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Metas V.

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

Caras jau kelionėj.
Bu vo jau pereitam nume

ry j pratiesta, kad Mike ren
giasi Italijon, o italai darbi
ninkai kelia protestą. Dabar 
Peterburgas praneša, kad tas 
satrapas, nežiūrint aut žmo
nių protesto, jau pasileido Į 
kelionę.

Iš pradžios jis pienavo va
žiuoti per Monachium ir Vie
ną, tai yra, per Austriją, bet 
kadangi Austrija Į carą žvai 
rouiis žiuri, tai nulėmė Aust
rija s sostapilę aplenkti, o va
žiuoti į Odessą, išten per 
Franci ją į Italiją. Pokelej 
jisai bus labai atsargus; ap
lenks ir Šveicariją, kur dau
giausiai randasi pabėgusių iš 
jo nagų revoliucijonierių.

Baudžia laikraščius.
Varsa va. — Redakcija leu 

kiško laikraščio „Šwiat” tapo 
nubausta ant 100 rublių už 
patalpinimą neprilankaus val
džiai straipsniu. Redakcija gi 
laikraščio, ,Gazeta Kujawska” 
nubausta aut 150 rublių už
tai, kad pašventė vieną straps- 
nį garsiajam poetui J. Sio- 
wackiui, kurio vienas sceniš
kas veikalas ,. Mindaugis’’ 
yra išverstas Kudirkos ir lie- 
tuviškon kalbon.

Drąsus plėšikai.
Kijevas. — Netoli nuo Ki

jevo turėjo vietą vėl vienas 
užpuolimas. Apiplėšta du de- 
ližansai su pasažieriais. Vie
nas važiavo iš Brailovo į Kije
vą, antras - gi Į Raudomieslį. 
Kada pirmutinis atvažiavo 
ant tos vietos, kur laukė plė
šikai, visi pasažieriai, kurių 
buvo apie 20 ypatų, buvo jau 
sumigę. Staiga aut kelio pa
sirodė 6-8 vyrai ir pradėjo 
šaudyti j orą. Arkliai sustojo, 
ir prie delizanso prišoko plė
šikai. Visų-pirmiausiai jie 
griebė deližanso savininką ir, 
pridėję revolverių vamzdžius 
jam prie krutinės, pareikala
vo pinigų.

Apie kokį nors pasipriešini
mą negalėjo būti nė kalbos 
ir plėšikų reikalavimas tapo 
išpildytas. Savininkas turėjo 
37 rublius ir tuojaus juos ati
davė. Tokis pat likimas suti
ko ir kitus pasazierius. Pakol 
visus keliauninkus apiplėšė, 
atvažiavo ir kitas delizansas. 
Plėšikai, palikę ant sargy
bos kelis savo draugus prie 
pirmojo, šaudydami mėtėsi ir 
ant antrojo. Bet ir čia nesuti
ko jokio pasipriešinimo. Iš
tuštinę visiems kišenius, ra
miai sau atsitolino.

Su cariene blogai.
Vokiečių dienraštis ,,Ber 

liner Tageblatt” gavo iš Pe
terburgo žinią, kad carieuės 
sveikata kasdien eina blogyn. 
Iš tos prižasties ir kelionė ta

ro dvaras, laike neužmirštino
jo streiko, buvo visai atskir
tas nuo pasaulės.

Dabar carienė gyvena nuo 
latinej baimėj. Ji visur mato 
revoliucijonierius, kurie su- 
lyg j°s nuomone, be pertrau- 
kosant caro šeimynos daro šuo 
kalbius; yptiligai jie tykoja 
ant jos sunaus, kuris po ca
rui turi užimti sostą.

Laukia suomų sukilimo.
Peterburgas.— Šiomis die

nomis Suomijon išsiųsta 2 
pulkai kazokų ir vieną bate
riją artilierijos, su tikslu 
tuoj užguiaužti ginkluotąsuo- 
mų sukilimą, kuris, kaip val
džia tikisi, gali iškilti delei 
paniekinimo per carą jų kon
stitucijos.

Šachas ir caras.
Peterburgas. — Numestas 

nuo sosto Persijos šachas da- i 
bar gyvena Odesoje, pietinėj 
Maskolijoj. Jis jau dusyk 
kreipėsi j»as carą suprašymu, 
kad tas jam pavelytų ypatiš 
kai padėkavoti už suteikimą 
prieglaudos. Šachas norėtų 
carą matyti Odessoj, kada jis 
važiuos dabar Italijon, bet 
caro bernai tam priešinasi.

Kiek nužudyta.
Šią savaitę nuteista nužudyti 
53 žmonės; nužudyta — 4 
žmones.

Vis tik tiek
Kaip skaitytojai žino, pa 

vasarį vyriausybė užsispyrė, 
o pouiškoji Durna pritarė ir 
išbraukė iš skaičiaus atstovų 
Koliubakiną. Jis buvo val
džios priešininkas, kadetas, 
išrinktas nuo Peterburgo. Da
bar Peterburgas jo vieton 
rinko kitą ir vėl išrinko tos 
pačios partijos žmogų, Kutle- 
rį. Kutleris buvo ir antrojoj 
Durnoj. Taigi Peterburgas 
parodė, kad jisai eina prieš 
vyriausybę ir prieš dūmą.

Šnipų neįsileis.
Anglija, Prancūzija, Bel

gija, Italija ir Šveicarija pra
nešė rusų vyriausybei, kad 
jos pas save visai neįsileis ki
tų valstijų šnipų. Sako, kad 
šitas tu valstijų nutarimas 
yra taikomas ypač Rusijai, 
nes kitos valstijos ir taip ne
laiko šnipų. Dabar Rusijos 
šnipai galės ramiai sau šnipi
nėti iš didesniųjų valstijų tik 
Amerikoj, Vokietioj ir Au
strijoje.

Nusileido.
Iš pereitų dviejų numerių 

skaitytojai žino, kad rusų vy
riausybė užsisėdo labai ant 
Su-’mijos; todėl ir visas Suo
mijos Senatas atsisakęs nuo 
sivo vietų. Rusų vyriausy
bei niekas daugiau neliko 
kaip: arba suomams nusileis
ti. t. y. nereikalauti tų 20 
milijonų markių.už netarna- 
vimą kariuomenėj ir kt. ir ta
da pastatyti ant savo vietų 
senuosius senatorius. arba 
skirti kitus senatorius ir tuo

Į 
kiškojo karaliaus Alfonso pa
sielgimą vokiečiai pavadino 

rusų žan- dentų Peterburgo universite- neišteisinama žmogžudyste ir 
darus, činovnikus ir atbugdė to išreiškė protestą Ispanijos' sutepimuues europi civiliza 
į Peterburgą.. Tai ne baikos valdžiai už nužudymą profe sijos. 
BU Buomais. 1?..—I ---- - --

Kiek Rusijoj kalinu. ir revoliucijonieriai
Per 12 metų Rusijoj kali- sureI«ti visuotiną 

nių skaitlius pasididino allt bet tas nenusisekė. 
220 nuošimčių, t. y. aut kiek- 
vieno šimto pribuvo po 220.: 
Pastaruoju laiku Rusijos ka bomba sprogdama 
Įėjimuose kankinosi 169,380 dvi ypati, 
žmonių. Jeigu da kelioka me
tų viešpataus toks dalykų 
stovis, tai visi Rusijos gyven
tojai gyvens kalejuomuose.

Kova su plėšikais.
Varsa va. Bėgdami nuo po- mirtim, 

licijos ir šaudydami iš brau-1 Durnos atidarymas, 
ningų. keletas plėšikų subė- Peterburgas. —23 spalio šiaurinės ir pietinės Ameri- 
go į vieną kiemą, o iš ten už- vgj atsidarė poniškoji durna, k°s I pietus nuo Kubos. Ji 
pakaliniais laiptais ant antrų ^uri pO sunkių tylėjimų ii-j padalyta aut dviejų respubli 
lubų, iš kur sutiko policiją sėjogi uuo 15 birželio ‘ j................................................
smarkia ugnia. Pirmutinis į 
policistas krito,kiti pasitraukė 1 
atgal. Duota žinia ] 
į nuovadą. Tuojaus pribuvo _ 
rota kereivių, kurie apsupę 
namą ėmė šaudyti. Plėšikai

ir geriau? Juk dar atsimena,' Protestas.
kaip I9O5 ra. Buomai sukrovė ’ Peterburgas. — 450 stu- 
aut laivų visus 1 '

soriaus Ferrer o. Socijalistai |£ tarp|autiškoj<) socijalis

Bomba.
Peterburgas. -

bandė 
streiką,

tų biuro.
Bruselė, Belgija. — 6 d. 

lapkričio, 3 vai. po piet čia 
■ įvyks tarptautiškas socijalis- 

Mesta tiškų laikraštininkų susiva- 
užmušė žiavimas.

Revoliucija ima viršų.
Cape Vaiaien. — Ant salosMirties bausme.

Sara tavas. •
mą ii nužudymą dviejų vie
nuolių (minyškų) karo teis’ 
mas pasmerkė du kaltininku mimą gu s"uknėiiais 

sumušta.
Sala Haiti randasi tarp

Už sugėdini- jįajįį įmones sukilo prieš vai-, 
na dvirnn via-I ... •• , . ..džią. 23 spalio valdžios kariū- 

meuė turėjo ginkluotą susirė- 
i ir tapo

1$ AMERIKOS

po užmanyta į vakarinę Eu
ropą. Ji serga proto liga. Jai 
protas pradėjo maišytis jau 
nuo 1905 metų, t. y. nuo di
džiosios revoliucijos, kada ca-

pačiu verste priversti išpildy
ti savo reikalavimus. Taigi, 
rusų vyriausybė ir išrinko 
pirmąjį kelią—nusileido ir 
pastatė senuosius. O gal taip

sudėjimo pradėjo šokinėti 
aplinkui, kad nepapulti į na
gus. Po pusei valandos imty
nių amerikonas nupuolė nuo 
pagrindų tarp sėdynių ir nu
davė buk apalpo. Lenkui pri
pažinta pergalėjimas.

Moterįs iškovojo sau teisę 
balsavimo.

Richmond, Va. — Priemies
tyje Ginter Park moterįs iš
kovojo sau balsavimo teises. 
Mūrinėms tų tiesų neduoda.

Žvėris žmogaus kūne.
Utika, U. Y. — Italas T. 

Rizzo tapo čia pasmerkstas 
ant nužudymo elektriškoj kė
dėj už užmušimą dviejų mer
gaičių ir sužeidimą trečios. 
Jis bus nužudytas pirmoj są- 
vaitej po 21 lapkričio.

T. Rizzo yra žvėris žmogaus 
kūne, o jo pasielgimas sudre- 
binantisx Jis paviliojo į girią 
tris mergaites ir sugėdino jas. 
Vaikai pradėjo grūmoti jam, 
kad apsiskųs tėvams. Italas 
tuomet išsiėmė revolverį ir 
eme į jas šaudyti. Dvi krito 
ant vietos negyvos, o trečia 
tapo tik pažeista ir pasveiko. 
„Jaunikis'’ 75 „ jaunoji” 

65.
Worcester. — 25 spalio čia 

apsivedė pora, turinti sykiu 
141 metą amžiaus. „Jaunikis” 
turi 75 metus, o ..jaunoji’’65.

Per virvę išsigelbėjo.
Portland, Me. — Užside

gus namui iš apačios, Mrs N. 
Haskell surišo iš drapanų vir
vę ir pririšus vieną galą prie 
lango, laimingai nusiledo že
myn. Namai sudegė.

Bombos.
Iudianapolis. Ind. — Po

licija ir detektivai čia įieško 
kaltininkų, kurie metė dvi 
bombas. Bombos sprogo pa
čiam vidurnatkyje už minu
tos laiko viena po kitai dvie
jose triobose, apie porą mylių 
atstumo. Pirmutinė bomba 
sprogdama sunaikino 3 auto
mobilius ir užmušė du arkliu. 
Išviso padaryta nuostolio 
apie 110,00c.

Už mušimą pačios už
mokėjo $15.

Lawrence. Mass. — Tūlas 
McGarry apmušė savo pačią. 
Nuskriaustoji moteriškė ap
skundė vyrą į teismą. Sudžia 
uždėjo ant vyro $15 baudos. 
Pati nukentėjo, o teismas pa
sinaudojo.

Areštuotas bankierius-
Denver, Colo. Pirmininkas 

Grand County bankos S. H. 
Bates tapo suimtas už išeik
vojimą $20,000.

Beprotis degino triobas.
Worcester, Mass. — Ištru

kęs iš beprotnamio žmogus, 
kurio vardas da nesusektas, 
uždegė Green Hill Parke trio
bas. Ugnis sunaikino tvartą. 
Nuostoliai siekia $5,000.

Drąsus žingsnis.
Rockford, III.— Tūlas Liu

dvikas Benzi už įvairius nu
sidėjimus buvo vežamas į pa
taisymo namus. Nenorėdamas*' 
tenai patekti, jis šoko pake
liui iš vagono per langą, ka
da traukinis bego 45 mylias 
į valandą ir pabėgo.

Per daug nivlčjo — nušo
vė.

Cgicago, III. — Steponas 
Kroslok teip įsimylėjo į Kat
rę Kovaciniutę, kad jos pasi
kalbėjimas su kitais vaikinais 
vedė jį į pasiutimą, o jau to
kie faktai,kaip pasivaikščioji
mai su kitais, jam nė galvoje 
negalėjo sutilpti. Ir, matyt, 
nelaimės geidimais buvo, kad 
užpereitoj nedelioj Kovaci- 
uiutė išėjo pasivaikščioti su 

i vienu pažįstamu vaikinu, kurį 
Kroslok palaikė už savo kon
kurentą. 19 spalio jis visas 
kerštu liespsnodamas atėjo į 
Kovaciuiutės namus ir nieko 
nelaukdamas išsiėmė revolve
rį ir šovė du syk į savo myli
mąją, o trečiu šuviu atėmė 
sau gyvastį.

Kovaciniutę sužeistą į gal
vą ir petį, nuvežta į ligonbu- 
tį, kur dabar kovoja su mir- 

' čia.

kų; viena jų vadinasi Haiti, 
kita — San Domingo. Pasta
rojoj revoliucija.

laug laimėjo.
Berlynas. — Atsibuvo rin

kimai atstovų į seimą. Socija

ius pribuvo ŽINIOS IS VISUR i Socijalistai d

Byla su popiežium.
teipgi atsakinėjo šūviais. Po Keli menesiai atgal, Ven- bstai šiemet laimėjo net at-- 
tam viskas nutilo. Suėjo į na- griJ°j pasimirė vyskupas galeiviškiausiuose apsknciuo- 
mą kareviai rado aut grindų Meszlenyi, kuris visą savo 8e- 
du lavonu, o trečias gulėjo Į tartą, vertes pusantro milijo- 
mirtinai sužeistas.

Šaudant kareiviams į na
mą kulkos lėkė per visus t«‘i išlyga, kad kun. Šabo iš- 
langus. Visi gyventojai mir- m°hčtų iš to turto 40,000 
ties baimėje pripuolę prie že- markių popiežiui ir vyskupo

- -- prje giminėms. Bet kun. Šabo vis- 
. Pažinojęs 

apie tai vienas mirusio vys
kupo giminaitis, padavė kun. 
Šabo į teismą, reikalaudamas 
paskirtų jam pinigų. Prie to 
prikibo ir popiežius. 25 rug
sėjo, mieste Statmar, byla 
buvo pirmą sykį nagrinėjama 
teisme,kur stojo ir popiežiaus 
advokatas.

Vengriški laikraščiai labai 
stebisi, kad popiežius būda
mas jau senam amžiuje ir tu
rėdamas milijonus da prisi
kabino prie „neturtingo’’ vys
kupo raštininko.

Italijoj* cara daboja.
Racconigi, Italija. — Rusi

jos caras Mikalojus pribuvo 
čionai 23 spalio. Aut pasveiki
nimo užgriovė kanuolėsir mu
zika. Čielaarmija buvo išstaty
ta jo sutikimui. Keletą mylių 
traukinis vežė Rusijos despo
tą tarpe nepereinamų kariu

Iš Dresden (teipgi Vokieti-
no markių, užrašė savo rašti- joj) praneša, kad pernai is 
ninkui kun. Šabo; vienok su tenai į seimą socijalistai tik

mes gulėjo visą laiką, 
nusižudžusiųjų atrasta brau ką pasilaikė sau. 
ningai ir daug patronų.
Jauniems mokslas blėdin-

gas.
Ryga. — Kada prof. Posse 

rengėsi skaityti viešą lekciją 
apie lytiškąjį klausimą, sve
tainėn atėjo policija ir parei
kalavo, kad visi klausytojai 
neturinti 17 metų, butų pra
šalinti iš svetainės. Neišpil- 
džius to reikalavimo, ji pati 
ėmė tuos vesti laukan, kurie 
pasirodė jai jaunesniais, kaip 
17 metų. Mat pagal rusų val
džios supratimą, jauniems 
mokslas yra blėdingas.

Pabėgo Amerikon.
Liepoj us. — Du viršinin

kai Šiaurinės garlaivių kom
panijos, kurios skyrius ran-į 
dasi ir Liepojuje, pagriebė; 
stambią sumą kompanijos pi-i 
uigų, išdūmė Amerikon.
Lopncllinas priprato sto menės sienų. Penkios dešim- 

Vėti. tys tūkstančių saugojo jo
Buvęs policijos departa ypata.

meuto direktorius ]x>ppchin. | S inkų buvo surengti ko- 
kuris išdavė revolincijonie- kją nors demonstraciją prieš 
riams valdžios šnipą Azevą ir Kruvinąjį budelį. Iš visų apie- 
už tai dabar ištremtas ant Si linkių sutraukta kariumene 
byro, paliko labai nuolaidaus prisipildė miestas. Darbinin- 
budo. Pribuvęs ištrėmimo vie- kaį beginkliai nieko negalėjo 
ton jis nuėjo pas ispraunin- padaryti. Daug areštuota 
ką. Kada pastarasis nur >dy- vien tik pagal nužiūrėjimo, 
damas kėdę paprašė jį atsi-Įkad gali būt carui priešingos 
sėsti, Lopuchin jam atsakė: dvasios.
,, Aš jau prieš visus pripra 
tau stovėti.”

Užmušė šnipą.
Tiflysas. — Pačiam vidur

dienyje čia tapo nušautas 
slaptosios policijos agentas. 
Paleista kelios dešimtis šūvių. 
Publika išgąstyje ėmė bėgti, 
sykiu su ja pabėgo ir užmušė
jai. Gerai, galės daugiau nau
dingų darbų atlikti.

Mokslinčių protestas.
Berlynas. — Goetlhe (var

das garsaus vokiečių poeto) 
Sąjungos skyrius, prie kurio 
priklauso daug universiteto 
profesorių ir literatų, nutarė 
nusiųsti lšpauijos karaliui 
papeikimą už nužudymą gar
saus Profesoriaus socijalisto 
Ferrer’o, kuris atsidėjęs dir
bo dėl labo žmonijos. Kata Ii

vieną mandatą turėjo, o šie
met 12. Atgaleiviai pernai tu
rėjo 45, o šiemet tik 13.

Revoliucija Ispanijoj.
Ispanijos žmonių sukilimas. 

privertė atsisakyti nuo vietos! 
ministerių pirmininką Mau
rą. Maura buvo karštas kata
likas ir didžiausias priešas ■ 
laisvės. Ačiū Mauro galybei, i 
visi atgaleiviai turėjo viršų. Į 
Bet kada ta atgalevių ruja 
nugalabino garbingąjį Fėr- 
rer’ą, dalykai virto kitaip, i 
Parlamente susi vien y jo libe
ralai, republikonai ir socija
listai — visi stojo prieš val
džią.

Posėdžiai buvo neapsako
mai triukšmingi, o tuom tar
pu žmonės visur šaukė: „Ša
lin despotai!” „Salin klerika
lai!” Ir galų gale priėjo prie 
to, kad iš ministerių kabine
to tapo paleisti visi atgulei 
viai. Pirmininku išrinktas 
karščiausias valdžios priešas, 
o didelis laisvės mylėtojas. 
Naujas kabinetas ketina tuo- 
jaus panaikinti karišką stovį, 
panaikint cenzūrą ir pa Ii 110- 
suoti visus kalinius, kuriais 
dabar kimšte prikimšti kalė
jimai ir tai vis už politiką.
Baime turi dideles akis
Peterburgo policija gavo 

iš Paryžiaus pranešimą, kad 
iš ten, t. y. iš Paryžiaus išva
žiavo pažymesni socijalistų 
agentai. Mieris jų kelionės 
niekam nėra žinomas ir ap- 
pengtas paslaptim. Peterbur
go policija Įjersigando, kad 
tas išvažiavimas yra surištas 
su politiška užmušėjyste, ku
ri šiomis dienomis tenai atsi
tiko. Mat kelios dienos atgal 
Paryžiuje policija susekė 
dviejų žmonių liekanas ir 
spėja, kad tai yra Rusijos 
šnipai prigulėjusiejie prie so- 
cijalistų-revoliucijonierių par
tijos.

Revoliucijonieriams seka*
Į si.

Bluefields, Nicaragua. — 
Generolas Estrada, vadas su
kilusių prieš valdžią žmonių, 
apsiskelbė jau tuomlaikiniu 
prezidentu. Senas prezidentas 
turi da šalininkų ir dalį ka
ri uinenės savo pusėj ir galima 
tikėtis da labai kruvinų susi 
rėmimų. Šiądien revoliucijo
nierių rankose randasi dides
nė pusė republikos ir šiomis 
dienomis jiems, atėjo da 10,- 
000 šautuvų. Valdžios kariu- 
menė rengiasi apsupti mies
tą Ramą, bet gen. Estrada 

Į tvirtina, kad jis išturėsiąs 
kiekvieną apgulimą.

Repnblika Nicaragua ran
dasi vidurinėj Amerikoj.
Lenkų galinčius neperga

limas.
y

Chicago, III.—Čionai pri
buvo da niekur nepergalėtas 
lenkų galinčius Zbyszko-Cy- 

. ganievvicz ir apsiėmė bėgyje 
vienos valandos paguldyti 
tris didžiausius pasaulio šam- 

Į pionus.
22 spalio atsibuvo imtynės, 

kurių pasižiūrėti susirinko 
10,000 žmonių. Ant pagrindų 
pirmutinis išėjo francuzas 
Jauniau D’Uzes. Tujaus iššo
ko ir Zbyško. Prasidėjo ap
kurtinantis delnų plojimas. 
Kada svetainėj nutilo, itmy- 
nių sudžia davė ženklą, kad 
kova jau prasideda. Praėjo 
viena miliutą ir 54 sekundos, 
kaip francuzas jau gulėjo 
aukštieninkas, o Zbyszko pa
ėmęs jį už abiejų pečių laike 
prispaudęs prie žemes.

Zbyszkai paduota du bu
kietu gražių gėlių.

Sekantis išėjo ant pagrin
dų italas Emillio Ruggiero. 
Praėjo 2 minutos ir 54 seknn- 
do, o lenkas jį paguldė teip 
pat, kaip ir francuzą- Dabar 
atėjo paskutine eile ameriko
nui Cutler’iui, kuris ir išėjo 
ant pagrindų. Kada sudžia 
davė ženklą, lenkas pašoko 
prie amerikono, idant jį tuo
jaus sugriebti į geležines sa
vo rankas, bet amerikonas 

į persigandęs milžiniško lenko



Pasikalbėjimas 
Yiaikio su l evu.

nors
— Labą rytą, teve!
— Liautum, vaike, 

kartą tokius niekus kalbėjęs.
— Ko gi tu pyksti, kad aš 

tave sveikinu?
— O kas man isto sveikini

mo: Kaip svietas yra senas, 
žmonės vieui kitus sveikina, 
o gyvenimas eina aršyn ir ar- 
šy u...

— Klysti, seni, gyvenimas 
neina sunkyn, bet priešingai, 
jis kasdien vis gerinasi.

— Man tokių dalykų nepa
sakok, vaike, aš geriau gyve
nimą pažįstu, nes daugiau už 
tave gyvenau.

— Seni žmones visi teip 
kalba, bet paklausk jų ko 
nors iš gamtos, tai ir liežiuvį 
užmiršta burnoj.

— Tiesa, jus. jauni, mokat 
daug meluot, giriatės su savo 
mokslu, kalbat apie kokią 
ten gamtą — na, ir kas iš to? 
Mokslu sotus nebusi. Geriau 
man papasakok, ką rašo laik
raščiai?

— O kamgi? Juk žinojimu 
sotus nebusi, tėve.

— Gal rašo kur darbai eina.
— Aš tau negaliu išpasa

kot visos šalies darbų, vienur 
eina geriau, kitur blogiau. : 
Jei skaitytum laikraščius, 
pats žinotum. Pasigyrei, kad> 
geriau už mane pažįsti gyve
nimą. o kaip reikia, nežinai 
nė kur darbai geriau eina. 
Dabar ir pats turi pripažinti, 
kad seni turi mokytis nuo 
vaikų.

— Jei tu moki laikraštį 
perskaityt, tai nemanyk, kad 
jau labai mokytas esi. Aš ir
gi kaip kada nusiperku.

— Męs netik skaityti juos 
mokam, bet męs juos ir para- 
šom, o jus seni, mokykitės 
nuo mus.

— Ne, Maike, aš su tuom 
nesutinku ir tas niekad nega
li būt. Seni žmonės buvo ir 
bus protingesni.

— Tau tas nepatinka, tėve, 
bet aš tame nekaltas. Apie 
tai rūpinas gamta. Jus savo 
gadynę atgyvenot ir turit su 
ja prieš mumi pasitraukti. 
Dabar ateina nauja gadynė 
nauji žmones ir naujas gyve
nimas, gyvenimas visai nepa- 
šus į seną. Jums gi, senos ga
dynės žmonėms, paprastai ro
dosi, kad jus neklaidingi, jus 
viską žinot, nes senai jau ant 
svieto gyvenate. Jus ir giria
tės su savo senove ir norėtu
mėt ją pratęsti da aut kelių 
amžių, o nepatėmyjat, kad jos 
dienos jau baigias. Nors jums 
labai jos gaila, bet nieko ne- 
padarysite. Jus turit mokytis 
gyventi kitaip, turit mokytis 
nuo vaikų.

— Niekus pliauški, vaike. 
Greičiau visas svietas aukš
tyn kojom apsivers, negu se 
niems prisieis nuo jaunų mo
kytis.

— Nebūk toks užsispyręs 
senovės mylėtojas. Ji jau ne- 
grįž. Męs ir nenorim, kad jį 
grįžtų.

— Gal tau, Maike, protas 
nuo tų knygų susimaišė?

— Tai paprasta senų žmo
nių pasaka. Jie visuomet su
sirinkę kalbėdavo: Daug yra 
knygų, bėt ne visas galima 
skaityti. Jei blogą knygą pa
skaitysi — tuojaus protas su- 
susimaišys. Ir apart malda
knygių nieko daugiau neskai
tydavo: o tos monotiškos litą-

nijos, kur be jokios mislies' 
vienas žodis atsikartoja šimtą 
sykių, tikrai jiems protą ap
svaigindavo. Apie mokslą jie 
nieko nežinodavo. Jei reikė 
•tavo lietaus, tai visi suklau 
pę {Riterius kalbėdavo: jei 
vištos vakare ankščiau sutūp
davo, tai laukdavo kokių 
nors permainų. Jei višta užsi- 
spr ingus užgiedojo, tai visi 
nusiminę laukdavo nelaimės 
namuose. Vienu žodžiu — 
žmonės buvo paskendę bur 
tuose ir tikėjo į visokias pa
sakas. Jei į tamsų kambarį 
reikėjo įeiti, tai pirma persi
žegnodavo. kad kas negrieb
tų. Šiandien męs tik juokia
mės iš to. Šiandien męs iš 
anksto jau žinom kada koks 
oras bus.

— Nedidelis tai mokslas, 
vaike, pasakyti koks kada 
oras bus. Lietuvoj kiekvienas 
gaidys apie tai žino. — Kaip 
tik užgiedos — taip ir lauk 
lietaus.

— Gaidys, tėve, taukiau- 
šiai gieda dėlto, kad vištoms 
butų linksmiau, o jei tu pri
imsi tą kaipo ženklą lietaus 
— apsigausi.

— Na jau nepasakok, vai
ke. Mokyti teipgi nežino ka
da lietus bus, kada ne.

— O vienok visuomet įspė 
ja-

— Nesunkus tai daiktas, 
Maike: pirma perskaito ka
lendorių, o paskui rašo į laik
raščius. Tą juk bile kas gali 
padaryti.

— O kas tuos kalendorius 
sutaiso?

— Na. lik sveikas, vaike!
— Palauk, tėve palauk! 

Kaip tik neturi ką atsakyti, 
tuojaus ir bėgi, kaip kuni
gas.

— Neturiu laiko.

Vakaras.
Vakaras malonus, 
Karklai paupyj: 
Plaukia mano luotas 
Vienas vandeuyj: 
O balsai iš girios 
Vėlybos dainos, 
Lekia, tolyn skrieja 
Vakaro bangos’. 
Mėlynveidė upė 
Miego apimta: 
Snaudžia ir girutė 
Po minkšta tamsa. 
Medžiai susispietę 
Riogso tamsoje, 
Gėlėmis pakvipę .. . 
T yku gamtoje. 
O luotelis plaukia. 
Nešasi tolyn. 
Ar kas vieno laukia?... 
Irsimės artyn.

VI. 09. A. lAauryza
**

Neliūdėk.
*

(P a v e d u Y. S t a — e č i u i) 
Neliūdėk, jei sunkios dienūs

Širdį tau suspaus,
Arba draugas neteisingas 

Tave kaip apgaus
Tu tikėk: nelaimės visos

Risčia prašinės,
Vieton draugo neteisingo

Kitas atsiras —
Bet liūdėk, jei jauni metai 

Slenka be darbų,
Kaip ateis žila senatvė

Gal jau bus vėlu...
A. Lietuvyza.

AFORIZMAI.

Gerus žmones, tik geri my
li. Berne.

Gyvenimas kiekvienam bus 
tuomi, kuom męs jį padary
sime. Berne.

Laimingam 
niekis.

Musų žemei gre 
šia pavojus.

sididina prie susimušimo ir ’ — Ką-gi jiems atsakyti?” (žiu- 
karštis. Vieuok. kad iššaukti 
tiek karščio, 
tų sutirpti žemės kamuolys, 
kometa turėtų būti tokio 
pat didžio, kaip ir žemė.”

Suprantamas dalyas, kad 
sunaikinimui ant žemės gyvy
bės nereikia būtinai, kad že
mė sutirptų. Anot to paties 
Serviss’o, mažiausia kometa 
gali teip žemę sukratyt, kad 
ant jos niekas savo vietoje 
nepasiliktų. Jei nuo paprasto 
žemės drebėjimo sugriuva 
miestai ir kaimai, tai kometa, 
kad ir mažutė, gąli da dau
giau padaryti, nes sujudinti 
žemės viduriai pagimdytų 

,daug garų, prasidėtų išsiver
žimai vulkanų, prie to da že
mė galėtų nukrypti nuo savo 
ašies, o jūres tuomet užlietų 
sausiem į.

„Jei susitinkantis su žeme 
kūnas” sako prof. Servise, 
„butų labai kietas, kaip, da- 
leiskime, planeta merkuris, 
tai pirm susimušimo pamaty- 
tumėm aut žemės nepaprastą 
apsireiškimą. Jo pritraukimo 
pajiega viską pradėtų traukti 
uuo žemės. Vanduo ir kiti pa

budinami daiktai pradėtų 
skirtis nuo žemės ir keliautų 
tos planetos liukui. Neapgali
ma spėka pradėtų traukti 
augštyn žmones ir gyvulius, 
namus ir viską, kas tik ant 
žemės, teip, kaip kartais esti 
viesulas sukuryj.”

Prof. Young savo veikale 
„Astronomical Collisious” sa
ko, kad mųsų žemė savo isto 
rijoj jau pragyveno vieną to
kią katastrofą, laike kurios 
visa gyvybė likos sunaikinta. 
Aut kiek tas tvirtinimas yra 
teisingas — stiuku jiasakyti. 
Nors jis remiasi daugiau aut 
spėjimo, negu ant aiškių f ak 
tų, tačiaus negalima ir užgin
čyti. kad „svieto pabaigos”, 
dar nebuvo. 1819 metuose 
viena kometa užkliudė mųsų 
žemę savo uodega, 1861 m. 
vėl tas pats atsiko, o ateinan
čiuose metuose gal ir męs ga
lėsime būt liudininkais tokio 
apsireiškimo. Todėl gali būt, 
kad sykį „svieto pabaiga” 
jau buvo, ir gali būt, kad ir 
vėl bus.

,,208-ta kuopa pilnai su 
tinka su visais 24 seimo nu
tarimais ir su panaikinimu 
visuotinojo balsavimo...”
Bravo, 208-toji kuopa!
Protingiau uepasakytų nė 

grafas Puriškevičius, garsus 
tikrųjų rusų organizatorius. 
Vis mat jau, anot žmonių pa 
sakos, kas mokyti — tai mo
kyti. Visos kuopos subruzdo 
dėlto, kad seimas atėmė joms 
balsą. Ir kodėl? Juk viršinin
kai geriau žino kas dėl visuo
menės reikalinga. Jeigu vir
šininkai nori susivienijimu 
vadovauti, tai visiems reikė
tų pasilenkti ir su nusižemi
nimu pasakyti teip, kaip 208- 
toji kuopa: ,, Męs pilnai ant 
visko sutinkame. Imkite mus 
už nosių is veskite kur rei
kia”. Ir butų susivienijime 
šventas „pakajus”. Prie to 
da, męs galėtumėm parodyti 
amerikonams, kad męs daug 
aukščiau už jucs stovim kul
tūriškai ir geriau mokame 
valdytis, nes turėtume monar- 
chišką valdžią, mokėtumėme 
jai dideles algas — ar tai ne 
garbė? Su laiku, galbūt, gali
ma butų ir... policiją savu 
įvesti — ar tai ne gražu? Na, o 
uždėjus kolioniją, tautiškąją 
belangę teipgi galėtų valdy
ba pastatyti, kur butų gali
ma atvėdinti visus karšta- 
k ra u jus. Žinoma, prasti žmo
nės tame nemato jokios ver
tės, bet valdyba gerai supran
ta, kad tai yra naudinga... 
Todėl .reikia tik ant jos atsi
dėti, jos žingsnių netrukdyti, 
o viską, ką-tik tautos garbė 
reikalauja, neužilgo turėsi
me. O 208-tosios kuopos na 
rius, kaipo ištikimus vyrus, 
paskirsime policistais.

— Taikus? Artas duoną 
atimsi — teiravosi Parodis.— 
Susivienijimas jums vis tiek 
nieko neduoda. Aš visai ne
matau ko žmonės tenai teip 
spiečiasi. Posmertiuės dėlei? 
Kam gi žmogui posmertinė, 
kada jis jau atsisveikina su 
šiuompasauliu? Galyra ir nau
dingos pusės, bet aš jų nema
tau. Na, turit už 50c. laikraš
tį, bet popieros už tuos pini
gus galima daug daugiau nu
sipirkti. Tiesų jus neturite 
jokių. Jūsų viršininkai jums 
ir laisvę žodžio aprubežiuoja, 
jie atėmė jums visuotiną bal
savimą, jus nutarimų į orga
ną, kurį jus patys užlaikot, 
nepriima. Ir kogi jums tenai 
prigulėti? Jus esat už nosių 
vai!žiojami. Jums sako, kad 
tik seimai gali viską padary
ti. O jus žinote, kastai yra 
seimas? Tai yra mažutė dale
lė susivienijimo sąnarių. Ir 
jeigu ta mažutė dalelė gali 
daryti nutarimus, pasakykite 
man, kodėl tad visi sąnariai 
negali tame dalyvauti? Ot, čia 
jau ir pasirodo susiviuijimo 
vištos galva. Jums kalbama, 
kad toji organizacija rūpinas 
pakėlimu tautos. Melas! Kaip 
gali žmonės pakilti, jeigu 
jiems nevalia išreikšti savo 
nuomonės? jeigu jiems neva
lia s vartyti savo reikalų, ne
valia patiems pasiskyrti sau 
vadovų' Tie netikri pakelėjai 
tautos uždraudė net kelioms 
kuopoms susi važiuot i į vieną 
vietą dėl apsvarstymo savo 
reikalų. Reiškia, jie tik gali 
politikuot, jie gali už jus pro
tauti, o jums nieko nereikia 
žinoti, jus tik mėnesines mo
kėkit. Jie sušaukė extra sei
mą. bet ar jus žinot dėlko? 
Ne, jus nieko nežinot kas pas 
jumi darosi. Jus turėjote 
įvestą visuotiną balsavimą, 
bet jųsų ,,bosai” slaptai išė
mė charterį tam priešingą, 
kuris prekiavo 400dol. atė
mė jums visuotiną balsavimą, 
ir tai-viskaš padaryta be jų
sų žinios, o kada jus dabar 
pakėlėt protestą, tai jie bau
gina jumi suspendavimu. 
Teip tautos nepakelsit. Re
akcija. Regresas.

Tą pasakęs, Pirodis pažiu 
rėjo į laikrodį, pasikėlė ir, 
priėjęs prie durių da pridėjo.

— Taip, vyrai, jus turite 
galvas, turit protą ir galit 
patys valdytis; jums diktato
rių nereikia. Referendumą 
j ūš turit įvesti vėl gyvenimam 
Nors jums sako, kad jis jau 
panaikintas, bet tas yra me
las. Seimas nekuomet negali 
panaikinti referendumo, nes 
tai yra visuomenės balsas, o 
seimas buvo mažuma tos vi
suomenės. Gązdinimų nenusi
gąskite, ant to yra įstatymai... 
Na, pasilikite sveiki.

Parodis išėjo, bet mųsų 
akys ilgai da buvo mislia pri
rištos į tą vietą, kur jis ištarė 
paskutinį žodį: \statymai.

Iksas.

rėk Maiž. III. 13.) Jeigu jau 
nuo kurio gale- Maižius nežinojo kaip Dievo 

vardas, tai reiškia, kad žodis 
„Dievas” nėra jo vieno var
du, bet a bei na i visų dievų. 
Apart to da paimkime dešim
tį Dievo prisakymų; juk te
nai pats Dievas sako: ‘*Netu 
rėk svetimų Dievų prieš ma
ne”. Na, ir ką-gi tas reiškia? 
Čia jau matom, kad tarp sa
vo ir svetimų dievų yra skir
tumas, kaip tarp savo guber
natoriaus ir svetimų guber
natorių.

Lietuvių kalboje priimta 
visus paprastus vardus rašy
ti iš mažosios raidės. O pa
prasti vardai yra tie, kuriais 
męs vadiuanie čielas eiles vie
nodų daiktų, pav; žmogus, 
miestas, šalis ir t. t. Todėl su- 
lyg gramatikos tiesų, ir žodį 
„ Dievas” reikia rašyti su ma
žaja ,,d”, nes tuomi męs va
diname ne vieną Dievą, bet 
visą jų kliasą. Iš didžiosios 
raidės paprastus vardus rašo- 
ma tik tuomet, kada praside- 

' da nauja mislis, bet nekuo- 
1 met nesirašo viduryj sakinio. 

, Kiekvienas daiktvardis apart 
savo paprastojo, turi da savo
tiškąjį vardą, pav.: šalis Ame
rika, upė Elbra,miestas Tokio, 
žvaigždė Alfa ir tt. Savotiškie
ji vardai visados rašosi iš di
džiosios raidės. Todėl Dievą 
reikia tik tuomet iš didžiosios 
raidės rašyti, kada jį vadina
me savotiškuoju vardu — Je
hova — tai tikras mus Dievo 
vardas, nes jis pats Maižiui 
pasakė: „Teip pasakysi su
narna Izraeliaus: Jehova, Die
vas tėvų jūsų, Dievas Abra- 
homo. Dievas Izaoko ir Die
vas Jokūbo atsiuntė mane 
pas jus. Tai tokis mano var
das.” (Žiūrėk Maiž. III. 15).

Anot p. Draugelio, rašyti 
» Dievą su mažaja „d”, tai bai
sus prasižengimas. Bet ką su 
pagonais!... jie turi daug 
dievų ir visai jų neguodoja. 
Ach, kaip gaila, kad šventos 
iukvizicijos jau nebėra... 
Baisi nuodėmė!

Ir teip dejuodamas, p. 
Draugelis neapsižiuri, kad jis 
nežino savo Dievo vardo, o 
geram katalikui tą juk būti
nai reikia žinoti.

,,Beto, tasai laikraštis (su
prask „Keleivis”) tame pat 
straipsnyje vieną savo apo- 
nentą vaišina prastu epitetu 
,durnius’. Klausimas, ar 
užgautasis nesugrąžins tą 
patį .argumentą’ pačiam re 
daktoriui” sąprotauja p. 
Draugelis. *
Matyt, kad tas vyras jau 

gerai su tokiais epitetais ap 
sipratęs, nes žino, kad juos 
reikia atgal grąžinti. Tik ne
laimė, kad to negalima su
grąžinti „Kelevio” redakci
jai, nes tai buvo ištrauka iš 
to paties autoriaus straips
nio, kuris ten buvo kritikuo
jamas. Draugelis to nesupra
to.

* * ♦

lialley’aus kometa, aky-j 
viausia kometa istorijoj ir as
tronomijoj, kuri visados pasi
rodydavo vieną sykį į <6 me
tus, pasirodė ir šįmet.

Ji tapo pavadinta llal- 
ley’aus vardu dėlto, kad tas 
astronomas pirmutinis ją pra
dėjo tirinėti. Tas buvo 1682 
metuose.

Pasirodyme tos kometos 
uebutų nieko naujo, jeigu 
tai nebūtų surišta su žemės li
kimu. Profesorius F. E. Sea- 
grave, pagarsėjęs astronomas, 
sako, kad šį kartą lialley’aus 
kometa pereis per tą vietą, 
kurioj 10 gegužės, 1910 me
tuose bus mųsų žemė.

Ji eina su greitumu apie 
100,000 mylių į valandą. Jei
gu ji susitiktų su žeme — 
viskam butų galas. Bet kįla 
klausimas, ar ištikrujų toji 
kometa kliudys musų žemę?

Profesorius S. W. Burn- 
hain, vienas iš įžymiausių as
tronomų Yorkes observatori
jos Chicagoje, tvirtina, kad 
ši kometa mus žemei blėdies 
nepadarys, bet daugelis kitų 
to dalyko žinovų sako, kad 
užtikrinti to nėra galima. Yra 
jau apskaityta, kad kometa 
pereis skersai žemės kelio, ka
da žemė nuo tos vietos bus 
10,000,000 mylių. Nors 10 m i 
lijonų mylių mums išrodo 
milžiniška toluma, bet plane, 
ta, kuri į valandą padaro 100, 
tūkstančių mylių, tą atstumą 
gali perskrieti į 4 dienas ir 
4 valandas.

Anot profesoriaus Garret 
P. Servisą, šiandien mums jau 
žinoma, kad dangaus mecha
nikoje tankiai atsitinka ne
laimės ir nereguliariškumai. 
Todėl, jei dėl kokių nors prie
žasčių šitos kometos greitu
mas pasididintų, arba kokio 
nors kito kūno pritraukimas 
ją sulaikytų, 
greitai galėtų 
tikti su žeme.

Profesori us 
damas apie šitą kometą, tarp 
kitko sako šiteip:

„Sugrįžimas Halley’aus 
kometos, jei nepadarys mums 
jokios blėdies, turės didelę 
svarbą astronomijoj. Iki šio- 
liai da nepasisekė ištirti kas 
tai yra kometos, bet dabar, 
kada viena jų prisiartins vi
sai prie žemės, gal tą paslaptį 
astronomai išris. Prisirengi
mai buvo daromi jau nuo se
niai ir šiandien viso pasaulio 
observatorijos ją tirinėja.

„Senovėj buvo manoma, 
kad saulinė sistema, tai tokia 
mašinerija, kaip gerai regu
liuojamas laikrodys. Bet šian
dien tas viskas jau persimai
nė. Dabar jau niekas negali 
užginčyti, kad yra tokios ko
metos, kurių keliai perkerta 
mųsų žemės kelią, todėl ateis 
tas laikas, kad viena iš tų ko
metų turės susitikti su žeme.

„Kaip didelė kometa turė
tų būti, idant galėtų susiti
kus su žeme padaryti tragiš
kas pasekmes? Atsakydami 
ant to klausimo, męs turime 
paaiškinti kokį judėjimas tu
ri sąryšį su šiluma. Mechani
kos tiesose nėra aiškesnio da
lyko, kaip faktas, kad staiga 
sulaikytas smarkiam judėjime 
kūnas, padaro neapsakomai 
daug šilumos. Jeigu svariais 
skritulys geležies, lėkdamas 
1,600 pėdų į sekundą, atsimu
šęs į kokį kūną tampa sulai
kytas, įkaista iki 4,500 laips
nių, Bet nevien tik tas kūnas 
kaista, kurio judėjimas atl
aikomas, bet lygiai įkaista ir 

tas, kuris tą judėjimą sulai- 
i svarų žemės 

toj vietoj, kur atsimuštų ko
meta, tame momente įkaistų .

tuomet ji labai 
ant kelio susi-

Servise, rašy-

S. M.

LAIKRAŠČIU 
PERŽVALGA.

i

bėdnystė — ko. Milijonas
Volter.

Sužeistai širdžiai visi vėjai iki 900,000 laipsnių. Padidi- 
pakeliui. Volter. nant svarumą medžiagos, pa*

„Draugo” „mokslinčiai” 
persigando perskaitę „Kelei
vio” 40—tąjį numerį, kur bu
vo pasakyta, kad žodį „Die
vas” galima rašyti su mažaja 
„d”.Todėl vienas iš jų, ponas 
A. Draugelis, 13-tame No. to 
„moksliškojo” „Draugo”, ra
šo:

„Tegul sau „Keleivio” re
daktorius, jei jis yra pago- 
nu, tu’i ir kelis dievus, męs 
į tai nesikišame, bet jo lei
džiamąjį laikraštį skaito 
krikščionįs- katalikai, vieną 
Dievą garbintieji.. .” 
Mat „Keleivyje” buvo pasa

kyta. kad daug yra įvairių 
tikėjimų, o tūli tikėjimai tu
ri net po kelis dievus; todėl 
męs matom, kad pas žmones 
dievų yra daug.

Jeigu da ir šito,argumento 
„Draugo” „teologams” neuž
tenkamai neprošalį butų jiems 
patarti, kad nusipirktų Bibli
ją ir nuosekliai ją išstudijuo
tų, o tuomet beabejoues per
sitikrintų, kad žodis „Die
vas’’ nėra savotišku, bet pa
prastu daiktvardžiu, kaip ve: 
žvaigždė, miestas, planeta, upė 
ir t.t. Kad teip yra, tai ludyja 
pati Biblija, kur pasakyta: 
‘*... Ir tarė Maižius į Dievą: 
Nueisiu pas sūnus Izraeliaus 
ir pasakysiu jiems: Dievas 
jųsų tėvų atsiuntė mane pas 
jus; o jeigu užklaus: Kaip 
vardas jojo — (eupr. Dievo)

NURIMKITE!
(Kaip ir feljetonas)

„Tėvynės” 42-me No. skai
tome labai didelės svarbos 
pranešimą, nes tai praneši
mas 208-tosios S. L. A. kuo
pos, kur priklauso įžymesnie- 
jie „Dagio” reporteriai ir ko
respondentai. Tarp kitko sa
vo pranešime jie sako:

„Vienbalsiai nutarėm per 
„Tėvynę” išreikšti papeiki
mą visiems tiems karšta- 
kraujams [čia jau ir skirsnelį 
užmiršo padėti] kurie ardo 
tvarką tarpe Sus. Liet. A. 
narių ir kelia nesutikimus, 
siunti nėja kuojioms savo at
sišaukimus be centro valdy
bos žinios.
,,,Kad centro valdyba, pasi
remiant aut SLA. konstitu
cijos, visus suspenduotų, ku
rie yra pasirašę |>o tais atsi
šaukimais, o ypatingai už 
siuntinėjimą tų atsišaukimų j 
J. P. Tuinilą, J. J. Gerdaus- 
ką ir J. P. Čepulį.

Susivienyjimo valdyba rūs
čiai užsimojo ant nepaklus 
nųjų savo pavaldinių ir tarė: 
„Nutilkit, nes teip ir duosi
me per akis!...”
—Vyručiai atsargiau! —tarė 

Bailių Jonas,padaręs du žings
niu atgal.

— Nesibaimink — ramino 
Teirauskis — mųsų daugiau...

— Tas nieko negelbės. Vi 
siems gali tekti. -

— Tiesa, tiesa — prisidėjo 
Zuikis — visus gali suspen
duoti. Ir konstitucija teip sa
ko. Geriau neprotestuoki m... 
Tiek jau įmokėta ir, daleiski- 
me, suspenduoja, o tuom tar 
pu žmogus gali juk ir numir
ti...

— Teip — pertraukė Bai
lių Jonas — teip, žmogus 
teip, kaip blakė: šiandien gy
vena, o rytoj lavonas. Ne su 
vienu jau teip atsitiko. O bu 
si suspenduotas — negausi 
posmertiuės. Bereikalo pakė
lėme protestą. Dabar pas val
dybą užsitikėjimo jau nebe
turėsime. — Visus vadins so- 
cijalistais.

— Ar žinot, vyrai — įsi
maišė Parodis — jųsų baimė 
tuščia. Jųsų susivienijimas 

i turi vištos galvą, o jus turė
dami žmogaus jį galite leng
vai suvaldyti.

Visi įsmeigė akis į Parodį 
ir tylėjo. Ką reiškia tie užda
ryti jo žodžiai — nė vienas 
jų nesuprato. Zuikis norėjo 
ką-tai pasakyti, bet bijojo, 
kad nepataikys į dalyką, to
dėl tylėdamas žvalgėsi uuo 
vieno ant kito ir laukė kol 
pradės kiti. Bailių Jonas teip 
gi to paties laukė. Tuom tar
pu Teirauskis pradėjo:

— Teip, višta nenusimena 
matydama pa keltą kirvį ant 
savo galvos, o kogi čia mums 
nusigąsti?

—> Suspenduoti gali! — 
vienbalsiai prabilo Zuikis su 
Jonu.

PAS FOTOGRĄFĄ.
Mandonna į jauną fotogra

fą: — Tamista gražiai pada
rote vaikus, padarykite ir 
man mergaitę.

Keptuvėj.
Klientas: Kodėl tie kuku

laičiai išrodo teip maži?
Kepėjas: Valgydamas Ta

ni i s ta užsidėk padidinančius 
akinius, tai išrodys trigubai 
didesni.

Psichologija.

Kas tai yra višta? — Nami
nė varna.

Ką reiškia kapitalistas? — 
Naminė beždžionė*

O kas tai yra beždžionė? — 
Laukinis žmogus.

Automobilius? —Laukinis 
vežimas.
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KORESPONDENCIJOS
Schenectady, N. Y.

Įdomios p r a k a 1 b o s.
.Nors niekad koresjionden- 

cijų nerašinėju, liet šį kartą 
raudu tai būtinai reikalingu, 
ir tai turbut dėlto, kad pasi
taikė graži medžiaga.

Dabar apie dalyką.
Miestas Schenectady Į iš

tark Skėnektedi] guli netoli 
Amsterdam’o, kur raudasi lie
tuviška parapija, sa kunigu 
Žydauavičium priešakyje 
Pas musgi }>arapijos nėra. O 
dirva jai butų graži. Žiūrint 
kun. Židanavičiui į tą dirvą, 
tik saldžios seilės tekėjo. Bau
dė jis kelis sykius ją užimti, 
bet nenusisekė. Pastaruoju 
laiku liga jį paguldė aut lo
vos, o pildyti jo priedermes 
atvažiavo pagarsėjęs kunigas 
Pėža.

Lietuvių Schenectady mie
ste yra apie 300. Visi gyvena 
sutikime ir todėl turi jau nu
sipirkę sau grąžų kliubnamį, 
kuriame randasi svetainė ir 
keli gyvenimui kambariai.

Kun. Pėžai matomai ding 
telėjo mintis, kad iš to kliub 
namio butų puiki bažnyčia. 
Todėl jis praneša, kad 10 
spalio atvažiuoja pas mus 
prakalbas laikyti. Nesiprieši- 
nom. Taj»o pakviesti ant tos 
dienos S. Michelsou iš Bosto-

Y

no ir Šukys iš Brooklyuo.
Atėjo paskirta diena.
Žmonės susirinko netik vie

tiniai, bet ir iš aplinkinių 
miestelių daug privažiavo. 
Svetainė prisikimšo, kiek pas 
vėl y jo sienos.

Tuoj po trijų atidaryta ir 
prakalbos. Pirmutinis tapo 
perstatytas S. Michelson, ku
ris padaręs trumpą įžengą, 
pradėjo skaityti referatą. Te
ma buvo labai įdomi, nes su
trauktam paveikle tapo per
statyta lietuvių praeitis Išsi
aiškino, kad lietuviai atke
liavę iš Azijos, rado Europoj, 
kur šiand:en randasi Lietuva, 
niekeno neužgyventą žeme ir 
tenai jie apsigyveno. Jie bu
vo tuomet stabmeldžiai, 
ir garbino įvairius dievaičius. 
Bet tas jiems nieko nekenkė: 
jie buvo liuosi, kaip paukš
čiai ore. Girios buvo pilnos 
žvėrienos, upės — žuvių ir il
gą laiką jie gyveno laimin
gai. O buvo tai žmonės geros 
širdies ir begalo svetingi: jei 
užklysdavo pas juos pakelei
vis, tai rasdavo brolišką priė
mimą, o reikale ir pagelbą. 
Bet štai, pradžiaje 13-to am
žiaus, atsidangino į Lietuvą 
neviesti svečiai atnešdami jai 
šventą krikštą ir civilizaciją. 
Buvo tai kryžeiviai. Jie krikš- 
tyjo Lietuvą ųguia ir kardu 
— ir krikštyjo per 200 metų. 
Plėšė turtą, gėdino moteris, 
degino ir žudė. Tokie buvo 
pirmutiuiai žingsuiai krikš
čionybės Lietuvoje; ir pirmu
tinis dalykas,ko lietuviai nuo 
krikščionių išsimokino, tai 
buvo žiaurumas ir palinki
mas prie kruvinų karių. Po 
200 metų tos sunkios kovos, 
1386 metuose Lietuva susivie- 
nyjo su Lenkija ir priėmė 
katalikybę. Lietuvos didžiū
nams patiko lenkų ponišku
mas, jie persiėmė jų dvasia, 
išsižadėjo savo kalbos ir vis
ko, kas tik buvo lietuviško. 
Apie liaudį nebuvo tuomet 
kalbos. Ji buvo kasdien vis 
daugiau niekinama ir spau
džiama. Žmonės pradėjo bėg 
ti iš Lietuvos. Didžiūnų dva
rai ištuštėjo. Tuomet jie susi- 
važiavę atraito, kad žmonėms 
perdaug yra duota laisvės, ir 
nutarė jos pririšti prie savo 
dvarų. Tas nutarimas įkūny
tas gyvenimau 1496 m. ir nuo 
to laiko Lietuvoje prasidėjo 
baudžiava, kuri vargino mus 
kraštą ir kaukino gyventojus 
per 347 metus. Buvo tai skau
džiausias smūgis, kuris su-
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riukimą?” paklausė pirmse- 
dis. „Jei sutinkat, pakelkit? 
rankas” Nesikelia ne viena 
ranka. Pirmsėdis klausimą 
atkartojo, bet publika ir vėl 
buvo kurčia.

„Kodėl tas ponas šiandien 
nenori nieko kalbėti?” pasigir
do iš publikos balsas.

„Laiko neturi’’ ]_ 
pirmsėdis.

„Tegul tad jis atsistojęs to» 
mums paaiškins, apie ką no- 
ri kalbėti; kitaip męs avėtai- nežiūrėjo. Apgiuėjai paduo- 
nės neduosime.” da dar kasacija. Apart to už

„Apie istoriją, apie istori- Svirskį užsistoja prancūzų 
ją” paaiškino Peža užsideda 
mas skrybėlę.

„Ne! mes nenorim 
riai suskambėjo tas pats bal
sas. „Jis atvažiuos čia, 1 
nebus kam jį sukritikuoti. 
Nereikia! Kalbėk, tamista, 
dabar. Pasakyk mums prie- aut savo draugo V. pramušė 
žastį, dėlko Lietuva nupuo- paleidęs plytgaliu galvą. Pa
le?”

Ant to kun. Pėža nieko ne
atsakė, tik greitai smuko per 
duris ir smarkiai juos užtren- gįU13 8u visomis kitomis išlai
kė. Publika ėmė garsiai kva- domis apmokėti, nekalbant 
toti, ir kvatojo ilgą valandą, apie tolymesnius kerštus.Vie-

Kada išeita pažiūrėti už du- uae inteligentas sutaikė juos 
rių, nebuvo jaunė kunigo,.^nip. teisman neiti. Kalta- 

, i -v. sis X. turi užmokėti pabau-bojo padėtų laikraščių- ,)o8 4 r„bliu. uz 8 ru£ iėra.
Smagiai visiems prisijuo įyįį ,,Lietuvos Ūkininką”

kus, drg. S. Michelsouas vėl nukentėjusiam ir vieną rublį 
kalbėję. Pojo kalbėjo drg. duoti aut vaistų. Tėvas nu- 
Šukys. Prakalbos nusitęsė kw“tėjusiojo, atsisakydamas 
iki vėlam vakarui, ir kalbė- Pr^U1^ pinigus, tą rublį pa- 
... , . .... skyrė aut mišių, o 3 r. įdavė
tojai pavargo, bet pubhka Ūkininkui” iSsiraSyti. 
vis da nenorėjo apleisti sve- A. A.
taiuę* Bartininkai (Vilk, pav.)

Rūgs. 18 diena numirė uki- 
II »«•-< p ninkas J. Navickas. Žmona

1H1 nOIS, Fa. nunešė pas kleboną „ant mi-
,,Darbo dienoj (Labor; šių*’, kad palaidotų jos vyrą, 

day) įvairios darbiu inkų or- Bet klebonas atkirto: „Žinai, 
ganizacijos padare mieste ap- kad aš tavo vyrą nelaidosiu 
vaikščiojimą, kur dalyvavo aut šventos vietos, ba jisai 
keli tūkstančiai ypatų. Vai- skaito „Žarija” ir ,,Lietu vos 
kai, dirbanti kasyklose, nešė Ūkininką”. Paskui dar žmo- 
veliavas su parašu: męs ture- uaį daug prisiėjo kalbėt ir 
me būti mokykloj, bet esame kojas išbučiuot, kol klebonas 
verčiami dirbti. apsiėmė laidoti. Taigi klebo-

Lietuvių gyvenime įvyko ne, kur teisybė? Kaip pavasa- 
tokios permainos: į vietą kun. rį vieną girtuoklį degtine su- 
Šimkievičiaus atkėlė kunigą degino ir visi žino, kad jis be- 

Į J. Abromaiti iš Homstead, Pa. v?ik, nelankydavo bažnyčios, 
„ ............. , . . ale kad davė 50 rub.. tai me-BradMOJ J>8 taikės BBV1M.B, ko neklauię8 ir į baIhyčią 
o dabar kassąvaitę sėja tarp įieįdo ir ,,su visa publika” pa
lietu vių neapykantą. Jis pa- laidojo. O dabar visi žino, kad 
sakė nenorįs, kad socijalistai velionis buvo giaras žmogus 
eitų į bažnyčią. Atkeltas ir ’r šiek tiek apsišvietęs, tai 
vargoninkas lietuvis, kuris biedną našlę baugina, kad 

. , . , , ... . . , ant šventos vietos uelaidos.pirma giedojo lenkiškai baz- Kur tei 
nyčioj. Kada lietuviai tam 
pasipriešino, pradėjo giedo
ti vieną sąvaitę lietuviškai, 
kita—lenkiškai. Uždėta len-
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kų ir lietuvių vaikams para
pijinę mokyklą, kur tas pats 
vargoninkas mokyna.

J. Praeivis.

j
I

T1

naikino Lietuvos sveikatą. .. 
Apart to visko priėmus kata
likybę, reikėjo priimti ir nau
ją gyvenimo būdą; reikėjo 
atprasti nuo prigimtų tautai 
papročių, reikėjo išsižadėti 
nuo seniai išdirbtos kultūros, 
vienu žodžiu sakant— reikė
jo numirti ir iš najo užgimti, 
užgimti su naujais papročiais 
ir nauja tikyba; o tas pažeidė 
sveikiausius tautos dirksnius! 
Ir užtemo kitkart mėlyna Lie
tuvos podangė!... Progresas 
žengė. Mokslas tvėrė didelius 
daiktus ir kitos tautos kilo, 
bet Lietuvoj buvo tamsu ir 
liūdna. Vienatinis žmonių 
džiaugsmas buvo bažnyčia. 
Krikščioniška bažnyčia.^ Ten 
jiems buvo kalbama, kad rei
kia kentėti, nes ir Kristus 
kentėjo. Kentėkim, o po mir
ties Dievas dangumi užmokės. 
Mylėkim artimą savo, kaip 
patys save. Ir kentėjo žmo
nes, nes tikėjosi už tai gauti 
daugi}. Bet tai buvo kalbama 
tik bažnyčioje. Uz bažnyčios 
sienų tuojaus baigėsi meilė ar- 
tymo, nes kunigėliai eidami 
pas darbininkus palikdavo 
evangeliją bažnyčioj, o jos 
vieton imdavo aržuolines laz
das. .. Kada prispaudimas 
paliko nepauešamu, bau
džiauninkai pradėjo bruzdėti. 
Po turkų karės, kada Rusijos 
spėkos buvo išeikvotos, o vieš
patystei grūmojo baudžau- 
ninkų sukilimas, Aleksan
dras autrasis iš baimės dova
nojo žmonėms laisvę... Nu
krito vergijos retežiai ir atsi
kvėpė žmonės laisvesniu oru, 

io kunigėliai jiems kalbėjo: 
Tai męs išprašėm jums lais
vės. Ponai gyrėsi, kad jie to
kia mielaširdystę padarę; o 
valdžia skelbė, kad be galo 
geras caras ant žmonių susi
mylėjo. Bet tą padarė nė vai 
džia, nė ponai ir nė kunigai, 
bet prisiartinantis žmonių 
sukilimas. Jei nebūtų buvę 
agitatorių, baudžiava ir šian
dien nebūtų panaikinta...

Skaitymas užėmė apie va
landą laiko ir labai žmonėms 
patiko. Kunigo Pėžos da ne
buvo. Autras tapo perstaty 
tas Šukys, kuris kalbėjo apie 
šiandieninės civilizacijos bar
bariškumus. Nurodė, kaip ci
vilizuotos šalys didžiuojasi 
kariškomis spėkomis ir žmog
žudystės įrankiais. Kaip d va 
siškija trukdo progresą, gin
dama žmones nuo mokslo ir 
susipratimo.

Baigiant d-gui Š. kalbėti, 
pasiriKio ir kun. Pėža. Pirmi
ninkas pasiskubino artyn ir, 
pasisveikinęs, prašo į vidų. 
Pėža neina. Neturiu, girdi 
laiko ir kalbėti šiandien visai 
neisiu. Pasirodė, kad kunigas 
persigando svietiškų kalbėto
jų, nes pirma sakė, kad atva
žiuosiąs kalbėti, ir dabar atsi 
vežė pundą „Drangų”, kas 
verčia manyti, atvažiavo ne 
vien tik su mieriu kalbėti, 
bet ir „biznį” padaryti. Ant 
didelio prašymo, sutiko ateiti 
ant pagrindų, o laikraščius 
savo paliko už durių kertėj. 
Tuom tarpu drg. Šukys pa
baigė savo prakalbą ir tapo 
pcrsatytas kun. Pėža. Paaiški
no atsitojęs, kad šiądien ne
turįs laiko ir todėl nieko ne
kalbėsiąs. Aš turiu, girdi, rei
kalą pakalbėti su komitetu, 
bet surengkit kitą tokį susi
rinkimą, aš kalbesiu apie dar- 
bininkus. Aš neesu žo»mopo- 
litas, nė internacijonalas. 
Man rūpi lietuvių tauta. Aš 
kalbėsiu istoriškai. Istoriškai. 
Žydai pražudė mus tautą, žy
dai. Lietuviai turi geras 
smegenis^erą mašineriją jie 
turi. Bet pakalbėsime apietai 
kitu sykiu. Ir vardus priešų 
paminėsiu, bet šiandien netu 
nulaiko.

Sumaišęs tokį šiupinį nuli- 
i po nuo pagrindų.

„Arsutinkat, draugai, kad 
sušaukti kunigui kitą susi-
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I X | |pTIIUAn daig knygučių ir vieną nuo Į V I |L I 11 U 11 V revolverio patroną. Knygutes
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užskuusta.
Kvaila liidauka

Troškūnai (l’knier. pav.) 
Pabaigoje rugp. mėnesio čia 
buvo mauevrai. Uz padarytus 
žmonėms nuostolius valdžia 
sulyg taksos žada užmokėti. 
Bet ar viską aptaksuosi? Per 
tuos manevrus valstiečius 
prikamavo su padvadomis; 
kai kurie po 4—5 dienas bu- 

į vo priversti vežioti kareivijos 
daiktus.

! — Rūgs. 5 diena netoli
Traškuuų, Gerkiškės sodžiuje 
laimingai nusileido oralaivis. 
Oralaivyje buvo aficieris ir j 
karevis iš Kauno.

D-os.
Anykščiai (Ukmerg. pav.) 

Jau nuo seniai turi nekokį 
vardą Aniuuų kaimo Anta- 

I uas Baltakis. Galų gale likęs 
i be darbo susigiminiavo su po
licija ir dabar [davinėja žino- 

į nes. Taip, buvo užsiundęs 
Ipoliciją aut A. Kiaušo, ji ap
vagino, darė kratas ir pats 
rodė policijai, kur krėsti. 
Nors ,,kramolos’’ nerado, bet 
rado šautuvą ir už tai turėjo 
žmogelis bausmės pusvieno- 
likto rub. Bet A. K. padavė 
paskui Baltakį į teismą už nu
plėšimą šlovės ir teismas nu
teisė 7 paras atsėdėti. Visgi 
suklupo.

BezdailU stoties apiplėši
mo kaltininkus turbut kars...: 
Tris is jų—Fialkovskį. S vir
sk} ir Zakrzevskį—pasmerkė 
pakarti. C. Kozakevičaitę 7 

paaiškino metams katorgou ir Grabov- 
skį 4 metams katorgou. Bei 

Svirskį pripažino dakta-1 
* * ,. rai sumišeliu. ale teismas to

..žmogaus tiesų sąjunga”[to
kia yra draugija].—Tą pačią 

” ašt- dieną teismas pasmerkė pa- 
- karti dar 3 žmones už užpuo- 

kajp Įima ir atėmimą 9 r. 95 kop.
Suvalkųgub. Abu lai

mėjo. Vaikinas X užpykęs

starasis buvo apskundęs teis
inau. Žinoma, kaltininkui 
butų reikėję ir kalinyje pa
tupėti ir liudininkams už žy-

gaus viršų”. Paėmė ir laiškus 
ir kt. Labai gailėjosi, kad ne
surado bombų, revolverių ir 
proklamacijų. Paties A. B. 
neareštavo. Gaila tų žmonių 
darbo, kurie a}»skundė —do
vanų negaus!

Užpaliai. [Kauno gub. Į 
Butiškių kaimo ūkininkas 
Juška įsileido traukti degti
nę ir prarado didžiumą ūkio.j 
Rugp. 18 d. karvę vertą 30 r. 
atidavė žydui už 4 rub. ir dar 
parėjęs norėjo paplauti žmo
ną: du kartu dūrė į šoną, bet 
nedaug tiepasisekė. Žmona 
nubėgo į gimtinę ir su broliu 
nuvažiavo pas žem. viršinin
ką ir apskundė. Viršininkas 
Jušką suėmė ir žadėjo išsiųsti 
į Sibirą, bet šis ėmė prašytis 
ir jam dovanojo. Dabar gy-j 
vena gražiai su savo žmona ir' 
negirtuokliauja. Juškienė pa
davė teismą ir žydą. Rūgs. 5 
d. einant iš Užpalių Juškienę 
pradėjo vytis žydai ia grasin
ti, bet Juškienė pabėgo. Nors 
matė tai mieščionis, bet liu
dytojais būti nesutiko, o Juš. 
jų nei vieno nepažinojo.

— Vitkaus rūmuose įsteig
ta krasa. Prisidėjo prie pačtos 
įsteigimo kunigai, popas, žy
dai ir valsčius.

[Iš „Lietuvos Ukin.”J

P. J. Kaunietis.
■ 4-
Naujausių madų rubaiuvys. Siuvarn 

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

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

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN ) 

Didžiausia krautuvė čeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikėm teipgi visokias skry
bėlės, marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.

233 Brordway, So. BoMon.

Bešališkas.

Gardnerio lietuviams.
Jei da kas nežinojo, kad Gardneryje 

randasi tikra liluviška krautuvė, kurioj 
galima gauti visokių valgomųjų daiktų, 
tai perskaitęs šį pranešimą, tegul ateina 
persitikrinti po No. "5 Beker street, pas 
T. JezukiaviciųRedakcijos atsakymai.

A. M. M. Ačiū už eilutę, 
bettalpint su tamistos parašu 
jos negalime, nes ji yra per 
rašyta. Lenkų kalboje ji už
vardinta „Ciganka’’, keuopa
rašyta — neatsimenam, bet 
jau seniai išversta yra ats
pausdinta lietuviškoj kalboj.

P. Vaškevičiui. Eilės ne
tinka.

P. A. J. Ačiū bet sunaudo
ti negalima.

J. M. D a n e 1 i u i . Su
naudosime.

Klemkai „L. R.’’ Su
naudosime. Ačiū. Gal ir dau
giau papieštųmet?

A. J. V. Žinote, nėra nuo
bodesnio da’kto, kaip klausy
ti nesuprantami} išvadžioji
mų. Didžiumai skaitytojų ne
suprantami susivienijimo 
reikalai, o kaipo tokie jie yra 
nuobodus- Todėl tamstos 
straipsnelio ir ne talpinome. 
Jei norit sugrąžįsime.

Barabošiui. Sunau
dosime. Ačiū.

Prašom neužkenkti!
Męs Lietuvos Sūnų Draugystė. Law- 

rence. Mass pranešam iš anksto drau
gystėms aplinkinių miestelių, kaip Hol- 
verhil'io, LoweH’io, Nashua ir kitų, 
idant nerengtumėte balių ar kitokių pa
silinksminimų tą vakarą prieš ..Thanks- 
iriven day’'. nes mųsų draugystė yra 
nutarus balių su perstatymu ..Išgama” 
ir kitokiais žingeidumais. Todėl gerbia- 

. mos draugystės virš minėtų miestelių, 
; nuoširdžiai kreipiamės į jus yerspėdami, 
kad neįvyktų vienu kartu, nes užkenk
tume vieni kitiems; užkenktume todėl, 
kad jaunuomenė skaitlingai lankosi ant 
pasilinksminimų. Pagaliaus priduriame 
tą, jog mųsų baliaus pusė pelno eis ant 
mokinimosi čiasusil vėrusio beno(Nemu- 
nas), o kita pusė kitokiems apšvielos ret- 

I kalams
Širdingai užprašome svečių iš kitur 

ant pasilinksminimo ir tuomi prisidėti 
prie visuomeniško ir naudingo darbo. Už 
3 sanvaičių prie (Thanksgiven day) bus 
apgarsinta mųsų balius „Tėvynėj”

L. S. D. Komitetas.

Ten buvęs.
Žagarė [Šiaulių pav.] 

Rugp. 23 diena Rebeinų sod. 
ūkininkas Balta išriejo ir iš- 
gniežė posūnį Kaz. Baltą (pa
tėvis jo — tėvo brolis) iš sa
vo uurnų, dėlto vien, kam jis 
pirkinėją ir skaito knygas. 
Motina patėviui pritaria, sū
nų ciciliku vadino ir tuos po- 
licistui žodžius pridurdama: 
nėra jam Dievo, nėra grieko, 
nėra dūšios. Tam pačiam K. 
sodžiuj, Dapkaus kieme, jų 
maža duktė mėgo skaityti 
knygeles, ir tai tėvas su mo
tina uždraudė.

Bepigu ten jaunimui ir au
gančiai kartai, kur jau jų 
gimdytojai apsišvitę. Bet tie, 
toli nuo musų:

Už jūrių — marių 
Už vandenėlių 
Už žaliųjų giraičių —

Vidurvasarį, Šiauliose kny
gyne nusipirkau laikraščių ir 
knygelių. Įėjo ir kits tokis, 
sakės iš Lygumų par., nusi
pirko num. „Lietuvos Ūki
ninko”. Aš jo klausiu: kas 
pas jumis daugiau skaito: 
jaunieji,
kieme aš tik skaitau, o mano 
pati ir vaikai juokias iš ma 
nęs ir baras.

Tai kur marga gadynė pas 
mus!

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadvvay, So. Boston.

I

Gardner, Mass.

t

Darbininkas.

I

ar seniai? — mušt}

f I Broliams Lietuviams

turi gana dide- 
kur kiekvienas 

tiktai nežinia 
niekas neatsi-

I

Svarbi naujiena

1

Te vas.
Keturvalakiai [Vilk, p.] 

Rūgs. 8 d. vėl suėmė V. Pilo
tą. Jis buvo ištremtas į Vil
nių, bet buvo parvažiavęs pa
viešėti. Ant rytojaus tuoj 
nuvarė į Vilkaviškio kalėji- 
jimą, kur palaikę pusantros 
sąvaitės nuvarė į Kauną ir 

Cionikščiai lietuviai prade- ten palaikę porą parų palei- 
da žymiai krutėti. Neseniai do. Bet pasportą pasiliko 
eusitvėrusis benas jau prasi- pristavas ir jokio rašto neiš
lavino ir parengė vakarą. Tik davė. Vilkaviškio viršininko 
gaila, kad permažą salę ture- pagelbininkas paaiškino, kad 
jo. Butų gerai, kad visi gard- į Vilnių jau daugiau nevežš. 
neriečiai prisidėtų prie nu- Liepė kitur apsirinkti, 
sipirkimo savo salės. Jei lie- Vincas Barzdyla.
tuviai ją turėtų, galėtų tan
kiau daryt susirinkimas ir 
nereikėtų tiek daug išmokėti 
svetimtaučiams už sales.

Muzikantas.

Gardner, Mass.
Darbai čia eina gerai. Ir iš 

kitur atvažiavę gali darbą 
gauti. Uždirbama nuo 1 dol. 
iki 2 dol. per dieną. Darbai 
daugiausiai prie kėdžių dirbi
mo. „Gass Oil Stove Compa- 
ny” įvedė naują tvarką: no
rintis darbą gauti turi užmo- ■ 
kėt 25 dol., o jei neturi kas 
tiek, tai nno kiekvieno už
dirbto dolerio nutraukia po Į 
10 c., kol tik nesurenka 25 
dol. Jau ir tamsesnieji darbi
ninkai pradeda suprasti, kad 
kapitalistai perdaug skriau
džia juos.

LSS kuopa 
lį knyginei}, 
gali už dyką, 
kodėl beveik 
lanko.

Vi kariškis [Suvai. gub.] 
Rūgs. 12 d. pas skriaudupių 
kaimo J- Kulvinską 4 žem- 
sargiai jieškpjo šautuvo, lš- 
landė visas palėpes, iškasinė- 
jo pamatus, iškrėtė kaminą 
ir net žiurėjo į kešeuius (ro
dos kišeniui šautuvas negali 
uei tilpti). Perkrėtus, senu
kas J. Kulviuskas pasigedo 
pinigų 3 rub 15 kap. (pini
gai tie buvo kelinių kišeniuj, 
kurios kabojo ant sienos). 
Kada tas senukas ėmė beda- 
voti, kad pinigai prapuolė, 
tai žemsargiai užsipuolė aut 
jo užapvaginimą,ir paėmę nu
sivarė į Grižių raštinę irsura 
šė protokolą Gazdina senu 
ką, kad pasodins į kalėjimą 3 
metams. Įdomu, kam dar rei
kėjo senukas varytis, kad 
sustatyti pratokolą, — rašyt 
juk mokėjo ir ant vietos...

Viską žinąs.
Panedėlis (Zarasų pav.) 

Rūgs. 10 d. pas Gudelių kai
mo Joną Mažuolį Panedėlio 
uredniukas su Kupiško žan
darais darė kratą. Paėmė

Žižė.
Panevėžys [Kaimo gub] 

Rūgs. 8 diena „Aido” drau
gija surengė vakarą Buvo 
perstatyta ,,Užburtas Kuni
gaikštis” (antrukart Panevė
žyje). Sulošė ne}>erpuiklau
sia. Bet ir norėti negalima, 
nestik dusyk buvo padaryta 
repeticija. Dainų nebuvo. 
Griežė „Juoząpiečių” orkest
ras. Žmonių irgi buvo ne 
daug.

Jaunas Lietuvaitis.
Telšiai (Kauno gubern.) 

Rūgs. 8 diena artistai mėgė
jai surengė vakarą. Vaidino 
„Audra giedroje” buvo dai
nos ir deklemovo „Trakų Py 
lis” ir „Keistučio Mirtis’’, 
Viskas nuėjo gerai, amonių 
buvo neperdaug. Per vakarą 
ir dargi prieš (per repeticijas) 
viešpatavo lenkiška kalba. 
Kad tankiau rengtų lietuviš
kus vakrus, tai gal išmoktų 
ir lietuviškai.

Tie patįs.
Pasvalys. (Panev. pav.) 

Rūgs. 18 diena naktį žanda
rai ir policija krėtė Antaną 
Bartusevičių. Paėmė apie 30 
knygučių, ant kurių tik ne
buvo „dozvoleno cenzurojn”; 
net ir ta nabagė kliuvo— „Ar 
bus geriau, kad socijalistai

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

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

Gerą Naujausios 
Mados,ĮSIŪTA.
Turime partraukę daugy

bę materijų iš geriausių fab
rikų. todėl kožnas gal išsi
rinkt Siutų arba Ovorkotą 
pagal savo norą.

Musų prekės:
Gerą, naujausios mados 

s i u-ta, męs pasiuvanti, prade
dant nuo

$15
ir augščiau.

Rudeninius Over 
Kotus (plošėius) 

pradedant nuo 

815
ir augščiau.

Labai geros ir tvirtos suk
nios naujausio stailo 

KELINES
UZ

ir augščiau.

ŽIEMINIAI OVERKOTAI, labai geros gelumbės 
pradedant fKfk ir PaSal £eru'

nno -M. V.F • V-F mą augščiau.
Neužmirškite,kad toji dirbtuvė tai jųsų brolio lietuvio!

Meldžiam neužmiršti vietos ir adreso, 

lludreekis 
222 Broadway, S0. BOSTON
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KELEIVIS

dietines Žinios
kampo7 d. lapkričio aut 

V’ashiugtoii ir Milk gatvių
u.ij bazuyčioj, teip vadiua- 

n >j Old South Churvh. bus 
p riną syki išguldomas ,,liau
ji s tikėjimas”, kurio skelbė- 
ji yra Dr. Eliot, užsitarnavęs 
1 arvard universiteto profeso- 
r us. Išguldini > angliškoj kal- 
t >j kun C. \V. Cassou. Jis 
y ra jiersitikrinęs, kad Bosto- 
į e yra suviršum 20 tūkstan
čių žmonių, kurie geidžia su- 
s pažinti su nauju tikėjimu.

Pamatu to tikėjimo yra 
j anaikimas tarp žmouių pra
daro baimės ir kitu nebūtų 
t alykų. Dr. Eliot sako, kad 
1 auginimas žmonių pragaru 
i esnlaiko jų nuo blogų dar- 

u, liet užtemdo jiems akis ir 
< emoralizuoja protą. Pasako
jimas apie dangaus laimę 
’eipgi neatitraukia žmonių 
’ uo blogų darbų. Abudu tie 
alykai, pragaras ir dangus, 

•' tgyvene savo gadynę, o žmo
nijai nieko gero neatnešė" 

Pakėlimui žmonijos reika
lingas uaujas tikėjimas, tiks
imas paremtas ant mokslo, 

tikėjimas, kuris rūpinsis pa 
gerinimu šito gyvenimo, ku 
is pare-dys žmonijai kas jai 
ra naudinga ir kas pragaiš- 
inga. Kada žmones tą su
irus. tuomet jie be jokių 
".auginimų šaliusis nuo blo

gųjų darbų.
Gana rūpintis apie uzgra- 

)iui gyvenimą, musu dangus
ra ant žemes į Box ti04

Edwardsville, l’a.
’ 12 d. spalio tapo sužeistas anglių ka

sykloj lietuvys Kazimieras Didžiūnas, 
kur jk> trumpos ligos pasimirė 13 d. spa
lio. 15 d. tapo palydėtas į amžiną atilsį. 
Velionis paėjo iš Simno parapijos.Kros- 
ios valsčiaus. Suvalkų gub. Turėjo 30 
metų amžiaus ir 10 metų kaip Amerikoj. 
Palaidotas ant gražiausių lietuviškų ka
pinių. Prigulėjo prie 3 lietuviškų drau- 
-Ąsčių: Gedemino. Laisvamanių kuopos 
ir S 1. A. Skaitė 3 laikraščius: .Kelei
vį"’, ..Vienybę’" ir ..Kovą"

Tebūna lengva jam toji žemelė, kurioj 
is rado amžiną prieglobstį.

F. Klimkevičia.

257 3-rd st.. ant trecio flo
rų. So. Boston. Mass.

Merginos ir vyra: arba jounos tatnili- 
jos galite gauti gyvenimui ruimus su 
valgiu arba lx- valgio.

Reikalingas Rokeris.
Pajieškau bekerio. kuris mokėtų kepti 

duonas lietuviškas ir latviškas ir visokį 
darbą suprastų, kas reikalinga prie beker- 
nės. Bekernė gera, viskas parankiai 
įtaisyta Atsišaukit tuojaus -uo adresu 

M r. Josepii Sinkievicz.
109 Emerald st.. Gardner. Mass. ,e

I LIETUVIAI. “tK 
ši uotui pranešu kad statau naujus ir 

pataisau senus namus. Nuja-ntinu na 
mus ir \ isckius forničius Reikale kreip
kitės šiuo adresu:

F. KE1Z.IS (KAEZES)
277 Broadvvay, So BOSTON.

"TABAKAS"

Pajieškojimai
Pajieškau Kazimiero Yonkausir Ane

lės Vaitkus. Abudu paeina iš Kauno 
gub.. Šiaulių pav . Joniškio parapijos. 
Vidgirių kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
kurie žino apie jucs prausti šiuc adresu 

Jurgis Dapkus.
78 Gate st.. M'orcester Mass.

Pajieškau savo brolių Juozapo ir My
kolo Baris, vičių.paeina iš Suvalkų gub.. 
Punsko parapijos. Moekavos valsčiaus. 
Mergutrakių kaimo. Juozapas pirmiau 
gyveno Ashland. Pa., o Mykolas VVilkes 
Barre. Pa. Jie patys arba kas kitas.ku- 
rie apie juos žino, teiksis pranešt šiuo 
adresu:

Kazimieras Barisevičius.
117 Dreser st.. So. Boston. Mass. ty

Pajieškau savo brolio Jono Karazijaus 
Kauno gub.. Ukmergės pav.. Subačių 
valse-., I.ukainių kaimo. Pirmiau gyve
no Rutledge. M. Meldžiu atsišaukti ant 
šio adreso.

Mr Domininkas Karazija.
171 Milbuty st . \Vorce*ter Mass.
Pajieškau E enos I.ekaičios. Paeina iš 

Vabalninku parapijos, Me.iunų sodžiaus 
Kauno gubernijos. Ji pati ar kas kitas 
pranešk it i o adresu.

M r Marcelėnas Baronas.
315 Hampshire st. Lawrence Mas.

Aš Juozas Bagdonas ir mano draugas 
Juozas Missavich pajieškome sau gas- 
padinės. kuri gali atlikti gasp£.dinistės 

į darbą prie saliuno. Kuri gali atlikti tą 
derlia malonėkite atsišaukti šiuo adresu.

Juozas Bagdonas
Granville, III.

Parsiduoda Pool Ruiinis.
Geriausias ir seniausias pleisas So.Bos- 

tOne. Biznis eina gerai Užeina daugiau
siai lietuviai ir lenkai. Todėl parankiau 
šiai būtų nusipirkti lietuviui. Atsišauki
te pas J. BRATENA.
2tk) Broadvvay, So. Boston. Mass.

(ST NAUJIENA! JO
“BROADB1NE IIAI.L”

311 A 1 ba n y ir kampas Duver strtets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už $15 00.

Savininkas J. S1DMAN.

20 Laconiast. Boston,Mass.
Telephone 1304-4 Tremont.

-■■■ J..””

geriausia akušerka

i1
(

Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny 
apie tabaką. Kas tik vartoja tabaką, 

tas turi žinoti kokią jis turi įtekmę aut 
išsivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
išaiškinta kuop ačiausiai. Kas nori ž no- 
ti tegul perskaito “TABAKĄ”. Kny
ga puikiai padaryta, spauda aiški, 
turi 04 pusi., kaštuoja tik 13 ceutų.

R. ((.'BERKIS

106 Markei st., BRIGHTON, Mass.

Ypatingai

LIETUVIAMS
Man. J. Zupkauckui. malonu 

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

S6Ž i»72 IVashington street. 
(kampas Beach street).

Jeigu jus reikalausite ką nors iš 

paredu, czeveryku ir papuoszimu 
kaip suaugns.ems teip ir vaikan.s.

Czeverykai Moterims 
ir Vyrams.

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

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

J ZUPKAUSKAbk

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

BOSTON, - - M.V S
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JOHN E.NOLAN 
naujausios* mados 

3^. Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimu 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta B45 Broadway.

F. STROPIENE
Pateigusį kursą Mumaus Medieal 

Cvllege Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie: 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos-parupina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y,
SO BOSTON. Mass.

S. B. KLEIN
Visokie cigarai, tebakas ir ciga

retei pagal vvholesale ir retail 
prekių. V /.laikom gražiausius at
virus Puškelius ir rusišką ir tur
kišką tabaką.

228 Broadway
kampas C st.

South BOSTON, Mass

SKAITYK ŠVIESIA TEISYBE!
i

South Bend, Iud. 4d Liepos, 1909 
Guodotinas Daktare!

Šinomi pranešu, kad Tamistos 
gyduolę*, visas jau suvartojau ir 
jaučiuosi pilnai sveikų.atsakančiai 
išgydytų nuo ligos, kuri manę ilga 
laiką vargino kaip skaudėjimas 

tfJ galvos, po krutiuių, sąnarių kojose, teipest strėnų. 
Jl pašonių ir kosėjimo su skrepliavymais kaip ir sun- 
J kaus kvėpavimo. Iš pradžios pražiojus vartoti tas 

gyduolęs, nors pasijutau drūtesnių, bet jutausi 
į! kaip kokių vaiuų savyje, tai turbut gyduolės su 
5 liga kovojo, bet kaip paskutinias suvartojau ir tai 
pi nors tris nedelias laukiau, bet išgydyta liga jau 
S daugiau neats i naujina; kaine < Lt bar jaučiuosi 
£ išgelbėtas nuo ligos kankiniu, sveikas ir laiiniu- 
C gas teip kaip metai, tam atgalios buvau, kolei dar buvau nesirgęs. E 
d Nors y vairių daktarų ir vaistų tlaug perieidan per mano sirgimo g 
S laiką,' ne vieni neįstengė išgydyti teip gerai, kaip Tamista mielas 9 
(į! daktarę, garsaus Collins N. Y. Medieal Instituto. Dabar siunčiu,E 
d] širdinga padėkavone ir Jusu vartla kaip ir gerus vaistus išgydymui g 

visokių ligų, kiekvienam savo pažistamui perstatysių. kad laike uelai-g| 
K uiės ligos, žinotų kur rasti tikra pagelba. Pilnas guedoues 
3 FR. LEWANDAUSK1S,

416 South Jat-ksou Street, South Bend, Ind. S
VYRAI IR MOTERIS nesivargykite ligoms ir silpnybėms, nes kiek- S 

G vienas bus atsakančiai išgydytas ir pagelbėtą, nuo visokių nesveikumų E 
3 tik Teikia atsišauskti arba parašyti lietuviškai kas kenkia tikrai adresų S 
g COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE,į;

140 West 34th Street, New York, N. Y. * S
J Dr. S. E. Hvndman, Medikai Direktorius.

p Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p. Švent. nuo 10 ik 1 V ak Ut. ir Pet.7-8g 
a Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsiąją, knygą Dr. E- C. 
S Collins. "Vadovas in Sveikatą”, parašytą lietuviškai.

8

Fr. Lewandauskis £

TE1S1N ,I.\USIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyila. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauli. kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SlbLACSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

i

Uetuviszkas O-tas M. Ziselman.
7 l’ariueuter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
uau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į vir;ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durya bal
tos arba telefoną 
duok o aS atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ikZ
8 vakare. Telephone 1967 -3 Ricutnoni

GERIAUSIAS

dirbtuve yra įrengta

Rusiška- Lenkiška- Lietuviška 
.A ZPTIZEZKLJK.

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

Temykit! Temykit
DIDELIS PARDAVIMAS

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

Pasilieku gero velijančiu
- George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

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

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

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

South Boston, Mass.

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

Tleruetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
nto masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kalboi,gražių popierų dėl rasimo grumstų su puikeusiais ap- 
skaitytnais ir dainoms su drukuoiais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno i r naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 d ručei atda
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kųno, atgaivinimo^keaujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito 
|U~ 1 3ity r i J k>U ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja tiž ižgydyma, 14 K

‘ paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $1,00. Prisiųs-
kitę savo ’ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka 
talogą dvjęai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

^7-y-y . j ,,,, , Štornikarn, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta 
■' f I vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas. tikra lietuvi

gausite, teisingus tavorus.
Adresuokite: K. W1LKEWICH, 112GraudSt, Brooklyn, M. Y.

PBNBTIIIIS CMYNBS
(kirmėlę) prašalina į 24 va-

LAIKRODĖLIS

DAKTARO T ATARI M AI DOVANAI jOJOjS

f

jeigu kuris nedagali kokia 
neprivalo leist laiko, bet tuo-

kasdiena gaunam paliudijimus, giriančius 
SEVERUS VAISTUS.

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

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. ii i 5 va), po pietų. 
Nedėliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

V ardas ir pravarde

Pačta

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

Jeigu aergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
nenaudame 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 knygele yra gaunama, vysai dykai; mas 
užmokam 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 Northvrestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, 111. 

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

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

Hilliam C. Brūzga.
John J. Lovvery

Kampas 6-tos 168 D. s!
So. Bostoii Mass

Telephone. 21027 So. Boston, Mas

LIETUVIU UŽEIGA
— PAS —

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėry mus dėl veselijų, krik 
šlynu ar šeip balių siunčiam į namus.

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, kuri tokiuose atsitikimuose galima pritaiky
ti. trinimas du syk ant dienos

Severos šv. Gothardo Aliejum 
suskaudusių vietų. Tikėk, kad busi užganėdintas, nes 
tas trini mas atneš tau sveikatą. Už šį šeimynišką lini- 
mentą nėra geresnio vaisto sekančiose ligose:

Neuralgija, Sciaiika. Strėnų laužimas, Sustingi
mas sprando, šiltine, Krutinės skaudėjimas. 
Raumenų susitraukimas, išsukimas sąnarių, Pa
tinimas grumulų. Kaina 50c.

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

mane keli daktarai be jokios pasekmes, bet išgirdęs apie jūsų vaistus paėmiau 
jų pagal nurodymą ir tuojaus apleido visi reumatizni ) skausmai”.

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

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

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

Severos vaistą nuo inkstų ir kepenų 
darantį malonią itekinę net aršiausio
se ligose inkstų, strėnų, perkruvini- 
mą inkstų, pūslėj smilčių užsidegimą 
arba suerzinimą pūslės, nesulaikomo 
slapumo ir abelnai visosose ligose tos 
rusies. .Jeigu reikalauji vaisto, tai 
pirk jau geriausi.

Kaina 50c. ir 81.oo.

Ar puoli ant sveikatos?
Jei iš priežasties ligos, persidirbi- 

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

Severos Gyvasties Balzama, 
kuris gydo g Toninius ir kitas ligas, pa- 
liuosuoja užkietėjimą, apsileidimą, gy
do keftenis ir visas užsisenėjusias li
gas. Pasirodo labai pasekmingu dau
geliui moteriškių. Neapkainuojamos 
malerijas ligose. Vartok ji nuo pirmo 
apsireiškimo nesveikatos. Kaina 75c.

dW^^SEVERACa"“lo£^

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

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

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystės.

Soliteri 
landas.

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

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

jei turėjot parašykite kokę.
Ar n,-užsiimdavo: 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 panele.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.
* z

Meldžiame kreiptis šiuo adresu:

ran-

Y.

I

Nft I H NVOLATINISlwVa Va VmO Kaz.£jri>osz.vzs
Tiktai $3.95, mūsų draiųęyst&s sąnariams už $3.55

Labai pulkus nuolatinis kalendorinis 
laikrodėlis, kuris visada parodo se
kundas, minutes, valandas, sanraltes ir 
menesio dienas, meneains ir visada parodo 
kaip menulis storL Užlaiko labai gerai 
laiką ir yra pilnai per mqsq firmą gva- 
rantuotas. Pryšakya labai puikus, 
auksines rodykles ir su auksiniais pagra
žinimais. Kitos firmos parduoda tą patį 
laikrodėlį už kelis kartus daugiaus, bet 
męs paleidome už tą prekę, kad apgarsin
ti m tįsų pirklystę, nes norime parodyti sa
vo tautiečiams, jog męs galime parduoti 
geresnius tavorus ir piginus kaip svetim
taučiai, nes m tįsų firma yra labai didele, 
ir męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti Iš Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lencingdlio duodame už $3.95, mųsn 
draugystes sąnariams už $3.56, o su auk
siniu (gold filled) labai puikiu lendngB- 
liu už $4 95. Kiti parduoda tokius leneiu- 
geiius po keliolika kartų dangiaue kaip 
męs.

Kas prisius pinigu* per pačtą, laikro
dėlis tuojaus bus išsiųstas per pačtą mu
šu kaštu, bet jeigu kas nori užsimokėti už
terorą ant ezpreeo.tada siusime per ezpreeąlr pirkėjas užsimokės visusprisinntimokaštus.

Per mųsų draugystę galima gauti visokius terorus pigiau kaip kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 942 Lombard St., Philadelphla, Pa., atliekame visokius drukorlškus darbu 
ir išleidžiame didelius katallogu nuo visokių tavorų visokiose kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiusime mųsų kataliogue dovanai. 1 Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Męs nesiūlome ir negaminame jokių tavorų uždyką, apart mųsų kataliogo, bet parduoda
me gerus terorus piginus kaip kiti. Tie, kurie garsinasi Ir prižada duoti ką nors už dyką, 
vist yra prigavikai ir nuo jų reikia aaugotlesi, nes už dyką tavoms duodant niekas prekys
tes negali vapiti.

Mųsų yra tikra lietuviška kooperatyviška draugyste ir kiekvienu gali prie mųsų drau
gyste* prisirašyti. Akcijos yra po vieną dolerį Ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentu 
kumetę. Prigulinti prie mųsų draugystes gali tavoms pirkti 10 procentų pigiau kaip 
kiti. Užkviečiame visu tautiečius prie mųsų pirkliškos draugystes prisirašyti nors su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Order iš pačto arba regirtravotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION, Dept. P.O.Box 722
416*418-420 8. Broad St. ir 942 Lotnbaril Bt.

u. s. Ji.

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone irMassachusetts Valsti.Sj 
PRIĖMIMO VALANDOS:

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 nėsigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

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

S. F. Polakievicz
Graborius ir Ralsamiiotojas

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

117, I19and 121 A St.,
So. Boston, Mass

M. Galįvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom musu 
Spkciališkumas.

366 Second So. Boston, Mass

OFISAS:
53 5th street- CAMBRIDGE, Mass.

Atidarytas nuo 8 iki 9
Gyv. vieta: 3 7 Fift street Cambridge .

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei 
singia usią r<xU j>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..
Broadvvay & K. 8 st.. Broolykn.N Y.
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laikrodėliai: auksi- 
j. niai. sidabriniai ir
* nikeliniai. 
*
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*
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V ųsų tavorai yra * 

au; štes vertės, bet * 
kainos visų tavorų 

labai žemos.
* 

* 

*

*

*

S

Laikrodėlius
Lei vingelius, Žiedus ir kitus 

tam panašius daiktus
TIESIOG IŠ FABRIKOS 

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

Washington 
Jewelry Co.

įr 387 W2shingtcn st., (vunus trepuc) BOSTON, Miss.
^*^*******:*^^ *******


