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Uicni/ino 71111AO ,ei8taJai valdžiai” skonio ne- 
■ luUIlIUv LIIiIUO Ka<U, a tai Rusijoj) 

tiesos. Bet galima nuo tokių 
tiesų ir apsisaugotu arba, tei
singiau sakant, prigauti jas. 
Štai atsitikimas: mieste Žito- 
rnyre ėjo laikraštis ,, Počtovy- 
ja Izviestija” ir gerai uždrožė 
tai nuo „Dievo leista ja i val
džiai”, už ką toji valdžia ir 
nusprendė tą laikraštį užda
ryti. Dažiuojo apie tai leidė
jai ir tuojaus laikraštį per 
krikštyjo: vieton , Poč. Iz- 
viestija”, pavadino: .,Poč. 
Vieati”, reiškia: pasmerktas 
ant mirties laikraštis mirė 
pirm išpildymo nusprendimo, 
o jo vieton užgimė naujas ir 
prie tojau negalima kabintis, 
kol neprasikals iš naujo. Ge
rai, kad tokios kvailos tiesos) 
egzistuoja.

Nauja Sodoma-Goniora.
Iš Peterburgo mums tele

grafuoja: Stačiatikių vienuo
lyne susekta nauja Sodoma 
Gomora. Vienuoliai su vie 
įmotėmis keldavo tokias or
gijas naktimis, kurių aprašy
mas plunksnai nesiduoda. 
Vyriausijį vienuolį numesta 
nuo vietos, o kitus pasodinta 
coliuose meta votis už ,.grie- 
kus”.

Įdomi byla.
Peterburgas. — Generolas 

Pistalkors apskundė kuni
gaikštienę Šachovskiene ant 
100.000 rublių.

1 Jklykas dėjosi taip: 
Anais metais generolas Pis-

IŠ RUSIJOS.
• ------------------------

Liepojus.
Rugsėjo 1 d. iškratė ir su

ėmė A. Baranauską. Dar nė
ra metai, o jau ši ketvirta 
krata buvo pas tą žmogų. Nė 
sykį nieko uždrausto nerado- 
Ko-gi nori?

Kiek nužudyta.
Šią savaitę nuteista nužu

dyti 28 žmonės: nužudyta — 
1 žmogus.

Nekas per baikos.
Rusų vyriausybė ir juoda

šimčiai nerimsta iš apmaudo, 
kaip Suomija, atgriebusi au
tonomiją, dailiai sau gyvena. 
Už tai ir jieško visokių prie
kabių. Jau pereitame nume
ryje buvo rašyta, jog rusu 
vyriausybė užsimanė, kad 
Suomų Senato protokolai bu
tų išversti į rusų kalbą. Da
bar vėl paliepė į 3 dienas iš
dirbti sumanymą, kada Suo
mijoj gali vartoti ne rusiškas 
vėliavas. Ale tas tai dar vis 
mažmožiai. Bet rusų vyriau
sybė reikalauja, kad Suomija 
mokėtų kas metai po 20 mili
jonų markių už tai. kad suo- 
mams nereikia eiti į rusų ka
rei vi ją. O pagal 1878 metų 
konstituciją ir 1905 m. mani
festą suomams to visai nerei
kia. Ligšiol šitą klausimą ru
sų vyriausybė ir Suomijos Se
natas dar šiaip taip vilkino, 
bet dabar vyriausybė parei- talkors įsimylėjo į tūlo An

drejevo pačią. Moteriškė jį 
pamylėjo taipgi ir pradėjo 
jieškoti kliūčių, kad persi
skirti su savo vyru, o ištekėti 
už generolo. Andrejevas iš 
pavydumo pačią nušovė. Nu
šautos moteriškės liko duktė, 
kuri ištekėjo už kunigaikščio 
Šacliovskio. Dabar gi gen. 
Pistalkors reikalauja nuo jos 
per teismą sugrąžinimo šimto 
tūkstančių rublių, kuriuos

kala vo stataus atsakymo. Ži
noma, Suomijos senatas-gi, 
nenorėdamas griežtai eiti 
prieš žmonių norą, atsisakė 
nuo savo vietos. Dabar Suo
mija likosi be jokios „pildan
čios” valdžios. Caras dabar 
paliepė tam pačiam senatui 
dvi nedėlias pildyti savo par
eigas. Kas bus po dviejų ne- 
dėlių — nežinia. Bet žinant, 
kad rusų vyriausybė jaučiasi
dabar save „stipria”, galima jis išleidęs su nabašninke jos 
tikėtis, kad ant gero suomams motina.
neišeis. Pažiūrėsime. .ii.. ■ -i.-mRusija pradeda „kilti .
Gubernatorius po sudu. Jeigu pirma buvo kalbama 

Pastaruoju laiku taukiau ap;e Rusijos nupuolimą, tai 
kliūva ir dideliems ponams, dabar prisieina kalbėti apie 
Štai kad ir Vitebsko guber- jos kilimą. Dabar ji pradėjo 
uatorius Geršau-Flotovas. |stropiai rūpintis apie pakili- 
Tos gubernijos vyresnieji po- mą, ir tai nepaprastą pakili- 

imdavo net per nią, nes ji bando kilti ant or
laivių. Orlaivininkų priviso 
pilna Rusija ir jie tuoj pra
lenktu francuzusir vokiečius, 
tik... po plynių nesiseka: 
kaip tik pakįla, tuo nupuola 
ir arba kojas išsisuka, arba 
visai užsimuša. Neseniai atsi
buvo bandymai vieno tokio 
orlaivio, „Vannovskyj” var
du, kuris pakilęs tuojaus 

■ sprogo, užmušdamas keletą 
žmonių. Po tam atėjo eilė 
naujam orlaiviui,kuriam duo
ta poetiškas vardas , .I^ebed” 
(gulbis) Abelnai buvo mano
ma kad „Gulbis” turi skrys- 
ti gerai. Susėdo drąsi e jie avi- 
jatoriai ir paleido ,,Gulbiai”

licijos „cinai” 
prievartą kyšius. Apskundė 
juos gubernijos valdybai. Gu
bernijos valdyba atrado juos 
kaltais ir, žinoma, norėjo jau 
atiduoti teisman. Gubernato-' 
rius to nusprendimo nepa
tvirtino. Vėl ėmė eiti skun
dai, bet jau į senatą. Na, ir 
senatas dabar atrado, kad tas 
gubernatorius „perdaug pasi
didino savo valdžią”, ir už tai 
dabar padavė jį po sudu.

Kvailos tiesos.
Rusijoj, jei kokis nors laik

raštis prasikaslta prieš išmin
tingąją Mikės valdžią, tai vi
sados tampa nubaustas užmo
kėti už tą įžeidimą baudą, o 
jei įžeidimas per daug skau
dus, tai tokį „revoliucijonie- 
rį” ant visados uždaro, reiš
kia, nužudo jį kaip žmogų ir kęs pagal 
tas jau daugiau nuo ., Dievo užtaką...

bet nepuolė dvasio.

,,Duktė tavo ypatiškai krei

Boston, Mass., 21 Spalio |October| 1909 m.
..EnterbdasSkcond-Clas“mattkk" Fkbkcaky 23, 1905. at the Post Officr at Boston. Mass.. undek thk Act of Congkkss of March 3. 1879.”

Atsibuvo da vienas bandy- pamatyti savo klientą, kada 
mas. Tas užsibaigė be nelai- jį vedė aut nužudymo. Fer
mių, tik orlaivis nenorėjo , rer išėjo iš savo celės po stip- 
klausyii styro; sparnai sukėsi ria apsauga ir nors žinojo kur 
su dideliu triukšmu, o greitu- jį veda,
mas buvo 3 kilometrai į va ir ramiai ėjo su tvirta energi- 
laudą, kuomet pa prastas ei- ja. Tuom tarpu prisiartino 
getą į valandą padaro 4 kilo-, prie jo advokatas ir tarė: 
metrus.

Aut galo atsirado garsus pėsi pas karalių Alfonsą ir 
Tatarinovas, kuris apskelbė, su ašaromis meldė dovanoji- 
kad jis padarysiąs tokį oriai- mo tau gyvasties, bet karalius 
vį, prieš kurį turės pasitepti buvo kurčias ir užtvirtino 
visi Wrightai ir Zappelinai. baisų nuosprendį.” Paminė- 
Sudėta jam 200.000 rublių jimas seneliui jo vienatinės 
ant padarymo, praėjo metai dukters, sujudino tėvišką šir- 

1 laiko ir pasirodė, kad tasai 
rusų genijus nieko nepadarė. 
Tatarinovo orlaivis iki šioliai 
da nepakilo, bet 200,000 rub. 
nulėkė, kaip miglos į orą.

Taip tai šiandien kįla Rusi-
ja-

Užmušimas kalinio.
Rusijos kalėjimų vyriausy

bė išleido prisakymą, kad 
sargyba šaudytų į visus kali
nius, kurie tik per grotus į 
lauką žiūrės- Pasekmėje to 
prisakymo jau keletas kali
nių liko nušauta. Dabar 
„Rieč’’ patalpino ištrauką iš 
kalinio laiško, kuri skamba 
šiteip:

„Šiandien, kada vedami iš 
' vieno kalėjimo į kitą išėję 
laukan pradėjome atsisveikin
ti su pasiliekančiais savo drau
gais, kurie žiurėjo iš už gro
tų. išgirdome šūvį. Iškarto 
manėme, kad šūvis buvo pa
leistas į orą, bet vėliau pasi
rodė, kad oficierius liepė šau
ti į kalinius, kurie siųsdami 
mums paskutinį atsisveikini
mą stovėjo prie lango. Pasi
girdus šuviui visi kaliniai 
nuo langų atsitraukė, bet 
kulka papuolė į geležinę gro
tą, o nuo jos atšokdama vieną 
kalinį ant vietos užmušė, o 
du sužeidė.”

turėjo žinoti, kad stojame už 
Ferrerą. Todėl, jeigu pas 
niurni dabar kas nors atsitiks, 
kaltė puls ne ant žmonių, 
bet ant Edvardo septintojo.

,,Socijaiistų partijos prie
dermė — pareikalauti parla
mente, kad Išpanijos pasiim
tinys apleistų mus rubežius. 
Jeigu jis negalės išsinešdinti, 
tai męs jį pajudinsime”.

Melagingos paskalos.
Rymas. — Popiežius buvo 

priešingas nužudymui gar
saus profesoriaus Ferrero il
si untė Alfonsui patarimą, 
kad dovanotų jam gyvastį, 
bet Alfonsas pasiskubino 
nuosprendį išpildyti pirmiau, 
negu gavo nuo popiežiaus ži
nią.

Tokias paskalas paleido į 
svietą Vatikanas.

Išpanijos gi pasiuntinys 
Vatikane visai priešingai kal
ba. Jis sako.Jkad jis negavęs 
okios žinios, kas lytėtusi 

Ferrero gyvasties ąrba mir
ties. Kitas Išpanijos pasiun
tinys prie karališkojo dvaro 
talijoj taipgi negavo jokios 

žinios.
Aiškiai matosi, kad įpėdi

niai .,šventosios inkvizicijos” 
nori apdumti pasauliui akis. 
3et jau ne ta gadyne, žmonės 
taip aklai jau nebetiki ,,šven
tų” vyrų žodžiams.

Kada atėjo žinia, kad Fer- 
rer jau nukankintas, sujudo 
visas Rymas. Tą pačią dieną 
įvyko keliolika susirinkimu, 
o žmonės, pertraukdami pra
kalbas, nuolat šukavo: „Gar 
be Ferrerui per amžius’” 
„Šalin jezujitai!” „Šalin at- 
galeiviai!”

1$ AMERIKOS
Metas V.

ŽINIOS 1$ VISUR.
Ferrer sušaudytas — di

deli protestai.
13 d. spalio telegrafas iš Iš

panijos atnešė liūdną žinią. 
Dr. Francisco Ferrer krito 
nuo šūvių Alfonso kareivių. 
Ferrer buvo beveik tokis žmo
gus, kaip Rusijoj Tolstojus. 
Jį apkaltino už kurstymą žmo
nių ir vadovavimą revoliuci- 
jonišku judėjimu.

Kada pasklydo gandas, kad 
iš dvylikos šautuvų kulkos 
jau pervėrė prakilnią nenu
ilstančio senelio krutinę ; vi
sur pakilo protestai.

Ferrer’o advokatai teipgi 
liko pasodinti į kalėjimą, nes 
nesigailėjo valdžiai papeikian
čių žodžių.

l’rieš sušaudymą to numy
lėto žmonių senelio, galėjimą 
apstatyta drūta sargyba, nes 
valdžiai buvo baisu, kati su
kilę žmonės ne ateitų išgriau- 
ti’tos nelaisvės mums, kuriuo
se Ferrer’ui buvo nuspręsta

sparnus. Ir viskas butų gerai, numirti. Į kalėjimą atėjo ku- 
kad , .Gulbis’’ visai prieš avi-1 nigas, bet Ferrer’as jo nepri- 
jatorių norą, nebotų patrau- siemė.

savo būdą i Finų

dį ir jis giliai nusiminė. Bet 
greitai ir vėl nusiramino ir 
drąsiai ėjo toliau.

Budeliai pastatė jį ant kraš
to iškastos duobės ir užrišo 
akis. Pasigirdo katalikiško
jo generolo komanda, ir dvy
lika kareivių ištiesė šautuvų 
vamzdžius į didžiojo mokyto
jo krutinę... Generolas me
tė paskutinį žodį: šauk! ir 
šiltas kankinio kūnas įgriuvo 
šviežiai iškaston duobėn.

Kol parako dūmai ore išsi
sklaistę, geriausis Išpanijos 
suuus jau nebegyveno.

Kūnas Feirer’o dingo nuo 
žemės pavirišaus, bat vardas 
jo bus įrašytas į žmonijos is
toriją neišnykstančiomis rai
dėmis.

Tegul jo dvasia, įkvėpta į 
liaudies širdį, išauklės pagė- 
žą despotams, o iš pralieto jo 
kraujo keršto nešėjas užgimis.

Pert mukę pamaldas.
Tulon, Francija. — Nedė

lioję, kada ėjo Ferrerinė de
monstracija, dalis demon
strantų suėjo kaledron ir 
pertraukė pamaldas. Abelnai 
žmonės įniršę ant valdžios ir 
kunigijos.

Trukšnias Londone
Londone pereitoj nedėlioj 

surengta tokį protestą dėlei 
nužudymo Ferrer’o, kokio to 
miesto gyventojai neatsime
na. Demonstracija, kurioj 
dalyvavo tūkstančiai žmonių, 
karštai protestavo prieš savo 
karalį Edvardą, kad tas turė
damas įtekmė ant Išpanijos 
žmogžudžio Alfonso, nieko 
neveikė kaslink sulaikymo 
žvėriškų žingsnių Ferrero by-i
loje. bruzdėjimų galo nematyt.

Ant Trafalgar skvero, kur Kaip telegrafas praneša, nuo] 
po atviru dangum atsibuvo nužudymo Ferrero iki 17spa- 
da niekad Londone nematytas lio mesta 27 boml>os.

Revoliucija Ispanijoj.
18 spalio iš Madrido tele 

grafuoja, kad karalius Alfon
sas, kuris sutepė savo rankas 
profesoriaus Ferrero krauju 
ant sosto laikosi tik ačiū su
stiprintai apaugai. Jo palo 
cius pavirto į kalėjimą, iš ku
rio nėra išėjimo. Visoj Ispa
nijoj žmonės sukilo, kaip ju
ra laike audros.

Barcelona yra pati centras 
sukilimo. Areštai nesiliauja, 
kalėjimai kimšte prikimšti. o

Pasimatymas dviejų pre
zidentų.

16-ta diena 8Į*alio turėtų 
giliai įsidėti į Amerikos dar
bininkų širdis, nes toj dienoj 
jų prezidentas ponas Taftas 
širdingai suspaudė Meksikos 
budelio kruviną rauką.

Meksikos prezidentas Dia- 
zas yra nuožmiausi žmogumi 
ant žemės. Yra tai barbaras 
viduramžių laikų, nuo kurio 
turėtų šalintis kiekvienas 20- 
to amžiaus žmogus, o .ponas 
Taftas nuvažiavo pas jį pasi- 
draugauti. Gėda turėtų išde
ginti juodą dėmę amerikonų 
kaktose, kurie leidžia savo 
šalies atstovui bičiuliuotis su 
prispaudėju Meksikos darbi
ninkų.

Ir ko-gi ponas Taftas nu
važiavo pas Diazą?

Atsakymas uesuskus. Dia- 
zas yra tų pačių kapitalistų 
agentu, kurių ponas Taftas 
yra sėbru. Suvienytų Valsti
jų kapitalistai perka Meksi
koj kasyklas ir pliantacijas, o 
D’azas laiko prispaudęs žmo
nes. Atsirado revoliucijonie- 
riai ir pradėjo šaukti žmouea 
į kovą su prispaudėjais. Ir 
pradėjo liaudis kvėpuoti su
kilimo dvasia. Diazas ėmė 
žvėriškai persekioti vadovus. 
Vadovai pradėjo jieškoti pa
sislėpimo Suvienytose Valsti-1 
jose. Štai čia ir reikalingas 
pasimatymas su Taftų, 
ko jis ir neatsisakė.

Atkirto miestą.
Cliicago, III. — Daktaras 

A. Stone, gyvenąs Elgin, Ilk, 
atkirto šį miestą nuo visų su
sinėsimo centrų.

Anuomet telegrafo kompa
nija norėjo pervesti viršumi 
jo namų telegrafo vielas, bet 
jis to neleido ir neužilgo išva
žiavo į Europą. Kada pargrį
žo, ant jo namo stovėjo dide
lis stulpas ir buvo nutiesta 
24 vielos. Daktaras užsimovė 
gumines, užių>o ant stulpo ir 
nukapojo visas vielas, kurios 
krisdamos ant žemės metė 
glėbius žaibų ir šaudė kaip iš 
kauuolių.

nuo

i

taip didelis susirinkimas, ple
vėsavo raudonos ir juodos vė
liavos, o parlamento narys, 
Viktoras Grayson, kalbėjo:

,,Pagal mano nuomonės, už 
profesoriaus Ferrero gyvastį 
turi būti užmokėta. Bet jeigu

tvirkimo pačios atimu sau 
gyvastį, o aš esu niekuom ne
kaltas.’’ Velionis paėjo iš 
Kauno rėdybos,'Panevėžio pa
vieto, Pad biržės parapijos. 
Buvo geros širdies ir doras 
žmogus.

Vienas iš tų pat.

Baisi žmogžudyste-
Tiverton, K. I. — Pereitoj 

sąvaitėj netoli nuo čia atras
ta krūmuose nedidelį kupa- 
rėlį, kuriame buvo suvyniota 
į laikraštį dvi moteriškos ko
jos. Daktarai pripažino, kad 
prieš 15 valandų moteriškė 
buvus da gyva. Vėliau atras
ta ir kitos dalys kūno, gana 
toli išmėtytos. Padaryta keli 
areštai, bet kas papildė žmog
žudystę — da tikrai nežino
ma.

Nužudytoji, kaip vėliau iš
tyrė, buvo I9 metų mergaitė, 

vadinosi Omelia St. Jean.
Vaikas žmogžudžiu.

Pittsburg. Pa. — Užpyk
dytas 7-nių metų vaikas, nu
šovė 18 metų mergaitę, M. 
Long vardu.

Lenkų susivažiavimas.
Milvvaukee, \Vis. — Čia į- 

vyko Lenkų Tautiškojo Susi
vienijimo seimas, į kurį susi- 
važiavo iš visų kraštų Ameri
kos kuopų pasiuntiniai. Vo
kiečiai simpatizuodami tam 
susivažiavimui, papuošė savo 
namus vėliavomis.

Roosveltas pavojuje.
19 spalio pranša, kad Ta

das Roosveltas, kuris nuva
žiavo naikinti Afrikos girių 
gyventojus, per plauką tik ir 
pats nepražuvo. Tadas susiti
kęs pirmą sykį su drumbliu 
(slonium), pasveikino jį šū
viu, paskui kitu. Drumblys 
krito. Bet nespėjo prilioduo- 
ti karabiną, kaip štai kitas 
tokis pat necivilizuatas su
tvėrimas greitai artinos prie 
buvusiojo mus prezidento. 
Roosveltas pasislėpė sž me
džių, o jo draugas Cunning- 
kame šovė į milžiną ir tuomi 
privertė-jį bėgti.

l’a 1 i uos a v i mas redaktorių.
Indianapolis, Iud. —Tūlas 

laikas atgal, tapo suareštuoti 
redaktoriai ir leidėjai laikraš
čio ,,News’’ už kriminališką 
apšmeižimą valdžios. Teisėjas 
Anderson, perkratęs bylą, 
liepė suimtuosius paleisti.
Cook nebuvo ant žemgalio.

New York. — Peary skel
bia laikraščiuose, kad Cook 
netik nebuvo ant žemgalio, 
bet nebuvo nė arti jo. Savo 
tvirtinimus Peary remia ant 
liudyjimo dviejų ėsk i mošų,

O

Nusižudė lietu vys.
J. I^a|>ena8, gyvenantis aut 

Merton gatves Montello, 
Mass. nusinuodyjo su „Paris 
Greeu”. Priežastis nusiuuodi- 
nimo — nesutikimas su pa
čia. Norint nuo pat apsive- 
dimo jo pati elgesi negražiai, 
vienok velionis būdamas kan
traus budo pragyveno su ja 
apie 13 metu. Pastaruoju lai kurie buvo visoj Cook’o ke- 
ku ji beveik suvisu apsigyve
no su kitu vyru. Savojo ne- 
nžkęsdama pradėjo statyti 
visokias pinkles, dėlto ir ne- 
sykį jau buvo areštuotas. Vie
ną naktį jam neesant namie, 
užsidegė namas, kur sudegė 
jo 3 metų mergaitė. Ir čia bu
vo mėtoma ant jo kaltė, buk 
tai jis pat t padegęs, vienok 
ištyrus dalyką pasirodė, jog 
jis nekaltas. S ubą toj 16 spa- 
J. Lapeną rado aut Oak gat
vės negyvą. Kišeniuje rado 
dėžutę nuo ,,Paris Green” ir 
korčiukę su parašu: „Dėl iš

Visuotinas streikas Ryme.
Rymas, 15 spalio — Visuo

tinas streikas čia pilnoj ga-Į 
lybėj. Šiandien neišėjo nė 
vienas laikraštis. Demonstra I 
cijos vaikščioja su raudono-

■ iki rytdienai visiems Europos imis vėliavomis, visur susirin- 
karaliams galvos butų nuim kjinai jr protestai dėlei nužu- 

I tos,^tas da neapmokėtų^nė pu- (jymo Ferrero. Susirinkimuo
se laikomos karštos prakal
bos, kuriose smarkiai atakuo
jami katalikiški despotai, ku
rie žvėriškais savo darbais, 
daro gėdą dvidešimtam am
žiui ir jo civilizacijai. Kardi
nolas Merry dėl Vai, bijoda
mas, kad suerzinti žmonės ne 

das, ačių savo įtekmėj, turėjo užpultų ant popiežiaus, vi- 
įsimaišyti ir sulaikyti Ferrero įsam Vatikane sustiprino ap-

I

Į

i

sės Ferrero gyvasties. Neapsi
rikime. Jeigu rytoj visos tos 
galvos voliotusi dulkėse, ten 
nerastume nė vienos tokios, 
kaip Ferrero, kuris, kaipo iš
tikimas sūnus, atid įvė savo 
gyvastį už žmoniją.

„Karalius Alfonsas yra ap-j 
sivedęssu angliška priucesa. 
Taigi mųsų karalius Edvar-

i

Vienas Ferrer’o advokatu* I .
gavo leidimą paskutinį kartą užmušėją. O Edvardas juk saugą.

lionėje. Jie sako, kad Cook 
visą tą laiką medžiojo ir dau
giau nieko.

12,000 neteko darbo.
Manei.ester, N.H.,18 Spalio.— 
Daugelis medvilninių dirbtu
vių, prigulinčių Amoskeag 
kompanijai,šiandien tapo už
daryta iki Kalėdų. 12tukstan- 

jčių darbininku neteko darbo.
Gaisras

Balt i m ore, Md. — Ant 
kampo Baltimore ir Eutaw 
gatvių, gaisras sunaikino di
delį namą. Nuostolis siekia 

'$400,000.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu,

kad tave— Gerai, Maike, 
pamačiau. Gal vėl apie moks
lą papasakosi?

— Kodėl ne. Tiktai nesu
prantu, kokis dalykas tau ne
aiškus.

— Tu kaibėjei apie tai. 
kas yra mokslas. Dabar aš su
prantu. Bet kam žmogui jis 
’-eikalingas? Žinoma, jei būti 
Kunigu ar činavninku kokiu, 
ai kitas dalykas, o darbinin
kui žmogui jis nereikalingas.

— Kodėl?
— Kas iš to, Maike, jei aš 

žinosiu, kas yra medis, gyvu- 
ys, oras ir kitkas? Jei maisto 
įebus, tai ir mokslas niekai.

— Klysti, tėve. Maisto jo
kiu budu negausi be mokslo. 
Nors tiek kiekvienas turi būti 
mokytas, kad padaryti sau 
maistą. Žinoma, juo žmogus 
mokytesnis, tuo lengviau jam 
kovoti su nemaloniais gamtos 
apsireiškimais ir lengviau iš
naudoti gamtos dovanas.

— Kuomi gali būti leng
viau kovoti su nemaloniais 
gamtos apsireiškimais? Jei 
perkūnas trenks nemokytą, 
ai ir mokytam kliustaip-pat.

— Visai ne. Mokyti žmo
nės dasižinojo. kas yra per
kūnas. Jie išmislijo įranki, 
kuris pagauna perkūno arba, 
teisingiau sakant, elektrikos- 
žaibo pajiegą ir nuveda ją 
ten, kur blėdies ji negali pa
daryti. Net ant bažnyčių vir
šūnių tokias prietaisas galė
jai pastebėti. Abelnai miestų 
žmonės beveik ant visų aug- 
štesnių namų turi tokias prie
taisas. Todėl žaibas arba perku 
nas miestuose nepadaro tiek 
nuostolių, kiek kaimuose, kur 
žmonės neturi tokių prietaisų 
tiktai todėl, kad neišmano, 
kaip jas padaryt ir mislija, 
jog perkūnas yra žmogaus 
nesuvaldoma pajiega. Sodie 
čiai žegnojasi, žvakes degina 
audrai užėjus; jie mano tuo- 
mi apsisaugot nuo perkūno.

— Maike. aš manau, kra
pinti ir žegnotis reikia.

— Daug tu išloštum. Tik 
juokas. Da greičiau tuomi 
gali patraukti prie savęs elek- 
trHcos srovę, kuri tave ir už
muštų.

— Juk aš ne soči jai istas, 
kad perkūnas mane muš.

— Elektriką nežiūri, kas 
tu: ji net ir į bažnyčias ker
ta. Kur pasitaikė jos srovei 
eiti, ten ji ir muša.

— Tai tik perkūnas tokis 
biaurus.

— Yra ir kiti gamtos apsi
reiškimai nesmagus. Daleis
kime kaitros, kurios išdžiovi
na laukus, kur pasėti javai. 
Jei žmonės mokėtų užlaikyt 
drėgnumą dirvose, jei mokė
tų pravesti kanalus, tai lau
kai niekados nenukentėtų 
nuo kaitrų.’

— Tam reikia daug pinigų. 
Iš kur ims ūkininkas?

— Jo įrengimas atneštų 
daug naudos, kadangi javai 
pradėtų derėti kur kas dau
giau. Iš gerų užderėjimų jis 
galėtų da daugiau aptaisyt 
savo laukus.

— Bet, Maike, kartais ir 
drėgnuose laukuose užderėji- 
mo nėra. Ką tas reiškia?

— Reiškia, kad ko-nors ne
tenka žeinej, kad galėtų aug
menys maitintis. Jei ūkinin
kas žinotų, kas yra augmenys, 
kuomi jie maitinas.

'r

— Argi augmenys maitina
si kuo?

— Taip. Čia nevieta daro 
dinėti, nes gali apie tai dasizi- 
įloti perskaitęs knygas apie 
augmenis.

— Vis tik knygas liepi tu 
skaityt. 1

— Todėl, kad tu suaugęs 1 
žmogus —ir mokyklos nelan
kysi. Iš knygų gali dasižino , 
ti tą patį, ką ir mokykloj.

— Tu manai, Maike, kad 
ūkininkas išlaimėtų, ziuoda- , 
mas apie augmenis? ,

— Kaipgi tai ne. Jo ama
tas, iš kurio jis gyvenimą da
ro,—yra žemdirbystė. Jis vei
sia ir augina įvairius vaisius 
ir javus. Jei paziuotų, kas 
tiems augmeuems reikalinga, 
nereikėtų jam tiek skursti. 
Daleiskime, pas kokį - nors 
ūkininką neuzderėjo javai. 
Jis mano, kad neišarė gerai 
dirvos, todėl aria, prakaituo
ja i>er dienas ir naktis. O jo 
laukui, daleiskime, druskos 
stoka,be kurios augmenys ne
gali bujoti. Kitus metus jis 
trąšas deda ant dirvos, pele
nus j>erka ir sėja. Išleidžia 
paskutinį savo turtą —ir vis 
ueuzderėjimas. Jei jis butų 
mokytesnis, paimtų žemės ga
balą iš savo dirvos, ištirinėtų 
jį, išanalizuotų tam tikrais 
įrankiais ir suprastų, kad 
druskos reikia pasėti aut lau
ko. Tuomet užderėjimas pa
sidarytų, kuris atneštų kelis 
sykius daugiau turto, negu 
aut druskos pirkimo išleista.

— Ar tik dėlto javai ne už
deri, kad druskos stoka zemej. 
Reikės parašyt savo švoge 
riui, kad jis apsėtų ja savo 
laukus, nes seniai jau kanki
na jį ueuž derėjimai.

— Vienose vietose yra la
bai daug druskos.bet kitokių 
medegų nėra, o kitur druskos 
stoka. Reikia žiuoti. kas aug- 
meuėms reikalinga, reikia 
mokėti atskirti vieną medegą 
nuo kitos, kad suprastum, 
kokios yra ir kokios mažai 
arba nėra. Reikia išrasti prie
taisas, kuriomi galėtum pada
ryt atskyrima medegų. Viskas 
tas reikalauja mokslo. Jei 
ūkininkai butų mokyti, tai 
jie padarytų lengvą gyveni
mą, mažai dirbdami ir mažai 
išleisdami savo ūkių įrengi
mui ir pagerinimui.

— Kad valdžia persekioja 
ir mokesčius didelius ima, jie 
negali gerai gyventi.

— Jei jų galvose butų dau
giau mokslo, jie nelaikytų to
kios valdžios, kuri kenkia jų 
gerovei. Pasižiūrėk, kas dabar 
daros Lietuvoj: atsiranda 
koks vienas, kuris priešinasi 
valdžiai, kaimynai jį tuoj po
licijai išduoda, tuoj persekio
ja. Nenorint vienam prieš vi
sus ir už visus kovoti, tankiai 
reikia taikytis prie negero
vės. Ir tai daros todėl, kad 
pas žmones stoka mokslo, 
sveiko protavimo, kuris išsi 
dirba pas žmogų tiktai lavi
nant smegenis ar tai mokyk
loj. ar tai susirinkimuose, ar 
tai knygas skaitant, ar tai ki
tokiais budais.

— Aš, Maike, supratau da
bar. Reiškia, ūkininkai tam
sus, todėl ir blogai gyvena. 
Kitą syki pakalbėsime toliau.

— Gerai, tėve. Aš visuo
met noriu žmogui šį-tą papa
sakoti.

Labą naktį, Maike.

Nebaudžiamieji 
piktadariai 

(Tąsa.)

Aforizmai ir patarlė*.
X

Šviesa tik apšviečia kelią, 
bet neduoda spėkų eiti juo.

Vietoj to, kad skųstis, jog 
rožės turi digius, aš linksmi
nuos, kad digiai turi rožes.

Mintis be poezijos, gyveni
mas be meilės — vistiek,kaip 
peizažas be oro ir dangaus... 
ten uždusi.

Meilė lygi ugniai ir kosu
liui — nuo žmonių jos nepa
slėpsi.

Įsitėmykit, kad be paikų 
labai butų nuobodu gyvent 
ant svieto.

Męs žinome, kad sodžiuose 
policijos nedaug sulyginant 
su apskričiais kokie jai ski
riami tvarkyt. Gyveua už 
versto ar dviejų vienas ūki
ninkas nuo kito,vienas sodžius 
nuo kito da toliau. Norint 
patėmyt, kas betvarkę daro 
tame apskrityj, kuris paves
tas vienam ar keliems policis- 
tams, reikėtų uguies greitu
mu visur lekioti, kas mirti
nam policistui, taukiai neran
gesniam nuo storumo, yra vi
sai negalimu. Jei patys gy
ventojai nepalaikytų tarp sa
vęs tvarkos, niekas kitas jos 
ueįvykdius. Ištikro, nesun
ku butų ukiuiukams vienam 
kito namus arba javus aut 
lauko padegti. Nesunku butų 
vienam kitą užmušti kur-nors 
pakelyj, kur už keliu valan
dų vos vienas šmogus praei
na. Nesunku butų vogti vie
nam nuo kito, kiek tik jis

X

pajiegia. bitos visos negero 
vės atsitinka tarp sodiečių, 
vienok skaitlius jų stebėtiuai 
menkas su galimu būti skait- 
liumi. Ir da reikia neužmirš
ti, kad sodiečiai ištvarkiuami 
kariumenėj: nuolatinis jų pa
čių atsilankymas į miestą ir 
miestiečių svečiavimasis so 
džiuose taipgi gadina sodiečių 
savitarpinę santaiką: priver
timas sodiečių atlikinėti poli
cijos pareigas — nėra gerąją 
puse sodiečiams. Nors jų cha
rakteris taip jau gadiuamas. 
vienok jie neištvirksta lig to, 
kad reikalautų nuolatinio ko- 
kių-teu policistų prižiūrėji
mo. Tik retkarčiais pasitaiko 
jiems užkviesti policiją tuo
met, kada po betvarkės porą 
dienų praeina. Taukiausiai 
sodiečiai kreipiasi į policiją, 
nežinodami skirtumo tarp 
teismo ir policijos. Į teismą 
jie kreipiasi,— nors labai re
tai, vienok jie jo.matyt reika
lauja, — pasitikėdami, kad 
tasai išriš nesusipratimą, pri
vers atlyginti skriaudą. Ta
čiaus ir musų dienų teismas 
žmonių akyse perstatomas 
suktybių ir prievartos firmas. 
Apie jį pakalbėsime žemiau.

Kiekvienam turi būti aiš
ku, kad sodžiuose policija 
tvarkos neįvykdys, jei jos ne
prilaikys patys gyventojai.

Mat gali padaryti užmeti
mą, kad sodiečiai visuomet 
būna žiauresni už miestiečius. 
Taip, jų charakteris, papro
čiai, apsiėjimas rodosi žiau
riais. Ta skirtoji etiketą, ku
ria didžiuojasi miestiečiai, so
diečiams beveik nepažįstama. 
Miestiečiai savo etiketą nau
dojasi, kad ką apgauti, kad 
veidmainiauti, kad išvilioti iš 
kito turtą ir 1.1. Kur miestie
tis nemato sau naudos, ten 
etiketos jo nėra, ten jis žiau
rus. O sodiečiai su savo pa
prastais, žiauriais papročiais 
mažai kam gali kenkti. Jie į 
viską atsineša tiesiai, atvirai, 
jie stengiasi būti teisingais, 
draugiškais, atjaučiančiais 
kitų nelaimes. Ar matėte, kad 
miestiečiai taip šelptų vienas 
kitą, kaip sodiečiai? Tiktai 
žiauri kova už būvį padarė 
sodietį žiauresniu kalboj, jo 
veidas saulės nudegintas, ran
kos pūslėtos ir purvinos, ser
mėga ap8mežus. Lai tik sodie
tis įgyja kitokias sąlygas ves
ti ūkę, tuoj jis paliks užpa
kalyje miestietį.

Klausimas: kas padarė so
dietį geresniu už miestietį? Jo 
padėjimas. Jis gyvena tokiose 
aplinkybėse, kur netaip greit 
galima ištvirkti, kaip mieste, 
kur randasi visos ištvirkimo 
įstaigos ir beveik visi žmoni*; 
jos piktadariai.

Jeigu jau žmogaus būdas 
mainosi Įiagal aplinkybes, ko
kiose jis gyvena, tai kodėl ne- 
įvykdinti miestuose kitokias

gyvenimo sąlygas, kitokį pra
gyvenimo būdą, kad pataisyt 
nupuolusią žmoniją.

Kiek policijos nepastatytu- 
me tvarkos darymui, jos vis 
bus mažai, jei tik i>atys žmo
nės nemokės ir nesistengs pa
laikyt ją.

Jau minėjau, kad ant tam
siųjų gatvių miestuose polici
jos nematyt. Ten, kur gali 
būti papildyta žmogžudystė 
ar vagystė, policija bijo ton- 
kytis. Ir abelnai ji mažai tu- 
teresuojasi tokiais dalykais. 
Štai geriausia iliustracija: 
taip neseniai ,,Tlie Boston 
American" pranešė, kad po
licijos stoty j No. 5 pas poli- 
cistą Jobu M. Jacson pavogta 
540 dol. Policijos stotyj nuo 
policisto greičiausiai pavogti 
galėjo policistas, o ne kas ki
tas. Jeigu jau policijos stotyj 
atsitinka vagystės, tai kaip 
gali policija apsaugoti musų 
namus? Jei nežinome, kas pa
vogė ir manome, jog kitas i>o- 
licistas, tai kaip nebijoti poli
cisto, kaip ir kiekvieuo žmo
gaus? Juk policijai kur-kas 
paraukiau vogti, negu pa
prastiems žmonėms: jos niekas 
uegaudo, jai bent pati save. 
Kada tapo apiplėštas Mask
vos vaizbūnų bankas, valdžia 
leido arčiausiai prie banko 
stovinčiąją poliją jieškoti va
gių padidindama jai algas. Il
gai j ieškota. Galų gale, išsi
aiškino, kad pati policija, 
kuri išsiųsta vagių gaudyti, 
apiplėšė banką. Buvo rašyta 
laikraščiuos, kad Minske po- 
licistai nužudė kareivį ir ne
šė jį prie žydų sinagogos, kad 
paskui pakurstyti gy veutojus 
ant žydų už krikščionio nu
žudymą.

Niekam neslėpta, kad Ode
soj ir Kijeve policija persirė- 
dė kitokiais rūbais ir ėjo 
plėšti laike skerdynių. Visi 
žino ir tai, krd policistas tik
tai didžiausiu karžygiu jau
čiasi prie girtuoklio ir bespe- 
kio žmogaus. O į vietas va
gystės ir žmogžudystės ji atši
lau ko tiktai tuomet, kada se
niai viskas užbaigta. Kad po- 
licistą visuomet galima pa 
pirkti — to niekas neužgiu- 
čys. Kodėl-gi visokie žmogžu
džiai ir vagys nesinaudos iš 
progos?

Policistas yra tokis pat 
žmogus, kaip ir tie kurie jam 
pavesta valdyti. Jis da labiau 
gali ištvirkti, negu paprastas 
žmogus. Kas-gi valdys? Sako
te, yra augštesni uredninkai. 
Atsiminkite, kad tie augštieji 
ima kyšius nuo žemųjų ir ty
li. Ir kas tiems augštiem- 
siems valdininkams lig žmo
nių skriaudos? — kada jiems 
gerai ir šilta. „Varnas var
nui akies neiškirs”. Visi val
dininkai, tame skaičiuj ir po
licija, yra viena gauja. Tai 
yra mechanizmas, kuriame 
visi rateliai taip sujungti, 
kad visi priguli vienas nuo 
kito, vienas kitą tepa.

Žmonės pasitikėdami ant 
policijos, tankiai padaro di
delę klaidą. Neretai patys po- 
licistai juos nuskriaudžia. 
Daug geriau butų, jei tokios 
policijos neturėtume. Tuomet 
patys save saugotume, patys 
gaudytume prasikaltėlius. 
Daleiskime, butų uždėta ant 
kiekvieno žmogaus pareiga 
kovoti su piktadaryste. Tai 
reikštų, kad visi esame poli 
cistais arba gyventojais su ly
giomis teisėmis. Jei męs kat
ras piktadarystės nepersekio
tume, tuomet bausmė turėtų 
pulti ant mųsu. Tokiu budu 
policijos butų 
gatvės, teatrai, 
si bijotų vogti, 
tvarkę daryti, 
kiekvieno žingsnio gali būti 
pagautas žmogaus be specija- 
liško gaudytojo mundieriaus.

[Toliaus bus].

A. Antonov.

pilni namai, 
kaimai... Vi- 
muštis ir be- 
kadangi ant

Kaip pailginti 
žmogaus amžių.

Garsiausia paša ulėj bakteri- 
jologas, PaBteriškojo Pary
žiaus Instituto galva, profeso
rius—daktaras Mečnikov aps
kelbė da vieną savo ištirimą. 
Jis nurodo, kad mirtis yra 
tikra, žinoma liga, kuri pra
sideda nuo aklosios žarnos 
(tai žarna, per kurią išeina 
nereikalingosios dalys iš vidu
rių). Iš daugelio savo patiri- 
nų Mečuikov darodė, kad mir
tis seka iš kraujo užnuodijimo. 
Užnuodija jį atsiradusios ak
lojoj žarnoj bakterijos [akim 
nematomi gaivaleliai]. Šitų 
bakterijų nuodai daro kietais 
kraujo takus.

Mokyti žmouės seniai jau iš- 
tirė, kad po tūlų ligų nekurie 
jauni žmonės pradeda senti, 
nes sukietėja jų kraujotakai. 
Jeigu jauni žmonės gana ilgai 
gauna gerti švino nuodus, 
tai lieka visai senais, nors 
metų turi da mažai. Todėl 
dirbantieji prie švino ir švi
ninių įrankių visados greičiau 
lieka senais.I

Su pagelba analizo profeso
rius Mečnikov darodo, kad 
priimant nuolatos vis tuos 
pačius nuodus, galima likti 
tenu jaunuose metuose. Pasi
lieka išrasti būdą tų bakteri
jų išnaikinimui, ir tuomet 
žmogaus gyvenimas galės būt 
prailgintas iki neištirto da 
laiko.

Daktaras R. Ditmars sako: 
„Profesoriaus Mečnikovo išti- 
rirnas, beabejonės, turi didelę 
vertę. Šitą dalyką tirinėjo 
mokyti žmonės per šimtme
čius. Aš gerai žinau, kad žmo
gus galėtų gyventi kur-kas 

! ilgiau, jeigu galėtų išpiauti 
apgali'viėn'tikdšito, P“ «akla»“rUi>; dabar

ELGETA.
Sale bažnyčios sėdi elgeta 

su smuiką rankose jo veidas 
suvargęs, akis giliai kaktoj 
blizga, kakta suraukta, plau
kai susivėlę, — jis panašus į 
baidyklę. Dešine ranka jis 
vadžioja per stygns, kurios 
staugia skausmingu balsu, 
pilnu nuliūdimo ir raudos. 
Tas verkiantis balsas taip ir 
atitraukia jus nuo kasdieni* 

; nio paprasto gyvenimo. Ilgai 
jus netikite, kad prieš jus sė
di elgeta, iš-po kurio pirštų 
eina tokie jautrus, Įspūdingi Į 
garsai. Ne! Tai ne stygų ten 
skambėjimas, ne stygų rauda: 
teu balsas iš širdies. Tai, iš jo 
uuvargusios sielos veržiasi ta 
rauda, tas ilgėsis!

Štai pasigirdo platesnė, 
linksmesnė meliodija, bet tuo 
ji skęsta uuliudime ir perei
na į vaitojimą... Štai ir vėl 
ji atgyja ir neša jus į svajo* 
uių ir laimių viešpatiją. Ir 
ilgai jus negalite atsipeikėt 
ir atsitraukt nuo jo, ir nesino
ri jums tikėt, kad pasaulėje 
yra badas, vargas, kad žmo
gus piauna vienas kitą...

Ne! Jus tada uieko neatbo- 
jate. Iš jus kūno išsiveržė sie
la ir skrieja į padanges, kaip 
paukštis. Ji maudosi oro pla
tumoje, muzikos meliodijoj. 
Ji nenori grįžti į jus kūną. 
Ji viską užmiršo, dėl jos nieks 
uegyvuoja... ji laisva!

btygų garsai eina menkyn, 
silpnyn ir visai miršta, o jųsų 
ausyse ilgai girdisi tas ste
buklingas, dangiškas skambė
jimas. Tik po nekuriam lai
kui suprantate jus, kad prieš 
jus sėdi elgeta ir griežia ant 
smuikos, nors ir beritmiškai. 
ir be taktiškai, tačiaus ta mu
zika jUS , iwu Man. j
kad teu ue ba’sae smuiko į10 I'adar>'t ne8alima- 
skamba, bet balsas jo uuvar-' neturinti aklosios
gusios sielos stygomis perduo- “mo8l»b« bu-
damas ; lyginant žmogų su kitais gy

vuliais, išeina, kad jis miršta
Jus duodat jam ,,almuž- perdaug greitai. Paukščiai, 

uą . .. ir vėl jis užgauna vįgaj neturiuti aklosios žar- 
stygas jų garsai da grau-. nos,gyvena gana ilgai, ir pas

kur girdėjos: ,,Uz mirtį Fer 
rero Alfonsas užmokės savo 
gyvastim!” Buvo išlipdinti 
atsišaukimai: ,,Budeliai nori 
Ferrero galvos!” Ir jie paėmė 
tą galvą. Senelis profesorius 
liko kulkomis paguldytos.

Laikraščiai rašo, kad Drei- 
fuso byla nesujudiuo taip pa
saulės, kaip sujudino Ferre
ro byla. Kaip tik pasklydo 
žinia apie jo nužudymą, tuoj 
subruzdo Europos miestai, 
ypač Paryžius ir Rymas, pro
testuoti prieš žiaurų ir ne
žmonišką Išpaufjos valdžios 
pasielgimą.

Profesoriaus duktė rašė 
prašymą karaliui ir popiežiai 
į Rymą, pasitikėdama,kad jos 
tėvas bus paliuosuotas nuo 
mirties. Negelbėjo!

Išpanijos gyventojai nerim
sta; išuaujo prasideda revo- 
liucijoniškos bangos, kurio* 
jau greit gali išbujot iki ue- 
su lai komų rubežių.. Europos 
susi pratusioj i darbiniu kai 
vieu tik mirtį siulija karaliui 
Alfonsui ir ministerių pirmi
ninkui už nužudymą Ferrero.

Tokiam upui esant, diena 
iš dienos galima laukti žiuioe 
apie lšpauijos karaliaus, to 
kruviuojo budelio,žuvimą,nes 
jis pats sau galą reugia.

Net kapitalistiškieji laik
raščiai Alfonso pasielgimą 
vadina žvėrišku.

Rašantis šitą straipsnį per
traukia temą, nes gavo da 
daugiau žinių.

Pranešama, kad Madridas 
virte verda neapykanta ant 
karaliaus Alfonso. Sukilėlių 
būriai vaikščioja gatvėmis su 
revoliucijoniškais šauksmais. 
Karalius negali išeiti iš savo 
rūmo. Kariumenei duotas 
įsakymas būti gatavai. Kelio
se vietose buvo susirėmimai 
su policija ir kariumene.

Paryžiuj eina nemažesnis 
sukilimas. Išpanijos konsulio 
namai apstatyti labai stipria 
apsauga. Konsuiis juose ne
gyvena. Tūkstančiai darbi
ninkų, pirmeivių ir studentų 
atlankė bažnyčias, atžagarei* 
viškų laikraščių redakcijas 
ir Išpanijos ambasadurą. Pa
darė jie daug blėdies. Teat
rai ir kofešautanai užsidarė. 
Darbininkų tūkstančiai metė 
darbą ir išėjo ant gatvių. De
monstrantai vaikščioja su 
juodom ir raudonom vėlia
vom, šaudydami ir rėkdami: 
„Saliu Alfonsas; mirtis po
piežiui!” Policija areštuoja 
demonstrantus^ Ištiko susirė
mimai. Išdaužyto daug lan
gų. Policijai vos pasisekė at
mušti nuo Išpanijos ambasa- 
duros. Bruzdėjimas eina ir 
Austrijoj. Ryme žmonių bū
rys apstojo Vatikaną, kuris 
liko apstatytas ginkluota sar
gyba.
Istorija da nematė, kad taip 

skaitlingos minios protestuo
tų už žmogaus gyvastį, nes to 
pati istorija nematė da tokio 
darbininkų klesos solidariš- 
kumo, kokis šiandien vis au
ga ir kuriam lemta yra nu
šluoti visus Alfonsus nuo sos-, 
tų.
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dėsni ir liūdnesni? jie perei- juog pasilieka lig pat mirties 
na visai į raudą, verksmą, vjgas gyvumas. Tūli šventie- 
aut elgetos akių pasirodo aša- ji kiniečių varnai gyvena po 
ros. Jos stambios... bįra vie
na paskui kitą. Muzika per
eina į ekstazą. Ten verksmas, 
ten skausmas, ten ilgėsis... 
Ir verda, maišos viskas krū
voje. Jųsų siela mušas, ver
žias laukan, it vulkanas, bet 
veltui... Ją sukaustė tie 
graudus garsai ir ašaros, širdį 
it replėmis gniaužo, krūtinėj 
jaučiate kokį-tai sunkumą, 
kuris vis kįla, kįla aukštyn 
ir smaugia gerklę. Jus norit 
verkt, bet štai muzika staiga 
nutyla. Jums lengva pasida
ro. Einate tolyn į minią žmo
nių ir skęstate bangose gyve
nimo, 
įspūdžiai nyksta, o jų vietą 
užima kiti.

Elgeta tuo m tarpu pakilęs 
eina į bažnyčią. Čia sutinka 
keturios šaltos sienos. Viduj 
stovi ankšti pilioriai, kurie 
remia stogą. Pačiam gale sto
vi mistiškas paveikslas. Elge
ta prisiartinęs prie jo, stovi ir 
žiuri.

Ant audeklo nupieštos ban
guojančios juros, ant kurių 
mityt sudaužytas laivas. Ant 
tuščio smiltinio kranto stovi 
juria moterų, nuogi paveiks
lai. Jų žibanti tamsus plau
kai vėjo išsklastyti į visas pu
ses. Visos žiuri į vieną pusę. 
Ten rūkuose matyt silpni sau
lės spinduliai. Ant veidų tų 
jūrinių deivių matyt: ant vie
nos ilgėsis, ant kitos — skaus
mas, trečios — nuliūdimas. 
Stovi elgeta prieš tą pa veiks
lą Jo veidas laiks duo laiko 
mainosi. Tai matyt: ilgėsis, 
tai skausmas, tai nuliūdimas.

Ko trokšta jis? Ko ilgisi 
dvasia?

Tik-ką pergyventi

J. Beširdis.

1000 metų. Čerepochai, su 
savo labai trumpomis aklosio
mis žarnomis, gyvena ilgiau, 
negu žmogus.’’

Šlapimai yra baisiausi nuo
dai, kurių mikrobų prisipildo 
akloji žarna. Pieno rakštis 
yra geriausiu vaistu kovoje 
su tais mikrobais. Kitokių 
vaistų kol kas nėra. Dabar 
Pastoriškasis Paryžiaus Insti
tutas užimtas jieškojimu ge
resnio budo prieš minėtas 
bakterijas.

Daug metų atgal arabai 
valgė surugusį pieną Gali
ma manyt, kad tik todėl jie 
ilgiau gyvendavo, negu balt- 
veidžiai.

Jeigu išrastų būdą pailgin
ti žmogaus gyvenimą, tuomet 
kiekvienas atliktų savo už
duotis ir nusibostų jam gy
venti, todėl mirties baimė iš
nyktų. Dabar žmogus bijo 
mirti, nes, neišpildęs savb už
manymų ir reikalų, turi jau 
prasišalinti iš pasaulės.

Dono Kazokas.

Ispanijos valdžios 
žiaurumas.

Iš Barcelonos pranešė, kad 
žymus socijalistų vadas,profe
sorius Francisco Ft-rrer liko 
sušaudytas už dalyvavimą Ka- 
tai i on i jos revoliucijoj. Kada 
mokslo vyras Ferrer sėdėjo 
kalėjime, laukdamas pasmer 
kimo, visuose Europos mies
tuose ėjo bruzdėjimas už jo 
gyvastį, iš visur girdėjos pro
testai prieš Išpanijos karalių 
Alfonsą, kuris pasikėsino nu
žudyti garsųjį profesorių. 
Kaip jau rašėme, Paryžiuj 
buvo daromos demonstracijos,

HUMORISTIKA
Pas filozofą.

— Girdėjau, kad tomistą 
pilozopu vadina, o Daugkal- 
bis man sakė, kad jie daug 
žiną...

— Taip. O ko tomistai rei
kia, ponas Zingeida?

— Aš girdėjau, kad dakta
ras Kuk važiavo vienu tru
kiu, o Peary kitu, ir bemaž- 
ko jie nesusitiko ant vienos 
stoties. Norėčiau žinoti, kas 
ten atsitiktų, jeigu jie butų 
susitikę?

— Nieko Peary pasakytų, 
kad Kuko tenai suvis nebu
vo.

Z
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LAIKRAŠČIU 
PERŽVALGA.

„Vienybes Liet.’’No. 41 P. 
Mikolaiuis rašo, kokių tai
syklių reikia prisilaikyti va- 
žuojant į Kauadą ir iš Kana
dos į Suvienytas Valstijas. 
Tarp kitko nurodo, kad va
žiuojant iš Kanados į Suv. 
Valstijas reikia turėti 25 dol. 
pinigų ir paliudijimą nuo 
daktaro, kad esi sveikas. Suv. 
Valst. piliečių tos taisyklės 
nepaliečia.

* **
Tame pat numeryje „Vien. 

Liet.” ,,peržvalgoj” atranda
me tėviškus pamokinimus, S. 
L. A. nariams adresuotus:

„Tasai [visuotinojo balsa
vimo] panakinimas buvo vi
sai nesvarbus, — jis tik yra 
vien bandymo žiugsuiu. Rei
kia šaltai ir rimtai laukti 
seimų. Kurstymai žmonių ir 
darymai suirutės orgauizaci- 
jose nėra rimtas darbas. J is 
net labai bl dingas ir vedan
tis mųsų organizacijas prie 
vidurinio suirimo, kurio taip 
laukia lietuvių vienybės 
priešai..
Jeigu butij rusiškoj kalboj 

rašoma, tai tikrai painisly- 
tum. kad „Novoje V remia” 
skaitai, kur tokiu pat touu 
giedama, jog caro valdžia tik 
bandymus daro, jog jos apsi
rikimai da nereiškia, kad ji 
per amžių amžius nieko gero 
nepadarys. Ponas senis Suvo- 
rinas visuomet ant tos pat 
stygos griežė, kad nereikia 
kurstyt, triukšmo kelt, nes, 
girdi, valdžia nepaspėja, žmo
nės nesubrendę... užgavėnes 
datoli... Suvorinas nuola
tos kalba apie Rusijos vieny- i 
bę ir jos priešus, kurie kelia 
triukšmus, kad tik išskaldyt Į 
„šventąją” Rusiją. „Vien.! 
Liet.” tartum susikalbėjus 
su ^Novoje Vriemia” tuoj 
pačiu tonu dainuoje ramybės 
ir atsilsiu dainą. Sėdėk, 
nai, ant kalno ir lauk, 
gervė į tavo rankas atlėks.

Tik kas-žiu kodėl paskui 
pradedama kalbėti apie ,,a- 
zevščiną” ir valdžių negeru
mą. Jeigu jau S. L. A stulpai 
padarė biauriau, negu val
džia, panaikindami visuoti
nąjį balsavimą, tai, rodos, 
Amerikos valdžia vis-gi ge
resnė, negu tie stulpai. Jeigu 
jie turėtų tiek pajiegų, kiek 
turi važdžia, tai beabejonės 
persekiotų ir pastarąją už 
visuotinojo balsavimo varto
jimą ir visus tuos, kas už jį 
agituoja. Jau dabar gązdiua 
suspendavimais, išbrauki
mais ir visaip persekioja refe
rendumo reikalaujančius.

Caro valdžia tai draugas S. 
L. A. stulpų: ji net šaudo 
žmones už referendumo rei
kalavimą ir visokius Azevus 
samdo referendumo šaliniu 
kus šnipinėti, — S. L. A. 
stulpai neturi tiek turto ir 
galės, kad išpildyti tokias 
pat užduotis. .. Tame tiktai 
skirtumas...

Jei per galvą muša tautie
tis, tai nė kiek ją mažiau 
neskauda, kaip kazokas maiš
tų. Kam čia savo negerus dar
bus teisinti, o valdžių tokius v 
pat darbus pasmerkti. Reikia 
lygiai į viską žiūrėti.

**
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Greet Fa Ils, Mont.
Miestelis šitas ne visai ma

žas; jame gyvena daugiausiai 
italai, Galicijos lenkai ir žy- 
dai. Lietuvių yra 4 šeimynos 
ir 32 vaikinai. Merginų visai 
nėra.

Darbai eina gerai; už 8-nių 
valandų darbo dieną mokama 
iki 3 dol. Dirbama daugiau
siai prie atskyrimo metalo iš 
smėlio ir akmenų. Moteriškų 
darbų taipgi randasi. Jos gali 
gauti 30 dol. per mėnesį, tu
rėdamos prie to užlaikymą 
dykai. Tiktai negeistinas ap- 
sireškimas, kad dirbtuvėse 
nėra gero ai»saugojimo darbi- 
uiukų gyvasties. Spalio 2 d. 
susižeidė darbe lietuvis Juo
zas Grikšas. Lietuviai čia or
ganizacijų neturi.

P. Pupe.

j f
11 Dr.F. Matulaitis)
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Ar esi vyras?rai. Peluo liko |50. Pinigai I 
eis nusamdymui salės viršmi- 
uėtų organizacijų susirinki
mams laikyti, 'o jei liks, tai 
bus padalyti organizacijoms 
po lygiai. Jau ir bažnytiniai 
pradeda atsilankyti į visuo
meniškus susirinkąs.

Laukiama, kad neužilgo 
surengs teatrą L. S. S. 7-tos 
kuopos teatrališkas ratelis.

Kereliy Šilelis.
Haverhill, Mass.

Iš šito miesto mažai buvo 
rašyta laikraščiuose, nors lie
tuvių randasi čia apie 600. 
Organizacijų yra šiokios: šv. 
Kazimiero draugystė, šv Juo- 
zaj>o draugystė ir parapijos 
draugystė. Visos’jos pašelpi 
nes. Apart jų, yra SLRKA 
44 kuopa ir dabar susitvėrusi 
SLA kuopa. Ji jau j>avijo na
rių skaitliumi SLRKA kuo
pą, kurios sekretoriai nežino 
ką daryt, kad tik užkenkti 
SLA kuopai. Jie paregė pra
kalbas, aut kurių kalbėjo bu
vusia Liepojui socijalistas, o 
dabar SLRKA kuopos narys. 
Dzingeliavičius ir K. Vencius. 
Pas’arasis visaip šmeižė soci- 
jalistus, o pirmasis pateisino 
jį, sakydamas, jog socijalistai 
yra geri ir Vencius apie juos 
uieko nežino. Tiktai Ameri
kos socijalistai esą niekai. 
Publika į tokius kalbėtojus 
žiurėjo su panieka, nes jų 
kalbos buvo nuobodžios. Šią 
vasarą atsilankė pas mus A. 
Antonov ir sutvėrė LSS kuo
pą, bet tžmsunų persekioji
mas įą iškrikdė. Tą pat jie 
nori padaryti ir su SLA kuo- 
pa, bet rodos, nepasiseks.

Pranas Žuravlius.
Forest Lity, Pa.

Spalio 2 d. pribuvo kun.
Žilinskis. Vietinis kunigas 

M. Pankauskis surengė šv. 
Aūtano salėj prakalbas. Bu
vo publikos apie 200 žmonių. 
Kun. J. Žilinskis kalbėjo apie 
priežastis lietuvių bėgimo iš 
Lietuvos, apie baudžiavą, 
sunkmečius, valdžios žiauru
mus ir tt. Nurodinėjo jis ge
rus ir blogus lietuvių papro
čius, ragino visus prie moks
lo. Kalbėjo dviejuose atve
juose, jokių partijų nekliudė. 
Kada paragino publiką prie 
aukavimo, tai sumesta $25,15 
(Kokiam tikslui buvo renka
mos aukos? Red.) Publika 
liko labai užganėdinta iš kun.

Ž. kalbos.
A. M. Makauskas.
Pi t Ls ton, Pa.

Rūgs. 29 d. buvo čia prakal
bos. Kalbėjo kun. J. Žilins
kis. Atsirado vienas nenuo
rama, kuris vis rėkė salėj, kol 
tik neišvarė jo už durių. Ma
tyt, jis buvo girtas ir manė, 
kad, kun. J. Ž. apie socijaliz- 
mą kalba. Aukų surinkta 
43 dol. (Kokiam tikslui? Red.) 
Iš kun. J. Ž. kalbos publika 
užganėdinta.

Matantis ateiti.
Nashua, N.H.

3 d. spalio buvo čia šv. Ka
zimiero draugystės surengtos 
prakalbos. Užkviesti žymiau
si kalbėtojai: A. Antonov, 
daktaras F. Matulaitis, S. 
Michelson, A. Ramanauckas, 
O. Ramanauckienė, kun. J. 
Žilinskis ir kun. Tilla. Kuni
gai nepribuvo, nes nesuspėjo 
kun J. Ž. sugrįžti iš Pennsyl- 
vanijos. Prakalbos buvo ga
na margos, nes kiekvienas 
kalbėtojas turėjo savo temą. 
Buvo muzika ir dekliamaci- 
jos. Publikos susirinko apie 
400 žmonių.

K. Restauslas.
Taiinton, Mass.

Lietuvių čia gyvena apie 
pusantro šimto. Darbu yra 
visokių, ypatingai audinyčių 
daug. Mokestis maža: galima 
uždirbti 7-9 dol. į savaite. 
Daugiau mažai kas uždirba- 
Randasi lietuvių pašalpinė 
draugystė šv. Kazimiero. lai
kraščių pareina mažai. Gir- 
tuoklybė viešpatauja baisi. 
Vyrai įpratino net ir moteris 
gerti alų.

Bellovvs Fa Ils, Vt.
Nuo spalio 1 d. čia užsida

rė visos karčemos. Svaiginan
ti’) ų gėrimų nebus. Vienas lie
tuvis sumanė pasiuaudoti iš 
progos: jis pradėjo pardavi
nėti alų ir degtinę iš savo na
mų. 8 d. spalio policija atėjo 
jo krėsti. Atrasta 2 bačkuti 
alaus ir 3 galionus degtinės. 
Savininkas paspėjo išsprukti. 
Policija gėrimus nugabeno į 
nuovadą.

Kaip bellowsfalliečiai ne
turės gabaus alkoholio pla
tintojo, tai ir liausis girtuo- 

- kliauti.
Z. Vitkauskas.

I

St. Louis, Mo.
Darbai čia pradėjo eiti ge 

riau.
Lietuvių raudasi nemažai 

ir organizacijų jie turi. Yra 
88-ta kuopa LSSA, 115-ta S. 
L. A. kuopa, dvi pašelpini 
draugysti — šv. Kazimiero ir 
šv. Juozaj>o. Jokio kulturiš- 

I ko darbštumo jos visos nepa- 
Jo rodo- 
kol Rugsėjo 26 d. šv. Juozapo 

draugystė surengė susirinki
mą,- kur buvo svarstyta apie 
pastatymą St. Louis’e lietu
viškos bažnyčios. Pirminin
kas V. D. paaiškino, kad 
tuos pinigus (turi surinkę 
apie 5’500) geriau apversti 
kliubo įsteigimui ir knygyno 
uždėjimui. Karštieji fanati
kai visaip jį iškoliojo. Jie tvir
tina, buk bažnyčia pakelsiant 
tautą. Taip nieko ir nenutar
ta, nes su tokiais žmonėmis 
velyk nesikalbėt, kadangi jie 
juodą nuo balto da nemoka 
atskirti. Šiaip St. Louis’e yra 
susipratusių lietuvių, laikraš
čių pareina gerokas skaitlius.

Kareivis.

,, Lietuvos 
rašoma:

„A. Šmaigštys prašo mus 
pranešti, kad norima sutver
ti ,,Lietuvos Rašytojų Drau
gija.’’ Draugijos uzdavinis— 
duoti rašytojams materija- 
lišką ir dorišką pagelbą. Su 
A. Sm. susižinoti galima ir 
per ,,L. Uk.’’ redakcija.
Tokią pat draugiją ketina 

sutverti ir Amerikos lietuviai 
rašytojai, gal su laiku abi 
susilies į vieną. Apie tokios 
draugijos reikalingumą nėra 
ko kalbėti, nes ji turi būt 
pirmiausiu rašytojų klausi
mu. Mums gerai žinoma, kad 
Amerikoj ji greitai susitvers.

Montreal, Canada.
Lietuviškos organizacijos 

sparčiai darbuojasi. Tiktai 
sunkus jų darbas, kadangi 
šis miestas randasi toli nuo 
lietuviškų kolionijų. Ant 24 
d. spalio rengiama dideles 
prakalbos. Kalbėtojas bus A. 
Antonov iš Bostono, Mass. ir 
kiti. Geistina, kad kuodau- 
giausiai publikos susirinktų.

Ji. Noreika.
Rochester, N. Y.

Čia yra L. S. S. 7-ta kuopa, 
S. L. A. 69 ta kuopa, D. L. 
K. Gedemino draugystė, šv 
Petro ir Povilo draugystė, 
dainininkų choras ir teatra
liškas ratelis. Visos minėtos 
organizacijos gyvena sutiki
me.

Rūgs. 25 d. atsibuvo L S.S. 
kuopos prakalbos. Buvo kal
bėta apie darbininkų reika
lus, skaityta prelekcija, d ai 
nuota kelios dainos, perstaty 
tas mouoliogas, padeklemuo
tą kelios eilės. Publikos buvo 
apie 200 ypatų, tarpe kurių 
radosi kokios 40 moterų.

Spalio 9 d. buvo balius. Pa
rengė jį D. L. K. Gedemino 
draugystė. L. S. S. kuopa ir 
S. L. A. kuopa, Nusisekė ge

J.

J.

P, Garnys.

U LIETUVOS —
Vilnius Per greit pa

korė. Neperseniai Vilniaus 
apskričio teismas už bėgimą 
iš Vilniaus kalėjimo (žiur„L. 
U.’’ No 24 š. m.] pasmerkė 4 
žmones pakarti. Apgiuėjas 
gen. I. M. Dazdovičius mušė 
telegramas į visas puses, kad 
du iš jų — Rotenbergą ir 
Renkacišeką — taip greit da 
nežudytų, kad jų bylą išnaujo 
peržiūrėtų .Bet Vilniausgen.- 
gub. Geršelinanas teismo nu
tarimą tuoj patvirtino ir rug- 
piučio 3 d. naktį visus pako
rė. Į parą po tam ateina iš 
Peterburgo telegrama, kad 
Ros. ir Renk, dar nekartų... 
Žinoma, tas paliepimas pasi
vėlino. ..

— Vėl turbutkars... 
Sugs. 8 d. pradėjo teisti Bez- 
danų stoties apiplėšimo kalti
ninkus. Kaltininkų yra 6, liu
dytojų 82, advokatų 5. Kalti
namuosius baisiai sergsti.

— N u t e isė 7 paras atsė
dėti J. Vileišį, buv. ,,V. Ž.” 
redaktorių už ,,apkalbėjimą” 
„Vii. Žiniose” kun. Šnapščio. 
Mat pernai „V. Z.” No 59 bu
vo žinutė, kur kun. Šnapštys 
išvadintas antisemitu ir atža
gareiviu. Teismas norėjo su
taikinti, bet kun. Šn. parei- 
kalavo, kad tą žinią J. V. vie
šai atšauktų ir užmokėtų teis
mo išlaidas, tai J. V. apginė- 
jas nesutiko. Paduota apele- 
cija.

— Kolera.. Pačiame Vil
niuje dar koleros nėra, bet 
Vilniaus gub. jau numirė 
nuo kaleros apie 60 žmonių; 
susirgę-gi buvo apie 150. Pra
dėjo sirgti kolera jau ir Kau
no gub., o pačiame Kaune 
jau keliolika numirė. Saugo
kitės ir klauskite daktarų pa
tarimo!

girtus, o dar taip ir nepraei
na. Taip neperseniai vieną 
vaikiną Brundzą gerokai ap
kūlė, nuo ko tas gavo smege
nų uždegimą ir pasimirė. Bet 
galima tikėtis, kad musų jau
nuomenė visgi prasiblaivys, 
visada taip nebus.

J. Steponas.
Gudeliai (Senap. pav.) Ne

seniai žandarų viršininkas at- 
pyškėjo pas Kuprių k. A. Mo
tuzą jieškotie jo sunaus. Ne
radęs namie pareikalavo ati
duoti „Kovą”. Gavęs atsaky
mą, jog neturi, padarė kratą, 
pasiėmė po vieną numeri vi
sų kokių tik rado laikraščių 
net kauniškės „Vienybės” ne
paliko, apie 20 cenzūros leis
tų knygučių ir keletą laiškų 
ir išsidangino. „Kovos” visgi 
nerado.

I

lelephone 7S2 So. Boston. i;

I.
495 Broadway, So. Boston’e.

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

N eiklioms iki 3 vai. po pietų I
P. J. Kaunietis.

• «
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva
lome. išplaujam plėtotas ir išprosiname 
Darba atliekame visados ant pažadėtolai" 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

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

Tu tankiai aut gatvės su
tinki sveiką ir drūtą vyrą, ku
riam tu to visko pavydi. Jo iš
žiūra, jo ėjimas ir būdas, ku- 

' riuo jis save neša, liudvja.kad 
jis yra tvirtas ir sveikas aut 
kūno ir dvasios.

Tu sutinki kitą žmogų, tik 
rąjį silpnumo ir nupuolimo 
Įfaveikslą. Jis viską daro su 
neapykanta. Jis yra nusimi
nęs, nes jis niekam netikęs. 
Prie jo fiziškųjų elementų yra 
prisidėjęs protiškas kentėji
mas, ko pirmutinis žmogus 
visai nepažįsta. Nors jis žiuo, 
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.
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.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN > 

Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikom teipgi visokias skry- 
beles, marškinius ir kitokius pasipuoši
mo aįslarus. Visus tavorus parduodam 

: už pigos prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
l>as mus.
233 Bror<lway, So. Boston.

J. Steponas.

Dabravalė (Nau. pav.)Ko-
Y

rimasdabar madoje. Čia 
labai pagarsėjęs savo darbais 
Jadagonių k. ūkininkaitis S. 
Bačėnas. Jis sakosi nieko ne
bijąs ir naktimis dirba viso 
kius „šposus”. Bet visgi už iš- 
eidimą iš tvenkynio vietinio 

maluninko vandens gavo už
mokėti 100 rb. baudos. Beto 
už tą darbą jo kaimynas J. 
Ruzge jį į akis išpeikė. Už tai 
Bač. Ružgei pastojo kelią ir 
taip sumušė, kad vos išgydė. 
Už sumušimą B. padavė tess 
man, bet valsčiaus teismas 
Bačenk išteisino. R. padavė 
apeliaciją susivažiaviman ir 
ten Bač. gavo porą mėnesių 
kalėjimo. Ns tai keršindamas 
Bačenas nakčia išvedė Bliz
gės du arkliu viršaus per 200 
rub. vertės ir miške pakorė. 
Dabar Bačenas sėdi kalėjime. 
Tai kokių esama!

Jaunaturkis.
Kupiškis [Kauno gub.). 

Čia žmonės pageidavo zupe
rio, ale pas žydelius buvo la
bai brangu — po 3 r. 50 k. ir 
net 3 r. 6 k. maišelis. Tada, 
lyg skųsdamiesi, žmonės pra
dėjo eiti į Vartotojų sankro-

(*ar<lnerio lietuviams.
Jei da kas nežinojo, kad Gardneryje 

randasi tikra lituviška krautuvė, 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- 

rence. Mass pranešam iš anksto drau
gystėms aplinkinių miestelių, kaip Uol 
verhil’io, Lowell‘io, Nashua 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 j jus perspėdami. 
kad neįvyktų vienu kartu, nes užkenk
tume vieni kitiems; užkenktume todėl, 
kad jaunuomenė skaitlingai lankosi ant 
pasilinksminimų Pagaliau? priduriame 
tą, jog mųsų baliaus pusė pelno eis ant 
mokinimosi čiasusitvėrusio benofNemu- 
nas), o kita pusė kitokiems apšvietos ret 
kalams.

Širdingai užprašome svečių iš kitur 
ant pasilinksminimo ir tuomi prisidėti 
prie visuomeniško ir naudingo darbo. Už 
3 sanvaieių prie (Thanksgiven day) bus 
apgarsinta mųsų balius ..Tėvynėj”

L. S. D. Komitetas.

MOTERIS IR MERGINOS!
Y

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

ONA BARONA1ČIUTE 
vą. Matydama tai valdyba ’ Broadvvay, So. Boston.

I

Kalinio laiškas. Panedėlį 
mane paleido iš Suvalkų, o 
pėtnyčioj vėl Kislinskis už
darė. Gyvenau tik pusketvir
tos dienos. Paleido kaip tik 
ant atlaidų. Dabar gyvenu 
kalėjime su visa savo šeimy
na. Smagu. Kolei laikys — 
nežinau: tik liepė paduot 
meldimą gen-gubernatoriui, 
kad leistų išvažiuoti į užsienį, 
ba jam nepatiko, kad aš išsi
rinkau Kauną. „Į užsienį — 
sako — tai galite visi toki iš
važiuot, aš prieš tai nieko ne
turiu”.

Šviesietis.

Vilkaviškis. Suv. gub., 
Vilkaviškio gyventojai turi 
27 valakus žemės. Ta žemė 
ikišiolei buvo šniūruose. Vie
ni turi žemės į valako, kiti — 
pusę, kiti — net po valaką ar 
po pusantro. Dabar jie nuta
rė skirstytis į kolionijas. Nu 
tarimas jau parašytas ir visi 
gyventojai pasirašė. Žemė da
linsis tokiu budu: tuos 27 va
lakus padalins į sklypus po 
| valako dalį ir tas ketvirt- 
dales paskirstis į 3 rūšis: ge 
riausios, viduti nes ir blo
gos žemės. Paskui padarys li- 
citaciją ir kas kurį sklypą no
rės, tą gale imti, tik, žinoma, 
už gerus turės primokėti. Ge
resniąją žemė paims tas, kas 
daugiausia pinigų duos. O 
tie, kurie ims blogesuiąją že
mę, gaus pinigų. Žemė labai 
nevienoda. Man rodos, toks 
skirst ymasi yra geras, teisin
gas ir lengvas.

J. B— tis.

Skriaudžiai. Senap. pav. 
Laikai mainosi... Pas 
mus irgi laikai mainosi, tik 
liūdna, kad blogojon pusėn. 
Tie vaikinai, kurie prieš du 
— tris metus karštai griebėsi 
už knygų ir laikraščių, dadar 
taip lygiai karštai griebiasi 
už stiklelio.... O ką kiti — 
tai gėda ir sakyti: kiekvieną 
šventadienį galima matyti

ėmė surašinėti, kurie nori, ir 
partraukė, rodos, 3 vagonus. 
Pardavinėjo po 3 r. 10 k. mai- I 
šelį. Žmonės labai dėkingi. 
Reikėtų žmonėms nelaukti 
kol struka ir iš anksto susita
rus išsirašyti patiems. Kaip 
ir pernai, būdavo, išsirašo so
džiai susidėję ir daug pigiau 
atsieina, negu pas žydelius.

Gvazdikėlis
Vijokliai [Ukmerg. pav.].Į 

Jau treti metai kaip pas mus 
veikia „Saulės” skyrius, ku
ris turi ir mokyklą. Vaiku 
tilpsta apie 70. Šiemet įsikū
rė „Blaivininkų Draugija”.) 
Bet ši draugija ikišioliai nie
ko neveikė, ir gaila tik kad 
vardą blasvininkų nešioja: 
kol nebuvo „blaivininkų”, tai 
užteko vieno monopolio, o da
bar, kaip girdėti, žada ir alu
dę įkurti. Buvo jau ir pirma 
net trįs aludės, tik su kito
kiais parašais, dabar gi gal su
silauksim ketvirtos, ir dar su 
parašu „pivuaja lavka’’!

J. Bitinėlis.
Panedėlis [Zarasų pav.]. 

Pas mus žmonės visai neapsi 
švietę: tiki visokiem „šiule
name”, šundaktariams arba 
,,stebuklingiems” daktarams. 
Yra pas mus moteriškė Sta
nienė, kuri duoda vaistus nuo 
visokių ligų. Nors ji nieko 
apie ligas neišmano, bet žmo
nės visgi jai tiki. Reikėtų 
bent sykį susiprasti, kad tos 
jos „liekarstos” daugiau blo
go negu gero padaro ligoniui. 
Labai blga, kap nėra pas mus 
arti tikro daktaro. D-ras Za- 
borskis gyvena už 10 verstų, 
ale ir tas į gydymą nelabai 
žiuri, nes labai užsiėmęs gas-! 
padoryste.

I'etras Motiejūnas v
[Iš „Lietuvos Ukin.”J

Svarbi Naujiena
Broliams Lietuviams

Nėra žmogaus kuris vaik
ščiotu be rublį! Todėl šiuo- 
mi pranešame visiems, kad 
siuvame visokius naujausios 
mados rubus už labai pigę 
prekę

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

įGerą Naujausios
| Mados'ISIUTA.

Turime partraukę daugy
bę materijų iš geriausių fab
rikų. todėl kožnas gal išsi
rinkt Siutų arba Ovorkotų 
pagal savo norą.

Musų prekes:
Gerą, naujausios mados 

siutą, mes pasiut am, prade
dant nuo

ir augščiau.

Rudeninius O ve r
Kotus (ploščius)

pradedant nuo

S 1*5.00
ir augliau.

Labai geros ir tvirtos suk
nios naujausio stailo

KELINES
už ^3.00

ŽIEMINIAI OVERKOTAI, labai'geros gelumbes
pradedant ir pagal geru

li uo -JL V .F • M^F V >F mą augščiau.
Neužmirškite,kad toji dirbtuve tai jųsų brolio lietuvio!

Meldžiam neužmiršti vietos ir adreso.

Budrecliis
222 Broadvvay. SO. BOSTON.
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keleivis

Vietines Žinios.
19 spalio Dr stė D.L.K. Vy- 

auto ir kartu 33 kuopa S-L 
A. turėjo ypatingą susirinki 
tią. aut kurio buvo svarsto

ma ir visuotinojo balsavimo 
klausimas. Buvo keletas ypa- 
■:ų užsispyrę tą klausimą ne 
>rileist prie tardinėjimo, te- 
iaus po ilgu ginčų didžiuma 

□alsų slaptu balsavimu nuta
rė, kad visuotinas balsavimas 
S L.A. butų į«liktas. Sale 
to nutarta išimti draugystei 
savocharterį Ištardinėtichar- 
terio Klausimą pavedė drau
gystės komitetui.

16 sjialio ('aini ritlge iaus 
teatrališka kuopa sulose Bos
tone 4-ių veikmių dramą ”Pir- 
mi Žingsniai " Perstatymas 
nusisekė gerai: nuo aktorių 
mėgėjų geriau reikalauti be
veik jau negalima. Tik pir
mutiniame akte truputi pag: - 
diuo elgeta; ką jis kalbėjo 
— nieko ne buvo galima su- 
prasti. Žmonių buvo gal apie 
250, jei nedaugiau. Jų užsi
laikymas buvo labai ueman 
dogus. Snėkučiavimai ir įvai
rus patėmyjiuiai nesiliovė per 
visą laiką. Po perstatymo bu
vo šokiai.

Bostono primiiestyj, Brook 
line, Mass., yra stebuklingas 
vilkas. Jis yra sūnumi vieno 
ruso daktaro, Boriso Lidžio 
vardu. \ aikas gi William 
vardu. Dabar jis turi 11 me
tu ir baigia jau Harvardo 
universitetą. Nuo kūdikystės 
jis buvo tėvų neapkenčiamas, 
ilgai nekalbėjo ir nevaikčiojo. 
Bet staiga pasidarė didelė 
petmaina: iš karto pradėjo

i kalbėti ir vaikščioti, o kada 
turėjo dvejus metus, jau mo
kėjo skaityti ir rašyti- Viena 
tūliu jo darbu buvo skaity
mas knygų, kuomet jo drau
gai zaizdavo su smiltimis, 
da sukako jam 4 metai.jis 
k -jo jau keturias kalbas, 
liau atiduota jį i Raukei
kyklą, potąiu į High Shool. 
Dabar jis baigia Harvardo 
universitetą.

Ra
mo
ve 
įuo

l iesas susirinkimas.
Ateinaučioj nedėlioj. 24 spalio, lietu

viu sociialistų 60 kuopa laikys vie;ą su
sirinkimą |K» No. 2S Broadvay. So 'Bos
tone kuris prasidės 2 vai. po pietų. 
K\iečiami kaipsanariai. taip ir pašaliniai 

Komitetas.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo brolių Juozapo ir My- 

k<bo Bii-SvVičių. paeina iš Suvalkų gub.. 
Punsko parapijos. Mockavos valsčiaus. 
Mergutrakių. kaimo. Juzapas pirmiau 
gyveno Ashland. Pa., o Mykolas \Vilke> 
Barre. Pa Jie patys arba kas kitas.ku- 
rie apie juos žino, teiksis pranešt šiuo 
adresu:

Kazimieras Balsevičius,
117 Dn-ser st.. So. Boston- Mass. t-J.

Pajieškau sau merginos dėl apsivedi- 
tno nesenesnės. kaip 2>' metų amžiaus 
r mokančios maž-daug anglišką kallią 

Aš esu da jaunas vyras ir moku kėlės 
kalbas Merginos, kurios uores susipa
žinti su manim arčiau, rašykit šiuo ad
resu:

Bo x 450.
J. S Smilh.

New Britain. Conn.

Balius, Prakalbos ir Dainos!
Parengta L S.S 17 kuopos. Atsibus 

• s vakaro. 23Spa io. 1909 m ant 
salės KNIGHTS PYTHIAS 825 N. Main 
st.. Montello. Mass.

Reikalauja!
T>m Comp. Trvy ir Cohoes reikalau

ja merginų ir jaunų vyrų dėl prosijimo 
marškiniu. Darbas vystas ir lengvas, o 
pramokus galima gerai uždirbti. Atsi 
šaukite ant šito adreso:

Kazimieras Trumpaitis.
10 Kemsui st . Tim. Co.

BALIUS SU DOVANOMIS.
Parengta L. L.S 6-ta kuopa. 27 <1. Sifi

lio. Liet ivių Mokslo Draugystės svetai
nėje. 142 Dino st.. Pittsburg. Pa. Do
vanos bus šios: uz įžangos tikietus lei
sis išlaiuiejimui puiki mandalina; kas 
geriausiai pa-oks "Klumpakojį" tas 
gaus 5 dolerius vyrui, gavusiam dau
giausiai gax usiam .. Beklojančios Pač 
tos’", bus duota dovanų pundelis knygų, 
o merginai — bukietas kvietkų. įžanga 
porai 50c : moterims ir merginoms pa
vienėms 2 ;c. Atsilatik-.kit kuoskaitlin 
ginusi, i.

TEATRAS!
Bostono Latvių l>arbininkų Draugija 

Rengia aut subatos. 23 Spalio. 1909 m. 
teair. Kossuth Hallej. 1095 Tremom at . 
K'»xbury. Mass. Bus persiauta
‘•Wisu Dyveliselii Deena”

(Visų Švenčių Diena}
Prasidės 8 vai. vakare. Įženga 35c.

Y’patingai

LIETUVIAMS
Man. J. Zupkauckui. malonu 

prane-ti savo tautiečiams, kad aš 
dirbu didžiausioj drabužių krau
tuvėj Bostone

662 672 tt ashiugtun street, 
(kampas Beach street).

Jeigu jus reikalausite ką nors iš 

paredu, czeveryku ir papuoszimu 
kaip suaugusiems teip ir vaikams, 

(’zeverykai Moterims 
ir Vyrams.

A- tikiu kad busite labai užga
nėdinti čia atėję, nes visokių ta
vorų prekes musų štore daug pi 
gesti -s negu kituose storuose Bo
stone.

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

J ZUPKAUSKAS.

S. H. HARRISON CO.
660- 672 VVashingtofi st. 

BOSTON - MASS.

LIETUVIAI.
Siuomi pranešu kad statau naujus ir 

pataisau senus namus. Nupenimu na 
mus ir \ isekius torni< ius. Reikale kreip
kitės šiuo adresu.- St

F. KEIZIS'(KAEZES)
277 Brosdvray. So liOSTON.

"TABAKAS

NAUJIENA!
• BRo \D1UNK HAI.L”

311 A . -a n y ir kampas Duver sircets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už $15 00.

Savininkas J SIDMAN.

20 Laconiast. Bos t o n, Mass
Telephone 1364-4 Tremom

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Paboigusį kursą tt ūmaus M ėdi vai 

(uiiege Baltimure 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,

S< > 1M )ST( Mass.
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TEKIS .lAt’SlA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrim ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokias tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi I.ie 
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Sa\ minkąs
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir j>er laiškus, o 
męs perezpresągyduoles prisiusim
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Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny 
ga apie tabaką. Kas tik vartoja tabaką, 
tas turi žinoti kokią jis turi įtekmę ant 
išsivystymo žmogaus. Toj knygoj \ iskas 
išaiškinta kuop ačiausiai. Kas nori žino
ti tegul perskaito “TABAKĄ” Kny
ga puikiai padaryta, spauda aiški, 
turi 64 pusi., kaštuoja tik 15 centų.

R. Čl BERKIS

106 Markei st., BRIGHTON, Mass.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta IU5 Broadway.

S. B. KLE1N
Visokie cigarai, tebakas ir ciga- 

retai fugai wholesale ir retail 
prekių, l’žlaikom gražiausius at
virus lankelius ir rusišką ir tur
kišką tabaką.

228 Broadvvay
kampas C st.

Soutli BOSTON, Mass

Fr. Ijewau<Utu>ku 2

Dr. E.C. Collins
Uždčtojas

i

SKAITYK ŠVIESIA TEISYBE!
t

South Beiui, Ind. 4d Liepos, 1909 
GuonotiNAS Daktakb!

Šiuomi prau< .šu, kad Tamistos 
gyduolę*, visas jau suvartojau ir 
jaučiuosi pilnai sveikų.atsakančiai 
išgydytų nuo ligos, kuri utanę ilga 
laikų vtugiuo k.up skaudėjimas 

galvos, po krutintą, sąnarių kojose, teijiat strėnų, 
pašonių ir kosėjim > su skrvpliav;.mais kaip ir sun
kaus kveĮKivimo. Iš pradžios pradėjus vartoti tas 
gyduolęs, nors Įiasijutau drntesuių. bet jutausi 
kaip kokių vainą savyje, t ii turtint gyduolės su 
liga kovojo, bet kaip paskutinias suvartojau ir tai 
nors tris mslelias laukiau, bet išgydyta liga jau 
daugiau ueatsiuaujum; kame dabar jaučiuosi 
išgelbėtas nuo ligos kaukiuiu, sveikas ir lauuiu- 
gas teip kaip metai, tam atgalios buvau, kolei dar buvau uesirges. K 
Nors y vairių daktarų ir vaistų <iaug perleidau per mano sirgimo g 
laikų, ue vieni ueįsteugė išgydyti teip gerai, kaip Taiuista miela.-, 3 
daktarę, garsaus Collius N. Y Medieal Instituto. Dabar siunčiu,K 
širdinga padekavone ir Jusu vanta kaip ir gerus vaistus išgydymui g 
visokių ligų, kiekvieuam savo pažįstamai perstatysių. kad laike uelai g 
mes ligos, žinotų kur rasti tikra pagelba. Pilnas guodonės įn

FR. LEVVANDAUSKIS,
416 South Jackson Street, South Bend, Ind 3 

VYRAI IR MOTERIS nesivargykite ligoms ir silpnybėms, nes kiek g 
vienas bus atsakančiai išgydytas ir ]>agelbetą. nuo visokių nesveikumų E 
tik reikia atsišauskti arba parašyti lietuviškai kas kenkia tikrai adresų P 

COLLINS N. Y. ME0ICAL INSTITUTE, S 
140 West 341 h Street, New York. N. Y. » S

Dr. S. E. Hyndman, Medikai Direktorius.
Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p. Švent. nuo 10 ik 1 Vak Ut. ir Pet.7 8§ 
Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsiajų. knygų Dr. E-C. !S

Tfl Collins. "Vadovas in Sveikatų”, parašytų lietuviškai. Eg

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 1‘ariueuter SU
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasek mingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
t repais į virtį tik 
neikit t aptieka: 
mano durya bal
tos arba telefoną 
duok oašatesii-
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
S vakare. Telephone 1967- -3 Ricamont

GERIAUSIAS

Mu*

Rusiška-Lenkiška- Lietuviška

.A FTI EK. A

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

/•i

Vardas ir pravarde 
Pačta.

Reikalauk pas aptiekorių Sevoros vaistų. Jie yra geri. Kitų neimk.

50,000 KNYGŲ
DYKAI DĖL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygelė. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodysima, silptiibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lvgosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygele 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 knigelės. Ta knykelė 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, omas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygele.

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

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

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skrlpkų 

kleruetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Cistų au
kso 14 K. Šiiųbinių žiedų, dziėgurių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
u:o masytiukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, gtnniuiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kalboi,gražių popierų dėl rasimo grumulų su pnikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink kouvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už^l.OO, 1000 už $0.00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei alala-
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 ižgydvma, 14 K 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė ftl.OO. prasto $1,00. Prisius- 

Zkite savo ’ikrų adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka 
■ talogą dyaai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta
voms labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K. HILKEH’ICH, 112 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daibą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom. iš mažų [>adidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo- 
'i. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Temykit! Tt uykit
DIDELIS PARDAVIMAS

K ASDIENA GAUNAM PALIUDIJIMUS, GIRI ANČIUS 
SEVEROS VAISTUS.

Ar yra tau žinoma, kad iš dešimties atsitikimų reuma
tizmo, devyni yra rrumenų reumatizmo apsireiškimai. 
Tas yra nuo peršalimo ir darganos. Esti teipgi ir kroniš- 
kas reumatizmas. .Jis apsireiškia tankiausiai dideliuose 
sąnariuose: keliuose, strėnose ir pečiuose. Idant tą ligą 
prašalinti, reikia pamatinio gydymo iš lauko. Vienati
nis daiktas, kurį tokiuose atsitikimuose galima pritaiky
ti. tri iimas du syk ant dienos

Severos šv. Gothardo Aliejum 
suskaudusių vietų. Tikėk, kad busi užganėdintas, nes 
tas trinimas atneš tau sveikatą. Uz šį šeimynišką lini- 
mentą nėra geresuio vaisto sekaučiose ligose:

Neuralgija. Sciatika, Strėnų laužimas, Sustingi- 
uias sprando. Šiltine, Krutinės skaudėjimas, 
Raumenų siisitra ikimas, išsukimas sąnarių, Pa
tinimas groinnlll. Kaina 50c.

APLEIDO VISI SKAUSMAI.
..Jųsų šv. Gothardo aliejus vertas didelio pagyrimo. Gydė 

mane keli daktarai be jokios pasekmės, bet išgiidęs apie jųsų vaistus paėmiau 
jų pagal nurodymą ir tuojaus apleido visi reumatizmo skausmai”.

Kazimireas Geriotus, 135 W. 18-th st.. Chicago. III.

Skausmas Strėnose
yra vienas iš apsireiškimų inkstų ligos. 
Gamta tuomi patėmyja, kad jau lai
kas vartoti

Severus vaisia nuo inkstų ir kepenų 
darantį malonią itekinę net aršiausio
se ligose inkstų, strėnų. perkruvini- 
iną inkstų, pūslėj smilčių, užsidegimą 
arba suerzinimą pūslės, 
šlapumo ir abelnai visosose 
rūšies. Jeigu reikalauji 
pirk jau geriausi.

Kaina 50c.

nesulaikomo 
ligose tos 

vaisto, tai

Arpuoti ant sveikatos?
Jei iš priežasties ligos, persidirbi- 

mo‘ senatvės puoli ant sveikatos, tai 
turi atgaivinti išnaujo išnaudotus sa
vo kūno mezginius, vartodamas

Severos Gyvasties Balzamu, 
kuris gydo gromulus ir kitas ligas, pa- 
liuosnoja užkietėjimą, aįtsileidimą. gy 
do kejtenis ir visas užsisenėjusias li
gas. Pasirodo labai pasekmingu dau
geliui moteriškių. Neapkainuojamos 
uialerijas ligose. Vartok jį nuo pirmo 
apsireiškimo nesveikatos. Kaina 75c.

I

& LIETDViSZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

C-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOJIPSO5 
pilnai gvarautuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: Įtaprastas. chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 
t i n iras. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystės.

Soliteri 
landas.

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

(kirmėlę) prašalina į 24 va-

jeigu kuris nedagali kokia 
nepi i valo leisi laiko, bet tuo-

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokią 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 pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai.
Ar lytiški organai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

ran-

Meldžiame kreiptis šiuo adresu:

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

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. il-i 5 vai. po pietų. 
Nedaliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

Y
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LAIKRODĖLIS

W. F. Severą Co. c£D,^p '

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

Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku
tis. Sijonai. Slebės. teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrynios, valyzos. viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau

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

South Boston, Mass.

dirba lietuviškas klarka

Hilliain (’. Brūzga. 
John J. Lovvery 

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

Tklkphone. 21027 So. Boston. Mas

Telephone. Back Bav 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone irMassachusetts Valsti.2J.
PRIĖMIMO VAJ.ANDOS:

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

419 Boylston st. ruimas 432

BOSTON, - - MASS.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski 4 Yudeiko ir Co
3o4 Broadway ir 259 D. St., 

South Boston, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
- - PAS —

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

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

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Elians Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speciališkcmas.

366 Second So. Boston, Mass

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

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

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

Dr. J. M. BRUNDZACO..
Broadeaj A S. 8 st.. Broolykn.S Y

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

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

I Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi

; parsamdo karietas ant veseiliiį ir krik 
I štvnų

OFISAS:

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

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge .
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Na I H J jrTTOL^TINIS
11 Va Va UCna

Tiktai $3.95, mūsų ilr-augrystes sąnariams už $3.55.
Labai puikus nuolatini?. kalendorinis 

laikrodėlis, kurie visada parodo se
kundas, minutes, valandas, s&nvaitee ir 
menesio dienas, mėnesius ir visada parodo 
kaip menulis stovi. Užlaiko labai gerai 
laiką ir yra pilnai per mųsų firmą gva- 
rantuotas. Pryšakys labai pulkus, 
auksines rodykles ir su auksiniais pagra
žinimais. Kitos firmos parduoda tą patį 
laikrodėlį už kelis kartus daugiaus, bet 
męs paleidome už tą preką, kad apgarsin
ti mųsų pirklystę, nes norime parodyti sa
vo tautiniams, jog męs galime parduoti 
geresnius tavorus ir pigiaus kaip svetim
taučiai, nes mųsų firma yra labai didele, 
ir męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti iš Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lenciūgėlio duodame už $3.9S, mųsu 
draugystes sąnariams už $3.55, o su auk
siniu (gold filled) labai puikiu lenciūge* 
liu už $4.95. Kiti parduoda tokius lenciu* 
gelius po keliollką kartų daugiaus kaip 
mąs.

Kas prisius pinigus per pačtą, laikro
dėlis tuojaus bus išsiųstas p*»r pačtą mų
sų kastu, bet j*igu kas nori užsimokėti už
tavorą ant ezpreso.tada siusime per ezpresąir pirkėjas užsimokės visus priaiuntimo kastus.

Per mųsų draugystę galima gauti visokius tavorus pigiau ka’p kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 942 Lombard St., Philadelpbia, Pa., atliekame visokius drukoriškus darbus 
ir išleidžiame didelius kataliogus nuo visokių tavorų visokiose kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiusime mųsų kata Ii ogu s dovanai. ' Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Męs n»*iu!ome ir negarsiname jokių tavorų uždyką, apart mųsų kataliogo, bet parduoda
me gerus tavorus pigiaus kaip kiti. Tie, kurie garsinasi ir prižada duoti ką nors už dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo jų reikia saugotleei, nes už dyką tavorus duodant niekas prekys
tes negali varyti.

Mųsų yra tikra lietuviška ko-operatyviška draugyste ir kiekvienas gali prie mųsų drau
gystes prisirašyti. Akcijos yra po vieną dolerį ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metą. Prigulinti prie mųsų draugystes gali tavorus pirkti 10 procentų pigiaus kaip 
kiti. Už kviečiame visus tautiečius prie mųsų pirkliškos draugystes prisirašyti nors su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Order iš pačto arba regi^travotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION, Dept. P.O.Box 722
416-418-420 S. Broad St. Ir 942 Lombard St.

PHlI.ADKI.PniA, PA., V. S. A.

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

VValiham ir 71gin
* laikrodėliai: auksi

*
*
*
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*
*

*
*
*
*

*
*
*********** :#*4******4*

A įsų t a vorai yra 
au, šios vertėt, bei 
kaiiez.. visų tavorų 

labai žemos.

Laikrode ius
Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 

tam panašius daiktus 
TIESIOG IŠ FABRIKUS 

Ir kiekvieną daiktą kurį męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėriysit pinigas.

VVashington 
Jewelry Co.

387 Wi shingten st tj (vienus trepu*) BOSTON, Mau.


