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Metas V.

Mirtis ir kraujas, tai tik 
taikos.

Mirties bausmės teip jau 
visiems atgriso, kad net ne
perseniai pabaigę šiemet 

1 mokslą karo akademijoj gy 
Ūdytojai viešai protestuoja 

prieš dalyvavimą daktarų vy
riausybei baudžiant mirtimi 

Į žmones Vienok šią sąvaitę

vėl nuteista nužudyti 38 Ž1110- 
. nes. o nužudyta 11 žmonių. 
, Bet ką čia norėti, jog vyriau

sybe žmonių nežudytų, kad 
patįs Durnos atstovai negali i 

žmoniškai susitaikyti. Štai 
spalinių varias Gučkovas susi- 

i pyko su gr. U varovu. U voro-į 
vas norėjo pabaigti geruoju, 
|>er trečiųjų teismą, bet Guč
kovas užsispyrė šaudytis. 
U varovas ant galo sutiko, bet 
šaudanties ne taikė į Gučko- 
vą, bet į orą iššovė. Gučkovas 
gi pataikė U varovui į petį. 
Kiti atstovai labai už tai pa
sipiktino ir sako, kad tokių 
atstovų, kurie vieni kitus 
šaudėsi, turėtų nebūti Durnoj. 
Ištikrųjų, koki čia žmonių at
stovai, jei šaudėsi kaip ir 
berniokai.

Į mirtį ir kraują dau- 
Šiomis dienomis buvo prade- (gelis žmonių dabar teip žiuri, 
tas Durnoje svarstyti tam tik- kaip į paprastas baikas. Di- 
ros komisijos išdirbtas suma- įdėliuose miestuose nėra tos 
nymas apie asmens uepalie- dienos, kad keletas žmonių 
čiamybę. Pasirodo kad ta ko- ueuusižudytų. Taip patėmy- 
misija jį teip sudarkė, jog ta, daugiausiai žudosi bedar- 
net šešėlio tikros asmens ne- j biai darbininkai dėlto, kad 
paliečiamybės neliko. neturi ką valgyti, ir pastaruo-

Šiuo komisijos sumanymu ju laiku labai pradėjo žudytis 
patvirtinama ne asmens ne- besimokinančioji, ypač gim- 
paliečiamybė, bet policijos ir nazijų, jaunuomenė — tan- 
vyriausybės sauvalė. Žauda- kiaušiai todėl, kad mokyklo- 
rams paliekama teisė daryt: se labai spaudžia, neteisingai 
kratas, bausti, sodinti kalėji
man. ištremti politiškus prasi
kaltėlius be tam tikro teismo 
paliepimo, neužtikrinama tei
sė gyveuti ir lankytis po visą 
valstiją; nėra butų ir kores
pondencijos (laiškų telegra
mų) nepaliečiamybes; nenu 
rodoma aiškiai, jog vienas 
teismas turi teisę bausti, liep
ti daryti kratas, liepti suim
ti, ištremti; pagalios, kas 
svarbiausia, po senovei polici
jos ir valdininkų atsakomybė 
paliekama ne prieš teismą. o | 
prieš ju pačiu mjriasybe- Jei-i. * 1
gu policistas peržengs įstaty
mą — nubaus arba neteisin
gai suims ar pasodins kaleji-j 
man nekaltą žmogų — skųs-' 
tis bus galima tik tiems-pat 
policistams, 
už jį. Visai 
savo kalboje 
kios asmens 
ir laisvės pas mus nebus, 
patįs žmonės neims 
policijos, iki policija 
žmonių rankose.

I)ešinieji-gi atstovai sta
čiai ir atvirai pasakė: jokio 
įstatymo apie asmens nepalie- 
čiamybę nereikia; jeigu jau 
be to apsieiti negalima, tai 
tegul j>s būna toks, kokį iš
dirbo ši Durnos komisija Prie 
progos, juodašimtis Marko
vas bjauriai išplūdo kairiuo
sius atstovus ir visus kitatan- 
čius. Durna dar nebuvo gir
dėjusi panašiu plmdimų.

Išskyrus dešininsiiis. nntar
• A

ta šį komisijos sumanymą,

V įsiems „Keleivio” skai
tytojams linkiui linksmų 
Kalėdų ir Naujų Metų.

Bedakcija ir Išleistuve

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS
Valstybės Durna.

Lapkričio ir pradžioje gruo
džio Durna svarstė įstatymo 
sumanymą apie asmens 
n e p a 1 i e č i a m y I > ę.

Valstijose, kur yra tikra 
konstitucija, be teismo palie
pimo nei vienas šalies gyven
tojas negali būti nei nubaus
tas, nei suimtas, nei ištrem
tas, ten be teismo paliepimo 
policija neturi teisės įeiti į 
piliečių butą, < taryti kratą: 
vyriausybe neturi teisės at- 
piešti ir peržiūrinėti pačta 
siunčiamų laiškų, telegramų 
irt. t.; ten gyventojai turi 
teisę gyventi ir lankytis po 
visą valstiją, kur nori. Tokios 
asmens uepaliečiamybės se
niai laukia ir Rusijos gyven
tojai, o ypač lietuviai ir kili 
skriaudžiamieji kitataučiai.

IS AMERIKOS. Nelailainiė dirbtuvėj.
Pittsburg, Pa. —Trįs dar

bininkai liepsnose pražuvo, 
kuomet daugelis visaip apde
gė ir sudegė visa fabriką, ku
rioj dirbo suviršum 300 žmo
nių. Gaisro priežastis nežino
ma.

Pasaulio draugija.
Maskvoj susitvėrė draugija 
po vardu „Pasaulio Draugi 
ja”. Miris — skelbti visa pa
saulinę sątaiką ir agituoti 
prieš kares.

Darbas valkatoms.
Peterburge įvedamas pri

verstinas darbas visiems vai 
katoms, kurie tik bus suimt 
ir pasirodys, kad yra gatvi 
ninkais.

Policistai eina kalėjimai!.
Tambovas. — Policijiniai 

sargybiniai nuteisti ant pus
trečio mėnesio kalėjimai! už 
tai, kad Košibėjevo kaime be- 
reikalo sumušė žmones.

Perplyšo nuo gėrimo.
Vilnoje pasimirė „didvy

rio” mirčia tūlas B-jev. Jis 
dalyvavo kompanijoj „kas 
daugiau.išgers”- Tris vyrai 
išgėrė į 100 bonkų alaus: du 
išlaikė, o trečias plyšo.

Per mažai kalėjimų.
Vyriausybė atrado, kad 

Lietuvoj da per mažai kalėji
mų. Bus pastatytas naujas 
kalėjimas Šiauliuose 350 ka
liniams, Baltstogėj — 365 ka
liniams. apart to da, Šlisel- 
burgo kalėjimas bus padidin

tas ant 400 žmonių ir du ka

lėjimai nauji bus pastatyti. 
Viso penki kalėjimai valdžiai 
apsieis į pusantro milijono 
rublių.

Nubaudė lavoną.
Krasnovockas. — Kan- 

tuganovkos kaime sodiečiai 
kovodami su dizenrerija, ku
ria labai serga vietiniai vai
kai, iškasė jau pusiau sudru- 
nijusį tūlo Mavlikajevo lavo
ną, kuris vadinosi burtininku 
ir nutarė jį nubausti, nes pa
gal sodiečių supratimą jis už
leido tą biauriają ligą. Iškas
tą lavoną mušė, spardė, aut 
galo kirviais sukapojo ir su
metė į kapą atgal. Ant ryto
jaus vėl susirinko visi tamsu- 
nai ir išėmę kūną sudegino 
ant laužo.

šuo klausė pamaldų už 
caro sveikatą.

Voroniežius — Caro šven 
tės dienoje į cerkvę atėjo ant. 
stolis su pačia ir atsivedė šu

lnį. Popui tas naujas parapi- 
' jonas nelabai patiko, bet ne
drįso nieko sakyt, nes jis atė
jo su policija. Pakol popas 
skaitė maldą už caro sveika
tą, šuo atidžiai klauės, liet 
pradėjus popui giedoti ir jis 
užtraukė savo meliodiją.

Apiplėšė valdžią.
Blagovieščenske dviejų in

tendantų butan, Lisausko ir 
Bibajevo. atėjo nepažįstami 
žmones ir pareikalovo pinigų. 
Namieje pas intendantus pi
nigų buvo nedaug, o kadan
gi intendantams yra pavesta 
aprūpinimas vietinės karin- 
menės reikalus, ir plėšikai 
tai žinojo, tai liepė parašyti 
ant 17 toks. rub. čekį. Inten
dantai prisakymą išpildė. Ke- 

čekį nuvyko į 
o kiti jiasili I____________

. Karo lai- ko su revolveriais saugoti in- lėj Kopenhagoj į

Nužudyta 26 žmonės.
Konstantinopolis, Turkija.

— Adanoj pasmerkta mirtim 
26 žmonės už tai,kad praėju 
šių metų balandžio mėnesyje 
dalyvavo provokacijoj. Laike 
išpildymo nusprendimo susi
rinko didelės minios žmonių. 
Daugelis išreiškė karštą už
uojautą.

Buelow, pas popiežių.
Rymas. — Pas popiežių at

silankė garsus vokiečių poli
tikierius von Buelow su pa
čia. Popiežius meiliai juos 
priėmė, nežiūrint, kad Bue- 
low yra didžiausiu priešu ka
talikybės ir persekiojo len
kus.

Amerikonas areštuotas 
Paryžiuje.

Paryžius. — Policija čia 
suėmė tūlą Cohen, kuris tar
navo savo laike Amerikos 
pačtoje. Jis kaltinamas už pa
vogimą San Franciscoj regis
truotų laiškų. Prie užmeta
mos kaltės Cohen prisipažino 
ir bus išduotas Suvienytoms 
Valstijoms.

„Grapas” sėdės kalėjime.
Paryžius.— „Grapas” Gari 

di Guba ta ir jo pati ameriko
ne tapo apskųsti už pavogi
mą auksinių daiktų apie $40, 
000 vertės. Teismas atrado 
,,grapus” kaltais ir nuteisė 
abudu 2 metams kalėjiman 
ir užmokėti $200 baudos. A 
part to teisme išsiaiškino, 
kad tas ,,grapas”, kuris pats 
pasivadino grapu Gari di Gu- 
bat.a pirmatarnavo New Yor- 
ke vienam viešbutyj prie in
dų plovimo.
Išpėrė kancleriui kaili.
Londonas. — Kovojančios 

už moterų tiesas sufražistės 
viešoj vietoj išpėrė kancleriui 
kailį, kada jis atvažiavo au
tomobiliu je į Qveens Hali pra
kalbas laikyti. Kaip tik auto 
bomobilius sustojo ties sve
tainę. tuojaus prišoko viena 
sufražistė ir nusitvėrus kanc
leriui už krutinės pradėjo 
tąsyti, o kita tuom tarpu lai
kė automobiliaus duris. Buvo 
taį lekcija už priešginiavimą 
moterų tiesoms. Kancleris 
šypsojosi, bet susirinkusiems 
tokis moterų pasielgimas ne
patiko ir minia nuvarė jas to
lyn.

Telefonai Konstantinoiio-
Lvje

Konstantinopolis. Turkija.
— Amerikos, Anglijos ir 
Franciizijos telefonų kompa
nijų agentas VVebb padarė 
kontraktą užvesti Konstanti
nopolyje telefonų sistemą.

Kova moterų su vyrais.
Belgradas, Serbija. — Dau

gelis Belgrado moterų susita
rę padavė valdžiai prašymą, 
kad užgintų lošimą iš pinigų, 
nes jų vyrai pralošia visą už
darbį ir tas veda prie šeimy
niško suirimo. Vyrai iš savo 
pusės padavė valdžiai prašy
mą, kąd uždarytų visas mote
riškų skrybėlių sąkrovas. nu
rodydami, kad tas yra di
džiausia priežasčia jų skurdo.

Didelis gaisras.
London. — Gruodžio 20 d. 1 
vienam išdidžiausių sandėlių p 
austinių daiktų užgimė gaiš-i 
ras. Žmonių prieš Kalėdas są 
krova buvo prisiksmšus. Ka
da pakilo ugnis, visus apėmė ' 
baimė, durise susikimšo ir 20 užgimė gaisras, 
sudegė, o į 50 baisiai apdegė. • darbininkai rado savo mirtį.

1,200 jurininkų jau ant 
vietos.

Gorinto,  ’Nicaragua.—Gruo
džio 20 d. čia pribuvo JSuvien. 
Valstijų skraiduolis „Buffa- 
lo”. kuris atvežė 1,200 juri
ninkų, gatavai pasirengusių 
į karę. Laivai „Albany’’ ir 
,,Yorktown’’ teipgi Čia stovi. 
Uostas išrodo į karės lauką. 
Kontra-admirolas praneša, 
kad pas jį visi žmonės ir vi
sos kanuolės užtaisytos kaip 
tik šauti.

Belgijos karalius mirė.
Bruselė. — Gruodžio 17 d. 

3 vai. iš ryto, pasimirė Belgi
jos karalius, Leopoldas II.

Nauji Amerikos vyskupai.
Rymas. — Suvienytų Vals

tijų sekretorius įteikė popie 
žiui dėl užtvirtinimo konsisto
rijos užgyrimą, nuominuojan- 
tį vyskupais, kun. Janies O’ 
Keiily, iš Miuueapolis ir kuu. 
M. F. Fallon’ą, iš Buffalo. 
Popiežius užgyrimą užtvirti
no.

Suomijoj reakcija.
Stockholm. Švedija. — Iš 

Finlandijos čia praneša, kad 
naujas Finlandijos guberna
torius gen. Zein, Peterburge 
viešėjo 11 dienų ir tenai jam 
duota nurodymas kaip turi 
elgtis paėmęs į savo raukas 
valdžią. Sulyg tų nurodymų 
Zein turės eiti Bobrikovo pė
domis, kuris anais metais 
Suomijoj likosi nušautas.

Kova parlamente.
Viena..— Austrijos parla

mente eiua smarki kova tarp 
vokiečių ir slavų. Slavų atsto
vai reikalauja prašalinimo 
nuo pirmininko vietos vokie
čio Bienertho, vokiečiai prie
šingi. Posėdžiai ir prakalbos 
tęsiasi po keliolika valandų.

Nevalia streikuoti.
Sydney, Australija. — Iš 

priežasties ilgo angliakasių 
streiko, kuris nemaloniai at
siliepė ant visos šalies pramo- 
aijos, legislatura išleido nau
jus įstatymus, kurie draudžia 
streikuoti. Prasi kaltusieji 
prieš tuos įstatymus bus bau
džiami kalėjimu.

Zelaya atsisakė.
Kaip skaitytojams žinoma, 

vidurinėj Amerikoj, reyubli- 
koj Nicaragua buvo revoliu
cija. Žmonės tenai suk’lo 
prieš despotiškąjį prezidentą 
Zelaya. Revoliucijoj dalyva
vo daug ir Suvienytų Valsti
jų ukėsų, kurių du pakliuvo 
į kruvinas Zelayo rankas ir 
be jokio teismo tapo sušaudy
ti, o pirm to nežmoniškai bu
vo kankinami. Už tai supyko! 
antZelayo Suvienytų Valsti
jų valdžia ir atvirai pradėjo 
remti revoliuciją. Zelaya liko 
sumuštas, bet vis da nuo vai 
džios nenorėjo atsisakyti, nes 
turėdamas kelis šimtus karei
viu tikėjosi pasil kti prezi
dentu aid tolia lis ir pagalios 
pradėjo grumot atkeršysiąs 
Suvienytum Valstijom, bet iš
girdęs Suvienytas Valstijas 
reikalaujant jo galvos ir 
siunčiant daugiau kariame- 
nes,praėjusioj sąvaitėj prane
šu kongresui, kad nuo valdžios 
visai jau atsisako. Ką revoliu- 
cijonieriai išrinks prezidentu, 
da nėra žinios.

Socijalisfains sekasi.
Europoje šiemet socijalis-

Nicaraguoj riaušes.
Nežiūrint, kad revoliucijo- 

nieriai paėmė viršų ir buvęs 
prezidentas Zelaya atsisakė 
nuo valdžios, Nicaraguoj da 
toli gražu nėra tvarkos. Is 
Panamos atėjo žinia, kad Ni- 
caraguos sostinėje didelės 
riaušės. Liglaikiuė^valdžia da
ro viską, kad tik palaikyti 
tvarką. Kariumenė užėmė vi
sas gatves, bet susirėmimo da 
nebuvo.

Damonstracijos ir betvar
kė kilo iš tos priežasties, kad 
atvyko tenai Zelayos brolis 
Dr. Jose Mardiz , kuris tikisi, 
kad jį išrinks į prezidentus. 
Šalininkai buvusio Zelayos 

tam pritaria ir pradėjo už jį 
varyti agitaciją, bet didžiuma 
priešinga.

Apskelbė kovą.
Pittsburg, Pa. —^Atsibuvo 

čia susivažiavimas visų Suv. 
Valstijų darbininkų atsto
vai. Posėdžiuose pirmininkavo 
Samuel Gompers’as. United 
Statės Steel korporacijai, ku
ri priguli prie didžiausių dar
bininkų unijos priešų, nutar
ta oficijališkai apskelbti ko
vą. Rezoliucijos pasiųsta: pre
zidentui Taftui, senatui, kon
gresui ir visiems gubernato
riams, kurių valstijose minė
ta korporacija turi savo fabri
kas.

elgesi.
Ne tik vyriausybė per teis

mus žmones žudo, ne tik patįs 
I save kai-kurie žmonės labai 
šaltai žudosi, bet yra žmonių, 
ką ir kitus žudydami nei ne- 
mirktele. Nekalbant jau apie 
Rusiją, štai neseniai apie Er
žvilką (Kauno gub.) pas vie
ną ūkininką atėjo nepažįsta
mas žmogus, paprašė valgyti, 
ir pavalgęs ir gražiai padėka- 
vojęs išeidamas pašovė šeimy- 
ninkę ir šeinypiinką. Pasitai 
ko ir kitur panašus užpuoli
mai. Matomai, žmonės žvėri 
mis virsta.

Palengvinimas kareiviams
Viena naujiena kiek links

mesnė — tai gandas, buk ka
reivius žada rėdyti teip, kad 
butų lengviau ir smagiau 
jiems vaikščioti. Mat. neper
seniai, patsai caras apsirėdė 
paprasto kareivio rubais. už
sidėjo visą kareivio linberiją, 
kaip ir ant vainos eid imas, ir 
apie porą valandų pavaikš- 

ičiojo įio kalnus. Pavaikščio
jęs buk atrado, kad persunkti 
esĄ kareiviams su tokiomis 
drapanomis ir dar teip ap
krovus vaikščioti.

Ar nebus (ik kare?
Užsienio palitika ne kaž 

kaip stovi. J a p on i i o i mo- .. . 
biliznoja kareivius ir siunčia vaIdžios banką< 
Makdžiurijos link. Karo lai- ko su revolveriais saugoti in-!lėj Kopenhagoj į miesto vai-į 
vai irgi skraido. Kalba, buk tendantus, kad neduotų nie- dybą. kuri susideda iš ketu- 
japonai su kyliais apie ką tai' kur žinios. Kada pirmieji su- rių narių, išrinkta 2 socijolis- 

7 slaptai susitarę. Peterburge i gryžo su pinigais, intendan- tai. Tas aiškiai liudyja, kad: 
kaipo netikusiai išdirbtą, per dėl tu žinių kai-kas irgi ne- tai tapo uždaryti, o plėšikai- draugija dideliais žingsniais 
leisti visai naujai komisijai, rimsta. atsitolino. eina socijalizmo link.

tik vyresniems 
teisingai pasakė 
A. Bulota: jo- 

nepaliečiamybės 
iki

valdyti 
nebus

f

tams sekasi. Danijos sostapi-

Iš Lmllow padanges
Gruodžio 17 d. streikuojan

tieji darbininkai nutarė grįž
ti prie darbo. 7 vai. iš roto 
1,500 žmonių atėjo į fabriką, 
10 minutų po septynių jie da 
daugiau nusiminę turėjo ap
leisti fabriką, nes jų vietos 
buvo užimtos streiklaužiais

Nedėlioj, gruodžio 19 d., 
valdžios atstovai su dirbtuvės 
saviuiukais turėjo pasikalbė
jimą ir kompanija apsiėmė 
streikuojančius priimti atgal 
į savo namus, jeigu jie grįž 
prie darbo būriais, po 150 
žmonių antsyk tokiam laike, 
kokiam nurodys kompanija. 
T iems gi, kurie jau apleido 
Ludlow, bus paskirtas extra 
laikas. Išmėtytus ant-gatvių 
rakandus kompanija prižadė
jo atgal sunešti šavo lėšomis. 
Spėjama, kad streiklaužiai 
bus paleisti.

Audra.
Cleveland, , Ohio. — aut 

ežero Erie čia siautė didelė 
audra, laike kurios žuvo 59 
žmonės ir paskendo 4 laivai.

Stoka anglių.
St. Paul, Minn. — Iš prie

žasties sukiotųjų streiko, čia 
atjančiama stoka anglių. 
Kompanija stengiasi tai pa
slėpti nuo žmonių ir tvirtina, 
kad streiko visai nėra.

Darbininkai gi apskelbė, 
kad angliai yra siunčiami į 
St. Paul, bet negali ateiti dėl 
to, kad nėra kam sukioti va
gonų ir jie stovi toli laukuo
se.

Gaisras kasykloje.
Jamestown, Pa. — Kasyk

loj „Shoemacker Mining Co.” 
kuriame 3

30,000 angliakasių pražu
vo kasyklose.

Įstaiga apsaugojimo nuo 
nelaimių surinko nuo 1889 m. 
statistiką pražuvusių anglia
kasių. Pasirodė, kad nuo to 
laiko Suvienytose Valstijose 
pražuvo trisdešimts tūkstan
čių angliakasių. Bėgyje 20 
metų 30,000 gyvasčių — tai 
prekė, už kurią kapitalistai 
sukrauna milijonus.

Tolesnis įžeidimas „atra
dėjo” šiaurinio žemgalio.

New York. — Tūlas J. 
Dukle pasakoja, kad kapito
nas Loose parodė jam laišką, 
kuriame jis prašomas atšauk
ti, ką buvo apskelbęs, jog 
daktarui Cook’ui už pinigus 
padarė pienus ,,atidengimo'’ 
šiaurinio žemgalio. Už atšau
kimą jam siūlo $4,000, bet 
kapitonas sako, kad už jokius 
pinigus to neatšauksiąs.

Trūkis įlėkė į upę.
Reidsville, N. C. — Gruo

džio 16 d. pasažierinio trūkio 
4 paskutiniai vagonai iššoko 
iš relių ir nupuolė nuo tilto, 
50 pėdų aukšto, į upę Reedy. 
1 a žmonių pražuvo, o 35 su
žeista.

Kunigui pienas neuusidavė
Peoria, III. — Gruodžio 8 

d. buvo kun. F, Vailaičio su 
J. Gvazdinsku byla, kuri tę
sėsi jau nuo praėjusių metų 
ir tik dabar liko užbaigta. 
Kunigėlis Valaitis užpykęs 
ant Gvazdinsko įskundė jį 
valdžiai anarchistu, mat jo 
manyta, kad čia teip, kaip 
Rusijoj: pasakys, kad anar
chistas, tai valdžia tuojaus ir 
kars. Bet apsiriko nabagas; 
valdžia pareikalavo darody- 
mų, kuomi J. Gvazdinskas 
yra prasikaltęs, o kunigas jų 
neturėdamas nestojo nė į teis
mą ir byla liko panaikinta be 
pasekmės.

Cook apgavo visą pasauli.
Gruodžio 21 d. iš Danijos 

atėjo telegramas, kad Cook o 
dokumentai kaslink atradimo 
šiaurinio žemgalio nieko pana
šaus nepatvirtina, reiškia, kad 
jis ant žemgalio visai nėr bu
vęs. Nors žemgalio ir neatra
do, bet Cook pagarsėjo, kaipo 
didelis melagis, kuris apgavo 
visą pasauli.
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KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu J

Gyvybe ir jos 
apsireiškimas.

— Na, Maike. šiandien aš 
turiu vėl naują klausimą.

— Labai žingeidus iš tavęs 
žmogus, tėve. Tu turbut ir 
sapnuoji apie klausimus.

— Įspėjai, vaike. Vakar 
visą naktį negalėjau užmigti, 
kaip pradėjau mislyti apie 
žemę. Anuomet tu man pasa
kojai, kad kitąsyk musų že
me buvo ugnies kamolis. 
gi tas galėjo būt, vaike?

— Netik galėjo būt, 
teip ir buvo.

— Tu sakai buvo, o aš sa
kau, kad tas negalėjo būt. 
Aš tyčia, sakau, pabandysiu, 
argi tikrai žeme gali degti ir 
kaip tik užpyliau aut auglių, 
tuojaus ir užgeso, uz ką uuo 
gaspadiues vos tik mušt nega
vau.

— Truputis žemės degti ne
gali, nes pečiuje nėra tam at
sakančių sąlygų, bet Kad že
mė yra buvus ugnies pavyda- 
le.tai męs turim daug faktų.

— Kasgi tai gali paliudyti, 
Maikė? Juk jeigu žeme kitą
syk degė, aut jos negalėjo nė 
žmonės gyventi.

— Žinoma, kad ne. Žmo
nės atsirado daug vėliau, kada 
žemė buvo išpaviršiaus atau
šus ir aut jos augo augmenys 
ir gyveno kitoki gyvūnai.

— Taigi to aš ir nesupran
tu, vaike. Jeigu žmonės atsi
rado daug vėliau, tai kaip jie 
galėjo sužinoti kas buvo pir
ma?

— Pirmi žmonės to ir neži
nojo, tėve, bet vėliau mums 
tai parodė mokslas ir tirinėji- 
mai. Su pagelba žiūronų 
mums pasisekė patirti, kad 
saulė ir šiandien da yra lieps- 
nuojautis kamuotis, ką liu- 
dyja jos šviesa ir šiluma, o ti- 
rinėjimai jos spindulių paro
dė, kad tenai dega ta pati 
medega, iš kurios susideda 
musų žemė. Tolesni tiriuėji- 
mai parodė, kad žemė yra sau
lės dalis, kuri uuo smarkaus 
sukimosi uuo jos nutruko. 
Taigi aišku, kad pakol ji 
ataušo, turėjo būt tokia pat 
degančia^medega, kaip ir sau
le.

— O kaip tu gali žinot,kad 
žemė nutruko nuo saulės? 
Juk tu nematei.

— Matyt to niekas, tėve, 
negalėjo, bet tą. liudyja šitie 
laktai: pirma — žemė sukasi 
apie saulę į tą pusę, į kurią 
sukasi pati saulė; autra — ti- 
rinėjami saulės spindulių pa
rodo, kad saulėj dega geležis, 
varis, cinkas ir kiti naugiai, 
kurie randasi žemėj o trečia 
— musų žemė visai da nea
taušo, jos viduriuose tebėra 
da skysta medega. kuri tau
kiai pagimdo žemės drebėji
mus ir veržiasi iš vulkanų.

— Aš girdėjau, kad žemės 
drebėjimai leidžiami nuo Die
vo, kailio bausmę už žmonių 
nuodėmės. Tą pasakojo vie
nas kunigas per pamokslą — 
argi jis meluotų?

— Jeigu kunigas pasakytų 
teisybę, tai žmonės netikėtų 
nė į velnius nė į pragarą, ne
pirktų už dūšias ekzekvijų ir 
galų-galė visai neitų į bažny
čią. r amislyk, tėve, iš ko tuo 
met kunigėliai gyventų?

— O, suprantu, tai tik dėl 
biznio jie teip šneka.

— Žinomas dalykas, kad 
dėl biznio.

— Na, tai ačiū tau, vaike, 
už išaiškinimą.

kam nors jausmus Įžeistų, 
ues kas buvo praeityj, tą visi 
žino, o aš nieko naujo parady
ti čia negaliu, nors p. Prūse* 
laitis sako, kad aš vis suran
du ką-nors naujo. Bereika
lingas tas garbės žiupsnelis, 
dėlto atsiprašau p. Pruselai- 
čio už tą straipsnelį; sukitais 
p. Pruselaičio nurodymais 
sutinku, kaip pasidalinimas 
24—to seimo Į frakcijas, bei 
nekurie advokatų aiškinimai 
kaslink visuotino balsavimo, 
bet aš čia už kitus nemanau 
kalbėt, tegul jie patys pasi
teisina, uz savo teisingus ar 
klaidingus išsireiškimus; tik 
tiek pridursiu, kad ir po da
bartiniu S L. A. čarteriu ga
lima turėt visuotinasis balsa
vimas, nes nė Suviuytų Vals
tijų valdžia, nė Penu, valsti
jos tiesos nedraudžia jį vaito 
ti (Tame ir dalykas,kad S. V. 
valdžia nedraudžia, o S. L. A. 
valdyba uždraudė. Red.) Val
džia reikalauja žinot tik S. L. 
A. centro valdybą, kaipo re- 
piezeutantus tos organizaci
jos, kad atsitikime kokių ne
susipratimų ir nuėjus i Su v. 
Vals. teismą, valdžia žinotu 
už ko griebtis, bet kokiu bu
du ta centro valdyba yra ren
kama. valdžią neapeiua. To
dėl bereikalingas šauksmas, 
kad dabartinis S. L. A. čarte- 
ris negeras, (suprantama, 
kad negeras. Mass. valstybė 
visai jo nepripažįsta, nes pa
sakyta, kad mokama pašelpa 
laike ligos, bet nepasakyta 
kiek. S L. A. turi kėlės de-\ 
šimtis tūkstančių dol. turto, 
o ant čarerio pasakyta, kad 
S. L. A- turto visai ueturi. 
Red.), butų geriau, kad ant 
čarterio butų užrašyta, kaip 

i centro valdyba turi būt ren
kama; tiesa, yra paminėta 
bet ne visi su tuo sutinka, 
todėl butų geriau, kad apie 
tai suvis nieko nebūtų minė
ta. tada kaip norėtume, teip 
sau galėtume ją rinkti. Bet 
p. Pruselaitis ir kiti buvusie
ji seimo pasiuntiniai, ar ne
suprato, ar greičia u nenorėjo 
suprasti, kad tame čarterio 
išėmime ne viena centro val
dyba kalta, bet kalti męs visi, 
neišskiriant nė p. Pruselaičio. 
Juk centro valdyba be seimo 

‘ nutarimo čarterio neišėmė;
visi žino, kad tik tam tikslui 
buvo šauktas extra seimas, 
kuriame buvo 46 pasiuntiniai 
buvusio tikrojo seimo. Irtas 
extra seimas padare nekurtas 
atmainas, tarp kurių ta|»o u - 
girtas ir tas negeistinas punk
tas, dėl kurio dabar teip daug 
šsiniekinimų pakilo [apie 
naujo čarterio išėmimą turė
jo svarstyti visuomenė, o ne 
extra seimas. Red. ].

Seimas nutarė, o pagal nu
tarimą advokatas išėmė. Sei
mo nutarimai patilpo tuojaus 
po seimui „Tėvynės’’No. 41 
— 1909 m. 46 pasiuntinių 
nutarimas, tai ne vienos cen
tro valdybos darbas. Kada 
protokolas pasirodė, tada tu
rėjo laiką visi pakelt protes
tą. pakol čarteris da nebuvo 
išimtas, (mums rodos, kad 
kuopos labai teiravosi, kam 
buvo šaukiamas extra seimas, 
bet „Tėvynės’’ redakcija at
sake, kad tas nė jai nėra ži
noma. Ar ne teip? Red.).
Taigi sakau, kad kalti męs 
visi ir bereikalingai norim tą 
kaltę sukraut ant vieno cen
tro komiteto jiečių. Aš visuo
tinam balsavimui nesiprieši
nau, at.penč, musų 31 kuopa 
pirmutine pajudino tą klau
simą seime, kurios aš buvau 
atstovu, todėl aš ir susilai- 
k;au nuo balsavimo praeitam 
seime. Taigi matom, kad ko 
misija bei centro valdyba pil

dydama vėliausio seimo nut?- 
rimą išėmė čart*-rį. o p. Pru- 

Įselaiti* nori Įkalbėt, kad cen
tro vald. ir čar. kom. nepildė 
paskatinių seimų nutarimų. 
Kam tas viskas atžagariai 

[Tąsa ant 3 pusi, j

\vardas. kur daugiausiai gy
vena lietuvių: čia džiova da 
daugiau prasiplatinus, negu 
North Eud’e. Svarbiausia 
džiovos priežastis, tai nešva
rus užlaikymas kambarių, 
stoka šviežio oro ir alus. Ten

dą.bet moka ji subudavot iš 
elementų. Bet chemija kas 
met suteikia mums naujus 
kimus, kurie pirmiaus buvo 
raudami tiktai gyvuose daik
tuose ir visai nebūtų ko ste
bėtis. jeigu kurioje dienoj iš
girstum apie padaryti) labora. 
tori joj baltymą.

Tokiu budu chemiškas su 
dėjimas gy os medegos ne
duoda išaiškinimo gyvybės 
paslapties. Gyva medega su
dėta is tų pačių dalių, ką ir 
negyva, tik sudėjimas savotiš
kas. kurį daugelyj atvejų nu
sisekė pamėgdžioti laboratori-! 
joj. Parsieina kreiptis prie ki- 

la tų ypatybių gyvos medegos.
Gyva medega tolydžio nyk

sta dėlei vidurinio degimo, 
bet tolydžio atpildo sunyku
sias dalis savo augimu. Gyvū
nas netik atpildo sunešiotas 
dalis savo kūno,bet da pagim
do ir kitą tokį gyvtiną. Keis 
tuntas to apsireiškimo brn- 
niums aiškesnis, jeigu persta- 
tysim sau mašiną, kuri |>ati 

. save pataiso, auga, išmeta su
rūdijusias dalis ir pagimdo 
naują mašiną.

D-ras b - Matulaitis.

ėiams, jog męs esam atskira 
uuo lenkų tauta, kuri seno 
vėj buvo garsi ir galinga. 
Vargiai tas pasisektų. Reikia 
atsiminti, kad lenkai yra už 
mus daugskaitlingėsni: ame 
rikonai ir teip lenkais lietu 
vius vadina, o kaip jie išgar
sins, kad čia lenkai rengia to
kį apvaikščiojimą. tai męs. pri 
sidedami prie to apvaikščio- 
mo, amerikonų a kiše tik pa
didinsime „polakų” skaitlių

* *

Senovės žmogus laikė uz ’ 
gyvus daiktus žvaigždes, vėją 
ugnį, vilnis ir perstatė juos i 
žmogaus paveiksle. Liekanas 
tokio supratimo ir šiandien 
galime rasti žmonių pasakose 
laikui bėgant skirtumas tarp 
gyvo ir negyvo darėsi visdi 
dėsnis, bet ir šiandien kūdikis 
skaito garvežį už gyvą, teip 
lygiai, kaip indijonas laikė uz 
gyvą šokinėjančią ugnies 
liepsną arba marių vilnį, lš- 
tikrųjų judėjimas mums 
blausiai duoda Įspūdį gyvy 
bės.

Bet ir civilizuotas žmogus 
nevisada gali lengvai atskirti 
gyvą uuo negyvo. Ar sudžiū
vęs grūdas yra gyvas ar ne: 
Jis neparodo jokių gyvasties 
ženklų bet padėtas į tinka
mas aplinkybes jis išauga į 
augalą.

Atskirimas gyvo uuo negy
vo yra da sunkesnis, kada 
męs tyrinėjam ne kasdiena 
matomus daiktus, bet tuos 
kurie matomi su padidinamu 
stiklu. Jeigu paimti alaus pa
dugnes ir žiūrėti per mikros
kopą, tai pamatysim grumu- 
lukus panašius lygiai į pieno 
grumulukus, kurie yra nekas 
kitas, kaip dalelės pieno rie
bumų. Bet alaus padugnėse 
grumulukai yra gyvi sutveri 
mai. kurie maitinasi ir daugi 
naši.

Atskirimas gyvo nuo negy
vo da tuomi painiojasi, kada 
gyva medega augmens ar gy 
vulio yra persikeltusi uegy\a 
medega maisto, kuris yra pra
rytas. Negyva medega toly
džio plaukia į gyvą kūną, 
paskui išplaukia, kaipo išme
ta. Dalis to maisto apsistoja 
kūne, pavirsta į kūno dalis, 
bet ankščiaus ar vėliaus susi
nešioja iresti išmesta iš kūno. 
Tokiu budu medega iš negy
vos pereina į gyvą.ir atgal iš 
gyvos Į negyvą. Gyvūnas yra 
panašus Į sukuri, kur medega 
atplaukia, apsisuka ir vėla iš
plaukia, o sūkurys pasilieka 
vis su tom pačiom ypatybėm.

Kokis gi skirtumas tarp 
gyvo ir negyvo? Norint tas 
skirtumas yra aiškus kasdie
niniam gyvenime kiekvienam 
turinčiam sveiką protą, bet gi
liau tyrinėjant pasirodo ne- 
permatytos sunkenybės.

Chemiškas sudėjimas gyvos 
medegos visada buvo skaito
mas už raktą, su kurio pagel
ba galima surasti to klausimo 
išrišimą. Senovės grekai tikė
jo, kad galima išaiškint gyvas
ties apsireiškimą sumaišymu 
tam tikrų medegų. Paveizdan, 
Hippokiates mauė. jog žmo
gaus kūnas susideda iš krau
jų, flegmos ir tulžies, kurios 
esant sumaišytos kūne tam 
tikrose proporcijose. Viduri
niuose amžiuose, kada žmonės 
tikėjosi su pagelba alchemi
jos išrišti gamtos paslaptį, bu
vo manoma, jog jie susekė 
gyvybės paslaptį. Virindami 
Įvairias chemiškas medegas. 
jie tik ir laukė, jog štai iš su 
dyno išlys homunculus-žmo- 
gutis. Šiose dienose niekas ne 
bando sutverti chemišku bu
du žmogų, bet daugelis bando 
sutverti gyvą medegą ir pras 
ciausią gyvūnėlį, ir iki šiol 
tas nenusisekė. Bet daug yra 
atlikta tyrinėjime gy vos me
degos. Pasirodo, kad ji yra 
pusiau skysta, kad chemiškai 
susideda iš 12 elementų, ran
damų žemėj. Tokiu budu gy
voj medegoj nėra jokios „gy
vybinės medegos”, apie kurią 
žmonės svajodavo senovėj.

Svarbiausia sudėtinė dalis 
randama protoplasmoj. yra 
tai prvteidas kurio pavyzdžiu 
gali bi^t baltymas kiaušinio 
arba raumens, 
netikau

Į .Čikaga’’, let tokis iškraipy
mas gali būt tik Lietuvoj ir 
męs jo sekti negalime, neštai 
priešinga literatūros tiesoms 
ir gyvenini > praktikai. Jeigu 
męs iš versime George aut Jur
gio, tai reketų versti ir Wa-

pat paradyta statistika, kad shiugton ant Mazgotkubdio, 
o Jobu Brown reikėtų per
krikštyt ant Jono Rudo. Bet 
visiems gerai žinoma, kad pa
vardės niekuomet nesi verčia f 
taigi negalima versti ne var
dus,o jeigu versti jų negalima

Ar-

visur, kur tik panaikino sa- 
liuuus, perpus susimažino 
areštavimai ir džiova.

Toliaus atidos vertas nešva
rumas pieuo. Kad parodyti 
kiek piene yra nešvarumo,
perkošta per vatą keliolika tai negalima nė iškraipyti, 
puskvortiuių butelių, kiek- Taigi prieinam galų gale prie 
vienas atskyriai, ir ant kiek-1 persitikrinimo, kad žmonių 

; vieno šmotelio vatos pasilieka vardai ir pavardes turi būt 
po gerą žiupsnį purvo. Teipgi teip rašomi, kaip jie rašosi 
išstatyta keletas konfiskuotų prigimtoj jų kalboj, 
blekinių, kuriose laikomas! Tą patį galima pasakyti ir 
ant pardavimo pienas. Bleki- kas link miestų bei šalių už- 
uės tos surūdiją, buvo jau ! vardiniinų. žodį ,,New York’’ 
vartojamos Įvairiems reika-; negalima rašyti „Naujorkas”. 
lams ir teip iš vidaus, kaip ir nčgi „New Jersey” — „Nju 
iš lauke *to rai apaugę mėšlu. Dziorzi. Kad skaitytojams bu
le i pgi parodyta kaip eiga- tų lengviau tokius žodžius iš- 
ras didumo spirite {mirkytasįtarti, galima tik kabėse pri- 

kuris su pienu buvo durti paaiškinimą.
* *

Nju

Bostono “1915 m.” 
paroda.

Gyva medega 
užturi savyje tą protei'1

Buvusio dailės muzėjaus 
romuose, Bostono miestas pa
rengė parodą, kurios tikslas 
buvo parodyti, kokis turi būt 
Bostonas 1915 metuose: kas 
turi b.it panaikinta, o kas pa
daryta.

Kadangi iš lietuvių mažai 
kas tą parodą aplankė, tai 
nors trumpai pabriešiu dides
nius Įspūdžius, kokius netikė
tai ant manęs padarė tūli da
lykai.

Tuojaus Įėjus metasi į akis 
Bostonas da nuo 17.. metų. 
Miestą persato didelis stalas, 
aut kurio sustatyti nameliai, 
gana toli vienas nuo kito ir 
aukštesnių nesimato, kaip 
ant dviejų gyvenimų: fabri
kų visai nesimato, tik stūkso 
išsikišę keli bažnyčių bokštai. 
Kur šiandien stovi Dorches- 
ter ir Roxbury — ganosi gal 
vijai. Mieste kur-nekur va
žiuoja farmeris.

Toliaus randam Bostoną jau 
mųsų laikų, perstatytą jau 
vos tik iš dalies. Čia jau ju
dėjimui nė gatvių neužten-į 
ka, išilgai miesto iškasti vieni 
tuneliai, o skersai po jais ei 
na da kiti, o po tais treti ir Į 
visur pilna žmonių, visur nu
tiesti geležinkeliai, bėgioja 
karai ir trukiai.

Bet didžiausi Įspūdį ant 
manęs padarė paveikslas 
skurdo ir nešvarumo. Ant 
kiek iš paviršiaus miestas yra 
gražus, ant tiek viduje yra 
supuvęs. Perstatyta iš North 
End keli darbininkiški kam- 
bariai, kuriuose nėra ne vie- 
no lango, išskiriant duris. To
kiam kambaryje gyvena keli 
žmonės; nuo stokos oro ir sau
lės šviesos sienos apipelėju- 
si s, grindy.- purvyno primin
tos, lova surūdijus, patalas 
purvinas, sudarkytas, gale lo
vos stovi stalas, ant stalo ke
palas duonos,šaukštai, peiliai, 
stiklai, aut sienos pakabin 
tos senes kelinės, kertėj guli 
kelios bonkos nuo alaus, ant 
galo lovos kalio sutraukytos 
petnešos ir sunešiota apykak 
lė.

Tokių kambarių parodyta 
keturi ir Į kiekvieną pažiurę 
jus per kūną eina šiurpuliai. 
Nekurie iš jų teip ankštus, 
kad pastatytas pečius, stalas, 
lava — ir pilnas kambaris. ku
riame ir valgyt verda, ir mie 
ga ir valgo, ir skalbia, ir < i » 
vina. Kaipo pasekme te viso 
skurdo, North Ende baisiai 
prasiplatinusi džiova.

Antra iš nešvariausių vietų 
yra So. Boston, ypatingai 13

šliužas.
atvežtas iš Vermont valstijos
Apart to da galima matyti
dang konfiskuotų boukuiių tūlas J. Vabalėlis praueša.kad 
su įvairioms druskomis ir 
skystimais, - kuriais pienas, 
dėl geltonumo esti farbuoja-į 
mas. o druskos palaiko uuo į

jsurugimo. Sutiršt nimui Sme
tonos daroma lyg želatina iš

i cukraus ir klijų
Parodos tikslas buvo pa-

. rodyti visuomenei, kad ji 
i! pasistengtų tai prašalinti. Į

Viskas parodyta, kaip šian-
; dieu yra ir kaip turėtų būti.

Technikos skyrius teipgi 
labai žingeidus: parodyta se
novės mašiuos ir naujausios; 
senovės orlaiviai ir vėliausių įa^į’ kalėjime?

*
.Lietuvos” 48 numeryje

garsus mus lietuviškas „biz
nierius’’, p. Ražukas, kuris 

■ New Yorke tur-ijo laivakor
čių ir pinigų siuntimo agentū
rą, prašvilpęs keliolika tuk 
Staučių dol. žmonių pinigų ir 

lant galo subankrutijęs, už 
ką jatekęs j valdžios rankas 
ir dabar sėdįs kalėjime. Kitas 
mus tautietis, nekoksai Jur
gis Žvirblis. teipgi siųsdavo 
pinigus, bet pinigai nueida- 

• vo ten, kur Žvirbliui reikėjo. 
Tokiu budu pas jį žuvo 15 
tūkstančių dol , už ką ir tas

*
Negimęs da „Pipiras’’ 

vynei” pridarė daug „klapa 
to’’. Anuomet ji neziuia iš 
kur ištraukė žinią, kad S<». 
Bostone susitverusi kompani
ja leisti juokų laikraštį „Pi
pirą”. kuris busiąs pašvęstas 
„pipirinimiii’’ tautininku. 
Bet tūlas Viską žinantis ..D. 
Viltyje ’ tai žiniai užginčyjo:

,,Tėvynės peržvalgoj buvo rašoma 
su pasikruĮH-iojiniais. kad So. Boslo- 
n’e jau išeisiąs.... satyros laikraštis 
.Pipiras’. Bei aš prane-u visuomenei 
kad čia lokio laikraščio niekas neketi
no leisti ir neleis”.

„Tėvyne” dabar guodžiasi,' 
kad So. Boston’e, matyt, tyčia 
leidžiamos neteisingos paska
los. kad tik ją suvadžioti.

Bet ištikrujų, tai Viską ži 
liautis visko, matyt, nežino. 
Ant kiek męs girdėjom, tai 
kompanija yra susitverus ga 
na stipri ir galima tikėtis,kad 
„Pipirą*” bus kartus. Dabar 
renkami tik piešėjai—karika
tūristai ir sandai bininkai hu
moristai. Kada pradės eiti, 
da nesužinota.

„ le-

AR TIK NEAPSIRIKiMAS?

išradimų.
iksas.

Laikraščiu 
peržvalga.

*

Lietuviams, rodos, laikas 
jau butų susiprasti ir siun
čiant pinigus vengti agentų 
tarpininkystės; pinigai ge
riausiai nusiųsti per pačtą, 
nes pigiau apsieina ir nekuo- 
met negali pražūti.

„Vienybės Lietuvninkų” | * *
49 numery j skaitom, kadkun. Šiomis dienomis gavome i
J. Žilinskis vėl traukia Eu- Brooklvno, N, Y. 
ropon... sveikatos jieškoti.jmą į lieutviškns klebonus 
Mat, Amerikoj tik pasipini- draugystės. Jis skamba šeip 
gauti gerai, o paūžti daug 
sveikiau Europoje.

Tame pat „Vienybės Liet.’’! 
numeryje peržvalgoj skaitom 
apie „Musų įvardinę stačia- 
rašti”:v -

..Vienas nenuoseklumas da yra mu
sų laikraštijoje giliai įsigyvenęs, tai 
nevienodas prisilaikymas rašybos, ra
šant vardus miestų,žmonių ir šiaip jau 
visokias įvardes. ypač tasias, ką ima
mos iš anglų kalbos....”

Patėmyjimas tas teisingas, į Atsišaukimas gana ilgas ir 
Šiandien tas pats vardas be- daug užimtų laikraštyje vie 
veik kiekvienam laikraštyje tos, todėl viso ir nespausdina- 
rašomas vis saviškai. Laikra- me. Visas reikalas yra tame: 
štininkų susivažiavime būti- Lenkai.šaukdami minėtąjį su- 
nai reikės tai apsvarstyti ir sirinkimą, užkvietė ir lietu- 
išdirbti tam tikras taisykles, vius, kurių vienok labai ma- 
kurių visi turėtų prisilaikyti žai susirinko ir negalėjo len- 
rašant svetimus vardus. kams pasakyti, ar mus visuo-

Toliaus „V. L.’’ sako: i menė prisidės prie to apvaik-
Washington (ne | klojimo, ar ne. Todėl jie (lie-

s
atsišauki- 

ir

2j d. lapkričio New Yorke šv. Sta
nislavo lenkiu bažnytinėj salėje atsibu
vo milingas, kuriame lenkai iš savo 
tarpo išrinko nuolatinį komitetą, ku
rio užduotis bns sustatyti programą 
dėl iškilmingo apvaikščiojimo ateinan
čią vasarą >00—metinių sukaktuvių 
nuo kovos ties Žalgiriais (Gruenvcald), 
kur. lietuvių ir rusų suvienyta kuriu- 
menė visiškai sumušė vokiečius ir pa
naikino. teip vadinamą, križiokų-ka 
reivių ordeną (zokoną), kuris i>er ilgus 
metus vargino. naikino kaip Lietuvą 
teip ir Lenkiją.... ’’ r

7 ?

,,Taip va rašoma; 1
Višingtonas), George (ne Jurgis). Roo- tuviai) išrinko liglaikillį ko 
sevelt (ne Ruzveltas). Worc<-ster (ne 
T.'steris). Chattahoochee (ne Šatahu-1 

j kij).lVheeling (ne Vyling) ir t. t. Musij 
laikraščiai tokias įvanles vartoja, kad 
prasto mokslo skaitytojas niekados 
jų tikrai neištaria, o apie tikrą jų pa
rašymą nėra ir kalbos".• *

Taigi „V. L.’’ pritaria, kad 
tokius vardus rašyti ne teip, 
kaip rašosi angliškai, bet teip. 
kaip reikalauja lietuviškas iš
tarimas, nes tuomet ir prasto 

! mokslo skaitytojas galėtų juos 
ištarti kaip reikia. Bet klau
simas. kaip jis tuomet tokį 

i vardą parašytų? „V. L.’’ nu
rodo, kad ir rusai, imdami 
svetimų kalbų žodžius, rašo 
teip, kaip jie išsitaria sulyg 
rusiškos rašybos. Bet nerei 
kia užmiršti, kad rusai kiteip 
ir negali daryti, nes jų visai ki 
t"kia abecėlė;pagaliosir rusai 
postaruoju laiku geresniuese 
raštuose tokius vardus prade 
jo rašyti kabėse dėl orginališ- 
kumo latyniškomis raidėmis. 

.Tiesa, Lietuvos laikraštija 
į neprisilaiko to orginališku- 
|mo ir vieton „Chicago’’ rašo

I

Būdamas „Keleivio” skai
tytoju, meldžiu vietos dėl pa
siaiškinimo. uo»s ant neku
riu daromų man užmetimų iš 
pusės p. J. S. Pruselaičio. Ne
žinau kiek prasikaltau prieš 
kitus S. L. A. narius, parašy
damas straipsnį S.L A. reika
luose, po antgalviu „Žvilgis 
Į musų darbus’, bet p. J. S. 
Pruselaičiui tarsi šmotą karš
tos geležies Į čebato aulą Įme 
čiau. Nespėjo pažvelgti į mi- 
uėtą straipsni, štai ir atviras 
laiškelis netikėtai mane ap
lanko, kurio turinis štai kaip 
skamba:

A. B. Strimaitis:—
,,Ačiu, kad tamista galuti

nai nusimovei ličyną nuo sa 
vo veido, bent bus galima pa 
žinti, kas do paukštis. Ar at 
simeni, ką man iašei?

„J. S. Pruselaitis.
Gavęs šį laiškelį ištiesų ne

žinojau ką tai ženklina, bet 
dabar supratau kame daly
kas, po pasirodymui šio ilgo 
straipsnio „Keleivio” špalto- 
se.

Ginčų su gerbiamuoju 
draugu nemąpau vesti, tik at
virai pasakysiu ant tų punk
tų. kurie lytisi mano ypatiš 
kų apsiginimų, ir nekuriu 
punktų, kurie lytisi SLA. <> 
neteisingais motyvais bu v opa- 
rodyti, idant „Keleivio’’ skai
tytojai matytų tikroje švieso- 
jepajudintų dalykų stovį. Ir 
teip p. Pruselaitis sako, aš 
esąs juokingu žmogum. Ant 
kiek aš esu juokingesniu už 
p. Pruselaitį, negaliu dasipro- 
tėti. Reikėjo pa baigti tą sa
ki kį neimant Į kabes, nes da
bar neišeina nieko iš to pasa
kymo. kad esu juokingu, ir 
iš kokio atžvilgio. O. kaęl tai 
galėčiau būt tokiu juokingu, 
kaip jus mane vadinat, šu no
ru prisiimčiau tą vardą, nes 
šioj gadynėj nėra juokingu 
žmonių iš prigimimo, kurie 
mokėtų savo juokingumu nu 
bovyti plačią visuomenę. 
Trūksta mums ir laibai trūks
ta juokingų žmonių, be to 
kių žmonių nė „Digėlės’’, nė 
„Dagiai’’; nė „Rimbai” netu
ri gero pasisekimo.

Rašydamas apkalbamąjį 
straipsnelį, nemaniau, kad jis]

pavesdami jam atsi
šaukti į Lietuvių visuomenę, 
kad ji išreikštų savo nuomo
nę, n r mums reikia ir ar mums 
naudinga prisidėti prie pami
nėjimo mūšio ties Žalgiriais, 
ar nė?

Draugystės iš New Yorko, 
Jersey City, Bayonne, Eliza- 
betho, £Jewarko ir Port Am 
boy yra meldžiamo* išrinkti 
po du delegatu ir atsiųsti juos 
gruodžio 21 d,, 1909 m., ant 
7. 30 vakare į Lietuvišką Tau
tišką namą, po No. 101 - 103 
Grand st.. Brooklyn; ant tos 
pat dienos yra kviečiami 
pogi Visi aplinkiniai liet, 
nigai, idant tą klausimą 
svarstyti plačiai.

Pagal musų nuomonę,
apvaikščiojimas, ar kaip ki
taip jį pavadinsime, skriau
dos lietuviams nepadarys, bet 
negalima ir naudos nuo jo 
daug tikėtis. Komitetas visą 
to jubilėjaus svarbą deda ant 
to, kad parodyti s votim ta u-

I

tei- 
ku- 
ap-

tas



Socijal - demokratu paž- 
valgos ir reikalavimai 

(Šitas veikalėlis sutaisytas mano 1906 m. rusiškoj 
kalboj ir išleistas Maskvoj knygų leistuvės “Tru<l”. Da
bar su mažais sutrumpinimais sutaisiau lietuviškoj kalboj. 
Rašydamas naudojaus ]>agars<-jusiu Gedo ir Lafargo vei
kalu „Programine du parlie ouvrier’*.

(Tąsa).

PRIEDAS.
Laukiant to laiko, kuomet proletarija- 

tas įgys užtektinai pajiegų'galutinain bur 
žuazijos prašalinimui, jam prisieis pergy
venti daugiau ar mažiau ilgą vystymosi 
procesą, laike kurio jis privalo organizuoti 
savo spėkas ir visapusiškai išaiškinti sau 
savo istoriškąją užduotį Bet to neužtenka. 
Darbiuinkų klesa negali apsirubežiuoti 
vien tik ruošimu savęs prie busiančios re* 
voliucijos. Ji privalo ne tiktai dauginti sa
vo spėkas, bet ir pavartoti jas tuoj teip, 
kad turėti iš jų kuodaugiausiai naudos. 
Atlikti tai galima tiktai tame atvėjyj, jei. 
gu proletarijatas stengsis turėti įtek- 
m ę a n t viešpataujančių vi
su o m e nes sautikių ir m a i- 
nyti juostei p, k a i p t o reika
lauja jo siekiai. Žinoma, šito da
lyko socijaldemokratija neužmiršo. Savo 
t^ip vadinamuos artimiausiuos reikalavi
muos ji nurodo eilę tokių reformų, kurios 

• iš vienos pusės, jau dabar galėtų žymiai 
pagerinti darbiuinko būvį, iš kitos pusės 
— priruošia kelius giluti uam socijalizmo 
įsiviešpatavimui. Prie tokių reikalavimų 
skaitliaus gali būt atnešti šitie:

1) Politiškų teisių ir politiškos laisvės 
reikalavimas tose šalyse, kur darbininku 
klesa visai arba iš dalies jų neturi.

2) Reikalavimas paleisti nuolatinę ka
riumenę ir vieton jos apginkluoti gyvento
ja;

3) Reikalavimas įvesti progresiviškai 
augančias mokestis uuo pelno,siekiančio ži
nomą sumą, ir panaikinimo kreivųjų mo
kesčių (akčyžių), sunkenybė kurių labiau 
šiai slegia beturčių klesą;

4) Reikalavimas, kad abelnas ir pro- 
fesijouališkas mokslas dėl visų butų pri 
verstinas; reikalingas tam tikslui turtas tu
ri būt išduodamas iš valstybės iždo;

5) Reikalavimas atskirti bažnyčią nuo 
valstybės;

6) Reikalavimas sutrumpinti darbo 
dieną iki 8 valandų ir aprubežiuoti moterų 
ir vaikų darbą ir 1.1.

Nekurie šitų reikalavimų yra pripa 
žinti teisingais net pačios radikališkosios 
buržuazijos: teip, pav., politiškos laisvės 
reikalavimas, piliečio teisių suteikimas „že- 
mesniesiams” draugijos sluogsniam. Galė
jimą įvesti 8-nių valandų darbo dieną net 
prie dabartinės visuomeniškos tvarkos da- 
rodė pati praktika, jau nekalbant apie te
oriją.

Ne teip dalykas stovi su nuolatinės 
kariumenės paleidimu. Daugelis su tikra 
širdgėla prisipažįsta, kad tai negalimas 
daiktas Vieni juokiasi iš šito reikalavimo, 
kaipo iš nepaprastos utopijos, kiti tvirtina, 
kad kiekviena valstybė, likdama be kariu
menės, ruošia pati sau galą. Todėl skaito
me reikalingu pabaigoj šito priedo ištarti 
kelis žodžius iš to pat Gedo ir Lafargo vei
kalo j.Programme du partie ouvrier”.

„Viso bėgančiojo šimtmečio laike nuo
latinė kariumenė neįstengė tikrai apsaugo
ti rubežių nuo užpuolimo, ji buvo geriau
siu pravedėju priešo į šalį ir mokėjo atsa- 
Kančiai apsiginti tik nuo savo šalies pilie
čių. Dabartiniam laike nuolatinė kariume- 
ųė gina ne šalį nuo priešų, o buržuaziją 
nuo proletarijato. Šitame tai jos visas sie
kis, visas reikalingumas ją užlaikyti. Daro 
dymui gali patarnauti Belgija. Visos šalys 
pripažino jai tokį neutralitetą, sulyg kurio 
jokia svetima šalis negali peržengti jos ru- 
bežių. Vienok Belgijoj užlaikoma gana 
daug kariumenės visapusiškai apginkluo 
tos prieš proletarijatą.

Be to reikia atminti vieną žymią, nors 
ligšiol nepastebėtą aplinkybę. Dėl to, kad 
apginti buržuaziją, kariumeuė pralaimėjo 
visas ypatybes, reikalingas šalies apgini- 
mui.

Dabartinis karių veaimo būdas, kada 
yra geležinkeliai ir telegrafai, reikalauja 
greito mobilizavimo skaitlingų minių. Gali
ma pripažint, kad kiekvienos karės pasek
mė priklauso nuo mobilizacijos greitumo 
Reikalinga todėl, kad visi atsarginiai tu
rėtų progą kaip galima greičiau susi vieny t 
su tavo pulkais. O tam reikalinga, kad at
skiros kariumenės dalys butų organizuoja, 
mos kiekvienoj apylinkėj Šitame klausime 
sutinka tarp savęs visi s{>eci ja lietai; jie vi. 
si žino, kad karės laike laikas brangesnis 
už pinigus.

Bet jeigu tokia skyriais organizuota 
kariumenė yra reikalinga viešpatystės ap-

ginimui, tai akyse augštųjų ji rodosi neat
sakančia, kadangi negali išardyti draugiš
kų ir šeimyniškų ryšių, esančių tarp ka- 
u uolių mėsos, iš vienos pusės, ir mašinų mė
sos — iš kitos. Tokie ryšiai tarp mundie- 
riaus ir sermėgos padarytų negalimu reng
ti darbininkų skerdynes. Pabandykite ką- 
tik sukviestiems j kariumenės eiles darbi
ninkams paliepti žudyti tos pačios apylin
kės sukilusius darbininkus. Jus galite 
rengti to ar kito didelio centro darbinin
kus kokiais norite mundieriais, bet paban
dykite pasiųsti juos šaudyti į to paties cen
tro gyventojus. Todėl tiktai valdžios ir rū
pinasi, kap pašauktieji į kariumenę savo 
tarnystę atliktų kuotoliausiai nuo savo gy
venimo vietos. Gimusieji vakarinėse vieš
patystės dalyse yra siunčiami į rytus, iš 
pietinių į šiaurę. Ir tiktai iš šitos priežasties 
paleistieji į atsargą kareiviai priversti yra 
pervažiuoti kelis šimtus ar dešimtis mylių, 
kad susivienyti su savo pulku, kada prisi
eina apginti viešpatystės rubežius nuo už
puolimo. Karės laike, kada mažiausis už- 
vilkinimas pavojingai atsiliepia aut šalies 
apsaugojimo, tokie pervarinėjimai yra la
bai blėdiugi. Bet buržuazija mažai rūpina
si apie tai. Lai žūva tėvynė, kad tik butų 
išgelbėta kapitalistų savastis.

Paleidimas nuolatinės kariumenės 
ir visuotiuas liaudies apginklavimas 
atneštų ne tik tą naudą, kad kiekviena ša
lis liktų paliuosuota nuo milžiniškų lėšų, 
kuri iš josios gerovės gyventojams nesutei
kia. Tai butų buržuazijosnuginkla- 
vi m a s, kuri negalėtų jau kiekvieną sykį 
šaudyti darbininkus, kaip tik tie bando 
numesti uuo savo pečių jos jungą. Tuo pa
čiu laiku šalis, apginklavusi savo gyvento
jus, liktų nepaprastai drūta ir neįveikiama 
jokio priešo.

Pasiekimui šito tikslo reikalinga, kad 
visose mokyklose šalę kitų mokslo šakų bu
tų paskirta vieta kariškų dalykų mokslui; 
reikia, kad patekęs į mokinio raukas šau
tuvas pasiliktų pas jį ir mokyklą apleidus; 
reikia, kad po labai trumpos tarnystės ka- 
riumenėj kas metas butų daromi maniev- 
rai dapildymui išsilavinimo ir pratinimui 
prie skaitlingos minios krutėjimų.

Suprantama, kad viršpasakytieji žo
džiai atsineša tik į pėkštininkus. Kitos ka
riumenės dalys, kaip artilerija, sapiorų ba- 
talijouai ir generališkasie štabas, reikalau
ja daugiau specijališko mokslo. Bet ir ten 
demokratiškajai minių daliai gali būt kur 
kas platesnė vieta, negu męs matome šian
dien.

Prūsijos kariškojo galingumo istorija 
gali tarnauti mums darodymu tam, kas pa
sakyta augščiau.

Tokį galingumą Prūsija įgijo,sumažin- 
dama, kad nepasakyt paleisdama,nuolatinę 
kariumenę po nenusisekusiojo Jenos mū
šio. 8 -tos rugsėjo 1808 metų traktatu ji pri
versta buvo laikyti apginkluotos kariume
nės ne daugiau kaip 42,000 žmonių. Jos 
pasielgta teip, kaip socijaldemokratai rei
kalauja. Ji paleido nemažai senų kareivių 
ir jų vieton paėmė naujus. Pralavinus ši
tuos, ji vėl jų vieton naujus paėmė ir t. t. 
Praleidus 5 metus, kada Napoleonas tykė. 
jos antvisad išbrėžęs Prūsiją iš didžiųjų 
viešpatysčių surašo, ji pajiegė pastatyti 
prieš jį ne 42,000, bet 250,000. kareivių! 
Ir kokių Busiančiųapgalėtojų prie Leipci
go. Drezdano ir Vaterloo.

(Pabaiga.)
A. Antonov.

KOVOK.
Nenuliusk, jei žengiant prie tikslo 
Gyvenime tau kliūtį gamins,
Bet stengkis, o žingsnis į kovą 
Su juoju tave nuramins.
Ir, audrai kovoje ištikus, 
Tu bailiai nežengk atgalios: 
Dar tokia jiega neužgimus, 
Kur žmogui pritruktų spėkos. 
Kovoki! o tikslą atsieksi 
Ir vertę pažinsi kovos;
Per kovą tik tiesą įgysi 
Vadintis skelbėju tiesos!

Tiki.
Kentėjimo juroj paskendęs 
Viens vargsta silpuutis žmogus, 
Nors daug jau kartybių patyręs, 
Bet tiki išbrisiąs vargus... 
Jis tiki sulauksiąs gadynės, 
Kur sunkus vargai jo pranyks, 
Tekėsianti saulė teisybės 
Ir laimės dienutės įvyks.
Ir viltį ateitėn padėjęs, 
Jis skęsta dabarties varguos, 
Ją saldžia mintim papenėjęs, 
Jis grimzdą gyvendams sapnuos.

Aljons Liauruzv.

(Tąsa nuo antro pusi.)

■S LIETUVOSskelbti nesuprantu (juk pas
kutinis seimas buvo 23-Čias, 
kuriame referendum liko už
tvirtintas, o iki 24-to Beimo 
buvo išimtas jau priešingas 
čarteris. Red.).

Rodos, niekas negali kai- liaH) neturėdamas kur padėt 
tinti tų pasiuntinių, kurie iš- duonos, pardavė totoriams, 
nešė seime rezoliuciją, išreiš- Aš, matydamas, kadmusųsu- 
kiančią savo neužsiganėdini- neįtą duoną parduoda toto- 
mą,bet kad ta rezoliucija butų riams, pasakiau, 
buvus rimta, be abejonės bu- Įa kunigui nešti duona, ge
tų ir protokolau priimta, bet riau, jeigu reikia, atiduot vie 
ji buvo parašyta ant tokios toj duonos pinigais. Klebo- 
pat temos, kaip ir p. Prūse- uuį apje tai kas tai pranešė.

krokelaukis (Kaiv. pav.)
Per visus Šventus klebonui 
daug prinešė parapijoms duo
nos, pyragų ir mėsos. Klebo-

kad uever-

laičio straipsnis. 
Kaslink kasteria us kauci-

Už tai klebouas labai supyko 
ir ant rytojaus pasišaukęs

jos pasibaigimo, tai ne pats mane laDai iškoliojo, išvadi- 
kasierius pasisakė, bet aš pa- bedieviu, girtuokliu irt.t., 
minėjau savo raporte. Kam pramanė, kad aš kalbėjau ant 
man ta kaltė, kurios nepada- kunigų, bažuyčios ir t.t. Aš 
riau? Juk seimas turėjo progą pasakiau jam, kad kaipo ku- 
išgirst kiek pinigų randasi nigui, nepridera teip koliotis. 
kasoje ir kaip kaucija stovi jį8 dar labiau supyko... Man 
iš mano raporto ir pats sei- grįžtant namon per kapinyną 
mas kasierių paliko po taja vargoninkas su zakristijonu 
pačia [$40,000] kaucija, kuri ėmė mane „gazdinti” belzda- 
antrą dieną buvo atnaujinta. mĮ į tvoras ir barstydami į 
Seimas teipgi matė, kad su- mane pieskomis. Tik kada aš 
ma viršina kauciją ant $5,000, 
tai kodėl nepareikalavo di
desnės kaucijos? Ar manot, 
kad kasos globėjai turi at
sakyti ir už tas klaidas, ką 
seimas padaro? I

Su Alyta tas pąts dalykas. 
Jis po penkiais šimtais dol. 
kaucijos buvo, ir męs, kasos 
globėjai, negalėjom nieko jam 
sakyt, nes jis galėjo ir turėjo 
tiesą tiek pinigų laikyti bė
gantiems spaustuvės reika
lams. Per pusmetinį knygų 
peržiūrėjimą, męs radom Aly- 
tos knygas netvarkoj, bet su
tvarkius jas nuostolių nepa
sirodė. Nuo to laiko iki sei
mui per penkis mėnesius Aly
ta galėjo padaryt da daugiau 
nuostolių, negu jų padarė, ir 
męs, kasos globėjai, negalė
jom to sulaikyti, nes knygas 
męs peržiurim tik kartą į pus
metį po seimui; seimuose ren
kas [pirmsėdis paskiria] tam 
tikra komisija, kas buvo ir 
prie paskutinio seimo, tai tos 
komisijos reikalu buvo sei
mui parodyt, kad Alyta pada
rė $300 nuostolių^ bet komisi
ja to nematė. Jeigu aš nebū
čiau grieštai pareikalavęsjnuo 
Alytos pilno raporto, tai ti
kiu, kad Alyta butų ir dabar 
bedarąs nuostolius S. L. A.

Brolau, Pruselaiti, tu žinai 
gana gerai, kiek aš pastangų 
padėjau, kad geresnį žmogų 
išrinkti į adm., kodėl teip be- 
sanžiniškai užsipuoli ant ma
nęs? Reikalauji net atmokėji- 
mo svetimų bėdų! Aš užtik
rinu, kad S. L. A. tie $300 
neprapuls.

A. B. Strimaitis

pasakiau, jog jų nebijau, ta
da sugrįžo. Tai darbai bažny
čios tarnų.

Pranas Balkevičius.

Kairiai. [Šiaulių pav.] 
Kairių apielinkės valstiečiai 
išsirūpino sau mokyklą, ku
rią užlaikys valdžia. Mokyto
jas jau paskirta* lietuvis, bai- 

, gęs Pane vėžio mokytojų se 
minariją. Kol nepastatys mo
kykla’ tr obos, valstiečiai 
paskyrė mokyklai vie. 
tą netoli kopličios, buvusios 
karčemos marus; bet čia Kai 
riųkun. Staniunaslabai kliu
do, jis kaip seniau teip ir da
bar stengiasi, kad mokyklos 
nebūtų. Į tuos namus, kurie 
paskirti mokyklai, kunigas 
sutalpyno gyventi bažnyčios 
tarnus, valstiečiai turėjo daug 
vargo, kol jų iš tenneiškrapš 
te. Kunigas ir bažnyčios tar
nai, rodos, ir be tų „kairinės” 
namų turi gyventi, nes visos 
apielinkės sodžiai pauaikiųjų 
magazinų rąstus atidavė kle
bonijos statymui. Gerai, kad 
kariškiai drąsiai apgynė savo 
teises ir pasekmingai kunigą 
pergalėjo. Pas.

Panevėžyje pagrečiu per
simainė tris kalėjimo virši
ninkai. Šis trečiasis, ukmer
giškis, jau teip suvaržė kali
nių gyvenimą, jog ir badauti 
kuone prisieina, nes įduoti 
valgio galina tik kartą į sąvai- 
tę ir tai tik ant svarų: jeigu 
daugiau — nepriima. Pasi
matymas irgi suvaržyti s net- 
kalbėtis su kaliniais lietuvis 
kai nevalia— reikia rusiškai 

ar lenkiškai.
Jaunas Lietuvaitis.

Pajieškojimai
Lietuviškam Rateliui
Ei! Rateli literatų, 

Kur-gi tavo tie špykiai? 
Stebulė seniai be ratų
Džiaugias meilej vien tiktai, šio adreso:

Štai, klausyk, kaip ji va 
girgždų 

Nabagutė netepta; 
Bet voliojas,— jos negirdi: 
Auga josios sveikata;

Ji špykius greitai surinkus 
Suks ..Ratelį”, kaip tada; 
Nesiubuos daugiau nulin

kus. ..
Jums jau, špykiai, gyva

ta!.. .
Imkit pluksną, siekit stalą, 

Briežkit lakštą ir daugiau; 
Paskui jus matysit galą: 
Bus lengviau jums žengt 
Elemka „L. K". toliau.

Pajieškau savo giminairią Klemenso 
ir Antano Sipalią Paeina iš Suvaiką gu- 
ber. Naumiesčio ptv Griškabūdžio para
pijos, Vaitystes kaimo. Šeši metai at
gal gyveno Pittstone, Pa. Jie patys, ar 
kas apie juos žino, teiksis pranešti ant

J. Paukštys
52o W. 49 ih st.. New Vork, N Y.

( Pajieškau draugą: Petro Karsiko ir 
! Jurgio Šurlionio- Abu Vilnians gubern..
Traką pav.. Merkinią parapijos, Binge- 
kaimo. Pirmiau gyveno So. Boston,Mass 
Jie patys, arkas apie juos žino, teiksis 
atsišaukti ant šio adreso;

P. Šurlionis
P. O. box Frankford, Conn.

Kad kvailį pažinti, to ne 
nereikia nė klausti-Jis visuo
met juokiasi.

Pajieškau sesers Onos Samuliutes: s 
valką gub., Vilkaviškio pav.. Pažeriu 
gmino. Turiu svarbu reikalą. Ji pati, 
ar kas apie ją žino teiksis atsišaukti 
ant šio adreso:

Antanina Samuliute
P. O. box 181 Pocohontas. 111.

Pajieškau dėdės Simono Počeisio Pa
eina iš Kauno gub. Teisią pav. Jis pat*, 
ar kas kitas, liksis atsišaukti ant šio 
adreso:

Frank Rakštis ę
1*227 4-t h avė., Astoria. L J . N.Y.

Pajieškau draugą. Vincento K alau s ko 
ir Antanu Vizgirdos. Turiu prie ją svar
bą reikalą. Todėl jie patys, ar kas apie 
juos žino, malonėkit pranešt šiuo adresu: 

Vincentas Laucis
45 Parker st.. Laurence. Mass.

Apgarsinimai
Telephone 762 So. Boston.

Dr.F. Matulaitis
r

495 Broadvvay, So. Boston. į i 
Valandos:

Nuo 8-10 iš ryto ir uuo 7-9 vakarei i 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietą. j i 

;..g ~ .... ITTT. : ?

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėliu: 
visada švieži, vynai ir visoki likieria 
kogeriausi. Gėrymus dėl veseliją, krik 
štyną ar šeip balią siunčiam į namus.

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

G KRIAUŠI AS
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Si uoliu j* u. 
kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, ja kūtes irt. t.: prietam 
dar išsiuvu dailias kv etkas, 
teip, kati ir pigiam- kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atr<xlys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUI E
105 Broadvay, So. B<»m. ii.

Geriausias Lietu visikas Siuvėjas 
Puikiausia kriau- 

čią dirbtuvė. Turi
me visokią audimą 
r suknios. Dirbame 

visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mąsą naujos 
dirbtuves, ojeigu no 
ri turėt gražią drapa
na mes galime tau ja

*• 1 * . <padaryt.

Z. BUDRECKIS,
222 Broadvvay, So. Boston, Mass

P. J. Kaunietis
Naujausią madą rubsiuvys. Siuva • 

visokias ntolerą ir vy rą drapanas. Išva 
lorne, iiplaujam plėtmas ir išprosinam-- 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai 
ko kuopuikiausiai už prieinamą preke. 
Dirbtuves vieta:

254 W. 4 thst., So. Boston, Mas:.

a
Z3

dirbtuvė yra įrengta puikiau

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Tvara- 
ranavičiaus. Kauno gub. ir pav,, Gira- 
kiškią parapijos, Aitvilią kaimo. 3 me
tai atgal gyveno Chicago. III ,ir draugo, 
paeinančio iš Kauno gubernijos. Siaulią 
pav., Baisegolos miesto. Jie patys, ar 
kas kitas, teiksis atsišaukti ant šio adre
so;

A. Tvaranavičia
933 Brooklyn st. St. Louis. Mo

Pajieškau Merginos apsivedimui, kad
I ne butą senesne per 2o metą ir turi mo- 

! j kėt lietuviškai rašyt ir skaityt, nes ir
’ pats ėsu milėtojas laisvės ir skaitytojas 
laikraščią. Artimesnes malonėkit atsi
saukt ant šio adreso:

Mr. T. J. K.
box 246. Gnfton Mass.

Kvailio uekuomet nepertik
rinsi--- paskutinis žodis vi-j Pajieškau draugią: Jono Garnio ir Juo-
suomet bus jojo. ZRP° Navalinsko. Abubu Kauno guber..

! Panevėžio pav., Pušalotą par. Turiu la
bai svarbą reikalą. Jie patys, ar kas ki- 

Kad moreriškė turėtų sve- tas apie juos žino, teiksis pranešti ant 

timas akis, ji, kaip gyva, į
vedrodį nepažvelgt ų. 71 Clenton st. Binghamton, N. Y.

MONTELLO
Lietuviška Krautuve.
Visokią vyrišką ir moterišką drabužiu: 
Marškiniu, kelinią. kalnierią. pančekų ir 

' šeip visokią pasipuošimą.

Kriaucziu dirbtuve
Siuvant vyrams ir moterims naujus 

siutus ir užlaikom visokias materijas. 
Išvalome, išplaujame ir išprosiname se- 

' nūs. Darbą atliekame greitai ir gerai.

H. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames streets 

MONTELLO, MASS.

Mano
šiai, naujausios mados- įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažą padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

DOVANAI
Prisiunčiame kiekvienam Kalendorią 

ant ateinančią 191o metą, kuris tik at" 
siąs savo adresą ir už 2c. markę.

Adresuokite;’
BISCHoFF’S BAGKING HOUSE, 

237 Broadway, New York City

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

S. F. Polakiewicz
Grabinius ir Ralsamuotojas

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

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUNO

Didžiausia krautuvė čeverykų 
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 piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikiti 
;>as mus.
233 Brordway, So. Boston.

Parsiduoda grocerštoris.
Didelis, storas, aplinkui kurį apsigy

venę lietuviai, biznis eina gerai, bet ka 
daugi savininkas nori grįžti į Lietuvą, 
todėl parduoda už pygę prekę. Norintie
ji atsišaukite šiuo adresu:

IGNACAS TAMOŠAITIS ęg
605 Dorchester avė. So. Boston, Mass.

GERIAUSIOS DOVANOS.
Visame civilizuotame pasaulyje yra 

priimta ant Kalėdą duoti dovanas. Duo
dami dovaną męs išraiškiam tai ypatai 
savo prielankumą, padidinant draugiš- 

j kurną. Bet tankiai žmonės klysta, pirk- 
darni tokias dovanas, kurios nedaug at- 

v rioAO. neša naudos. A’patingai darbininkams
53 5th street- CAMBRIDGE, Mass. būtinai reikėtą į tai atkreipti savo ati- 

I <lą. kad nenumesti be reikalo cento. Jei- 
| gu kas perka savo draugui ar draugei 
dovaną, tegul perka knygą arba užrašo 
laikraštį. Naudingiausia darbininkui 
laikraštis yra •‘KELEIVIS”. Kas užra
šys metams savo draugui „Keleivį” do
vanu. tam męs duosime už 50c. vertės 
knygų.

Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge

DIDELIS POKYLIS!
Springfiild. III dainininką choras, pa

rengia labai grąžą pasilinksminimą, ku
ris atsibus 27 gruodžio, 1909m. Sve
tainėje Gardner. Kampa- septintos ir 
Adams ga*.

Pradžia 7.30 vai. vakare
įžanga: Vyrams 35 c., merginoms ir 

moterims dykai.
Vakaras bus labai gražus ir kiekvie

nam lietuviui vertėtą pamatyt. Bus dai
nos, deklemacijos ij skrajojantis pačtas. 
Merginos kurios gaus (laimiausiai laišką 
gaus dovanas. Svetaine bus papuošta 
Kalėdą eiglaitu ir senis su dovanomis bus. 
To<lel nepraleiskit tos progos. Visus ma
loniai užprašo atsilankyti

Springfieldo Dain. Ceoras.

TEATRAS ir ŠOKIAI.
4

Jau nebetoli tas laikas, kuomet Cam- 
bridg’o ir aplinkinią miesteliu lietuviai, 
turės labai sierą progą pamatyti puikiau- 
sį juokingiaiisį Derstatymą-teatrą ..Aud
ra giedroje”, kurį rengia Cambrige'iat’S 
lietuvi u teatrališka k u pa ..AI I >AS”. ku
ris atsibus snbatoj. 1 d. SAUSIO 1910 m. 
INSTITUTE HALL. 277 Cambridge ir 
3-rd sts..East Cambridge, Mass.

Prasidės 7 vai. vakare.
Po teatrui bus šokiai.

KO M I T ETAS,

So. Boston’o teatrališka kuopa „ŽAIBAS’’ perstatys 
didelę istorišką tragediją, po vardu:
“ISZCRIOVIMAS KAUNO PILIES” 
Sausio JS cl.(Jan.) 

I 910 m. 8 vai. vakare
Svetainėj DAHLGREN HALL,

(kampas E ir Silver streets.)
SOUTH BOSTON, - - MASS.

yra tai neapsakomai gražus veikalas. Jame parodyta narsumas ir drąsą 
mus tėvi|, kurie už Lietuva padėjo savo galvas; taipogi parodyta, kaip 
nuožmus buvo križ»*ivia*. Kiekvienas lietuvis yra smirdėjęs apie kryžeivius, 
o dabar turės proga pamatyti ir kaip jie išrodė. Sis teatras perstatys di
delį mūšį prie Kauno pilies, kuria po sunkiai kovai užimė križeiviai.

Tikietaf gaunami pas aktorius ir ..Keleivio’’ redakcijoj. Nusipirkit pirm 
laiko, nes ant galo gali nelikti.

Uu prašo visus atsilankyti

KOMITETAS.
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Vietines Žinios

Pardavimas šeimynom mūsų
' Sp5tCIAY.IŠKfMA>.

366 Second So. Boston. Mass
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Ext.,

K.

ir sveikatos Patarėjas

(kirmėlę) prašalina į 24 ya-

jeigu kuris nedagali kokia 
nepiivalo leist laiko, bet tuo-

l ukstančiai žmonių kasmet pasveiksta dėlto, kati Į laiką pradeda 
vartoti Severos vaisius.

Antrą dieną Kalėdų lietu 
\ ių svetainėj, 166 Broadway 

bus dideles prakalbos. 
•. vai. jh) piet rengia socijali- 

tdai, kur kalbės l>r. Matulai- 
A s, Antonov, Michelson, Ba- 
l uis ir dainos .Birutės Kan- 
kliųV cjnjras.Vakajeggi, toj 
pat svetainėje, 7 vai. bus ki
tos prakalbos, kurias rengia 
So. B»»stonv>Liet. Ukesų Kliu- 
lrisst—2kulbes Storrotv. kandi- 
dalo* ojit Bostono majoro ir

delioj, 2 d. sausio, po No. 16b 
Broadwav, Ext, 144. rv <
to. Reikia da daug kareivių, 
kas uori. gali ateiti ir.prisi* 
dėti. s |

So. Bostono ir Bostono lie-1 
tuvių draugystės parengia M 
Petrauskui koncertą, kuris at
sibus 23 sausio (uedelioj) 1910 
m. 3 vai. po pietų Šy. Augu 
štilio, salėj [kampasE ir S-thr 
sts. So Bostone]. Geistina bu* 
tų, kad kitos draugystės ne 
rengtų ant tos dienos jokių 
viešu susirinkimu. ,v «

Klausyk Jonai! 
Ka nori Kaulai

Ri^Tska< Lcifkte1 -lfoiSd i.-k.
• uoht •tur»

Z:
r*?2Srso. si\th sr. 'tnttNGrm.n. rr.L 
xl ; ntufal šitaiu 'fliniuiš1 L/traukia

’ e skAITSna K / i - š Dat-

tJTT i ilv* i -rt J"
I -.4 ■ »■ ' «‘/i i'*<^ K'AIMIEN*!“^
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•iii Al bau y ir Muiįįfs Udycriitjo'ets, 

Į išsiduoda ant vestuvių arbą šoki ko;
inWš’^aik"^mmk. *ii vislus reika-
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4 F.’STROPIENE
Paboigusį kursą Domaus Medical 

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

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y, i

S( > 1 M )ST( >X Mass.

Bronszteino
: > ------

349 Harri.ąon aye., 
Boston,P Maąs.,

______ _______
J 'f l'Rli : r . (< Ji 1 ' 7 '

- t :g*rai isTn.irk jos, geriausi

Lozowsxi & Yudęiko ir Uo4'P. i ■
£ J >«t>$ '! *<■ ■■ J ar.‘

io IV d„ lietuvių so- 
6<> kuopa turėjo „Ke-1 
Redakcijoj susiriuki- 
:rianie S. Michelson ■ 

r RWt^JjHeratą.Kaip męs esam' 
išiiam^rMHt|į||;į|nŽmonių buvo! 
j)ri*irTjiKe Riėk'da ’uiekad ne- i 

^iškartai buvo di-Į 
rkiisijbs, kurios ėjo labai rim-

Nuo Naujų metų pas ..Ke
leivį’’ spausdinsis ir statysis 
latvių pussanvaitinis laikra
štis „Strahdneeks” (..Darbi
ninkas”). kuris lig šiol išei- 
dit ėjo Jamaica Plain, Mass. 
Todėl „Keleivio" redakcijos 
ruimas, kur laikydavo susi-•
m kimus LSS 60 kuopa, tea
trališka draugija ..Žaibas’’, 
„Birutės Kanklių” choras ir 
ktt. tapo perdirbtas į zeceriją. 
l.SS 60 kuopa dabar pasamdė 
sau ruimą pas P Kaunietį, 
po No. 254 \V. Fourth st.

Teatrališka draugija ,,Žai- 
bas"' rengia didelį teatrą ant 

msio. Bandymas bus uė-

;1

. .. _ ...... ~į

Uzlaiho geriausio j
t^iau$ Yyiw. i

Cigaru.
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Temykit! Temykit 
D įdėlis pardavimas

pi»ukų w įtikimą. Pučkus. Didervi" 
n> s. Niežus ir lytiškąjį bruda. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavouėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M BKl'NDZACO..
i Broaduay A. >. S st.. Broolyku.N Y

tiuli ;au*:os ma.los. • Ir J

dtijVmų
tfž hebrangią prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta <«45 Broadway.
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Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 
tės. Sijonai, Slebės. teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrynios, valyzos, viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ka nors pats sau* *
I. SACOWITZ,

128 Broadway (tarpe A ir B) 
South Boston, Mass.

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.SJ I
PRIĖMIMO VALANDOJ:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
Ovai. " S vai. vakare.

41D Boylston st. ruimas432
B 0 S T 0 N, - - MASS.

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokių ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes 
nai

Čio- 
dirba lietuviškas klarka 

Uilliam C. Bruzga. 
John J. Lovvery 

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

Telephone. 21027 So. Roston. Mas
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TEISINGIAL S1A IK GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
ai vda. nežiūrint ar Lš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 

; galite gauti, kokios tik pasaulej 
j vartoja, teipgi visados randasi Lie 
i tuvis aptiekorius K. ŠiDLAl SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly 

t 2 w• Broadvvay kampas Dor 
I chester avė. So. Boston, MaSS. 
I Galit reikalauti ir per laiškus, o 
I męs perexpresą gyduole* prisiusim

SUTINIMAS ir UŽSIDEGIMAS
Sutinimas, užsidegimas, neuralgija, sustingimas, lau

žymas. išsisukimas, susižeidimas pagimdo skausmą, kuris 
gali būt vietinis ir abclnas. Svarbia daktariško mokslo 
uždotim yra prašalinimas skausmo, o tam tikslui

SEVEROS
Szv. Gothaido Aliejus

yra atsakantesnis, negu kokis nors kitas vaistas, kurį jau 
žinom. Jis paliuosuoja visus raumenis ir gyslas, pataiso 
kraujo judėjimą, atleidžia sutinimą ir visos ligos pra 
puola po galinga jo gydančia veikme. Tas aliejus yra 
tikru draugu teip farmerio, kaip darbininko, mechaniko 
ir mainerio,o teipgi žmonių nelaimių ir susižeidimų atsi- 
kiniuose. ' Kaina 50 c.

| TEISINGAS VAISTAS. DARBO ŽMONĖMS.
.,Skaitau sau už pereigą padekavoti Jums už Jūsų šv. Gothardo Alie
jų ir jūsų patarimą. Tas Aliejus yra nesulyginamu vaistu nuo reu
matizmo, sutinimo, užsidegimo. Karštai jį rekomenduoju darbo žmo
nėms”. Povilas Lonkarič, Otego, N. Y.

Parsiduoda aptiekose. Knygą su nurodymais duodam su kiekviena bonka.

Staigus užejimai
neviriuimo gali būt pradžia sunkios 

os. Neužvilk jų! valgyt ga- 
kiek tau patinka, jeigu visuo

met pirm valgio imsi musų sustiprin- 
toją, kuris vadinasi

Severos skilvine rukstis.
'Numalšina spaudimą po krutinę, su

stiprina skilvio gromulus, priduoda 
apetitą ir užtikrina sveiką, normališ- 
ką atgaivinimą. Ypatingai rekomen
duojama silpniems žmonėms.

7 Kaina už bonką 50 c. ir £1.00

Paprastas peršalimas 
tankiai esti pradžia užsidegimo gur- 

klinio išsišakojimo, užsidegimo plau
čių arba ir džiovos. Kosulys nuo perša
limo jau reiškia nepaprastą stovi kvė
puojamų kanalų ir plaučių. Ką daryt? 

Sev. balzamas plaučiam.
Urnai prašalina kosulį, paliuosuoja 

skreplius, ramina suerzinimą ir kvėpa
vimą daro normališku. Sunkiausias 
peršalimas prapuola jo gydančia 
įtekme, jeigu vartosite vienkart su Se
veros pilėmis nuo kosulio.

Kaina 25 c. ir 50 c. už bonką.

DAKTARO PATARIMAI DYKAI

CEDAR RAPIOS

50,000 KNYGŲ
DYKAI DĖL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyra Ligonia

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygelė. Ta knygelė paša kis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
"užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei iaigydyte 
bamosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelėdel 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 knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum. omas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., E.701 Northwestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, III. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, j u.s u abgarsinta knygele.

SKaiT a KITĘ i tilSYBE.
Malonus pone gydytojau.

Šluotai Jums apn iškių kad iš nialuučs pono Dievo, jau daugiau 
nesergu vidurių ir kūno silpnybėms teip ir a.-ių nesveikumų, kurte 
mane vargino pirmiau. Dabar prisiunčių savo paveikslą, nes mano pati 
ir vaikas teipat yra sveiki, pasidekavujant Dievui. Linkimia Jums ant. 
gero, su atsidavimu

JOZEF KLSSLAN, P. O Bos 8. Tremley, Grasselli. N. J.
Tokie tai padekavonin laiškai daugiau ateina Collinso Medikai In

stitutui. Kreipkitės į tų Istitutą gydytis, o žinosi kad i ju rankas atsi- 
daviai. tai apturėsią liekarstąs, kurios Tau yra reikalingos, šviežias 
ir sudrutinančias sveikata. Atsišaukiant arba rašyty. adresuoti:

The Collins N. Y. Medical Institute
140 WEST 341h S1REET, NEW YORK CITY

Dr. S. E. Hyudmau, Medikai Direktorius.

fej

ListiMSzkas D-ras M. Ziselman. 
7 l’arnieuter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
uau pas kmingia- 
usiai. A.-eikit tie- 
siok pa» mane i 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik! 
S vakUre. Telepl. na

TEMYKIT! TEMYKIT!
Męs turim didžiausi skyrių Kalėdi
nių daiktų visame laisto ie. Ciga
rai. tabakas ir cigare-ai ant že
miausią prekių, [vairus saldumy 
nai ir pačtakortcs. Pirma, negu 
pirksi kitur, ateik pas mus.

S. B. KLE1N
228 Broadivay

kampas C st.
South BOSTON, Mass

NUMAŽINTOS PREKES

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ
«iagu neturi mano kataliogą rašyk šęndieu o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

kleruetti, trųbų, koncertinų ir daugybį kitokių mozikališkų instrumentų. Visto au 
kso 14 K. šliųbinių žiedų, dziėgurių, lenciūgų, špilkų, kolcikų. kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
ino masvnukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik raudasi lie- 
tuviškoi kalboj,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikensiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink kotivertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei a! da
ryta, prekė su prisiuntimu $1,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtin: 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę ki' ■ 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dfkavoja už ižsrydynm. 14 K 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.oo. pr;s: > Ibi

i kitę savo 'ikrą adre-ą ir už 5.- marke o apturėsi - ■> r 
talogą dysai su 4.’:> paveikslais irlŪOO naudingu d 

Štomikatn, agentam ir pedlioriani parduodu vi-.
vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas ti 
gausite, teisingus tavoms.
KILKEVVICH. 112 Gratid St. Broo’a'yn,

Naujų Metų ant sekančių daiktų 
Taigi pasinaudokite iš progos.

ltis ilunting auksuotaslaikrodė- 
ls dailiai išgraviruotas, su Wai- 
thatn arda El.in viduriais, papra- 
sta prekė sTS.OO. o dabar......... S
V isiems Am -ikoj žinoma, ki kie 
yra Elgin ir U a tliam laikriuleliai.

uriuos mes gvaianiuoja"' ant 20 
metų. Jeigu jis gerai m-o. jeigu 
įH-rmainys spalva atsiusk jį mums 
atsral. «> mes tai. nusiųsime l>au:a. 
Ju yra tik paskirtas skaitlius: 
užslsakyl. givilai ir atsė sk M<>ne 
Oriier arba užsimot i si atsiimi

Adresuokite:

LIETUV15ZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

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

Soliteri
landas.

Todėl.
nors liga.
jaus prisiųsti D-rui Thomson'ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųstajam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigydęs. Išgydy
mas gvarantuotas. Patarimai veltui.

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

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavoi savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda ran

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 stisine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

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

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

TABAKO NAUDOTOJAM "
Padekit mums apgarsinti mųsą tabaką tarp savo draugų, o męs duosi- 

sime jums šį fonografą dykai. Nėra tai koks instrumentą', žaish-i. k-ip 

tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti kaipo premiją, bet tikrai gera ;š 
kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (graniaf mas).

Kada panorėjęs jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai, 
kone- rtą kokios suklerusios 
monikos ar smuikos cypimą, 
koncertą didelių helių arba or 
chestros. dainas garsiausių <la niu 
juokingas ir užimančias žodžiu 
.— viską, ką tik norėtum į-giisti. 

galima pritaisyti Paklausk artimiausioj možikališkų instrumentų krau 
t'įvėj, o apie kalbamąją mašiną‘-King’’(Karalius) dasižinesi. jog ją 
pardavinėja po $15.00.

Męs norime, kad jns padėtiimet mums pngarsjnti musą geriausi 
TABAKA CIGAKETVMS II.* PYl’hEds/

Mes prisiąsim jums visokio tabako po biskį. Aus'riško. Bosniško. Herco- 
giško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKU’ ižOdol. Jąs le >gi n galite ta 
tabaką parduot savo draugams, nes įai yra g ri:i įsias iabakas Ta
li a k a s yra tas pats, kurį jąs t e i p noriai r ū k <• t Euro 
p o j. t a b a k a s. k u r į j u s d ra u g a i m y I i nemažiau užjos. 
Apimt es mus tabaką, rekomenduok jį savo ilr i tms ir >ei jis įi> iu> p.i.a- 
liks, duok jiem mus vardą ir adresą ir leip padėsi mums n: garsini i. Pž 
tai męs duosim jums visaidykai mąs ‘ •King” fonogral ■ Yra tai v. 
matele proga gautdovana. Pž tabaką rokuosim męs jumsGdol. PriGęsk 
iš kaino.'idc. (št mpoms), o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. Apžitnėjęs. 
_ei rasi gerais, užmokėsi e.rpreso agentui likusius £5.50 ir pasiliksi ji.es

PI N iGl’S sugrąžysime kiekvienam, kurs bus neužganėdintas 
Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai. k> I męs nei .r: ii.risi 
jog musą kompanija yra ganei inai apgarsinta. Todėl patartam ne- 

atideliot. jeigu norite gaut musą fonografą dykai.

EUROPEAN TOBACCO (X). 
33 E(‘<»nanl st., Dept. < i, A’ew York, X. Y,

f*" 
i s

Paprasta preke $21.00
Dabar tiktai $11.75

Mes užpir i orke
fabriką ir todėl galim pardai inėt i 
pu<ę paprast s pre ės Męs tur 
daugybę kitokią mažnu-žiu. ku iuos 
teipgi per p i»ę pr»-k*-s juirdiiou. iii. 
Jei gyve.ii neini nuo Bostono. I:n už. 
simokės atvaž.iuo i y pati-k.vi pas mus 
Steliuok greitai, nes męs nedaug :;u 
ju turim.

PASARGA. — Męs duodam kiek
vienam kosi u rneriui kalėdiniu dova
ną Jeigu esi pas mus kada nors ką 
pirkęs, atnešk kvitelę ir gausi dova 
nu. Neužmiršk mus vardo ir adreso:

J

GARSUSIS NEW YJSKO DAKTARAS

Ferdinand Haktmann M. D
S E.

sergi, nesikankink, bet pribuk ;Jei

Meidžiame kreiptis šiuo adresu;

o:

ą parašyk pas mane, aš išgydysiu!

:• 30 metą daktaravę 
medicinos mokslą 
, veikmę, kurios

<1o žmogaus kūną, 
u n i versi t etą per 20 
tižiau 1 lidžiamjam New Yorkfe i 
VYRUS IR MOTERIS ir iš- ; 
gydžiau greitai ir gerai. <!

JO metą atsidavęs mokslui ’ 
praktikavojau Paryžiuje, Lon J, 
done, Berline ir Peterburge. ; 
surasdamas naujausias gyduo J 
les išgydymui visokių ligų. Su- i; 
grižus iš Europos daktarų bend-« 
rovė išrinko savo pirmsėdžiu; o J 
dabar užkviečiu sergančius vi-« 
šokioms ligomis, nes paaukauju ' 
visa savo mokslą sergantiems. !

ęs, tyrinėt 
ir gyduo- 
geriausia 
Pabaigęs 
metų gy

SeeiJ-uk mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius zsgy-\ 
(lysių, nes l>e sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui.« 

PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija į medicinos mokslo pr6- , 
gresą; katrie to nedaro, negali sergančią išgydyti, nžtai kad užrašo gyduoles ] 
ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams ; 
nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant į mokslą, kad < 

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES. ! 
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokią ligą. 
NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!

Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie- 
uos ligos; už. tai ir daugiausia sergančią išgvdžiau ir tuos, ką kiti' 
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai' 

tikrai apturėsi sveikatą. ;
r» \ c \ \ • Sergėkis garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom-
1 AoAKLrA. panijų šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net ; 
numirusį daktarą Kalinsą garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai. , 
jog geras daktaras niekad už algą nebemaus. Matant tokias neteisybes, kad 1 
apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos , 
išgvdžiau. kad serganti žinotą kur atrasltikrą pagelbąsveikatai, apsigarsinau. (<.

ABS1MU JUS IŠGYDYTI
nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, koją, pečių ir šonų. J 
Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedirbima vidurių.' Galvos skausmą, širdies. Ų 
inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per- ; 
š ilimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykime. l>yspe- J 
psijos. neuralgijos bei nervų ligos: teip-pat nuo sauž.agystes ir iš to įgautų , 
nesveikumų, sekios nubėgi tuo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių už-sikre- ; 
čiamų kavarieriškų ligų — nudegimo. Teip-pat MOTERŲ: skausmingų ir ! 
nereguliarišku mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų: ' 
nepaisykite. iTad kiti daktarai Jums nepagelbėjo: aš kad apsiimu tai ir išgv-' 
dysiu šviežias ir užsisenėjusias Mgas. Butų geriau, kad iš karto pas mane,; 
atsišauktum, pirmiau negu kur kitur; jei no asabiškai. tai parašyk lietuvis- < 
kai, nėra skirt umo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus 
savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles., 
kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit. sveikatą, be skirtume 
kaip toli gyvenate Amerikoje. Kanadoje, Anglijoje ir kitur. Biednus gydau dovanai!)

DR. FERDINAND HARTMANN M. D
> 218 E. 14-th st., New York City.i

Į ofisą ateinančiusv priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų. 
Šventadieniais nuo 11 iki 1 po pietų.

/(


