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Ncištikimasai amatas.
Saksų karalius išleido įsa

kymą, kuriuo išstojantiems 
iš kariumenčs oficieriams | Baisi nelaimė, 
draudžiama pasirinkti sau A tj 4 4 -Ji u •tokius, amatus - profesijas, • pV’
kuriuose galį būti kivirčių į | k< ėiusis greitumo 
su kariumenčs vyriausybe. L.9au ,ys.’ cjusis greitumo 
Tarp tokių (baustinųjų a-g^rSU “žiuh 7 va 
matu, saksų karaliaus pažy- °’. tygai vez u n / va 
mėto ir InikrnšHin gonai, pilmmieganciųzmo-meta ir laikraštija. nių, į šiupulius sudužo; 33
Dėlei popiežiaus paliepimo, žmonės užmušti, 52 sunkiai

Spliet, Austrija. - Popie- sužeisti ir 75 lengviau. Gar- 
žius uždraudė laikyti pamal- Y??iai ?r vag°nvai sudarėjh- 
das savąja slavų kalba, šis džiausią sulaužytos geležies 
paliepimas sukėlė didelį pa- medžio siupuhų krūvą, 
sipriešinimą. Dvasiškiai nu- ?s 1?° ^°s krūvos ilgai girdė- 
siuntė popiežiui memoran- b0S1v?unkiai sužeistų, mirs- 
dumą, reikalaudami vėl leis- ^mcių žmonių aimanavimai, 
ti laikyti pamaldas slavų Jokios pagelbos mirstan- 
kalba. Slaptai esą nutarta, tien}s negalima buvo greit 
jei popiežius nesutiktų, per- du°t!, nes nelaimė atsitiko 
eiti pravoslavų tikėjimam tyruose, toli nuo gyvenamų 

. . vietų. Nelaimė buvo tokia
Didžiausias kariškas laivas, baisi, kad nekurie iš važia-

Portsmouth, Anglija. — vusiųjų žmonių tik žiurėda- 
Pereitoj savaitėj liko už- mi iš proto išėjo. Gelžkelio 
baigtas'ir paleistas vande- valdyba tuojaus paskelbė, 
nin didžiausias pasauly ka- kad tai nežinomi piktadariai 
riškas laivas “Queen Eliza- sugadino gelžkelį, kad, ne- 
beth.” Jisai apginkluotas laimei atsitikus, apiplėšti 
net 15 didžiųjų kanuolių. Kol traukinį. Tečiaus tikrai nie- 
laivas nebuvo užbaigtas, jo kas jokių žmogžudžių nema- 
konstrukcija ir apginklavi- te, ir visi pinigai buvo rasti 
mas buvo laikomi slaptybėj, nepaliesti. Keleiviai gi kal-

_ ..V1 tina už ta nelaimę gelžkelio
I asekmes generalisko valdybą, kad ji gelžkelio ne- 

streiKO. . prižiūrėjusi, kad medžiai
Belgijos ministerių kabi- taip buvo supuvę, kad bėgiai 

ne tas jau turi gatavą refor- (relės) ką tik laikėsi. Vai
nių projektą link visuotino džia tardo, kas kaltas, kad 
ir lygaus balsavimo. Tasai ta nelaimė atsitiko. Turtuo- 
projektas tuojaus bus per- liūs, kurie tą gelžkelį valdo, 
duotas parlamentam kaltina, kad jie tik ir žiūrė-

Tai yra pasekmės genera- jo, kaip daugiaus iš gelžke- 
liško darbininkų streiko, ku- lio uždirbti, visai nesirūpin- 
ris atsibuvo pereitam pava- darni, kad jis būtų geras. 
sary- m i 4 -i, . Maskvos streikas.
Atsidėkavojo už socijalisto . .v, ., r 3Maskvoj įskilo gana dide-

vz. . . .. -n ... lis streikas. SustreikavoVienna^Austrija,. Pereitoj mįesį0 tramvajaus darbi- 
savaitej čia atsibuvo rmki- nįnj<aį —konduktoriai ir va-

anghakasiui suvalyta net 9 muštieji taip sutrinti, kad tokia ilga kelionė, kokią Na ^aiP smai^b kad vie- hauja padidinti sau užmoke- 
kiti gi pavojjngai [sunku ir pažinti. mėginę kada nors orlaivi- t°nps pneita prie kruvinų Lnį0 darbą ir pMiuosuoti

Ugnis sunaikino didžiausia ninkai. Jam prisieis taipgi SUS11 ėmimų. , _Ypac buvo L* kalėjimo iu draugus, su-
gelžkelio stotį. lėkti ir .per Viduržemines ju- smarkųs susirėmimai tame Lmtus Jeiei streiko. Prie

E. St. Louis, Ill., 22 spalio, res. paviete, nuo kurio buvo 1S- Lramvajaus prisidėjo elek-
Čia užsidegė gelžkelio stotis, tz,, .. Vai-u? rinkta^socijaustas r . benu- Uros stoties darbininkai, taip
Gaisras taip greit išsiplati- Kui dauJiau korko? meier ir kurą katalikai uz- kad mieste nedega elektr(į 
no, kad į pusę dienos padarė Daugiausia užauga korko muse.. Šįmet Katalikai nuo §vįesa jr visos tos gatvės, 
nuostolių apie už pusantro IsPamj°j> nes pereitais me- to pavieto tyčia pastate kan- kurįos buvo elektra apšvies- 

dolefių. Gelžkelio tais iš ten išvežta suvirš 50,- aidatą_. minėto socijalisto t dab naktimis, tam- 
---------- '“sęj° broli Kunsaką ir H Sustreikavo taipgi kai- 

jį išrinko. kurie duonkepiai, taip kad
v Isnnkimąs klerika o Kun- Maskvoj dabal. ir duonos 

r - . ... |sakoais<ia' l)al0< 0> ba<permažai. Be to, bijoma,
Prūsų švietimo ministeris mušimas draugo Schumei- jęad nesustreikuotu ir van- 

isleido Įsakymą visai nepn- er o yra darbų ne vieno zmo- deng įvados darbinjnkai. Ka. 
imti si semestrą Berlyno gaus,, bet visos klerikalų nalizacjjos darbininkai jau 
universitetan is Rusijos stu- partijos. sustreikavo. Eina gandas,

nes ii- ’()kieci.ų laikraščiai Į}an(]i£t. gaujos Chinijoj. kad visų miestų įstaigų dar- 
----- - ------------% ... nes teisina tokią priemonę šiaip: £ \ chwlmns vniknlmi- 

Valdžios paskirti keturi valdiška kariumene prade- Rusijos studentų, girdi, Vo- Banditų gaujos Chimjoje . . . ’ \
1 ‘ ’ sianti su visu smarkumu kieti'ios universitetuose dau- v^s dar nesiliauja veikę. J.ami sau gyvemmo Pagcsmnnp-ti sukilėliui meujos umveisiiciuosc uau nrnvinpiini Tokion Ub o šiaip visos Maskvossmaugti sukilėlius. giau, negu visti kitų valsty- iaiP, provincijoj loiuen ; ,.b. • v.1fi

Sociialistas_ kalnakasiu biu drauge Dėl iu nėsa vie- banditų gauja išžudė 30 ra- . ar ai streikuosią, aaoocijaiibidb Kalnakasių yiųuiaugc. uci jų nebą vic • J5 f < d - 9 išreikšti protestą uz darbi-
unijos prezidentas. tos patiems vokiečiams stu- miU gyyenl°J1}11 suaegmo ;

Dekatur, III. — Čia atsibu- dentams. Prūsų švietimo | bažnyčias. Visus misijonie- 
vo metinis kalnakasių uni- ministerio įsakymas esąs iš
jos suvažiavimas. Delegatų leistas vien kultūrinio apsi- 
pribuvo 553. Didžiuma bal- ginimo tikslais ir nieko ben- 
sų unijos prezidentu sekan- tiro su politika neturįs, 
tiems metams liko išrinktas 
socijalistas Walker. Jisai I 
gavo 285 balsus, o senasis' 
^T-Fgh?tbuv^1'1kaf>itali:stSu | t^bSm‘ąųotestąVriėš ' tai, |vfai "jau pradėjo su darbi-1 kalus, ypač^gUpie miestų

s — - - - i. - . 11 kad buvusiojo Portugalijos mnkais tartis. Tikimasi, pimgmnis. leiKaius. ±aiĮ)
karaliaus Manuelio žmona kad pradžioj lapkričio dar- kitko, susirinkimas nutarė,
rašosi visur “Portugalijos bininkai stos į darbą. . kad miestų reikalai tik tuo-
karalienė”. Portugalija yra žvdai nrotestuoia gePai G1S’ *kuon??t J)US

.. -- -- , žmo- y protestuoja. pildomas caro manifestas, 
na neturi tiesos vartoti ka- visų šalių ateina žinios, išleistas 1905 m., spalių 17 d., 
ralienės vardo ’ viena tik bad žydai visur rengia pro- apie spaudos, susirinkimų, 
Manuelio motina galinti va- Pes^us Prieš Rusijos teismus tikėjimo ir kitas laisves. Bet 

■ 1 dėlei kaltinamo žydelio Bei- už tokį susivažiavimo tari- 
lio už naudojimą krikščioni- mą, valdžia suvažiavimui 
ško kraujo.- Ypač smarkiai liepė išsiskirstyti arba, kaip 
užprotestavo Paryžiaus žy- sakoma, uždengė jį.
dai. Visus tuos protestus . ...
jie siunčia Rusijos valdžiai. pasakė katalikų arcivys-

Beilio byla žingeidaujasi , kūpąs.
plati visuomenė, nes ta kai-1 Mogilevo katalikų arcivy- 
tė, kurią jam užmeta, yra iš- skupas Kliučinskis, viešėda- 
siplatinus tarp krikščionių, mas Vilniuje, vienam laik- 
kaip tikras faktas. raštininkui griežtai pasakė,

AMERIKA vaikščioti per nekurį laiką ir 
visas miesto bruzdėjimas li
ko sustabdytas. Taipgi ne- 
mažai nukentėjo laivai antį ger|)įja apleidžia Albaniją, 
didžiųjų ežerų. jg j3ejgrac|0 praneša, kad
Ponią Pankhurst įsileido. Serbijos valdžia prisakė sa- 

New York, 21 spalio. — vo kariumenei kuogreičiau- 
Smarkiausią Anglijos sufra- šia trauties iš Albanijos, katd 
gistę ponią Pankhurstienę, užganėdinti didžiąsias vieš- 
po trumpo užlaikymo, Ame- patystes, kurios aštriai pa- 
rikos valdžia įsileido, bet pa- reikalavo Serbijos apleisti 
siliko teisę išvaryti, kaip tik Albaniją.
ji peržengs Suv. Valstijų tei- jgra(15jas mir6 badu, 
sės. v. .

Išlipus ant kranto, tuo- Paryžius, 20 spalio. Char- 
jaus ji pasakė pamokslą at- Pes Tellier, išradėjas salto 
ėjusioms ja pasitikti mote- sandelio, kur laikoma mesa, 
rims. Iš New Yorko va- kiaušiniai ir kiti valgomi 
žiuos pirmiausia į Clevelan- produktai kelis metus, iki 
dą su pamokslais, o vėliaus nepradeda smirst, užbaigė 
aplankys visus žymesnius savo dienas didžiausiam 
Amerikos miestus. Ji čia vai‘^c i L ^iliina sakyti, mi- 
prabus tik viena mėnesį ir rč iš bado. Už tą išradimą 
grįžš atgal į Europa. jis gavo medalį. Nors ir ge- 

Matyt, kad atvažiavo pa- G’a? išradimas, bet nevertas 
sipinigauti, kaip ir visi kiti n°i t° medalio. Jei jis butų 
politikieriai. neišradęs tokio sandelio, tai

'_v. ’ v .. šiandien tūkstančiai darbi- 
Skundzia u z vartojimą ninku ir jis pats nemirtų iš 

paveikslo. bado.
Baltimore, Md., 21 spalio.

Panelė Bessie Spilckerap- Norvegijos valdžia turtinga 
skundė vietinę bravoro kom- giriomis.
paniją už atspausdinimą Norvegijos valdžia turi po 
jos paveikslo ant apgarsini- savo globa apie 28 procentus 
mų, kuriuos lipdo ant alaus visos šalies girių, tuo tarpu 
bonkų ir dar padeda apačio- Suvienytos Valstijos turi tik 
je apgarsinimo tokį parašą: 20 procentų.
“Klaidingai maniau, kad aš ~ v \ r
nemėgstu alaus.” Už tokį Gaisras zijdym0 ginklų fa- Sian-| , s. . _ .. reikalauj,fv | brike.

Escn, 20 spalio. —Kruppo 
žmonių žudymo ginklų dirb
tuvėj iškilo gaisras, kuris 

‘ I sunaikino dalį visos dirbtu- 
I vės. Gaila, kad tik dalį su
naikino !

Orlaiviu j Afriką.
- v. Paryžius, 21 spalio. Laike

Jamejzažiavo vien |iictaus orlaivininkas Pierre 
išlėkė į Afriką. 

Ant vip- Jis lėks į miestą Cairo, kuris 
----’civn.Į yra 3,150 mylių atstume nuo

UŽSIENIS RUSIJA
Darbininkiškas palocius.
Paterson, N. J. — Pasku

tinis Patersono audėjų strei
kas davė gerą darbininkams 
lekciją. Jie pamatė, kas 
reikalingiausia jiems yra, 
kovojant su kapitalu. Jie 
nusprendė būtinai pasista
tyti darbininkų palocių. Šio
mis dienomis buvo sušaukta 
didelis mitingas, ant kurio 
pranešta, jog darbas pradė
tas ir eina pasekmingai.

Reikia pasveikinti Pater
sono darbininkus su tokiu 
sumanymu, o kitų miestų 
darbininkams reikia imti tas 
pavyzdys.

Medžių auginimo vieta.
Didžiausia medžių augini

mo vieta Suvienytose Valsti
jose randasi arti Haugen, 
Montanos valstijoj. Ji žino
ma, kaipo Savenac nursery 
ir joj užaugina kas metas 
apie 4,000,000 jaunų medžių, 

šaudo mainierius.
Trinidad, Colo., 18 spalio. 

Netoli nuo čia streikuoja an
gliakasiai. Kompanija par
sitraukė streiklaužius ir ap
ginklavo juos naujausiais 
žudymo ginklais. Valkatos 
streiklaužiai rijo seilę, kad 
tik išmėginus tuos ginklus, 
bet neturėjo progos. Ll„__ 
dien gi, suradę kokią tai I pažeminimą. -
priežastį, streiklaužiai, ka- nuo. bravormnkų $o0,000 at- 
syklų sargai ir šerifai už- p^inimo- 
puolė ant vargšų mainierių Traukinys nukrito nuo tilto 
ir be jokio pasigailėjimo Užmušta 20 kareivių ir 
šaudė į visas puses anglia- 100 sužeista,
kasių kaimelyj, Moterįs ir Meridan, Wis. — Ant ge- 
vaikai klykė nesavais bal- ležinkelio Mobile and Ohio 
sais, bet tas ant kraugerių nukrito traukinys nuo augš- 
nedarė jokio įspūdžio. Jų di- to tilto. J 
džiausiąs buvo noras išmė- tik kareiviai iš Fort Morgan I Dmicourt 
ginti greitai šaujantį šautu-Hr Fort Barancas. A..L .L 
vą, iš kurio kulkos lyte - ly- tos liko užmušta 20 kareivių I \į-a s Ysb mV^ I savaitėj čia atsibuvo rinki-
ja. Laike užpuolimo vienam įr 100 sunkiai sužeista. Už- Paryžiaus. Tai yra pirmu- lnai I parlamentą. Agitaci-
angliakasiui suvaryta net 9 muštieji taip sutrinti, kad tinė tokia ilga kelionė kokia Ja ^aR3 buvo smarki, kad vie-
kulkos, kiti gi pavojingai sunku ir pažinti. mėginę kada nors orlaivi- tomis Paeita prie kruvinų

„v; Ugnis sunaikino didžiausia ninkai. Jam prisieis taipgi I susirėmimų. Ypač buvo
Darbininkai, nesnausk!- gelžkelio stoti. M lėkti ir per Viduržemines ju- 

te, nes tuoj aus visus pradės1 1 1 1 J
penėti kulkomis. Ateinan
čiuose rinkimuose balsuoki
te už savo klesos žmones, o 
ne už žmogžudžius.
Profesorius augina bulves. I milijono i____c _______

Žemdirbystės profesorius sandeliai buvo pripildyti ja-1 ^0 tonų. 
E. D. Waid ant vieno akro vais ir beveik viskas sudegė, 
žemės užaugino 403 bušelius neramu
bulvių. Jis tuomi parodė San Domingo sukilėliai 
farmenams, kiek galima nenori pasirašyti po taikos 
gauti naudos _is tokio mažo sutal.tim. Iš tos priežasties 
sklypelio žemes, jęitik ge- vaijžia apskelbė, kad visi 
rai jį apdirbti ir pnziureti. svetimžemiai kuogreičiau- 
Kunigas Schmidt nesumišęs, šia apleistų provinciją,

gydytojai, gerai išegzami- 
navę kunigą Schmidtą, tar
naitės Anna Aumuller už
mušėją, pripažino esantį 
sveiko proto. Kunigėlis, da- 
žinojęs apie tai, labai nusi
minė, nes pamatė, jog nėra 
vilties išsisuktifnusiduodant 
bepročiu ir reikės atsisėsti 
ant elektriškos kėdės už to-

Blėdis nuo audros. |
Didelis vėjas su lietum, 

kuris kliudė ir Massachu
setts, pridirbo daug blėdies 
pietuose ir vakaruose. Žu
vo daug žmonių ir daugelis 
liko be pastogės, nes vėjas 
sugriovė daug namų; vien 
tik Marylando valstijoj su
griauta suvirš 900 namų.

Iš Chicagos praneša, jog 
žuvo 6 gyvastys. Tokia 
smarki snieginė audra stai
ga užpuolė gyventojus, kad 
labai daugeliui prisiėjo 
nukentėti, ir net seni gyven
tojai nepamena tokios pasiu
tusios audros. Trukiai pri
buvo į miestą susivėlinę ant 
keliolikos valandų, eleveite- 
riai ir karai visai negalėjo |

ninku laikraščių persekioji- 
rius iš tos apielinkės bandi-1Maskvoj dėlei to dide- 
tai išvaikė. | lis sujudimas.

Dėlei manifesto.
Kijeve šiomis dienomis 

Portugalijos protestas. I Didysis streikas baigiasi. I buvo taipogi ir miestų veikė- 
Portugalijos vyriausybė Didysis Irlandijos strei- ĮP suvažiavimas. 1 arėsi apie 

20g51 išsiuntinėjo didžiojom vals- kas jau baigiasi. Darbda- [įvairius Rusijos miestų rei-

Valdžia išsiuntė kariume- 
nę nubausti banditus.

Didysis streikas baigiasi.
Didysis Irlandijos strei-

bernu. Jisai visada šokdavo 
pagal komandą senatoriaus 
Lorimero.

Socijalisto išrinkimas aiš-1 .... . ,, -..
kiai parodo, kad kalnakasiu rePublika ir Manuelio 
susipratimas augstai pakilo.

Huerta rezignavo. ____ _____
Laikraščiai praneša, kad I jintis “buvusiąja Portugali- 

Mexikos diktatorius Huerta jos karaliene.” ’ 
rezignavo nuo vietos.

Didžiųjų- Europos valsty
bių atstovai mieste Mexiko 
laikė savo posėdžius ir tarė
si, kaip įvykdinti Mexikoj 
tvarką. Išsireikšta, kad be 
įsikišimo Suv. Valstijų į Me- 
xikos reikalus ten tvarkos 
nebus.

žuvo 220 darbininkų.
Turkijoj, tarp Beiruto ir 

Bagdado, gelžkelio tunely, 
atsitiko sprogimas. Tunelis 
užgriuvo ir žuvo 220 žmo
nių. Smulkesnių žinių apie 
tą sprogimą tuom tarpu dar 
neturime.

<ad žydai nevartoja žmonių 
sraujo savo tikėjimo apei
goms, kaip tai dažnai sako
ma. Esąs tai piktų ar tam
sių žmonių šmeižtas. Arci- 
vyskupas gerai žinąs žydų 
tikėjimo knygas ir niekur 
neradęs, kad vartotų žmo
nių kraują. Tuos katalikų 
arcivyskupo žodžius reikia 
dabar gerai atmint, nes arti
nasi didelė žydo Beilio byla. 
Beilį kaltina, būk jis užmu
šęs krikščionių bernaitį, kad 
jo kraują tikėjiminėms žy
dų apeigoms suvartoti. Ta 
?yla jau pradėta nagri
nėti Kijeve.

Policijos sutvarkymas.
Vidaus reikalų ministeris 

nešė Dūmon naujo policijos 
sutvarkymo sumanymą. Pa
gal tą sumanymą turės bu
bi: 1) policiją ir žandarmeri- 
. ą paduoti gubernatorių 
valdžiai; 2) įvesti policijos 
valdininkams mokslo cenzū
rą; 3) pakelti policijos val
dininkams algas ir 4) pa- 
iuosuoti visus miestus 
nuo išlaidų policijai užlaiky
ti. Tasai sumanymas lei
džiamas 50-čiai Rusijos gu
bernijų.
Uždare studentų draugijas.

Girių ūkio instituto direk
toriaus įsakymu uždarė šias 
to instituto studentų kuope- 
es: geografijos - botanikos, 
muzikos, medžiotojų ir mok
slo - literatūros. Taip-pat 
uždarytos dvi skaityklos: 
enkų studentų ir apysakų 
skaityklą.

Krematorijos ir sinodas.
Užsienių pavyzdžiu ma

noma leisti ir Rusijoj steigti 
kremato rijas, tariant, na
mus, kur deginami žmonių 
avonai. Vidaus reikalų mi

nisteris Maklakovas buvo 
tuo reikalu klausęs sinodo 
nuomonės. Sinodas atsakęs, 
jog stačiatikių kūnai leidžia
mi būsią deginti tik tų, ku
rie yra išmesti iš krikščiony
bės, arba negyvai gimusiųjų 
vaiku, v

Peterburgo universitetas.
Jau galutinai paiškėjo, 

kiek priimta šį rudenį Pe
terburgo universitetan stu
dentų. Išviso priimta 1,674 
žmonės, 70-čia studentų 
daugiau, negu pernai. Iš jų 
priimti teisių skyriun 734, 
gamtos mokslų skyriun 357, 
matematikos skyriun 385, 
istorijos - filologijos skyriun 
160 ir rytų kalbų skyriun 38.

Iš viso Peterburgo univer
siteto studentų skaičiaus 
prašo paliuosuoti nuo mo
kesčio 1,275 studentai, pas
kirti stipendijų prašo 558 
studentai.

Mirė didelis priešininkas 
mirties bausmės.

Peterburgas. 2 d. spalio 
mirė žinomas kriminalistas, 
Peterburgo universiteto 
profesorius J. Tvinickis. Na- 
bašninkas profesoriavo uni
versitete daugiau, kaip 40 
metų. Yra prirašęs teisės 
dalykais daug raštų. Buvo 
didelis mirties bausmės prie
šininkas, nors savo politi
kos pažiūromis stovėjo arti 
spalininkų.
Spalininkai ir progresistai.

Maskvoje pasklydo kal
bos, kad, nepavykus spali
ninkų ir nacionalistų sutar
čiai Kijeve, kaikurie pro
gresistai pastatė klausimą, 
ar negalėtų jie susiartinti su 
spalininkais. Kaikurie spa
lininkai tai idėjai prijaučia.

Jau seniai reikėjo susigi
miniuoti, nes visi iš vieno liz
do paęiha.

LIETUVA
Protesto streikai.

Mums rašo:
Vilnius, 25 rugsėjo. Prote

stuodami prieš Beilio, bylą, 
čia sustreikavo kaifiadir- 
jiai, kelios pramonijos įstai
gos, magazinai ir spaustu
vės. Teišėjo juodašimčių 
“Gazeta Codzienna”. Krikš- 
čionįs darbininkai išvieno 
ėjo. Visur buvo pilna raitos 
ir pėsčios policijos. Arešta
vo kelis darbininkus. Gatvė
se sąjūdis.

Balstogė, 26 rugsėjo. Iš 
vakaro, prieš protesto strei
ką, čia areštavo 24 darbinin
kus; streikavo audimo ir 
amato dirbtuvės, pora fabri
kų ir duonkepiai.

Vilnius, 26 rugsėjo. Beilio 
byla — tai aiškiausias šių 
dienų reakcijos pavyzdys. 
Tuose fabrikuose, kur ne
streikavo, sutaisė protesto 
rezoliuciją.

Ir kitur tą dieną protesta
vo. Kaune prisidėjo prie 
orotesto Tilmanso fabrikas 
r kelios kontoros su dirbtu

vėmis. Gardine, Slanime, 
Smorgoniuj ir Breste taip- 
pat streikavo. Gardine bu
vo kratų ir areštų.

Nelaimingas atsitikimas.
Miknaičių kaime vėjo ma

unąs sumalė ūkininką Juo
zą Mėkšrą. Rado jį negy
vą; ranka buvo per dvi vie- 
ti nulaužta, sprandas nu
suktas ir galvos kiaušas nu- 
vožtas. Spėjama, kad ne- 
aimingas ranka Sraišė pri- 

piestėje grūdus, sugriebė 
jam ranką, paskui ir visą 
įtraukė. Jį tankiai perspė
davo, kad nemaišytų ranka 
pripiestėje malūnui besisu
kant. Bet Mėkšras atsaky
davo : “ar aš piemuo, kad 
mane saugoti ir mokinti.” 
Tą patį ūkininką pirmiau 
vos išgelbėjo upėje beskęs
tantį, arkliai sudaužė ir vos 
išgijo, malūnas delną kaip- 
tai išplėšė, o kartą malūnas 
kailinius nuo jo nuplėšė. Tai, 
matot, kas būna dėlei neat
sargumo !

Pasiutęs sargybinis.
Viduklė, Ras. p. Naktį iš 

rugsėjo 13 d. girtas sargybi
nis nušovė vieną darbininką 
ir apdraskė, apstumdė mo
teris, miestelį sergstancias 
(mat, čia yra nuo seno pa
protys sergėti miestelį ir, 
jei kuri moteris neturi vy
riškio, tai pati turi eiti), at
ėmė nuo jų lazdas ir vos, 
žmonėms subėgus, pasisekė 
jį nuraminti. Nukentėjusie
ji padavė isprauninkui skun
dą. Nežinia, kaip išeis,. lik 
sargybinis giriasi, kad visus 
sukišiąs į kalėjimą; ne tik 
tuos, su kuriais pešėsi, bet 
ir tuos, kurie skyrė ir viską 
matė, kad negalėtų liudyti. 
Sargybinis būk sustatęs 
protokolą ir padavęs skun
dą ant kaikurių už kursty
mą, v
Nutarė įkurti pienine ir sa- 

vyšalpos draugiją.
Dambavo (Panevėžio pa

vieto) ūkio ratelio susirinki
me 14 d. rugsėjo, tarp kitko, 
nutarta: 1) įkurti Liutku- 
nuose pieninę, prie kurios be 
vietinių ūkininkų, prisidė- 
sią ir aplinkinių sodžių; 2) 
savyšalpos draugiją, gaisrui 
ištikus.
Nubaudė spaustuvninką už 

lietuviškus programus.
Panevėžys. Kotto spaus

tuvė nubausta 50 rub., kam 
nepaklausė isprauninko pa
liepimo, spausdinant pro
gramus liet, vakarui.



Kas išgamos?
Yra ketinama budavoti 

namas Vilniuje, — “tautiš
kas” namas. Reikia pinigų 
tam tikslui. Draugija, no
rinti budavoti tą namą, at
siuntė du savo nariu į Ame
riką parinkti pinigų iš lietu
vių — iš tų lietuvių, kurie 
nei penki iš šimto nematys 
to namo ir kurie turi daugy
bę savo reikalų šičia, Ameri
koj.

Tarpe amerikiečių • atsira
do žmonės, kurie, nors ir ne
būdami priešingi tam na
mui, atsisakė aukauti pini
gus per rankas pasiuntinių, 
todėl, kad vienas iš jų yra 
nešvariu politikierium.

Rodosi, nieko tokio bai
saus. Jeigu vieniems valia 
agituoti už davimą pinigų 
tiems pasiuntiniams, ki
tiems turėtų būti valia pasa
kyti, kad jie neduos.

Bet žmonės,, norinti remti 
delegatus, pradėjo viešai 
protestuoti prieš tuos žmo
nes, kurie atsisakė ką nors 
bendro turėti su jiems ne
geistinais rinkikais. Ra
šant protestus, vadovai pro
testuotojų, tarpe kitokių 
negražių išsitarimų, pava
dino savo priešus išgamo
mis.

Taip, pažiūrėkime, kurie 
iš tų priešingų abazų yra iš
gamos, arba kurie iš jų el
giasi, kaip išgamos.

Pradėkime nuo definici
jos. Išgama, kaip tas žodis 
jau ir pats reiškia, yra tokis 
žmogus, kurio protas susto
jo plėtotis jam visiškai dar 
nesubrendus (arrested de
velopment.) Kitas vardas iš
gamai — idi jotas. Geriau 
suprasime išgamą, pažvelgę 
į jį iš biologiško ir psycho- 
logiško atžvilgio. Embrio
logija mus mokina, kad 
žmogus nuo prasidėjimo 
(conception) iki užgimimui 
pereina visus laipsnius evo
liucijos, kokius jo bočiai per
ėjo nuo pačios pradžios, nuo 
pirmutinės gyvasties for
mos. Psychologija mus mo
kina, kad nuo užgimimo iki 
pilnam protiškam subrendi
mui, augant kūniškai, žmo
gus pereina visus laipsnius 
protavimo, per kuriuos 
žmonių veislė perėjo. Kas 
tėmyjo kūdikio augimą, tas 
matė, kad būna laikas, kada 
kūdikis myli kalbėtis su bile 
kokiu nors daiktu, kad ir ne
gyvu; toliaus, myli laipioti 
po medžius, rinkti visokius 
daiktus ir tt. ir tt. Jeigu kū
dikio protas sustotų plėtotis 
viename iš laipsnių “kūdi
kiško” protavimo, tai tam 
kūdikiui užaugus, jis būtų 
išgama, idijotas.

Išgamystė visuomet apsi
reiškia mažesniu ar didesniu 
kūnišku netobulumu. Vokie
tijos keizeris turi vieną ran
ką ilgesnę už kitą; caras Mi
kalojus (“Dydisis Lietuvos 
Kunigaikštis”) nedaaugęs 
fiziškai ir yra labai nerviš
kai nusilpnėjęs. Tųdviejų 
vyrų protavimai irgi priguli 
prie laikų jau seniai praėju
sių.

Iš patyrimo męs žinome, 
kad visokie išgamos negali 
logiškai protauti, nepripa
žįsta faktų, yra netoleran
tiški, vadovaujami pajauti
mų, o ne proto, myli cere
monijas, blizgėjimus, žo
džiu, turi daugybę ypaty
bių, kokios apsireiškia pas 
laukinius žmones.

Taip, dabar pasakykite, 
kurie yra išgamos: ar soci- 
jalistai, kurie į pasiuntinių 
politiką ir net į paties namo 
idėją žiūri kritiškai, svars
tančiai, ar tautiečiai su kle
rikalais, kurie nesvarsto, 
bet mėtosi į visas puses, 
piktžodžiauja, protestuoja 
prieš žmonių pažiūras, užsi
puldinėta ant ypatų! Tegul 
sprendžia patįs skaitytojai.

Dar pora žodžių. Nekal
bant apie šį dalyką, pažiūrė
kime, ar socijalistai yra, ar
ba nors gali būti išgamomis. 
(Socijalistai visi, išskiriant 
au,4 ant kiek man žinoma, 
atsisakė aukauti pinigus per 
pasiuntinių rankas.) Socija
lizmas, tai yra naujausia 
draugijinė filozofija. Soci- 
jalizmo obalsy “darbininkai 
viso pasaulio, vienykitės”... 

randasi idėja brolystės, lais
vės, naujo ir plataus supra
timo visasvietinės pilietys- 
tės, demokratijos, pakėlimo 
darbo į augščiausį laipsnį, 
žodžiu, socijalizmas užlaiko 
savyje visas augščiausias 
etiškas srioves. Socijalizmas 
nėra protavimu žmonių pra
ėjusių amžių, bet greičiau 
ateities. Taigi ir pasekėjai 
šio protavimo negali būti iš
gamomis. Dar daugiau, iš
gama negali suprasti socija- 
lizmOj kaip aklas negali su
prasti gražumo piešinio, 
kaip kurčias negali suprasti 
muzikos.

Rašydamas šį straipsnelį, 
aš nemaniau tyčiotis iš dau
gelio pasirašiusių po tais 
kvailais protestais. Man 
širdį skauda matyti, kad dar 
vis didelis būrys žmonių yra 
po įtekme aklų vadovų. Kas 
link vadovų ir iniciatorių tų 
protestų ir tos visos krucija- 
tos, tai galiu jiems pasakyti 
su visu persitikrinimu, kad 
jie turi nemilijančius ženk
lus išgamystės.

Štai ką aš turiu pasakyti 
ant ypatiškų užsipuldinėji
mų už mano ir mano draugų 
pažiūras.

A. Petratis. 
Chicago. Ill.

Kūdikių kankinimas.
Italijos teisių žinovas, Fe

rriani parašė knygą: “Pra
sikaltę motinos”, kurioje a- 
nalizuoja 230 motinų, prasi
kaltusių žiauriame pasielgi
me su savo kūdikiais.

Iš to skaičiaus, 7 motinos 
priklausė prie augštos kle- 
sos,12 prie turtingų buržujų, 
10 buvo valstietės, 34 mote- 
rįs vidutines klesos miesto 
gyventojų ir 154 proletares.

Šitas skaitlines Ferriani 
aiškina sekančiu būdu:

Turtinga arba augštos 
klesos moteris mažai rūpi
nasi savo vaikais, atiduoda
ma juos mokytojams ar auk
lėtojams. Valstietė naikina 
savo spėkas fiziškam darbe; 
jinai taipgi turi mažai laiko 
prižiūrėti savo vaikus, prieg 
tam, valstiečių vaikai grei
tai būna naudingais dėl 
smulkių naminių darbų, tas 
pagerina motinos atsineši- 
mą prie savo kūdikių. Vi
dutinei klesai, o ypatingai 
proletarams, vaikai tankiai 
būna apsunkinimu gyveni
mo; dėlto tai šitos draugijos 
daly daugiausia atsiranda 
motinų, blogai apsieinančių 
su savo vaikais, ir juo blo
giau apsieina, juo skurdas 
didesnis.

Motinos, gyvenimo nukan
kintos, meta ant savo vaikų 
skriaudas ir maitina juos 
tais smūgiais, kuriuos ir jos 
pačios gavo. Tai yra baisu 
ir žiauru, bet, ištikrųjų gi, 
ne vienos tik blogos ir piktos 
moterįs muša savo vaikus; 
panašiai elgiasi moterįs, tei
singai pasakius, nelaimin
gos, nustoję dvasiškos lyg
svaros, amžinai reikalaujan
čios pailsio, pasigailėjimo ir 
suraminimo. Ir teisės, • no
rėdamos apginti vaikus, pir
miausia privalo apginti mo
teris. Pagerinimas soči j a- 
jiškų sąlygų — tai pirmuti
nis kelias prie vaikų augini
mo.

Mažiau sunkaus darbo ir 
skurdo, daugiau sotumo ir 
ramybės, šviesos ir pasigė
rėjimo, ir motinos širdis 
seks meilės valiai prie savo 
kūdikio, prie kurio ją trau
kia pati gamta.

Vienok, būna atsitikimai, 
kad ir visukuom patenkin
tos motinos pradeda neap
kęsti ir kankinti savo kūdi
kį, Pagal Ferriani tyrinėji
mus, tai atsitinka tankiau
sia tose šeimynose, kur mo
terįs turi savo kūdikį nuo 
pirmojo savo vyro, arba nuo 
pirmesnio susinešimo. . Šio 
kūdikio matymas tankiai su
kelia pas vyrą nesmagius 
jausmus, nuolatos jam pri
menant savo moteries praei
tį. Nesant paprasto širdjn- 
gumo ir gerumo, panašus 
jausmas daeina lig to, kad 
pradeda neapkęst kūdikio, o 
sykiu ir pačios motinos. Ir 
čia atsitinka taip, kad moti
na, ligšiol buvus gera ir mei
li, pradeda matyt savo kūdi

kyje ardytoję savo laimės ir 
pradeda jį persekiot, ir tas 
persekiojimas tankiausia 
daeina lig žiaurumo.

Tokios šemyniškos dra
mos yra baisios, ir jeigu bai
sus yra rymionų priežodis: 
“homo homini — lupus” 
(žmogus žmogui vilkas), tai 
juo baisiau, kad žmogus sa
vo kūdikiui vilkas. Iš tokių 
žiaurių moterų turi būt at
imta moterų teisės; draugi
ja turi pasiimt rūpestį ant 
savęs auginime tokių kūdi
kių, kadangi moteris, pa
gimdžiusi kūdikį, bet neap
kęsdama jo — ne motina, o 
priešas. Kūdikis negali pats 
save apsiginti nuo priešų, 
dėlto apsaugot jį nuo žiau
rumo yra draugijos ir teisių 
reikalus. R—s.

Ką bažnyčia skaito 
ideališka valstybe?

(Tąsa)
Bet ne tik religiškuose, 

morališkuose ir politiškuose 
dalykuose dievotas katali
kas turi elgtis visame taiky
damasis su popiežiaus palie
pimais; taip lygiai jis priva
lo elgtis ir moksliškuose 
klausimuose (prisiminkime 
kad ir modernizmo prakei
kimą). Leono XIII aplinkra
štyje yra sekantis punk
tas link naujausių politiškų 
ir moksliškų palinkimų:

“Kaslink jų (katalikų) įsi- 
tikrinimų, jie turi pripažin
ti, be jokio klausimo, viską, 
ką tik Rymo popiežiai kada 
nors įsakė arba kada-nors 
įsakys, ir reikalui esant turi 
tą pripažinimą išreikšti vie
šai. Bet ypatingai tikintie
ji privalo klausyti apaštališ
ko sosto išsireiškimų kas 
link taip vadinamos libera
liškos naujausių laikų pa
žangos ir visi be išminties 
privalo elgtis pagal jo spren
dimą.”

Sekantis popiežiaus “lais
vės” patvirtinimas randasi 
Leono XIII, birželio, 20, 18- 
88 m., aplinkraštyje:

“Turime dar trumpai pri
minti čia apie neapribotą žo
džio ir spaudos laisvę. Kad 
tokia nekontroliuojama 
liuosybė, pereinanti visokį 
saiką ir ribas, neturi jokio 
išteisinimo, mums nėra rei
kalo nei sakyti. Kadangi 
tokia liuosybė yra morališka 
savasčia, tai, kaip męs tan
kiai aiškinome ir dar tan
kiau turime aiškinti, kvai
las yra tvirtinimas, būk tai 
liuosybė yra lygiai gamtos 
paskirta, neskiriant teisybės 
ir melagystės, doros ir iš
tvirkimo. Tik tas, kas yra 
teisinga, kas yra gera, turi 
teisę laisvai platintis drau
gijoje ant didesnės visuome
nei naudos; priešingai, klai
dingi įsitikrinimai, ta di
džiausia dvasios liga ir iš
tvirkimai, kurie naikina 
dvasišką morališkumą, yra 
teisingai viešų autoritetų 
persekiojami, nes kitaip jie 
atneštų draugijai vien tik 
blėdį. Pilnai tiesoti yra 
įstatymai, kurie novija iš
tvirkusių minčių klaidas, 
nes jos sužeidžia nežinan
čius.

“Tas pats lytisi taip vadi
namos mokinimo laisvės... 
Valstybės galybė negali da- 
leisti tokios liuosybės, ne
peržengus savo pereigų link 
piliečių”.

Kitaip sakant, tiktai tas, 
ką bažnyčios galva nuspren
džia, esti tikru ir teisingu. 
Tokiu būdu, jeigu sulyg tų 
katalikiškų doktrinų įsteig
ti valstybę, tai joje nebūtų į- 
sitikrinimo ir spaudos lais
vės, nebūtų nei mokinimo 
laisvės; bet taip pat mažai 
joje būtų savystovos ir sau- 
valdystės. Kaip Tarnas ak- 
vinietis geidė išskirti nuo 
valdiškų pereigų visus “pur- 
vinus žmones, tai yra visus 
tuos, kurie dirba purviną 
darbą, taip dabartinė kata
likiška bažnyčia žmonių mi
nioj mato tik bejiegę, silpną 
masą, valdomą blogų in- 
stinktų,kuri, nenusimanyda
ma pati, kas yra jai ant ge
ro, turi būt valdoma ir vado
vaujama iš augšto. Žmonių 
valdymosi doktrina, kuri 
skelbia, jog žmonės turi tei
sę patįs savo valdžią pasi-1 

rinkti ir patįs savo valstybę j 
valdyti, pagal katalikiško 
mokslo, yra piktvelijančios 
ir klaidingos filosofijos iš
gama. Gi, minių viešpata
vimas ir viešai renkama val
džia, skaitoma pavojingiau
sia ir blogiausia valdžios 
forma. Apie tą męs randa
me birželio 29, 1881 m. enci
klikoj štai ką:

“Iš tos erezijos (reforma
cijos mokinimų) pastaram- 
jam šimtmety išdygo netik
ra, taip vadinama, filozofija, 
sykiu su taip vadinamomis 
moderniškomis teisėmis ir 
ir žmonių savyvalda ir sykiu 
su tuo išsiplatino beribis pa
sileidimas, kuriame daugelis 
mato tikrąją laisvę. Nuo to 
jau tik vienas žingsnis buvo 
prie pavojingiausių klaidų 
kommunizmo, socijalizmo ir 
nihilizmo, tų baisių, kaip 
mirties aniuolai, buržuazis- 
kai draugijai apsireiškimų. 
Ir vienok vis dar yra daugy
bė tokių, kurie nuolat stem 
giasi platinti tų piktybių į- 
tekmę ir sakydamiesi dirbą 
žmonių labui, kursto tą nai
kinantį gaisrą.”

(Toliau bus.)

Apskelbimų istorija.

V. Paukštys.
Aiškinimas sapnų.
(Teorija Zigmundo Freido.)

Ne tik lietuviai biznieriai, 
bet ir šiaip jau draugijos bei 
pavieniai žmonės turi šian
dien šokius ar tokius reika
lus skelbti laikrašty. Ap
skelbimai ir pas lietuvius įė
jo madon, nors dar pas mus 
jie nelošia tokios svarbios 
rolės, kaip pas svetimtau
čius. Daugelis mūsų biznie
rių toliau savo nosies nema
to ir dar nesupranta tos 
naudos, kurią atneša teisin
gas apskelbimas.

Pravartu mums susipa
žinti su apgarsinimų istori
ja, kuri yra labai įdomi. A- 
pie tai plačiai rašo didžiau
sias pasaulio dienraštis 
“Times” iš priežasties' savo 
šimtamečio jubilejaus.

Pirm išradimo spaudos 
žmonės skelbdavosi su pa
ge! ba “išsibūbnyjimo”. Dar 
ir ligišiol tasai skelbimo bū
das per tam tikrą būbnorių 
yra užsilikęs; Tokius būb- 
norius seniau turėjo kiek
vienas miestas, kiekvienas 
valsčius. Vėliaus, spaudą 
išradus, biznieriai dalinda
vo plakatėlius ties bažnyčio
mis ir per muges arba išli
pindavo juos pakeliuj ant 
stulpų.

Pirmas apskelbimas laik
rašty pasirodė veik prieš 300 
metų atgal. Tame apskelbi
me buvo pranešama apie tū
lą knygą. Praėjo 24 metai, 
pakol pasirodė • antras 
apskelbimas, taip-pat apie 
knygą. Vėliaus pradėta pra
nešti apie arkliavagius, pa
bėgimą įvairių prasikaltėlių. 
Prieš 250 metų Anglijoje pa
sirodė speciališkas “Public 
Adviser”, pašvęstas specia- 
liškai apskelbimams. Nuo 
turtingesnių imta daugiau, 
nuo bėdinųjų mažiau. Taip, 
daktaras už apskelbimą mo
kėjo 10 šilingų, o darbinin
kas tik 4. Ant didumo ap
skelbimo tuomet nepaisė.

Prieš du šimtu metų jau 
apskelbimai įėjo madon. Ap
skelbimai darosi dėl leidėjų 
vieną iš svarbiausių laikraš
čio gyvavimo paramų. Lon
dono kavinių savininkai 
skundžiasi, kad leidėjai 
nuo jų perbrangiai ima už 
apskelbimus.

Kaip šiandien męs nežiū
rėsime į apskelbimus, aiškus 
dalykas, jie duoda progą 
kuoplačiausioms minioms 
paskelbti tą ar kitą reikalą, 
biznį ir tt. Juo daugiau 
laikrašty apskelbimų, juo jis 
pigesnis.

Apskelbimų skaičius, jų 
įvairumas, jų taikymasis 
prie publikos, diena dienon 
vis kįla. Pagal anglų supra
timą, brangesnis ir didesnis 
apgarsinimas visados atneš 
didesnę naudą, negu mažes
nis.

Kaip sakiau, lietuviai biz
nieriai, draugijos, teatrai ir 
kiti dar vis nesupranta šva
rių apskelbimų naudos, bet 
ir pas mus apskelbimų sky
rius smarkiai progresuoja, 
palyginus su tuo, kas buvo.

Bostonietis.

Apie reikšmę sapnų bei jų išaiškinimą, 
rodosi, jeigu neapsirinku, tai iki šiol spau
da labai mažai aiškino, išskiriant garsiųjų 
olševskinių sapnininkų, kurie labai plačiai 
išsiplatinę ne tik tarp tamsiųjų žmonelių, 
bet ir tarp nekuriu taip vadinamų “inteli
gentų.” O kas jau kalbėti apie moterėles, 
kurios visuomet jį laiko po pagalve lovoj.

Ir ištikrųjų, sapnų apsireiškimas yra 
gana įdomus ir mokslinčiai ilgai su tuom 
klausimu kankinosi ir kiekvienas savotiškai 
aiškino. Vienok tvirto pamato nebuvo, ant 
kurio galima būtų buvę pasiremti.

Męs matom, kad senovėj net karaliai 
jieškodavo tokių “žinovų”, kurie išaiškintų 
sapnus. Štai kad ir tas pavyzdys, kuomet 
Faraonas sapnavo sapną, jog iš upės Nilo 
išplaukė septynios karvės riebios ir septy
nios liesos; liesosios sulaižė riebiąsias, bet 
pačios nepariebėjo.

Šį sapną “išrišo” kalinys Juozapas, Jo
kūbo sūnus, apie kurį plačiai rašo šventraš
tis.

Ir taip, męs gerai žinom, jog daugelis 
tiki sapnams, kaipo pranašams,, kas jų lau
kia arba kas gali su jais atsitikti. Bet ar 
galima tam tikėti? Kad atsakyti į šį klausi
mą, tai daugelis net pamokytų tik nuniur- 
nėdavo, bet konkretiško atsakymo neduo
davo.

Dabar Zigmundas Freidas, profesorius 
Viennos universiteto, daktaras - psicholo
gas, išaiškino šį klausimą ir pastatė ant pa
matų.

Kaip Freidas tą klausimą riša, aš čia 
pasistengsiu nors trumpai pabriežti.

Kiekvienas sapnas paeina iš žmogaus 
minčių, arba, aiškiau pasakius, — apsireiš
kimas žmogaus noro sapne, t. y. ko žmogus 
nori dieną, tai jis mato sapne.

I pavyzdys. Trijų metų mergaitė va
žinėjosi pirmą sykį valtele ant vandenio. 
Važinėjimąsis jai pasirodė toks trumpas ir 
kuomet jai reikėjo išlipti, tai ji griaudžiai 
verkė. Ant rytojaus ji motinai ir sako: 
“Šiąnakt aš važinėjausi valtele.”

II pavyzdys. Daugelis iš jūsų patyrėt, 
jeigu tik tėmyjot, kad prieš atbusiant, jūs 
labai gardžiai geriat vandenį, tuom tarpu 
jūsų burna ištikro būna išdžiūvus ir jus 
kankina troškulys.

Tas pats būna ir su kitais fiziologiškais 
norais.

III pavyzdys. Sapnas studento medi
ko: “Gaspadinė, pas kurią jis gyveno, kas 
rytas jį žadindavo, bet daug vargo turėda
vo, pakol, jį prižadindavo. Vieną rytą jis 
labai stipriai miegojo. Ji pabarškino į du
ris ir pasakė: pone Jonai, jau laikas jums 
eiti ligonbutin, kelkitės. Jis tą viską per 
miegą girdėjo ir jam tuojaus sapne pasiro
dė ligonbučio kambariai, lova, kurioj jis 
guli ir prie jos toblitėlė su parašu: Jonas N, 
cand. med., 22 metų amžiaus. Jis pamislijo 
sapne: jeigu jau aš ligonbuty, tai man nė
ra reikalo ten jau eiti. Jis apsivertė ant ki
to šono ir vėl stipriai užmigo.”

Pagaliaus, visuomet taip būna: jeigu 
žmogus stipriai miega, kuomet jam laikas 
keltis, tai jis sapnuoja, kad jau atsikėlęs ir 
atlieka savo pereigas.

Iš virš paduotų pavyzdžių, męs aiškiai 
matom, kad ne kas kitas, kaip tik sapne at
sikartojimas žmogaus noro.

Pirmame pavyzdy kūdikis važinėjasi 
valtele, antrame — užganėdina savo troš
kulį, trečiame — nors jis suklysta, bet vis
gi pildo savo norą ir miega toliaus.

Dabar mums aiški Z. Freido teorija: 
sapnas — apsireiškimas žmogaus noro.

. Bet čia skaitytojas jau gal čielą glėbį 
surinko užmetimų, jog neteisybe, nes jis 
tankiai sapnuoja tokius dalykus, apie ku
riuos nei nemąstė, o aš sakau, kad apsireiš
kimas jo noro. Jis matė kokias nors baise
nybes, iš kurių net atbudęs drebėjo, o aš 
sakau, kad tai jo noras. Kur gi čia teisy
bė? Argi jis nori tokius sapnus matyti?

Ant šio užmetimo aš vėl pasistengsiu 
atsakyti kiek galima aiškiau.

Kaip jau matėm iš pavyzdžių, tokie 
sapnai būna tankiausia tik vaikams ir labai 
retai suaugusiems. Suaugusieji gi mato vi
sai kitokius sapnus, kurių reikšmė galima 
išrišti tik po tyrinėjimo, tik ištyrus visą 
žmogaus gyvenimą, visus jo norus.

Štai sapnas paties profesoriaus Frei
do:

“Kollega R. — mano dėdė. Aš jį labai 
gerbiu. Jis baisiai persimainęs. Veidas jo 
pailgas; man metasi į akis didelė ruda barz
da.”

Tai ir visas sapnas. Dabar, pagal pa
ties Freido, pabandysime tą sapną išrišti.

Freidas prieš tai norėjo gauti profeso
rišką kafedrą. Tuom tarpu R., jo dėdė ir N. 
taipgi buvo kandidatais ant profesoriškos 
kaiedros. Prieš tai, kuomet Freidas sap
ną matė, susitiko su N. ir tas jam pranešė, 
jog prieš jį yra pakeltas kriminališkas klau
simas ir jis negalės gauti profesoriškos ka- 
fedros. Jo kollega R. taipgi buvo krimina- 
liŠkai prasikaltęs; vėliaus jis prisiminė, kad 
jo tėvas pasakojo, jog dėdė yra papildęs 
kokį tai kriminališką dalyką. Reiškia, jis 
jautėsi, kad gaus profesorišką kafedrą, nes 
visi trjs kandidatai turi nuodėmes, o jis ne.

(Toliau bus.)

Z. ALEKSA.

Moterų padėjimas ir lytiškas 
klausimas Evangelijoj bei 

apaštalų raštuose.
(Tąsa.)

Viename Jėzaus Kristaus pavyzdy mes 
matom jaunikį (tas jaunikis — tai Kristus), 
turintį penkias nuotakas. “Susirinko 10 
mergelių: iš jų penkios išmintingos, o pen
kios neišmintingos. Išmintingos apgavo ne
išmintingas ir sulaukė sau vieną jaunikį, su 
kuriuo ir nuėjo ant vestuvių vaišių” (Mat.* 
XXV. 1—13.) Tiesa, tas pasakojimas turi 
simbolišką prasmę, vienok, kiekvienas sim
boliškas pasakojimas turi ir reališką papė
dę, surištą jei ne su dabarte, tai bent su 
praeičia.

Susiduriam męs ir su dieveryste. Pas 
žydus ir kitas tautas jau vėliausiais laikais 
dieveryste tankiausia apsireikšdavo tik ta
me, kad mirusio vyro brolis vesdavo jo li
kusią žmoną, tai yra, kad našlė ištekėdavo 
už savo dieverio. Taip Irodas apsiveda su 
savo brolio Pilypo žmona (Mat. XIV. 3.) 
Sadukėjai užduoda Kristui tokį klausimą: 
“Mokytojau! Moižė pasakė: jei kas numir
tų, vaikų nepalikęs, tai brolis jo tepaima 
žmoną jo ir sugrąžina sėklą broliui savo.” 
Šis įstatymas, dieverystės papročių pagim
dytas, liko išleistas, kad numirusioms be
vaisiams brolis galėtų suteikti jų turtui įpė
dinius. Mat, našlei ištekėjus už svetimo, jos 
vaikai nebus mirusiam giminėmis, o per tai 
toki našlės vaikai negalės būti mirusio turto 
įpėdiniais (šis paprotys gyvavo ir tarp se
novės lietuvių.) Sadukėjai toliaus taip pasa
koja: “Buvo pas mus septyni broliai: pir
mas apsivedęs mirė ir, vaikų nebeturėda
mas, paliko žmoną broliui savo; panašiai 
padarė ir antras ir trečias, net ligi septinto; 
pagaliaus numirė ir žmona. Ir taip, iš nu
mirusių atsikėlus, keno iš septynių ji bus 
žmona, nes visi turėjo ją.” Jėzus, atsakyda
mas, tarė jiems: “Klystate, nežinodami 
rašto ir dievo galybės, nes atsikėlime nei 
apsiveda, nei išteka, bet būna, kaip dievo 
angelai danguj (angelai priklauso prie be- 
lytiškų žydiškai - krikščioniškų dangiškų 
esybių — tai ideališki skapų tvariniai)” 
(Mat. XXII. 23—30; Mark. XII. 18—25 — 
pas Morkų šiek - tiek aiškiau pasakyta: “nes 
kada iš numirusių atsikels, tai tuomet nei 
ves, nei tekės, bet bus, kaip angelai dan
guj”, — Luk. XX. 27—36.) Iš šitų žodžių 
męs galim padaryti daleidimą, jog tais lai
kais dieveryste dar nebuvo išnykusi, bet 
krikščionystė jau kovoja su ja. Mat, dieve
rystės forma, užsilikusi pas žydus, arti ri- 
šasi su turtu, su įpėdininkyste. Tuo tarpu 
pirmi krikščionys, bent savo pradžioj, kai
po beturčiai ir išdalies kaipo šio svieto 
“marnasčių” priešai, negalėjo būti apgynė
jais ir palaikytojais apsireiškimų, surištų 
su didesne nuosavybe.

Žydiškai dieverystei labai artimas sū
naus apsivedimas su tėvo žmona, kuri sūnui 
ne motina. Šis dalykas buvo išsiplatinęs 
tarp kaikurių krikščionių, ką patvirtina se
kanti žodžiai: “Yra ištikimas garsas, kad 
pas jus pasirodė paleistuvystė ir prieg tam 
tokia paleistuvystė, kokios negirdėti net 
pas stabmeldžius; girdėjau, kad tūli vieton 
žmonos, naudojasi savo tėvo žmona.” (Pov. 
—ko r. V. 1.) Į šį apsireiškimą jau galima 
žiūrėti ne kaipo į praeities liekaną, kada 
kuopinių šeimynų laikais prie kai-kurių są
lygų vaikai ir galėjo turėti savo žmonomis 
savo tėvų žmonas, bet į tą dalyką reikėtų 
žiūrėti, kaipo į didelio ištvirkimo pasekmę.

Vienoj vietoj skaitom: “Ar aš ne apaš
talas? Lyg aš nelaisvas?... Lyg męs neturi
me teisės valgyti ir gerti? Lyg męs neturi
me teisės turėti palydove seserį žmoną, 
kaip ir kiti apaštalai ir broliai Viešpatyj” 
(Pov. — kor. IX. 1, 4—5.) Iš šitos vietos ga
lima būtų padaryti išvedimą: apaštalų žmo
nomis buvo jų seserįs. Bet ir ištikrųjų bū
tų teisingesnis sekantis išvedimas: jei ne 
visi, tai bent kaikurie apaštalai, kuriomis 
buvo ne tikros sesers, bet dvasiškos sesers, 
t. y. Kristaus mokslo pasekėjos.

Iš šeimynos istorijos męs žinom, jog 
kadaise buvusis matriarchatas ne staiga iš
nyko, bet po truputį, kada ėjo aštri kova 
tarp vyriškių ir moterų. Ir vyriškiams pa
kilus, tėvai ne staiga galėjo savo vaikus sa
vais priprašyti. Vietomis apie tą laiką susi
dėjo net tam tikros apeigos, per kurias kaip 
kada tėvas bent nuduodavo savo vaiko gim
dymą.

(Toliau bus.)

Likimo Draugams.
(Lyg iš Andrejevo.)

Išmeskim po stiklą, po antrą, draugai, 
Užpilkim nelemtą dalužę, vargus. 
Išgersim... užmiršim... lai skamba stiklai! 
Likimas tik žino, kas ateityj bus...

Gyvenimo dienos, kita už kitos, 
Mus neša prie karsto artyn ir artyn... 
Negauskim!.. vis viena jos bėgs—nesustos, 
Nuo kranto jaunystės skalnos vis tolyn...

Tad gerkim po stiklą;po antrą, draugai! 
Kas esti šiandieną — ryto jau nebus. 
Užmirškim, ei—viską... lai skamba stiklai!
Likimas tik žino, kas ateityj bus.

Klajūnas.
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KORESPONDENCIJOS.
BROOKLYNO CHRO- 

NIKA.
18 d. spalio Tautiškame 

Name buvo balius Nepngul- 
mingo Kliubo ir 54 skyriaus 
kriaučių unijos. Balius nu
sisekė labai puikiai. Jame 
dalyvavo merginų unija, 
preserių unija, 19 LSS. kuo
pa ir kitos draugijos. Visus 
atmaršavusius į balių priė
mė su muzika. Visiems gra- 
jio “Marselietę”, nepaisant, 
kokio tikėjimo ir pažiūrų 
nebūtų. LSS. 19 kuopa at- 
maršavo su raudona vėliava, 
kas padarė labai gilų įspūdį 
ant darbininkų.

Žmonių baliuj buvo daug, 
na, bet ir rudžio buvo nema
žai. Uždarbis bus geras.

♦ ♦ ♦

Tą patį vakarą buvo teat
ras naudai tautiško namo 
Vilniuje. Jį rengė tautie
čiai. Statė ant scenos “Kar- 
navilio Varpus.” Žmonių 
buvo pilna salė. Į šį persta
tymą atsilankė ir Vilniaus 
svečiai. Dėl jų buvo pareng
tas sostas. Tame soste jie 
sėdėjo su kunigais.

* * *

Mūsų Paukštys (“V. L.” 
leidėjas) labai dejuoja, kad, 
turėdamas turtą, turi be
protnamy taip sunkiai dirb
ti, o jo turtu kiti naudojasi. 
Jeigu jau artimo meilės ne
turi, tai nors sarmatą turė
tų pažinti mūsų tautiečiai.

* * *

Tasai garsusis mūsų tau
tietis, kuris išžagino jaunas 
mergaites, kaip teko girdė
ti, nuteistas vieniems me
tams kalėjimo ir $500 turi 
užsimokėti, o tas merginas 
paėmė į pataisos namą iki 
21 metų.

Keliauninkas.
♦ * ♦

A. W. Bučinsko preseriai 
ir merginos, ką guzikus siu
va, sumanė paaukauti pagal 
savo išgalę Baltimorės 
kriaučiams streikieriams. 
Aukavo šios ypatos po 25c.: 
J. Jakimavičius, J. Tamaliū- 
nas, J. Stankus, J. Rudzevi
čius, S. Idikas, S. Butauskas, 
V. Bartkus, V Zubris, J. Žer- 
nauskas, P.Gudiškis, V.Duo- 
ba, P. Mikulskis, O. Kubiliū- 
tė, N. Rakauskiūtė ir M. 
Gugnavičiūtė. Po 20 c.: M. 
Radauskas, P. Miliauskas, J. 
Kairiūkštis, P. Salesevičius, 
M. Butkus, J. Gelčis, M. Ska- 
landaitis, J. Stoškus, J. Pet
rauskas, V. Gudiškis, A. Sto- 
kovič, S. Valantavičius, L. 
Kuzinskiūtė, O. Stalgaičiū- 
tė, G. SubaČiūtė, U. Gundo- 
rienė ir J. Lauraitis. Viso 8 
dol. 10 c.

Šioj dirbtuvėj randasi 
darbininkų, kurie atjaučia 
žmonių vargus ir nelaimes. 
Ypač merginos, ką guzikus 
siuva. Jos net savo liuoso 
laiko nepraleidžia ant niek
niekių, bet užsiima lavinimu 
savo proto, skaitydamos 
darbininkiškus laikraščius 
ir knygas. Geistina būtų, 
kad ir daugiau tokių mergi
nų atsirastų, kurios prisidė
tų apgynimui darbininkų 
reikalų.

J. Jakimavičius.

MONTELLO NAUJIENOS.
Man teko 11 d. spalio atsi

lankyti į Montello ant ba
liaus, parengto naudai tau
tiško namo. Kalbėjo S. Mi- 
chesonas iš So. Bostono. 
Žmonių, pagal kolionijos di
dumą, atsilankė neperdau- 
giausia. Žmonės, kurie sė
dėjo svetainėj, užsilaikė ra
miai, bet gale svetainės mo
terų kambaryj buvo girdė
tis balsai, it laukinių. Man 
topt į galvą Bobos Vaiko ko
respondencija, kad čia strei
kuoja vaikinai prieš mergi
nas už jų negražų elgimąsi 
ir draugavimą su bomukais. 
Na, manau sau, su tokiomis 
triukšmadarėmis mergino
mis ištikrųjų negalima su
gyventi.

Bet štai atsirado ir joms 
lygių vaikinų. Baigiant pra
kalbas, tik brazdu-brazdu, 
suūžė į salę apie tuzinas jau
nų “sportų”. Visų kelinės 
paraitytos beveik iki kelių, 
kiekvienas “atriją” kramto, 
ir marš visi net iki galui sa
lės taip belsdamiesi, kad net

kalbėtojo žodžių nebuvo ga- 
' ima girdėti. Jie visi susto
jo palei tą moterų kambarį, 
iš kur buvo girdėtis lauki
niai merginų balsai. Ten 
prasidėjo tikras jomarkas. 
Žiūriu, atsirado ir “koman- 
dieras”, kuris, išsivilkęs, tik 
xomanduoja, tik sukina vi
sus kambaryje. Kadangi to 
xomandiero išžiūra man pa
sirodė labai nepaprasta, tai 
aš užklausiau savo pažįsta
mo, kaip jo pavardė. Jisai 
vadina “Šlicu” ir kad tasai 
□avardės nežino, bet visi jį 
vadina “Šlicu” ir kad jisai 
“Šlicas” yra prezidentu tų 
“sportų - streikierių”. To
laus mano pažįstamas paša
lė, kad tie “sportai” streiką 
□ralošė. Pirmutiniu streik- 
aužiu buvo minėtų sportų 

prezidentas. Jis slaptai su 
nerginoms susieidavo ir 
inksmindavosi. Streikie- 
riai, pamatę tokį savo prezi
dento elgimąsį, liovėsi strei
kavę.

Laike šokių, tų sportų el- 
gimąsis stačiai bjaurus. 
Nugriebę merginas sukasi, 
trankosi, kaip padūkę. Nu
stojus muzikantams grajiti, 
švilpia, rėkia, kaip indi jonai. 
Šokdami, vieni gesina žibu
rius, kiti juos uždega ir taip 
daro tikrą betvarkę. Aš vi
sai kitaip persistačiau Mon
tello jaunimą. Maniau, kad 
visi vaikinai pažangus, man
dagus, protingi. Dabar pa
mačiau, kad ir ten tarp gra
žaus jaunimo yra šiukšlių.

Apie pabaigą baliaus išei
na S. Michelsonas (kalbėto
jas) ir praneša, kad 13 spalio 
bus balius “Jaunuom. kliu- 
bo.” Išgirdęs tokį vardą, aš 
nusijuokiau ir užklausiau 
savo pažįstamo: “Gal ir čia 
;oks “Jaunuomenės kliu
bas”, kaip So. Bostone “Jau
nuomenės Ratelis”, kur pri
klauso visi pražilę senber
niai, kurie saliūnuose silkių 
galvomis maitinasi?” Jis 
man atsako, kad tas kliubas 
susideda iš minėtų sportų 
(vaikinų ir merginų) ir pri
dūrė, kad tasai kliubas kas 
mėnesis maino savo vardą. 
Vasarą jisai vadinosi “Gir
tuoklių kliubu”, nes, būdavo, 
: šsiveža bačką alaus į tūlo 
fracūzo tvartą ir ten ją ištu
štinę, laiko savo “gražius 
spyčius”.

Kadangi Montellos lietu
viai savo didžiumoje yra 
□rogresyviški žmonės, tai 
turėtų pasistengt užgniaužt 
šitokių sportų gyvavimą, 
kurie tik gėdą daro visai 
□rogresyviškai lietuvių vi
suomenei.

Adomas Varžinskas 
Orange, Mass.

* 4 *

Čionai susitvėrė nauja vy
rų ir moterų draugystė“Vie- 
nybė”, prie kurios priklauso 
jau 36 nariai. Toji drau
gystė nutarė parengti pra
kalbas ant 27 d. spalio. Kal
bės J. B. Smelstorius.

J. Savickas.
* * *

L. T. N. reikaluose.
Gal ne vienas iš skaityto

jų žino, kad Montello lietu
vių tautišką namą baigia 
jau statyti. Tikimės, kad 
pradžioj lapkričio bus jau 
užbaigtas. Pęieš pat užbai
gimą rengiami dideli fėrai, 
kurie atsibus tautiškame na
me. Yra išrinkta f erų ren
gimo komisija iš 11 ypatų, 
kurie eina per stubas, rink
dami dėl fėrų visokius daik
tus,, kas ką paaukaus.

Nežiūrint, kokio brangu
mo, kiekvienas daiktas su 
padėka būna priimtas.

Todėl męs atsišaukiame į 
apielinkių miestų ir mieste
lių lietuvius, kurie supran
tat ir at jaučiat tautiško na
mo naudingumą, kad prisi- 
dėtumėt prie surengimo fė
rų, nes męs tikimės, kad to
kie fėrai pastūmės prie už
baigimo statymo svetainės.

Jūs, draugai ir draugės, 
gerai žinote, kad mums la
biausia reikalingi pinigai, 
nes už pinigus galėsime dėl 
fėrų papirkti visokius daik
tus. Nors namas būt ir šian
dien gatavas, bet neužmo
kėjus paskutinio _ užmokes
čio, 
riui, 
čiui

PAJIEŠKOJIMAI

o

TALPINANT
PINIGUS

Stoughton, Mass.
d. spalio Labdarystes
• • J — 4' *1 1 • "1 ♦

Pažiūrėsime.
. J. Kavlaičia.

11 d. spalio Labdarystės 
draugija turėjo balių, kuris

&

linigų. Gal, kurie iš mūsų 
□olektorių atsilankys pas 
jus, prašydami aukų, tai 
meldžiam, kad neatsisakytu- 
mėt duoti. Kolektoriai yra 
išrinkti per lietuvių tautiško 
namo visuomenės susirinki
mą ir jie turi LTN. antspau
dą. Kurie siūsit pinigus ar 
šiaip kokius daiktus, tai ma
lonėkit siųsti ant kasieriaus 
vardo: J. Petrauskas, 22 
Merton st., Montello, Mass.

Forų rengėjų sekretorius 
P. Margis. /

Lawrence, Mass.
19 d. spalio atsibuvo kon

ferencija VI LSS. rajono. 
Delegatų pribuvo iš įvairių 
miestų 43. Labai svarbių 
nutarimų nebuvo. Delega
tai laike posėdžių gana rim
tai ir tvarkiai veikė. Ant vi
sų veidų galima buvo matyt, 
<ad jie susirinko su troški
mu dirbt ir dirbt ant socija- 
izmo dirvos.

Vakare, tą pačią dieną at
sibuvo prakalbos, parengtos 
64 LSS. kuopos. Pirmiau
sia kalbėjo P. Svotelis, VI 
rajono organizatorius, apie 
1905 m. 17 spalio manifestą.' 
Atliko vidutiniškai. Ant
ras kalbėjo Smelstorius apie 
dabartinį darbininkų padėji
mą Amerikoj. Nupiešė grę
siantį pavojų darbininkams 
nuo įsiviešpatavimo kapita- 
o. Taipgi nurodė kelius, 
įuriais eidami, darbininkai 
galėtų išvengti to pavojaus. 
Kalba buvo nuosekli, už ką 
publika padėkavojo gausiu 
delnų plojimu. Trečias, J. 
Raulinaitis kalbėjo, ragin
damas prigulėti prie socija- 
istų organizacijos, kaipo 
vienintelės išganymo armi
jos. Paskui sekė visa eilė 
deklamatorių. Žmonių bu
vo tiek, kiek tilpo į svetainę 
ir visi gana ramiai užsilaikė.

Tik kalbėtojams ir didžu- 
mai žmonių apleidus svetai
nę, iškilo gana smarkus susi
rėmimas socijalistu su “tar
miniais” — J. Sekevičium, J. 
Kirdiejum ir kitais. Mat, 
kalbėtojai savo kalbose, 
šiurkščiai atsinešė link Yčo 
ir tam panašių didvyrių ir 
drg. Tumonis pasakė eiles iš 
“Kovos”: “Ir kogi jūs norit, 
svečiai gerbiamieji.” “Tar
miniai” tuom labai įsižeidė ir 
□radėjo šaukt, kad socijalis
tu laikraščiai “Kova”, “Lais
vė”, “Keleivis” ir kiti, esą 
tik pliovonių laikraščiai ir 
taip liejo tulžį, kiek jų spė
kos leido. Socijalistai gi 
ant to visko atsakinėjo ga
na smarkiai, kritikuodami 
“tarkinių” politiką. Gerai, 
mad savininkas pasiskubino 
uždaryti salę, kitaip gi būtų 
“tarkiniai” išlieję iš savo 
makaulių paskutines šiukš- 
es ir nebūtu nieko belikę dė
ti į “Tarką.”

J. Vireliunas.

namas liktų kontrakto- 
o paskutinim užmokes- 
reikia nemažos sumos

LAISVE

nusisekė gerai. Kalbėjo J. 
Neviackas iš So. Bostono a- 
□ie naudingumą Tautiško 
namo.

Laike baliaus buvo skrajo
janti kr asa. Dovaną laimė
jo Sabiūtė (moterišką leke- 
;uką). Turiu pasakyti, kad 
panašios dovanos pas mus į- 
nna į madą. Vaikinai per
ia atvirutes, lenktyniuoda- 
mi. Nors merginos pas mus 
ir negražios (o vaikinai ar 
gražus? Red.), bet pasise- 
<imą turi gerą, ypač tos, ku
rios nusipucuoja veidus. Na, 
bet tiek to... Aš visai neuž- 
vydžiu, kad vaikinai mergi
nas myli, tik patariu, kad 
dovanoms skirtų ne leketu- 
<ą, bet laikraštį arba gerą 
mygą, nes mūsų mergai
tėms ypač stoka apšvietos.

12 d. spalio atsibuvo soci
jalistu diskusijos. Buvo ri
šami šie klausimai: 1) Ar 
reikalinga steigt tautiški 
namai? 2) Ar socijalistai 
□riešingi tautai? 3) Kodėl 
;aip neskaitlingai žmonės 
prisideda prie socijalistu? 
4) Ar naudinga rūkymas?

Turiu pastebėti, kad mūsų 
moterįs jau pradeda ne tik 
dažniau lankytis ant bedie
viškų susirinkimų, bet jau 
bando išreikšti ir savo nuo
mones viename ar kitame 
liausime. Taip, temoje “ar 
naudinga rūkymas” gražiai 
apie jo blėdingumą nurodė 
Mikalauskienė. Ji teisingai 
□asakė, kad jeigu vyras rū
ko, tai stuba negali būti šva
ri.

Kaip “Laisvėj” neseniai 
buvo rašyta apie sutvėrimą 
SLRKA. kuopos, tai jau pir
mas susirinkimas atsibuvo. 
Laike susirinkimo pasirodė, 
<ad visi jos nariai “negra- 
motni.” Gerai būtų, kad to
ji “eselerkos” kuopa grei
čiau nukeliautų pas Abrao
mą, nes ji čia nereikalinga.

, J. Fisenka.

KRYŽIOKAI UŽPUOLĖ 
VYTAUTĄ su GEDIMINU.

Athol, Mass.. 16 d. spalio 
čion pribuvo kun. Meškaus
kas (neseniai pribuvęs iš 
Lietuvos) ir laikė prakalbas 
Aušros Vartų Motinos Die
vo draugystės svetainėje. 
Toji draugystė savo svetai
nę pavedė dėl bažnyčios. Ku
nigas, pabaigęs savo prakal
bą, užklausė: “Kas turit ko
kį įnešimą dėl parapijos?” 
Tu o j aus įneša, kad reikia 
nugriauti “steičių” ir pada
ryti vietą dievui. Prasidėjo 
draskymas. Ten-pat kabo
jo vainikais papuošti Vy
tautas su Gediminu. Kry
žiokai užpuolė ant jų: nuplė
šė jų paveikslus, numetė ša
lin, o ton vieton užkabino 
“nazaranską”. Vargšai tie 
Lietuvos kunigaikščiai! Kry 
žiokai jiems niekuomet ne
duoda ramumo.

Keistas atholiečių pasiel
gimas. Kitų miestų lietu
viai stato svetaines, o jie sa
vo svetainš padovanojo 
“dievui”.

Naujas kunigas žada gy
venti su visais geruoju. Sa
ko, nelaikysią gaspadinės ir 
išdavinės parapijai atskai
tas.

. a"/ ; f A*,.,,A Z

Worcester, Mass.
19 d. spalio LSS. 14 kuopa 

parengė diskusijas temoje: 
ir katalikas gali būt socija- 
istu? Vieni karštai gynė, 

Lead negali, sakydami/ kad 
šventraštis draudžia katali
kui būti socijalistu, kiti gi 
prirodinėjo, kad gali ir fak
tais parodė su kokiu tikslu 
dvasiški j a keikia socijalis- 
tus. Nors klausimas galuti
nai nebuvo išrištas, vienok, 
perleidus per balsus, didžiū
ną susirinkusių pripažino, 
kad katalikas gali būt soci
jalistu. Tą dieną kuopa pa
sididino ant 3 narių.

Zanavykas.

Bridgeville, Pa.
Per pasidarbavimą III ra

jono LSS. čia atsibuvo pra
kalbos. Kalbėjo L. Prūsei- 
ka. Susitvėrė nauja LSS. 
kuopa iš 9 narių. Publikos 
ant prakalbų buvo gana 
daug. Bugs.

Wanamie, Pa.
14 d. spalio atsilankė L.M. 

D. delegatai pp. Basanavi
čius ir Yčas.

Visųpirmu kalbėjo vieti
nis klebonas Struckus. Ne
peiktina, jeigu klebonas no
rėjo paraginti tautiečius 
prie gausesnio aukavimo, 
'tik netokiu būdu. Jis savo 
prakalboj pasakė: “Katras 
iš tautiečių neaukausit 10 
dol. ir kas duos tokiam tau
tiečiui per snukį, tai aš au
kausiu po 5 dol. už kiek vie
ną smūgį!”.

Tie klebono žodžiai užga
vo publiką — didžiuma pra
dėjo eiti iš svetainės, veng
dami kumščios. Visgi dar 
tebesivaidina inkvizicijos še
šėliai ...

Toliaus kalbėjo p. Yčas. Jo 
prakalba neužimanti.. Dau
gumą žodžių paantrino ru
siškai.

Našlės Vaikas.

kartoja, tai priverstas esu 
pratarti kelis žodžius.

Tasai korespondentas sa
ko, kad aš neseniai verkiau 
□er “Laisvę”, būk .viskas 
Eastone apmirę. Ne, aš ne
verkiau ir netikiu, kad su 
verksmu galima būtų ką- 
nors atsiekti. Aš tik pažy
mėjau, kaipo faktą, kad už
stojus vasaros karščiams, iš- 
□krųjų niekas nebuvo vel
dama. Su savo veiklumu 
oaipgi nereikia perdaug gir
ias, nes žmonės mato, kas 
veikia, kas ne. Teisybė, yra 
įeliatas veikiančių žmonių, 
bet tai Eastono žmonės, o 
ne Phillipsburgo. Jūs tiktai 
kitiems trukdot veikimą, o 
□atįs nieko gero neveikiate. 
Jeigu tiktai kas jūsų klaidas 
□er laikraštį nurodo, tai jūs 
pykstate ir liepiate ant vie
los mokyt. Na, bet, drau- 
gučiai, jūs žinot, kad jumis 
negalima ant vietos mokint, 
nes nuduodate viską žinan
čiais ir neklausote jokių pa
barimų. Jūs už patarimus 
tartais grasinate ne tik ko
respondentui, bet ir redak
cijai.

Jums, matomai, dar prisi
mena suklastuoti balsai, ka
da buvote rajono sekreto
rium ir man keršinant, kad 
aš su kitais tą suklastavimą 
ištyriau.

Viskas, ką rašiau apie ko
operaciją ir kontrolės komi
siją, yra tikra teisybė. Aš 
perspėjimus rašiau su tuo 
tikslu, kad žmonės apsižiū
rėtų kame dalykas ir kad 
kooperacija nuo to nenuken- 
rėtų, kame dalykas ir kad 
vot prieš mano perspėjimus. 
Bet ar tie mano perspėjimai 
neišsipildė ? Juk jau vienas 
iš kontrolščikų L. Bačkis 
prieš kooperacijos tiesas “iš- 
sikontroliavo” savo Šerą. 
Na, o antro kontrolčiko dar
bus, su laiku irgi pamatysi
me.

Tai tiek šiuo tarpu. Jeigu 
šitų kelių žodžių mano ypa- 
tos šmeižikams neužteks, tai 
kitą kartą pakalbėsiu 
plačiau.

Atsakymas J. Neriui ir 
kitiems.

Easton, Pa. Jau kelintą 
sykį “Kovoj” pasirodė išnie
kinimas mano ypatos, kaipo 
“Laisvės” korespondento. 
Nenorėčiau* su tuo žmogum 
užvesti laikraštyje ginčius, 
bet kadangi jis šmeižia ma
ne su diplomatiškais tikslais 
ir tą1 patį po kelis sykius at-

Felix.
Faktelis.

Po prakalbų L. Prūseikos 
Scranton, Pa., 5 d. spalio, ka
da kalbėtojas nulipo nuo pa
grindų, pradėta karštai kal
bėtis apie Yčo ir Basanavi
čiaus kelionę. Susirinko 
kuopelė iš kokios 10 žmonių. 
Tada prieina du vaikinai ir 
vienas iš jų ve ką pasakė: 
“mudu buvome Rochesteryj 
svečiuose, kada ten lankėsi 
Bas. ir Yčas. Kada Basana
vičius rinko aukas, mudu 
nutarėm čia nieko neduoti, 
nes esame svečiuos, o atiduo
ti savo dalį Scran tone, nes 
svečiai ir pas mus, namie, 
turėjo lankytis. Basanavi
čius, praeidamas pro mus ir 
matydamas, kad neaukauja
me, pasakė — tai raudon
kakliai, jie neduos. — Męs iš 
to laibai pasipiktinom, taigi 
dabar ir Scrantone nieko ne
davėm”.

Ar aišku?
Ten buvęs.

Atsišaukimas.
Aš, Antanas Zokaitis, bū

damas nelaimingam padėji
me, kreipiuosi prie jūsų, lie
tuviai darbininkai ir darbi
ninkės, idant pagelbėtumet 
mano nelaimėje.

Dirbant man dirbtuvėje, 
So. Manchestery, 1 d. sau
sio š. m. mašina sulaužė de
šinę ranką. Daktarai ranką 
norėjo nupjauti, bet aš ne
daviau. Dabar padarė ope
raciją ir sudėjo kito žmo
gaus kaulus. Kaulai gyja 
pasekmingai ir turiu viltį 
pasveikti. Todėl meldžiu 
jūs, draugai ir draugės, 
idant pagelbėtumet man sa
vo centais. Pasveikęs atsi
lyginsiu, dirbdamas dėl dar
bininkų labo. Aukas siųski
te šiuo adresu:

A. Zokaitis, 
Hartford Hospital Ward 5, 

Hartford, Conn.

Atsišaukimas į visuo
menę. _

Lietuvių Mokslaeivių Su
sivienijimas Amerikoje prie 
kito laikraščio jau išleidinė- 
ja savo organą “Jaunimo

„d 1HHHHKII ....

Sapnus”, nes iš priežasties 
finansų stokos, kitaip ir ne
buvo galima. Tas buvo ne
visai paranku, bet dabar su
stiprėjus šiek-tiek iždui, 
rengiasi šis Susivienijimas 
greitu laiku leisti savo laik
raštį atskirai kas du mėne
siai.

Jo tikslas yra keleriopas 
ir, mūsų nuomone, labai 
svarbus. Per jį męs, kaipo 
mokslaeiviai, galėsime la- 
vinties, kad, pabaigus savo 
mokslą, būtume pilnai prisi- 
ruošę veikti tarpe mūsų 
viengenčių. Šis laikraštis 
tarnaus mums arčiaus susi
pažinti su viens kito idė
joms, vykdinti bendrus už
manymus. Toks laikraštis 
riš mokslaeiviją į vieną būrį, 
priduos gyvumo, energijos 
ir sulaikys nuo skubaus iš- 
tautėjimo. O kas svarbiau
sia, tai męs norime eiti sykiu 
su visuomene, pradedant tą 
mokslaeiviavimo dienose ir, 
ant kiek galima, suteikti jai 
naudingą dvasinį maistą.

Todėl męs stengsimės sa
vo organan įdėti geriausias 
spėkas, padaryti jį prieina
mu ne vien apšviestunijai, 
bet ir plačiai liaudžiai, kuri 
neturėjo arba neturi progos 
lankyti mokyklas. Užtat 
pastarai j ai mūsų visuome
nės daliai męs pasirūpinsi
me ateiti pagelbon visomis 
savo išgalėmis. Tokiu būdu 
šiuomi kreipiamės į plačią 
visuomenę, melsdami para
mos, užsisakant “Jaunimo 
Sapnus”. Tikimės sulaukti 
užuojautos.

“Jaunimo Sapnų” prenu- 
meratametams 1 (vienas) 
doleris. Pinigus siųskite 
Administratoriui — Š. J. 
Dargužis, 811 N. 19-th St., 
Chicago, Ill.

“Jaunimo Sapnų” 
xAdm. ir Redakcija.

Laiškai į Redakciją.
Gerb. Redakcija:—
“Laisvės” N 80 tūlas A .J. 

Našlaitis visai neteisingai 
apšmeižė Detroito mergi
nas. Matomai, minėtas ko
respondentas yra susipykęs 
su kokia nors viena mergina 
ir už tai nepasigailėjo aplie
ti pamazgoms visas lietuvai
tes.

Turiu pasakyti, kad mūsų 
mieste lietuvaičiu merginų 
yra nedaug ir niekas jų blo
gų pasielgimų nepastebėjo. 
Kam tad bereikalo šmeižti? 
Juk tokie šmeižimai tik su
teršia laikraščio garbę.

Lietuvos Paukštelis.
II

Gerb. “L.” Redakcija:—
“Laisvės” N 80 drg. J.Ser- 

gellis korespondencijoj iš E. 
Chicago, Ind. apšmeižė kliu; 
biečius, sakydamas, kad męs 
neleidę užrašinėti laikraš
čių. Turiu pasakyti, kad 
kliubiečiai netik kad kitiems 
nedraudžia, bet ir patįs už
rašinėja visokius laikraš
čius. Męs tik nedavėm J. 
Sergelliui rinkti aukas strei
kieriams, nes nepaaiškino, 
kokiems streikieriams jis 
renka aukas.

Skaitytojas.

jog pasilikti šio krašto piliečiu yra la
bai sunku. Tuom tarpu nieko nėra 
lengvesnio. Jeigu mūsų žmonės nuei
tų į Court’us, tai pamatytų Natūrali
zacijos Biuruose didelius būrius ita
lų, slovakų, ungarų ir žydų — kiti 
nemoka nei skaityti, kiti jau apyži
liai senukai, — grūdasi prie klerkų ir 
prašo pilietystės popierų. O mūsų 
jauni vyrai, aržuolai, kiti moka skai
tyti ir rašyti, vienok nedrįsta nueiti 
į Court’ą ir išsiimti popierų. Per tai 
męs visuomet ir pasiliekame ant pas
kutinės vietos.

Del palengvinimo mūsų vientau
čiams pasilikti piliečiais, Brooklyne 
jau kiek metų atgal susitvėrė Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas, kuris jau 
daugybę savo sąnarių padarė pilie
čiais. Kad supažindinti mūsų visuo
menę su Amerikos konstitucija, įsta
tymais ir pilietyste, tas patsai kliu
bas išleido dailią ir storoką knygutę, 
]>o užrašu: “Kaip pasilikti Amerikos 
Piliečiu.” Ta knygutė yra per pusę 
lietuviškoje ir angliškoje kalbose ir 
talpina šiuos straipsnius: 1. Sutrauka 
Natūralizacijos Tiesų Suvienytose 
Valstijose. 2. Kaip pasilikti Ameri
kos piliečiu — klausimai ir atsaky
mai. 3. Apskelbimas neprigulmybės. 
4. Konfederacijos straipsniai. 5. Su
vienytų Valstijų Konstitucija. 6. Prie
dai prie Suv. Valst. Konstitucijas ir 
kiti. Vertimas knygutės lengvas, r- a- 
žiai skaitosi, daili spauda, neto1 90 
puslapių. Kiekvienam reikalingas pi
lietystės rankvedėlis, dar pirmą sykį 
toksai pilnas lietuvių kalboje išleistas. 
Parsidavė tiktai po 25 centus, ir per 
2—3 mėnesius išėjo keli tūkstančiai 
po visas Suvienytas Valstijas.

Dabar Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas rengiasi išleisti kitą tokią ly
giai lietuvių apšvietimui reikalingą 
knygą, todėl nori atleisti vietą ir pa
baigti leisti svietan likusį nedidelį 
skaitlių viršuj aprašytos knygutės, už 
labai numažintą prekę. Todėl prane
ša plačiai visuomenei, jogei nuo 1 ba
landžio atiduos už pusę prekės knygą 
“Kaip Pasilikti Amerikos Piliečiu”, 
kas ims ant sykio nemažiau, kaip 25 
knygas. Vadinas, vieton mokėti po 
25c. arba 25 kvoterius už 25 knygas, 
dabar gaus už pusę prekės.

Tai yra didelė proga draugystėms, 
kliubams ir pavieniams žmonėms, ku
rie nori šitą knygutę pigiai gauti, ją 
tarp žmonių paskleisti ir patarnauti 
mūsų vientaučiams pastojime pilie
čiais.

Pasiskubinkite išsirašyti, nes ma
žas skaitlius egzempliorių beliko. Pi
nigus ir orderius adresuokite:
LITHUANIAN AMERICAN CITI

ZENS CLUB,
372 Bedfod Avė. . .. Brooklyn, N. Y..

KIEKVIENAM ŽINOTINI 
DALYKAI.

Suvienytų Valstijų Amerikos namas 
reprezentantų (House of Reprezenta- 
tives) susideda iš 435 atstovų. Suvie
nytų Valstijų Senatas susideda iš 96 
atstovų. Abelnas Suv. Valst. Kong
resas susideda iš 531 atstovo. Suvie
nytų Valstijų Senate New Yorko Val
stiją dabar atstovauja Elihn Root — 
Republikonas ir John O’Gorman — 
Demokratas.

New Yorko Valstijos susirinkimas 
(Assembly) susideda iš 150 atgo- 
vų, Senatąs susideda iš 51 atstovo. A- 
belnas New Yorko Valst. Legislat. po
sėdis susideda iš 201 atstovo. New 
Yorko Valstijos abelna Legislature 
pagal partijas dalinasi sekančiai: De
mokratų 135, Republikonų 59, Nepri- 
gulmingųjų Demokratų 1, Progresistų 
Republikonų 1, Progresistų — Bull— 
Moose 5. Assembly — susirinkimą 
Albany — 14 th Assembly Districtą 
atstovauja James H. Garvey — De
mokratas. Senatą 7 th Senatorišką 
Distriktą atstovauja Daniel J. Carroll 
—Demokratas.
Kiek išviso žmonių balsavo 1912 me

tuose visose Suv. Valst. už 
prezidentus.

Už Demokratų Partiją (Woodrow 
Wilson) balsavo ................... 6,293,454.
Už Republikonų Partiją (William 
Taft) balsavo ......................  3.484,980.
Už Progresistų Partiją (T. Roosevelt) 
balsavo ................................... 4,119,538.
Už Socijalistu Partiją (Eug. W. Debs) 
balsavo ..................................... 900,672.
Už Blaivininkų Partiją (Eug. W. Cha- 
rin) balsavo ............................... 206,275.
Už Socijalistu Darbininkų Partiją 
(Arthur E. Reimer) balsavo.. .28,750. 
Viso labo prezidento rinkime dalyvavo 
žmonių balsavimuose .... 15,033,669.

Didžiausi pasaulyje miestai: 
Londonas — Anglija — turi gyvento
jų ............................................ 7,252.963.
New Yorkas — Suvienytose Vai vijo
se — turi gyventojų............5 173,063.
Paryžius — Francuzija — turi gyven
tojų ......................................... 2,8 u.986.
Chicago — Suvienytose Valst) e — 
turi gyventojų.........................2,18o,283.
Tokio — Japonijoje — turi gyvento
jų ............................................. 2,168,151.
Berlynas — Vokietijoje — turi gyven
tojų ......................................... 2,064,153.
Vienna — Austrijoje — turi gyvento
jų ............................................. 2,004,291.
St. Peterburgas — Rusijoje — turi 
gyventoju............................... 1,907,708.
New Yorko valstijoje išviso gyvento
jų buvo 1910 metuose........  9,113,279.
Išviso gyventojų buvo Suvien 
Valstijose 1910 metuose .. .91,971

Lietuvi, busiantis pilieti! 
Perskaityk!

Seniai iš visur girdžiusi prikalbinė
jimai j mūsų brolius lietuvius, kad rū
pintųsi pasilikti Amerikos piliečiais 
taip veikiai, kaip tik j Šitą kraštą at- 
keliauna. Pilietis turi didesnes tie
sas, turi amerikonų akyse geresnį 
vardą ir balsavimais prisideda prie 
budavojimo šios šalies žmonių gero
ves.

Bet mūsų žmonės ikišiolei labai ma
žai šitomis prakilniomis tiesomis rū
pinosi. Iš dalies gal dėl to, kad ne
daug tesupranta politikos svarbumą, o 
iš dalies dėl to, kad daugeliui atrodo,

Pajieškau brolio Vicento Dukaucko 
ir švogerio Jono Talockos. Abu Ra
seinių pav. Pirmasis iš Slabados kai
mo,.© antras iš Jurbarko miestelio. 
Talockas Velykų subatoj išėjo išsiimti 
pėdės ir nesugrįžo. Dabar atvažiavo 
jo moteris iš Lietuvos. Dukauckas 
seniau, rodos, gyveno Chicagoj. Jie 
patįs ar kas kitas apie juos žino, ma
lonės pranešti. (87)

J. Dukauckas, 1305 N 12 th st.
St. Louis, Mo.

LAIKYKIT JUOS 
SAUGIAME BANKE

Musų Bankas yra po kontrole Illinois Valstijos
Kapitalas ir Cftfi Užtikrina
perviršis i|>4v£*uVv*vv Depositą

Priima depositus nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 proc. Knygutę išduoda 
dykai ir procentai ant procentu mokami. Parduoda LAIVAKORTES 

ir siunčia pinigus į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANKAS
(VAL.STYBIINIS BANKAS)

1112 W. 35th Street (Bridgeport) Chicago, III.
Banka* atdaras: PanedSliais iki 8 vakaro, Subatojo 9 iki 2 ir nuo 6 iki 8 vakare, šiaip nuo 9 iki 4.
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VIETINESŽINIOS.
^Pranešame visiems vieti

niams lietuviams, kad kitą 
subatą, tai yra 1 d. lapkri
čio, Dahlgren salėj atsibus 
puikus teatras, kurį rengia 
LSS. 207 kuopa. Bus persta
tyta ant scenos puikiausia 
lietuvių kalboj drama “Ga
dinęs Žaizdos.” Po perstaty
mui bus šokiai su įvairiais 
žaislais. Kiekvienas lietu- 
vys turėtų atsilankyti ant 
šio puikaus pasilinksmini
mo.

Komitetas.
f ■

Už nešimą raudonos vėlia
vos laike socijalistų parodos 
Bostone William R. Henry 
ir Joseph Meirowitz liko nu
bausti po 25 dol. Jie pada
vė apeliaciją į augščiausį 
teismą.

Bostono socijalistų kliu- 
bas rengia fėrus abel- 
nam streiko fondui. Jeigu 
kas iš lietuvių norėtų paau
kauti dėlei streikierių nau
dos, tad teiksitės siųsti vi
sokius daiktus ar pinigus 
pas Sophie Udin, 14 Park 
Sq., arba pas H. L. Raasch, 
14 Park Sq. Ferai atsibus 
7 d. lapkričio (November) 
“Parker Memorial Hall” ant 
Berkley st., Bostone. Pra
džia nuo 4 vai. po pietų iki 
12 vai. nakties. Apart šokiu, 
bus įvairus pasilinksmini
mai.

Repo r tens.

Girdėjome, jog netrukus 
pradės eiti grynai tautiškas 
laikraštis. Bus įsteigtas So. 
Bostone ar Bostone. Kas jį 
išleidinės, dar nėra tikrai ži
noma.

12 d. spalio atsibuvo Brig- 
htono lietuvių kooperacijos 
bertaininis susirinkimas. Iš 
komisijos raporto pasirodė, 
kad mūsų kooperacija labai 
smarkiai kįla. Laike pasta
rųjų 5 savaičių liko gryno 
pelno 494 dol. ir 38 c. Per iš
tisus metus kooperacija tu
rėjo gryno pelno 1951 dol. ir 
73 c. Dabar Šerai parsiduo
da po 15 dol. Lietuviai, pa
siskubinkite prisirašyti, nes 
tuoj aus šėrai pakils

26 d. spalio atsibus koope
racijos prakalbos. Yra už
kviesta geri kalbėtojai, ku
rie supažindins publiką su 
kooperacijų svarba. Taigi 
malonu būtų, kad ant tų pra
kalbų brightoniečiai atsilan
kytų kuoskaitlingiausiai.

Kooperacijos narys A. L.

Ateinančioj subatoj, 25 d. 
spalio (oct.) , 7:30 vai. vaka
re Liet. Svetainėj atsibus di
delis teatras “Pirmi Žings
niai” ir šokiai. Neužmirškit 
atsilankyt.

Ateinančioj nedėlioj, 7:30 
vakare ant liet, socijalistų 
svetainės atsibus didelės pra 
kalbos. Kalbės Michelso- 
nas ir kiti. Įžanga visiems 
dykai. Komitetas.

vimas visiems dykai. Taigi, 
kas norit tapti piliečiais, at- 
silankykit: nedėliomis nuo 
10 ryto iki Į po pietų, antra
dieniais nuo 8 iki 10 vakaro 
— 376 W. Broadway So.Bos- 
ton, Mass. Komisijos na
riai: J. P. Raulinaitis ir F. 
N. Ramanauskas.

Tarptautiškas susirinki
mas, rengiamas Cambridge’- 
iaus Kosmopolitiško kliubo, 
atsibus seredoj, 29 spalio 
1913 m., Institute Hali, 277 
Cambridge st., E. Cambrid
ge, Mass. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus prakalbos, dai
nos, muzika ir kiti pasilink
sminimai.

Komitetas.
Angliškų ir lietuviškų bu- 

černių darbininkai jau tūlas 
laikas atgal išreikalavo vie
ną pusdienį savaitėj liuosą. 
Tokiu būdu seredomis po 
pietų visos bučernės turi bū- 

(ti uždarytos. Bučernių sa- 
' vininkai ant to sutiko, pas
tatydami išlygą, kad darbi
ninkai priverstų visas bu- 
černes tą popietį uždaryti. 
Bet tūli žydai ir vienas iš 
lietuvių bučerių tam nutari
mui yra priešingi ir laiko sa
vo krautuves atidarytas. 
Vadinasi, jie pasirodė dar
bininkų priešais. Geistina, 
kad gaspadinės palaikytų 
darbininkų pusę ir viską, 
kas reikalinga, apsipirktų 
seredomis prieš piet.

Bučeris.
$10.00 atlyginimo

už pranešimą ir darodymą 
ypatos arba ypatų, kurios 
išmislino ir paleido kalbas, 
būk kokis ten sveikatos ins
pektorius (health inspector) 
Brighton’e priėmė nuo ko 
tai neteisingai $25.00 ir jog 
tai padarė So. Bostono lietu
viškas advokatas William F. 
J. Howard (po sena pravar
de — Kavaliauskas).

Brangus lietuviai ir vien
genčiai ! Dėl padorumo, tei
sybės ir švaraus pasielgimo, 
meldžiu jūsų pagelbėti man 
surasti ir ištirti tą visą atsi
tikimą iki pamatų, idant tas 
ypatas galima būtų nubaus
ti už neteisingas paskelbtas 
kalbas ant manęs.

Mano adresas dėl susiži
nojimų su manim:

William F. J. Howard, 
Attorney at Law.

315 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

BEKERIO.
Reikalauju atsakančio 

darbininko, kuris gali kepti 
baltą duoną, abarankas, pa
jus, keikus ir kitokius smul
kesnius kepimus. Geram be- 
keriui, geras užmokestis.

Antanas Ivaškevič,
316 Broadway,

So. Boston, Mass. 
Telephone So. Boston 605.

Severos
Gothardiškas

Aliejus
(Severn’s Gothard Oil)

dabar parduodamas aptiekose bu
teliuose dviejų didumų: po 25 ir 
50 centy. Jeigu turite skausmus 
bile kurioj dalyj kūno, jeigu jū
sų sunariai ir muskulai yra susti
rę ir aptinę, jeigu kenčiat nuo 
skausmy nugaroj, šonuose ar 
krūtinėj, jeigu jus vargina reu
matizmas arba lumbago — pamė
ginkit šito puikaus linimento. Bū
site užganėdinti.

Severos
Gydantis Odinis

Muilas
(Severa’s Medicated

Skin Soap)

yra antiseptiškas muilas, kuris 
ne tik nuplauna ir nuvalo lygių 
odų, arba plaukuotų odų ir ran
kas, bet lyginai neleidžia užakti 
porams, kas paprastai būna prie
žastim įvairių spuogy, odos nely
gumo ir kity odos subjaurinimų. 
Puikus skutimuisi — nesulygina
mai geras kudikiy maudymui.

Kaina 25 c.

Aptiekose. Reikalaukit, kad 
jums duoty Severos. Neim
kit kity. Jeigu neturi — par- 
sitraukit tiesiog nuo mus.

DIDELE SĄKROVA
Visokių lietuviškų, polskų ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X*9S)

F. MILAŠAUSKAS
25 Second St., So. Boston, Mass.

Ateinančioj nedėlioj, 26 
spalio, Lietuvių svetainėj at
sibus susirinkimas LSS. 207 
kuopos. Visi nariai, o taip
gi ir norinti prisirašyti, ma
lonėkite atsilankyti. Pra
džia 10 vai. ryte. Ko-tas.

LSS. 60 kuopa išrinko ko
misiją, kuri pagelbės išėmi
me pilietiškų popierų ir iš
pildyme blankų. Patarna

Norwoodieciu Atydai!
L.S.S. 133 kuopa rengia

DIDELI TEATRĄ
Kuris atsibus Subatoje

25 Spalio (October), 1913
FINŲ SVETAINĖJE

Prie Chapel Court, Norwood, Mass, 
Pradžia 7:37 vai. vakare.

Bus lošiama 3-jų aktų farsas

“AUDRA GIEDROJE”
Po teatrui bus šokiai su Amūro pačta. 

Visus užkviečia atsilankyti 
KOMITETAS.

TEATRAS IR ŠOKIAI
Rengia L. S. S. 207 Kuopa 

e

Subatoje, 1 d. Lapkričio ) Nov. Į, 1913
DAHLGREN HALL SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver Street, So. Boston, Mass.

Prasidės 7:30 valandą vakare.
Bus sulošta pirmu aartu So. Bostone įspūdingiausia Br. Vargšo drama

“GADYNES. ŽAIZDOS”
Po perstatymui bus ŠOKIAI su įvairiais žaislais. Lietu
viai ir lietuvaiąes, atsilankykit visi pamatyt tokį puikų 
perstatymą! * Kviečia KOMITETAS.

TEATRAS ir BALIUS 1
Rengia L.S.S. 60 kuopa

Subatoje, 25 Spalio(Oct)’l3
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 

(Dahlgren Hali)
Kampas E ir Silver Sts., So. Boston

Statoma scenoje 4 aktu Br. Vargšo drama

“Pirmi Žingsniai”.
Tai yra vienas iš geresniųjŲ lietuviš

koje kalboje veikalų, aiškiai parodantis 
kaimiečių ir dvarponių gyvenimą revo
liucijos laikuose. Prie veikalo dalyvau
ja gabiausi kuopos aktoriai; todėl ne
praleiskite taip puikios progos atsilan
kyti tan vakaran, nes ištiesų bus pui
kus!

Po teatrui bus linksmiausi šokiai, 
žaislai ir lakiojanti krasa su puikiau
sioms dovanomis.

Svetaine atsidarys ant 7 vai., teatras 
prasidės lygiai ant 8 vai. vakare.

Širdingai užkviečia atsilankyti.
KOMITETAS.

-----------------------------------------------------

V ažiuokite įLietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge
rinusia patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynės ir 'išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės į šias agentū
ras:
Kompanijos O (Tisas, 84 State St., Boston 
G.Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St.,

East Cambridge, Mass.
J. Rottenberg, 115 Salem St., Boston., 
arba pas kitus mūs užtvirtintus agentus 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje.

i —

PAINTXPI1I.1R
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagolbos kaipo akrutas šudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma* 
tiznio, Neuralgijos, Užsifialdymo ir 1.1, 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su

PAIN EXPELERIU, 
Pasovenoziais naminiais vaistais.

Gaunama visose aptiokoso už 25 ir 50 o.
F.iAd. RICHTER & CO., 215 Pearl st. Now York.

Ocmyk-H ant ont cfMcrto — aenk/o apMuigo'hnt.

Pigiai parsiduoda namas 
Parduodu naują namą dėl 6 familijų vi
sai už pigius pinigus. Taipgi parsiduo
da forničiai ir daugybe vištų. Namas 
randasi netoli dideles dirbtuves ir mo
kyklos. Karai irgi arti. Priežastis par
davimo—noriu važiuoti į Lietuvą. Kreip
kitės pas:

ST. TEŠKU,
109 Arthur St., Montello, Mass.

Del Montello Sportų.
Pranešu visiems Montello sportams, 

kad aš uždėjau naują krautuvę, Filkos 
bloke, kurioje galima gauti kalnierių, 
marškinių, kepurių, svederių ir 1.1. 
Taipgi galima užsisakyti ir siūtus ant 
orderio. Su pagarba X"93

SAM LEBOFF
763 N lįlain St., Montello, Mass.

Samdome darbininkus
dėl geležinkelių, Canadon 

fabrikų ir farmų.
United States

Employment Office
43Portlandst., Boston,Mass.

Muzikos Mokykla
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man- 

dalinos, Gitaros, Korneto, Klernato, 
Fleitos ir Armoniko. Turime 15 mėty 
praktikos mokinime. Norintieji gerai 
išmokti muzikų, kreipkitės šiuo adresu:

PROF. LUCA AP1CELLA
215 Hanover St., Boston, Mass.

"50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tok is kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tilinila 822 Washington St.
• Atlllliia, BOSTON, MASS:

Važiuokit į Lietuvą
IŠ BOSTONO

kur atplaukia geriausi laivai ir pi
giausios ši ('kartės.

Pigiausias mainymas ir siuntimas 
pinigų į visas dalis pasaulio. Padarom 
visokius dokumentus, k. t. doviernas- 
tis, atjieškojimus dalių ir tt.

Visiems važiuojantiems per mūsų 
ofisų, padarom liuosą rubežių.

Priimame pinigus ant palaikymo. 
Skoliname pinigus pirkimui proper- 
čių. Už kiekvieną centą atsako mūsų 
kaucija $35,000.00, sudėta ižde Mass, 
valstijos.

Vienintelis Lietuviškai - Lenkiškai- 
Rusiškas bankinis namas Bostone, 
Polish Industrial Ass’n., Inc.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

P. A. Genutis,
(Užveizda Lietuviško skyriaus.)

37 Cross St., Boston, Mass.

Naujas daktaras Montello
Pranešu, kaip vietiniams, taip ir 

apielinkiams, kad aš perkėliau savo 
ofisų į Montello, Mass. Aš gydau vy
rus ir moteris, o ypač esu specijalistas 
atitaisyti nusilpnėjusį kraujų. Specija- 
liškai sutaisau gyduoles dėl pataisymo 
apetito ir tt.

Sergantieji kreipkitės pas:
Dr. P. II. WEST, 31 Vine st.

Montello, Mass.

IXr.Richter’C
M “PAI

EXPELLER”
Drūti muskulai noatneSa naudos, 
joi Jus Romatizmas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
joi drūčiai suberšti atneS Jum t uoj 
palengvinimą ir prašalins priežast į 
skaUsmt|. 6<nii»»ul op lck<w U3 USc Ir ūOt

F. Ad. Richter & Co.
ato PEARL or., NEW VORU.

Pirmos Kliasos Valgykla
Šiuomi pranešu kaip vietiniam, taip 

ir iš kitur pribuvusiems svečiams, jog 
atidariau pirmos klesos valgyklų. Pas 
mane galite gaut gardžiausius pietus už 
pigy užmokestį. Su pagarba

A. ATKOČA1TIS
115 Ames St., Montello, Mass.

(Slitzo vietoj) X"9Z e)s

Išsiųsdink šiandie.1 tiktai 
Q I vieną dolerį, o apturėsi 

'wl'Lr .• J Edmondo Steponaičio raš-
---------------------- , tų knygą, kuri privalo ves

tis k’<‘kviename lietuviška
me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros siiovt i, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomene s sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dol. pas

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuviais aj gyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

TRIS GEROS KNYGOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokiy daineliy. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais............................

MEILES KARŠTLIGE knyjrelO apie
meilę............ f..............................................................   2Oc.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J, STROPUS
6 Loringr St., So. Boston, Mass.

VVNAS IR LIKERIAI.
Kad išgarsinti mys gerlausį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio mėn.

1 butelis Aprikotu Brendęs.............$1.00
1 butelis l’yčiu Vyno ...........................50c

Viską atiduosime tik už......... $1.00

1 butelis Rusiškos Višniuvkos.........$1.00
1 butelis OrandŽiu Vyno..................  6Oc.

Viską atiduosime tik už... $1.00

j žmonėms. i
F Tie, kurio ilgį laikį sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigą išmokė- ■ 
£ jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsendiuant ligą; perką negalėjo

gerai dirbt i; tad nptu ėjo dubeltavą nuostolį, — ve bo nau k s išmokėtus pi nigus ir nustojinią W 
fl uždarbio; lik todėl., l;a<l užsidėjo su men .03 vertės daktarais, kurie negali išgydyt. A

W BET KITI, KURIE SUSIPRA I Ę, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES; V
V bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišauki; prie garsaus, visiems žinomo kai- T

po geriaurio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčią daktarą, tad ta- S 
I po Išgydyti trumpam laike, uetrotijnntdovanai pinigą ir uždarbio; per ką apturėjo didelį 1 

g dubeitavą pelną, sveikatų, drutunių ir pinigus sučėdijo. A
f IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ i.lGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO f
* ’ PRIS1UNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMi: ‘f *
’f GARBINGAS l’HILA. M. CHN1CI Siunčiu didžiausią padėkavong už greitą Išgydymą ’T 
J nuo skaudėjimo galvos, sireną, vidurlą ligos, negalėjimą valgyt ir miegot, ir nuo susilpnėjuslo g 
■ viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarą, bet anie t ik vietoj pagelbos daug pinigą iš- ■ 
J kaušį“, o ligą bibia.t paaršino. Vienok kaii> prisiąstas Jus Iiekttrstas suvartojau, tad pasilikau

pilnai išgydytus, sveikas i r laimingas. Už tai dar kartą ištariu tuitt I’liila. M. Klinikų! Ir Jus
A garbingą vardą ga siusiu terp savo tautiečių, kad išgydo!, ir tada kaip k ti neįstengo. Su guodo- A
* ne J. Bernot, 43 Franklin St., Springfield, Mass. įF GUODOTfNAS DAKTARE!
S Labai dėkingas užtiktą išgy-
A dymą ir už lioknrslas, nuo ku

rią pastojau kaip naujai imt 
svieto užgimęs, išgelbėtitilnuo

jaučiuos, kad į t timpą liiką

P. isiunčiu savo paveik*!.;, lik 
damns sveikas ir džiaugdamn-

Mr Žukas.

i Cinkus, 41 Ave, L , Salvcstoii.

f 'TEIPA'i'Mr Žukus. McKee,
k Rocks, Pu., pfisiunsdaimis mi

** vo puv< ikslą, nemažinu y:u de-
A Ringus už išgydymą nito stiii-
V U ' lūos ir pavojingos ligos. KitiF negulėjo išgydyt.

Mr S. Kolotnčlukas.
* Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul si. Sobieski, \Vis. Štili ką rašo: Nesuskaitytus 

M kartus labai gražiai dėkavojti I’ldla. M. Clinilcni, už išgelbėjimą n anos išgydant nuo moterišką
■ nesveikumą ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dali
ji ginu gydylies nereikalauju.

GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytą.
į KAD JAUTIESI NESVEIKAI,
F kreipsies, nųs 1 lėkti r> tas Išsiunčia po v Įsą Ameriką ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir 
ft visi, kuriuos Pliila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.

A THE PHILADELPHiA MEDICAL CLINIC
■ todėl greičiau už kitus daktarus išgydo Ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai klok- 
I vienam atsišaukusiam užrašo Ir sutaiso speciallškai liekarstas iš geriausią gvaruntuotą mediką- 
ft mentą naujausią išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo gerinusi ir todėl, kad prlo Phila.

A M. Kllnlko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- 
lią apdovanotų.

■ ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, l’rofesomil. Daktarai, pirma ranka prie Kllnlko;
* Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. WINUAS YODER, Medical Director.
ft ĮS1TEMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
J k" AD FQI NFCIVFIK but nori pastoti sveiku ir lai-■ IiILm V MINGU. tad atsilankyk, o jeigu toli gy.
I voni, tadapršyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kits kenkia, o tikėk, kad apturėsi 
3 tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiui, kurio Jau džiaugiasi Irdėkavojn, nes čionai išgydo ir 
A tokias, kuriąkitl negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užslsenčjuslas Ilgus nuo skaudėjimo: 
a pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šoną; išbėrimai spuogais nuo 
F blogo irnočystokraujo, nuo saužngystės sėklos nuboginto, nusllpnėj mo, vidurlą nedirbiino,už-
* kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numnžūjttslo kraujo, užkrečia- 
ft mą slaptą lytišką ilgų. Širdies, kepenų, Inkstą, šilimą pinučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
J nu peršalimo slogą, blogą sapną, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, bo. pjaustymo bo opo- 
f racijos, bet su 1 iekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingą me- 
I nesinią ir kitokią 1 igą, kurios užpuola varginimui žmonlą, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant 
S rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

į THE PHILADELPHIA M. CLINIC, 
f 1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.
ft VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 Iki 3. Ūtarn. Ir Pėtnyčioinis nuo
A 0 iki 8 vnk. Reikalaukit nuo Kllnlko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras".
B Pasarga: kurio daktarai tegali išgydyt, tai gali kreiptis prio Phila. M. CHnko, 
W o apturės rodą.
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

damo ir pataisomo rc- 
riausla S 1 U V A M A S 
MAŠINAS, puikinu- 
eius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius,’visokius laik

rodžius Ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CYCUK OO.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

THE j MAGIC I 
SILENT

• ’KNYGA* KIRPIMUI vv. 
RlSkU DRABUŽIU: 4J X6; 
COL SO l’P., 24 l’A\i:ikS- 
LAI. AUDEKLO APDARU. 
-PREKE S 2 .50.

KNYGA KIRPIMUI MIK 
TCRIŠKU DRABUŽIU; 
FORMATO 4IX6J COL . 45 
PP , 2J PAVEIKSLAI. AU- 
ŪEK’LO APDARU-PRE
KE >2 50

REIKALAUJANT ATSI- 
LIEPIMO. VISADOS PRl.' 
0LAVSTI 2< STEMP4

PINIGUS SIŲSTI MO- 
NCPORDER ANT ADRESU

J. M. TOPILIS, 
120 Grand st.,Brooklyn,N.Y

Akušerka |
Pabaigusi kursų Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbų prie 

tdmdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelba invalidose moterų ligose.

! F. Stropiene,.6rt^!X‘..
; SO. BOSTON, MASS.

O

' (Įvarantuojame, jog mąs vynas yra tyriausia ir geriausis.
Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos mieros gorčius—$2.00 
Californijos Brendęs gorčius—2.00

Alų, Elių, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balių, veselijų, krikštynų ir 

— kitų pasilinksminimų nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Štoras su žemiausiomis kainomis”

II L. Golden & Co
352=354 Harrison Avenue,

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKICRIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Vienatinis tikras lietu vys daktaras ir chirurgas cicloje I

Philadelphijoje. Kito lietuviško daktaro nčra mieste Phi- » ' I
ladelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog J Yl I
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro Stankaus, I
o apturėsite tikrą ir teisingą gydymą. Atmink skaityto- J I
jau, jog Dr. Stankus yra baigęs didesnį daktarišką mok- V’C“7' jC I
slą, kaip tai: po užbaigimui medicinos mokslo GARSIA- jpft.t/zZL J
ME STEITAV1ŠKAME UNIVERSITETE, važiavome- I
kintis į POST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ, I
katra yra didžiausia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų ^7ir?a■ ' I I
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi f l V/į/ S'r,'■ n7At I 
daryli visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.Taip- / r fį' Ur / y 1 I
gi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo po hošpitalių i Į '[//r I I
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip //- I
Dr. Stankus įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ /
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tiesiog joj 
SANATORIJOJE dėl gydymo. I

GYDO ligas
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma-į 

tiznio. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant veido ir] 
kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, niežėjimą skaros, dedervinių, slinkimą plaukų, skauj 
dėjimo galvos. Visokias širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo miegoj 
ti ir išgąsčio, nuo slogų, peršalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalėjimo valgyti ir abelnąl 
nusilpnėjimą. Visokias moterų ligas: nereguliariškasmėnesines,skaudėjimą strėnų ir paširdžių.) 
Visokias vyriškas ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. Gydo ligas su lickarstomis ko-j 
kios tiktai yra ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su lickarstomis ir po reikalavimui] 
pačių pacijcntų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio bjido elektriškas ma-| 
šinas dėl gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių galima permatyti visą žmogaus kūną. | 

PASARGA "'tie-J Aš siunčiu gyduoles ir toliaus į kitus miestus, bet siunčiu tiktai tiems, kat-j 
ric aprašo simptomus savo ligos ir iš jų aprašymo yra galima suprasti ligą. Pas mane nėra nei] 
raštininkų nei aptiekorių, nes jų darbas ir pagelba yra niekam netikusi prie daktariško gydyj 
mo. Kuomet ligonis atsišaukia per laišką, tai aš pats perskaitau, o jei reikalauja, tai savo ran-l 
komis sutaisau ir pasiunčiu jam gyduoles. Nemislyk skaitytojau, kad geriau supranta ligą kuo-l 
met nueini ypatiškai pas daktarą savo miestelyje ir jis tuojau įkiša termometrą į bumą, pabar-Į 
škina, pasiklauso krūtinėj ir nei žodžio nepaklausęs apie jųsų ligos simptomus, tuojaus parašo 
receptą dčl lickarstų. Buk tikras, kad toksai daktaras jųsų ligos nesupranta, tiktai jo tas bar
škinimas ir paklausimas krutinės yra niekas kitas, kaip tiktai trumpa komedija, kad paimti 
nuo jųsų kelis centus. Jeigu ligonis parašys laišką arba apsakys simptomus savo ligos, tai yra: 
ką jaučia savyje, kas ir kokioje vietoje skauda ir kas kenkia, tai daktaras teisingai atspės jo li-1 
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles.

PADftKĄVONKS UŽ IŠGYDYMĄ „/j:
Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padčkavonės talpinasi su pavelijimu pa-l 

čių pacijcntų. Kitos visos padčkavonės yra užlaikomos didžioj slaptybėje. Jurgis Bucikas, P. 
O. Box 706, Tamaqua, Pa. sako taip: Labai blogai apsjrgau. Vietiniai daktarai atsisakė nuo iš-] 
gydymo, o vienas iš jųvsakč greičiausiai daryti operaciją. Kuomet nuvažiavau pas daktarą] 
Stankų ir pasilikęs jo Sanatorijoje likausi išgydytas į trumpą laiką be peilio ir be operacijos. 
Kotrina Rulkienė, Minersville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros, 
kojų, nereguliariškas mėnesines ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tiktau 
ateidami į mano namus leido po skuros į paširdžius tą prakeiktą zrodlyvą morfiną, kad tiktai 
tam sykiui skausmus sustabdyti. Nuvažiavau pas Daktarą Ignotą Stankų ir pasilikau jo Sanaj 
torijoje del gydymo. Dr. Slankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padarė operaciją ir 
davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijau ir sugrįžau namo sveika. As 
Steponas Baranauskis, 846 So. Front st., Philadelphia, Pa. Per keliatą metų jaučiau negerumą! 
gerklėje, o prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklas, gelti galva! 
ir pasikėlė didis karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padare man operaciją ant gerk-] 
les ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. Antanas Sailis, 1311 Monroe st., 
Philadelphia, Pa. Daktaras Stankus išgydė mane nuo kosulio, skaudėjimo krutinėję, sunkaus 
dūsavimo, skaudėjimo paširdžių,galvos ir abelno nusilpnėjimo. Už ką ištariu jam Širdingą ačiū] 
Helena Kopp, 497 Edgewood st., New Haven, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. AS 
Fabijonas Druteika, 701 W. River st., Waterbury, Conn. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu šir-] 
dingą ačiū Dr. Ignotui Stankui už prisiųstas man gyduolės ir išgydymą manęs nuo baisios li-j 
gos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paširdžiose.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

DAKTARAS IGNATIUS STANKUS
1210 S. BROAD STREET, - - PHILADELPHIA, PA.I

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki8 vai.
Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų. I




