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IŠ RUSIJOS.
Valstiečių riaušės.

Grovo Kopristo dvare arti 
Kremenčiugo iškilo valstiečių 
riaušės. Padegta svirnai ir 
tvartai. Tvarkos Įvedimui pa
kviesta raitieji -argybiuiai ir 
antstolis.

Pakartieji išteisinti.
Rusijos valdžia tankiausiai 

taip elgiasi: pirma nubaudžia 
kaltininką, o paskui spren
džia, ar jis prasikalto. Taip 
Tambove liko pasmerkta mir- 
tin tūli Galkin, Artemov ir 
Alpatov. Kada juos pakorė, 
kariu menės koma ud ieri us į>ra- 
nešė, kad jie nekalti ir turi 
būti paliuosuoti nuo mirties 
bausmės.

Syki pasmerkė mirtin, pa
skui išteisino.

Tiumenyj keturias y patas 
teismas pasmerkė mirtin. Ko- 
kia-tai laimė privertė teismą 
antru sykiu peržiūrėti bylą. 
Pasirodė, Kad pasmerktieji 
yra visai nekalti ir liko ištei
sinti.

Numirėli iškrėtė.
Iš Suomijos (Finliandijos) 

ėjo laidotuvių procesija link 
Rusijos rubežių. Kada ji per
žengė sieną, visi laidotu
vėse dalyvavusieji liko iškrės 
ti. Negana to, atidarė grabą 
ir apžiurėjo, ar neturi bombų 
numirėlis.

Vienuolės turtas.
Pasimirus „Liudaujančios 

motinos Dievo” vienuolyno 
vienuolei Evpraksijai, liko 
apžiūrėtas j<>s turtas. Atrasta, 
kad ji turėjo užrašius ant vie 
nuolyno vardo 316,000 rublių 
ir niekam neužrašytų 66,534 
rublius. Tai nerūdijantis že
miškas turtas.
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Metas V

Caras bijo važiuot į Maskvą
Peterburgas. 3 rugsėjo d. 

Valdžia apskelbė, Kad caras, 
važiuodamas į Krymą, neuž
suks į Maskvą, kaip buvo ža
dėta. Sakoma, kad M i kės svei
kata sugriuvus. Maskvos či 
uaunikn rengimosi nueis ant 
šuns vuodęgos. Mat carui pra
nešta, kad Maskvoj bus tyko- 
jama išvaryti iš jo dūšią.

Caro laukia.
Visame Kryme valdininkai 

darbuojasi, kad neįleisti pas 
save koleros, nes caras atva
žiuoja, kurį kolera labai grei
tai gali nunešti. Atsiusta dau
gybė šnipų, kad išgaudytu 
,,neištikimuosius’’.

Kolera nyksta.
Peterburgas,6 rugsėjo d 

Čia kolera jau nyksta, nes 
oras liko šaltesnis ir medici 
niškas prižiūrėjimas įvykdin- 
tas pusėtinai platus. Rygoje 
30 rugp. d. pasimirė n no ko 
leros 12 ypatų.

Gaisras.
Aleksandrovsk, 1 rugp. d. 

Krai vatu jam Rage gaisras su
naikino 450 namų: 5OOO žmo
nių liko be pastogės. Blėdies 
padaryta ant $500,000.

30 žmonių suimta.
Veudeno paviete suimta 30 

žmonių uz kėlimą riaušių 
1905 metuose.

Rusija bijo Kinijos.
Rusijos kariumenė. stoviu- 

įti Mandžiurijoj prie Kinijos 
rubeziu, yra apimta baimės.į ra «
kad kiniečiai neužpultų ant 

į jos. Nešiojasi gandas, buk
Kinija rengiami i karę su llu 
sija, buk kiniečiai ketiną iš
žudyti europiečius ir t. t. 
Laikraščiai skelbia, kad llu- 
sija prisiimtus daugiau laivu 
į upę Sungari, kurią Kinija 

į ketina uždaryti dėl kitu vieš
patysčių. Lygiai žadama už- 

į drausti pardavinėti Rusijos 
tavorus miestuose, gulinčiuo
se arti minėtosios upės. Rusi
jos pasiunlinis Pekine protes
tuoja prieš tokį Kini jospasi 
elgimą, tvirtindamas, kad 
peržengiama yra sutartis tarp 
Rusijos ir Kinijos.

į Povandeninis laivas 
skendo.

14 d. rugp. Peterburge iš
tiko ekspliozija ant naujai 
padirbto povandeninio laivo 
..Drakon”. Žuvo sykiu su 
•aivų ir daug žmonių. Rusi
jos valdžiai tik šnipų depar
tamentus budavoti, o ne lai
vus.

Merginas vagia.
Kutays, Kaukazas. Abaše 

vėl prasidėjo merginų vogi
mas. Sitise dienose Įiavogta 
Caganova ir (Jautusija. Laike 
pasipriešinimo sužeista jų 
dviejų giminės.

Už žvėriškumą nebaudžia.
Kijevas. Antstolis Ivanovs- 

kis primušė tūlą valstietį už 
tai. kad tas atsisakė atsiųsti 
savo dukterį ant nakties pas 
Ivanovskį. Teismas nubaudė 
antstolį už tokį pasielgimą 
penkiais rubliais.
Valdžios bernas nužudy

tas.
X

Kurskas, Sčigrovo pavieto 
miestelyje Lipovcuos (rijais 
šūviais iš revolverio mirtinai 
likosužeistas antstolio pagel- 
bininkas Izviekov. 10d. rug
pjūčio Lipovcų valstiečiai 
apvaikščiojo savo tikt-jimišką 
šventę Panteleimano, žinoma, 
su visu girtuokliavimu ir peš
tynėms. Palaikymui ramybes 
liko atsiųstas Izviekov. kuris 
apsistojo pas vietinį ure<lnin- 
ką ir liepė sargybiniams pri 
žiūrėti nužvelgtinus valstie
čius, ypač daryti kratas pas 
tuos, kuriu langai su uždan
gomis.

Uredninko namų duris bu
vo užrakytos ir langai užleis
ti. Užmušėjai nusiklausė prie 
kurio lango sėdi Izviekov ir 
paleido tris šūvius; jis apsi
liejo krauju ir krito ant grin
dų. Padėjimas jo gyvasties 
pripažintas blogu. Suipinėji 
mai negelbsti užmušikų sura
dime. Areštuota keletas vals
tiečių.

Kadangi neseniai buvo 
Sčigrovo pavieto socijal-re- 
voliucijonierių byla nagrinė
jama ir Izviekov pasirodė 
svarbiausiu liudytoju, tad 
manoma, kad caro bernui gy
vastį išvarė socijal-revoliuci- 
jonieriai.

Per praėjusią sąvaitę nu 
teista nužudyti 5 žmones. Nu
žudyta 7 žmonės.

Policijos nuovadoje, Kije
vo gub. patraukti teisman 9 
policistai užtai, kad jie be 
reikalingai kankino ir dovijo 
visai nekaltą žmogų. Tai de
dasi ne vienoje policijos nuo
vadoje ir visi apie tai žino. 
Nepaprasta čia tai, kad 
kaltininkai patraukta atsako
mybėn.

Juodašimčiai rengiasi.
Rugpiučio 12 Įd. Terijo- 

kuose (Suomijoje) juodašim
čiai rengiasi įtaisyti dideles 
riaušes. Matydami, kad Suo
mijos teismas nei kiek nema
no Gercenšteino užmušėjams 
pataikauti, nors tai butų ir 

i,,tikrieji rusai”, jie gązdiua 
įsiusią ten 1000 savųjų žmo

nių (družininkų), kurie turės 
pagrąsinti teismui ir pareika 
iauti bylą prieš Dubroviną 
panaikinti. Jeigu teismas ne
išsigąstų ir jų reikalavimo 

I neišpildytų, jie mano kreip
tis į patį Stolypiną ir jį pri
versti tą bylą panaikinti.

Mirties bausmės.
šių metų liepos mė

nesį nuteista nužudyti išviso 
102 žmonės. Nužudyta 34 
žmonės. Nuo pradžios metų 
iki liepos galui nuteista nu-i 
žudyti 841 žmogus. Nužudvta 
381 žmogus. \ ienas iš nuteis-Į 

i tųjų pats pasikorė kalėjime.

4-gi nuteistųjų antrą kartą 
bylą nagrinėjant, buvo visai 
išteisinti.

Valstiečių tamsumas.
Pskov, 28 rugp. d. Arti-i 

mųjų kaimų valstiečiai už
puolė ant koleros barakų ir 
paėmė iš ten ligonius. Bara
kai išardyta. Pakviestoji nu
malšinimui policija liko su- j 
mušta. Paskui gydytojai pra
dėjo lankyti sergančiuosius 
prie žandarų apsaugos.

Kalinių pabėgimas.
Tambov. Iš vietinio kalėji 

mo pabėgo 3 kaliniai, pas
merkti mirtin.

Studentas pasikorė.
Orias. Katorginiame kalė

jime pasikorė studentas Sa- 
I patnickis, žymaus revoliuci- 
jonieriaus Viuarero giminė. 
Jis liko areštuotas buvusiojo 
durnos deputato Ozolio na
muose ir ligi šiol sėdėjo kalė
jime. Negalėdamas iškęsti 
baisios nelaisvės pats savę; 
nusižudė.

Kareiviai serga.
Beveik visi Elecko pulko Į 

kareiviai Į>ersirg«> viduriu li
gomis. Serga jie lengvai ir vi
si pasveiksta. Pulko vyriausy- 
1m* stengiasi prašalinti ligą 
Kur čia neapsirgs Rusijos ka
reiviai, kada juos maitina ne- 
.prasčiau už gyvulius.

Kunigas pasikorė.
Mogilevo gubernijos, Ol

šausko pavieto, kaime Gera- 
siinenkuos pasikorė kunigas 
Kopa nei ra uis. Matyt, Įkvėpi
mą gerą turėjo.

5 anarchistai liko areštuo
ti.

Ryga. Valdžiai pasisekė da 
5 iš lx>ndono pribuvusius a- 
narcliist.us sugauti. Atimta iš 
jų dinamitas ir antspandasu 
parašu ,. Keršytojas’’.

ŽINIOS IS VISUR
Apie poli ūso ištiri mą.
Daktaras Cook pranešė at-

X 

radęs šiaurinį poliusą. Šita 
, žinia užiuteresavo visą pasau- 

lę. Bet sykiu pasipylė j>er 
laikraščius ginčiai, kad dr. 
Cook,o pasigarsiuimas esąs 
melagingas, buk jis nenuėjęs 
toliau uz kitas ekspedicijas. 
Tikros žinios da nėra. Gal 
Cook darodys, jog jis ueme- 

i luoja.

Kare Morokko su Išpanija.
Madrid. Valdžia skelbia, 

buk išpanai sumušę murinus 
ties miestu Loco de l^azbu.I

Daug turto ir žmonių patekę 
Į išpanų rankas. Mieste su
griauta daugybė namų.

Caro laivas perplaukė per 
DaiManėlių.

Peterburgas. — Sulyg pra
nešimo iš Konstantinopolio, 
caro laivas „Standart’’, plau
kiantis į Krymą, perplaukęs 
per Dardanelių su visa caro 
šeimyna.

Sultonas kelionėj.
Konstantinopolis. Sultonas 

išvažiavo laivu į Brussą Ma
žojoj Azijoj. Iš ten jis važiuos 
į Gallipolis.

Darbininkai prieš kares.
Paryžius. Tarptautiškame 

unijų susivažiavime leista kal
bėti Amerikos Darbo Sąjun
gos pirmininkui S. Gomper- 
sui. Būdamas tarp darbiniu 
ku, ponas Gompers priverstas 
nemeluoti. Jis nupeikė kares 
ir pasakė, kad darbininkai 
privalo protestuoti prieš jas. 
Kada pakėlė klausimą apie 
Ispanijos revoliuciją. tad 
vienbalsiai pripažinta, jog Is
panijos darbininkai pasielgė 
teisingai, išreikšdami pasi
priešinimą prieš karę. Išneš
ta rezoliucija, skelbianti, jog 
darbininkai privalo tuoj ap
skelbti geuerališką streiką, 
kaip tik valdžia stengsis pra
dėti karę.

Katalikų kongresas.
Wroclaw, Vokietija Tikin

tieji ir katalikų dvasiškija 
sušaukė visos Vokietijos ka
taliku kongresą. Buvo atvy 
kę į jų keletas lenku delega
tų. bet, nesuprasdami vokiš
kos kalbos, turėjo atgal grįžti. 
Kongresas pasiuntė telegra
mas popiežiui ir Vokietijos 
kaizeriui. Abi ypati pusėtinai 
išrodo dvasiškijos akyse.

Ekspilozija.
Pittsburg, Pa. 5 darbinin- 
liko sužeisti laikeeksplio- 

dirl >t u ve j
nai
zijos dirbtuvėj ,,American 
Steel and VVire Co”. Tris jų, 
tur būt. mirs.

Revoliucija Albanijoj.
Bielgradas. Serbija. Sulyg 

gautų žinių, albaniečiai suki
lo prieš savo valdžią. 
Ypač sukilimas siaučia tarp 
Pristinos ir Priszendu. Prie 
■v

(’ernogorijos rubežių taipgi 
prasidėjo, bruzdėjimas. Arti 
Rugovo buvo susirėmimas 
tarp kariumenės ir revoliuci
jonierių. Aukų krito iš abiejų 
pusių gana daug. Į Peč nuo
latos atveža sužeistus.

va- 
sa-

f

1$ AMERIKOSStreikas Švedijoj
Generališkojo streiko 

;<lovai pasiuntė į Ameriką 
l vo delegatams telegramą, ku
rioj kalbama, jog streikas ei
na pasekmingai. Europos 

-darbininkai siunčia aukas 
; streikieriam. Tas priduoda 
da daugiau energijos laikytis. 
Valdžia, sulyg delegatų pra
nešimo, susidėjo su kapitalis
tais ir leidžia melagingas pas- 
kalas apie streikierius. Šve
dijos darbininkai kreipėsi į 
Amerikos darbininkus, mels-i 

darni aukauti kiek kas išgali,' 
kad nereikėtų streikieriams 
mirti iš bado. Jie žada tvirtai 
laikytis ir turi viltį išlaimėti 
streiką, nors jis prasitęs da 
gana ilgai. Streikierių dele
gatai Amerikoj C. Tliolin ir 
Jan Sangreu renka aukas ir
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siunčia į Švediją streikie-l 
riams.

Persijos šachas išvažiuoja.
Teheran, Persija. Atsibu

vo valdininkų posėdis Rusi
jos pasiuntinio namuose, kur 
iššauktas liko ir buvusis Per
sijos šachas Jis pavedė visus 
reikalus ir turtą naujajai vai-j 
džiai o pats už dienos, kitos 
išvažiuoja į Rusiją gyventi. 
Naujoji valdžia nutarė mo
kėt kas met buvusiamjatn ša
chui po 180 tilksta učių dol. 
pensijos. Pasirodo, kad ir 
naujoji valdžia senam varnui 
akies neiškirs.

Amnistija Persijoj.
Teheran. Apskelbta amnis

tija, vienok ji nepaliečia vi
sų reakcijonierių. Paliuosuo
ti liko: buvusis ministeriu 
pirmininkas Musliir-es-Sul- 
taneh ir buvusis Belgijoj pa- 
siuntinis Saad — ed — Dow- 
ley. Kiti revoliucijos priešai 
da vis tupi kalėjime.

V

S darbininkai dingo.
Saarbruecken, Vokietija. 

Anglių kasykloj ., Kamphau- 
sen” nnlužo stulpai, ant. ku
rių buvo laiptai. 8 darbinin
kai nukrito žemyn ir užsimu 
še.

Kolera Roti rdanic.
Rotterdam, 3 d. rūgs, kole

ra visda viešpatauja Rotterda- 
me ir apielinkėj. Vakar pasi
mirė 2 moteri. Iš H nagos atė
jo žinia kad ten kolera ser 
ga 90 ypatų.

Žemes drebėjimas.
Rymas, 31 d. rugp. Ryme 

ištiko žemės drebėjimas. BĮ** 
dies nepadarė, tik šv. Onos 
koplyčioj suplyšo pryšakine 
siena Gyventojai randasi di
delėj baimėje.

Sufražistės nubaustos.
Izmdonas, 3 d. atsibuvo 

teismas ant sufragisčiųuž ėji- 
mąįministeriu pirmininkona- 
mus su peticiją. Jos teisinosi, 
kad turi tiesą per ministerius 
perduot karaliui visokius rei
kalavimus. Teismas jas ap
kaltino, paskirdamas po 7 
dienas kalėjimo arba užsimo
kėti po 10 dolerių. Ir prašyti 
uždrausta.

Demonstracija.
Ko|>enhagen. Apie 5000 

vaizbūnų ir amatninkų pa
dare mieste didelę demons
traciją, reikalaudami praša
linti jūrininkystės ministeri 
Christenseną.

132 metų moteris.
Viktorija, Cauada. 29 rugp. 

d. pasimirė tūla Ženija, turė
dama 132 metus amžiaus Ji 

| buvo didžiausios iudiečių gi-
Tvanas.

Meksiko City. Sulyg skel
biamų žinių, nuo tvauo dingo minės, gyvenančios prie ežero 
S00 žmonių; 15000 žmonių Harrisou, viršininkė, 
pasiliko l>e pastogės.

Geležies ir plieno darbi
ninkai susivienys.

Amerikos darbo sųjunga 
nutarė suvienyti visus gele
žies ir plieno išdirbikus į 
ną didelę uniją. Darbas 

j pradėtas.

Apdrausti laiškai eis 
už 1(1 centų.

Viršiausis pačtos užveizdėto- 
jas apskelbė, kad už apdraus
tus (už registruotus) laiškus 
bus imama j»o 10 centų.

7 00 kareivių ligonbučiuo-
se.

New llaven, Conn. Iš 900 
kareivių, pasiųstų aut nia- 
nevrų į Bostoną. 700 guli Ii 
gonbučiuose. Daugelis apsir 
go dėl blogo maisto, nečysto 
vandens ir lietaus, kuris lai
ke manevrų lijo 3 dienas. Be
protiškame lošime bereikalin
gai žmonės žudo savo sveikatą.

Titas.
Cabold, Cauada. Šitame 

miestelyje siaučia tifas. 200 
ypatų juo apsirgo ir guli įvai
riuose ligoubučiuose. Paskir
ta tris nauji ligonbučiai ser
gantiems tifu.

Senio beprotystė.
Redvvood Kalis, Minu. 70 

metų farmeris W. Tibetts, ku
rio ūke randasi arti Delbi, 
nužudė savo šeimyninkės 15 
metų dukterį Ciciliją Norton 
ir savo dukterį 12 metų. Pas
kui padegė jis namą, 
pasikorė. .Jis buvo 
Viskas rodo, kad jis 
Ciciliją Norton, o jo 
norėjo jį išduoti ir jis abi nu- 

j Žlldė.

Vaikai neeina Į mokyklą.
Pittsburg, Pa. Po vakacijų 

atsidarė mokykla toje vietoj, 
kur randasi dirbtuvė „Pres 

Į sėd Steel Dar Co. ’’ Į ją atsi

lankė tiktai 3 vaikai. Ant te
legrafo stulpo, esančio prie 
mokyklos, matės vaiko ranka 
parašyta: ,,visi streikuojame’’. 
Daugybę darbininkų viršmi- 

: nėtoji kompanija išmetė iš 
savo namų. Tėvai, būdami 
skurde ir rūpesčiuose, nei ne
įmano leisti į mokyklą savo 
vaikų.

14<H> žmonių žuvo.
Meksiko City. Miestas Mon- 

terey liko užlietas vandens iš 
jšv. Katrės upės. Gyventojai 
tokio tvano neatsimena. Nuo
stoliu padaryta labai daug — 
apie ant 12 milijonų dolerių. 
Žmonių žuvo 14p(). Gal ir 
daugiau, vienok lig šiol su
rinktos skaitlinės tą parodo. 
Jau surado 650 lavonų. 15 
tūkstančiu gyventojų liko be 
pastogės. Apie 10 tūkstančių 
žmonių maitinasi duona, ka
va ir zupe. Amerikos konsu
latas šelpia nelaiminguosius, i 
M iestas Monterey yra apmi
ręs: apart gyvasties gelbėji
mo, jokie darbai neprasideda, 

j Tramvajai nevažinėja.

į

vie- 
jau

tik

o pats 
našlys, 
suzagė 
duktė

Naujas streikas.
Hartford City, Ind., 4 rug

sėjo d. Darbininkai, priklau
santi į,, Window Glass Cutters 
and Flatteners” uniją ir dir
banti fabrikoj „American 
Window Glass” kompanijos 
turi pradėti streikuoti, nes 
unijos nutarta reikalauti al
gų padidinimo ant 20 procen
tų. Unijos pirmininkas Shi- 
uu prakešė. kad streikas tuoj 
butų pradėtas ir laikomas lig- 
tol, kol tik darbdaviai nepa
siduos.

Trankiųjų susimušimas.
St. Paul, Minn. Netoli De

troito užvažiavo pasiežirinis 
traukinis ant darbininkų 
traukinio. Mašinistas krito 
aut vietos. 6 ypatos sunkiai 
ružeistos ir 7 ypatos lengviai.

Žemės drebėjimas. 
Clevelaud. Ohio. lrugsėjo d. 
Seismografai vakar vakare 
rodė žemės drebėjimą, kuris 
tęsėsi apie I9 minutų. Tikisi, 
kad drebėjimas įvyko Pieti
nėj Amerikoj.

Anglekasiai streikuoja.
Pittsburg, Pa. 1 rugsėjo d. 

ketino pradėti streiką 20,000 
anglekasių, dirbančių apie 
Pittsbutgą. Ar prasidėjo strei
kas—da nėra žinios.

Blumiugton, III. Vietinis 
universitetas gavo nuo žino
mo kapitalisto Karnegės 30. 
000 dolerių įsteigimui prie 
universiteto gamtos mokslo 
skyriaus.

Nebus gėrimų.
Bois ,Id. Idahos paviete šė- 

jo įstatymas, draudžiantis 
pardavinėti alkoholį. Karčia- 
mos tuoj turi būti uždarytos.

8 rugsėjo, Bostone ir jo 
apilenkėse atsidarė visos pra
dinės mokyklos. Mokyklų val
dyba tiki šiemet turėti 103, 
000 vaikų, t .y. 3,000 daugiau, 
negu pernai. Tas skaitlius 
priauga kasmet, kas reikalau
ja ir mokyklų skaitliaus pa
dauginimo. Šiemet tapo ati

darytos 3 naujos mokyklos: 
viena Kast Bostone, ant kam- 
po Moore ir Chancer gatvių; 
antra ant Pleasant st.,Dorche- 
steryje ir, trečia—ant Cedar 
st., Roxbury.

Prezidentas Taft pribuvo 
šiąnedėl Į Brookline, Bostono 
priemiestį, pasižiūrėti „base 
bąli game’’. Iškelta didelę 
puotą.

Pol {cistas traukia i Euro
pą.

Buvusia Chicagos policijos 
viršininkas Shippy važiuoja 
į Europą laivu „Companija”. 
Su juo sykiu ir pati krausto
si. Jis nori pataisyti savo 
sveikatą. Pavargo mat, besė
dėdamas kanceliarijoj irnie- 

Įko neveikdamas.
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I *asi ka 1 bėj i mas 
Maikio su Tėvu.

ir išgirsi 
galiu tau

naujienų

* •Atradimas šiau
rinio žemgalio.
Jei tikėti telegramams. tai 

viena didžiausių geografi
jos paslapčių likos jau ati 
dengta. Ta paslaptis — tai 
šiaurinis žemgalis, kurio mo 
kyti jieško jau trečią šimtmeti 
Pirmutinė kelionė į šiaurę 
buvo padaryta lį94 metuose 
įk» vadovyste \Villiam’o Ba- 
rents'o, kuris pasiekęs salą 
Nova ja Zemlia turėjo grįžti 
atgal. Nepa-i ūkimas pirmut - 
nes keliouės. tuoj aus iššaukė 
žingeidumą tyrinėtoju tar|>e 
Nepraėjo dveji metai o Kyp 
lleerusvrerck surengė kitą 
ekspedi -iją. Pasekmė buvo ta 
pati. Šiaurės paslaptis da 
daugiau gamtininkus uziute- 
resavo ir daugelis ryžosi bū
tinai ją ištirti. Nuo to laiko 
padaryta iš viso 22 kelioui 
kurios prekiavo kelis milijo
nus dolerių ir daug gyvasčių, 
o tikslas vis ne buvo atsiek
tas. Nors gerai buvo žinoma, 
kad tenai apart ledo ir snie
go daugiau nieko nėra, bet 
žmogų paprastai iuteresuo- 
ja tas, kas jam nesiduoda iš- 
tyrti. Tas pats buvo ir su mu
sų šiauriniu žemgaliu. Per 
tris šimtus metų buvo daromi 
bandymai, ir nors nežiūrint 
ant visų pasiryžimų visi jie 
baigėsi ant niekų, tečiaus vil
tis atidengti tą paslaptį ne 
žuvo. Žmonės, pametę šiltus 
uamus. gimines ir draugus, 
leidosi be kelio ir vadovų į 
nežinomą sau atkianį, kur 
viešpatauja amžina žiema, 
kur nėra nė pėdsakų gyvy
bės, nėra mažiausio medelio, 
nėra kur sušilti, klaidžiojo 
po ledynus, o kada išsibaigė 
išteklius maisto, badas pri
vertė arba grįžti namo arba- 
mirti Bet ir tas uenugązdim- 
mokslui pasišventusių žino 
uių. Vienai ekspedicijai ne
nusisekė, tvėrė kitą.

Paskutinę tokią ekspedici 
ją padaryta prieituose me
tuose, 3 kovo po vadovyste 
dr-o Cook'o. Ekspedicija su
sidėjo iš 11 žmonių ir lo3 šu 
nu, užkinkytų į 11 rogių su 

i visokiais reikmenais. 17 kovo 
Cook apleido Grenlandijos 
sausžemį ir nuo to laiko dau- 
giau niekas apie jį negirdėjo.

Pereitoj sąvaitėje atėjo iš 
Kopenhagos žinia, kad dr. 
Cook, atradęs šiaurinį žemga
lį, atvažiavo Danijon,o iš te u 
pribus Amerikon, kur pasili
ko jo pati ir du vaiki liai.

Žemgalį Cook atrado 21 
Bal. 1908 metuose, bet pra- 

• nešti niekam to negalėjo, pa
kol nepasiekė Danijos.

Atradęs žemgalį, Cook, kai
po S. \ aisti jų ukėsas, pasta 
te ant jo savo šalies vėliavą.

Iki šioliai buvo spėjama, 
kad šiaurinis žemgalis — tai 
užšalusios jūrės, bet dabar 
pasirodė, kad sausžemis, tik 
storai užklotas ledais ir snie
go.

Kelionė Cook’o buvo neap
sakomai sunki. Nepakelia
mas šaltis ir aštrus vėjai, sto
ka vandens ir ugnies, stoka 
šviežio maisto ir pastogės — 
viską reikėjo per kęsti. Grįž
tant jau pradėjo baigtis iš
teklius maisto, valgyti reikė
jo vos tik ketvirtą dalį, idant 
ištesėti iki galui. Šunų daug

— Sveikas drūtas. Maike
Pasakyk, kas girdėt.

— Smulkių naujienų labai 
daug. Jeigu nori žinoti, per
skaityk laikraštį 
daugiau, negu aš 
pasakyt.

— Aš smulkių
nenoriu Gal stambesnių ži
nai.

— Taip, yra. Atėjo žinia iš 
Danijos, kad daktaras Cook 
ištyręs šiaurinį poliusą.

— Ką tas reiškia? Tik pir
mą syki girdžiu tokį žodį.

— Poliusasyra žtmes dalis, 
prasidedanti nuo poliariškojo 
rinkio ir einanti iki žemės 
ašies. Kadangi žemė yra ap
skriti, tai ji turi du galu — 
pietinį ir šiaurinį; vienas po- 
1 i ūsas vadinasi pietiniu, kitas
— šiauriniu. Ant poli ūsų 
viešpatauja amžina žiema. 
Sau les si induliai visai men
kai siekia lą žemes dalį. Ten 
beveik visuomet naktis. Šal
tis toj žemės daly j neapsako
mas.

— Aš nesuprantu, vaike.
Argi žemė apskriti.

— Taip.
— Negali būti. Žiūrėk ko-i 

kie kalnai, pakalnės visur. 
Jeigu ji būtų apskriti, męs 
nukristume nuo jos.

— _«emė yra labai didelis: 
kamuolys, todėl kalnai ir pa
kalnes yra tik truputėliai ne 
ligumo. Juk kada žiuri į o 

, buolį paprasta akim, tuomet 
jis visas rodos dailus, bet pa
žvelk per padidinanti stiklą, 
tuomet matai net pusėtinai 
dideles duobutes. Jeigu atsi
rastų kokis milžinas ir maty
tų visą žemes skritulį, jam. 
rodytųsi, kad jis dailus... O 
kaslink nupuolimo, tai žeme 
turi tam tikrą elektriišką 
energiją, kuri viską už save 
mažesnį prie savęs pritraukia. 
Gal matei kada magnisą. Jis 
taip pritraukia metalą prie 
savęs, kad vargiai gali atplėš
ti. žeme yra labai didelė, to-H 
dėl daug ir traukiančios ener- 1 
gijos turi. Autra vertus, ji 
per savo didumą neduoda 
niekam nukristi.

— Gerai, Maike. Aš girdė
jau, kad žemė sukasi, — ar 
teisybe ?

— žinoma. Ji randasi be
galinėj tuštumoj, arba, teisiu 
giau sakant, begalinėj erd- 
mėj. Neturėdama kur nu
kristi, ji įsitaisė sau kelią 
sukimosi. Kad ji sukasi, tą 
parodo dienos ir nakties ap
sireiškimas. Astronomai, tė- 
ni y darni į kitas planetas, pa
stebėjo, kad jos pasilieka aut 
vietos, arba, teisingiau sa
kant,sukasi savo keliais, o že
mė eina savu. Liko net tam 
tikras įrankis padarytas, va
dina jį kompasu. Kaip nesu- 
kiuėsim patį instrumentą, o 
jo rodyklėlė vis į vieną pusę 
rodo. Ji pritaisyta taip leng. 
vai, kad galėtų plaukioti- Ka
da žemė sukasi, tai sukimosi 
pajiega atkreipia rodyklėlę daug perėjo i draugų
vis į tą pačią pusę.

— Dėlko mųsų namas vis 
ten stovi. Jeigu žemė suktų
si, ji būtų nunešus kasžinkur.

— Jeigu atskyri jos gaba- jješkoti pietinio žemgalio. 
Atradimas šiaurinio žem-

galio parodo, kad nieko nėra 
negalimo kad žmogaus pasi
ryžimas pergali viską.

ištuštėjusius vidurius.
Parvažiavęs namo, Cook 

ketiua leistis į naują kelionę

Nebaudžiamieji 
piktadariai 

(Tąsa.)

lai sukinėtųsi, tai išeitų taip, 
bet jeigu visa žemė sykiu su
kasi, tad irvisi daiktai pasi- 
lieka ant vietos.

— Gerai, vaike. Aš apie že
me norėčiau daugiau žinoti. 
Kitą sykį papasakosi, o kaip 
perdaug aut sykio, tai uzmir- 
žiu viską.

— Galėsiu, tėve. Lik svei
kas.

Kas nuolatos kitus kriti
kuoja, tas neturi laiko pats 
save pataisyt,

Į |
daryti visus sau reikalingus 
daiktus, tai jie privalo dirbti 
beudrai, kohktivišku budu 
ir tokiu pat budu naudotis iš 
triūso vaisių. Didziaus s pra
sižengimas yra pasisavinimas 
gamtos d"Vatių tokioj daugu
moj. kad pats negali jų su
naudoti. <» kitiems darai sto
ką. Bonas luK-kefelleris. ku
ris suvalgo per dieną porą to- 
rielkų zupės ir pusautro sva
ro vaisių, kuriam reikalinga 
tik svaras ar du kerosino kas
diena, neprivalytų turėti savo 
rankose vi.-os kerosino išdir- 
bystės ir kitokio turto už bili 
jonus dolerių. Jeigu atmesti 
daugybę nereikalingų tarnu, 
tai pono J. Kockefellerio pra
gyvenimui reikalinga tiek 
turto, kaip ir kiekvieno žmo
gaus pragyvenimui. Vienok 
jis krauna vis da naujus ir 
naujus turtus, tartum štai 
jau ste g a i tas į grabą žen
giantis, su pusiau supuvusiu 
pilvu žmogus praryti visą 
pasaulę Jis. kaip ir kiekvie
nas kapitalistas, apsirgo tur
to liga — lga beprotystės. 
Visuomenei reikalingas kero- 
sinas dėl padarymo šviesos, 
šilumos ir t. t. — tai gamtiš
kas visuomenės reikalavimas; 
visuomenė nori turėti kerosi- 
no — tai didžiumos supranta
mas geras; visuomenei reikia 
leisti užganėdinti jos norus, 
nes ji yra didžiuma ir tiesų 
daugiau turi prie visko. Jei
gu Rockeielleris daro didžiu
mai žmonių aprubežiavimus, 
nesmagumus, tai didžiuma 
privalo velyk jį aprubeziuoti, 
nes tuomet kentės tik jis vie
nas. o dabar kenčia milijonai. 
Tuo didesnis pono Rockefe- 
llerio prasižengimas, kad jis 
vie-o kerosino nepajiegia nė 
išgerti, nė sudeginti, o ki
tiems aprubežiuoja gavimą. 
Ii da uedoresnis pasielgimas 
su didžiuma, kad ji, pati pa
dariusi produktą, negauna 
juo naudotis pagal savo norą, 
o priversta yra palikti jį ki
tam.

Ką pasakiau apie Kockefe. 
llerį, tas priklauso ir visiems 
kapitalistams.

Negana da to. Kapitaliz 
mas verčia žmones persidirb
ti, nedamiegoti, nedavalgyti. 
vartoti susigadinusius ir se
nus maistus, gyventi ir dirbti 
troškiame ore, neprileidžia 
didžiumos žmonių prie sma
gurių — ir tas viskas platina 
skurdą, ligas, dvasios nupuo
limą. Žmogų kapitalizmas pa
daro mumija ir ta mumija 
nuolatos turi skursti, kentėti 
ir rūpintis, kol tik į grabą ne
atsiguls. Gyvenimas pasidaro 
nesmagiu, nereikalingu. Vi
sai menkas žmonių skaitlius 
verčia tokiame padėjime pa
silikti milijonus žmonių. Ka
pitalizmas stumte stumia juos 
nuo gamtos. Todėl jis yra vie
nas pikčiausių apsireiškimas. 
Kas jį palaiko, yra piktada- 
ris, jam vieta kalėjime arba 
kitur da...

Vienok tokie piktadariai 
mųsų dienose nebaudžiami. 
Atžagariai, juosguodoja, gar- 
oina. galvasprieš juos lenkia.

Kapitalistai veda kares už 
turtą ir rinkas, jie už prasi
žengimą prieš „savasties šven
tenybę” laiko kalėjimuos 
tūkstančius žmonių ir bau 
džia juos kitokiais budais, 
jie tūkstančius jaunų vaikų 
kankina darbe, žodžiu sakant, 
jie kankina ir žudo didžiumą 
žmonių — jie yra baisiausi 
piktadariai, kuriais turėtume ; 
gąsdinti savo vaikus. .

Kapitalistų yra nedaug— laisve?
_ i • i_-.4.: 1/4

Demokratas.
Pagal Salt. Šžedriną par*M- Haraboiiut

Matant tarp jųdviejų aštru 
antagonizmą, prisieina pa 
mąstyti, ar abi piktai arba 
blogai elgiasi, ar viena jų 
Pirmiausiai metasi į akį. kad 
viena jųdviejų, t. y. kapitalis
tų klesa, yra kur kas mažesnė 
skaitliuje — užtai ji turi ma
žiau tiesų vykdinti savo gero
vę tokią, kuri daro didžiumai 
negerovę.

Toliau, prie kapitalizmo 
daromi yra t a vora i ne žmonių 
gamtos uzgauėdinimui. bet 
pardaviuėjama tiems, kas tu
ri turto juos nusipirkti. Mili
jonai vaikų, ligonių, silpna- 
spekių ir beturčių priversti 
yra prasižengti prieš gamtos 
įstatymus, už ką toji skau
džiai juos baudžia Kapitalas 
paeisaviuo visas tas gamtos 
dovanas, kurias tik gali ap
rėpti žmogus savo rankomis 
Reiškia — tik kapitalo savi
ninkai gali glamonėtis su 
gamta, o milijonai proletarų 
yra atstumti nuo jos ir turi 
tykoti, kada kapitalas paau
kaus jiems šiokius-tokiustru 
pūčius. Kol kapitalo bujoji- 
mui reikalingas yra ta vorų 
darymas, ligtol darbo raukos 
yra samdomos ir užlaikomos; 
bet kaip greit nelieka pirkė
jų. taip greit sustabdoma ta- 
vorų išdirbystė. Tuomet galu
tinai prašalinamas darbinin
kas nuo žalių, o yp>atiugai 
nuo apdirbtų gamtos produk
tų, būtinai reikalingų gyvas
ties palaikymui. Gamta turi 
į valias medegos, o žmogus — 
pajiegų, vienok kapitalizmas 
jam draudžia viskuom tuoiu 
naudotis Maistas, drabužis, 
butas — tai paprasčiausi 
daiktai, vienok ir už tuospri 
sieina kovoti. Įvairių audek
lų audimas, vaisių ir javų vei
simas, gyvulių auginimas 
mųsų dienose liko paprastu 
kiekvienos ypatos žinojimu 
arba bent prieinamu amatu. 
Todėl gavimas šitų daiktų tu
rėtų būti tik mažmožiu, men
kiausiu gyvenimo klausimu. 
Pasirodo, kad dienas ir nak
tis rūpinasi, visas savo jiegas 
aukauja, gyvastį aukauja 
vien už šituos paprasčiausius 
daiktus. Tartum kokiame 
pragare didžiuma žmonių blaš
kosi baimėje, kad štai rytoj 
jau neteks maisto, namo, dra
bužių. Už tuos paprasčiausius 
daiktus kokie 98 % žmonių 
verkia, kankinasi, ėdasi ta r p 
savęs, žudosi. Gal sakysite, 
kad nieko svarbesnio nėra už 
maistą, butą ir drabužį. Neina 
tau, kuo užsitarnauja žemes
nės vertės šviesa, oras, va n 
duo. Iš jų visi naudojasi to 
dėl. kad kapitalistai negali ap
rėpti savo rankomis, jie nesu
randa būdų, kaip uždrausti 
žmonėms naudotis tokiomis 
gamtos dovauomis. kurių yra 
Į>er daug, kurios yra vartoja 
mos be apdirbimo. kurios 
randasi beveik kiekvienojI

i vietoj ir yra lengvai prieina
mos. Tačiaus nereikia manyt, 
kad maisto, rūbų ir namų galė
tų neužtekti žmonėms. Namų 
statymui yra ganėtinai molio, 
medžių ir akmenų. Ant žemės 
auga daugiau negu reikia 
medvilnės ir kitokių medegų 
drabužių audimui. Ta pati 
žemė išduoda vaisių mums ne 
suprantamą daugybę, jeigu 
tik ją išnaudoti. Jeigu tūli 
produktai, pirm pasidarysiant 
naudingais žmogui, reikalau
ja atidirbimo,tad žmogaus rau
menys ir protas turi čia veikt, 
nes be veikimo jie nupuola: 
gamta juos baudžia už nieko 
nedarymą Kiekvienas žmo
gus turi dirbti ir kiekvienam 
turi būti leista naudotis iš 
gamtos. Jeigu žmonės nepa 
jiegia kiekvienas atskyrei pa-

Už devynių jūrių vienoj vals
tybėj gyveno sykį „demokra
tas” ir labai atviras demo
kratas, nes ne vienas negalė
jo ne žodžio pasakyti, kad jis 
iš visų spėkų nepradėtų de
juoti: „oi, ponai, tautiečiai! 
Ką jus darot! Jus patys save 
pražutėn stumiate! ’ Bet ant 
jo ne vienas nepyko. Visai 
atbulai, visi sakė: „Tegulsau 
nerimauja — mums da ge
riau!”

„Kiekvienam draugijiniam 
gyvenimui,— taip jis kalbė 
jo,— turi būt trejopas pama
tas: laisvė, nepaliečiamybė ir 
savyvalda. Jeigu draugijai 
trūksta laisvės, tai tas reiš
kia, kad ji gyvena be idėjų, 
be minčių kibirkštėlių išsiplė
tė j i ui o, nėra joj pasistengimo 
ir vilties į ateitį. Jeigu drau
gija jaučiasi neapsaugota nuo 
liepa liečia m y bės, ji jaučiasi 
prispausta ir tampa šaltesnė 
prieš savo likimą. Jeigu drau
gijai yra atimta savyvalda,tai 
ji uegali sutvarkyti savo da
lykų ir aut galo pražudo su
pratimą ..tėvynės”.

Mat, teip mislijo demokra
tas ir, tikrai sakant, mislijo 
visai teisingai. Jis matė, kaip 
aplink jį žmonės vaikščioja, 
kaip ir užnuodyti ir mislijo 
sau: „Tas yra dėlto, kad jie 
nesupranta, jog jie yra laimės 
darytojai. Jie yra vergai, 
juos ir laimė ir nelaimė ap 
lanko. Bet kaip jie tą pama
tytų, kas giliaus nenusidar- 
buoja su savo sajausmais ir 
visai nenori teisingai apsvar
styti ar tie sąjausmai rišas 
su tikrumu, arba jie yra tik 
iš sapno valstybės”. Žodžiu 
sakant, demokratas buvo per
sitikrinęs. jog tik tie tris da
lykai gali duot draugijai tvir
tus pamatus ir vesti draugi
jinį gyvenimą prie tolesnio iš
sivysimo. Bet to da neužte
ko. Demokratas ne tik aug- 
štai svajojo, bet ir stengėsda- 
ryti gerus darbus. Jo idea
las buvo, idant tas mažas 
šviesos spindulys, katras bu
vo apšvietęs jo protą, apšvies
tų ir tuos tamsybės plotus, 
kurie apdengti tamsiais de-| 
besiais, juos apšviestų ir su
judintų viską, kas juose kru
ta ir gyvena. Jis visus žmo
nes vadindavo broliais ir vi
sus be skirtumo kviesdavo at
silsėti jo numylėtų idealų pa
vėsyj. Tas besistengimas per
keisti savo idealus iš sapno 
valstybės tikrybėn biskutį at
sidavė kvapu „politiško pra
sižengimo”, bet buvo teip šir
dingai jausmingas ir be to da 
buvo teip meilus ir prieš vi
sus nuolankus, tai jam tą ir 
atleido, nes jis besišypsoda
mas mokėjo pasakyti karčią 
teisybę ir, kur reikėjo, maž
daug palikti kvailu. Ir kas 
svarbiausia, jis niekada ir 
nieko neprašė, už gerklės im
damas, bet visada tik pagal 

; išgalę. Teisybė, išsitarimas 
. „pagal išgalę” nevisai užga
nėdinančiai parodė jo gabu
mą, bet demokratas nusira
mindavo, nes tat buvo visų 
gerovei, kas pas jį stovėjo vi • 
sada pirmoj vietoj, ir da dėl
to, kad išgelbėti savo idealus 
nuo ankstyvo ir bereikalingo 
suvytimo. Be to. jis žinojo 
gerai, kad tų idealų, kurie 

' sukeldavo jo jausmus, buvo 
l>erdaug moksliškas „turinis”, 
idant jie galėtų padaryti tik
rą įspūdį gyvenime. Kas yra 

“? Nepaliečiamybė? Sa- 
jie negalėtų atsilaikyti prieš | vy va Ida? Tie visi yra moks- 
visuomenės norus, bet visuo- liški išvedimai, kurie pir- 
inenė nežino, kas jai blogą da- miausiai turi būt dapildyti 
ro. Ji supranta, kas jai blo- najs jr prieinamais
gas, bet nemoka įsigilinti,kur , ... ., * .. . .
jo šaknys. Jeigu kartais ir dalykais, idant iš jų pražydė
tai supras didžiuma žmonių, tų nors vienas draugijos žie J 
kapitalistai ginklu juos ver-i^as Šitie išvedimai, savo pil

I

i verkti. Ko tau reikia? Tu no
ri savo idealams užtikrinti 
ateitį? Argi męs tau tą drau- 
džiam? Tiktai dėl Dievo nesi
skubink taip. Jeigu nėra ga
lima pagal išgalę, tai užsiga
nėdink tuo. ką gauui-„uors ir 
truputį”. Argi ,,uore ir tru
putis” yra be vertės? Ramiai, 
tiliai,nebėgdamas,nepuldamas 
ir tu pasieksi savo tikslą. Da
bartinėj Anglijoj—na kaip 
sakyti, tvarka susitvarkė tik
tai j>er 10000 metų. Nėra ko 
daryti, reikia užsiganėdinti. 
Jeigu nėra galima darbuotis 
„pagal išgalę”, t-l i reikia iš
gauti „nors ir truputį”, ir už 
tai reikia sakyti ačiū.

Taip demokratas ir da
rė ir taip gteitai priprato prie 
savo naujo padėjimo, jog ir 
pats stebėjos, kodėl pirmiau 
jis buvęs to kis kvailas ir mis- 
lijęs, kad yra dur kiti „rube- 
ziai”. Ir čia jam daug gelbėjo 
visoki prilyginimai. Ir kviečio 
grūdelis neišsykio išduoda 
vaisių, bet reikia palaukti. 
Pirma pasėti, tada laukti, kol 
išdygsta, tada šala |>er žiemą 
po sniegu, tik pavasarį išau
ga šiaudas ir ant galo varpa ir 

Ir ką jus sa- tt. Kiek laiko reikalauja men- 
„nepaliečiamybę”.

čia pripažinti gerą blogu, 
(Toliau bus.)

A. Antonov.

O

monėjamus gerumus, d a vest i 
iki pilnam užeiganėdinimui 
jie negali. Idant tą pasiekti, 
idant padaryti idealą visiems 
prieinamu, tai reikia išmainy
ti aut smulkių pinigų ir tokiu 
budu panaudoti žmoniją 
prispaudimo ligų gydymui. 
Šitas išmainymas ant ..smul
kių*, reiškia: „pagal išga
lę”, kas dviejų priešingų pu
sių susirėmime prispaustų 
vieną pusę, biskutį nusileisti, 
autra—gerai susiauriuti savo 
reikalavimus. Tą visą demo
kratas gerai suprato ir su sa
vo patarimais apsiginklavęs, 
stojo kovon už tikrybę. Ir vi
sų pirma jis, suprantama, 
kreipės į prokurorą melsda
mas patarimo.

— Laisvė—rodos, nėra už 
ginta?—Jis klausė jo.

—Ne tik neužginta, bet tik
rai patariama,—atsakė proku
roras, tiktai mųsij priešai mus 
apgaudinėja, buk tai męs ne
pageidauja laisvės, pagal tei
sybę tai męs apie tai tik ir 
misti jam ir rupi narnės dieną 
ir naktį. „Bet, suprantama, 
rubežiai kas...”

• — Hm! „Rubežiai?” taip, <
taip, suprantu!
kote apie „nepaliečia mybę”. kas kviečio grūdelis, kol jisat- 

— Meldžiu nebijoti... Tik- neša naudą. Taip pat yra su 
tai. suprantama, ir gi žinomi idealais. Įsodink žemėn „nors 
rubežiai. ir truputį”—sėdėk ir lauk.

— Bet kaip jus manote apie 'Taip ir atsitiko; įsodina 
mano draugijinį savyvaldos demokratas „nors ir truputį’’ 
idealą? sėdžia ir laukia. Bet laukia ir

— Tikrai tik toksai mums laukia, kaip nedygsta,teip ne- 
ir yra reikalingas... Bet, su- dygsta. Kas atsitiko? Ar ant 
prantama, ir vėl žinomi rūbe-1akmenių sėkla papuolė, ar 

kas—sužinok dabar!
, — Kas per priežastis?—de-
■ juoja demokratas.
i — Priežastis yra ta, kad tu 

sėji perdaug plačiai,— atsakė 
prokuroras. Mųsų tauta yra

■ silpna ir nedėkinga. Tu jiems 
gero geidi—jie tau kuolu prie
šais. Keikia gerai pasilavinti, 
kolei su šita tauta išsimokįs- 
tė apsieite.

— Ką kalbate? Su kokių 
idėjų glėbiais leidaus kelio- 
uėn ir viską ant kelio pame
čiau. V isų pirma pagal išga
lę; paskui užsiganėdijau 
„nors ir truputį”,—kur bega
liu eiti?

— Suprantama, jog gali- 
Ar nenori darbuotis, „prisitai
kindamas prie įstaty indą vys
tės”?

— Kaip tai?
— Visai paprastai. Tu sa

kai, jog esi atnešęs mums ide
alus, męs irgi sakom: gerai, 
yra; tiktai jeigu tu nori, 
idant męs tau prijaustume, 
tai tau reikia stengtis „prisi- 
taikint”.

— Kaip tai?
— Tai yra, nesigirk per

daug savo idealais, bet susiau
rink juos pagal mųsų įstatym- 
davystę ir prisitaikindamas 
darbuokis išsijuosęs Potam 
męs ir gi, jeigu matysim, kad 
gerai yra... Męs,prieteliau,ir- 
gi esam matę visokių pasau
lės gelbėtojų. Neseniai taip- 
pat, kaip ir tu, pas mus atė
jo generolas Krokodilovas: 
mano ponai,—jis sako,—ma
no idealai yra—kalėjimas! 
Meldžiu vidun! Męs iš kvailu
mo paklausėme, ir dabar pa
tįs sėdžiam kalėjime. Giliai 
įgrimo mąstimuose demokra
tas, girdėdamas tokius žo
džius. Jam ir taip nuo jo pir
mutinių idealų paliko tik nu- 
šaukimai; dabar prie jų tik 
da reikia pripažyti tikras ne
dorybes! Taip nespėsiu neap
sidairyti, busiu įkliuvęs tarpe 
nedorųjų. Viešpatie Dieve! 
Apšviesk mano protą!

Bet prokurorai, regėda
mi, jog demokratas pradeda 
mislyti, iš savo pusės primin
davo vis; „tu, demokrate, esi 
tą koię padaręs, dabar nėra 
laiko mislyti, vesk iki galui. 
Tu mums padarei sujudimo, 
dabar rūpinkis, idant ir vėl 
butų ramybė... darbuokis”.

Ir pra<iėjo darbuotis. Ir 
(Tąsa ant 3 sk. 3 pusi.)

žiai.
Na, ką daryti! Kadrubežiai, 

tad rubežiai! Patsai demokra
tas gerai suprato, jog kitaip 
nėra galima. Paleisk tu ku
melę be kamanų, tuoj pada
rys tokius daiktus, kad ir me
tais to nepataisysi! O su ge
rom kamanom—šventas daik
tas! Bėga kumeliukas, atsi
žvelgdamas į botagą...

Pradėjo demokratas darbuo 
tis „žinomuos rubežiuos”: vie
noj vietoj ką nors nuplauna, 
antroj ką nors prideda, o tre
čią visai praleidžia. Ir proku
roras žiuri ir niekaip negali 
atsižiūrėti iš džiaugsmo. Vie
nu laiku jie buvo teip suju
dinti jo besidarbavimu, kad 
žmonės pradėjo manyti, kad 
ir jie tapo demokratais.

— Darbuokis ir toliau!:—jie 
jį paragino:—biskį apeik iš 
kitos pusės, čia biskį ką nu 
leisk ir tą geriau visai neju
dink. Tada bus viskas gerai. 
Męs, brangus kaimyne, su 
džiaugsmu tavę, ožį, tiesiai 
leistume ir pačiam darže, jei
gu tik daržas, kaip tu pats 
matai, nebūtų pilnas kitų.

— Matau, matau pats,—su
tiko demokratas:—tiktai gėda 
man savo idealus taip gadin
ti! Tokia gėda! Oi, kokia ge
da!

— Na, tas niekai. Susigė
dink biskutį! Neva gėda Ko
kis nusidėjimas! Už tai tu sa 
vo užduotį pagal išgalę vis 
tiek išpildisi!

Bet kaip tik labiau de
mokratas mėgino įvykdinti 
pagal išgalę savo idealus gy
venimam tada prokuroras pa
matė, jog ir jo idealai neturi 
rožių kvapo. Viena,viskas per
daug plačiai pradėta; antra, 
tauta nėra tiek subrendus.

— Tavo idealai yra mums 
l>erplatųs!—paaiškino demo
kratui prokuroras:—męs da 
nesubrendę: męs negalim pa
nešti!

Taip švelniai ir pertikri
nančiai išdėstė visas savo silp
nybes ir nenorus, jog demo 
kratas, nors ir labai jam bu
vo skaudu, tūrėjo nusileisti, 
prisipažindamas, kad jo su
manyme esąs koksai neprie- 
teklius. Kaip nesiseka, taip 
nesiseka. Oi. kaip liūdna!— 

, rūstavo jis ant likimo.
— Koks tu keistas!—rami- 

vilties laipsnį, bet duoti gla-|no jį prokuroras; kam čia|

nuinoj, gali išauklėti draugi
ją, gali pakelti jos idealų ir
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VYRAI KLAUSYKIT!
Gražus siutai nuo $5 00 iki $35.00. Iš- 

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

S. H. Harison Co.,
672 \Vashington st , 

Boston, Mass.

vienus
Šitos dvi melagystės mųsų

Svarbi Naujiena

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

Valandos:
Nuo 8-10 iš ryto ir uuo 7-9 vakare. ! 

Nedėliouis iki 3 vai. po pietų j

KAPITALO IŠPAŽINTIS.
{Apysaka dideliems vaikams.)

Nauji Raštai.
Gadynė šlėktos viešpatavi

mo Lietuvoje [l 569-1 <92m.] [ 
Parašė Jonas Šliupas M. I). 
Ir lietuviškasis Statutas Zig

Imanto I. Pagal T. (!ackįpara
šė jonas Šliupas. M. D. Turtu 
ir spauda „Lietuvos”, 3252 
So. Halsted st: Chicago, III.

Rymas. Romanas. Parašė
, Emile Zola. Versta iš francu- 
[zų kalbos. Turtu ir spauda'
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— Daugiau jokių nuodėmių neturiu. 
Kunige geradari, jaučiu, kad turiu, vienok 
neatmenu.

— Jei ir turėtum dar ką padaręs iš pa
našių nuodėmių — jųsų „griekai” turi 
vertę prie Dievo. Išrišu iš nuodėmių, nes 
turiu galę. Mirk ramybėj

Ir Velnias su „suptonu” pranyko.
O su ligoniu atsitiko stebuklas. Jis tuoj 

j pasijuto geresnis. Atsikėlė, apsivilko šlep- 
roką ir prisiartino prie lango.

Per langą pamatė stebėtiną regyklą.
Visu platumu gatvės maršavo minia dar
bininkų. Aut minios plevėsavo raudonos 
velevos. Jas laikė galingos gysluotos ran
kos, kitos raukos mosavo raudonomis ske- 
Įtebiitėmis. Ponas Kapitalas išskaitė ant 
velevų parašus, kurie šaldė jo gyslose 
kraują. Sudrebėjo visas. Akyse tosios mi
nios ir ant veidų matėsi kokis-tai drąsumas, 
iš krūtinių jų veržėsi šauksmas ir kilo į 
padanges — šauksmas prispaustųjų ste
buklingas giesmes giedojo.

Tai buvo diena 1 gegužės.
Ponas Kapitalas išsyk išblyško, pasj 

kui paraudo... Perdantis jo išsiveržė 
keiksmas:

.,0, prakeikti!. .. Darbo dienoj dykau
ja!...

Ir momeutališkai pasijautė sveikas. 
Nuėjo prie telefono, idant pranešti polici
jai apie betvarkę aut jo gatvės.

Jautėsi, kad jam dangus gražina spė
kas, idant galėtų toliau gyventi — žmoni
jos naudai, dėl darbininkų gerovės.

Ponas Kapitalas gulėjo aįtsirgęs ir de
ja vo. Rankomis nerviškai glamžė pūkine 
apklodę, tarsi kailį darbininko. Nors mieg- 
stube buvo plati ir kvepalais išrūkyta, vie
nok čia viešpatavo ueiškenčiamas trošku
mas.

Prie sergančio nebuvo nieko. Pati, su- i 
įgriebusi dėžutę su brilijautais ir truputį 
aukso iš vyro iždo, išvažiavo kasžin kur. Ša- i 
liniame kambaryje šeimyninkavo sūnus: 
skaitė pinigus ižde, kad iš laiko koutro- 
liuoti nuostolių padėjimą po numylėtam 
tėvui.

i

Sergantis sustenėjo: „Kunigo! Noriu 
kuuigo! Išpažinties! Sakramentų! Mirš
tu!..”

Šauksmas buvo tokis }>erimantis ir 
taip skaudus, kad net sena virėja išgirdo 
virtuvėje, kur baigė tuštinti ketvirtą bute
lį vyno, atnešto iš pono gertuvės: širdis jos 
krūptelėjo iš gailesčio. Greitai ji užsimetė 
skepetą ir išbėgo jieškot kunigo. Dar visur 
buvo tamsu.

Suprantama, kad kiekvienas kunigas 
būti} pasiskubinęs su šventu patarnavimu 
mirštančiam Kapitalui, bet atsitiko nelai
mė: girta virėja vos matė, neatskyrė nieko. 
Per klaidą atvedė ji veluią vieton kunigo. 
Matomai, velnias apsivilko „suptoną” — 
būua tokie atsitikimai istorijoj — ir stojos 
prie mirštančio lovos.

— Kapitale, kalbėk! Tarnas Dievo 
klausosi.. .. Atnešė suraminimą...

— O, kunigėli, geradėjau, esu didelis 
griešninkas!

— Malonė Viešpaties yra didesnė uz 
nusidėjimus Kapitalo... Sakyk, ką pada 
rei?

— Išnaudojau žmones per visą mauo i 
gyvenimą. .

— Bet triūsas tavo buvo vaisingas, ta i p?
— Uždirbau keletą milijonų. Padidi-i 

nau taja suma tautos turtingumą.. .
—Puikiai!... Liaudis tuo yra turtin

gesnė, kuo daugiau milijonierių.. . Skur
džiai nesiskaito!

— Kuuigėli, geradari, bijausi pragaro. 
Išnaudojau motiną savo — Triūsą. Spau
džiau iš jos prakaitą su krauju ir gėriau 
pasididžiuodamas ...

— Ką kalbi?. ..Tu tik saugojai moti
ną savo— Triūsą. Ji buvo akla — tu ve
dei ją.

— O, taip, kunigėli, geradari, tas tie
sa. Bet aš pats gyvenau paauksuotuose rū
muose, o motinai mano — Triūsui — pave
lijau skursti drėgnoje lindynėje ir šalti 
žiemą.

— Tai nieko, mielasis. Tavo motina 
papratusi gyventi prastai. Jeigu ji gyve
nusi būt gerai, išlepėjusi būtų, kaip tu. 
Nebūtų ėjusi iš namų prie darbo. O kas-gi 
dirbti turi?.. . Aišku, kad ne tu, nes tu 
perdaug dalikatnas, su aristokratiškomis 
rankutėmis Bet-gi ir tu kankinaisi, apka
podamas per kiauras dienas kuponus nuo 
savo procentinių popierų. O kasliuk šalčio, ■ 
tai tas tik atsitikdavo naktimis, nes dieno-1 
mis galėjo gerai įkaisti prie pabrikos pečių..

— Nuodėmė persiryjimo guli ant ma
nęs.

— Tas nieko. Kad ne tu, tai tuksian- Į 
čiai skurdžių būt apsiriję.

— Gėriau.
— Kraujas į vyną persimainė. - 

degtinę, o į geriausi šampaną.
— Turėjau apie šimtą milijonų.
— Saldžiausią meilę davei pažinti dau

gybei moterų, kurios liko neištekėjusios.
Mano kūdikiai be vardų pateko į zeulę Vėsumas padarė ją drėgna 

prieglaudas... įvykdė ore tylą.
— Reiškia, po priežiūra teisybės. Ren- i Ramu 

gei socijališką tvarką... . Saulutė vos-vos šildo. Neretai ją už-
— Vienok šaukiau kareivius laike dengia nuolatos slenkanti debesb. 

streikų. I Jam graži saulė, malonus jos lėti spin-
— Na, kad jų nebuvo pabrike, turėjai [dūliai. Ji greitai nusileis, 

šaukti. Kiauru yra, kada darbininkų triū
sas apsistoja. Tautos turtas mažinasi ir ne
gerai, kad ginklai rūdyja. Kareiviai įgau
na drąsos dėl karių su kitoms viešpatys
tėms.

— Na, o ką darei dėl aĮišvietos?
— O! Padariau daug dėl „žmonijos”. 

Turėjau akciją laikraščio „Žmonija”. Bet 
bijau? kuuige, nes tokiu budu pagelbėjau 
skelbti melus po svietą.

— O ar palaikei kokį organą 
kai-demokratišką?

— Taip.. Patylom... Kad 
prieš darbininkus.

— Tai gerai... Paraližiavai 
melus kitais. Šitos dvi melagystės roųsųl Kas nieko nežino, tas viską sakos su- 
pirmeiviškai-demokratiškos ir tautiškai- prantąs, nes mažiau ir daugiau reikalau- 
demokratiškos spaudos ne priešingi vienai jauti supratimo dalykai jam yra nežinomi, 
kitai.

Sėdi jisautstoro nuo lietaus pajuodavusio 
ir apipuvusio suolo, pastatyto šalę dailiai 
suploto tako dideliame sode. Kokis klegė- 
sis ir juokas girdėjosi čia }>er vasarą, kada 
šimtai žmonių jieškojo pavėsio ir tyro oro! 
Prūdas, kur dabar tyliai—tyliai plaukioja 
baltos gulbės, tuomet buvo neprieinamas.

Ramu dabar. Paukščiai tartum lenk- 
tyniuoja: slysta vandeniu pirma viena gul
bė paskui kita, sustoja jos ir vėl plaukia, 
tik retkarčiais ištęsiasavo ilgą kaklą, pane
riu ji vandenyj ir iškilus lengvai pradeda 
trinti galva ir be to baltus sparnus. Tar
tum joms ramiau liko, kad niekas nebaido 
ir nekelia triukšmo.

Vėsioms dienoms užėjus, sodas ištuš
tėjo. Išvysi kartais nuskurusi darbininką, 
bet ir tas skubinasi.

Laikosi da po keletą lapų aut šakų
augštų medžių, vienok jie jau pageltę, vos 
kabo; pūstelės lengvas vėjelis ir šimtai jų 
puola žemyn. Sargas šlavinėja juos ir neša 
į krūvą.

Jis sėdi: mato sargą, gulbes, pageltu
sius ir suvytusius lapus...

Jis laukia jos, skaisčios, meilios, ką tik 
pražydusios Kupidono dukters...

Jis nemislija, kad ji gali nuvysti, kaip 
tie lapai...

Kiltos, liepsnos sparnais apšarvuotos 
jo svajonės skrysta į tolį.

Jis myli gamtą: myli tą vėsų rudens 
laiką ir jo užburtą ramybę, myli nuvytu
sius lapus ir pageltusią žolelę, myli senelį 
sargą, kuris taip rūpestingai apžiūri sodą 
ir, veiuas kasžiu-ką kalbėdamas, šlavinėja 
lapus... Nėra tiktai jos, kuri prisiglaustų 

į [ prie jo karštos krutinės ir ramiai, ramiai 
kvėpuotų vėsiu rudens oru, nuskęsdama 
beduguėse svajonių jūrėse...

Parėmė jis ranka mąstymų prisipil
džiusią galvą ir atydžiai žiurėjo į drėgną

i, vėsumas

Jis vis laukia jos ...
Jam rodos, kad ji. lengva, meili ir links

ma, ateis ir tyliai atsisės šalę jo... Ji sva
jos,ji inislys drauge su juo... Kaip neapsa
komai bus smagu !...

V ėsus rudens vėjelis glostįs jų degan
čius veidus. Gamta myli savo vaikus...

Taip, ji ateis. . . Yra saldus gyvenimas 
Ir jis sulauks.

(Tąsa nuo antro puslap.) 
visada „prisitaikindamasprie 
įstatimdavystės”. Kai kada jis 
savo nuodėmingam prote pą- 
mislydavo pasitraukt į šalį, 
nuo šito kelio, bet prokuroras 
tuojau* už rankovės: kur krai 
pai akis! Žiūrėk tiesiai pir 
įnyn!

Taip ėjo diena po dienos ir 
sykiu ėjo besidartiavimas 
„prisitaikant prie įstatimda
vystės'’. Idealų seniai jau ne
buvo,—paliko tik jų kvapas, 
liet demokratas nenuleido gal
vos. „Na, tai kas, kad mano 
idealai įgrimo į purvyną. Bet 
už tai aš pats esu sveikas ir y
drūtas! Šiandien aš po pur 
vyną voliojuos, rytoj apšvies 
saulutė, nudžiovįs purvus,aš 
ir vėl busiu veiklus*’. Proku
roras nusiklausęs jo pasigiri- 
mą tarė: „kas teisybė, tai tei
sybė!”.

Taip jis syki ėjo gatve su 
savo draugu, iš seno paprati
mo apie savo idealus plepėda
mas ir savo gudrybe besigir 
damas. Iš sykio ir pajuto, kaip 
kas tai šlapias aut jo veido 
užkrito. Iš kur? Nuo ko? De
mokratas dairos: ar ne lietus? 
Nėra ne mažiausio debesėlio 
ir saulė kepte kepa ant dan 
gaus. Vėjas yra gerokas, bet 
per langą pilti ant gatvės irgi 
pagal Įstatimdavystę uždraus
ta yra.

— Kas per stebuklas! Krei
pės demokratas į savo drau
gą: lietus nelyja, per langą 
irgi nepila ir mau užtiško ant 
veido kaž kas šlapias.

— Ar gi tu nematai, už 
kampo slepias žmogus,—tai 
yra jo darbas.

Šis tau uorėjo prispiauti 
akis už tavo „demokratišką” 
besidarbavimą. Tiesiai tą da
ryti jam truko drąsos, dėl to 
jis „prisitaikindamas prie 
Įstatimdavystės” iš-už kampo 
spiovė, nes taip galės teisin
tis, jog vėjas jo spiaudalus tau 
tiesiai į akis įnešė.

mauęs užmušti tą patį Erde- 
kovą, tą pačią dieną užpuolė 
jį ir įsivedė upėn Sirvintkou, 
iš kur jį išgelbėjo atbėgę ki
ti pasienio kareiviai; kalt i na
rnamai gi pabėgęs. Liudinin
kai tečiaus prirodė teisme 
abiejų kaltinamųjų nekaltu
mą. Pasikėsinimo laiku, kaip 
prirodė liudininkai, Bagdana
vičius gyveno Vilniuje ir gy
dėsi pas d-rą A. Vileišį. Bra
zis gi teip pat užpuolime ant 
Erdakovo nedalyvavęs. Abu
du kaltinamuoju nekaltai 
įskundęs kareivis Trcfiinen- 
ko. Prokuroras, išklausęs liu 
diuinkus, atsisakė nuo 
nirno ir teisinas abudu 
uamuoju išteisino.

Telšiai. [K auuo
Rugpiučio 4 d. Telšiuose bus 
du susirinkimu. 1) 3 vai. po 
pietų viešas susirinkimas, kū
riau Kviečiama visi, kam tik v 
rupi apšvietimas. Šitame susi
rinkime bus perskaityta drau
gijos vyrų gimnazijai Telšiuo
se įsteigti įstatai ir minėto
sios draugijos valdybos pra
nešimas. 2) Visuotinas drau 
gijos vyrų gimnazijai Telšiuo
se įsteigti narių susirinkimas, 
kuriame galės dalyvauti tik
tai nariai. Susirinkimo pro
grama tokia. 1) susirinkimo 
atidengimas, 2) pirmininkau* 
jaučio ir sekretoriaus iš
rinkimas, 3) garbės narių iš
rinkimas, 4) valdybos [rėdyto
jų] atskaitos peržiūrėjimas ir 
užtvirtinimas, 5) valdybos na
rių ir kandidatų rinkimas, 6) 
revizijos komisijos rinkimas, 
7) išrišimas klausimo, gimna
ziją ar progimnaziją atideng
ti Telšiuose, 8) būsim uju iš
laidų apsvarstymas ir užtvir 
tinimas, 9) paskirimas algos 
gimnazijos mokytojams ir ki
tiems tarnaujantiems, 10) nu
rodymų valdybai išdirbimas 
ir užtvirtinimas ir 11) susirin
kimo uždengimas.

Abiejų susirinkimų vieta: 
Telšiai, Geldnerio butas. 
Antrasai susirinkimas bus va
landa po pirmojo praslinkus.

Kavarskas. (Ukmergpav.) 
Rugpiučio 2 d. Kavarske bus 
lietuvių vakaras. Leidimas 
jau gauta. Bus vaidinama 
„Amerika pirtyje”, paskiau 
dainos ir šokiai.

(Iš „Liet. Žin.”)

„Lietuvos”. 3252 So. Halsted 
st.,Chicago, III

Dvi kelioni į tolimą šiaurę. 
Su 17 paveikslėlių: sutaisė S. 
Matulaitis. Turtu ir spauda 
„Lietuvos”.

Ko mums reikia pirmiau
siai? Paskaita skaityta J. 
Laukio Suvienytų kuopų Lie
tuvių Socijalistų Sąjungos 
Amerikoj susirinkime, Chica
go, I11.,21 d. Kovo, 1909 m. 
Antra knygutės dalis užimta 
J. Laukio vertimu iš Petro 
KrojKitkiuo .„Anarchistų do
ra”. Turtu ir spauda „Lietu
vos”.

Pirmi žingsniai. Drama 4- 
se veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Turtu ir spauda „Lietu- 5 »
VOS ,

Milijonai vandenyj. Drama 
3-se veikmėse. Parašė Br. 
Vargšas. Spauda „Lietuvos”.

Iš muzikos srities. Parašė 
Mikas Petrauskas. Turtu ir 
spauda „Lietuvos”, So. Hal
sted st„ Chicago, 111.

Keptos kančios. Eilės. Pa
rašė Liepukas. Turtu ir spau
da „Lietuvos”.

Beždžionių prezidentas. Siu 
laikų pasaka. Parašė A. An
tonov. Išleido J. Rauliuaitis. 
Spauda „Keleivio”.

¥>aip darbo žmonėms išsi- 
liuostuoti. (Laiškas valstiečiui) 
Parašė L. N. Tolstoj. Verte 
Edm. Steponaitis (Simas Ste
pas). Spauda ir lėšos /Vien. 
Lietuvninkų’’, Brooklyu,N.Y.

Tamsybes yuolys. Iš „Scliki- 
|ze No Antona ’’patiekė Juo
zas Pleirys. Spauda ir lėšos 
„Vien. Lietuvninkų”, Brook- 
lyu, N. Y.

keletas minčių apie mirties 
bausmę. Parašė Pr. Johnsou. 
Spauda ir lėšos „Vien. Lie
tuvninkų”, Brooklyn, N.YT.

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 
kimo ir dvasios.

Tu sutinki kitą žmogų, tik
rąjį silpnumo ir nupuolimo 
paveikslą. Jis viską daro su 
neapykanta. Jis jra nusimi
nęs, ues 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.

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 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 spė
kų, ateik pas mus; męs išgy- 
dėm tūkstančius kitų, išgydy
sim ir tave. Ne žiūrėk, kad ta
vo bandymai su kitais dakta
rais buvo be vaisių. Ne pra
leisk šitos progos. Sergantis 
žmogus yra pats sau sunkumu 
savo šeimynai ir net visai 
draugijai Bet tu gali būt iš - 
gydytas. Ateik pas mus šią
dien.

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

Mus elektriški ir moksliški 
aparatai yra geriausi visoj 
valstijoj.

Reikiant, darome tirinėji- 
mus su X Ray mašina. 
Apžiūrėjimas ir patarimas 

dovanai
Prafessor 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.

Vilnius. Balsuotoju rin
kimai miesto Dūmos bus rug
sėjo 10 d.

Kolera Vilniaus gub. 
Disuoje šiomis dienomis mi
rė kolera policistas Zeuko.

Disnos paviete apsirgo 
kolera dar tris žmonės.

Mokytojoms vietos. Vil
niaus mokslo apskričio valdy
ba pareikalavo iš mergaičių 
gimnazijų viršininkų žinių, ar 
norėtų kas iš baigusių aštun
tąją pridedamąją klesą užim
ti mokytojų vietas miesto mo
kyklose. Metinė alga 615 rub. 
Norinčios užimti paminėtas 
vietas turi paduoti į moksle 
apskričio valdybą prašymą, 
pridėdamos už 1 r. 50 k. ger
bi ues markes ir savo adresą.

Miesto reikalai. Miesto 
komisija miesto reikalams 
tvarkyti nutarė: i grįsti 1910 
metais Kijevo, Verkų gatves, 
užbaigti grįsti Škaplerną, Ge- 
dimano. Senąją, Naugardo ir . 
Rodunės gatves, o teip-pat 
paplatinti Zavalną gatvę ties 
kalvynų bažnyčia ir Vilniaus 
gatvę ties Tilto gatve.

Vilniaus vežėjų sąjun
gą prašo miesto valdybos leis
ti jai įsitaisyti 40 automobi
lių žmonėms ir sunkenybėms 
vėžiot i.

Karo apskričio teisine. 
Liepos 24 diena Vilniaus ka
ro teisine nagrinėta byla P. 
Brazio ir J. Bagdanavičiaus 
[abudu lietuviu], kaltinamų 
tame, kad pirmasai jų rugsė
jo 8 diena 1908 m. apie 10 v 
vakaro, norėdamas slapta per
eiti |>er sieną Prū-mosna, kuo
met sulaikė j j pasienio karei 
vis Erdekovas, užpuolė pas
tarąjį ir pradėjo kumščia 
mušti; Bagdanavičius gi kal
tinamas buvo tame, kad. su-

LAIŠKAI REDAKCIJOM
„Vien. Liet”, ir „Kovoj” 

tilpo pranešimas, kad aš vos 
40c. įmokėjęs Į L. S. S. A. iž
dą. Tokios paskalos yra me
lagingos.

Turtų kontrolės komisija, 
kada aš jai darodžiau, jog 
mano nuo seniai jau užsimo
kama, pasiteisino, buk L.S.S. 
knygos negerai vedamos, to
dėl mano mokestis buvusi ne
įrašyta ir pasidariusi klaida. 
Tur. Kom. Komisija prižadė
jo atšaukti klaidą per .,Ko
vą’’, bet ligšiol nematau.

Turiu nuo 115-tos, 14-tos 
ir 60 kuopų mokesčių knygu
tes, kur pa k vituota«mano mo
kestis. Apart to, priklausiau 
į 15-tą (Minersville, Pa.jkuo- 
pą ir buvau tūlą laiką pavie
niu L.S.S. nariu.

A. Antonov.

Aukos Jurgelioniu kelionei 
į Ameriką.

S. Danilavičius $1.001
J. Kazlauckas 50
V. Karpičius 50
D. Balsis 25
Viznis 25
B. Miglinas 25
R. Vasiliauckas 25'

Viso 3.00

Nėra žmogaus kuris vaik
ščiotų be rūbų! Todėl šiuo- 
mi pranešame visiems, kad 
siuvame visokius naujausios 
mados rubus už labai pigę 
prekg.

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

Gerą Naujausios
Mados SIUTĄ.
Turime partraukę daugy

bę materijų iš geriausių fab
rikų, todėl kožnas gal išsi
rinkt Siutą arba Ov.rkatą 
pagal savo norą.

Musą prekes:
Gerą, naujausios mados 

Siutą, męs pasiuvam, prade
dant nuo

•00
ir angščiau.

Rudeninius Over
Kotus (ploščius)

pradedant nuo

*ir>
ir augščiau.

Labai geros ir tvirtos suk
nios naujausio stailo

KELINES
UŽ

ir augsčiau.

ŽIEMINIAI OVERKOTAI, labai sferos gelumbės 
pradedant M *r Pa&al geru-

Neužmirškite, kad toji dirbtuvė tai jųsų brolio lietuvio! 

Meldžiam neužmiršti vietos ir adreso.

'&• Rudreekis
222 Broadway, S0. BOSTON



Vietines Žinios.
7 rugsėjo atsibuvo trečias iš 

eiles lietuvių kriaučių mitin
gas apie suorgauiziviutą uni
jos. Unijos reikalingumą ir 
kokia nauda yra darbininkui 
iš unijos da nevisi darbinin
kai tą supranta. todėl ir mu
sų broliai nelabai skubinasi i 
ją prigulėti \ ienok. nors ir 
sunkiai, bet pradėta* geras 
darbas turi pritarimą ir jau 
1«» žmonių utarninke prisira
šė prie unijos. Ateinančio 
ųtarninko vakare lietuviškoj 
salėj. 166 Broadvvay Ext . 
bus vėl mitingas ir priims 
naujus sąnarius. Lietuviai 
kriaučiai. atkreipkit ant to 
atydą ir rūpinkitės savo rei
kalu.

Pajieškau savo gimmaič Pilvu 
vvaldo. Kauno gub . Papii's par . 
kų vol.. Gudelių sodžiaus Giri 

s i _ y vena Xe« Yorko vah 
Aš .-.u įo sesuo, tūle: jis pats at'1 
apie jį žino malonės pranešti man 
adresu:

■*tepana Simo:, euė.
2:i5 <tak st . l.avvrence. M ■*>

PERSIKĖLE
*Ti I.MAN BRos. Savo 912 E Bal 

liniore st.. o dabar y ra
421 Mesi Baltimore st.. tari Entavv .r 
Paca gatvių, kur jie patdavinė* puikias 
materijas siutam*, kelinėms ir 1.1.

Ateikite pažiūrėti naujausių mųsų ru
deninių ir žieminių audinių P'-rkupčiai 
pas mus didelėj ątydo C;a visuomet ra
si savo draugus. It-

Turėkit vagi! •
Atgal šcšįos savaitės atvažiavo iš Chi- 

cagos nia-.o pusbrolis Juoz.apas 1‘ivoriu- 
■;as n'šloslamas darbo A*, gerą d., j 
ryitamas į priglaudžiau ir dartsi bu' ’ 
gavės cukert.'j S. Bostone B> t rne ė 
dar i ir pabėgi 2' rugpiučio. i-s-.i.- š.1, 
ma- mano pinigų $40 IK* ir $10.00 pa*i- 
skoi:je*. išsiveži- siutą Pavogė su vis 
ku ::: suvirš 50 dol Jis paeina iš ka m- 
1: m .. Skopiškio parapijos. Zarasų ap- . 
Kauno gub Ji* išrodo teip aug to 
ūgio, v nlas raupuotas, ūsai ir plaukai

t ■:n. Ta* siutas. Kurt pirk- manosi ■
.i įgais. p.'kas ir yra žalių siūlų 

s raipsnenais Ceverikai geltoni Kaip 
: ..a biskį pa*.kuprinę* Kas apie jį pra 

ueš. latii nepasigaib-siu keletą dolerių. 
Maso antrašas toks:

Antanas AValintas.
III Bovveu st.. So. Bi>ston. Mas*

t

MONTELLO 
Lietu viską• >

Teatrališka kuopa. .,Zai 
bas", nutarė ant 27 lapkričio 
perstatyti gražų veikalą, 
griovimas Kauno pilies".

TEATRAS!
Bostono latvių darbininkų draugija

s < -. a ..
..Aut Dugno'' Veikalas parašytas M 
Gorkio Perstaty mas bus OPERA HAl 
ZE.I. 113 Dudley st . Kosbury Mass

MOTERIS IK MERGINOS!

„Iš-

Artinauties vėsesniam 
kui. Lietuvių Socijalistų kuo
pa nutarė laikyti po du susi
rinkimu kas mėnesi: vienas 
bus administratyviškas. laiko
mas kas pirma- nedėldienis 
10 vai. iš ryto, antras gi agi- 
tatyviškas, bns laikomas kas 
treč ą uedėldienį 2val. po Įlie
tu. 1 agitatvviškus susirinki- 
mus galės lankytis ir pašali
niai Bu.- vieši pasikalbėjimai 
ir diskusijos. Susirinkimai 
bus „Keleivio" svetainėj

lai

PIRK1T NAMA!
Itarsiduoda geras namas su ls.ooo į.. 

ilų žemės užsti.-’.vo. s*ts> ;j kalno X 
susideda :š * kamba:... r su 
Namas randasi l* iagten, M .**

ų nuo Bostono Kreipki' s ; .*
B Machus. 201 C st .

So. Boston. Mas*

Siuomi jums pranešu, 
kad siuvu moteriškas dreses. 
kotus, ja kūtes ir t. t.: prietaro 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip. kad ir pigiaus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ON A BARON AIČIU I E 
105 Broadway, So. Boston

Pajieškau pnsbr Iii. Jurgi; Dimbrnu- 
<-k<> Paeina o Kn-.:::.. gub.. S airliu pav. 
ir parapij;-*. Mb--.ii *» džiaus. Keturi nae- 
tai atgal gyveno Bustom . Ma*s Ka- pra- 
ne-’ jo adresą, gaus dovanu 5<l>ė.

.Tukimas Serauckas. 28 s.-no 1 st .. 
Cambridgeport. Mass. g,;

Pajieškau savo draugo Antano Tamo- 
šai<•;«>: paeina įš Suvaiką gu!> . Naumies
čio pav.. Sakių paiapijos,M<4niniką kai
mo. Keturi metai atgalgyveno Kevvnee. 
111. Kas apie jį žino, m-ldžiu pranešti 
šiuo adresu

Jurgis Cieponis. 2S Alna st.. 
Naugatuck. t ’onn.

Pajieškau savo dėdės Julijono ’ icke- 
viuiaus: paeina iŠ Kauno irub.. Panevė
žio pav.. Rozalimo parapijos. Bučiunu 
sodžiaus. Pirm k»*i;aios \eiio
Mahanoy Cily. Pa., vėliaus Milwaukee- 
Jis pats ar ka> kitas leiksiiės duoti ži
nia Šiuo adresu:*

Feliksas Mickevičius.
2900 Almond st.. Philadeliihia. Pa.

O gausi dovanu didei naudingą ko; 
..DAKTARAS K1ŠENIUJE”, *kw 
telpa daugybe receptų nu-’ v sok-ų i 
ir papuošta paveikslais. Prek- -i.sk 
gos su gražiu aj-dnri, -?1 no Bet kas 
atrašys pa.. mane vieną i- ši’ų laikt 
čių: ..Keleivį". ..Lietuvą”, Vieny bę I 
arba .Kataliką" ant metų, tas gaus 
,*:ivga dovanu. * z> lamas pinigus 
rašyk šitokį adresą

M 1‘ALTANAVK 1A
15 Millbury st . VVorc-i*<-r. M:t**

“TABAKAS”
Dabar tik išėjo i; spaudi * na kt.y 

ga apie tabaku Kas t k var: : tab: -.a. 
'a* : uri si ir '■
išsivystymo žmogaus. T ;k: -.g<> visk-i* 
i-aiškinka kuop al inusia: Ka* iut: ž no- 
ti —tegul perskaito “TABAKĄ” Kny
ga puikia; padaryta. spauda aiški, 
turi t>4 pusi., kaštuoja tik l.’> centu.

R Čl BERKIS

106 Markei st., BRIGHTCN, Mass.

D. Venckus.
Duodu lekcijas ant pijano. smuikus 

ant visų pučiamų instrumentų 
graijinu ant balių, koncernų, vest.iv ų 
t. t. Turiu ant pardavimo 2 pijanti. Pla
kė visai pigi. Sudedu pijanams sirenas 
ir pritaikau jų baisus Kreipkitės šiuo 
adresu:

i r
Teipgi

NAUJIENA!
BROADBINE HA1.L"

311 Alba n y ir kampa*
* duoda ant vestuvių 

„iems nors Įx>kyliams,
_ :* rakai .tais už $l->

Sav įninkąs .1 SIDMAN
20 Laconia st. Boston,Ma^s.

Telephone 1364-4 Tremont.

I k>ver st r> et *. 
ai ba šeip ko- 
s : v isai* reikn- 

<M».

SB Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA

kar’a pas mus atsilankys 
To niekad nesigraudys 

Alus, vynai mus gardžiausi. 
Cigarai iš Turkijos, geriausi 

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

Šou t h Boston, Mass.

TAMOSZAICZIO ir
UURGELIUN 1

Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone.

Vžlaikonie g- nausius naujausios ma
dos vyriokus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Vžlaikoni teipgi visokias skry
li !vs.‘ niar*kitiius ir kitokius pasipuušį- 
nii. :<pd irus Visus tavorus parduodam 
už (ilges niekis Tiaiel lietuvis', ku- 
rieais reikalu:-. toki< daiktai, užeikite 
|.:is mus.
233 Bronhvav. So. Bosimi.

Krautuve

ii. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames įtreets 

MONTELLO. MASS.

GER1AIS1A AKl'SERKA

F. STROPIENE
1’**>»■. gūsį kursą V •minis Mislica) 

(idlege Baltiinun- ■■ D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro 
das um ’ -r:, gos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 \V. B r o a d w • v.

S4 >• li< )ST( >N Mass

Į

!1■

t

JOHN E.N0LAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę. 

3S6 Broadvvay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 045 Broadvvay.'

S. B. kLEIN
Visokie cigarai, tebakas ir eiga- 

re.ai pagal vvholesaie ir retail 
prukn . l’žlaikom gražiausius at- 
v.rus 1 lAaolius ir rusišką ir tur
kiška tabaką.

228 Broadway
kampas C st.

South BOSTON, Mass

NE/tPSKMUK PrtTS SAVE.
Vyrai ir moteris, kurie apsigaudiuėjų patys, yra didziausį savo 

priešai. Dievas davė Tau sveikatų, tą didžiausią turtą, idant ją ser- 
gėtumei ir atsakančiai naudotumeis. Didelės upės susilieją iŠ mažų 

upelių. Didelįs medis išaugą 
iš mažų atžalų teipgi ir sun
kios naikinančios žmogų — li
gos ir iftsipletoją iš menkų 
aĮ sireiškinių nesveikumų; to
dėl jei pajutęs tuojaus nesi- 
gydysi o saky tinius lauksi ry
tojaus, tada apsigaudiuesi 
patsai savę.

Neapsigauk jiatsai save be
lekiant rytojaus; ateik ar 
rašyk dar šiandien lietuviškai, 
j s gerai žinomus pagaulėje 
Fiefesorins, kutie tuojaus 
užsims Tavo svt ikatą, sutei
kiant vaistus ir jegelba. teip 
kaip ir tii ms tūkstančiams iš
gydytų, ką jau kitį daktarai 
buvo atsisakę, nustojant vil
ties. Ni apsigaudinėk jiats 
s ve, ilgiau. Neatidėliok, kad 
iš menkti nesveikumų, pasi
darytų di lelė liga. Bet jei esi 
j u njisileidęs ir liga yra pa
vojinga. nenustok vilties, nors 
kiti ii ikt.arai neišgydė. Musų 
garsus Profesoriai yra atsižy- 
mėją Medicinos mokslę ir ži
no ką ir kaita reikia daryti iš
gydymui. kada kiti liesujegė 
pagelbėti. Atsilankyk arpara-

y

Dr. E. C. COLLINS, 
uždetojas 

Collins N. Y. Medical Instituto,

The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE

Listuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 ParmeuU-r St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy
dau pas knungia-
usiai. Ateikit tie
siok pas mane 1 
trepąis į virių tik j 
neikit į aptieks: 
mano durys bal- i ;.-Ą- 
tos arba telefoną Lįst:
duok oasatesii-
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte
nuo 1 iki 2 ir 6 iki

££

8 vakare. Telephone 196* -3 RtComt*a<
I

140 West 34th Street, New York, N. Y.
Dr. J. J. MeGlade, 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 in Sveikatą", įsirašytą lietuviškai.

G E R I A 1’ S1 A S Rusiška- Lenkiška - Lietuviška

X

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau
Atlie-

_A IEKA

Bronszteino
349 Harrison349 Harrison avė 

Boston, Mass.
avė

Boston, Mass

Tčinykit! Tėmykit

SKAITYK O ZINOS! VISKĄ.
Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

klarnetų, trųbų, koncertinų ir daugyluį kitokių inozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dzivgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų. kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, alinimų portretam, revolverių, šaudy kliu, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldakny gų kokiu tik raudasi lie
tuviško! kalboi,gražių popierų dei rasimo grotnatų su puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su d :m k u- op g-, k k-.-:v >is t lizinas t. z 25e

izinai už ii,00, ii*ĮU už Į k-io. l .i.-tuvišk i b: iija arba šventas raštas 
oir naujo testamento lietuvišk. nu literom p::-’..ip. 1127 drttčei alda-
i, prekė su prisiuntima £>,00. F’- it - k - ■ z-ed•- m reumatizmo, sudrųtinimo 

kn.no. a’g‘iv'.i::" ik ar’ .-■ • !s!n’:> net vu irdaugyb^ kito 
kių ligų. Tuk'taiič ai ž : >:::u dėkavoja už ižgvdvma, 14 K 
paauksuotas a: ■ 20 m~ u p-ekė prasto $’.(io. Prisiųs
iu t e savi • ’ikrą s:d--~i ir t:ž 5c. markę o apturėsi šio mėto ka 
talogą d' Kai su 4‘u paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štomikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta
voms labai pigiai. Reikalaudami vi.-ka pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.
HILKEU’ICH. 112 Grand St, Brooklyn, N. Y.Adresuokite: K.

šiai, naujausios mados įrankiai, 
ku dalbą artistišk-i Padarau fotogra 
lijas kuopuiki<usiai. niaievoju natūra 
iiškom pa voni. iš mažų nadidinėju ir it 
Esant reikalui inu Į namus fotografuo- 

•ipui nedėkiieniais fotografuoju. 
Pasii eku gero veli .ančiU

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

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

Teinykit! Tėmykit
DIDELIS PARDAVIMASo įdėlis pardavimas

Visokie moterų ir vyrų parėdai: .taku
tes. Sijonai. Slebės. teipgi gražus vaikų 
Į>aredai. Skrynios, valyzos. vi kas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

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

Soutli Boston, Mass

L1ETUV1SZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO

Meldžiame kreiptis Šiuo adresu.*

No. 1OO5. — Gvarantuotas per F. \V. SEVERĄ CO.. sutinka 

apie Valgius ir Vaistus nuo 30 Birželio 1906 metų.

Kroniszkas Reumatizmas,
Skaudėjimas Įiečiu ise. kaklo sustingimas, 
išsisukimas kaulų, įvairus sutinimai, su
mušimai, žaizdos, raumenį} sopuliai — vis
kas srali būt numalšinta vartojant 

SEVEROS šv.GOTHARDO
ALIEJŲ

ant skaudančių vietų. Šitas aliejus suma- 
zis karšti, prašali? skausmą ir apsaugos 
kraują nuo užsikrėtimo, kas gali greit pa
sidaryti nuo k ekvieno užgavitno. Šitas 
aliejus yra tikras linnnentas visuose atsiti
kimuose. ypač farmeriams, amatninkams 
ir darbininkam-1. Geriausias vaistas odos li-

Kaiua 5<>c.gose.

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

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

Aut. Žencina. Westviile, III

(■alinamas visose aptickose. Neimk pamėgdžiotų

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, ūmai pa

gerinančiu sergančio padėjimą, 
duoda sp-ką žmogui į>o ligai ir 
stiprina senatvėje. Geriausias 
tas pagerinimui malinio.

Kaina 75c.

Pri
šu

va is-

Saugokis!
Dabar, kada oras teip greitai maino

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

SEVEROS RALSAMAS PLAUCZIAM
išgydė tukistanšius tokių ligų. Jis 

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

CEDAR RAPIDS

dirba lietuviškas klarka

M illiam C. Brūzga.
John J. Lowery 

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

Telei-iione. 21027 So, Boston. Mas

Telephone. Rack Ilgy 2350.

Dr. Lewandowski

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS —

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

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

Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietuviško* Gydyklos D-ras THOMPSON 
pilnai gvarautimja. 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 paiiaigė augštesnius mokslus 
Nevv Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, c'nro- 
niškai užsisen<-jus.as. veneriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 

paeinančias nuo jaunystės 
savižagystės.

(kirmėlę) prašalina į 24 va-

kitas iigas. 
išdykumo ir

Soliteri 
landas.

Todėl, 
nors liga.
jau> 
šyma savo 
lakštą.
gelba. kuria tikrai 
ma* gvarantuota*.

jeigu kuris nedagaii kokia 
neprivalo leis’ laiko, bet tuo- 

prisiųsti l»-rui Thomson'ui apra
ngos. pagal šį apsireiškimų 

o tuojaus bus išsiųsta Jam pa
kuria tikrai išsigydys. Išgydy- 

Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ka kabiausiai skauda.
Ar tur-’-jei kada nors kokia lytišką ligą, 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavo: 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 pui kus.
Kokis apetitas.
Ar turite polucija. Ar skauda inkstai.
Ar lytiški organai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada snsine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu buduapturėsite pilną sveikatą.

Vienintelis ienkiškai-lietuviškas dak- 
i taras Bostone ir Massachusetts Valsti.2.j.

PRIĖMIMO VALAN1M1S:
Xuo 11 vai iki 1 vai. diena.

6 vai. “ 8 vai. vakare.

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

ran- ' Lenkiszkas-Lietuviszkas Dentista
Dr. S. ANDRZEJEWSKI

HOTF.L CLLYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

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

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

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

Kalba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai. 
Prancūziškai ir Angliškai.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SPECIA LIŠ K l M AS.

366 Second So. Boston, Mass

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

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

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

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangia prekę, teipgi 
parsiundė karietas ant veseilių ir krik- 
šty nų

OFISAS:
53 5th street’ CAMBRIDGE, Mass.

Atidarytas nuo b iki 9
Gvv vieta: 37 Fift street. Cambridge.

naujas išradimas 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmonės užsiliki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli 
kima. I’učkus. Didervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turini daugybę padėkų.

J. M BKI NDZA ( O .
Broadvvay A S. S st.. Broolykn.N’ Y.
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Wallham ir "Igin
»^į» laikrodėliai: auksi- 

niat. sidabriniai ir 
nikeliniai.

❖
❖

*

*

Mųsų tavorai yra 
augštos vertės, bet 
kainos visų tavorų 

labai žemos.

Laikrodėlius

387 VVashington st,

Lenciūgėliu?, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus 

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

Washington 
Jewelry Co. 

(vienus t repus) BOSTON, MaSS.


