
“KELEIVIS”
LITHUANIAN WEEKLY

----- published by ------

J.O.C4KOI ŽlS<fc( X>.
wvery Thursday iii BOSTON, MASS.

R>-presen(s over 4.000 Lithuanians in the 
city of Boston, 50 000 in New Engianti 

and about 4o0,000 ia United Statės.

The best Advertising Medium. Execu-ef 
all kinds of Job and Book Printing

Translanting and Printing in all Mo 
dern Languages.

Ali Communications should be address^d;

“KELEIVIS”
28 Broadvvay, S. BOSTON, MASS.

No. 48 Boston, Mass., 25 Lapkrlczlo November 1909 m.
..Enterbdas Skcond-Class mattkr" Ekbrcaky 23, 1905, at thk Post Offick at Boston. Mass., undkk ’hs Acto? Congress of March 3. 1879.”

Metas V,

1S RUSIJOS.

Kiek nužudyta.
Šią savaitę nuteista nužu

dyti 35 žmonės; nužudyta — 
4 žmonės.

Sapnai atėjo | madą.
Skaitytojai jau žino, kad

I

ŽINIOS ISVISUR tų šaltinių praneša, kad Ni-| 
j caragua republikos prezideu 
į tas Zelaya pasmerkė mirtim 
daug revoliucijonierių, jų tar
pe du amerikonu, bet-dėl sto’ 
kos artimesnių žinių da neži
noma, ar nuosprendis jau iš
pildytas ar ne. Ta žinia \\’a 
shingtoue sukėlė didelį triuk
šmą.
Atidarymas Japonijos par

lamento.
Tokio. »— Oficijališkai pra

neša, kad Japonijos parla
mentas bus atidarytas gruo
džio 27 diena.
Į vice - karalių mete dvi 

bombas.
Anmedabad, Britiškoji In

dija. Važiuojant lordui Min
to su savo pačia, mesta dvi 
bombas viena po kitai, bet 
nupuolus ant minkšto smėlio į 
nė viena iš jų nesprogo.

Lietuvis pakartas.
Sunbury. Pa. — Lapkričio 

18 d. vietiniam kalėjime tapo 
pakartas lietuvis S. Morkevi- 
čia už nužudymų K. Jasiulio- 
uio. Iki paskutiniai valandai 
Morkevičia teisinosi, kad su 
užmušimu nieko bendro netu
rėjęs.
Bažnyčią išmėtė i padan

ges.
Terre Haute, Ind.— Clinto

no miestelyj randasi ungarų 
ir čekų parapija, kuri turėjo 
vieną bažnyčią. Tarp tų dvie
jų tautų jau ilgas laikas ėjo 
vaidai dėl tos bažnyčios. Da
bar po bažnyčia ekspliodavo 
dinamitas ir beveik viskas iš
lėkė į padanges.

Užmokestis už kalėjimą.
Kaip žinoma, aukštesnis 

teismas pasmerkė darbininkų 
vadovus,Gompers’ą, Michell’į 
ir Morison’ą, metams kalėji
mam bet augščiausis teismas 
to nusprendimo da neužtvir- 
tiuo. Amerikos Darbo Sąjun
ga, kuriai tarnavo aukščiaus 
minėti vadovai, nutarė savo 
susivažiavime, laikitame To
ronto, Ont., užmokėti jiems 
už metus kalėjimo $5,000, jei
gu prisieitų jiems sėdėti.

Jie kaltinami tūlos pečių 
kompanijos už skelbimą jai 
boikoto.

Boikotuos visą miestą.
Burke, Idaho. — Čionaiti- 

nis Vakarinės Anglekasių 
Unijos skyrius išsiuntinėjo 
atsišaukimą, kad miestui 
Spokane, Wash. apskelbti 
boikotą, užtai, kad anuomet 
tenai policija išvaikė darbi
ninkų susirinkimą ir apie 100 
areštavo.

NUO KORESPONDENTŲ.

Chicago, III
Spalio 31 d. DLK Vytauto 

draugystė iš Town of Lake 
surengė perstatymą ,,Tris my
limos”. Perstatymas nusise
kė neblogiausiai. Tarpuose 
Viščiuliučiai deklemavo ir 
dainavo dainas, kurios publi
kai teipogi patiko. Ant galo 
S. Pocevičia kalbėjo apie 
draugystės mierius, darbus ir 
išgirė kareivius. Kareiviai, 
girdi, tai apginėjai motinų 
tėvų ir brolių. Tuojaus po ši
tų žodžių atsiminiau Peterbur
ge sausio 9 d., kruvinąjį ne- 
dėldienį, kada kareiviai kapo
jo tėvus ir motinas.

Publikos prisirinko gana 
daug, todėl buvo visokių: vie
ni atėjo pasilinksmint, o kiti 

i įsigėrę triukšmą kėlė. Už tai 
reikia kaltint komitetą, kuris 
vieton raminti rėkikus, jis 
vaikščiodamas po svetaine 
pats juokėsi. Žmonės turėjo 
patys jieškot sau sėdynių, o 
komiteto pridermė žmones su
sodinti. Negana to, prileido 
ant galerijos visokių svetim
taučių. Tie paskui uždegė 
popieras ir pradėjo rėkti, kad 
„fajeras". Publikoj pakilo 
triukšmas, visi ėmė bėgti lau- 

' kan.
Patartina draugystei, kad 

j kitą kart paskirtų geresnį ko- 
Imitetą. L. JuraviČia.

Pinigiškas bankrutas.
Pinigiškas Rusijos padėji

mas šiandien yra apverkti- 
(nas. To jau negali paslėpti uej 
! fiuansų miuisterio Kokovce
vo šarlataniška taktika. Jis 
visomis pajiegomis skleidžia 
melagingas paskalas, buk fi- 

Įnansų stovis esąs kuopuikiau- 
sis, bet rusų budžetė pasidarė 
jau tokios skylės, kad ir pen- 
"ki Kokovcevo liežuviai neuž
lopytų. Apie prisiartinančią 
Rusijoj katastrofą kalbama 
jau net ir restorantuosė. Tą 
skelbia netik pirmeiviški laik 
raščiai, bet ir konservaty viš- 
ki pradeda jau nebeslėpti pa
vojingo Rusijai krizio. Men- 

Išikov užsilipęs ant ,,Novoje 
Vremia” skilčių gieda liūdną 
giesmė: ,.Rusija, man rodosi, 
neilgai jau gyvuos!”

Dėl aiškesnio supratimo 
Rusijos pinigiško padėjimo 
pridursime keletą skaitlinių, 
kurios pačios uz save šneka, 
kad carizmui artinasi krizis.

Įplaukos 1908-tų metų bu
vo ant 75 milijonų didesnės, 
negu 1907 metų. Išlaidos-gi 
peraugo ant 145 milijonų. 
Tokia tai stovis sulyg valdžios 
pranešimo, kuri visuomėt blo
gas puses stengiasi paslėpti,

Stačiatikyste puola.
X . y *Peterburgas. —„Švenčiau- Čenstakave apvogė stebuklin- 

sis’’ stačiati kių sinodas aptu- gąjį Dievo Motinos paveikslą, 
rėjo nuo savo popų statistiką, Vagims surasti atsiūtas vy- 
kuri parodo, kaip smarkiai liausis Varšuvos policmeiste- 
puola jų tikyba. Statistika ris pulkininkas Meyeris. Gy- 
suriukta vakarinėj Rusijoj ir ventojai. kaip gali taip pade- 
ypatiugai atkreipta prieš ka- da policijai surasti kaltiuin- 
talikus. Pagal tos statistikos. Rus. 
nuo įvedimo Rusijoj tikėjimų 
,,laisvės”, vakarinėse guberni
jose, prie kurių priklauso 
Lenkija ir Lietuva, 300,000 Meyeris sakosi, kad jis ir tais 
rusų perėjo į katalikus. Kal
čiausia esanti katalikų dva- 
siškija, kuri kur gauna progą, 
ten agituoja uz katalikybę, o 
priešingą agitaciją varo prieš 
stačiati kystę. Stačiatikių-gi 
dvasiškija teip neužsivarinė- 
janti ir pasekmėje to visko 
katalikai katalizuoja stačiati
kius.

Baisus tai apsireiškimas! 
kad nors pats caras {kataliką 
nepavirstų, nes tuomet Rusi
jai galas.

Šalis sukčių ir vagių.
Rusija tai sukčių ir vagių ša
lis. Vyriausis valstybės kon
troleris dabar įteikė durnai 
raportą, iš kurio paaiškėjo. 
\ad bėgyje 1908-tų metų bu
vo neteisingai išeikvota val
stybės pinigų 75 milijonai 
rublių. Tarp kitko be jokio 
reikalo buvę išduota milijonas 
rublių didžiajai kunigaikštie 
nei Marijai Pavlovnai neva 
pasogos. Toliau, 13,000 rub. 
išduota slaptai priežiūrai šuo- vas išrodė, kad Azovas, kuris kas muzikas išalkęs jau j ieš
mu spaudos; 16,000 rublių išsiduodavo garsiu revoliuci-

Bet daugiausia tie gy
ventojų parodymai paeina iš 
„prisisapnavimų” arba iš 
„apsireiškimų’’. Vienok pulk.

sapnais pa si na ūdos5 ąs. Betiki 
šiol vagių dar nesurado. Sap
nams tiki netik pats policijos 
viršininkas ir Čenstakavo da
vatkos ale ir vyskupai ir net 
iniuisteriai. Štai Nišos vysku
pui Nikanorui buk prisisap
navę, kad Serbijos karalių 
Petrą per revoliuciją žmonės 
numetė nuo sosto, kaip pas 
kui du broliai už tą sostą var
žėsi, ir kaip jis (vyskupas) 
juos sutaikęs. Serbų sostinėj 
Bielgrade tuom kart buvoSer-I 1 
bijos vyskupų susirinkimas. 
Ilgai susirinkusieji giučyjosi 
dėlei to sapno, paskui perda- 
vė meisteriams ir dabar Jie iSPnola t,k8ti8- jog iš‘ 
svarsto. Bet švietimo ministe-1 tas B,OTis >'ra da bl°'
ris išrado, 1 
už tokius sapnus vertas pra
šalinti nuo vietos. Tai tau 
sapnuok apie karalius.

Visur butą šnipu,
Skaitytojai turbut atsime

na, kaip Paryžiuje gyvenau-

kad tas vyskupas Sesn’s-

Laiško ekspliozija.
Berlyuas. Iš Schillersdorfo 

praneša, kad per laišką buvo 
bandyta užmušti baroną Roth- 
schildą. Laiškas buvo įteik
tas tūlam mokytojui dėl per
davimo Rothschildui ir moky
tojo rankose ekspliodavo. Jis 
sunkiai sužeistas.

Parsiduoda gilotina.
Paryžius. — Ateinančiam 

mėnesyj Paryžiuje bus pasta
tyta ant licitacijos gilotina 
(prietaisos nukirtimui gal
vos), kuri buvo įvesta Pran
cūzijoj laike didžisios revoliu
cijos.
Vėl žemes drebėjimas Ita

lijoj.
Rymas. — Lapkričio 22 d. 

anksti rytą Messinos griuvė
siai išnaujo liko pajudinti 
nuo smarkaus sudrebėjimo 
žemės. Žmonės neseniai tik 
praleidę tokią katastrofą, 
persigandę visi išbėgo ant 
gatvių naktiniuose rūbuose. 
Kaip telegrafas praneša, nau
jai ištatyti žmonių namai vėl 
daug nukentėjo, o daugelis 
jų ir visai sugriuvo.

Roosvelt nušovė 4 drumb- 
lius.

Nairobi, Afrika.
veltas praneša, kad jis su sa
vo kompanija nugalabinęs 4 

iš dekti nės monopolį?- Ta į dramblius. kuriuos aukauja 
mieliausia valdžios širdžiai 
pramonija kasdien vis puola 
žemyn. Netik kad maištiškos 
šalys, Lietuva, Latvija ir 
Lenkija, pradeda boikotuoti 

tis revoliucijonierius Burce- monopolius,bet ri tikrai rusiš-

IŠ AMERIKOS

Roos-
Ypatingai su stebėtinų 

greitumu įplaukos mažinusi 
JT m I

išleista atspauzdinirnui ir iš
siuntinėjimui Kokovcevo kal
bų. Ištrėmimai ir siuntinėji
mai žmonių iš vietos į vietą 
teip pasididino, kad tam rei
kalui paimta 1,700,000 rub. 
aukščiau normos. Prie to da 
daug daugiau tapo pavogta 
valdininkų.
Juodašimčiai vis rnpinasi.

Odesa. — Miesto valdyba 
kreipėsi pas carą su meldimu, 
kad tas atimtų visiems žy 
dams Odesoj ukėsystės tiesas.

Ar neuždraus jie ant galo 
žydams ir gimti.
Praėjusio šimtmečio bu

delių užmokestis.
,,Russkoje Slovo” apskel

bė įdomią žinią apie praėju
sio šimtmečio budelių užmo
kestį. Už nukirtimą galvos 
budelis gaudavo 12 rublių, o 
jei budelis apsiimdavo ir pa
laidoti nužudytąjį žmogų, tai 
mokėta jau 16 rub. Už užmu
šimą basliu (kuolu) mokėta 
12 rub. ir tiek pat pre k i įloda
vo pakorimas. Jeigu po kar
tuvėm uždegdavo ir laužą tai 
budelis gaudavo 16 
Už nukirtimą žmogui 
ir ausų — 4 rubliai, 
bėgant užmokestis už 
najį darbą vis didinosi, 
skaitlius akvatninkų mažino
si. Vėlesniuose laikuose bude
liai įėjo į didelę paguodouę; 
teip. kad netik budeliams, 
bet ir jų šeimynoms bažny-i 
čiose buvo įtaisyta atskiriosi 
vietos ir prie komunijos jie į 
eidavo teipgi atskirai.

jonierium, podraugei buvo ir
ko duonos, bet ne dektinės. 
Valdžia matydama, kad ma
žiau dektinės išeina, laipsniš-

šuipas. Neseniai tas pats Bur- jjaj vjs pakelia ant jos kainą, 
cevas iškėlė aikštėn, kad žydų primaišo daugiau vandens. 
Bundu centro komiteto narys 1
Kaplinskis irgi esąs šnipas. ;dos, bet priešingai — sumaži- 
Dabar gi vėl tas Burcevas pa- Įua pirkėjų.
rodė, kad sijonistu vienas va- .. ^eraj valdžiai klojosi, kol 

,, . ' . . iji turėjo uzsitikejimą pas
du, Rozenbergas, taip-pat zmonf8 Sudėti jų pinigai į 
esąs šnipas. Kalba, kad tas ■ valdžios rankose tverdavo su- 
Burcevas dar ir daugiau šni- mą paskutiniais metais 1,300, 
pu parodys.
vyriausybei pasisekdavo už
eiti revoliucijonierių lizdus, 
ir tiek daug žmonių suimti.— 
Pasirodo, kad šnipų dabar vi
sur butą pilna. Bet ar tik ne
pasibaigia jau jų gadynė?

J-7* lUlttll’V K » CA U VA II o ,

bei tas netik ką neatneša uau-

Štai dėl ko 000,000 (tūkstantį tris šimtus 
milijonų) rublių, o žmonių 
turtą valdžia skaito sau tokiu 
šaltiniu, su kuriuom visai ma 
žai reikia rokuotis. Bet atė
jus revoliucijai paleista agita
cija, kad diena iš dienos val
džia laukia bankroto ir visi 
žmonelių pinigai, sudėti jos 1__ 1_ _ ___ 1! ___ • lt I

tų pradėjo verstis liepsnos ir 
durnai. Kelios dešimtys išsi
gelbėjo, o kiti užduso.

Ant duotojo kalnakasiams 
apie pavojų ženklą, visi apie- 
linkės gyventojai pasipylė iš 
savo bakužių, kurie da buvo 
palikę tą dieną namie, ir visi 
skubinosi prie kasyklos.

Iš šaftos kartas nuo karto 
lėkė uždama žalčių pavydale 
mėlyna liepsna ir nyko ore. 
Požemyj girdėjosi kurtus traš
kėjimas degančių ramsčių ir 
retkarčiais išsiverždavo žmo
gaus balsas.

Tuojaus atsirado liuosnoriai 
gelbėti nelaimingus darbinin
kus. Kuopelė iš 14 žmonių, 
po vadovyste tūlo Nosbergo, 
nusileido į degančią kasyklą 
su šalmais ant galvų. Nos- 
berg prisakė mašinistui ne
klausyti niekeno prisakymų, 
kaip tik jo, kokius duos iš 
apačios.

Durnai vertėsi juodais de
besiais, o elevatorius nusileido 
su visu smarkumu ant pat 
dugno. Daug žmonių gulėjo 
jau lavonais, bet kai-kurie 
da kankinosi gyvi ir širdį plė
šiančiu balsu šaukėsi pagel- 
bos. Akies mirksnyje elevato
rius buvo jau pilnas pridėtas 
ir pradėjo kilti į viršų, o ap
linkui viskas stovėjo liepsno
se. Patėmyta, kad ant eleva
toriaus trūksta daktaro Howe 
ir liuosnorio Rosenjack’o. 
Jiedumuose paklydo ir paliko 
apačioje; bet per kitą šaftą 
nusileido antras elevatorius ir 
jie dasigavę prie jo išvažiavo 
ant viršaus vos tik gyvi. Ka
da pirmas elevatorius išvežė 
apdegintus žmones ir palikęs 
juos ant viršaus vėl nusileido 
su tais pat liuosnoriais-gelbė- 
lojais, netik neišveš dau
giau anglekasių, bet ir patys 
jau nebesugrįžo ant viršaus. 
Antrasis elevatorius kėlė 
tuom tarpu da 12 nelaimin
gų, bet perdegė elevatoriaus 
lyną ir jis puolė į ugnies šu
linį. Bandė, da viena partija 
leistis žemyn per kitą šaftą. 
bet tuojaus sugrįžo, praneš
dama. kad pagelbos jau nėra.

Kasyklos valdyba prisakė 
uždaryti šaftus. manydama 
tokiu budu užslopinti gaisrą. 
Ir pradėta versti maišus smė
lio, akmenis ir žemę. Motinos, 
pačios ir vaikai, matydami 
tai, manė, kad tai naujas bu 
das gelbėjimo, bet kada pa
matė, jog baigia užpilti šaf
tus, visi pradėjo ant kelių 
maldauti, kad nelaidotų gy
vų jų tėvų ir vyrų, bet to 
niekas neklausė. Kada mote
rys spėka pradėjo veržtis prie 
šaftų, kompanija pašaukė 
ginkluotą miliciją.

Gubernatoriaus atsišauki
mas.

Springfield. III. — Guber
natorius Deenan išleido atsi
šaukimą į Illinojaus gyvento
jus, kad sušelptų aukomis ne
laimingas našles ir vaikus 
kalnakasių, žuvusių Cherry, 
III. kasykloje.

Aukos turi būti siunčiamos 
,. Ran<ion< j<> Kriziaus” išdinin- 
kui šiuo adresu:
Orson Smith, 175 Adams st., 

Chicago, 111.
Gubernatorius pats paau

kavo $1O<*.

Ugnis sunaikino 33 auto
mobilius.

Philadelpliia, Pa.— Oxford 
Automobilių kompanijos ma- 
niežiuje užgimė gaisras, kuris 
sunaikino 33 automobilius, 
prigulinčius privatiškoms 
ypatoms. Nuostoliai siekia 
$75,000.
Daapie nelaimę Lherry, 

III. kasykloje.
Clierry, III. — Nelaimės 

dienoje iš ryto suvažiavo 708 
darbininkai ir visi suėjo ka
syklom dabargi iš to skait 
liaus yra tik 156 žmonės, tai
gi kasykloje žuvo 552 darbi
ninkai.

Katastrofa buvo subatoje, 
lapkričio 13d.o Į kasyklą da 
negalima buvo įeiti nė kitoj 
subatoj, lapkričio 20 d.

Ugnagesis James O’Connor 
nusileido lapkričio 20 su mie- 
riu ištirimo abelno padėjimo 
ir pasakoja, kad matęs krū
vas lavonų ir gaisras da siau
tė po kasyklą, tik vietomis 
jau užgesęs ir darbininkai 
jau dirba^>rie iškasimo pra 
žuvusių anglekasių be šalmų, 
gaminančių kvėpuojamą orą.

Gaisras pakilo dėlei neatsa
kančio apsaugojimo kasyklos 
žiburių. Elektriškos lempos 
buvo sugedusios ir jų vietoj 
žibinta žvakėmis,kas kasykloj 
labai pavojinga. Kompanija 
vienok nieko sau iš to neda
rė. Nuo žvakės užsidegė šie
nas, vežamas mulams ir iš to 
gimė gaisras.

Šaftai čia turi po 500 pėdų 
gilumo ir padalinti į tris sto 
vius. Ant pirmutinio stovio 
tą dieną beveik niekas nedir
bo, daugiausiai darbininkų 
buvo ant pat dugno, trečiame 
stovyje,

Kiekvienas anglekasis žino 
ką reiškia jam pavojaus sig
nalas (ženklas), todėl išgirdę 
tokį signalą visi darbą palikę 
puolė j ieškoti išėjimo. Bet į 
kelias ininutasTpagede- vėdyk
lė varymui oro į kasyklą ir 
visas požemis prisipildė du
rnais. Kasyklose, kaip mums 
žinoma, iš vieno galo oras yra 
varomas į vidų, o iš antro —

j drumblius,
New Yorko gamtos muzėjui.

Baisi audra.
Cape, Haiti. — Ant salos 

Haiti visą sąvaitę siautė pa
dūkusi audra. Kaip dideli 
nuostoliai, pakol kas da neži
nia, bet jie bus milžiniški. 
Kiek žuvo žmonių, teipgi da 
nėra tikrų žinių, tik žinoma, 
kad jų žuvo šimtai; ypatin
gai daug blėdies padaryta sa
los pakraščiuose, nes jūrės 
užliejo nuo krašto 30 mylių 
sausžemio ir viską sunaikino. 
Kaip istorija atsimena, aut 
Haiti tokios audros da nie
kad nebuvo.

„Šalyn Bismarkis!”
Frankfurt ant Meino. — 

Socijalistai buvo sušaukę į 
Schumano Cirką skaitlingą 
susirinkimą, kuriame smar- 

visuotinajį 
Po susirinkimui 

ir kiekvienas padaryta gatvinę demonstra-

.. ... . kiai agituota užc .. i žmonelių pinigai, sudėti jos;, , .
Suomijos parlamentas uz- bankose gali pražūti. Perai-|bal8a''mil- 

da rytasda rytas
Helsingforsas. — Suomijos 

parlamentas, kaip jau buvo 
tikėtasi, šiomis dienomis tapo

gando žmonės
skubinosi atsimti savo grašius, j ei ją. Demonstracija apsistojo 
Nusiraminus revoliucijai ap
sistojo ir agitacija; žmonės

po Bismarkio paminklu, o 
redaktori us soči ja 1 ištiško la ik- 
raščio ,,Quiut” smarkiai nu 
peikė tą „sutvertąjį šiandie-

— - - -- ’■> —

uždarytas. Priežastis to uždą- P™ioj» dėti savo pinigus
rymo yra tame, kad caras no- Į
rėjo, idant Suomija prisidėtų sudėta pirm revoliucijos. Vai ninės Vokietijos”, išvadinda- 
prie uždengimo Rusijos kariš- džia dabar turi žmonių turto mas prispaudėju ir despotu 
kų išlaidų. Tam tikslui nuo savo

i Suomijos pareikalauta 8-nių 
milijonų rublių. Parlamen
tas, apsvarstęs, kad tokia su
ma įvestų neturtingą Suomi- nigų, valdžia jau neturėtų iš 
ją į finansiškąjį krizių, vie- ko išmokėti. Apart to da šį' 

mėnesį sueina laikas atiduoti nUo tenai demonstracija pa

į bankas, vienok toli-gražu 
nuo tos sumos, kokia buvo

rublių, 
nosies 

Laikui 
krūvi- 

o

bankose 52 milijonu darbo žmonių.
rublių, kiti-gi yra išleisti ir 
jei dabar prasidėtų vėl tokia 
agitacija ir žmonės pareika
lautų iš bankų savo įdėtų pi-

Įkaitinta mi
nia griausmingu balsu užgrio
vė: „Salyn Bismarkis! Lai 
gyvuoja rinkimų reforma!” 

Potam kalbėta po pamin
klu garsaus poeto Schiller’io,ją į finansiškąjį krizių.

name iš paskutinių savo susi
rinkimų nutarė caro reikalą ______ w_. r_____ t ______
vimą atmesti, ui ką tapo už- nų. o pinigų nėra, valdžia jos . .. . . '.
darytas. Rinkimai į naująjį negali uždengti jau nežino-'..'.. 
parlamentą bus vasario mene- i 
syj, o parlamentas atsidarys būti atidėtas iki ateinančių!uių suimta, 
kovo 1 d. įmetu, o tas kaštuos naujus Revoliucija

Spėjama, kad naujas par- milijonus. ' J
lamentas bus daugiau vai- ] 
džiai priešingas, negu šitas sija vis skęsta skolosua ir ar- 
buvo.

\ okietijai paskolą 4<><> milijo- didžiosios policijos sto-

nių pinigais Tas laikas turės>Įa*kyta įkeistų. Daugžmo- 
i —4.:jxa t.in nuimtu

Ir teip diena iš dienos Ru- Į

tinasi prie bankruto.

Bluefielda, Nicaragua. — 
į Telegrafiškas susinešimas su 
Į Nicaragua pertrauktas. Iš ki- laukan. Darbargi iš abejų šaf-



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu. Dantų sveikata I

Burua yra labai svarbi da
lis žmogaus kūno. Per burua ■ 
žmogus priima maistą, nuo' 
kurio priguli jo gyvenimas. į 
Jei burna yra nesveika, jeigu ' 
dantys supuvę, dantų sme-j 
gens nesveikos,maisto sukram-■ 
tymas negali būt prideran
čiai atliktas; tada sugenda 
skilvis ir visas maistinis apa
ratas. Burnoj atsiranda nege
ras kvapas, veidas nustoja 
skaistumo.

Burna suteikia gerą dirvą 
augimui įvairių bakterijų: 
joje ir šilta, ir drėgna ir mais
to pilna. Užtaigi burnoje vi
suomet galima rasti daugybes 
bakterijų, kenksmingų ir ne
kenksmingų. Nestebėtina, 
kad per burną žmogus gauna 
daug užkrečiamų ligų. • 

Džiovos bakterijas galima 
rasti burnoje džiovininko, o , 
kartais net ir burnoje sveiko 
žmogaus. Plaučių uždegimo 
bakterijos randamos burnose' 
penkiolikos procentų sveikų 
žmonių. Teipgi sveikose bur
nose randama bakterijos dif— 
terijos. šiltinės, rožės ir dau
gybės kitokių ligų.

Tos bakterijos drauge su 
pūliais iš nesveikų smegenų, 
susimaišo su maistu ir su 
juom pateuka į skilvį. Skil
vio sultys daugybę jų užmuša. 
Kraujas su savo vaistais irgi 
gina kūną nuo tų priešų, bet 
daugel kartų užpuolikai per
gali kūno apsigynimą ir žmo
gus apserga. Daugelis žmonių 
turi supuvusius dantis, ku
rių duobėse prisirenka mais
to ir pūva per keletą sąvalčių. 
Taigi, nestebėtina, jog kartais 
žmogaus burna dvokia, kaip 
mėšlynas. Kur yra pūvanti 
medega, ten visuomet yra 
daugybės bakterijų, ten vei
siasi ir kenksmingos žmogui 
bakterijos, nuo kurių paeina 
ligos.

Mūsų gyvastis priguli nuo 
maisto. Kad maistai galėtų 
suvirti skilvyje, būtinai reika
linga, kad jis būtų gerai su
kramtytas burnoje, o supuvę 
dantys, subrinkę smegens, 
užnuodintos seilės — to darbo 
atlikti negali.

Šiose dienose didžiuma žmo- 
.nių neturi laiko pavalgyti. 
Paprasti pietus restauracijo-1 

! se susideda iš stiklo vandens 
su ledais, pajaus arba kiau
lienos su duona, ir ant to viso 
užgeriama antras stiklas šal
to vandens. Vanduo paslidi
na burną ir gerklę, kad leng
viau nueitų maistas, paskuti
nis stiklas nuplovimui žemyn. 

I Tokiu budu išalkęs skilvis 
ant syk būna prigrūstas mais
to. nuo kurio atsikratyti ima 
ilgai laiko, nes suvirinti jį 
neįstengia. Vanduo su ledais 
užšaldo gliauminę plėvę, 
maistas plaukioja leduose, 
suteikdamas nesmagumą vi
duriams, bet ne peną kūnui. 
Teip atsikartoja iš dienų i 
dienas ir pasekmė gali būti 
tiktai chroniškas nemalimas 
ir visiškas kūno nusilpimas.

------ lai ncj i<x^

— Tas reiškia, kad juos' Gyvastis pasidaro sunki naš- 
sutvėrė gamta, nes pirma jų ta. Žmogus pradeda neapkęs- 
ant žemės nebuvo, žemė buvojti net pats save, netik-ką ki

toks— Na. Maike, jei tu 
gudrus, tai pasakyk man dėl- 
ko žmogus ant svieto gyvena'

— Dėlto, kad užgimė.
— Tokiu atsakymu tu man 

nieko neišaiškini, tik vedi į 
naują klausimą — dėlko-gi 
jis užgimė?

— Dėlto, kad pagyventi ir 
vėl numirti.

— Tu teisingai kalbi. Mai
ke, bet nepasakai man to, ko 
aš noriu.

— Na, tai sakyk. tė"e, kas 
tau da neaišku?

— Man neaišku, kodėl žmo
gus užgimęs negali gyvent ir 
gyvent — kodėl jis numiršta?

— Dabar, tėve, pastatyk 
ausis.

— Ar aš tau asilas, kad lie
pi man ausis statyt?

— Aš noriu, kad tu su ati
da klausytum. Mat, tas yra 
teip: gamtoje nieko nėra am
žino ;— viskas pasęsta. bet. 
kad palaikyti viską jaunys
tėje, gamta senus daiktus 
naikina, o jų vieton tveria 
naujus. Todėl pasaulis visuo
met yra jaukus ir pilnas gy
vumo. Bet jeigu žmonės ne
mirtų, jiems gyvenimas nu
sibostų, jų tiek priristų, kad 
aut žemės ir vietos neužtektų.

— Man tas nelabai aišku, 
vaike, ką čia gamta gali turė
ti su žmonių gyvenimu? Tu 
sakai, kad ji seuus naikina ir 
tveria naujus. Aš niekados 
nemačiau, kad gamta sutver
tų kur žmogų.

— Nors tu, tėve, pyksti už 
tai, bet asilas iš tavęs didelis. 
Tu nesupranti nė kas yra gam 
ta. Viskas, ką tik męs galime 
akimi matyti, ką galime ap
čiuopti ir tas. ką galime vien 
ti.-, jausti, vadinasi gamta. Ir 
iš tos pat mėdegos, iš kurios' 
susideda visa gamta, sudėtas > 
ir žmogaus kūnas; kada žino-' 
gus gema, jis turi tik pradžią 
gyvasties, įkvėptos į truputėlį i 
medegos, bet jis pradeda kvė-i 
puoti orą. pradeda maitintis 
ir išauga žmogus. O męs ir 
sakome, kad gamta sutvėrė 
žmogų, o iš to sutvers kitą, iš 
ano trečią ir t. t.

— Tu mane pavadinai asi
lu, tai buk-gi, vaike, pats uz 
asilą išmintingesnis, pasakyk, 
kodėl tavo gamta nesutveria 
žmogaus kur ant tuščios sa
los?

— Tėve, kada žemė buvo 
degantis kamuolys, ant josi 
tuomet nebuvo nė ženKlo' 
žmogaus, o šiandien matai' 
kiek žmonių?

— Tai ką tas reiškia?
— Tas reiškia. 1

tuštesne, negu šiandien kokia 
nors sala.

— Gal būt, kad ir tavo tei
sybė.

— Ach, kaip gaila, kad aš 
neatėjau tris dienas pirmiau!

— Kodėl?
— Tuomet šita mėsa 

da šviežia buvus!
— Hm!., bet tuomet 

kai da nebūtų įrugę!

butų

agur-

daros, iš kurtas viskas atsi
randa, kodėl yra taip, o ne 
kitaip. Prieš ką nemokytas 
dreba iš baimės, iš to moky
tam tik juokas.

Tamsunas juokiu budu ne
gali mokyto suprasti, nes,kaip

Labai tankiai tėvai prižiū
ri, kad vaikų drabužiai būtų 
gražus, o užmiršta apie dau- 
tis, kurie turi apsaugoti jų 
visą gyvenimą nuo pavojaus. 

Restauracijose moters tau
kiai atsisako valgyt su nege
rai nušveistu peiliu ar šake; jau minėjau, ką mokytas ma
tuotu tarpu kada jų pačių to ir žino, 
buruos šimtą kartų yra ne-

j švaresnės.
Buruos sveikata būtinai 

reikalinga sveikatai viso 
kūno. Burua turi būti už
laikoma švariai nuo pat kū- 

-dikystės dienų. Dantys turi 
būti nuvalyti su dantiniu še
petuku. V7isi nelygumai turi 
būti uuskutiuėti. Tarpdantės 
turi būti gražiai iškrapštytos, 
kad pietus negautų progros 
pūti burnoje. O jeigu prakiu
ro dantis — tuojaus reikia jį 
nešt pas dantinį užlipdinti. 
Maistas reikia visada gerai 
sukramtyti. Jei tą viską išpil
dyti, dantis galima nešioti 
iki giliai senatvei.

D-ras F Afatulaitis.

Tamsa ir apšvieta

— Svečias: — Šitas alus 
visai šiltas. Turbut šiandien 
taniista ledo negavote'

Seimininkas: — Bet kurgi? 
Iš ryto kaip uždėjau ir dabar 
(1a tebeguli.

KORESPONDENCIJOS.
Cambridge, Mass.

Kartais žmogus, kad ir ma
žą kokį daiktelį padarai, o 
sukeli daug bereikalingų kal
bų ir... net rūstumo. Aš 46 
No. ,,Keleivio” parašiau 
trumpą žinelę iš Cambridge, 
Mass. ir visai nesitikėjau, kad 
ji padarys teip daug triukš
mo. Dar gerai, kad mano pa
sirašyta slaptyvardžiu. kitaip 
gal butų prisiėję visai riestai. 
Tikrai girdėjau Į turiu ir liu- 

,dininkusj. jog Cambridge’o 
kaikurie inteligentai labai 
uzsirūstiuę uz mano tą kores
pondenciją. Ir nežinau už ką 
jie teip labai rūstauja? Dėlei 
jiersiti krinimo perskaičia u 
dar sykį tą Korespondenciją 
ir nieko tokio neradau, už ką 
butų galima pykti. Aš pasa
kiau, kad mažai inteligenti
jos, o jie už tą ir užeini tino. 
Bet as juk nesakiau, kad vi
sai jos uėra, todėl ir pykintas, 
man n dosi. visai bereikalin
gas. Paaiškinsiu kaip supran
tama intelmgentija: Papras
tai yra vadinamas inteligen
tu tas žmogus, kuris baigęs 
tūlą mokslo šaką, baigęs gim
naziją, vėliau universitete už
baigęs arba daktarystės, arba 
advokatystės profesiją ir t. t. 
Toks žmogus visuomet jau 
yra skaitomas inteligentu. 
Tokių žmonių, profesijonalų, 
tarpe Cambridge’o lietuvių 
tuom syk, rodosi, nėra. Bet 
yra žmonės, kuriuos męs ir-gi 
vadiname inteligentais — tai 
prasilavinę, apsiskaitę. Apie 
tokius aš ir maniau anuokart 
rašydamas ir paminėjau, kad 
jų nedaug yra, bet yra. Tat-
Jgi.tarp mųsų žmonių, kol-kas, 
dar yra reikalingas slapty- 
vardis, nes kitaip gal butų 
prisiėję ir šluotkočiu gauti; 
ir kol męs dar neišmoksime 
kritiškai žiūrėti į dalyką, 
slaptyvardis neišvengiamas.

Bet metas jau būtų, apsi
skaičiusiai daliai žmonių, 
daugiau kritiškai žiūrėti į 
dalykus, tuomet greičiau iš
nyks panašus rūsta vilnai ir 
greičiau plėtosis progresas.

' Todėl, daugiau rimtumo ir 
daugiau bešališkos kritikos, 
tuomet viskas bus tobuliau.

A. Žmogus.

Bellaws Falls, V t. ir North 
IValpole, N. H.

Šiuos du miesteliu skiria 
vieną nuo kito Connecticut 
River. Lietuviiai gyvena vie
name ir kitame. Iš viso j u yra 
apie 12 šeimynų ir 25 povie- 
niai. Jie beveik visi dirba po
pierinėj fabrikoj.

Vasaros laiku pažangesni 
lietuviai užmanė sutverti■ I 
draugystę, kas ir įvyko: su
tverta šv. Kazimiero draugys
tę iš 16 sąnarių. Sąnariai no
rėjo, kad ant kiekvieno susi
rinkimo butu skaitoma mal-* 
dėlė apie šv. Kazimierą ir 
kalbama j>oterius, Įsteigėjam 
paaiškinus, kad maldos visai 
yra nereikalingos susirinki
muose ir Į draugystę gali pri
gulėti kiekvienas lietuvis 
[kad ir laisvamanis], tada 
mųsų tamsiems bellowsfal- 
liečiams pasirodė, kad, nors 
draugystė pakrikštyta kata
likišku vardu, tačiaus ji yra 
bedieviviška. Tūli pradėjo ją 
boikotuoti ir,neilgai gyvavus, 
draugystė pairo.

Dabar bellovvsfalliečiai vėl 
pradėjo mislyti apie suvtėri- 
mą draugystes. Lapkričio 14 
d. buvo sušauktas susirinki
mas, su mieriu sutverti jau 
katalikišką draugystę, kas ir

I

tas nuo t amsimo 
paslėpta. Todėl mokytų pa
sielgimai, pazvalgos, apsieji
mas labai keistais atrodo tam- 
sunui.

Mokytas visur mato krutė
jimą, gyvenimą, Įvairiau
sius apsireiškimus. Tamsumu 
pasaulė atrodo tuščia, nes jo 
protas neapšviestas mokslu.

Džiaugiasi tamsunas, kad 
da turi jis tikėjimą, nes be jo 
nuobodu ir bereikalingajam 
butų gyventi.

A Antonov.

,, Kata liko” 
nuomonei. Męs-gi sakytu-

Pirmutine kliūtis

lojimai Onytei labai patiko. Daugelis redakcijų išsitarė 
Čia ji galėdavo lakstyt, šu- uz Brooklyn’ą ir ta vieta yra 
kaut, ponas nieko nesakyda- beveik parankiausia. Lieka 
vo. Užstojus antriems mokslo tik klausimas, kada susiva- 

, metams, da geriau viskas se- žiuoti? ,, Katalikas’’ pataria 
kėši. Mokytojas būdavo visa- apie vidurį kovo, ,,Vien. L.’’ 
da užganėdintas jos darbais — apie Naujus Metus, bet 
ir statydavo ją pavizdžiu ki- nepriešinga ir 
tiems. Atėjus Kalėdų šven
tems ji užtėmyje, kad ueku- meni. ar nebūtų praktiškiau, 
rie iš pernykščių mokynių kad teip sau, apie 10—15 ge- 
parvaziavo su žvaigždėmis ke- gūžės. Tuomet redakcijoms 
purėje ir žibančiais knypkiais. daug liuosesnis laikas, negu 
Tas labai ją užėmė. Kur jie kovo mėnesyj, o prie to da ir 
gal mokytis, kad įgyjo tokias šilta — daug smagiau pasiva- 
drapanas? Bėgo pasiklaust zinėti. Laiko išdirbini ui pre
savo pono. Mokytojas paaiš-, gramo teipgi nerekėtų skolin
kime kad gimnazijoj. Jei ji ti. * # *
gerai mokinsis, teipgi galės 
Į moterišką gimnaziją pastot. 
Onytę apėmė džiaugsmas ir 
pagavo didis noras mokytis, 
bet čia atsitiko nelaimė, kuri 
išsklaistė jos visas svajones.

Buvo šaltas žiemos rytas, 
kada po švenčių Onytė ren
gėsi į mokyklą. Lauke snigo 
dideliais šmotais, kurie jai li
pino akis Prisiafrtinns prie 
mokyklos Onytė pamatė, kad 
keturi raudonsiuliaisu brauk 
tais išvežė mokytoją. Priėjus 
prie durių klamzdiuo jas, bet 
veltui, jos buvo uždarytos. 
Ant sienos pamatė parašą, 
kad mokykla užsidaro aut vi
sados. Ji ilgai stovėjo pas mo
kyklos duris, nežinodama ka
me priežastis. Ją visą ėmė 
neapykanta. Ji pyko ant tų 
žandarų, pyko ant mokytojo, 
pyko ant tos šaltos ir žiaurios 
dienos, bet nežinojo kas iš jų 
kaltas. Grįždama namon, pa
mąsčius, kad jau negirdės 
daugiau pasakų nuo mokyto
jo, kad jau negalės važiuot i 
gimnaziją, graudžiai apsiver
kė.

Kunigų leidžiamas ,,Drau
gas” [17 nr. ] daro Liet. Soc. 
Sąjungai teoretišką operaciją 
ir atranda neišgydomą ligą, 
būtent... stoką aukų, ku
rios teip gausiai plaukdavo 
revoliucijos laiku. Kad Są
jungoj prasideda betvarkė — 
to negalima užginčyti, bet 
klysta „Draugas”, kad prie
žastis tos betvarkės yra aukų 
stoka. Juk S. L. R. K. teip
gi stovi kaip aut vištos kojos. 
Ar ir čia stoka aukų? „Drau
gas’’ su tuo nesut iks nes S L. 
R.K. savo iždą, rodos, tuk.-- y 
taučiais skaito. Čia yra prie
žastis skirtume nuomonių. 
Skirtumas nuomonių ir Liet. 
Soc. Sąjungoj pagimdė be
tvarkę. Prasidėjo politikavi
mai, u žsi varinėjimai, verži
masis nešvariais keliais į cen
tro valdybą, o rimtesni vei
kėjai, negalėdami į tą žiūrėti, 
pradėjo Sąjungą apleisti.

Toliaus, tame pat „Drau
go” numeryje, skaitome:

„... Scrantono lietuviai, 
pakursčius kaikuriems,Lais
vos Minties’ nariams, suren
gė andai prakalbas ir užpro
testavo prieš Fr. Ferrer’o 
nužudymą... Bažnyčia ir val
džia yra apkaltintos už tuos 
nežmoniškumus ir barbary
bes. ’

Už tokį protestą, mus kuni
gėlių leidžiamas ,,Draugas” 
štai ką sako:

„ . .Pasirašiusieji po rezo
liucija apie bažnyčios daly
vavimą Eererr’o reikale ne
žino nieko... Įsivaizdinki
me, pavyzdžiu, kad Išpani- 
jos valdžia atsirado rankose 
anarchistų, kokiu buvo Fer- 
rer, ir kad katalikų bažny
čia yra persekiojama — teip, 
kaip ją perskioti mokino 
Ferrer. Įsivaizdinkime sau, 
kad katalikai įsisteigė mo
kyklas, visai nepriklausan
čias nuo vyresnybės, ir varo 
katalikiškąją propagandą. 
Anarchistiškoji valdžia apie 
tai susekė, judėjimo vadovą 
suėmė ir sušaudė... Įsivaiz
dinkime sau, kad tatai vis
kas atsitiko praeitą mėnesį. 
Ar ,laisvoji Mintis’ butų 
šaukusi susirinkimą ar butų 
smarkiai užprotestavusi prieš 
anarchistu valdžios, nežino 
niškuiną ir barbarybę? Žino 
ma,ne. Jinai butų dar iškėlu
si į padanges anarchistų pa
sielgimą”.
Teip, gal ir anarchistų val

džia panašiai butų pasielgus, 
bet ar gali, ,,Drauge”, tatai 
darodyti? Remtis ant to, ko 
nėra, bet kas galėtų būti, ne
galima. Katalikiškoji Ispani
jos valdžia Ferrer’ą sušaudė, 
ir ant to męs tik galime rem
tis, kad ji yra žvėris. Visas 
civilizuotas pasaulis kelia
prieš tai protestus, visa laik
raštija, išskiriant klerikališ 
kosios pasmerkia tą sudrebi
nantį pasielgimą, o mus 
„Draugas” atranda, kad Fer
rer teisingai tapo nužudytas, 
nes... jį nužudė tikinti žmo
nes, kuriems jis buvo prie
šingas. Jei teip protausime, 
tai ir caras bus teisingas, nes 
karia ir šaudo priešingus sau 
revoliucijonierius. Bet jei 
teip protaudami paimsime tą 
klausimą iš kito galo, tai iš
eis, kad caras yra priešingas 
žmonėms, ir jei žmonės jį pa- įvyko. Susitvėrė šv. Jurgio 
kartų, jie pasielgtų labai tei
singai. Jei paimsime iš kito 
galo Ferrer’o klausimą, tai 
išeis, kad Ferrer, griaudamas 
despotišką valdžią ir bažny
čią, elgėsi visai teisingai, nes 
kaip viena teip ir kita jam 
buvo grieštai priešingos, o 
priešginybė juk turi būt per

I
Tėvai Onytę rengė pirmą 

kartą į mokyklą. Mat vieti
nis dvarponis Įkūrė mokyk
lą sodžiuje ir liepė visiems so
diečiams suvest savo vaikus. 
Vaikai tą naujieną sutikoga- 
na nemaloniai. Dabar jiems 
reikės apleisti tas smagias ir 
liuksmias rudens dienas ir 
lankyt tą neapkenčiamą mo
kyklą. Kam, kam.bet Onytei 
tai buvo aršiausia. Kiti turė
jo šiokius tokius užsiėmimus: 
kas ganė gyvulius, kas vištas 
dabojo nuo javų, kas turėjo 
supti savo mažajį brolį ar se
sutę, o Onytė neturėjo jokių 
užsiėmimų. Rytą atsikėlus iš
bėgdavo į žaliuojančias pie
vas, rankiodavo gėles, pinda
vo vainikus, o rudeniui atėjus 
eidavo į girią grybaut. Bėgo 
jos dienos be jokių rūpesčių 
ir vargų. Ir štai ji turės tas 
laisvas valandas apleist, už
miršt visus smagumus ir mo
kytis. Beto nuo senukų gir
dėjo, kad tose mokyklose mu
ša, mokyna kokie tai masko
liai ir visai nesuprantama kal- 

. ba. Atsiminus tas visas baisy
bes, kokias girdėjo nuo dides
niųjų, visai ją apėmė baimė 
ir pradėjo verkti. Tėvas daug 
turėjo darbo kol ją prikalbi
no eiti į mokyklą. Galų gale 
Onytė išėjo iš namų. Mokyk
la buvo šalyj dvaro aut ežero 
kranto. Tai buvo gražus di
delis, naujai pastatytas na
mas, bet Onytei jisai atrodė 
kokiu ta kalėjimu, kur kan
kina vaikus. Juo labiau ji ar
tinosi prie to namo, tuo ją 
labiau ėmė neapykanta ir bai
mė; jau buvo sumanius grižt 
namon, bet žinojo, kad jei pa- 
grįž, tai tėvas pats atves ir 
lieps mušti. Priėjus prie du
rių, klausė ar nebus girdėt 
riksmo vaikų, bet ten buvo 
tyku, tik girdėjosi aiškus bal
sas mokytojo. Pati nežino 
kaip atidarė duris ir įėjo į vi- i 
dų. Pamačius tokią daugybę 

i vaikų ir mokytoją su linija, 
ji visai nusigando ir nežinojo 
ką daryt. Tas ponas pridavė 
jai drąsos. Paglostė, paklau
sė kaip vardas, pravardė, nu
rodė vietą kur atsisėst ir lie
pė kitą dieną ateit anksčiau, j 

Į Laike lekcijų Onytė labai ra- 
I miai užsilaikė bijodama gaut 
mušt su ta linija nuo barzdoto 

I pono. Taip praslinko viena

Tankiai girdime žodį „tam- 
suuas’’. Vieni žmonės vadina 
kitus neapsišvietusiais.

Ką tas reiškia?
Kada žmogus stovi tamsia

me kambaryj, ar taip kur 
tamsioj vietoj, jis nieko nema
to. Nors daug daiktų aplink 
jį stovi, nors prie pat jo akių 
gali kišti tuos daiktus, jis vi- 
stiek nematys. Esantis tamsoj 
žmogus (jeigu jis niekuomet 
nėra buvęs šviesoj toj pačioj 
vietoj) negali pasakyti, ar yra 
arti jo kokie daiktai, ar visai 
jų nėra. Jeigu kartais kiti jo 
pajautimai ir duos jam žinoti 
apie kokio daikto buvimą, tai 
visgi negalės jis spręsti, kaip 
tas daigtas didelis, kokios 
spalvos ir kitų ypatybių.

Įleiskite šviesą—ir jis tuoj 
išvys.

Bet žmonės visi naudojasi 
šviesa ir tamsa —todėl vieni 
jų vadinasi apšviestais, o kiti 
tamsunais.

Čia šviesą reikia suprasti 
kitokioj prasmėj, apie ką 
tuoj ir pakalbėsime.

Pasaulė yra pilna spėkos ir 
medegos, kurios dvi apsireiš
kia įvairiose formose. Ta spė
ka ir medega pagal tam tik
rus įstatymus keičiasi. Kad 
suprasti jųdviejų buvimą ir 
keitimosi, o kartais ir to prie
žastis,—tam reikalingas tyri
nėjimas, bandymas, išaiškini
mas, žodžiu sakant,- mokslas. 
Juk męs žinome, kad yra Lon
donas, Paryžius, Berlynas, j 
VVashingtonas ir kiti miestai. 
Žinome ir tai, kur jie randasi 
ir kaip dideli yra. O juk ran
dasi žmonės, kurie ne tik 
smulkesnių dalykų apie šituos 
miestus nežino, bet nėra gir
dėję, ar yra tokie miestai. 
Ore męs atrandame osygeną, 
anglerukštį, azotą ir kitokius 
gazus. Tokiu budu męs žino
me maž-daug iš ko oras susi
deda. Tirinėtojai priėjo prie 
išvedimo, kad visata pilna yra 
atomų. Mokyti žmonės ištyrė, 
iš ko peina daugelis ligų; at i 
rado jau gaivalus, kurie vadi
nasi bakterijomis, išrado stik
lus, per kurios jie mato tas 
bakterijas, išmoko nunuody- ‘ diena laimingai; mokykla vi- 

f • • « . ■ . ha i nzin CIri n Kn 1 ai lzniri
ną bakterijų veislę nuo kitos, pasakojo seniai, 
yra matę ir žino, kokias ypa
tybes turi ta ar kita veislė.

Tokiu budu, mokyti žmo
nės mato ir žino tokius daly
kus, apie kuriuos nemokytas 
ir mažiausio supratimo neto-, • 
ri, nors tie patys daigtai ran
dasi prieš mokyto ir nemoky- i 
to akis. Pirmasis juos mato, 
antrasis—ne.

Mokytas žmogus mato kokį žume. Mokytojas tankiai su-

I

eZ. Beširdis.

Laikraščiu✓
peržvalga.

Šiomis dienomis ,,Katali
kas’’ išsiuntinėjo kitų laik
raščių redakcijoms blankas 
išreiškimui nuomonės, kur ir 
kokiu laiku butų parankiau 
susi važi uoti lietuvių laikraš
tininkams. Iš savo pusės „Ka
taliko’’ redakcija vietą susiva
žiavimui nurodo Brooklyn’ą, 
o laiką-kovo 17 ir 18 d., 1910 
m. Bet „Lietuva” su tuo ne
sutinka ir pataria susivažia
vimą sušaukti į Chicago. III., 
kur bus SLA seimas, o „ Vie
nybė Lietuvninkų” nesutinka 

j su „Lietuvos” nuomone, nes. 
girdi, susivažiavimas laikraš
tininkų ir publicistų Chica- 
gon butų skriaudus kitiems 
laikraštininkams, kurių di 
džiuma gyvena rytinėse vals
tijose, o prie to da, laike S. 
L. A. seimo, kur podraug bus 

Į ir T. M. I). seimas, visų dele- 
igatų nervai busią įkaitinti ir, 
todėl, nuveikti ką-nors rim
tesnio nebusią galima. Toliau 

L,V. L.” priduria šitokį išve- 
dimą:

,.... Laikraštininkų susi
važiavimas yra daug svar
besnis spaudai ir visuome- į 

■ nei klausimas, negu organi
zacijų politikos ir politikė- 
lės. Jam reikia blaivų ir nie- 
kuom nesuerzintų nuomonių. 
Todėl ir vertėtų organizaci
joms palikti savo darbą, o 
laikraštininkams — savo”.
Su „V. L.” išvedimu, rodos, 

visiems galima sutikti, nes 
,, Lietu vos’’ patarimas nė iš 
vieno atžvilgio negali išlaiky
ti kritikos. Kokie ten seimai 
nebūtų, jie nieko negali tu
rėti bendro su reikalais laik
raštininkų. Žinoma, „Lietu
vai” butų labai malonu susi 
važiavimą turėti namie, liet 
užtai kitiems pasidaro milži
niškas kelias. Gali būt, kad 
todėl „Liet. ” ir pataria susi
važiavimą atidėti iki seimui. 
Bet nereikia užmiršti, kad iš

tus. Stoka kramtymo atsilie
pia negerai ir aut dantų, nes 
negaudami darbo, neišsila
vina ir greit pasiduoda li
gai. Kada męs kramtome, 
kraujo daugiaus atbėga į 
dantis ir smegenis ir dantys 
gauna daugiaus maisto, būna 
stipresni.

Dėlei neprižiurėjimo bur
nos, tankiai pūliuoja žandas, 
numiršta kaulas, veidas susi- 
kreipia. Daugelis ligų akių, i 
ausų ir ga'vos paeina nuo ne
sveik ų dantų. Kada iškirmi
jusiam dantyj prisirenka 
daugybės bakterijų, nedaug į 
reikia pasiekti tonsilus, ausis 
ir akis. Neuralgija ir nuoma- menis,gyvūnus, saulę, žvaigž- vesdavosi į pievą, ten rodyda- pasinaudoti, nes iš laikrašti'

1

1 - - - , .
ti jas - moka jie atskirti vie- neatrodė tokia baisi, kaip 
ną bakterijų veislę nuo kitos. Pasakojo seniai. Mokytojas 
yra mate ir žino, kokias voa- aiškino viską lietuviškai ir 

suprantomai. Ant rytojaus 
i daug drąsiau ir linksmiau ji 
ėjo mokyklon. Slinko diena 
po dienai, Onytė noriai pra
dėjo mokytis ir mokslas jai 
gerai sekėsi. Per vienus me
tus ji išmoko greit skaityt ir 
rašyt. Į antrą skyrių perėjo 
su dovanomis. Atėjo vasara 
visame savo smagume ir gra-

i

nors krutėjimą, puolimą, aug- šaukęs vaikus ir mergaites tos progos mažai kas galėtų

— I ikrai? Bet turbut tas rinis nekartą paeina nuo ne- dės, girdi perkūną, balsą— vo įvairias gėles ir aiškiuda- 1 
mato ir žino jis, kodėl taip vo jų vardus. Tie pasivaikš- žiuoja.pats šmotas? sveikos burnos.

draugystė iš 8 Sąnarių. Įstoji
mas $ 1.00; mėnesinė mokestis 
50c. Prigulinti į šią draugys 
tę kasmet turi atlikti du kar
tu ausinę. Tuojaus po susi
rinkimui įrišta dvi bačkuti 
alaus. Tik gaila, kad belloivs 
falliečių kraujas neat ahų 
nuo šalto alaus. Visas darbas 

ninku mažai kas seiman va- sekiojama! Ar ne teip ,,Drau nenueitų ant nie&o.
Z. J itkimkas.ge”?



KELEIVIS

Socijal • demokratu paž- 
valgos ir reikalavimai 

(Šitas veikalėlis sutaisytas mano 1906 m. rusiškoj 
kalboj ir išleistas Maskvoj knygįt leist u ves "Trud”. Da
bar su mažais sutrumpinimais sutaisiau lietuviškoj kalboj. 
Kasydamas naudojaus įgarsėjusiu Gedo ir I.afargo vei
kalu „ 1‘rogramme du parite ouvrier’*.

(Tva).

I kiu pat budu ir su tokiu pat neišvengtmu- 
mu, kaip pastaroji išsivystė iš senovėj bu
vusios bendrijų savasties.

II.
Iš tos priežasties, kad išdirbystės įran

kių vartojimas darbe darosi vis labiau ir 
labiau kolektivišku, tai yra reikalauja dau
gelio darbininkų susidėjimo, o tuo tarpu 
pasisavinimo būdas pasilieka vis tas pats, 
iš tos priežasties seka šitokie apsireiškimai: 
vienas, nedirbančiųjų (kapitalistų) ranko
se pasilieka didžioji dalis produktų, kitas 
— tų produktų darytojai (nesavininkai) 
įpuola į baisią elgėtystę, kuri auga laip-

T KORESPONDENCIJOS

Prie stambios žemdirbystės reikalingi 
yra chemiški šėmės ištyrimai, koji reika
lauja dėl suteikimo augalams maisto, me
chanikai gariuių plūgų valdymui, specija- 
lietai sėklos išrinkimui ir t. t. Mechaniška 
fabriką jokiu budu neapsieis be direktoriuj 8Uiįkai su išdirbystės plėtojimosi, 
buchhalterių, pečkurių, paprastų darbiniu- jau vieu tik iš to atžvilgio, kad darbi- 
kų ir kitų. Nė vienas šitų dirbikų negali uinkams nepriklauso įrankiai išdirbystės, 
padaryti viso produkto atskiriai, bet visi prie kurių pagelbos jie atlieka savo bendrą 
dirba krūvoj ir sunku pasakyti, kiek kat-, darbą, jų pagaminti turtai išslysta iš jų 
ras triūso pridėjo prie padarymo to ar kito raukų,ir jiems pasilieka tik ta jų padarytų 
daikto. Argi galima pasakyt, kiek turėjo produktų dalelė, kuri būtinai yra reikalin- 
dirbti dėl vieno metro drobės mechanikas, ga jų gyvasties palaikymui ir naujos gent- 
pečkurys, direktorius, paprastas darbiniu- kartės išauklėjimui. Bet kapitalistai uuola- 
kas, — jau nekalbant apie audėjo darbą? tos įp priverstinai stengiasi sumažinti net ir 
O tuo tarpu, visi šitie darbininkai, kaipo šitas išlaidas, kurios vadinasi užmokestim 
atskirų funkcijų pildytojai, vienodai buvo U£ darbą, nes panašus žingsnis yra svar 
reikalingi, kad išausti šitą drobės metrą, biausis šaltinis jų pelno padidinimui. 
Nors, arba teisingiau sakant, dėlto, — kad! šituo tikslu jie visokiais budais stengiasi 
visi šitie darbininkai atlieka kitokį darbą, pailginti darbo dieną, ir jau pailgino lig 
jie vienas kitam tiek reikalingi, kad nė vie- to, kad net buržuaziškos valdžios privers- 
nas negal atlikt savo darbo pagal savo norą tos buvo išleisti įstatymus, aprubežiuojan- 
ir kokioj nori valandoj. Nors pečkurys butų įjug tokį darbo spėkų eikvojimą. Kovoj ar- 
laisviausis iš visų anarchistų,vienokjis jokiu ba konkurencijoj, siaučiančioj tarp atskirų 
budu negali ateiti į darbą 10 valandoj, jei- fabrikantų, apgalėtojais pasirodo tįe, ku- 
gu audėjai susirenka 6—toj arba 7-toj va- rie moka išsunkti iš savo darbininkų kaip 
landoj ir laukia, kada garas pajudįs stak- galima daugiau neapmokamo triūso, nes, 
les. Reikia neturėti ir maži msio supratimo aumažinę tokiu budu išdirbystės išlaidas, 
apie šiandieninę išdirbystę, kad galvoti, jie galės pigiau pardavinėti ir pagriebs į 
jog kapitalistiškoj arba kokioj-teu nebūtų rankas ama monopolizuos rinkas,
kitokioj gadynėj ypatų fantazija galėsian-Jfodėl, nors ..geriausia savininkas”, jeigu 
ti turėti vietą mechaniškoj dirbtuvėj. Argi tokis atsirastų, neturi progos nors kiek pa
galima pradėti ir užbaigti darbą kelioms geriuti savo gyvųjų mašinų [darbininkų] 
ypatoms užmanius? Įžengdamas į tokią padėjimą 
dirbtuvę, kiekvienas darbininkas — ar tai 
direktorius, ar tai mechanikas, ar tai pa- j 
prastas darbininkas — atsisako nuo savo 
norų ir individuališkumo, kad tapti dau
giau arba mažiau automatišku, daugiau ar
ba mažiau svarbiu didelio mechanizmo ra
teliu, kuris jį valdo ir verčia krutėti.

Būtinai reikalingas kolektiviškas (ben
dras) triūsas ir įvairių darbininkų priklau
symas vieno nuo kito pagimdo kolektiviš- 
kosios savasties formos iutelektuališkus 
elemeutus,išeinančius iš paties kapitalistiš
kojo surėdymo besi vystymo. Bet tai ne vie
ninteliai jos elementai.

Vienas iš svarbiausiųjų dabartinės iš
dirbystės apsireiškimų yra perėjimas jos 
spėkų sutvarkymo iš rankų savininkų į pro
letarų rankas. Inžinieriai, chemikai, direk
toriai, mechanikai, darbininki} prižiūrėto
jai ir kiti, žodžiu, visos vyriausios ypatos 
renkamos yra iš žmonių,tarnaujančių už al
gą. Kokio ten augšto mokslo nebūtų šitie 
ekonomijos gaspadoriai, kaip ten jie nebū
tų gabus, vistiek jie pasilieka tokiais-pat 
samdininkais, kaip ir tie darbininkai, ku
riuos jie valdo ir nuo kurių skiriasi tiktai 
algos didume ir vardo nešiojime. Visas ber
niškas biaurumas, kokiu atsižymi šitie tar
nai link savo bendradarbių-paprastų dar 
bininkų, gaunančių apverktiną mokestį už 
darbą, nepaliuosuoja juos nuo išdykusių 
savininkų ir finansistų persekiojimo, kuris 
yra jiems toki u-pat įstatymu, kaip ir vi
siems darbininkams. Jeigu jau proletari. 
jatas pagamina ir intelektuališkas išdir 
bystės pajiegas, kaip ir muskuliškas, tai iš 
to aišku, kad visa savininkų klesa darosi 
bereikalinga, ji gali visai išnykti ir išdir- 
bystė jos visai nepasiges; o privatiška sa
vastis gali likti kolektiviška arba visuome
niška, kaip to reikalauja pati išdirbystę.

Tokiu budu matome, kad atsiradus 
žmonių draugijoms, savastis nebuvo skirs
toma — ji buvo kolektiviška arba bendra. 
Iš pradžios privatiška savastim tampa ypa-j 
tiškai vartojami daiktai (paveizdan, ginklai. 
ir t. p.), paskui apima namus, žemę, įran-! 
kius, turtus ir, galų gale, pasiekia savo ab-i 
soliutišką formą su (>oiitišku buržuazijos 
viešpatavimu, tačiaus senovės kolektiviš 
koji savastis visgi niekuomet neišnyksta.

Sulyg privatiškos savasties plėtojimo
si ir mašininės išdirbystės vystymosi, nomi- 
nališkieji arba juridiškieji savininkai |»er- 
stoja ypatiškai vartoti darbe savo savastį ir 
apsirubežiuoja darbininkų išnaudojimu, 
kurie savo triusu didina jos produktiviš- 
kumą.

Aišku, kad privatiškos savasties egzis
tavimas neturi jokios prasmės ir svarbos.

Kitas dalykas, sulyg privatiškos savas
ties plėtojimosi ir mašinų vystymosi, var-Į 
tojimas šitos savasties darosi vis labiau ir 
labiau kolektivišku. Jis reikalauja skait
lingų grupų, susidedančių iš fiziškai ir pro
tiškai dirbančių darbiuinkų, ir pagimdo 
dirvą naujai, augštesnei ko lėkti vi akosios 
arba bendrosios savasties formai, kuri išsi-; 
auklėja privatiškosios savasties gilmėse to-į

Su

Bet, vietoj pasirūpinimo apie panašų 
pagerinimą, kapitalistai neperstoja kalti, 
nę darbininkus už tinginiavimą ir perdaug 
didelius reikalavimus, kurie neva ardą tau
tiškąją pramoniją.

Toliau, kad sumažinti tas išlaidas, ku
rios vadinasi užmokestim už darbą, kapita
listai galutinai išardė darbininko šeimyną, 
atimdami nuo jo moterį, paskui vaiką, kad 
išsunkti iš jų pelną savo katorgoj. Moterys 
ir vaikai yra pigesniais įrankiais negu vy
rai, todėl noroms-nenoroms jie liko įtrauk
ti į pramonijos ratą. Žinoma, buržuazija, 
norėdama paslėpti visas kapitalistiškojo iš
naudojimo baisenybes, kuris nesigaili nė 
lyties, nė jaunumo, aiškina,buk priimdami 
vaikus ir moteris į darbą, suteikia gerovę 
darbininko šeimynai.

Su tuo pačiu tikslu daromi ir kiti pa
gerinimai fabrikos mechanizme [ir abelnai 
industrijoj]. Kada darbas lieka smulkiai 
padalytas ir atlieka jį prie įvairių mašinų 
pagelbos, tuomet ir joproduktiviškumas 
pasididina, kas ir suteikia progą samdyto
jui rinkti turtą iš savo samdininkų, nes 
vietoj išsilavinusio darbininko, reikalau
jančio didelės algos, jis gali samdyti pa
prastą darbininką, vietoj vyro — moterį ir 
vaiką. Mašinos ir kiti mechanikos išsivys
tymai varo tokiu budu darbininkus iš dirb
tuvės, o alkis verčia juos imti darbą nors 
už mažiausi atlyginimą, ir jie priversti yra 
būti įrankiais, prie kurių pagelbos numu
šama mokestis da dirbantiemsiems darbi
ninkams. Šitas nuolatinis darbininkų pra- 
šalinimas sudaro atliekamų darbininkų 
skaitlių, rezerviškąją armiją, kuri pašau
kiama yra į darbą, kaip tik reikalinga pa
daryti daugiau tavorų, o paprastame laike 
yra kaipo įrankis kapitalistų rankose su
mažinimui užmokesties už darbą ir pailgi- v
nimui darbo dienos, bitos armijos nariu 
tampa kiekvienas, kaip tik netenka darbo.

; O jeigu kokioj šalyj apsireiškia atliekamų 
darbininkų nedateklius, tai visai lengva 

į čia pasi gelbėti. Kapitalistas, kuriam tarp, 
tautiškumas teip pat leistinas, kaip darbi- 

! ninkui uždraudžiamas, gali parsitraukti 
išbadėjusius darbininkus iš kitų šalių, kur 
išdirbystę da nėra tiek pakilus, pa v. Kyni- 
jos, ir tuomet jis turės spėkas, kad numušti 
algas ir iššaukti badą savo tėvynėj.

Pagerintos automatiškos mašinos be
veik visur liko įvestos; kelis šimtus sykių jos 
padaugino išdirbinių skaitlių ir kapitalis
tų pelną,vienok nieko nepridėjo prie užmo
kesties nž darbą darbininkams, atžagariai, 
tūlose vietose da pailgino darbo dieną ir 
suteikė daugybę nelaimių. Juo daugiau 
darbininkai pagamino turtų savo darbda- 

I viams, tuo didesnį skurdą užsitraukė patys 
aut savęs. Skirtingumas tarp padarytų pro
duktų daugumos ir užmokesties už darbą 
nuolatos auga: juo daugiau padarė jie, tuo 
mažesnė tautiškojo produkto dalelė teko 
jiems, kurią jie galėjo išpirkti savo reika
lavimų užganėdinimui.

(Toliau bus.)
A. Antonov.

i

!S LIETUVOSis. Paskui 
pasišaukė sau ištikimą sargą 
su auksiniais dantimi, ir tas 
sakė, kad raktų nuo bažnyčios 
neturi. Bet toliau tvirtiuo, 
kad, pavogta jau inistrancija 
ir kelikas. Stebėtina, kaip jis

gų kalėjiman. Bet policija 
nepasiganėdijo suimti ir užro- 
dytoją, kuris ir prisipažino, 
kad esąs kaltas. Jie tą maši
naitę parsigabeno iš Vilniaus 
ir nežinant Kanapiniui paslė
pė jo spintoje. Dabar eina 
tardymas. 1. Kazliškis.

(Iš “Liet. Uk.”)

Burlington, N. J.
Pradžiojo šio mėnesio buvo 
sustreikavę Dabeino liejyk
los liejikai. Jie reikala\o su- neturėdamas raktu gali žino-i

Streike, kuris tęsėsi 3 Toliau yiasakė tokį pamokslą. Buvo parodyta su raganiuos
——j— -.........—. -J liktarnos pagelba nykstantįs|- KIŠKAS REDAKCIJAI,
lenkai, italai ir anglai. Strei- tų sarmata, tas tiktų tik „Da- va veikslai, toliau buvo žaislai,

I

grąžinimo 11 nuošimčių ai- ti, kas bažnyčioj jau pavogta, 
gos. r
dienas, dalyvavo lietuviai, kurį laikraštyje aprašyti bu

kas laimėtas. Matydami, kad &1U1 * 
liejikams gerai pasisekė, 
judo ir kiti darbininkai, 
kitiems pridėta po 50c. 
sąvaitės.

Didžiuma darbininkų 
buvo visuomet priešinga 
jalistams, bet kada 
bendras reikalas stoti į kovą daug buvo net iš kitų mieste- 
su galingu išnauduotoju, tai privažiavę. Po vadovyste 

. . . .. . vargoniukoJ. lautkaus gies-visi prisidėjo prie sociialistų, . °. , .miniukų kuopele padainavo 
nežiūrėta nė skirtumo tautos I Swiki broliai dainininkai” 
nė tikėjimo, tik žiūrėta, kaip jr tautiškąjį hymuą. Nusise- 
socijalistai mokins. kė puikiai. Apart to da ma-

Čionaitiniai lenkai šiemet žos mergaitėsdeklemavo eiles, 
buvo gavę kunigą, kuris pa-' Abelnai, vakaras buvo gražus, 
. _ . .... už ka reikia ištarti širdingąbuvęs porą meues.ų praBiSab-1.^ iukui TaQtk°?
no. Airių klebonas pareika-;-------■-----~ ->-»—
lavo nuo lenkų po $125 už 
mėnesį jo užlaikymo. Mat už
laikymas Kristaus įpėdinio 
tai ne baikos. Darbininkas į v
už tuos pinigus galėtų beveik ■ Kazimieras Žemaitis 
metus pragyventi. Dabar čia 
atvažiuoja kaip-kada iš Cam- 
dent N. Y. lietuviškas tėvelis. 
Lapkričio 14 d. sakė ir pamo
kslą. Neduokit, girdi, nieko 
neprigulmingiems kunigams,

Senas parapijomis.

Ir Springfield, 111.
auį Pribuvus čia iš Škotijos kun. 

J. Čiuberkiui, musų parapi- 
i joj dabar vedama puiki tvar- 

tia ka. Lapkričio 13 d. parapija 
soc> buvo parengus balių ir zmo- 

priejo nių prisirinko pilna svetainė;

rengejams ir visiems dalyva
vusiems. A. P.

Lapkričio 17 d. 4 vai. ryte, 
po septynių sąvaičių sunkios 
ligos, Worcester’io miesto li- 
gonbutyje mirė K. Žemaitis.

Būdamas apsišvietusiu dar
bininku, velionis nenuilstan-

nes jie esą netikri kunigai, ■ &ai darbavosi savo luomos tar- 
neturi nuo vyskupo paliudy- [>e; . stengėsi pa-

Lr„lri hetnrni tarnu nra Iri
jimo. Paskui nupeikė vieti- 
tinius lenkus, kad jie ne duos- 
nųs ir negali užlaikyti savo 
kunigo. Lietuviai, sako, bea- 
bejonės bus geresni, bet pe
reitą sykį ir pas jus, girdi, 
sukolektavau pilną saują vie
nų centų: išviso buvę vos tik 
$3,50. Žmonės pradėjo juok- 
ties, o vienas užklausė: „Tai 
kiek gi prabaščius nori?” Bet 
ant to nebuvo atsakymo.

Teipgi turiu paminėti, kad 
vienas lietuvis, P. Marmakas 
vardu, važiuodamas iš Phila- 
delphijos nuo vestuvių, nu
virto nuo laivo ir prigėrė. 
Tai šiemet Burlingtone jau 
antra girtuoklystės auka.

Velnio brolis.

Filčiiburg’ Mass.
„ Keleivio” 46 n. pasirodė 

korespondencija, kurioj p. 
Valnamanis rašo, kad čia yra 
fortapijanų dirbtuvė. Turbut 
p. Valnamanis nerėjo pasaky
ti, kad fortapijanų dirbtuvė 
yra Leomister, nuo Fichburg 
5-kios angliškos milios.

Toliau p. Valnamanis sa
ko, kad yra viena geležies lie
jykla, o čia yra ne viena, bet 
2 ar 3. Toliau rašo, kad lietu
vių yra 80 šeimynų. Kur jis 
jų ir priskaitė? Čia yra ne 80 
šeimynų, bet 32 ir du syk 
tiek pavienių. Toliau rašo,kad 
čia reikia lietuviškos krau
tuvės. Tojaus bus metai, kaip 
čia lietuviška krautuvė su 
valgomais daigtais jau yra. 
Jeigu p. Valnamanis neturė
jo ką rašyti, tai nereikėjo 
laikraštyj bereikalingai ir vie
tą užimti.

Socijalistas.

Scranton, Pa
Parapijonai čia yra pasida 

linę į dvi dalis: vieni vadina
si senais parapijonais ir para
pijos turtą nori pasilaikyti 
sau, o kiti susideda iš tam 
šiaušių elementų ir bažnyčią 
nori pavesti vyskupui. Baž 
nyčia stovi seuiai jau uždary
ta. Vyskupiniai staiga pake
lė trukšmą, kad bažnyčioj 
jau viskas išvogta. Komite- 
tetas išgirdęs tokias paskalas, 
nuėjo pažiūrėti; ir ištikrujų 
bažnyčia buvo atdara, o per 
didžiąsias duris išvilkti seni 
vargonai, bet daugiau nepa
liesta niekas.

Kun. J. Kuras jau antri 
metai, kaip pamaldas laiko 
pasamdytame pas airius skie
pe. Lapkričio 14 d. po pamal
dų jis teisinosi žmonėms, kad

kelti lietuvių tarpe prakilnes
nes nuomones ir vienyti juos 
į kuopeles. Velionis pirmu
čiausiai suorganizavo 57 SLA 
kuopą, Tėvynės Mylėtojų dr- 
tės kuopą, buvo pirmutinis 
padėtoj is suorganizuoti Liet. 
Laisv. kuopos ir pirmutinis 
sumanytojas Lietuvos Sūnų 
pašelpinės Dr-stės, kuri sutei
kė velioniui paskutinį savo 
patarnavimą.

Velionis labai buvo prisiri
šęs abelnai prie žmonijos ir 
visados stengėsi ką nors gero 
■padaryti. Kadangi jis sirgo 
da mažai ištirta skilvio liga ir 
matė, Kad negalės nuo jos iš
sigelbėt, jis leido nuvežti sa
ve į ligonbutį ir davė paliudi
jimą, kad numirus pavėlyja 
daryti sau operaciją ištyrimui 
tos ligos.

Velionis buvo persitikrinęs, 
kad ugnis sunaikina visokias 
bakterijas ir todėl reikalavo, 
kad butų palaidotas kremato- 
rijoj (tai tokia įstaiga, ku
rioj yra deginami lavonai).

Petnyčioj, 19 lapkričio ve
lionis tapo atlydėtas į Bosto- 
n’o krematoriją ir palaidotas.

Velionis paliko moterį Jo- 
nieškąir sunųKazimierą kurie 
teisingai pildė visus velionio 
prašymus. Sūnūs lankė Wor- 
cesterio Highschool ir prak
tikavosi skulptūroje.

A. Bernotas.

VILNIUS. Vaikų vakaras. 
Spalių 18 d. ,,Ruta’* surengė 
vaikų vakarą. Vaikų surinko 
pilna salė; visi buvo linksmi.

,,Keleivio” 46 n. tilpo zinu- 
'■ j tė iš Fitchburg, Mass., parašy 

ta tūlo Valuamauio.
šokiai, dainos, deklemacijos.
V iską atliko patįs vaikai. ta tūlo Valnamanio. P. Val- 

A. A. d-ras Jonas>Leonas namamsjaako, kad darbai ei- 
Petkevičia. Rūgs. 30 d. savo na labai gerai ir uždirba nuo 
dvare Puziniškyje [Smilgių $1-50 iki $3.00 į aštuonių va- 
par., Pauev. pav.] mirė žino
mos rašytojos Garbrielės Pet
kevičaitės tėvas—daktaras J.
L. Petkevičius. Daktaravo 50 čia u pasiteriauti apie dalyką, 
metų su viršum ir numirė su- Parašiau laišką pas vietinės 
laukęs 82 m. Velionį visi ap- LSS kuopos sekretorių. Pas 
linkiniai, ypač neturtėliai la- Ilia 11 užgieda jau visai kitaip. 
, . .. * Darbai, sako, eina vidutimš-
bai mylėjo, nee jis niekuomet kak pribuvusiam darbas 
jiems ueatsakpdavo pagelbėti ;gauti ngra iengva.

landų barbo dieną.
Aš, darbo reikalaudamas, 

buvau pamislyjęs jau traukt, 
i bet susipratau, kad reikia pla-
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KODĖL?
Chinietis Un-Ting-Fang 

yra gabi ausis žmogus pasau
lyj ant smailių atsakymų. 
Kada jis nuvažiavo į Rymą, 
popiežius jį užsikvietė ant pie
tų. Susėdus visiems prie sta
lo ir išgėrus po taurę raudono
jo vyno, popiežius kreipėsi 
pas jį su šitokiu klausimu:

— Pasakyk, brangus Ta- 
mista, kodėl jųsų šalyje teip 
augštai yra gerbiamas drago- 
nas? Juk Tamista gerai žinai, 
kad tokio sutvėrimo visai nė
ra. Tamista niekur jo nema
tei ! Argi matei kur?

— Brangiausia mano Pone, 
— maloniai nusišipsojęs atsi
liepė chinietis, — pasakykite 
man. kodėl jūsų šalyje teip 
augštai yra gerbiamas Dievas? 
Juk tamista gerai žinot, jog 
tokio visai nėra. Tamista nie
kur jo nematėt! Argi matėt 
kur?

AFORIZMAI.
Norint gerai moteriškę pa 

žinti, reikia su ja apsivesti.

ir neprašydavo užmokesties,
bet dažnai dar patsai sušelp- ką, kiek ir kokioj dirbtuvėj 
davo neturtėlį. Kad daugiau uždirba, 
tokių daktarų butų!

Žagare. (Šiaulių p.) Ar iš 
pypkos, ar iš kuliamos maši
nos 3-čią dieną spalių sudegė 
du sodžiai. Kemsių sodžiaus 
iš 11 ūkininkų sudegė 5 ir 
keletas mažažemių grintelnin- 
kų; Toliočių sodžiaus iš 6 ūki
ninkų sudegė 3 ir vienas ma
žažemis. — Kur tik kuliama 
mašina, ten alus ir dektinė 
sriautais teka; ten visi girti, 
pabalusiomis akimis, labiau 
mašinistai, bet lygiai ir kiti 
talkininkai. Visi pypkas ir 
papirosus be jokios drausmės 
ruko. Užtat kas rudenį nevie
nas palieka be rankos, be ko
jos; kitas-gi ir visą savo man
tą su durnais paleidžia.

Žižė.
Pasvalys (Panevėžio, pav.) 

Apgavikas. Čia iš kas- 
žinkur atvažiavo burtininkas, 
kuris buk tai ant rankų žmo
gui nuspėjąs kas buvo ir kas 
bus. Ir dar neprastas, nes ir 
apskelbimus išlipino aut visų 
kerčių, kad tik daugiau leng
vatikių patraukti. Tai mat 
ko nėra ir dabar.

— Jis turbut važinės ir po 
kitus miestelius, tai patarčiau 
neiti ir netikėti į jo burtus.

Amūras.

Dlisetai [Ežerėnų p.] Spa
lio 9 d. rado pasikorusį kloji
me Pimpių s. ūkininką Aleks. 
Makarcką. Priežasčia, kaip 
girdėtis, buvo dalybos: gavęs 
blogesnį žemės šmotą, o čia 
vėl triobos keltis — teip žmo
gus susirūpino, kad gavo pro
to pamišimą ir pasidarė sau 
galą.

Lygumai [Šiaulių pav.]. 
Spalių 4 d. klebonas Rupkus 
riuko pinigus po bažnyčią ir 
ant šventoriaus. Berinkda
mas nežinia dėlko ėmė kolio- 
ti moteriškę M. Butkuvienę. 
Ta moteriškė pradėjo sakyti, 
„kad tėvelis nevietoj mane 
bari 
ną, o ne prie visų akių”. Ta
da kun. Rupkus dar labiau 
užpyko ir liepė ten buvusiam 
urednikui vesti kur ją užda
ryti. Širšinas.

Kiaukliai (Vilniaus gub.) 
Kas kitam duobę kasa — daž
niausiai patsai [puola. Nese
niai apie mus buvo šioks at
sitikimas. Sodžiuje Medenuo- 
se gyveno Kolesnikai. bet 
tarp savęs dažnai vaidijosi.; 
Simus Zigmantas išbėgo A- 
merikon ... Bet ten vargšui 
nesisekė... tėvas neįgalėda
mas žemės išdirbti užėmė žen- į 
tą Kanapinį, Pargrįžęs iš 
Am. Z. Kalesni kas ėmė sėb- 
ruotis su žinomu girtuokliu... 
Pradėjo juodu mąstyti, kaip> Ii 

: čia praginti iš namų žentą 
Kanapinį, nes tėvas mirda
mas visą žemę nžrašė Kanapi
niui, o sunui nieko nepaliko. 
Pagaliaus įduota buvo polci- 
jai, buktai Kanapinis pini
gus darąs... ir nurodyta kur 
paslėpta mašinaitė. Policija 
suėmė Kanapinį ir mašinaitę 
rado, taip-pat keletą pinigų; 
labai jį sumušė. ..?; pančiais 

(apkalė ir nuvarė nekaltą žmo-

Paduoda man visa statisti-«
Pasirodė visai kas 

kita, negu p. Valuamanis bu
vo rašęs; vienoj uždirbama 
$1,25, kitoj—$1,35, trečioj — 
$1.65, žiuoma, išskyrus amat- 
ninkus.

Tokia tai valnamanio teisy
bė. Parsidavęs kapitalistui už 
kąsnį duonos, jis suvadžioja 
tik visuomenę.

A. Z skus
Mums rodosi, kad Valna- 

manis visai nemanė visuome
nę suvadžioti. Jis, matyt, į 
gyvenimą žiuri tik iš gerosios 
pusės ir iš tos pusės aprašė 
Fitchburgo padėjimą. Bet 
geistina butų, kad korespon
dentai žiūrėtų į dalyką visa
pusiškai. Red.

Redakcijos atsakymai.
Česnakui. — Gavome 

korespondenciją ir •„Pasikal
bėjimą dzūko su kapsu’’. Už 
viską ištariam ačiū, bet su
naudoti negalime. 
Nepasirašusiam ko- 
respondentuiišNorth 
J a y . M e . — Ta mista
perdaug riebiai rašote — 
kaip išbraukėm koliojančius 
žodžius, tai nieko nebeliko ir 
į laikraštį patalpinti.

Pajieškojimai
PajieSkau draugo Juozapo Petrulio; 

Kauno gub., Aleksandravos pav., Pane- 
delio parap., Sruoliškių sodžiaus. Kokie 
4 metai kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno 
Chicago, III. Jis pats, ar kas apie jį ži
no, meldžiu pranešti ant šio adreso.

Jonas Gedris,
. 7o7 W. Gormon st. Baltimore, Md,

Pajieškau pusbrolių: Domininko Pu- 
kinsko. Pirmiau gyveno Chicago.Ill; 7 
metai kaipAmerikoj ir BenediktoŽiaurlo 
gyveno Scranton, Pa., 2 metai kaip Ame. 
rikoj. Abudu Kauno gub., Šiaulių pav., 
Žagarės m. Jie patys, ar kas apie juos 
žiuo, meldžiu pranešti ant šio adreso.

J. Petkauckas.
223( 4-1 h st., So. Boston, Mass

reikėjo bart kur vie-

Žmogus gali turėti perdaug 
pinigų, perdaug širdies, per- 

I daug liežuvio, perdaug krau-1 
jo, bet nveKuomet negali tu- 

j rėti perdaug smegenų.

Pajieškau draugo Antano Ilgūno. Su
valkų gub. Vilkaviškio pav. , Paežerių 
gtnino. Mažucų kaimo. Kriaušius ir mu
zikantas. Jis pats, ar kas apie jį žino, 
teiksis pranešti ant šio adreso.

Juozas Barzdaitis
180 St. Cbarles st.,Montreal Canada P.Q

Aš, Marijona Matulevičiene, iš namų 
l.aikauckiute, pajieškau pusbrolių Si- 
mano ir Juozo Sventickų, Suvalkų gub., 
Rudamino pač. Pirma gyveno Škotijoj. 
Kas apie juos žino, ar jie patys, teiksis 
pranešti man jų adresa.

M. Matulevičienė
183 Gold st. So. Boston. Mass

Pajieškau dėdės Domininko Lindaus- 
ko Kauno gub,. Vilkmergės pav., Ku
piškiu vals. Kinderių sodž. Jis pats, ar 
kas apie ji žino, teiksis pranešti ant šio 
adreso.

Juozas Černis
743 Charlaweix st. Montreal Canada

Telephone 762 S*. Boston.

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston, 

Valandom:
Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 rakare. 

Nedėtiems iki 3 rai. po pietiį

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadvvay, So. Boston.

I
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Vietines Žinios gystes susirinkimas — 
uores, galės prisirašyti.

k;is

1

Nedėlioj 20 Lapkričio D-ro 
Kudirkos knygyno draugystė 
surengė prakalbas pobažuyti 
nėj salėj. Kalbėjo kun. Žilin
skas apie reikalą skaitymo 
knygų ir laikraščių. D-ras 
Matulaitis skaitė lekciją apie 
alki liolį. Teipgi kalbėjo Mes- 
lis. o jo vaikai deklemavo ei
les, dainavo bažnytinis choras 
ir griežė orkestrą. Žmonių bu
vo prisiriukus pilna salė.

Apskričio teismas nuspren
dė užmokėti H. P. Įlotai K 
Solis 50 dol. baudos už parda
vinėjimą pieno su kenksmin
gais primalsimais. Tūlas 
Huut užmokėjo 70 dol. už par
davinėjimą Smetonos su to
kiais pat primalsimais. Wil- 
liam 11. Solieuebers užmokė
jo 10 dol. už pardavinėjimą 
oleoinargarino vietoje’sviesto.

Akyveizdoj šimtų žmonių 
aut požeminio geležinkelio 
stoties tūlas George Ryau kil
to vienai moteriškei per žan- 
dą už tai, kad ji netyčia pra 
eidama dasiliete prie jo.
tėviškė parpuolė aut žemės ir 
tuoj nuvežta Į ligonbutį. o 
ponas Ryau i policijos n no v a 
'hį 

I

Mo-

MONTELLO
Lietuviška Krautuve.
Visokių vyriškų ir moteriškų drabužių 
Marškinių, kelinių, kalnierią. pančeką ir 
šeip visokių pasipuošimų

Kriaucziu dirbtuve
Siuvam vyrams ir moterims naujus 

siutus ir užlaikom visokias materijas. 
Išvalome, išpiaujame ir išprosiname se
nus.

Ateinančioj nedėlioj, lap. 
krivio 2S d., 2 vai. po pietų 
ik) No. 166 Broadvay Ėst. 
bus skaityta Geogafijos ?Ck- 
(*ija. Kam žingeidi! žinoti 
kaip didelė mųsų žemė, kaip 
ji sukasi aplinkui saulę, kaip 
pasidaro naktis, nuo ko paei
na žiema, vasara ir kitos inefu 
permainos, tegul ateina pa
klausyti o viską galės maty
ti. nes bus aiškinama ir rtMio- 
ma paveikslai. Lekciją skai
dys S. Miclmlson: po lekcijai 
bus Tėvynė- Mylėtoju Drau-

681

Darba atliekame greitai ir gerai.

II. STANKUS
N. Main ir kampas Ames streets 
MONTELLO. MASS.

Teisingi Faktai.
&4T Štai jie—skaitykit*1

Jeigu sergi užsenėjusioms ligoms, ku
rių angliški daktarai negal išgydyt. (Vi
su tą ligą vanlus neminėsiu.) Jeigu tu
ri kaulą skaudėjimą, viduriu nemalimą. 
vidurių užkietėjimą, gumbą, strenųškau 
dėjimą galvos, krutinės ir damų si-ati
dėjimą. Nuo visokių vetieriškų ligų vi
sados galite gauti geriausių gyduolių 
pas mane. Įdėkite 2c. markę atsakymui.

P. W. MATULIS
Bos 204 Camb. Co . Portage, l*a.

Su Naujais 1910 Metais
Išeis pirmus “Laistės Minties” nume

ris. Užsirašykite, kas neirzsiraš. ’e. idant 
Bendrovė žinotų. ki>-į ekzempltorių rei
kia atspiuzdimi Kama metams S2.oo. 
t us.-i metą *i oo. j Lietuva $2. to. Prie 

LAISVOS N!1\T1E'»" leiiiiradarb aus 
įžymus Lietuvos rašytojai.

Dar yalitmi nutiptrkti "I.AIf'VįiS 
V/.V77A’S''Akcijos km: a S10-' < ■ 
parduodama ant išmokėjimo 4mėn. lai
ke. Pinigus siųsk šiuo adresu:

Dr. J. Šliupas.
1419 N Main avė.. Scranton. P:t

Redakcijos adresas
•LAISVA MINTIS”.

1102 Blair aie.. Scranton. Pa.

■ Dr. O'HARA, "W:
DANIU GYDINYt 1A

22.3' So Sivth st.. SPIUNGFIELD. U-L.
metai šitam miest* . Dantis traukia 

i«* skausmo Kainos prieinamu#. Dar- 
1 bas gvarant uotas.

I

“TABAKAS

MI .I1ENA!
-BKOAIIIUSK 1I.U.L'*

311 Alba n y ir kampas Doier streets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už $13 (M).

Savininkas J. S1DMAN

20 Lauoiiia st. Boston,Mass.
Telephone 1364-4 Tremout.

Dabar tik išėjo išsį .iuo. . uauja kny
ga apie tabaką. Kas tik vartoja tabaką, 
tas turi žinoti tokią jis turi įtekmę ant 
išsivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
išaiškinta kuop ačiausi i '"as uori ž.:uo- 

; ti tegul perskaito “t . .KA” Kny
ga puikiai padaryta. spauda aiški. 

I turi t.4 pusi, kaštuoja tik 13 ceiitų.
< R Čl'BERKIS

106 Market st., BRIGHTON, Mass.

TAMOSZAICZIOir 
JURCELIUNO 

1 )idž iausia k ra ut u vė če very kų 
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 tavorus parduodam 
už [ilges prekes. Todėl lietuviai, ku- 
rimT^ reikalingi tokie daiktai, užeikite ■ 
;«s mus.
233 Bronhvay, So. Boston.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam 

visokias moterų ir vyrų drapanas. l<va 
lome. išplaujam plėtmas ir išprosiname 
Darbą atliekame visados ar.1 pažadėto lai 
ko kuopuikiausiai už. prieinamą prekę. 
Dirbtuves vieta:

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

geriausia akuserka

F. STROPIENE
PaboigusĮ kursą IVonians Medical 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro 
das moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 \V. B r o a <1 w a y,
) 1 )!ST< Mass.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą 

kuogeriausiai už. nebrangią prekę.
386 Broadway, So BOSTON.

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

Irt
I

SKAITYK ŠVIESIA TEISYBE! i?
South Bend, Ind. 4d Liepos, l*J09 
Gvodotinas Daktare!

Šiuomi pranešu, kati Tamistos 
gyduolę*, visas jau suvartojau ir 
jaučiuosi piluai sveikų,atsakančiai 
išgydytų nuo ligos, kuri manę ilga 
laikų vargino kaip skaudėjimas

galvos, po krūtinių, sąnarių kojose, teipat strėnų, 
pašonių ir kosėjimo su skivpliavymais kaip ir sun
kaus kvėpavimo. B pradžios pradėjus vartoti tas 
gyduolęs, uors [įasijutau drūtesnių, bet jutausi 
kaip kokių vainų savyje, tai turbut gyduolės su 
liga kovojo, bet kaip naskutinias suvartojau ir tai 
nors tris nedelias laukiau, bet išgvdyta liga jau 
daugiau neatsiuaujiua; 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 s' 
laikų, ne vieni neįstengė išgydyti teip gerai, kaip Tamista mielas 
daktarę, garsaus Collius N. Y. Medical Instituto. Dabar siunčiu, 
širdinga pudėkavone ir .Tusu varela kaip ir gerus vaistus išgydymui

Fr. Lev. audauskis *
— g
sirgimo

ANT PARDAVIMO
Groseštoris ir Biičerne.
Labai geroj vietoj, tirštai apgyventa, 

biznis išdirbtas gerai. Parsiduoda dėlei 
nesveikumo savininko. Norint i susi
žinoti. kreipkitės šiuo adresu:

D. JONSON. ts
70 Shmith st.. Roxbury. Mass.-

»

Geriausia s Lietuviszkas Siuvėjas
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turi, 
me visokiu audiniu 
r suknios. Dirbame 

visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa' 
žiūrėt musą naujos 
dirbtuvės, ojeigu no 
ri turėt gražią drapa
ną męs galime tau ją 
padaryt.

TEIMN .1AUS1A IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutapome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrim ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIDLAl'SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

- W- Broadway kampa- Dor 
chester avė. So--Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eapresą gyduoles prisiųsim

Z. BUDRECKIS,
222 Broadwsy, So. Boston, Mass-

J

k S. B. KLE1N
Visokie cigarai. tebakas ir ciga

retei l agal vvholesale ir retail 
prekių. Užlaikom gražiausius at
virus laiškelius ir rusišką ir tur
kiška tabaka.v *

22S Broadvay
kampas C st.

South BOSTON, Mass

91
Iį! širdinga padėkavone ir Jusn varda kaip ir gerus vaistus išgydymui nj 
91 visokiu, ligų, kiekvienam savo lažistamui perstatysiu. kad laikenelai• įy 
B mes ligos, žinotu kur rasti tikra pagelba. Pilnas guoloues |.ų
J FR. LEVVANDAUSKIS.

416 South Jacksou Street, South Bend, Iud. į-]
VYRAI IR MOTERISmesivargykite ligoms ir silpnybėms, nes kiek H 

Sj vienas bus atsakančiai išgydytas ir [išgelbėtų, nuo visokių nesveikumu |i. 
iii tik reikia atsišauskti arba parašyti lietuviškai kas kenkia tikrai adresu lį 

g C0LLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE, , 
140 West 34th Street, New York. N. Y. . jį]

[ij 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 
į Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsia jų. knygų Dr. E- C. jS
IįĮ Collius. -Vadovas in Sveikatų”, parašytų lietuviškai. k

(!1 
s

GERIAUSIAS
Lietuviszkas D-ras M. Ziselmsn

7 Parmeuter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy
dau pas-kmmgia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į> vir;ą tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
S vakare. Telephone 1967 —3 Richmon<

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
jagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripk-i 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugvlsį kitokių mužikališkų instrumentų. Cistų au 
ksu 14 K. Šilųbinių žiedų, dziėgurių, lenciūgų, špilkų, kulcikų. kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokiu skiriaus drukavoji- 
ino niasynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kaiboi, gražių pupierų dėl rasimo gromatųsu p-iikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konver-.iis tuzinas už 25c 
5 tuzinai už$1,00, 1000 už. $0,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom pusiap. 1127 dručei atida
ryta, preke su prisiuntimu $3.00. E’ektrikinis žied:>« no reumatizmo, sudrųtininto 

kiino. atgaivinimo ki-anjo, sutaisimo nervu irdaugyl ę kito
- - kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgvdyma, 14 K 

paauk*uotas ant 20 mėtų pt-ekB $3.OO. prasto $1.00. Pti-iųs 
' kitę savo ’ikrąadresa ir už 5.-. markę o aptu-ėsi šio n.n. ka 
talogą dvsai su 4'ū paveikslais ir 1000 naudingu daiktų. 

Štornikmn. agentam ir pedlioriam parduodu vi- - r 
vorus lai ai pigi ::. Reikalaudami viską p is tik: . •::.v
gausite, teisingus tavorus.
W1LKEWICH, 112 Grancl St. Brooklyn, N. Y.

■ ■■■■■ ■ ~y~«nrw~ti ■■■■■

(kirmėlę) prašalina į 24 va-

Knygą su nurodymais duodam prie kiekvienos boukos.

M

W. F. Severą Co.

jeigu kuris nedagali kokia 
nepiivalo leist laiko, bet tuo-

Parsiduoda aplinkose. Mijsiį daktariškas skyrius atsako .ant visų laiškų.

-

NDMALŠINK SKAUSMAI

SEVEROS VAISTAI YRA’MOKSLO IR ILNU TYRINĖJIMU VAISIAIS. 
JIE YRA GAUNAMI ŽMONIŲ IR DĖL ŽMONIŲ.

■ ■ ■ B

Rusiška- Lenkiška- Lietuviška

_A FTIEK.A

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

A dresuokite: K.

wg

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku tlaibą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai. n.alevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui .-inu į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieuiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadmay So. Boston, Mass

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

M illiain C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski

Temykit! Tcmykit
DIDELIS PARDAVIMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: .labu

tės. Sijonai. Siebrs. teipgi gražus 
parėdai. Skrynios, valyzos. vis: as Į.ir- 
skluoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ka nors pats sau!

I. SACOW1TZ.
128 Broadwav (tarpe A ir B) 

South Boston, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki liku-riai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik 
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Teisybė, kad visokios esti ligos, bet daugiausiai jų 
sergantieji gali išgydyti patys savo namuose. Tik žino
ma. tas priklauso nuo pritaikymo atsakančio vaisto. Jei 
tik pajusi kada skausmą, kurį būtinai gydyt reikia iš 
lauko, tai buk pats savo daktaru ir gauk

Severos šv. Gothardo Aliejau
Šis vaistas vartojamas pagal nurodymo, atspausto 

knygutėse ir pridėto prie kiekvienos boukos, greitai at
neša palengvinimą kroniškame reumatizme, soijatikoj. 
neuralgijoj, strėnų laužime, raumenų skaudėjime, su
stingime kaklo, kada skauda krutinę, šonas, sužeidimuo
se, aptiuimuose irsušaldyme.

Pabandyk jį! Persitikrinsi apie geras jo pasekme 
ir norėsi visados jį turėti. Kaina už bonkutętik 5oc.

Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 

I paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurią 
: kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augėlesnius mokslus 
Nevv Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studi javimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro- 
■ niškai užsisenėjusias. venėriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 

’ kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystės.

Soliteri
landas.

Todėl.
I nors liga.
jaus prisiųsti D-rui Thomson’ui apra
šymą savo ligos, pagal šj apsireiškimu 
lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigvdys. Išgydy
mas gvarantuotas.* Patarimai veltui.

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

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei pinučius.
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 panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone ir Massachusetts Valsti.2,j

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.

“ 6 vai. “ 8 vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

1 Kilaus Vyno. Likierin ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPKCIALIŠKi'MAS.

366 Second So. Boston. Mass

ra n-

to-

Meldžiame kreiptis šiuo adresu;

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

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

Y

Puikiausias Lietuviškas

GALIŪNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi,

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston. Mass.

naujas išradimas
Visi žmonės užsitiki mums ir mu 

są gyduolėms, kuriems duodame t. i 
singia usią rodą [sr laišką dykai

Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimą 
plauką ir Plikimą. Puėkus. Dedervi
nes. Niežus ir lytiškąjįbrudą. , Męs 
turime apie pusę milijono laišku su 
padėkavonėmis nuo žmoną visokią 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr J. M. BRUNDZUO .
Broadivay A S. S st.. Bnmlykn.N I

Sako iš patyrimo.
..Pasiremiant ant mano paties patyrimo pranešu, kad Severos šv. Gothar

do aliejus yra nesulyginamas su kitais, nes ninai nuramina kiekvieną skaus
mą. Jis privalo būti tarp kitų vaistų ant lentynos kiekvienoj šeimynoj”. 

Antanas Koday. 1355 I> st., Wasgington, D. C.

SAUSAS KOSULYS
Drasko plaučius ir tokiu budu pa

lengvina pradžią baisioms ligoms. 
Nelauk, kolBkosulys įves tavo svei
katą ir gyvastį į pavojų.

Severos Balzaiiias^Plaiiėianis 
plačiai išdirbo sau garbę per išgydy
mą žmonių nuo kosulio, peršalimo, 
užkimimo, užsidegimo geikliuių iš
sišakojimų, {Jaučių užsidegimo ir 
kitokių piaučių ligų. Aut to balza 
mo visados galima pasitikėti.

Kaina 25c. ir 50c.

Tai “jaustis silpnu
visados beveik ženklu išsėmimo 

žmogaus organizmo spėkų, uors prie 
žastimi to gali būt visokios kroniškos 
ligos, persidirbimas,susinaudojimas, 
išsemiantis energiją. Penkiolika lašų

Severos Balzamo Gyvasties 
reguliariškai vartojamų po valgio, 
pergalės visus tuos negerumus, pra
šalins u žsisenė j usį nevirinimą vidu
rių, jų užkietėjimą irt. t. ^patingai 
tas vaistas skiriamas žmonėms 
nesnio amžiaus, Kaina 75c.

CEDAR RAPIDS 
IOWA

r TABAKO NAUDOTOJAMS
Padekit mums apgarsinti mąsu tabaką tarp savo draugą. o męs d uosi -

sime jnms šį fonografą dy kai Nėra tai koks instrumentas žaislei. kaip
tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti kaipo premiją, bet tikrai gera iš
kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (grimafonas)

Kana panorėjęs jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai. n<- 
koncertą kokios suklerusios* 
monikos ar smuikos cypimą, 
koncertą didelių b<-nų arba 

" chestros, dainas garsiausių dainių 
juokingas ir užimančias žodžiu 
-— viską, ką tik norėtum išgirsti.

gal ima pritaisyt i Paklausk artimiausioj mužikališkų instrumentą krau
tuvėj. o apie kalbamąją mašiną “King” (Karalius) dasižinosi, jog ją visi 
pardavinėja po $13.00.

Męs norime, kad jus pad etnine t nuims pngarsjnti •nąsij geriausį 
TABAKA CIGAKETV.MS IR PYPKĖMS.

Męs prisiųsim jums visokio tabako po biskį. Austriško. Bo<niško. Ilerco* 
giško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKIU už. 6 dol. Jus lengvai galite tą 
tabaką parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas. Ta- 
bakasyra tas pats, kurį jus t e i p noriai rūkėt Euro 
p o j. tabakas, kurį jtrs draugai myli nemažiau užjus. 
Aplaikęs mus tabaką, rekomenduok jį savo draums ir jei jis jiems paga- 
tik s. duok jiem mus vardą ir adresą ir teip padėsi mums apgarsinti. Už 
tai męs duosim jums visai dykai mus “King’’ fonografą Yra tai vie
nintelė proga gaut dovaną. Už tabaką rokuosim męs jums 6 dol. Prisiusk 
iš kalnoJOc. ft»mpoms)t o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. Apžiūrėjęs, 
jei rasi gerais, užmokėsi expreso agentui likusius $5.5(1 ir pasiliksi juos

PINIGUS sugrąžįsime kiekvienam, kurs bus neužganėdintas 
Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, kol męs nepert ikrįsi- 

jog mųsų Kompani a yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patarianti ne- 
atideliot, jeigu norite gaut musų fonografą dyka

ECBOPEAN TOBACU) CO.
X» Lt oiiard st, Dept. 74, New York, N. Y.

ar- 
bet 
or-

Offiso Teleph. .597-1 Cambridge.
Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

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

i

OFISAS:

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

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge
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IValtliam ir a lgin 
laikrodėliai: aukSi- 

jt niai. sidabriniai ir 
i* nikeliniai.

M ąsą ta vorai yra 
augštos vertes, bet 
kainos visą^ivorą 

laitai žemos.

Laikrodėlius
Lenciūgėlius. Žiedus ir kitus 

tam panašius daiktus
TIESIOG IŠ FABRIKUS 

ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučedysit pinigas.

Washington 
Jewelry Co.

387 Washington st., (vienus trepna) BOSTON, Mass.
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