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Iš R u si j o s.
Dumos atidarymas

Nors apie durnos atidary
mą jau rašėm, bet dabar 
„Lietuvos žinios” praneša 
apie tai plačiau; praneša tą, 
ko telegramuose visai nebu
vo minima. Posėdį atidaręs 
caro prisiųstasai įgaliotinis 
Golubiovas. Jam Durnos na
rius caro vardu pasveiki
nus, dešinieji ėmė šaukti 
”Lai gyvuoja caras,” o kai
rieji ”Lai gyvuoja konstitu
cija !”

Po to durna pradeda rin
kti pirmininką.

Darbo kuopa ir soc.-dem. 
praneša, jog jie nedalyvau
sią Durnos pirmininko rin
kimuose ir apleidžią salę.

Balsų daugumos pirmi
ninku išrinktas buvęs III 
Durnos pirmininkas, spali- 
ninkas Rodzianko (251 bal
są už ir 150 prieš).

Dešinieji ir nacionalistai, 
matyt, nesitikėję tokios pa
sekmės. demonstrativiškai 
išeina iš salės. Padėkojus 
už išrinkimą ir pasakius 
tam tikra prakalbą Rod- 
ziankai, Durnos posėdis pa-

Sušaudė 11 jurininkų
Sevastopoli j sušaudyta 11 

jurininkų, nuteistų už riau
šes mirtin; 5 esą vieton mir
ties bausmės paskirta ka
torga.

„Neatsargumas”
Vladikaukaze buvo tokis 

atsitikimas: miestsargis, pa
matęs keletą žmonių besi- 
mušant, ištraukęs revolverį 
ir peršovė vieną mušeiką. 
Už tokį ”neatsargumą” tei
smas nubaudė jį 3 metams 
kalėjimo.

Vyriausybės įsakymai
Vyriausybės kalėjimų val

dyba išsiuntinėjo guberna
toriams aplinkraštį, kuriuo 
įsako ištremiman ir kator- 
gon pasmerktus ligonius- 
kalinius neleisti gabenti su 
sveikais drauge, bet palai
kyti juos ir apgyvendinti 
bent kokiose visuomenės 
prižiūrimose įstaigose. Kai 
kurie gubernatoriai, neturė
dami savo gubernijose tokių 
įstaigų, kreipėsi į vidurinių 
reikalų ministerį, klausda- 

i mi, kur jemš įdėjus tokius 
kalinius. Vidurinių reika
lų ministeris, susitaręs su 
tiesu ministeriu, paaiškino, 
jog įstaigos, globojančios vi
sokias prieglaudas turi sa
vo lėšomis ligonius-kalinius 
laikyti nors ir kitų guberni
jų prieglaudose. Tas pats 
aplinkraštis aiškina toliau, 
jog paskirtą laiką išbuvu
sius kalėjime kalinius-ligo- 
nius negalima ilgiau versti 
kalėti; taip pat negalima 
pavesti jų giminių arba val
stiečių globai, bet būtinai 
reikia atiduoti į bent kokią 
prieglaudą.

Išaikvojo.
Rostove ant Dono revizi- 

joninė komisija, darydama 
netikėtą amatninkų valdy-
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ziankai, Durnos posėdis 
sibaigė.

Abelnas žmonių 
bruzdėjimas

Rygoje vis da nedirba 20 
spaustuvių.

Rygos spaustuvninkai-vo- 
kiečiai buvę išrašę iš Vokie
tijos 60 darbininkų ; bet ke
li j šie sužinoję, jog jais no
rima pamainyt streikuojan
čius darbininkus, sugrįžo: , _ .. .-.atgal -bos kasos pertiknmmą, ra-

Mintaujoj gubernatorius ‘ d o išeikvotus pinigus. Kaip

i

ŽINIOS IŠ VISUR.
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reikalingi. Bet dabar Rusi
ja tai paskolai pasipriešino. 
Ji sako, kad chiniečiai tuos 
pinigus nori suvartot kariš-

IS AMERIKOS.

pasodino 5 raidžių statyto
jus kalėjiman nuo 3 iki 12 
sąvaičių už kurstymą prie 
streiko.

Rvgoj sustreikavo 6 tuk- 
................................. 1 nu-stančiai darbininkų dėl 

teisimo 17 jurininkų.
Universitetuose buvo 

darytos demonstracijos 
reiškimui protesto: 1) 
nuteismo 17 jurininkų , 2) 
dėl nužudymo katorgoj poli
tikos prasikaltėlių ir 3) pa
minėjimui Tolstojaus mir
ties sukaktuvių.

Peterburge ir Maskvoj 
nubausta laikraščių už 1300 
rublių.

Nubausti juodašimčiai
Juodašimčiai išmušusieji 

Kijeve langus ukrainiečių 
redakcijoms —• nubausti 3 
mėn. kalėjimo.

Be popo nevalia laidoti 
numirėlių

Minsko gub. buvęs tokis 
atsitikimas: mirus vienam 
ūkininkui,jo vaikai paprašę 
popo palaidoti, bet negalė
dami užmokesnio suderėti, 
ėmė ir pakasė tėvą be popo 
maldų. Už tai dabar teis
mas nubaudęs 1 — 2 mėn. 
kalėjimo. 2 po 15 dienų ir 
ketvirtai i nepilnametį sūnų 
7 dienoms.

pa-
1S- 
dėl

didelė išaikvotoji suma, dar 
nežinia.

Vėl Iliodoro skandalas
Peterburgas, 21 gruodžio. 

— Atsižymėjęs savo skan
dalais šventikas Iliodoras, 
kuris pastaruoju laiku buvo 
aprimęs, dabar vėl sukėlė 
tarp stačiatikių dvasiškijos 
skandalą. Kelios dienos at
gal jis paskelbė, kad jis atsi
sako nuo stačiatikių tiky
bos. švenčiausiasis rusų 
bažnyčios sinodas tuomet 
pranešė, kad jis Iliodoro ba
žnyčią Caricine (Saratovo 
gub.) pavers į vienuolyną 
arba ligonbutį. Prieš tai su
kilo 8,000 Iliodoro šalinin
kų. Jie pranešė sinodui, kad 
tuojaus apskųs jį ant 500 
tūkstančių rublių, jeigu jis 
bandys tą bažnyčią panie
kinti. Paskui jie nusiuntė 
Durnos spaliečiams telegra
mą, reikalaudami, kad Ili- 
odoro užpuolikai butų ati
duoti žmonių teisman. Iš
rodo, kad stačiatikių bažny
čia plis pusiau.

Patrauktas teisman
Buvęs komandierius Bal- 

chovsko pulko Tarionovas, 
pulkininkas Gvozdevas ir 2 
valdininku patraukti teis
man už išeikvojimą 100,000 
rublių pinigų.

Areštavo vokiečių orlaivi- ; kiems tikslams Mongolijoj 
nmK3- ; (prie kurios pati Rusija sei-

Gray, Francuzija. — : les varvina). Tokiems, gir- 
Pereitoj pėtnyčioj francu- di, tikslams nė viena valsty- 
zų policija areštavo vokie-. bė neprivalo Chinijai sko- 

!čių orlaivininką, kuris pa- lint pinigus. Mat, Rusija 
gedus orlaiviui nusileido 
netoli nuo čia. Bet ištyrus, 
kad jis nėra vokiečių šni
pas, paleido.

Vengrijoj apsireiškia 
socijalizmas

Nors kunigija keikia so
či jalistus apsiputojus, bet 
gyvenimas reikalauja per
mainų ir jos įvyksta. Štai 
iš Vengrijos praneša, kad 
Budapešto miesto valdyba 
steigia jau municipalines 
(miestui priklausančias) 
krautuves, kur žmonės gau
na daug pigiau valgomus 
daiktus ir drapanas, negu 
privatiškose krautuvėse. 
Kaip matot, privatiškoji 
nuosavybė tuojaus išeis iš 
mados. Taigi apsireiškia 
jau tokia tvarka, kurią męs 
vadinam socijalizmu. Gy
venimo pabrangimas pats jį 
priskubina.

Morai apsupo Afrikoj 
francuzus

Iš Morokkos telegrafuo
ja, kad Mogadoro apielinkėj 
vietiniai sukilėliai (morai) 
apsupo 2 kompanijas fran- 
cuzų kariumenės. Morų e- 
są tokia galybė, kad fran-

Gaisras dirbtuvėj.
Springfiel,Mass. — Wa- 

son Car Co. dirbtuvėj 19 
gruodžio užgimė gaisras. 
Nuostolių padaryta į $300,- 
000. Ugnį gesinant sužeista 
4 ugnagesiai.
Peršovė moterų užpuoliką.

Chicago, III. — Jau bus 
koks mėnuo laiko, kaip 

i šiaur-vakarinėj miesto da
li j beveik kas vakaras bu
vo užpuldinėjamos moterįs. 
Ir štai 20 gruodžio policis- 
tas pamatė, kad tūlas vyras 
griebė moteriškę ir pradėjo 
ją traukt į tuščią namą. Po- 
licistas šovė ir užpuolikas 
pabėgo. Paskui policija jį 
rado kraujuose paplūdusį 
ir suėmė. Pasirodė, kad tai 
vedęs žmogus ir turi jau ke
tvertą vaikų. Jis pats pri
sipažinęs, kad užpuolęs jau 
apie 20 moterų. Jo vardas 
John Wenght.

$150,000,000 naujiems do
kams.

New Yorko miesto valdy
ba nutarė įtaisyti didžiausią 
municipalinę (miestui pri
klausančią) prieplauką pa
saulije, kuri užims daugiau 
kaip 3 mylias Brooklyno pa
kraščio.

Užgriuvo kasykla.
Pittsburg, Pa. — Iš Clin- 

ton pavieto praneša, kad te
nai užgriuvo anglių kasyk
la su 35 angliakasiais. 2 dar
bininkai liko užmušti.

Taftas apsigyvens New 
Havene.

Prezidentas Taftas priė
mė pasiūlytą jam profeso
riaus vietą Yale universite
te ir prašė jau savo draugų, 
kad pajieškotų jam New 
Havene parankios vietos 
apsigyvenimui.

Kongresas užsidarė.
Washington, D. C. — 19 Į 

gruodžio Suvienytų Valsti-į 
jų kongresas užsidarė iki 2 
sausio.
Atrado nuskendusius oriai- ma, Indianapolije eina dide- 

vininkus.
Los Angeles, Cal. — 19 j 

gruodžio atrasta jūrėse la
vonai dviejų orlaivininkų, 
kurie anądien prigėrė.

Dinamitas prie banko 
durų.

Rumford, Me. — 19 gruo
džio prie Rumford National 
Banko durų vaikai rado 
bruselį dinamito ir laišką 
reikalaujantį $1,000. Laiš
kas nebuvo niekam adresuo
tas ir niekas po juo nepasi
rašęs.

Išduoda plėšiką.
Los Angeles, Cal. — De- 

tektivai suareštavo čionai 
pabėgusį iš Meksikos plėši
ką ir žmogžudį Prespero 
Sainz’ą, kuris savo laiku bu
vo Meksikos kariumenės o- 
ficierium. Pridaręs tenai 
šelmysčių, jis pabėgo į Cali- 
forniią. Dabar Amerikos 
valdžia jį grąžina Meksikon, 
kur laukia jo kartuvės.

Vaizba su Rusija 
pasididino

Washington. — Statisti-

Mat, Rusija 
bijosi, kad chiniečiai kartais 
tokia paskola pastiprinti, 
neišvytų jos iš Mongolijos.
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Taikos konferencija

Jau rašėm, kad Londone
■ nusivažiavo šešių didžiųjų 
valstybių pasiuntiniai, bu-; 
tent: Anglijos, Francuzijos, 
Vokietijos, Rusijos. Aust ri
jo ir Italijos, kad sutaikyti 
Turkiją su Balkanų valsti
jomis ir užbaigti karę. Po 
kelių dienų derybų nutarta 
tik tai vienas, bet svarbiau-, 
sis daiktas, būtent: Palikti 
Albanijai savivaldą, tik su j 
ta išlyga, kad Serbija turės 
atvirą kelią į Adrijatiškas 

Į jūres vaizbos reikaluose. Tą 
į nutarus, konferencija užsi
karę ir delegatai laukia ka- 
j ledų. Ant karės lauko tuo 
į tarpu kareiviai šala, skurs
ta ir liejasi kraujas .

Tuo tarpu turkų delegaci
ja gavo nuo savo valdžios į- 
sakvmą, kad su Greki- 
ja da nesitaikyt. Turkų pa-I 
dėjimas ant karės lauko 
link grekų netikėtai virtęs 
ant turkų naudos ir dabar: 
Turkija statvsianti didės-' 
nius reikalavimus. Taip pat 
.......................... kad 

ku- 
: rią paėmė bulgarai, turi būt 
I sugražinta turkams. Jei * « •

cuzai ištrukti negali jokiu į delegacijai įsakoma, 
budu. Adrianopolio tvirtovė,

Ispanijai gręsia didelis sugražinta turkams.
, streikas bulgarai reikalautų iš tur-

Madridas. — Neužsiga- i kų Adrianopolio išsižadėji- 
nėdinimas tarp geležinkelio | mo, pertraukt tarybas. Kaip 
darbininkų platinasi po visą’ matyt, Turkija da pučiasi ir 
Ispaniją. Darbininkai su- vargiai ši konferencija ga- 
bruzdo prieš kompaniją, ku- ! lės Balkanų karę užbaigti, 
ri atsisakė pildyti savo pri-i šiomis dienomis Turkijai 
žadėjimus, ir gali būt, kad 1 renka paskutines 
sausio bus apskelbtas gene- 
rališkas streikas. Valdžia 
rengia kariumenę. Jei kaip, 
tai galės kilti da ir revoliu
cija.

Bankierių streikas
Roma. 20 gruodžio sus

treikavo visi spekuliatoriai- 
bankieriai. Streiko prieža
stis buvo tame, kad ministe- 
rių pirmininkas Gioletti į- 
nešė Į parlamentą įnešimą, 
kad panašus biznieriai turi 
užsidėti po $20.000 kaucijos. 
Vadinas, streikas yra pro
testu prieš apsunkinanti į-testu prieš apsunkinanti 
statymo sumanymą.

Austrijoj krizis
Vienr.a. — Audimų ir 

dos išdirbystėj Austrijoje 
prasideda beveik krizis iš 
priežasties karės ant Bal
kanų. Fabrikantai turi par
davę balkaniečiams tavorų 
anie už $20,000,000, bet pi
nigų negauna nė cento.

Rusija priešinga chinų 
paskolai

Pekino laikraščiai labai 
pasipiktinę Rusijos politi
ka. Buvo sutarta, kad še
šios didžiosios Europos val
stybės paskolins Chinijai 
$125,000,000. Chinija nu
džiugo, nes jai pinigai labai

o-

savo pa- 
iiegas ir stengiasi jas pasta
tyt ant karės lauko, kad nu- 

Lgązdinti tuomi bulgarus ir 
: grekus.
Numeta nuožmų karalį nuo 

sosto
Munich, Bavarija, — Mi- 

j nisterių pirmininkas Bava- 
I rijos seime pranešė, kad 
i sausio mėnesije bus page
rinta šio krašto konstituci
ja ir naujas karalis užims 
sostą, o dabartinis Otto bus 
prašalintas.

Otto sėdėjo ant Bavarijos 
sosto per 40 metų ir buvo 
vienas iš pikčiausiu ir keis
čiausių valdonų Europoje. 
Jis nepažinojo nė vieno savo 
tarnų. Durįs pas jį visuo
met buvo atdaros visam na
me. Papirosus rūkydamas 
jis kas sykis uždegdavo vi
są dėžutę degtukų ir gėrė
josi, kaip liepsna ūžia .
Užmuštas turkų admirolas

Atėnai, Grekija. — Muši- 
je tarp grekų ir turkų lai
vynų, kuris įvyko 16 gruo
džio Dardanelėse, likos už
muštas turkų admirolas 
Halil Paša ir 4 oficieriai. 
Laivas taipgi likos sudaužy
tas, ant kurio buvo admiro
las.

!
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ba su Rusija žymiai pasidi- 
ka parodė, kad šįmet vaiz
dino. Iš Rusijos įvežta ta
vorų už 26 milijonus dolerių, 
o Rusijon išvežta už 25 mili
jonus dolerių. Rusijos ta- 
vorais buvo daugiausia o- 

j dos, vilnos, kailiai, daržo? 
vės ir sėklos; Amerikos gi— 

i mašinos ir audimai.
Apiplėšė pasiuntinį

Charleston, R. I. — 20 d. 
gruodžio, du uždengtais ma- 
skomis veidais vyrai užpuo
lė Alton Lace kompanijos 

‘ pasiuntinį ir atėmė $1,200. 
Užpuolikai pabėgo.

Meksikos revoliucija 
ir Amerikos kapitalas

Amerikos kapitalas Mek
sikoj daro didelį biznį. Bet 

| dabartinė revoliucija supa- 
raližiavo visą šalį ir tas ka
pitalas negali plėtotis. Tai
gi Amerikos finansistai, ma
tomai, daro pienus užsmau
gti revoliuciją Meksikoj, 
kad geriau tenai bujotų jų 
kapitalas. 20 gruodžio Wa- 

' shingtone buvo Amerikos 
! ambasadorius iš Meksikos 
ir tartasi, iš kurios pusės 
geriau butų pradėjus. Laik
raščiai spėja, kad nuvažia
vęs Meksikon musų ambasa
dorius visų pirmiausia pa
reikalaus vardan savo val- 

i džios, kad Meksikos valdžia 
apsaugotų amerikiečių tur
tą ir žmones. Suprantamas 
dalykas, kad Meksikos val
džia nuo to neatsisakys, bet 
apsaugot ji vistiek negalės, 
nes jei ji galėtų suvaldyt re- 
voliucijonierius, tai ji seniai 
jau butų revoliuciją nuslo
pinus. Bet ji negali. Revo- 
liucijonieriai užima čielus 
miestus ir šeimininkauja, 
kaip vyrai. Vadinas, val
džia negali apginti nė Ame
rikos žmonių, nė turto, ir čia 
bus proga įsikišti Suvienytų 
Valstijų valdžiai. Kitaip sa
kant, Amerikos kapitalas 
rengiasi užsmaugti Meksi
kos žmonių sukilimą.
Byla 40 unijistų baigiasi
Kaip skaitytojams žino-

lė byla, kurioje kaltinama 
40 unijistų. Valdžia su sa
vo detektivais pristatė vi
sus savo faktus, bet nė vie
nas jų neparodė, kad tie 
žmonės butų kalti. Dabar 
apginėjai pristatė savo liu
dininkus ir visiškai sumušė 
detektivų melagystes. Ap- 
ginimo advokatas pasakė 19 
gruodžio ilgą kalbą į grand 
jury, nurodydamas, kad ka
pitalistai norėjo tik suar- 
dyt šitą uniją ir todėl 40 jos 
vadovų liko apkaltinta. Bet 
gi nagrinėjimas parodė, kad 
kaltintojai neturi kuomi sa
vo apkaltinimo paremt. Val
džia remiasi tuomi, kad tie 
žmonės rinko aukas McNa- 
marų apginimui. Bet ar tas 
yra prirodymas, kad jie ėjo 
su McNamarais dinamituot 
namus? Jie galėjo visai ne
žinoti, kad McNamarai to
kiais darbais užsiimdinėjo.

Išrodo, kad visi jie bus iš
teisinti. Taigi butų kitas 
nenusisekęs pasikėsinimas 
ant organizuoto darbo po 
Lawrence’o tragedijos.
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Peržvalga
Rūpinkitės apie save

Brooklvno „Vienybė Lie
tuvninkų” džiaugiasi, kad 
„Kova” papeikė „Keleivį,” 
kam tas atsakinėjo ant ”L.” 
užmetinėjimų. Girdi: „gai
lu, kad laikraščiai virsta ko
liojimų ir užsipuldinėjimų Į- 
rankiais...”

Ar girdėjote? Mazgotė 
(ach, atsiprašom — „Vieny
bė Lietuvninkų”) kalba apie 
švarumą!

Toliaus ji džiaugiasi, kad 
teismas nubaudė „Keleivį,” 
anot jos, už „šmeišimą.”

Nereikalingas tai džiaug
smas. „Keleivis” nubaustas, 
tas tiesa, tik ne už šmeiši
mą. Jis nubaustas už tai, 
kad aštriai kovoja prieš da
bartinę kapitalistų tvarką 
ir dvasiškuos šunybes. Pa
rodyti visuomenei teisybe; 
parodyti, kad kunigas per
daug neteisingai žmogų iš
naudoja, ir įvardinti to ku
nigo vardą, tai kapitalistiš
ko teismo akise tas yra jau 
šmeižimu. Ir už panašų 
„prasižengimą” “ ..........
buvo nubaustas, 
peal to Reason” 
nubaustas ant $500 už tai, 
kad išvilko i aikštę kapitali
stų šunybę laike Movero, 
Haywoodo ir Pettibone’o 
bylos. Tas irgi buvo pava
dinta „šmeižimu.” Dabar 
laikraščio „Citizen” redak
torius drg. Lunn pasmerk
tas 5-kiems mėnesiams ka
lė jiman už tai, kad nuvažia
vęs į Little Falls pasakė 
streikieriams prakalbą ir 
savo laikraštij aprašė poli
cijos ir teismų žvėrišku
mus. Lawrence kapitalistai 
draugėj su katalikų dvasiš
kąja būtinai norėjo nužudy
ti Ettorą ir Giovannitti už 
tai, kad tie padėjo 23,000 au
dėjų iškovoti truputį dau
giau duonos. Kaip matot, 
žmonės ir laikraščiai bau
džiami už teisybę, o ne už 
šmeižimus. Teisybė pas tuos 
ponus vadinasi šmeižimu. 
Juk ir p. Sirvydas sakė, kad 
„Keleivis” šmeižia ypatas 
išvilkdamas į aikštę tuos du 
tūkstančiu TMD. knygučių. 
Ir be abejonės teismas butų 
pripažinęs „Keleivį” už tai 
kaltu, jeigu jis butų tuomet 
apskųstas, nors męs gerai 
žinom, kad tas buvo šventa 
teisybė ir p. Sirvydas vėliau 
pats tai paaiškino ir už tas 
knygutes atlygino. Bet nors 
tas ir teisybė, sulig Įstaty
mų to skelbti nevalia. Mat, 
stambus kapitalistai ir tru- 
stai, ką apvagia ir plėšia 
žmones kaip aršiausi raz- 
baininkai, su pagelba politi
kierių apsirūpino tokiais 
teisėjais ir įstatymais, ką 
angina jų šunybes. Ir skelb
si tuomet tesvbę—eisi prieš 
įstatymus. Pavyzdžiui, pa
sigėręs jūsų kunigas padarė 
skandalą. Šimtas žmonių 
matė, kad jis buvo girtas. 
Bet parašykit jus į laikraš
tį, kad jūsų kunigas yra gir
tuoklis ir skandalistas, sulig 
įstatymų tas bus kriminali- 
šku šmeižimu ir jei kunigas 
jus apskųs, jus busit nubau
sti už „šmeižimą,” nors šim-

„Keleivis’’
Juk ”Ap- 
irgi buvo

vyrukai, kad „Keleivis,” 
„Kova” ar „Laisvė” virsta, 
anot jus, "koliojimų įran
kiais.” Pas mus nėra jokių 
koliojimų. š Nesidžiaugkit, 
kad „Keleivis” liko nubaus
tas. Jus rūpinkitės tik apie 
save. Nors su juodąja ar
mija jus nekovojat ir kapi
talistų šunybių neatakuoja
te, bet jus šmeižiat nepatin
kamas sau ypatas, o už tai 

Į šios šalies Įstatymai irgi 
baudžia...

Kalėdinis numeris neišėjo
Buvom andai rašę, kad 

ant Kalėdų išleisime didelį 
„Keleivio” numerį, tokį, 
kaip buvo kuniginis ir kiti 
jam panašus. Bet prieš pat 
Kalėdas sumanėm išleisti 
kalendorių. Tas užėmė tiek 
darbo ir laiko, kad apie ka
lėdinį numerį nebuvo kada 
ir pagalvoti. Bet tikimės, 
kad skaitytojai mums at
leis ; užtai gi kiekvienas ga
lės gauti puikų kalendorių. 
Koks tas kalendorius yra, 
skaitytojas malonės pažiū
rėti į apskelbimą, kuris tel
pa šitam numerij, ant tre
čio puslapio.

„Draugas” sumuštas
„Draugas” liko sumuštas 

su visais savo davatkiniais 
argumentais ir „faktais” 
polemikoj su „Keleiviu.” 
Sumuštas taip, kad nežino
damas ką daugiau besakyt, 
atsisako nuo polemikos. Va
dinas. pasiduoda. Ura!... 
Katalikų „didvyris” puolė! 
Amen.—

I

Mano patemiiimai
Gauta ir greitungai

Kadaise visi savo kilties 
žmonės buvo dieviškais. Il
gainiui dieviškais likdavo 
vien perdėtiniai ir karaliai. 
Maža to. Vietomis toki ma
nomi dieviški valdonai ir 
stačiai likdavo kokios nors 
manomos tautos bočiais. 
Padėkim, žemaičių padavi
muose visi žmonės paeina 
nuo dieviškos žemaitės. Pa
našus dalykai dedasi ir ki
tur. Taip, ostgotų karaliai 
veda savo kilimą nuo Gau
tos arba pirmo goto, kuris 
neva buvo visų gotų bočių. 
Mus patriotai sušuks: „Jau 
pats Gautos vardas rodo, 
kad tai lietuvio butą!” Ir to
ki patriotai manys, jog jų 
neapsirikta, ypač sužinojus 
apie seniausią ostgotų (ry- 

itų gotų) užvardjjimą. Mat, 
kadaise * ostgotai vadinosi 
greitungais, t. y. kaip lietu
viškais greitais žmonėmis.

Ištikrųjų gi ne gotai pa
eina nuo „Gautos,” bet Gau
ta, pasilikęs manomu gotų 
bočių, paeina nuo „gotų.” 
Gotų gi užvardijimas pilnai 
atsako slavų užvardijimui, 
ir lietuviškai išvertus gau
tum „gerieji” (got-gut-ge- 
ras). Tokiu budu užvardi- 
jimai slavas (slovakas, slo- 
vencas), gotas (ir lietuvių 
perdirbtas gudas), germa
nas (gerulis, o gal ir lietu
vis, kaipo reiškiantis lėtas 
vyras) pilnai paraleliški už- 
vardijimai. Prie tokios pat 

J rūšies užvardijimų priklau- 
tas žmonių liudys, kad išti- so >r greitungas . žodis 
kruju jis buvo girtas. Jei greitungas” susideda iš 

’ -........................ ”ger’’ (_her) per
kreiptas į „grėi” ir ”tung,” 
ką pilnai atsako skandina
vų „ting.„ Skandinavų gi 
”ting” pilnai atsako lietuvių 
minia, tuntas. Ir taip, grei
tungas — tai garbingų žmo
nių kiltis.

Maru ir Mare su 
Marenomis

Indijos literatūroj Meru 
reiškia vietą, kur gyvena in- 
dusų dievai; tuo tarpu pas
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prirodvsit. kad teisybę ra-i sakmes 
šėt, tai sušvelnins tik baus
mę, bet vistiek jus busit nu
bausti. Tai tokius męs tu
rim Įstatymus.

Mes gi. pagal sveiko pro
to, šmeižimu pripažįstame 
tiktai tokį atsitikimą, kada 
neteisingai, tik dėl vpatiš- 
kos neapykantos, norima y- 
patą apjuodinti. Bet tokių 
dalykų „Keleivij” niekados 
nebuvo. Tokiais ypatų juo
dinimais atsižymi tik „Drau
gas” ir „Vienybė Lietuv- tos pat Indijos astrologus 
ninku.” Todėl nesirūpinkit,' Meru — tai šiaurinis polius?

deųs nebebus. Mokslas pri- 
rodo, kad žemė sukasi ap

dink saulę tik ačiū saulės 
spindulių šilumai (? Red.). 
Jeigu saulė užššaltų iki to 
laipsnio, kad vanduo ore 
(atmosferoj) negalėtų užsi- 
laikyt ir apdengtų visą že
mės paviršių, tai pritruktų 
spinduliams Ws šilumos, ku
ri suka žemę, taigi tas su
kimasis turėtų perkeist sa
vo normali stovi, o tas per
sikeitimas reikštų katastro
fą, užbaigiančią žemės eg-Į 
zistenciją (? Red.). Bet p. 
A. rašo, kad žemė vis eina 
prie to, kad likti dailiu ap
skritu kamuoliu, todėl jos 
visuotinas aptvinimas van
deniu yra neišvengtinas. 
Bet toliau p. A. tvirtina, ra
mindamas, kad žmonių veis
lė visgi neišiyksianti ant že
mės, nes žmonės prisidary
sią tokių laivų ir orlaivių, 
kurie mums rodosi tik sap
nu. Žmonės galės gyvent 
ant vandenų tuose laivuose 
ir ore. Hm, keista! Auto
rius savo fantazijoje ištikro 
užsimiršo, jog tik jo mintis 
nuskrido veidentuvės pa-. 
saulin, bet kūnas liko ant 
žemės ir krūtinė oru kvė
puoja, kitaip mintis neskrai
dytų. Jeigu tai butų atmi- 

. nęs, tai ir savo ateities žmo
niją nebūtų galėjęs palikti 
be žemės ir tokiame „ore,” 
kur nė lašelio vandens nėra 
(nes nukritęs ant žemės).

■ „Žmonės turėt tokius laivus 
ir orlaivius, kurie mums ro
dosi tik sapnu. ” Sakinys už
baigtas teisingai, nes nė lai
vo, nė orlaivio be žemės, t. y. 
be medžiagos sutverti ne
galima, jeib tik sapne. Ly
ginai tik sapne galima tvert 
žmones, kurie amžių amžius 
gyvena ant vandenynų be 
tinkamo kvėpavimui oro ir 
be maisto. Beje, p .Annto- 
nov tvirtina, kad mokslin
čių yra manoma, jog ateiti- 
je žmonės maitinsis elektra. 
Bet klausimas, ar elektra

! rasis virš musų van
deniu apsemtos žemės, netu
rinčios ant savęs tos atmos
feros, kurioje šiandien męs 
elektrą randame.

Mano nuomone ir spėji
muose reiktų daugiau pa
galvoti, kas kalbama, kad 
neišeitų biblijinę pasaka.

F. Rischus. 
Stebuklinga mokykla.

Iki šiol buvo žinomi tik 
. .. . . ’ stebuklingi advokatai ir jų

veikiausia yišasi institutai, kurie išgydydavo 
v - |per tiškus visokias ligas,

darydami beveik net opera- 
: cijas. Dabar gi atsiranda 
| ir stebuklingi pedagogai, ką 
I apsiima svietui mokslą iš' 
, savo mokyklų laiškais siun-! 
Į tinėti. Kas sakė ? Ogi p. i 
į Lukošius iš Waterbury. Jis 
jau garsinasi lietuvių laik- 

: raščiuose, kad atidarė to
kią mokyklą, iš kurios kiek- 

i vienam galėsiąs prisiųsti i
■ mokslo, kiek tik kas norės ir 
kokio norės. Ar ne stebuk-| 
lai? Reikia tikėtis, kad ne-' 
užilgo atsiras ir tokie me
chanikai, ką per laiškus ga
lės ir šieną farmeriams nu
plauti, ir bulves nukasti, o) 
gal net ir karves pamelžt ir 
sviestą susukti. Tuomet 
tikrai bus stebuklų gadynė. 
Darbininkų visai nereikės. 
Ir prie to jau einam. Musų 
tautietis tuoj parodys svie
tui, kad mokyklų lankymas 
visai nereikalingas.

Bet jus nesijuokit, pasa
kys p. Lukošius. Anglai ir
gi turi panašias mokyklas, 
taip vadinamas Correspon- 
dence Schools. Tas tiesa. 
Daugiausia jų pagarsėjusi 
scrantoniškė. Ji turi ga
biausius žmones, turi at- 
sispauzdinus tam tikras 
lekcijas, kurias kas sąvaitė 
siuntinėja, turi vadovėlius, 
žodžiu, sistema, kaip laik
rodžio mašinerija. Ir tai

Panašius žodžius męs ran
dam ir pas lietuvius. Lietu- 

Iviai jūres vadina ir mario
mis, o negyvu žmogumi lie
ka tas, ką jau numirė, ką 
mirusiu liko. Panašiai sako 
slavai ir kitos tautos, (pas 
slavus — smert, pas rymie
čius mors, mortis, liet, mir
tis, arba pas slavus— more, 
vokiškai — meer, liet, jurės- 
marios ir 1.1.). Visi šitie žo
džiai giminiuojas su Indijos 
„Meru” ir prasmėj - dievų 
vieta (kaipo mirusių vieta) 
ir prasmėj šiaurinis poliu- 
sas (kaipo už jūrių arba jū
rėse gulinti vieta). Kadan
gi Indijos Meru rišas su tais 
laikais, kada indusų bočiai 
gyveno da tolimuose šiau
riuose arti poliuso, tai męs 
galim padaryti išvedimą, 
jog tais laikais su indusų bo
čiais giminiavosi ir lietuvių 
slavų, germanų, lotinų bei 
kitų tautų bočiai, ką irgi 
gyveno poliariškose šalįse.
Germaniškoms marėms at

sakančios esybės pas slavus 
turėjo savo dievę, kaipo 
mirties valdonę, Marena va
dinama. Marenos užvardi- £ 
jimas giminiuojasi su lietu
višku žodžiu „marina,” pa
einančiu nuo „marinti.” Gal 

^slaviška Marena buvo ne 
grynai slaviška dieve, bet 
kartu ir lietuviška. Gana to, 
jog Marenos užvardijimas, 
paimtas iš lietuvių kalbos, 
pilnai sutinka su pavasario 
švenčia, kada mirties dieve, 
kaipo Marena, būdavo galu
tinai numarinama.

Žinios surištos su Mare
nos marinimu, siekia XIV 
šimtmečio. 1366 m. bažny
čia uždraudė cechams „se
nobinį ir prigijusi paprotį” 
—išnešt mirties pavidalą su 
dainomis ir burtininkiškais 
žaislais, kad tą mirtį upėje 
prigirdyti ir kad pasityčioti 
iš mirties, kuri jau niekam 
užkenkti nebegalės. 1366 m. i 
uždraudimą prisiėjo atkar
toti da kelis kartus, bet tąsi 
paprotis pas slavus taip ir 
pasiliko. Reikia patėmyti, 
jog Marena, kaipo mirties 
dieve, augštai rišosi su žie
ma, ir Marenos skandini
mas reiškė — žiemos skan-1 
dinimą. Pavasarij žiemą— i 
Mareną paskandinus imda
vo pavasarį garbint, šis da-| 
lvkas atsibūdavo verbų ne
dėlioj prieš velvkas. Tokiu 
budu pas lietuvius pasilikęs 
paprotis verbų nedėlioj iš-į 
ryto rykštėmis plakti lovoj

1 • v* • Igulinčius ’ 
su kadaise buvusiu žiemos 
plakimu ir su pasityčiojimu 
iš jos. Ir dabar lovoj gulin
čius rykštėmis tvoja, kad tie 
greičiau užbaigtų savo rei
kalus su buvusia žiema ir 
kad verčiau eitų pavasarį 
pasveikinti.

Z. Aleksa.

mokiniai baigia ją tiek pat 
žinodami, kiek žinodami ją 
pradėjo. Kiek tad naudos 
galės atnešti p. Lukošiaus 
mokykla? Plikis.

KORESPONDENCIJOS

Polemika 
ir Kritika.

Ar gali vanduo apsemti 
žemę.

Tokiu antgalviu „Kel.” 
No 50 tilpo p. Antonovo 
straipsnis, kame minėtasai 
autorius tarp kitko tvirti
na, kad saulė palengva at
vėsta ir, kaip tvirtina astro
nomai, ant jos darosi vis di
desni milžiniški atvėsę plo
tai, todėl girdi; galima lauk
ti, kad ilgainiui saulė atvės 
iki tiek, kad žemei duos vi
sai mažai šilumos, o tuo
met vanduo esantis ore, tu
rės nusileisti ant žemės.

Tokiuose tvirtinimuose 
nieko ypatingo nebūtų, jei
gu p. Antonovas nebūtų už
simiršęs vieno dalyko savo 
spėjimuose apie žemės atei
tį, o ypač to, kad pirm negu 
saulė išgęs, žemė bus į ge
ležį sušalusi ir ant jos van-

Į

GARDNER, MASS.
Gruodžio 8 socijalistų 89 

kuopa buvo parengus dis
kusijas apie tai, kokios tak
tikos socijalistai turi laiky
tis, kad pasekmingiau eitų 
agitacijos darbas.

Nesąmonių, vaikiškų įsi
žeidimų ir tuščių pasididžia
vimų netruko; bet sveikų 
nuomonių, gilesnių minčių 
taipgi atsiranda.

Štai kai-kurie išsireiški
mai:

„Tik darbu galima būt 
socijalistų; bet vien tik to 
vardo ir raudono ženklelio 
neužtenka.”

„Ne taktaktiška socija- 
listui gaišinti liuosą laiką 
prie Įvairios rūšies žaislų 
bei pasilinksminimų; liuosą 
laiką reikia sunaudoti lavi
nimui savęs ir kitų.”

”Socijalistas turi būt vi
sur ir visiems simpatišku.” 

„Šis surėdymas tuno ant 
vietos tik dėlto, kad didžiu
mos protas nedaro progre
so.”

„Blogas išnyks pats per 
save tada, kada bus panai
kintos to blogo priežastįs, 
ką socijalistai ir padarys, 
reorganizuodami ekonomiš
kąjį žmonių padėjimą.” 

Šventakupris.
AMSTERDAM, N. Y.

Gruodžio 7 čionai likosi 
skaudžiai sumuštas vienas 
vaikinas, kuris būdamas lai
svų pažiūrų užėjęs į tikro 
kataliko saliuną, kur taip 
pat buvo prisirinkę dievuo- 
tų baro garbintojų. Ant 
vaikino tuoj užsipulta pra
vardžiavimais ir kad tas pa
sakė teisybės žodį „geriems 
katalikams,” ■ šie svkiu su 
karčemninku pasigriebę jį 
gana žvėriškai apdaužė. Gal 
butų nusiuntę laisvamanį ir 
pas Abraomą ant sūdo, jei
gu jam nebūtų pasisekę pa
bėgti iš rankų dievo tarnų.

Tai mat, kaip ištikimai 
dievui tarnauja musų kata
likai.

šventakuprių pipiras. 
LAWRENCE, MASS.

10 gruodžio atsibuvo I. W. 
;W. mass-mitingas. Kalbėjo;
J. Ettoras.

12 gruodžio buvo vienų i 
lietuvių mitingas ir 13 gr. 
lenkų mitingas. Ant šių mi- 

i tingų kalbėjo Ettoras. Nuo
dugniai išdėstinėjo darbi- * 

' ninku vargus ir priežastis.1 
J. Ettoras labai rūpinas pa
statyt Lawrenče IWW. kaip j 

. galima ant tvirtų papėdžių,' 
' dėlei to jis plačiai ir visapu
siškai išdėstinėjo IWW. tak- 

i tiką.
Lietuviškame skyriuje I. 

i W. W. buvo pakeltas klausi- 
• mas apie išleidimą laikraš
čio, organą lietuvių I.W.W. 
Sumanytojai aiškina: „At
sišauksime į kitus miestus, 
kuriuose tik yra skyriai I. 
W. W., sušauksime konfe
renciją dėl apkalbėjimo to 
dalyko ir viską padarysime, 
kas reikalinga laikraščio iš
leidimui.” Bet daugelis ki
tų nurodinėjo, kad netaip 
lengva laikraštis uždėt, ge
riau dabar paimt kokį nors 
lietuvišką laikraštį už orga
ną, ir patarė paimt „Kelei
vį” arba „Laisvę.” Bet dau- 
daugelis katalikų pradėjo 
šaukt, kad tie esą bedieviš
ki, (mat, da kapucino 
žodžių neužmiršo, kurs ir 
socijalistus ir jų laikraščius 
keikė) taip tas ir pasiliko.

Po kapucino pamokslų 
daugelis katalikų pradėjo 
šnairuot į IWW. Mat, kad 
lengviau butu užlaikyt sve-

i

tainę, IWW. rengia balius, 
nežiūrint ir adventų; kata
likai mano, kad ir kitų tikė
jimų žmonės turi jų adven
tus užlaikyti. Antra, kad so
cijalistai uoliai dalyvauja I. 
W. W. unijoj, o juk socijali
stai bedieviai.

Šiuom laiku darbai Law- 
rence sumažėjo, randasi 
daug bedarbių. J. V.

LEVVISTON. ME.
Gruodžio 14 vakare D. L.

K. Gedemino salėj atsibuvo 
LSS. 105 kp. parengtos dis
kusijos, arba abelna „Soci- 
jalizmo Mokslo” kritika.

Diskusantai buvo paskirti 
— apginė jais J. Liaudans- 
kas ir J. Krapovickas, o kri
tikuotojais F. Kaulakis ir P. 
Gurklis.

Ant visų užmetinėjimų p. 
Liaudanskas atsakinėjo aiš
kiai ir nuosekliai. Iš publi
kos neatsirado nė vieno 
priešingo socijalizmo moks
lui, išskiriant tik du apsvai
gusius, ir kurių vienas p. B.
L. uždavinėjo klausimus, 
kurių niekas negalėjo su
prast, ką jis kalba, o antras 
p. K. B-nis pasakė, kad jis 
nesąs matęs nė vieno iš lie
tuvių, kuris butų basas, ap
driskęs ir alkanas, ir kad be 
ponų negalima esą gyvent 
(žmogelis nė pats savęs ne
gali matyt). J. Liaudans
kas išrišo šiuos visus klausi
mus pavyzdžiais. Matomai, 
tų atsakymų sujudintas, iš 
publikos tarpo p. K-kas pri
bėgo prie pagrindų ir kad 
davė tai davė visiems po
nams, neskirdamas ir dva- 
siškijos, vienu žodžiu visą 
savo širdperšą ant skriaudi
kų išliejo; matyt, tas žmo
gus tų ponų gerai įskaudin-

j tas yra.
Reikėtų daugiau mums 

tokių vakarų.
D. G. Balčiūnas. 

CUMBOLA, PA.
Gruodžio 11 čia sustojo 

dirbę apie 1500 angliakasių, 
dirbusių Silver Creek Col- 
liery anglių kasykloj. Strei
ko priežastis, tai unijinės 
sagutės. Mat, nevisi darbi
ninkai turėjo tuos ”guzi- 
kus,” tai turintieji pareika
lavo nuo kompanijos, kad ji 
neturinčius unijos ženklelio 
atstatytų iš darbo. Kompa
nija su tuo nesutiko ir kilo 
streikas. Unijos ženklelius 
turinčių iš 1500 darbininkų 
randasi gal 50 žmonių, tai ir 
nežinia kuom nusibaigs tas 
streikas. Jeigu unijistus 
kompanija nepripažindama, 
pradės darbą, gal būti pa
sekmės bus gana svarbios.

J. B.
NORWOOD, MASS.

Labdarystės d-ja perLap- 
kričio mėnesi turėjo suren
gusi visą eilę šokių, kurie 
buvo laikomi visais mėnesio 
subatvakariais. Pelno at
nešė draugijai apie $38. Mat 
nedaugelis lankėsi į tuos šo
kius būtent dėl muzikantų 
prasto grajįnimo.

Lapkričio 23 grįžtant nuo 
šokių tūli vaikinai sumušė 
(?! Red.) merginą U. S. 
Mergina suskundė neetikie- 
tiškus jaunikius policijai 
ir vargšai turėjo užsimokėt 
po $10.

Gruodžio 2 atsibuvo minė
tos dr-jos metinis susirinki
mas, kuriame nutarta pirkti 
žemę pastatymui tautiško 
namo. Vieta labai gera ir 
lėšuos žemė $425. Pinigų 
turi.

Draugijos valdybon iš
rinkti sekanti nariai: V. P. 
Repšys, pirm.; A. Pratašis, 
padėjėju; M. Akelaitis, raš- 
tin.; M. Smalskis, iždininku. 
I direktorius įėjo pažangus 
žmonės.

Linkėtina, kad Labdarys
tės draugijos darbas kuovei- 
kiausiai apsivainikuotu gė
lais rezultatais. Aidas.
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turtų šaltinis — tai gamta.irBROOKLYN, N. Y.
14 gruodžio Tautiškam( kapitalas. Kad be gamtos 

Name buvo surengtas 19-tos 
socijalistų kuopos vakaras 
su prakalbomis ir scenišku 
perstatymu, šokiais ir kitais 
žaislais. Visų pirmiausiai 
kalbėjo S. Michelsonas, „Ke
leivio” redaktorius. Jam tik 
pasirodžius, publika suplojo 
garsiai delnais. Aš pats jo 
kalbos negalėjau girdėt, nes j 
kitam ruime buvau užimtas 
darbu, todėl negaliu jo ir, 
kritikuoti, tik tiek galiu pa
sakyti, kad gird ėjusieji la
bai gėrėjosi. Kaslink pers
tatymo, tai šiuom kartu iš
ėjo negeriausia. Ypač Pet
ras turėjo geriau lošti, kurio 
svarbiausia buvo rolė. Pub- j 
likos taipgi buvo nedaug — 
į 300. Mat, „adventai.”

Ant rytojaus, 15 gruodžio 
toj pat svetainėj drg. Mi
chelsonas turėjo paskaitą: 
„Kodėl kunigai priešingi 
socijalizmui?” Pirmiausia 
paaiškino, kad netik socija
lizmui, bet ir kiekvienai 
naujai idėjai žmonės visuo
met buvo ir yra priešingi, 
nors paskui ta idėja lieka tų 
pačių žmonių religija. Kri
stus buvo pakartas ant kry
žiaus, sumuštas ir apspiau- 
dvtas vien tik dėl to, kad 
skelbė naują idėją. Šian
dien žmonės tą Kristų šven
tu vadina, o jo idėja plati
nasi kaipo žmonių išgany
mas. Toliaus, kada Kolum
bus sumanė pasiekti Indi- 
jas, važiuojant iš kitos pu
sės žemės, jis liko išjuoktas 
ir nepilnapročiu pavadintas. 
Bet Kolubus ant to nepaisė 
ir atliko didelį darbą — 
nors Indijų * nepasiekė, bet 
atrado Ameriką. Da to
liaus, Stefensonas išrado 
garvežį. Žmonės ir tam ne
tikėjo. Susirinkę jie rėkė, 
kad jis nevažiuos; bet kada 
Stefensonas pradėjo va
žiuoti, tie patįs žmonės pra
dėjo šaukti, J<ad dabar Ste
fensonas savo mašinos jau 
nebesulaikys. Bet jis ją su
laikė. Ir taip kiekvienam i 
naujam daiktui visuomet 
žmonės yra priešingi, nes 
negali to suprasti. F 
lizmas taipgi nauja idėja ir 
todėl taip daug turi priešų, 
bet praeis kiek laiko, o jis 
bus priimtas ir garbinamas 
daug plačiau, negu Kris
taus mokslas, kuris neapė
mė da trečios žmonijos da
lies.

Paskui išrodinėjo, kokius 
daro socijalizmui užmetinė- 
jimus kapitalistai ir jų a- 
gentai kunigai. Jie sten
giasi nužeminti socijalistų 
vadovus, buk tie apgaudinė
ja darbininkus ir traukia iš 
jų naudą. Jeigu socijalistų 
vadovai dirbtų ne dėl idėjos, 
o dėl naudos, tai jie krieptų- 
si į tą pusę, kurioj daugiau
sia pinigų, t. y. prie valdžios ■ 
ir buržuazijos. Veikiausiai į 
ir patįs kunigai, ir laikraš
čiu redaktoriai, kurie taip 
rašo, netiki savo melagys
tėms. bet daro tai tik už 
kapitalistų pinigus. Taigi į 
tik jie, kunigai,ir, tokie laik
raščiai, o ne socijalistai ap
gaudinėja tamsius žmones. 
Toliaus tie ponai daro užme- 
tinėjimus ir pačiam socija
lizmui, buk socijalizmas no
rįs panaikinti nuosavybę, 
turtus ir palikti pasaulį u- 
bagystėje. Ir tai yra melas. 
Tiems ponams turbut mato
si, kad turtai atsiranda ste
buklingu budu; jiems gal ir 
į galvą neateina, kas yra sa
vasties ir turto šaltiniu. 
Tik tėmykit, nes gali būt, 
kad ir jums nevisiems tas 
žinoma. Mokslas ir sveikas 
žmogaus protas parodo, kad 
visų turtų šaltinis yra tik 
vienas, o tuo šaltiniu yra pū
slėtos darbininko rankos! 
Kai kurie ekonomistai neno
rėtų da su tuo sutikti; sulig 
jų nuomonės, pamatinis

v*

suteikiamų mums medegų 
męs negalėtume nieko pa
daryt, tai kiekvienas su
pranta ir be tų ekonomistų: 
be vandens, be saulės švie
sos, be oro — męs negalėtu-1 
me ir piršto pajudinti; taip 
pat ir be derlingos žemės 
męs neturėtume ko valgyt 
nė kuom apsirėdyt. Bet gi 
gamta nesuteikia mums nie
ko gatavo. Tik darbininko 
rankos sutveria naudingus 
daiktus ir patį kapitalą. 
Tiesa, kapitalas sušelpia ir 
sustiprina produkciją, bet 
pats būdamas darbo vaisiu
mi negali skirtis nuo darbi
ninko triūso ir vadintis sa
vasties šaltiniu. Be darbi
ninkų kapitalas neturi jo
kios vertės. Tik įsivaizdin- 
kim sau, kad visą žemę ap
sėmė tvanas. Viskas liko 
sunaikinta, liko tik kunigai 
ir kapitalistai su savo ban
kais, pilnais aukso ir sidab
ro. Ką tuomet tie ponai su 
savo kapitalu darvtų? Jiems 
reikėtų pasiskirti vieną iš 
dviejų: dirbti, arba mirti 
badu. Tas jau aiškiai paro
do. kad kapitalas be darbo 
neturi jokios vertės.

Bet įsivaizdinkim sau da
bar kitoki paveikslą. Dalei- 
skim, kad tas tvanas sunai
kino visą dvasiškiją su viso
mis ios šventenybėmis, vi- 

kamTah’stus su ju knpi- 
o paliko tik vienus dar

bininkus. Turėdami kiek 
maisto, pasidarytų įrankius, 
nasistatvtų triobas ir už ke
lių metų galėtų sau sočiai 
gyvent.

Šitas pavvzdis mums duo
da aiškiai suprast, kad bur
žuazija ir dvasiški ją be dar
bininko negalėtų gyvent nė 
vienos sąvaitės, o darbinin
kas be tų ponų gali.

Toliaus kunigai sako, kad 
socijalistai eina prieš Die
vą, nori sugriauti bažnyčias 
ir panaikinti tikėjimą. Me
las. melas! Kas matė soci
jalistų programą, tas žino, 
kad socijalistai su Dievu ne- 

Sociia- kovoja. Socijalistai nori tik 
geresnės tvarkos nori reor
ganizuoti draugiją, padaryt 

J jos kūne operaciją ir kas y- 
’ ra nesveika — išmesti. Jei- 
’ gu jus sakysite, kad ši drau- 

eiįa yra sveika, tai pasaky
kit, kuomi jus vadinat pa
leistuvystės namus, kurie 
beveik visur skaitosi oficija- 

iliškai užtvirtinta instituci- 
ia? Jeigu ši draugija svei
ka, tai kas priverčia moteri
škę eit ant’ gatvės pardavi- 
nėt savo kūną? Kas priver
čia motiną bėgt nuo savo 
kūdikių ir vyro? O jei jus 
tam netikit, tai pažiūrėkite 
i laikraščių pajieškojimus! 
Tuo tarpu kunigai rėkia, 
kad socijalistai šeimyną pa- 

i naikins. Šeimyna jau pa
naikinta — kapitalas ją su
ardė. Nieko negelbsti jų 
šliubai, nė sakramentai, šei
myna griūva ir gana. Ir ji 

Ituri griūti, nes ji neturi 
(tvirto ekonomiško pamato. 
| Daugelis veda ne iš meilės, 
bet dėl biznio. Jauna mer- 

i gina teka už 70 metų senio, 
nes tas senis turtingas. To
kia šeimyna, vistiek kad ir 
su visais bažnyčios palaimi
nimais jį butų įkurta, yra 
prostitucija, nes mergina 
parduoda save už pinigus. 
O jei kuri pora ir iš meilės 
apsiveda, tai nedateklius, e- 
konomiškas skurdas prari
ja ir tą meile, ir visą jų lai
me: prasideda neužsiganė- 
dinimai, išmetinėjimai, gin
čai ir šeimvna krinka. Tik 
socijalizmui įvykus šeimyna 
bus pastatyta ant tikro pa
mato, nes tuomet žmogus 
galės ją užlaikyti.

Kunigai keikia socijalis- 
tus tik dėl to, kad tie neša

I

I

gadina kunigams biznį. Pa- 
rapijoną, mat, gali skųst tik 
tuomet, kada jis tamsus. 
Kunigas įbaugina jį velniais 
ir pragaro kančiomis, jis jau 
ir neša penkinę už dūšią. 
Apšvietesnio žmogaus jau 
taip neapgausi. Ir patįs ku
nigai netiki, kad pragaras 
yra, bet žmonėms jie to ne
sako, nes tas užkenktų jų 
bizniui. Jei kunigas pasa- 

, kytų per pamoklsą, kad nėrą 
pragaro, nėra velnio, tai pa- 
rapijonas, kuris laikė jau 
suspaudęs penkinę, paskir-į 

(tą už tėvo dūšią, kunigui jos 
jau nebeduotų. Kaip matot, 
kunigui penki doleriai jau 
žūva. O tokių parapijonų 
butų labai daug. Kunigai 
tai gerai supranta — ir su- į 
pranta, kad žmonėms ap-i 
sišvietus tokis jų (kunigų) ( 
biznis, paremtas ant žmonių 
apgaudinėjimo, turės nu- i 
pulti.

Toliaus drg. Michelsonas 
aiškino apie medegos nema
rumą. Medega yra amžina, 
jokiu budu jos sunaikint ne
galima, ji tik maino savo pa- 

; vidalą. Ir taip,^ sykį iš jos 
susidaro kopūstas, kitą sykį 
— žmogus ar kitokis gyvū
nas. Taigi ir žmogaus kū
nas yra amžinas, miršta tik 
jo pajauta — siela. .

Publikos prisirinko 
daug, kad da pirmą 
Tautiškam Name aš 
mačiau ant prelekcijos. Vi-

į

tiek 
syki

j kinas padavė klausimą, kurį 
kalbėtojas aiškino gana il
gai, bet labai neaiškiai. Po 
to da norėjo paduot keli 
klausimus, bet pirmsėdis už
darė susirinkimą.

Norint buvo nedėldienis 
ir įžanga dykai, bet publikos 
atsilankė vos apie 100 ypa
tų ; buvo kviesta rašytis prie 
kuopos, bet niekas neprisi
rašė.

10 gruodžio LSS 14 kp. 
turėjo teatrą pa vardu ”Va
gis,” komedija 4 veiksmių, 
parašyta J. Pleirio; veika
las nors iš turinio menkas, 
bet nupieštas juokingai, tai 
publikai maž-daug patiko. 
Žmonių prisirinko nemažai, 
daugiau 200 asmenų.

P. Lazdauskis.

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

Lapkričio 2 1912 atsibuvo 
„Lietuvių vakaras,” pareng
tas vietinės savišelpinės dr- 
jos „Diego.” Prieš lošiant 
buvo prakalbos; visupirma 
kalbėjo drg. J. Uoselis; pa
aiškino tautiečiams gyveni
mą ir mirtį garbingo musų 
veikėjo A. J. Vištelio (Viš- 
teliaucko), tik trumpai te
pasakė. Paskiaus deklama
vo F. Viliunas Vištelio eiles 
„Op! op, kas ten Nemunėli,” 
deklamavime truko energi

jos, (šioj deklamacijoj rei- 
u sentimentas 

negu energija. Red.) To
kalingas labiau

. , , _ . i*j*. • į’i x negusi klausėsi atidžiai, vik tar- yau kalbėjo drg. J. Didžio-

3D

Miko Petrausko

BROOKLYNE, 28
McCaddin Hali, kampas So. 2-nd ir Berry streets. Į

Tikietų kaina: 25c., 50c., 75c. ir $1.00 |

I
WATERBURY, CONN.

29 Gruodžio nrS 1912 m
Tautiškoj Svetainėj, 103 Green st.

Tikietų kaina: 25c. ir 35c.

v ■ (December)

Maloniai kviečia visuome atsilankyti. RENGĖJAI.
Pasarga: 5 Sausį 1913 m. M. PETKAU SKO koncer

tas bus Bostone, po bažnytinėj salėj, ant 5-tos gatvės.

tę suverst ant jaunos mer- vaikinas, (nesužinojau pa- 
gaitės galvos.

Štai sausi
prie kokio 
priveda girtuokliavimas ir

vardės) irgi pagirtinai ir 
ir gyvi faktai publiką labai labai užganė- 
sugyvulėjimo dino daugiausiai dainos.

„ . Po dainų buvo rodomi lie-
kaip musų, šventųjų vardais tuviški paveikslai, žodžiu 
prisidengusios, katalikiškos sakant atsilankiusieji galė

jo labai naudingai ir sma
giai laiką praleisti. Žmonių 
buvo pusėtinas būrys, bet 
anaiptol ne visi lietuviai 
kensingtoniečiai. Gal daug 
daugiau jų buvo tą vakarą 
užgulusių barą. A. V.

LIVINGSTON, ILL.
Čionai randasi ir lietuvių 

nemažas būrelis, bet alko
holis daugumą iš jų laiko 
dvasiškame apsnūdime. Be
veik visi dirbame anglių ka
syklose.

i Gruodžio 11 grįžtant iš 
darbo Antanas Šatkus ka
sykloje išnetyčių prisikišo 
prie elektrinės vielos ir li
kos ant vietos užmuštas. Ve
lionis buvęs nariu D. L. K. 
vytauto Liet. Ukėsų Kliubo, 
kuris ir su bažnytinėms ce
remonijoms palaidojo savo 
nelaimingą draugą .

Velionis buvo apie 40 m. 
amžiaus, paėjo iš Kauno g., 
paliko nelaimingą neregę 
moterį Lietuvoje.

M. Juozapaitis.
i

ATHOL, MASS.
; Kur tu žmogus negyven

ant 15 gruodž. parsitraukė tum, o kunigas visur tavo 
iš Nashua, N. H., kunigą (ce.i tą užuos. Užuodė jis ir 
Tylą, su tikslu, kad panaik”4’” 
kintų šliuptarnius ir nukir
ptų parapijonams kalėdines 
vilnas. Žinoma, ką jis ir at
liko bedievius išvadindamas 
vilkais ir kitokiais žodžiais, 
Sakė: 
nebijote, tai laukite po Ka
lėdų pribus tėvas kapucinas, 
ir jis jums viską parodys 
taip, kaip aš savo penkis pir-

! štus...” Rasi todėl kapuci
nas viską žinąs, kad kaip sa
kė pats pamokslininkas, ”tė- 

Ivas Kazimieras mėsos ne
valgo nė gyvos, nė žalios, nė 
virtos, nė keptos.”

Vilkas.
KENSINGTON, ILL.

TMD. 113 kp. 15 gruodžio 
turėjo savo vakarą. Statė 
ant scenos komediją „Dėdė 
atvažiavo.” Sulošta neblo
giausiai, nors nuo kai kurių 
aktorių galima buvo reika
lauti geresnio žinojimo savo 
rolės. Kai kurie lošėjai la
bai gerai savo roles atliko.

Po teatro buvo dainos. 
Solo sudainavo „Bočiai” p-lė 
A. Klimavičaitė; „Sniegas” 
— p-lė M. Horodeckaitė: 
smuikos muziką solo puikiai 
išpildė p-lė A. M. Dunduliu- 
tė. Dainavo taipgi vienas

draugijos tokius piktus dar- 
į bus netik kad nepasmerkia, 
I bet apgina ir prideda savo 
ranką ir pinigą, kad pragai- 

; sint nekaltą mergaitę, o iš- 
i gelbėt sugyvulėjusi savo na- 
I ri. Lai žydi katalikiškoji 
dora! B. P.

uais garsiai suplodami del
nais. Aš tikiu, kad drg. Mi
chelsonas, bus greitu laiku < jr nuosekliai, nurodyda- 

mtas priežastis vergijos, ir 
reikalingumą vienybės dar- 
bininkų klesai; ragino tver- 

Į tis i draugijas, palaikyti 
j darbininikškas įstaigais ir 
| 1.1.; publikai labai patiko, 
į Po prakalbu sulošė Že
pkaitės trijų veikmių vaizde
lį „Tris Mylimos,” lošimas 
'nusisekė pusėtinai, po loši- 
jmui buvo šokiai ir skrajo- 
j janti krasa. Publikos prisi
rinko pilna svetainė, ir skir- 
stanties buvo girdėt pagei
davimas tankiau tokių va
karu, iš ko matosi, jog visi 
buvo užganėdinti.

Uralas.

vėl čionai pakviestas, dėlto, 
kad publika taip buvo užga
nėdinta, kad geriau nereikė
jo. J. Gyvūnėlis.

TROY, N. Y.
3 gruodžio nuo operacijos 

mirė čionai J. Bindorius. Į 
šermenis susirinko daug lie
tuvių. Dievobaimingi su
klaupę ėmė poteriauti, o lai
svamaniai stovi. Priėjo V. 
G. ir sako, kodėl jus neklau- 
piat, ir padavęs vienam 
knygą sako: giedokit. Bi
jau, kad policija nesuareš
tuotų, tas atsakė. Tuomet 
V. G. su savo žmona ir už
traukė lietuvišką meliodiją, 
net svetimtaučiai pradėjo 

j rinktis apie namą. Vis tai 
i liekanos da puslaukinės mu
sų kultūros. Laikas butų 
iau užmiršti savo papročius, 
kuriais t-ik žmones juokina- 

( me. 7

I

nis, aiškino vargingumą 
darbininkų gyvenimo, aiš-

ROCHESTER, N. Y.
Gruodžio 15 LSS. 7 kp. 

parengė „debatus” ir disku
sijas, bet iš to visko mažai 
ką naudos turėjome, nes ne- 

Laikas butų~ suprasti, buvo kam debatuot. Debatų

I

kad kas buvo daroma Lietu- tema buvo ”Kas gali darbi- 
. Debatus 

turėjo laikyt J. Kalauckas 
su J. Stančiku, bet abu ne
galėjo nuosekliai savo pusės 
apginti ir debatai be rezul
tato pasiliko.

Diskusijos irgi nekaip iš
ėjo, bet kuopos nariai ener
gijos nenustojo, tik rengia 
antras diskusijos ant 29 d. 
gruodžio.

Tikimės, kad diskusantai 
bus geriau prisirengę ir pu
blikos susirinks daugiau.

žaibas.

voj, tai čia jau netinka. Lie- pinkus išgelbėt, 
tuvoj laike vestuvių šaudo, 
bet Amerikoj lietuviai to jau 
nedaro, nes čia policija už 
tai pasodintų į cypė. Gie
dojimas (geriau sakant — 
staugimas) šermenįse yra 
nemažesnis barbarizmas, 
kaip ir šaudymas vestuvėse.

Gorila.
BALTIMORE, MD.

Gruodžio 8 SLA. vietinė 
(kuopa turėjo prakalbas; 
j kalbėjo F. Živatkauskas, vi
są laiką stengėsi išgirt Sus. 
Nurodė, kad dabar viešpa
tauja skurdas tarpe darbi
ninkų ir siaučia džiova, bet 
tą viską galima prašalint, 
jeigu „įsišiurinsim” Susiv. 
Net ir tokius nuopelnus Sus. 
priskaitė, kaip tai išgavimas 
lietuviškos spaudos nuo Ru
sijos valdžios. Ir ką gi žmo
gus darys? Dalykas, apie 
kurį kalba, pusiau tuščias, 
išgirt tikrai teisingai nėra 
kuom, o girt reikia... Dėl 
atsakantesnio užganėdini- 
mo tautiečių, kurių Balti- 
morėj yra tik apie pora, ne
pasigailėjo pagarbint soci- 
jalistus, kas ištikrųjų musų 
tautiečiams geriausiai pati
ko.

Po prakalbų pirmsėdis 
pranešė, kad dabar bus dis
kusijos ir kas nori gali pa------- ...... 1'“

žmonėms apšvietą ir tuomi I duot klausimus. Vienas vai-

RACINE, WIS.
23 lapkr. š. m. teismas pa

smerkė L—skį šešiems me
tams sunkių darbų kalėji- 
man už sužagimą savo 14 m. 
dukters. L—skio duk
tė su motina pereitais me
tais ant Velykų atvažiavo iš 
Lietuvos. Bet trečią dieną 
moteris jo mirė ir jis 
likos su savo duktere, su ku
ria pradėjo nežmoniškai pa
sielgti. Mergaitė pasisakė 
tetai, o teta pranešė polici
jai, ir gyvulis-tėvas likos a- 
reštuotas.

Tardymas, kuris tęsėsi 
per 3 sąvaitės, prirodė, jog 
apkaltinimas teisingas, ne
žiūrint, kad ir šventoji 
dr-stė, kurios nariu buvo 
tas gyvulis-tėvas, stengėsi 
apginti nedorėlį ir visą kal-

MANCHESTER, N. H.
Darbai eina gerai.
Lietuviai kruta visuome

niškoj dirvoj, nors ir mažai 
spėkų teturi. Teatrališka 
kruopa „Birutė” po Naujų 
Metų statys ant scenos ko
mediją 3 aktuose ”Netikė- 
tai.” L. L. Artojų d-stė mo
kinasi ”Audra Giedroje,” 
kurią žada pastatyt po Nau
jų Metų. LSS. 171 kp. ren
gia prakalbas.

8 gruodžio atsibuvo meti
nis „Visų Šventų” parapi-i 
jos susirinkimas. Pasirodė, 
kad yra tikrų parapijonų 90 
ypatų, pinigų yra $1094.00. 
Tai jau parapijonai išrinko 
komitetą, kuris eis pas vys
kupą ir prašys, kad duotų 
kunigą ir namą pamaldoms 
laikyt.

Kol savo da neturi, tai;

I

• v

. Užuodė jis ir 
čionai. Pusė butų bėdos, 
jeigu tik centą iš žmogaus 
išviliotų, bet ir vienybę tarp 
žmonių suardo. Pakol čia 
nebuvo kunigo, žmonės gy- 

i veno kaip tikri broliai. Ne- 
„Jųs manęs, turbut, buvo tarp jų nė bedevių, nė 

bevelnių. Visi veikė išvien. 
Bendromis jiegomis rengė 
prakalbas ir paskaitas, skai
tė knygas ir laikraščius. Bet 
atsibeldė nė keno neprašy
tas svečias ir viską suardė. 
Bažnytėlė pavirto į papras
tą rinką, kur savo tavoras 
giriamas, kitų niekinimas — 

į "Draugas” ir „žveigždė” re
klamuojami, o kiti laikraš
čiai su purvais maišomi. Ne
tik laikraščiai, bet ir drau
gijos. Vietinę Lietuvos Sū
nų ir Dukterų dr-ją apšmei
žė, skelbdamas biauriausį 
melą, buk katalikas tenai 
negauna ligoje pašelpos, tik 
bedievis; buk tenai susidėję 
pagonai, žydai ir kitokie 
"bevieriai.” žodžiu sakant, 
dirbo purvinu savo liežuviu 
kaip tik mokėjo, kad supiu- 
dvti vienus žmones prieš 
kitus. Žmonės manė, kad 
šis „tėvas” išsigėręs, bet pa
skui persitikrino, kad jis tai 
darė norėdamas savo tavorą 
Įpiršti. z J. Kavlaičia.

I
i
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praslinks

kiekvie-

audros nuo salos Pot-

Morozovo daleidimas
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Iksas.

Ar žinote, kad

— v •

i

v

i

man 
tavęs

sieks savo tikslo — tai jau i 
kitas klausimas.

Pasitaiko, kad ant dan
gaus da nematyt nė vieno 
debesėlio, bet tik kasžin kur 
lyg iš žemės gilumos girdisi 
kurčias, baugus dundėji
mas...

Ir tai, sako, esą ženklu- 
pranašu gręsiančios aud
ros...

"L. Ž.”

f'”

— Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

— Kas?
— Kristus, asile.
— O kam da tas asilas?
— O kodėl neatsakai kaip 

reikia? Ar tu nekatalikas?
— Nesikarščiuok, tėve, 

nesikarščiuok. Jei tu vadi
ni save kataliku, tai turi ir 
su žmonėmis apsieiti man
dagiai.

— Ar aš, vaike, nemanda
gus? Kad asilu tave pava
dinau, tai tas da nieko ne
reiškia. Tu mane daugiau 
Įžeidei: aš sakau ”Tegul bus 
pagarbintas,” o tu klausi, 
"kas?” Vadinas, tu prie
šingas Kristui. Už tokį dar
bą reikėjo tave ne asilu, pa
vadint, bet šonus apdaužyt.

— Pabaigei?
— Prezento man taipgi 

nenupirkai. Vadinas, ir se
no tėvo nepaguodoji. Tie 
socijalistai visai tave ištvir
kino. Geriau butum neuž
augęs. Tiek duonos 
suėdei, o naudos iš 
žmonėms jokios nėra.

— Ar jau viskas?
— Viskas.
— Tai klausyk dabar ,se

ni ! Tu ant manęs dabar py
ksti, kad aš užaugau. Pa
sakyk, ar aš tavęs prašiau, 
kad tu augintum? Ne, tu to 
negali pasakyt! Jei tu bu
tum manęs paklausęs, ar 
aš noriu pamatyt šį pasaulį, 
aš bučiau atsakęs: Ne! Bet 
tu neklausei; tu paleidai 
mane gyveniman sauvališ- 
kai. Aš augau tokiose sąly
gose, kokiose buvau pasta
tytas, ir kokias pažvalgas į 
gyvenimą tos sąlygos mani- 
je išauklėjo — aš nekaltas. 
Jeigu mano pažvalgos dabar 
tau nepatinka, jeigu tu iš 
manęs neužganėdintas — 
tu pats kaltas. Jei ne tu, 
nebūtų nė manęs, nė mano 
pažiūrų. Bet tiek to tėve; 
ginčytis apie tai šiandien 
jau nelaikąs, šiandien reik 
žiūrėti kaip gyventi. Aš ži
nau, kad tu ant manęs pyks
ti. O gyventi piktume la
bai sunku. Skirtis su tavim 
aš vienok nenorėčiau. Tu 
geras žmogus, tik tavo pro
tas atsilikęs perdaug toli. 
Tu gyveni naujų idėjų gady
nėj ; matai kaip jauni žmo
nės eina su raudona vėliava 
prieš viešpataujančią luo
mą ir skelbia jai kovą. Tu 
negali suprasti, kam tie 
žmonės kelia maištą prieš 
savo valdžią ir dvasiškiją, 
nes tavo protas atsilikęs da 
tenai, kur to visko nebuvo. 
Taigi leisk man, tėve, paaiš
kinti, kodėl męs tą viską da
rom, o kada tu suprasi, tu 
pats liksi maištininku ir 
pats pagriebęs raudoną vė
liavą sušuksi: "šalin žmo
nių skriaudikai! T^i gyvuo-

ja socijalizmas! Lai gyvuo
ja meilė ir lygybė!”

— Niekados, vaike, aš su 
tavim neisiu maištų kelti. 
Tegul Dievas ir motina 
švenčiausioji mane seną 
nuo to apsaugoja. Kunigas 
da išrišimo neduotų...

— Visi seni žmonės taip 
sako. Bet gyvenimas rei
kalauja kovos. Ir išrišimo 
čia jokio nereikia, nes kova 
su piktu nėra prasižengi
mu.

— Ne, Maike, aš paklau
siu savo klebono pirma apie 
tai. Jeigu jis pasakys, kad 
galima eiti su socijalistais, 
tai gal ir eisiu.

“Juodoji” arba ponų Dūma
Lapkričio 15 prasidėjo 

naujos ”valstybinės,” teisin
giau pasakius, 4-tosios ponų 
Durnos posėdžiai. Karčios 
mintis ateina galvom prisi
minus da taip netolimą pra
eitį, prisiminus pirmos Du
rnos, liaudies durnos, laikus.

Bet praėjo kiek laiko, ap
rimo aplink, stipriau isiki-

> rėjo atgaleigos banga ir
> greit žuvo ta pirmoji lankš- 
tingalė...

Antra Durna, da reiškiau 
pasiryžusi tarnauti liaud
žiai, gyvavo da trumpiau... 
Atsipeikėjusi reakcija užda
vė jai skaudų ir beširdį smū
gį: ir dabar da geriausi jos 
vyrais tebekenčia Tolimuose 
Rytuose ar kalėjimuose. Su
stiprėjusi biurokratija pasi
ryžo visai panaikinti visus 
liaudies laimėjimus. Įvyko 
birželio 3 dieną jos kūdikis 
— III Durna.

Trečio birželio sumanyto
ji Durna negalėjo nesibičiu- 
liuot su valdžia, negalėjo ak-! 
lai nepildyti visų jos norų ir 
Įsakymų. Keletas tikrų liau
dies atstovų, patekusių ton 
dumon, nepaisant Įvairiau
sių kliūčių, žinoma, negalė
jo turėti į jos ”veikimą” jo
kios Įtekmės.

Dabar "išrinkta” jau ir 
ketvirtoji Durna... šita maž 

i kuomi skiriasi nuo trečio
sios. Kad savo tikslą pasie; 
kus, šį kartą valdžia viešai 
pasišaukė sau talkon ir taip 
jau jai visad ištikimai tar
naujantį klerą... kurs smar
kiai kibo prie "darbo"... ir 
darbą savo padarė: Dūmon 
pateko daugiausia visokių 
spalvų dešiniųjų.

Ir toji tad Durna pradėjo 
jau savo "veikimą”... Ar ga
lim ko gero iš jos tikėtis?— 
Apie tai, man matos, neda
li būti dviejų nuomonių. 
Tai ponų Durna — ne darbo 
žmonių, per tai ponams, ne 
liaudžiai, jinai ir tarnaus.

Kad jinai tuomi, ne kitu 
keliu eis — abejojimų būti 
negali. Bet ar pilnai at-

Apokalipsas’’ ir 
jo tirinėtojai

Apokalipsas” arba Jono 
Dievgarbio apreiškimai, vie
na iš žingeidžiausių ir pui
kiausių "Naujojo Testa
mento” dalių. Nedykai laiks 
nuo laiko mokslinčiai .užsi- 
mąsto, ką gali reiškti tie Jo
no apreiškimai. Kad tenai 
nėra aprašyta busima svie
to pabaiga, kiekvienam šiek 
tiek protaujančiam turi būt 
aišku.

Renanas Apokalipse ma
to aprašytus Nerono laikus. 
Tuo tarpu Šlisenburgietis 
Morozovas jame mato as- 
tronomiškai-poetiškus dan
gaus aprašymus, matytus 
laike 
mus gale IX šimtmečio. 
Nors 
ir daug geresnis, kaip Rena- 
no, vienok, sulig manęs, A- 
pokalipso turinys susidėjo 
ne krikščionvbės laikais, •7 __ '

\ bet daug seniau. Tiesa, Mo
rozovo patėmijimai, kad A- 
pokalipsiniai gyvūnai nėra 
kokiais tai baisūnais, bet tik 
poetiškai perstatytais žvai
gždynais, pilnai teisingi. 
Teisingi Morozovo patėmi
jimai, jog Apokalipso turi
nys rišasi su regėjimais lai- 

i ke audros. Vienok aš nesu
tinku su tuom, kad Apoka- 
. lipsas butų atsiradęs tik IV 
i šimtmečio gale, nors astro
nomiški aprašymai ir tiktų 
prie Morozovo išskaitliuotų 
metų. Man kelis kartus 
perskaičius Apokalipsą me

tėsi Į akis didelė jame ne
apykanta prieš Rymą—Ba- 
bilioną ir Apokalipso žydiš
kumas. Apokalipse išrink
tais Į dangų lieka tik 144.000 
žmonių, po 12,000 nuo kiek
vienos žydiškos kilties. Tuo 
tarpu IV šimtmetije žydiš
ka krikščionybė buvo beveik 
išnykusią. Iš kitos pusės, 

• Evangeliją ir apaštalų laiš
kus beskaitant, tenai mato
si azijietiškų rytų dvasia. 
Evangelijos Jėzus perstaty
tas kaipo indiškas fakiras, 
užsiimantis magnetizmu ir 

■ velnių blaškimu. Toliau Jė
zaus užgimimas labai pana
šus į’Buddos užgimimą, — 
net Jėzaus motina Marija 
gauna savo vardą nuo Bud- 

idos motinos Maija dėvi va- 
| dinamos. Nenoroms prisi- 
į eina sutikti, jog i pirmų 
krikščionių mokslą, bei į jų 
raštus, turėjo didelę Įtekmę 
rytų dvasia ir gal labiausia 
iš Indijos atėjusi. Dėlei to 
ir Į evangeliją Įėjo daug vie
tų iš Indijos atneštų.

Man rodos, jog ir Apoka
lipsas atėjo iš Azijos, ir jis 
Į krikščionių rankas pakliu
vęs tik buvo pritaikytas 
prie krikščionystės. Jo pri- 
taikytojas nors ir labai su
gadino daug vietų, paimtų 
iš kitų šaltinių, vienok Apo
kalipse visgi užsiliko labai 
seni dalykai. Aš net ma
nau, jog Apokalipso turinys 
siekia seniausios Vedų ir 
Avestos vietos. Seniausios 
gi Vedų ir Avestos vietos 
siekia da ir tuos laaikus, 
kada airių bočiai gyveno po- 
liariškose šiaurių kraštuo
se. Vedoj ir Avestoj mini
mos yra tos vietos, kur me
tai susideda tik iš septynių 
saulinių mėnesių, kur metai 
turi apie penkis mėnesius 
poliariškos nakties. Su pa-

y
\

Kaip atsirado Kalėdos?
Neapsiskaitę žmonės ti

ki, kad Kalėdos reiškia Kri
staus gimimo dienos pami
nėjimą. Su tuo tikslu kuni
gija tą dieną ir įvedė musų 
tikėjiman, bet ištikrųjų tai 
yra skolintas daiktas — ir 
skolintas nuo stabmeldžių. 
Kas žino maž-daug musų ti
kėjimo istoriją (tik ne ku
nigų rašytą), tas turi žino
ti, kad netik Kalėdos, bet ir 
visas musų tikėjimas yra 
sukolektuotas iš stabmeld
žių tikėjimų. Net ir pats 
Kristus nėra nauju išradi- 

Imu, bet pasenus babilionie- 
I čių ir kitų pasaka. Pas mus 
panelė švenčiausia "prasi- 

: dėjo iš dvasios,” pas kitus ją 
aplankė pats dievas ir ji taip 
pat liko "nekaltai pradėta?’ 
Pas mtus numirė,, iš numiru
sių atsikėlė ir pragarą ap
lankė Kristus, o pas babilio- 
niečius seniai jau tą patį 
buvo padaręs Tammuz. Ži
noma, jus netikėsite, kad 
pas babilioniecius yra kada 
nors buvęs tokis Tammuz ir 
kad jis tokius stebuklus ga
lėjo daryti. Jus sakysite, 
kad tai pasaka. Ir aš sakau, 
kad tai pasaka. Bet tokius 
pat stebuklus darė ir musų 
Kristus. Ir tas jau nepasa
ka ! Kokis gi tarp jų skir
tumas?

Bet eikime prie dalyko. 
Pas mus yra Kalėdos, arba 
Kristaus gimimo dienos pa
minėjimas. Kaip galėtų at
sirasti tokia diena, jeigu 
Kristus nebūtų toje dienoje 
užgimęs?

Tuojaus pamatysime. Ry- 
mionų mitiškas dievas Ba
chus buvo gimęs 25 gruo
džio. Saulės dievas Mitras 
irgi 25 gruodžio gimė. Gal 
klausite, kuomi ši diena 
svarbesnė už kitas, kad joje 
taip mėgo dievai gimti? Ji 
svarbesnė tuomi, kad nuo 
jos "prasideda naujoji sau
lė,” sakydavo rymionįs. Nuo 
to laiko grįžta saulė; diena 
eina vis ilgyn, o naktis 
vis trumpyn. Kaip matot, 
25 gruodžio pas stabmel
džius buvo nemažiau svar
bi, kaip dabartinės musų 
Kalėdos. Toj dienoj grįžta 
arba atgimsta pas juos sau
lė ir toj dienoj buvo gimę 
jau keli dievai. Man rodos, 
jog negalima tad stebėtis, 
kad ir mūsiškiam Kristui 
paskirta gimimo diena 25 
gruodžio. Ištikrųjų gi, is
torija neturi jokių žinių, 
kada jis gimė, kaip lygiai 
niekas nežino ir kad jis mi
rė.

darosi vėsus, nė šalta, nė 
karšta, bet da šilta, — bet 
visgi prisieis "Amen" pasa
kyti. — Praslinko septyni 
mėnesiai, užėjo aštuntas, ka
da visos dienos, o jų tik 10, 
kartu susidėjus tęsėsi tik 
vieną valandą. Dienos švie
sa eina raudonyn, nes arti
nasi ilgų aušrų metas, že- 

., mės gyvenimas apmiršta 
(ruduo), pasidaro lavonai 
(gal medžiai be lapų pasilie- 

\ ka), saulė aptemė paskui ir 
visai užtema, mėnulis pa- 

. raudo ir viskas nutilo — tai 
t1 ilgosios poliariškos nakties 
’ pradžia. Kitoj vietoj ilgo

sios poliariškos nakties pra
džia taip perstatyta: stikli
nės jūrės (dangus) susimai
šė su Ugne (vieton saulės te
kėjimo pasirodė ilgosios au
šros), viskas išmiršta jurė- 

; se, upėse, šaltiniuose (gal 
vandens užšąlą), temsta, iš
džiūsta pape ir "išsipildo" 
naktis užviešpatauja.

Prasidėjo ilgoji poliariš- 
koji naktis, nes saulę prari- 

I jo didelis drakonas su 7 gal- 
Į vomis ir 10 ragų
na galva prarija vieną sau
lini mėnesį, vieną saulę, ir 
už tai ant jo matosi 7 diar- 
demos, o 10 ragų nuduria 
aštunto mėnesio dienas. Ar
ba — žvėris su 7 galvom ir 

i TO ragų apgali šventus, tai 
[yra šviesias paras. Ir eina 
kova tarp gerų ir blogų, 
tarp drakonų ir saulės, pa
naši į atsakančią Vedų ir A- 
vestos aprašytą kovą. O ko
va reikalinga, nes ilgajai po- 
liariškai nakčiai besibai
giant, žmona (pereitų metų 
saulė) turės vaiką gimdyti, 
kurį žvėris-drakonas tyko 
praryti. Šviesos priešui ne
pasiseka jo užmanymas, ir

našiais septyniais sauliniais 
mėnesiais męs susiduriam ir 
Apokalipse.

Septyni sauliniai mėne
siai atsispindi "septyniuo
se,” kurie Apokalipse pasi
taiko, kaipo simbolinė skait-| 
line. Renanas kalbėdamas | 
apie septynis carus, manė,, 
jog tenai eina kalba apie 5 
imperatorius, ką jau numi
rė apie šeštą (Neroną), ką 
da gyvas, ir apie septintąją 
da gyvens. Bet męs pritai- 

i kę prie tos vietos septynis 
i saulinius mėnesius gauna
me: penki sauliniai metų 
mėnesiai jau praslinko, da
bar tęsiasi šeštas mėnesis, 
liūdnas mėnesis, nes dienos 
vis eina trumpyn, ir paga
linus ateis da liūdnesnis 
septintas mėnesis, kada sau- 

i lė ant dangaus išeis tik ant 
! trumpo laiko;
septintas mėnesis ir bus il
gosios poliariškos nakties 
pradžia. Visas Apokalipso 
turinys pritaikytas prie to 
šešto mėnesio, kada prisiei
na laukti šviesos pabaigos. 
Tą šviesos galą krikščionįs 
perdirbo Į svieto galą. A- 
pokalipse skaitlinė septyni 
labai tankiai pasitaiko. Ji 
tenai pasitaiko tai kaipo 7 
bažnyčios, tai kaipo 7 dva
sios, tai kaipo 7 žibintuvai, 
tai kaipo 7 žvaigždės, tai 
kaipo 7 bažnyčių angelai; 
šie visi septyni pilnai tinka 
prie septynių saulinių mė
nesių, prie septynių saulių. 
Be to da męs matom 7 ra
gus, 7 carus, 7 balsus, 7 an
gelus, 7 kalnus ir tt. Jei 
męs Įvairiose vietose vieton 
7 carų, angelų, žibintuvų ir 
tt. pastatysim septynis sau
linius mėnesius, tai netik 
daug paaiškės Įvairių tam
sių Apokalipso vietų, -bet 
kartu gausim pilnai atsa-i 
kančią septynių poliariškųi 
saulinių mėnesių charakte-' 
ristiką. Taip vienoj vietoj 
greta žodžių: "Ir septyni 
carai (sauliniai mėnesiai) 
iš kurių penki puolė (penki 
jau praslinko), vienas yra, 
o antras da neatėjo, neilgai 
jam būti (septintas mėnesis 
greitai praslinks, nes su 
trumpomis jis bus dieno
mis),” da matom šiuos žo
džius: "Ir žvėris kuris buvo 
ir kurio nėr yra aštuntas 
iš sęptynių skaitliaus, ir eis 
prie pražūties.” šiuos žo
džius galima taip suprasti: 

< pasibaigus septyniems pil
niems susidedantiems iš 30 
parų kiekvienas, sauliniams 
mėnesiams, da prasidės aš- 

, tuntas, kuris neilgai tęsis, 
■nes, kelioms paroms pras
linkus, saulė perstos tekėti. 
Tas aštuntas mėnesis turės 
dešimti ragų (dienų), ką 
viešpataus (tęsis) tik vieną 
valandą. Ir ištikro poliari- 
škose šalįse, kur metai susi
deda iš 7 saulinių mėnesių 

' ir kelių aštunto mėnesio 
dienų, tenai tos pastarosios

• i metai susideda iš 7 saulinių
I i ir 5 naktinių mėnesių.

Tų septynių mėnesių cha-, šiek iiek atsakančių vie- 
rakteristika pritaikyta prie tu galima rasti ir evangeli- 
bažnyčių — mėnesių, taip: joj bei apaštalų laiškuose,— 
išrodo: I mėnesis — ką gy- tik ten da labiau viskas ap- 

I —

rėš 7 savo išveizdas; II mėn. •
— seniau buvo mirtis-tamsa, 
dabar viršų ima gyvastis- 
šviesa; III-čias mėnesis — 
Saulė lieka apgalėtoja —tę
siasi ilgoji poliariškoji die
na; IV arba vidurinis mėn.
— Saulė lieka kaip liepsno
jančios akįs, nes ji augš- 
čiausia pakĮla nuo horizon
to ; V men. — tęsiasi gyves- 
tis — šviesa, bet saulė vis 
arčiau artinasi prie hori
zonto ir turės būti mirtis — 
tamsa; VI mėn. — greit at
eis pabaiga, reikia jieškoti 
Dovido raktų; VII mėn — 
reikia pirkti baltus rubus, 
reikia ruošti laužus, einant 
ant vakarienės, nes begalo 
ilgos naktįs prasideda; oras
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mėnesiai.
Apokalipse gana tankiai 

pasitaiko "avinėlis,” kurį 
dabar pritaiko prie Jėzaus. 
Bet tas "avinėlis” nėra "A- 
vinėliu-Jezumi." Tai Agni- 
Ugnis, kaipo ugniės, švie
sos, saulės dieve. Agni pas 
indusus buvo ugnies dieve. 
Ji ant piešinių būdavo per
statyta, kaip moteris su 2 
galvom, 4 rankom ir 4 ko
jom, besėdinti ant avino. 
Krikščionįs Indijos "Agni” 
perdirbo Į lotinų "agnus” ir 
iš dievės Agni padarė sau a- 
vinėlį-Jezų. Apokalipso Ag
nis turi 7 ragus ir 7 akis, t. 
y. Apokalipso Agnis nėra 
Jėzumi, bet saule, turinčia 7 
savo buveines, pritaikytas 

; prie septynių saulinių mėne
siu.

Iš šitų ir daugybės kitų 
. vietų męs matom ne tik A- 
pokalipso artimiškumą su 
Indija, o taipogi ir su Vedo
mis bei Avesta, bet kartu 
męs patėmijam. jog svar
biausia Apokalipso turinio j 
dalis susidėjo da tais laikais,; 
kada pirmi Apokalipso au
toriai gyveno tolimuose 
šiauriuose, arti poliuso, kur

Lietsargiai arba, teisin
giau sakant, saulesargiai, 
atėjo Europon iš Chinijos ir 
Japonijos, kur jie buvo var
tojami nuo neatmenamų 
laikų. 200 metų atgal, pir
mą sykį su lietsargiu Lon
done išėjo ant gatvės J. 
Hanway. Vaikai bemaž ne
užmušė jį akmenais.

Pasaulije yra 2,750 kalbų.
Amerika buvo atrasta 

1492 metuose. Atradėjas — 
Christofor Columbus, italas.

Ketvirtainiška mylia turi 
640 akrų.

Konvertai pirmą sykį bu
vo pavartoti 1839 metais.

Prmutinis žiūronas (tele
skopas) buvo išrastas 1590 
metais.

Pirmutinė plunksna iš 
plieno buvo,' padaryta 1830 
metais.

Pirmutinis garlaivis iš 
geležies buvo pastatytas 
1830 metais.

/
X

vuos tarp 7 žibintuvų^ ką tu- temdinta. —
Gal daugumas skaitytojų 

mažai ką čia suprato. Mat, 
I prisiėjo man skubinti para- 
I švti bent kelis naujus mano 
! patėmijimus apie Apokalip- 
są, nes aš nežinau, kada vėl 
galėsiu imtis už darbo. Pri
sieina man dabar skubinti 
užbaigti daug pradėto dar
bo, nes už keliolikos arba 
gal jau už kelių dienų vei
kiausiai ir visai prisieis jį 
pertraukti. Jei kada vėl ga
lėsiu imtis už plunksnos, tai 
tuomet smulkiai ir aiškiau 
pakalbėsiu apie tą taip žin
geidi dalykų. Dabar prie 
didžiausių savo norų nega
liu to padaryt; kodėl, irgi 
negaliu pasakyt. Laukiam 
geresnės valandos. Z. A.
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Tiesu patarimai. rkas yra tame: tūlas laikas 
tam atgal Mobile, Alaba- 
moj, susivažiavo visų vals
tijų Insurance komisijonie
riai ir paėmė lygią mokes
čių tabelę dėl pašelpinių 
draugysčių. Tą naują ta- 

”Mobile 
par- 
savo 

ku-

KLAUSIMAI
1. Jeigu mirtų vyras, pa

liktų pačią, o vaikų ne, ir 
liktų pinigų bankoj. Kas 
gautų juos?

2. Jeigu moteris mirtų ir 
liktų tik vyras, o pinigai bu
tų ant jos vardo, kas gautų 
juos?

3. Ar prie tokių pinigų ga
li svetimi prisikabint?

St. Ziruvaitis.
ATSAKYMAS

Ant visų trijų klausimų, 
atsakymas yra šioks: Teis
mas (Mass. valstijoj Proba- 
te, o New Yorko — Surro- 
gate) paskiria administra
torių (be administratoriaus 
banka neišduos pinigų). Iš 
tų pinigų administratorius 
tur užmokėt visus mirusiojo 
ar mirusiosios skolas, o kas 
lieka eina pačiai, ar vyrui, 
ir vaikams; jei vaikų nėra— 
pačiai arba vyrui; jei neže- 
nota ypata — tėvams; jei 
tėvų nėra—tėvukams, jei jų 
nėra—broliams ir seserims; 
jei jų nėra — brolių ir se
serų vaikams, jei jų nėra — 
pusbroliams; jei jų nėra — 
dėdėms ir tetoms ir tt. Vis
tiek, kur tie giminės negy
ventų: Amerikoj ar Lietu
voj, turtas per administra
torių turi būt paduota, kaip 
nurodyta.

KLAUSIMAI
1. Ar išduodant popieras 

sudžia gali klausinėt viso
kius klausimus, jei žmogus 
turi pirmas popieras nuo 1 
gegužės 1905 m.?

2. Ar reikia turėt liudyto
jus?

3. Ar reikia turėt advoka- 
tą?

4. Ar Rusija gali kibt prie 
Amerikos piliečių, jei jis su
grįžtų į Lietuvą? Venus.

ATSAKYMAI
1. Sudžios visada gali 

klausinėt, kas jiems patin
ka. Bet jei pirmos popieros 
išimtos 1 gegužio, 1905 m., 
jau ant tų pirmų teismas 
antrų neišduos, jos negeros. 
Antras reik išsiimt nevėliau 
kaip į 7 metus po gavimo 
pirmų. Dabar turėsit iš- 
naujo pirmas imt ir laukt 2 
metus, kol gausit antras.

2. Liudininkų visada rei-! 
kia dviejų, kurie yra pilie
čiai ir pažįsta žmogų per 5 
metus.

3. Advokato nereikia; jis 
nieko negal nė gero nė blo
go padaryt apart pamokint 
ant klausimų atsakyt, bet tą 
galima išmokt iš knygutės.

4. Visus, kurie gimę Rusi
joj, priėmę svetimos žemės 
pilietystę be caro paveliji
mo, baudžia. Bet kaip Rusi
jos valdžia žinos, kad jus 
priėmėt Amerikos pilietys
tę?

KLAUSIMAI .
1. Ar tiesa, jog Mass. vai- rezoliucija da nepaskelbta- 

stija neregistruoja SLA. 
čarterio, dėlto, kad mokes
tįs mažos, kaip rašo žilvat- 
kauskas?

2. Ar nors viena valstija 
sutinka su SLA. čarteriu?

3. Ar dabartinį čarterį 
galima užregistruoti Mass. 
valstijoj ?

J. Pakarklis.
ATSAKYMAI

1. Ką živatkauskas, 
maitis ar Račkauskas 
čarterio gerumą ar 
gumą kalba, nereikia 
imt į atidą. Jie nepažįsta 
valstijų tiesų (tiesa, jie vi
sada kalba apie Su v. Valsti
jų tiesas, nors federališkų 
tiesų kaslink panašių Susiv. 
draugysčių niekad neturė
jo, ir neturi), ir todėl tos 
negeistinos klaidos. Daly-

Stri- 
apie 
blo- 

visai

belę, vadinamą
Law” komisijonieriai 
važiavę rekomendavo 
valstijų legislaturoms, 
rios priėmė (beveik visos) 
tą tabelę, ir dabar yra įsta
tymu. Mass. tos naujos tie
sos įėjo į galę tik nuo Sausio 
1, 1912 m. Taigi jeigu aug- 
štos mokestįs ”naujų įsta
tymų” butų kaltos, tad čar
terio nebūtų galima užre- 
gistruot tik nuo naujų me
tų, o juk Sus. čarteris yra 
tampomas nuo 21 Spalių, 
1908. Taigi, kaltė čia nemo- 
kesčių. Bet padėkim sau, 
kad ir mokestįs butų kaltos, 
(aš neturiu po ranka SLA. 
mokesčių tabelės ir negaliu 
sulyginti), vistiek kaltė nu
puola ant ”negerų įstaty
mų.” SLA. buvo paskyręs 
konstitucijos komisijas Chi- 
cagos ir Baltimorės seimuo
se, jie turėjė pilną valę pa
daryt tokias mokestis, kaip 
kad valstijos reikalavo. 
Kad nekurtos kuopos pro
testavo dėl mokesčių, tad 
Chicagos komisija aiškino, 
kad ”Suv. Valstijų tiesos 
reikalauja tokių mokesčių.” 
Tad aišku, kad mokestis 
pagal tiesas reguliavo, o 

i čarteris yra neužregistruo
jamas dėl stokos žmogaus, 
kuris mokėtų ir norėtų tą 
čarterį užregistruot.

2. Nė viena valstija su Su- 
siv. čarteriu nesutinka. Pa., 
R. I. ir Cal. nėra įstatymų 
tvarkančių tokias draugi
jas, todėl dabartinis čarte
ris ten yra geras dėlto, kad 
ten jokio čarterio nereikia. 
Mass., Ilk, Md., N. Y. ir ki
tose Susiv. yna nelegališka 
draugija. Conn., rodos per 
rūpestį p. Skritulskio (kurs 
nėra advokatu ir už tą ne
gauna užmokėt), Susiv. čar
teris liko užregistruotas 
užslėpus daug svarbių fak
tų.

3. Visai lengvai galima 
užregistruot tą patį čarterį, 
kurį galima gauti į 24 vai., 
tik reikia mokėt ir norėt.

F. J. Bagočius.

Panevėžij teismo rūmai 
tardė Ambroževičiaus bylą 
(tarnavusio Peterburgo po
licijoj). Kaltinamas buvo, 
kad kurstęs lietuvius prieš 
valdžią ir įžeidęs caro gimi
nę. Ambr. gavo 4 metus ka- 

I torgos.
Kauno 

nagrinėta 
į brauskio 
■ Banaičio 
spausdinime

apskričio teisme 
buvo kun. Dam- 
ir spaustuvninko 
byla, kaltinamų 

„Ateities” be 
tam tikro leidimo. Teismo

i

Kalvarija (Telš. p.). Nors 
kliubas ” Arto jas” ir gana 
juodinamas musų ”gerųjų 
šventųjų,” artimo meilės i 
skelbėjų, bet nežiūrint to, 
narių skaičius vis didinasi. 
Mato žmonės, kame tiesa, 
kame melas. Nieko nereiš
kia vaišinimai tėvų vynu ir 
saldžia arbata, kad tik vai
kus neleistų kliuban. Bene 
norėtųsi musų geriemsiems, 
kad butų pildomi žodžiai: 
”Kas Dievo Dievui, kas cie
soriaus ciesoriui.” Tai yra 
Dievą pagarbinęs ir traktie
riaus neužmiršk...

Adomas iš Rojaus.
Kalvarija (Telš. p.). Jau 

kelinti metai kaip vienas u- 
kininkas kalėdninkų neap
lankomas. Mat, pralotėlis 
įpykęs už peržengimą bažn.

I

šv. prisakymų. Nedorėlis 
ūkininkas nedavęs kalėdos 
jo „kučeriui” ir sakęs, lai, 
girdi, pats klebonas moka 
algą savo bernui Nors jau 
kelinti metai kaip ta nuodė
mė papildyta, bet turbut ta 
nuodėmė nebebus ir už 
smertelnąją didesnė, kad 
vis neatsileidžia.

Adomas iš Rojaus. 
("Lietuvos Žinios.”)

Padekavone
Tariame širdingiausią a- 

čiu Pittstono Lietuviškoms 
Pašelpinėms draugystėms, 
kurios sušelpė mus pinigiš- 
kai:

1) Dr-stė šv. Juozapo, ku
ri paaukavo $50;

2) Dr-stėms šv. Antano, 
šv. Kazimiero ir Simano 
Daukanto, kurios paaukavo 
po $25

3) Ir Dr-stei šv. Petro ir 
Povilo iš Exeter-Boro, Pa., 
kur paaukavo $10

Pittstono Lietuvių Beno 
komitetas

Pirm. Jonas Banialis,
Rašt. Wm. Lietuvnikas, 

Iždin. J. Stanis.

Laiškas į Redakciją
No 48 ”Kel.” rašo J. R. 

Pušinis iš Lawrence kores
pondenciją ir su nusistebėji
mu nupeikia merginas, buk 
tos visai neina ant parengtų 
vakarų, kur daroma įžanga. 
Čia turiu tiek pasakyti, kad 
da tik vienas atsibuvo pa
rengtas vakaras, kur buvo 
Įžanga, kurį surengė M. 
Pauliukaitis ir J. Krivas, o 
ant to vakaro buvo gana 
daug žmonių, nes tikietų 
buvo parduota į 400 ir abie
jų lyčių buvo lygiai. Tai kur 
čia nesilankymas?

Toliaus rašoma, buk mer
ginoms daugiau niekas ne
rupi, tik vaikinai ir pasipuo
šimas. Čia tai jau yra ir to
kių, bet yra daugiau skai
tančių ir protaujančių, ku
rioms rupi ir apšvieta ir 
darbininkų labas.

Toliaus, jeigu tik viena 
mergina priguli prie LSS. 
kuopos, tai jau čia ne mer
ginų kaltė, bet musų pačių, 
kad nieko neveikiame. Kaip

■ ką veikti, tai tuojaus prisi
dės ir daugiau merginų prie 
kuopos.

Toliaus rašoma, buk pro- 
gresiviškoms organizacijom 
negalima gauti merginų už 
aktorkas. Čia tai jau visai 
priešingai, kada musų kuo- 

j pa atsinaujino, tai jau moki
nosi du teatru, t. y. buvo dvi 

i teatrališkos kuopos. O ka- 
1 da tik męs nutarėm LSS. 64 
kp. mokintis teatrą, tai bū
tume galėję gaut da ant 2 
jų teatrų. Tuo tarpu viena 
mergina pradėjo grąsinti 
mums, kad męs turime imt 
ir jos draugę, męs turėjome 
pilnai, tai kur čia negalėji
mas gauti aktorių?

Dabar nutarus rengt kon
certą vienu vakaru gavome 
7 merginas, kurios apsiima 
išmokti rolę, kokią paskirsi- 
me, tai kur čia merginų ne
rangumas ar atšalimas? La
bai puiku, kad draugas raši
nėjate tik nereikia užpuldi
nėti nereikalingai ant ko 
nors ir neklausyti, 
pakampėmis plepa.
rašyti tą, ką savo akia ma
tai ir ausia girdi.

Redakcijos persergėja ko
respondentus, kad tik tą ra
šytų, ką mato pats ir girdi.

15 grudžio LSS. 64 kp. tu
rėjo nepaprastą susirinki
mą, kuriame liko nutarta 
laikyti susirinkimus 1 ir 3 
sąvaitę kiekvieno mėnesio. 
Pirma laikydavo tik vieną, 
bet pasirodė, kad jokiu bu
du negalima visų reikalų ge
rai atlikti. Antra liko nu
tarta, laikyti kitą sąvaitę 
diskusijos. Tema ”Ar gali 
socijalistas būti priešingas 
tikėjimui.”

Kas norėsite išgirsti dis
kusijas ar patįs dalyvauti, 
malonėkite atsilankyti. Pra
sidės kaip 6 vai. vakare po 
No 335 Common st.

J. J. Kuršas.

I

kas ką 
Reikia

i

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pis mane 1 
trepais į viršų tik | 
neikit į aptieką: ■ 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki

tik męs pradėsim daugiau | 8 vakare- Telephone 1967—3 Richmon<

Tu mane 
Iszgelbejai!

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI!

Teip rašo žmonas, išgydyti nuo visokių ligų.
GARBINGAS

mano moteries. I___  r____  __ ......................
Varšuvoje, bet ji per kiauras dienas nuolatos sirzo. net lov 
piausi prie Profesoriaus I>r. Baranauskio. Varšuvoj, 
kad Migrena, neišgydoma liga 
Ordinatoriaus Szventos .... .....
Profesorius, kad migrena neišgvd >mi.
užrašė liek ars tas. bet pasakė. L _ __
troškau, kad savo mieia pači ulę n rs ant senatvės išgydyčiau. 
mums skarbti. kaip iš dangaus. .... „..... ......... .
Phil. M. Klinikoj, kuris išgvdė mano pačiutę kaip nieks negalėjo pagelbėti 
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika. iš<__ \ L 2“___„_____
sveikatą. >

DAKTARE! Širdingai dofcvoju už labui geras liekarstas ir iSgydymą 
Dabar panirau visa teisybę: iki 35 n>. amžiam gyvenau su savo pačiule 

ioi gulėdama. Kad išgydyti krei- 
Ištyrinėjęs užrašė vaistus ir pasakė. 

Vėliau nnsi'Iaviau prie Dr. Gn»dzinskro ir teipat prie paleis 
s ligonbučio !>r. Kniko\vs4tin. kurie ištyrę liga ptrstfkė kaip ir 

Amerikoje apart kitu buvau pas Dr. Robin: nors 
b ri-ikalo kaitantis. nes l’ga neišgjdonai. Vienok ir po to 

’ Irstai 1912 metai yra dideliu
Kaip visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras, 

lėks negalėjo pagelbėti. Dahąr tikrai 
gydyta ir dėkavojame už suteikta gera - >

Ant. Zarzvckis sn Mot ere ir Dukrele, 133 High St. New Britain, Conn
AS FRANK POŠKA. dėkavodamas danešu.kad skaudėjimą nuo romatizmo sąnariuose, 

rankose, teip-pat mėšlungio ir nervų Iiz£ išgydėt. kame kankino mano per 18 mėnesių. Da
bar jaučiuosi visai sveikas nuo jųsų liekarstų ir persitikrings. kad esi labai geras daktaras : 
ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo.

Su pasveikinimu Mr. Frank Poška. Box 4, Farley. Mass. 
GUODOTINAS DAKTARE! Apturėjau Hek.irstas. kurias bevartojant nustojo skaudėji

mas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamistai laimės.
Su guodone P. Sakalauskas, 3231 Emerald Avė.,Chicago. III.

Dideles daugybės padėkavonių ateiną kasdiena, tik dėl mažumo vietos negalima 
sutalpinti, nors ir prašo. KAIP KITI NEįSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE 
IR TUOS IŠGYDĖ.

KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI. TIK

TeL: Main 3307. ‘
Gyvenimo TeL: Milton 521—3.

KATARU UŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
8iškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330. 

BOSTON, MASS.

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

JDANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo. 

238 HARRISON AVĖ, BOSTON.

-REIKALINGA

700 VYRŲ I GIRIAS
arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- 
siims dibti visą sizoną. kompanija ap
moka ir kelionę. .Norintieji platesnių 
žinių, kreipkitės šiuo adresu:

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT R0W,
BOSTON, - - - MASS.

I

GERAS DAIKTAS.
Visus valgomus daiktus pirkit pas 
J. PETRAUCKĄ, 307 — 4 at, 
ant kampo D st, SO. BOSTONE. 
Kitas geras daiktas eit į Petrauc- 
ko Restauracijas valgyt, nes ten 
visados švieži ir gerai pataisyti 
valgiai ir pigiau kaip kitur.
Restauracijos randasi šiose vie
tose:
D

2)

3)

Kampas D st. ir .Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Kamp. Dover ir Albany st., 
BOSTON, MASS.

7 Harrison avė., arti Essex st., 
BOSTON, MASS.

G E R I A U S 
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darba artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natura- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

Russian-American Brau.

Padarom visokios dokumentus pa- 
g-a! Rusijos įstatymus: dovernastis, 
pardavimo aktus, notas, rendas, kon
traktus, vekselius, o taipgi popie
ras prkimo ir pardavimo pajudina
mojo turto Suvienytose Valstijose ir 
Europoje. Taipgi parašom peticijas 
pas Rusijos carą.
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU, 

160 N. 5th avė., cor. Randolph st., 
2-nd floor, Chicago, I1L

^ZausrAS^

Draugija Mokslelnams Šelpti ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo budo: Tapo 

įsteigtas

AUŠROS KNYGYNAS 
kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet, knygos ir pri
imama užsakymai ant visų liet laik
raščių. Pelnas gaunamas iš parduotų 
knygų ir laikraščių apverčiamas žmo
nių^ švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Austos perka, prisideda prie žmonių 
švietimo darbo — beto gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokių^knygų reika
laujate, pirkite iš Austos Knygyno.

adresas:
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago, III.
i ~ ' .Z-. '• . - . ' ■>
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Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
M^s imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor-I 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- 
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turėt gerus rubus pi- 
gei, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų/r Motery drapanas.
'Tikras Jūsų brolis lietuvys

I
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____ j 
Klinikai galit tikėt.

222 W. Broadway, ir 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston,|21013.

• . ___ ______ . -
I ATSIŠAUK ASABIŠKAI. arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk ilgiau.
J THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie 
f tai tikrai galima tikėt.
* GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKO negalite rast KAD JAU- 
4 TIESI kokį nors nesveikumą, bei liga vargina ir tikrai nori būti sveikas, tad kad
* Kliniko Daktaras speeiališkai pripažins, kad tave gali išgydyti, tad gali tikėti, Jog aptu- 
■ rėsi tino Profesionališko Daktaro gydymą ir pritaikytas, speciališkai sutaisytas liekaratas,
* kurios kaip tukstančiiis jau paliuosavo teip ir tave gali paliuosuoti nuo ligos jungo, šviežiai 

ttžpuolusių arba ir užsenėtų visokių ligų, teipat nno: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų
M ir nesveikų nervu, skaudėjimo ir svaigimo, galvos, nedirbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
M saužagystes sėklos nubėgimo. nerimastingumo.ibelne ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 
J. strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis. visokių slo.
* gų. inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi- 
A sas išgydomas ligas. BE PEILIO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.

M Visada reikia adresuoti teip:

į The PHILADELPHIA M. CLINIC
j 1117 VValnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos: Nuo 10 iki 4 plot. Nedalioje nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. IrPėt nuo 6-8.

Šitam apcarsiniiaas ir padėka 'rA tarine®*.

LAIVAKORTES
(Š1FK0RTES) ATPIGO.

... $17.80.

... $47.50.
Iš Liepojaus j Bostoną..........
No rubežiaus per Angliją ....

Į kitus miestus lygiai pigiai. Pirkite mus Agen
tūroj, o visokiame atsitikime gausit teisingą ir rū
pestingą patarnavimą.

“Keleivio” Agentūra
28 Broadway, S. Boston, Mass.

.1



K KELEIVIS
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Vietinės Žinios.
”Keleivij” šio mano atsilie
pimo.

Antras apkaltinimas už 
rašinėjimą į lietuviškus laik
raščius neva šmeižiančių ko
respondencijų, bet kada ir 
ką aš savo korespondencijoj 
apšmeižiau? Ar gal kad 
kaip kada parašiau ant to
kių ponų, kaip Jurgeliunas, 
apie kurstymą Ramanausko 

i prieš „Laisvę,” arba apie 
tėvo Kazimiero kapucino 
misijas? Kur? prirodykit, 
o jei to nepadarysit, tai lik
sit melagiais, nes kaip gi jus 
kitaip pavadint, kada jus ki
tam užmetat nebūtus daly
kus ir neduodat pasiteisint? 
Kur jus matėt tokį teismą, 
kad tik vieną pusę išklau
sius išduotų pasmerkimą? 
Nesistebiu jau iš tų, ką bu
vo išsigėrę, bet stebėtis rei
kia, kada taip pasielgė pirm-1 
eiviai, kaip ir pats pirmi
ninkas !

Prastas pirmeiviškumas. 
Išeina, kad jeigu nori likt 
apšmeižtu ir negauti pasi- 
teisint, tai tik reikia pa
duoti aplikaciją į ukėsų kliu
bą. Nesakau to ant visų 
kliubo narių, tik ant taip va
dinamų "lyderių,” kurie pa
traukė ir kitus mažai pro
taujančius narius savo pu
sėn. Bet paskutiniu laiku 
atirado ir protaujančių vy
rų kliube, ir reikia tikėtis, 
kad su laiku kliubas ir jo 
tvarka turės pasitaisyt. | : 
Taipgi ir tą noriu pastebėti, = 
kad jeigu kliubas ir butų 
mane priėmęs, tai aš bučiau 
jokiu budu nepristojęs ant 

i tokių išlygų, kaip nekurie

Katalikų-airių apgyven
tame ir valdomame So. Bo
stone labai šauni tvarka ir 
pavyzdingi žmonės. Netik 
skrybėlės praeiviams dau
žomos, netik ant žmonių va
karais užpuldinėjama ir pi
nigai su visu kišenių išpiau- 
jama (neseniai vienam lie
tuviui išpiovė), bet vidur- 
dienije pradedama plėšti 
krautuves .

Taip pereitam ketverge 
ant 8-tos gatvės, po No 
31414, vidurdienije, likos a- 
piplėšta valgomųjų daiktų 
krautuvė ir sumuštas par
davėjas. Krautuvėn atėjo 
du airiai ir paprašė tomei- 
čių. Pardavėjas užsigrįžo 
prie lentynos, tuo tarpu iš 
užpakalio smogė jam sunkiu 
įrankiu į galvą ir jis parpuo
lė. Vienas užpuolikų priki
šo blizgantį revolverį ir lie
pė tylėt, sakydamas: "Jei 
tu rėksi, aš šausiu,” ir smo
gė da revolverio kotu į gal
vą. Tuo pačiu laiku trečias 
stovėjo ant gatvės ir saugo
jo, kad kas neužeitų. Par- 
muštam pardavėjui užpuo
likai surišo rankas, kojas ir 
iškrėtė kišenius, kuriuose 
rado $3.75. Paskui išplėšė 
registerį ir pasiėmę $21 pa
bėgo. Tą pačią dieną likos 
apiplėšta da dvi krautuvės.

Pagal krautuvninkų pa
sakojimo, kaip plėšikai iš
rodė, policija vėliau arešta
vo 6 nužvelgtinas vpatas. 4 
jų buvo suimti šokių svetai- -
nėj ir paimti nuo merginų į ?.aŲai. išsireiškė, kad, nėra 
kalėjimą. 2 iš tų jau krau- 
tuvninkai pažino.

Po No 1597 Washington 
st., Bostone, vienam kamba- 
rij atrasta nusinuodijusius: 
gazu vieną moterį ir du vy
ru.

Pereitoj pėtnyčioj polici
ja suėmė 2 pinigų dirbėju ;a- 
budu italai. Suvien. Valst. 
komisijonierius Hayes pa
statė juos po $5,000 kaucijos 
kiekvieną.
Keletas žodžių Lietuvių Uk.

Kliubui
Kadangi per pereitą me

tinį Liet. Ukėsų Kliubo su
sirinkimą tapo atmesta ma
no įstojimo aplikacija į virš; 
minėtą kliubą, ir kadangi 
kliubo board-direktoriai vi
sai neteisingus darė man už
metimus (drąsiai galiu sa
kyt, kad melavo), ir kadan
gi netik kad aš rašiau laiš
ką visam susirinkimui, pra
šydamas balso pasiaiškint, 
bet buvo reikalauta net pa
ties kliubo narių, kad duotų 
man žodį, o pirmininkas ne
davė nė laiško skaityt, nė 
savo narių reikalavimo ne
klausė, tai meldžiu gerbia
mos "Keleivio” redakcijos 
duot vietos man kaip galima 
trumpiau pasiaiškint nors 
per laikraštį.

Pirmas apkaltinimas, buk 
tai aš seniau prigulėdamas 
prie šito paties kliubo išė
męs neteisingai pašelpą pa
mečiau kliubą, yra pilnas 
melas. Aš netik iš kliubo 
nesu jokios pašelpos gavęs, 
bet kaip aš priguliu prie pa
šelpimų draugysčių (bus a- 
pie 18 ar 19 metų), jokios 
pašelpos nesu iš jokios drau
gystės gavęs; ir jeigu Liet. 
Uk. Kliubo board-direkto
riai, ar kitas kokis komite
tas, arba bile kliubo narys, 
prirodys kada ir nuo kokios 
draugystės aš netik kad ne
teisingai, bet kad ir teisin
gai, paėmiau pašelpą, tai aš 
uždedu ”Kel.” redakcijoj už 
rankų $10, kuriuos skiriu 
neturtingiems moksl
eiviams. O jeigu jus nepri- 
rodysit to, tasvk tegul eina 
iusų $10. Laiką naskiriu 
30 dienų nuo pasirodymo

šinėt jokių korespondencijų 
i lietuvių laikraščius (tai 
perdaug mokytų vyrų butą! 
Red.), nes tokios draugystės 
aš visai neguodoju, ir tur
but nelabai kas apie tokią 
draugystę yra girdėjęs tar
pe lietuvių, kuri norėtų už- 
gint savo nariams remti 
liet, laikraščius. Gal toliaus 
jus norėtumėt užgint ir 
skaityt laikraščius?

J. P. Raulinaitis.

Iš LIETUVOS--------------
(Iš draugo laiško.) 

Bartnikai (Vilkaviškio ap- 
skrič.).Numirus mano drau
go motinai, davė, žinoma, 10 
rublių ant mišių, taip kaip 
visi katalikai. Į tą tarpą nu
mirė kito žmogaus motina, 
tas davė 50 rub. ant mišių. 
Kunigėlis ima ir pasako ši
tam, ką davė 10 rb., kad lai
dos be mišių, nes reik kitą su 
mišioms laidoti (mat, tik 1 
kunigas tėra). Pirmasis su
žinojęs priežastį, nuėjo pas 
kunigą ir prisispyręs ėmė 
klausinėt, ar visur taip ku
nigai šinkuoja Kristaus mo
kslą? Kunigėlis tuo tarpu 
tylėjo kaip po žeme. Toliaus 
draugas pareikalavo, kad jo 
motina butų bažnyčioj sykiu 
su anuo nabašninku laike 
mišių. Kunigėlis noroms ne- 
noroms sutiko.

Kitas vėl buvo panašus 
atsitikimas. Vienai mergi
nai reikėjo duot šliubas, ki
ta mergina davė 3 rub. tam 
pačiam kunigui, kad pave
lytų su vainiku stoti (mat, ji 
augina sūnų, tad neturi tie
sos eit su vainiku ant šliu- 
bo), kunigėlis už tris rublius 
pavelijo užsidėt prarastą 
vainiką. Mat, už pinigus 
viskas galima, ypač musų 
kunigėliams.

Petras Sausinvkietis.
Reikalingas Lietuvis

Reikalingas lietuvis pardavėjas. 
Atsišaukite į r52]
SINGER SEWING MACHINE CO.. 
2129 Washington st.. Roxbury. Mass

PASARGA: "Keleivio” skaityto
jams įdedam giminių ar draugų pa- 
jieškojima syki ant metu dovanai. 
Pajieškojimo apsivedimui merginų ne- 
^edam dovanai nė skaitytojams. To
kie pajieškojimai turi but apmokėti 
•skalno po 50c. Gavę tokius pajieško- 
iimus be užmokesties talpinam į gur
bą.

TEATRAS ir ŠOKIAI!
Rengia L.S.S.A 60-toj i kuopa, So. Boston, Mass.

Bus sulošta triveiksmė komedija

•‘GYVIEJI NABASXINKAI”
Subatoje 'A28 Gruodžio' Dec.} š.m.

Prasidės 7:30 valandą vakare.
DAHLGREN SJVLEJE

Kampas E. ir Silver Sts., South Boston, Mass.
Komedija yra viena iš juokingiausių, todėl meldžiame 
kuoskaitlingiausia atsilankyti. Kviečia KOMITETAS.

Tel. So. Boston 784.
Parduoda pigiai Namus

J. H. C A R R
Parduodu Namus, Inšiurinu 

padarau Morgičius.
840 DORCHESTER AVĖ., 

SO. BOSTON, MASS.

ir

Lietuviai Temy kitę!
Pas mus pirkdami sučėdysit pinigų
Męs perkėlėm savo krautuvę iš 
Brooklyno į NEWARK, N. J. Už
laikome visokius papuošalus, t y. 
ziegorius, ziegorėlius auksinius, si
dabrinius ir paauksuotus, su gerais 
viduriais Elgin’o ir Woltham kom
panijų. Taipgi męs išdirbam pats 
visokius žiedus ir ženklelius dėl 
draugysčių. Taisom visokius laik
rodžius amerikoniškus ir seno kra- 
jaus. Musų krautuvėj galima 
gauti ir visokių MUZIKALIŠKŲ 
INSTRUMENTŲ, kaip tai Skrip
kų, Armonikų, Klarnetų, Triubų. 
visokių Knygų, Popierų ir Religiš
kų daiktų. Užsakymus nusiun- 
čiam visur ir viską atliekam at
sakančiai, nes tą biznį varom jau 
25 metai.

W- Umavičia ir J. Almonaitis 
151 Ferry st., Newark, N. J

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

Didžiausi, geriausi ir greičiausi 
garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai- 
cės tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA 

J Rotterdamą 8 d., į Liepojy 11 dienų.
$31.00
$45.00
$60.00
Czar

Russia
Kursk — Sausio (Jan.) 11 d.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

A. E. JOHNSON & CO. 
27 Broadway, New York.

III klesa 
II klesa 
I klesa

Gruodžio (Dec.)
— Gruodžio (Dec.) 28 d.

$33.00 
$50.00 
$70.00 
14d.

Ant Švenčių ir Naujų Metų
DOVANOS

Fonografas, Kišeninis vyriškas 
ar moteriškas laikrodėlis, Stalinis 
laikrodis su muzika, Armonika, 
Drukuojama mašina ir Servis — 
jei norite gauti visai dykai, rei
kalaukit tuoj žinių, į-
dėdami markę dėl atsakymo. Ad
resas: [51]
ENGL ASIATIC TOBACCO CO. 

DEPT. A—22, 
111E7st. New YorŲN.Y.

H. F. CORCORAN & C0.
14 Third st. kampas A. S. Soste n, Mass. 

DEGTINIŲ ir VISOKIŲ GĖRIMŲ OLSELIS.

Didziausis atpiginimas degtines r vynų
1 0 buvo padarytas.

1 kvo»taC«>NVF. CLUR WHISKEY 50c. -5 kvortos tik $2.00, 1
1 Bonka BRANI)ES arba DEGTINES 75c. 1 kvorta PORTWIN’O 25c. 

f kvorta SHERRY VVINE 25c.
Mes parduodame viską svkiu tik už...........  .......................................Si .co.

Į

r

Paparčio žiedas
Ir kitos gražios apysakos, ku

riose nurodoma, kaip žmonės įsi
tikėję į visokius burtus ir tt. .... 15c.

S IOODOVANA

Sudėk į visus ratelius skaitlines, 
kad sudėjus iš kiekvienos pusės iš
eitų 20. Kas teisingai tai padarys, 
tam nusiųsime čekį, kuris turės 
$100 vertę perkant pas mus 8 lo
tus arba 20,000 ket. pėdų žemės. 
Kaina tų lotų yra $179, bet kas 
turės tą čekį, gaus už $79, mo
kant tik po $5.00 kas mėnuo. 
Reikalaudami paaiškinimų ir ma- 
pų adresuokit taip: [1]

LITHUANIAN DEPT ”K”
63 Park Row, Room 1013, 

NEW YORK. N. Y.

Nuo Naujų Metų (1913] pasirodys 

Dievo Rykštė 
arba mėnesinis paveikslų žurnalas, 
knygos formate artistiškai apdirbtas. 
Toks kokio lietuviai da neturėjo. Jisai 
pats kalbės — taip, kad ir nemokantis 
skaityti Sales suprasti. Dykai sampe- 
lių nesiunčiam. Prenumerata už me
tus $1.00. Užsirašykite dabar, nes 
mums reikalinga skaitytojai, idant 
gautume palto tiesas. Adresuokite: 
“Dievo Rykštė”, 1957 Fowler St.

CHICAGO, ILL

Puikiausia Kalėdų Dovana!
Didelė senovės Dainų Knyga, su- 

viršum 700 puikiausių dainų — $1.50.
Greičiausias pamokytojas Angliš

kos Kalbos, šita knyga geriausia iš 
visų žodynėlių, nes su ja galima 
greičiausiai pramokt anglišką kal
bą — 25c.

Abidvi sykiu — $1.75, Perkant abi
dvi sykiu, atiduodu tik už $1.00. 
Pasiskubinkit! Šita kaina tik iki Ka
lėdų. Adresuokit taip:

A. ŽVINGILAS,
P. O. Bx. 3232, - Boston, Mass.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkes 
18 Broadway- S Bostcn, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 
o męs per ekspresą gydules pri- 
siusim.

“KELEIVIO
KALENDORIUS

1913 METAMS

■ .
. •>

Tokia išveizda “KELEIVIO” K ALENDORIAUS. Kaina 25c. 
Prenumerrtoiiams ICc. Kurie neužsisaket, meldžiam 

paskubet užsisakyt, r.cs včl au gal pritrukt ir skaitytojams.




