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Iš Suomijos.
Suomijos reikalai pirmiau 

kiek virtę gerojon pusėn, da
bar vėl pa krypo blogojon. 
Rusų vyriausybė vieton atsi I 
saKiusiųjų paskyrė keturis 
naujus senatorius, bet iš jų 
tik vienas tikras Suomijos gy
ventojas, o kiti trįs ue, o pa- j 
gal įstatymus Suomijos sena
toriais gali būti tik tikrieji 
Suomijos gyventojai. Beto už 
netarnavimą kariumenėj caro 
manifestu Suomijai paliepta 
už 1608 ir 1606 m. užmokėti 
30 milijonų markių [po 10 

senatas peržiūrėjęs durnos tai- metams], o toliau kas me- 
sykles, atrado reikalingu pa- tai vis P° 1 mil- m-kių pridė-; džiojoj Badeno- Kunigaikšty

4.x o/t __ k. —x t __ _ _______ »

IŠ RUSIJOS.
Dilina aprubėžinota.
Atsidarius šį rudeni durnai 

po vakacijų išnaujo, tapo iš
duoti ir nauji įstatymai, ku
rie aprubeziuos jos sauvalę, 
kurios ir teip jau ji neturėjo. 
Tuos Įstatymus išleid > nuo se
niai su dilina kovojantis se 
natas, kuris Rusijoj yra pri
pažintas, kaipo aukščiausia 
įstatymdavystės įstaiga. Tas

naikinti jai teisę rūpinimosi 
apie rinkimus, atrado reika
lingu durnos komisijoms atim
ti teises reikalauti nuo val
džios kokių nors išaiškinimų 
ir reikale šaukti kokių-nors 
dalykų žinovus. Toliau sena
tas aprubežiavo durnos pirmi
ninko teises, kad tas negalė
tų durnoj atimti ministeriams 
balso, pertraukti jų kalbą, 
negi bausti už peržengimą dū
mos taisyklių.

Atitaisymas.
Peterburgas. Pasklydo gan

das. kad M. Čaikovskis ir vėl 
likos pasodintas kalėjimam 
Tos paskalos paleistos be jo 
kio pamato. Revoliucijonie- 

.. rius Čaikovskis yra po kauci
ja, bet liuosas kol nepasi
baigs jo byla už dalyvavimą 

• revoliucijos judėjime.

Paklausė davatkų.
Varšava. Spalio 26 d. apie 

vidurnaktį policija įsiveržė 
redakcijon laikraščio ,.Myšl 
Niepodlegla” [„Neprigulmin- 
ga Mintis”] ir su konfiskavo 
A.Niemojievskio veikalą „Die
vas Jėzus”. Niemojiewskis 
yra vienas iš pažangiausių 
Lenkijos raštininkų ir sykį 
jau vyskupo Įskųstas sėdėjo 
kalėjime. Dabar gi „Kurjer 
Poranny” praneša, kad ant
rą skundą ant Nieinojietvskio 
raštų policijai įdavė Censta- 
kavos davatkos.
Išima paskandintus laivus.

Į Peterburgą atėjo* žinia, 
kad japonai dabar stropiai 
darbuojasi prie išėmimo, pa
skandintų rusiškų laivų laike 
paskutinės karės.
Suėmimas Socijal - demo

kratų.
Valdžios pataikūnė ..Novo

je Vremia” džiaugiasi, kad 
policijai pasisekė susekti ren
giamą Maskvoj socijal-demo
kratų susivažiavimą ir suimti 
tos organizacijos narius.

Socijal-demokratų plianai 
durnoj.

Peterburgas. — Socijal-de- 
mokratų dūmos frakcija savo 
susirinkime nutarė reikalau
ti, kad visųpirmiausiai durna 
užsiimtų įstatymais, kurie už
tikrintų darbininkams aprube 
žinotą poilsio lai ką. užtikrintų 
apnibežinotą dartio laiką, už
tikrintų apsaugojimą nuo ne
laimingų atsitikimų ir dauge
lį kitų reikalavimu bus du
rnoj pastatyta nuo socijal de
mokratų, kurie kovoja už dar
bo žmonių tiesas. \

Boston, Mass., 11 Lapkriczio |November| 1909 m.
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Užmušėjas kunigaikščio 
lto suimtas.

Charbinas, MaudžurijaT — 
Korėjietis Juthan Augau, ku
ris nužudė čia japonų kuni
gaikštį lto, liko suimtas rusų 
policijos drauge su kitais 
suokalbininkais ir perduotas 
japonų valdžiai, kuri nuga
beno juos į Seulą ir ten bus 
teismas.

Socijalistai sumušė.
Berlynas, Vokietija. — l)i-

Šachui norisi vėl sostą at
gauti .

Teheranas, Persija. — Pra
neša, jog pasamdytos šacho 
puslaukinės gaujos plėšikų 
apgulė miestą Ardebil. Nau
ja persų valdžia išsiuntė ka
ri umenę.

Mat numestas nuo sosto ša- 
. chas bando visokiais budais 
sujudinti Persijos žmones, o 
turėdamas da nemažai savo 
šalininkų, ypatingai dvasiš- 
kijos tarpe, tikisi išnaujo už
griebti sostą, bet tas jau tur
but nepasiseks nabagui.

darbininkus, kurių rankomis 
tas turtas likos padarytas,tas 
dievobaimingas žmogelis vi 
sai užmiršo.

Auka tikėjimo prietarų.
New York- — Ant Kilis ls- 

land emigrantų namuose pa
simirė ką tik atvykusi jauna 
žydelka. Per visą kelionę ji 
nieko neėmė į burną, nes ant 
laivo nieko nebuvo „košei”, o 
bijodama papildyti nuodėmę, 
,,pagoniškų” valgių nevalgė 
ir teip nusilpo, kad atvažia
vus į Ameriką ant laivo pasi
mirė.

NUO KOKERPONDENTV

Metas V.

ti iki nesieks 20 mil nik. me- stėj šįmet baisiai likos sumuš- 
tams. Apart to laikraščiai ra-; ti klierikalai (kuniginiai) ir 
šo, kad vyriausybė nori Vi- kiti atgaleiviai. Paskutiniuo- 
borgo gub. visai priskirti prie se rinkimuose i Badeno seimą 
Rusijos t. y. atimti visą kons- išrinkta 20 socijalistų, 17 li- 
tituciją ir t. t. Dabar-gi jau beralų [pirmeivių], 6 demo- 
nuo sp. 6 d. Į Suomiją trau- kratai ir 2 konservatu. 
kia rusų kariumenę — kazo
kus, gvardijos, pėstininkus, 
artilerijos ir kt. Ko jie nori?

Ruinford Falls, Me.
Spalio 26 d. čia atsibuvo 

tikra tragikomedija. Lietuvis 
t J. Š. tolei gėrė su savo įna- 
. miais kol nuvirto nuo kojų / 
. ir užmigo. Įnamiai [„burdin 
į gieriai”] buvo stipresnių ner

vų, nes visi galėjo da nueiti 
į savo lovas atsigulti, tik vie
nas jų pasiklydo ir... įrėp- 
liojo ne į savo kambarį. Jis 
mat išgirdo iš ten balsą: „Eik- 
šen pas mane, Joneli...”

Apie pusiaunaktį pabudo 
mųsų šeimininkas ir, pama
tęs, kad jis guli ne lovoj, už 
sižibino žiburį ir nuėjo lovos 
jješkoti. Atėjęs į savo kambarį 
pamatė, jog jo "dėtoj guli kitas 
prie pačios. Šeimininkas nie
ko nesakydamas sužadino vi
sus įnamius ir nuvedęs į savo 
kambarį visiems parodė, kaip 
musųJonelis saldžiai miega. 
Ant rytojaus išsiėmė ,,var- 
rantą” ir abudu suareštavo. 
Vienas kaimynas moteriškę 
išbelavo, kuri pareidama nu
sipirko degtinės ir su savo 
vyru susitaikė. Ta visa ko
medija kaštavo musų lietu 
viams kelesdešimts dolerių. 

Išmintingas beprotis.
Curtis Bay, Md.

Darbai čia eina silpnai.
Lietuvių randasi 50 šeimy

nų. o pavienių da daugiau. 
Nekurie jų savo namus turi. 
Yra dvi lietuviškos krautu
vės ir gertuvės. Apsileidimas 
ir nenoras apsišviesti pilnai 
viešpatauja. J. Geiževskis, K. 
Gabrielavičius. ir A. Radaus
kas 2 d. lapkr. surengė susi
rinkimą ir sutvėrė pašei pi nę 
draugystę iš 14 narių. Drau
gystė rūpįsis supažindinti 
lietuvius su Suv. Valst. teisė
mis ir surėdymu, lavįs lietu
vius protiškai ir doriškai.

Šviesos mylėtojas.
Cambridge. Mass.

Tai didžiojo Bostono prie
miestis, nevisai mažas mies
telis; gyventojai daugiausiai 
darbininkai. Lietuvių apsi
gyvenusių ir-gi yra apie ke
letą šimtų. Inteligentijos ma
žai, gaila! Kur inteligentijos 
stoka, ten ir progresas daug 
silpniau žengia pirmin. Bet 
ką darysi? pasiskolinti nega
lima. Seniau čia buvo susi
tvėrusi teatrališka kuopa, bet 
atlošus Br. Vargšo dramą 
„Pirmi žingsniai”, kuopa iš
iro. — Išsidalyjo pinigus 
ir išsiskirstė. Dailės laukas 
liko tuščias. Bet tuojaus iš 
tų pačių atsirado mėgėjai-ak 
toriai, kurie nenorėjo dailės 
lauko palikti gryno-tuščio ir 
susirinkę 24 d. spalio sutvėrė 
kitą teatrališką draugiją, ku
rią pavadino „ Aidas”. — Pir
mininku draugijos išrinko J. 
B. Bronišą, sekr. A. Jurevi- 
čiąir režisierium A. Žymontą. 
Nutarta tuom tarpu pastatyti 
ant scenos „Audra giedroje”, 
o toliau draugija ,,Aidas” 
darbuosis teip, kaip gyveni
mo aplinkybės leis ir kaip 
žmonės tą darbą parems. 
Tuom tarpu, nors kaip sa
kiau maža inteligentijos, bet 
mėgėjų-aktorių yra visai ga
bių, kurie išėję ant scenos už- 

, interesuoja žiūrėtojus ir savo 
užduotį atlieka atsakančiai. 
Jei tik ta energija ir tas no 
ras pas juos nežus, galima 
bus pasidižiuoti iš jų darbo. 
— Tokie tai kultūriniai dar
bai mųsų padangėj.

A. Žmogus.

Bayonne City, N. Y.
Oras gražus, darbai eina 

net braška, bet braška darbi
ninkų ir nugaros; gauti dar
bas nėra sunku, tik uždarbiai 
neperdidžiausi.

Lietuvių čia gyvena pusė
tinas būrelis. Turime parapi
ją ir vedam ją beveik socija- 
Estiškai: prabaštelis gauna 
kaip tik aut pragyvenimo ir 
nieko dauginus. Gyvuoja teip
gi dvi pašalpos draugystės 
ir LSS 36 kuopa. Norspra- 
bašteliui tas nelabai patinka, 
bet mažai kas ant to paiso, są
narių prisirašo vis daugiau ir 
visi gyvenam sutikime.

Juozukas.
Edvardsville, Pa

Darbai eina gerai; jei kas 
neturi darbo, tegul čia atva
žiuoja, o jei tik dirbti norės, 
• lai bą gaus.

Lapkričio 7 d.6 vai. išryto 
ant gavės radome negyvą lie
tuvį [o kaip jis vadinosi? 
Red.]. Jis grįžo iš karčemos,

„Dievo motina” apiplėšta.
Iš Varšavos šiądien prane

ša, jog plėšikai, kurie apiplė 
še Censtakavoj „stebuklingą 
Dievo motiną ’, išnešė aukso, 
daimantų, žemčiūgų ir kito
kių brangenybių ant 6 mi
lijonų rublių.

Šveutvagystė tapo patėmy- 
ta anksti išryto, kaip tik ati
daryta bažnyčią susirinku
siems žmonėms, tarpe kurių 
buvo privažiavusių iš visų 
Lenkijos kraštų pasimelsti 
prieš, ,stebuklingą’’pa veikslą.

Apiplėšimas „Dievo moti
nos” iš medegiškos pusės nė 
ra teip blėdingas, kaip iš mo
rališkos. Žmonės šventai bu
vo įtikėję į „stebuklingumą” 
to paveikslo, o plėšikai paro
dė, kad jokių stebuklų tame 
nėra, nes viską galima nuplėš
ti ir parduoti žydams.

Dabar bažnyčia stovi užda
ryta ir daugiau ,,stebuklų” 
turbut jau niekas nedarys.

X

Mokslaėiviai sustreikavo.
Cleveland, Ohio. — Pra

džioje šio mėnesio sustreika
vo čia 250 mokslaeivių abiejos 
lyties. Vyrai dėlei neparan
kaus pliano lekcijų, o mergi
nos dėlei brangių pusryčių.

Nenusisekė baltiems po
nams.

Baltimore, Md. — Buvo pa
statytas projektas, kad Mary- 
land valstijoj atimti juodvei- 
džiams balsavimo tiesas. Pro i 
jektas leistas per visuotiną i kuri randasi 125 pėdos nuo 
balsavimą, bet tapo atmestas namų, bet nepajiegė jau pa- 
didžiuma 16,000 balsu.
. ‘ * I
Žvėriškas darbas kapitalis

tų tarno
Dalias, Texas, — Laike 

Tafto vaišių, milicijos seržan
tas, J. D. Manlaya vardu, 
mirtinai perdūrė čia vieną 
darbininką, už ką tapo suim
tas ir bus atiduotas teisman.

Užtvino kasyklos.
Londonas, Anglija. — Lai

ke darbo į auglių kasyklą 
Terani prasimušė vanduo ir 
užtvino visos pažemės. 4 dar
bininkai pražuvo, kiti išsigel
bėjo.

Roosveltas da gyvas.
Į Londoną atėjo žinia, kad 

buvusį musų prezidentą Ta
dą Roosveltą Afrikoj žvėrys 
sudraskė. Bet 8 d. lapkričio 
atėjo nuo paties Roosvelto te
legramas pas ponęRoosveltie- 
nę, kad tos paskalos buvo ne 
kas kitas, kaip tik išmislas.

Šteinheilienes byla.
Paryžius, Francuzija -Nuo 

ilgo, ilgo laiko Francuzijoj 
nebuvo tokios bylos, kaip 
Šteinheilienes, kuri yra ap
skusta už nužudymą savo vy
ro ir uošvės. Ji padariusi 
tai dėlto, kad prašalinus pir
mutinį vyrą ir jo motiną ište
kėti už kito, turtingo vaizbū
no, M. Bordel'io vardu, ku
ris neapsakomai į ją įsimylė
jo.

Kadangi Steinheil buvo 
pirmoj eilej franeuziškų ari
stokratų, tai šita byla užmte- 
resavo visą aristokratų pasau
lį. Europos ir Amerikos laik
raščiai pašvenčia čielus pusla
pius tani atsitikimui.

Steinheilienė yra gražiau
sia moteriškė, kokią tik žmo
gaus akys galėjo kada matyt. 
Tas dieviškas gražumas daro 
aut sudžių ir advokatų didelę 
įtekmę. Kada prieina prie na
grinėjimo,ji akis vakėlus į vir
šų ir sudėjus rankas, tarytum 
maldaudama užtarimo iš dan
gaus, verkia graudžiom aša
rom. Advokatai sako, kad ji I 
negali būt kalta, o teatro kri
tikai tvirtina, kad iš Steiii. 
heinlienės butų puiki aktorė 
tragiškose rolėse.

Kuomi ta byla užsibaigs — 
da nežinoma. Liudininkai liū- v
įlyja, kad Steinheiliene tik
rai užmušė savo vyrą ir uošvę 

\ ' ■ f
Sukilimo vadas suimtas.

Atėnai, Graikija.— Kapi- 
tonas Tibaldos, kuris sukur
stė tarjio Graikijos jurininkų 
maištą, jau randasi valdžios! 
rankose ir bus statytas prieš 
teismą.

I

Bomba.
Varšava. — Šiomis dieno

mis važiuojant generolui Ut- 
hopui ekspliodavo automobi
lius. Dabar gi, kaip pasakoja 
nekurie liudininkai tos kato- 

j strofos, tai automobilius spro- 
*gęs nuo sprogimo bombos, 
kurią metė nuo balkono į ge
nerolo vežimą tūla moteriškė. 
Po to atsitikimo moteriškė 
niekam nežinant išsinešdino. 
Ji gyveno tuose namuose ant 
svetimo pasporto.

Atsišaukimas i žydus. L
Odesa. — Odesos atstovas 

durnoj Nikolskis pranešė vi-į 
daus dalykų ministeriui, kad 
prieš rinkimus į dūmą naujoj 

i atstovo, narys miesto tarybos! 
Pelikonov išsiuntinėjo žyliams i 
atsišaukimus, kad jie nedaly
vautų rinkimuose. Atsišauki
mas skamba sekančiai:

„Susilaikydami nuo rinki
mų jus [suprask žydai] pri
silaikysite nuo įsimaišymo į 
rusų politiką, o tas įsimai
šymas jums nieko daugiau 
neatnešė, kaip tik nelaimę 
Jeigu jus tą padarysite, tai 
neapykanta, kuri skiria da
bar jus nuo krikščionių, žy
miai sumažės ir, nors lygybės 
tuom neįgysite, busite užtik
rinti, kad neuukentesite tiek 
ant turto ir nepaliečiamybės 
ypatos”.

Atstovui matyt nepatinka 
sulaikymas žydų nuo rinki
mų ir jis skųsdamas Pelika- 
novą, meldžia niinisterio, kad 
ant b liaus tokie atsišaukimai 
būt i užginti.

Ant galo sugauti.
Maskvoj nuo seniai siautė 

gauja plėšikų, kuri atsižimė- 
jo vagonų piešimais. Pieši
mai prasidėjo nuo 1906 metų 
ir kartas nuo karto atsikarto
jo net iki šiolei. Valdžia visą 
bedą vertė tai ant socijalistų, i 
tai ant revoliucijonierių. Ogi 
galų-gale ir-susekta tų speci- 
jalistų lizdas. Pasirodė, kad' 
prie jo priguli beveik visi ge
ležinkelio darbininkai: kon
duktoriai, pečkuriai ir kiti. 
Suimti teisinas, kad piešti 
buvo priversti, nes už algas 
kokias jie gauna pragyveuti 
negalima.

i

IS AMERIKOS.
Lenkai eina ant 25 metų

i kalėjimą.
Chicago, 111. — Prisaikin- 

tujų teismas pasmerkė 4 len
kus 25 metams kalėjiman už 
užmušimą H. Tietlebaumo. 
Pasmerktais yra: Vincas 
Karcz, Jonas Gukovvskis, Vla
das Nogavickis ir Aleksand
ras Krolikowskis.

Praėjusį pavasarį austrei 
kavo unijos kepėjai. Tietle- 
baum prie unijos neprigulėjo 
ir pasiliko prie darbo. Gegu
žės 4 d. užpuolė ant jo 4 vy 
rai ir teip smarkiai apmušė, 
kad nuvežtas į ligonbntį ant 
rytojaus pasimirė.

Pasiremiant ant jo nurody
mu. kokius prieš numirsi ant 
galėjo da policijai suteikti, 
tapo suimti augščiaus minėti 
4 lenkai.

Milijoninės devonas
New York Šiomis dienomis 
čia pasimirė milijonierius Ste- 
ward Kennedy, apie kurį vi
suomenė mažai ką žinojo.

Kennedy buvo savininku 
milžiniško turto, 
milijonų dolerių,
jis paliko 25 milijonus savo 
turto visuomeniškiems ir baž- 

įnytiniems reikalams; 16 mili
jonų užrašė pačiai, o 19 mi
lijonų giminėms ir viršinin
kams, kurie pas ji tarnavo.

Kennedy buvo užkietėjusiu i padėjo maršalką ant vietos ir. 
Į bažnyčios parėmėju ir paliko 'abudu pabėgo.

Plėšikai buvę švedai, da ne- £as išeis,
. žiuri ir nesirašo.

vertes KO 
Mirdamas

reiti ir 25 pėdos nuo durių 
atsigulė ir užmigo ant vi- 

įsados. F. K.

Senis negali vesti jauna 
pačią.

Orville, Cal. — J. P. Ware,1 
70 metų senis, kreipėsi į teis
mą su meldimu, kad išduotu 
jam leidimą apsivesti su May 
Burns, 15 metų mergaite. 
Nors to paties meldė ir jau
nosios motina, "tačiaus sudžia 
leidimo nedavė.

Riaušės kalėjime.
•Chicago, Ilk — Anądien 

kasžinkas pranešė pavieto ka
lėjimo perdėtiniui. jog kali
niai rengiasi laike pasivaikš
čiojimo, kuris atsibuua kas 
vakaras, užpulti ant sargybos 
ir išmušus ją pabėgti iš 
„namų nelaisvės” ant liuosy- 
bės. Perdėtinis kalėjimo, ga
vęs tokią žinią, prisakė nė 
vieno kalinio neleisti ant pa
sivaikščiojimo. Tokis prisa
kymas iššaukė kalėjime tik
ras riaušes. Įniršę kaliniai ėmė 
rėkti, kad net kalėjimo sie
nos pradėjo drebėti, paskui 
prasidėjo daužymas indų ir 
apkurtinantis švilpimas, kfet 
kada jiems užtikrinta, jog ant 
rytojaus vėl bus pasivaikščio 
j imas — visi nutilo.

Nušovė valstijinj maršal
ką.

Dės Moins, Ia — P. Ilat- 
lou, valstijinis maršalka, su
ėmė čia du plėšiku, o kada ve
dė juos prie vežimo, ant ku
rio juos ketino pristatyti į 
miestą, staiga vienas jų atsi 
grįžo ir šuviu iš revolverio

T •

Bingliainton, N. Y.
Spalio 5 d. pas J. P—ką 

buvo vestuvės, vestuvės „kra 
javos”, nes tęsėsi 3 dienas ir 
visas 3 dienas lietuviai gere 
rudi. Galų-gale išmušė lan
gus ir pradėjo net šaudyti. 
Atvyko policija ir „karštes- 
nius” nuvedė į šaltąją atsi
vėdinti.

Kasžin kada mus tautiečiai 
pradės žmoniškiau apsieiti? 
Tur būt da daug alaus bus iš
gerta. K—S.

Fitrhburg, Mass.
Darbai eina labai gerai pas 

mus. Iš kitur pribuvusiam 
darbas gauti lengva, nes kai- 
kur, pavyzdin, popierinėse 
dirba dieną ir naktį, ant trijų 
permaianų, po 8 valandas. 
Prie to da yra ir kitokių fab- 
rikiu daug, marškininių med
vilninių, tortepijanų, baisi- 
klinių ir viena geležies lejyk- 
la. Uždirbti galima nuo $1. 
56 iki £3.00 į aštuonių valan
dų dardo dieną.

Lietuvių čia randasi 80 šei
mynų ir apie 100 pavienių. 
Jie dirba visuose dirbtuvėse 
ir turi gana gerų darbų. Pui
ki vieta čia butu lietuviui 
duonkepiui ir lietuviškai 
krautuvėlei su valgomais 
daigtais. Dabar čia žydelis 
pristato lietuviams valgomus: 
daigtus.bet lietuviai iš to ne
užganėdinti, nes jis nesuspė
ja viskuom aprūpinti. Žino 
nės, apskritai imant, tamsus, 
laikraščiu kaip ir neskaito.

Valnamanis.
Bingliamtan, N. Y.

Lietuvių čia gyvena nema
žas būrelis ir gyvuoja pašei- 
pine šv. Juozapo dr-tė, susi
dedanti iš apie 00 narių. Pas
kutiniame susirinkime minėta 
draugystė nutarė sutverti pa
rapiją. Spalio .31 d. buvo šau
kiamas tam tikras susirinki
mas visų Binghamtono lietu
vių, liet mažai tęsusiriu ko ir 
prisirašė vos tik 50 ypatų 
prie parapijos. Ir vargiai 

, nes visi šaltai 
K—S.

jai suviršum 10 milijonų do
lerių „savo” turto, bet apie seniai atvažiavę Amerikon.



Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

ne

— Na, Maike, šiandien tu 
man turi pasakyti galutinai, 
ar bus pabaiga svieto ar ne?

— Kodėl tu teip rūpiniesi 
apie tai?

— Ne aš vienas, vaike, 
apie tai rūpinuos, bet visi. 
Kitur apie kitką ir nekalba: 
kur tik užeinu, tuojaus manę 
ir klausinėja, o aš nežinau ką 
atsakyti.

— Juk aš tau aiškinau 
anąsyk, kad to nėra ko bijo
tis. Žmogus yra tokis daiktas, 
kuris užgema, truputį pagy
vena ir vėl numiršta. Taigi 
tavo baimė visai bereikalinga. 
Jeigu įvyktų svieto pabaiga, 
tai neatsitiktų nieko nepa 
prasto, tik reikėtų visiems 
aut syk numirti ir daugiau 
nieko.

— Tai tu sakai, kad svieto 
pabaiga tikrai bus?

— To niekas tvirtai da 
gali pasakyti, tėve.

— Kamgi tad suvadžioti 
žmones, jei tas tikrai da nė
ra žinoma?

— Žmonių suvadžioti nie
kas nenori. Tiriuėtojai dan 
gaus ruimų patėmyjo, jog prie 
žemės artinas kometa ir atei
nantį pavasarį ji pereis sker
sai žemės kelio. Bet ar ji su 
žeme susitiks, to uiekas nega
li užtvirtinti, kaip niekas ne
gali užtvirtinti, kad ji nesusi
tiks. Vienok mums išpuola ti
kėtis, kad greičiau apsilenks, 
negu susitiks, nes prošalį vie
tos daugiau.

— Tas gali būt, vaike. Juk 
ir Dievas nenorės tokią rykštę 
ant žmonių nuleisti, visgi dar 
yra ir gerų žmonių.

— Tokia pasaka tik davat
koms gali būt gera, bet ki
tiems, tėve, to nepasakok, 
nes kiekvienas tave išjuoks.

— Ar gi tas neteisybė?
— Nieko bendro su teisybe 

tame nėra. Gamtoj yra tvar
ka, tai teisybė, bet tenai nė
ra proto ir jos ūpas labai tan
kiai suardo tą pačią tvarką.

— Dabar pavelyk, vaike,! 
ir man porą žodžių.

— Sakyk, sakyk, tėve.
— Aš nesutinku, Maike, 

su tavo išvedimu, buk gam
toj nėra proto, o yra tvarka. 
Tu man meluoji. Jeigu nebū
tų proto, tai kasgi tą tvarką 
darytų?

— Tame tu neklysti, tėve, 
tas išrodo labai keista, o vie-j 
nok teip yra.

— Ne, tas negali būt!
— Palauk, tėve, nesikarš- 

čiuok, męs viską atrasime. 
Jeigu gerai prisižiūrėsime į

apima kokia tai baimė, subil
da perkūnas, pakįla audra, 
išvarto medžius, sumuša žolę, 
sugriauja triobas, o taukiai 
išmuša ir gyvulius ir žmones. 
Argi darytų gamta tokį dar-| 
bą, jeigu ji turėtų nors kiek 
proto? Na. ką pasakysi, tėve, 
ant to?... Ar jau tyli!... Ga
lėčiau da daugiau nurodyti 
blėdingų gamtos darbų, kaip 
štai žemės drebėjimai, vulka
nų išsiveržimai, tvanai ir t. t. 
O tu da sakai, kad Dievas ne
norės dabar sunaikinti pa
saulį.

— Na. lik sveikas, Maike!

I

sielą. Nėra abejonės, kad tas! Kad sulaikyti tos ligos išsi- 
pramanymas daugelį sulaikė 
uuo piktadarysčių. Žmogus, 
tikėdamas į pragarą, visuo
met atsimena, kad sykį reikės 
jam numirti, o turėdamas ne
mirštančią sielą, jei čia dasi- 
leis kokių piktadarysčių, per 
amžius turės degti ugnyje. 
Ir nevienas tikintis pakėlęs 
ranką su piktu mieriu krup 
telėjo ir nuleido ją, kada at
siminė apie pragarą.

Tikėjimas turi geras puses 
da ir tame, kad pririša žmogų 
prie gyvenimo Daugelis ne
matytų reikalo gyventi, jei 
žinotų, kad nėra kito gyveni
mo už grabo. Tikintis žmogus 
visuomet ir iš visko užganė
dintas, nes, pagal jo nuomo
nės, šitas gyvenimas yra tik 
sapnas, tikras gi gyvenimas 
prasidės tik tada, kada jis nu
mirs. O kada žmogus yra už
ganėdintas, tuomet jis yra ir 
laimingas. Vargai ir didziau- 
sis skurdas jam rodosi daug 
lengvesniais, kada jis mato 
sau didelę ateitį — ateitį už 
grabo. Atėmus-gi žmogui ti
kėjimą, jo gyvenimas pasilie
ka tuščias ir betikslis.

Apart to visko, tikėjimas 
yra geras da ir tame, kad mo
kina doros, skelbia teisybę ir 
meilę artymo.

Taigi, žiūrint iš to atžvilgio, 
tikėjimas žmonėms yra nau
dingas ir reikalingas. Bet jei
gu pažvelgsime į tą patį tikė
jimą užėję iš kitos pusės, tai 
pamatysime, jog jis netik ką 
blogas puses turi,' bet ir tos 
geros neišlaiko kritikos.

Nekalbėsiu čia apie silpnu
mą tikėjimo pamatų, kurie 
apšviesti kritikos šviesa su
trupa ir išdulka; nekabėčiau 
ir apie silpnąsias jo puses, 
jeigu tame nebūtų nieko blė- 
dingo, jeigu butų vien tik 
paikystė. Bet teme yra kitas 
dalykas. Jeigu tikėji-nias ; 
pragarą neapšviestam žmo
gui iš vienos pusės yra nau
dingu, tai iš antros — p ragai- 
štiugu. Jis tiki i amžiną kan
kynę ir jis žino, kad jis nuo 
jos nekaip neišspruks. Ir 
kaip čia Išsprukti? Pam islysi. 
duokime sau, kad sunku gy
venti — tuojaus ir griekas! 
Nepabučiuosi kunigėliui ran
ką — griekas! pamislysi apie 
merginą — griekas! Vienu 
žodžiu — kur tik žengsi, ten 
kelias į pragarą. Ir jei žmo
gus tam tiki, jįs yra nuolati
nėj baimėj, kuri užnuodyja 
visą gyvenimą ir pripildo jį 
skausmais. Žmogaus vaiden
tuvėj nieko negali būt žiau
resnio, kaip pragaras. Tas 
žodis yra priešu žmogaus lai
mės, priešu mokslo, priešu 
meilės ir linksmybės! Tas žo
dis pripildė žmogaus širdį 
baime ir nugramzdiuo jį prie
taruose. Kada motinai miršta 
kūdikis, tas žodis, kaip žaltys 
apsivynioja apie jos krūtinę 
ir šnypščia jai į ausį: „Tavo 
kūdikis eis į pragarą!” Ir il
gai, ilgai tas žodis, kaip žal
tys graužia jai širdį. Motinai- 
gi numirus, jis graužia širdį 
vaikams. Negana to da, tikė
jimas į kunigėlių pramanytą 
pragarą paraližiuoja žmonių 
protą ir užtemdo akis. Žmo
nėms įkalbėta, kad prie kiek
vieno yra velnias, kuris nuo
latos jį kurstąs prie blogų 
darbų ir kiekvienas dvasiškas 
tėvelis jiems bugnyja apie tai 
kas nedėldienis iš sakyklos. 
Žmonės parėję namo apie kit
ką ir nekalba, kaip tik apie 
velnius, o jei reikia nueiti į 
tamsią kamarą, tai Jonas 
siunčia Petrą, o Petras Joną. 
Vienu žodžiu —žmonių akyse 
raguočiai teipir mirga. Pama
tys žmogus iš netyčių savo še
šėlį — jis ir sudrebamam rodo
si, kad juodasis jau ir griebs- 
Tokūiose tai 
jimas laiko 
biauri liga, 
smegenų.

į»o kelis mėnesius, kartais ir 
metus, kitus, kol tavo byla 
bus nagrinėjama. Labai tau
kiai pasodina prasikaltėlį į 
kalėjimą: atitraukia jį nuo 
šeimynos, nuo gyvenimo ir 
laiko, kol išeis jo bylos eilė. 
Žmogus žudo savo sveikatą 
troškiame ore ir blogu maistu, 
kankinasi berei kalingomis 
misi i mis. Kol teisinas žmogų 
išteisina arba apkaltina, jis 
gali pasenti, numirti. Ar ma
žai taip jau yra atsitikę? Aš- 
tresniuos atsitikimuos apkal-l 
tintasis metus ar daugiau tu
ri laukti mirties bausmės. 
Nors ir išteisina jį kokiame- 
nors atsitikime, vienok jo kū
nas jau sugadintas, energija 
išeikvota įtemptame laukime. 
Pusėj arda daugiau atsitiki
mų apkaltintieji išteisinami. 
Klausimas: kas jiems atlygis 
už tą, kas neatlyginama — už 
sveikatą: Atrado, kad tu ne
kaltas — tai didelė malonė, 
džiaugkis ir iš to, kad nekalto 
nepripažino kaltu, o apie be
reikalingą sėdėjimą kalėjime 
ir nekalbėk, kad vėl nepaso
dintų uz kėlimą triukšmo.

Jeigu visuomenė pripažįsta, 
kad žmogus žmogų gali teisti, 
tai kodėl neįvesti visur tre
čiųjų teismus. į kuriuos butų 
renkami kiekvieną sykį vis 
uauji teisėjai ir tokie, kokius 
besibylojantieji paskiria. Tuo
met teisti turėtų žmonės, arti 
gyvenanti, pažįstanti vieti
nius papročius ir aplinkybes, 
už interesuoti savo apylenkės 
gerove. Tokių teisėjų negali
ma butų papirkti, nes tą pa
čią dieną jie gali būti išrink
ti ir tą pačią dieną turi teisti. 
Teismas iš to atžvigio atšilai- 
kytų labai greitai ir nebūtų 
vienpusiškas. Prie to visko 
nereikėtų išleisti didelius 
turtus teismų užlaikymui.

/[ . Antonov.

Kas yra chemija?
Tėmydami gamtą męs ma

tome dvejopos rųšies jiermai- 
nas daiktuose. Vienoj 
permainoj pats daiktas pasi
lieka tuom pačiu, j»aveizdaii 
persikelia į kitą vietą, sušila, 
atšala, arba įgyja naują for
mą. Kitoje rųšyje permaina 
įvyksta pačiam sudėjime 
daigto. Paveizdon: mediB pa
virsta į anglį, žemė pavirsta 
į medžių lapus. Pirmutinės 
rųšies atmainos vadinasi fi
ziškoms, antros chemiškoms.

Tuose tyrinėjimuose reikia 
laikyti atidoj vieną dalyką. 
Kokios nebūtų atmainos įvy
kę su daiktu, pati medega ir 
pajiega negali būt panaikin
ta. Medega yra viskas, kas 
užima vietą ir turi svarumą. 
Pajiega yra ta spėka,kuri gal 
padaryti judėjimą arba atlik- vti darbą, biluma, šviesa, elek
tra, mechauiška spėka yra at
mainos tos pačios pajiegos. 
Kada du kunu susijungia 
chemiškai, jie tą daro po įtek
me savotiškos pajiegos, vadi
namos chemišku patraukimu; 
Nė pajiega, nė medega negal 
būti pauaikinta. Kada žvakė 
dega, įvyksta žymios chemiš
kos permainos. Pasidaro kait
ra ir dalis medegos matomai 
išnyksta. Bet jeigu visi gazai 
ir anglys arba pelenai surink
ti ir pasverti, tai pamatysim, 
kad sveria tiek pat. kaip ir 
pirma. Išaiškinimas toks: žva
kės medega ir oro medega su
sijungė chemiškai, iš ko pa
sidarė nauji daigiai bet me
dega nesunyko. ji tik permai
nė savo formas.

Tyrinėjant gamtą męs ma- 
tpm daugybes įvairių kūnų, 
bet tyrinėdami giliaus męs ran 
damejog juose atsikartoja tū
los sudėtinės dalys. Aut galo 
prieinam prie tokių daigtų, 
kuriuos jau toliaus išdėstyt 
negalima. Toki praščiausi 
daigtai, kurie uesiduoda che
miškai išdėstyti vadinasi ele
mentais. Tokių elementų yra 
šiądien žinoma apie 80. Pa
veizdon :ox y genas ir hydroge 
nas yra elementai, nes joks 
chemikas negal juos išskirsti- 
ti į prastesnius dalykus. Van
duo nėra elementas nes jis ga
li būti perskirtas, iš jo pasi
daro du gazu: oxygenas hyd- 
rogenas. Iš kitų elementų ga
lima paminėti pažistamus me- 
talus:auksą, sidabrą, vai į, ge
ležį, anglį, sierą. Surūdijus 
geležis nėra elementas, yra 
tai susijungimas geležies su 
oiygenu.

Tyrinėjant medega męs pa- 
tėmyjam ypatybes, kurias rei
kia išaiškinti. Paveizdon ge
ležies šmotelis pakaitintas 
pasididina, užima daugiaus 
vietos, atvedi n tas susitraukia, 
nors svarumas abejuose atsi
tikimuose pasilieka tas pats. 
Minėta.permaina gali būti iš- 
aiškiuta tik tokiu budu, jog 
geležis yra sudėta iš mažyčių 
dalelių, kurios gali atsitolint 
viena no kitos arba susiglaust. 
Tokios dalelės vadinasi mole- 
kuloms Jos yra nedalinamoe. 
Jos visos tam pačiam kūne 
yra vieuodos, bet skiriasi nuo 
dalelių kito kūno. Tarp dale
lių yra šiek tiek tarpo. Apart 
to manoma yra, jog tos dale
lės amžinai juda ir ant to pa
remta išaiškinimas kaitros ir 
elektros. Nereikia užmiršti, 
kad molekules yra labai ma
žos, teip kad jų negalima ma
tyt nė sučiuopt, bet kad jos 
tikrai yra, šiandien nėra abe
jonės. Norint molekulos nėra 
dalinamos mechaniškai, bet 
chemiškai jos gali būti per
skirtos. Pa veizdon :dalelė van
dens gal būti išdėstyta į dale
les hydrogeno ir oxygeno. 
Mažiausios gi dalelės oxygeno 
ir hydrogeno vadinasi ato
mais. Tokiu budu molekula 
yra sudėta iš atomų. Chemiš
kas patraukimas apsireiškia 
tarpe atomų. Tokiu budu 
chemijos mokslas turi reika
lą su atomais ir jų patrauki
mu prie vienas kito.

D-ras J ■ Matulaitis.

bai ir seimų nutarimams, nors 
tie nutarimai, auot „Keleivio” 
redaktoriaus, verstų ant visų 
keturių vaikščioti.

Įstatai turi būt lygus vi
siems; jeigu jie plaka papras
tus sąnarius, tai lygiai turi 
plakti ir „aukščiausio iute- 
lektuališko išsivystymo” po
nus ir pačią centro valdybą. 
Dabar gi centro valdyba su
sišaukė netikėtą seimą ir nie
ko nesiklausdama išėmė iš vi
suomenės iždo $400 už char- 
terį (uors charteriai tiek nie
kad neprekiuoja) ir ką męs 
galime jiems pasakyti? — 
Nieko. Jei ką pasakytume — 
jie suspenduos. Galiaus nu
tarta išimt $25,000 dėl namo, 
o kaip pirkti ir ant ko užra
šyt? — Nenutarta! O męs 
patys nutarimų negalime da
ryt, nes įstatai mums liepia 
tik centro valdybos nutari
mus pildyti. S.L. A. įstatuose 
visai uėra pasakyta, kad cen
tro valdybą už prasikaltimą 
galima būt suspenduot, pra
šalinti arba kitaip nubausti. 
Reiškia: jos valia neaprube- 
žiuota. Pamąstykime, drau
gai, ar čia galima tylėti? Pa 
kcl nebus visiems lygių įsta 
tymų, pakol nedalyvausime 
visi savo organizacijos reika
luose, tegul nenutyla protes
tai! Męs esam žmonės,moka
me lygiai protauti, ir visi sei
mų nutarimai tik tuomet ga
li būt įkūnyti gyveuiman, ka
da męs pripažįsime juos ge
rais ir patvirtinsime visuoti
nu balsavimu, o jeigu jie ne
tikę, visuotinas balsavimas 
juos atmes. Tai tokie 
būt istatvmai.v •

Dabar laikas kuopų 
rinkimuose apsvarstyti 
turėtų elgtis seimuose
delegatai ir kokius delegatus 
rinkti. Išdirbkime įnešimus 
ir delegatams duokime teises 
tik tuos įnešimu ir svarstyti.

Juozas Gvazdinskas.

plėtojimą visų pirmiausiai 
reikėtų panaikinti jos šalti
nius, o platintojus uždaryti 
arba į beprotnamius, arba | 
kalėjimus. Ir nėra abejonės, 
kad netolimoj ateityje drau 
gija tą padarys.

Gal paklausite, kas tuomet 
sulaikys žmogų nuo piktų 
darbų? Tiesa, piktadariams 
bus kalėj i mas,bet jei vagis bus 
užtikriutas, kad jo niekas ne 
mato, jis žinos, kad jo niekas 
nesugaus ir jis vogs.

Ant to trumpas atsakymas. 
Panaikiukime prietarus, nu 
traukime nuo akių uždangą, 
pažinkime gyveuimą ir žmo
niškumą, o piktadariai tuo
met išnyks ir nereikės nė ka
lėjimų, nė pragaro.

Ties i, ir tikėjimas Bako: ne- 
vogk! bet kas iš to pasakymo, 
kad net patys kunigai jo ne
pildo? Tikėjimas sako: neuž
mušk! bet kas to nežino, kad 
katalikiškas Rymas sudegino 
Bruno? Kas uežino jo žvėriš
kos inkvizicijos? Kas negirdė
jo apie Ferrer’o sušaudymą? 
/is tai tikinčiųjų darbai. 
Taigi, ant kiek tikėjimas yra 
naudingas ir kiek jame doros
— spręsk mielas skaitytojau 
pats.

Prie progos nukeliaukime 
da ir į dangų, o tuomet per
sitikrinsime, kad jo visai nėra. 
Pamatysime, jog tas, ką męs 
vadiname dangumi, yra bėga 
line tuštuma, kurioj, kaip 
musės, skraido žvaigždės ir 
saulės. Pagaliaus, ar tas dan
gus yra ar nėra — mums ne
svarbu. Mųsų tema: Tikėji
mas. Žodis „dangus’’ aut tiek 
yra malonus, ant kiek ,,pra 
garas”bai8us, ir tikėti į dan
gų, rodos, negali būt nieko 
blogo. Ištikrųjų teip ir butų, 
jeigu dangus neskriaustų že
mės. Gyvenimas reikalauja 
nuolatos kovoti, o tikėjimas 
Į dangų liepia prieš visus 
nusižeminti, 
kinti, apie 
nepaisyti, o 
išnaudojimą 
danguje, 
žmogų apgauna.

Žmogus tik sykį 
tas gyvenimas turi 
laime. Visas žmogaus pelnas 
iš gyvenimo — tai smagumas, 
o tikėjimas tą draudžia. Tai
gi jis išplėšia žmogui laimę. 
Pažvelgkime tik į kunigų su
fabrikuotą „Garsąapie Baisy
bes Dienos Sūdo”, kur pa
veikslais ir žodžiu perstatomos 
pragaro kančios už smagu 
rius, už meilę, už linksmybę
— žodžiu už viską, kas tik 
žmogui miela ir brangu, ko 
reikalauja pats žmogaus pri
gimimas, 
knygutę 
parašyta 
Žiuri ir 
akim, ar tikrai matai darbą 
žmogaus proto, 
nuoji. Perstatyta „griesnin- 
ko” širdis: pilna vabalų, drie
žų, šlykščiausių keturkojų, 
kiaulių, ožių, žalčiui ir t. t. 
Ir kuomet draugijai reikalin
gas apsišvietimas, reikalingas 
smągumas, kunigai savo raš
tais temdina jai akis ir pri 
pildo jos širdis vabalais ir 

driežais. Taigi tikėjimas ne- 
pririša žmogaus prie gyveni

mo, bet atgrasina. Žmogus 
tik tuomet gali mylėti gyve
nimą, kada jis yra laimingas, 
dinas smagumo ir meilės. O 
tas gali būt tik tuomet, kada 
žmogus laisvas nuo prietarų 
ir fanatizmo.

£ Michelson

a;

Laiškas ,.K” Redakcijai.
Garbi „Keleivio” Redakci

ja! Meldžiu patalpinti šį 
stiaipsnelį jūsų gerb. laikraš
tyj, nors parankesuė vieta 
jam butų „Tėvynėj”.

P. Jokubynas patalpino 
mano atsakymą p. Girgitouui 
40 No. „Tėvynės”, bet iškrai
pė tiek, kiek tik jį galėjo; 
vietoj „a” statė „o”, vietoj 
„j” statė ,,y”, kitur iš dviejų 
raidžių vieną padarė, pa veiks
lai!: ,,o jei” „Tėvynėj” padė
ta ,,o ju” ir t. t. Kam p. Jo
kubynas teip iškraipė? Gal 
jis nemoka rankraščių skai
tyt? Jeigu teip, tai mums rei
kėtų mokytesuio redakto 
riaus, o jeigu tyčia darkė, tai 
mums reikia teisingesnio re- 
dakaktoriaus. Aš noru išreik
šti savo nuomonę link S.L.A- 
gerovės. Daug rašoma, daug 
kalbama apie tai; vieni rė
kauja, kiti ramina, bet klau
simas. ką nuveiksime ramiai 
tylėdami? Ar ramiu keliu atė
jo civilizacija? Ar tylėjimu 
žmonės išdirbo tarptautiškas 
tiesas? Ar nežuvo ramiai sė
dėdamos tautos? Ar ramiai 
šnekučiuodami darbininkai 
išsiliuosavo iš ponų vergijos? 
Viskas atėjo per kovą, nes 
kiekvieną naują idealą visuo
met persekiojo atgaleiviai.

Da neatėjo ramybės laikas 
ir turim imtis iš visų spėkų 
prie darbo labui visuomenės, 
kas kuo galime: raštu ar žo
džiu, nežiūrint, kad ir klaidų 
padarytume, nes kas nieko 
neveikia, tas tik klaidų nepa
daro. Jei vienas užmanytojas 
ir klaidingai nurodys, bet ki
tas iš šalies nutėmyjęs klaidą 
jam ją nurodys, ir teip eina 
geryn visoki užmanymai; to
dėl progresui negalima pas
kirt vien tik ramųjį kelią, jis 
eina visokiais keliais pirmyn. 
Tiesa, ramybė yra pagirtinu 
daiktu. Jos geidžia visi, la- 
hiaus iakunigija .kapitalizmas 
ir valdžia. Jie nori, kad žmo- 
uės butų ramus, o jie veiktų 
ką norėtų, bet teip nėra ir 
nebus bent tol, kol neįvyks 
ant svieto kitoks rėdąs, rėdąs 
visuomeniškas, kol neišsivys- 
tys ant svieto progresas pil
noje to žodžio prasmėje. Kol 
męs to nesulauksime, tol pri
versti busime kovoti su atgal- 
eiviais ir visuomenės priešais.

Susivienijime pakilo šauks
mas už visuotinąjį balsavimą; 
atsirado tuojaus ramintojai, 
bet tik dabar, o prieš seimą 

kad vi

i

turi

susi-
kaip 

mųsų

Ta Įpina m šį straipsnelį, 
bet pastebiame, jog S. L. A 
reikalams jau ir ,.Tėvynė” 
atidarė savo skiltis.

Red.

Nebaudžiamieji 
piktadariai.

(Tąsa.)

i

Išeis knygute.
„Nebaudžiamieji piktada

riai’ negali būti užbaigti 
,,Keleivyj”, nes toliau seka 
labai aštri religijos kritika, 
kas liuką tik knygutei, o ne 
laikraščiui. P. J. Mackevičius 
iš Gardner, Mass. apsiėmė iš-. 
leisti knygutę, kurioj tilps 1 
„Nebaudžiamieji piktadariai” 
su pabaiga. Knygutė išeis 
apie naujus metus. Kas norės 
susipažinti su mano pažvalgo- 
mis į religiją, galės nusipirk
ti knygutę.

A. Antonov.

visur save nie- 
gyvenimą visai 
už skriaudas ir 

žada
Taigi

atlyginti 
tikėjimas

gyvena ir 
būt jam

gamtą, męs patėmysime, kad Įje ponai patys rėkė
joje yra labai graži tvarka:\ suotinas balsavimas nereika- 
a teina pavasaris, apsiiapuojaĮ jįngas, prieš visuotiną balsa- 
medžiai, pražydi pievos, o vjnią jje vedė slaptą agitaciją, 
saulės spinduliai teip įkaiti- o dabar kitus baugina suspen- 
na vandenį, kad tas pavirsta! davimu Uj protestą, už teisin 

; gą atsišaukimą į visuomenę. 
Jie panaikinę visuotiną bal
savimą liepia žmonėms tylėti 
ir laukti 25-to seimo. Bet ką 
męs to seimo sulaukę tiki
mės gero nuveikti? Ar vėl tik 
mus politikierių nurodymo, 
kaip jiems butų naudingiau? 
Męs iš laiko turime žinoti ko 
mums reikia, ir ką męs turi- 

ir parodo, kad me rinkti į delegatus, ir ką 
seime mus delegatai turės 
veikti. Visų pirma męs netu
rime konstitucijos, o turime 
tik įstatymus,verčiančius mus 
būt paklusniais centro valdy-

į garą, iškila aukštyn ir ne
šasi oru debesių pavidale, o 
kada j asiekia šaltesnį oro 
sluogsnį, vėl susikuopia į la
šus ir krinta ant sausos že
mės, ant medžių, ant žolės, 
suteikdamas augmenims mai
stą. Argi čia ne graži tvarka, 
tėve?

— Aš ir be tavęs žinau, kad j 
graži! o tas i 
gamtoj yra protas.

— Bet eikime toliaus, tėve. 
Kada męs džiaugiamės tais 
protingais gamtos darbais, 
staiga pradeda temti dangus, 
oras pradeda nerimauti, mus

Teisėjams prisieina nagri
nėti bylas apie jiems menkai 
suprantamus dalykus, neži 
nant vietos ir aplinkybių, 
kur prasižengimas atsitiko, 
nepažįstant besibyluojančiųjų 
papročių, santikių ir t. t. Tik 
arti gyvenantieji žmonės ga
lėtų teisingiau dalyką išrišti, 
negu tie, kas randasi už šim
tų mylių.

Tie žmonės, kurie nuolatos 
sėdi teismo rūmuose, perstato 
iš savęs šlykščiausios' rųšies 
biurokratiją. Reališkas gyve
nimas jiems nepažįstamas; 
diena iš dienos į jų smegenis 
kalama apie žiaurumus, prasi
žengimų; diena iš dienos jie 
skiria bausmes tokiems pat 
žmonėms, kaip jie patys. To
kiu budu, teismas yra prie
vartos ir bausmių fabriką. 
Tai įstaiga, kuria naudojasi 
visuomenės piktadariai, tai 
piktadarių prieglauda, kur 
ištėisina jų bjauriausius pasi
elgimus. Teismai, pildydami 
valdžios arba kapitalistų pa
liepimus net mirtim baudžia 
pastvius savo nuomonėse in
dividualus.

Bernąvimas pas valdžią ir 
turčius pas juristus vadinasi 
justicija.

Dabartiniai teismai nepa- 
spėja nagrinėti bylas. Kapi
talistiškas surėdymas prasi
žengimų pagimdo karts nuo 
karto vis daugiau. Nors teis
mų užlaikoma visa daugybę 
kurie, žinoma, praryja didelį ; 
turtą, vienok prisieina laukti |gui, jog jis turi nemirštančią

Blogos ir geros 
puses tikėjimo.
Nuo senų-senovės mums 

yra Įkalta klaidinga nuomo- 
i ne,buk paprastas mirtininkas 

apie tikėjimą negali nė misly- 
ti nė kalbėti. Ta nuomonė į- 
kalta iš pat mažens, kada 
žmogaus protas buvo da jau
nas ir viską Į savę suėmė, 
kaip fotografo aparato nega
tyvas. Todėl ir nestebėtina, 
kad tie žmoneliai bijosi mok
slo. bijo, kad neprisieitų pa- 
mislyti apie tai, apie ką 
draudžia mislyti bažnyčia. 
Bet kaip žingeidi žmogaus 
akis stengiasi viską, kas tik 
nuo jos slepiama, matyti, o 
ausis viską girdėti, teip-pat 
ir protas žmogaus stengiasi 
viską suprasti, o ypatingai, 
jei da yra kas nuo jo slepia
ma. Todėl ir tikėjimo paslap
tis visuomet žadino mųsų 
smegenyse žingeidumą, kuris 
ir privertė pamąstyti, kas tai 
yra tikėjimas.

Svarstant tą klausimą visa- 
nisiškai, męs prieiname prie 
persitikrinimo, kad tikėjimas 
turi geras ir blogas puses.

Geros jo pusės yra tame, 
kad jis pramauė pragarą su 
amžina ugnia ir įkalbėjo žmo-

prietaruose tikė- 
žmones. Yra tai 
liga pagadintų

Paskui paimkime 
,,Širdis žmogaus’ 
kun. K. Mikulskio, 
pats netiki savo

ar tik sap-

Vokietijoj po rinki 
m ų.

Fricas: Mųsų kaizeriui 
šiandien galvoj labai sukasi.

Karlas: Tai reiškia, per
daug šnajiso išgėrė?

Fricas: Ne, Karlai, tas reiš
kia, kad socijalistai daug bal
sų gavo.



KELEIVIS

Socijabdemokratu paž- 
valgos ir reikalavimai

(Šitas veikalt-lis sutaisytas mano 1906 m. rusiškoj 
kalboj ir išleistas Maskvoj knygų leist u ves “Trud”. Da
bar su mažais sutrumpinimais sutaisiau lietuviškoj kalboj 
Rašydamas naudojaus įgarsėjusiu Gedo ir I.afargo vei
kalu „Programine du partie ouvrier’*.

Senovės laikuose žmonių draugijos, 
kaip tai liūdyja naujausieji ištirimai, bu. 
vo paremtos ant bendro žemės ir jos vaisių 
uaudojiniosi. Privatiška savastim iš pra
džios pradeda būti daiktai, kuriuos pats 
savininkas vartoja, pav., užmušto priešo 
arba žvėries liekanos,papuošalai, ginklai ir 
kitkas, vienok numirus jų saviuiukui, vis
ką tą užkasdavo sykiu su juo arba sude
gindavo aut jo kapo. Ypatiškas vartoji
mas pagimdo pradžią ir tuo pačiu laiku 
yra galas privatiškos savasties.

Žemę ir jos vaisius atskiros ypatos pa
sisavino ne teip da seniai. Prie feodališko- 
jo surėdymo ji buvo apkrauta visokiom 
priedermėm ir tik nuo Fraucuzijos revoliu
cijos laikų (1789 m.) vidurinėj Europoj ji 
tampa kaipo absoliutiška buržuaziška sa
vastis. Nuolatinis jos besivystimas per šimt
mečius, žinoma, kenkė koiektiviškai arba 
bendrajai savasčiai, prie ko, kaip istorija 
parodo, prievarta ir apgavystė lošė nemažą 
rolę. Nežiūrint į tai, net gana išsiplėtoju
sio kapitalizmo šalyse privatiškoji savas
tis visgi nepajiegė praryti visą kolektiviš- 
kąją savastį, apie ką liūdyja visur užsili
kusi visuomenes savastis [bendrijų žemės, 
valstybės girios ir k.]. Todėl Fraucuzijos 
darbininkų partija visai yra teisinga, sa
kydama savo programe, kad „privatiškoji 
savastis niekuomet nėra absoliutiškai įsi
viešpatavus”.

Smulkiosios žemdirbystės ir smulkio
sios pramouijos laikuose tikras privatiškos 
savasties būdas užlaikomas: visus savo
daiktus vartoja vientik pats jų savininkas. 
Ūkininkas,apdirbantis savo rankomis savo 
žemės sklypelį, audėjas, audžiantis aut rau
kinių staklių, dailydė su savo įrankiais, 
tepliorius su savo šepečiu, — visi jie ne tik 
vardus savininkų nešioja arba juridiškai tie 
daiktai jiems priklauso, bet jie yra tikrais 
savininkais, kadangi jie savo mauta nau
dojasi patys, patys dirba prigulinčiais 
jiems įrankiais. Čia savastis suaugus su sa
vininku, jiedu yra kaipo vienas daiktas,jos 
išdirbystė priklauso nuo gabumo ir darbštu
mo savininko, kurio liga, senatvė ir ue- 
dirbimas keuskmingai atsiliepia ant jos. Ši
tame perijode savininkas da lošia naudin
gą rolę išdirbystėje.

Bet kada žemės pasisavinimas labiau 
išsiplėtoja ir pramouijos formos persimai
no, t. y. kada liekasi įvestos mašinos, tuo
met ir privatiškos savasties būdas pradeda 
darytis bereikalingu, nenaudingu, nerea- 
lišku. Kada ūkininkas įgyja šimtą, du šim
tu ir daugiau dešimtinių žemės, tad ją iš
dirba jau ne saviniukas, o nuomininkai, 
farmeriai, bernai ir dieuininkui. Kuomet į 
vietą raukinių staklių būna įvestos — me
chaniškos, į vietą raukinio piuklo — me- 
chaniškai-cirkuliariškas, tad audžia ir

Šitas pats besivystimas, naikinantis 
privatišką savasties formą, tuo pačiu laiku 
tobulina augštesnę visuomenišką jos for 
mą, kurios medegiškosios ir protiškosios 
pajiegos yra jo paties pagimdomos kapita
listiškojo surėdymo gelmėse.

Kuomet nebuvo da nė garinio plūgo, 
nė plaunamųjų, nė kuliamųjų mašinų, nė 
kitų mechaniškų įrankių žemės išdirbimui, 
tada laukai negalėjo būti platus, ir tiktai 
dėlto jie galėjo būti privatiška savastim. 
Bet atsiradus mašinoms žemės išdirbimui, 
gali užsilaikyti tiktai stambus žemvaldžiai, 
kurių savastis susidėjo iš anksčiau buvusių
jų smulkių žemvaldžių sklypelių. Noroms- 
uenoroms žemės valdymas koncentruojasi, 
ir ne tiktai galimu darosi, bet verste ver
čia, kad žemę pasisavintų visuomenė — 
jau nekalbant apie tai, kad dideli žemės 
plotai priklauso įvairioms kompanijoms ir 
darosi bendra uepadalyjama savastim.

Tokia pat, bet daug greitesnė, koncen
tracija įvyksta ir išdirbinių pramonijoj: 
vietoj rankinių staklių, verpiamojo ratelio 
ir kitų beveik naminių įrankių, kurie galė
jo būti privatiška savastim, atsirado ver
piamosios, audžiamosios ir plaunamosios 
fabrikus, kuriose suvienyta dešimtys pink
lų, šimtai staklių, tūkstančiai ratelių. Pra
mouijos koncentracija ruošia kelią tara, 
kad visuomenė paimtų į savo rankas di
džiuosius manufaktūros organizmus, kurie 
ir dabar jau vis labiau ir labiau pereina iš 
atskyri} ypatų ranki} į nedalyjamą kompa
nijų savastį. Ištik ro, pabandykite išskait- 
liuoti kiekvieno akcijonieriaus dalelę dau
gybei vagonų, lokomotivų vagzalių (stočių) 
ir visoj kolektiviškoj savastyj, kuri krūvoj 
vadinasi geležinkeliu!

Šita koncentracija yra neišvengtinas 
įstatymas vaizboj, pramonijoj ir žemdirbys
tėj; ji pagimdo akcijouieriškąjį kolektrviz- 
mą, ir jiedu perstato tuos kolektiviškosios 
sovasties elementus, kuriuos pagimdė besi
vystantis kapitalistiškas surėdymas Nedide
lėj dirbtuvėj amatuinko įnagiai buvo var
tojami ypatos, tai yra užteko vieno žmo
gaus pajiegų, kad juos pajudinti, kad prie 
jų pagelbos daryti produktus. Bet didelius 
žemės plotus, mechaniškas, audžiamąsias, 
verpiamąsias ir piaunamasias mašinas gali 
vartoti tiktai bendros pajiegos, t. y. jeigu 
iš jų nori turėti naudą ir reikia jas paju
dinti, tai nieko nepadarysi be daugelio 
darbininkų triūso.

Mažas ūkininkas yra vienintelis pata 
savo agentas: pats aria, sėja, piauna, kulia, 
pats apžiūri savo galvijus ir tankiai pats 
pasidaro paprastus įrankius. Savistovia 
amatninkas — pav. dailydė — pats turi iš
rinkti medį, išgalvoti ir padaryti formą, 
sulesti ir sustatyti visas dalis. Bet išdirbant 
žemę mašinomis ir darant tavorus jomis-gi, 
visos šitos operacijos būna padalytos ant 
smulkiausių dalių ir kiekvieuą smulkiausi 
darbelį atlieka vis kitas darbininkas tuo 
pačiu laku.

(Toliau bus.)
A. Antonov.

KORESPONDENCIJOS
Edvardsville. Pa.

15 spalio pasimirė laisvų 
pažiūrų žmogus. Kaip papra
stai susirinko prie lavono Bu
dėtojai, bet kur butą kur ue- 
buta atėjo ir trįs moteriškės 
tamsuolės, kurios mylėdavo 
girtis save kaip geros katali
kės. O jų šventas paprotys: 
viską išplūsti arba keiktis su 
kaimynais. Na ir pradėjo ne
švariais žodžiais biaurotis, 
S uprati ogesnės moters pradė
jo jas stabdyti. Bet vieton 
nurimti, tos geradėjos, pradė
jo biaurotis ir nešvariais žo
džiais jas plūsti. Po laidotu
vių, moteriškės, patraukė tas 
geradėjas į teismą už piktžo
džiavimą. Didburnės išgirdu
sius tokią nesmagią naujeuą, 
nubėgo pas jagamastelį Ku
dirką ir atsivedė kunigėlį už 
tlumočių, a jo draugą airį ad
vokatą už apgynėją. Kudir
ka prašėsi vaito, kad priimtų 
jį uz vertėją, bet skundusios 
moteriškes kunigo vertėjo ne
priėmė ir pastatė į kunigo 
vietą moteriškę. Žmonių bu
vo prisirinkę pilnas teismas. 
Nuėjusios pasiklausyti moters 
pradėjo sidytis iš kunigo, kad 
lenda ne į savo reikalus ir pa
galbaus pakilo alasas ir ren
giasi jagamastį iš teismo iš
vesti. Kunigas, matydamas 
kad gali atsitikti kas nors ne
smagaus, išėjo iš teismo. Teis
mas tą dieną neužsibaigė: nes 
abiejų pusių advokatai neno
rėjo nusileisti. Ant rytojaus, 
,, gerosios katalikės”, kiekvie
na turėjo užsimokėt baudos 
po $5.00. Gal kitu kartu tos 
moterėlės ir aut laisvų šerme
nų atėjusios mokės švariau 
užsilaikyti.

IŠ LIETUVOS mą, mergaitė Alena [rasta 
revoliuc. dainų knygelė ir 
šiaip lairaščių ir knygelių]. 
Visi sėdi nuo pavasąrio be 
teismo. Beto, Matulis, A. Di
džiulis, Mažonis, Gaigalas ir 
Zinkevičius nuteisti atlieka 
savo bausmę. Apart to nese
niai 5 lietuviai Gucelevičius, 
Pajukas. Juškys, Mistovtas 
ir Kanapinskas — išsiųsti 3 
metams į Archangelsko gub. 
Beto yra nemaža žydų (poli
tiškųjų) ir kai kokis lenkas. 
Gyvenimas kalėjime labai 
sunkus, užgina ir laiškus lie
tuviškai rašyti. Pašalpa labai 
reikalinga.

Katinėlis Geguželis.
Vabalninkas [Panev. pav.)

— - - - -------- _ _

' ______________  Pir
mininkavo Čipenų mokytojas 
Gvildys. Reikėjo nutarti ga 
lutinai apie įsteigimą vakaro.

• Klebonas Bizauskas visų pir-

VILNIUS. Scenos reika
lai. Surengti vakarą arba 
teatrą dabar labai sunku: tai 
nėra tinkamų veikalų, tai 
sunku jie gauti, tai nėra cen
zūros leisto ekzemplioriaus. 
Be to daugybė veikalų yra 
netikusių. Prie Vilniaus „Rū
tos” dabar susitverė tam tik
ra komisija, kuri peržiurinės 
dramatiškuosius orginaliuius 
ir verstus veikalus, spauzdins 
laikraščiuose jų kritikas, tin
kamiems scenai rūpinsis su
rasti leidėjus, stengsis gauti Rūgs. 20 d. buvo „Blavybės 
cenzūros leidimą, teip • pat, draugijos susirinkimas, 
tyrinės svetimose kabiose dra
matiškuosius veikalus, tinka
mus pasirūpins išversti ir tt.
Kas nori su ta komisija susi- nia nurodinėti, kad va
žiuoti, gali kreiptis tokiu ad- karo nereikia. Bet išblaivinin- 
resu: I 
22 „Rūta''.

Kaune lapkr. 13 diena teis Kemėšis ir pirmininkas.
Didžiulį ir Laskauską 
mušimą Kovarsko uredninko 
Matulevskio.
Vilkaviškio (Suvalkų gub.) 

tardymo kalėjime sėdi 12 po
litikos kalinių: A. Tamošauc 
kas, V. Broniška, J. Bogda- 
uavičius, S. Dargis, J. Dargis, 
A. Perlibakas, T. Bugenius, 
G. Fyris. D. Vocis, B. Soskin, 
D. Šuklinskis ir Au. Rudai
tis. Išvarė į Kalvarijos kalė
jimą: V. Višuiauską, J. Ra
žaitį ir J. Gurgždi. Kalinių, 
ypač neturtingų, padėjimas 
sunkus.

VUnius Jurgio pr. No k u visgi daug atsirado, kurie 
kalbėjo prieš kleboną. Teip- 
pat už vakarą kalbėjo kun.

• P" 
už uz- ilgų ginčių klebonas sumanė 

slaptai balsuoti. Bet irgi pa- 
1 sirodė, kad klebonas su savo 
'davatkomis pralaimėjo. Tai 
matydamas klebonas supykęs 
pasakė, kad jo namuose ,,nig- 
di niekas daugiau nekalbėtų 
apie vakarą'', jam „jokių va
karų nereikia”. Tik klebonas 
užmiršo, kad namas ne jo,bet 
parapijos.

Paj ieškojimai
Pajieškau Katrės Makaveckiutės,Kau

no gub.. Šiaulių i>av., Žagarės miestelio, 
2 metai kaip Amerikoj; pirmiau gyveno 
Chicago. III. Kas apie ją žino arba jį 
pati, meldžiu pranešti šiuo adresu:

S. Salkauckas,
262 4 tli st., So. Boston.

Pajieškau moteries, kuri padabotą 
pusantrų metą vaiką. Apsiimu mokėti 
2 dol. ant savaitės ir duoti pragyvenimą. 
Atsišaukit šiuo adresu:

J. Valeika,
329 Norh avė., North Abington, Mass.

Pajieškau brolio Jono Burbulio, Paei
na iš Kauno gub.. Telšių pav.. Liep
laukės parapijos, Brazdeikių sodžiaus. 
Pirmiau gyveno New Yorke, girdėjau 
kad išvažiavo į Pittsburg, Todėl jis pats 
arba kas kitas teiksis pranešti šiuo ad
reso:

Jokūbas Burbulis,
66 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau Juozapo Jocio, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Anykščių valsčiaus. 
Pašilių sodžiaus. Atvažiavęs iš Lietu
vos gyveno Brooklyn. N. Y. Jis pats ar 
kas kitas malonėsit pranešti šiuo adre
su:

piauna ne pats jų valdytojas, o pasamdyti 
darbininkai. Savastis, kaip matote, liko tik 
vardiška (nominališka) arba juridiška 
(teisiška), ji pralaimėjo savo ryšius su sa
vininku, jau ne jis pats vartoja ją reika
luose, jos išdirbystė nepriklauso dau
giau nuo jo gabumo ir nenukenčia nuo jo 
tinginiavimo, senaties arba ligos. Savinin
kas nelošia daugiau jokios roles išdirbys- 
tėj. Tiktai jis išnaudoja dirbikus, kurie, 
vartodami darbe jo savastį, turėtų teipgi 
būti nominališkais arba juridiškais jos sa
vininkais. Čia jau darbininkai turi pada
ryti tavorų ant tiek vertybės, kad ne tik
tai jų kasdieninius reikalus užganėdinti, 
bet jie turi da uždirbti ir priedinę vertybę, 
arba pelną, kurio didumas auga sulyg nu
samdytų darbininkų skaitliaus ir jų išnau-- 
dojimo laipsnio.

Kuomet nominališkas arba juridiškas 
savininkas lieka paprastu išnaudotoju, 
tad į jo vietą galima pastatyti vistiek kokį 
kitą: kur buvo Benosis, ten užims Ilgano
sis, kur buvo Stankus, teu lai užima Sto
nys, ir savasties išdirbystė nuo to nesuma
žės. Jo gali visai nebūti kaipo fiziškos 
(kūno) ypatos ir vietoj žmogaus galima pa-i 
vadinti: dirbtuvė X ir Kompanijos, arba 
akcijonieriška draugija, kaip jau ir atsi
tinka su tokiom pramouijos šakomis kaip 
ve: geležinkeliai, kasyklos .liejyklos ir t. t. 
— priklauso kompanijoms su įvairiais var
dais. Čia savastis, nieko bendro neturinti 
su ypata, be jokios įtekmės ant jos plėtoji
mosi gali nuolatos pereiti iš rankų į ran
kas, ir vienos dienos laike ant biržos gali 
mainyti kelis juridiškus savininkus.

Tokiu budu. savastis galutinai nusto 
ja savo privatiško individuališko (ypatiš - 
ko) karakteriaus. arba kitai}* sakant, indi- 
viduališka savasties forma vis labiau ir la 
biau prašalinama besivystančios išdirbys- 
tės.

Žiemos naktis Lietuvoje.
Toli, toli varpelis skamba,

Ore, oi, teip tyku;
Išreto šunes kur-ne-kur vamba 

Ir ein’ balsai mišku.
Pažvelgus: čia kūtelės niukso

Maža jų žib’ šviesa;
Ant kalno juodas miškas stūkso, 

Dangus apdengt’s migla;
Mėnulis plaukia— tik-tik matos, 

Tyki, tyki naktis;
Sniegai atvingę, puola status — 

Visur baltuoja šalis.
Oi, kaip ramu tada dūmoti 

Vienut-vienam lauke!
Linksma su jais čionai byloti 

Tokios nakties laike!
Klemka. y,L. R.''

♦ **

RUDENIOP.
Dangus apsiniaukęs, krinta lašai; 
Paukščiai negieda, liūsta miškai, 
Ir lapai nuo medžių puola žemyn; 
Apsniurusios dienos eina Irūdnyn.
Sunku krūtinei ir verkia širdis, 
Tarytum išnyks likimo viltis: 
Nors josios aušra da žiba toli, 
Bet ašara liūstant rieda graudi.
Ir jei neturėtų žmonės vilties, 
Matytų bedugnę vien pražūties: 
Viltis tik sulaiko puolį žmogaus
Ir rodo žvaigždutę žibsint dangaus, 
Jog laimė nušvis be baimės ryto, 
Ir tu sutinki, džiaugiesi iš to.

Klemka. ,,L. R."

K. K.
Pliiladelpliia, Pa.

Philadelphijoj jeigu ir atsi- 
buna kas, tai tankiausiai ty
kiai. Ypatingai vasaros laike. 
Bet dabar jau pradėjo užstot 
ilgesni rudens vakarai, taigi 
ir čia pradėjo šis tas judėti.

Kadangi lietuviai, kaip ir 
kiti paprasti darbo žmonės, 
per dienas dirba, ir tik vaka
rai pasilieka jiems liuosi ir 
gali praleisti kaip nori, ro
dos, šiuos ateinančius vaka
rus, turėtume sunaudoti, kad 
iš jų atsiekti kuodidžiausią 
naudą. Kaip-kur lietuviai 
lankosi į vakarines mokylas, 
lavinasi, bet tokių yra mažai. 
Yra jau ir tokių kurie šį-tą 
pramoko, todėl tiems reika
linga kitokių mokyklų. Tą 
galima butų užpildyt paren
giant paskaitos vakarus iš ko
kių nors mokslo šakų.

Šiokiussumanymus jau pir
miau svarstė niekurie Phila- 
delphijos progresiviškesni 
kliubai ir LSS I ma kuopa.

Išsyk buvo manoma reng
ti paskaitas vardu vieno L- 
Laisvės Kliubo, o pirma kuo
pa LSS vėl savo, bet nema
tant reikalo ir žinant, kad 
nėra daug linkusios visuome
nės lankytis į tokius vakarus, 
pagaliaus susivienyjimo Lie
tuvių Laisvės Kliubas su LSS 
pirma kuopa ir nutarė vengt 
paskaitas sykį kas sąvaitę; 
pirmą — utarninke, o aaitrą 
trečią ir ketvirtą — panede- 
liais, po No 943 2-nd st. Pa
skaitų rengimo susi vieny j il
sių komitetų sekretorius K. J. 
Valys, 1815 E. Mayamensing 
avė.

Paskaitos bus skaitomas iš 
įvairių mokslo šakų ir iš mų
sų draugijinio gyvenimo. To
dėl kiekvienas turėtų pašven- 
sti bent tą vieną vakarą savo 
prasilavinimui ir atsilankyti 
ant augsčiau paminėtų pa
skaitų.

<7. Juodžiukynas. <

Kriškelietis.
Tauraginai (Zarasų pav.) 

Degtinė įpainiojo. 
Rugp. 3o d. vienas žmogus 
teip užsilinksmino, kad neži
nojo nei kur einąsk nei ką da
rąs. Pavakare, turbut many
damas važiuoti namo įsiriog
lino į svetimą vežimą ir jau 
norėjo važiuoti, bet kaip tik 
į tą sykį savininkas čiupt ir 
sustabdė. Subėgo žmonės, pa
kilo termas. Tą žmogų kaipo 

l vagį suareštavo, o kai kas ir 
antausius apšaudė. Vėliau pa
sirodė, kad jis visai nevagis. 
Tai ką baltakė daro, ir šalto
joj patupėjo, ir skauda, ir 
gėiia.

Barzdyla.
Pilviškiai - Griškabūdis

(Suvalkų gub.) Pastaruoju 
labai iniršo Mariampolės gar
susis žandaras Kislinskis ir 
krečia beveik paeiliui. Teip 
nesenai krėtė Pilviškiuose pas 
Kačergienę ir krautuvninką 
Adomaitį. Žečkalniuos pas 
Šipailą, Kraujučios pas Nau
džių ir pas Brazaucką. Beto 
lapkričio 4 d. Griškabūdžio 
policija suėmė beeinant kokį 
tai S. Baltrušaitį.— Jieško tai 
„Kovos”, tai knygučių, tai 
kokio galvažudžio Storpirščio 
nuo Garlevos. Niekur nieko 
ypatingo nerado: paėmė—tai 
kur kokį tenai kalendorių, 
kur kokią knygutę, ir viskas, i 
Girdėti, kad Kislinskis jieš
ko vis kokio-tai slaptai lei
džiamo laikraščio — „Darbi
ninkų Žodis”. Tiesa, netiek 
jam rupi tas laikraštis, kiek 
ta slapta spaustuvė, kurioj 
,,D. Žodis” spausdinasi. Bet 
vargšas nors ir naktis nemie-| ,, i • i
godamas rūpinasi, bet tos Redakcijos atsakymai, 
spaustuves nesuranda. Nesi- -----------
seka. Magei Naujoku-

I ~ , Rašant eiles reikia ge
rai žinoti rašybą. kalbą ir ei-

se viso to trūksta ir, todėl, 
sunaudoti negalima.

B a r a b o š i n i . Gavo j 
me vertimą „Darbininkai ir 
alkogolis’’. Sunaudosime.' 

Juodvarnis.
Žagarė (Šiaulių pav.) 28 

d. rugp. parvažiuodamas iš 
turgaus Bilžių sodžiaus ūki
ninkas Juoz. Gasparaitis, Bu
draičių sod- lauke galą gavo: 
arkliai pasisukę iš kelio, ra
tai įėjo i griovį ir apsivertęs 
vežimas. Gasparaitis apačioj, 
o trįs superfosfato maišiukai 
ant jo viršum. Bet jis ir ne
tuščias buvęs: trįs buteliukai 
puspirilės kišeniuose rasta ir 
ištuštintas.

— Rugp. 31 d. Gasparaitį 
palaidojo palydovai pas mo
nopolį degtinės išsitraukė, ve
lionio žmona pilną krepšį to 
raugalėlio prisipirko.

į Iš , Liet. Ūkiu.”

Cook uždirbo jau $100,000 
skaitydamas lekcijas apie 
šiaurinį žemgalį, o Peajy nė 
kiek tuomi neužganėdintas.

Laznp&z. D ®
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Alvitas [Vilkaviškio pav.J liavimo tiesas, o tamistos eilė- 
Čyžiuuų dvare 
niko vestuvės.
naktį nuėjo į 
obuolių krėsti, 
da Dubauckas, 
gis’’, paėmė šautuvą ir šovė 
tiesiok. Vienam suvarė šratų 
į petį, kitam į sprandą, o tre
čiam tik į kepurę. Pirmuoju 
du išsiųsti į ligonbutį. Prasi
dėjo tardymas. — Negerai da
rė tie vaikinai, ale uežmouiš- 
kai pasielgė ir užveizda.

Lesnitsva (Naum. pav.)| 
Čia žemsargiai išsimislijo eiti 
į kaimus persiredę. Kol kas 
tas jiems sekasi. Teip Armo 
aiškių kaime pasisekė iš vie
no atimti šautuvą. Tame pa
čiame kaime pas Juraitį net 
ir krėtė persiredę.

Mainos Vaikas.
Kauno kalėjime sėdi šie 

kaliniai lietuviai. VI. Požėla, 
L. Ambrozevičius (pagal 102 
str.) Audickas (per kratą ra
do „N.Gad.” ir knygučių), J. 
Vitkevičius (nežinia už kąse-Į 
di), d-ras Minkevičius, VI. 
Galiūnas ką-tik paleistas iki 
teismo; kaltina už lieteratu- 
rą, dainas, caro garbes įžeidi-'

buvo ordiną r 
Trįs vaikinai 
dvaro sodną 

« 

Dvaro užveiz-i 
pajutęs „va

John Balotas,
693 Broadvvay st., Grand Rapids, Mich.

l*ajieškau savo brolių Juozapo ir My- 
j kolo Barisevičių,paeina iš Suvalkų gub., 
’ Punsko parapijos. Mockavos valsčiaus.

Mergų [rakių kaimo. Juozapas pirmiau 
gyveno Ashlaud, Pa., o Mykolas IVilkes 
Barre, Pa. Jie patys arba kas kitas,ku
rie apie juos žino, teiksis pranešt šiuo

■ adresu:
Kazimieras Barisevičius,

i 117 Dreser st., So. Boston, Mass. tj.

Pajieškan savo draugo J. Binkaus. Pa- 
! eina iš Kauno gnb., Vilkmergės pav.,
Traškunų vai , Gurckų kaimo: dveji 
metai kaip Amerikoj, gyvena Raymond, 

j Raymon d, VVash. Tariu labai svarbų 
[reikalą. Jis pats ar kas kitas teiksitės 
' pranešti šiuo adresu:

L. Binkus,
22O Keefer st., room 4, 

Vancouver B. C. Canada.

Pajieškan savo draugo Felikso Lapin- 
j sko. Paeina iš Suvalkų gub. Mariam- 
į polės pavieto, Igliškėlių gmino, Navasa- 
į dų kaimo, Pirmiau gyveno MountCar-
■ mel. Pa., o dabar nežinau kur išvažiavo.
Jis pats ar kas kitas, teiksitės dnoti ži
li ia šiuo adresu:C

Mr. Antanas IVeliczka,
ISThomasst., Rochester, N. Y.

Pajieškau brolio John Savage. Praėju
sią vasarą gyveno Thompson, Mich. Pa
eina iš Kanno gub , Panevėžio pav.. Ro
jali no par., Mildinų kaimo. Jis pats ar 
kas kitas malonėkite pranešti ant adre
so;

Geo. K. Savage.
Saint B&nifacius, Pa., Cambria Co.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Genio, 
paeina Lauduvenu sod.. Lūkės par.. Šau
liu pav , Kauno gub. 3 metai atgal gy
veno Amsterdam, N. Y. Turiu labai 
svarbu reikalą, todėl jis pats arba kas 
kitas teiksitės pranešti šiuo adresu: 

Antanas Jokubauckas,
40 Finger st.. Salėm, Mass.

Pajieškau savo draugo Povilo Samuo
lio, paeina iš Kauno gb., Vilkmergės pv. 
Skapiškio par, Jureniškių sod., turiu 

i svarbą reikalą. Jis pats arba kas kitas 
duokit žinią šiuo adresu:

J. Apšega,
217 Park st., Lewiston, Me.

Telephone 762 So. Boston.

Dr.Ė. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston’e.

Valandos:
.Nuo 8-10 iš ryto ir nno 7-9 vakare. 

.Nedėliotus iki S vai. po pietą

t

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir 11.; prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUTE 
105 Broadvvay, So. Boston.
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perstatymo bus szokiai, lakiojan- 
/'Tfde ir visai Dailias žaislas,—---------.a

pasilinksminti ir iš- 4❖ 
KOMITETAS. 4 

* * * A

SUBATOJE, 13 LAPKRICZIO
(November) 1909 m. 7:30 vai. vakare

Salėje Dahlgren, kampas EirSilrersts., S. Bostone,
Go kuopa L. S. S., parengia labai smagų pasilink
sminimą,ir bus perstatoma juokingiausia komedija

66DĖDĖ ATVAŽIAVO”.
I’O ]

tis pacztas ir naujas žaislas meSZ- 
k©te. R,,s galima gražiai ]
laimėti naudingų daiktų. Išlainėjimui yra su- 
aukauta daiktų, keliolikos dolerių vertės. Nepa
mirškite atsilankyti ir atsivesti savo prietelius ir 
pažystamus. Įžanga 50c. ir 25c.
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KELEIVIS

Vietines Žinios.
Praėjii-šį panedėlį, lapkri- I 

< to 9 d likos atidarytas nau- 
is Bostono Opernamis. apie 

I u ri Boston'o buržuazija sva- 
j \įo per daugelį metų ir ku- 
į o pastatymas lėšavo uė ma
čiau nė daugiau, kaip pue- 
: ntro įnili.fouo dolerių.

Ištikrujų namas yra bėga- 
1 > gražus, o kaip Bostono pat- 

iotai s;: ko. — gražiausia Vi
tam pasaulyje. Yra tai dar- 
1 as skurdžių žmonių, kurie 
tai padarė, o gėrėtis tuomi 
tegalės, nes ten suvažiavo 

garsiausi artistai ir jie liuks 
. tins tik tuos, kurie gali už 
i angą mokėti po kelioliką 
colerių.

emigrantų j 
kad lai k ru
su dviem 
tų duguų

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUNO

žiavo Amerikon. Laivas atėjo 
į Bostono prieplauką. Komi
sija peržiūrėdama 
bagažą patBniyjo, 
diuiuko skrynia 
dugnais, o tarpe
atrado ui pusantro tūkstan
čio dolerių naujų laikrodėlių. 
Jauna pora už apgavimą val
džios tuojaus tapo areštuota 
ir bus sugražinta Italijon at
gal. Raportas nusiųstas į Wa- 
shingtou'ą ir laukiama tik at 
sakymo. Bostono italai suska
to gelbėti sava tutiečius mel
dimais ii protestais.

1 >idž ia u :a kraut u ve če very kų 
ir pasipuošimų So. Bostone.

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če 
verykus. l’žlaikoni teipgi visok as skry
bėlės. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. \ sus tavoms parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riem.* reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.

233 Brorchvay, So. Bustini.

P. J. Kaunietis

Dr.O’HARA,^:
IIANTl GYlHMt 1A

223, So Sivth st . Sl’RlNGlTELt). 11-1.. 
22 metai šitam mieste. Dantis traukia 
ta* skausmo. Kainos prieinamos. Dar
bais gv araut uotas.

"TABAKAS"

» NAUJIENA! ^2
“BROAOBINE HA1.L”

311 A i b a n y ir kampas Dover streets. 
išsiduoda aut vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už $15 00.

Savininkas J S1DMAN

20 Laconia st. Boston,Mass.
Telephone 1364-4 Tremont.

1

Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny
ga apie tabaką. Kas tik vartoja tabaką, 
tas turi žinoti kokią jis turi įtekmę aut 
išsivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
išaiškinta kuop ačiausiai. Kas nori žino
ti tegul |>er»kaito •• TA BAKĄ” Kny
ga puikiai padary ta. spauda aiški, 
turi 64 pusi., kaštuoja tik 15 centą.

K. Čl BERKIS

106 Market st., BRIGHTON, Mass. 11

lapkričio 14 d. bus skaity
ti lekcija apie chemiją. Bus 
arulyta. kaip pasidaro liyd- 

; opeuas ir oxvgenas. \ isi E>e- O • Sr
.b -jonės yra girdėję, kad oro

< xygenas yra reikalingas mų- 
. n gyvasčiai. Visi apie tai gir-
< .o ir skaitė, bet ne visi tu- 
-ėjo progą pamatyti savo akl
ais ONVgeiiO veikmę. Taigi
(eikit ir pažiūrėkit. Skaitv- 

i * Iutis bus ant draugysčių sa- 
ės 166 Broadvvay Extension

t ;.O vakare.
J)-ras P Miitulaitis.

Skatytoju atydai.
Meldžiame visų ..Keleivio” 

-kaitytojų, kurių prienume- 
rata pasibaigė atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš 
tį sulaikyti.
..Keleivio” Administracija.

Naujausių madų rubaiuvys. Siuvam 
visokias moterų ir vyrų drapanas, lšva 
lotne. išplaujam plėtmas ir išprusiname I 
Darba atliekame visados ant pažadėto lai' 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

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

GĖRIAI ŠIA AKUŠERKA

SKAITYK ŠVIESIA TEISYBE!
t

South Bend, Ind. 4d Liepos, 1909 
Gvudotinas Daktare!

Šiuooii pranešu, kari Tamistoe 
gyduoles, visas jau suvartojau ir 
jaučiuosi pilnai sveikų.atsakanėiai 
išgydyt ų nuo ligos, kuri manę ilga 
laiką vargino kaip skaudėjimas 

galvos, po krūtinių, sąnarių kojose, teipat strėnų, 
pašonių ir kosėjimo su skrv-pliavyuiais kaip ir sun
kaus kvėpavimo. Iš pradžios pradėjus vartoti tas 
gyduolęs, nors pasijutau drūtesnių, bet jntausi 
kaip kokią vaiuų savyje, tai turbut gyduolės su 
liga kovojo, bet kaip paskutinias suvartojau ir tai 
nors tris nedelias laukiau, bet išgydyta liga jau 
daugiau ueatsiuaujina: kame dabar jaučiuosi 
išgelbėtas nuo ligos kankiniu, sveikas ir laimin
gas teip kaip metai, tam atgalios buvau, kolei dar buvau nesirgęs. 
Nors yvairių daktarų ir vaistų daug perleidau per mano sirgimo 
laiką, ne vieni neįstengė išgvdyti teip gerai, kaip Tamista mielas 
daktarę, garsaus Collins N. Y. Medical Instituto. Dabar siunčiu, 
širdinga padėkavoue ir Jusu varvla kaip ir gerus vaistus išgydymui 
visokių ligų, kiekvienam savo pažįstamai perstatysių, kad laike nelai
mės ligos, žinotų kur rasti tikra pagelba. Pilnas guodonės

FR. LEWANDAUSKIS,
416 South Jacksou Street, Soath Bend, Ind.

VYRAI IR MOTERIS nesivargykite ligoms ir silpnybėms, nes kiek
vienas bus atsakančiai išgydytas ir išgelbėtą, nuo visokių nesveikumų 
tik reikia atsišauskti arba parašyti lietuviškai kas kenkia tikrai adresų 

COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE, 
>W W«»t wth StrMt. N.w York. N. Y. »

Dr. S. E. Hyndman, Medikai Direktorius.

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

Fr. Lew&ndauskis

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadvvay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

 ——

F■

F. STROPIENE
Paboigusį kursą V omaus Medical 

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

Ofisas randasi:

30 f\V. B r o a d w a y, 

S( ) 1M )ST( >N< Mass.

I

e-
S. B. KLE1N

Visokie cigarai, tebakas ir ciga
retei pagal vholesale ir retail 
prekių. Užlaikom gražiausius at
virus la.škelius ir rusišką ir tur
kiška tabaką.

228 Broadvvay
kampas C st.

South BOSTON, Mass

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas-
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turi
me visokių audimų 
ir suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa
žiuro mųsų naujos 
dirbtuves,'o jeigu no 
ri turėt gražią drapa
ną mes galime tau ja 
padaryt.

Z. BUDRECKIS, 
222 Bioadvay, Su. Boston, Mass

A

Reikalingas leidėjas.
Siame „Kel." numery j pra

sidėjo straipsnys „Socijal-de- 
mokratų pažvalgos ir reikala
vimai”. Geistina, kad kas iš
leistų. Jei raudasi leidėjas, 
kuris nori atnešti darbiuin- 
kams naudą, paskleisdamas į 
jų tarpą pamokinantį raštą. 
Iteiksis ūmu laiku atsišaukti, 
nes dabar, kada eina straips
nys per laikraštį, daug pi
giau atsieis išleisti knygutę, 
uegu tuomet, kada išuaujo 
reikės statyti raides.

A. Antonov,
28 \V. Broadvvay, 

So. Boston, Mass,

Ypatingai

LIETUVIAMS

a

.Pereitoj įiedėiioj. lapkričio 
d..Old S>ufli Mceting rūme 

»nvo pirmas išguldymas D-ro 
yliot’o naujo tikėjimo. Išgul- 
tinėjo metodistų kunigas, 

publikos t ris. rinko kiek sienos 
eiilo. Naujas tikėjimas, kaip 
'au buvo ..Keleivyje aišKin- 
:t, nesiremia nė aut Dievo nė 

>ly grabinio gyvenimo, bet 
i. u tik ant mokslo ir į>ažini 

..h blogo ir gero: jis dangų 
iadaant žemės, o ivykdinti 
Įgalima tik per aįsišvieti- 

įni. ir prašalinimą neteisybes.

f

BALIUS ir TEATRAS!
I.awrence. Mass. šv. Onos Moterų drau

gystės bus balius Subatoj, 13 d. Lapkri
čio. '09. svetainėje MUŠK’ HALI., kam
pas Ainesbury irCommon sis. Apart šo
kių bus perstatyta labai juokinga ir žin
geidi komedija.. Velnias Spąstuose’" apie 
9 vai. vakare. Kas norite pamatyt, kaip 
velnią pagauna spąstuose, neapleiskite 
progos. Bus teipgi ir lakiojanti pačta. 
Gavusieji daugiausiai pačtakorčių aptu
rės sekančias dovanas: 1) puiku šalika 
merginai. 2) moterišką bumašniką (pi
nigams kašelę. 3) vyrams atramentinę 
plunksną (fountain pen). Puikiausia lie
tuviška orkestrą Dr. V. Kudirkos gra-

Pradžia nuo 6 
vai. vakare ir trauksis iki vėlam laikui. 
Įžanga 25c. Širdingai visus kviečia at
lankyti KCMITETaS.

Tūla italė, važinedamosi po 
B< stoną keletą metų su gat
viniais vargonais, uždirbo £8,- 
v oo, o pargrįžus savo tėvynėn, i jis įvairiansius šokius, 
ištekėjo už laikrodininko ir 
šiomis dienomis abudu atva-

I

Man. J. Zupkauekui. malonu 
pranerti savo tautiečiams, kad aš 
dirbu didžiausioj drabužių krau
tuvėj Bostone

662 672 TVashinston street,
(kampas Beach street).

Teisu jus reikalausite ka nor, iš 

paredu, czeveryku ir papuoszimu 
kaip suaugusiems teip ir vaikams. 

Czeverykai Moterims 
ir Vyrams.“ z

As tikiu kad busite labai užga
nėdinti čia atėję, nes visokių ta
vorų prekės mųsų Store daug pi 
gesnės negu kituose Storuose Bo
stone

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

J ZUPKAUSKAS.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiek orius K. SIDLAl'SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W• Broadvvay kampas D<>r 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prisiusim

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmeuter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
aau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durya bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik2 
8 vakare. Telephone 1967 -3 Ric^monl

GERIAUSIAS

Mano dirbtuvė yra įrengta 
šiai, naujausios mados įrankiai, 
ku darba artistiškai.*
fijas kuopuikiausiai.

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

BOSTON, - - MASS

«»■■■■■■■■

i*

VĖSUS ORAS

Jautiesi nesveiku?

Severo* BALZAMAS GYVASTIES

BALZAMĄ PLAUČIAMS.

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

KASDIENA GAUNAM PALIUDIJIMUS, GIRIANČIUS 
SEVERO* VAISTUS.

yra priežasčia daugelio ligų. Kada patėmyši pirmu
tinį apsireiškimą peršalimo, kosulio arba kitokios 
plaučių ir gerkles ligos, tai paimk

Per ilgus metus jis buvo geriausiu vaistu gydyme 
baisiausių ligų kvėpavimo organuose. Yra teipgi la
bai atsakančiu vaistu nuo didelio peršalimo, aštraus 
kosulio, užkimimo’ užsidegimo gerklinių išsišakoji
mų, užsidegimo plaučių, dusulio ir kitų tam pana

šių ligų. Kaina 25 ir 50c.

Stabetinas! Geriausis iš visu vaistu.
*

‘ Severo? Balzamą Plaukiams skaitau stebėtinu, geriausiu is visų vaistų 
nuo kosulio ir peršalimo. Jis perviršija visus kitus vaistus ir todėl patariu jį 
vartoti visiems sergantiems plaučių liga”.

J. Sieminskis, Price Hali, W, Va.

Rusiška- Lenkiška - Lietuviška

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

Temykit! Temykit
DIDELIS PARDAVIMAS

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
jagu neturi mano kataliogą rašyk šendieno apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

tlernetų,trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Cistų au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dzičgurių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 

I terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik raudasi lie- 
tuviškoi kalboi,gražių popierų delrašitno grumatųsu ptiikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00,1000 už $6.00. Lietuviška bii lija arba šventas raštas ' 
senoir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

> kųno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugvlię kito
J i*‘ ėėr 1/^ kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydvina, 14 K 

paauksuotas ant 20 mėtų pre’k? $3.00. prasto $1.00. Prisius 
kitę savo’ikrą adresą ir tiž 5c. markę o apturėsi šio mčt< ka 
talogą dysai su 430 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

, Štomikam. agentam ir pedliorianTparduodu visokius ta 
■TUvorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 

gausite, teisingus tavoms.
Adresuokite: K. W!LKEW!CH, 112 Grand St. Brooklyu. N. Y.

puikiau 
Atlie- 

Padarau fotogra- 
malevoju natūra 

liškom parvom. iš mažų padidinę j u ir lt
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

LIETDVISZKA GYDYKLA

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

William U. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

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

Ateik ir išsirink ką nors pats sau.'

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

Soutli Boston, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
-PAS —

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

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras TH0.MP8ON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 

i kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka- 
I dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau- 

I nystę pašventė vien studyjavimui medi- 
I cinos. chemijos ir chirurgijos.

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

| landas.
Todėl, 

nors liga,
i jaus prisiųsti D-rui Thomson'ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 

j lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantuotas. Patarimai veltui.

(kirmeię) prašalina į 24 va-

jeigu kuris nedagali kokia 
nepiivalo leist laiko, bet tuo-

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

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda

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

ar panele.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu bud u apturėsite pilną sveikatą.

ran-

to-

I

I

Meldžiame kreiptis šiuo adresu/

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.SJ.
PRIĖMIMO VALANDOS:

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

419 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

B

J

B 
M

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

M. Galjvan& Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Liktorių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spkciališkcma*.

366 Second So. Boston, Mass

naujas išradimas
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

sųgvduolėms. kuriems duodame tei 
smgia usią rodą per laišką dykai.

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

Dr. J. M. BRUNDZACO..
Broadnav A S. S st.. Broolykn Ji Y

DR. J. E. TH0MPS0N,
342 W. 27-th street. NEVY YORK, N.

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

Y.

Prašalink skauduli!
Skaudulys šone, kuris visados beveik 
yra apsireiškimu neuralgijos, pleuros 
arba reumatizmo, gydosi tiktai ant vie
tos. Ištrink skaudančią vietą

Severo* šv. GOTIIARDO Aliejum, 
o |totam, pašlapinęs šmotelį gelumbes 
į tą aliejų, uždėk aut tos vietos ir ap
rišk, greitai pa jausi palengvinimą. Tas 
aliejus teipgi yra geras nuo raumenų 
skaudėjimo, reumatizmo, išsisukimo, 
aptinirno. sustengimo ir užsidegimo.

Kaina už bonką 5oc.

- Jeigu teip, tai reikalauji sustipri
nančio vaisto sugrąžinimui sj>ėkų, su
stiprinimui ir sutvarkymui skilvio,ke
penų ir vidurių. Tau reikalingas yra

kuris pataisys tau virinimą vidurių, 
panaikins užkietėjimą vidurių, tulžli- 
gę, galvos skaudėjimą, geltonligę, ke
penų sugedimą ir maleriją. Tas vais
tas atgaivina veiklumą visų kūno da
lių. Kaina 75c.

arsiduoda aptiekose. Musn daktariškas skyrius atsake ant visų laiškų
M

W. F. SeverAzCo.
1 '

CEDAR RAPIDS 
IOWA

*■ ■ A A <rrroi>o metale
MA I jfvoLATijris

11 Va Va UCat kalendorinis
Tiktai $3.95, mūsų draujrystes sąnariams už $3.55

Labai puikus nuolatinis kalendorinis —
laikrodėlis, kuris visada parodo ee- 
kundas, minu tas, valandas, s an vaite® ir 
mėnesio dienas, mėnesius ir visada parodo 
kaip menulis stovi. Užlaiko labai gerai 
laiką ir yra pilnai per m firmą gva- 
rantuot&s. Pryšakys labai puikus, 
auksines rodykles ir su auksiniais pagra
žinimais. Kitos firmos parduoda tą patį 
laikrodėlį už kelis kartus dauglaus, bet 
męs paleidome už tą prekę, kad apgarsin
ti mqsq pirklystę, nes norime parodyti sa
vo tautiečiams, jog męs galime parduoti 
geresnius ta vorus ir pigiaus kaip svetim 
taučiai, nes mijsų firma yra labai didelę, 
ir męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti is Europos arba imti nuo 
Amerikos fabriką.

Be lenciugSlio duodame už $3.95, m ąsų 
draugystes sąnariams už $3.55, o su auk
siniu (gold filled) labai puikiu lenciūgė
lio už $4.95. Kiti parduoda tokius lenciū
gėlius po kelioliką kartą daugiaus kaip 
męs.

Kas prisiąs pinigus per p actą, laikro
dėlis tuojaus bus išsiųstas per pactą mu
są kaštu, bet jeigu kas nori užsimokėti už 
tavorą ant expreso,tada siąstme per ezpresą ir pirkėjas užsimokės visus prisiuntimo kaštus.

Per mąsą draugystę galima gauti visokius tavorus pigiau kaip kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 942 Lombard St., Philadelphia, Pa., atliekame visokias drukoriskus darbus 
ir išleidžiame didelius kataliogus nuo visokią tavorą visokiose kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiąsime mąsą kataliogus dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Męs nesiūlome ir negarsiname jokią tavorą už dyką, apart m ąsą kataliogo, bet parduoda
me gerus tavoms pigiaus kaip kiti. Tie, kurie garsinasi ir prižada duoti ką nors už dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo ją reikia saugotlesi, nes už dyką tavoms duodant niekas prekys
tės negali varvtl.

Mąsą yra tikra lietuviška ko-operatyvi»ka draugystę ir kiekvienas gali prie mąsų drau
gystės prisirašyti. Akcijos yra po vieną dolerį ir atneš n#» mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metą. Prigulinti prie mąsų draugystr-s gali tavoms pirkti 10 procentų pigiaus kaip 
kiti. Užkvieciame visus tautiečius prie mųsų pirkliškos draugystės pri drašyti nors su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Order iš pacto arba regintravotoje gromatnje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION, Dept. P.0.Box 722
416-418-420 S. Broail St. Ir 942 Lombard St.

PHILADELPHIA, PA., V. S. A.

LAIKRODĖLIS

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

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
paisarr.do karietas ant veseilių irkrik 
štynų

OFISAS:

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

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge
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Mųsų t it vorai yra *

augštos vertės bet 
kainos visų tavorų 

labai žemos.
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«£ 387 Washington st., (vienus trepu*) BOSTON, Mass. £*♦**»»***>* «#*♦*#******

* Waltham ir Elgin
* laikrodėliai: auksi- 

/ niai. sidabriniai ir
nikeliniai.

Mųsų t a vorai yra

Laikrodėlius
Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 

tam panašius daiktus 

TIESIOG IS FABRIKUS 
ir kiekvieną daiktą kurį męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuoj ame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
j>erkant sučėdysit pinigas.

Washington
Jewelry Co.


