutinį kartą aš spaudžiu tavo pūslė
tą ranką, sudiev !

— Antanuk, jei tu žūsi ir aš su tavim 
drauge. Aš ir eisiu į eiles kovojančiųjų 
už laisvę. Jei bus rytoj kova, aš neatsitik
siu nuo kitų, o dabar lig pasimatymui !

— Maryte 1 ką tu kalbi ? Tu neeisi, tu 
turi sėdėt namie.

— Antanuk ! ar tu taip mane myli ? 
Tu nori, kad aš sudėjus raukas sėdėčiau na
mie, kada ant gatvių liesis kraujas mųsų 
brolių, ką ? Ne, to nebus Aš eisiu ten, kur 
visi kovos už savo tiesas !

Antanas tylėjo. Jis matė, kad neužge
sus jos noro, jis glaudė ją ir bučiavo, o per 
jo veidus riedėjo ašaros.

Ant fabrikos kiemo šnekučiavo žmo
nės. Kalbėjo apie streikus, darbininkų ju
dėjimą, apie partijas. Vieni keikė valdžią 
už jos barbariškus darbus, kiti peikė fabri
kantą, kad jis apsieina besąžiniškai su dar
bininkais. Minia žmonių tuom tarpu vis 
augo ir didinos.

Plaukė tie vargšai iš visų šalin. Eida
mas kiekvienas prijautė, kad artinasi švie
sios dienos, krinta jungas, o ore kabo kas 
tai baisus. Ėjo ne tik vyrai, bet ir mote
rys. Aut kiemo jos tik juokavojo su jau
naisiais. Apie šiandieninę audrą nieks nė 
nekalbėjo, nes visi žinojo, kad kareiviai iš 
jojo į sodžių maišyti kaimiečius. Tiesa, 
vienas sakė, matęs kareivius pasislėpusius, 
bet mažai kas atkreipė atydą. Per vartus į- 
ėjo mažo ūgio vaikinas, su išblyškusiu vei
du; pamatę jį jaunieji, tuoj apsuko ir 
sveikinosi. Tai buvo Antanas. Jam pasiro
džius minioj visi aptyko, aprimo. Iš kasžin 
kur atrito statinę, apvožė. Antanukas užsi
lipo ant jos. Pamačius jį ant statinės, visi 
įrėmė akis į jį ir laukė su nekantrumu, kas 
čia bus.

— Mieli, draugai ir draugės. — pradė
jo kalbėt aiškiu ir rimtu balsu Antanukas,
— aš noriu i jus prakalbėt keletą žodžių. 
Bet čia bus ne manoypatos žodžiai, bet tos 
minios žmonių, kurių rankų darbais maiti
nasi visi dykaduoniai ! Čia bus žodžiai iš 
pat šaknų, kur visi paskendę purvuose, 
kur viešpatauja vargas ir skurdas, kur ba
das jaunas spėkas neša pirm laiko į kapus, 
o likusiejie gauna džiovą ir kitas įvairias 
ligas, kur badas jaunas merginas išstumia 
aut gatvių, kad parduotų ant kelių valandų 
savo kūną, kuriuo galėtų gėrėtis dykaduo
niai. Čia bus žodžiai iš tos versmės, kur i

'niekados nemato saulės spindulių, kur die- 
uos praleidžiamos dulkėtose dirbtuvėse, o 
uaktysšaltuose kambariuose. Čia bus žodžiai 
to luomo žmonių, kuris— nepažįsta laimės, 
kurių broliai, draugai vargsta urvuose, sė
di kalėjimuose ir kenčia Sibiro tolimuose 
tyruose. Ir štai tos luotuos žmonės, visų 
paniekinti, pa reikalavo geresnio gyveni
mo, reikalauja laisvės, be kurios jis silpsta. 
Jis suprato,kad jis galingas ir turi s[>eką. 
Ir pasklido jo balsas po visą pasaulę, rei
kalaudamas laisvės ir žemės. Pradėjo jis 
judėt krutėt, kįla audra, niaukias dangus, 
blizga žaibai, trenkia perkūnai. Ir štai tie 
šešėliai, kurie tik nešioja paveikslą žmo
gaus, apskelbė visuotiną streiką. Varguo
liai ! Męs dar neturim jokių tiesų, ką su 
mumis nori, tą ir daro caro bernai. Jie mus 
gali kart, šaut, mušt be jokios atsakomy
bės. Męs negalim laisvai kalbėt, susirinkt. 
Štai męs dabar kalbame,o gal jau gauja iš
tikimų tarini to kraugerio Mikės laukia 
mus. Mums reikia iškovot tiesas, kad ga
lėtume laisvai kalbėt, rašyt, kad niekas 
mus už tai nepersekiotų. Tada męs neišpa
sakytai dideliais žingsniais artįsimės prie. .

Tuom tarpu, kada Antanukas tarė 
paskutinius žodžius, iš minios kas-žin kas 
suriko: „męs apsiausti!’’ Tarpe žmonių 
pakilo kliksmas, vieni metėsi bėgt, bet. vi
sur pamatę kareivius, apsistojo. — „Vyrai, 
— sušuko kalbėtojas, — už ginklų! Mums 
nėra kitokios išeigos vest kovą.” — Visų 
rankose sublizgėjo brauningai, keliuose 
kraštuose pasirodė raudonos vėliavos su 
parašu: „Mirtis ar laisvė!” „Lai gyvuoja X
laisve !” „Salin caro valdžia !”

Iš kazokų pusės pasigirdo storas gerdž- 
džiautis balsas: Pasiduokit geruoju, o ne 
tai męs sausini. Visi nutilo.

Iš darbininkų pusės suriko Antanu
kas: „ Draugai ! Kalėjimo gyvenimas ne- 
geresuis už mirtį, — ten išpalengvo marina 
žmogų, leisdami per visokias kankynes. Už
pakalyje badas, pryšakyje mirtis ! Narsiai 
į kovą !”

Po tų žodžių minia tarytum apmirė, 
visi nutilo, tik buvo girdėt žmonių alsa
vimas ir tarškėjimas kazokų kardų. Iš dar
bininkų kasžinkas suriko: „Mirtis ar lais
vė.” „Mirtis tironams!” Ir pasklido po orą 
visoki prakeikimai.

Kazokų vadas užkamaudavo „Pli!” Ir 
krito darbininkų eilė. Vieni krito ant vie
tos negyvi, kiti mirė baisiuose vaitojimuo
se ir rėkė nežmonišku balsu. Tie, kurie bu
vo mažai sužeisti ir sveikieji žvėrišku nar
sumu metėsi ant kazokų. Dabar iš tų rim
tų žmonių, kurie neseniai taip rimtai klau
sė kalbėtojo, pasidarė liūtai. Jie mušė, pjo
vė kazokus kuom tik kas įmanė. Bet minu- 
ta po minutos jų spėkos menkėjo. Moterys 
subėgo į fabriką ir iš ten šaudė į juos.

Nustojus darbininkams šaudyt, vado
vas liepė likusiuosius areštuoti. Tie žmog
žudžiai, pas kuriuos buvo užsnūdus sąžinė, 
metėsi į fabriką ir ten pradėjo pasibaisėti
nai elgtis su moterims.

Tame būryje moterų buvo ir Marytė. 
Ji laike kalbos stovėjo netoli Antanuko ir 
gėrėjosi jo žodžiais. Dabar užklupus kazo
kams, nusitvėrė geležį ir traukė vienam ir 
kitam kazokui galvon, ir tol gynės, kol ją 
nepakirto suvis.

Antanukas liko sunkiai sužeistas. Ka- 
m andieras pažino jame kalbėtoją ir liepė 
kazokams pririšt prie stulpo ir sušaudyti. 
Pririšus jį kazokas kirto nagaika per vei
dą ir užklausė, ar gera laisvė, bet Antanu
kas nieko neatsakė, nes menkai buvo gy
vas. Nuo jo viso tekėjo kraujas, galva bu
vo nusilenkus į šoną.

Keturi kazokai sustojo į eilę ir paleido 
šūvius į jį. Jis truputį lyg krustelėjo;-pas
kui visai nusiramino....

J. Beširdis.
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MERIDEN’UI. (epigrama)
Aukauju d ra ii iru i L- -kui.

Nors tu — gražus, nardais bangose 
Medžių lapelių ir kalnuose,
Išrodai puikiu, mirguoji vis. 
Vienok čia man nerimst širdis !

Ją— trauk kitur, nors negražiu 
Nora nėr miškų, angštų kalnu. 
Nors dirbtuvių smilksi kaminai: 
Tenai linksmiau — lyg kad namai.

Nora tu visad gamtos išpuoštas. 
Aplink žaliais kalnais apjuostas;
Margai upeliais esi išvingiuotas 
Ir gėlėmis visur išklotas.

Nors rytais rasa sidabrine 
Žėri karolių graži pynė, 
O kvapą teik rausvi žiedai. . . 
Širdis netrauk —čia ne namai.

Nors kalnai aplink tav’ banguoja, 
Bangos’ vis nardais ir žaliuoji
Ir nejauti kaukimo vėjų 
Tarp savo kalnų — geradėjų.

Bet mano širdies neviltoji: 
Nors visad žydi ir žaliuoji, 
Nes nėra čia tos laukiamos 
Draugo širdies — džiaugsmo dienos.

P.N-'vydarS.

I

I

i

!Š LIETUVOS Ar esi vyras?Hl. Gruntmanaitę, Ainbraže- 
vičių, BĮ. Avdickį ir Mitke- 
vičių. Publikos išleisti prisi
rinko labai daug, kaip prie 
kalėjimo, taip ir ant stoties.

A. Kupstas.
Didvyžiai. Į Vilkaviškio 

pav.]. Pas Jurgį Gurzdį, kurs 
turi krautuvę ir alinę,
piučio 6 d. Vilkaviškio žanda
rai padarė kratą.

YilllillS. 22 rugpiučio m. 
viename sodžiuje, netoli Nau
josios Vileikos, ūkininkas 
Aulas kėlė pabaigtuves. Kai
po šventą dieną, buvo susirin
kę apščiai svečių.

Tik štai iš kažin-kur atsi
rado 20 ginkluotų, apsimas- 
kavusiu plėšikų ir, grūmoda
mi nužudymu, surišo visus, 
suėmė iš visų piuigus, susiva- 
lę degtinę, alų. pasikinkė Au
lo arklį ir išvažiavo. Arklį 
ant rytojaus rado netoli Vil
niaus; plėšikų dar nesusekė.

[Iš „Liet. Ukin.”]
— Minėtasis pereitami nu

meryje stačiatikių brolijų su
važiavimas nutarė: 1) užsiimti 
Lietuvoje ir visame Vakaru 
kraštemokymu vaikų nuoša
liui (ne mokyklose), 2) da
ryti viešas paskaitas apie sta 
čiatikių tikybą. 3)laikyti pa
sikalbėjimus su ginčais apie 
tikybų vertybę. 4] įkurti tam 
tikrų spaudinių leidimui ko
mitetus, 5] skleisti lėkiau- 
čiuosius lapelius apie kasdie. 
ninius stačiatikių reikalus, 
6] apskelbti konkursą: kas 
parašys kiekvienam įskaitomą 
„Vakarų Krašto” istoriją, 
gaus dovaną 300 rub.; 7] kla
binti iš vyriausybės, kad, įve
dant žemietijas, butų ypatin
gai pasirūpinta šitame krašte

Yilllills. Stačiatikių bro
lijų susirinkimas. Pereitą 
šventadienį buvo Vilniuje sta
čiatikių brolių susirinkimas. 
Suvažiavo brolijų atstovai iš 
visos Lietuvos ir Baltrusijos. 
Susirinkime dalyvauja apie 
120 ypatų, tarp kurių yra la
bai augštųdvasiškų ir svietiš
kų ypatų iš visų Rusijos kraš
tų. Yra dagi vienas arkimau- 
dritas iš pat Maskvos. Dau
gumas šitų augštuolių pride
ra prie „Tikrųjų rusų” kuo
pų.

Vilniaus arkirėjus Nikau- 
dras, atverdamas susirinkimą, 
nurodė stačiati kiškų jų Lietu
vos bei Baltrusijosbrolių tiks
lą stiprinti šitame krašte, šalia 
savos tikybos, ir Rusijos vals
tijos pagrindus. Kiti kalbė
tojai nurodė katalikų pavo
jingumą. stačiatikybei ir sve
timtaučių (ne rusų) priega- 
vingumą esančiajai Rusijos 
tvarkai.

Todėlei patarė susirinku
siems ypač stipriai kovoti 
prieš katalikus ir 
čius šitame krašte, 
tarp kitų, žadama 
ti ir lietuvius.

Subačius. (Vilkmerg. aps.) apgjnti [tikrųjų] rusų reika- 
11 diena šio mėnesio buvo 1|)s. temietijo8 ikurt„ tik. 
valsčiaus vyrų 8o8iri'>kimaB; r, fon<lą šelpti šitoms stačia- 
kuriame dalyvavo ir Raguvos ,ikiu brolijom8. 
žemiečių viršininkas. Apsvar- H broUju ketama
Stoma buvo klausimai sulyg smarki'ai darbuoties rusų la 
dalinimosi ■ kai kurių sodžių Į buj mugq kraJte 
vienasėdžius. Paklaustas apie _ Valdžia dabar imant 
ką tai, kaipo užinteresuotas įsteigti Vilniuje uni-
dalinimosi, Juozas Stankevi- ver8jįe^ą 
čius, atsakė, kad jis rusiškai Į 
nemokąs ir norėjo šnekėti lie-1 . K»«n»S. Liepos ii6 dieną 
tuviškai, bet viršininkas sūri- Saučiuse, „Saulės” mokyklo 
ko: „«------------ ------------------
keti, starai na, vesk jį šaltoj on

I

svetimtau- 
Vadinasi, 

yra grum-

Tu taukiai ant 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 

Į jis yra. tvirtas ir sveikas ant
rug- Į kūno ir dvasios.

Tu sutinki kitą žmogų, tik 
rai padarė kratą. Nieko už- rąjį silpnumo ir nupuolimo 
drausto nerado. Paėmė krau l^'ksliį. Jis viską daro su 

popieras ir knygas, ku- Jis yra nusimi-
* . . . . nęs, nes jis niekam netikęs,buvo surašyta žmomų jo ti<i,k,Įjll„lr„le„tq yra

t u vės 
riose 
skolos už prekes, ir išsivežė 
su savimi. Rugpiučio 20 d.

I

nęs, nes jis niekam netikęs.

prisidejęs protiškas kentėji
mas, ko pirmutinis žmogus

žandarų viršininkas pakvietė, visai nepažįsta. Nora jis žino, 
Gruzdį pas save ir išklausinė-1 jis serga, jis žino, kad ir
jęs jį, popieras ir knygas su
grąžino atgal, o pati liepė nu
gabenti į Vilkaviškio kalėji
mą. Jis dar tebesėdi, jokios 
kaltės nejausdamas. Tuotarpu 
namams didelė nuoskauda.

Antanas Barzdyla.
Vilkaviškio tardymo ka

Įėjime Už politiką sėdi 6 
žmonės. T. Rugienius, A. Ven
cius, A. Rudaitis, S. Makna- 
vičius ir du žydukai. Krimi- 
uališkų — 7. Kalinių padėji
mas baisiai vargingas,
šilto vandens neduoda, nes 
tą reikia iš savęs pirkti.

A. B.
(Iš „Liet. Ūkiniu.)

Nei 
ir

Redakcijos atsakymai.
Jaunikaičiui (Kenoslia Wis) 

Dviejų ypatų reikalai neapei
na visuomenę. Nieko ypatin
go, kad porai nepasisekė apsi
vesti. Netilps.

kiti mato, kad jis nesveikas, 
bet jis nežino ką daryti.

O 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 uzsiimam 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 spė 
kų, ateik pas mus; męs išgy- 
dėm tuksiančius 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. Pape,
America’s Great Medicine

Specialist
585 Boylston st., Boston,

Ofiso valandos:
nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 

Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai.
K alba lietuviškai.

c
Telephoue 762 Mo. Boston.

ĮDr.F. Matulaitis
Į 495 Broadway( So. Boston’e.

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

Nedėliotus iki 3 vai. po pietą.

„Blaivy
bės” draugijos susirinkimas.

* • mo
Karščiausiai kalbėjo

Jis atsisako rusiškai šne- buvo mSue8ini8

ant paros!” Ir viršila turėjo Dalyvavo į šimtą vyrų ii 
išpildyti tą paliepimą. Karščiausiai h

Stebėtinas apsileidimas mų-l’ri®ais utinės vartojimą 
sų žmonių: turbut. iS pns8s pabriko darbininkas lvanaus 
Stankevičiaus i 
skundos gubernatoriui ant 
viršininko, o tuo tarpu vals
tiečiai, sulyg įstatymų, ne 
tiktai turi tiesą šnekėti ant 
savo susirinkimų valsčiaus bu
te prigimta kalba, bet dar tu
ri tiesą rašyti protokolų kny
gą lietuviškai, reikia tik, kad 
šalia lietuviškojo teksto butų Pas mus paskutiniu laiku at- 
ir rusiškas.

išpildyti tą paliepimą.

I : i
: I

nebus jokios kas ir Paltanavičienė. Liko
padarytas nutarimas —n e 
vartoti degtinės, nevaišin 
ti ja svečių krikštynose, ves
tuvėse, šermenyse, rupinties 
pritraukti kuodaugiausiai na
rių savo draugijom „Vien”.

(Iš „Ryg. Gare.”)
Palavėnai. (Ukmerg. pav.)

Nuo Kauno gubernijos pri
sakyta nuimti sustiprintąją 
apsaugą nuo rugp. 12 dienos; 
bet vietinei policijai „palik
ta kai-kurie įgaliojimai išlai
kymui tvarkos ir ramybės”.

sirado labai daug vagili. Va
gia vidudienį nieko nebijo; 
ima, kaip savo. Šiomis die
nomis pavogė vieno ūkininko 
kumelę. Žmonės matė vagius 
jojant, bet jų nesulaikė, nes 
nežinojo keno tai arklys. Pas
kui tas žmogelis nuėjo pas

VYRAI KLAUSYKIT!
Grąžęs siutai nuo $5.00 iki $35.00. 15- 

prosinam dykai kad ir už pusės metu. 
Kalbam lietuviškai — klauskit J. Zub- 
kausko. Didžiausias storas pas

S. II. Ilarisou Co.. 
f>72 VVashingtonst.. 

Boston, Mass.

Svarbi Naujiena

Vadinasi apsauga nuimta, bet ... . , „nreduiką pagelbės prasyti; 
urednikas irgi nepajėgia va
gio pagauti; sako—sugauki-

l su

palikta.
Is „ Rygos Garso”.

Naumiestis. (Suv. gub.). vagį, tai aš žinosiu, ką 
Vietinė policija uoliai prade- juodaryti. Žmonės labai ibau- in 1 i V n o ri ... ... •

Broliams Lietuviams
Nėra žmogaus kuris vaik

ščiotą be rūbą! Todėl šiuo- 
mi pranešame visiems, kad 
siuvame visokius naujausios 
mados rubus už labai pigę 
prekę.

Tai vienatinė visame So. 
Bostone lietuviška dirbtuvė 
kurioj galite sučedyti savo 
pinigus ir turėti

Gerą Naujausios
Mados SIUTĄ.

Musų prekės:
Gerą, naujausios mados 

Siutą, męs pasiuvant, prade
dant nuo

jo j ieškoti cicilikų „teisdarių”, gjnfci- bij0, 
kurie revoliucijos metu dary- pa([egtų 
davo teismus po kaimus. Da
bar policija atsilauko į tas ... -
vietas (Žardelius Gražiškius), M 'm.

' . / Nesenai čiakur buvo teismai ir rankioja 
žinutes. Už tūlo vaikino su-| 
ėmimą prižada 300 rublių. I 
Minėtasai vaikinas kaip tik 
kur atsilankys, tai ant ryto-j 
jaus policija ir čia. Matyt, 
kad apie mus yra gerų bičiuo- 
lių.

Silpnutis Svyruolis.
Subačius. Subačiuje žmo

nės skundžiasi, kad klebonas 
visokiais galais trukdąs lietu
vių vakarą surengti. Atsakan- 
čiausia vieta vaidinti butų 
bažnyčios tuščioje stopoje. 
Bet klebonas neduoda. Gir
di, bažnyčią statant stopoje 
žmonės meldėsi, tai dabar esą 
šventos sienos. Koks nevie- 
nodumas! Ana, Krakių klebo
nas iš senosios bažnyčios me- 
degos pristatė „skladą’’, tvar
tą, sau lauką apsitvėrė, o 
Subačiuje nenori duoti tarp 
tų rąstų žmonėms pasilinks
minti.

K. Stiklius.

ginti: bijo, kad vagis jų ne

Sentėvis.
(Šiaulių pav.). 

buvo sueigos nu
tarta pasamdyti už 60 rub.
raštinei butas pas Dabkevi- 

jčių, iki nebus išmūryti savi 
namai. Bet viršaitis su seniū
nais pasamdė labai mažą ir 

■ nepatogų butą pas Petralevi- 
jčių tik už 40 rub. Per atei- j 
nančią sueigą reikėtų parai-' 
kalanti iš viršaičio atskaitos, r 
kur dingo tie 20 rub., ir toli
mesniam laikui priversti vir
šaitis pildyti valsčiaus sueigos 
nutarimus.

Gelažiai. [Panev. pav.] 
Miestelis mažas. Yra 3 sank
rovos ir, žinoma, monopolis. 

! Žiemą žmonės kalbėjo jog 
mon[tolis bus uždarytas grei
tu laiku, bet ikišiolei jis dar 
tebegyvuoja. Girtuokliai re
mia jį savo skatikais. Žmonės 
čia nemyli šviesos: nei knygų, 
nei laikraščių neskaito.

Gelažių vaikas.
Panevėžys. Liejtos 31 d. 

iš Panevėžio kalėjimo į Kau- 
(ną išgabeno šiuos politiškus;

Turime partraukę daugy
bę materiją iš geriausią fab
riku. todėl kožnas gal išsi
rinkt Siutą arba Ovorkotą 
pagal savo norą.

•00 
ir augščiau. 

Rudeninius Over 
Kotus (plošėius) 

pradedant nuo 

155.00 
ir augščiau.

Labai geros ir tvirtos suk- 
nios naujausio stailo

KELINES
UŽ .00

ir augščiau.

ŽIEMINIAI OVERKOTAI, labai geros gelumbės
prade<lant

nuo
Neužmirškite,kad toji dirbtuvė tai jūsų brolio lietuvio! 

Meldžiam neužmiršti vietos ir adreso.

Į SviCll’OOltisS
222 Broadvvay, S0. BOSTON.

ir pagal geru- 
^4l'r k x nią augščiau.



Vietines Žinios
Pereito) nedėlioj ant kampo C st. ir 

Broadway. vienam lietuviui belipant iš 
Laro užvažia ui -
užgautas žmogelis tuoj parpuolė ant že
mės. o p«-r jį persirito visa mašina ir teip 
sumalė, kad sunku buvo ir pažinti.

Sužeista-, gv ve . • [> N r.< ( 
Boston. vadi ;asi S Bač anas, metų 
apie 25.

Ant nelaimės vietos pribuvo policija 
ir. sulaikius automobilių, surašė proto 
kola.

So 
turi

Jau antra savaitė kaip prezidentas 
Taft apie Bostoną laiko ..gotai time“. 14 
rugsėjo atsilankė ir i Bosi-.na Kapitalis 
tai sulaukė teip brangaus savo svečio iš
kėlė Mechanics llaii svetainėj ■ 
puotą, kurioj dalyvavo apie 2.000 
■•ulių ir augštesnių uredninkų.

didelę
1 vaiz-

PRANEŠIMAS
So. Bostono “Lietuvių U kęsų 

Kiubo’’ sąnariams.
Šia tntis Kliu

do susirinkimas atsiims nedėlioj. 19 rug
sėjo (Septen:' er) 2 va. pu pietų, ietuvių 
salėje. !»>♦> Broadway E\t . So. Bostdbe. 
Teikitės visi nariai pribūti aut jiaskirto 
laiko. Norintiejie prisirašyti prie virš 
minėtos Dr-stes. teipgi užprašomi

Su | -.-.i K<iMITETAS

Paj ieškojimai
Pajie-kau pusbrolio Jurgio Dambrau 

cko. Paeina iš Kauno gub.. Šiaulių pav. 
ir parapijos. Šilėnų sodžiaus. Keturi me
tai atgal gyveno Boston*-. Mass. Kas pra
neš jo adresą, gaus dovanų 5dol.

, Jokimas Serauekas. 28 School st .. 
Uainbridgeport. Mass. g(j

Pajieškau savo draugo Antano Tamo
šaičio; paeina iš Suvalkų gub.. Naumies
čio j>av.. Sakių parapijos. M- klinikų kai-

nio Keturi metai atgalgvveuv Keuanee. 
III Kas apie jį žino, m- ldžiu pranešti 
šiuo adresu

J. Lieponis
28 A< t na st , N'augatuck. Conn

Pajieškau 2 pusbrolių. BolisiaU' ir 
Jono Liukų Suvalkų gub ir pavieto. 
Machavos gmino. Audninkų kaimo. 
Girde au gyvena Shanioken. Pa Turiu 
svarbų reikalą, lodei jis pats ar kas Ki
tas malonėkit* pranešti šiuo adresu: 

Jonas Zimtnckas
111 Harthford av . New Britain. Conn.

Pajieškau dėdžių Antano ir Jono Pe
trauskų. Paeina iš Vilniaus gub.. Tra
kų pav . Kaševiarų miestelio Kas apie 
juos žino arba jie patys teiksis atsisaukt 
šiuo adresu: V Grilevičius
347 2nd st.. So Boston, Mass

Pajieškau draugų Jono Grudžio ir 
Mateušo Subo; paeina iš Kauno gub.. 
Vilkmergės pav.. Raguvos parap Puii- 
liškių kaimo Malonėkite duoti žinę šiuo 
adresu: A Kvedarauckas
47 \Vright st.. Gardner. Mass.

l'ajieškau apsivedimui merginos, ne- 
seuesnes kaip 25 ni Mergina, norinti 
gyventi aut fariuų. teiksis atsišauki ant 
žemiau paduoto antrašu Su laišku teik
sis prisiųsti ir savo pave.kshi

Jonas Lukštas
Bex 75 R. F. D.. Burnside. Coliu

N tui ui as pažinties su jaunuome
ne. o priveretas gyvenimo saiv-u apsive
sti. pajieškau merginos per laikrašti 
Turiu savo narna, todėl geistina kad ir•
mergina turėtų kiek nors turto. Turi 
mokėti gerai užlaikvti narna ir neturi• *
būt senesnė ka.p 30 metu

P J.. 26-j Prichard avė..
VVinnipeg. Man. Canada.

TEATRAS!
Bostono latvių darbininkų draugi.;:, 

ant 18 Rugsėjo, subatoje reagia teatrą 
..Ant Dugno”. Veikalas parašytas M 
Gorkio Perstatymas bus OPERA HAU- 
ZEJ. 113 Dudley st.. K<jxburj. Mass •>

didelis

Koncertas ir Balius

'BIRUTES KANKLES”. Iiaininkų Draugija. So. Boston.

2 D. SPALIO
(October) 09.

Dahlgren
SALĖJ E,

kampas EJrSilver
st., So. Bostone.

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

K O M I T E T A S.

D. Venckus.
Duodu lekcijas ant pijano. smuikus ir 

>nt visų pučiamų instrumentų Teipgi 
grnijinu ant balių, koncertų, vestuv.ų ir 
t. t. Turiu ant pardavimo 2 pijanti. Prv 
ke visai pigi. Sudetiu pijanams si runas 
ir pritaikau jų balsus Kreipkitės šiu« 
adresu:

1> VENCKUS.
28 '. Bi a. i w a v So; 1« st.

PERSIKĖLE
STULMAN BROS. Buvo 912 E Bal

ti more st.. o dabar yra
421 Mest Balti mare st., tarp Entaw ir 
Paca gatvių, kur jie pardavinės puikias 
materijas siutams, kelinėms ir 1.1.

Ateikite Įiažiurėt: naujausių mųsų ru
deninių ir žieminių audinių. Perkupčiai 
pas ntus didele., atydo. Čia visuomet ra
si savo draugus. [f

tlOTEItlS IR MERGINOS!
Siuomi 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 B A KO N AIČIUTE

105 Broadway, tSo. Boston.

NAUJIENA!
-BROADB1NE HALL”

311 A I b a n y ir kampas Dover streets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika

lais rakandais už $1.» OO.
Savininkas J. S1DMAN.

20 Laconia st. Boston,Mass.
Telephone 1384-4 Tremont.

DR tUGYNŪIU ATIDAI
Išdirbam visokius Draugystėms 

darbus Kokardas. Sarpas. Kal- 
nierius. Vėliavas ir bažnytines Ka
rimas Abe'nai visokius draugys
čių var ojamus daiktus. Musu 
darbus atsakantis, nes patys dir
bam. o ne samdininkai. Prašome 
gerbiamu draugysčių kreiptis su 
panašiais reikalais prie

M. A. Norkumis
1 kg Prospect st ,LAWKENCE,Mass

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA

kartą pas mus atsilankys. 
To niekad nesigraudys:

Alus, vynai mus gardžiausi, 
Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozowski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadvvay ir 259 D. St..

South Boston, Mass.

No. 1005. — Gvarantuotas per F. W. SEVERĄ CO.. sutinka su tiesomis 

apie Valgius ir \ aistus nuo 30 Birželio 1006 metu._____________ _____________ Z___

įMONTELLO 
Lietuv iška

Krautuve
Vyriškų ir n uteri-kų drabužių.- Marš
kinių. kelinių, kalnierių. pančekų ir tl.

KRL4UUH DIRBTUVE:
Slavam vfranis ir moterims naujus siu

1 t us ir užlaikom \isokias materijas. Iš
valome. išplaujame ir išprusiname senus 
Darbą atliekame greitai ir gerai.

H.STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames streets 

MONTELLO, MASS.

GERIAUSIA AKUŠERKA

t
i

F. STROPIENE
Paboigusį kursą Mouiaus Medical 

College Baltiuiorv M. 1>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, te.pgi suteikia visokias ro
dąs mot.-rų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 \V. B r o a <1 w a y,

!S< > 1« >!STX >X, Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininke^
Edvardas Daly

- W ■ Broadtfay kampas I>or 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perezpresą gyduob-s prisiusim

I

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN

Didžiausia krautu vėčevery k u 
ir pasipuošimų So. Bostone.

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškiui, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikėm teipgi visokias skry
bėlės. marškinius ir kitokius pasipuoši- 

, tuo apdarus. Visus tavoms parduodam 
už pigus prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikit* 
Į>as tnus.
233 Rrorihvay. So. Bo>ton.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

3^, Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadvvay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta tU5 Broadvvay.

S. B. KLEIN
Visokie cigarai, tebakas ir ciga

retei pagal wholesale ir retail 
prekių. Užlaikom gražiausius at
virus la-škalius ir rusiška ir tur-B
kišką tabaką.

228 Broadtvay
kampas C st.

South BOSTON, Mass

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter SL
Boston, Mass.

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

NE/1P5KMUK PrtTS SAVE.
Vyrui ir moteris, kurie apaigaudinėją l<atys, yra didžiausį savo 

priešai. Dievas davė Tau sveikatą, tą didžiausią turtą, idant ją ser
gėtume! ir atsakančiai naudotumeis. Didelės ui>čb susilieja iš mažų 

upelių. Dideljs medis išaugą 
iš mažų atžalų teipgi ir sun
kios naikinančios žmogų — li
gos ir išsiplėtė ją iš menkų 
apsireiškimų nesveikumų; to
dėl j'H pajutęs tuojaus nesi- 
gydysi o sakydama lauksi ry
tojaus, tada apsigaudinėsi 
patsai savę.

Neapsigauk patsai save be
laukiant rytojaus; ateik ar 
rašyk dar šiandien lietuviškai, 
pis gerai žinomus pasauleje 
Profesorius, kurie tuojaus 
užsinis Tavo sveikatą, sutei
kiant vaistus ir pagelba, teip 
kaip ir tiems tūkstančiams iš
gydytų, ką jau kitį daktarai 
buvo atsisakę, nustojant vil
ties. Neapsigaudinėk pats 
save, ilgiau. Neatidėliok, kati 
iš rneukų nesveikumų, pasi
daryt ų didelė liga. Bet jei esi 
jau apsileidęs ir liga yra pa
vojinga. nenustok vilties, nors 
kiti daktarai neišgydė. Musų 
garsus Profesoriai yra atsižy- 
mėją Medicinos mokslę ir ži
no, ką ir kada reikia daryti iš
gydymui, kada kiti nesujegė 
pagelbėti. Atsilankyk ar para-

E. C. OOLUNS. 
užiletojas

Collins N. Y. Medical Instituto.

The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE
140 West 34th Street. New York, N. Y.

Dr. J. J. McGlaile, 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 

’ Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsiąją knygą, Dr. E.C. 
Collins, ‘-Vadovas iu Sveikatą”, įsirašytą lietuviškai.

GERIAUSIAS | Rusiška-Lenkiška- Lietuviška

APTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

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

Marnetų, trųbų, koncertinų ir daugybę Atokių mozikaliskų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedii, dziegorių. lenciūgų, špilkų, koleikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
tno masvnukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir nialdaknygų kokiu tik randasi lie
tuviško! kailiui, gražių popierų dėl rašiniu grumatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainums su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c- 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už *>.Ott Lietuviška biblija arba šventas raštas 
senu ir nauju testamentu lietuviškom literom puslap. 1127 dručei abda-
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisinio nervu ir daugybę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dekavoja už ižgydyma, 14 K 
paauksuotas ant 20 m'tų preke $3.(>0. prasto $1.00. Prisiųs- 
kite savo 'ikn} adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka 
talogą dyaai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

z , Štornikaiur agentam ir pedtioriam parduodu visokius ta-
- f t vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi

gausite, teisingus tavoms.
Adresuokite: K. HILKEH’ICH, 112 Gratid St, Brooklyn, N. Y.

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

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Teinykit! Temykit
DIDELIS PARDAVIMAS

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

Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 
tės. Sijonai. Slebes, teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrj nios. valyzos. viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Aieik ir išsirink ką nors pats sau!

I. SACOW1TZ,
128 Broadway (tarpe A ir B) 

South Boston, Mass

LIETUV1SZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO

dirba lietuviškas klarka

AVilliam C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS —

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

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

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likieriu ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speciališkcmas.

366 Second So. Boston, Mass

Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSON 
pilnai gvarantnoja. kad kiekvienas, ku- 

I ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
I 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 užsisenčj usias. 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 gvarantuotas. Patarimai veltui.

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-th street. NEW Y0RK, N

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

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

jei turėjot parašykite kokg.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda

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

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susinė

jai e.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone ir Massachusetts Valsti.2,j.

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

“ 6 vai. “ 8 vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

(kirmelg) prašalina į 24 va-

tO-

Meldžiame kreiptis šiuo adresu.*

N.

**********4****** ******Gaunamas visose aptiekose. Neimk pamėgdžiotų

Laikrodėlius

DAKTARO patarimai dovanai.

'•J

jeigu kuris nedagali kokia 
nepiivalo leist laiko, bet tuo-

Mųsų tavorai yra 
augštos vertes, bet 
kainos visų tavorų 

labai žemos.

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

■ '■ ■ ■ TV W ■ <1 ■ ■

Grabrius ir Ralsamuot jas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant vescilių ir krik
štynų

Y.

* Waltham ir Elgin
* laikrodėliai: auksi- 

niat. sidabriniai ir
nikeliniai.

OFISAS:
53 5th street, CAMBRIDGE, Mass.

Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge.

ran-Kroniszkas Reumatizmas,
Skaudėjimas pečiuose, kaklo sustingimas, 
išsisukimas kaulų, Įvairus sutinimai, su
mušimai, žaizdos, raumenų sopuliai — vis
kas grali būt numalšinta vartojant 

SEVEROS šv.GOTHARDO
ALIEJŲ

ant skaudančių vietų. Šitas aliejus suma- 
žis karšti, prašalįs skausmą ir apsaugos 
kraują nuo užsikrėtimo, kas gali greit pa- 
sidaryti nuo k’ekvieno užgavimo. Šitas 
aliejus yra tikras linimentasvisuose atsiti
kimuose, ypač farmeriams, amatuiukarus 
ir darbininkams. Geriausias vaistas odos li
gose. Kaina 50c.

Npgalėjo rasti atsakančio vaisto.
„Turėjau skausmą strėnose, ilgai suko man kojas ir negalėjau 

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

Ant. Žencina. Westville, III

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 spr-ką žmogui j>o ligai ir 
stiprina senatvėje, Geriausias 
tas pagerinimui malimo.

Kaina 75c#

Pri- 
su- 

vais-

Saugokis!
Dabar, kada oras teip greitai maino

si.žmonės paprastai nedaug paiso apie 
savo sveikatą. Pasekmėje to nepaisy
mo gauna slcgą. pradeda kosėt, bet ir 
ant to neatkreipia atydos. Taigi per- 
sergeme jus, kad saugotumėte^ kosulio.

SEVEROS RALSAMAS PLAUCZIAM
išgydė tukstanšius tokių ligų, 

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

W. F. Severą Co. ce™ “pds

Lenkiszkas-Lietuviszkas Oentista 
Dr. S. ANDRZEJEIVSKI

HOTEL CLLYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

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

Ofiso valandos:
Nno 8 iki 10 iš ryto ir nuo 7 iki 9 vakare. 

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

Kalba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai. 
FrancuziŠkai ir Angliškai.

naujas išradimas 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmones užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
kima. Pučkus. Didervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Mgs turim daugybe padėkų.

J. M. BKUNDZA CO..
Broadwaj A- s. 8 st.. Broolykn.N Y

•rejfstsnj j.Knnjpsns itpiš uty
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SV1VMOAOV

Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus 

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

VVashington 
Jevvelry Co. 

(vienus trepus) BOSTON, MaSS.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


