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No. 31 Metas V

VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSUOS

Juodaši metams nepatiko.
Išgirdę apie norą atsilan

kyt i Angliją Rusijos caro, 
Anglijos darbininkai išleido 
protestą prieš kruvinojo val
dono atsilankymą, Tuom tar
pu valstybes Durnos atstovus, 
nors daugelis jų buvo juoda
šimčiai, Anglijos žmonės pri
ėmė mandagiai, šitokis keis
tas priešginumas suteikė pro
gą juodašimčiams protestuoti 
prieš Anglijos laikraščius už 
darbininku partijos manifes
to patalpinimą. Po protestu 
pasirašė durnos pirmsėdis N. 
Chomiakov.

Svarbus teismas.
Ryga.—Rugpjūčio mėnesyj 

atvažiuos Peterburgo Teismo 
Rūmo sesija ir nagrinės svar
bią bylą apie geležinkelninkų 
streiką, ant Rygos ir Orio li
nijos iškilusi. Kaltinama 
100 suviršum ypatų pagal 126 
str. apie prasižengimus.

Žydų nepriims i mokyklas.
Vaizbos ir pramonijos mi

nisterija, po kurios globa ran
dasi kalnų institutas ir poli- 
techniškieji institutai, nu
sprendė šiemet visai nepri
imti žydų į viršminėtas mo
kyklas. Laike kelių metų ji 
mano sumažinti mokiųjų žy
dų skaitlių iki paprastos, val
džios užtvirtintos normos.Ru
sijos valdžia perstato sau,kad 
ir tamsiansis žydas už visą 
biurokraitją yra protinges
nis.

2-sios V. Dūmos atstovų 
likimas.

Peterburgo persiunčiama
jame kalėjime sėdi 13 s-d. 
frakcijos 2-sios V. Dūmos na 
rių, pasmerktųjų Įvairiam 
laikui katorgom Sėdi tame 
kalėjime: Anikinas, Bataše- 
vas, Viuogradovas. Golova- 
novas, Mironovas Kirijenko. 
Sienovas, Cašbevas, Judinas, 
Petrovas, -Zura boras, Salti ko
vas ir Žedelevas. Paskutinie
ji tris dar tebėra retežiais su
rakinti, kiti gi lojau be rete
žių. Kalėjimų valdyba įsakė 
laikyti visus jau kaipo kator
gininkus. kuo pasiblogina jų 
padėjimas. Ligšiol jie galėjo 
sykį įsąvaitę išsiuntinėti laiš
kus ir pasimatyti su pažįsta
mais, dabar gi jau galės tik 
sykį Į mėnesi tuo naudoties; 
produktų pirkties galės tik 
už tris rublius per mėnesį ir 
1.1.

Visi buvusieji atstovai lai
koma vienoje kameroje. Pas
kutiniu laiku jie sau išsirūpi
no da vieną pavienę kamerą, 
kurion jie paeiliui ir eina sė
dėti tūlam laikui. Keliasi at
stovai 6 vai. ryto, eina gulti 
8 vai. vakaro. Pietus valgo 

’ visi drauge. Gruodžio mėne
syj visi jie, išskiriant Zura- 
bovą. Žedelevą ir Salti ko
vą, kurie pervedami naujajai! 
Vologdos kalėjimai), bus iš
siųsti JSibiran. Atstovai—ka
torginiai kaukaziečiai, kurie 
dabar dėlei nesveikumo sėdi

Pietų Rusijos kalėjimuose, 
tai pagal gautąsias žinias, Ce-: 
reteli ir Machoradze gruodžio 
mėn. busią išsiųsti Sibiran 
apsigyventi.

Nevalia vesti.
Vienas Kijevo pačtos valdi- 

ninkas norėjo vesti telefonis
tę Vietinės pačtos viršinin
kas jam tai užgynė; v y liausis 
gi pačtos ir telegrafo viršinin
kas Sevastijanovas šį kartą 
jam leido vesti, liet kartu 
pranešė, jog pačtos ir telegra
fo valdininkai tegali vesti tik 
tas merginas, kurios tarnau
ja pačtos įstaigose, o telefo
nistes vesti esrf užginta. Gra
žus daiktas. Net vesti ką no
ri negali!

Naujas atstovas.
Vieton mirusio Durnos at

stovo Samaros gub. spaliniu-: 
ko Ušakovo išrinktas Pustoš- 
kinas—pirmeivis.

Cholera tarpsta.
Peterburge per pereitą 

vaitę susirgo 400 žmonių, 
re 150 ir išgijo 164 žmonės.

Sustiprintoji apsauga pa
silieka.

Peterburge irapylenkėj pa
likta da šešiems mėnesiams 
sustiprintoji apsauga, nes re- 
voliucijoniškas krutėjimas vėl 
pradeda atgyti.

Caras šelpia šachą.
Rusijos valdžia aukauja nu

mestam nuo sosto Persijos ša
chui rūmą (palocių) Kalugoj. 
Šitas rūmas yra pastatytas 

vergavusių Krymo totorių jų 
paskutiniamjam chanui [ca
rui]. Caras atjaučia vargšui 
šachui, nes tikisi pats sulauk
ti pa našaus likimo.

Varnas varnui aki kerta.
Odesa. — Tamtikra komi

sija Įierkratinėjo Odesos mies
to valdybos veikimą 1905 m. 
Patrauktas atsakomybėn bu- 
vusis miesto galva Protopo- 
Į»ov, jo draugas Andrejevski, 
tris valdybos nariai ir keli 
miesto valdininkai. Jie kalti
nami už eikvojimą miesto pi
nigų revoliucijos mieriams. 
1905 metuos miesto valdyba 
rėmusi revoliucijonierius ir 
skirusi pinigus priešvaldiš- 
kiems darbams.

Są- 
mi-

Ką daro tamsumas.
Carskoje Sielo.—Šito mies

to apylenkės valstiečiai pyks
ta ant choleros. Jie užpuolė 
ant choleros barakų ir suardė 
juos. Mat barakus lankė dak
tarai, kurie, kaip valstiečiams 
rodos, tyčia neprašalina epi
demijos. Cholera vis da siau
čia, ir jeigu, teip valstiečiai 
elgsis, jie liks be pagelbos.

Iš uogų pasidaro bomba.
Tiflisas (Kaukazas). — 28 

birž, d. apie 7 vai. iš ryto Į 
antrąjį Dovidovo policijos 
skyrių atėjo nešiotojas su uo
gų gurbučiu. Jis pranešė,kad 
jas pasiunčia kokis-tai ponas 
adresų stalo tvarkytojai Ma 
rijai Bachtadze. Okolotočnas 
|>erdavė jai. Po vienos-kitos 
minutes pasigirdo iš Marijos 
Bachtadze kambario baisus 
trenksmas. Miestsargiai ir 
okolotočnas susibėgo žiūrėt.

[Sudraskytos moters gabalai
I . .
į voliojosi po visą kambarį. Ma
noma, kad uogų gurbutis li
ko paduotas revoliucijonie- 
riu. nes minėtoji moteris tar
navo Tiflyso apsaugos sky
riui. Ji buvo ištekėjus už vy- 

! ro 2-3 metai atgal. Jis pirma 

buvo pirmeivis. bet paskui 
susipyko su draugais ir pra
dėjo juos išdavinėti valdžiai. 
Dėl jo likosi suimta keletas 
socijaldemokratų ir socijalre- 
voliucijonierių. už ką jis per
nai likosi užmuštas prie savo 
namo durių. Pati jo, keršy
dama už vyrą pradėjo laiky
ti valdžios pusę, dailiai jai 
patarnaudama. Kiek anks
čiau jai buvo pranešta, kad 
neišliks gyva už tokius dar- 
bus. Neklausė ji ir slapstėsi, 
bet neišsigelbėjo.

Rusų literai ura auga.
Buvusis cenzorius suorga

nizavo Rusijos literatūros pa
rodą. kur radosi visi 1908 m. į 
išleidimai (laikraščiai ir kny
gos). Panaikinuscenznrą 1905 
metuos, literatūra sparčiai 
auga. Pernai liko išleista 79 
milijonai storų raštų, kurių 
kaina siekia 26 milijonus rub. 
Išstatyta 24.000 veikalu, tar- 
pe kurių 13000 storų knygų. 
1908 metuos išeidinėjo nuola
tos apie 800 naujų leidimų 
ir 350 nuo seniau einančių, 
kurie gyvuoja nemažiau dvie
ju metų. Tris leidimai jau 
išeidinėja 130 metu. Laikraš
čiai liko pigus: pavizdžiui, 
„Selskij Kurjer”eina už 2 rb. 
per metus.

Cholera Rygoje.
Miesto sanitariškoji (sver 

katos prižiūrimoji) komisija ■ 
praneša, jog birželio 22 d. ta- 1 
po atgabenta miesto ligonbu ; 
tin tūla cholera susirgusi ypa- 
ta, kuri ant rytojaus numirė-

Paskum. į choleros baraką/ 
atvežė dar 3 y patas. kuriu ’ 
vieną gydytojai pripažino ap- PerSU kunigai prieš Rusija. 
sirgus cholera, kitų dviejų Ii j Teheran. _ Persijos tauti- 
ga dar nesusekta. 1 . . . , ...... , ,
° . . mukai kunigai skelbia, kad

Dabar miesto ligon būtyje .. . , ......, *•’ jie sukels visus tikinčiuosius
esą 5 ligoniai su cholera. ...... ....« * P’Jes Rusijos valdžią, jeigu

• Bilderlingshofas. Rygos ... . . . . .. . .. .,
. . . j . to p nepasiskubis atšaukti iš

policmeisteris prisakė, kad iš n . w . ,
r / ... Persijos savo kariumene, da-
šičion išsinėšintu visi žydai, i .. . . , ,rancią kruvinas skerdynes, 
kurie neturi teisiu čionai gy- ~ .... _ . . . ..* Caras Mike teip jau maurus,
veuti su lyg savo apšvietimo!. ... .

kad ir kunigai ji laiko uz pa- 
arba turto. i . . .._ , stumdeli.

■ Dubelnas. Pereitą nedel- 
dienį, birželio 21d., policija IŠ ( lėlllėliccaii juokiasi, 
užėjo čia slaptą žydu susirin- Paryžius.— Francuzijos ka-
kimą ir suėmė 12 jaunų iy- bilieto pirmininkas Clemen- 
dnku. įceau liko atstatytas. Iš to pa-

TikėjiniO nelaisvė. kilo džiafigsmas tarp gyvento- 
Minskas. Kunigas Zenke- .i1!- ^et atgaleiviai užganė- 

vičius pakrykštijo katalikiš- dinti. Po didelės demonstra- 
kai vienos stačiatikės vaiką, vijos burmistras laikė pra- 
kurio tėvas yra katalikas.Tei- kalbą ir išsitarė, buk suban- 
smas nubaudė kunigą pini- krutyjimas C'lemenceau yra 
giškai ir atstatydino nuo baž- apsireiškimas teisybės, 
nyčios pareigu pildymo 6 mė
nesiams, o tėvą pasodino 
tvirtovę vienam menesiui.

Kunigus areštuoja.

ištikimo 
ir

i

is-

d

ti D-rą Ch. Eliotą, o svarbiau
sią vietą užėmė arcivyskupas 
Ryan. Kiekvienas iš jų ra
šo savaip, bet iki šiolei apart 
žodžių ir šauksmo da nė vie
nas neįstengė parodyti, o žo
džiai l>e faktų nieko nereiš
kia, nors jie būtų pilni karš- 

, čiausių jausmų.
Didžiausis namas.

New Yorke arti Brooklyno 
tilto budavojamas yra namas. 
Augščio jis turės 448 pėdas, 
žemės užims 2 akru. Pastaty
mas atsieis 2 milijonu dolerių. 
Darbas prasitęs apie 3 metus 

■ Namas skiriamas miesto salėj 
I (City Hali). Amerikiečiai vis 

arčiau prie dangaus lipa.

Tavorų išvežta mažiau.
Washington. Statistiškas 

vaizbos ir triūso biuras pra
neša, kad nuo 30 birželio 19- 
I 08 m. iki 30 birž. d. 1909 m.
išvežimas iš Suvienytų Valsti- 

I jų susimažinęs ant 100 mili

jonų dolerių. negu buvo me- 
Į tais anksčiau. Išdirbystė išsi
plėtojo ir kitose šalyse, todėl 
iš Amerikos nereikalaujama 

I tiek ta voru.

Moters kasyklose.
Omaha, Iowa, 27 liepos d.

- Penkios, jaunos, baltom ran- 
-- kom merginos, dirbusios kon- 
-- torose, atėjo dirbti Į gipso ka

syklas, kurios randasi Fort 
Dodge, Iowa ir priklauso 

■ ( Plymouth Gyptum Company. 
Apsirengė jos vyrų rūbais. 
Varinėja mulus ir kitus dar
bus atlieka. Kelios sąvaites 
atgal čia sustreikavo vyrai 
kasėjai. Kapitalistai priversti 
buvo už streiklaužius samdyti 
moteris, nes vyrų negavo.

Suvienytų Valstijų senato
rius buvo areštuotas.

Baltimore, 27 liepos d. Suvie
nytų Valstijų senatorius Wil- 
liam I. Stone iš Missouri liko 

: areštuotas trumpam laikui ir 
pristatytas Į čionykščią cen- 
tralinę policijos nuovadą. 
Tarp jo ir bufetinio vagono 
tarno negro Lawrence Brown 
iškilo vaidai. Policijos leiti- 
nantas Cole'telefonavo magis
tratui Grannanui, kuris pasi- 

i tikėdamas senatoriaus prisi- 
> žadėjimui nepabėgti, paleido 
lig rytojaus,kada prasidės da
lyko perk ratinėj imas.

Saude streikininkus.
Kenosha, Wis. Alleno ir 

įsunų odos dirbtuvėj dirba 
apie 1500 žmonių. Algos jų 
nuo 9 iki 10 dol. są vaite j už 
12 vai. darbo dieną. Allen 
paskyrė formaliu Schneiderą, 
kuris tuoj atleido 10 darbi
ninkų ir liepė likusiems jų 
darbą padaryt. Nutarta strei- 
knot. Socijalistas J.H. Wells 
(lietuvis) liko nusiųstas pas 
vyriausi superitendentą M. 
\Verve pasikalbėt, kuris pa
sakė, jog reikalavimų neišpil- 
dys, bet streikuot leis. Trus- 
to prezidentas net reikalavi
mus žadėjo išpildyt.. Kada 
streikininkų būrys lankė sa
vo pasiuntinio, pasigirdo šū
vis. Tai šovė Alleno pusbro
lis į darbininką ir sužeidė jį. 
Paskui vėl pradėta šaudyt ir 
da 2 darbininku sužeista. 
Allen telefonąvo, kad atsiųs
tų miliciją. Pribuvo genero
las Falk ir pastebėjo, jog ne 
darbininkai kalti. Majoras 
liepė išpildyti streikininkų 
reikalavimus.

cijas. Iš provincijos ateina ži
nios, jog gyventojai, išgirdę 
apie pasiryžimą kariauti su 
Morokko, nerimsta. Gali Išpa
nijos valdžia norėti karės, bet. 
jeigu žmonės bus priešingi 
jai, ji neįvyks, o įvykus Ims 
pralaimėta.

Ministerių pirmininkas so
cijalistas.

Paryžius, 23 liepos. — Į 
,,Boston Americau” praneša
ma, kad vietoj buvusiojo mi
nisterių pirmininko Clemen- 
ceau išrinktas socijalistas M. 
Briand. Jis yra pagarsėjęs 
kalbėtojas ir mokslo vyras. 
Prezidentas Fallieres tikisi, 
kad naujas ministerių kabi
netas pradės rengti socijališ- 
ką revoliuciją. Telegrafistu 
ir geležinkelninkų atstovai, 
kuriems teip neseniai nenusi
sekė streikas, tikisi įgyti 
savo tiesas prigelbstint mi
nisterių pirmininkui ir lan
kosi pas jį pasikalbėti. Abel- 
nai Francuzijos darbininkai 
džiaugiasi savo laimėjimu.

Karė Morokko.j.
Melilla. Išpanijos kariu- 

menė liko sudrutinta pribu- 
vusiais iš Europos batalijo- 
nais. Susirėmimai tarp išpa- 
nų ir Maurų atsikartoja kas
dien. Dabar Maurai užsidru- 
tino arti Melillos ir šaudo į 
Išpanijos kariumenę,nors pa 
čių žūna daugiau, nes yra 
prastai apsiginklavę. Iš Al- 
geziras praneša, kad liaudis 
subruzdo organizuotis į šventą 
karę prieš užpuolikus. Grei
tai visi Morokko gyventojai 
kils prieš europiečius už žvė
rišką elgimosi su jais.

Kelionė orlaiviu iš Pary
žiaus į Londoną.

Šiemet ketinama pamėgin
ti keliauti valdomuoju orlai
viu iš Paryžiaus į Londo
ną.

Tas orlaivis, francuzų dar
bo, busiąs didžia usis ir tvir 
čiausis iš visų ikišiol Frau 
cuzijoj padirbtųjų: jo jiega 
atitesėsiant 220 arkliu j jėgų.

Keliouėje žada dalyvauti 
25 žmonės.

špaudos laisvė.
London. — Suimtas čia ir 

už paranką lig teismui paleis
tas spaustuvės užlaikytojas 
A. F. Horoley, kuris spausdi
no raštą „Indian Sociolo- 
gist”, kviečiantį indiečius su
kilti prieš Anglijos vergystę. 
Šito rašto redaktorius išbėgo 
į Paryžių. ,,Indian Sociolo- 
gist’’ kaltina už kurstymą 
mušti Anglijos valdininkus 
ir pagirimą jau atlikti! užmu- 
šejysčių.

Šachui pranešė apie nume
timą jo nuo sosto.

Teheran. — I Rusijos pa
siuntinystės namą atėjo de
putacija nuo naujosios Persi
jos valdžios ir pranešė ten be
sislapstančiam šachui, kad jis 
negali grįžti ant sosto ir pri
valo greitai išsinėšinti į Rusi
ją.

Pasekminga kelione orlai
viu.

Vienas belgas laimingai 
perlėkė orlaiviu Baltijos jurą 
ir atgal sugrįžo. Kelionė sie
kė 65 milias.

Karei viii sukilimas.
Barcelona, Ispanija, 22 lie- 

įm>s. — Išpanijos kareivių ba 
talijouas, kuris buvo paskir
tas siuntimui i Morokko ivvk- v • 
dinti kruviną skerdynę su 
Maurais, apskelbė, kad jis 
valdžios neklausys, o komen- 
duotojams ir aficieriams įsa
kė, kad jeigu per prievartą 
tie varys juos, tai bus sutikti 
kulkom. Atsiųsta
ji valdžios kariumene 
vaikyti sukilėliai.

Nauja kanuole.
Berlynas. — 23 liepos

bandyta čia šaudyti iš nau- * • 

jos rūšies kanuolės. Ji pada
ryta orlaivių šaudymui, ku
riuos gali sumušti ant 4 tūks
tančių pėdų augščio. Net juo
kinga: pirma daro orlaivius 

; ir deda tam tikslui milijonus 
dolerių, o paskui išgalvoja 
kanuolės, kad galėtų juos su- Į 
mušti. Šiandieninė draugija 

yra grynai akrobatiška.

Revoliucijos aukos.
Konstantinopolis, 20 liepos 

d. — Kares lauko teismas, 
nagrinėjęs bylas apie betvar
kę Adanoj, 15 ypatų pasmer
kė pakarti, kas liko išpildyta: 
800 žmonių pasmerkta mir- 
tin, 15 tūkstančiu žmonių i 
katorgos darbus, 80.000 į ka
lėjimą įvairiam laikui. Dabar 
visi jie liko paliuosuoti.

Francuzai už rusus.
Paryžius. — Individuališ- 

kos laisvės sąjunga protestuo
ja prieš vis tankesnį išsiunti
nėjimą iš Francuzijos Rusijos 
ateivių. Ji reikalauja, kad 
Francuzijos policija neturėtų 
jokių santikių su Rusijos šni
pais.

I

Žmones nenori karės.
Madrid. Ispanijos sostapy 

Į lej daroma kasdien demon
stracijos išreiškimui protesto 

Šušoj. |Kaukazas| liko areš- prieš karę su Morokko. Žmo- 
tuotę 3 armėnų kunigai už nes nutarė neišleisti kariume- 
priklausimą į priešingą vai- nes iš miesto. Kuomet trauki- 

idžiai partiją. Tikros žinios jniai su kareiviais stovėjo sto- 
ida nėra, ar jie priklausė Į tyj, susirinko skaitlingi žmo- 
partijąar ne. Kroleviecko pa- nių būriai ir užstojo kelią.Po- 

I viete, sodžiuj Junoje, suimtas licija leidosi juos mušti. Su- 
j kunigas Podvoiskis už prieš- žeista kelios dešimtys ypatų 
valdišku raštų laikymą baž ir daugelis areštuota. Valdžia 

; nyčioj. Įskudėjį rakristijo- 
i nas.

l

I

išleido įsakymą, sulig kurio 
draudžiama daryt detnonstra-į

Policiiianas nušovė vaiką.
New York, 27 liejos d. Po- 

licmanas Edvard Loug bandė 
nušauti šunį, kuris bėgo pas
kui automobilio ant Second 
avė. ir Firststr., bet pataikė 
i šešių metų vaiką Dovidą 
Bratmauą. Lai tėvai nelei
džia vaikams maišytis su šu
nimis, nes iš tokių gatvinių 
vaikų išauga lik vergai ir 
puspročiai.

Brangus cigaras.
Prosser, Wash. 27 liepos d. 

Benton pavieto teismas uždė'j 
jo 23 dol. 80c. bausmės ponui 
J. McKeand už rūkymą eiga- 
ro ant gatves. Šitame pavie
te uždrausta yra rūkyt. Jei
gu visur teip brangiai imtų 
už tabaką, greitai jo niekas 
nerūkytų.

Darbas (>00 darbininkų.
Brockton, Mass, 26 liepos 

d. — I „Tlie Boston Ameri- 
can’’ pranešta, kad I).T. Bar- 
ry Company pradės dar
bą treciojoj čeverykų dirbtu 
vėj. Pribusią į šitą dirbtuvę! 

250 darbi ninkų.Superitenden 
tu busiąs William E. Doyle iš 
Brocktono. The George H. 
Snow Company teipgi prade-; 
sianti naujoj dirbtuvėj dar
ią ir priimsianti 200 žmonių, j 

Nuo sekančio panedėlio ati
darysianti trečią dirbtuvę ] 
A. Packard Company ir teip
gi busią darbo keliems šim
tams. Abelnai Brocktone ga
lėsią gauti darbą 600 darbi 
ninku. Jeigu teisybė, neblo
gai būtų.

I gnis sunaikino turto už 
dol.

Avon, Mass. 28 l’epos d. — 
..The Boston Post” rašo: — 
Tramvajų stovėjimo namas 
linijos Brockton street Jiail- 
way, kuris radosi ant Main 
gatvės užsidegė šiąnakt apie 
10 vai. į pusę valandos l’ko 
sunaikintas namas ir 20 tram
vajų.kas kompanijai prekiuo- 
ja >'40.000.

Naujas t ikėjimas.
Nžsitarnavęs Harvard uni

versiteto prezidentas, Ch. W. 
Eliot. šiomis dienomis nupei
kė p«r laikraščius dabartini 
tikėjimą ir, nurodęs, kad ti-| 

kejimas ne kas kitas, kaip 
tik žmonių įprotis ir kaip jis 
nuo pat savo atsiradimo kiek
vieną šimtmetį vis keitėsi, sa
ko: ,,20-to šimtmečio progre
sas sutvers naują tikėjimą. 
Pamatu naujo tikėjimo bus 
abelnas labas žmonijos ant že
mės, kur ji gyvena. Naujas 
tikėjimas nemokys, kad die
vas tai yra didelis garbingas 
vyras arba karalius ar patri- 
arkas gyvenančių ant žemės.. 
Ten nebus vietos neaiškioms 
dogmoms nė misterijai. Ne
bus pasitikėjimo ant ko nors 
kito, bet ant gamtos įstaty
mų”.

Apskelbimas Eliot’o nuo
monės laikraščiuose sukėlė 
kunigų tarpe didesnį triukš
mą. negu kad sukelia tarp 
rusiškų viršininkų bomba. 
Visi kunigai suskato atakuo
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Pasikalbėjimas 
Maikio su l evu.

i- — Tu nesidairyk, Maike. 
prieš mane. Ir aš jau pradė
jau laikrašti skaityti.

— Pagirtina. ^Laikui bė
gant prasilavįsi.

— Aš pats žinau, kad pra- 
silavįsiu. Bet pasakyk tu 
man, kaip socijalistai ateityj 
reikalus tvarkys'

— Suprantama: kaip di
džiuma nutars, teip turės būt 
tvarkoma.

— Kaip tai didžiuma'
— Ir to tu da uežinai... 

Tuomet kiekvienas suaugęs 
vyras ir moteris turės tiesą 
paduoti savo balsą kiekviena
me klausime. Nuomonės ta
me klausime gali būti kelerio- 
pos. Bet kaip nubalsuos di
džioji dalis, teip turės būt. 
Visgi didesnis žmonių skait
lius daugiau supras apie savo 
reikalus, negu mažesnis.

— Kasžiu ar teip. Juk vie
nas mokytas supranta dau
giau. negu keli nemokyti.

— Čia tavo teisybė. Todėl 
ateities viešpatystėj bus visi 
mokyti. O kaip tik paduosi 
vieniems mokytiems reikalus 
tvarkyt, tuoj jie išdirba to
kius gyvenimo receptus, to
kius santikius, kad galėtų iš
naudoti nemokytus. Kada 
bus visi mokyti, tuomet ne
pasiduos vienas kitam ant iš
naudojimo. Bet kaip pada
ryt, kad visi galėtų būti mo
kyti, kada 
„mokslinčiai“

I Bet tuomi gi laiku tu pats 
nenori, kad tave kas galėtu 
mušti. Ir gali būt didžiumos 
nubalsuota, kad už muš
tynes turi būti baudžiama teip 
ir teip. Arba gali tu panorė
ti sodinti ten bulves, kur pra
vestas geležinkelis. Argi ga
lima dėl tavo noro griauti ge
ležinkelį? Kitas užsimanys 
gauti visokius produktus nuo 
visuomenės, o dirbti neeis. 
Teip būti negali, nes įvyktų 
didžiausia betvarkė. Reikia, 
kad visuomenė nutartų, kas 
leistina ir kas ne, kiek valau 
du sveikas žmogus turi dirb
ti, kaip turi būt sutvarkytos 
mokyklos, kaip gydyt ir uz- 
laikyt ligonis ir 1.1.

— Tu, Maike, vis sakai: 
„visuomenė“. Jeigu visi vie
nokios nuomonės būtų ir vie- 
uodai nuspręstų, tuomet bū
tų visuomenė, o juk tu pats 
sakei, kad žmonės nevienodai 
mano. Didžiuma nuspręs ką 
nors,o mažuma turės jos klau 
syt. Taigi mažuma pasiliks

■ vergijoj.
— Kokia gi čia vergija? 

Prie socijalizmo darbo turės 
visi, pragyvenimas kiekvieno 
bus aprūpintas. Jeigu mažu
mai nepatiks kokie nors di
džiumos nutarimai, tai ji ga
lės agituot tarp minių prieš 
tuos nutarimus. Bus laisve 
žodžio, organizacijų, aprūpiu- 
tas pragyvenimas, 
padėjime būdama,
galės aiškinti visur, dėlkotas

■ ar kitas didžiumos nutarimas 
yra negeras. Arba jeigu ma 
žuma atras koki gerą suma
nymą, tai ji galės agituot už 
jį, išrodinėti žmonėms, kaip 
jis yra geras. Kaip tik di
džiuma supras, jog tai geras 
sumanymas arba pataisymas, 
tuoj ji ir balsuos už jį. Juk

i pati didžiuma turės pildyti 
savo nutarimus—įstatymus 
Nejaugi ji darys blogą pati 
sau?

—, Pagal tavo išvadžioji
mus išeina, kad mažuma bū
tinai turės pildyti didžiumos 
nutarimus.

— Aiškus dalykas,
ir būt negali. Šiandien 
žuma valdo, ji išleidžia 
tymus. Keli tūkstančiai 
nių išnaudoja milijonus, 
tokį surėdymą turime,
didžiuma turi taikytis su ma
žumos norais. Ar mažai jis 
nelaimių atneša?

— Ką-gi padarysi. Reikės 
agituot, jeigu mano sumany
mų nepriims.

— Geriausis bndas. Skai
tyk laikraščius ir suprasi da 
geriau.

— Gerai. Aš jau einu gult. 
Gerą naktį.

Klaidingos nuo
mones.

1
1

: - •

Tokiame
mažuma

šiandieniniai 
neprileidžia 

darbininko prie mokslo? Juk 
didžiuma žmonių trokšta 
mokslo. Jeigu teip, tai rei
kia pavesti didžiumai sutvar
kyt mokyklų reikalus ir ki
tus gyvenimo santikius. kad 
lengvai būtų galima mokytis, 
t. y. kad ir turto ir laiko už
tektų.

—. Tu, Maike, manai, kad 
mokyti žmonės visi vienokios 
nuomonės bus. Aš abejoju: 
vieni, daleiskime, balsuos, 
kad kiekvienam žmogui rei
kia turėti po 5 kambarius, o 
kiti sakys, kad 3 užtenka.

— Aš, tėve, neabejoju, bet 
žinau, kad vienokios nuomo
nės visuose klausimuose 
kuomet nebus. Vienok, 
da žmonės _bus mokyti, 
greičiau vienas kitam išaiškis 
dalyką, greičiau supras gerą
sias ir blogąsias puses. O gin
čai jeigu kils, tai jie paro
dys visuomenei, kuri pusė 
teisingesnė ir plačiai išgvil- 
dęs dalyką. Gali vienas rei
kalauti 5 kambarių, kitas—3. 
trečias 2 ir t. t. Jeigu di
džioji žmonių dalis nubalsuos, 
kad duoti po 5 kambarius,tai 
teip ir bus;o jeigu nubalsuos, 
kad duoti tiek kambarių kiek
vienam,kiek nori,tai bus šitas 
nutarimas įvykdintas. Aš sa
kau apie kambarius, bet ir vi
suose dalykuose eisis pagal d i 
džiumcs nutarimu.

— Jau aš neužganėdintas, 
vaike. Sako, kad socijalistai 
laisvę įvykdįs. o čia. kaip ma
tau, reikės didžiumos klau
syti.

— Laisvė negali būt lino-j 
sa, ji turi būt pritaikyta prie i 
gamtos įstatymų ir visuome
nės labo, linkime, tu norėsi, 
kad niekas tavęs nebaustų, 
jeigu kitam pakaušį sudau
žysi. Gerai, jei kas drūtas ir 
galės apsiginti, silpnesnieji 
gi visai būtų skriaudžiami. Į Jautiškos spėkos.

nie
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Kitaip 
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istą- 
žino
jau 

kada

Į

I

Nepaprastos telegramos.
rymas. Popiežius, išstudi 

javęs visus socijalistų progra- 
į mus,apskelbė,kad visiems ku
nigams leidžia rašytis į socija
listų organizacijas ir vietoje 
pamokslų bažnyčiose sakyti 
prakalbas, raginančias žmo
nes prie skaitymo socijalistiš- 
kų raštų.

chicago. Iš čia pabėgo vie
nas zakristijonas su kunigu- 
žio gaspadine; jos vieton da
bar jieškoma kita: turi būt 
nesena, mandagi apsiėjime, 
malonaus veido, apvali, turi 
sverti apie 250 svarų; jei pa
rapijiečiai pakels maištą ir 
neduos ant anglių, kad galė
tų sušildyti. .. kleboniją.

(hicago. Iš Bostono čia te
legrafuoja, kad tautininku 
organas ., Dagia”, kuris įsteig
tas dėl šmeižimo ypatų, ran
dasi labai kritiškam padėji- 
me. Bostoniečiai už tokį pur
viną darbą Dagio” „redak
toriams” ketina juodas akis 
padaryti. Iš tos priežasties 

I „Dagį“ nutarta perkelti į Chi
cago, kur sukoncentruotos

I

Norint pasirodyti visuome
nės akyse geru revoliucijouie- 
rium arba veikėju, priverstas 
esi pasakyt, kad buvai jau pa
kartas ir vos vos pavyko nu
kąsti virvę ir pabėgti, arba 
kad caro valdžia norėjo sušau
dyti. tik nepataikė. Turi gir
tis, kad mėtei bombas i poli- 
ristus, generolus ir į carą. 
Žodžiu, jeigu nurodysi, kad 
laikei savo gyvastį už nieką, 
tai busi pirmosios rūšies revo- 
liucijonierius. Pasakok apie 
kultūrišką darbavimosi, apie 
tai, kad grėsė tau kalėjimas, 
tai tik nusispiausžmonės. Ko
kis, girdi, iš tavęs veikėjas, 
kada jokio darbo neatlikai.

Nesistebėčiau, jei tai pa
prasti zmoneliai kalbėtų.Laik
raštija, kurios svarbiausia už
duotim turėtų būti liogika ir 
rimtas žvilgis į visuomenės 
apsireiškimus, daro nekitaip. 
Tik pakartuosius ir sušaudy
tuosius garbina, tik neapru- 
bežiuotą ir tankiai klaidingą 
drąsą giria. Pasitaiko ir rim
tam ir gudriam veikėjui likti 
valdžios arba kapitalizmo au
ka. bet taukiausiai pralaimė- 
ja gyvastį tie. kas jos nebran- 
inna. Pirmeivio gyvastis brau- 
gi gal nejam pačiam, bet tai 
visuomenei, kurios labui jis 
veikia. Pirmeivis yra pajie
ga, daranti atmainas, ir visuo
menė reikalauja, kad ta pa
jiega kuoilgiausiai gyvuotu. 
Jeigu kas pasišventė visuome
nei, tai jis neturi tiesos iš vi
suomenės pranykti. Raginti 
žmogų prie gyvasties nebran
ginimo. kurstyti prie galvos 
kišimo į kilpą gali tik pirm
eivių priešai. Jeigu męs pa
tys savęs nebrangįsime ir žū
sime kol kas nelygioj kovoj, 
tai gyvent pasiliks mųsų prie
šai.

Revoliucija reiškia pervers
mą, reformas. Ir ne tas yra 
veiklus revoliucijonierius, ku
ris prie perversmo neprisidė
jęs žuvo, bet tas, kuris nenu 
ilstančiai remia visokias vi
suomenei naudingas refor
mas. Todėl turime nemažiau 
paguodoti gyvuosius revoliu
cijonierius, negu mirusius, 
nes tankiai gyvieji yra dau
giau nuveikę, negu drąsiai 
žuvusieji.

Sakau tai. žinodamas, kad 
daugelis gyvuosius gatavi yra 
praryti, o apie žuvusius kal
ba, prispaudę rankas prie 
krutinės, su atsidūsėjimais. 
Tas išplatina nuomonę pasi
šventimo žūti, o ne gyventi.

Kita, nemažiau klaidinga, 
nuomonė yra įsiviešpatavus— 
tai versti veikėjus pasirodyt 
darbais, o ne žodžiais. Viena 
moterėlė „Vien. Liet.” per
nykščiam numeryj Į neatsi
menu kuriam] pasakė apie 
tūlas ypatas: ,, Nors jie čia 
auksiniais žodžiais kalbėtų, 
netikėsime jiems"’. Pasirodo, 
kad toji moterėlė vieniems ti
ki, kitiems — ne, o pati ne
protauja. Jeigu jai vienas sa
ko. kad du kartu po du yra 
keturi, tai ji tam netiki, bet 
jeigu kitas tą patį sako, ji ti
ki. Žiūrima į ypata, o ne iX 
teisybę. Šita moterėlė liepia 
darbais pasirodyt, o ne žo
džiais. Nemanykite, kad tai 
jos išmislas: 'ji iš laikraščių 
pasėmė tokią nuomonę. Ne 
sykį būna rašoma, kad musu 
veikėjai tik gražiai kalba ir 
rašo, o darbais nepasirodo. 
Tokis paliepėjas užmiršta,kad 
ir jis pats tik rašo ir da berei
kalingai rašo.

Aš išdrįstu paklausti, ko
kių darbų jus norite ir kaip 
juos išpildyti'

Gal norite, kad jūsų veikė
jai socijalizmą jums įvykdin- 
tų? kad streikus jie jums iš
laimėt)}? kad mokslą jums 

į įkvėptų? Tokis reikalavimas
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yra absurdas. Socijalizmą ga- > 
Ii įvykdiuti tik visuomenė, 
streikus gali išlaimeti tik pa
tys streikininkai, mokslą gali 
įgyti tik tas.kuris pats moki
nasi, Milžiniškiausis veikėjų 
darbas — tai teisingas žodis, 
suprantamai ištartas į visuo
menę ir pritaikytas prie gy
venimo momento, kuris gali 
būti pagerintas, kaip tik vi
suomenė supras savo veikėjų 
žodžius ir pasistengs įkuuyt 
juos. Mokytojas, išguldiuė- 
damas aritmetiką, nesuneša į 
mokyklą tiek daiktų, apie 
kiek eina aiškinimas, bet mo
kiniai perstatų tat savo oine- 
nyj ir paskui teoriją [žodžius] 
pavartoja praktikoj. Norint 
išsimokyti geografijos, nerei
kia atsinešti Aziją. Afriką ir 
kitas šalis: užtenka žodžių, ku
rie suteikia aiškų perstatymą 
kiekvienos šalies. Žodžiuose 
ir sakiniuose yra tamtikra 
liogika. kuri, atsimušdama į 
mųsų smegenis, duoda maž
daug suprasti. ar teisingai 
perstatomas dalykas.- Juo ar
čiau mes susipažįsiine su 
kalbos liogika. tuo greičiau 
suprasime, kiek teisingai pa
žymėtas tas ar kitas dalykas 
žmogaus tariamais žodžiais.Ir 
juo I logiškiau kalbės kas apie 
kokius apsireiškimus ar daik
tus, tuo daugiau jis suteiks 
mums žinojimo. Męs turime 
jo žodžius, ištartus į mums 
praktiškai pažįstamus daly
kus. peržiūrėt, kiek jie tei
singi. liogiški, tuomet dau
giau galėsime pasitikėti jo žo
džiams ir apie mums nežino
mus dalykus, ypač tokiame 
atvėjuj, jeigu žodžiai atsimu
ša į mųsų smegenis teip, kad 
protavimo nervai neatranda 
progos abejoti. Keno smege
nyse yra išsidirbę didesnio 
daiktu ir apsireiškimų skait
liuos perstatymų keliai, tas 
vadinasi mokytesnis uz kitus. 
Jis gali net apie jam praktiš
kai nežinomus dalykus spręs
ti teisingiau, negu kitas.

Pas visuomenę yra pajiegų 
daugiau, negu reikia, kad šį 
ar tą nuveikti, bet jai stoka 
1 logikos, stoka mokėjimo su
rišti kokius apsireiškimus ar 
daiktus, suprasti santikius 
tarp jų. Čia ir atsiranda vi
suomenės mokytojai arba vei
kėjai. kurie supratimo turi, 
bet pajiegų ko nors įvykdini- 
mui pas juos stoka. Jie mo 

i kiną visuomenę žodžiais. To
kiu budu žodis lieka galin
giausiu įrankiu.kad pajudint 
pajiegą prie ko-nors padary
mo. Kas gabiau pakursto tą 
pajiegą prie naudingo veiki
mo jai pačiai ir pakurstyto- 
jams, tas atlieka svarbiausi 
darbą, tas. teip sakant, pasi
rodo darbais.

Pasirodyti darbais. .. Gal 
eiti akmenus skaldyt ar ang
lis kasti? Tokius darbus gali 
atlikti ir visai silpnaprotis. 
Tokiais darbais męs nepage- 
risime visuomenės būvio, at
žagariai, prie kapitalizmo da 
pablogįsime. jeigu ilgas va- 
laudas dirbsime. Fiziška spė
ka l>e protiškos spėkos eina 
prie nupuolimo. Kad ji mo
kėtu save išgelbėti, reikia ją 
sujungti su protiška spėka. 
Be žodžių vargiai galėtume 
męs perduot vienas kitam tą 
spėką. Reikalingos yra kal
bos ir raštai. Juk ir mokslas, 
kuris gana augštai yra paki
lęs, palai komas yra daugiau
siai sakomais ir rašytais žo
džiais. Jeigu mokytojas tylė
ti} prieš mokinius, tai vargiai 
ko jie išmoktų. Jo praktiš
ki pasistengimai ką-nors iš
aiškint tik išjnokintų ir nu
stebinti} mokinius. Gal kada 
ateis laikai, kuomet žmonėms 
nereikės žodžių, bet kol kas 
nedarodyta, kad teip galėtų 
būti ir kol kas kalba yra ga
lingiausia žmonių įrankis. To
dėl kas pasako daugiau tei
singesnių žodžių, kas savo žo
džiais užkliudo daugiau klau
simų ir duoda daugiau tin
kančių žmonių gyvenimui at
sakymų, tas atlieka svarbiau
si darbą. Už ką garbinamas 
Kant, Spinoza, Kopernikas,

t 

Silleris, Puškinas, Dostojev
skis, Vaičaitis, Kudirka ir ki
ti? Visos tautos pripažįsta, 
kad rašėjai, kalbėtojai, moks
linčiai atlieka nemirtiną dar-1 
bą; visos tautos net pamink
lus jiems stato. Tuom tarpu 
jie darbavosi beveik vien tik 
žodžiu. Ir šitas žodžių dar
iais, jeigu nori atlikti jį ge
rai. yra už visus kitus sun
kesnis. Labai mažai randasi 
žmonių, kurie turėtų pajiegų 
juo užsiimti. Todėl galintie
ji yra braugiuami.

Žmonės sako; „nežiūrėk, ką 
kunigas daro, bet ką jis sa
ko”. Ištikro, jeigu jis daug 
gero žmonėms pasakytų, pa
mokytų juos, tai net pusėti
nai blogi jo darbeliai, kaipo | 
ypatus, būtų tik niekniekis. 
Tą patį reikią, ištarti ir apie 
visuomenės veikėjus, kurių 
naminio gyvenimo mažmožiai 
jokiu būdu negali būti su
jungti su jų žodžiais.

Tie, kas neturi pajiegųraš
tais ir kalba mokyti visuome-1 
nę, užganėdinti estetiškus jos 
jausmus, geidžia, kad ir ga
lintieji eitų akmenų skaldy
ti. Ne visi to nori, bet garbės 
jieškotojai, pavydai. Parody
kite, tokie poneliai, savo gabu
mą raštuose ir iškalbume, o 
męs pripažįsime, kad jus vei
kiate svarbų didelį darbą.

A. Antonov.

Nojaus įžeidimas.
[Pagal Ouincy.J

“GROVAS LEVAS TOLSTOJUS”.
Paraše V. K. RAČKAUCKAS

(Tąsa.)

i nuomone, ta taisykle nėra ga
lima gyveuiman įvykdinti.iki 
neišnyks dabartinis draugi
jos surėdymas, kuomet žmo
gus gyvasties užlaikymui pri
valo kovoti ne tik su gamta, 
bet ir su savo draugu, žmo
gumi, o kovodami ant kiek
vieno žingsnio susiduriame su 
tuo, kad ar męs patįs padaro
me kitam tą, ko nenorėtumėm 
atjausti aut savo kailio, ar 
esame priversti pasipriešinti 
kitam, darančiam tą, kas 

i mums nėra gera. Apsidairy
kime atydžiai, o pavyzdžių 
mums nepritruks. Tat pasi* 
dėkavojant tam tatai ir suge
dusiam ir amžiais, o ypač mų
sų kapitalistiškos civilizacijos 
amžiais, gadinamam žmogaus 
apsiginimui, visados atsiras 
kaip pavieniai asmens, taip 
lygiai ir atskiros žmonių gru- 
pos, pasiryžę išnaudoti ir 
skriausti visus tuos, kurie „ne
sipriešina nelabam”- O juk 

{išnaudojimas bei skriauda 
nėra kas „geras”!

Paimkime už pavyzdį dvi 
ypati, pavadinę jas raidėmis 
X ir Y. Iksas yra silpnesnis, 
lėto budo; Ygrekas tvirtas ir 
gudrus. Ygrekas, kaip tvir
tesnis asmuo, pasikinko sau 
Iksą į vežimą, kuriame pats 
sėdi. Mano nuomonė, Iksui 
uepalieka nieko kito, kaip 
tik pasipriešinti Ygrekui ir 
tame pasipriešinime arba pa
čiam žūti, o ne tempti vežime 
Ygreką-išnaudotoją,arba nu
galėjus šį, nusimesti jungą, 
lokių Ygrekų nėra daug, Ik
sų gi milijonai ir daugybei tų 
Iksų įkalbama nesipriešinti 
Ygrekams, ir įkalbama jiems 
dievo vardu, ir jie visi trau
kia, iš kailio išsinerdami, Yg- 
rekus ir jų vežimus, t. y. da
bartinį surėdymą. Tie Ygre- 
kai — tai kapitalistai, o Ik
sai — darbininkai. Jei jie 
visi panorėtų, kad Ygrekai 
nesėdėtų vežimuose, bet stotų 
su jais į eilę ir dirbtų — tad, 
žinoma, atsiektų tą ir dar gi 
išliuosuotų save, kaipo žmo
nes, iš baisaus pažeminimo: 
tarnavimo kitiems žmonėms, 
kurie jiems kenkia; nors at
rodo, kad darbininkas sau te
tarnauja, dirbdamas, bet tas 
ne taip yra: darbininkas gy
venimo apystovų yra verčia
mas dirbti Ygrekų naudai, 
idant užlaikyti savo gyvastį 
ir savo pažeminimą! Kam 
-kam, o Ygrekams taisyklė 
,,n esi priešink nelabam” tur- 
būti labai patinka.

Aš manau, kad tas pavyz- 
dis nurodo, jog aptariamoji 
taisyklė tuomet teatneš žmo
nijai naudą, kuomet ją pri
ims visi be jokios išimties 
žmonės ir Iksai ir Ygrekai. 
Tuomet nesipriešinimo tai
syklė neturėtų racijos gyven
ti ir pasiliktų tik priimtina 
jos „additamentum”: „neda
ryk kitam to, ko nenorėtu
mei, kad kas tau padarytų”. 
Bet dabar, kuomet Ygrekai 
iš visų pusių apkalė protus 
Iksų, jie nepriims to patari
mo sau už taisyklę, jei patįs 
Iksai jų „pasipriešinimu” ne
privers jų prie to, o pasiprie
šinusius jie da nesykį bandys 
išskersti, kaip skerdė nuo pat 
kapitalistiškos civilizacijos 
pradžios.

Kadangi sunku tikėtis,kad 
visi žmonės vienu sykiu pri
imtų tą patarimą sau už tai
syklę, tad vargiai tegalima 
žmonėms tikėties nuo jos ko 
gero: jei bent tik didesnio 
skurdo vargdienių ir da di
desnio godumo visų dalyvau
jančių dabartinėse kapitalis
tiškose lenktynėse.

II. Teisės.
Iš sakinio „neteiskite ir pa] 

tįs nebūsite teisiami’’ (Luk.I V 
37 ir Mat. VII. 1) Tolstojus 
išveda sekančią mintį: Kris
tus kalba čia ne tik apie ypa- 
tiškus atsinešimus žmonių 
i žmones, bet abel-

Tolstojus sako, kad tas saki
nys riša visą Kristaus mokslą 
į čielą ir tai tuomet, jei jis 
yra priimamas kaipo taisyklė; 
jis yra tasai raktas, su kurio 
pagelba galima viską atra
kinti ir tai tuomet, jei raktą 
įkiša į jutriną.

Iš to tatai meilės įstatymo 
Kristus, anot Tolstojaus, iš
veda taisyklę ,,nesipriešinti 
gvoltu nelabam”. Bet ir pats 
Tolstojus pripažįsta, kad ne
galima surasti ir nurodyti ne
užginčijamą kriterijumą to. 
kas tai yra ,,nelabas” ir kaip 
išrišti ir išaiškinti sau „nela
bą”, arba „negerą”. To nepa
duoda tikėjimas, pasivadinęs 
Kristaus mokslo šaltiniu, ne
duoda mums jo valdžia, nesu
randame jo savo protu, jei 
bent galime atjausti ir tai iš 
atžvilgio į savo ypatą: tas man 
gera. o tas man nėra ge
ra: per tai ir privalu mums 
elgtis šiaip: „nedaryk kitam 
to, kas tau nebūtų gera, jei 
tau kas kitas tą darytų, ir jei 
kas tau daro negerą, tu nesi
priešink jam”.

Teisybę pasakius, ir val
džia ir tikėjimas, nors nepa
duoda „nelabam” kriteriju- 
mo, vienok bando jį išrišti. 
Bet tie bandymai taukiai bū
davo bergždi, o tankiai net ir 
suerzindavo; nesą laikams bė
gant, ir bažnyčia ir valdžia 
atmainydavo ir savo aiškini
mus linkui labo ir nelabo ir 
savo apie tai supratimą, pri- 
gulmingai nuo apystovų ir 
nuo kultūros žmonių laipsnio: 
toliaus visados ir visur rasda
vosi žmonės, negalintie sutik
ti tai su popiežių, tai su ka
ralių įstatais; jie laikydavo už 
dorą ir gerą tą, už ką dvasiš
koji ir svietiškoji valdžios 
baudė, arba ir atžagariai — 
laikė nelabu tą, ką girė ir 
žmonėms siūlė aniedvi ištaigi. 
Paveizdan viduriniuose šimt
mečiuose netik valdžia, bet ir 
bažnyčia į vienmušius žiurė
jo, kaipo į „Judicium Dei” ir 
patįs kunigai, turėdami ko
kius kivirčius tarp savęs, baig
davo ginčą per „Judicium 
Dei’’ (dievo teismą), t.y. muš
davosi lazdomis: kas kitą ap- 
dažuys smarkiau, to teisybė ir 
viršus; o šiandieną vienmu 
šiai yra iškeikiami: Garsią 
Prancūzijos karžygę Joanna 
D’Are (Orleano Mergelę) baž
nyčia sudegino, o dabar net 
įvedė į „šventųjų draugystę’’; 
gal už kelių dešimtų metų tą 
patį padarys ir su Giordano 
Bruno? Tai pavyzdžiai iš at
mainų nuomoniavime bažny
čios apie labą ir nelabą. O 
su valdžia ar kitaip? Nema- 
nytina ir galima būtų prives
ti daugybę pavyzdžių. Žmo
gaus protas ir-gi negali su
rasti to kriterijumo.

Imant atydon tą Tolstojaus 
užgiriamą taisyklę „nesiprie
šinti nelabam”, užmetama 
jam, kad jis nori atimti nuo 

■skriaudžiamųjų ir išnaudoja* 
’ mųjų ginklą prieš skriaudi

kus ir išnaudotojus. Pridėsiu, 
kad jis ne vienoje vietoje sa
ko, jog viena žmonių dalis 
neprivalo pasivergti kitai, už
metusiai jai ar tai materija- 
lišką ar morališką jungą, jog 
niekas neprivalo pavergti ki
to kokiu nebūtų būdu, jog 
niekas neturi tiesos dasileis
ti g volto prieš Kitus ir to gvol- 
to neišteisina nei tautiškumo 
idėjos, nei kokios kitos.

Nors straipsnio pradžioje 
patėmijau, kad nemanau ra
šyti apie Tolstojų kritiško 
piešinėlio, vienok, baigdamas 
skirsnį apie pamatą jo moks
lo, negaliu neprivesti kelių 
savo ypatiškų minčių linkui 
to „nesipriešinimo nelabam”, 
ką jis mums paduoda, kaipo 
neatmestiną taisyklę. Mano

Malonėkite man atleisti, kad 
pirma, negu prieisime prie 
dalyko, aš pasakysiu, jog ra
šau šį straipsnelį ne dėlei ko
kių nors ypatiškų pažiūrų, 
bet vien tik dėl to, kad ap
ginti teisybę ir parodyti, aut 
kiek žmonės yra besąžiniški.

Dalykas štai kame:
Iužinierių ir jūrininkystės 

architektų draugija atsisakė 
priimti Nojų, kaipo garbės są
narį, nurodydama, buk jis ne
buvęs pasišventusiu jurinin
ku iš principo, bet vien tik 
sportmanu.

Tokia procedūra yra dide
liu įžeidimu garsaus išradėjo 
architekto-inžinieriaus- vado
vo Nojaus.

Nors Nojus nereikalauja 
nuo manęs užtarimo, vienok 
pavelykit man užklausti, ar 
yra toj draugijoj nors vienas 
architektas ar inžinierius,ku
ris galėtų pastatyti tokį lai
vą, į kurį būtų galima suleis
ti visus draskančius žverius 
teip, kad jie, būdami 40 die
nų ir nakčių be maisto, nesu
draskytų 7 porų avių ir kitų 
silpnųjų gyvūnėlių? Nojus 
tą padarė

Ar rasis minėtoj draugijoj 
vyras, kuris galėtų padaryti 
tokį laivą, kad 3 marčios ir 
uošvė galėtų išgyventi 40 die
nų be peštynių? O Nojus tą 
padarė.

Ar yra nors vienas inžinie
rius, kuris galėtų paprasto 
laivo keltuvu užkelti be su
žeidimo slonių ant laivo? No
jui tas buvo nesunku.

Pavelykit man da užklaus
ti, ką šios gadynės kapitonas 
darytų, jeigu jį paleisti su to
kiu laivu, kaip Nojaus, ant 
nepažįstamo vandenyno be 
mapos ir kompaso? Jis nusi
žudytų, būdamas tokiam pa
dėjime. Bet Nojui to visai 
nereikėjo; jis ir bė kompaso, 
nė minutės negaišindamas,su
rado kalną Araratą, kur bu
vo ką tik atsivėrusi nauja 
prieplauka.

Rasit, paklausite, kas pir
mutinį bevielinį telegrafą ant 
laivo pavartojo? Čia ir vėl bus 
atsakymas — Nojus.

Prieš Nojų gali pasikavoti 
ir garsiausis japonų admiro
las Togo, prieš kurį visas ru
sų laivynas iš baimės sulindo 
į vandenį.

Ar tokį vyrą galima nepri
imti į garbės sąnarius? O in
žinierių draugija nepriėmė. 

Vertikas.

I

I



nai apie įstatimdavystę ir 
apie teismus; jo nuomonė, 
Kristus išsireiškė uz tai, kad 
joksai teismas negali žmogų 
pataisyti, ar patobulinti; su
gedusiam žmogaus apsigini- 
inui pataisyti vienintelis tik 
būdas: už nedorus darbus vi
siems ir visados l>e jokio iš
ėmimo mokėk gerais darbais; 
protas veik tą patį pasako; 
patyrimas gi ir gyvenimo pa
vyzdžiai mums aiškiai paro
do, kad reikia tikrai velnio- 
niško budo piktadėjaus, jei 
jo nepataisys malonus ir ge
ras jo nuskriausto žmogaus 
atsinešimas. Ta mintis yra 
surišta, kaip matosi, su mi
nėtu pirmame skirsnyje „ne
sipriešink gvoltu nelabam”.

Veikale „Dievo Karalystė" 
Tolstojus aiškiai išsireiškia 
prieš įstatymus, kurie yra 
žmonių pagaminami kitų žmo
nių varžymui. Jo protavimus 
galime suvesti prie to, kad 
joksai Įstatymas negali būti 
tobulas, jokia įstatimdavystę 
nėra absoliutiškai gera. Jei 
žmonės senovėje prisilaikė 
įstatymų, tai vien dėlto, kad 
tikėjo, jog Įstatymai paeina 
nuo dievo,arba jog jie j>aeina 
nuo dievo išrinktųjų ir pa
teptųjų karalių.

Meilė liepia, idant žmones 
sau už įstatymą ją išrinktų, 
nėsa joje vienoje tegalima 
rasti ant žemės Dievo kara
lystę, apie kurią mini Kris
tus, skelbęs tik meilės idėją. 
Per tai pripažinimą kokio ne
būtų įstatymo, išskyrus įsta
tymą meilės, Tolstojus vadi
na brutališku ir neišmintingu 
darbu.

Žmonija ištroško kitokio 
gyvenimo, negu tas. kokį jį 
turi. Tas baisus daužymasis 
po svietą, kur ant kiekvieno 
žingsnio matosi neapsakomas 
žodžiais skriaudimas vienų 
labui kitų, neapykanta, apsi
reiškianti baisiame žmonių 
žudyme ir kankinime, kruvi
nos lenktynės už duonos kąs
nį, aprėdalo skiautę, tuščią 
garbę ir t.t. priveda žmoniją 
prie to, kad ji pati pradeda 
rengties prie atmetimo neti
kusio surėdymo i šalį ir įren
gimo ant žemės dievo karalys
tės. O tam tikslui nedaug ko 
reikia. Reikia, kad kiekvie
nas žmogus elgtųsi teip, kaip 
privalo elgties; kad gintų iš 
visų savo pajiegų tą teisybę, 
kurią savyje jaučia ir kurią 
išpažįsta ir kad liautųsi ginęs 
neteisybę, kurios dasileidžia 
iš atžvilgio Į kitus. Tuokart 
užstos nauja gadyuė, laimin
ga žmonijos gadynė.

Lukošius savo evangelijoje 
(XVII. 30) sako: „neateis die
vo karalystė su triukšmu ir | 
niekas nepasakys: ji čia yra. 
arba ji ten yra. Nėsa štai: 
„dievo karalystė yra jumyse”. 1 
Tolstojus tą patį šitaip išreiš-I 
kia: „Kristaus mokintinis bus 
bėdinas... tas reiškia: jis ne- 
gyvęs mieste, bet kaime, nesė
dės namie, bet darbuosis miš
ke,lauke, matys saulės šviesą, 
žemę,dangų.gyvulius: nemąs
tys apie tai, ką turi užkąsti, 
idant prižadiuti dingstantį 
apetitą. .. nėsa tris sykius į 
dieną bus alkanas: nesivolios 
ant minkšto patalo ir nemąs
tys apie tai, kaip išsigelbėti 
nuo nemiegio, nėsa miegos 
gerai... Jis sirgs, kentės ir 
mirs taip-pat, kaip ir visi’’. 
Aš norėčiau pridėti prie to 
da: „jis nežus po 12 valandų 
kasdiena prie dirbtuvės maši
nų ir užnuodytame skerdyk
lų ore; jis nebus tamsus pro
te ir šiurkštus jausmuose; jis 
nesirupįs apie tai, kuo mai
tinti save ir šeimyną rytoj, 
nėsa jo rytojus ir senatvė bus 
užtikrinta; jisai turės užtek
tinai maisto, šviesos, pailsio 
ir smagumo sau ir savo šei
mynai”.

(Toliaus bus.)

KORESPONDENCIJOS
dauja. Ar negeriau būtų laik- 

t nery, 111. y^sirašyt.
Tik pirmą sykį patenka ži

nutė į laikraštį iš šito mieste
lio. Lietuvių čia randasi apie j 
100 asmenų. Apšvieta j>as 
juos stovi ant žemiausio laips
nio, laikraščių niekas neskai
to, todėl nebuvo ir korespon
dencijos kam parašyt. Namie 
retai kada atrasi lietuvį: dir
bęs per dieuą ar naktį anglių 
kasyklose, paskui sėdi karče 
moj. Moterėlės neatsilieka 
uuo vyrų: jos net vaikus įpra
tina girtuokliauti. Tokio vai
ko, kuris neneštų iš karčemos 
suaugusiems alų ir kuris ne
sausintu asuoti. čia nėra. Net

v 4 v

koktu daros, matant nusilp- 
nėjusius nuo alkoholio, iš
blyškusius, purvinus, apdris
kusius vaikučius. Namuose 
pilnas nešvarumas. Merginos 
prie bačkutės dalyvauja karš
tai. Ir tos, ką sakos nesu
prantančios lietuviškos kal
bos, kaip tik paragauja alu
čio, pradeda ne tik kalbėti, 
bet ir dainuoti lietuviškai. 
Turbut alus yra tautiškas 
Įrankis prieš panaikinimą sa
vo kalbos. 29 geg. d ir 10 
birž. d. turėjome susirinki
mus, į kuriuos mažai kas atsi
lankė. Susitvėrė S. L A.kuo- 
pelė. Jos narius tamsuuai va
dina bedieviais. Anglekasiai 
priklauso į uniją. Vienok nie
ko jie nesupranta apie unijiz- 
mą ir duodasi išuaudoti ke
liems viršininkams, kurie net 
už mitingus ima mokestį.

Ar griebsis kada šitie žmo
nės prie apšvietos — sunku 
pasakyt.

Senas Grinorius.

Apgarsinimas.
Daktaras, kuris 

išgydo.
Keturios dešimt metų prak
tikavęs ir tuksiančius ligų 
išgydęs didžiausias speci- 
įaiislas Amerikoje, GEOR- 

GE PAYNE.
Jeigu jussergate, jus nega

lite užsitikėti ant mažo mok
slo daktarų, nege aut paten
tuot u gyduolių, kurias par
duoda pedlioriai ir aptieko- 
riai.

Maži daktarai nėra ant tiek 
mokyti ir nėra ant tiek išsi
lavinę, kiek reikalauja ištyri
mas ligonio. Jie teipgi neturi 
brangių elektriškų mašinų, 
su kuriomi jie galėtų matyti 
kiaurai per žmogaus kūną 
kur yra ligos pradžia, ir ne
turi mašinų, su kuriomis ga
lėtų tas ligas gydyti jo išty
rimui. Jie remiasi ant pigių 
gyduolių, ajitiekuose fabri
kuojamų. Kaip jus galite ži
noti ir kaip tie daktarai gali 
žinoti, ar tos gyduolės yra 

1 šviežios, ar paseuėjusios ir 
nustelbę' Jūsų sveikata ne- 
užtikrinta, o rasit ir gyvastis, 
nekalbant jau apie jus pini
gus.

Nebūkit lengvatikiai! Jei
gu jus lankėtės j>as mažus 
daktarus be jokios pasekmės, 
ateikit pas Dr. Payne’ą. Jis 
su pagelba savo stebuklingų 
mašinų pasakys kas su jumis 
yra. Jis nereikalauja to spė
ti, kaip tai daro kiti daktarai. 
Ir jus galit būt išgydyti su 
pagelba mašinų — Inlialato- 
rimn, kuris išgydo džiovą, 
bronchitis, slogą ir astlimą. 
Kitos gi mašinos pas jį gydo 
nervu ir odos ligas, reumatiz
mą, sutinimus ir tt. Galva- 
niškoji ir beradiškoji mašinos 
gydo strikturą ir kitas vyrų 
ir moterų ligas. Kitomis ma
šinomis gydo kurtumą, gal
vos užimą, slogą ir tt. Vio- 
let Ray mašina gydo skilvio, 
kejtenęi ir inkstų ligas.

Prie to da jeigu jums rei
kia gyduolių, jus galit būt 
užtikrinti kad jos visuomet 
bus šviežios ir stiprios, nes 
jos sutaisomos jo j>aties labo
ratorijoj po jo paties priežiū
ra. Ir teip, jus eidami pas 
Dr. I’ayne'ą nedarot tik ban
dymo, bet tiesiog gaunate tą, 
kas jums reikalinga — pigų 
ir greitą gydymą.

Tiktai ne užsivilkite. Atei
kite šiandien. Apžiūrėjimas 
dykai.

Professor George H. Payne,
America’s Great Medicine 

Specialist
585 Boylston st., Boston,

Ofiso valandos:
nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 

Nedėliomis nuo 1<» iki 2 vai.
Kalba lietuviškai.

Iki laiškas daeina Į tikras ran
kas, jis dažnai perkeliauja 
per visą eilę kantrolierių ir 
cenzorių: krasos, valsčiaus
valdybos, sargybiuių ir pažįs
tamų. Dažnai gauni laiškus 
jau atidarytus, kitus mato
mai, kas-žin kas pasilieka,tur
būt atminčiai.

Reikėtų p>agalvot, kaip ap- 
sisergėt nuo tokio pasinaudo
jimo svetima savasčia.

Jonukas.

!Š LIETUVOS Naiviai (Ukm. pav.). Bir
želio 28 d. vyresnysis sargy 
binis užtiko vieną seutikį pas 
vieną žmoną viščiukus bejier- 
kant. Tuoj ėmė rėkaut aut 
jo: „Kas tau leido vištas pir
kinėta Juk karas gali būti, 
tai nebus kuo kariumenė 
maitinti’’ Su kuo tas karas 
busiąs, visgi nepasakė, tur
but su juo, jei jo neklausy
tų. Nusigandusiam burlokui 
vos-vos pasisekė tą įsivyravu
sį generolą" nuraminti.
t Killllias. Lietuviu Kat..Mo

te nt Draugija, rengia liepos 
8 ii 9 d., per šv. Kazimiero 
draugijos narių suvažiavimą, 
koncertą ir kitokius pasilink
sminimus.

Birželio 22 d. suimta ‘Kau-I 
ne pabėgęs iš kalėjimo kali
nys Steponas Gineika.

Kauno mergaičių gimnazi
joje valdžia užtvirtino pen
kias Adomo Mickevičiaus var 
do stipendijas po 60 rb. Šio
mis sti[»endijoinis (pašalpo
mis) galėsią naudoties nuo 
ateinančių mokslo metų pra
džios (t. y. nuo rudens) pen
kių augštesniųjų klesų moki
nės l>e tikėjimų ir luomų skir
tumo ir be jokių pareigų už
dėjimo. Reikėtų atminti tai ir 
lietuvaitėms

Birželio 21 d. J. E. vysku
pas Girtautas pašventė į ku
nigus dijakoną Martyną Ma- 
linovskį ir į dijakonus—Pr. 
Vainauskį. Vilniaus vyskupys 
tės dijakoną Morozą pašventė 
Į kunigus.

+ Druja.(Disnos pav) Dru
jos ūkio ratelis rengia šiemet 
Drujoje ūkio parodą. Vyriau
sia žemdirbystės valdyba duo
da tam tikslui 300 rb. pašal
pos. Paroda bus 6, 7 ir 8 d. 
rugsėjo.

t Trakai. [Vilu. gub.1 Bir
želio 13 d. Ulkiškių sodžiuje 
sudegė 85 trobos [kuriu 25 
gyvenamosios Į. Nuostoliaisie
kia 15 tūkstančių rb.

Į Garždai. f Kauno gub.] 
Jau beveik metai kaip gyvuo
ja čia „Blaivybės’* draugija, 
bet draugijos veikimo nema
tyt. Žmonės gi, kaip girtuok
liavo, taip ir dabar tebegir
tuokliauja.

Pavasaris pas mus buvo 
blogas, ypač stigo žmonėms 
pašaro, o iš dalies ir duonas.

Vasara vidutine.
kaip žieminiai, taip ir vasa
rojus, geri.

Paskutiniu laiku pradėjo , 
sirgti kaž-kokia liga kar
vės. Kasdien galima užgirsti, 
kad tame ar kitame sodžiuje 
kelios karves išdvėsusius, o 
kelios apsirgusios. Žmonės 
aimanuoja, nežino nei ką be
daryti. Kreiptųsi Į gyvuliu 
daktarą, bet jo nėra artie.

Proncė Paukštvanagi*. 
(Iš „Liet. Žinių”.)

į „Gonieco Wil.” redakto
riaus byla. Birželio 23 (lie 
pos 6)d, Vilniaus Teismo Bu
muose buvo negrinėta byla 
lenkų laikr. ,,Gon- Wil.” re
daktoriaus Pr. Jurjevičiaus, 
kaltinamojo pagal 6p. 126 str. 
kriin. įsi. už išspauzdinimą 
laikraštyje visos eilės straip
snių, kurstančių visuomenę 
boikotuoti rusų mokyklas.

Pr. Jurjevičius pasmerktas 
6-mies mėnesiams kalėjiman.

Kunigų permainos. Aušros 
Vartų kam. kun. J- Kunickis 
paskirta Lučajuu klebonu, sv. 
Petro ir Povylo Vilniuje kam. 
kun- V. Silkevičius.

Olkovičiuosna klebonu šv. 
Rapolo Vilniuje kam. kun. J- 
Vaitekūuas—K romuos 11 a kle
bonu, Kronių klebonas kun. 1 

_ ■ Lintupiuosna
No. 27, 1908 m.) jų rūpesčiais liko velionė iš- kamendorium. Ivjės kam.kun 
lietuviams mo kasta ir daktarų ištirta. Pa- J. Poplavskis—Kašubincuos- 

S u rinko nemažai pi- sirodė, kad pasimirė ji ne na filjalistu.
nigų tos mokyklos atidary- Uuo nuodų. Da žmonės nie- + kalėjimo. Po kalinių 

ko nežinojo, o Greivis su Ra- pabėgimo Lukiškių kalėjime 
žu jau visur skelbė, buk as, i pradėta smarkiau apsieiti su 
Kučinskas, nunuodijęs pačią, kaliniais. Pasmerktieji tvirto- 
A. Greivis rašo, kad ji pasi- vėn—kaip rašo ,,Gon. Wil.” - 
mirė staiga. 1 as nevisai tei- nesinaudoja kalėjime verda- 
sybė- ji sirgo 5 dienas ir tik muoju valgiu, bet kiekvie- 
šestą pasimirė. Jus, sugrįžę uam jų duodama 1 rb. 40 k. 
nuo laidotuvių, grūmojote ver gąvaitę, už kuriuos tai pi- 
man kumščiais ir liepėte pri- nigus kalėjimo valdyba syki į 
sipažinti, kad aš nunuodijau. savaitę (panedėliais) perka 
Sako, vos šešta sąvaitė, kaip jiems proviziją. Po kalinių 
apsivedė — ji negalėjo teip pabėgimo ant rytojaus, pane- 
greitai numirti. Po šešių mė- dėtyje, nepirko valdyba pro- 
nesių iškasė velionę ir vežė į vizijos, todėl ir prisiėjo kali-. 
Bostoną aut istirimo. niams (tvirtovėn pasmerk-

Po laidotuvių atėjo į mano tiems) visą savaitę maityties 
butą Oreiviai. Ražai ir Gilie- 
nė. Jie privertė mane atiduoti 
jiems visą velionės turtą, net 
mano drapanų išsinešė. Skun
dė jie mane policijai, kad aš 
socijalistas, bet nieko nej>e- 
šė. Jau 10 metų aš esu soci
jalistas ir pasiliksiu juo vi
sad, p. Greivi.
Šeip ar teip, o jūsų pasielgi
mas negražus.

Kad viskas buvo teip, apie 
tat liudija šios ypatos: Jonas 
Ivonaitis ir J. V. Margaitis. 
[Jų ranka pasirašyta. Red.]. 

T. J. Kučinskas

Laiškai Redakcijon.
„Keleivio” No. 24 patėmi

T. J. Kučinskas.

E. St. Louis, III.
Tautiečio darbelis. Tautie

čiai vien tik ant socijalistų 
užsipuldinėja, slėpdami savų
jų darbelius. Mųsų mieste gy
veno net pagarsėjęs tautietis 
ir net katalikas p. J. S. Ra
darinius. Užlaikė jis savo 
spaustuvėlę, kur darė įvairius 
smulkius darbelius: spausdi-, 
no plakatus, tikietus ir t .t.
Apart to jis buvo agentas, jau A. Oreivio užsipuolimą 
Pardavinėjo šitkortes ir siun- ant Liežuvninko už korespon- 
tinėjo pinigus į Lietuvą. Nuo- denciją, tilpusią kiek auks- 
latos išleidinėjo apgarsini-įjau, iš Baldvvinsville, Mass., 
mus, kuriuose rėkte rėkė: kurioj Lietuvninkas esą ap- 
„Jųsų tautietis! Savieji pas šmei/ęs A. Oreivį ir Ražą, 
savąjį!” ir t.t Liepdavo pas Kaip jau buvo rašyta, jiedu 
svetimtaučius neeiti, nes jie paleido paskalą, buk T. Ku- 
apgausią lietuvius. Net per čiuskas nunuodijęs savo pa-____w_____ _
laikraščius garsinosi (Žiūrėk čią. Po kelių mėnesių jųdvie- J. Kunigėlis— 
„Kataliko” No. 27, 1908 m-), jų rūpesčiais liko velionė iš- 
atidarysiąs 
kyklą.

mui. Kada už šifkortes, ant 
mokyklos ir siuntimui į Lie
tuvą pinigų prisirinko pas jį 
įvalias, tad birželio mėnesyj 
mųsų garsus tautietis išdūmė 
uežinia kur,išsiveždamas žmo
nių pinigus. Nemanykite, kad 
jau visi toki tautiečiai išbė
go iš St. Louis ir būkite su 
jais atsargesni. Laike vienu- 
kitų metų tokie atsitikimai 
atsikartojo pas mus jau tris 
sykius. Męs privalom praneš
ti visuomenei, ką daro tokie 
,,savieji“.

Diauderietis.

f*

duona su vandeniu, ką sutei
kė jiems kiti kaliniai. Pasivai
kščioti dabar išleidžiama ne 2 
sykiu per dieną, tik 1 sykį, 
pasivaikščiojimo gi laikas taip 
-pat sutrumpinta ligi 15 m.

t Kova su kolera. Miesto 
sanitarų komisijos posėdyje 
birželio 23 d. nutarta, kad 
daktarai-sanitarai dykai čie- 
pytų žmones nuo koleros.

Miesto kolera sergančiųjų 
barakui prižiūrėti komisija 
išrinko d-rą St. Matulaitį.

t Pasiutę šunis. Vilniuje 
paskutiniu laiku daug atsira
do pasiutusiu (patrakusių) 

i šunų. Šiomis dienomis Spa- 
kovskio vasarnamiuose (prie 

■ Smilčių gtv.) pasiutęs šuva 
i sukandžiojo šeimininkę, ket
vertą vaikų ir tarnaitę. Lioge- 
riuose sukandžiota 4 apicie- 
riai ir 11 kareiviu. Ten už-*
mušta apie 60 šunų, kurie, ži
noma, nevisi buvo pasiutę.

t Kad koleros Vilniun 
neužvežtu. Gubernatorius 
kreipėsi į Siaur. Vakarų gelž- 
kelių viršininką prašydamas 
įtaisyt gelžkelio stotyje ambu
latoriją sergantiems kolera, 
kurie koleros epidemijai Pe
terburge platinanties, gali 
rasties atvažiuojančiuose iš 
Peterburgo Vilniun trauki
niuose.

į Dėlei žemiečių ištaigu 
įvedimo Vilniaus gub. Da
bartiniu laiku renkama ži
nios, kiek kuris gyventojas 
turi nejudinamojo turto. Vi
sos šitos žinios greitu laiku 
bus surinktos ir nusiųstos vi
daus reikalų ministerijai, ku
ri to reikalauja.

J Pinigų išeikvojimas. 
Rodunės pačtos skyriuje, pa
darius reviziją, susekta, 
skyriaus viršininkas 
išeikvojo tūkstantį su 
rublių. K. L. pabėgo, 
stropiai j ieškoma jo.

t Karo teisme, birželio 22 
d. buvo nagrinėta byla karei 
vio, kaltinamojo savo draugo- 
kareivio užmušime. Už šitą 
prasikaltimą kaltinamajam 
grąsino 12-15 metų katorgos, 
bet teismas pasmerkė jį tik 5 
metams kalėjimam Nutarimą 
perskaičius, kaltinamasai taip 
apsidžiaugė bausmės lengvu
mu, kad tik-ko nepradėjo šok- 

jti iš džiaugsmo.

Atliens, III. j
18 liepos buvo čia žemės 

drebėjimas. Prasidėjo 25 mi
nutes po 10 vai. vakare ir 
traukėsi 5 minutas. Blėdies 
nepadaryta.

Anglių kasyklose likosi su
žeistas lietuvis Petras Nauja
lis. JĮ nugabeno į šv. Jonoli- 
gonbūtį Springfield, III. Po 
16 valandų jis pasimirė. Kū
nas liko paimtas tėvų į Mc 
Adoo, Pa. Velionis Nauja
lis buvo laisvų pažvalgų 
žmogus, mėgdavo skaityti 
laikraščius ir knygas.

Lietuviai mųsų miestelyj 
gyvena sutikime, bet nieko 
ir neveikia. Moterėlės bėgio
ja po namus ir liežiuviauja. 
Ką-gi daugiau jos veiks, jei
gu neskaito.

Darbai eina ne kaip. Vos 
po 3 dienas sąvaitėj dirbame, 
o iš kitur atvažiavus darbo ne
galima gauti. Vienos kasyk
los kaip sudegė 6 baland. d., 
teip ir stovi uždarytos.

V. Keistutis.

Portsniouth, N. H.
16 liepos d. iškilo streikas 

vietinėj čeverykų dirbtuvėj. 
Darbą metė 18 lietuvių. Ai
riai vis da dirba. Tarp jų yra 
ir vienas lietuvis, kokią-ten 
anglijonę vedęs. Jis mano, 
kad apsivedimas su svetim-' 
taute neleidžia jam streikuot. j 
Unijos nėra, vienok streiki
ninkai laikosi gerai. Jie rei
kalauja algų padidinimo ir 
kad nebūtų primetami kiek 
pagadintieji čeverykai už to
kią pat kainą, kaip krautuvėj 
pardavinėjama. Medega če- 
verykams daryt yra duodama 
čion prasta, todėl ir geriau
sis darbininkas negali pada
ryt atsakančiai. Ar bus strei
kas išlaimėtas — ateitis pa
rodys.

Gardner, Mass.
18 liepos d. L.S.S. 89 kuo

pa jiarengė prakalbas. Žmo
nės, išgirdę aj>ie tai, kad kal
bės A. Antonov, rinkosi ap 
ščiai: iš kokių 400 Gardnerio 
gyventoji} lietuvių susirinko 
300 suviršum. Prakalbų lai
ke žmonės laikėsi ramiai. Gra
žu buvo matyt publikoj nema
žą moterų skaitlių. Ir jos pra
deda interesuotis visuomeniš
kais reikalais.

A. Antonov kalbėjo trejuo
se atvejuose; 1) Dėlko socija
listai paguodoja raudoną spal- 
vą? 2) Technikos ir mechani
kos vystimosi ir kaip tas atsi
liepia ant visuomenės gyveni
mo, 3) moterų klausimas. Vi
si tris dalykai liko išguldyti 
nuosekliai. Publika klausės 

įsu insitempimu ir nuolatos 
plojo delnais. Ir dabar da vi
si giria kalbėtoją. Lėšų už
dengimui aukų sumesta 15 d. 
91c. Aukautojams ištariu 
širdingą ačiū. Vardai jų bus 
pagarsinti „Kovoj“. Likusie
ji nuo lėšų uždengimo pini 
gai eis į Literatūros fondą. 
Knygučių A. Antonov par
davė už 15 dol. „Keleivį" 
užsirašė pas jį teipgi nema
žai. Į kuopą Įstojo keletas 
naujų narių.

•v

Čia susitvėtė benas iš 12 
jaunų lietuvių. Surinkta ke
letas dolerių muzikališkų in
strumentų supirkimui. Pra
šyta pas d-stę šv. Petro ir Po
vilo, kad kiek paaukautų. Ji 
atsisakė ^bedievisms’’ aukau
ti ant tokių „niekų”. Mato
te, kaip ji supranta apie mu
ziką.

18 liepos j>as S. Kuncą bu
vo krikštynos. Įsitraukę alaus 
ir baltakės, svečiai staugė ir 
rėkė. Tūlas J. Tarminskas iš 
Kauno gub., Reginos par. 
pradėjo grąsinti, kad jis 4 
nušaus, o j tašku i pats nusi
žudys. 19 liejios d. jį suareš
tavo ir Į>atuj>dė į šaltąją, kur 
ant rytojaus rado jtasikorusį. 
Tamsnneliai kalba, buk vel
nias jį jtakoręs, nors tas vai
kinas gal nė piršto neprikišo. 
Ant prakalbų tokie Tarmin- 
skai nesilanko,—geriau jiems 
girtuokliaut ir pasikart. Kiti

i
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Viskamatis.

Atsargiau su laiškais!
Ne kartą atsitinka, kad 

laiškas su sekretais pakliūva 
ne į tas rankas, kurioms bu
vo skirta. Kas iš to kaip ka
da išeina, ne vienas yra iš
bandęs. Per tai primenu, ypač 
iš Amerikos rašantiems, kad 
savo laiškuose ne viską, kas 
tik ateina į galvą, rašytų, nes 
gali savo artymus įklampinti.

Garbus ,,Kel.”Redaktoriau!
Aš skaičiau daug tikėjimiš- 

kų ir moksliškų knygų ir nie
kur neradau paaiškinimo, kur 
buvo Dievas, kol jis nebuvo 
sut vėręs nė dangaus, nė že
mės, nė oro ir visko, kas tik 
yra. Iš kur jis galėjo
atsirasti ir kur gyventi, jei
gu nieko nebuvo.

Pilypas Jokūbas, box 180 
Lewiston, Me.

Atsakymas. Dvasiški 
ja aiškina, kad lig to laiko 
Dievas radosi savo galybėj. 
Jeigu manote, kad ir galybė 
jo paties sutverta, tad lai pa
aiškina dvasiškija. kur jis bu
vo lig galybės sutvėrimo. 
Męs į tikėjimą žiūrime iš ma- 
terijališkosios pusės,todėl šito
kius klausimus, kaip Jųsų,ge- 

I riausiai uždavinėti kunigams.

Atsiinikite laiškus.
Į „Keleivio” redakciją atė

jo laiškai sekančioms ypa- 
toms: Vincui Šilauskui, M. 
Smitui, Kaziui Laikauskui, 
Antanui Lileikai, Vincui Ake
laičiui ir J. Sutkui. Visi ši
tie laiškai iš Lietuvos. Iš 
Amerikos yra šioms ypatoms: 
F. Milleriui, S. Griškui, Po- 

; vilui Norkevičiui, Chas Gold- 
farls, R. Wise, Esg, G. Paukš- 
čiutei ir O. Romanaitei.

Redakcijos atsakymai.
j. petrauskui. Korespon

denciją gavome. Peržiūrėsime 
ir, jeigu tiks, pataipįsime.

merkurijui. Ačiū už žinias. 
Laikraščio korespondentams 
už dyką nesiuntinėjame.

t. lauk ynaičici. ,.Ameri
koniškos užtvaros pasmerk- 
tiemsiams mirčiai” negavom. 
„Laiškas iš Lietuvos” atėjo.

Javai,

jog 
K. L.

viršum 
Dabar

I

I
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Vietines Žinios.
26 liepos aldermauas J. 

Curley pranešė jaipietiuej sė
si oj, Kad prezidentas vieti- 
<no demokratų komiteto ir 
superiteudeutas gatvių admi
nistracijos Jatnes Donovau 
vaniu. jau aštunti metai,kaip 
ima kiši kas savaitę po 85.OOO 
nu» Sau t iry Disposal Co., 
Kuriai pavesta aprūpinimas 
miesto reikalų, kurie rišasi su 
sveikat >s ir švaru no užlaiky
mu. Ta< pranešimas pada
rė dideli Įspūdį Apskųstas 
demokratas tuo tarpu buvo 
aut „byčiu’’. Bandyta
ti per telefouą, bet nesu
rasta.

suras-

Vaizbūnas. I. Šhepard nu

sipirko orlaivi ir ketina iš sa
vo vasarinės rezidencijos va
žinėtis ant jo į Bostoną. Jis 
išsitarė, kad ant žemės esą 
daug kliūčių ir negalima 
greitai važinėtis. Greitai žmo
nes sykiu su paukščiais lakios.

Bostonas, kaip jau rašėme, 
užima ketvirtą vietą tarp 
Amerikos miestu pagal gy
ventoju skaitlių. Pirma ket
virtu miestu skaitės St. Louis, 
dabar liko jis aut peukto© vie 
tos. Bostonas turi 1.195.663 
gyventoju-. Pirmą vietą uži
ma Nevy York, antrą—Chica
go, trečią -Philadelphia. o 
ketvirtą—Bostonas.

Į Bostono operų teatrą 
kviesti yra sekančiam sezo
nui <‘perine dainininkė [sop
rano Lidija Lipkovskiutė ir 
baritonas Baklakov. Rusijos 
dainininkai ir amerikonams 
pa tinka.

už-

J iovrenc'o piietis Bostono 
kalėjime.

Tūlas Peter Lawyer atva
žiavęs iš Lavrenc’o į Bostoną 
liko suimtas ir pasodintasbe- 
1 augę n už... nupirkimą be pi
nigų deimanto žiedo ant Ha- 
uover gatvės. Mat norėjo 
merginai parvežti „prezentą” 
iš Bostono*

J 
I
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releplione 762 S»». Bo-loii

IDr.F. Matulaitis

I

n ardas ir pravarde .. 

Pačta................................

Paj ieškojimai

495 Broadvvay, So. Boston’
Valandų-:

\uo S-10 iš ryto ir nuo 7-9 inkare 
Nedetioms iki 3 vai. p<> pietų

Pajieškau brolio Juozapo Gruinio , ■ ■■ 
levo vardas Joną- Gruinis). Kauuo g . 
Telšių miestelio, Kauno gub 
iškeliavo į Ameriką iš Šiaulių pa\ 
-ėnų parapijos. Kas darody-, ar jis gy 
vaa 
tam

Rox

17 metų
Kur- 

gy 
arba miręs, arba padės sujie-kot, 
duosiu $5.00. Mano adresas

Petras Gruiuis (31]
142. Nortli Jay. M<-.

Pajh-škau -ai o \ y ro .1IM'
Suvalkų gub.. Seinų pav . Veisėjų vai- , 
l.aibgalių kaimo. S metai Amerike. iš 
Lietuvos pribuvo į Du Bois. l‘a . paskui 
girdėjau gyvenęs Pittsburg. Pa. Dau
giau kaip 4 metai negaunu jokio- iini - 
Girdėjau kad mirę-. Jei jis da gyva-, 
tad tegul pats atsišaukia.o Jeigu š,-ų. k:ls 
apie jį žino, malonėkit pranešti šiuo ad
resu: Mrs. Petrone Šukienė
S97 W Coal st.. Shenandoah. Pa

Pajieškau pusbrolio Povilo .lušk< - 
Paeina iš Kauno gub.. Ukmerge- . 
Trakinių kaimo. Turiu siarbų reikaž. 
Ji pats ar kas kitas teiksitės duoti žn,e 
šiuo adresu:

K. Krucaice
6 Rogers st. Binghamton. N. Y

Pajiešnau pusbrolio Kazimiero Karo- 
bliaus. paeina iš Kauno gub.. Krinčino 
par., Leliškių kaimo. Turiu svarbu 
reikalą. Jis pats ar kas kitas malonėk 
atsišaukt šiuo adresu:

Frank Karoblius
4 Charles piace. Athol, Mass.

Pajieškau Juozo Lu-čiko. Kauno gub.
Raseinių pav.. Pakapes par.. Sir.iičiu 
sodžiaus. Girdėjau dirbo Penn-yiva 
nijoj kasyklose. Kas apie jį žinote ar 
jis pats praneškite šiuo adresu:

K. Baėiunas
12; C street, So. Boston. Mass.

Pajieszkau darbininko-Mechaniko 
kuris moka atsakančiai išdirbti ragus. 
Atsišaukite šiuo adresu:

D. Pancežynski t<:
6 Markei st.. Brisrhton. Mass.

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

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoic, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodysima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lvgosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu a-a tie nusiminė mokiedatni piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta. apatingai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigeles. Ta knykelč ira krautuve žmiu, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite žetnia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prisiusma jutus vysai dykai ta brange knygele.

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

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysaidykai, jusu abgatsiuta knygele.

Statas

Pajieškau lietuvis.Bekerio
,’y ro. kuris moka rugines duonas kepti. 
K'-ptuvė viską- įtaisyta gerai.. Trum
pa- darbo laikas. Alga mokama ka- 
-avaite <11 alga sutiksime. Prašau at
sišaukite greitu laiku aut šito adreso.'

M r Joseph Sinkeivicz
10t‘ Emerald -t.. Gardner, Mass.

Gero Proga LIETUVIUI!
l‘arsidu<>da VAISIŲ (l-'ruktų) krau- 

iuvc įh> num. 711 Main st. Krautuve 
graži. Laikoma tabakas. "lc»- creatu”. 
touikas ir visokie vaisiai. Krautuve 
giažioj vietoj, apgyventa lietuviais ir 
lenkais Savininkas tos krautuvės - ri 
tonas, jis -linkiai senra. už tad nor par
duoti Platesnes žinias galit gaut Lietu
viškoj krautuvėj pas

1‘. BARTKEV1Č1Ą Jt CO.
719 Main st. Cambridgeport. Mass.

Parsiduoda Hotelis!
15 kambarių, dveji namai: vienas dėl 

dviejų šeimynų, o kitas dėl vieno-, llan- 
esi i š i 1S dol.. žem

5 akeriai. biznis jau 20 metų eina. Aiti 
randasi cemento ir ledo dirbtuvės, darbai 
eina visuomet. Kas nori geros vietos, 
tegul per laišką arba y patiškai kreipiasi 
šiuo adresu: gg

A LUŽECKIS

Bcx 38,_ _ _ Cementcn Gren. N. Y.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau 

čių dirbtuve. Turime 
visokiu audimu ir 
-uknios. Dirbame 
puikiausius siutbs :r 
•\erkotus. Užeik pa
žiūrėt tuus naujos dir 
bluves, o jeigu nori 
turėt gražia draĮiana, 
mes gailine ja i 
tuoj padaryt.

Z Bl 222 Broadnay l»UM 4»ll.

MOTERIS Ii: MERGINOS!

P. J. Kaunietis.
Naujausiu madų rubsinvvs.E •- ■

Siuvant visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam plotinas ir išprosi- 
name. Darbą atliekame visa
dos aut pažadėto laiko k ne
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

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

Siuoiui jums pranešu. 
ka<l siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.: prietaro 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiau? kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

O N A BARI )N AIČIUTE

105 Broadvvay, So. Boston.

Gedemino Lietuviu Ukesu Draugyste 
Boston. Mass.. 6 d. Rugsėjo (Sept.-nii er) 
šių metų, rengia iškilminga b:i!in. k 
Bostone da nebuvo. Prasidės jis 2 vai. 
po pietų, gražioj salėj Boivdain Hali, 
kuri randasi am Bowdain sų Kitos Drau 
gystės tą pačią dieną malonėkite p<ky lių 
nerengti. Teipgi kviečiame lietuvius 
prisirašyt prie mųsų Draugystės. Susi
rinkimai atsibuna kas ketvirta nedėldb- 
nį kiekvieno mėnesio, salėje po No. 164 
Hanover street. Boston. Mass.

Estės sek r. T a n: u 1 i s

‘■TABAKAS”
Dabar tik išėjo iš spaudos nauja kny- 

_-a apie tabaku. Kas tik vartoja tabaką, 
tas i uri žinoti kokia jis turi įtekme aut 
i-sivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
išaiškinta kuop ačiausiai. Kas nori žino
ti toitul perskaito •• TABAKĄ” k ny- 
ga puikiai Įiadaryta, spauda aiški, 
turi '14 pusi., kaštuoja tik 15 centu.

lt ČVBEKKIS

106 Market st, BRIGHTON, Mass.

ai atlieka savo darbą prie
ro- 
li-

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Votnans Medical 

Uollege Baitiniore M. 1>.
Pasekmių
palsgo, teipgi suteikia visokias 
das dvi ligoniu, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles.
ofisas randasi: 30 H. Broadvvay 
264 E st , kampas Boven st.

So. Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

ir

ne 
vietų

Rusiška-Lenkiška Lietuviška

PTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
varto.a. teipgi visados randasi Lie- 
tuvi-aptiekvriu- K. SlliLVUSKAS,

Savininkas
Edvardas Daly

- W- Broadvvay kampas Dor 
eln ster avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nięs perexpresa gyduoles pri.-iusim

Mano dirbtuvė i puikiau
šia:, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dalbą artistiškai. Padarau fotogra 
fijas kuopuikiaiuiai, malcvoju natūra 
liškom jiarvom, iš mažų jsi.liditičju ir tt 
Esant reikalui emu į namus fotografuo
ti, teipgi nedeidieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu 
George Stanaitis 

453 Broadway So. Boston, Mass
TEISINGIAUSIA APTIEKA

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

nilliain (’. Bruzira. 
John J. Lovvery 

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

Tki.f.i-honk. 211'27 So. Boston. Mas

Tenivkil! Tein.vkii

DIDELIS PARDAVIMAS
Visokie moterų ir vyrų pareitai: Jaku- 

les. Sijonai, Slebes. teipgi gražus vaikų 
parėdai Skryti es, valyzos. viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

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

Soutli Boston. Mass

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus d.-l veselijų, krik
štynų ar -eip balių siunčiam j namus.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 l’aruieuter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit t le
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit j aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesic 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
S vakare. Telephone 1967—3 RicLmont

TAMOSZAiCZIO ir 
JURGELIUI^ 

1 iidžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus. moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikom teipgi visokias skry
bėles. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavoms parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.
233 Bronį way. So. Boston.

Telephone. I'ack B.v 2:150.

Dr. Lewandowski M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Sl-Eil AI.IŠKt MAS.

3t»t> Secoud So. Boston, Mass

LenJuszkas-Lietuviszkas Dentista
Dr. S ANDRZEJEtVSKI

IIoTEL CI.LYDE
I-abella st.. kampas < įdumbu- avė. ir 

Berkeley st . BOSTON, Mass.
172 Cambridge st.. E. Cambridge. Mass. 

Ofiso valandos:
Nno s iki 10 iš iy;o irimo 7 iki 9 vakare. 

N' <<••!: mis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

Kalba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai. 
Francuziškai ir Angliškai.

J. E. NOLAN
naujausios mados

Graborius ir l;alsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangia preke.

38'i Broadvvay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 615 Broadtvay.

Si Si
| Puikiausias Lietuviškas ?

i SALIUNAS ir RESTORACIJA f
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigrauays: 
Alus, vynai mus gardžiausi,

Cigarai iŠ Turkijos, geriausi.

Lozowski &t Yudeiko ir Co
3o4 Broadivav ir 259 1). St., 

Soutli Boston, Mass.

naujas išradimas 
sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmonės užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
kima. Puikus. Dedervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs t uriin daugybę padėkų.

J. M. BRIMiZA ( O .
Broadvvay A s. S st.. Brvolykii.N.l'.

OFISAS:

Parduodam

i

Offiso Toleph. 397-1 Cambridjre.

Gyvenimo Telepli. 397-2 Cambridge.

Mųsų t a vorai yra 
atigštos vertės, bet 
kainos visų tavont 

labai žemos.

BIBLIJA

T-t lomį.

Laikrodėlius

No. 1005. — Gvarantuoti per firmą W.F. SEVEROS CO. sutinkant 

mis apie Valgius ir Vaistus nuo 30 <1 Birželio, 1906 m.
■ ■■■■■

JEI VIDURIAI UZKIETEJE
Arba neini reguliariškai laukan, 

visas tavo organizmas yra netvarkoj, 
dek tad jiems dirbti: imk:

a3d Stesadi TaNets

SEVEROS

t. y. visas šventas raštas SENO ir NAUJO Įstatymo. 

Didelė, 1127 puslapiu knyga. Apdaryta keleriopai* apda
rais. todėl prekės jų nevinokios, yra pigesnės ir brangesnės. 

Galima gauti su prisiuntimu i namus už $3.00, š5.ODirš7.OO

S. F. Pola iewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

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

Gyvasties Balsama
Tuojaus užtėmysi palengvinimą tokiuose atsitiki
muose, 
kepenų, 
pepsija.
seiti.

kaip: Malarija, Tulžies liga. Sudribimas 
Anemija, Kroniškas uzkie-ėjimas ir Dis- 
Žindančio? moteris visai be jo negali ap- 

Prekė 75c.

Pas mus tuom tarpn galima gaut tik po «3.00, kiek vė
liau pargabensime ir brangesnių.

Norintieji© išsirašyt tą knygą, prisiuskite pinigus per 
MONEY ORDER” ant musu adreso:

“TC E T, E T T S”
'48 Broadvvay So. BOSTON, Mas

Gražiausios

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra 

nešu kad uždėjau Naują skrybėlių dirb
tuve. kur galite gauti gražiausioj skry bė
lių už. pigiausią prekę. Reikalaujančios 
ateikite pas

M. MILIUVIENĘ
264 E. ir kampas Rowen street

SO. BOSTON. Mass.

Jo pati kentėjo nuo nemaiimo.
Mano pati kentėjo suviršum 6 mėnesius nuo viduriu nemaiimo. bet 
dvi bonkos Severos Gyvasties Balsamo jąją galutinai išgydė. Priim
kite už tai nuo manęs padėką. Jonas V r a n a. \Vinnipauk, Conn.

Parsiduoda visose aptiekose. Reikalaukite tik Severus vaisto. Neimkite 
pamėgzdžiotų.

NERVŲ PA IRIMAS.
Nepaprastos kankynės, jei nepradėsim 
vartoti gero vaisto, kuris sustiprina ir 
sulaiko išsidldtojimą iki didesuio laip
snio. Ypatingai čia, Amerikoj, daug 
kenčiam nuo nervų išsekimo

Severos Nervotona
Reguliariškai pagal nurodymą varto
jamas. greitai pagelbės, sugrąžins ner
vams spėką ir sustiprins visą organiz 
mą. Galima rekomenduoti visokiuose 
nervų suirirunose, tokiuose kaip pa
vargimas proto, persidirbimas, bemie
gė ir tt. Prekė $1.00.

GERAS LINIMENTAS.
Kiekviena gaspadinė privalo turėti 

savo “naminėj va’stinyčioj” bonką ge
ro liminento, nes jis reikalingasgbe- 
veik kasdien, o

SEVEROS ALIEJUS SZV. GOTHAROO 
yra geriausias iš visu linimentų. Per
sitikrinsi, kad jis atneša geriausias pa
sekmes visuose reumatizmo apsireiški
muose sutinimuose, sustingimuose ir 
odos ilgose. Jisai vartojamas vien tik 
iš lauko. Pasiteirauk apie ji pas ap- 
tiekorių, o baskui pats persitikrinsi 
apie jo pasekmes Busi užganėdinta 

Kaina 50 cen.

daktaro patarimai dovanai. ^1^3^

CEDAR RAPIDS

Biznieriams

Gražiausi

SIENINIAI

užsisakyt

“Keleivio” spaustuvėj

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

klernetų, trobų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuvi-koi kalimi, gražių popierų dėl rašinio gromatųsn puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 2oc 
5 tuzinai už$1,00, 1000 už š«l,oo. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, prekė su prisiuntimu *5,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdaugylię kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma, 14 K. 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $1,00. Prisiųs- 
kite savo 'ikrą adresą ir už. 5c. markę o apturėsi šio mėto ka
talogą dykai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

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

Adresuokite: K. HII.KEHICH, 112 Gratid St, Brooklyu, N. Y.

TValtliam ir Klgin 
laikrodėliai: atiksi- 
niai. sidabriniai ir 

nikeliniai
*

❖
*

Lenciugelius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus

TIESIOG IŠ PAKRIKOS 
ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojaine. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
I erkant surėdysit pinigas.

VVashington 
Jewelry Co.

387 VVashington st., (vienus trepu*) BOSTON, Mass.
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