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Metas V

IS RUSIJOS.
Moterys galės būti valdi

ninkėmis.
Vidaus dalykų ministeris iš

leido gubernatoriams aplink
raštį, kuriame prašo jų iš
reikšti savo nuomonę apie 
tai, kokiomis sąlygomis reik
tų pradėti priiminėti moteris 
valdininkauti į ministerijos 
įstaigas. Galima tikėtis, kad 
klausimas bus išrištas 
jon pusėn.

gero-

Apiplėšimas.
Opalichos stotyje, 

kvos-Veutpilės geležinkelio, 
ginkluoti ir maskuoti plėši
kai užpuolė ant stoties virsi 
n i u k o ir kasteria us, užmušė 
abudu ir pagrobę pinigus, 
pabėgo.

Laivas nuskendo.
Užsidegė ir nuskendo gar

laivis ,.Svietoslav” Dono u- 
pėje su 6000 pūdų miltų. 
Nuostolio pasidarė 200,000 
rublių.

Kalinių paleidimas.
Valstybės Durna priėmė į- 

statymą, kad kaliniai, kurie 
dorai elgiasi kalėjimuose, bu
tų paleidžami anksčiau pa- 
skirto laiko. Šiomis dienomis 
pradėta šitas įstatymas pildy
ti. Paleista daug kalinių visuo
se Rusijos kraštuose. Jeigu- 
pnleistųjų kuris vėl greitai 
pakliūtų už prasižengimą,tai 
prie naujosios bausmės bus 
pridėta da ir neatsėdėtasis 
pirma laikas.

Mas-

Liepojos.
Rugpiučio 1 diena 

tavo čia A. Barauauskį. Da
rydama Suvalkijoj kratas, 
policija radusi pas vieną do
kumentus, kad Liepojun, Pe
tro gatv., No. 2. Baranaus- 
kiui išsiųstas „Darbininkų 
Žodis”. Suvalkų gub. žanda
rų viršininkas paliepė pada
ryti kratą pas A. Barauauskį. 
Krata buvo padaryta rugpiu
čio 1 d., kuri truko nuo 6 iki 
11 vai. vakaro. Nors nieko 
nerado, bet Beranauskį suė
mė.

areš-

Policija eksproprijacįjas 
daro.

Ant Kaukazo Baku mieste 
slaptosios policijos viršinin
kas Durievas, norėdamas pa
rodyti savo darbštumą, nuo
latos pats rengė užpuolimus 
ir eksproprijacijas, pakišda
vo bombas ir, žinoma, visuo
met sugaudavo, buk tai pik
tadarius. Pertai nukentėjo 
nemaža nekaltų žmonių, ku
rie, policijos prikalbėti, da 
lyvavo tuose užpuolimuose. 
Šiomis dienomis visa ta išėjo 
aikštėn. Durievui ir dar ke
liems policistams liepta išva
žiuoti iš Bakų. Gera teisybė. 
Jeigu taip sau eksproprijato- 
rių sugauna — tai pakaria ar 
sušaudo; o jeigu eksproprija- 
toriai — policistai, tai liepia 
tik iš to miesto išvažiuoti! 
Net nesuėmė!

Kiek nužudyta.
Per praėjusią sąvaitę nužu

dyta 11 žmonių. Nuteista 
žudyti 29 žmonės.

100 metų suėjo.
Rugsėjo 5 d. š. m. suėjo

nu- j

vyriausybė, matomai, irgi 
mazgoja raukas, kaip Pilotas. 
Gėda ir jai prieš visą paša ulę 
atvirai šelpti ušmušėjus. Bet 
visgi abejotina dar, ar teis
mas įgriebs Dubroviną.

Įstatymai apie darbą.
Finliaudijos teismas pada

vė įstatymų sumauimą, apru- 
bežiuojantį darbininkams dar
bo valandas. Pagal tą suma
nymą darbininkas negali dau
giau dirbti kaip 57 valandas į 
sąvaitę, arba 10 valandų į pa
rą. Senesniems 18 meti} dar
bininkams leidžiama dirbti 
da 10 vai. viršaus aukščiaus

iy- 
giai 100 metų, kaip Suomija 
tapo prijungta prie Rusijos. 
Rusai po visą Suomiją iškil-: 
mingai apvaikštinėjo tą die
ną. Patįs suomiai toje šven
tėje nedalyvauja. Pilnai su- 
prantama. Kam gi gali būti 
malonus pavergimo dienos at
minimas! Visai kas kita butų, 
jeigu rusai švęstų tą dieną, 
kurioje Aleksandras 1-sai pri
pažino Suomijai konstituciją, paminėtų valandų skaičiaus, 
t. y. leido patiems pagal senų bet užtai jiems turi būt mo- 
įstatymų valdyti savo šalį, karna pusantro syk daugiau, 
Tai buvo taip-pat 100 metų kaip paprastai. Darbininkai 
atgal 1809 m. kovo 15 d. nuo 16 iki 18 metų gali dirb- 

Pabaudos laikraščiams “ ”Ieil8ian’. kaiP 8 'al- U*
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laikraščių. 4 tūkstančiais 
200 rub. Tarp nubaustųjų 
yra ir lietuviškas laikraštis 
„Lietuvos Žinios’’ — 100 rub. 
Išviso gi šiais metais nubaus
ta 125 laikraščiai 59 tūkstan
čiais 325 rubliais. Ne blogas 
pelnas. Kiek tai šnipų galima 
tais pinigais užlaikyt.

Byle kankinti.
Rusų vyriausybė pareikala

vo iš Suomijos Senato, kad 
visi jo posėdžių protokolai 
butų išversti rusų kalba. Pa
gal konstitucijos visose Suo
mijos įstaigose viešpatauja 
tik suomių ir švedų kalba. 
Senatas atsisakė tai padaryti, 
nes toks vertimas labai bran
giai atsieitų. 100 metų be to 
apsiėjo ir buvo gerai. Dabar 
prireikė. Tik priekabių jieš- 
ko.

Hercenšteino užmušimo
byla.

Rugsėjo 9 d. Kiuveneppe 
mieste Suonijos teismas vėl 
teisė Laričkiną, Juškevičių- 
Kraskovskį ir Dubroviną už 
Hercenšteino užmušimą. Du- 
broviuas neatvyko. Teismas 
nutarė Dubrovino bylą išskir
ti ir pradėjo teisti Laričkiną 
irJuškevičių-Kraskovskį Bu
vo išklausyta daug liudytojų, 
kurių dauguma darodė, jog 
minėtieji žmonės tikrai su
rengė, o kai kurie [Larički- 
nas, Polovnevas) net ir daly
vavo Hercenšteino užmušime. 
Neapsėjo ir be triukšmo. Juo
dašimčių apgynėjas, garsus 
Bulacelis, ėmė šūkauti, rėkau
ti ir netgrąsinti teismui. Tei
sėjas liepė policijai išvesti jį 
laukan. Bulacelis griebėsi už 
revolverio gintis. Bet Suomi
jos policistai atėmė iš jo re
volverį ir už sprando išmetė 
nabagą iš teismo salies. Nors 
daug liudytojų išklausinėta, 
nors visai jau paaiškėjo, kas 
yra tikrieji Hercenšteino už
mušėjai, vienok teismas nu
tarė dar kartą bylą atidėti 
iki spalių 9 d., iššaukti vėl 
naujus liudytojus ir jau bū
tinai atgabenti Dubroviną į 
teismą su policijos pagelba. 
Vis blogyn ir blogyn eina
Dubrovino ir jo draugų daly- steigti šiemet oriai vinių kys- 
kai. Suomijos teismas nei kiek tės kurrą, kurį turės lankyt 

j neišsigąsta jų grąsinimų, o minėtojo instituto studentai.

ti tik 6 vai. į parą.
Manoma, jog šis įstatymas 

tuojaus bus priimtas. Finlian- 
dijos seime yra dauguma so
či jaldemokratų, todėl nėra 
abejonės, jog šis įstatymas 
bus priimtas ir įvykdintas gy
veni man.

Tuščias maišas.
Sevastopolis. 24 d. rugpiu

čio Peterburgo gelžkeliu bu
vo atvežtas i krasa maišelis v «
pinigų, kuriame turėjo būti 
50,000 r. Atidarius pasirodė, 
jog nėra pinigų. Maišelis bu 
vo perplautas ir paskui dai
liai susiūtas.
Dubrovinas bėga iš Rusijos

Peterburgas, 3 d. spalio. 
Žinomas žydų priešas ir „tik
rųjų’’ rusų vadas daktaras 
Dubrovinas važiuoja į pieti 
uę Prancūziją. Tur būt, jis 
nori prasišalinti nuo bausmės, 
kokią jam nori uždėti Suomi
jos teismas už Gėrcenšteino 
nužudymą. Ir „tikrasis” ru
sas 
ti.

negali jau Rusijoj gy ven-

14 
de-

Kadetų nebaudžia.
Peterburgas, 6 sp. d. 

narių konstitucijonalistų 
mokratų (arba kadetų) par
tijos Ekaterinoburge apskųs
ta už priklausymą į nelega- 
lišką organizaciją. Teismas 
atrado juos nekaltais ir ne
nubaudė.

„Už tylėjimas”.
Maskva, 5 sp. d. Suareštuo

tas čia pulkininkas Polikov, 
buvusis intendantūros virši
ninkas, kuriam užmetamas 
„užtyĮėjimas” apie žuvimą 
armijai skiriamo turto,siekian
čio milijono dolerių. Kur čia 
neužtylės prie pinigų ponas 
pulkininkas.

Kalinių pa Nuosavi mas.
Iš Peterburgo kalėjimų, 

pasiremiant ant liglaikinio pa
leidimo įstatymo, paliuosuota 
112 kalinių, kurių tarpe 14 
matrosų, kaltinamų už gink
luotą sukilimą.

Valdžia už orlaivius.
Vaizbos ir pramonijos mi- 

uisterija paliepė Varšavogpo- 
litechniškamjam institutui į-

ŽINIOS 1$ VISUR. I paklusnumą ir bruzdėjimą, 
negeistiną Ispanijos valdžiai. 
,, Nenuoramas’’ jis žada ati» 
duoti kariškam teismui. Ko
kis smarkus...

Melilla., sp, 7 d. Išpanijos 
kariumenė daro užsidrutini- 
mo pozicijas apie užkariautas 
vietas prie Nador ir Zaluan.l 
Daromi fortai, keliai.

Serbija surengė apvaikš- 
ėiojimą.

Bielgrad, sp. 7 d. Metai su
kako nuo įsikišimo Austrijos 
į Bosnijos ir Hercegovinos 
reikalus ir norėjimą paimti 
jas po savo globa. Paminėji
mui nepasisekimo Austrijai 
Serbija surengė dideles ma
nifestacijas. Namai liko pa
puošti juodomis vėliavomis. 
Dideliam skaitliuje žmonių 
būriai vaikščiojo gatvėmis. 
Visur girdėjos balsai už sla
viškų tautų garbę ir prieš 
Austrijos valdžią.

Vaikus baudžia.
Nižnyj Novgorod. Policijai 

įsakyta gaudyti vaikus ir 
bausti juos už leidimą į orą 
aitvorų. Juokiu budu nepa
vyksta jai sulaikyti tuos jau
nus „kramolnikus” nuo pra-; 
sižengimo. Valdininkai labai 
šlykštisi, kada mato ore skrai
dant popieros gabalą. Jiems; 
rodos, kad tai bomba.
Nelegališkas susirinkimas.

Borisove, Minsko gub. 7 
moterys saradosavo vyrą Nu- 
chimą Azimato. Žydų būrys 
ketino nubausti jį už daug
patystę. Keletas žmonių iš 
būrio areštuota ir kaltina
ma už nelegališko susirinki
mo darymą.
Prancūzijos socijalistai už 

F. Ferrera.
Paryžius. Francnzijos soci

jalistai darbuojasi, kad Išpa
nijos valdžia paleistų iš kalė
jimo žymų socijalistą ir mok
slinčių Fr. Ferrerą. Padaryta 
demonstracija prie Išpani
jos konsulio namų. Vakare 
Paryžiaus gatvėse ant stulpų 
ir sienų buvo iškabintas atsi
šaukimas, prasidedantis žo
džiais: „Kotai nori Ferrero 
galvos”.
Serbija nori likti respubli

ka.
Bielgrad. Susektas suokal

bis prieš karalių Petrą, kuris 
nužudė karalių Aleksandrą 
ir jo žmoną Dragą. Dabar 
Petras areštuotas jo minuos J 
Jis norėjo prasišalinti, bet 
sargyba jam pranešė, kad nie-j 
kur iš rūmo neišleis, o jei to 
neklausys, tai bus užmuštas. 
Karaliui pranešta, kad jis sos
tą gavo tiktai dekavojant žu
dikams, kurie da juom neuž
ganėdinti. Petro sostą nori 
užimti jo vyriausia sūnus.
Apie Francnzijos šeimyną.

Francnzijos vaizbos ir žem
dirbystės ministerija apskel
bė įdomias skaitlines apie že-| 
nybinį Fracuzijos gyvenimą. ■ 
Šeimynų ten randasi 11.315.; 
000. iš jų 1.804.710 šeimynų

I

1$ AMERIKOS.
Friiacuzija apie karę Mo

ro k koj.
Paryžius, spalio 7 d. Išpa- 

nijoe veikimas Morokkoj, kad 
atsiekti tikslą, suerzino vi
sus Prancūzijos ratelius. 
Vaizbos ministerijos laikraš
tis „Petit Parisien” rašo, kad 
Išpanija peržengė visus savo 
ankstivesnius prisižadėjhnus, 
ir tas erzinąs visą Europą, y- 
pač Prancūziją ir Angliją. 
Valdžios, turinčios koliouijas 
Afrikoj, praneša, kad Morok
koj bruzdėjimas jau kliudąs 
Alžiro rubežius. Toliau laik
raščio korespondentas rašo, 
kad karė Morokkoj gali iš
šaukti naują sukilimą Išpa- 
nijoj.

Išpanijos konsulis Pary
žiuj yra apstatytas policija, 
nes jis bijo, kad jį nenužudy
tų Išpanijos revoliucijonie
riai. atkeršydami Išpanijos 
valdžiai už baudimą Katalio- 
nijos sukilėlių.

Karė Morokkoj.
Madrid, spalio 6 d. Iš Mė

li Įlos praneša, kad murinai 
pralaimėjo paskutiniam susi
rėmime 400 kareivių užmuš
tų ir daug liko sužeistų.

Melilla. spalio 6 d. Vakar 
murinai padarė užsipuolimą 
ant išpanų kariumenės, ku
riai su vargu pasisekė juos 
atmušti. Žmonių žuvo ne
daug.
Ispanijos valdžios žiauru

mas.
^. Cebrera, spalio 6 d. Priva- 
tišku keliu gauta čia žinia 
apie prasidedantį bruzdėjimą 
Barcelonoj. Valdžios repre
sijos nesibaigia. Ji velsuareš- 
tava 1200 žmonių už dalyva
vimą revoliucijoj. Kalėjimuos 
nuolatos eina mirties baus
mės. Aficieriai padeda kalėji
muos šaudyti revolveriais su
žeistuosius kalinius. — Kata
likiška Išpanijos valdžia pa
sirodo kuom esant.

Skraidymas orlaiviu.
Į Ciurichą Šveicarijoj pra

neša, kad Amerikos orlaivi- 
ninkas Max nusileidęs arti 
miestelio Ostralenkos,Lomžos 
gub., Lenkija. Jis į labai 
trumpą laiką gana toli nulė
kė. Pradėjo jis lėkti iš Ciuri
cho. Nuo Ciuricho iki Ostro- 
lenskos skaitoma 1,100 kilo
metru arba 638 mylios. Max 
lėkė 35 valandas. Jis sako, 
ka<l visą laiką buvęs vėjas ir 
smarkus lietus, todėl negalė
jęs greičiau lėkti.

Rusijos valdžia dorė įvai
rias pinkles Max'ui. Jai pa
prasta.

Apie karę Morokkoj.
Madrid, spalio 7 d. Minis- 

terių pirmininko Mauros už
klausus, kaip stovi dalykai 
su Morokko, jis atsakė, jog 
generolas Marina laukia dau
giau kariumenės iš Išpanijos, visai neturi vaikų, 2.96<».’101 
o tuomet pradėsiąs daryti 
smarkesnius užpuolimus.

Melilla, sp. 7 d. 
generolas Išpanijos 
Morokkoj 
grąsiuantį pranešimą, buk 
tarp kareivių pastebėjęs ne-

Viršiausia 
armijos 

išleido šiandien

šeimynoj randasi po du vai- 
įku, 1.643.425-šeimynose imi 
tris vaikus,987.392 šeimynose 
po keturis, 55{>. 768—po pen
kis. 20.639 šeimy irose po de
šimtį, 3.508 šeini, po dvylika, 
45 šeimynose po 18 vaikų.

32 darbininkai žuvo.
Ladysmith, B. C. 6 spal. d. 

Velington kasykloj, esančioj 
arti l^ulysmitho pasidarė eks- 
pliozija. 32 darbininkai žuvo. 
Ligšiol tik 18 kūnų pavyko 
surasti. Degimas vyduryj ka
syklos nesibaigia. Darbai su
stabdyti.
Pirkti pa s porins galima.
Cincinnati, Oliio. Tūlas Jo

kūbas Braun gavo ukėsiškas 
■ popieras, nors jis į Ameriką 
atvyko svetimu pasjortu, ku
rį jis nupirko Odesoj perėji-Į 
mui per Rusijos rubežių. „Aš 
turėjau pirkti svetimą pas
iirtą,— pasakė Braun,— ki
taip jokiu budu negalėjau at- 

. vykti į čia. Rusijos valdinin
kai užsiima reguliarišku pas- 
portų pirkimu ir pardavinėji
mu.’’ Teisėjas patarė jam va
dintis tikrąją savo pravarde 
ir išdavė ukėsiškas popieras.

Prieš sektantus.
Los Angeles, Cal. Vietiniai 

gyventojai protestuoja prieš 
Rusijos ateivius fanatikus. 
Pastaram jam laike buvo to- 
kis atsitikimas: pasimirė vie
na mergina. Fanatikai ketu
rias dienas apie ją šokinėjo, 
padėję jos nuogą kūną. Vis
gi ir čia tikėjimas... Tamsios 
minios jokiu budu negali iš
bristi iš prietarų.

Pas dvasias nuėjo.
Ivansvill, Ind. Labai įsiti

kėjęs spiritualistas žmogus, 
kuris mano, jog galima yra 
nematomas dvasias iššaukti- 

Henry Hockman, 55 metų se
numo, bandė iššaukti dvasias, 

I bet nepavyko. Tuomet jis 
peršovė sau galvą, manyda
mas, jog tik tokiu budu gali 
ma su dvasiomis sueiti, kada 
jis pats pas jas nukeliaus.

Kraitį duos.
Chieago, 111. Tautiškoji 

moterų prafesijonalinių są 
jungu lyga nusprendė duoti 
merginoms kraitį, kurios pri
klauso į organizacijas. Už 
kiekvienų metų priklausimą 
į uniją dues po 10 dol.

Žudyste.
Dės Moiues, lova, 8 sp. d. 

Darbininkas Jonas Erwin nu
šovė savo pačią, kuri su juo 
persiskirė. Kada jo kaimy
nas įsimaišė į atsitikimą, tuo
met ir jį užmušė, o paskui pa
leido kulką į save ir krito ne
gyvas.

Gera tvarka.
Bristol, Tenn. Po 5 mėne

sių sėdėjimo kalėjime paleis
tas liko tūlas Jonas Prestom. 
.Jis buvo kaltinamas uždary
mą klastingų pinigų. Pasiro
dė, kad atimtieji nuo jo pini
gai yra tikri. Gera tvarka: 
atimti nuo žmogaus pinigus 
ir da laikyt kalėjime 5 mene- 

i sius.

I

Traukinių susimušimas.
Dailiuose Junction, N. B., 

7 sp. d. Susidaužus dviem 
traukiniam, žuvo 3 žmonės iš 
tarnaujančiųjų. Iš pasažierių 
niekas nenukentėjo.

Vedusios moterys nešios 
savo pavardes.

New Yorko įstatymdavys- 
tės lyga, susidedanti iš pro- 
gresiviškų pažvalgų moterų, 
užgyrė paragrafą, sulyg kurio 
moterys, ištekėdamos už vyro 
neprivalo mainyt pavardės. 
Tik tuomet gali ji mainyt, jei 
vyro pravardė pagarsėjus, 
ką -nors reiškia žmonijoj. Vie
nok lyga nemano, kad tai 
tuoj reikalinga yra įvykdinti.

Per klaidą nusinuodyjo.
Peterson, N. J. Tūlas H. 

I Ščupak nešėsi su savim dvi 
bonkuti; vienoj jų buvo nuo
dai, o kitoj — dektiuė. Tyčia 
ar per klaidą jis išgėrė nuo
dus ir antvietos krito.

S. (Jompers sugryžo.
New Yyrk, spalio 9 d. Dar

bo Federacijos prezidentas 
S. Gompers sugryžo į New 
Yorką iš Furopos ant laivo 
,, La Lavoie”.

Taftas vakaruose.
Prezidentas Taft dabar va 

žinėjasi pietinėse valstijose 
— Washingtono, Californijoj 
ir kitur. Jis beveik kasdien 
laiko prakalbas, Apskaitliuo- 
jama, kad jis kalbėjo jau 
apie 100 sykių vien tik šį ru
denį.

Pirmutinis sniegas.
Almina, N. Y. Arti šito 

miesto pasirodė sniegas. Sni
go gana ilgokai, bet tuoj iš
tirpo.

Keistas teisėjas.
St. Louis, Mo. Teisėjas 

Hewy Pfefie užgyrė vaikų 
apdaužymą prie mokyklos už 
tabako rūkymą. Tūlos moky
tojos pradėjo jo patarimą pil
dyt i Bet muša vaikus ne tik 
už tabako rūkymą, o ir taip 
už ką, nuversdamos bėdą vis 
ant tabako. Gerai piktoms 
mokytojoms tokie teisėjai tu
rėti.
Mokykla taniąja bausmei.

Durham, N. C. 13 motų 
vaikas apskųstas už pavogi
mą poros čeverykų. Teisėjas 
nusprendė, kad reikalinga 
vaiką išperti ir versti per 6 
mėnesius lankyti mokyklą. 
Nuo tėvų paimtas raštiškas 
prisižadėjimas, kad bausmę 
jie išpildys.

Nubausti mirtini.
New York. 8 d. spalio F. 

Schliemau ir Coelo Giro, kal
tinami už nužudymą mote
ries, liko pasmerkti teismo 
mirtim. Bausmė bus išpildy
ta 15 lapkričio kalėjime Sing 
Sing.

sp. Ke- 
v aisti joj 
sniegas.

Suiegas.
ElPaso, Tex. 8 d.

licse vietose Texas 
pasirodė pirmutinis
Vietomis jis apdengė žemę 4 
coliais. Tai anksčiausias snie
gas, kokį tik žmonės atsime
na.

Peary nori darodyti,
VVashington, D. C. Komen

dantas Peary pranešė šios ša
lies Geografiškai Draugijai, 
kad jis gali parodyti pieši
mus ir užrašus, kokius jis pa
darė, keliaudamas prie šiau
rinio žemgalio. Daktar. Cook 
pa nieko nepranešė.



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

— Nebėgk, Maike, nuo ma
nęs! Net valandėlę nenori pa
sikalbėti.

— Kad tu niekus pliauški. 
Nekiek nesistengi išlavinti 
savo protą.

— Sakai: ,. uesilavini”. bet 
pasakyk, kas yra tas išsilavi
nimas.

— Tai yra tobulinimas sa
vęs. Aš sakau, kad tu savo 
proto nelavini-ir tas reiškia, 
kad nesimokiui.

— Aš nesuprantu... Jus 
visi koliojate mus, kad apsi
šviesti nenorime, kad mokslo 
nepažįstame, vienok nepasa
kote, ką tas mokslas reiškia. 
Kaip aš galiu suprasti, kas 
yra mokslas ir kuomi mokytas 
skiriasi nuo nemokyto?

— Tuojaus tau paaiškįsiu. 
— Mokslas yra pažinojimas 
daiktų ir apsireiškimų tikrai 
tokiais, kokiais jie yra. Žmo
gui gamta suteikė akis, ausis 
ir kitus organus, kuriais jis 
gali viską j>erduoti savo sme
genims: o smegenys svarsto 
ir ant visko duoda atsakymą. 
Daleiskime, tu žiuri į mešką...

— Kam aš žiūrėsiu į meš
ką! Ar kad suėstų. ..

— Tylėk ir klausykis. Žiu
ri į mešką. Ką tas reiškia?. 
Spinduliai atsimuša į mešką 
ir tos atsimušimo pajiegos su
judinti spinduliai kutena ta
vo nervus, esančius akyse. 
Nervai iš akių eina į galvos 
smegenis. Tokiu budu, kute
nimo pajiega, kaipo per kokį 
telegrafą, nueina iš akių į 
smegenis, kurie svarsto, ką 
tu matai, ir duoda tau atsa
kymą. Jeigu akių nervai su
sigadinę arba smegenys nege
rame stovyj, tuomet ar visai 
nematysi, ar klaidingai maty
si ir perstatysi tą dalyką, į 
kurį žiuri,

— Gerai. Klausaus. Kal
bėk toliau.

— Kaip perduoda apčiupi- 
nėjamų ir neapčiupinėjamų 
daiktų pavydaius akys sme
genims, taip ausys perduoda 
jiems garsą, oda—palietimą 
ir tt.

— Sulyg tavo aiškinimo, 
visi žmonės turėtų būti vieno
dai protingi, katrie tik mato, 
girdi ir tt.

— Tuoj pamatysi, kad ne. 
Organai žmogui duoti dėlto, 
kad mokintis, tirinėti. Gerai. 
Tu turi akis ir aš turiu. Aš 
mačiau levą, o tu nematei. 
Tokiu budu aš daugiau už ta
ve žinau.

— Da, mat, kvailys! Levo 
aš nematysiu...

— Gerai. Matei levą, bet 
baltosios meškos nematei, ku
rią aš mačiau.

— Ar dar ir baltų meškų 
yra?

— Taip, yra, o tu nežinai. 
Katrie yra matę, tie visi žino 
daugiau už tave. Abelnai, kas 
daugiau dalykų pažįsta, tas 
yra mokytesnis už visus tuos, 
kurie mažiau pažįsta už jį.

— Jeigu taip, Maike, tai aš 
bėgiosiu visur ir žiūrėsiu, 
klausysi uos, uostysiu, gla il
siuos prie įvairių daiktų — ir 
liksiu už visus mokytesnis.

— Negana yra matyti: rei
kia matytus daiktus ir apsi
reiškimus pervirinti savo 
smegenyse taip, kad juos at
mintum.

— Ką tas reiškia?
— Štai ką: turi savo orga

nų ištirtą dalyką apmislyti 
taip, kad smegenyse išsidirb-

KELEIVIS
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tųreikalingi keliai jo alsiu i- nuolatos didina jį, trečias vi-I žmogžudystės platintojai tu- 

nimui ir j>erstatyuiui tokiu, 
kokiu jis ištikrųjų yra.

— Man rodos, tu klysti- 
mokslas nėra tokiu, kaip tu 
sakai: juk mokiniai ir studen
tai neeina visko tirinėti, apie 
ką studijuoja.

— Turbut, tu mokyklos 
neesi laukęs. Kas tik yra pri
einama, tą jie patys tiriuėja: 
savo rankom čiupinėja, savo 
akimis žiuri, savo ausimis 
klausos. Daleiskime, geografi
ją mokinautis nėra galima 
pačiam į kiekvieną vietą nu. 
’ aziuoti, nes braugiai atsieitų 
ir daug laiko užimtų, todėl 
pasikakina perstatymu įvai
rių vietų ant tam tikrų pa
veikslų, prietaisų. Prisieina ti
kėti tam. kas knygoj rašoma, 
ką mokytojas aiškina. Vie
nok kiekvienas turi progą at
vykti į tą ar kitą vietą ir per
sitikrinti, ar tikrai taip yra, 
kaip mokykloj buvo aiškina 
m a.

— Argi visuose mokslo da 
lykuose taip galima persitik
rinti?

— Žinoma. Jeigu negalima, 
o kas skelbia, kad taip ir taip 
yra. tai jis mokslo bus pava
dintas melagiu. Jeigu ką sa
kai, tai ir darodyti turi, kad* • 
ir kitas suprastų, jog tikrai 
taip yra. Todėl mokslas viso
kias žmonių svajones, nepa
remtas aut darodvmu, atme-* v

ta.
— Maike, nejaugi mokslas 

viską jau ištyrė ir žino.
— Da toli ne. Vienok daug, 

daug dalykų jau ištirta. Ga
lima sakyt, vieno žmogaus 
smegenys permazi jau liko, 
kad sutalpinti į juos visą mok
slo, ištirimą. Nauji, ligšiol ne
žinomi dalykai vis atraudami 
gamtoj ir žmonių gyvenime. 
Mokslas — juo daugiau išti
ria, juo da daugiau atsiranda 
klausimų, aut kurių jis rei
kalauja atsakymo,
m e, tu dasižinojai. kad 
gaus kūne yra kraujas, 
met turi dasižinoti, 
jis reikalingas, paskui,
ko jis pasidaro, kokios dalys 
jame randasi, dėlko jis mai
nosi, kas per pajiegos, kurios 
jį maino... Ir galo, rodos, 
nebūtų klausimams. Kol ne- 
žinojei, kad yra kraujas, ne
kilo jokių klausimų apie jį, 
bet dasižiuojei, tai ir galo 
nėra. Juo žmogus daugiau 
dasižinai, juo daugiau atran
di daiktų ir' apsireiškimų, 
kurių pirma visai nepatėmi- 
jei. Ir tokiu budu atsiranda 
pas tave daugiau nesupran
tamų dalykų, negu pas tą, 
kuris net daiktų ir apsireiš
kimų mažai žino.

— Aš nesuprantu, vaike 
kokiu tai budu...

— Žmogus vienas už kitą 
gali žinoti daugiau daiktų ir 
apsireiškimų. Kas daugiau 
žinos, tą reikia pvaadinti mo 
kytesniu. Negana to. Reikia 
da žinoti kiekvieno dalyko is 
toriją ir išanalizuoti jo vidu
rinį stovį ir veikimą visatoj. 
Kada pradedi aualizuoti, pa
sirodo viename daikte keli 
daiktai, kurie taip-gi reika
lauja išanalizavimo.

— Tai sakai, kad. jeigu ži
nai kokį daiktą, vis da reiš
kia, jog jo nežinai.

— Beveik taip yra. Labai 
reikia tirinėti, kad, pilnai jį 
pažintum. Kas iš to, jei tu ži 
na imedį? Paklausk tavęs,kaip 
medis auga, kokis jam mais
tas reikalingas, kokis oras, iš 
kokių medegų jis susideda, 
kam lapai tai atsiranda, tai 
vėl nukrinta — vargiai bent 
ant vieno klausimo atsaky
tum. O juk klausimų apie 
augmenis yra neužbaigtas 
skaitlius. Kol nors mažumos 
jų neišriši, galima tave pripa
žinti beveik nieko nežinančiu 
apie medį. Vienas gali sau 
I>erstatyti, kad medis ištįso 
pats i>er save, kitas — kad 
kokia-tai nematoma pajiega

sai atsisako išrišti šitą klau- 
siutą, palikdamas jį augščiau- 
siam. Mokslas jokių abejoji
mų neapkenčia, jis reikalau
ja tiesiai pasakyt, kaip medis 
auga ir darodyti tai.

— Ar tik apie medžius 
mokslas d a rodo i

— Apie visokius dalykus. 
Kas negali hut darodyta, tas 
neturi tiesos būt pavadinta 
mokslu.

— Gerai, Maike. Mau pa
tinka tavo kalba. Eisiva da
bar gult. Tu mau kitą syki 
papasakosi daugiau.

Nebaudžiamieji 
piktadariai.

(Tąsa.)
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Paleiski-
zmo-
T uo- 
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koiuplektą visam lošimui 
[13 egz.J— /2.50. Nuorašų 
visai nedaug yra.

Kreiptis šiuo antrašu:
K. J. Valys, 

1815 E. Moyamensing Avė, 
Philadelphia, Pa.
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menę.

Valstibes Durnos komisija 
jau galutinai išdirbo naujų 
įstatymų sumanymą apie vie
tinį teismą.

Vietinis teismas yra tai 
teismas, kuris turės užstoti 
dabartiuius taikos (miravus), 
valsčiaus (volosnoj) ir žemie
čių viršininkų teismus. Ap
skričio teismai ir Teismo Bu- 

iinai (sudebnaje palata) liks 
į>o senovei.

Tą Sumanymą, reikia tikė
tis, Durna Švaistys šį rudenį. 
Pagal valdžios ir Durnos ko
misijos sumanymą kiekvienas 
pavietas bus padalintas į tam 
tikrus taikos apskričius [įni
ro vo j učastok], kuriuose na
grinės bylas [provas] Rusijo
je — žmouių renkamas taikos 
teisėjas, o pas mus Lietuvoje, 
— vyriausybės skiriamas tei
sėjas. Apeliacijos bus paduo
damos į taikos teisėjų suva
žiavimus. Taikos teismai, pa
gal sumanymą, teis visų ap
skričio gyventojų bylas. Ka
dangi ši teismo reforma palies 
ir musų krašto (Kauno ir Vil
niaus gub.) gyventojus, tai 
męs, lietuviai-atstovai, norė
tume žinoti, kaip į tą vietinį 
teismą žiuri lietuviai, idant 
Durnoje galėtume remtis savo 
žmouių nuomone. Nors Suval
kų gub. šis įstatymo sumany
mas, pagal projekto, tuotar- 
pu ir nepaliečia, visgi labai 
geistina gauti ir ten atsaky
mus, nes svarbu žinoti, kaip 
žiūrima į vietinį teismą ne 
tik kauniečių su vilniečiais, 
bet ir suvalkiečių: ar jie už
ganėdinti dabar ten esančiais 
taikos (miravų) ir gminų teis
mais, kokias ydas jie mato 
tuose teismuose ir kokių per
mainų juose norėtų.

Prašome atsakyti į 
klausimus:

1) Ar taikos teisėjas 
gyveutojų turi būti renka
mas. ar vyriausybės skiria
mas?

2) Kas turi rinkti taikos tei
sėją? Ar visi pilnamečiai gy
ventojai, ar gal da vyresni? 
Jeigu ne visi, tai gal tik vyrai? 
Gal tik turintieji šiokį ar tokį 
turtą? Kaip didelį?

3) Kas gali būt renkamas 
taikos teisėju? Kiek teisėjas 
turi turėti metų?

4) Ar renkamasis teisėjas 
turi turėti kokį turtą? Kaip 
didelį?

5) Ar renkamasis teisėjas 
būtinai turi būti baigęs kokį 
nors mokslą? Jeigu taip, tai 
kokį? Pradinį, vidurinį, aug- 
štesnį mokslą?

6) Pagal savo kilimo, ar 
teisėjas būtinai turi būti vie
tinis žmogus [iš to paties ap
skričio]? Jeigu ne vietinis, 
tai ar būtinai reikia, kad 
prieš rinkimus butų nors kiek 
laiko pagyvenęs apskrityje? 
Ar teisėjais galima rinkti 
žmones neskiriant tautos, luo- 
mos ir tikėjimo?

7) Ar gali būti renkamos 
teisėjais moterįs?

8) Kokio didumo turi būti 
taikos teismo apskritys? Vie
nas. du, trįs, keli valsčiai? 
Jeigu du, trįs ar keli valsčiai, 
tai ar teisėjas privalo važinėti 
į valsčius bylų nagrinėti? 
Kaip toli?

9) Kiek algos mokėti teisė
jui? Kas turi algą mokėti: vy
riausybė ar apskričio gyven
tojai?

10) Keleriems metams turi 
būti renkamas teisėjas? Vie
niems, trejiems, penkeriems, 
iki gyvos galvos?

11) Ar taikos teisėjų susi
važiavimo pirmininką turėtų 
rinkti patįs taikos teisėjai iš 
savo tarpo, ar jį teskiria vy 
riausybė?

12) Ar taikos teisėjas turė
tų teisti pats vienas, ar su pa
gelba tamtyčia renkamų vie-

retų stoti prieš visuomenės 
teismą, ir toji turi juos nu 
bausti pagal jos nusprendi
mą.

Nuo kari u menės pereisime 
prie policijos.

Pastaroji naudojasi da 
platesnėmis žudymo teisėmis: 
jai pavelyta žudyti netik pa
šalinius .,priešus”, bet ir pa
gal jos nuomonę prasižengu
sius gyventojus tos pačios ša
lies. Gali pasitaikyt (ir bea 
bejouės pasitaiko) tokis poli- 
cistas, kuris apie blogą ir ge
rą visai kitaip suprauta, ne
gu gyventojų didžiuma. Na, 
jis ir baus juos pagal savo 
išmanymą. Nepatiko keno no
sis policistui—jis gali tą žmo
gų mušti, gali nušauti. Užpy
ko poličistas aut kokio žmo
gaus—jis gali atimti jam gy
vastį. Gal manote, nubaus už 
tai policistą? Visai ne. Jis 
prieš valdišką teismą paaiš- 
kįs, kad tas žmogus norėjo jį 
(policistą) užmušti, arba kad 
užtiko tą žmogų vagiant ir jis 
bandė pabėgti, arba kad tas 
žmogus darė betvarkę ir ne 
pasidavė areštuoti. Juo dau
giau ĮH>licistas primeluos, juo 
tankiau jis aplaužys žmo 
uėms šonus ir da nekurius 
-pas Abrahomą nusiųs, tuo 
greičiau prikabįs jam ant 
krutinės medalį, padidįs al
gą. suteiks augštesuę vietą. 
Kodėlgi nepasidarbuoti savo 
ir „tautos” labui?
Pasipriešino kur-nors gyven

tojai valdžiai, kapitalistams 
ar bažnyčiai, policija vartoja 
visus įrankius prieš žmonių 
gamtą, kad tik ,,tvarką” pa
daryt.

Taip, policijos visur pilna, 
kur tik šviesios gatvės, daug 
žmonių, kur patys žmonės 
palaiko tvarką, kur negali at
sitikti apiplėšimų, užmušimų, 
kur piktadarį patys žmonės 
tuoj pagautų. Ar mažai |>oli- 
cijos stovi prie teatrų, turčių 
rūmų, prie labai papuoštų 
namų ir sodų? Vaikščioja sau, 
pilvus alaus ir degtinės prisi- 
pylę. tokiose vietose, kur po
licijos visai nereikia.

Pasitaiko, kad, išaikvojęs 
savo pajiegas fabrikoj ir išva
rytas iš jos, negalintis kitaip 
uždirbti sau duonos kąsnį, 
pradeda žmogutis pardavinė
ti ant gatvės riešutus, saldu
mynus ir kitus menkniekius, 
ir iš surinktų daugiausiai 
nuo vaikų centų veda savo 
skurdų gyvenimą. Valdžios 
padaryta taip, kad ir tuo ne
galėtų vargšas užsiimti be tam 
tikro uuo policijos leidimo, 
kuris atsieina keli doleriai. 
Iš kur ims vargšas tuos kelis 
dolerius, kada jis ką tik badu 
nemiršta? Policija apie tai 
neklausinėja: kokie 4—5 po- 
licistai, apsiginklavę lazdomis 
ir revolveriais, varinėja žmo
gutį su riešutais ant vežimė
lio iš gatvės į gatvę, ir polici
jos teismas nusprendžia, kad 
tas žmogutis turi užsimokėti 
tiek ir tiek bausmės. Arba 
vaikiščias pardavinėja kur- ’ 
nors nepatinkamus policijai 
laikraščius, tuoj jie stengiasi 
jį perse kioti. Policija jaučia
si didelį darbą atliekanti, ka
da vargšui neleidžia pada
ryti pragyvenimo. Ji mano 
daranti tvarką!

Apie miestelių ir kaimų po
liciją nėra ką ir pasakoti: jos 
žiaurumas visiems pažįstamas. 
Sodiečiai žino, kad, norint iš
vengti policijos botago, reikia 
užganėdinti ją kišiais ir do
vanomis, o jos arklius dobi
lais ir avižomis. O kaip poli
cija apsaugoja sodiečius nuo 
vagiu, tą parodo jų patarlė: 
„pavogė arklį, pridėk ir bal
ną.” Jeigu tik nepasigailės 
nuskriaustasis gero kišio, tai 
beabejonėsjo pavogtus daik
tus suras |>olicija, nes ji tan
kiausiai sėbrauja su vagimis.

[Toliau bus]
A Antonov.

Paleiskite kariumenę iš su
rūgusių kazarmių prie lauko 
ir fabrikų darbų, suteikite 
jiems laisvo žmogaus privile
giją, duokite jiems glamonė
tis ir draugauti su gamta ir 
visuomene, perstokit iš jų da
rę automatiškas, nieko nema
nančias mašinas, kurios gali 
šaudyti ir badyti žmones, pa
naikinkite rubežius tarp vieš
patysčių, kuriuos šiandien ka- 
riumenė ginklu turi palaiky
ti — padarykite visą pasaulę 
viena žmonijos viešpatysčia:- 
lai žmonės eina, kur jiems 
patinka, lai jie gyvena taip, 
kaip jie trokšta, kaip gamta 
jiems liepia! Lai tik nelieka 
kuriumenės ir rubežių pasau- 
lej, nebus tuomet reikalo bi
joti užpuolimo ir skverbtis 
prie kito apgyventos vietos. 
Nereikės mokinti, kaip žmo
gus žmogų turi žudyti, nerei
kės dėti milijardus dolerių 
ant apsiginklavimo, nereikės 
užlaikyti (duoti maistą, dra
bužį, namą ir kitką) milijo 
nu nieko nedirbančių, bet ga
linčių dirbti žmonių, nereikės 
tuos jaunus žmones laiks nuo 
laiko siųsti ant išskerdimo, 
nedegįs jie kaimų ir miestų, 
neaidys visuomenės laimės ir 
ramumo. Šalin su kariume 
ne!— ir pasaulej įvyksta du 
syk geresnė tvarka.

Šiandieninei valstybei leis
ta atvirai organizuoti ir užlai
kyti milijonus jai reikalingų 
žmogžudžių. Jeigu aš užlai
kau nors vieną žmogžudį, ku
rį lavinu prie prasižengimo 
prieš žmogaus gamtą, tai ma
ne privalo bausti nors k’.ioaš- 
triausiu budu visi tie, kas pa
sikėsinimą prieš gamtą vadi
na piktadaryste. Jeigu už 
nužudymą žmogaus yra žudo
mas n už ūdytojas, tai kaip 
galima palikti gyventi karei
vį, kuris yra nužudęs karėj 
kitą žmogų? Juk nesvarbu, 
kur nužudysi—ar ant gatvės, 
ar nam uos, ar bažnyčioj, ar 
ant lauko, — nužudymo ak 
ta^ pasilieka tas pats: atėmei 
žmogui gyvastį. Jei pripažį- 
sime. kad kareivių — žudykų 
nereikia žudyti, bet da meda
lį suteikti, tai visi žudikai tu
ri naudotis ta pačia teise. Da 
daugiau. Kartais žmogus žmo- 

, gų nužudo iš piktumo, keršy
damas už ką nors arba nety
čia Tokiems žudikams turi 
būti lengvesnė bausmė, negu 
kareiviams, kurie tyčia eina 
žudyti. Gal kareiviai teisįsis, 
Kad jie pildo paliepimą. Be 
gėdiškas pasiteisinimas! Ar
gi reikia milijonams žmonių 
klausyti kelių ypatų paliepi
mo — ir da pikto paliepimo? 
Tik dėkavojant savo apsilei
dimui kareiviai nemeta 
ginklo ir nekeliauja namo 
pas savo tėvus, pačias, pažįs
tamus.

Neišteisįsime vienok ir pa- 
liepėjų, žm ogžudžių organiza
torių. Jie išdrįsta viešai ūžia i 
kyti žmogžudžius, viešai jais 
vadovauti, viešai žudyti ir 
viešai atlyginti turtu ar garbe 
žudikams. Pa kurstytojas yra 
lygus veikėjui. Todėl visi į

šiuos

pačių

Kaip ir kas gali būti renka
mas tokiu lovininku? Ar vi
sas bylas taikos teisėjas pri
valo teisti su pagelba loviuin- 
kų? Ar tiktai didesnes, o ma 
žesnes pats vienas? Iki kokios 
sumos ir kokios bausmės te
gul teisia pats vienas?

13) Ar vietinis teismas turi 
teisti tik pagal įstatymų, ar 
ir pagal vietinių papročių? 
Kaip teismas turės persitik
rinti, kad toks ir toks papro
tys yra?

14) Iki kokios sumos bylas 
taikos teisinas gali teisti? Iki 
300, 50ų, 1 000 rub., ar dau 
giau?

Ar taipgi ir apie nekilno
jamąjį turtą? Kaip didelę 
bausmę jis gali paskirti už 
prasikaltimus? Kiek mėnesių, 
metų kalėjimo? Ar taikos tei
sėja sgali nubausti pinigais 
[štruopuoti] ir iki kiek?

15) Ar įvedant taikos teis
mą. nepalikti ir valsčiaus 
teismo? Jeigu palikti, tai

' kokiomis ir kaip didelėms by
loms?

16) Kokios svarbiausios y- 
dos [negeros pusės] dabarti
nio valsčiaus teismo?

16) Kokios ydos dabartinio 
žemiečių viršininko teismo?

18) Kokias svarbiausias y- 
patybes privalo turėti vieti
nis taikos teismas: a] teismo 
ir teisėjų nuo vyriausybės ne* 
priegulmiugumas? b] vieti
nių gyvenimo sąlygų žinoji
mas? c] greitas bylų pabaigi
mas ir t. t?

19) Kokia kalba turi būti 
nagrinėjama bylos ir rašomi 
nutarimai? Ar tiktai vietine 
kalba? Ar galima ir kita ko
kia nors?

20) Ar už teismą gali būti 
imama koki-nors mokesniai,I
kaip tai yra dabar — markes, 
pošlinos, už kopijas? ir t. t.

21) Kokius dar patėmiji- 
mus turite apie vietinio teis
mo sutvarkymą?

Kas nenorėtų ar negalėtų 
atsakyti į visus šiuos klausi
mus, meldžiam nors į tuos, 
kuriuos skaito svarbesniais. 
Atsakant į šituos klausimus, 
nėra reikalo atkartoti patį 
klausimą; gana bus prieš at
sakymą pastačius klausimo 
numerį. Rašant, prašome nu
rodyti, kas sustatė atsaky
mus: vienas žmogus ar keliese 
(kuopa, draugija, valsčius ir 
1.1.) ir iš kokios vietos tie at- 

į sakymai. Su atsakymais pra
šome nesivėlinti, kad mes su- 
spėtume juos peržiūrėti prieš 
tai, kaip Durna svarstys šį į- 
statymo sumanymą.

Atsakymus meldžiame siųs
ti vienam iš musų trijų šiuo 
adresu: Peterburg, Gosu- 
darstvennaje Durna, Depu 
tatu, atstovo vardas ir pavar
dė.

Valstybės Durnos atstovai: 
Andrius Bulota, Pranys Kei
nys, lynotas Požėla.

Jubilijatoriu aty- 
dai.

Kaip žinome, šiemet sukan
ka 20 metų nuo perstatymo 
pirmojo teatro lietuvių kal
boje, lošto 31d. gruodžio 1889 
m. Plymouih, Pa. Lošta bu
vo „Be sumnenės, arba kaip 
tai ant svieto einasi’’, veika
lėlis parašytas p. Turskio, 
tuomlaikinio ,,V. L.’’ redak
toriaus. Jame yra pajuokia
ma imigrantų blogi pasielgi
mai, ypač girtuoklystė.

Kadangi šis veikalėlis lig- 
šiol nebuvo atspauzdintas, o 
perrašyti lošėjams butų buvę 
perdaug darbo ir iškaščių, 
tad tapo padarytas nuorašas 
rašomaja mašina [Typwrit- 
ter]. Norintieji lošti paminė
jimui gali gauti šių nuorašų. 
Lošime dalyvauja 13 ypatų.

Kaina 1 egz. — 25c. Imant
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Konstitucija
Naujai susitvėrusios Draugy

stės Montello, Mass.
Skyrius pirmas.

Šita organizacija vadinsis 
Lietuviška Moksliška Drau

gystė”.
Skyrius antras.

Tikslas šios draugystės yra 
pastūmėti lietuvius pirmyn 
protiškai ir doriškai.

Platinti tarpe lietuviij mei
lę ir sandarą.

Mokyti lietuvius, idant tik
rai suprastų Amerikos ūkė- 
siškas tiesas.

Mokyti visus lietuvius ang
liškos kalbos.

Mokyti taip, kad lietuviai 
suprastų tikrai ir teisigaiapie 
miesto ir valstijos valdžios 
formas, kaip yra rėdomos Su
vienytos Valstijos.

Skyrius trecias. 
Organizacija.

Šita organizacija susijungė 
su tiksiu geriaus atlikti savo 
reikalus, kokius gyvenimas 
gali pastatyti.

Viršininkai susidės iš šių 
ypatų:

Prezidento, vice-prezidento, 
raštininko ir išdiuiuko (ka- 
sieriaus).

Iš viršminėtų ypatų susi
dės pildantisis komitetas, į 
kuri įeis da trįs ypatos. Visi 
turi būti išrinkti iš populia- 
riškų narių, teisingai pildan
čių šios draugijos tiesas, 
viršminėtų viršininkų 
būti dar du komitetu 
draugystėj iš jaunų
krikščionių organizacijos, ku
rie turi turėti lygias tiesas šio
je draugystėje — turi būti 
aktyviski.

Skyrius ketvirtas.
Priedermės komitetų, — 

paprastojo ir pildančiojo:
Prezidentas turi daly vauti 

kiekvienam šios draugystės 
susirinkime Vice—prezidentas 
turi tiesą pagelbėti preziden
tui visuose reguliariškuose 
susirinkimuose ir turi pilną 
tiesą užimti prezidento vietą 
jam neesant susirinkime. Raš
tininkas turi vesti teisingai 
užrašą visų reguliariškų ir 
nepaprastų susirinkimų šios 
draugystės, kurie bus laikomi 
laikas nuo laiko.

Išdiniukas turi surinkti vi
sus pinigus, kurie įplauks na
riams Įstojant į šią draugystę 
ir mėnesines, ir perduoti pi
nigus pildančiajam komite
tui, išduodamas atskaitas iš 
smulkiausių pakvitavonių— 
įeigų ir išlaidų. Kasierius 
tai p-gi turi užstatyti kauciją 
— užstatą — penkiasdešimtis 
dolerių ir niekados neturi tie
sos laikyti pas save draugy. 
stės pinigų daugiau, kaip 
penkiasdešimtis dolerių; atsi
radus daugiau, kaip viršmi- 
nėtai sumai, kasierius turi 
perduoti pildančiajam komi
tetui.

Pildantisis komitetas turi 
laikyti reguliariškus susirin
kimus ir peržiūrėti visus pra
šymus ypatų, norinčių pasto
ti nariais šios draugystės ir t. 
t. ir nuspręsti visus klausi
mus, kurie bus pakelti regu
liariškuose šios draugystės 
susirinkimuose.

Pildantisis komitetas turi 
tiesą paskirti visus kitus rei
kalingus labui šios draugys
tės komitetus.

Skyrius penktas.
Susirinkimai-mitingai

Šita draugystė laikys susi
rinkimus reguliariškai kas
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pirmą ir trečią petnyčią Kiek
vieno mėnesio, septintą va
landą vakare.

Susirinkimai bus laikomi 
bažnytinėje salėje, ir komite
tas, susidedantis iš trijų na
rių, atsakančiai stovinčių šioj 
draugystėj, išrinktų pildan
čiojo komiteto, turės atsakyti 
už savastį ir atsakantį už
laikymą minėtos salės.

Skyrius šeštas.

Apie sąnarius.
Sąnarių priėmimo komite

tas susideda iš penkių narių, 
atsakančiai stovinčių draugy
stėje, išrinktų pildančiojo 
komiteto; jis turi ištirti, pas
kui perstatyti pildančiam jam 
komitetui visus naujai norin
čius įrirašyti į viršminėtą 
draugystę, ir jeigu komitetas 
pritars, tuomet balsuojama; 
jeigu dauguma balsų bus už 
priėmimą, tuomet perstatyta
sis gali likti nariu šios drau
gystės.

Draugystės nariais gali lik
ti visi tie lietuviai, kurie turi 
aštuouioliką ir daugiau metų, 
kurie užsilaiko teisingai ir 
dorai toj apygardoj ir mieste, 
kur jie gyvena.

Skyrius septintas.

Mokestįs.
Metinė mokestis tik vienas 

doleris. Šita mokestis turi bū
ti mokama išaininkui drau
gystės tada, kada ypata bus 
priimta į sąnarius šios drau
gystės.

Skyrius aštuntas.

Apie pataisymus.
Šita konstitucija gali būti 

pagerinta arba pataisyta 
bent katrame reguliariškame 
draugystės susirinkime su iš
ilga, kad butų apskelbti tie 
visi pagerinimai arba patai
symai nors viename susirinki
me pirmiau ir, kad tie page
rinimai arba pataisymai yra 
perstatyti pildančiojo komite
to.

Tiesos.
Tiesos Lietuvikos Mokslo 

Draugystės” yra sekančios;
1 Šita draugystė reguliariš- 

kuose savo susirinkimuose ne- 
daleis jokių politiškų kalbų- 
ir neužsiims jų nagrinėjimu.

2 Bent katras iš draugys
tės narių, kaip greit pildanti 
sis komitetas perstatys jį kai 
tu ir dauguma balsų regulia- 
riškame susirinkime pripažįs 
tokiu, gal tapti suspenduotas 
už nepildymą tiesų ir įstatų 
draugystės.

3 Rėdąs draugystės reikalų.
a) Atidarymas susirinkimo.
b) Raštininko raportas.
c) Išdininko raportas.
d) Komitetų raportas.
e] Užsilikę reikalai.
f] Nauji reikalai. -
g] Užmanymai draugystės 

gerovei.
h] Susirinkimo uždarymas.
4 Penkiolika draugystes 

narių gali svarstyti draugys
tės reikalus bent katram re 
guliariškam susirinkime jei
gu jame randasi didesnė da
lis narių iš pildančiojo komi
teto; į neesančiųjų komiteto 
narių vietas turi būti išrinkta 
iš dalyvaujančių susirinkime 
,,Jaunų Vyrų Krikščionių 
Organizacijos” kiti komitetų 
nariai. Jų renkama tiek, kad 
butų pilnas pild. komiteteto 
narių skaitlius.

5 Šie įstatai gali būti pra
platinti ir pagerinti draugys
tės susirinkimuose, jeigu tik 
bus įnešimai nuo pildančiojo 
komiteto ir didžiuma draugy 
stės narių, dalyvaujančių su
sirinkime. tam pritars.

Patariame draugystės na- 
r'ams pastudijuot šiuos daly
kus:

Mųsų miesto valdžia; „Se
nas garsas” [garbėj istoriška 
apysaka apie Amerikos vėlia
vą; šios valstijos čarteris; gy
venimas Abrahomo Linkolno. 
Ši šalis yra mųsų; Suteikimas 
ukėsiškų tiesų.

r
Laikraščių per* 

žvalga.
,,Tėvynės’’ No 40 ,,S. L. A. 

reikaluose” įvyko baisi revo
liucija. KokiB-ten J. P. Gir- 
gitonas atvyrai pasako:

„Ar ponas „Lietuvos” 
redaktorius nežino, kad 
kas seimo yra nutarta,tas 
turi būti pildoma iki se
kančiam seimui, nors 
protestuotojai ir ketur- 
pėksti vaikščiotų?.... 
Matyt, ponas „L” redak
torius nėra skaitęs kons
titucijos ir ją nepažįsta”.
Jeigu seimas nutars ant vi 

■ sų keturių bėgiot, ponas Gir- 
gitonas pilnai su tuo sutiks 
ir su pasišventimu pildys. Ką 
tai jam reiškia keturiomis 
vaikščioti.. . Tik juokas. Juk 
Darvinas darode, kad žmonės 
iš keturkojų išsivystė, — ko- 
dėl-gi ponui J. P. Girgitonui 
vėl negrįžti į senąjį kailį?

Keistas žmogus tas „Lietu
vos” redaktorius

,,.... patalpinęs Gvazdi
ko ,, protestą” parašytą 
kuopos vardu, padėjo sa
vo pasargą kuria pataria 
kuopoms susižinoti tar
pe savęs ir surinkus pa
duot pilną surašą, kiek 
yra reikalaujančių visuo
tinojo balsavimo’’.
O Girgitonas su „Tėvynės’’ 

redaktorium visai nenori ži 
noti, kiek S. L. A. narių nori 
visuotinojo balsavimo. Gali, 
Dieve neduok, beveik visi to
kiais ištvirkėliais likti, o čia 
ant Girgitono ir kompanijos 
nelaimės kalėjimo S. L. A. 
da neįsteigė, patrijotiški mai
šytojai neapginkluoti. Tik 
niekai ir teisės Suv. Ameri
kos Vastijų: nė Gvazdikui 
nedraudžia rašyti, nė „Lietu
vai” talpinti jo raštus.

S. L. A. centrališkas komi
tetas, susidedantis iš P. Ži- 
vatkausko, M. Damijonaičio, 
J. Žemantausko, J. Skrituls- 
ko, T. Paukščio ir A. Stri
maičio, gązdina S. L. A. kuo
pas ir narius suspendavimu 
ant cielų metų už kėlimą pro
testų ir leidinėjimą atsišauki
mų. Net spiria jie P. Tuini- 
lą, J. Gerdauską ir J. Čepulį 
atšaukti „savo tą nelegališką 
komisieją”.

* **
S. L. A. čerterio, galima sa

kyt, neturi — ir tą užmiršta 
centro valdyba. Kol čerteris 
nėra pritaikytas prie visų 
Suvienytų Amerikos Valsti
jų, narių niekas negali baus
ti, spenduoti sulyg S. L. A. 
konstitucijos kuri skaitosi 
nelegališka. Jeigu tik S. L. A. 
kuopos ar nariai nori išjieš
koti iš centro valdybos jų į- 
mokėtas mokestis, jie gali lai
mėti.

Kitas dalykas. Nė centro 
valdyba, nė kas kitas negali 
uždrausti kuopoms ir nariams 
teirautis, kiek narių nori vi
suotinojo balsavimo. Niekas 
negali uždrausti S. L. A, 
kuopoms ir nariams rinkti ko
kias jie nori komisijas, lais
vai rašyti, kalbėti ir agieuoti 
už tą ar kitą dalyką. Jeigu 
kuris narys ar kuopa aktiviš- 
kai sulaužytų konstitucijos 
paragrafus ar seimų nutari
mus, tuomet tik galima butų 
suspenduoti arba išbraukti. 
Ir tai tuomet, jei draugija bu
tų čerteriuota, o ne tokia, 

j kaip S. L. A.
Nėra ko nusigąsti centro 

valdybos.

KORESPONDENCIJOSLIETUVOS
So. Boston. Mass. - _______

Vilnius. ,, Vilniaus Karei
vių Laiškelis” (Vilens. Vo- 
jenn. Listok) paduoda žinią, 
jogei Vilniaus karo apskrity-

Pasibaigus vasaros karš
čiams, tarpe So. Bostono lie
tuvių pradėjo apsireikšti di
delis judėjimas. Nekalbant
jau apie paprastus balius, je daugiausia kareivių yia iš 
kokius lenktynėmis rengia gilios Rosijos gubernijų — iš 
pašelpines draugystės, So. Viatkos, Ufos, Kostromos, Po- 
bostoniečių tarpe atsiranda doliaus ir kitų gubernijų, 
visai nauja srovė — ideališka. Labai maža kareiviauja vieti- 
Daugiau protaujanti žmonės nių žmonių, kuriuos varinėja 
atrado jau kitokį dalyką pa- į svetimas šalis. — Visiems 
siliuksminimui, dalyką daug daug smagiau butų, kad galė- 
prakiluesnį, o šokiai vartoja- tų savo prigimtoj šalyje ir ka- 
mi tiktai kaip pridėčkas, dėl 
pamarginimo programų.

Štai 2 spalio mėn. „Birutės 
Kanklių” choras surengė va
karą, kuriuo kiekvienas galė
jo gėrėtis. Svarbiausioji va
karo dalis buvo daiuos ir mu
zika. Sudainuota: „Teip mie
la man yr Tėvynė”, „Nors 
audros ūžia aplink mus” ir 
Jojo bernelis”, po to sekė

paviete įtaisyta 
naujų žemsargių 
permaža jų dar,

I 

I

I

reiviauti — tad ir į Ameriką 
ne taip daug bėgtų nuo ka
ri umenės.

Vilniaus 
vėl keletas 
— mat vis
Kur pirmiau vienas apsidirb
davo, tenai dabar jau dau
giau reikia.

Keturvalakiai (Vilkav. 
pav.). Rūgs. 5 ir 8 d. u. sk.monoliogas „valkata , kuri ... ... . ,.... A • O 1- artistų-mylėtojų kuopa, pn-atliko A. Grigas. Po monolio- ., . . .. . „_. sidengusi vietinio „Žiburio go vėl buvo dainos: „Liuosy-Į . • ,”, ,, skyriaus firma surengė vaka-bes daina , ,,Oi motule ma ,7 ... . ....„ . . ,, . _ . rą. Vaidino Suchodolskio 5,,Noriu miego ir „Paukšte- .. . . ... „. . . .,, & ” veikmių dramą „Ūkanose”,

įai mie i . Paskui buvo dainos. Pasakiau
Viskas nusisekė kuopui- prisidengusi „Žiburio’’ firma, 

kiaušiai; jei galima atrasti ką _ neg vigi arlistai> apart vie. 
nors užmetimui, tai tuomi ga- no arba buvusieji šviesiečiai, 
lėtų būti tik monoliogas, vie- arba šiaip 8au zmouėg iš ša- 
nok .teikia pažymėti, kad mo- Vaidinimas nusisekė,
uoliogo charakteristika buvo į£iuouag medžių šakomis išda

bintas, scena, dekoracijos — 
viskas atrodė kuopuikiausiai 
Dainos nuėjo vidutiniškai. 
Reikia pageidauti, kad tokių 
veikalų kuodaugiausiai kai
miečiai gautų pamatyti. Nors 
kaikurios vietos ir buvo ne 

811 visiems suprantamos, bet už- 
. tai daugiau prasilavinusieji 

neatsidžiaugė.

labai sunki.
Ant pat pabaigos buvo šo

kiai ir lekiojanti pačta. Dau
giausia pačtakorčių gavo E. 
Alminavičiutė, už ką gavo 
paskirtą prizą — Rusijos re- 
voliucijonierių albumą.

Panašų vakarą, tik gal 
da platesne programa, rengia 
ant 13 d. lapkričio mėnesio 
60 L. S. S. kuopa.

Kosmopolitas.

Baltimore, Md.
Mųsų mieste yra kelios kuo

pelės, kurios užsiima rengi
mu vakarų ir teatrų. Tik di- 
džiausis nesmagumas, kad 
viena organizacija stengiasi 
užbėgti kitai už akių. Tokiu 
budu pasitaiko, kad du ar j 
daugiau parengimai atsibuna 

I viena sąvaite. Iš tos priežas-1 
ties publikos atsilanko mažai 
kas organizacijoms padaro 
skriaudą. Rodos, nebūtų už! 
ką varžytis, nes veikiama vi
sų organizacijų ne savo labui, 
bet visuomenės. Laiko yra į- 
valias, ir juo galima pasidaly
ti. Mųsų patarimas—praneš-' 
ti per laikraščius iškalno, ka- 

: da kas rengiama, tuomet ki
tos organizacijos pasiskirs 
sau tinkamą laiką. Teatro 
Mylėtojų draugystė rengia 
vakarą ant 11 spalio, o 
26 spalio rengia 14ta L. 

i kuopa Butų smagu,
' kad kitos organizacijos tą 
tarpą palauktų.

eZ. Naruševičius.

A .R.

PanedeliS (Zarasų pav.). 
Kunigas Augulis sumanė 
pridurti bažnyčią ir, išmūri
jus augštesnį bokštą, Įkelti į 
jį varpus. Jam pritarė ir kai- 
kurie parapijoms. Vienok tai 
visai nereikalinga.. Bažny
čia ir be to graži, ir gana di
delė O kur bus varpai, tai 

į jau visai vistiek. Jei bent ku
nigas A. mano, jog, įkėlus 

’ juos į bokštą, greičiau jų bal
są išgirs Dievas ir šventieji? 
Tuotarpu parapijonams nau
jos išlaidos. Vertėtų visai at
sisakyti duoti tam dalykui 
pinigus.

Musų miestelyje atsidarė 
pačtos skyrius. Dabar bus 
labai paranku su laiškais ir 
laikraščiais.

Brostvininkas.

Pumpėnai (Panev. pav.) 
Rugsėjo 23 d. per Pasvalį ir 
Pumpėnus ėjo kareivių dvi 
divizijos. Pumpėnuos stovėjo 
dieni. Blėdies padarė nema
ža: numynė laukus, iš darži
nių šieną išėmė. Komisija ap
žiurėjo. apkainavo ir ketina 
visus nuostolius užmokėei 
Ištuštino šinkius, alines ir 
provizijos krautuvėles. Žydai 
net dvigubai buvo pakėlę kai
ną ant valgomųjų daiktų 
ir tai pristigo visoko. Žydai 
džiaugiasi turėję gerą ,,gešef-

Taipgi buvo perstatyta A.

Shenandoali, Pa
20 rūgs. d. tapo perstatyta 

ant scenos ,,Paskutinė ban
ga”. Ji gana gerą įspūdį pa
darė ant publikos. Aktioriai 
nudavė gerai, todėl ir veika
las liko nesudarkytas.

Ar )si vyras'
1 u La <1 i; J aut . a .vės iš

tinki sveiką ir drūtį vyrą, i- 
riam tu to visko pavydi. J< 
žiūra, jo ėjimas ir būdas, i- 
riuo jis save neša, .iūdy.ri,> d 
jis yra tvirtas ir sveikai ■ it 
kuu< ir dvasios.

Tt sutinki kitą žmogų, i < 
rąjį -ilpnumo ir nupaoli o 
paveiksią. Jis viską daro u 
neapykanta. Jis yra nusimi
nęs, nes jis niekam netikęs. 
Prie jo fiziškųjų elementų yra 
prisidėjęs protiškas kentėji
mas, ko pirmutinis žmogus 
visai nepažįsta. Nors jis žino, 
kad jis serga, jis žino, kati ir 
kiti mato, kad jis nesveikas, 
bet jis nežino ką daryti.

0 tame yra viltis.
Kaipo specijalistai gydy

me vyrišku ligų, męs tukstau- 
j čiains žmouių, neturėjusių jau 
vilties išgyti, sugrąžiuonie 
spėką ir sveikatą. Tuom dide
liu darbu męs užsilipsiu 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 sausunkumu 
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, 
užnuodijiuią kraujo, reuma
tizmą ir kitas visokias ligas.

Mus elektriški ir moksliški 
aparatai yra geriausi visoj 
valstijoj.

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

dovanai.
Professor George H. Payne,
America’s Great Medicine 

Specialist
585 Boylston st., Boston,

Ofiso valandos:
nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 

Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai.
Kalba lietuviškai.

Šiauliai. Vilnįaus teismo 
rūmai, atvykę Į Šiaulius. 6 
dienas nagrinėjo bylas—l'j 
05 metų pakilimo. Bylos dau
giausiai monopolines, tik ke
letas už mitingus ir už prigu
lėjimą prie partijų. Paminė 
siu įžymesniąsias jų: 1. Erz- 
vylkiečių byla; mitingas, pra
kalbos, nudraskyta ligonbu
čio rusiška iškaba, sudaužy 
ta caro portretai. Kaltinamie
ji — studentas Br. Sipavičius 
išteisintas, Kotriua Gudavi
čiūtė (buvusiojo 2-sios durnos 
atstovo d-ro Gudavičiaus se
suo) — lj metų tvirtovės, 
Ambrozaitis ir Sveištys — po 
Įmetus, ir Kitma— paliuo-į 
suotas. 2, Mosėdiškių byla: 
— monopolio išdraskymas. 
Kaltinama buvo 24 žmones, 
tarp jų du elgetos, vienas ant 
kojų vargiai pastovis seniu
kas, keletas moterų, — visi 
kiti valstiečiai, į plėšikus ma
žai panašus. Liudininkai — 
tie patįs valstiečiai—prirodo, 
kad mate kaltinamuosius tai 
nešant, tai grobiant degtinę. 
Tokia-pat, tik dar sunkesni 
įspūdį daranti SklldlĮ byla. 
Apkaltinta net 53 žmonės, 
visokio ūgio ir amžiaus, nuo 
18 ligi 70 metų. Liudininkų 
70 su viršum.

Čia brolis ant brolio rodė, 
matęs ir girdėjęs, kaip tas 
prakalbą sakęs, monopolį 
draskęs, tuotarpu kiti liudi
ninkai, tarp jų dargi ured- 
ninkas jį visai pateisino: mat 
brolis dėl žemės su kaltina
muoju bylojęsis... Žemaičiai 
geriau, kaip prokuroras, mo
ka kaltinti savo kaimynus. 
Nutarta 6 žmonės areštantų 
rotosna nuo 1Ą ligi 3 metų: 
Gurcekienė, Prialgauskis, 
Budreckis, Baltruška, Baž
mus ir Garvilavičius. Keli jų 
jau trejus metus sėdėję prieš 
teismą. Beto nuteistiesiems 
uždėta mokėti išlaidas ir mo-1 
nopolių nuostolį, daugiau 
kaip 2 tūkstančių rublių.
4, Biržėnų byla — pinigų ir 
pasportinių blankų išpieši
mas iš valsčiaus ir monopolio. 
Vienas" [Dilis iš Kulių] ištei
sintas, kitas Talačka [iš to 
pat sodžiaus Zarasų pavieto] 
nuteistas 12 metų katorgos.
5, Šiaulių kalinių byla: už 
pabėgimą iš kalėjimo. Sugau 
tieji pabėgėliai (12 žmonių) 
stojo prieš teismą geležiniais 
retežiais surakinti, — jau 
anksčiaus jie nuteisti Į kator
gą. Naujoji bausmė susilieja 
su senąją, tik teisėjai ir 
publika pasiklauso graudžios 
retežių muzikos.

črk.
Pasvalys. (Panevėžio pav.) 
Iš visur girdėtis, kad kaimie
čiai džiaugiasi išsidalinę į 
viensėdijas. Tik pasvaliečiai 
tuo visai nesirūpina. Iš šim
to su viršum ūkininkų atsi
randa tik keletas, kurie šiek 
-tiek daugiau apsišvietę ir 
norėtų kitaip gyventi ir ūki 
ninkauti. Dauguma gi skęs
ta t am su moję,po senovėj vel
ka savo jungą. Laikraščių ir 
knygų maža kas teskaito. Už
tai alutį mėgsta ir gerai jį 
traukia.

A Pasvalietis.
Skapiškio (Ukmer. pav.) 

Ilkio ratelis baigia byrėti. 
Pernai buvo parsigabenęs iš 
Liepojaus Keletą vagonų su- 
pero, o šiemet visi nariai ima 
iš žydelių. Ratelis beveik nuo 
pavasario neturėjo nei vieno 
susirinkimo. Priežasčių to 
daug yra. Vieni nariai nen< - 
ri pinigų dėti, nes bijo, kad 
ponams netektų; mat pirmai
siais metais susirinkdavo po
nų keletas. Kiti vėl šneka, 
kad nežiną, kokiems reika
lams sudėti pinigai nueina. 
Kad ir šių metų „Žemės” No 
7 yra rašyta S. B... s, jog bu
vo atskaita, bet daugumas 
negirdėjo jos skaitant. ,.Že- 
mėje”-gi nėra par<xlyta, kiek 
ir kur išleista, kiek lieka. 
Dar priežastis sunykimo rate
lio, kad kalbėtojų nebėra. 
Iš žymesniųjų narių vieni ne 
besilanko, kiti išvažia vo Aine- 
merikon. Tamsesnieji nariai 
visai atsisako nuo ratelio.

[Iš „Lietuvos Ūkiu."J

Su Naujais 1910 Metais
Iše.s pirmas‘ Laisvos Minties” nume

ris /įsirašykite, kas n,-užsirašėte, idant 
i. e r: .rovė žinotų. ku-k ekz.empliorių rti- 
kia atspauzdinti. Kaina metams £2.oo, 
į visi metų $l.oo. j Lietuvą $2.50. Prie 
"LAISVOS MINTIES” bendradarbiaus 
įžymus Lietuvos rašytojai.

Dar galima nusipirkti "LAISVOS 
UIN'I’IES” akelio*. Akcijos kaina^l0-oo 
parduodama ant išmokėjimo 4 mėu. lai
ke. Pinigus siųsk šiuo adresu:

Dr. J. Šliupas.
1410 N. Mainave.. Scranton, Pa.

Redakcijos adresas:
■ LAISVA MINTIS ’,

1102 Blair avė.. Scranton. Pa.

Gardnerio lietuviams.
Jei da kas nežinojo, kad Gardneryje 

randasi tikra lituviška krautuve, kurioj 
galima gauti visokių valgomųjų daiktų, 
tai perskaitęs šį pranešimą, tegul ateina 
persitikrinti po No. 75 Beker street, pas 
T. Jezukiavičių

Prašom neužkenkti!
Męs Lietuvos Sūnų Draugystė, Law- 

renee. Mass. pranešam iš anksto drau
gystėms aplinkinių miestelių, kaip llol 
verhil’io, Lowell’io, Našlį u a ir kitų, 
idant nerengtumėte balių ar kitokių pa
silinksminimų tą vakarą prieš ..Thanks- 
given day”, nes mųsų draugystė yra 
nutarus balių su perstatymu ..Išgama” 
ir kitokiais žingeidumais. Todėl gerbia
mos draugystes virš minėtų miestelių, 
nuoširdžiai kreipiamės į jus perspedami, 
kad neįvyktų vienu kartu, nes užkenk
tume vieni kitiems; užkenktume lodei, 
kad jaunuomenė skaitlingai lankosi ant 
pasilinksminimų. Pagalinus priduriame 
tą, jog mųsų baliaus puse pelno eis ant 
mokinimosi čia susitverusio beno( Nemu
nas), o kita pusė kitokiems apšvietos rei
kalams.

Širdingai užprašome svečių iš kitur 
ant pasilinksminimo ir tuomi prisidėti 
prie visuomeniško ir naudingo darbo. Už 
3 sanvaičių prie (Thanksgiven d»y) bus 
apgarsinta mųsų balius „Tėvynėj”

L. S. D.“Kom itetas.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadway, So. Boston.

Svarbi Naujiena
Broliams Lietuviams

Nėra žmogaus kuris vaik
ščiotų b<- rūbų! Todėl šiuo- 
mi pranešame visiems, kad 
siuvame visokius naujausios 
mados rubus už labai pigą 
prekę.

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 Ovorkotą 
pagal savo norą.

Musu prekes:
Gerą, naujausios mados 

siutą, męs pasiuvant, prade
dant nuo

ir nugsciau.

Rudeninius Over
Kotus (piešeius) 

pradedant nuo

1S.00
ir augščiau.

Libai geros ir tvirtos suk
nios naujausio stailo

KELINES)
UZ ^3.00

Antonovo komedija „Bomba”. 
Tiesa, išpildyti atsakančiai 
roles toje komedijoj yra sun
ku, vienok mųsų aktioriai bu
vo išsilavinę neblogai. Kome
dija taip juokinga, kad pub
lika tik su mažomis pertrau
komis kvatojo, net laukti lo
šėjams reikėjo, kad išgirstų 
jų žodžius. Nuolatos buvo 
garsingas delnų plojimas.

Reikia stebėtis, kad darbi- 
ninkai, i»er dienas nuvargin
ti darbe, taip atsakančiai iš- 

’silavina lošti. Turime būti 
dėkingi autoriams, kurių vei-

i Pasvalietis.

Patarles ir aforizmai.
Jeigu stiprus žmogus pris- 

pažįsta klaidą padaręs, tai jis 
tuomi pasitaiso, jeigu tą patį 
padaro silpnas — jis tik pa 
siteisina. * ♦

♦
Paikas visados būna 

nėdintas savimi.
* *♦

Paikas visada pajuokia iš
mintingus. Išmintingi gailisi 
jo.

užga

Žagare (Šiaulių pav.) Se
niai jau prakilnesnieji lietu
viai sumanė įsteigti Žagarėje 
progimnaziją ir leidimą iš vy
riausybės gavo. Vienok šis 
užmanymas iš davatkinių pu
ses sutiko daug kliūčių. Iki- 
šiolei jis nėra dar įvykdintas. 
I)avatkiniams pritaria ir mu
sų kunigai Kol mūsiškiai 
viens kitam pinkles audė, at
sidangino Jatvys iš Kuršo ir 
atidengė prekybos mokyklą. 
Tuotarpu progimnazija mums

kalais naudojamės ir teatrų butų labai ir reikalinga Gė- 
rengejams, nes jie daug nau-!da visiems tiems, kurie tą 
dos atneša visuomenei.

K. Arminas.
darbą ardė ir ardo.

Gilis.

ir augščiau.

ŽIEMINIAI OVERKOTAI, labaifceros gelumbės

''"nuo’1“ $16.00
Neužmirškite,kad toji dirbtuvė tai jūsų brolio lietuvio!

ir pagal geru
mą augščiau.

Meldžiam neužmiršti vietos ir adreso.

222 Broadway, S0. BOSTON.



KELEIVIS

Vietines Žinios. Pa i ieškoji mai
Nuo 2 d. spalio Bigelov mokykloj So. 

Bostone, prasidėjo vakariniai kursai. 
D'l geresnio išlavinimo lietuvių šįmet 
' liestas priėmė dvi lietuvaites mokvto- 
j Tokiu budu dabar yra trįs lietuviai 
mokytojai: p. J Siivkauskas. jutnele 
I '. Stanaičiui ir panele O.MizaUcki’Jtė

Lietuviai, nepraleiskite gerv-s progos 
Į mokyklą priima ir visai nieko 
Laučius. Mokiuimosi valandos 
i si 9 vakare.

netilo
nuo 7

Pereitą nedelę Brighton'o šv.
'>r-ste apvaikščiojo 40 m sukaktuves, 
ietuvių immigracie-s į Suvienytas Val

stijas. Tam tikslui surengė prakalbas 
Kalbėjo kun J Žilinskas, Dr. F. Matu- 
aitis, 1*. Stanis ir J. Gegužis iš So. Bos 
ono. Kalbėtojai daugiau^ai skatino 

klausytojus prie mokslo. Išleidimui va
dovėlių suaukavo #14.60. Žmonių susi
rinko daug. Žinrint į visą reikalų sto
vį. galima pasakyti, kad Massachusetts 
.ietuviai žymiai pradeda j>akilti ir su
prasti visuomeniškus žmonių reikalus.

J urgio

l*ajieškau savo drangų Jotu> Beržinio. 
Dolbinų kaimo. gyvena Chicago, 111. 
Juozapo Matuzo, Žiūriu kaimo, gyvena 
Wiskonskin. Pranciškaus Adomaičio, 
gyvena New Jercy ir Klemenso Kriščiū
no. Visi Kauno gub.. Šiaulių j a.v.. 2a- 

Jie l»ats.* arba kitas 
ię šiuo adresu.
Jonas Mėlis.

2* W Broadvay So. lioslon Mass.

Pajieškau švogerio Pranciškaus Nor
muoto. Pirmiau gyveno Brokelende. N. 
Y., dabar nežinau kur. Turiu didelį rei
kalu. todėl meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu.

š®4 LIETUVIAI.
Si uotui pralte'-u kad statau uauju* ir 

pataisau senus namus. Nupenlinu na 
n.us ir visokius torničiua. Reikale kreip
kitės šiuo adresu.* St

F KE1ZIS (KAEZES)
277 Br«>a«iw;,v. So BosTgN.

P. J. Kaunietis.

garės parapijos. 
t< įkris duot žiue

117

todėl meldžiu atsišaukti šiuo ad

Kazimieras Norkus.
Bell avė.. Mc Kees Kocks. Pa.

Paješkau savo dėdės Povilo Urbono. 
Kauno gub. Vilkmerge* pav. Raguvos 
vals. Tileikių kaimo, šeši melai Ameri
koj. Jis pats ar kas kitas suteikit 
žinę šiuo adresu.

Jurgis Urbanas.
32 Glenvvood avė..

Bringhatnton N. Y.

ma

Nedėlioj, 17 d. spalio Cambridge Lo
mos Dukterų Dr-stė reugia iškilmingas 

prakalbas Nepraleiskite progos neatsi- 
ankę. nes bus apkalbama daug svarbių 

dalykų.

Iš 11 į 12 spalio naktį Bostone likos 
nužudyti ant elektriškos kėdės 3 chioie- 
ėiai, kurie dveji metai atgal surengė 
:atp savo tautiečių skerdy nę.

12 spalio Bostono teismas pasmerkė 
aun. Collin. 80 metų amžiaus, vienam 
menesiui į kalėjimą.už tai. kad jis atsi
sakė liudyti nagrinėjamoj byloj. į kurią 
bvivo pasauktas kaipo liudininkas.

PRANEŠIMAS
So. Bostono ‘‘Lietuvių Ukesų 

Kliubo” sąnariams.
Šiuomi pranešame, kad sekantis Kliu- 

tx> susirinkimas atsibus nedėlioj. 17 spa 
lio (Oct'.l er) 2 vai. po pietų, lietuvių 
salėje. l<-6 Broadvvav Ext., So. Bostone. 
Te k itės visi nariai pribūti ant paskirto 
laiko Norintiejie prisirašyti pri.- virš 
minėtos Dr stės. teipg užpra'omi.

Su jvagarba KoM>TETAS.

I:

i

Vardas ir pravarde 

Pačta...........................

H

i

Pajieškau pusbrolio Juozo Avsiejaus. 
paeina iš Kauno gub.. Panevėžio pavie
to. Biržių parapijos. Braškįųsodžiaus. 3 
metai Amerikoj, kas apie jį žino mel
džiu pranešti šiuo adresu:

Mikolas Avsiejus,
52 Gold st. IVorcester. Mass.

Pajieškau savo dėdės Povilo Vibono. 
Kauno gub.. Vilkavišk iu pav. Kaguovos 
vals. Tileikių kainu-, šeši metai Ameri
koj. Jis pats ar kas kitas suteikit man 
žinia šjuo adresu.

Jurgis V i lamas.
32 Glewood avė.. 

Binghamton. N. Y.

Pajieškau Mikolo Adukaičio. Kauno 
gub.. Šiauliųpav . Rudinu sodžiaus. Jau 
apie 4 metai Amerikoj; pirm.au gyveno 

h I’.et . N Y Todėl kas apie 
jį žino, arba jis pats teiksitės pranešt 
šiuo adresu:

Pranas Ramanauckas 
z3 Lambert st..

E. Cambridge. I.ass.

TEATRAS ir ŠOKIAI.
Lietuvių teatrališka kuopa iš Camb

ridge. Mass.
1G Spalio (October) 1909
perstatys keturių veikmių dramą 'Pirmi 
Žingsniai". Tas bus Turu Halle. 29 Mid- 

• dlese.v street. Boston. Mass. Prasidės 
s va), vakare. Kviečia visus atsilankyt 

komitetas.

Parsiduoda tbmiriai!
Kadangi pasirengę esame išvažiaoti į 

Lietuvą, parduodame labai pigiai forni- 
čius. Reikalaujantieji kreipkitės šiuo 
adresu:

J. Tamulis.
69 Porterst., Cambridge, Mass. »<'■

Parsiduoda storas.
Parduodu valgomųjų daiktų krautu

vę. Kas nori įgyti gerą krautuvę už prt 
einamą prekę, kreipkitės šiuo adresu: 

S. Steponavičiau
108 Dean st.. Norwood. Mass. z4

Ypatingai

LIETUVIAMS
Man. J. 'Zupkauckui. malonu 

pranešti savo tautiečiams, kad aš 
dirbu didžiausioj drabužių krau
tuvėj Bostone

662 672 Hashington street, 
(kampas Beach street).

Jeigu jus reikalausite ką nors iš 

paredu, czeveryku ir papuoszimu 
kaip suaugusiems teip ir vaikams.

Uzeverykai Moterims 
ir Vyrams.

A- tikiu kad busite labai užga
nėdinti čia atėję, nes visokių ta
vorų prekes mųsų Store daug pi 
gesn-s negu kituose Storuose Bo
stone.

Iškirpk šį apgarsinimą ir atnešk 
į musu štorą. už ka gausi 5 pro
centus nuolaidos Su godone

J ZUPKAUSKAS.

HARRIN’S Co.
662—672 Washington st. 

BOSTON, - - M V S.

50,000 KNYGŲ
DYKAI DĖL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyra Ligonio

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus og-ausite didelos vertes 
knygelė. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjinia, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvet isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negauaame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigeles. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, o mas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L.701 Northvvestem Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, III. 

Garbingai Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.

Statas

No. 1005. — Gvarantuotas per F. W. SEVERĄ CO., sutinka su tiesomis 
apie Valgius ir Vaistus nuo 30 Birželio 1906 metų.
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flr sergi inksiu liga?
Jeigu teip, tai malonu tau bus išgirsti, kad tūkstančiai ser
gančių inkstų ir kepenų liga, o teipgi ir pūsles liga, tuojaus 
pasitaisė, kada pradėjo vartoti

Severos vaista dėl inkstu ir kepenų.
Ias vaistas nėra nauju išradimu, jis perejo ilgus bandymus 
ir visuomet atneše geras pasekmes gydyme ligų, kurių esti 
šitoki apsireiškimai:

Skausmas strėnose,
Kulšių skaudėjimas,
Užimąs galvoje,
Patinimas pėdų ir kauliukų 
Sauginas ir šiurkštumas odos,

Baltai-geltona išveizda, 
Patinimas poakių 
Nesulaikomas šlapinimasis, 
Skausmas šlapinanties. 
Smiltis šlapimuose.

Jei patėmysi pas save kurį nors nors iš viršminetų apsireiš
kimų, tai tuojaus imk mųsų gyduoles, kurios tikrai prašalins 
ligos priežastį. Suteiks palengvinimą perkruvintienas inks
tams, nuramina suerzinimą pūslės ir palengvina užsidegimą.

Iailčin<si <sVPikll “Pavoju už Jūsų pasekmingas gy-
U UUIdol Vlodl oVCIhU. duoles dėl inkstų ir kepenų. Paėmus 
man tų gyduolių sulyg jus nurodymų, ligos apsireiškimai tuojau išnyko ir da
bar jaučiuos visiškai sveiku’’. VVilliam Otto, Vernon, Texas

2 bonkos 50c. ir $l.oo.
Parsiduoda pas visus aptiekorius- Neimkit jo vieton kitų vaistų.

FIZIŠKAS SILPNUMAS. 
^Didžiausioms priežastimis fiziško nu
silpimo, tai sunkus virinimas viduriuo
se, užkietėjimas vidurių, tužlige. male- 
rija. stoka kraujo, (ypač moteris, at
liekančios motinos priedermes), bemie
ge, persidirbimas ir susirūpinimas.

Severos Gyvasties Balzamas
išrišo paslaptį, kaip gelbėti sergan

čius ir atsako gydyme visų angsčians 
minėtų ligų. Sugrąžina fizišką spėką 
ir įveda organizmai) naują gyvastį.

Kaina 75c.

VIETINIS GYDYMAS.
Išlaukinio užsidegimo skausmas pa

daro kartais naudingą žmogui pertik- 
rinimą. nes jjs žino tuomet, kaip rei
kia saugoti savo kūną ir kad į laiką 
pradėti jį gydyti

Severos šv. Gothardo Aliejum
Šitas aliejus urnai prašalina skaus

mą, paeinantį nuo sužeidimo, nžgavi- 
mo, aį>degimo ir visokios rųšies reuma
tizmo. neuralgijos,strėnų skaudėjimo, 
scijatikos ir kitų.

DAKTARO PATARIMAI DOVANAI.

W. F. Severą Co. ced‘" r,pds

Naujausių madų rubaiuvys. Siuvasi 
visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva
lome. išplaujam piet mas ir išprusiname 
Darbą atliekame visados am pažadėto lai 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės v įeia:

254 W. 4 th st., Sc. Boston, Mass. j
O? X Al J IENA!

“BROADB1NE 1IALL”
311 Albanv. ir kampas lfover s t n eis. 
išsidupda ant vestuvių arba šeip ko-

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN ' 

Di< 1 ž ia usia k ra u tu vė če very k ų 
ir pasipuošimų S> Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus tr vaikams če- 
verykus. Užlaikom teipgi visokias skry 
bėles, marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
|as mus.
233 Bronįw;iy. So. Boston.

1011N F X () I A N kiems non. pokyliams., nu visais reika-** E 11.1 1j. IYVIjAI’ 
lingais rakandais už $15 00. naujausios mados

Savininkas j. sidman. 3^- Graborius ir Ralsamuotojas
20 Laconiast. B*ston,Mas8.! Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

Telephone 1364-4 Tremom. kuogeriausiai už nebrangią prekę.
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GERIAUSIA akušerka

F. STROPIENE
Pateigusį kursą M'ouians Medical 

College Baltiuiore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

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

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W - Broadvvay kumpas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir Į>er laiškus, o 
nięs pereipresą gyduoles prisiusim

kuogeriausiai už nebrangia prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvvav.

■*

S. B. 1LE1N
Visokie cigarai, tebakas ir ciga- 

retai pagal vvholesale ir retail 
prekių. Užlaikom gražiausius at
virus la.šiolius ir rusišką ir tur
kišką tabaką.

228 Broadvvay
kampas C st.

South BOSTON, Mass

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiaj. Ateikit tie- 
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 RiComont

NErtP5IQrtUK PrtTS SAVE.
Vynsi ir moteris, kurie aj>sigaudiuėj4 patys, yra didžiausi savo

priešai. Dievas davė Tau sveikatą, tą didžiausią turtą, idant ją ser
gėtume! ir atsakančiai naudotumeis. Didelės upės susilieją iš mažų

upelių. Didelis medis išaugą 
iš uiažų atžalų teipgi ir sun
kios naikinančios žmogų — li
gos ir išsipletoją iš menkų 
ajisireiškimų nesveikumų; to
dėl jei pajutęs tuojaus nesi- 
gydysi o sakydama lauksi ry- 
tejaus, tada apsigaudiuesi 
patsai sarę.

Neapsigauk patsai save be
laukiant rytojaus; ateik ar 
rašyk dar šiandien lietuviškai, 
t*es gerai žinomus paaauleje 
Profesorius, kurie tuojaus 
Užsiūta Tavo sveikatą, sutei
kiant vaistus ir jagelba, teip 
kaip ir tk uis tūkstančiams iš
gydytų. ka jau kit| daktarai 
buvo atsisakę, u us tojau t vil
ties. N< apeiga udiuėk pats
save, ilgiau. Neatidėliok, kad 
iš menkų nesveikumų, pasi
darytų didelė liga. Bet jei esi 
jau ajisileidęs ir liga yra pa
vojinga, ueuustok vilties, nors 
kiti daktarai neišgydė. Musų 
garsus Profesoriai yra atsižy
mėtą Medicinos mokslę ir ži
no ką ir kada reikia daryti iš
gydymui, kada kiti nesujegė 
pagelbėti. Atsilankyk ar para-

uždėto jas 
Collins N. Y. Medical Instituto.

* The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE
140 Mest 34th Street. New York. N. Y.

Dr. J. J. McGlade, Dr. J. F. Coyle, Medical Direktoriai.

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

’ Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsiąją knygą, Dr. E.C. 
Collūis, "Vadovas in Sveikatą", jiarašytą lietuviškai.

G E RI A U SI A S

Anv>

dirbtuvė yra įrengta

Rusiška- Lenkiška- Lietuviška
Jk FTIEK A_

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagn neturi mano kataliogą rašyk šendieno apturėsi gereusių armonikų, skrlpkų 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziegorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masytiukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kalboi, gražių popierų dvi rasimo grumatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotaisoplink konvertais tuzinas už 25e
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas w 

; seno ir naujo testamento lietuviškom literom ptislap. 1127 dručei abda- 
: ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dekavoja už ižgydynta, 14 K 
paauksuotas ant 20 metų preke $3.00. prasto $1,00. Prisiųs- 
kitę savo 'ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio meto ka
talogą dvieili su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

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

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

Sveikatos pa tarėjo
D-ro JONO E. THOMPSONO

Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSOS 
pilnai gvarantiioja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 

’ paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
j-kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 

! New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi- 

. cinos. chemijos ir chirurgijos.
Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro

niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 
j tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
i kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
i išdykumo ir savižagvstės.

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va- 
; landas.

Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 
nors liga, neprivalo leist laiko, bet tuo
jaus prisiųsti D-rui Thomson’ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa
gelba, kuria tikrai išsigydęs. Išgydy
mas gvarantuotas. Patarimai veltui.

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

jei turėjot parašykite koką.
Ar neužstimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda

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

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu buduapturėsite pilną sveikatą.

Meldžiame kreiptis šiuo adresu.*

DR. J. E. TH0MPS0N,
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.

Kaina 50c.

ran-

to-

Y.

Mano
šiai, naujausios maitos įrankiai, 
k u datbą artistišk-ū 
fijas kuopuikiausiai.

puikiau 
Atlie 

Padarau fotogra 
malevoju natūra 

iiškom parvom. iš mažų padidinėju ir it
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
TEISINGIAUSIA APTIEKA*

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

Williani <’. Brūzga. 
John J. Lovvery 

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

: Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis Ienkiškai-lietuviškas dak-

■ taras Bostone ir Massachusetts Valsti.Sj
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
“ 6 vai. “ 8 vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 
BOSTON, - - MASS.
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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 I). St., 

South Boston, Mass.
---------------------
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Offiso Telepli. 397-1 Cambridge.
Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

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

i

OFISAS:
53 5th street> CAMBRIDGE, Mass.

Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. vieta: 37 Fift street Cambridge.

i

Tėmykit! Temykit
DIDELIS PARDAVIMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 

tės. Sijonai. Šlebes. teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrynios, valyzos. viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

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

South Boston, iMasu.

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikiausius gėry mus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėry mus 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, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spkci a i.išk l’MAS.

366 Second So. Boston, Mass

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei 
singia usią rodą {>er laišką dykai.

Kaip išgydyti Rupiurą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Didervi- 
les. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysči ų. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRUNDZACO.. 
Broadvvay A S. S st.. Broolykn.N Y.
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Waltham ir Elgin
* laikrodėliai: auksi- 

į/ niai, sidabriniai ir
nikeliniai.

*
*

*

*
*
*

*
*

387 Washingtcn st., (vienus trepus) BOSTON, Mass.

Mųsų ta vorai yra 
augštos vertės, bet *

Laikrodėlius
kainos visų tavorų 

labai žemos.

*

*

&
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*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus

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

Washington 
Jewelry Co.

pirm.au

