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prezidentu. Iš čia tai ir 
pavydu. Damijonaitis, 
rainckas ir kiti, nieko

t

voliucijonieriai 
kad gyvenimas 
diena ei.ia vis
valdžia pasirižo tolei

Tuomet ir 
Lietuva 
kvėpuoti.

Prieš

mušti tęvpue — 
lengviau pradėtų

ju
ku

Lietuviui smarkus politi
kieriai.

Mųsų tauta yra neilaug 
žinoma civilizuoto {>a>aulio 
istoiijoj. Na, ir kodelgPJuk 
prisižiurejus arčiau, rodos, vi
sai kiteip turėtu būti. — Lie- 
tnv u varilas t nrėt u sk luboti. 
kai| o \ardas smal kiausių j.c- 
lilikierių. < > k;yi lietuviai yra 
smarkais politikieriais, tai aš. 
rodos, imklistii. To darinly 
mui nereikia je-koti laktu 
kur toli, užtenka paimti i rali 
ką pažangesnį lietuvišką laik
raštį (Amerikoje, nes aš tu 
riu ant mislies tik Amerikos 
lietuvius j»olitikierius), o ten 
čielos špoltos pašvenstos 
,. pol it i škiems” gi nčain s.
rie jau nuo keliu mėnesiu yra 
vedami, delei rinkimų L. S. A. 
centro viršininkų. Amerikos 
lietuvių tarpe eina tokia pat 
kova, kaip Rusijoje tarp juo
dašimtiškos valdžios ir revo
liucijonierių. Prieš rinkimus 
į Durną žmonių atstovų, 
garsus juodašimčių vadas Pu- 
riškevičius su savo pagelbi 
ninku Kruševanu vedė ne 
karštesnę prieš socijalistus 
agitaciją, kaip dabar veda , 
garsusis mųsų Damijonaitis.’ 
Astramckas, koks ten pusgal
vis . .sočijologijos studentas” 
ir jiems panašus. Na, ir prieš 
ką gi šita kova yra atkreipta.

Ogi prieš socijalistus! .. 
Prieš socijalistus'.... Juk 
prieš socijalistus eina tik juo
dašimčiai, buržujai ir abelnai 
tie, kurie yra priešingi darbi
ninkų gerbūviui ir panaikini
mui privatiško turtų valdimo. 
Nejaugi viršminėti individu, 
urnai butų juodašimčiais'... 
Gėda visai lietuvių tūtai.... 
O, gal ne. Rasit jie yra buržu
jais, kurie minta išnaudoji
mu kitu? Bet kur tau. Gyve
na iš savo ranku darbo teip, 
kaip ir visi. Ir štai pastarojo 
laiku vis aiškiau ir aiškiau 
pradeda apsireikšti musų poli
tikierių silpnumas {>olitiškų 
]>ažiurų ir nesubrendimas ta
me atvejuje. Todėl jų riksmai 
bejokio atbalsio išnyksta it 
durnai.

Vienam iš numeriu ..Lie
tuvos” tulas reksnis teršda- 
mas socijalizmo vardą pasiva- 
dindamas ,.sočijologijos stu
dentų” rašo: . ,socijalistams iš 
dalies pasisekė atsiekti savo 
tikslą, — pinigus panaikino, 
darbininkai liuosi. kaip { auk
ščiai ore; nedirba, kapitali
stai jų neišnaudoja, žodžiu — 
rojus.* Bet tos pavojingos sėk. 
los (pinigų) liko dar nepanai- 
kvta L. S. A. kasoje apie 
8 30,000, taigi reikia ant {'re
zidento išrinkti socijalistą. o 
jis beabejonės juos panai* 
kiną’’. A{art to da daug kitų 
niekų’prirašė,’ apie kuriuos 
neužsimoka nė kalbėt, nes yra 
žemiau kritikos. Užmetu tik 
Šernui už patalpinimą į laik
raštį tos kvailes frazos. kurioj 
„sociologas” {-asitičiuodamas 
iš (larbiuiukų skurdo užgau
na širdį kiekvieno nJlinčio 
teisybę žmogaus.

Visas tas triukšmas tapo 
sukeltas dėlto, kad F. Bago- 
čius norįs paetoti L. S. A.

kilo 
Ast- 
da il

giau negalėdami išrasti užme
timui, ėmė visa gerklia rėkti, 
jog bagočiu- esąs socijalij-tu, 
o prie tam jis baigia akade
miją ir tą s li;o (priezideuto 
alga) nori a {įversti sau ant 
mokslo... Na, ir ar galima 
prie to dalei.-til Niekados!

Ak, jus politikieriai, po
litikieriai! Ar ne gėda būti 
teip atkaktais. . . Ką jus blo
go matote socijalistuose; 

' Duok Dieve mums socijalistų 
kuodaugiausiai. o tada mųsų 
tautos vardas praskambėtų, 
kaipo ankstai pakilusios tau 
tos kultūriškai. Jus teipgi 
nedovanotinai griešijate 
mesdami
nori tuos 8 100 apversti 
ant mokslo. Męs 
džiaugtis, jei atsiranda tokie 
vyrai, kurie trokšta pasieky- 
mo aukštesnio laipsnio ir kar
tu neužmiršta savo tautos, ne
sigėdi prigimtos kalbos, neiš- 
sižada jautiškų jausmų. To
dėl turime tokius remti viso
mis savo spėkomis, one kenk
ti jiems. Aš veličiau iš tikros 
širdies, kad uužemintas butų 
aukštai iškeltas^

aS*. Michelson.

17
su

matydami, 
su kiekviena 
baisy n. kad 

mani ly
ties kraujuose, kolei galuti
nai nuslopins revoliucijos ju

dėjimą.— nutarė, matyt, bū
tinai padėti galą siurbėlių 
gaujai. Pasklydo gandas, buk 
caro palociuje susekta 
bombų suvienytų
viena elektriška viela teip. 
kad prispaudus knypką —vi
sos butų, ant syk sprogę ir. ži
noma. caras ir jo šeimyna vie
nam akies mirksnyje butu su 
kaulais, sunkina ir su deba
tais-pas Abraomą nubildė
jęs.

-

už-
Bagočiui, kad jis 

sau
turime

apskustus už suc- 
gyvasties didžiojo

IS RUSIOS.
Peterburgas, 26 d. Vasa 

— ('aras sukv’btė pas sa-
H 

rio.
, vę į (’arskoe sielo visus Du
rnos atstovus. Demokratai, 
lenkai ir visi kiti radikalai at
sisakė nuo tos malonės: susi
rinkime dalivavo vien tik juo 
dašimčiai.

Kaip susirinko visi ca- 
ristai, išlindo ir pats Mikė: 
pasveikinęs savo juodąją šim- 
tynę. atsistojo ant katedros 
ir išreiškė savo dėkingumą 
juodašimčiams ir užsitikėji- 
mą, jog jie ir ant toliaus dar
buosis labui tėvynės. Pasa
kė, jog neužilgo jis manąs į- 
nešti į Durną užmanymą, kas 
link žemės klausymo. Caras 
nurodė, kad priėmimas to už
manymo bus vienas iš svar
biausių darbu Durnos, tik rei
kia, sak.o. žiūrėti, kad neuž
gauti privatiško žemės valdi
mo. tai yra. kad Durna nutar
tų šiokią rezoliuciją: 1) Žemė 
visiems šimtamargiams yra 
duota nuo paties Dievo ir to
dėl negalima jų skriausto’, nes 
Dievas gali užpykti. 2) kad 
negali būt mužikai ligųs su 
ponais ir 3) kad žmonėms ir 
tesp gerai-

Tol i a u s ca ra s į >a sa k ė. 
jog jis labai geidžia, idant 
sos Rusijos žmonės tvirtai 
jį laikytųsi ir darbuotųsi 
bu i tepynėe ir sosto.

Juodašimčiai visi, kaip 
jaučiai užbliovė..ura".

Tai šitokie darbai trečio
sios Durnos. Atstovai pirmei
viai bijodami, kad juodašim
čiai nesulaužytų šonkauliu, 
visai nesikiša į jų orgijas, to
kiu bildu žmonių reikalai pa
silieka visai nekliudomi. Re-

I

I

vi- 
už 
la-

• Peterburgas. 29 d. Vasa
rio. — Dūmon įnešta interpe
liacija kas link prigulėjijmo 
Vilniaus policijos prie kont
rabandos, likosi apsvarstyta 
ir pareikalauta nuo Stolipino 
raporto apie policijos vieklu- 
mą.

Peręitą vasarą keli 
niaus polieistai pasirędę 
mėgomis
trabandistai nešė per rubėžį 
iš Prusu užgintą literatūrą 
ir ginklus revoliucijonieriams 
Buvo'jie užmokėję karei
viams už perleidimą per ru- 
bežį, bet kada atėjo su daik
tais, tai>o suimti.

Vil- 
ser- 

kaip paprasti kon-
• Peterburgas, 28 d. Vasa

rio — Kariškas teismas, kuris 
atsibuvo Petropavlovskoj tvir
tovėj (tas stovi ant vienos iš 
salelių Nevos: tenai randasi 
didžiausias kalėjimas su viso
kiais kankinimo Įnagiais, pa
švęstais kankinimui kovotojų 
už laisvę), {tasmerkė mirtim 
7 žmenes, 
kalbi ant
kunigaikščio Mikolo Mikola- 
jevičio, caro pusbrolio ir tei
smu (justicijos) ministro. Tris 
tapo pasmerkti ant 15 metų 
katorgom

Tarpe pasmerktųjų ran
dasi vienas korespondentas 
Gaivino, italas, kuris repre
zentavo Peterburge du laik
raščiu: „La Vita” ir ..II Tem
po” Italijos ambasadorius pa
statė Calvinui specijališką 
advokatą, bet Gaivino nepri
siėmė, apreikšdamas, jog są- 
jaučia kovojantiems už laisvę 
savo draugams — rusams ir 
geidžia dalinties su jais tra
gišku likimu numirdamas už 
šventą žmonijos idėją. Pasakė . 
jis trumpą, bet karštą kalbą, 
kurioj nurodė visų valdonų | 
biaurius darbus ir užtikrino; 
teisdarius, jog veltui jų dar
bas, nes juo prispaudėjų 
persekiojimas žiauresnis, tuo 
kerštas bus sunkesnis. Pasa
ką jog pašportas, su kuriuo 
Rusijoj gyveno, buvo netei
singas. Teisinas būtinai norė- 

vardą, 
apie

I

• Tiflisas, Kaukazas, 28 d. 
Vasario. — Pasklydusios iš 
K on sta n t i n opo 1 i aus. Turki- 
jos sastapilies žinios apie at
šaukimą iš Persijos teritorijos 
turkiškos kariumenės, yra ne
teisingos. Sultono kariumenė 
pasilieka senoj savo vietoj ir 
nemislija traukties.

ŽINIOS Iš VISI 11.

Vienoj dienoj 3 bombos 
valdonams.

Madryii. Išpanija.— Ne- 
delioj vakare Portugalijos 
naujasis karalius Alphonsas 
XIII išsisukę nuo iniries tik 
ačiū trvirtai apsaugai. Kara
lius buvo teatre Comedia. po 
po perstatymo išėjo ant gat
ves, kur stovėjo jo karieta. 
Karaliui pasirodžius, staiga 
pradėjo artintis vienas vyras 
su rankomis kešeniuose. Vie
nok ten buvusi policija pa

mpėjo jį suimti laike. Pasiro
dė, kad tai vienas iš pavojin
giausiu anarchistų.

Teheranas, Persija. — 
Persijos šachas Mabomed Ali 
Mirza tik per stebuklą pasili
ko gyvas. 28 d. vasario, kada 
šachas važiavo automobylyje, 
nuo stogo nežinomi žmonės 
metė į jį bombą, kuri plišda- 
ma užmušė 3 kareivius iš ap
saugos skyriaus, sužeidė me- 
clianikąir šeip daug praeiviu.

Lydintis šachą raiteliu 
skyrius davė kelis sykius 
ugnies i minią žmonių. 9 kri
to ant vietos o kelis dešimts 
sužeidė.

Šachas išliko gyvas t<xiėl 
kad savo automobilį išleido 
pirma, o pate važiavo karietoj 
paskui. Revoliucijonieriai 
mislidami. jog šachas randasi 
automobilyje, paleido į jį nuo 
stogo dvi bombas, iš kurių vie
na sprogo ore pusėj kelio ir 
nepadarė niekam jokios blė- 
(lės; kita gi nulėkė prie pat 

prispaudėjų pavergtų taatų. Iautomobiliaus ir sprogdama

y ra

nuta- 
urėd-

j na
šu se-

jo dasižinoti jo tikrą 
bet viskas veltui. Italas 
save nieko nepasakė.

Tarpe pasmerktųjų 
dvi moteri.

Visi ankščiau* pridurti 
apkaltintieji yra iš tų ->o, ku 
rie 20 dieną Varsar;o likosi 
suareštuoti, kaipo įtariamieji 
prigulėjime prie socijalistų— 
revoliucijonierių. kurie 
užmušti keletą aukštu 
ninku.

Šiądien telegramos 
nešė, jog policija ir vėl
kė gerai apdirbtą plieną vie
nos revoliucijinės organizaci
jos. kurį yra”išsi platinus iki 
visą kraštą ir neužilgo žada 
pradėti didelį darbą — šluoti 
nuo žemės paviršiaus 
bernus neišskiriant ir 
ties.

Taigi, turiime 
jiems kuopasekmingiausioį 
darbo, idant kuogreičiausiai 
apvalytų šalį nuo tų tranų ir

rą ro
jo pa*

/

sudaužė jį Į šupulius. Šachas 
važiuodamas užpakalyj liepė 
sustabdyti viežimą ir Įsmuko 

'i artimiausią sąkrovą. Metė 
jai nesuimti.

(Persija yra tai nedidele 
monarchiška viešpatyste. .Jos 
plotas 628,000 ketv. myliu, 
žemė daugiausiai smiltynai, 

.todėl labai retai apgyventa, 
nes tik 9,<i53,600 turi gyven
toju. tai ant vienos ketv. my
lios išpuola tik 15 žmonių. 
Tikėjimas mahometu. Persi
jos rubežiai apiėma pietinį 
galą Kaspijos marių, prieina 
prie kaukazo ir Turkijos, ry
tuose sueina su Tybetu ir In
diją, kurie yra po Anglijos 
globa.

(Šachas Ali Mirzaapiėmė 
sostą 9 d. sausio. 190? metuo
se. Žmonės išreikalavo 
pereitais metais perlia- 
mento liet Šachas ji išvaikė, 
tada tapo sušauktas antras, 
kuris išdirba Persijai naują 
konstituciją, o šachasapsiėmė 
ją pildyt, bet niekoneišĮ ildęs 
iki šiai dienai konstitucijos 
Įstatus laužė. Iš to kilo žmo
nių subruzdimai. 20d. gruod
žio buvo dideli susirėmimai su 
kariuinenė, kuri išskerdė dau
gybė žmonių, kraujas bėgo 
upeliais. Si kartą prašalint 
despoto revoliucijonieriams 
nepasisekė, tai pasiseks kitą 
kartą. Red. pr.)

Dienos Aykes. Argenti
na, 28 d. vasario. — Tuoj pa
čioj dienoj, kada pasveikinta 
bombomis šachas ir norėta pa
vaišint Portugalijos karalius 
Alphonsas, tapo mesta boma Į 
Argentinos prezidentą Abor
tą, kada jis lipė iš automobi
lio. Mesta bomba nesprogo. 
Prezidentas paspiręs bombą i 
šalį norėjo vyties metejį. Ly
dintis jį adjutantas daleizda- 
mas, kad bomba gali da eks- 
plioduoti, Įstūmė prezidentą Į 
priemieui arčiausio namo.

Bomba buvo padaryta iš 
paprastos nuo tepylų dėžutės 
(..baksnko“) ir turėjo savyje 
apie 22 svaru sprogstančios 
medžiagos. 'Taigi jei butų 
sprogus, tai Abortas šu visu 
automobiliu išlėktu i padangę. 
M et ėja s suareštuotas.

Beri.Inas, Voketija. 28 d. 
vasario. — Reichstagas (vals
tybes taryba, perliamentas) 
uzgyrė 1 43 balsais prieš 11 1 
valdžios Įneštąjį užmanymą. 
Sulig to užmanymo visiems 
lenkams voketijos viešpatys
tėj. turi būt atimta jų žemė ir 
atyduot» vokečiams. Žinoma, 
už žemę lenkams valdžia už
moka šiek-tiek. bet kas užmo
kės tokią skriaudą' Voketijos 
budelis Vilhelmas norėdamas 
sugermanizuoti lenkus, bandė 
išplėšti jiems prigimta kalbą. 
Vaikus nenorinčius mokslai- 
nese vokiškai mokinties pote
rių, plakė rikštemis,okada60, 
000 lenkišku vaikų sustreika
vo tai tėvus sodino Į kalėjimus 
baudė pinigiškai. prašalinda
vo nno vietų ir t. t.

Voketijos huliganas stv 
savo gauja—Buelovu, Eulen- 
bergu, Animu ir kitais, daro 
nedovanotiną skriaudą XX 
amžiaus civilizacijai, išplėšda
mas žmonėms prigimtą kraštą

j

I

Iš AMERIKOS.

• Ateinančiam antradieny.). 
10 d. kovo, visuose mechani
škuose deperamentuose (fab 
rikliose) Ne\v Haven Railro- 
ad co. bus Įvesta darbas nuo 
štukiu (pieceivork). Sekančio j 
dienoj komitetai visu gelzke
lio šakų laikys konferenciją 
su savininkais ir uurobys, 
jog įvedimas tokių permainų 
yra priešingas darbininku 
reikalams ir, kad nuo tos die
nos visi gelžkeliečiai abeju 
tarptautiškų organizacijų ap
skelbs straiką.

Taigi, jeigu kils gelžke- 
liečiu straikas, tai turim lau
kti dar sunkesniu laikų, ne
buvo lšgšiol-

• Lynu, Mass., 3 d. kovo.—/ 
Honora Haggerty, 43 metų 
amžiaus tapo suareštuota už 
girtuoklystę ir pasodinta po
licijos skyriuje i šaltąją.. Ho
nora sudraskė sago drabužius 
ir s "J ’
re. Pereitą metą Honora 
suareštuota 4 kartus už 
tuoklystę.

susukus iš jų virvę pasiko- 
buvo 

gir-

Pittsfield. — Tūlas 
fred Vizer, gerai žinomas 
pe Pittsfieldo jaunuomenės 
pamylėjo tūlą Emmą Pilan ir 
žadėjo ją vesti sau ją už pa
čią. 'Tuo tarpu jam patiko 
kita mergina, su kuria jis ir 
apsivedė. Emma Pilan už su 
vadžiojimą padavė savo nu 
mylėtąjį į teismą, reikalauda
ma už širdies sužeidimą $10,0 
00.
kėt merginai už jos suvadžio- 
jimą 86.0000. Vaikinai, su 
merginoms atsargiai. nes ki- 
teip užmokėsite po $0,000.

Al
tą r-

Sudžia prisudijo jižmo-

• \\ ashington. I). C., 29d.
vasario. — Amerikiečiai ma
tyt nelabai tiki, jog kariame* 
nė lošia svarbią rolę pakeli 
me šalies. Kongresmanas iš 
lliinois valstijos, Foster. Įne
šė. kad prie armijos biudžeto 
pridėti da pusansro milijono 
ant reikalu parengimo sujun
gtu manevru. Tas Įnešimas 
atmestas didžiuma balsų. 
Kongresmanas Holliday kie
tai užprotestavo tokiam užma 
avinui. .Jis nurodė jog ir teip 
ant karimenės Suvienytos 
Valstijos išduoda |>erdaag pi
nigų. Dabar, sako, 
simato karės, 
dar sumažinti 
lūs.

kada ne
būtų galima 

tuos reika-

Mo, 29 d. va-
pra
sua

St. Cloud, Minu., 29 d. 
sario. — Pereitą naktį i Kirst 
Statė banką Įsiveržė plėšikai. 
Suardę kasą dinamitu, pasi
ėmė $3.009 pinigais ir nieko 
nekliudomi paliego.

|| Cairo, III. — Mrs. A. M. 
Chester likosi nušauta per 
savo sūnų Lambertą, 16 me
tu amžiaus. Drama atsitiko 
netikėtai’ o dalykas dėjosi 
teip:

Naktį {Minia Chester pa
juto, kad antram bute baldo
si vagis, bijodama, kad neįei
tų jos miegstubon, urnai už
trenkė duris ir parėmus juos 
pečiais ėmė šaukti savo sūnų, 
kuris gulėjo 3-Čiam kambary
je. Tuom tarpu vagis pradėjo 
veržtis vidun . Moteriškė ne
galėdama išlaikyti, 
duris ir apalpdama 
Vagis įsigavo jos 
ir pradėjo j ieškot i 
Tuo tarpu atliego
karabinu ir matydamas tam
soj žmogaus šešėlį pradėjo 
taikyti, vavis tai matydamas, 
nutvėrė gulinčią moteriške 
ir {>akėlęs ją užsidengė. Lom- 
bartas to nepatėmijęs šovė. 
Visas šuvis suėjo į moters 
kaklą, kurį išleista iš užpuoli
ko rankų krito negyva. Po- 
tam vagis sumušė vaikiną ir 
{•abėgo.

{>a leido 
sugriuvo, 
miegstubį 

pinigų. 
sūnūs su

Į| St. Louis. 
sario,—Iš Elsberry. Mo. 
neša, kad policija tenai 
reštavo kunigą Clyde Gow.
kuris, kaip laikraščiai prane
ša. papildė didelę nuodėmę. 
Miss E. Gleason. kurią atvežė 
pas motiną mirštančią, prisi
pažino, kad turėjo su tuo ku
nigu lytiškus susinešimus, ku
ris dabar delei paslėpimo sa
vo nuodėmės nusiuntė ją pas 
daktarą Hemvliill, idant tas 
padarytų operaciją. Elsberry 
buvo 22 metu amžiaus moky
toja. Po operacijai pasimirė.

1-

Denvver, (’ol.-Išatrastu pas 
Gueseppe Guernaccio, laišku 
kuris čia pereitą savaitę nu
šovė kunigą, pasirodė, jog tik
ra jo pavardė yra—Angelo 
Gabriele. 3 mėnesiai, kaip 
pribuvo į Ameriką iš Sicilijos 
(Sicilija yra sala, priguli Ita
lijai: apie .'>.000,000 gyvento
ju: žmonės Italai: tik. katali
ku).

Raila užklausė jį policija, 
kam šovė, jis atsakė, kad ne
apkenčia kunigu uš tai, kad 
.jie gauna geras algas, viską 
gatavą, ir teip l»e mielaširdys- 
tės skriaudžia vargdienius, iš
plėšdami už šliubą’po 25doL, 
už krikštą jm> 5 ilol. ir t. t. 
I >ž langiuos,—sako,—kad vie
ną skriaudiką nušaviau, bet 
gailiuos kad negaliu visu iš
šaudyti.

..Baltoji ranka**
I)r. C. Volini. preziden

tas italų draugijos pasišven- 
ttįsios kovoti su ..juodąją ran
ka’’, tapo pastarosios „pasmer
ktas mirtim“. Gavo jis keletą 
griimuojaučių laiškai, iš ku
rių vienas skamba šeip:

„Aukštoji taryba ...Juodo
sios Rankos" užgirė tavo mir
ti. Nepaisei apie musų reika
lavimą. taigi dabar numirsi. 
.Jau paskirtas tam tikslui žmo
gus. kuris tavę nudės. Užmu
šime tavo kūną, bet nenorime 
užmušti dūšios, taigi ji gy
vens.— .Juodoji Ranka“.

(Matyt, yra tai drauge ir 
dievobaiminga sąjunga, nes 
tiki i esybę dūšios ir nenori 
jo užmušti).

' ■
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jaut. — kaipgi tu gili t 
ti, kas pirmučiausiai į 
ant žemės gyventi, 
kaip tu sakai, -imagus 
rado daug vėliau, negu kiti 
gyvūnai?

— Aš tau sakiau, tėve, 
kad tu nešoktum man i kelią, 
sukąsk liežiūvĮ ir tylėk, o aš 
tau viską išaiškinsiu.

— Kad tu. vaike, per
daug meluoji.... Pagalinus 
aš jau tylėsiu, tik pasakok 
man tolinus.

— Matai, tėve, mokslin
čiai tą surado tokiu budu: 
kaip žinoma iš geologijos, že
mės žievė susideda iš daugelio 
įvairių formacijų, kurios da
lijasi i 13 sistemų ir į tris pe- 
rijodus.

— Kad aš, vaike, nežinau 
kas tai yra tie peri jodai, sis 
temai, formacijos, geologija...

— Geologija, 
graikiškas žodis, 
mokslą apie žemę 
yra francuzskas 
—susikuopimą. 
nors i krūvą 
teipogi graikiško paėjimo žo
dis. reiškia — surėdymą, su 
sidarimą savotišku budu: o 
perijodas—tūlą metų eilę, ga
dynę ir t. t. Taigi jie pada- 
lyno žemės žievę į tris perijo- 
dus arba kitais žodžiais ši
kant—į tris gadynes. Dabar 
tirinėjant žemės sluogsnius. 
mokslinčiai surado, jog pir
mutiniame sluog-niu e, kada 
atsirado ant žemės gyvybė, 
randasi liekanos vien tik be 
kaulinių sutvėrimų; kitame 
perijode raudama jau žuvų ir 
driežų liekanas.

tėve, yra 
reiškia — 
formacija 

žodis, reiškia
susidėjimą ko 

sistema, tai v ra

s

KELEIVIS

— Na. sveikas drūtas, tė
ve! Duok man pypkes užsirū
kyti.

— Kad aš tau kirsiu per 
ausį, tai nė pypkes nereikės. 
Kas tai butų, kad tokie pien
burniai pypkes rūkytų?

— Jeigu šiteip, tai aš su 
tavim, tėve, ir kalbėti neno
riu.

— Na. nepyk, Maike, 
gausi parūkyt, bet pirma pa
pasakok tu man, iš kur žmo
nių kalbos paeina?

— Aš tau su dideliu no
ru išpasakočiau kuoplačiau- 
siai. bet tai būs labai ilga is
torija. Išaiškinti kiekvienos j 
kalbos paėjimą atskiriai, ne
užtektų vielų metų, nes męs 
tiktai kartą per savaitę suei
name, ir ant karto daugiau 
negalėčiau išaiškint, kaip tik 
vienos kalbos, arba tautos is
toriją, nes reikia neužmiršti, 
kad kiekviena beveik 
turi savo kalbą, todėl 
vienos tautos paėjimas 
su paėjimu jos kalbos.

— Kalbėk, 
škiau, nes kiteip 
negausi.

— Na, gerai, 
myk. tėve, štai ką: 
su atyda ir nešok man į 
lią.

— Gerai-gerai. aš kiaušy 
vaikė, turi man 

pasakot, nes kiteip 
kailį.
Na. dabar tėmyk,

siu, tik tu, 
aiškiai 
gausi į

tėve.

sau.

tauta 
kiek- 
r i šasi

vaike, ai-
ir parūkyt

Tik įsite- 
: klausyk 

i ke-

Ol-rait. vaike, aš klau-

Žinai, tėve, kad pa 
šaulyje vis kas laikui lregant 
persikeičia, viskas mainosi. 
Netik gamtoj Įvyksta permai
nos.. bet laikui bėgant persi
keičia net augmenys ir gyvū
nai. Šiądien gyvenanti sutvė
rimai, kaip augalai, teip ir 
gyvūnai ant žemes paviršiaus 
yra visai kitoki. visai nepana
šus j tuos, kurie atsirado, ka
da gyvybė pirmiausiai pasi
rodė ant mųsų žemės. Pirmu- 
čiausiais žemės apgyventojais 
buvo žalčiai ir driežai, iš ku
rių pasidarė paukščiai ir žin
danti žvėrys, ant galo atsira 
do žmogus.

— Dabar, vaike, aš jau 
nutveriau tave aiškiai meluo-

o pabaigoje 
to perijodo jau randasi žin- 

ir paukščiųdančių žvėrių 
pedsakiai: o nuo puses trečio
jo randasi jau ir žmogus.

— Aš, vaike, norėjau, 
kad tu ma j pasakytum iš kur 
paeina žmonių kalbos, o tu 
man pasakoji apie žemes 
sluogsnius. Man tas visai ne 
rupi.
— Bet aš. tėve, noriu tau paai 
škinti. kokiu budu pats žmo
gus atsirado t. y. kad aikui bė
gant ir visai gamtai persikei- 
čiant, vieni gyvūnai nyko, o 
jų vietas užėmė kiti, bet visiš
kai kitokios formos: tarp jų 
atsirado veislė, kuri akiveiz- 
doj kitų gyventojų-keturkojų 
buvo silpna ir beginkle. Ap- 
siginimui nuo draskančių žvė
rių, pradėjo jie būriais laiky- 
tiesi krūvoje, daryti ginklus 
iš ilgų pagalių priryšdami prie 
galų aštrios akmenų skevel- 
dos ir, teip su laiku išsilavi
no, kad netik galėdavo atsi
ginti, bet pradėjo medžiokles 
daryti ant tų žvėrių, nuo ku
rių pirma slėpdavosi.

— Kas gi tai buvo do gy
vūnai. vaike?

— Tai buvo mųsų pir
mieji tėvai.

— Šiteip? Na, tai pasa
kok. vaike, toliaus. Aš labai 
myliu klausyti apie tokius 
daiktus.

— Gyvendami jie kru
čuose, turėjo, žinoma mokėti 
ir susitarti, kaip apsiginti 
nuo liūto, kaip užpulti ant 
briedžio idant jį užmušti sau 
dėl maisto, ir t. t. Iškarto su
sitardavo su pagelba visokių 
ženklų, daromų rankomis, 
pirštais, kojomis ir t. t. Ant 
galo pradėjo suprasti viens 
antrą per išdavimą-balso. Lai
kui bėgant, jie ant tiek išsi
lavino, kad visai luošai galėjo 
išreikšti savo mislį su pagel- 
bą balso.
tai jie, vaike, lietuviškai pra
dėjo šnekėti?

— Ee-li, koks tu, tėve, 
asilas esi.

— Tai tu pats asilas, o 
ne aš. Juk tai buvo pirmuti
nė kalba ant svieto, o seniau
sia kalba—tai lietuviška.

ne lietu- 
lietu-

— Visai, tėve, 
viška. Senovės istorija 
vius labai mažai pažįsta. Kal
bos pagal ženklyvą savo gimi
ningumą, dalinasi į

plačių Bernausią is j *

gal buvo ariškoji arba indo 
eurojiejiškoji. iš kurios paei
na perisiškoji. graikiškoji, lo
tyniškoji arba itališkoji, ger 
maniškoji ir lietuviškoji su 
latviškąja. Autra šaka yra— 
semitiškoji, iš kurios paeina 
—assyriškoji kalba, babilo
niškoji. hebrajiškoji, plioini 
kiskoji. syriškoji ir arabiškoji 
su turkiškąją: trečia šaka— 
skytiškoji, dalinasi į daug šei
mynų, vartojamu visu šiauri
niu pakraščių, apart to yra 
da vieua šaka teip vadinama 
—monosylabiškoji. iš kurios 
paeiua kyniškoji, japoniškoji 
ir daug-daug kitų.

— Bet aš. vaike, visfiek 
nesuprantu, kokiu bildu žmo
nes teip greitai galėjo išsimo
ki nt tiek daug kalbų? ir ko
dėl jie nepalaikė savo prigim
tos kalbos?

— Tuojaus, tėve, dasiži- 
uosi. Tas buvo teip: Gyven
dami ilgą laiką savobustynė 
je, pradėjo daugintis t kaitliu- 
je, pradėjo stokuot jiems mai
sto apgyventoj jų aplinkinėj: 
tokiu budu jie buvo priversti 
skirstytis Į nedidelius būre
lius ir keliauti ten kur rado 
sau atsakančią vietą apsigy
venimui. Kada jie nukeliavo 
i tolimus kraštus, vieuyjanti 
juos ryšiai pradėjo silpnėti, 
jųjų kalba pradėjo skirtis, ir 
tokiu budu turėjo gimti nau
jos tautos, naujos kalbos ir 
papročiai.

— Na, gerai, vaike. Bet, 
ar tu girdėjai, kad kalbos pa
eina nuo budavojimo Babilio- 
uijoj bokšto, per kuri žmo
nes norėjo dasigriebti prie pa
ties Dievo, kuriam toks dar
bas nepatiko ir už tai sumai
šė žmonėms kalbas.

— ‘Apie tai aš tau kitą 
syki papasakosiu, o dabar 
duok man užtraukt keletą 
durnų ir aš eisiu namon.

— E, kad tu, vaike, 
seilesi man cibuką, eik 
namon nerūkęs.

ar gi Lietuvoje ir Žemaitijoje 
nėra savo reikalų ir vargų? 
A. Kin ietis savo kvietimu da
ro didelę ir nedovanotiną 
skriaudą Lietuvių tautai.

^-1. Kurpi*. 
(„j'esybe'*).

Jungtinio ir septintojo Lietuvos
SOCIJALDEMOKRATU PARTIJOS 

susivažiavimo nutarimai.
Kuįrptaėiu ui<-ue\vj 1907 ih 

Jungtinio l eutro Komiu-1 o lapo Miktie 
»la» Partijų. I. S-h P. ir

s.-l> P 1.. MiMvaziavimas.

a y.- 
sa n

Ar iš tiesos popiežius ne
turtingas?

..Vienybės” No. 1 straip
snyje ..I’etrapinigiai-■ A. Ku- 
rietis. matyt kunigas, kviečia 
Lietuvius ir Žemaičius aukuo
ti savo kruviną skatiką Rymo 
popiežini, idant jis galėtų už
laikyti gražus ir dėdelius sa
vo minus, kuriuose yra vie
nuolika tūkstančių kambarių. 
O V. .Jėzus Kristus kiek tūk
stančių kambarių turėjo, ir 
kas kvietė žmonės aukuoti 
tuos kambarius aužlaikyti? 
Toliau žinoma, jog Rymo po
piežius tai vienas iš didelių 
šio pasaulio kapitalistų. .Jo 
pelnas šiaip apskaitomas:

jo/1 varai duoda
kasmet.... 350,000 rb. 

jo kapitalo proc.2.4<i>0.000 „ 
ženklalių(orderų) 
pardavinėjimas. 1.O00 000., 

aukos. ..:......... 4.000.000,,
Iš viso... 8.5 50.00i> r b.

Jo išlaidos sekanč; 
kardinolų ir kitų 
didžiūnų algos. 1.000.000 r.

Tarnų ir kariu- 
menčs algos .

knygynų ir i-.iu- 
zejų už lai k y m.

šv. Petro mais
tinės nžlaikym. 

kitos išlaidos.. .

158.800,.

500.000,,

300.000 „
300.000,,

Iš viso. . 2.258.800 r.
Gryno metinio pelno lie

ka daugiau, negu šeši fnilijo 
nai rublių, kuriuos popiežius 
sudeda Rotšildo banke Lon
done. Tokiu budu kapitalas 
ir procentai vis auga.

O kiek turėjo V. Jėzus 
Kristus kasmet gryno pelno? 

‘ Kokiame banke jo kapitalas 
buvo sudėtas? Kiek tūkstan
čių Rymo Įx>piežiai paaukavo 
Lietuvai, ir Žemaitijai iki 
1870 m., kada jie^turėjo savo 

į keletą didelę karalystę? Priegtam,

s. Kultūros darbas.
Pripažindamas I o kad 

darbininkų klesa tuo leng
viau, greičiau ir pilniau per
siima MH-ijaldemokratų idėjo
mis ir geriau ima savo klesos 
reikalus suprasti, juo labiau 
ji bus mintiškai prasilavinus 
ir kultūriškai paaugus:

2 o kad pastaruoju laiku 
Lietuvos proletarai visur aiš
kiai parodė didelį norą švies
ti es;

3 o kad įvykusios Lietu
voje visuomenės ir politikos 
gyvenime permainos dmxla 
progą pilniau tą norą paka
kinti:

4-o kad mųsų krašto at
žagareiviai ir konservatotiu 
luomai (dvasiškija, lenkų ir 
lietuviu nacijonalistai, iš da
lies bajorija) uolai stengiasi 
tą progą išnaudoti įgijimui 
įtekmės tarp darbo žmonių, 
kad paskui atsiremtų ant jų 
kovoje uz savo klesos reika
lus; —

Suvažiavimas pataria 
Partijos organizacijoms ir at
skiriems jų nariams nuolata 
minėti, kad būtinai reikalin
ga rupinties darbininkų min
ties ir kultūros reikalais, o 
tam tikslui dalivautikultines 
darbe arba tiesiai patiems, 
kur Partijos organizacijos iš
sigali tą darbą varyti, arba 
per kitus, paduodant tam tik
rus sumanimus, traukiant į 
kultūros darbą socijaldemo- 
kratams sajaučiančius ir pir
meivius žmonės, pačiam dar
be vadovaujant ir tokiu budu 
prisidedant prie steigimo mie
stuose ir kaimuose pradeda 
mųjų mokykiių, mokinimo 
suaugusi ųj ų vakarais, liaudies 
universitetų, nuolatų referatų 
skaitinio, kurinio knygynų, 
apšvietimo draugijų ir t. t.

[Priimta visų vienu balsu.]
L. S.-D. P. santikiai su 
Baltarusių socijalistu 

Hroniada.
Paaiškinęs sulig klausi

mo, kokie turi būt L. S.-D. P. 
santa ikiai su Baltarusių soci- 
jalistų Hromada, suvažiavi
mas pripažįsta, kad tie santi 
Kiai privalo remties 6 ojo L 
S.-D. P. suvažiavimo nutari
mo, ir imasi už sekančiojo die
nos tvarkos klausimo.

(Už—IV)
10. Darbas kaime.
Patvirtindamas tuos 

matus, kurių lig šiol rėmėsi 
Partijos darbas kaime, suva
žiavimas nutaria:

1- o Partija ir tolimes
niam laikui privalo platinti 
socialdemokratų darbą visų- 
pirnia tarp kaimo proletarų, 
o paskui tarp artimesniųjų 
jam sluogsmų bežemių ir ma
žažemių valstiečių;

2- o to darbo tikslu priva
lo būti drutimmas tarp Kai
mo proletarų savo klesos rei
kalų supratimo ir klesines jų 
kovos ir rėmimas iš vienos 
puses, organizavimas proleta
rų jėgų—iš antrosios: -

3- o agitacijos ir organi
zacijos darbą varant, reikia 
pilnai prisitaikinti prie vieti
nių sąlygų;

4- o lie to, kaipo ypatingą 
šio momento Partijos uždavi
nį. suvažiavimas nurodo:

<).

pa-

aj reikalingumą kur tik ga 
Įima remti tarp kaimo 
darbi u inkų profesijona- 
lini judėjimą ir profesijo- 
nalinių organizacijų tvė
rimą ir stengties jas su
vysti kiek galima drūčiau 
su Bartrja;

b) reikalingumą pradėti
darbą kaime Vilniaus jr 
Gardino gubernijose. kur 
lig šiol jis dar nebuvo 
varomas ir

c) reikalingumą darbą kai
me vienyti, o tam tikslui 
paveda Centro Komite
tui, kad jis surištų L. S.- 
I). 1*. kaimo organizaci
jas, k \i ėsdamas kas pa
skirtas laikas tų Organi
zacijų atstovų konferen
cijas, kad leistų ypatin
gai kaimui rejkaliilgus 
raštus: pasirūpintų pa
rengti kaimui reikalin
gus agitatorius, išdirbtų 
kaimo darbininkų profe- 
sijonalinėms sąjungoms 
statutą ir t. .

(Priimtą visų vienu balsu.)

priešu laisva many bes, soči ja- 
listų ir kitų pirmeivių. Nepa
tinka jam, kad žmonės daro 
susirinkimus, rengia prakal
bos, diskusijos, kad žmonės 
lavinosi. Ar gi negėda be jo
kio reikalo šmeižti žmonės, 
užmetynėti, kas yra zakristi
jonu buvęs. Toliaus rašėjas 
sako, kad laisvamaniai elgiasi 
pagal anarchistų programos. 
Męs norėtumėm žinoti, ar 
smeižėjas žino anarchistų pro
gramą? ar pažįsta pačią idėją? 
ar pažįsta pats savę? Matyt— 
ne! Rašo be jokių faktų, be 
mažiausių darodimų kokios 
nors klaidos iš laisvamanių 
arba socijalistų pusės, 
žėjas

Smei. 
iškraipydamas vardus 

netik prasikalto prieš pačią 
idėją ir jos šalininkus, bet 
kartu išstato savę ant juoko 
ir parodo. jog yra kvailas.

Laiškas iš Lietuvos.
Gerbiamoji Redakcija 

Keleivio”
Ištariu jums širdingą ačiū 

už laikraštį, kurį gauname 
kiekvieną sąvaitę. Kiek tai 
linksmumo ir džiaugsmo, ka
da suiaukiam iš.,laisves šalies“ 
laikraštį, kuriame teip aiškiai 
išrėdyta suktybė mųsų pri
spaudėjų, o net ir paties caro 
darbai, kuriame teip aiškiai 
aprašyta gyvenimas mųsų są- 
brolių ten toli-toii, kur saulu
tė nusileidžia užu ūžiančių, 
grianjančių jūrių, kur ne vie
nos motinos, sesers, pačios, ne 
vieno tėvo ir brolio mintis kas 
valandą skrajoja.

Širdingai dėka veju savo 
broliui Aleksandrui Sluškio- 
niui už užrašymą mums“ ant 
Kalėdų .,Keleivio”, kuris atė
jo aKurat pirmą dieną 
dų ir sveikino mus visus, 
lidamas 
tautai 
ateities, 
laimes.

Geistina butų, 
vienas lietuvis ar 
Amerikoje, užrašytų, 
broliui, seseriai arba tevia- 

Tiams „Keleivį“ į Lietuvą. Tie- 
, sa, išeina ir pas mus nekurie 
geri laikraščiai, bet vis tiek 
teisybes žodžio nedrįsta teip 
atvirai skelbti, kaip Amerikos 
laikraščiai, o antra mums sun
ku ir išsirašyti, nes kytą syk 
per kelis menesius rublio žmo 
gus negali pamatyti, o skaity
ti teip noris, teip žingeidu ži
noti, kaip ten, antroj pusėj 
žemės skritulio žmones gyve-

K0RESP0NDENC1J0S. 
BaltiniorCs laisvamaniai.

Žmones kalba, buk šal
čiai daug blėdės pridarė, nes 
salese ir visur šalta, tokiu bu
du apsistojo visa agitacija. 
Bet pas mus Baltimorej kaip 
tik priešingai: iš priežasties 
šalčių susitvėrė čia net laisva
manių kliubas. Gal žingeidi! 
bus, kokiu budu tas pasidarė? 
Ugi vienas ginčų profesorius 
neturėdamas žiemos laike šii
to kambario ir prieigos sau pa 
tinkamos, sumanė t vert lais
vamanių klubą. Ir tas jam pa
sisekė. Ūmu laiku net visą 
traicę sudarė ir visi aukštos 
kilmes vyrai: viens piliozopas 
net baigės du metu Sapnų 
Akademiją, antras pustrečių 
metų zakrastijonn buvęs, tre
čias teip sau apsitašęs—pusė
tinas mizerakordija. Ir maty
tumėt, koks stipras klubas: 
mitingus laiko ko ne kas va
karas, o jau šventadieniais, 
tai nuo ryto iki vakarui dar
buojasi iš visos tulžies.

O sale surasti parankiai 
gudrus Ginčų Profesorius il
gai negalvojęs ir nieko ne
klausęs, rado su šiltu pečium 
pas socijalistes merginas, ku
rios dvi vieni prie brolio gy
vena. Pūkšt, ir šaukia susi- 
rinkimą. O darbo žinot pas 
mųsų laisvamąščius gana 
daug: perkratinėt visus lietu- 
x iškus laikraščius, jų rašyto. aa, )ęOjQe ten papročiai ir 1.1, 
jus, jų svarumą ir platumą q ^ajp pa§mį laikrašti 
išmieruoti. Pąmislikit, ar tai 
mažai darbo ir makaulės su
kimo? Užbaigus matuoti laik
raščius, urnai griebia už dis
kusijų ir kaip ims pagal anar- 
chistiškają programą visi kar
tu šaukt, net barzdos, ūsai ir 
kudlos dulka, bet suprast nie
ko negalima kaip tik: 
matai, a-lia” ir ,,žinai žinai . 
Botam einą ant socijalistų 
diskusijų ir siūlo savo progra
ma t. y. visiems kartu kas tik 
turi gera kakarine šaukšti. 
Ir ant vieno susirinkimo to 
buvo bei vedąs, kad nebutu 
„cicilikai‘‘ storai užreumavę. 
Už tad mųsų laisvamąščiai 
užkeikė daugiaussu tais biau- 
rybemis reikalų neturėt, o la
vintis sau vieni, pas šiltą pe
čių. bet ir čia nelaime rado 
atkaklumą, — cicilikės nusi
žiūrėjus į cicilikus, atkirto, 
jog tokių svečių nenorint, ir 
p.ls ant pečiaus pipirus, idant 
juos kosulis užpultu bet lai
svamąščiai nieko nepaiso, va
ro savo darbą ir toliaus, kaip 
jiems patinka.

nestvillc, III
Darbai pas mus auglių 

kasyklos eina gerai, vienok 
iš kitur pribuvusiems darbas 
gauti ne lengva. Lietuvių čia 
gyvena apie 800. Nežiūrint 
aut teip apščiaus skaitlio, su
sipratusių darbininkų mažai 
teraudasi. Jeigu kuris atsi
randa apšviestesnis, tai pap
rastai esti išjuoktas ir laiko
mas už kvailą. Jeigu nori nu
sipirkti kokią knygutę arba 
laikraštį, tai turi slėptis nuo 
tamsuolių. Aršiausiu priešu 
apšvietus yra A. L. Pagal jo 
nuomonės socijalistai yra 
biauriausiais žmonėmis, o ku
ris tik skaito laikraščius ir 
knygas, tai tas ir yra socija- 
listu.

Kada męs praregėsim, 
kada pažinime svarbą apšvie- 
tos, ka<la nustosim moksliš
kas knygas deginti? Pažiūrė
kim, kodėl apšviesti žmonės 
nepersekioja jokių knygų, 
nežiūrint kokia ji ten nebūtų, 
ar ji parašyta kunigo ar be
dievio. Skaitykite visokias, o 
patįs persitikrinsiet, kur tei
sybe, kur melas.

Yra pas mus susitverusi 
L. S. S. kuopa, bet silpnai 
laikosi.

J). K. I asa/i*.

Kale- 
ve- 

prispaustai lietuvių 
kuopasekmingiausios 
broliškos meilės ir

kad kiek- 
iietu vaite 

savo

Sliede Laide, X. Y.
Šitas miestukas stovi 

tarp didelių akmeninių kal
nų ir nieko pertat įstabaus, 
Kad mųsų tautiečiai teip sald
žiai miega tamsos apsiausti. 
Yra jų 20 šeimini) ir 35 pa
vieniai, o aut tiek žmonių atei
na vos tik 6 ekzemvlioriai laik
raščių.

23 d. vasario, šių metų, 
M. Mažeika parengė čia vaka
rą (kokį vakarą? Keti.), ant 
kurio susirinko apie 50 žmo
nių. Susitvėrė šv. Pranciš- 
Kaus draugystė. Prisirašė 21 
sąnaris.

J/. Pirmitis.

North Andower, Mass.
Lietuvių čia gyvena apie

100 ypatų. Dirba daugiausiai 
vilnonėse fabrikuose, kuriu 
čia yra dvi ir viena mašinų 
dirbtuvė. Aludžių čia nėra, 
oet mųsų lietuviai pasirūpina 
iš ten kur yra. Kaip tik su
laukia subatos vakaro, skubi
nasi kuogreičiausiai nuvežti 
sunkiai uždirbtus savo centus 
į kitą miestelį, kur yra saliu- 
nai ir prageria. Paminėk apie 
laikraščius arba knygas, tai 
ir rankomis popurtino. Kas, 
girdi, do nauda iš tų laikraš
čių ar knygų: nė valgęs, nė 
gėręs duck dabar dolerį už 
Kokį ten popirgalį. O, žmone- 
iiai, pradekite tiktai skaityti, 
o persitikrinsite, "jog duotas 
už laikraštį doleris atneš jums 
10 kartų didesnę naudą. Ne 

Į reikės jums tada tiek pragėr
ei ir ant kitokių bergždžių da
lykų pinigus išmetinėti, j 

Se r niekiu*.

ran 
kon, kaip pradedi skaityti, tai 
viskas, rodos, matosi kaip 
ant delno.

Taigi meldžiu vardan lie
tuvių tautos, kad jus brangus 
broliai ir seserįs amerikiečiai, 
neužmirštumet pavargusio? 
savo senos motinos—Lietuvos. 

-’ ^,,tai, ne vienas pamislįs, jog 
žinai . Judamas teip toli, jums yra 

sunku kame nors padėti Lie
tuvai? O, broliai ir seseris! Jų? 
daug galite nuveikti, tik tas 
priklauso nuo jųsų noro. Už- 
rašynedarni laikraščius, jus 
galite pakelti susipratimą ii 
apšvietą Lietuvoje į trumpą 
laiką. Dabar jau ne tie laikai, 
kokie buvo keli metai atgal. 
Dabar mųsų ne tik jaunume 
nė, bet ir seni pradeda mokin- 
tiesi skaityti, nes visiems jau 
pradeda rujoti, kas dedasi 
pasaulyje.

Su pagarba V. Sluškoni*. 
Zieina šįmet Lietuvoj la

bai šalta ir gili. Jevai baisiai 
o ra n gus: rugių pūdas kaštuo
ja 9 auksinus.

Sveikinu visus savo pažį
stamus, kaip vaikinus, teip ir 
merginas ir linkėda
mas visiems viso gero, pasilie
ku su guodone

Vladam Slumkoui*.

Pipiram.

t

Redakcijos prierašas. Ne
žinome, ar autorius viršminėto 
straipsnio buvo girtas, ar 
sapnuodamas rašė. Vienok, 
kaip ten nebūtu, iš jo paniū
ros matosi, jog yra dideliu

I

Panna, Iii.
Netoli nuo šito miesto 

randasi miestialis ToįverHill, 
Kuris 15 d. vasario pagarsėjo 
lietuviškais kąržigiais.

Buvo tenaųvarduves. Su
sirinko daug svečių ir senu 

i lietuvišku papročiu prasidėjo 
gėrimas. Gerė-gerėr pakol su- 

įsimušė. Buvo tai tikra karė. 
■>u peiliais, su kirliais, su kuo 
Kas galėjo, skerdesi kaip lam 
Kiniai. Vienam perkirto kir
viu krutinę, dabar jis guli 

j ligonbutyje ir gyvastis jo paj 
rojuje. Kitam nukirto vienos 
rankos pirštus, ir tas pasiliks 
jau elgetą ant viso amžiaus. 
Ant triukšmo pribuvo polici
ja ir daug suar štavo.

O vis tai pasekmes gir 
tuoklistės.

J. _Parni*kim

- Haywoodo Kalba.
Cambridgkport, Mass., 17 

vasario. Pas mus apsilankė
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garsus darbiuinku vadas Wil- 
liam D. Hayivood, kurį Ame
rikos kapitalistą valdžia no
rėjo nužudyti. Hayivood išsė
dėjo su savo draugais Petti- 
boue ir Moyer’u visiškai ne
kaltai 2 metus kalėjime, Co- 
lorado valstijoj. Hayivood, 
Pettibone ir Mover buvo va
dais kalnakasių straiko. 
Kapitalistams jie buvo druska 
akyse ir jie ješkojo visokią 
kliūčių, kad juos prašalinti. 
Tuom tarpu kasžin kas užmušė 
Idoho valstijos gubernatorių 
Kapitalistai nulėmė iš Ls 
progos pasinaudoti. — Kaltę 
nuvertė ant darbiuinku vadą. 
Nakties laiku kapitalistą ber
nai—policistai Įsiveržė į ją 
butus ir uiekuom nekaltus 
žmonės ištraukė iš patalo ir 
neduodami nė apsirėdyt, nu
vilko kalėjimau. Netrukus 
likosi suimtas ir tikras nžmu 
sėjas Harry Orcliard. bet tas 
nieko nepagelbejo, kapitalis
tai būtinai norėjo pakarti 
darbininką vadus ir išlaikė 
juos kalėjime 2 metus, atski
ras nuo pačių ir vaiku. Prieš j 
tokį despotišką, barba išką 
valdžios pasielgymą protestą 
vo ne tik Amerikos darbinin
kai, bet ir viso civilizuoto pa
saulio, bet „teisinga11 Ameri
kos valdžia nieko apie tai ne-. 
paisė; net pats Rooseveltas 
palakė, kad Hayivoodas yra 
negeistinu Amerikos piliečių, 
kurį reikėtų prašalint (su 
prask: pakart). Bet, kadangi 
jokiu budu kaltės negalėjo 
darodyti, ir prisiekusieji ad
vokatai atsisakė uuo perkrati- 
nėjimo tos bylos, nes. sako, 
aiškiai darodyta, kad teisia
mieji yra niekuom nekalti, —» 
Hayivoodą jiereitą vasarą iš
leido, o Moyer’ą ir Pettibone 
tik dabar išleido sunkiai ser
gančius nuo supuvusiu kalė
jimų. Štai kokią valdžia męs 
turime „laisvoj'1 Amerikoj. 
Samdė už pinigiis liudytojus, 
marino žmonės badu, supūdė 
jiems sveikatą, kurios jau nie
kas nebesugrąžins, o kas gali 
už tą laiką, už tuos vargus už
mokėti?

Kaip aukščiau minėjau, 
17 d. vasario apsilankė pas 
mus Hayvoodas, kuris ant 
Cyprus Hali, 40 Prospect st. 
laike prakalbos. Žmonių pri
sirinko apie kelis tūkstančius 
žmonių įvairių tautų. Publi
ka pasveikino didvyrį gausu 
deluų plojimu.

Hay wood kalbėjo apie ' 
politiką valdžios, apie jos ai-; 
sinešimą prie darbininkų ir: 
apie vargingą gyvenimą dar
bininkų. Daugiausiai stengė 
si nurodyti vakarines Ameri
kos angliakasių gyvenimo są-' 
ligos, kaip juos savininka 
b mielaširdy^tes išnaudoja, 
suka, o kada darbininkai ne 
tekę kantrybės sustreikavo, 
ponas Rooseveltas kuogrei ■ 
čiausiai nusiuntė kariumenę iI 
su mašininėms kanuolems ii i 
durtuvais, kad numalšinti 
tuos nuskriaustuosius darbi
ninkus, kurie reikalavo, kad 
jiems butą išmokama pinigais 
už darbą o ne čekiais. Ir už 
tai. kad darbininkai išdrįso 
Reosevelto sėbrams statyti sa
vo reikalavimu*, jis, Ameri
kos caras, užpuolė ant begin 
kliu darbininkų su mašinine 
mis armotomis.

Žmonės klausėsi su dide 
lė atyda, nes tokio kalbėto- 
jaus da niekas nebuvo girdė
jęs.

Ant galo Ilayvvood įnešė, 
kad nusiusti pas Rooseveltą- 
telegramnią reikalaudamas 
atšaukimo milicijos nuo strei
kuojančią kalnakasių, kuri 
kiekvieno darbininko širdyj 
gimdo pasibiaurejimą.

Visi vienbalsiai patvirti
no šitą užmanymą.

Haywood norėjo ir Bos
tone laikyti prakalbos ant 
TremontTempleHall, bet tur
čiai nedave salės. Toks jau . 
darbininką likimas; jie patįs 
viską padaro, bet uieYo uetu ‘ 

I

t
ri. Kas pastatė tą salę, kad 
nedarbininkai? Ji: kaip skruz
delės sunešė po vieną plytele 
pastatė puikiausi rūmą, o ka 
da nori Į jį susirinkti pakai* 
bėti apie savo gyvenimo reika
lus, saujai e kapitalistu turi 
tiesąneileist: ją. O, žmoneliai! 
pažinkit savo spėką, taba su- 

(trupės geležine kapitalistą 
valdžia! K. ArmoMU.

IŠ LIETI VOS.
VILNIUS. Krasos ir te

legrafo valdiniką byla bus 
nagrinėjama vasario 11 d. 
Vilniaus Rūmo teisme. Jie 
kaltinami už streiką 1905 m. 
Pirmininkaus — vyriausasai 
Rūmo teismo pirmininkas 
Karpovič. Prisiekusiais teisė
jais bus Vilniaus miesto pre
zidentas (galva)—Vęslavskis 
ir pavieto bajorvedis — von 
Vitt. Kaltins — Rūmo teismo 
prokuroro pagelbininkas.

— Nuo spaliu 2 d, 1906 
m. iki gruodžio 31 d. 1907 m

, Vilniaus general-gubenorys- 
tyjeadministrativiškai nnbau- 
stą: \ ilniuje—du rusą kalbo
je laikraščių-300 rubliu, du 
lietuvių kalboje — 300 rub. 
ir vienas lenkų kalboje — 75 
rub., Iš viso 775 rub. Kaune 
—tris lietuviu kalboje laik
raščiai 300 rub. ir vienas ru
sų kalboje—100 rub., iš viso 
400 rub. Todėl iš viso per 
1907 metus laikraššiai užmo
kėjo 1175 rub. pabaudos.

— Gruodžio 2<> d. inteli
gentą kliube, žinomas rusų 
visuomenės švietimo dalvkuo- ► • 
se veikėjas Falborkas perskai 
tė lekciją (referatą) apie 
,Ekonomiškąjį“ visuomeniš
kąjį ir politiškąjį apšvietimo 
svarbumą”. Klausytojų susi
rinko daug. Skaitymas buvo 
labai žingeidus.

— Svietvmo ministerija 
I paskyrė 3000 rub. pašalpos 
Vilniaus apskričio para pi jų 
mokytojams.

KAUNO gubernatorius 
antrą jau kartą paskyrė „Tei 
sybės” redaktoriui 100 rublių 
bausmės dėlei straipsnio 
„Apie marjavitus”, tilpusiojo 

'.No. 2.
— „Vienybės” redakto

rius kun. Olekna nubaustas 
200 rub. už korespondencijas 
iš Mežeikių, Šaukotu, Pagirių, 
Šaduvas, ir Varnių, tilpusių 
1 ir 2 to laikraščio nuriuose.

— Kaunovartotojų drau
gija „Nemunas” 1907 m. me
tais tuiėjo gryno pelno 800 
rub. Metinė apyvarta „Nemu
no” pasiekė penkiasdešimties 
tūkstančių (50000) rublių. 17.

[„Liet. Ck.”]
ŠIA ULIAl. Raupu epi-. 

demija. Šiaulių mieste ir ap- 
skrityj prasiplatino rauplės, 
kasdiena laidojo tąją bjauria 
liga mirusius jaunikaičius ir 
jaunas merginas. Ar gal kas 
tokiu jaunų, pačiame stipru 
me žmonių, nesigailėti? Žmo
nų vargas, nešvarus butai, 
tamsumas padeda labai daug 
ligos prasiplatinimui. Lim
pančioms ligoms padeda ir 
bažnyčia. Prie mukos, kurvi 
si įeidami k ra pijąs, tas vanduo 
nešte1 uklirg s nors ir šven
tas piaplatiua ligą. Žmonės iš : 
•sergančios vietos a tėję, labiau
siai motinos, kurios savo ser
gantiems vaikams tarnauja 
turi užkrėstas rankas, tūps j 
pirštus prie durų bažnyčios 
pamirko šventam vandenyj ir 
bučiuoja nukryžiavo! ajį.tokin 
būdu vandenį užnuo
dija rauplių nuodais, o lupo 
mis suteršia Kristaus kojas:! 
kada tame pačiame vandenyj 
mirko pirštus visi be skirtu
mo, tai su dideliu greitumu 
rauplėmis užkrečia visa para
pija. paskui greitai užkrečia 
savo kaimynę ir kitas parapi-j 
jas ir tnkstaučiais žmonės va
žiuoja į kapus ..

Rauplių liaimė pagamina 
irtam tikrus „daktarus'1. Jie 
vaikščioja po sodžius ir nešio
ja vaistus, kad juos išgėrus 
rauplės nepriliptų. Silpnuti?. 

(Žarija).

T
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Viešpaties Jėzaus Kristaus apsilan
kymas.

(Palaka apie Kolora ios (Amerikoj] atsitikimu*!.

Tamsiam kalėjimo požemy buvo ak
meniniai rūsiai. Kiekvienam tokiame rusvi 
sėdėjo po žmogų. Jie visi buvo kalėjimo 
viršininko nubausti už priešumą. Jie sėdėjo 
ant akmens aslos susirietę nes išsitiest ne 
galima buvo. Iš vienos puses stovėjo puo
delis su vandeniu, pridengtas duonos pluta, 
iš antros — smirdantis indas. Ir akmens 
skiepuos viešpatavo baisi tamsa, šaltis ir 
baimė.

Vienam skiepe prie lango stovėjo jau. 
nikaitis ir per gelažinius grotus stengės iš
vysti nakties dangaus krašteli, bet stiebda. 
masi ties langu, ruda siena dengė nuo jo 
mėliną dangą.

Tuomet junikaitis ėmė melsties:
— Tu, Dieve, ar girdi mane? Kas su

tvėrė šitą svietą — Tu ar velnias? Ar tavo 
šventa valia jį valdo ar piktojo kerštas?... 
Didžias neteisybes daro su mumis. Upėmis 
teka žmonių kraujas. Geriausieji mąsą sė
di kalėjimuos Męs žūnąm. Ir mums balsą 
pakėlus, mus muša žudo, kaip šunis. Jau
nas mergaites užplaka rykštėmis. Samdyti 
išdavikai laudžioja po mąsą namus ir par
duoda mus mųsų priešams (>o auksiną už 
žmogų, po du — už įskundą. Kas plakams 
vaitoja, tą geležimis kankina ir sako: tylėk! 
Bet męs netylėsim, męs šauksim: Dieve! 
kur-gi tavo teisybė? Dieve, pasiskubink 
mums su pagelba. kolai dar laikas!.. .Kris
tus. pasirodęs jaunikaičiui dvasioj ir teisy
bėj, tarė jam:

— Nenusimink, nes Aš su tavim. Aš 
tai(>at buvau žeminamas ir plakamas už 
meilę žmonių.

Bet jaunikaitis atsakė:
— Argi mums lengviau iš to, kad ir 

tave taipat kankino, kaip mus?
Bet Kristus atsakė:
— Toksai jau svieto įstatymas! Svietas 

iš pikto pradėtas ir mirčiai paskirtas, bet 
meile atpirktas. Nes meilė galingesnė už 
įnirti. Nėra didesnės meilės, kaip gyvastį 
atiduoti už artimą savo. Su kuo Aš snlygį- 
siu pikto tvėrimą? Jis kietas, kaip akmuo, 
ir šaltas, Ka:p ledas.

Tedega jūsų meilė kaip liepsna! Te- 
žiba ji kaip žaibas!

Pikto tvėrimas—tai nelyginant plieno 
uola prie durį} laimės rūmą. Kiekvieną jos 
dalelę jus turit atplėšt savo plikomis ran
komis, kolei jųsą pirštai nenudils lig pat 
kaulo. Kiekviena naujai atplėšta jos dalelė 
—kančiomis atpirkta, kraujais aplaistyta, 
kuomet visa uola suskils į daleles, tuomet 
tik teatsivers laimės rūmą dūris... Svieto 
įstatymas,-tai kova ir kančias,—ir nėra ki
tokio kelio... Kas pildo tą Įstatymą, tas 
Mano pranašas, Mano pasekėjas.

Neraudokit, kuomet jus persekioja, 
nenusiminkit, kuomet jus deda i kalėji
mus,—nes Aš draug su jnmis. Kur Aš jieš
kosiu savo pranašų ir pasekėjų?

— Ar kunigų tarpe, mūro bačnyčiose. 
prie gražiai papuoštų altorių?

— Jus Man esant ant žemės, dvasiš
kieji persekiojo Mane, kaip dabar peraia- 
kioja jus. Juk jie mušė Mane ir išdavė že
mės valdonams. Ir dabar jie garbina Mano 
vardą tik lūpomis, bet ne širdžia. Jie pik
tesni už stabmeldžius, nes šie nežinodami 
nusidėdavo, dvasiškieji gi nusideda, moky
dami kitus.

Jie skelbia meilę, o platina neapy 
kantą.

— Ar jieškosiu savo pasekėją valdovą 
ir valdininkų tarpe, puikiuos jų rūmuos?

Juk Man esant ant žemės, jie kankinu 
Mane ir pasmerkė myriop. Ir dabar jie 
mindo Mauo Įsakymus ugnia ir kardu. Jie 
vadina mane Karalių Karalium. Aš ne Ka
ralių Karalius. Aš draugas ir gynėjas visu 
nuvargintųjų ir prislėgtųjų. ...

— Ar jieškosiu savo pasekėjų karei
vių tarpe?

— Bet kareiviai uždėjo Man ant gal
vos arškėčių karūną, vinėmis prikalė Mano 
kojas ir Mano rankas prie križiaus.

— Ar jieškosiu savo pasekėjų turtui 
gąją ir gdingują tarpe, sotųją ir laimin
gųjų*

— Bet gotojo širdis negirdi alkanojo 
vaitojimų, laimingieji nemato kitų žmonių 
kančią, galingieji mindžioja sapnuosiąs...

— Aš ten. kur alkani, nelaimingi, nu
varginti. Ją tarpe Aš jieškosiu savo pra
našų, nes ir Mano pranašų širbis linksta 
prie nelaimingųjų brolių.

Mano pranašai su tikyba ir meile.
Jie skelbia teisybę prievartos akyse. J 
Už savo tikybą jie persiakiojami, nie

kinami ir eina ant mirties.
Kalėjimuos ir ištremtųjų tarpe Aš jieš

kosiu savo pranašą,—tų, kurie kenčia už 
tikybą ir meilę.

Juk ir Aš bu au ištremtas ir kalė
jau.

Per 2ū amžių tiktai ten Aš radau savo 
mokynius ir pasekėjus.

Nedejuokit, jeigu jus muša ir tremia.
Nes Aš atnešiu svietui ne taiką, bet 

kardą....
Vaikai sukils prieš tėvus, vergai— prieš 

ponus, ir taikios mergelės—prieš ginkluo
tus kareivius........

Nes dirvos jau nebeužderia. jau vaisių 
hebedueda.... Ir ū|»ės džiūsta . .. Kieto
sios uolos trenksmingai griūva, ir žemė dre
ba nuo skardo.... Jau arti atsinaujinimo 
gadynė!....

Jeigu bailusis elnias jau užpuola plėš
rųjį raini ir užmuša ji. — arti Mano gady
nė........

Jeigu lepusis jaunikaitis neliesigaili 
savo gyvasties,—arti Mano gadynė....

Baisaus teismo diena gali pereiti visą 
šalį, nes jos valdovai jau nokę ir pernokę, 
kaip rudens javai... Jų nusidėjimai, Kaip 
grudai nunokę, bira ant žemės.

Šios šalies valdovai, nelyginant vėlus 
vaisiai, ant šakos nudžiovę: jie dar kieti, 
bet trupus.... Audros kvapas juos nulauž 
ir žemėn numes.

Tuomet pranyks prispaudėjai ir į vi- 
šalis išlakstis krauliejai.
Žmonių keršto kardas pakils ant ją. ir

veltui bus tuomet verksmas ir dantų grie
žimas.

Nes vėją sėjas, audros sulauks.
Jūra manąs suvaldyt, vilnyse paskęs...
— Ištikro, ištikro sakau jums: dar jus 

savo akimis išvysit keršto teisybes dieną.— 
Baisaus Teismo dieną!. .. .

Tais žodžiais užbaigė Kristus—žmo
gaus sūnūs, Dievo sūnūs.

(Pabaiga.).

sas

.,O saule, saulute, šaltini gyvybės! 
Visus vaikus gamtos tu apšvieti, šildai, 
Tu siunti ant žemės visokias grožybes,— 
Prisakimus Dievo k uogeria usiai pildai:

Kad ateina gražus pavasario laikas.
Nuo tavo spinduliu atbunda kvietKe-

[liai;
Tu visiems suteikti linksmumą ir spė-

[kas,—
Giriose pragysta darbingi paukšteliai. 

Kieta pluta žemės spindulius pajutus 
Atšyla ir duoda vaisins kuopuikeusius: 
Šilumai užstojus iš debesų lietus 
Neša ant žemės vandenis didžiausius.

Kokia didi spėka! Tai vis darbas tavo!
Vis tu aprūpini labą sutvėrimo: 
Po visą pasaulę tu spindulius savo 
Be parstojo sklaidai nuo savo gimimo? 

Negali gyventi nieks be tavo šviesos,— 
Tu esi motina visu sutvėrimą: 
Koks augmenio diegas prie tavęs netiesias. 
Kad tu duotum spėką dėl jo ažaugimo!

O tuo tarpu žmogus viešpats sutrve- 
[rimo,

Viens per visus amžius kenč1 vargus
Į nelaimę:

Pasakyk dėlko jis po savo gimimui
Neš ant (tėčiu jungą su didžiausia

(baime 
Dėlko nesupranta padėjimo saVo. 
Geradėjais skaito kankintojus žmonių? 
Argi neapšviečia ji spinduliai tavo. 
Kad nepatėmyja apgavystės, moinif

Pažvelgk tu aplinkui iš savo augšty-
j bes: 

Visi žmonės vargsta—ir jauni, ir seni: 
Nors ant žemės yra didžiausios gery-

I l»čs,
Bet iš ju naudojas dikaduoniai vieni. 

Visur neteisyliė! I no tarpu kad vieni 
Be vargo ir triūso kranu' turtus didžiau- 

[ si iis.
Vargšai—darbininkai kas nakti ir diena 
Dėl lalio pirmąją kenč vargus baisiausius. 

O saulė, saulutė, šaltini gyvybės!
Visus vaikus gamtos tu šildai, ap

švieti,—
Duok ir darbininkams pažinti link

smybes,
Lai dauginus nespaudžia ju retežiai

| kieti? 
I^ai spinduliai tavo apšvieč darbininkus 
Pabrikuos, urvuose, po stogu šiaudiniu: 
Lai duod' jiems pažinti savo viršininkus, 
Kurie jiems uždėjo junga gelažini....

Tu spinduliais savo paaiškink jiems 
L protą,

Kad jie pripažintą naudą apšvietimo: 
I^ii dusia žmonelių vargais išvagota 
Ant galo pamato sieki sutvėrimo. 

Tada—tai supras jie savo padėjimą, 
Pamatys nelaisvę, visokias suktybes,— 
Ir apsiginklavę kardu apšvietynio 
Eis prieš savo priešus vien vardan teisybės“. 

Biliūną*.

t

I

- -. -
Mokslinčiaus n u o m o- 

n ė .
šiuomi pranešame gue- — Visi pasakoja, kad inir- 

dotinai lietuvių visuomenei, tis labai yra sunkus ir baisus 
kad parsiduoda čeveryką dir- dalyka 
btuvė. Kas nori pralobti, te
gul pasinaudos iš progos. 
Kreiptis reikia šiuo adresu:

A. Kellėy.
13 River st.,

West Lvnn, Mass.
<’l

PRANEŠIMAS.

ANT PARDAVIMO.

Storas valgomą daiktą. Biz
nis gerai išdirbtas. Atsišau- 
kit i „Keleivio” redakciją.

28 \V. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

TE.MYKIT!
Dumiu puikiausius : 

mus ir valgius.
Šiuomi pranešu, kad uz 

prieinamą visiems kainą gali
ma gauti puikiausius meb
liuotus (su visais rakandais) 
ruimus sr geriausius valgius 
pas:

mi

A."Wahpa,
15 Culumbus avė.

Roxbury, Mass.
t b.

Pąji< škojimai.

Pa j ieškau savo pusbrolio 
Vinco Vendovo, Suvalkų gu
bernijos, Naumiesčio pavieto, 
Liesnistvos valsčiaus, Slaba
dą kaimo; pirma gyveno Cle- 
\veland, Oliio, 2166 Hamiiton 
st., o < laba r nežinau kur. Jis 
pats ar kas kitas teiksitės 
duoti žinę ant adriso:

J. Tumosa,
26 Mariem st, 

\Vorcester, Mass.

J ieškau darbo.
25 metu amžiaus su 16— 

metinia praktika kaip kolo 
nijališkoje vaizboje, teip ir 
galenterijinej, groserinej ir 
universališkoj; negeriu ir ne
rūkau: kalbas moku: lietu
višką, lenkišką, rusišką ir vo
kišką. Turiu gerus paliudi
jimus. Reikalaujantieji 
kit šiuo adresu:

Robert i r
55 Spragile st. 
Montello, Mass.

J. TOKAI.

rasv-

už-

, toks paprastas 
tamistą panašus.

suskaitė.*

kūno pajautimą'

Ilga s m o k 1 a s .
'levas: Mokįkis. vaike! Kas 

ilgai mokinasi, tas turi daug 
pinigu.

Vaikas: Ar tai tiesa, 
kad kas 
mokslą, tai ir 
turės'

Tėvas: Teip,
Vaikas: O, tai 

turbūt kokius tris šimtus me
tu mokinosi, kad teip daug 
pinigą turi!

Geras amatas.
Jonuks pabėgo nuo meiste

rio. pametęs mokslą. Tėvas jo 
klausia:
— Kuom dabar nori būti?
— Darbiuinku,- sako Jonu
kas.
— Kokiu darbininku? —klau
sia tėvas.
— Streikuojančiu!

te ve, 
turi daug mok- 

pinigą daug

vaike!
Rockefelleris

s: man rodosi kad tas 
netiesa, nes ir didžiausias 
kvailys numirt moka. ..

Pasigėrėjimai
Yra malonu tokius laiš

kus padėka vonių pagar
sint laikraštyje, kaip rašo 
dekavodami New-York Me 
uitai Institutui Dr. E. ( t ol 
lins už parašymą garsios 
knygos „Vadovas in Svei
katą“. Yra tai žmonių laiš
kai:

„Mielas Profesoriau: - Knyga, 
kui'iąiuan prisiuntčt atauntus steui- 
|>a<. Kaip skaičiau knygą „Vado
vas in Sveikatą“, tai iš žingeidumo 
net seilės ltėgo, rodos, kad Įmany
čiau tai i savo širdiisjdėčiau irdie- 
ną ir nakti su savim nešiočiau, tai 
yra veikalas, kuri jokiais pinigais 
negalima apmokėti. O sviete, kaip 
giliai J us daktarišką pasiekėte' Man 
nulos, kad .Jus už Salamoną mand 
resni, kokia tai išminčių Dievas 
Jumis apilnvaįlojo. Kad Viešpats 
prailgintu .lusu gyvenimą ant ši<>- 
Želllvs.

Su guodone,
R. Butgenis. 12 Fleet st., Boston, 

Mass.
„Malonus Pone: - Odabarap- 

znaiminii, kad knygą, kurią Jus 
man atsiuntėt, perskaičiau visą, 
bet labiausiai mane užinteresavo 
apie moteriškių dalykus, kaipgim- 
dimą, teip skausmingos mėnesines, 
baltųjų plovimus ir gumbo ligas, su 
visokiai* paaiškinimais ir paveik
slais, nuo ko ligos paeina ir kaip 
nuo ju išsisi-rgėt, teip pat ir išgydi- 
ti. Turiu pasakyt, kad kas tą kny
gą skaitis, tai nereikalaus vaikš
čiot pas visokiasragaiias ir užžadė
tojas, kurios tik sy savo išmistais 
ir visokiais žadėjimais girdo, o tie 
bobiški ragan.-Svirnai ne kartą musu 
seseris i grabą nustumia.

O dabar aš dėkavovlama I)r. 
E. (Collins Medical Institute už 
suteikimą tos knygos, katrą rodyju 
kiekvienai moteriškiai ir mergi
noms perskaityti, tai mokės kaip 
būt sveika, laiminga ir mokės išsi- 
sergėt, kad neipulti i visokias ža
bangos. Liekuosi viso gero linkė
dama, Xavera Kalapaitis,

Box 96, Middletovvn, Ohio. 
„Darbingas Daktore Dr, ( ol- 

lina Med. Inst. - Teko man skaity
ti. .Justi naujai išduotą su išdidi
nimais knygą, „Vadovas in Sveika
tą“. Kadangi labai patiko, tai siun
čiu savo padėką kaipo nenuilstan
čiam darbininkui dėl labo musu 
tautos ir gelbėjimo nuo ligų per 
apšvietimą, sulig pažinimo anato
mijos bei sudėjimo žmogaus kūno ir 
sulig lytišku r> ikalu. Kadangi lie
tuviškoj kalboj pirmą kart man te
ko tokią knygą skaityt, o kad my
liu knvgu skaitymą, tai perskai
čiau galas nuo galo ir turiu pripa
žinti, kad tai viena iš geriausiu 
knvgu, kuri atidaro žmogui akis; 
dabar tikiu, kad per nežinvstę jau 
nelvsiu i ligos nasrus. Suguodone, 
A. I’. Manaitis, 170 E. North Avė., 

f. < hie-ago, III.
Kiti daktariai tik už ke

letą žodžiu recepto, dolerius 
atima o Dr.Collins Institutas, 
dideles knygas parašo ir do
vanai mokina kaip nuo ligą 
apsisergėt kas malonu. Lin
kėtina. kad kiekvienas skai
tytu „Vadovą in Sveikatą“ * 
Collins iMedical tostituf3140JWest 

34 thstreet New York, N. Y."

A ICT A Ct! GARSINGOJI LA-KAIMASM ___________
JAU IŠfcJO IŠ PO SPAUDOS LIETU- 

. V1ŠKOJ KALBOJE. Ji parašyta vieno 
iš geriausiu raštininku Amerikoje p. Up- 

, ton Sinelair. „KAISTAS” teip žingei
di ir visoj pasaaUje reikalaujama, kad Į 
ls-ką visokiu kalbu išversta. Mums 
tuoni akyvesnė, kaip Amerikonas aprašo 
Lietuvius nuo išlipimo iš laivo—visą sry- 

, veuimą Amerikoje, vienu vargas, kita 
lėbavimus kaip zerkole perstata. Per
skaitęs,, R.“ gerinus pažinsi Amerikos 
gyvenimą negu daug metą gyvenęs ir 
visu suktybią paslaptis, kaip padaro di
delius pinigus, jog nieks Tavęs negalės 

■ prigaut. KNYGA aiškiai parodo kaip 
. piniguočiai barbariškai išnaudoja ir ap

gaudinėja darbininkus, kaip išgėdina ją 
moteris, suardo šeimyną gyvenimą, ir 
pastūmė į paleistuvystę, teippat kaip ant 
mėsos skerdinyėios primaišo visokią 
biaurybią ir nuodijant žudo žmones. 
„RAISTAS“ pilna akyvumo, kiekvie- 

• nani ji labai nandinga perskaityt — v pa
ti n irai kalbėtojams. Ta knyga sąjndino 
žmoniją, sudrebėjo parlamentai ir Ame
rikos prezidentas. „RAISTAS“ yra 
tai stora, didelė KNYGA, jos prekė kaip 
ir angliškas originalas: kuris atsius 
1 dol. .>0r. apturės tą svarbą veikalą.

Siunčiant pinigas reikia ad resno t:
J. Naujokas,

MadKoo Są. Sta box 189. NEW YORK. N. Y.

X
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Užlaiko puikiausius gėrynaus. alus, ėlius 
visada švieži, vyną: ir visokį likienai 
koger:ausi. Gervinus dėl veselijų. krik
štynų ar še:p balių siunčiam į namus.

LIKTI VII’ UŽEIGA
CHAPLIKA

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

SIECEL EROS
Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys; 
Aius, vynai mus gardžiaus..

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broadway ir 259 D. St.. 

South Boston. Mass.

Musų kostumer- 
kriauciska dirbtu' 
yra didžiausia visu

A menkėj.
Męs dirbam tikt 

aukščiausios kliasc- 
siutus visokios stai- 
ios ir kožuas siutai 
musų darytas yr. 
atsakantis, nes gv;i 
rantuojant, kad bu 
užganėdintas kožnas
musų kostumieris. Męs parduodam už 
žemiausią prekę; te : .1 maionėtume per
statyti musų agentą V INTĄ, kuris vi
siems žinomas ir užsilikimas. Viską kas 
t>us ordeliuota per jį. męs p irtai gvaran- 
tojam ir pasirašont.

SIEKE L B K O*..
3s7 VVashingtou st . Boston, Mm 

Tel. 4485-3 Main

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plaukų

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos laba; trumpame lat^ 
ke. Vietoje senų atauga : -uji. gra 
žus plauks:. Visokia informacija 
dykai Artesnėms /.ui nts -etkia ra
šyti įdedant krasos ženkle:;

J.- M BKUNDZA (O
Broad ivay A So. 8-th st.. 

Brooklvn-N’ew York.

VISKAS PIGIAU!
l>el pratuštiniiuo i ietos.

Pranešu, kad męs partraukem 
daugybę visokiu apredalu pavasa
riniu ir vasariniu dėl iueteru ir vy
ru su didžiausiu pasirinkimu ir už 
gigiattsią prekę. Teipgi. išpirkus 
už 5 dol. gausite už 10.0” dol. 
štampu. .Atsilankykit <• persitik
rinsite.

THE OUTLET
.'W."> Bkoadway. Beiveen E. A. E. Sis.

SO. BOSTON, MASS.

Teisingiausia
Aptieka.

Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo* visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Negalė
dami atsilankyti, tai telefonuokit.

Jchn J. Lewery & Co.
Kaupas 6-tcs 168 D. st

• Sc. Ecstcn, FZcSS.
Telephone. 2102? so. 1'-ston. Mass

TEISINGIAUSIA (R GORIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. Bežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pas 
vartoja teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius K- ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- BroeCvvay kampas Dor- 
cbester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eipiesą gyduoles prsiusim

ŽODYNĖLIS 
greičiausia išmoksi angliška 
E5T KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisytą 
pagal geriausį kalbamokslinį būdą, be ki
to pagelbos išmoksi kalbėti? skaityti ir 
rašyt. Kaina tik 60c. Galima gauti pas 

M. PALTANAV1ČIA
IsMillbury St, Worcester, Mass.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotografistą:

( ASSILLO STUDIJA.
37t> Broadway,

So. BOSTON, Mass
\ ra tai viena iš geriausių 

fotografižku studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus y vairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt tau patin- 
kamiausius.

, Iš mažų fotogrfijų padaro 
didelį paveikslą, krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio
376 Broaduay,

So. Boston. Mass

ir
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G. B. Wernick
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t Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga .Vadovas in Sveika
:anti re. .J:?.ųwj$it>s dalykus, kurie suteikia sveikatą ir la oęl 

SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS. naujausia jos dababartine la 
ij visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo ligų apsiserf" 
žmegaas gyvenime, kaip ir pastoti laimingu: pripHdy‘a 

j DAKTARU SPECIALISTU, COLLINS N£W YGHii 
t. INSTITUTO ir išleista.

- ■ -i.i-d.'. ir kaip jas greičiausia
.• ’ >!:: 1 l \rus.

::2U!iri, ir p<ulapt iš. aiKlontriant ženybinio lvr:<ko gyveninio 
t i-įvesti, kad bitu laimingu. Lygiai daug painok::ii»iU-iuU!‘in:ls!’ 

>•:. ■ j protiškai, lytiškai ir ant sveikatos.
; : - ntietn- męs rodijuitic s’...:; - \ ;ip:e iHspepsij;', tl«.‘isii::iiiz!l‘::*

. Gsokias Vyrą ir Moterą ligas. Kuriant rupi si.-tLuT. i.-L-.n. u - -'-
- i S'.EIK'.TĄ” parsitraukti, n.-s netrukus ir ši e.i-kulinv - .-atida tarp 

T :.::yaą reikalinga turėt kiekvienoj Šeimyn-j ir pavi. i iot”‘ M 
5TA-;ėiu EG2EMPLS0SIU ATSPAUSTA Li TA KMYGA KAŠTUuiA 45 CE.YYuS 

tai kiekvb.i;^ apturės ja dovanai, kuris tik atsius lO.-<-:!;:1 ui.tt-k «:• Pr'-
. VAlKiVAS 1 S\ hiKATĄ ” gaus | ią knygai, ku. i jau daug ė."11" *“ 
ro ;sularė; už tai ji ir naudinga v sietus. j

visada adresuoti KscyK lucj&us. kad&ngi ir šils psskutino I3.111& netrukus išisb^igs. |

The Collins New York Medicai Institute,
140 VV. 34 sL, New York, N. Y.

d®* <Sš©i=- --«£^

* daug pridėjimu ir išaiškifihnu an 
j išsigydyti ir aky *u paslapty' -j 
f padidinant su viršum 2'30 ia;..!

i
f

i f’ Uit

Šitoj knvžroj russle visiko. l_ ;

moterų visokios irlvtisk* s r.

Vadovas ifl Sveikata 
kad per Ivtiška isdyk

Kiekvienas skyrius šįi-.s k. y .
Plaučiu ligas. Širdies ir lukštu. K- 
mas, tegul pasiskubina t:>. kuy . t. .. V AI 
3 milijonų lietuvių tuojau* iš*isklk.

NORS PASKUTINĖS LAIDOS DALU ... 

liet kad ji išduota visuomenei.
siuntimą ir savo aiškiai parašytą asire-::

išgelbėjo ir 

Rašyk tu

ir
Klimą pergalėti, npru-yta vj.- - •

>

a

Dabar laikas naudokitės visi!
t. 11 \,. t t <l( t t > -t i >.,0 gražiais batsals ArBMHiykSa

■' h »l“. Triubu ir daugybe vi-okis
m z,. u lu,lruiu..otu. G. ru t>zkgQrėlmauk»»aui«».vl»okia 

du. L-nennsiliu.it. ru Britvu. Albumu dėl fotugrabju. R-vob 
r.u, Stn. *bu. 1... ktnkiuiu Liampukiu. Robiuiu Litaru, A.tre« 

aaiu Peikiu. Ptuk.uu auksiniu [touuUin p. nj. Gramatikų. Žo- 
*'>',ri’ku ir Malda kuy su. vi-okiu gražiu Pvpi.ru dėl ra- 

►Jiuo gr. n,a.u >u vl.-vkiai- ap-kaiums:. ir daiuomu. turim..- ui
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4f. WILKEWICH 112 GRANO S T., BROOKLYN. N. Y.

l’zlaiho geriausio
Kilaus Vyno. Likierių 

Cigaru.
Pardavimas šeimynom mūsų

Sl’l .< IA1.IŠKI MAS.

3O> Seeoud So. B< stou. Mass

TEL. 22148 RICHMOND

I,OOOS> DYKAI pX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

nuo 9 iki 13

I
RODĄ DYKAI- Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedčliontis

DR. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. 6 CH1CAGO, 1LL.» U. S. A.

MOCKAUS TEATRU CO.
Perstatines teatrus Šiuose vietuose:

15 ir lb d Griunlžio (Dev ), Yocaus salėj 537 Coliu- 
sville avė. E. St. Ix>uis, III. **
18 ir 19 Gruodžio. Cliapas salėj Westville, 111. 
Prasidės nuo 8-tos valandos vakare. įžanga 25 cen. 
Uzprašom susirinkti kuoskaitlingiausiai,

Su guodone Mockaus Teatru ( o.

LIETUVISzKAS : KOTELIS
NEW YORK

— Gėriausis galiūnas — 
Klausk apie Teofil Kordaševvcki, 
nes gausi geriausių gerymų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115 & 117 Dcrchester avė. and 
1 & ly-a.Divisicnst. So. Boston 

Telephone 21068 So. Boston

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą VVomans Medieal 

College Balti niore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gvdoles.
Ofisas randasi: 28 D Broadrvay 

So. Boston? Mass. ir
589 Erauklynst Cantbridge. Mass. 
teip kad ant pareikalavimo Cam- 
bridg’iui galiu būti, o So. Bostone 
visada galit rasti.

G E R I A U Si A S

IR A VISI VYRAI!Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broad way So. Boston, Mass*

Gėriausis So. Bostone
Lietuviškas Siuvėjas.

APGARSINIMAS
Perskaitęs atmink!

Dr. S. Andrzejevvski

A FTIEK.A

222 W. BROADIVAV

Vienatinis lenkiškas Dentista
Ofiso valandos:

Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S po piet.

Bronszteino

kaip

Shavnnnt avė.
Boston, Mase

Pu'.kiaustąkriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes galim* ją 
tau tuoj padaryt.

Z BUDKECKIS

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broli ii ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuves į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas 

Ofisas atidarytas nuo S vai. ryto
11 valandai vakaro.

Jurgis Bartašius
25> VV. Broa.hvay So. Boston, Mass.

349 Harrison a
Boston, Mass

KOMPASAS DYKAI
Jeigu prisiu 

si 22 centu, 
stempomis dei 
užmokėjimo 
pačtos k 
lai męs 
siusini 
pasą dy kai 
Męs užlaikėm 
visokios rū
šies laikrodė
lius ir v sekiev 
parduodam už tokią pa* 
iš fabriko. Adresas:

ProHdenee M f
P- P Bei 1310 Providence R -1.

Reikaiii gas kriaiičius
Reikalingas kriauČitts, kuris ne

seniai pribuvęs i.- Lietuvos ir mo
kėję6 siūti Lietuvoj. Gera proga 
išm okti darbą pagal amerikonišką I 
madą. Užmokestis pagnl '• rtę 
A.sišaukil pas:

J. P. Garmus,
1204 St. Clair avė. N. E.

Cleveland, Ohio.

VIENATINIS :
W. RAŽUKO, 7 Washignton .St
g u važiuojate į Lietuvą arbl 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipg: atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant sztpų už durbinlnkus. '*’•;

Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmyktt gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

mintas ražukas

Lenkiškai Lietuviška
Pirkit cigarus ir sigarčtnsnanjo 

išdirbinio
Partraukem puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausiu pipkių. o 
kendžių kendžių! kokių dar nė ne 
buvo.ceigaetu giizu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodvvay, cok. C st 

So. Boston, Mas-

APTIEKA

JUOZAPAS J. ALTMAN, 
Gcležkelio bilietų ir laivakorčių agentas.

N eta riu šns: Padarau
visokias doviemastes. 
dokumentus ir t. t.
Siunčiu pinigus i visas 

-dalis svieto p4g.1l pigiau 
sį kursą. t<- pgi perku 
ir parduodu pinįgus vi 
šokių šalių ir siunčiu 
|e-r ekspresu j užsienį 
visokius daiktus. Pa- 
sažieriits paimu tiesok 
i- namų ir pristatau į vintą. Per rubežių parvedu 

mažiausios baimės, u.-s esu užsistatęs 815.0011 kaucijos.

35 I Harrison avė. Boston, Mass.

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados mot<-ri-kų žieminių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Tei[ gi perrėdau papuošimus ir pertaisau 
se> as kuopuikiau-iai už prieinamiausią 
prekę. Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone

I

1

M iss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston Mass

Daniel J. Kilej
So. Bos ton, Mass.

Mes laikom lietuviška klerką• • 
i čia gali susikalbėti savo kai 
jboj. -Meldžiam visus su reika 
■ lais atsilankyt.

Sustok!Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas

' So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakutės. keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
rėdų. Teipgi paleidliame už pigiau ir vi
sus kitus t» vorus, kaip tai Rufarelius. 
valizas ir visokius kitus daigius, kokių 
kas tik reikalauja. NVpamir-kit vietos.

128
I SAC'OVVITZ.

Broadvvay (tarpe A ir B 
gatvių) S. Boston. Mass.

Lietuviszkas D-ras M. Zisolman.
7 Parmenter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gv 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
{.repais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare Telephone 1967—3 Richmond

257 Hanover Street 25

BOSTON. MASS

I

nennsiliu.it
Pvpi.ru

