
□

y

LITHUANIAN WEEKLY 
PublisheJ by

J. G. Gegužis A: Co.
EVERY THURSDAYIN BOSTON, MaSS. 
Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 

New England, and about 
400,000 in the United Statės.

The Best Advertising Medium. 
Advertising rates on application.
All coinmunications should be 

addressed to:
•KELEIVIS’’

B way, S. BOSTON, MASS

□ n

f ‘KELEIVIS” I
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 

Leidžia
J. G. Gegužis ir draugai.

PRENUMERATA METAMS: 
Amerikoje................................ $1.50
Kanadoje ir užrubežiuose.... $2.00

PUSEI METŲ:
Kanadoje ir užrubežiuose ....
Amerikoje............................... .
Apgarsinimu kainos klausk 1

Kreipianties su kokiais nors r> i 
kalais, taip adresuokite:

“KELEIVIS”
28 B’ way, S. BOSTON, MASS

s

43 Te’ephono No.. SO. BOSTON, MASS., 27 SPALIO (October), 1910 m. • Telephone: 1
• So. Boston .56-5 ..Ejstrrft> as Sroonp-Pi.asr m atiku" Ffbrtarv 2?, 1905. at thk Post ' at Bobton, Mass., under "ke ler of ("osgrrss ok Karch 3. 1879.” boston ‘^*e5 •

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

IS AMERIKOS. du galionu gazolino ir naktį, 
kada visi saldžiai miegojo, 
aplaistė savo vyrą, sūnų, pa
ti save ir visus uždegė. Vy
ras ir sūnūs dabar kovoja 
ligonbutije su mirčia, o pati 
ant vietos sudegė.

Katastrofa pirtije.
Malden, Mass.—Spaliu 23 

d. išryto, taip vadinamoj 
turkiškoj pirtij, kuri prigu
lėjo rusiškam žydeliui ir įtai
syta pagal rusiškos mados, 
žydams besivanojant įgriuvo 
atšutęs nuo garo luby cemen
tas ir prislėgė keliolika žmo
nių. Septyni likos mirtinai 
sužeisti, o kiti, persigandę 
visai nuogi išbėgo ant gat
vės.
Kriaučių streikas platinas.

Chicago, III., spaliy 25 d. 
—Trįs sąvaitės atgal Chica- 
goj sustreikavo 16 merginų 
siuvėjų. Niekas tuomet ne
manė, kad tas streikas taip 
smarkiai išbujos. Šiandien 
jau streikuoja 16.000 rubsiu- 
vių, o ryt gal jau streikuos 
25,000. Pinigai plaukia 
streikuojančių parėmimui iš 
visų pusių. Darbininkai ti
kisi kovą laimėti ir prie to 
da visas dirbtuves suunijo- 
nizuoti.

Sprogimas bombos.
New York. — Apie 20 šei

mynų likos išgązdinta spro
gimu bombos, kuri buvo pa
dėta ant Prince st. ties No. 7, 
kur antroj pusėj gatvės gy- 
na d-ras M. Seime c a, kuriam 
juodrankiai neseniai buvo 
pavogę suny, bet sugrąžino, 
padėjus tėvams nurodytoj 
vietoj $5,000.

Keli namai pasiliko be lan
gų iš abiejų pusių gatvės, o 
namas No. 7 likos pusėtinai 
apgriautas.
Lenktynėse prapuolė 2 ba

lionai.
St. Louis, Mo.

tiškose balionistų lenktynėse, 
kokios pereitoj sąvaitėj atsi
buvo tarp šito miesto ir Ka
nados, prapuolė du balionai: 
“America II” ir “Dueseldorf 
II”. Spėjama, kad jie nu
skendo ant ežero Huron, Ka
nadoj.

Expliozijoj žuvo 6 dar
bininkai.

Greenpoint, L. I. 
rican Manufacture 
tuvėj expliodavo
Pirmutinės lubos likos išmuš
tos ir užmušta 6 darbininkai.
Dėl senos meilės nusižudė.

New York. — Tūlas Cla- 
rence McGuire nusišovė ant 
stogo, po kuriuo gyvena jo 
meilužė, Miss Anna Appel. 
McGuire buvo jau vedęs, bet 
nuo seniai mylėjo Appel, ku
ri gyveno dabar ant viršuti
nių lubų. Jis nusišovė ant 
tos vietos, kur kambarij sto
vėjo jos lova.

i starasis kompanijoj kelių y- 
patų lošė kortomis. Vienas 
iš pralošusių ėmė prašyti 
Ivanovo paskolinti jam 5 ka
peikas. Kada-gi tas atsisa
kė jis dūrė jam peiliu. Iva
novas nuvirto apsiliejęs krau
ju, ir ten-pat pasimirė.

1 klesos vagonų panai
kinimas.

Kelių ministerija pasergė
jusi, kad kai-kuriais geležin
keliais niekas nevažinėjąs 
pirmąja klesa, išskyrus tik 

■ geležinkelių tarnaujančius. 
Dabar ketinama įvesti vie
noki vagonai, kaip pirmajai, 
taip ir antrajai klesai. Skir
tumas busiąs tik tas, kad 

, pirmosios klesos vagone ke
leivis turės dukart daugiau 
vietos. Tie patįs vagonai 
galėsią būti pirmajai ir an
trajai klesai skiriami.

Vietos vagonuose.
•I Kad butų lengviau suso

dinti keleivius vagonuose, 
. keliu ministeris išleido gele

žinkelių valdyboms aplinkraš
tį, kuriuo liepia išpalengvo 
pradėti- vietų numeraciją va

rgonuose pritaikyti. Už vie- 
■ tų numeraciją būsiąs ir mo

kesnis, bet taip mažas turė- 
. tų būti, kad keleiviai nega

lėtų iškart ir pajusti moką.
Sumišimai stačiatikių 

seminarijoje.
Pernai veik visose stač.- 

dvas. seminarijose buvo di
deli sumišimai, kad reikėjo 

. net šaukties policijos pagel- 
bos ir daugelį seminarijų lai
kinai uždaryti. Sumišimai 
prasidėjo tuomet iš Valui- 
niaus seminarijos, kuri yra 
Žitomirio mieste. Dabar vėl 
toje-pat seminarijoje kilo 
mokinių maištas ir vėl prisi
ėjo šaukties seminarijon po- 

i liciją. Dėlei to sinodas pa
siuntė dabar Žitomirin savo 
atstovą, kad jis patirtų su- 

j mišimo priežastis. Tuo tar- 
, pu pavaryta 200 seminaristų. 
. Seminarijos romuose apsigy- 
' veno policijos būrys.
Galvažudžiai prieš teismą.

Kremenčugas. — Karo teis
mas nagrinėjo siaučiusios 
Kovelio apskrityje galvažu
džių gaujos bylą. Šešius nu
teisė pakarti,* penkis kator- 
gon įvairiam laikui ir tris iš- 

. teisino.
Sušaudytas be teismo.

1906 metais skrajojamieji 
būriai sušaudė tūlą E. Pre- 
de. P ‘ .
draudęs savo gyvastį ant liaus Manuelio ir jo giminių 
5000 rub. Kada jo giminės paveikslus ir sulaužė rakan- 
pareikalavo iš apdraudimo S 
draugijos pinigų, draugija

Politiškųjų ištremtųjų skai
čius Rusijoje.

Pagal policijos departa
mento žinių, kaip “Sovr.Sl.” 
praneša, tai šįmet gegužės 1 
d. buvę 10 tukst. 972 politiš
kųjų ištremtųjų. Iš to skai
čiaus paminėtų ištremtųjų 
yra Jakutsko apskrityj—331, 
Užbaikalo'— 61, Jenisejo — 
856, Tobolsko — ltuk. 420, 
Tomsko—1788, Archangels
ko— 1915, Vologdos— 1416, 
Permos—290, Olonecko—816 
ir Astrachanio—231.

Kaip velnią išvarė!
1 vieną Peterburgo ligon-, 

būtį praėjusią sąvaitę atvežė 
15 metų mergaitę Mariją Da- 
nilovą. Kiek laiko tam at
gal ji susirgo nervų liga. 
Daktaro nepakvietė, o vie
ton to visa šeimyna, susirin
kus, nutarė kreiptis prie vie
tinės, visiems žinomos “at- 
kalbėtojos.” Atvdžiai ap
žiurėjus mergaitę, ji pasakė, 
kad Marijoj apsigyveno vel
nias. Vieną tamsią naktį, 
visai šeimynai matant, buvo 
laikomos apeigos velnio “iš
varymo.” Užsidengus balta 
drobule “atkalbętoja” stovė
jo prie lovos miegančios li
gonės ir, užkeikus, su trenk
smu metė ant aslos 2 moli
niu puodu. Nelaimingoji 
mergaitė, pabudus ir išvydus 
šalę savęs baltą šmėklą, iš 
baimės išėjo iš proto.
Buvusis miesto galva — da

bar ubagas.
Vilniaus gelžkelio ligonbu- 

tin atgabentas -tūlas ubagas 
su nutraukta koja ir kitomis 
žaizdomis; tąjį ubagą suva
žinėjęs trūkis. Paaiškėjo,į 
kad suvažinėtasai vadinasi1 
Grundmanas ir kad jis se
niau buvęs Kauno miesto 
galva. įvairių aplinkybių* 
dėlei jis prastojęs savo visą 
turtą ir elgetaudamas prasi
maitindavęs. Grundmanas 
yra 70 metų amžiaus senelis 
ir paeina iš latvių, bet vėliau1 
suvokietėjęs.

Slapta spaustuvė.
Baku laike kratos rasta už

drausta spaustuvė su 8 pū
dais raidžių ir Baku komite
to socijaldemokraty antspau- 
da. Suimtas buto šeiminin-; 
kas. I

Streikas pasibaigė.
Siuvėjų streikas Kijeve pa

sibaigė. Reikalavimai išpil
dyti: alga padidinta, darbo 
laikas sutrumpintas.
Užmušimas dėlei 5 kapeikų.

Rugsėjo 17 d. buvo žvėris-1 
kai užmuštas darbininkas Taigi, pripažinta,* jog su- 
vienos iš Peterburgo spaus- šaudymas nėra teismo nu- 
tuvių, Jokūbas Ivanovas. Pa- sprendimas.
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D-ras Crippen bus pakartas.
Londonas. — Prisaikintyjy 

teismas atrado kaltu d-rą H. 
H. Crippeną užmušime savo 
pačios ir pasmerkė jį mirtin. 
Lapkričio 8 d. Crippen bus 
pakartas.

D-ras Crippen yra ameri
konas ir vedęs buvo taipgi 
su amerikone ir prie to da 
pagarsėjusia aktore, Belle 
Elmore. Pastaruoju laiku 
jie gyveno Londone, Angli
joj. Crippen įsimylėjo į tū
lą Ethel Clarą LeNeve ir nu
žudęs savo pačią slaptai ban
dė atvažiuoti su ja Ameri
kon. Bet policija davė be- 
vielinį telegramą ir Crippen 
pusiaukelij ant laivo likos su
imtas. Nors laivas atėjo 
Amerikon, ir Crippen yra 
amerikonas, tečiaus Angli
jos valdžia pareikalavo, kad 
jis butų jai išduotas. Ir 
Crippen draug su savo mei
luže tapo sugrąžintas Ang- 
lijon.

Dabar prasidės byla ir 
Crippeno meilužės. Ji kalti
nama už dalyvavimą su Crip- 
penu prie nužudymo jo pa
čios.
Anglijos propozicija — ant- 
syk pasveikinti Portugaliją.

Berlynas.—Didžioji Brita
nija užproponavo visoms di
džiosioms viešpatystėms, kad 
antsyk nusiųsti Portugalijai į 
pasveikinimą.

Vokietija atsakė 21 d. spa
lių, kad mielai ant to sutinka.
Popiežius atšaukė savo pa

siuntinį.
Lizbona. —Pereitoj pelny

čio j popiežius atšaukė iš Liz- 
bonos savo pasiuntinį Tonti. 
Atšaukimo priežastis nežino
ma. Eina gandas, buk po
piežius nutarė savo nuncio 
atšaukti dėlto, kad išreikšti 
tuomi savo protestą naujai 
respublikai už “bedievišką” 
jos tendenciją.

Iš Coimbra parvažiavo vi
daus dalykų ministeris ir pa
pasakojo, kad tenaitiniam 
universitete buvo didelės 
riaušės, kurios užsibaigė tuo- 

Pre- mb kad kraštutiniai repub- 
Sušaudytasis’buvo ap- likonai sudraskė visus kara-

draugijos pinigų, draugija 
atsisakė išduoti, teisinda- 
mos, jog įstatymai rodo, kad
nuteistas mirtm nustoja visų nas

Popiežiaus vargai.
Roma. — Vatikano orga- 
j “Osservatore Romano” 

praneša, kad atšauktas iš 
ia'bu- Portugalijos nuncioTonti tu

. teisių ir dėlto nustoja teisės 
prie pinigų. Vietiniam teis
me apdraudimo draugija bu- r_ortuganjos nuncio i onu tu- 

' vo laimėjusi bylą, bet reter- r^s su Mery dėl V ai konfe- 
burgo teismo rūmai pripaži- renciją, kurioj turi būt išras- 
no,jog pinigai reikia išduoti, tas planas, kas ir kaip veikti 
nes sušaudytasis Prede nebu- ppjgg < ‘bedievišką” Portuga- 
vo teisiamas, nebuvo tmne- Į 
jamas, o tik sušaudytas. lijos politiką.

Spaliu 24 d. telegrafuoja, 
. kad iš tų rūpesčių • “šventas 

tėvas” vėl pradėjo sirgti.

Nubaudė vyskupą.
Londonas. — Andolph 

Guilford turėjo stot į teismą 
ir užmokėti bausmę užtai, 
kad per greitai važiavo auto
mobiliu ir visai neturėjo lei
dimo ant automobiliaus.

Ir Peary ne nebuvo ant
, žemgalio.
Berlynas. — Astronomijos’skersai Ameriką: nuo Atlan- 

profesorius Galle praneša, 
kad pagal paduotų Peary’o 
dokumentų,jis nekuomet ne
galėjo būt ant šiaurinio žem
galio. Galle tiki, kad Pea- daugiau, paveizdan orlaivių 
ry praėjo prošalį. Prie to mėgėjas milijonierius Clif- 
da jis nurodo, kad su tokiais ford B. Harmon, kuris daly- 
instrumentais, kokius turėjo vavo orlaivininkų lenktynė-. 
Peary, žemgalio negalima 00 
patirti. Pagalios profesorius 
sako, kad Peary’ui stokuoja 
ir astronomijos žinojimo.

50 žmonių nuskendo su 
laivu.

Rio Janeiro. Brazilija.7 v

Netoli nuo Arrasak-sko su
dužo ant jūrių garlaivis 
“Wally”. Tūla įgulos dalis 
išsigelbėjo, o 50 žmonių pri
gėrė.

Portugalijos karaliaus 
motina Italijoj.

Piza, Italija. — Našlė ka- vo padaryta iš trijų bruselin 
ralienė Maria, Manuelio mo- parako, po 8 colius kiekvie- 
tyna, atvažiavo šiomis dieno- nas. Prie parako ouvo pri- 
mis į Gombo ant garlaivio rišta dagtis, kuris baigė jau 
“Regina Elena”, kuris užpe- degti. O’Mallev pagriebė 
reitoj nedėlioj išėjo iš Gib- bombą į rankas ir užgesino 
raltaro. Italijos karalius dagtį, užbėgdamas tuomi 
Viktoras pasitiko ją ir nusi- ekspliozijai.
vežė i San Rossore, kur da- 

' i bar gyvena visa karališkoji 
šeimyna.

Karalienė Maria buvo ke
tinus apsigyventi Ispanijoj, 
bet Ispanijos valdžia jos ne
priėmė bijodama, kad revo
liucijonieriai, pasinaudodami 
iš tos progos, nesukeltų triuk
šmo.

Francuzijos ministeris 
rezignuoja.

Paryžius. — Žemdirbystės 
ministeris M. Ruau rezignavo 
nuo vietos iš priežasties silp
nos sveikatos.

Vokietija ginkluojasi.
Londonas. — “The Daily 

News” praneša, kad Vokieti
ja, išgirdus, jog Anglija įve- 

I da ant karlaivių 134 celines 
kanuoles, permainė savo gin
klavimosi programą, nutar
dama įvesti 14-colines kanuo
les.
Karalienės užmušėjas pasi

korė.
Geneva, Šveicarija.—Anar

chistas Luigi Luccheni, ku
ris 1898 metuose nužudė Au
strijos karalienę Elizabetą, 
šiomis dienomis kalėjime čia 
pasikorė.
$30,000,000 paskolos Turki

jai.
Paryžius.— Oficijališkai li

kos apskelbta, kad tarp Tur
kijos ir Francuzijos padaryta 
sutartis, pagal kurios Pary
žius skolina Turkijai 30 mili
jonų dolerių.

I
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Didelės orlaivininky lenk
tynės.

Garsus Amerikos laikraš
tininkas Hearst paskyrė $50,- 
000 dovany tam iš orlaivi- 
ninky, kuris pirma perlėks

tiko iki Pacifiko pakraščio. 
Ta žinia sukėlė tarp orlaivi- 
ninkų didelę sensaciją. Prie 
tų $50,000 prisidėjo da ir

sę ir Bostone, davė tam tik
slui $10,000; laikraštis “Kan- 
sas City Post” davė $1,000, 
“Denver Post” — $1,000 ir 
spėjama, kad da atsiras to
kių geradarių. Kada lenk- 

_ tvnės prasidės ir kiek jose 
orlaivininkų dalyvaus, da ne
žinia.
Užgesino degančią bomba.

Chicago, III.—Į tūlo Aus- 
tino O’Malley’o butą naktį į- 
metė kažinkas per langą de
gančią bombą. Bomba bu-

Policija spėja, kad bomba 
likos įmesta per apsirikimą.
Dideli miestai atkirsti nuo 

svieto.
Persikėlus nuo Kubos salos 

viesulą pereitoj sąvaitėj pri
darė daug blėdies Pietryčių 
Amerikoj. Jaksonville, Brun- 
swick, Savannah ir daugelis 
kity miestų pietinėse valsty
bėse visiškai atkirsta nuo ko
munikacijos su pasauliu. 
Miestai netoli nuo jūrių likos 
užlieti sukeltomis bangomis, 
telegrafų ir telefonų vielos 
nutraukytos ir daug užmuš
ta gyvulių ir žmonių.

Plėšikas gavo $150,000.
Los Angeles, Cal.— Nesu

sektas ligšiol plėšikas užpuo
lė ant vietinio kapitalisto H. 
W. Hazletono ir atėmęs nuo 
jo $150,000 pinigy pasislėpė. 
Hazleton yra 75 metų am
žiaus žmogus ir visiems žino
mas, kaipo savininkas vieti
nių gatvekarių. Policija jieš- 
ko plėšiko.
Naujos Anglijos esperan- 

tistų susivažiavimas.
Spalių 23 d. Bostone at

sivėrė Naujos Anglijos es- 
perantistų susivažiavimas. 
Delegatų pribuvo 200 suvir- 
šum. Susivažiavime , visi 
kalba esperantiškai.

Sudegino savo šeimyną.
Keokuk, Ia. — Tūla Rena 

Stuetterman’ienė nusipirko

Tarptau-

— Ame- 
Co. dirb- 

katilas.
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PERŽVALGA
Nelabai seniai iš Anglijos 

buvo atvažiavęs Amerikon 
kun. Vaughan. kuris pasakė 
čia daug prakalbti ir savo žin
geidumu užinteresavo dau
geli amerikonu. Jam labai 
rūpėjo pamatyti didi Ameri
kos genijų, Tarną A. Ediso
ną. kuris yra padaręs apie 
600 Įvairiu elektros srytyj iš
radimu. Kada kunigas už
klausė tą didįjį mislinčiu, ko
kios jis yra nuomonės kas- 
link tikybos, tai gavo šitokį 
atsakymą:

‘‘Žmogus yra mananti krū
va celių, kurios egzistavo 
prieš jo užgimimą, ir kurios 
egzistuos jam numirus. Į 
sielą aš netikiu ir nuodėmių 
nepripažįstu. Tai viskas, ką 
aš apie tikėjimą graliu pasa
kyt.”

Parvažiavęs į Angliją, kun. 
Vaughan atsiuntė Amerikos 
laikraščiams šitokią rezoliu
ciją:

“Žmonija turi būt dėkin- •7
ga Edisonui už neapkainuo- 
jamus jo išradimus, kurie 
palengvino socijalinį ir ko- 
mercijinį gyvenimą.

“Bet žmonės turi neuž
miršti, kad Edison nėra teo- 
liogijos negi metafizikos ži
novu. Viskas, ką jis žino, 
tai kaip panaudoti elektrą.

“Jis pats prisipažino, kad 
apie gamtą, o net ir apie pa
čią elektrą jis nieko nežino, 
o juk žmogaus siela yra toli 
plonesnė substancija, negu 
elektra.” .

Taigi kunigas persergsti 
amerikiečius, kad tie neįti
kėtu Edisono mokslui. Bet 
žmonės visviena greičiau įti
ki Edisonui, negu kunigui.

“Vienybė Lietuvninku” 
No. 41 kraipo galva ir stebi
si, kad “Kova” ir “Keleivis” 
socijalistų laikraščiai, o taip 
karatai remia laisvamanybės 
judėjimą.

Vadinas, pagal “V. L.” 
nuomonės, socijalistų laik
raščiai turėtu remti klerika- 
lišką judėjimą.

Rugsėjo 30, š.m., sukako 
25 metai pp. Šliupu šeimy
niško gyvenimo ir buvo taip 
vadinamos, sidabrinės sužie- 
dotuvės. Scrantono jaunuo
menė atsilankė tą dieną į 
d-ro Šliupo namus ir nuošir
džiai jubiliatus sveikino.

Štai, kaip patįs pp. Šliupai 
apie tai “Lietuvoje” rašo:

“...Prisipažįstame, kad 
žmonės, nė kurstomi, nė pra
šomi, padarė mums asabiš- 
kai daug daugiaus linksmu
mu, negu męs tikėjomės ir 
atsilyginti įstengsime... Aš 
nepaisau, nė mano šeimyna, 
anų nemalonumu, kuriuos 
parengė kunigu klika Brock- 
tone, Plvmouthe ar kur ki
tur. Susipratusieji lietuviai 
neprisidėjo tuomet prie ju 
rengiamos riaušės. O tatai 
mus ypatingai džiugina. Ku
nigija mus nekenčia, ir męs 
nieko labo nuo tos luomos 
nelaukiame; bet džiugina 
musu širdis, kad liaudis ei
na su mumis ir męs su liau- 
džia. To susilaukti troško
me nuo pradžios savo darba
vimosi, ir tuomi labiaus pa
kakinti esame rezultatais 
šiandien...

“Sukaktuviu dienos vaka
re atėjo Lietuviu Scrantono 
choras ii- padainavo ne maža 
lietuvišku dainelių. Tarpe 
kitu, mums ypatingai širdin 
puolė tautiškas hymnas ir 
tyčia sukaktuvėms prireng
ta daina, kurią sueiliavo 
p. Jurgelionis, o meliodiją 
suderino p. Petrauskas. Pir
mu sykiu tą dainelę chorai 
užtraukus, mums ašaros iš
riedėjo: todėl nesistebėsite, 
jeigu bent žodžius čion įra
šysime:
Valandėlės, valandėlės... 
Šimto metu bertainėlis 
Taip prabėgo nejučia... 
O tais metais daugel dėjos. 
Kilo naujosios idėjos: 
Mus tėvynei aušra švito. 
Iš kur mums šviesos daug 

(krito, 
Per mus -Joną su Aglel 
Valandėlės, valandėlės... 
Šimto metu bertainėlis 
Taip prabėgo nejučia... 
Ir šiandieną sukaktuvės, 
Šviesios linksmos pagerbtu- 

(vės 
Bendro darbo mus tėvynei. 
Atgimimo jos gadynei, 
Musu Jono su Agle! 
Tegyvuoja gi ilgiausiai, 
Kuoilgiausiai. laimingiausiai 
.Musu Jonas su Agle!

“Be dainy. buvo da kelia- 
tas kalbu... Draugai ir drau
gės įteikė Šliupui lazdą su 
sidabrine rankena (lyg atsi
mindami. kad pereitą žiemą, 
ledu eidamas, puoliau ir nu
silaužiau sau ranką; mat, 
kad dabar turėčiau kuomi 
pasiremti), o Šliūpienei do
vanojo sidabrinę vazą, kiti 
vėl prisiuntė bukietus gėlių 
ir 1.1.”

Apart to visko, jubiliatai 
da gavę daug telegramų su 
pasveikinimais ir širdingais 
linkėjimais.

Polemika ir
Kritika.

Keno teisybė — kunigu ar 
bedieviy?

Nors aš esu nemokytas 
vaikinas, bet tiek suprantu, 
kad reikia prisiklausyti, ką 
mokyti kalba. Nueinu aš į 
bažnyčią pasiklausyti ką ku
nigas mokina, ir nueinu ant 
bedieviu prakalbu pasiklau
syti ką bedieviai kalba. Tar
pe bedieviu ir kunigu moks
lo matau didelį skirtumą ir 
negaliu suprasti, kuriu tei
sybė. Kunigai išsižioję rė
kia, kad ju mokslas yra ge- 
riausis ir teisingiausis; be
dieviai gi šaukia kiek galė
dami ir ragina kuodaugiaus 
skaitvti visokius raštus, eiti •7

į visokius susirinkimus ir 
prakalbas, net ir į bažnyčią 
nedraudžia, sako,busite gud
resni ir pamatysite savo 
skriaudas. Na, ir suprask 
tu žmogau ju teoriją; vieni 
mokina taip, o kiti kitaip. 
Trauk galas kad ir nemoky
tas, bet pritariu geriau be
dieviams, nes jie mokina tik
ros teisybės ir ragina skaity
ti tikrus raštus. Dabar, jei
gu kunigas man gina skaity
ti kokius raštus, tai aš la
biausiai tuos ir skaitysiu ir 
žiūrėsiu, kas ten per velnias 
juose yra, dėlko jie draudžia
mi. Tur būt dėlto, kad tie 
raštai pamokina, kaip nesi
duoti jiems išnaudoti?

Taigi patarčiau ir kitiems, 

kad nereikia klausyti tu, ku- 
, rie pavydi mums apšvietos, 
bet reikia klausyti tu, kurie 
skelbia teisybę. Męs mato
me, kad nieko negalima lai
mėti. ir nieko nelaimėsime, 
pakol viešpataus kunigija, 
nes ji su savo kreivais moks
lais tik klaidina mus, rody
dama pirštu mums laimę 
danguje, o pati lėbauja iš 
musu prakaito ant žemės.

A. A. Garliauckas.

įKorespoiMicncijosJ 
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Plymouth, Pa.
Nors vietiniai lietuviai ir 

buvo apsileidę per vasaros 
karščius, bet dabar pradeda 
sparčiai eiti prieky n. Gaila 
tik, kad mažai yra inteligen
tu, katrie galėtu rūpintis lie
tuviu tobulinimu. 2 d. spa
lio K. Arminas buvo suren
gęs prakalbas. J.Živatkaus- 
kas iš Scrantono kalbėjo apie 
republikonišku ir demokra
tišku partijų blogus darbus 
ir socijalistų partijos pro
gramą. J. J. Nienius skaitė 
prelekciją apie kariumenę ir 
jos blogus darbus su išvedi
mu, jog kariumenė nereika
linga, ir apie šios dienos so
cijalizmą. K. Arminas sulo
šė monoliogą. J. Danilevičius 
eiles dekliamavo. Vėliaus K. 
Arminas kalbėjo apie moti
nu aimanavimus, kada sūnūs 
karėj žūva, ir privedė prie to, 
kad tai padaro gaujos karei
viu bei milicijos. Toliaus kal
bėjo apie socijalizmą, nes 
prakalbos buvo rengta su mie- 
riu sutverti arba atnaujinti 
buvusią LSS-gos 24-tą kuopą. 
Visi kalbėtojai baigė savo 
kalbas socijalizmo klausimu 
ir likosi sutverta iš 6 nariu 
kuopa.

Tolesniame žiemos laike 
bus perstatyta “Pirmi Žink- 
sniai” drama 4-se aktuose. 
Loš “Darbininku Teatrališka 
kuopa”, iš jaunu vaikinu ir 
merginu susitvėrusi. Persta
tymas bus 18-tą d. lapkričio, 
‘ ‘Armory Hali” svetainėje. 
Pelnas skiriamas ant įsteigi
mo viešo knvgvno.•z

Strauss.
Edwardsville. Pa.

L. S. S. 91 kuopa parengė 
25 d. rugsėjo prakalbas. Pir
mutinis išėjo kalbėti J. P. 
Čepulis iš Pittston, Pa., ku
ris aiškino apie pilietiškas 
popieras. Potam P. Šlekai
tis deklamavo eiles, o M. 
Šeškienė pasakė monologą, 
kuris nusisekė vidutiniškai, 
tik reikėjo garsiau kalbėt. 
Toliaus išėjo su prakalba K. 
Arminas iš Plvmouth, Pa.•7

Po jo J. Nienius iš Wilkes- 
Barre skaitė prelekciją, o 
ant galo I. Danilevičius pa
deklamavo.

Žmonių buvo į 500 ir visi 
užsilaikė, kaip per “tėvo” 
Kazimiero pamokslą.

F. Klimkevičia.
Grand Rapids, Mich.

Spaliu 2 d. L.S. S. 51 kuo
pa surengė prakalbas ir už- 
sikvietė kalbėt K. Šeštoką, 
kuris kalbėjo apie žmogaus 
gyvenimą ir Lietuvos istori
ją. Kalba tęsėsi apie 2% va
landos. Potam buvo dainos 
ir deklamacijos. Žmonių 
buvo į 200 ir viskuo užganė
dinti. Auku surinkta *8.30.

Kaip kalbėtojui, taip ir au
kautojams reikia ištarti šir
dingai ačiū.

L. Besion.
Grand Rapids, Mich.

Darbai eina vidutiniškai, 
pageidaujama stalioriu ir ki
tokiu amatninkų; paprastu, 
darbininku yra daug ant vie-' 
tos. Lietuviu čia * gyvena 
apie 2,000 ypatų. Yra ir pa-į 
rapija, o klebonu yra kun. 
V. Matulaitis, kuris buvo su
manęs statyti seserims namą, 
bet niekas nesiskubino duoti 
tam reikalui pinigu, sako, 
daug sykiu mus apvylė, dau
giau nesiduosime. Mat pe
reitą žiemą rinko ant katilo 
pinigus, bet to katilo neįtai
sė. o kada žmonės paklausė, 
kur pinigai, atsakė: suval
giau. Na. jei katilo pinigus 
suvalgei, tai ir namo suval
gysi, atrėžė jam žmonės. 
Vienok statymui namo išrin
ko iš savo šalininku komite
tą, kuris su pagelba seserų 
renka pinigus. Kunigo pa- 
gelbininku yra J. Karantavi- 
čia, tai ko pats kunigas ne
nuveikia, tai pagelbininkas 
atlieka. Jis, būdamas pre
zidentu šv. Petro ir Povylo 
d-tės, užmanė prašalinti vi
sus narius, kurie priguli prie 
Lietuvos Sunu, nes tai esan
ti bedieviška d-tė.

Vietinis.
Middleboro, Mass.

1907 metais, Bridgevater 
ir Middleboro,(Mass.) pažan
gesni lietuviai susitarė su
tveri nors mažą knygynėlį ir 
vieną šventdienį (25,VIII,07) 
susirinkę uždėjo jam pama
tą.. Iš karto susirašė ar 10 
nariu įmokėdami po 50c. įsto
jimo ir po 10c. “sąvaitiniu,” 
nes taip buvo nutarta iki 
nauju (1908) metu. Nekurie 
užsimokėjo iškalno ir pasida
rė biskis pinigu, už kuriuos 
tuojaus nupirkta ir knygų 
apie $8.00 vertės. Bet ne
buvom patyrę, kad blogai 
laikyt knygas be aptaisu, to
dėl visas ir pirkom neapda
rytas. Knygos tuojaus ėmė 
plyšt. Bet jau antrą sykį 

pirkom $25.00 vertės visas 
aptaisytas. Taipgi nutarė
me, kad naujiems nariams 
mokestis butu tik $2.00. ir 
daugiaus jokiu mokesčiu ne
imti. 1909 m. abelnam na
riu susirinkime įvedėme kaip 
ir įstatymą: nariams knygos 
perskaitymui paskyrėme po 
50 pusi, ant sąvaitės, 100 ant 
dvieju ir 1.1, (mat, pirm to 
nekurie paėmę knygą laiky
davo ją pas save ilgą laiką, o 
kitas norėdamas skaityt ne
galėjo gaut.) Dabar pralai
kęs knygą skaitytojas paskir
tą tai knygai laiką turi su
grąžint knygiui, bet jeigu 
nieks jos nereikalavo, tai ga
li laikyt ir ilgiaus. Per šiuos 
metus vėl pirkom už $20.00 
vertės, taipgi visos aptaisy
tos. Spalio 2 d. buvo abel- 
nas nariu susirinkimas. Pa
sirodė aptaisytu knygų 41 
(visos sunumeruotos po eilei) 
ir daug brošiūrų be aptaisu, 
kurias nutarta tuojaus aptai
syk Pinigu ižde liko $.32, 
už kuriuos nutarta nupirkti 
beletristišku knygų, kas pri
traukia mažai protaujančius 
prie skaitymo, nes tokiu iki 
šiol da nebuvo. Moksliškos 
jau kone visos stambiausios 
knygos knygyne randasi.

Kaipo tarpe dvieju miestu, 
tai vra ir dvi valdybos: vie- 
na Bridgevater, antra Mid
dleboro, (Mass.) Valdyba 
susideda iš knygiaus, jo pa- 
geibininko ir iždininko. Įsto
jimo mokestis $2.00 vyrams, 
$1.00 moterims. Butu pui
ku, kad ir kitur lietuviai pa
našiai tvertu knygynus, tas 
didelę turi vertę, jeigu visas 
stambiausias lietuviškoj lite
ratūroj knygas galima per
skaityt tik už $2.00.

J. T-ša.

Montello, Mass.
Lietuviu čia yra skaitlin

gas būrelis, bet ne visi suti
kime gyvena. Kun. Dragu
navičius visai nesidarbuoja 
lietuviu apšvietimui, tik žiu
ri sau naudos. Jisai eina į 
kritiką su mokytais vyrais, o 
ne pasižiūri, kad užpakalij

----  Pnn.. Pokter ix "The Boston Traveler” ----
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Šitas paveikslėlis aiškiai perstato šiandieninę dolerio galybę. Dabartiniai svieto ga
liūnai, susiplėšę savo globon turtus, padavė galę doleriui ir su pagelba to dolerio slegia 
didžiausią dalį žmonių ant musu žemės.

yra daug darbo mokinti tuos, 
kurie ant gatvių galvas dau
žos ir kas nedėldienis po ke
turis ir penkis nuveža kalėji
mam Kaip tik kada vestu
vės, visuomet prisigėrę pra
deda daužyti vienas kitam 
galvas. O vestuvės papras
tai traukias po nedėlią ir 
daugiau. Jau net ir svetim
taučiai keikia, kad lietuviai 
neperstoja ritinėti bačkas, 
daryti riksmus per naktis ir 
daužyti galvas, bet kun. 
Dragunavičius to nemato. 
Jisai tik žino niekinti per sa
vo pamokslus d-rą Šliupą ir 
kitus. Kodėl kunigas neina 
į minią ir ne mokina žmonių 
kaip gyventi? Kodėl bedie
viai mokina žmones negir
tuokliauti, nedaužyti viens 
kitam galvy, gyventi meilėj 
ir sątaikoj, skaityti moksliš
kas knygas ir laikraščius. 
Kun. Dragunavičius drau
džia skaitvti moksliškas knv-</ •/ 
gas. Bet kun. Dragunavi- 
čiui nesiseka, nes didesnė 
pusė Montello užstoja už so
cijalistus.

Dykaduonis.

Bristol, Conn.
“Keleivio” No. 39 buvau 

padavus žinutę apie Bristo- 
| lio lietuvius. Tarp ko kito 
' pagyriau Neprigulmingą Lie
tuviu L’kėsu Kliubą už atsi- 

i sakymą dalyvauti su lenkais 
i ant Clambake’o, bet redak
cija matomai manęs nesu
prato, ar gal nenorėjo su- 

: prasti. Clambake’ą męs va
dinam tautišką vietiniu lie
tuviu pasilinksminimą, ir 
man rodos, kad Lietuviu 
Kliubas neklydo atsisakyda
mas nuo dalyvavimo su len
kais. Ant tokio susirinki
mo mus vietiniai lietuviai 
turi kalbas apie savo tautą, 
dainuoja lietuviškas dainas 
ir šoka lietuviškus šokius. Ir 
kaip atrodytu, jeigu tarp 
musu keliatas lenku užtrauk
tu savo “Ojczyzną?” Bet re
dakcija betrumpindama ma
no straipsnį, perkeitė mano 
nuomonę iš tautiškos į tarp- 
tautišką. Aš manau, kad
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męs galime darbuotis dvejo
pai: pirma ant tautiškos, o 
paskui ant tarptautiškos, nes 
ir priežodis sako, jeigu nori 
pažinti kitą, tai pirmiaus tu
ri pažinti pats save. Atsi
skyrimas nuo lenkų iš vienos 
pusės mums gerą atneša. 
Męs žinome, kad nekurtuose 
vietose lietuviai yra sulenkė
ję. Jeigu mus lietuviai da
lyvautu su lenkais, tai su 
jais išeity tas pats ir svetim
taučiai, matydami mus daly
vaujant su lenkais, niekados 
mus nuo ju neatskirs ir ne
sakys ‘ 'Lithuanians, ” bet 
“Polacks,” kas daugeliui lie
tuviu yra labai nemalonu gir
dėt taip mus vadinant, nes 
kožnas myli savo tautą ir 
nori būt lietuviu vadinamas. 
Nuo seny laiku pas lenkus 
yra užsilikus puikybe ir jie 
visur ir visados stengias lie
tuvius nužemint ir pajuokt. 
Aš nesuprantu, kodėl Bris
tolio lietuviu atsiskyrimas 
nuo lenku tautiškuose reika
luose gali būti nupeiktinas?

E. Zigmančiutė.
New York City, N. Y.

Lietuviai pradeda jau dar
buotis. Trumpam laike ža
dama įrengti vakarinę mo
kyklėlę, kur bus mokinama 
angliškos kalbos, aritmeti
kos ir, gal būt išdalies, lietu
viškos kalbos. Paskatinus 
Lietuviu Ukėsų Politikos 
Kliubui vietines draugijas, 
prie šio darbo prisidėjo S. L. 
A. 126 k., L.S.S. 52-ra k. ir 
T. M. D. 43 k. Mokinama bus, 
kiek teko patirti, du ar trįs 
vakarai per sąvaitę. Minėtu 
draugijų konferencija nutarė 
kreiptis prie “Liaudies Mo
kyklos į Brooklyn, N. Y., 
prašydama prirodyt mokyto
ja

Jungtiniu draugijų konfe
rencija nutarė parengti, 
“linksmą vakarėlį,” nuo ku
rio visas likęs pelnas bus pa
švęstas mokyklėlės naudai. 
Atsibus minėtas vakarėlis 29 
d. spaliu (October), subatos 
vakare, 7 vai. vakare, He- 
nington Hali, po No. 214-16 
East Second St., N. Y.

Varguolis.
Waterbury, Conn.

Spaliu 16 d. vietinė “Švie
sos” draugystė parengė te
atrą ir koncertą. Buvo per
statyta “Knarkia paliepus.” 
Lošėjai savo roles atliko pa
girtinai. Koncertas irgi nu
sisekė puikiai, o ypatingai 
dainos, kurias dainavo trio: 
p-lė M. Kriščiuniutė, p-lė B. 
Broniškiutė ir p-lė K. Krikš- 
čiuniutė, pritariant ant pia
no p-lei P. M. Pricevičiutei; 
solo “Paskutinė vasaros ro
žė” p-lės M. Kriščiuniutės. 
Toliaus p. I. L. dekliamavo 
“Lietuvos dainos,” bet ne
kaip nusisekė, nes deklama
torius buvo lyg ne pasiren
gęs. Publikos buvo pilna 
svetainė ir užsilaikė visi ty
liai, išskiriant A. R., kurs 
kaip ir pasamdytas laike de
klamavimo pradėjo triukš
mą kelt, kad nė nuramint 
negalima buvo. Gėda to
kiam “parapijonui,”kurs at
silanko į svetainę tik triukš
mą kelt. Ant susirinkusiu 
tas vakaras padarė labai ma
lonų įspūdį ir manau varde 
visų susirinkusiu ištarti ren
gėjams, lošėjams, muzikan
tams ir dainininkams širdin
gą ačiū.

Dilgėliukas.

Meriden, Conn.
Spaliu 9 d. S. L. A. 49-ta 

kuopa laikė susirinkimą, bet 
nežinia kodėl centro sekreto
rius neprisiuntė balsavimo 
blanku rinkimui centro sekre
torius? Nariai gana pasipik
tino iš to. Minėtos kuopos na
riai taipgi labai neužganėdinti 
nauja “Konstitucija,” ir sa
ko, kad laikysis prie seno
sios. Keli jau net išstojo 
dėl tos priežasties iš S. L. A.

Rugsėjo 11 d. likosi per
skaitytas protokolas ir rezo
liucija laikytos konferencijos 
NewHavene,Conn. Draugai 
priėmė tą delnu plojimu ir 
nutarė laikytis tokios propo

zicijos.
Nesmagu, kad S L. A. tu

rėdamas sau už mierį suvie
nyti visus lietuvius į vieną 
didelę ir galingą organizaci
ją, pradeda jau krikti; o tai 
vis dėlto, kad “vadovai” už
sispyrė padaryti iš jos “In- 
surance Co.” ir tuomi skal
do tarp musu vienybę. Pa
galvokime, kas iš to išeis?...

K. Liutkus.

Baltimore, Md.
Pora metu atgal vietinės 

lietuviškos pagelbinės drau
gystės sumanė statyti arba 
pirkti salę. Gal butų jau ir 
įvykęs tas užmanymas, jei 
nebūtu atsiradę priešininkai, 
kurie vietoj salės patarė ge
naus įsitaisyti savo lietuviš
kas kapines. Gerai. Užma
nymas perėjo per visas drau
gystes ir visos ant to pristo
jo. Sušaukus susirinkimą 
pasirodė dvipusiavimai: taip 
vadinami “šliuptarniai” ne
reikalavo jokio pašventinimo, 
o katalikai, kad pašventint. 
Iš to kilo armyderis, bet ga
lu gale susitaikė šiaip: kapi
nes padalyti į dvi pusi, vie
ną pusę pašventinti, o kitą — 
ne. Pranešus apie tai vie
tiniam kun. J. Lietuvninkui, 
kad nupirkus kapines norima 
jas pašventint, dvasiškas va
dovas štai ką pasakė: “Jeigu 
kapines užrašysi! kardinolui, 
taip, kaip bažnyčia yra, tai 
pašventinsiu, o kitaip jokiu 
budu nešventinsiu. ” Dabar 
nežinia, kas iš to išeis. Na, 
lai lieka kapinės, eisim prie 
kito dalyko.

Bus gal mėnesis laiko at
gal, kaip vieną nedėldienį 
kun. J. Lietuvninkas per pa
mokslą pranešė, kad reikia 
padidint bažnyčią, kas, anot 
kunigo, atsieis apie $35,000.

Brolvčiai ir sesutės, balti- 
moriečiai, nupirkote šitą baž
nyčią užmokėdami keliasde
šimtis tūkstančiu dolerių sa
vo sunkiai uždirbtu pinigu ir 
užrašėte kardinolui, dabar ir 
vėl norite didint, ir vėl dėsit 
$35.000! Ir kam? Kardino
lui...

Nieko nesakyčiau, jeigu 
tai butu jūsų, t.y. parapijos, 
bet dabar aukaujat gal pas
kutinį sunkiai uždirbtą ska
tiką dykaduoniui kardinolui, 
nuo kurio malonės jusu pa
statyta bažnyčia priguli. Pa- 
dėkim, užsinorės tam kardi
nolui ir jis uždaro jums du
ris jūsų bažnyčios, taip, kaip 
padarė 2-3 metai atgal Scran- 
tone, dabar Shenandoah ir 
Mahanoy City. Ką jus ta
da darysite? Atsakykit ant 
to.

Baltimoriečiai, pagalvoki
te nors šį kartą, ką jus da
rot. Ar ilgai da jus duosi-

tės vadžioti už nosių kuni
gams, ’ vyskupams, bei kar
dinolams? Ar ilgai, da jus 
jiems statysite bažnyčias? 
Pamąstykite!

Juozas Bulota.
Brooklyn, N. Y.

Mokslaeiviu Paskolos Ra
telio 7 k. rūpesčiu buvo su
rengtas vakaras, kur buvo 
perstatyta ‘ ‘Eksproprijacija”, 
tik nepergiauriausiai nusise
kė, nekuriems aktoriams sto- 
kavo gyvumo, prie to daug 
kenkė bloga salė, o užvis 
daugiausiai sugedimas žibu
rių, kadangi apie 15 minutų 
buvo visai tamsu. Po tam 
buvo suloštas triliogas “Tik 
niekam nesakyk”. Tas nu
sisekė gerai. Toliaus buvo 
deklamacijos. Baigiant pro
gramą “Apšvietos Draugys-. 
tės” choras sudainavo tris 
daineles, kurios nusisekė ga
na gerai. Paskui prasidėjo 
balius, kuris tęsėsi iki rytui. 
Publikos atsilankė nepapras
tai daug, kadangi netilpo į 
svetainę, prisiėjo sustabdyt 
tikietų pardavinėjimą. Pu
blika užsilaikė gražiai. Ma
noma, pelno liks gerokai. 
Bet turiu paminėti, kad ge
riems mieriams yra priešų. 
Mokslaeiviu rėmimas, rodos, 
yra reikalingas nemažiau, 
kaip duona, o priešų netrūk
sta, net ir taip vadinamos 
inteligentijos. Tai yra fak
tai. Štai “Mildos” ir “Dai
nos” chorai atsisakė daly- 
vaut tame vakare, o nuo “Ap
švietos” choro taipogi atsisa-i 
kė kelios dainininkės. Sa
koma, kad norėta vakarui 
užkenkt, bet nenusisekė. At
sisakiusių vietas užpildyta 
naujomis dainininkėmis. A- 
čiu p. Bukšnaičiui, kaipo de- 
rigentui to choro. Beto kon
fiskavimas plakatų yra ne
dovanotinas prasikaltimas, o 
tas darbelis priguli vietinės 
bažnvčios tarnams, kurie iš 
vaikų tuos plakatus atėmę 
sudraskė. Negeriau pasiel
gė ir vietinės spaustuvės, t. y. 
“Vienybės Lietuvninkų”dar- 
bininkai, sukimšdami daug 
plakatų, kur nereikia.

Brooklyne dabar yra kriau
čių streikas. Dėlei tos prie
žasties patariama iš kitur 
niekam čion nevažiuot.

L. S. S. 19 k. rengia persta
tyti “Kainą” (misteriją), pa
rašytą Byron’o, verstą V. 
Kudirkos. Tas veikalas bus 
pirmą kartą pastatytas ant 
lietuviškos scenos ir brookly- 
niečiai pirmutiniai turės pro
gą jį pamatyt. Aktoriai jau 
4 mėnesiai kaip mokinasi ir 
jau puikiai lošia, užtai yra 
viltis, kad perstatys atsakan
čiai. Kaip girdėt, žada pa
imt didelę ir puikią svetainę 
su geromis dekoracijomis. 
Linkėtina 19 k. kuogeriau- 
sios kloties.

V. Kriaučiūnas.
Middleboro, Mass.

Spaliu 15 d. lietuviai įsi
linksminę pas A. Miliauską 
prie bačkos, apie 12 vai. nak
ties, pradėjo eit imtynių. 
Besiimant M. Zilionui nulau
žė dešinę koją. Dabar varg
šas žmogus verkia palikęs 
nelaimėje su pačia ir dviem 
mažais kūdikiais.

Toks atsitikimas tegul bus 
pamokinimu ir kitiems. Pa
minėk jiems užsirašyt laik
raštį bei knygą, tuojaus gau
ni atsakymą, Kad už tuos pi
nigus geriau išsigerti. Bet 
kaip už tuos pinigus koją nu
silaužo, tai ant daktaro reikia

jau iš kešeniaus pridėt ir 
visviena paskui elgeta pasi
lieka.

Tetervinas.

MARGUMYNAI
Iš netolimos praeities.

(I.ai'ku ištraukos 1904-1910 m).

Šįmet buvau Žemaičių Kal
varijoje, norėjau medegos 
pasirinkti. Aplinkinių pa
rapijų žmonės, dideliais bū
riais atėjo. Gaila žiūrėti į 
tuos žmones: sušlapę, susi
purvinę, breda, taškosi per, 
purvynus, o čia lietus pila 
kaip iš viedro. Vargsta, bre
da giedodami, melsdamiesi 
su tikriausia vilčia, jog mo
tina šv. atlygins dangumi už 
tokią vargingą kelionę.

Rytas išaušo gražus: žmo
nės kojomis purvus išnešio
jo, saulė greitai takus nu
džiovino. Malonu buvo pa
sivaikščioti.—Mano gimtinė 
šalis; maža būdama kur bu
vojau, kame vaikštinėjau,— 
viską atsiminiau. Ugi ta tik
rai žemaitiškoji kalba! Man 
taip maloni, rodos, senovės 
pažįstama. Suėjau daug žmo
nių, kur jau nuo keliato de
šimtų nesimatėme. Nors pa
senome ir atsimainėme, bet 
vis tik malonu pasikalbėti,— 
savo vargus pasiguosti. Vis
kas gerai ir malonu, bet... 
pamokslai bažnyčioje, net 
gerklėje apkarto. Koksai 
tiktai kunigas Įlipa sakyklon 
sakyti, kiekvienas tą patį 
šneka. Neklausyti kursty
toju, nekalbėti su nepažįsta
mais žmonėmis, nesusidėti 
su atskalūnais — bedieviais, 
neklausyti jų patarimų, nie
ko neskaityti, nesimokyti 
svietiško mokslo, kuris nai
kina tikėjimą; saugotis soci
jalistų, nes jie netikėliai, no
ri ir gerus žmones išvesti iš 
kelio—jie niekina kunigus, 
niekina tikėjimą, išjuokia 
dievo žodžius; nejieškoti nė
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Šitas vaizdelis parodo, prie kokių aplinkybių ir kokiu keliu žmogus eina prie civili
zacijos. Visų pirmiausiai jisai turėjo pereit brutališkumo arba žiaurumo laipsnį. Toliau 
prieš jį stovi savmylystės ir nežinystės uolos. Bet jis pereis ir jas.

jokio mokslo, vien tik moky
tis nuo kunigų, klausytis ką 
sako per pamokslus; kunigai 
tik neklysta, jų klausyti ir 
t. L—Mušte primuša žmo
nėms ausis; visokius baisu
mus išpasakoja ant socijalis
tų.—Daug dar vandens nu
bėgs, daug laiko prabėgs,kol 
žmonės patįs persitikrins ir 
kitaip ims manyti. Apšvie- 
ta turės prakrapštyti žmo
nėms akis!

* *
*

Nieko gero negalima musų 
laikraščiuose išgirsti, vien 
tik: užmušimai, šaudymai, 
korimai, kratos, kalėjimai ir
1.1. Krinta daugumas ir mu
sų kraugeriu. Bet skaudu, 
kad prie kiekvieno tokio 
kraugerio užmušimo, dešim
timis aukų krinta iš musų 
pusės. Kuomet tam visam 
bus galas, sunku atspėti. 
Gauname laiškus iš užrube- 
žio, tenai kiekvienas žodis 
kvepia didžiausia vilčia: “Ne
ilgai, nebeilgai kentėsime; 
prašvis aušrelė, užtekės sau
lelė, apšvies musų padangė- 
lę...” Tokie laiškeliai šiek- 
tiek ramina musų širdis. 
Ant ko jie remia savo tas 
gražias viltis,—negalima ge
rai suprasti. Musų pusėj, 
Lietuvoj, niekas taip nema
no.

Girdėti, buk biurokratija 
galvoja išrasti kuoaštriau- 
sias ir smarkiausias priemo
nes malšinimui kovotoju už 
liuosybę... Mat dar jiems 
mažai aukų, mažai kraujo! 
Rinkimai dumon varžomi iki 
paskutinio laipsnio; nori taip 
padaryti, kad nė žioptelti 
negalėtų nė vienas laisviau 
manąs. Bajorija irgi varo 

i savo agitaciją tarpe ūkinin
kų, prižadėdama jiems auk
so kalnus, kad tik bajorus 
rinktų dumon. Kokia ta du
rna bus, pamatysime; bet 
nieko gero iš jos nesitikime 
sulaukti; mums rodosi, jog 

,bus tik įrankis valdžiai gau

ti pinigų pasiskolinti. Gavu
si valdžia pinigų išvaikys du
rną ir po visam.

* **
Dvi musų apšvietos drau

gijas vienu laiku užsmaugė. 
Ir buk tu žmogus gudrus, 
švieskis tamsybėse, brisk juo
dais purvynais ir vaikus su 
savim veskis; keliauk visą 
amžių juodu taku be šviesos 
kibirkštėlės... kurie norėjo 
apšvietimą praplatinti, varg
dieniams broliams sunkią 
vargų naštą palengvinti, juo
dąjį purvą nuo takų nustum
ti,—tie visi atsidūrė už gele- 

; žinių langų, negauna nei gry
no oro pakvėpuoti, nei saviš
kių pamatyti, o nekuriems 
ir maži kūdikėliai beverkią 
paliko...—Kas musų skriau
das prašalins, kas ašaras nu- 
šluotys?! Kuomet kančių ga
las prieis, skausmai pasibaigs? 
Turbut neveikiai ta dienelė 
prašvis...—Neparodo, nepa
sako už ką ir dėlko kankina. 
Drasko irnaikina knygas,už
daro knygynus, išgainioja iš 
mokyklų mokinius. Krato, 
drasko gyvenimus; darbuo
jasi su pagelba-kumščios,na- 
gaikos ir geležinių pančių. 
Nusigando mat valdžia tos 
mažos šviesos kibirkštėlės; 
dengia juodu tamsybės už
dangalu, bijo, kad ne prasi
muštų nė mažiausis spindu
lėlis mokslo šviesos ant su
kepusių musų smegenų, ant 

♦užšalusių jausmų, mus ver
gų tamsybėj laikančių. Sa
vo sukietiejusia, šalta ranka 
plėšia nuo musų šiltąjį rūbe
lį, taisoma sušildymui suke
pusio musų kraujo. Nelei
džia nei prasižioti, nei guos- 
ties, nei šaukti, nei verkti... 
—Juoda tamsybės spėka, 
kuomet gi tu galą gausi?!— 
O gi męs įniršę, nebeužtek
dami kantrybės, visi išvien 
sukibę, braukšt! ir nustum- 
sime patįs nuo savęs visas 
skriaudas ir vargus.

! A. Zymontas.
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

—Tas negali, būt, vaikezas 
skaičiau “Drauge.” kad tai 
tik bedieviu išmislas, buk 
žmogus paeina iš beždžionės. 
Jie prasimanę tokią pasaką 
dėlto, kad Dievo nepripažin
ti savo sutvertoju.

—Tai tokiu budu išeitu, 
kad beždžionė ne Dievo su
tverta.

—Kaip tai?
—Suprask taipzjeigu “Dr.” 

tikėtu, kad beždžionę sutvė
rė Dievas, o iš jos paskui iš-

—Na, kaip tu, Maike, mis- 
liji. ar męs esam iš beždžio
nių išsivystę, ar Dievas su
tvėrė?

— Seną klausimą atkartoji, 
tėve, aš tau jau aiškinau sy
kį apie žmogaus išsivystymą.

—Aš atsimenu, tu nuro- 
dei, kad iš beždžionės, bet 
man rodos, kad taip negali 
būt. Kodėl-gi dabar nekuo- 
met iš beždžionės neužgims- 
ta žmogus? Man rodos, kad 
greičiau beždžionės paeina 
iš žmonių, o ne žmonės iš sivystė žmogus, tai visviena 
beždžionių.

—Kad tau taip rodos, tai 
tas nereiškia, jog taip jau ir 
buvo. Taip būti negalėjo, 
nes ant žemės pirma atsira
do beždžionė, negu žmogus.

—O iš kur tu tą gali žinot, 
vaike? Juk tu nematei.

—Aš nemačiau nė kaip 
portugalai numetė nuo sosto 
savo karalių, o vienok žinau, 
kad jį numetė; aš nemačiau 
nė Portugalijos, o vienok ži
nau, kad tokia šalis yra. ir 
žinau, kur ji yra. Taigi ma
tai, kad daug dalykų galima 
žinot visai jų nemačius.

—Dabar, kada yra laik
raščiai, tai bepigu tau žinot. 
Laikraštį perskaitęs ir aš ga
liu būt toks gudrus, bet ką 
gali žinot apie tuos laikus, 
kada nebuvo nė raštininkų, 
nė popieros, nė plunksnų?

—Žemė, tėve, tai geriau- 
sis laikraštis. Joje surašy
ta visa praeities 'istorija. 
Mokslinčiai suranda jos sluo
ksniuose kiekvieną stambes
nį gyvūną. O kadangi kiek
vienas giliau gulintis sluoks
nis yra ankščiau nugulęs, to
dėl labai lengva pasakyti, ko
kioj gadynėj kokie buvo ant 
žemės gyvūnai, nes randa
mos tuose sluoksniuose, jų 
liekanos kalba pačios už sa
ve. Ir tokiu tai budu arche
ologai susekė, kad beždžionė 
pirma ant žemės atsirado,ne
gu žmogus, nes jos liekanos 
randamos tuose sluoksniuo
se, kuriuose žmogaus neran
dama.

—Tas olrait, Maike, bet 
kaip tu darodysi, kad iš bež
džionės pasidarė žmogus?

—Kaa žmogus iš beždžio
nės išsivystė, to niekas taip 
drąsiai nė netvirtina, bet kaa 
pirmutinis žmogus buvo la
pai į beždžionę panašus, tai 
to taipgi negalima paslėpti, 
nes tą liudija jo kautų sudė
jimas.

pirmutinis musu tėvas, nors 
ir uodeguotas, buvo Dievo 
fabrikacijos.

—Bet šventraštis sako, kad 
Dievas tiesiog žmogų sutvė
rė ant savo paveikslo.

—Bet žmonių, tėve, yra 
daug. Nekurie iš jų ir šian
dien da nedaug nuo beždžio
nių skiriasi. Taigi klausi
mas, kuris iš jų yra pagal 
Dievo paveikslo sufabrikuo
tas. Paimkime Afrikos gai
lą. Jis nuo europiečio ski
riasi taip, kaip naktis nuo 
dienos. Ir kas gi jį sutvėrė?

—Palauk, Maike, duok 
man pamislyt.

Visur pradeda 
t aušt.

Paskutiniai prietikiai Por
tugalijoj, kur jaunas kara
lius slaptai turėjo apleisti ne 
tik savo sostą, bet ir kraštą, 
kuriame jau vargiai kada jo 
koja galės atsistot; sumiši
mai Ispanijoj,kurioj kasdien 
gal atsikartoti Portugalijos 
drama; energiškas darbas 
Vokietijos socijalistų ir Ita
lijos radikalų, kurie kasdien 
vis didesnę baimę varo į dre
bančias karūnuotų “dievo 
pateptinių” kinkas, atsilie
pia ir ant amerikiečių, kurie, 
apart sensacijų, kartais pa
rašo ir daug tiesos, aiškios, 
stačios teisybės, kurią gal 
ne vienam ir iš mus lietuvių 
neprošalį butu žiųot. Taigi 
čia paduodu vertime redak- 
torišką straipsnį, tilpusį 
“Boston American.”

“Kiekvienas žmogus, kurs 
tiki į republikonišką žmonių 
valdymosi formą ir tiki, jog 
žmonių pastangos rūpintis! 
savo reikalais turi anksčiau 
ar vėliau imti viršų, nežiū
rint ant laikinių nepasiseki
mų, nemažai dabar pasi-

džiaugs iš darbo Portugali- skausmo ir prietaru buveinė, temis, blizgučiais ir su karu- 
jos piliečiu.

“Po pergyventu šimtme- šešių milijonu gyventoju, kū
čių varge, mizerijoj, tamsu- rie ant savo sprandu turi iš- 
me ir brutališkume, Portu- laikyti aštuonių šimtu mili- 
gaHja pagaliaus nutarė išsi- jonu (800.000.000) doleriu 
liuosuot iš po valdžios būre
lio nenaudėliu, kurie valdė 
kraštą iš “dievo malonės.” 
Ji išvijo savo karalių, idant 
šis draug su kitais parazitais 
nebevargintu daugiau žmo
nių. ir nutarė savo reikalais 
rūpintis pati.

“Tas, kurs da abejotų apie 
žmonių tiesą numesti kara
lišką valdžią ir valdžios va
deles paimti į savo rankas, 
yra paprastu besmegeniu.

“Toks žmogus neprivalo 
gyvent Amerikoj, nes never
tas tos laisvės, kurią mus 
pratėviai mums iškovojo, jei 
jis da abejotų, ar Portugali
ja turi tiesą suteikti tą por
tugalams, ką Amerika prieš 
šimtą metu suviršum yra su
teikus amerikonams.

“Ateinančios iš Portuga
lijos naujienos, yra geros. 
Tiesa, vra tūli brutališki. ne- 
žmoniški išsiveržimai žmonių 
keršto—tas yra neišvengti- 
na—vienok tie brutališku- 
mai yra nesulyginamai ma
žesni už tuos, kokie apsireiš
kė kovoj už Amerikos lais
vę. Žmonija turi užmokėt 
dideles aukas, bet pergalėjus 
liuosybė už jas užmoka.

“Nemažiau linksma yra 
išgirst, jog armija pati pir
mučiausia prisidėjo prie su
teikimo žmonėms laisvės.

“Valdonai “iš dievo ma
lonės” apsistato save karei
viais ir mano sau, jog jie 
kaskart labiau stiprina pa
matą savo sosto ir “dievo 
malonės.”

“Jie užmiršta, jog karei
viai yra žmonės. Ir jie ste- 
biasi, kaip tie neprotingi kū
dikiai, jog žmonės iš kazar- 
mu, žmonės uniformose,žmo
nės su šautuvais ir kardais, 
išeina ant gatvių ir priside
da prie tų žmonių, kurie dir
ba fabrikose, ir laikui atėjus 
nuverčia “dievo malonę” ir 
jos pagamintą prakeiktą pa
razitų valdžią.

“Kas atsitiko dabar Por
tugalijoj, tas kokią nors die
ną atsitiks ir Vokietijoj.

“Toji armija, kurią kaize
ris laiko už besimušančią 
mašiną, kuri visados turi pa
laikyt Bohenzollemų valdžią, 
pavirs į protaujančią mašiną, 
kuri pavers Vokietiją į res
publiką.

“Jei buvo kada 
žemės šalis, kuri 
respublikoniškos 
respublikoniškų 
respublikoniškų tiesų ir ly
gybės, tai ta šalis buvo Por
tugalija.

‘•Kas turėjo progą atlanky
ti Lizboną, kur tas nenaudė
lis karaliukas ant sosto sėdė
jo ir linksmai leido laiką be- 
sivažinėdamas po Paryžiaus 
ir Londono teatrus, tas ma
tė, jog šis miestas paskendęs 
skurde, nelaimėse, žmonės 
suvargę, tamsus ir prispaus
ti.

“Aštuoniosdešimts nuošim
čių Portugalijos gyventojų 
nemoka nė rašyti, nė skaity
ti. Ar reikia dar didesnių 
faktų pasmerkiančių netiku
sią valdžią, kuri 
žmones?

“Lizbona ir visa 
lija buvo skurdo,

nors ant 
reikalavo 
valdžios, 

mokyklų,

“Portugalija neturi pilnai na ant galvos karalius. Bet 
šiuomi progresvviskas ame
rikoniškas laikraštis norėjo 
parodyt, jog kardinolas Lo- 
gue ne savo vietoj tuščiam 
garui iš savo pakaušio duoda 
garuoti Jis parodo, jog kar
dinolas Logue nevertas min- 
džiot Amerikos žemę, kuri 
yra revoliucijonierių krauju 
aplaistyta kovoj už laisvę.

“Boston American,” ma
tomai. nedrįso pasakyti visą 
teisybę. Jis kaltina tik val
džią, bet nepasako, kas dau
giausiai Portugalijoj palaikė 
žmonių tamsybę ir skurdą.

Portugalija yra katalikiš
ka šalis. Darbininkas dir
ba 12 vai. į dieną už 15 iki 
25 centu Amerikos pinigais. 
Iš tu jis turi išmaitint šei
myną, užlaikyt namus ir mo
kėt mokesčius, kuriais vals
tybė turėjo užlaikyti kara
lių, skaitlingas jo gimines ir 
didelę gaują visokiu kuni
gaikščiu. Bet to nepakan
ka. Darbininkas turėjo mai- 
tint kardinolą, keliasdešimts 
vyskupu ir arcivyskupų, virš 
21,000 kunigu ir į 30,000 mi- 
nyku ir minykių. Ta gauja 
romišku parazitu gyveno 
Portugalijos duona ir statė 
sau puikius vienuolynus su 
požeminiais urvais, kur su
nešė milijonu doleriu vertės 
Portugalijos darbininko pa
gamintus turtus ir palaikė ša
lį tamsybėj,kaip visur ir visa
da, kur tik katalikiškoji ku
nigija turi įtekmę, tamsybė 
viešpatauja. Paimkim pa
vyzdžiui katalikišką Ispani
ją, Italiją, Austriją, Lenki
ją ir Lietuvą, ir palyginkim 
ją žmones su žmonėmis lais
vos Amerikos, Anglijos, Vo
kietijos ir Francuzijos. 
progresas, apšvieta, o ten 
skurdas ir tamsa.

Šiandien Portugalija pra
budo. Ispanija, Italija, Len
kija ir Lietuva trina sau a- 
kis, ir kunigija, ta nenaudin
goji kunigija, neužilgo turės 
kraustytis ir iš tenai. Kur 
—ne mus dalykas.

š andien republikoniškoji 
Portugalijos valdžia turi jau 
apstatyti klioštorius kardo- 
nais kareiviu, kad įniršusios 
minios kaimiečiu ir darbinin
ku, ant kuriu ašarų ir kaulu 
Roma palocius sau statė, ne
sunaikintu juos.

Taigi, Portugalijos, kaip 
ir kiekvieno kito krašto nu
puolimo ir tamsybės priežas
tis, bei revoliucijos liepsnoji- 
mo aliejumi —buvo romiškoji 
kunigija, kuri dabar renka 
savo darbu vaisius.

f

vargino

Portuga- 
tamsos,

valstvbinės skolos naštą.
“Ateitis tiems žmonėms 

išrodė be jokios vilties. Bet 
ant žemės nėra nieko negali
mo, nes žmogaus protas tur 
tą neaprybuotą jėgą įvykdi- 
nimui laisvės.

“Tas darbas jau prasidėjo 
Portugalijoj—gero pasiseki
mo jam, ir ilgo gyvenimo 
jaunai Portugalijos respub
likai!

“Ir gal ta diena neužilgo 
išauš, kada portugalų tautą, 
susidedanti iš nepilnų šešių 
milijonų nedavalgiusių žmo
nių. taps tauta iš dvidešims 
milijonų laisvų piliečių, kada 
ta astuonių šimtų milijonų 
skola bus užmokėta, arba, 
da geriau, ta dalis, kurią 
jaunas karaliukas praleido 
paleistuvaudamas, visai bus 
nemokėta, o tie pinigai ap
versti ant statymo viešų mo
kyklų ir knygynų.

“Kiekvienas padorus ame
rikonas nuoširdžiai pritaria 
Portugalijos respublikai.

“Kiekvienas amerikonas, 
vertas gyvent šiame krašte, 
arba bent kokioj kitoj res
publikoj, dabar laukia tik 
tos dienos, kada Ispanija pa
seks pėdomis Portugalijos; 
kada Ispanijos žmonės, žmo
nės su puikia ir garbinga 
praeitimi, nutars patys savi
mi valdvtis, išvarydami savo 
“dievo pateptinį” ant pa 
grindų didžmiesčių teatrų, 
kur podraug su Portugalijos 
parazitu bus rodomas už cen
tą žmonėms kaipo liekana 
tamsios senovės.

“Nekurie kalba, buk An
glija Įsimaišysianti, j*-i Is
panija mėgintų palikti res
publika. Tiesa, angliška ku- 
nigaikščiutė sėdi ant Ispani
jos sosto. Bet anglai sykį 
jau gavę pamokinimą Ame
rikoj, žino, kad nelengva yra 
kišti savo nagus ten, kur 
žmonės kovoja už laisvę.

“Jei ispanai geidžia likt 
laisvais, jie liks laisvais, ir 
tai be jokio Anglijos įsimai- 
šymo.•7

“Angliškoji kunigaikščiu- 
tė gali pasiimti savo pus-is- 
paniškus vaikus ir parvažia
vus namon į Londoną laimin
gai gyvent.

“Anglija-gi perdaug turi 
mislvt apie Vokietiją, ir to
dėl neturi laiko rūpintis apie 
Ispaniją.”

Taip kalba redaktorius 1 lyj^dieria jau nebetoli,ka- 
laikraščio, kurio milijonas 
egzempliorių suviršum kas
dien yra spauzdinama. Bet 
jis nepasako, kodėl taip atsi
liepė. Bet kas žodžiais ne
pasakyta, tą galima tarp “ei
lučių” išskaityt.

Kardinolas Logue, airys, 
kalbėdamas į susirinkimą 10 
d. spalių New Yorke, iškei
kė republikonus ir jų <_____
Portugalijoj, išgirdamas vai-1 
ką-karalių ir apsupančią jį 
gaują dykaduonių. Neste
bėtina mums tas; visi para-! —O Jėzau! o Jėzau!—šau- 
zitai, gyvenanti iš darbo ki-kia milijonieriaus pati per 
tų, o patys nieko naudingo sapną, 
žmonijai neveikdami, yra ly
gus, ar tai butų apsisiautę klausė jos vyras, 
romiška kardinolo raudona —Oje, koks baisus sap- 
tiara, ar beždžioniškai apsi- nas!... Tu, rodos, likai dar- 
kabinėjęs visokiomis bleku- bininku, o aš juk tavo pati.

Čia

da ta nelaimingoji gauja pa
saulio tamsintojų, stumdo
ma ir neapkenčiama, lydi
ma keiksmu ir grūmojimų, 
bus vaikoma miniomis iš 
krašto į kraštą. Nieks ne
norės su jais pastoge dalytis, 
nė prie vieno stalo valgyt. Ir 
pagalios toji įstaiga, per du 
tuksiančius metu žmonių 

darbus Pra^a’tu ašaroms užlaiko
ma, turės sugriut...

Parcė iš Pažvelsio.

Kada geriausiai dirba žmo
gaus protas?

—Kada geriausiai dirba 
žmogaus protas?

—Kada žmogus sveikas ir 
alaus išsigeria—sako sveikas 
kaip ridikas lietuvis.

—Ne tiesa! — sako d-ras 
Philip Osterman. — Protas 
geriausiai veikia tuomet, ka
da žmogus serga.

Jeigu jus norit atlikti ge
rą smegenų darbą, nebūkit 
perdaug prie to prisirišę ir 
nesiskubinkit. Bet vienkart 
jus turit atsiminti, kad juo 
ilgiau jus sergant dirbsit, tuo 
daugiau sunaikinsit sveika
tos.

Tyrinėjimas parodė, kad 
žmogaus smegenįs daug ge
riau dirba, kada žmogus fi
ziškai kenčia, ir nesveiko 
žmogaus smegenų darbas vi
suomet yra didesnis, negu to 
paties žmogaus, kada jis svei
ku buvo.

Žinoma, negalima to pasa
kyt apie sunkų ligonį. Tas 
atsineša tik prie tokių, ku
riuos erzina lengvas kokis 
skaudulys.

Paimkim žmogų su lengvu 
drugiu. Drugys neatmaino
mai paskubina visą kūno 
veikmę, - pavyzdžiui, tas pa
gimdo čiela srovę minčių. 
Jeigu tas atsitinka su nove- 
listu, arba tokiu žmogumi, 
kurio darbas reikalauja gi
laus įsimislijimo, toks sme
genų stovis jam suteikia jau 
gatavą medegą ar priveda 
prie geidžiamojo tikslo.

Bet jeigu drugys perauga 
jau šitą laipsnį, tai daugiau 
minčių jis jau nesukelia, o 
jeigu ir sukelia, tai tos min- 
tįs viena su kita nesiriša. Pa
prastai tik išpradžių mintįs 
staiga sukįla, o ligai pasidi
dinus jos nupuola ir galų ga
le žmogų apima kvaitulys.

Bet svarbiausiu sergančio 
žmogaus minčių pamatu yra 
jo noro pajiega,kuri tokiuose 
atsitikimuose visuomet pasi
didina. Kada žmogus yra 
normališkam sveikatos sto- 
vije, jam matos, kad pasau
lyje viskas eina normališku 
keliu. Jis į viską žiuri pa
viršutiniškai. Jis nekuomet 
neįtempia savo smegenų iki 
tokio laipsnio, iki kokio įtemp
ti galima.

Žmogus nekuomet nevar
toja kvėpuodamas visų savo 
plaučių, jeigu jis nedaro sun
kios gimnastikos; tūla jų da
lis visuomet pasilieka rezer- 
voj. Bet jeigu jus keliatą 
šimtų žingsnių smarkiai pa
bėgėsiu jus turėsit panau
dot visą plaučių rezervą, jus 
kvėpuosite pilna krutinę.

Taip-pat yra ir su žmogaus 
noro pajiega. Kad iššaukti 
iš rezervos visą žmogaus gei
dimų pajiegą, reikalinga li
ga. Susirgęs žmogus jaučia 
silpnumą ir stengiasi sukon
centruoti visas savo mintis į 
tą, kas daugiausiai jam rū
pėjo sveikam esant. Toks 
minčių įtempimas iššaukia iš 
rezervos visas protiškas pa- 
jiegas ir todėl sergančio žmo
gaus proto darbas paprastai 
esti geresnis, negu sveiko.

S. M.

—Kas tau yr, širdele?—už-
Disciplina.

Oficierius. — Ickau, dėlko 
kareivis turi paguodot ofi- 
cierių?

Ickus. — Nu, ba kitaip gau
tų per snukį...
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Nenusiminkim.
Tankiai matai laikraščiuos arba girdi 

kalbant, buk nesiseka kultūriškas darbas 
tarp lietuviu. “Dirbame, vargstame, sa
ko, ir žodžiu ir pinigais prisidedame, o vis 
be naudos.” Daugelis pasišventusiu kul- 
turnešiu pavargsta ir visai pasitraukia iš 
darbo dirvos, nes vaisiu, sako, negali su
laukt. Skundžiasi ypatos, skundžiasi or
ganizacijos. Sudeda savo viltį didelio dar
bo nuveikimui, pastato prieš save plačius 
ir augštus siekius, bet tankiausiai, jų liep
to nepriėję,būna parblokšti apviltos vilties.

Tiesa, tarp lietuviu sunkus kultūros 
darbas: jei nori eiti lietuvišką liaudį mo
kyti, turi būt pasiryžęs susitikt su nešva
rumu, girtybe, žiaurumu, skaudžiais žo
džiais, o kartais ir kumsčia. Ko-gi dau
giau galėjo jie išmokt pasilikę be spaudos 
per 40 su viršum metŲ? Kada kultume- 
šis turi pakelt tiek daug sunkenybių be 
jokio atlyginimo ir dar mato liaudį vis 
priešginiaujant, snaudžiai žengiant pir
myn, jam rodos, kad visas veikimas tar
pe lietuviu lieka balsu, šaukiančiu tyruo
se. Kaip vargingas yra darbas, taip vai
singos pasekmės jo yra reikalaujamos. 
Bet ne visada ir ne viskas pagal norą da
ros. Ypač kultūros darbas nėra darbu 
vienos dienos, vienu metu. Kultūriškos 
tautos vystymosi niekad neeina šoksniais, 
o vis lėčiau ar sparčiau slenka pirmyn. Jei 
katra tauta į neilgą peri jodą žymiai pakį- 
la kultūroj, negalima sakyt, kad ji pašo
ko joje, turėjo praeit trumpesnis ar ilges
nis laikas, per kurį nuolatos tęsėsi tautos 
vystymosi. Pergreitas tautos pakilimas 
vienok negali skaitytis už lyginai drūtą 
lėtesniam pakilimui. Per ilgesnį laiką 
kiekvienas kultūros dalykas taip įsidėmė- 
ja žmonių prote ir praktikoj, kad vargiai 
kada bus užmirštas. Aš linkęs manyt, 
kad ir ant busiančiu gentkarčiu turi įtek
mę gerai įsidėmėti dalykai. Man yra te
kę daug sykiu matyt žydu-vertelgų kūdi
kius, kurie liko paimti auklėti į kaimą pas 
ukinikus. Nors buvo, kaip atsimenu, po
roj vietų ūkininku vaikai mokinami to 
paties, kaip ir žydu, bet pastarieji visados 
buvo gabesni, gudresni, sumanesni. Esu 
skaitęs ir išdalies savo akimis matęs, kad 
žemos kultūriškai tautos ypata, nors ji 
pasiektu gana augštą mokslą, visgi yra 
linkus labai greitai pasiduot žemiems pa- 
linkimams. Nigeris, kuris savo pono ar
ba kitataučio akyse nusiduoda labai šva
riu ir mandagiu, tarpe savųjų arba atsky
rei vienas tankiai nepaiso nė pirmojo nė 
pastarojo. Čia aš nenoriu pasakyt, kad 
ta ar kita tauta negalės lygiai pakilt kul
tūroj, bet nurodžiau, jog greitas (umus) 
tautos arba ypatos pakilimas kultūroj nė
ra tiek pastovus, įsišaknėjęs, kaip nuola
tinis, lėtas kultūriškas išsivystymas, ku
ris, kaip jau sakiau, turi įtekmę ir ant bu
siančiu gentkarčiu.

Jei lietuviai į trumpą laiką neužima 
augšto laipsnio kultūroj, tas dar nereiškia, 
kad jie negalės užimti, nors lėtai prie to 
žengdami. O lėtumas juos padarys sykį ant 
visados pastoviais savo ilgu metu užkaria
vimuose. Dalykai, lengvai ir greitai gau
nami, tokiu pat budu išslysta. Tik tuo
met tauta moka branginti savo užkaria
vimus, kada jie sunkiai jai duodasi. Aš 
manau, kad kaip sunku yra dabar lietu
vius mokyti ir kelt ant augštesnio kultū
riško laipsnio, taip sunku butu kada-nors 
juos priversti užmiršt ir nustumti žemyn. 
Lėtais, bet drūtais žingsniais jie eina pir
myn.

Neturim nusiminti ir bėduot,kad mu
su darbas be vaisiu. Jis ne be vaisiu, tik 
per nuvargimą darbe kartais ju nemato
me arba į trumpą laiką milžiniškus nori
me matyt. Ar taip seniai prasidėjo šio- 
kis-tokis judėjimas tarp lietuviu, o jau 
šiandien į pusėtiną išaugo. Kur atra
site miestelį, kad nebutu kelios draugijos, 
politiškos ir moksliškos kuopelės, teatra- 
liški ir pasilinksminimo rateliai? Kur tik 
šiek-tiek lietuviu apsigyvena, tuoj ir orga
nizacijos dygsta. O paimkite ginčus tarp 
lietuviu. Nė tarp vienos tautos aš negir
dėjau tiek ginču apie religiją, apie kuni
gus, darbinininkus ir kapitalistus, socija-

listus ir tautininkus ir t. t. ir t. t., kaip 
pas lietuvius. Tiesa, tie ginčai kartais 
gana nerimti ir mažos vertės, bet jie lavi
na protą, verčia kiekvieną mąstyt. Gali
ma pripažint, kad laikraščiai, kalbėtojai, 
propagandistai visgi ištraukė didelę lietu
viu dalį iš tamsos ir privertė savo protą 
lavinti. Laikraščiu Amerikoj turime tu
ziną su viršum, o visi giriasi (jei teisybę 
sako) po kelis tūkstančius skaitytoju turį. 
Kur tik prakalbos, teatras, koncertas — 
ten matai pilnas sales publikos ir skaitlius 
jos vis auga. Pasisuk pas lietuvius šian
dien su knygoms, jau pilnai pragyvent 
gali. Aš pernai laike vasaros su prakal
bom bevažinėdamas apie už $700 išparda- 
viau įvairaus turinio knygų. Pastebėta, 
kad daugiausiai perka moksliškas ir kri
tiškas. Tik treji metai atgal raštais pu
blika taip neinteresavos, kaip šiandien. 
Tik treji metai atgal, atsimenu, kiekvie
nas kalbėtojas galėjo užganėdir.t publiką, 
o dabar negabu kalbėtoją publika klausi
mais pavaro nuo pagrindu, reikalauja 
svarbesnius dalykus aiškinti ir supranta 
juos. Pažiūrėkime, kokie buvo lietuviški 
laikraščiai keli metai atgal. Teko man 
vieną-kitą matyt. Jei šiandien bent vie
nas ar du panašus išeina, tai į juos, kaipo 
neliteratiškus, net paprastas darbininkas 
užkandžio nenori susivyniot. Musų laik
raščiai kiek galėdami stengiasi būt nesilp- 
nesni už svetimtautiškus ir tai dar nevi- 
suomet skaitytojas atranda ganėtinai pe
no. Čia kalbu apie tūlą skaitytoju skaitliu.

Pažvelgkime į dailą — ir ten jau dar
bas pradėtas: rasime aktorių, dainininku, 
muzikantu, beletristu ir t.t. Tiesa, vis 
tai pradinio arba vidutinio laipsnio gaiva
lai, bet jie išdygo ačiū nenuoalsiam vei
kusiųjų ir veikiančiųjų darbui.

Taigi nereikia nusiminti, kad pas mus 
neina kultūriškas darbas risčia. Vienok 
jo vaisiai matomi ir gana žymus. Turime 
būti kantrus (jei galime atlaikyt) ir amži
nai darbštus, be sustojimo veikianti. Ne 
tik tam-tikruose perijoduose, ne tik entu- 
zijazmo sukilimo atsitikimuose, bet visa
da tarime veikt. Rusai sako: “tyliau va
žiuosi, toliau busi”. Nors jie ne taip dar 
toli nuvažiavo, vienok patarlė teisinga. 
Kas pergreitai dirba, tas greitai ir pailsta. 
Daugelis musu 1905 ir 1906, išdalies ir 
1907 metuose labai karštai griebėsi už 
darbo, o dabar visai atšalo. Žinoma,dau
gelis liko atstumta dar vis viešpataujan
čio tarp lietuviu žiaurumo, bet daugelis 
—pailso. Man matos, kad ne tam-tikri 
perijod^i tveria kultūrą—stiprią, pastovią 
kultūrą—, o nuolatinis, neužbaigtas dar
bas. Jei yra perijodas, atsižymėjęs kul
tūra, tai jis sykiu atsižymėjo ir nenuoalsiu 
visuomenės darbštumu. Ir lietuviai ne
privalo nusiminti: nors sutvertos organi
zacijos tankiai pakryksta, nors užma
nyti darbai tankiai lieka neišpildytais, nors 
įvairiu reikalu svarstymas priveda tan
kiai prie ginču ir piktumu, — vienok vis
kas tas palieka savo žymę kultūriškame 
tautos lauke: iš buvusiu klaidu ir teisybių 
žmonės mokinasi.

Kultumešiai, tai yra žmonės, kurie 
nešate šviesą, žinojimą ir teisybę į liaudį, 
nenusiminkite, kad tamsu pas mus. Prieš 
aušrą labiau sutemo, kaip poetas Minskis 
sako. Dirbkime palengva,nepailsdami,bet 
ir nesustodami. Ten, kur buvo apsnūsta, 
lai būna atnaujinta įvairus parengimai, 
pasikalbėjimai, paskaitos, ginčai, organi
zacijos, mokyklos, prakalbos ir t.t. ir 1.1.

Dirbkime, o darbas musu nežus.
A. Antonov.

Ant Kapo.
(Naktis.)

Tik medis sušaudytas-margas 
Dar stūkso, kur apkasts jis tapo... 
Tik medis, tik vienas, lyg sargas 
Vis stovi ant užmiršto kapo...

Apuokas urnai suvaitoja, 
Pertaukdamas tamsiąją tylą, 
Jis kartą ir antrą kartoja, 
Ir vėl sau užmiega—nutyla.

Tik vėjas vis švilpia, lekioja, 
Lyg žirgas nuo vadžių paleistas, 
Ir, rodos, jis kapui kartoja:— 
Apleistas, apleistas, apleistas...
24—VIII—10. St. Strazdas.

Phil. Poktek is “T.ie Buviox Tiuvelek” -----

Jeigu dolerizmo gadynė taip greitai nepasibaigs, tai dvidešimtojšimtmečio pabaigo
je merginos bus jau visai nereikalingos, vyrai pasikakins modeliais, apvilktais spindu
liuojančiomis drapanomis, ypač jeigu ant tokio modelio bus užkabintas krepšis su dole
riais, kaip parodyta ant šito paveikslo.

® į-ą-i O X Pajieškau draugo Viktoro Rupeikos. 
jkai i iii Keli mėnesiai atgal gyveno Orciola Mills.

Pa., o dabar nežinau, kur jis randasi. 
Pajieškau Jono Jonio. Paeina iš Vii Jis Pa!s ar kas kitas, malonėsite suteik- 

niaus gub.. Trakų pav.. Aleksandrov- 
skos vol.. Daugų miestelio. Jis apvogęs 
žmogų pabėgo iš So. Bostono 20 birželio, 
palikdamas visą šeimyną dideliam varge. 
Minėtas Jonis 23 m. amžiaus, nedidelio 
ūgio, geltonų plaukų, rauplėtas, be ūsų

! ir kuprotas. Kur jis dabar gyvena, ne
turime jokių žinių. Todėl meldžiame vi
sų gerbiamųjų lietuvių, jeigu patemysi- 
te kur nors tokį vyrą, malonėkite duoti 
žinia šiuo adresu:

Marijona Jonienė. (ef-
42 Silver st..: So. Boston. Mass.

Pajieškau draugo Stanislavo Rimšos. 
Paeina iš Kauno gub. Reseinių pav., 
Kelmės parapijos. Jis pats arba kas 
kitas meldžiu pranešti šiuo adresu:

Antanas Sebastian.
525 W. Barber st.. Chicago. III.

. ti žinia šiuo adresu:
«•

Wm. Matulionis.
i Bos 16 Iud. Co.. Starford. Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Antano Vai
čiulio; paeina iš Kauno gub., Panevėžio 

I pav.. Kuprelišk'.ų par.. Gal vokų sodžiaus. 
! Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Valiusia Vaičiuliutė.
' 14 Knox st.. Levviston. Me.

Pajieškau Jono Balčiūno ir Jono liau
to: Abudu Kauno gub.. Saulių pav.. Ža
garės miestelio. Kas apie juos žino, mel
džiu pranešti šiuo adresu:

S. Šalkauskas.
262 Fourth st . So. Boston Mass.

Dr-stč Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Towu of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzvnskis, 
4600 S. Paulina st.

Vice-prez. A. A. Poszka. 
4603 So. Harmitage avė.

Prot. rašt. K. A. Cziapas, 
4436 S. Hermitage avė , 

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis. 
4*>06 S. Paulina si.

Kasierius F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

Pajieškau 4 draugų Kazimiero Kibar- 
to. Poviho Krikščiūno. Juozapo Stapolio- 
nio ir Juozapo Karcinsko. Visi paiena 
iš Lietuvos Kauno gub.. Panevėžio pav. 
Jie pats arba kas apie juos žino teiksi 
tės pranešti šiuo adresu:

! Jonas Lukštis.
Box 72 R. F. D. Burnside. Conn.

Pajieškau švogerio Dominikc Stapu- 
čio. Paeina iš Kauno rėdybos. Telšių 
apskričio. Kolainių valsčiaus, Pagirdžių 
sodžiaus, 12 metai Amerikoj, pirma gy
veno New Britain. Conn., dabar nežinau 
kur išvažiavo. Jis patsar kas kitas apie 
jį žinot meldžiu greitu laiku dot žinią 
ant šiuo adreso:

Robertas Montsus.
82 Sheldon st. Hartford, Conn.

Pajieškau P. Balčiūno ir J. Daubaro, 
abudu Kauno gub. ir Panevėžio pav., 
bet pirmas iš Vabalninku miestelio, o 
antras iš RameŠkių sodžiaus. Kas žino 
jų adresus, meldžiu pranešti man.

P. Matulis.
719 Main st , Cambridge. Mass.

Pajieškau Aleksandros Piatrsono. Pa
eina iš Kauno gub. Panevėžio pav mies
telio Biržų, turiu svarbų reikalą, todėl 
jis pats, ar kas apie jį žino teikitės duo
ti žinę šiuo adresu:

Jonas Krisikenas.
Bos 164 Steger. III.

Pajieškau merginoj apsivedimui, ne 
senesnios kaip 21 metų amžiaus ir aš es- 
mu 21 metų amžiaus, atsišaukit ant ši
to adreso:

Kazimieras Krukokas.
i Box 264 Bridgeton, Me.

Pajieškau savo draugo Tadeušo No- 
i vieko. Paeina iš Kauno gub. Vilkmer
gės pav. Svadasų parap. Ertevijų kaimo. 
Jis pats arba kas kitas meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

Kazimieras Krukokas.
Box 264 Rridgeton, Mass.

Pajieškau švogerio Jono Žalio ir 
Antano Viliaus. Abudu paeina iš Kau
no gub., Šaulių pav.. Kuršėnų volosties, 
Raudėnų parapijos. Pastruikiškių sodos. 
Jeigu kas 
nešti šiuo

Box 196.

apie juos žino, meldžiu pra 
adresu:

D. Dulkus.
Pawnee. III.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Mardoso: 
paeina iš Kauno gub.. Novoaleksandrov- 
sko pav.. Salaku par.. Aukštakalniu kai 
mo. 2 metai Amerikoj; pirmiau gyveno 
Hardivak. Mass. Jisai pats ar kas kitas, 
teiksitės duoti žinią ant šio adreso: 

C. Biku'chik.
217 Parkst.. Leviston. Me.

Pajieškau savo pusbrolio Povilo Mar
kūno. paeina iš Liausiu sodžiaus. Kauno 
gub. Jis pats arba kas apie jį žino.mel
džiu pranešti man ant šio adreso: 

Karolius Stankevičius.
SS B street. So. Boston, Mass.

PRAKALBOS!
Gedemino Liet. Ukesy Dr. 

Boston, Mass.
rengia didelias prakalbas ir kalbės gar
sus kalbėtojai. Kalbos atsibus nedėlioj, 

30 Spalio (October). 2 vai. po pietų,
■ St. Anthony’s School. ant N. Bennet st., 

Boston. Mass.
Kas norės prisirašyt laike prakalbų 

' prie Draugystės, bus priimami už pusę 
prekės įstojimo.

Užprašo visus nuoširdžiai atsilankyti.
KOMITETAS.

Pajieškau savo draugių: Uršulės Kau- 
paiciutės. Nastazijos Višniauckiutės ir 
Marės Kirvaičiutės. Pirmoji iš jų gyve
no So. Bostone. Visos paeina iš Šuvalkų 

gub. Malonėkit atsišaukt ant šio adreso: 
, J. Macijauskas.

518 W. 49 st.. Neit York. N. Y.

Apsisaugokit nuo Julio Razevičiaus; 
vidutinio ūgio, geltonais plaukais, 
placio veido, panašus ant kunigo, sveri 
220 svarų. Paeina iš Kauno gub. Šiau
lių pav.. prasišalino iš Fitcliburgo 20 šio 
mėnesio, neužmokėjęs gaspadinei už dvi 
savaites už burdą ir vieno vaikino išne 
še $3.50. Jeigu kas užtėmytų tą žmogų 
malonėkit pranešt ant šio antrašo: 

Stanislavas Vikonis.
38 Belmont st. Fitchburg, Mass.

W. Borenio Orkestrą.
.Grajina visokius šokius ant balių ir 

koncertų. Duoda lekcijas ant trombo
no ir grajina solo ant “slate trombon”. 
Kreipkitės šiuo adresu: Efr

Trombonist B. Milo Burkes Band.
23 E. Ashland st. Brockton. Mass.

Aš, Marė Valaičiutė. po vyru Levickie
nė pajieškau savo t ikro dėdės Jono ' ase- 
vičiaus ir Vinco Masevičiaus. Paeina 
iš Suvalkų gub. Vilkaviškio parap. Kal
vių kaimo. Jonas 5metai atgal gyveno 
Mahanoy Cyty. Pa. Jie patįs ar kas ki
tas apie juos žino meldžiu atsišaukt ant 
šito adreso:

J. Levickas.
39 Auchuravtu Rd. Stonefield Blantyre 

SCOTLAND.

Visokius spaudos darbus

“KELEIVIO”

Reikalingi Vyrai
Įvairiuose miestuose ir miesteliuose, mo
kanti lietuvišką ir anglišką kalbą, kurie 
norėtų dirbti atliekamą nuo savo darbo 
laiką. Tai yra labai geras pasiūlymas 
dėl gero žmogaus.

Kreipkitės angliškoj kalboj šiuo ad
resu:

M. A BRENNAN
58 Niles Bldg.. Boston, Mass.

Parsiduoda
du gražus nameliai, nešanti $3*.00 rau
dos per mėnesį, yra po du tenementu 
kiekviename, su visomis vigadomis. arti 
vinių ir čeverykų dirbtuvių, arti moky
klos ir strytkario. Prekė#4,$00; $1.600 

1 iš aukšto. Skola ant 51 nuošimčio. Dėl 
, greitesnio pardavimo leidžiama ir už
$1.000. Gera proga. Pasiskubinkit!

ARTHURSUMNER
46 liigb st., Brockton. Mass.

SPAUSTUVE
atlieka

Gražiai, Greitai ir Pigiai.

Skaitykite! Skaitykite!
Alų darykit'-namie. Aš parduodu šitą 

sekretą vertą 8100.00 už 25c. Jus prage
riate saliun*- po keletą dolerių kas savai
tę. kur jus galite pasidaryt alaus namie- 
jie taippat gero už 25c. ir tą sekretą tu
rėsite ant viso gyvenimo.

Peter Lozowskas.
300 W. Raspberry Allev,

Shenandoah. Pa.



6 KELEIVIS.

Kiaule ir kunigaikštis.

Neseniai tūlas Chandler, 
New Yorko vice-gnbernato- 
riaus brolis, milijonierius ir 
tepliorius, apsivedė su garsia 
šokike, Lina Cavalieri. Pa
gyvenę porą mėnesių juodu 
periskyrė, Cavalieri pasiliko 
Paryžiuje, o Chandler sugrį
žo į New Yorką—plikas. Mat 
Cavalieri dar pirm apsivedi- 
mo mylėjosi su pliku masko
lių kunigaikščiu Dolgorukiu, 
o ištekėjo už Chandler tik 
dėl jo pinigų. Nusmaukusi 
Chandleri ir, paleidus jį pli
ką, vėl paliko gyvent su Dol
gorukiu (čion tegul kunigai 
įsitėmija, jog nė Cavalieri nė 
Dolgoruki nėra socijalistais), 
įspyrusi Chandleriui į užpa
kalį.

Tūlas ūkininkas iš Virgini- 
nijos, J. A. Chaloner, štuko- 
rius, apkrikštijo vieną savo 
kiaulę vardu ‘Dolgoruki”.

Amerikiečių laikraščiai su
prato to štukoriaus humorą 
ir vienas iš jų,'‘Boston Ame- 
can”, paduoda štai kokį laiš
ką, neva nuo Kiaulės-Dol- 
gorukio:

‘‘Amerikos spaudai:—
“Aš, Kiaulė-Dolgoruki, at

sisakau ant toliau nešioti tą 
vardą, kurs neteisingai man 
buvo primestas.

“Aš esu kiaulė, bet, ačiū. 
Dievui, nesu kunigaikščiu.

“Pavadinimas manęs“Dol- 
gorukiu” buvo pažeminimu 
mano ypatos, o ne pažemini
mu to kunigaikščio.

“Pavadinti teisingą kiaulę 
vardu beverčio kunigaikščio 
yra įžeidimu kiekvienos do
ros kiaulės. Aš esu teisinga 
kiaulė ir todėl griežtai pro
testuoju prieš tolesnį pravar
džiavimą manęs Dolgorukiu.

“Kunigaikštis gi, visviena, 
ar jis bus rusiškas ar kitokis, 
yra juokingas sutvėrimas, be 
vertės supelėjusi senovės lie
kana, neturinti jokios vertės 
žmonijai.

“Amerikoniška kiaulė yra’ 
naudingas, atliekantis savo 
užduotį, užimantis žmonijos 
civilizacijoj atsakančią vietą 
sutvėrimas.

“Amerikoniška kiaulė at
neša naudą, yra turtas; ji a- 
tiduoda visą savo kūną, kum
pius, lašinius, pečius ir galvą 
žmonijai ant pragyvenimo.

“Rusiškas kunigaikštis y- 
ra parazitas, gyvenantis iš 
kitų darbo, nieko neduodan
tis pasauliui už savo užlaiky
mą.

“Todėl aš protestuoju prieš 
prilyginimą manęs prie rusiš
ko kunigaikščio, arba bent 
pavadinimą manęs jo vardu.

“Amerikoniška kiaulė yra 
vertas savęs gyvulis. Ji sau 
gyvena savo garde ir nekiša 
nosies į kitų reikalus. Ji pa
gerbia kitų tiesas ir todėl

stovi daug augščiau už visus 
kunigaikščius, nežiūrint ar 
jie butų rusiški, francuziški, 
angliški arba vokiški.

“Tiesa, esant man ir tam 
kunigaikščiui tarp gyvųjų, 
męs, rodos, abudu lygiai esa- 
va be jokios vertės. Mudu 
nedirbava, neatnešava nė už 
centą niekam naudos, nieko 
nedarova kitų labui.

“Bet jus neprivalot kuni
gaikščius ir kiaules te;sti,pa
kol jie gyvi, nes ar tai kuni
gaikštis, ar tai kiaulė, pakol 
gyvi, neužsipelno jokios pa- 
guodonės.

“Aš reikalauju sulyginti 
mane, Virginijos kiaulę, su 
Dolgorukiu, rusišku kuni
gaikščiu, kada mudu numir- 
siva.

“Kada mudu gulėsiva ant 
grabo lentos, aš, Amerikoniš
ka kiaulė, busiu verta ketu
rių šimtų svaru geros kiau
lienos, kuri pagelbės skait
lingai žmonijai pasistiprinus 
sumislyti ir nuveikti daug 
naudingų darbų.

“Rusiškas gi kunigaikštis 
numiręs bus niekas daugiau, 
kaip du šimtai svarų nenau
dingos...

“Todėl aš nenoriu,kad ma
ne toliau pravardžiuotumet 
vardu rusiško kunigaikščio, 
nė esant man gyvai, nė nu
mirus, ir aš pasilieku

“Su pagarba 
“Amerikoniška Kiaulė — ne 
Dolgoruki. ”

Parcė iš Pažvelsio.

Dievas neklauso.
Kunigas. — Visados reikia 

melsties prie augščiausiojo 
sutvertojo ir panelės šven
čiausios neperstojančios pa
gelbos, q viską, ko prašysite, 
apturėsite.

Antanas. — Ne, ne tiesa, 
negalima išprašyt.

Kunigas. — Vaike, ką tu 
bliuzniji, Dievas gali ant vie
tos tave nubaust! (sau: iš to 
jau bus socijalistas)!

Antanas. — Aš žinau. Aš 
meldžiaus ir prašiau.kad Die
vas man duotu mažą šuniu
ką, o jis man davė naują ma
žą mergaitę.

Gera medega.
X. —Kaip tamistai patinka 

patrijotiškį p.Gabrio straips
niai, kuriuos nekurie Ameri
kos laikraščiai be pertaisy
mo spauzdina?

Y. —Hm... kaip čia tamis
tai pasakyt... man jie labai 
naudingi. Dabar rašau kny
gą po antgalviu “Neišma
tuojamas žmonių kvailumas” 
ir tuose straipsniuose randu 
geros medegos.

ba, žodžiai iš jo burnos eina 
lėtai, nepadarydami ant vei
do jokios atmainos; iš visko 
matyt, kad jis hipnotistas, 
todėl nestebėtina, kad 
teko jam 5 moterų.

Iš dalies znaimi ir 
riškė. Ji turi juodus

neuž-

mote- 
plau- 

kus, rudas akis, gumbuotą 
nosį, taškuotą veidą, striuko 
liemens, ilgom kojom ir rau
donom pančiakom. Butų gai
la, kad kur nors per žiemą 
nesušaltų. Jei kur tokia po
ra atsirastų, nuoširdžiai mel
džiu suteikti šiltą vietelę...

A. Morkūnas.

Brooklyn, N. Y.—Spalių 9 
d. musų kunigėlis kad jau 
davė, tai davė pipirų visiems 
šliuptarniams ir socijalis- 
tams. Po to pamokslo, tar
tum tyčia, pas bažnyčią ėmė 
dalyt kviečiančius jaunuo
menę į mokyklą plakatus. 
Kunigas tuoj liepė dalijan
čius pavaryt, o iš vieno net 
pats plakatus ištraukė.

Worcester, Mass.—Lietu
vių čia skaitoma į 5000, o gal 
da ir daugiau. Sutikimas 
tarp jų labai keistas, nes 
pradėjo skirstytis į įvairias 
rųšis. Net ir katalikų yra 
dvi rųšįs: romiški katalikai 
ir tautiški katalikai. Pir
mieji tiki į popiežių ir jo iš
tikimus airių vyskupus, o 
antrieji to “štofo” visai ne
pripažįsta, jie yra, taip sa
kant, neprigulmingi katali
kai, ir girdėjau, kad turi jau 
kapines nusipirkę, ir tai la
bai gražioj vietoj. Tas butų 
labai gerai, nes dabar airių 
kunigai ima po 25 ir 30 dole
rių ir tankiai da į balą žmo
gų įkiša.

Teatrališka kuopele ren
giasi pastatyti ant scenos 
“Alkanus Žmones.” Artis
tai skaitlingai lankosi į 
“praktikas” ir artistiškai la
vinasi,

P. Simanavičius.

Nauji Raštai.

i

I

šė Ed. Bellamy, vertė Pr. 
Siūlelis, išleido “Vienybė 
Lietuvninkų,” Brooklyn, N. 
Y. Pusi. 365.

Dangus ir Žvaigž
dės, populiariška lekcija iš 
astronomijos, versta’ iš ru
siško, išleido “Vienybė Lie
tuvninkų. Pusi. 26, kaina 
10c.

Jonas Kazlauckas
Parduoda SIFKORTES už pigiausia 

prekę ir ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAU* 
ŠIŲ LAIVŲ. Duoda rodą, kaip galima 
sugrįžti į tėvynę lengvu liudu. Padaro 
doviernastis ir visokias popieras. pabu
dintas per konsulį. Su viršminėtais rei
kalais kreipkitės šiuo adresu;

JONAS KAZLAUCKAS,
78 'Vest st., New York. N. Y. (<.t

Rūkyk KLEINO papirosus.
Geriausi 5 c- Cigarai ant svieto.

Pamėgink ..PRESIDENT” gilzes ge
riausios. ką gali gauti. Iš Geriausio RU 
SISKO tabako.

228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.

JOHN E. NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai uztnebrangia prekę. 

336 Broadvvay, So. Boston.•7 7

Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausią rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkim 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRUNDZA CO..
Broadvvay A b. S st.. Brooklyn.N. Y.

Mokykis Angliszkai!
( Skaitymo,

c mnL'inii- bilabavimo,AS mOKinU. Aritmetikos.
I Geografijos, istorijos 

geriausia metodą ir su geriausiu pasi
sekimu. Drukuotos lekcijos išsiuntinė
jamos po visus pasaulio kraštus. Rašyk 
postkartę.
Korespondencijinis Angliškas Mokytojas

PhQC A iaffn South 5-th street, Dildo A. Jailo philadelphia, pa.

Lietuviai A m e r i k o -; 
je. Sutrauka d-ro J. Šliu-j 
po kalbos, laikytos 5 d. bir
želio 1910 m. Chicagoj. Iš
leido “Laisvoji Mintis,” 
Scrantone, Pa.

Iš Lietuvišku
*

Pudymu.
Rochester, N. Y. Ano pa- 

nedėlio rytą pabėgo ma
no pati su burdingierium, 
kuris vadinasi Šemeta ir 
ant pažiūros puikus vyras, 

Į su siela ir kunu atsidavęs že- 
nyboms; visuomet vaikščioja 
jis paniuręs, tartum jam ir 
tinka agituot moters. Ar tai 
iš didelio, rūpesčio, ar iš 
skurdo veidai jo įdubę, ant 
galvos vos keletas plaukų, ir 
tie patįs pasišiaušę, o pasta
čius tą žmogų kur nors pake
lėj ant stulpo, niekas jo ne
atskirs nuo kokio nors šven
tojo statujos. Kada jis kal-

J P TUINILA
Vienatine lietu
viška dziegore- 
liu ir auksinių 
daiktų krautuve.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius,

šliubinius ir deimontiniusranzletus.
iedus ir visokius iš aukso ir sidabro 

išdarbius. Lietuviai paremkite lietuvį.
Laikrodžius savo kostumeriam patai

som dykai.

21-25 Bromfield st.,
BOSTON, MASS.

Geografijos Vado
vėlis, sutaisytas Juozo Ga- ‘ 
brio, su paveikslais ir spal
vuotais žemlapiais, 88 pusi., 
kaina 75c.

Gera galva, paraše Že
maitė, išleido “Lietuvos U- 
kininkas,” 40 pusi., kaina 10 
kap.

Eilės. Parašė Mačys— 
Kėkštas (jau miręs), išleido 
“Žmonių Knygynas,” 
Fifth avė., Pittsburg, 
Pusi. 98, kaina 50c.

2400
Pa.

S o c i j a 1 d e m okratų 
Mokslo Pamatai. Pa
rašė Kautsky, vertė P. Ko
vas, išleido L.S.S., pusi. 54, 
kaina 20c.

Darbininko Sveika' 
t a. Pagal d-rą Katz’ą, pa 
rašė P. Norkus, išleido L. S. 
S. Pusi. 36.

Laivakortes
Laivas išeina kas subata. 7 d. 
per vandenį, sustos Anglijoj 
Laivas kas utarnika. S dienas 
per vandenį, sust. Rotterdam 
Laivas kas ketverga, 8 diena 
per vandienį, sustos Bremens 
Laivas kas subata. 9 dienas 
per vandienį, sust. Ilamburg 
ENPRESS kas utarnika. 5 d. 
per vandenį, sustos Bremen

Iš BOSTON įLIEPOJU, Oct. 13. $40.50 
” ” ” Oct. 27. $40.50

Tie visi laivai iš New Yorko. bet prekė ' 
aprokuota pilnai is Bostono: iš New York 
$2 50 pigiau. Reikalaujantiem pastoro- 
jam Konsuliariškus pasportus.

$42.35
$44.10
$45.70
$42.35
$50.70

I

: E Į:
Telephone 7tt2 So. Boston.

||Dr.F. Matulaitei
H 495 Broadway, So. Boston, į i

Valandos:
Į Į Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. Įi

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų, i Į
H---------------------- ----- ~ ..j i

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
r rubsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali- ’ 

ma užsisteliuoti pasai savo skonio. Pa- 
siuvam greitai ir gerai. Senus išvalom, 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

H. STANKUS,
681 N. Main ir kampas Ames sts.

MONTELLO, MASS.

Žemaites Raštai
ANTRA PATAISYTA LAIDA, 

Leidžiama prenumeratos keliu.

Jei lietuvis, svetur duoną bevalgy
damas. užmirštų Lietuvą, jos žmones, 
jų būvį, sielvartas, linksmybes, bet 
bundančios sąmonės kurstomas, pano
rėtų atgaivinti kūdikystės vaizdelius, 
pasakyčiau jam: skaityk ŽEMAITES 
RAŠTUS!

Jei lietuvis, norįs išsitobulinti lie
tuvių kalboj, klaustų kokiu budu sa
li tai padaryti, atsakyčiau jam : skai
tyk visus ŽEMAITES VEIKALUS:

Jau atėjo visi Žemaitės raštai galu
tinai prirengti spaudai. Todėl pasi- 
skubinkit tuoj užsiprenumeruoti, nes 
kaip išeis iš spaudos, bus daug bran
gesni.

PRENUMERATA DABAR UŽ VI- 
SUS RAŠTUS TIK Hl.(M).

ANTANAS ŽYM0NTAS, 
318 W- Broadwav- S- Boston,Mass

NAUJĄ SPAUSTUVĘ
įrengėme taip puikiai ir su nau
jausiais pagerinimais, kad joje 
atliekame dailiai, greitai ir už 
prieinamą kainą įvairių-įvai- 
riausius spaudos darbus, kaip 
va: draugijų konstitucijas, ti- 
kietus. programus teatrams ir 
baliams, visokius apgarsinimus, 
knygas ir t. t. Spalvuotas dar
bas yra mųsn specijališknmii. 
Norintieji turėti rūpestingai at
liktą spaudos darbą kaip iš dai
lės, taip ir iš kalbos pusės, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku 
šiuo antrašu:

J. ILGAUDAS & P. GARMUS 
1613 S. Halsted st., Chicago, III.

Ruska-Lenkiška-Lietuviška
FTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

$46.35
$54.55
$53.95
$54.25
$50.00
$52.50

Lietuvon Vaziuojantiem
Žinotina, jog laiks nuo laiko laivų kom
panijos atpigina savo prekes ant greitų, 
reguliariškų laivų, ir ant tų žmonės gali 
parvažiuot labai pigiai. Tie laivai išeina 
sekančiomis dienomis:

October (Lapkričio) 13 ir 27.
September (Rugsėjo) 15 ir 24,

Kaštuoja iš New Yorko visa kelionė iki:
Eydtkunu arba Tilžei $35.00 
Bajoru a rita Klaipėdai $35.50* 
Kauno arba Vilniaus $38.00

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja, tai užsisakikit vietas prisiųsdam i 
pinigus iš kalno. Męs rezervosim vietas, 
pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
Yorke. nuvesime pas konsulį. išimsime 
pašportus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvynę. Atminkit, lai nėra kokie skebi- 
nėj laivai, kuržmonėssu gyvuliais sykiu 
važiuoja, bet geri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Broadnay Bostou. Mass

NEPAMIRŠKIT!
į Geriausis Amerikoj kriaučius randasi 
786 Main st., - Cambridgeport, Mass.

Geriausiai pasiuva vyrams siutus ir o- 
verkočius. taipogi moterims ir mergi
noms siutus ir dreses. Reikalingas lie
tu vys kriaučius. Darbas ant visados. 
Eugene Glane ******uugcuc uianv, CAMBRIDGEPORT

GERIAUSIAS

Mano dirbtuve ngta puikiau
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie-- 
ku datbą artistiškai. Padarau fotogra- 

į fijas kuopuikiausiai, maievoju natura- 
I liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
1 Esant reikalui einu į namus fotografuo.- 
' ti.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

Šitas biuras yra Įgaliotas vesti teisiš 
kus reikalus. Męs parūpinant advoka
tus. padarom pardavimo papieras, per
leidimo popieras ir kitus teisiškus doku
mentus su užtviriinimu jų per konsulį 
korespondencijos keliu. Męs iškolektuo- 
)am paveldėjistes. skolas ir bankų ro- 
kundas. Viską atliekam teisingai, sau
giai ir pigiai ‘ Reikalaudami užsaky
mo blankų ir prekių, atsišaukitje pas

RUSSIAN AMERICAN BUREAU,
56 Fifth avė., Chicago, Iii.

I
GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą VVoinans: Medical 

Cellege Baltimore Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO BOSTON, Mass.

VYRAI!

ii

naujausios 
mados

SIUTĄ 
pasiuvame už
$15.00.

Gražios, tvirtos suknios 
ir naujausios mados

KELINES 
pasiuvame už $3.00
Jeigu užsisakysit da- ♦ 

bar rudeninį ploščių, 
tad $25.00 vertės, pa
siuvame už I5.OO.

Tikras jūsų brolis 
lietuvys

7 DU f 1x1

Tilzit-IIamburg-NevvYork iki 
Boston, visa kelione 
Tilzit-Bremen-NewYork iki 
Boston, visa kelionė 
Tilzit-Rotterdam-NewYork 
iki Boston, visa kelionė 
Tilzit-Antverpen-NewYork 
iki Boston, visa kelionė 
Tilzitper Anglija, tiesiog į 
Boston, visa kelionė 
Tilzit, per Angį i ja, tiesiog į 
Bostsn, geresne linija

Tos prekės vra jau su visomis mokes- 
timis, tavais, užmokesčiu už maistą lau
kiant laivo, ir 1.1.
Libava-NewYork-Boston $47.85.
Libava-Boston, geresnė linija $47.50. 
I.ibava-Boston. prastesnė linija $43.50.

Per Libavą (Liepoj) važiuojant męs 
šsistorojam * reikalingus gubernskus 
pasportus.

“KELEIVIO”
Agentūra.

28 W. Broadway. So.Boston, Mass.

Netikėtai, komedija 3- 
juose aktuose. Parašė Ag- 
lė, išleido scenos mylėtojai. 
Pusi. 22, kaina 10.

Pažvelgus Atgal, So- 
ciologiškas romanas. Para-

I

222 Broadvvay
S0. BOSTON
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IŠ LIETUVOS
Iš praeities. Steponas 0- 

kuličas paduoda “Gonco” No. 
159 šitokius iš 1863 m. lenkų 
sukilimo skaičius, pasemtus 
iš rusų šaltiniu: Lietuvoje 
Muravjevas pakoręs 128 žmo
nių ir Sibiran ištrėmęs 9,423. 
Apskritai imant tais laikais 
iš Lietuvos, Ukrainos, Voly- 
niaus, Padoliaus — Lenkijos 
drauge neskaitant—buvo Si
biran išgabenta 18,672 žmo
nės, iš kurių e 10,407 į Rytų 
Sibirą. Paskaičius ir kitas 
ištrėmimo vietas, kaip U- 
ralius, Kaukazas, tai viso la
bo iš augščiau įvardytų vietų 
buvo ištremta 70,000 žmonių.

Besimokinančiai jaunuo
menei žinotina. Valstybės 
Durna priėmė ir caras tik-ką 
patvirtino naują įstatymą a- 
pie algas valsčiaus dakta
rams, felčeriams ir akuše
rėms Kauno ir Vilniaus gu
bernijose. Komandiruoja
mam daktarui bus dabar al
gos metams 1200 rb.; vals
čiaus daktarams 1450 rb., 
felčeriams 420 rb. Įsteigia
ma abiejose gubernijose 
kiekvienoje po 21 vietą felče- 
rėms-akušerėms, kurioms al
gos bus 460 rb. metams. Gu
bernatoriai gali kasmet leisti 
iš kiekvienos gub. dviem dak
taram išvažiuoti keturiems 
mėn. prie klinikii pasimoky
ti; tokiems daktarams be 'al
gos duodama dar 300 rb. pa- 
šelpos. Panaikinama 21 vie
ta akušerių, bet dabar tarnau
jančios akušerės, kolei atsi
ras jų vieton felčerės-akuše- 
rės, gali pasilikti savo vieto
se ir ims algos 360 rublių 
metams.

Taigi Kauno ir Vilniaus 
gubernijose atsiranda išviso 
42 naujos vietos felčerėms- 
akušerėms. P. A.

Luoke (Šiaulių pav.). U- 
tarninke, rugsėjo 20 d. čionai 
pasimirė nuo džiovos, gana 
jaunas, tik suviršum 30 me
tų beturįs, vietinis felčeris, 
lietuvis, a. a. Petras Gudma- 
nas; buvo tai žmogus doras, 
blaivus, ramus; gyvendamas 
Lietuvoje interesavos ir vi
suomenės gyvenimu, pats 
skaitė lietuviškus laikraščius 
ir vieną kitą prie to ragin
davo. J. P—tis.

Šeduva (Šaukpav.). Rug
sėjo 8 d. čia buvo vakaras. 
Vaidino 4‘Musų Gerasis” ir 
“Brangusai pabučiavimas”. 
Pirmoj komedijoj pirmam 
akte labai prastai sulošė Vė- 
daris ir Vėdarienė, be jokių 
jausmų ir klydo kalboje, ro
dos, laukė kokios pagelbos iš 
suflerio... Zenukas vėl nosį 
nuleidęs įėjo be jokių jaus
mų, neišrodė mokiniu, klydo 
kalboj ir ne laiku langą iš
daužė: jau buvo pasakęs,— 
“Kad—velnias langą”, o pa
skui išmušė. Tik Stasiukas 
ir Marytė atliko savo roles 
kaip priguli. Antram akte 
Zenonas nemaž nebuvo ma
lonus prie Barbikės, lyg meš
ka ir ne laiku įlindo į skry
nią. Antras aktas truputį 
geriau. Be to, kaikurie ar
tistai dažnai buvo į publiką 
užpakaliu atsikreipę.

Antra komedija “Brangu
sai pabučiavimas” geriau bu
vo sulošta, nors klaidų daug 
buvo, bet ko artistai nepasa

kė, tai suflerius pasakė, nes 
suflerio didesnis buvo balsas 
ir labiau girdėjosi salėje, ne
gu artistų.

Bufetai buvo du: vienas 
be svaiginančių gėralų—pu
blikai, o antras su svaiginan
čiais—artistams. J. O.

Pilviškiai (Suv.gub.).Rug
sėjo 25 d. buvo Pilviškių sky
riaus “Blaivybės” susirinki
mas. Nutarta įtaisyti Pilviš
kiuos arbatnamį. • Dabar ne
reikės jau žiemą po alines 
trankyties. Žmonės galės 
susirinkti pasišildyti savo ar
ba tnamy j.

Iš "Liet. Žinių*’.

Garbus S. L A. nariai.

Girdėjote, kad Connecti- 
cut valstijos S. L. A. kuopų 
atsibuvo suvažiavimas rug
piučio 14 d. š. m. po No. 890 
Chapel gatvė, New Haven, 
Conn. Minėtas susivažiavi
mas arba konferencija atsi
buvo su tuo tikslu, idant pa
sipriešinti priėmimui naujos 
konstitucijos. Susivažiavi
me išnešta rezoliucija su pa
rašais pasiutinių, kurių daly
vavo 45 nuo vienuolikos kuo
pų. Taipgi tapo išrinkta ko
misija iš 5-ių narių, kurie ta
po įgalioti veikti “kas bus 
reikalinga” dėl S. L. A. labo.

Taigi žemiaus pasirašiusie
ji minėtos komisijos nariai 
pranešame visuomenei ir S. 
L. A. nariams, ką galėjome 
per tą laiką nuveikti.

Visupirmu po konferenci
jai tapo nusiųsta protokolas 
ir rezoliucija prez. M .J. Da
mijonaičiui, idant peržiūrėtų 
ir laike 30 dienų patalpintų 
organe “Tėvynėje”. Prabė
gus 30 dienų gavome nuo 
Damijonaičio atsakymą, kad 
būtinai reikalingi originališ
ki pasiuntinių parašai. Štai 
jo žodžiai:

‘ ‘Priėmiau nutarimus ir 
rezoliuciją S. L. A. 142 kuopos, 
bet, kad nėra parašų pasiun
tinių po rezoliucija, tai tas 
yra be vertės ir, pakol nebus 
prisiųsta originališki parašai, 
patol jokios veikmės negali
ma imti atidon.”

Patėmijimas: juk čia nu
tarimai ir rezoliucija ne vie
nos 142 kuopos, bet 11, 20, 
49, 51, 55, 66, 89, 120, 142, 
188 ir 220 kp.

Tuojaus po reikalavimui 
pasiuntėme originalą visų 
parašų ir davėme laiko 10 
dienų po aplaikymui. Pasi
rodė, kad ir tas mųsų darbas 
veltui, kadangi gavome laiš
ką, kuris skamba sekančiai:

“Pertrumpas laikas, nes 
galite žinoti, kad centro val
dyba ne daikte gyvena, tad 
ir negalima taip greitai per 
laiškus susižinoti ir nuspręs
ti apie tuos jūsų reikalus,ko
kius jus patįs padirbote, net 
ir S. L. A. įstatuose nesuran
dame.”

Nesulaukdami jokios tik
ros žinios iš centro valdybos, 
sušaukėme komisijos narių 
susivažiavimą 2 d. spalių, 
Waterbury, Conn., idant ap
kalbėti, ką turime veikti to
liaus.

Visupirmu aprinkome už 
organą laikraštį “Keleivį”, 
kuris mielai patarnaus tal
pindamas savo špaltose mus 
bėgančius S. L. A. reikalus. 
Ir šiuomi talpinasi Connecti- 
cut valstijos S. L. A. konfe
rencijos protokolas ir “rezo

liucija”. Lai apsvarsto kuo
pos ir pavieniai, ką męs dir
bame ir ko reikalaujame.

Šiuomi apskelbiame musų 
programą, pagal kurį mėgin
sime darbuotis, idant sulai
kyt naują konstituciją, kurią 
kuopoms ir pavieniams cent
ras skubina įbrukt. Musų 
programas yra maž-daug ši
toks:

1. Greitu laiku išsiunti- 
nėsime balsavimo blankas į 
visas kuopas ir pavienius S. 
L. A. narius. Kuopos ir pa
vieniai, aplaikę balsavimo 
blankas, lai greitai šaukia 
viešus susirinkimus ir bal
suoja, kurie sutinka, kad nau
ja konstitucija butų pildoma 
nuo pradžios naujų metų 
1911, ar kad butų atidėta iki 
26-tam seimui. Pripildę blan
kas lai prisiunčia komisijos 
raštininkui šiuo adresu:

M. J. Vokietaitis,
130 Eagle st.,

New Haven, Conn.
2. Iš to matysime, kiek 

narių sutinka su nauja 
konstitucija, ir kiek se
nąją pasilaiko. Kaip iš to 
matysime, gal bus reikalin
gas šaukimas extra seimo. 
Negeistinas butų tai darbas. 
Užtat gi svarstykite tą klau
simą šaltai ir visapusiškai, o 
savo nutarimus pasiųskite 
1 ‘Keleivio” Redakcijai, kuri 
apskelbs jas per laikraštį, nes 
per organą “cenzūra” nelei
džia.

Su pagarba pasirašome ko
misijos nariai.

M. J. Voketaitis,
Jonas T. Kazlauckas,

St. V. Bakanauckas, 
Juozas A. Šunskis, 
Jonas S.Pruselaitis.

P. S. Sekančiame nume
ryje tilps Connecticut'o kuo
pų susivažiavimo protokolas. 
Red.

NAMINE MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos ka’bos mokin

tis b ■ mokintojo (apdalyta).......... $1.00.
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokin

tis skaityti ir rašyti b" mokintojo .. 15c.
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be

mokintojo ............................................... 10c.
ARITMETIKA mokinimnisi rokundųj 

su paveikslais (a;darvta).....................35c. i
Pinigus siųskite per Money Order šiuo i 

I adresu:
P. MIKOLAINIS

Bo.x 62 NE\V YORK CITY.

Lavvrence, Mass.
Geriausia ir teisingiausia

APTIEKA
j Receptai yra musų specijališkumas, ku- 
Į rios aprūpiname gerai, greitai ir su di- 
I dėlių sanžiniškumu, nežiūrint ar recep

tai iš Lietuvos ar Amerikoniški.
Gyduolių galite gauti kokios pasaulėje 

I vartojamos. Teipgi rasite savo tautietį
P. A. JATULEVICHIIį.

Savininkas

JOHN H. CRONIN
317 Broadvvay, kampas Cedar street 

LAKRENCE. MASS.
Galite reikalauti gyduolių ir per laiš

kus, o męs prisiusime.
Su godone P. A. Jatulevichius.

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasėkmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 RicUtnctM

VISU ATYDAI!
Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 

mųsų dirbtuvėj žmogų, kalbantį jų pri
gimta kalba, kurs paims mierą ir pada
rys atsakančiai darbą.

Padarom puikiai visokius VYRIŠKUS 
ir MOTERIŠKUS DRABUŽIUS. taisom. 
čystinam. prosavojam greitai, gražiai ir 
pigiai. Neužmirškit adreso:

I L WH!TKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Market st, - Brighton, Mass

Laivakortes Atpigo

Į<<TWni 3TCAM3MIP KAiSCA ©SR CiKOSSCį

PACTAVAIS LAIVAIS.
Iš Bajorų Į Bostoną, 7-9 dienų ant vandens, $48.60.
Iš Eydtkunųį Bostoną, 7-9 dienų ant vandens, $48.10.
Iš Tilžės Į Bostoną, 7-9 dienų ant vandens, $48.05.
Iš Hango arba Gelsingfors i Boston tiktai $45.60.
Expresiniais laivais (su 4 kaminais) brangiau $4.50.

Lietuviai, nepraleiskit progos, nes kompanijos 
tokios atpigintos prekes ilgai nelaikys, vėl pakels.

“Keleivio” Agentūra,
28 Broadway, So. Baston, Mass.

Redakcijos atsakymai.
Jonui Grigui. — Pasa

ka apie “Septynis miegan
čius brolius” yra išmislyta 
kaip ir kitos panašios pasa
kos.

J. Giedriui — Iš tamis- 
tos raštelio nieko negalėjom 
suprasti, todėl padėjom jį 
savo vieton.

P. K u ko r i ui.—Netilps, 
nes žinia nesvarbi.

M. Kirtikliui. — Ta- 
mista atsiųsk nuo gydytojo 
arba iš ligonbučio paliudiji
mą, kad tikrai sergi, tai tuo
met atsišaukimą patalpinsi
me.

I. Ažiui. — Tokie “raš
tai” mums netinka.

L. V e r b 1 i u g e v i č i u i— 
Bevėlinio telegrafo išradėju 
yra Gugielmo Marconi, ita
las. Savo išradimą jis ap
skelbė 1895 metuose; 1901 
m. gruodžio mėnesije iš St. 
John’s, N. F. jis persiuntė 
telegramą į Airiją, o gruo
džio 21 d., 1902 m., persiun
tė pirmutinį telegramą per 
Atlantiką. — Kokios lyties 
daugiau yra tarp Jungtinių 
Valstybių gyventojų, da ne
žinia/nes paskutinė statisti
ka galutinai da nesutvarky
ta.

Šnipų Viršininkui.— 
Iš lietuviško pūdymo žinutė 
butų gera, jeigu aiškiau bu
tų dalykas perstatytas. Da- 
bargi žmonės nieko nesupras 
ką reiškia tas “nelegališkas 
tavoras”,ką reiškia karveliai. 
Prie to ir slapyvardį turėtu- 

1 met geresnį pasirinkt.

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekes "Kelei- 

vvj" sekiančios: 1 colis viena karta 50c. 
1 colis per mėnesį $1.25c.

Pajieškojimai: Vieną kartą 50c. Norint 
’ pajieškoti tą pačią ypatą kelis karius, 
kiekvieną tolimesnį kartą po 25c.

■Keleivio" skaitytojams pajieškojimą 
I giminių arba draugų viena kartą per me
tus patalpiname dovanai.

Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
tam panašius, nors ir "Keleivio" skaity
tojai. turi apmokėti teip pat, kaip už pa
prastą apgarsinimą.

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIl’S SAKANT: 
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pus mane, 
ŪŠ pagalbesni! nesėsti senas daktaras.pažįstu ligas ir žinau kokie laistai ge* 
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad r.š dang sergančią prh idžin ir 
tariu dideli pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas Ncw Yorko įlaktar::'-. Aš esu pa-

<;r;,' sergančios gydyti ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tįk geras daktaras gali pa-
■ek.:>;.ig..i išgydyti teip kaipaš darau; ir pačiu gydynių paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

Tegul bus pagarbintas, Jėzus 
Krisi us!

Širdingai dekavoju Dr. Hart- 
manui už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutino, sunkaus kvėpa
vimo. širdies ligos, nes nors kiti 
neįstengė išgydyti, o Najorko Šar
latanų Institutas tik sunkiai už
dirbtus mano pinigus viljo:

Dr Hart manas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
gas: tai prisiunčiu paveikslą, kad į laikraštį pa
tapyti. ANT. JUŠKEI.IS, P. O. box 2,

DU BOIS. Pa.
f

Guod. Dr. Hart- 
manas!

Esu labai dėkin
gas už geras gy
duoles. kurios man 
pagelbėjo nuo už
sikrečiamos ligos, 
nes vos penkiolikę 
dienų pavartojau 

i x į y ir jau jaučiuosi ge 
''■A-A' rai. Labai dėkin

gas už gerą daktaravimą.
D. PoPOVICE. Model Ėarm. Pa-

schall. Philadelphia. Pa.

Malonus Dr. Ilart- 
manai:

Su džiaugsmu pri
siunčiu savo paveik
slą ir didelį dėkingu
mą už išgydymą ma
no vydurių 1 gos. iš
bėrimo kūno, t- ogo 
kraujo, sutinimo ir

skaudėjimo blauzdose. Dar kartę 
sakau, nemažai esu dėkingas už 
sveikatą. Jos. Turkeviče. •>'.»5Sher- 
idan Road ('anai. IVilmett®, 11L

Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytojau 
padaryti kaip ir kitiems.

SERGĖKIS apzavinero In«tifnto, kurtam numirę* d.*kt*r»e garbinam** buk g* dąs ir I bal meiliai kalba bet vinto}** kaip augia en **ptvnloms 
pas r doms, — ia žydai;) i „LIKTI ’V J Al TAVIIECZIAI“, o uZ n ug »r-)a „raudotų ‘ t iri kad tik prisivilioję* j niauti Neapt*-.^ .uklt su

V | .<• KISENiŲ ar ba lik* siūloma kn\gote dovanai „r.ž ld centų

Kad jautiesi nesveikumą, nesendyk ligos jei nori būti išgydytu, tad ateik arba parašyk lietuviškai nors ir toli gyveni, 
kas tau kenkia, o aš

Atsišaukusius pagelbėsiu nuo:
Raumat zm ». i.ž lėtėjimo. *<a dėjimo Ir ned.rb mo vJdnr'.ų, Galvot akautrr.ę; ezfrdfe*, inkstų ir plaukių llsrae. Greito paiia'm*, etii.k -i a kv< 

pavimo D d.4 oeupykimo, dye«p?naljoa tapg! n i» jaunystės kla dų, <z*Qtų a“*v«i<umų, *ėkb»e nu bėgimo, u 2 ei krečiamų eUp'ų 1 ų Taip pat 
MOTERŲ: akammlncų mėnea nlų.baltųjų tekėjim< , vlaoUų moterforkų i lirų: neatboklt kad kiti daktarai Jum* nepagelbėjo aex i-z y y*- i e/.vle- 
žla* ir rž*i*e:.ėj* * se ilga*. >1tex karto put mane tU^zaukM, pirmiau negu knr kitur. Kaez\ k kaip moki, i ez euj raaiu. i zt;ta u, ai.oe.u rodę, kad 
r*iKė* pnta yelu gvd iol*« kurto* yra geriausio*. oapturė* t evelkatę, be skirtumo kaip toli gyvenat.

TfiMYKITE! Mano dabar nauj:i> adreMts, todėl .ateinant į ofl>ą, ar rašant laiškus, visada reikia adresuoti, ant šio 
nauja adreso teip: r

DR. F. HARTMANN,231 YORK C;TY.
T slankos: nuo 11 iki 5 po piet. Nedviioj nuo 10 iki 1 po piet. Vakarais Pan. ir Pėt. 7-8.

e
N. Y<
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Spalių 21 d. “Keleivio” re- 
dakcijon apsilankė policijos 
šerifas su detektivu ir pra
nešė, kad leidėjai yra areš
tuojami. Užklausius dėlko, 
šerifas išskleidė warrantą ir 
sako, perskaitykit, nes aš 
skundiko vardo nemoku iš
tart, o už ką-aš nežinau. 
Ggi pasirodo, jog ant war- 
ranto figūruoja vardas dva
siškojo tėvelio Krasnicko iš 
Cambridge, Mass. Perskai
čius balsiai tą vardą, šerifas 
nusikvatojo, kad “it sounds 
likę music!” (skamba, kaip 
muzika).

Redakcijoj tuo tarpu bu-j 
vo vienas tik Michelsonas ir 
keliatas pašalinių žmonių, • 
su visokiais reikalais. Poli- 
cistai atsisėda ir laukia, kol 
bus atleisti tie žmonės. Jiems 
išėjus, šerifas Michelsonui 
sako, kad pajieškoti žmo
gaus, kuris galėtų užstatyti 
paranką, nes kitaip, pagal 
warranto turi būt areštuo
tas.

Ant greitųjų tokio žmo
gaus nebuvo galima surasti. 
Tuomet šerifas sako, kad jie 
neturi laiko ilgiau laukti 
(apie pusę valandos buvo jau 
laukę) ir kad reikia eiti į po
licijos nuovadą. Nuėjo.

Vėliau pargrįžo Gegužis ir 
dažinojęs, kad abudu yra 
įskųsti, nelaukdamas, kol 
ateis šerifas antru kartu, pa
sirūpino parankos, o tuom 
tarpu už Michelsoną paranką 
(8500) jau buvo uždėjęs K. 
Šidlauskas, ir tokiu budu abu
du pasiliko liuosi.

Ant rytojaus reikėjo stoti 
į policijos teismą. Atsirado 
ir skundikas. Tas subjektas 
įnėjo galvą paniuręs ir per 
visą laiką nedrįso pakelti nuo 
žemės akių.

Kadangi skundiko paduota 
“criminal libel”, tai apskųs
tųjų advokatas nedavė poli
cijos teismui tos bylos nė na- 
grinėt, nors skundiko-Kras- 
nicko advokatas ir labai no
rėjo to. “Aš—girdi—galiu 
darodyt, jog šis teismas to
kias bylas yra jau nagrinė
jęs”. “Jeigu nagrinėjo, tai 
ne pagal tiesų elgėsi”, atrė
žė apskųstųjų apgynėjas. Ir 
teisėjas nenagrinėjo. Byla 
nuėjo į prisaikintųjų teismą, 
kuris atsidarys ateinančiam 
mėnesije.

Nors greičiausiai tas ant 
nieko pasibaigs ir “Keleivis” 
nuo to nė kiek nenukentės, 
bet toks kunigėlio Kras
nicko darbelis da sykį paro
dys, kokiu jis paukščiu yra. 

Ir tegul nesidžiaugia tam
sybės apaštalai, kad dabar 
“bedieviams” bus jau galas. . 
“Bedieviai” iš to tik juokia- , 
si ir da smarkiau tamsybės j 
palaikytojus akės.

■ uždėtojas.

Daktaras yra geriausiai 
žinomas, per atliktus jo 
darbus.

Dro Collins'o garsingą 
knygą

VADOVAS 
IN 

SVEIKATĄ ■

f

rąpo pripažinta per visus 
kitus Profesorius, kaipo 
Didžiausia knygą sveika- 
tosiš visų kitų, k -da 
norints pa rašytu per kok į 
nori'.ts daktarą.

Nėra daktaro, kuris 
duotu Jums tokią knygą, 
nes ne turi atsakančio su
pratimo, kaip parašyt.

į

Dovanai! Prisinsk 10 
centų markėmis apmo
kėjimui siuntymo lėšų, o 

apturėsi tą knygą 
Dovanai.

KAMBARIAI
gaunami su valgiu ir be valgio pas Lag- 

sdiną, po No. 21 Thomas Park. So. Bo
ston. Kalba latviškai, rusiškai, vokiškai 
ir angliškai.

svarbių lekcijų. Jaunuomenė 
užkviečiama prisirašyti prie 
choro kuoskaitlingiausiai. Pa
rodykim svietui, kad lietu
viai irgi gali gražiai padai
nuoti, neprasčiaus, o gal da 
ir geriaus už svetimtaučius.

Praktika bus kožną pėtny- 
čia 8 vai. vakare po No. 339 
Broad\vay, So. Bostone. Ne- 
dėiiomis, nuo 9 vai. ryto mo
kys notas. Jaunuomenė, pa- 
siskubinkit prisidėti.

NEVY YORK 
MEDICAL 

INSTITUTE
TAUTIEČIAI - GINKITE PATS SAVE!

Saugokitės suvadžiotojo daktaro, kuris nori išplėšti Jūsų kišianius, padėdamas aukštą prekę už pigų patarnavymą 
ir bledingas gyduolias, — kuris nori Apgaut Jus ir Jūsų šeimynas nuo didžiausio turto, tai yra Sveikatos, duodami 
Jums ne atsakančius vaistus, tiesiai ne Žinodami medikališko mokslo.
DATKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI savo apgarsinimuose, vienkart ir įkalbinėja meluodamas 
n. Jums. Jūsų kentejimuose. Teip, jagu jis kalba apgarsi
nime savo: “Aš esu pirmvedžiu daktaru — aš esu geriausiu daktaru— išrinktu per visus kitus daktarus“. Jis kalba Jums 
melagystę! Nes tokio daktaro, Amerikoje dar ne buvo! Ne gana to-tie daktarai net teip toli užsivaro, kad net bando įkalbėt 
Lietuviams, idant ne įtikėtu stebėtinai gerai, Institutų ir ligor.buėių, pašalpai kentėjimuose, aiškindami, buk tai “Institutai 
ir ligonbučiai tvėrėsi iš neteisingų žmonių Ant to galima vien tik tuom atsakyti, kad vagis vadina visus kitus žmonis vagi
mis. Vien tik blogiausi žmonįs ne gali atrasti gęro pašauleje. Vien tik menkučiai ir veidmainiški daktarėliai, pilni savegarbi- 
pimo, bet be medikališko mokslo, loja ant dar bąvymosi didžiųjų profesorių, be protiškai užvydėdami. jok ne turi tos Aukštos 
Žinios medikaiijo’e, kuris yra reikalingas dėl pastojimo į daktarus didžiausiojo pasaulėje medikališko Lustituto

“THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE”.
7 PRIEŽASTIS DĖL KO‘ Auk" :aus>ai moksliški daktarai. The Collins N. Y Medical Institute, gydo daugiau 

-i i ' T ~ i,------ l žmonių kiekvieną meta, kaip visi kiti pasaulės dakta-ai, imant kartu.
1. Dėlto, kad The Collins New York 5!ed:en! Institute, yra 

seniausiu, didžiausiu, geriausiu ir 1.".! iausiai naujagady- 
niškii Institutu Amerikoje.

2. Dėlto, kad The Collins Netv York Bfed'cal IastZcto, tąpo 
įsu igtas. į>er gerai žinemą ir gerbiamą profesorių daktarą 
Collins’ą. dėl naudos visų Lietuvių, kr.ip Amerikoje, teip ir 
Senam krajnie ir ne dėl piniginio uždarbio, ber dėl sumirimo 
pagelbos nelaitningiems-ligoniatns ir kad galėtu kiekvienas 
atgauti sveikata savo, kaip galima su cenkiausinij pinigi
niais kaštais.

3. Dėlto, kad tie stebėtinai pisekmirri vaistai. kūrinos skiria 
garsingi daktarai. The Collins N. Y. Medical Institute yra 
surengiami Iccnoje aptiekoje iš naujausiu ir aukščiausios 
vertės medikaiiškų medegų, o kuriąs dėl jų brangumo, ne 
gali Įgauti kiti daktarai, jagu gi ir butu, žinomi vardai tų 
paskučiausių. šiądieninių gyduolių, tai ir teip ne žinotu 
kaip jas užrašyt.

4. Dėlto, kad prekės tų. greit gydančių vaistų yra daug žeme
snes. negu per tuos d.: k tarus, šarlatanus yra statomos už

4 siunčiamus be natdiškus. bledingus vaistus^ nes tiems dak- 
tarums rūpi daugiau pinigai, kaip gydymas.

5. Dėlto kad Daktarai The Collins N. Y. Medical Institute 
Jums pagelbėti kiekviename atsitikime. nežiūrint, kokia tai 
ne būtu ligą, ir kaip nuo senei ir kaip įsiviešpatavus orga
nizme ligonio.

6. Dėlto, kad nėra daktaro, kuris galėtu gydyti kiekvieną ligą 
pasekmingai, p«r tai yra įsteigti institutai ir ligonbučiai, 
kur kiekvieną ligą yra atydžiai peržiūrėta ir atsakančiai gy
doma, per daktarus, kuriems ligos visos yra gerai žimonos, 
iš ilgmętines praktikos.

7. Dėlto, kad Jų su nusilpnėjimas yra visados, speciališka: ir 
slydimi peržiūrėtas kuo dubiausiai, o prie tam visados yri 
perrašomi vaistai tie. nno knrų -tebėtino pasekmingume, 
likos jau tūkstantiai tokim ligų, kaip Jcsu. pagydyta.

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikata, kreipdamiesi rpatiškiš -- 1-o’šku prie Daktaro S. E. Hvndman 
Viriausio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INST TI TE

140 WEST 34th STREET - WEW YORK OITY
Ofiso valandos: kasdieną nuo 10-5 vai. Nedeldieniais ir šventąd. nuo 10-1 vai. po pietų Utarninkais ir pėtnyči.. 7-8 vai. vakare

IŠSIUNČIA DYKAI
Aprašymus nuo ko plaukai slenka, galva 
nuplinka ir kaip nuo to apsisaugoti. Ra
šykit pas:

BRU5DZA A CO..
106 VVillimsburg, Brooklyn, X. Y.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierin 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speciauškumas.

366 Second So. Boston. Mass

HZ
I

Pėtnyčioj, 21 spalių buvo 
“Birutės Kanklių” choro su
sirinkimas. Susirinko apie 
30 žmonių. Da keliolika ža
dėjo ateiti ant kito susirinki- 

t Galima tikėtis, jog 
metuose choras bus

Nariai pilni entuzi- 
kaip ir vadovas p.

mo.
šiuose
dusyk skaitlingesnis negu 
pernai.
azmo,
Kalnin. Pirmos lekcijos bus 
pašvęstos išguldymui teo
rijos.

Kurie nori prisirašyti prie 
choro, tegul nepraleidžia tų

DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRANTON PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
jai i t gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIŪGĖLIU. PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
iALČIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERNE- 
TO, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITYU. visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS GD- 
HLNIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
Dulkiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ uz 
25c., otuz. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties 

šiuo adresu: M. L WILKEW1CB, 115 W. MaRkt!' StrProvideacc Sq. SCRANTON. DA.

Spalių 16 d. So. Bostono 
L. U. Kliubas laikė savo mė
nesinį susirinkimą, ant kurio 
tarp kitko nutarė pradėti ko
vą su airių valkatoms (bo- 
mais), nes jie So. Bostone 
jau ant tiek įsidrąsino, kad 
svetimtaučiams neduoda nė 
gatve praeiti, o ypatingai 
nakties laike. Taigi So. Bos
tono Liet. Uk. Kliubas išrin
ko iš savo tarpo tam tikrą 
komitetą, kurio užduotimi 
yra atsišaukti Į visas So. Bos
tono lietuvių draugystes, 
idant tos išrinktų nuo savęs 
taipgi po komitetą. Tasai 
abelnas visų draugysčių ko
mitetas atsikreips į augščiau- 
sią miesto valdžią su prašy
mu, kad toji atkreiptų dau
giau atydos į So. Bostono 
valkatas. Bet, jeigu mies
to valdžia jų neiškraustytų, 
tada tasai komitetas atsi
šauks į visus Bostono lietu
vius ir kitus ateivius ir visi 
sykiu surengs didelį viešą su
sirinkimą, ant 
protestą prieš 
betvarkę.

Ir ištikrųjų, 
viai daugiau apie save pasi
rūpintų, tai be abejonės ne
būtų taip persekiojami airių 
valkatomis.

J. K. šulas.

kurio 
tokią

jeigu

išnešt 
miesto

lietu-

So. Bostone, L. S. S. 60 kp. 
bus mėnesinis susirinkimas 
nedėlioj, 30 d. spalio, 10 vai. 
ryto, Lietuvių Ūkėsų Drau
gystės salėj po num. 339 W. 
Broadway. Malonėkite visi, 
draugai ateiti, nes yra svar
bus dalykas. Sekr. A. Ž.

Vienatine be persedimo tarp 
Amerikos ir Liepojaus.

Rusian American MailSteamers

Prekes laivakorčių (šifkorčių).
Į Roterdamą: Į Liepojtj:
$31.00 — III kliasos — $38.00 
$33.00—pagerinta kiiasa—$40.00 
$43.00 — II kiiasa B -- $50 00 
$50.00— II kiiasa A — $60.00

Iš Liepojaus Į New Yorką:
II kiiasa A $57.50 — II kiiasa 
B $52.50,111 kiiasa $41.00. Apart 
visoko keliauninkai (emigran
tai) III kliasos moka $4.00 tak
su.paskirtų Amerikos valdžios.

A. E. JOHNSON & CO.
Gen. l’ass. Agent,

27 Broadway, New York, N.Y.
S> '©.-ta- oi

Kaina 50c. ir $1.00.

Teisingas daktaro patarimas dykai

PRAŠALINK SKAUDULIUS!

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA

karta pas mus atsilankys. 
To niekad nesisraudys: 

Alus, vynai mus gardžiausi, 
Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

ištraukų:
Štai tik keletas nekuriu laišku

Paklausk tų, kurie vartojo SEVEROS GYDUOLES, o jie tau pa
sakys apie jy gerumą.

Strėnose, krūtinėj, pečiuose, kojose, sąnariuose ar
ba raumenįse. Kamgi kentėt, kad galima išsigydyt,var
tojant

Šimtai laiškų, apturėtu iš visų Amerikos kraštų, 
liudija; jog tas vaistas gydo su stebėtinu greitumu.

Severos šv. Gothardo Aliejų

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

TVilliani C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

“Sevevos šv. Gothardo aliejus išvarė visus reumatizmo skausmus”. 
“Po kelių įtrynimų skausmai šone prapuolė”.
“Puikus vaistas nuo išsisukimo arba susižeidimo”.
“Du syk tuomi aliejum ištryniau ir skausmai išėjo”. 
“Vartojau tą aliejų nuo kaklo sustingimo ir pagelbėjo”. 
“Prašalina neuralgijos skausmus ir daro tai greitai”.
“Yra tai geriausias linimentas nuo sutinimo, žaizdų ir užsiasietrijimo.

—^2? Kaina 5Oc.
s®“ Knygute su nurodymais tavo kalboje yra prie kiekvienos honkutes.

Severos vaistus galima gauti aptiekose. Neimk kitokių, reikalauk Severos.

įtik Q t M i »vra Pra(ižviete daugelio III Koteli lig-Ų, o kieviena jų, jei 
tuojaus negydyt, gali turėt pavojingą 
pabaigą. Nėra geresniu gyduolių ink
stams, kaip
Severos vaistas inkstams ir jaknoms.

Žmogaus mašina irsSr^ 
dalys tankiai nusilpsta, o tas silpnu
mas reikalauja gydymo. Išsekusi tavo 
fiziškoji energija tuoj sugrįš, malimas 
bus sustiprintas, vartojant

Severos Gyvasties Balzamą.
Kaina 75c.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
mes perezpresą gyduoles prisiusim
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