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Tevas-žvėris.
Valstiečio Carevo žmona, 

gyvendama Živoderno slobo- 
doj, pranešė policijai,kad jos 
vyras išžagino jų dukterį Ev- 
dokiją, 16 mėty. Gydytojai 
tą pranešimą patvirtino. Te-1 
vas suimtas.

Vagies nusišovimas.
Taškente laike arešto nu

sišovė žinomas 17 mėty va
gis Iljin, kaltinamas ištisoj 
eilėj vagysčių, tame skaičiu
je ir pavogime brangių daik
tų pas Peterburgo mitropoli- 
tą Antonijy ir vidaus dalykų 
ministerio draugą.

Gera sesele.
17 rugsėjo 11 valandoj ry

to Peterburge nusišovė užlai- 
kytojas mebliruoty buty ir 
savininkas ginklu sankrovos 
—Eduardas Reihardi, 43 m. 
Priežastis patžudystės: apra
šymas seselei jo turto. Jo pali- 
ktasai laiškas užsibaigia pra
keikimu seselės ir jos vyro.

Baisus nusidėjimas.
Neseniai tapo Jendele (Igau- 
nijoje) papildyta baisi žmog
žudystė: pirmiausia tapo nu
žudyti tėvas, motina ir jų 
trįs kūdikiai, o paskum buvo 
uždegti namai. Dabar, kaip 
laikraščiai praneša, policijai 
pasisekė tą baisy žmogžudį 
surasti ir suimti — tai esąs 
užmuštojo ūkininko tarnas 
Karlas Konista, 19 m. am
žiaus. Pąaiškėjo, kad jis tą
ją žmogžudystę papildęs su 
tikslu—apiplėšti, o kad nusi
dėjimo pėdas panaikinti, tai 
jis padegęs tuos namus. Su
imtas taipgi ir žmogžudžio 
tėvas.
Namų savininkas kaipo ki

šeninis vagis.
Neseniai, Rygos I gelžke- 

lio stotyje, vietinis žandaras 
suėmė tūlą nežinomą vyrą 
toje valandoje, kada pasta
rasis mėgino ištraukti vie
nam žydui iš kišenės pinigy 
mašną. Kad suimtasis va
gis nenorėjo suteikti apie sa
vo ypatą jokiu žirny, tai jis 
tapo nugabentas į slaptąją 
policiją—ten jo burna atsi
darė ir paaiškėjo, kad jis vra 
dviejų namy savininkas Ry
goje. Toliau paaiškino jis, 
kad jau seniai tuo amatų už
siimąs ir, kad jis bevagiliau- 
damas pasistatęs du namu, 
ir dar norėjęs trečią namą 
statyti—tik nelaimė, kad da
bar "pakliuvo.
Selimkano naujasis baisus 

darbas.
Selimkanas, trumpai pasa- 

sakius, tai Kaukazo plėšiku 
vadas. Šį pavasarį jo ban
dos nariai apiplėšė Kislavo 
iždą ir prie to aar jie užmu
šė 20 žmoniy.

Dabar vėl praneša iš Vla- 
dikaukazo, kad kareiviai su
ėmę kalnuose Selimkano šei-: 
myną (jo pačią ir vaikus), 
bet Selimkanui ir jo jaunes
niam broliui pasisekę pabėgt.

Kuomet kareiviai vedę su
imtą Selimkano šeimyną kal
nų keliu, tai tuomet iš paslap- 
tos vietos Selimkano žmonės 
pradėję šaudyt į kareivius. 
Liko nušauti Narzano nuo
vados viršininkas, trįs oficie- 
riai ir keletas kareivių.

Reikia pastebėti tai: nors 
Selimkano bandos keli nariai 
plėšikai tapo suimti, bet.vie- 
nok Selimkanui, kaip visuo
met, taip ir dabar pasisekė 
išsprukti iš kareivių ranky.

Pravoslavų tikybos pame
timas.

Svetimųjų tikybų žinyba* 
paduoda šitokius skaičius: 
nuo balandžio 30 d. 1905 m. 
parėjo į katalikybę viso labo 
233,000 žmonių: devyniose 
šiaur-vakarų krašto gub. 62,- 
000;Lenkijoje 168,000. Evan
gelikų tikybą priėmė 14,000 
žmoniy, iš tų Pabaltijos kraš
te 12,000. Mahometo tiky
bą priėmė 50,000, iš tų 49,0- 
00 šešiose Rusijos Rytų gub. 
Be to dar 3,400 priėmė Bu
dos tikybą, 400 žydų tikybą 
ir 150 Sibire sugrįžo prie 
stabmeldystės
Kitataučiai nebebus priima
mi į gelžkelio tarnautojus.

“Novoje Vremia” skeloia, 
buk kelių ministeris stengia
si iš valdžiai prigulinčių ge- 
ležkelių prašalinti tiek kita
taučių, kad jy beliktų vos 
10-tas nuošimtis. I vietą 
prašalinamųjų arba iš savo 
valios metančiųjų tarnystę— 
leista, kol tas nuošimtis ne
bus pasiektas, vien rusus' 
priminėti. Žydai, priėmę 
pravoslavų tikybą, — negali 
būti rusais skaitomi.

Kitataučius leista lygiai su 
rusais priiminėti į tarnauto
jus, tik vidurinės Rusijos ir 
Sibiro gelžkeliuose.
Ministeris Švarcas atsista

tydino.
Pagaliaus “atsistatydino” 

ponas Švarcas. Apleido to
kią augštą ir atsakomąją 
vietą, kaip švietimo ministe- i 
rio vieta. ”
na, tegul nors kartą jau pas-1 nes areštuota 32 oficieriai, 
ilsi. Švarco vardas žino-kurie rengė suokalbį prieš 
mas, tur-but, visiems. Iri 
kaip nežinotų! Kiekvienas 
beveik laikraščio numeris vis 
garsino nuolat: iš universi
tetų atimta tokios tai tei
sės, gimnazijoje įvesta tokie 
tai suvaržymai, mokiniams 
įvesta senieji egzaminai, kai
rieji profesoriai iš visų mo
kyklų: augštųjų, vidutiniųjų 
ir žemųjų prašalinti, žydai 
studentai nepriimami, žydų 
gimnazijos teisių nustoja ir 
1.1, Kas tai? Vis taip. Švar
co “pedagogiški” paliepimai. 
Ogi dar—Jiteratinės lietuvių 
kalbos neprinažinimas, ven
gimas skirti lietuvius moky
tojus, ypač Vilniaus guberni- 
jon—taip-pat juk p. Švarco 
įsakymų vaisiai.

Karalius verkia.
Neapolis, Italija. — Perei- 

toj sąvaitėj čia siautė smar
ki audra. Juriy vanduo už
liejo miestą ir daug pridarė 
blėdies. Prie to da prisidėjo 
ir vulkano išsiveržimas. 
Žmonių pražuvo keli šimtai, 
bet tikras skaičius da neži
nomas; ligšiol atrasta 36 la
vonų. Ant nelaimės vietos 
alvažiavo iš Romos karalius 
Viktoras, kuris žiūrėdamas 
ant žmonių nelaimės ir skriau 
dos taip susijudino, kad pra
dėjo verkti.

Ir ištikryjy, Italija yra 
viena iš nelaimingiausiyjy 
šalių. Niekur žmonės pa
skutiniuose metuose nėra 
tiek nuo gamtiškų katastro
fų nukentėj į, kiek nukentėjo 
Italijoj.
Įsteigėjas “Raudonojo Kry

žiaus” mirė.
Geneva, Šveicarija, spalių 

30 d. — Heidene mirė įstei
gėjas tarptautiškos “Raudo
nojo Kryžiaus” draugijos, 
Henri Dunant.

Jis buvo gimęs Šveicarijoj 
ir gyveno Genevoj (ištark: 

; Ženevoj). Jam teko būt 
ant mūšio lauko ties Sol- 
ferinu, Italijoj, liepos 24 d., 
1859 metuose, kur jis išvydo 
tikrą sužeistų žmonių kančių 
pragarą ir sumanė atsišauk
ti į visas tautas sužeistiems 
pagelbėti. Šveicarijos val
džia tą sumanymą parėmė ir 
1863 m., spalių mėnesije su
šaukė su tuo tikslu beveik 
visų tautų konferenciją. Nuo 
to laiko visur pradėta steig
ti taip vadinamas “Raudo
nojo Kryžiaus” draugijas, 
kurių tikslu yra nešti pagal
bą sužeistiems laike kariu.

Nauja revoliucija Portu
galijoj.

Lisbona.—Spalių 31 d. vi
sas valdžios įstaigas apstatę - 
ta kareiviais ir prisakyta ka- 
riumenei barakuose būti ga
tavai, nes laukiama išsiver- 

“ Pasidarbavo/’ žimo tarp kareivių maišto, 
I_______ A___ _____________________ _____ , — OO A'

naują valdžią ir kurstė prieš 
ją kareivius.

Spėjama, kad buvusio ka
raliaus šalininkai nori su
griauti respubliką ir pasta
tyti vėl ant sosto karalių 
Manuelį.

Senatorius Franco, kuris 
laikė karaliaus Carloso nužu
dymo buvo ministerių pirmi
ninku, likos areštuotas, bet 
uždėjus didelę kauciją, pa- 
liuosuotas. Jis yra kaltina
mas už varymą pasalinės a- 
gitacijos prieš naują valdžią. 
Keliatas jo draugu suimta 
tuoj prasidėjus revoliucijai 
ir dabar da sėdi kalėjime. i

I

Amerika, tai katalikybes 
prieglauda.

Roma.—Pargrįžęs iš Ame
rikos kardinolas Vannuntelli 
pasigyrė popiežiui, kad Ame
rika, tai vienatinė šalis, kur' 
galės katalikybė turėti sau| 
prieglaudą, kada ją išvįs ki
tos šalįs. Ypač jam patin
ka, kad Amerikoj daug yra 
bažnyčių, kurias žmonės sta
to už paskutinius savo skati
kėlius ir užrašinėja romiš
kiems vyskupams.

Bet kasžin, ar ilgai tokis 
žmonių nesusipratimas tvers?
Nesutikimai tarp Turkijos ir 

Grekijos.
Londonos. — Iš ištikimų 

šaltinių girdėtis nuomonė, į 
kad Netolimuose Rytuose 
bus karė. Tą liudija ir dau
gelis įvairių apsireiškimų. 
Grekai visuomet šnairuoja į 
turkus ir nežiūrint, kad yra 
daug silpnesniais, tautiškam 
savo apjakime visuomet ga
tavi apskelbti turkams karę. 
Turkams, žinoma, taipgi no
rėtųsi išdidžius savo kaimy
nus pamokint, bet kad duoti 
lekciją, reikia pinigų, para
ko ir kulkų, be ko ir didžiau
sia armija nieko nereiškia. 
O turkai pinigu neturi. Bu
vo padaryta sutartis su Fran- 
cuzija, bet francuzai parei
kalavo nuo turkų parliamen- 
to gvarancijos 41 procentų. 
Parliamentas gvarancijos ne
davė ir francuzai atsisakė 
skolint pinigus. Spėjama, 
kad jei tik turkai gaus kur 
paskolą, jie tuojaus apskelbs 
grekams karę.
Už Crippeną baudžia laik

raščius. I
Londonas. —Antras Lon-i 

dono dienraštis, “The Eve- 
ning News,” likos patrauk
tas teisman už patalpinimą 
straipsnio, kuriuo įžeidė dau
gelį augštesnių valdininkų 
už pasmerkimą mirtin d-ro 
Crippeno, kuris nužudė savo 
pačią. “The Evening News” 
turėjo užmokėt $1,000 bau
dos. Keturi redaktoriai li
kos uždaryti teisme, kol ne
buvo sudėti pinigai.

Orlaivininkas užsimušė.
Roma.—Cotonsellej laike 

kariško orlaivio bandymų už
simušė lieutenantas Soglieti. 
Yra tai antras italų orlaivi
ninkas, kuris darydamas su 
kariškais orlaiviais bandy
mus, sutiko mirtį. Jis buvo 
pakilęs 200 pėdų į orą, kaip 
atsitiko nelaimė.
Portugalija atskiria bažny

čią nuo valstybes.
Lisbona. — Spalių 28 d. 

naujoji Portugalijos valdžia 
išleido įstatymą, kuriuo at
skiria bažnyčią nuo valsty
bės. Taipgi buvo apskelb
tas įstatymas gvarantuojan- 
tis spaudos laisvę.

IR AMERIKOS.
Triukšmingas streikas; 100 

žmonių sužeista.
New York. — Ekspresinių 

kompanijų sustreikavo dar
bininkai. Į streikuojančių 
vietas kompanijos pastatė 
streiklaužius, o 7000 policis- 
tų išėjo saugot streiklaužių. 
Spalių 31 d. buvo keli su po
licija susirėmimai ir, kaip po
licija giriasi, 100 žmonių su 
viršum buvo sužeista. Poli
cija šaudė iš revolverių ir 
mušė lazdomis.

Karščiausis susirėmimas 
buvo ant 14-tos ir 3-čios gt., 
kur streikui prijaučianti 
žmonės užpuolė ant vieno 
American Express kompani
jos vežimo ir, nežiūrint kad 
ant jo sėdėjo apsiginklavę 
du policistai, bandė išmesti 
streiklaužį vežėją. Žmonių 
susirinko į tuksiantį su vir
šum. Tuotarpu į tą minią į- 
puolė raita policija ir min
džiodama žmones arkliais 
pradėjo šaudyt ir lazdomis 
galvas skaldyt.

Streikas ekspresinių kom
panijų darbininkų turbut 
apims visą Ameriką. Ve
žėjų brolijos vice-preziden- 
tas Hoffman telefonavo į 
Bostoną, kad jeigu kompa
nijos tuoj neišpildys darbi
ninkų reikalavimų, tai šioj 
sąvaitėj išeis į streiką 150,- 
000 žmonių.

Dėl meiles nusišovė.
Littleton. Mass. — George 

Scott, 20 metų vaikinas, taip 
įsimylėjo į merginą, kad pa
matęs ją kalbant su kitu vai
kinu, išsiėmė revolverį ir pa
leido sau kakton tris šuvius. 
Viena kulka išnešė dešinę a- 
kį, kita perėjo per smegenis. 
Vaikinas be žado nuvežta li- 
gonbutin.

Girių gaisrai Coloradoj.
Colorado Springs, Col.— 

Girių gaisrai siaučia jau po 
visą pietinę dalį valstijos. 
Nuostolių jau padaryta mili
jonai dolerių, o dar negalas.
Darbininkai streikuos rin

kimų dienoj.
Wilkes Barre, Pa.—Penn- 

svlvanijos valstijinė Darbo 
Sąjunga išleido oficijališką 
aplinkraštį, kuriuo prisako 
visiems darbininkams, turin
tiems su ja sąryšį, rinkimų 
dienoje, spalių 8 d., sustrei
kuoti. Streikas turi prasidė
ti nuo 7 vai. ryto ir baigsis 7 
vai. vakare. Tas reiškia per
traukimą darbo tą dieną vi
soj valstijoj.

Sudegi* karietų fabriką.
Southington, Ct. — Viena 

iš didžiausių tos rųšies fab
rikų šioj šalij, pereitą pane- 
dėlį beveik visiškai likos ug
nies sunaikinta.

Policija suardė demonstra
ciją.

Chicago, III.—Spalių 31 d. 
rubsiuviai bandė parengti 
demonstraciją ir pereiti per 
miestą, bet policija viską su- 

! ardė.
Gaisras sunaikino beveik vi

są miestą.
, Victoria, B. C. — Gaisras, 
kuris prasidėjo 27 spalių nak
tį ir siautė per visą parą, iš
ėdė visą miesto pramonijos 

(centrą, padarydamas apie 
$2,000,000 suviršum nuosto
lių.

Naujas trustas kovos su 
senu.

Chicago, III.—Po vadovys
te milijonierių John W. Ga- 
tes’o ir John Lamberto susi
tvėrė nauja kompanija su 36 
milijonais dolerių kapitalo, 
žinoma kaipo Texas Compa- 
ny, kuri neužilgo ketina iš
eiti į atvirą kovą su sena 
Standard aliejaus kompani
ja, papigindama aliejaus kai
nas.

Sniegas Indijanoj.
South Bend, Ind.—Iš 28 į 

29 d. spalių per Indijanos 
valstiją perėjo audra su snie
gu, palikdama 12 colių sto
rio sniego. Iš tos priežas
ties visi traukiniai pavėlavo.

17 žmonių sužeista eks- 
pliozijoj.

San Francisco.—Septynio
lika žmonių likos sužeista, 

j tarp tų keliatas mirtinai, kada 
ant Ellis gatvės vienam vieš- 

• butij atsitiko ekspliozija. Vi- 
’so namo langai išbyrėjo, o 
svetainėj, kur atsitiko eks
pliozija, išnešta duris ir su- 

j trupinti visi rakandai.
9714 pėdų iškilo į orą.

New York. — Tarptautiš- 
kose orlaivininkų lenktynėse 
Anglijos avijatorius Grahame 
White iškilo su savo 35 ark
lių spėkos mašina 9714 pėdų 
į orą, ko ligšiol da nė vienas 
orlaivininkas nebuvo padaręs. 
Bet ant greitumo Grahame- 
White’ą pralenkė amerikonas 
iš Chicagos John B. Moisant. 
Mat buvo paskirta $10,000 
tam, kuris greičiau apsuks 
apie stovylą. Ir Moisant čia 
White’ą pralenkė ant pusės 
minutos. Bet Moisanto ma
šina buvo 50 arklių spėkos, 
kuomet White’o tiktai 35; 
todėl Moisant pasakė, kad 
jis dovanos da nepriims, kol 
White nesutiks su juo lėkti 
su tokia pat mašina, kaip jo.

Sudegė 900 vagonų.
Topeka, Kan. — Devyni 

šimtai pilnų su prekėmis va
gonų sudegė čia pereitoj są
vaitėj ant stoties. Nuosto
liai siekia $800,000. Gaisras 
gręsė ir šalia esančiai dirb
tuvėj, kur dirba 9,000 dar
bininkų, bet pametę darbą 
žmonės ugnį užgesino.



KELEIVIS.

PERŽVALGA mo mokslo įrankio, kuris at- ta, girdi, žmogaus būvio ne- pasakojo visą tiesą. O tiesa 
skleidė žmonijai neprieina- pagerins, jeigu jis... na, da- ta baisi. Tėvas Damazas jau 
mu dangaus rumu paslaptis, leiskime, negalės mikliai ožį 
O kaipgi už tuos nuopelnus 
kunigija Galilėjui atsilygino? 
Uždarė jį Į požeminį kalėji
mą. kur nelaimingas kanki
nys apjako ir mirė. Ir daug 
tokiu atsitikimu butu galima 
priskaityt, bet užtenka jau 
ir šitų, kad parodyt, jog ku
nigija darė žmonijai blėdį.

Jei vienas-kitas genijus 
buvo iš kunigu tarpo, tai tas 

; negali būt pavyzdžiu kunigi
jos darbštumo. Tikroji ku- 

’ nigija visuomet tokius perse- 
1 kiojo ir žudė. Juk musu 
’ Dembskis taipgi yra kunigu 

ir kovoja su įsišaknėjusiais 
' tikybiniais prietarais. Jei 
1 protauti taip, kaip “Lietu
va”, tai, pasiremiant kun. 
Dembskio raštais, reikėtų sa
kyt, kad kunigija skelbia 
laisvamanybę. Bet ištikru- 
ju taip nėra. Gal pasakysit, 
kad tai tik senovės laikuose 
kunigai persekiojo mokslo ir

Vilniaus “Vilties“ No. 108 
tūlas p. A. Sm., rašydamas 
kalbos dalykuose, nurodo, 
jog žodžiai “dažnai” ir “tan
kiai” turi visai skirtingą pra
smę, pavyzdine “jis eina daž
nai, bet ne tankiai”. Tas 
reiškia, kad eiti dažnai—tai 
eiti daug kartu, o eiti tankiai 
—tai eiti greitais žinksniais. 
Toliaus p.Sm. ima žodį “per
duoti”. Sulyg jo nuomonės, 
tas žodis turi tik vieną pra
smę, būtent: “duoti kam 
ko nors perdaug”. Bet pas 
žmones tas žodis vartoja
mas daugiausiai tokioj pra
smėj, kad nuo vieno ką-nors 
paimti ir kitam perduoti, 
pavyzdine “Jonas įteikė Pe
trui laišką.kad tas perduo
tu jį Antanui”. Bet ar p. 
Sm. išrado geresnį žodį, ku
ris užimtu vietą ‘ ‘perduoti” 
antroj prasmėj, to nesako, 
ir nesako, kodėl tas žodis ne- laisvos dvasios žmones? Duo- 
geras. Jeigu tas žodis ne- pjį šiandien lietuviškiems 
geras, tai kuomi jau gali būt kunigams 
geresni kiti jam panašus 
veiksmažodžiai? 
mus yra daug: 
pers iusti, 
pernešti, ir 1.1, 
ti kėdės —tai paimti kėdės iš 
vieno ^kambario ir nunešti 
jas kitan; bet remianties p. 
Sm. išvedimu, reikėtų supra
sti, kad “pernešti kėdės”, 
tai prinešti ju perdaug. Ar 
negeriau butu, kad palikus 
tiems žodžiams tą pačią pra
smę, kokioj jie dabar yra 
vartojami? Jie visiems yra 
suprantami, kam tad juos 
keisti kitokiais, niekam ne
suprantamais?

0 jp pas 
perkelti, 
pervežti, 

Pemeš-

“Lietuva” (No. 42) protes
tuoja prieš “Keleivį”, kad 
tas pasakė, jog kunigai nie
ko naudingo žmonijai nėra 
nuveikę,apart blėdies. Girdi,

“kad dalykai kitaip stovi, 
tai labai lengva persitikrinti. 
Iš kunigijos tarpo žmonija 
turėjo daug veikėju, garsiu 
rašytoju, tyrinėtoju, filozof u. 
Šv. Augustinas, šv. Ambro- 
zius, Tomas Akvinietis, Ko- 
perninkas, Kepleris, Bruno, 
Horroks ir nemaža kitu. ”

Bet kad dalykai stovi ki
taip, “Lietuva” to neparodo. 
Tiesa, Kopeminkas, Keple
ris ir Bruno daug nuveikė as
tronomijos užkariavimuose, 
bet “Lietuvai” nereikėtu taip 
drąsiai tvirtinti, kad ju nuo
pelnai, tai nuopelnai kunigi
jos. “Lietuvai” reikėtų ži
noti. kad Keplerio mokslą 
kunigija persekiojo; reikėtų 
žinoti, kad popiežius buvo 
prakeikęs Koperninką ir vi
sus jo raštus. Prakeikė pats 
bažnyčios galva, ir prakeikė 
dėl to, kad jis skelbė, jog že
mė sukasi apie saulę, o ne 
saulė apie žemę, kaip biblija 
mokina. Argi da reikia aiš
kesniu faktu, kad kunigija 
darė mokslui blėdį? O jei 
to da mažai, paimkime tą 
patį Bruno, kurį pati 
tuva” mums nurodo, 
mokytą vyrą. Ar jis 
vo gyvas iškeptas ant
Ir “Lietuvai” nereikėtu už
miršti, kad jį kepė ne socija- 
listai, ne bedieviai, bet stu- 
luoti kunigai, popiežiui įsa
kius. Arba paimkime prof. 
Galilėjų, kuris buvo pirmuti
niu išradėju termometro ir 
teleskopo, to neapkainuoja-

“Lie- 
kaipo 
nebu- 
laužo?

išverst arba per siūlą pereiti.
Mums gi rodos, kad gim

nastika yra reikalinga tik 
dykaduoniams. Amerikie
čiu klubuose, kurie tankiai 
susideda iš visokiu klerku ar 
kitokiu lengvai dirbančiu 
jaunu žmonių, ji neišvengti- 
na. Bet su lietuviais daly
kas stovi truputį kitaip. Jie 
praktikuoja gimnastiką per 
šešias dienas dirbtuvėj arba 
anglių kasykloj, o atėjus ne- 
dėldieniui jiems reikia pasil
sėt, paskaityt laikraštį. Prie 
to da nereikia užmiršti, kad 
Amerikos lietuviai susideda 
iš suaugusiu, ne jaunu žmo
nių. ir vargu gimnastika bu
tu tokiems ant sveikatos. O 
kad gimnastika galėtu lavin
ti protą, tai to da niekas ne
girdėjo. Protą lavina tik 
mislijijimas, o gimnastika to 
nereikalauja.

neaprubežiuotą 
valią, o jie tuoj pradės spir- 
gint laisvamanius ir socijali- 
stus. Jeigu jie siundo para- 
pijonus mėtyt kiaušiniais ne
patinkamus kalbėtojus, tai 
kodėl jie nepasistengtu visai 
tokius panaikint? Juk kun. 
Jaunius nebuvo, rodos, lais
vamaniu, o buvo persekioja
mas.

“Vienybės Lietuvninku” 
No. 42 p. V-tis išriša priežas- 
ti lietuviu nupuolimo. Sulyg 
jo nuomonės, lietuviai todėl 
yra tokie nerangus prie mer
ginu (jo žodži-. i), negali per
šokti per upelį arba, gaisrui 
ištikus, pereiti siena iš vieno 
lango į kitą, kad neturi savu 
klubu. Klubuose p. V-tis 
mato vienatini lietuviu iš
gelbėjimą —gimnastiką. Gim
nastika. anot p. V-čio, netik 
išlavina žmogaus raumenis, 
bet ir protiškai žmogų pake
lia. Iš kur tokias žinias p. 
V-tis iškrapštė, nežinia, bet 
jis tiki, kad taip yra ir gana. 
Jeigu jus da netikėtumet, tai 
pažiūrėkit į lietuvius.

“Jus pamatysite gatvėmis 
einant burius lietuviu; seniai 
jau susitraukę,}! kempinės, o 
jauni, dar neturi kartais po 
20 metu, susilinkę, susikūpri
nę, šleivoja; ju raumenįs nie
kuomet tikslingai nesilavina, 
tįso sudribę; ju kaktos jau 
susiraukšlėję, kraujas kūne 
užsistovėjęs, išbalę, pertai— 
suniurę, nekalbus, nemoka 
nė... su mergina gražios kal
bos pašnekėt...” 
Kas skaitė visokiu stebuklin
gu “specijalistu” “Vadovus”, 
tas tuoj pasakys, kad iš ten 
p. V-tis sėmė savo straips
niui medegą Bet skirtumas 
konkliuzijoj. Specijalistai ap
siima tokias ligas per laiškus 
gydyt, o p. V-tis—įvedant 
į lietuviškus klubus gimnas
tiką.

“Tik pažiūrėkite į svetim
taučius—sušunka jis. — Jus 
matysite tarp ju tiesius,svei
kus, petingus, drąsius ir ga- i 
bius vvrus. Kur lietuvis bi- v
josi per lieptą pereiti, ameri
konas vienu šuoliu peršoks, 
per visą upelį arba per siūlą 
pereis... Kodėl? Todėl, kad 
jis miklus, mitrus ir išsilavi
nęs gimnastikoje.”

Tokį pat vaistą p. V-tis 
perša ir lietuviams. Apšvie- i

Stebuklingoji Vieta - Paleis
tuvystes Lizdas.—

Purvini dvasiški jos darbe
liai išėjo aikštėn.

Čenstakovoj vėl triukšmas. 
Ta “stebuklingoji” vieta,kur 
tūkstančiai tamsiu žmonelių 
kasmet suvažiuodavo iš visu 
kraštu su duosningomis au
komis ir kruvinais keliais ėjo 
melsties, pasirodė paleistu
vystės ir ištvirkimo lizdu.

Štai kaip rašo apie tai pa
skutinis numeris “Lietuvos 
Žinių.”

1909 m. rugpiutyj buvo 
apvogtas stebuklingas Čens
takavo P. Šv. paveikslas. 
Vagiu tuomet nesusekta.

Pasipylė aukos, pats popie
žius atsiuntė brangu vaini
ką Pan. Šv. paveikslui, ir 
pagalios š.m. gegužes mėn. 
Censtakavos Šv. Panelė bu
vo iškilmingai apvainikuota 
ir vėl papuošta visokiomis 
brangenybėmis.

Baisi šventvagystė, sukė
lusi tokį didelį trukšmą ne 
tik Lenkijoj, bet ir visam pa
saulyj, jau pradėjo skęsti už
miršimo bangose.

Bet štai rugsėjo 23 d. pa
sklido žinia, kuri vėl primi
nė visiems aną šventvagystę 
ir pravėrė uždangalą ant to
kiu daiktu, nuo kuriu net 
plaukai ant galvos šiaušiasi.

Keletą mėnesiu atgal Za- 
vadu sodžiuje (Lenkijoj) bu
vo surastas vandenyj įdėtas 
į sofą kokio tai nežinomo vy
ro lavonas.

į Ilgą laiką negalima buvo 
' susekti tos žmogžudystės kal
tininku. Tik pastaruoju lai
ku buvo sužinota, kad tas 
lavonas buvo išvežtas iš Čen- 
stakavos vienuolyno. Užti
kusi pėdsaką, policija uoliai 
griebėsi jieškoti žmogžudžio. 
Pasirodė, kad juo buvo pau- 
linas-vienuolis, tėvas Dama
zas Mocochas, kurs nužu
dęs savo pusbrolį Vaclavą 
Macochą ir įdėjęs jo kūną į 
sofą, su pagelba tarno Zalo- 
go ir dvieju vežiku išvežė la
voną iš vienuolyno ir įmetė į 
vandenį. Tuodu vežiku liko 
suimtu. Zalogas pabėgo, tė
vas Damazas irgi bandė bėg
ti, ir jau buvo išsprukęs į 
Austriją, bet čia jį pagavo ir 
pasodino Krokuvos kalėji- 
man. Išpradžiu jis nenorė- 

; jo prisipažinti, bet paskui iš-

seniai paleistuvavo su užmu
štojo žmona, kurios užlaiky
mui vogė vienuolyno aukas 
ir brangius akmenis iš Šv. 
Panelės stębuklingo paveiks
lo, pakeizdamas tikrus per
lus ir brilijantus netikrais. 
Tame padėdavo jam du tė
vai paul’nai (Starčevskis ir 
Olesinskis),nužudyrasai Vac- 
lavas (jis buk tai pardavinė
jo vogtus daiktus) ir šio pa
starojo žmona, kuri dabar 
jau irgi suimta.

Vienais tik pernai metais 
vien auku tėvas Damazas su 
savo sėbrais išvogę apie 20,- 
000 rb., o iš neseniai mirusio 
tėvo paulino Gavelčyko jie 
pavogę 5,000 rb. jo asmeniš
ku pinigu ir tuos pinigus 
praleidę Varšavoj.

Tos žmogžudystės suseki
mas privertė policiją padary
ti kratą pačiame Čenstaka- 
vos vienuolyne. Krata ta 
davė daug prirodymij biau- 
riu ir begėdišku vienuoliu- 
paulinu darbu. Tėvo Dama
zo kambaryj rasta kraujo 
ženklai ir kruvinas kirvis. 
Be to tarp tu sudegintu po- 
pieru rasta butelis su nuo
dais ir daug netikru perlu. 
Ir pas kitus kaikuriuos vie- 
nuolius-paulinus rasta dau
gybė laišku visokiu moterų 
paleistuviu, o taip-pat rasta 
laiškai, iš kuriu matyt, kad 
vienuolyno aukos buvo aik- 
vojamos paleistuvystei ir gir
tuokliavimui.

Pas tėvus Starčevskį ir 
Olesinskį rasta raktai nuo 
šv. Panelės koplyčios, ku
riais jie matomai naudojosi 
vogimui nuo stebuklingo pa
veikslo brangenybių. Be to 
ta krata parodė, kad tėvai- 
paulinai veda linksmą gyve
nimą, turtingai gyvena, pa
leistuvauja; pas daugelį ras
ta paslėpti maišeliai su pini
gais, kuriu tėvai paulinai ne- 
kuomet neprivalo turėti.

Dabar jau neabejojama,

Benld, III.
Spaliy 4 d. netoli nuo čia 

atsitiko nelaime ant elektri- 
kinio geležinkelio. 3 vai. po 
pietų iš Springfieldo į St. 
Louis ėjo pilnas žmonių ka-

kad brangenybės iš S v. Pa- Į
■ neles paveikslo pamažu buvo 
'vagiamos pačiu tėvu pauli- 
nu. Spėjama, kad ir pats 
paulinu perdėtinis neperšva- 
rias turi rankas ir kad jis 

j žinojęs apie visas tas vagys- 
j tęs ir paleistuvingą paulinu 
gyvenimą.

Spėjama dar baisesnis 
, daigtas. Dvejetą mėnesiu
atgal staiga mirė tėvas Jo- ras ir susitiko su kitu karu, 
dele. Jis, kaip sako, pirmas kuris ėjo iš St. 
patėmijo, kad kur tai dings
ta vienuolyno brangenybės 
ir nenorėjo apie tai tylėti. 
Po to jis greitai mirė. Da
bar norima išreviduoti jo kū
nas, kad persitikrinti apie jo 
mirimo priežastį. Spėjama, 
kad ir jis buvo nužudytas tė
vo Damazo.

!
Sutraukdami visą tai krū

von, galime vieną tik pasa
kyki. Garsinga ir šventa 
Čenstakava pasirodo esanti 
lizdu šventvagystės, paleis
tuvystės ir žmogžudystės.

Tai ten, į tą visokiu nedo
rybių lizdą plaukė ir musu 
lietuviu kruvinai uždirbti 
skatikai dešimtimis tūkstan
čiu, tai ir musu žmonelių pi
nigai ėjo paleistuviu užlai- 
kvmui. f *

Tėvai paulinai bando tei
sinti save. Sako, keli iš ju 
taip biauriai elgėsi. Kiti-gi 
esą nekalti. Bet tas ju tei
sinimas mažai ką teįtikįs. 
Vyskupas jau atėmė iš j u 
vienuolyną ir perdavė svie- 

j tiškiems kunigams. Bet ar 
tai gelbės? Ar ne geriau bu
tu, kad visu tu turtu prižiū
rėjimas butu pavestas tam 
tikriems žmonių išrinktiems 
svietiškiems sindikams? Tas 
atsitikimas parodo vieną,kad 
bažnyčios turtą turi daboti 
patįs tikintieji, patįs parapi- 
jonįs, nepavezdami ju vienu 
kunigu globai. Baigdami, 
pastatysime klausimą: kad 
tai revizija išaiškintu, kaip 
ir kam suvartojamos aukos 
Lietuvos stebuklingu vietų?

t

Louis į 
j Springfieldą, taipgi pilnas 
žmonių. Katastrofos pasek
mėje pasirodė, kad 38 pasa- 
žieriai užmušti, o 40 sužeis
ta. Lietuviu tarp nukentė
jusiu nėra.

J. J. Guzevičia.
Rumford, Me.

Čianykščiai lietuviai kru
ta, darbuojasi, kiek galėda
mi Įrengiamos diskusijos, pa
sikalbėjimai ir prakalbos. 
Neseniai buvo atvažiavęs A. 
Antonovas su savo žmona ir 
per kelis vakarus kalbėjo 
apie ukėsystę, ragino tverti 
lietuviams kliubus ir įeiti į 
šios šalies politiškąjį gyveni
mą. Dabar jau tveriasi pas 
mus nauja moterų draugija, 
o taipgi kalbama jau apie 
ko-operaciją ir beną.

S. J. Baublis.

Chicago, III.
Spaliu 2 d. University of 

Settlement svetainėj atsibu
vo Lietuviu Socialist Party 
Sekcijos pirmutinė lietuviu 
tarptautišku kuopu, gyvuo
jančiu po S. P. charterio, kon
ferencija. Dalyvavo dele
gatai iš gyvuojančiu jau 4 
kuopu būtent: 1) 29 ward 
Town of Lake, 2) Melrose 

[Park, III., 3) Rockford, Ilk, 
4) 16 ward north side, Chi- 
cago.

Dienos klausimu buvo stip
rus susitvarkymas ir susivie
nijimas dėl pakėlimo dvasiš
ko kuopu stovio ir varymo 
tolesnės agitacijos tarpe ne
susipratusiu miniu- Tam 
tikslui išrinkta Agitacijinis
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šitas paveikslėlis'perstato dvi’luomas; abidvi eina erškiečiuotu gyvenimo keliu, bet 
aristokratiškoji1 arba'valdančio] i Tluoma įžengia lengvai ir dideliais žingsniais, kuomet 
darbo”luomą, apkrauta įsunkia gyvenimo našta, niekaip negali iš tu erškėčiu išsipainiot.
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Komitetas iš penkių draugų, 
kurių užduotimi yra rūpintis, 
idant konferencijos nutari
mai, ant kiek daleis ekono
miškos ir dvasiškos aplinky
bės, butų vykdomi gyveni
mam

Ši pirmutinė Lietuvių Tarp- 
tautiška S. P. konferencija: 
sustiprino dar jaunutę sekei- j 
ją; surinko, sudrutino jos 
spėkas ir energiją, o lietu
viškai kalbančiai žmonijos 
daleliai davė puikią pregą, 
atidarydama jai lengviau
sius kelius vienytis su visa- 
svietine socijalistų organiza
cija, paremta ant mokslo ir 
tarptautiškumo pamatų.

Su visokiais sekcijos rei
kalais galima kreiptis prie 
Korespondencijinio Sekcijos 
Sekretoriaus P. Puskunigio; 
jo antrašas:

P. Puskunigis 
1523 Elkgrove avė.

Chicago, III. 
Komitetas.

Philadelphia, Pa.
Spalių 1 ir 15 d. buvo per

statymai su baliais. Pirmą 
parengė T. M. D., antrą-L. 
S. S. 1-mos kuopos choras. 
Pirmas buvo komedija “Tar
nas įpainiojo,” antras—“Mu
sų Gerasis.” Abudu lošė 
naujai susitverusio. “Drama
tiško Ratelio” nariai.

“Tarnas įpainiojo”, atloš
ta nekaip.

“Musų Gerasis,” atlošta 
gerai, ypač Veideris (V.Jakš- 
tys), Veiderienė (M. Stane- 
lienė), Studentas (J. Norvai
ša), Barbė (J. Dryžiutė) ir 
Marė (A. Pušinskiutė). Vi
si savo roles atliko atsakan
čiai. Vaikiukams-gi truko 
vikrumo, bet ratelis mano 
juos laikui bėgant iškočioti, 
idant kitą kart butų vikres
ni.

Publikos abiejuose vaka
ruose buvo daug ir labai ra
miai užsilaikė, kas parodo, 
kad Philadelphijos lietuviai 
pradeda interesuotis persta
tymais bei mylėti dailą.

Todėl geistina, kad dailos 
mylėtojai merginos ir vaiki
nai prisidėtų prie musų “Dra
matiško Ratelio” ir prigelbė- 
tų mums darbuotis ant sce
nos, nes matome, kad liau
dis pradeda atkreipti savo 
akis ant scenos ir tėmyti,kas 
tenai veikiama.

Negalima praleisti ir to, 
kad pabaigus lošti “Musų 
Gerasis,” atsitiko nelaimė ir 
tokiu budu visai netikėtai 
pasidarė 3-čias aktas (kome
dija tik dviejų aktų.)

Dalykas tame—kada at
randa pas Barbiukę studen
tą, jinai iš sarmatos parpuo
la. Lyg tyčia, uždangą nu
leidžiant užkliūva. Kur bu
vęs, kur nebuvęs, vienas iš 
“prakilnesnių” Philadelphi
jos inteligentų, (kiti vadina 
jį “daraktorium”) pradėjo 
kažin ko jieškoti apie gulin
čios merginos pažastes... kas 
publikai labiausiai patiko, 
nes pradėjo delnais ploti, 
švilpti, šaukti... Na, tiekto, 
kaip ten nebuvo, bile gra
žiai—inteligentiškai.

Senas Vincas.
Worcester, Mass.

Jonas Degesiunas išsiėmė 
prieš vestuves iš banko pini
gus ir nuvažiavo į Brockto- 
ną užsikviesti savo brolį. Bu-

Phil. Porter ix "The Boston Traveler”
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Čia skaitytojas mato pavyzdingą šeimyną: motina skaito mažiems savo vaikučiams knygą, o tie klausos
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dėjimu. Jie įsidės jos žodžius į širdį, pamylės skaitymą ir stengsis patys skaityt. Tokiems vaikams vadovu į gyveni' 
mą bus apšvieta ir dora, kuri dabar jau apsireiškia aniuolo pavidale. Kiekviena motina privalo taip auklėti savo vaikus.

i

vo jau 9 vai. vakare, kaip ei
nant jam nuo stoties užpuolė 
3 vyrai, sumušė, subadė pei
liais ir atėmę visus pinigus 
pabėgo. Žmonės atrado ant- 
rvtojaus Degesiuną be žado 
ir nuvežė Į ligonbutį, kur ke
lias dienas išgulėjęs pasitai
sė, sugrįžo Į Worcesterj ir 
apsivedė.

J. D.

Dayton. Ohio.
Gyventojų čia yra apie 

115,000 ir daugybė įvairių 
dirbtuvių; paprastiems dar
bininkams mokama nuo 
$1.50 iki $2.00 ant dienos. 
Darbas gauti nesunku. Lie- 
tuvių yra apie šimtą šeimy
nų ir dusyk tiek pavienių.

A. Metelionis.

Chicago, III.
Tokiam didmiestyj ir iš to

kio didelio gyventojų skait- 
liaus yra su visokioms nuo
monėms ir pakraipoms žmo
nių, todėl ir gyvenimo bėgis 
kuonoįvairiausis visuomeniš
kam judėjime. Didelės pa
minėjimo vertės yra visuoti
nas rubsiuvių streikas. Iš- 
pradžių, kada sustreikavo 16 
merginŲ, dirbančių kelinių 
šapose, nieks nepermatė to
kių didelių nuotikių, nes jau 
šiandien, kada rašau šią ko
respondenciją, metė darbą, 
su vilčia pagerint savo taip 
vargingą gyvenimą ir žiaurų 
iš darbdavių pusės ir jų šu
neliu apsiėjimą, šiose firmo
se: Hart, Schaffner ir Marx 
(pas kurį dirba per 10,000 
darbininkų); Kuppenheimer 
ir Co.; The Royal Taylors; 
Intemational ir Co.; J. Tay- 
lor ir Co.; Hirsh, Wickwire 
ir Co.; Kuli, Nathan, Fischer 
ir Co.; Alfred, Decker ir Co. 
ir smulkesnėse firmose, ku
rių neverta nė minėt. Tiek 
darbininkų išėję ant gatvės 
padaro didelę armiją, kuri 
susiorganizavusi taipgi gali 
parodyt savo ragus ir na
gus... kaip tą darė kompa-

nijos. Kompanijoms buvo kilusių prieš kapitalą, — bet 
žinoma, kad darbininkai. kur-gi p. Olszewskis buvo su 
streikuos ir pirm streiko da, savo “Lietuva,” visai nepa- 
kad apsaugot “visuotiną ra- sirodė visuomeniškoj arenoj, 
mumą,” apstatė savo dirbtu- kuomet menkesni laikraščiai, 
ves biaurioms valkatų fizijo- kaip lenkų “Bicz Božy,” ne- 
nomijoms, kurie parodė visą skaitant didesnių, atsiuntė 
savo brutališkumą, kada dar-savo atstovą, o “Lietuva,” 
bininkai ramiai ėjo laukan tarytum nežinodama, kada 
metę darbą. Reikia stebė- jau angliška spauda rašė 
tis, kad laisvoj šalyj, jeigu apie streiką, patalpino da 
žmogus nenori dirbt ir eini Hart,. Schaffer ir Marx ap- 
laukan, tave areštuoja arba, garsinimą, kad reikalauja 
da geriaus, su buožėmis gal- darbininkų, atkartojant da 
vas skaldo! Tą pats paty- net po tris kartus. Ar jau čia 
riau ant savo kailio. Kada neaišku, kame dalykas? Vi- 
męs ėjom laukan, detektyvai sur “Lietuva” atsiunčia ša
šu dėdėms mus pas duris su- vo korespondentus, ant men- 
stabdo ir areštuoja. Kada kiaušio perstatymo ar baliu- 
męs jiems atsakom, kad ne- ko, kad pašiept teisingai ar 
turite tiesos tą daryti! męs neteisingai publiką, bet kur 
einam toliau,—jie tada pa- eina dalykai apie labą darbo 
vartoja spėką ir savo buožes žmonių—nematysi! Ar ne 
ir mus 6 areštuoja, tarpe ku- gėda?!
rių buvo 5 lietuviai ir 1 žy
delis. Turėjau išbūt ameri
koniškoj cipėj arti 10 valan
dų, pakol mus išėmė iš ten. 
Klausimas už ką?_ Tai su
prask, mielas broli ir sesele, 
kokiam pasaulyj gyveni, kas 
tu esi, kokius vaisius sėji ir 
kokius ant galo piauni! Ta
vo, darbininke, priderystė— 
rūpintis savo reikalais, ne- 
kankint visos žmonijos ir at
einančios gentkartės ir tai
syt tokį gyvenimą, prie ku
rio tau nieks galvos neskal
dys ir nekiš į cipę! Labai 
lengvas prašaliu imo būdas 
tų žvėriškumų—tai balsavi
mas už socijalistų partijos 
pastatytus kandidatus!

Žmonių dvasia pakitus, vi
si organizuojasi, rašosi į uni
ją “U.S.W.A.; mitingas ne
siliauja per dieną, kalbėtojai 
kalba angliškai, žydiškai, len
kiškai, itališkai, čekiškai, lie
tuviškai ir 1.1. Iš lietuvių 
šie kalbėjo: Jančevskis, Ši
diškis, Brazaitis ir J. Gaiga
las. Reikia stebėtis, kad ant 
mitingų kitataučiai atsiuntė 
nuo laikraštijos savo atsto
vus, kad pagelbėtų varyt a- 
gitaciją tarpe darbininkų,su

MP
J. Pietaris po 50 centų; M. 
Pliečkaitienė, V. Katilius, 
V. Grąževičienė, M. Katilie
nė, E. Pliečkaitienė, A. Bu
lotienė, M. Graževičius, J. 
Pliečkaitis, J. Ramonaitis. J. 
Mičiulis, J. Višniauckas, F. 
Kašiuba, P. Paleonis, J. Kar
minas, Algirdas, Pliečkaitu- 
kas ir J. Bulota po 25 c.; vi
so $5.50, pasiųsta $5.40; 10 
centų atimta siuntimo lėšų. 
Aukavusiems ištariu širdin
gą ačiū.

V. Katilius.

MARGUMYNAI
i

Konservatizmas ir radi
kalizmas.

•

Olszewskis da pereitoj nedė- 
lioj garsino, kad Hart, Schaf
fner ir Marx reikalauja dar
bininkų, kurio firmoj jau vi
suotinas streikas — svetainėj 
pakilo baisus triukšmas ir 
delnų plojimas. Tai buvo 

l vienos pusės paniekinimas, 
kitai didelė simpatija. Vie
nu žodžiu prakalbos ir dekla- 

■ macijos publiką užganėdino. 
Uždengimui lėšų suaukauta 
$5. I 16 wardos kuopą L. 
B. of Socialist Party įsirašė 

18 draugai, 3 ypatos užsipre- 
. numeravo ant visų metų 
“Keleivį.” Turiu už tiesą 

: pranešti, kad naujai susitve
ręs lietuviškas prie Socialist 
Party skyrius turi daug prie
šų. Kas do priežastis—ne
žinoma, ar tai užvydėjimas, 
ar koks kitas tamsus dalykė
lis, kad kaip jos susitvėrė, 

i tuoj ant jų pasipylė, kaip ei
na obalsiai, šmeižimai iš vi
sų pusių, kad net į S. P. cen- 
'trą skundė, kad jose daly
vauja vien iš Rusijos šnipai, 
provokatoriai, sąjungos ar
dytojai ir 1.1., vienu žodžiu 
“prasikaltėlių kuopos,” kad 
jiems neišduoti} centras čar- 
terių, bet centras tokių ne
pamatuotų apkaltinimų ne
klausė ir, kaip girdėt, seniai 
čarteriai išduoti. Turbut be
reikalingas buvo triūsas Val- 
paraiso studentų K.G., ir ki
tų, taip vadinamų, augštos 
kilmės ypatų.

Komunistas.
Maryville, III.

Darbai šiuom kartu anglių 
kasyklose eina gerai ir už
darbiai neperblogiausi, bet 
iš kitur pribuvusiems darbas 
sunku gauti.

Spalių 16 d. pas drg. V. 
Plečkaitį, krikštynose duk
ters Teresės, sumanyta pa
aukauti po keliatą centų į 
socijalistų partijos fondą. 
Suaukauta $5.50; aukos pa
siųsta į Socialist National 
Headąuarters, 180 Washing- 

_____ r..o____  __  ton St., Chicago, III. Auka- 
streiklaužius rinkti, kaip ve vo V. Pliečkaitis, A. Čėpla ir

23 spalio, š. m., Jungtinis 
Komitetas lietuviškų kuopų 
nuo Socialist Party parengė 

■ prakalbas Radavičiaus sve
tainėj, ant 33 gatvės, kurios 
nusisekė gana puikiai. Kad 
ir nedidžiausia svetainė, bet 
buvo pilna publikos, apie 200 
žmonių. J. Gaigalas atida
rė susirinkimą, paaiškinda
mas mierius ir tikslą jo pa
rengimo. Pirmas kalbėjo F. 
Puskunigis. Jis savo plačioj 
ir nuoseklioj kalboj išaiškino, 
iš kur paeina žmonijos var
gas? kas gimdo socijalizmą? 
Užbaigdamas pasakė, kad 
tik vienijanties į visasvietinę 
darbininkų organizaciją—So
cialist Party, męs pasiliuo- 
suosim! Drg. J. Uktvaris pa- 
dekliamavokeliatą eilių. Ant
ras kalbėjo A. Sideravičia 
ant temos “Draugija ir jos 
uždavinys.” Trečias kalbėjo 
J. Gaigalas, kurio kalba bu
vo labai agitatyviška, dides
nė kurios pusė buvo pašvęs
ta dabartiniams nuotikiams, 
labiausia apie rubsiuvių strei
ką, ir kada priminė, kad rei
kia šr.Imties nuo tokių įstai
gų, kurios pagelbsti net

jus tankiai girdit kalbant, 
kad stipri radikalizmo ban
ga perėjo per visas šalis ir 
konservatizmo jau neliko, jo 
vietą užėmė reformos ir pro
gresas, ko ligšiol niekad is
torijoj nebuvo.

Netikėkit tam. Pasauli j 
da yra tiek pat radikalizmo, 
ir tiek pat konservatizmo, 
kiek jo buvo visados, nors 
dabartinės politiškos organi
zacijos ir kitokiomis išrodo. 
Pasaulis nelekia taip smar
kiai pirmyn, bet ir nestovi 
visados ant vietos. Jis sau 
slenka palengva.

Ir kova tarp dviejų prie
šingų palinkimų,—tarp žmo
gaus, kuris sako: Eikim pir
myn, ten bus daug geriau, ir 
žmogaus, kuris sako: O, ne, 
čia taipgi malonu, — yra se
nesnė, negu istorija. Emer- 
sonas humoristiškoj savo 
“Atskaitoj konservatisto ir 
radikalo politiškų pasikalbė
jimų” parodo, kokie ginčai 
buvo tarp Urano ir Saturno.

Saturnas ir Uranas sėdėjo 
sau vieni du visatoj ir vedė 
ginčus. Saturnas nieko ne
veikė, o tas neveikimas labai 

• erzino jo draugą, kuris nuo
latos jį ragino ką nors su
tverti. Galų gale Saturnas 
sutvėrė vieną oysterį ir pas
kui per amžius tvėrė vien tik 
oysterius, nors Uranus jam 
ir sakė, kad reikia sutverti 
ką nors kiltesnį, kadangi 
oysteriai greitai pavirsta į 
tuščius, niekam nenaudin
gus kiautus. Ir visados jie 
vaidijosi:

— Vardan paties likimo, 
argi jau visatoj neprivalo būt 
amžino ramumo — kalbėjo 
Saturnas.

—Vardan to likimo, argi 
visatoj neprivalo būt amži
nas judėjimas—sakė Uranus.

Bet Saturnas ant to buvo 
kurčias ir tvėrė savo oyste
rius toliau. Pagalios, tar
tum saulės spindulis, Urano 
žodis puolė Saturnui į galvą 
ir jis sutvėrė Jupiterį. Po- 
tam tuoj visa gamta užšalo, 
visi sutverti daigtai pradėjo 
nykti, bet Saturnas nieko 
neveikė. Tuomet Jupiteris, 
kad išgelbėti pasaulį, užmu
šė apsileidusį savo tėvą, 
tumą.

Dabar dalykų stovis 
pūtį jau persimainė, 
kova visviena eina tarp 
karykščios ir šios dienos, tarp 
atsiminimų ir vilties, tarp 
ramumo ir judėjimo. Ir po
litiškųjų partijų platformos 
ir ginčai primena prehisto- 
riškus Saturno ir Urano lai
kus.

Sa-

tru- 
Bet
va-

Iksas.
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu. Neteiskite!
(P-gal J. O ).

—Maike, aš galvojau ir 
šiaip ir taip, bet vis man ne
išeina. kad žmogus butų išsi
vystęs iš beždžionės. Nedė
lioj buvau bažnyčioj, ir ly
giai taip pasitaikė, kad ku
nigas pamokslą apie žmogaus 
sutvėrimą sakė, bet apie 
beždžiones jis nieko neužsi
minė. Ir aš jam tikiu; juk 
jis nemeluos.

—Jis nereikalauja nė me
luoti, bet, kaipo paprastas 
žmogus, gali klysti.

—Kaip tu drįsti sakyt, kad 
kunigas—paprastas žmogus? 
Jis yra dvasiška ypata.

—Tas dvasiškumas sutei
kia tiesą jam tiktai kunigu 
būt, bet nėkiek neperdirba 
jo kūno ir jis yra tokiu pat 
žmogumi, kaip tu arba ki
tas. Jeigu jis proto neturi, 
tai dvasiškumas jam jo ne- 
priduos.

—Vaike, tu šmeiži kuni
gus.

—Aš nešmeižiu, tik sakau, 
kad nereikia jiems taip aklai 
tikėti, nes jie per savo pa
mokslus pripasakoja daug 
nieku.

—O ar tu gali darodyt 
nors vieno kunigo klaidą?

—Tėve, aš nekalbu apie 
vieną kunigą, bet abelnai 
apie visus. O jei tu nori, 
kad aš nurodyčiau tau nors 
vieną jy klaidą, tai galiu tą 
padaryti. Tu -atsimeni, kaip 
anais metais Čenstakavoj li
kos apvogtas, taip vadina
mas, s 
paveikslas, 
visą tą darbą sutvertė ant 
socijalistu ir bedieviŲ. Tu 
pats man sakei atėjęs iš baž
nyčios, kad kunigas tuomet 
su ašaromis keikė socijalis- 
tus. Ar neatsimeni?

—Tą aš atsimenu.
—O žinai, kaip tas buvo? 

Dabar išsiaiškino, kad tai 
patįs kunigai tą paveikslą 
apvogė. Viso pasaulio laik
raštija apie tai jau rašo. Tai
gi pasirodo, kad kunigai kly
do, mesdami tokią dėmę ant 
socijalistu. O jeigu jie klys
ta viename dalyke, kodėl jie 
negali klysti kitame?

—Tai reiškia, kad žmogus 
iš beždžionės paeina?

—Tas labai gali būt.
—Bet jeigu kunigai klys

ta, ar negali tad kartais su
klysti ir profesoriai? Vieni 
sako taip, kiti—kitaip, bet kas 
gali pasakyt, kurių teisybė? tas gali būt.

Kuomet atsilankė į Lon
doną Petras Didysis, užėjo ir 
į teismo rumus. Čia jis pa
matė daug žmoniy. apsivilku
si u juodais rūbais, su kepu
raitėmis ant galvy.

—Kas tie do žmonės?—pa
klausė karalius.

—Advokatai, Jysy šviesy
bė.

— Oho, kiek daug ty dyka
duoniu! Pas mane, Rusijoj 
ju tiktai du ir, kuomet par
važiuosiu į Petrapilę, tai vie
ną būtinai pakarsiu.

Gal neprošalį butu pada
ryti ką nors panašaus su vi
sais gyvenančiais, kurie švilp
auja ir juokus daro iš žmoniy 
vargų ir prasižengimy...

Teko būti Amerikos teis
me.

Didelis, šešių gyvenimų, 
mūrinis namas. Čia atlei
džiamos kaltės prasikaltė
liams. Šalę aštuoniy gyve- 
nimy pilkas namas, aptver
tas augšta siena. Languose 
geležinės grotos. Čia kan
kina žmones, tokius pat žmo
nes. O kas jyjy grynesnį, 
sąžiniškesni — kankinamieji 
ar kankintojai - tai dar klau
simas...

Didelis šviesus kambarys: 
šviesesnis už mokykly kam
barius. Pasieniais išstatinė
ti minkšti krėslai. Ant jy 
sėdi susnudę, įsipenėję žmo
nės;—žiovauja,—tai advoka
tai, išrinkti iš “augštosios” 
luomos žmoniy. Darbininky, 
žinoma, nėra čia.

Jų viduryj, kaip koks die
vukas, sėdi teisėjas,—tikras 
Jahova. (Jahova—tai dievo 
vardas).

Išklausinėjo mano apkal
tintojo,—išklausinėjo mane. 
Dalykas jiems visai svetimas 
ir apie jį ir apie mus jie ma
žiau visoko žino—nieko ne
žino.

Teisėjams, prokurorams, 
advokatams, daug užiman- 
čiau išsigerti po pietų stiklą 
alaus arba užsirūkyti cigarą, 
negu męs gyvi žmonės su sa
vo mintimis, siekiniais ir dar
bais.

I dešimtį minuty ir jau po 
teismui.

Daug buvo čionai jauny ir 
seny kaltininky ir apkaltina- 
myjy. Ir teisėjai iškilmin
gai, nieko nesidrovėdami, 
apreiškė savo nusprendimus, 
—visai dieviškai.

Ir žmonės ėjo prie ty die
vukų : patįs negalėjo nuspręs
ti savo prasikaltimy, mušti- 
niy, nesusipratimy ir krei
pėsi prie visai svetimy jiems 
žmoniy.
Ką pasakė tie teisėjai-dievu- 

kai, tuom visi užsiganėdino.
Apart teisėju priviso 

cijališki apkaltintojai 
kurorai) ir išteisintojai 
vokatai). Kaip vieni, 
ir kiti skriaudžia žmones. 
Viename tiktai New Yorke 
apie 20 tūkstančio advokaty; 
o Suvienytose Valstijose jy 
daugiau negu 150 tūkstan
čių. Ir visi jie už žmoniy 
prasikaltimus gauna kiekvie
nas po 5-10 tukstančiy dol. 
metinės algos.

Primityviški-laukiniai žmo
nės teisė paprastai — galvą 
šalin!... Vėliau įtaisė viso
kius kankinimus, šaudimus 
ir korimus... Žmoniy teisi

—Tėve, juk tu turi protą 
ir pats gali suprasti, kad 
mokslinčiai yra teisingesni, 

'nes jie dalykus tyrinėja, o 
kunigai remiasi tik ant švent
raščio, kuris parašytas to
kioj gadynėj, kada žmonės 
manė, jog žemė yra plokščia, 
kaip pajus, o dangus, tai ap
vožtas bliudas. Ir kaip klai
dingas buvo jy tokis many
mas. taip klaidingas ir tas 
šventraštis.

—I šventraštį ir aš, vaike, I 
nelabai tikiu, bet ką kunigas 
prie altoriaus sako, į tą rei
kia tikėt.

—Ar tu manai, kad prie 
altoriaus jis negali klysti? 
Jeigu jis namie proto neturi, 
tai negali turėt ir pas alto
rių atsistojęs. Juk pas alto- 
riy stovėdamas, kaip tu sa
kei, tas kunigas kaltino so- 
cijalistus už apiplėšimą Čen- 
stakavos paveikslo, o vienok 
pasirodė, kad tai neteisybė.

—O kaip tu darodysi, kad 
tai neteisybė?

—Darodyt nesunku. Pa
imk tik nors vieną Europos 
laikraštį, o pamatysi, kokios 
orgijos Čenstakavos vienuo
lyne buvo keliamos, kaip per 
naktis kunigai su paleistuvė
mis girtuokliavo ir leido su
dėtus ant “Dievo garbės”; 
tamsiy žmonelių pinigus. O 
kada ty aukii buvo jau per 
mažai, pradėjo vogti nuo 
stebuklingo Marijos paveiks- 

stebuklingas Marijos lo briliantus, pakeisdami juos 
Kunigai tuomet panašiais stikliukais.

—Tu tam netikėk, vaike. 
Tai tik bedieviški laikraščiai

■ taip rašo. Aš skaitau “Drau- 
'■ gą” ir “Žvaigždę,” o ten nė 
• pusės žodžio apie tai nepasa- 
-kyta.

> —Tai reiškia, kad kunigų
laikraščiai tuos darbelius sle
pia, o tas taipgi jau parodo, 
kad jie neteisingi. Jiems, 
mat, negražu prisipažint prie 
savo klaidų, nes neseniai per 
pamokslus rėkė, kad tai so- 
cijalistai tokie ištvirkę, kad 
nesidrovėjo vogti taip drū
čiai šventus daiktus.

—Well, šį kartą tu mane 
sukritikavai, Maike. Pasi
lik sveikas. Aš nueisiu pas 
Stumbrį, jis buvo turky ka-

■ rėje, turi visokių knygų ir 
daug apie tokius dalykus ži-

; no. Aš jo pasiklausiu, kaip

spe-
(pro- 
(ad- 
taip

»

mo būdas juodas ir gėdinan
tis žmogaus sąžinę ir vardą.

Žmoniy sąžinė stovi, kaip 
ir augščiau stovėjo prie savo 
tikrojo įstatymo: “neteiski
te!” Teismas, kaip koks bai
sūnas, apipainiojo visą žmo
gaus gyvenimą ir čiulpia iš 
jo geriausius syvus, o kitus 
meta į šaltus, žiaurius ir kan
kinančius urvus arba tiesiai 
į kapus. Žmonės teisia žmo
nes; prasižengėliai prasižen
gėlius.—Kas liuosas nuo pra
sižengimo, lai pirmutinis me
ta akmeniu į prasižengėlį.

Meta ir žeidžia. Ir paste
bėtina: juo žiauresni, tuo 
žioplesnį, juo labiau prislėg
ti žmonės, tuo labiau jie 
teisia kitus, tuo noriau eina 
į globą policijos ir teisėjų.

Norvegija ir Finlandija 
užima pirmybę Europos kul
tūroj. Norvegijoj ir Finlan- 
dijoj būna atsitikimai, jog 
teisėjams nėra kas veikti. 
Nesimuša, negeria, nevagia, 
neužmušinėja, net dar gi ne- 
sibara. Visi žmonės links
mus ir laimingi; sąmoniškai 
vedanti savo privatiškus ir 
draugijinius santikius. Ir tei
sėjai retai kuomet įsimaišo į 
jy protingą gyvenimą.

Idėja: “Neteiskite” vis 
daugiau ir daugiau platinasi 
masoj—liaudėj, nuo kurios, 
tiesą sakant, ir priklauso pa
matas gyvenimo.

Visi, kurie sėdi ant vir
šaus žmoniy, kurie išdykau
ja ir paliepimus išduoda, tie 
skelbia ir palaiko dabartinį rė 
dą teismų ir kankinimų. Sto
vintieji žemai — pasmerktoji 
liaudis stengiasi tą rėdą su
griauti,—prašalinti visas ne
teisybes ir skriaudas.

Žmogaus protas sutvėrė 
daug visokiy gražių žodžių 
ir teorijų; viena iš ju—“Ne
teiskite.” Nesunki užduo
tis, bet neįeinanti į progra
mą gyvenimo taisyklių, tai 
sveika idėja “Neteiskite,” 
lieka kol-kal pusiau mirusiu 
balsu šalyj nusiminimo ir 
ašarų.

A. Žymontas.

CHOLERA AMERIKOJ.

Cholera jau pasiekė New 
Yorką. Vienas imigrantas 
mirė nuo choleros tuoj išli
pęs iš laivo, antras—važiuo
jant į miestą. Ta liga nuo 
seniai jau siaučia po Vakarų 
ir Pietų Europą. Visų pir
miausiai ji atsirado Rusijoj, 
kur šįmet paėmė apie 100,0- 
00 su viršum auky, o paskui 
perėjo Italijon, Austrijon ir 
Vokietijon. Siberijoj mirė 
92,379 žmonės.

Pietų Italijoj buvo keli 
tūkstančiai atsitikimų. Vie
name tik Neapolije apskri
tas mirčių skaičius siekė 9 į 
dieną. Trisdešimts atsitiki
mų buvo Berlyne.

Cholera visuomet siautė 
Chinijoj ir visose tropiškose 
Azijos dalįse, bet šįmet ji iš
siplėtė daug plačiau. Pasta
ruoju laiku ji pasiekė ir A- 
merikos duris. Amerikiečiai 
gan saugojos ir kiekvieną a- 
teinantį iš Europos laivą eg
zaminavo, bet nuolatinis a- 
teivių priplaukimas paleng
vino jai kelią.

Klausimas, ar gali cholera 
atrasti sau dirvą Amerikoj, 
kur taip higijeniškai sutvar
kyti miestai, tokia gera ka
nalizacija, kur visus nešva
rumus išneša vanduo? At
sakyti ant to galima tik tiek, 

kad tris kartus Amerika jau 
buvo cholera užkrėsta. Už
krėtė ją taip-pat ateiviai iš 
tų šalių, kur ta liga tuomet 
buvo išsiplatinus.

Didžiausiu choleros lizdu 
yra miestas Mecca, Arabijoj. 
Yra tai vieta, kur gimė Ma
hometas*. Ten yra centras 
mahometu tikybos. Kiek
vienas tikintis mahometas— 
o jų yra apie 200,000,000- 
turi tą vietą būtinai aplanky
ti, kad galėtų ineiti į dangų. 
Lietuviui tas gal išrodys juo
kinga, bet nereikia užmiršti, 
kad ir mus dievobaimingi 
žmoneliai iš visų Lietuvos 
pakampių traukia į Kalvari
ją. Mahometai, žinoma, da 
tamsesni už lietuvius, todėl 
tos fanatizmo apeigos daug 
didesnės. Rugpiučio mėne- 
sij, kada esti didžiausi vasa
ros karščiai, į Meccą suva
žiuoja šimtai tukstančiy ma- 
homety atlikti taip vadina
mą hegirą (kelionę) iš Mec
ca į Mediną. Kada tas jau 
atlikta, kiekvienas mahome
tas yra pasirengęs mirti.

Į tą laiką čia esti didžiau- 
sis bakterijų kongresas pa
sauli j e. Jeigu visą tą masą 
butų galima sudegint, mili
jonai žmoniy butų apsaugo
ta nuo ligos.

Įvedimas geležinkelių ir 
garlaivių da daugiau prisi
dėjo prie choleros išplatini
mo, nes tas palengvino ma- 
hometams kelionę iš tolimes
nių kraštų. Dabar į Meccą 
suvažiuoja maldininkai iš 
Indijos, Rusijos, Afrikos ir 
Turkijos, ir iš ten išvežioja 
bakterijas po visus kraštus.

Taip 1832 metuose likos 
užkrėsta Amerika. Dauge
lis amerikiečių jau užmiršo, 
kad laike tos baisios epide
mijos, kuri siautė apie du 
mėnesiu, lavonai gulėjo ne
laidoti. Cholera ir tuomet 
buvo atvežta visų pirmiausiai 
į New Yorką, kur per du 
mėnesiu krito 2,400 žmoniy.

Antra didelė epidemija A- 
merikoj prasidėjo 1848 me
tuose. Sakoma, kad 10% gy
ventojų tuomet mirė nuo cho
leros. New Yorke per vieną 
sąvaitę, su 21 d. liepos, 1849,' 
krito 700 žmonių. Numirė
lius laidota visus krūvoj. Pa
žymiausi žmonės buvo deda
mi ant vežimų ir draug su 
kitais lavonais, be jokių iš
kilmių, vežami ant kapiniy. 
Daugelis žudėsi patįs. Ap
skaitoma, kad tais metais 
nuo choleros mirė išviso 40 
milijony žmoniy ant žemės. 
Daugiausiai nukentėjo reli
giškai fanatiškos šalįs, kur 
žmonės paskendę tamsoj ir 
prietaruose.

(Iš "Bo ton American."’)

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Apie žmogaus sielą.

Gavome nuo vieno skaitytojo laišką, 
kuriame pajudinama gana žingeidus 
klausimas. Štai ko jis klausia:

“Garbi “Kel.” Redakcija!
‘ ‘Ar negalėtumėt paaiš

kint, kada pas žmogų atsi
randa siela? Ar kaip tik jis 
užgimsta, ar nuo pat prasi
dėjimo?

“Taipgi aš nesuprantu, ko
dėl kunigai šventina vande
nį,ugnį, namus ir kitus daik
tus? Nejaugi Dievas, tver
damas pasaulį, vieną daiktą 
sutvėrė šventu, kitą —ne?” 

J. N.
Atsakymas:

Kada pas žmogy atsiran

da siela, tai klausimas, ku
rio šiandieninė taip vadina
moji žmogaus prigimties fi- 
lozolija da negali išrišti, kaip 
lygiai negali išrišti nė kada 
toji siela su žmogumi persi- 
skiria. Mokslas, žinoma, ne
tiki, kad žmogus turi tokią 
sielą (dūšią), kaip daleiski- 
me, kunigai aiškina. Moks
las siela vadina žmogaus gy
vastį, jo pajautimus, mintis, 
protą—jo visą, taip sakant, 
dvasiškąją pusę. O tyrinė
tojai persitikrino, kad žmo
gus susideda iš mažyčių ply
telių, kurios niekad nemirš
ta. Paveizdan, E. Metschni- 
kofi (ištark: Mečnikov) savo 
knygoj “Studien ueber die 
Natur dės Menschen” nuro
do, kad negalima pasakyti, 
kada žmogus numiršta, ir da 
klausimas, ar jis gali kada 
bent numirti. Paprastai 
žmonės vadina mirtimi, ka
da žmogus nustoja jau kvė
pavęs, paliauja plakus jo šir
dis, sustoja kraujas ir kūnas 
atšala. Bet bioliogai sako, 
kad tas da nereiškia mirtį. 
Garsus botanikas Neageli iš
sireiškė, kad tikros mirties 
gamtoje visai nėra. Tyrinė
jant išmarkų gyvybę,—sako 
Metschnikoff, - matom nuo
latinį vienučių dalinimosi, 
nuolatinį naujos gyvybės ki
limą ir jokiu budu negalima 
patirti nė vieno mirties ap
sireiškimo, nė vieno lavono 
tarpe daugelio gyvų egzem
pliorių.

Taigi, jei tos mažytės ply
telės arba, kaip jos tankiau
siai esti vadinamos,— vien- 
klėtkinės celės, iš kuriŲ susi
deda žmogaus ir kiekvieno 
gyvūno kūnas, nenumiršta.

?t, ar jas vėjas išnešiotų, 
ar iš jy kopūstas išaugtų, 
visuomet užveria savije da
lelę tos ugnies, kuri gyvas
timi vadinasi, tai kįla klau
simas, ar gali ta siela, kurią 
męs augščiau pajautimu ir 
protu pavadinom, kada nors 
su žmogumi persiskirti?

Tiesa, žmogus, kaip papra
stai sakoma, numiršta, su- 
drunija, subira. Bet gi jo 
celės negali išnykti. Gam
toje nė viena dulkė negali 
prapulti, ir nė viena dulkė 
negali prisidėti. Jeigu žmo
gus suvalgo kopūstą, tai tas 
nereiškia, kad tas kopūstas 
jau prapuolė. Iš to kopūsto 
žmogaus kūnas gaus sau mai
stą ir žmogus, jeigu jaunas, 
augs didesnis. Kitais žodžiais 
sakant, kopūsto celės prisi
dės prie žmogaus celių, bet 
išnykti jos negali. Jeigu žmo
gus numirs, jo celės vėl per
eis į tokį pat kopūstą arba 
prisidės prie išauginimo ar- 
žuolo arba žolės, kurią suės 
jautis. Ir taip ta medega 
amžinai keičiasi iš vienos 
formos į kitą, amžinai palai
kydama savije gyvastį.
' Iš to gali būt jau aišku, 

kad medega, iš kurios susi
deda musy kūnas, egzistavo 
jau prieš mys užgimimą ir 
egzistuos po musy mirčiai. 
0 jeigu ta medega yra am
žina, tai vėl kįla klausimas, 
kada į tą medegą įsikūnija 
siela, jeigu tokia yra? Kiek
vienam sveiko proto žmogui 
gali būt, rodos, aišku, kad 
jokios esybės įsikūnijimo ir 
atsiskyrimo negali būt. Jei
gu siela yra, tai ji toj mede- 
goj visuomet ir pasilieka, ar 
ta medega butų pavidale 
žmogaus, ar keturkojo.

Kas link šventinimo namų 
ir vandens, ilgų išvadžiojimų 
nereikia. Męs žinom, kad 
medega visur yra vienoda. 
Ir tas “hizopas’’ taipgi yra 
toks pat iš sinkos vanduo, 
kuriame męs kasdieną prau- 
siamės.
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Kaip chemikas sutvė
rė žmogų.

Profesorius Manuel Herrera, meksi
kietis, pagarsino, kad jis išrišo gyvybės 
paslaptį, sutverdamas laboratorijoj prie- 
monišku budu žmogaus gemalą (embryo). 
Kitais žodžiais sakant, jis sutvėrė žmogy.

Chemikas sako, kad jo išradimas yra 
vaisium daugelio bandymu, kokius jau 
nuo mėty eilės darė viso pasaulio moks
linčiai. Darwin, Liebig, Lamarck, Lavoi- 
sier, Huxley, Tyndal, Voltą ir Galvani 
jieškkjo gyvybės pradžios ir bandė, ar ne
galima ją padaryti chemišku budu.

Daugelis mokslinčiy tiki, kad gyvybė 
turėjo kada nors užsiveisti ant žemės pati 
per save. Kada žemė ataušo ir ant sutir
pusios medegos pasidarė kieta pluta, visų 
pirmiausiai atsirado augmeny gyvybė, ku
ri užsimezgė iš susijungimo karbono (ang- 
liadario gazo) su palaida žeme.

Vėliau, atsiradus atmosferoj daugiau 
nitrogeno, iš augmeninės celės išsivystė 
pirmutinė gyvūno celė, iš kuriy dabar su
sideda visi gyvūnai ir žmogus.

Bet chemikai negalėjo lig šiol išrišti 
klausimo, kokia tai buvo energija, kuri 
sujungė mirusią medegą su gyvomis celė
mis. Ta energija turėjo egzistuoti toj pa
čioj medegoj, iš kurios pasidarė musy že
mė, pirma, negu atsirado gyvybė.

Pastaraisiais metais daug buvo dary
ta bandymu, kurie parodė, jog gyvybę ga
lima sutverti ir iš ncorganišky substanci- 
jy priemonišku budu. Prof. Jacques 
Loeb, amerikietis, priemonišku budu įvai- 
sino juriy ežio kiaušinius. Prof. Butler 
Burke, anglas, su radiumo pagelba iš pa
prastos sriubos sutvėrė panašią į bakteri
ją gyvybę. Paryžiaus prof. S. Leduc pa
darė sėklą, kuri, įdėjus į vandenį, pradė
jo augti. D-ras C. W. Littlefield iš Ale- 
xandria, Ind. sutvėrė gyvą vabalą, pana- 
šy į aštuonkojį (octapus).

Turėdamas jau prieš save visus tuos 
rezultatus kitu darytų bandymy, prof. 
Herrera bandė padaryti ką nors didesnio, 
ir padarė žmogy, ar bent panašy į žmogy 
sutvėrimą.

Kaipo chemikas, prof. Herrera gerai 
žinojo, iš ko susideda žmogaus gemalas. 
Yra tai kombinacija vandens ir nitrogeno 
su potašiaus ir kitų drusky priemaiša. Tie 
patįs elementai randami beveik kiekvie
noj gyvybės formoj ir net pačiy primity
viškų augmeny celėse, bet ty elementy 
susijungimo būdas padaro tarp žmogaus 
ir kirmėlės skirtumą.

Prof. Herrera sudėjo visus tverian
čius žmogaus gemalą elementus, padėjo 
juos į 3 procenty sodium chlorido ištar- 
pą ir paleido elektrišką srovę. Po elek
triškos srovės įtekme elementai jungėsi į 
įvairiais formas, primenančias įvairų gy- 
vuny gemalus. Galy gale, su didele elek
tros srove, jis gavo formą, primenančią 
žmogaus gemalą. Jis daug jy išbandė, ir 
persitikrino, kad jis gali visuomet jas ap
turėti pagal savo noro. Tuomet, prie at
sakančios žmogaus gyvasčiai temperatū
ros, pavedė tą gemalą perėjimo procesui, 
ir pasirodė, kad iš to išsivysto žmogus.

Bet reporteris, aprašydamas šitą iš
radimą, nuo savęs priduria šitokią nuo
monę: “Jeigu tas ir žmogaus turi formą, 
tai kodėl jis negalės išaugti į kokį baisū
ną? Visy pirmiausiai, jis gali išaugti ne
išpasakytai didelis. Kodėl vaikas susto
ja augęs, kada jis pasiekia žinomą didu
mą? Vien tik dėlto, kad visi jo sentėviai 
buvo maždaug tokio didumo. O kadangi 
profesoriaus sufabrikuotas gemalas jokiy 
tėvy neturi, tai kįla klausimas, ar neiš
augs jis į kokį nesuvaldomą milžiną, su 
keistais ir blėdingais papročiais?

“Jeigu tik prof. Herreros gemalas 
auga, tai tas labai gali atsitikti, nes gyvy 
celiy dauginimosi galo nekuomet nėra. 0 
kuomet celės dauginas, gyvūnas auga. 
Profesorius nesako, kad jis turi išradęs 
būdą aprubežiavimui milžino augimo.

“Taipgi gali būt, jog toks milžinas 
bus nemirtinas ir žmogaus ginklui nepri
einamas. Tokiu budu jis gali palikti bai
siu tironu ir suterorizuotu visą žemę, pla
tindamas ant jos baimę ir mirtį.

“Paprastą žmogy galima lengvai už
mušti ačiū jo jautriai nervy sistemai ir 
greitai kraujo cirkuliacijai; pertai kiek
vienas uždavimas arba žaizda greit atsi
liepia ant viso organizmo. Kitus gyvū
nus užmušti yra daug sunkiau, nes jie nė
ra taip jautrys, kaip žmogus. O kas gali 
užtikrinti, kad sufabrikuotas profesoriaus 
sutvėrimas nebus bejausliu? O jeigu jis 
tokiu bus, ir prie to da amžinai augs, tai 
prof. Herrera bus sutvėręs didelį pavojy 
žmonijai.”

Taip kalba “Boston American” re
porteris, aprašęs minėto profesoriaus išra
dimą. Bet nereikia nusiminti. Panašiy 
išradimų istorija daug pažįsta. Tarp jy 
gana įžymią vietą užima ir d-ro Cook’o 
žemgalis. Nėra abejonės, kad ir prof. 
Herreros žmogus bus prie j u priskaitydas.

S. M.

Marija Konopnickiene.
Šiomis dienomis pasimirė Lvove( Len

kijoj) garsi lenkų raštininkė-poetė, Ma
rija Konopnickiene.

Konopnickiene gimė 1846 m. Pirmu
tinės jos eilės pasirodo Varšavos laikraš
čiuose apie 1876 m. ir tuojaus jos atkrei
pia į autorę visy atidą.

Ir visa lenkų tauta palieka ant galo 
užžavėta jos poezija. Nė vienas iš poetų, 
kuriy lenkai turėjo gana daug, nemokėjo 
taip išdainuoti savo liaudies vargus, skau
smą, ašaras, kaip Konopnickiene. Kuo
met kiti poetai atsitraukę nuo žemiško 
gyvenimo skrieja svajonių sparnais į pa
danges, dainuoja apie svetimus pasaulius, 
apie nesuprantamus liaudžiai daiktus, Ko- 
nopnickienės poezijoj visuomet girdėtis 
darbo žmoniy skundai, raudos, ir tai to
kios jautrios, tokios graudingos, kad ro
dos girdi jas plaukiant iš pačiy vargdie
nių širdies.

Ir visa lenkų tauta apsidengė geduliy 
rūbais. Liūdnas aidas atsimuša ir kai
miečio grįtelėj, ir miesto darbininko rui- 
melij, ir inteligentijos širdije:

— Konopnickienė mirė!... Mirė ta. ku
ri ašarotą žmoniy gyvenimą mokėjo per
keisti į žavėjančią širdį dainą, ir ta daina 
išdainuoti jy ir nusiminimą, ir skriaudas, 
ir piemenėlio raudą, ir karčias našlaičio 
ašaras, ir pilką takelį už kaimo, ir kapi
nių varty tylą.

Ir užsimerkė tos akįs, kurios j kiek
vieną nuskriautą širdį taip giliai mokėjo 
pažiūrėti, kurios kiekvieną širdies žaizdą 
mokėjo suprasti...

—Kilk, o vaike—šaukia poetė į “bu
siantįjį žmogų”—ir eik į tą dirvą, kur po 
skaisčiu mys dangumi, varpos skamba ru
gių duona, kaip stiklinės stygos...

—Gal supras širdis krūtinėj, 
Kaip ten rasos dailiai šviečia, 
Kaip guodot vargus kaimiečio 
Ir tą seną jo ruddinę.

Toliau poetė jau mokina tą vaikelį, 
kaip reikia guodoti darbininko triūsą, kaip 
brangus tas jo prakaitu sulietas veidas. 
Štai čia keli žodžiai, kurie, mokančiam 
lenkų kalbą, originale duosis geriau su
prasti:

—Kiedv widzisz skrę, co prvska
Z nad kovadla i ogniska,
Gdy dlori vidzisz z kielnią. z mlotem, 
Co nad glową šmiga hardo, 
Gdy na tvvarzy zlanej potem 
Odgadujesz dolę tvardą, 
Uchyl czola,symu mily— 
Przed tym, co się krwawo znoi: 
Lud i praca—to są sity 
A šwiat caly niemi stoi.
Marija Konopnickienė, tai pirmyn- 

žangos karžygė—tai žmoniy poetė ir, nors 
Ji mirė, vardas Jos žmoniy širdise nenu
mirs, kaip nenumirs ir Jos idėja. Ir visur, 
kur tik ‘Verkia likimas”, jos daina sutiks 
ne tuščią delnų plojimą, bet gilų atsidusi
mą ir graudingas žmoniii akįse ašaras.

Ligi paskutinei valandai Ji interesa
vosi politiškuoju gyvenimo bėgiu, o ypač 
Portugalijos revoliucija, kuri Ją neišpasa
kytai džiugino. Ji tvirtino, kad nebetoli 
jau ta valanda, kada visų Europos tautų 
darbininkai paduos sau draugiškas ran
kas ir despotiškų karalių gadynė pasibags. 

S. M.

Paj ieškojimai
l*ajietkau savo giminaičio Petro Vai

čiūno .ir draugo A. Sopios: abudu Kauno 
gub , Panevėžio pav.. Kiburų valse.aus. 
Vaškų par. P. Vaičiūnas gyveno apie 
Pittsburg, Pa., o A. Šopis—Minės Mills. 
Pa. Turiu labai svarbų reikalą, todėl 
meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

P. Paziamiackas.
Arcata VVharf, Humboldt Co.. Cal

Pajieškau savo btoiio Stanislovo Sipa
vičiaus ir dviejų draugų:Antano ir Pran
ciškaus Butkų. Pirmiau A-isi gyveno apie 
Pittsburg, Pa., bet blogais metais persi
kėlė į Kenoslia Wisc. ir nuo to .atkoapie 
juos nieko nežinau. Jeigu kas apie juos 
žino arba jie patys, teiksitės duoti žinia 
ant šio adreso:

Simonas Sipavičia.
2216 Tustin st.. Pittsburg. Pa.

Pajieškau Juozo Cingos, paeina iš 
Kauno gub.. Panevėžio pav., Daujienų 
par.. Smilgių sodžiaus. Girdėjau, gyve- 
veno apie Bostoną. Turiu svarbų reika
lą. todėl meldžiu atsišaukti greitai ant 
šio adreso:

Jonas Lavvrušonis.
361 South st., Atliol. Mass.

Pajieškau savo švogerio P. Butkaus, 
pirmiau gyveno IVaterbury. Conn., o da
bar nežinau kur jisai randasi Jisai pats, 
ar kas apie jį žino, meldžiu suteikti ži
nią ant šio adreso: .

K. Shimkus,
568 Metropolitan avė., Brooklyn. N. Y.

lOraugysčiu Reikalai
—

Dr-stė Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Tovvn of Lake. Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzvnskis. 
4GOO S. Paulina st.

Vice-pre'. A. A, Poszka.
-<;G3 So. Harmitage avė. 

Prot. rašt. K. A. Cziapas.
4436 S. Hermi’age avė .

Turtų sekr. Leonginas Jaugilts, 
4'506 S. Paulina st.

Kasierius F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

Pajieškau pusbrolio Povilo Zabolskio, 
paeina iš Kauno gub..Zarasų pav..Onuš
kio par.. Pluksnuočių kaimo. Pirmiau 
gyveno So. Bostone, o dabar nežinau kur 
jisai randasi. Meldžiu atsišaukti greitai 
ant šio adreso:

Antanas Ikamas.
117 Greenwood st., Gardner. Mass.

Pajieškau Petro Sakalaucko. pirmi- ■ 
gyveno Canadoj Stellerton N. S., pas/ui 
išvažiavo į Rochester, N. J. Jis pats ar 
kas apie jį žino, teiksitės pranelti šiuomi 
adres :

Juozas Krivaitis.
613 Ferdinand st., Scranton, Pa.

Pajieškau Jono MikalauCKo. paeina iš 
Kauno gub.. Vilkmergės pav., Skapiškio 
par. iškonių sodžiaus, apie ketvirti 
metai kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno 
Chicago, 111., o dabar nežinau, “kur jis 
randasi. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikelą.

Antanas Jokantas.
211 First st., Elizabeth, N. J.

August Smitli, kuris gyveno Dayton ir 
Hamilton. Ohio 1890 m. ir Ch.Tamašau- 
ckas, kuris iš Homesteau. Pa. išvažiavo 
į Shamokin. Pa. — atsišaukit prie savo 
seno draugo dėl svarbaus reikalo.

G. A. Matulis,
Box 17, W. Fitchburg. Mass.

Pajieškau savo brolio Kazimiero Po- 
džiun ■>. kuris iš Canados atvažiavo į Gil-

♦ *" 
bertoii, Pa. 4 metai atgai. Jis pats ar 
kas kitas malonėkite suteikti žinią ant 
šio adreso:

Vincas Podziunas.
Kiisyth, W. Va.

Pajieškau Antano ir Juozo Jencevičių. 
kurie paeina iš Kauno gub., Smilgių vai. 
Staruliskių sod. Kas apie juos žino, mel
džiu pranešti šiuo adresu:

K. Markūnas.
166 D si . So. Boston. Mass.

Pajieškau Teofiiijos Dasevičiutės, ne
seniai iš Lietuvos, girdėjau, kad gyvena 
netoli nuo Bostono rodos Nevvtone. Bu
siu labai dėkinga, kas suteiks man jos 
adresa

Nelė Baliukoniutė,
202 Silver st . So. Boston. Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Jono Juške
vičiaus. paeina iš Suvaikę gub., Vilkaviš
kio pav.. Pažeriu gmino, Gurpšilio kai
mo; keli metai atgal atkeliavo į Ame 
riką ir apsistojo Worcester, Mass., bet 
dabar nežinau kur jis randasi, o gal vi
sai gyvo nėra. Jis pats arba kas an.e 
jį žino, malonėsit suteikti žinią ant šio 
adreso:

J. J. Kalakauskas.
66 Millbury st.. IVorcester. Mass

Pajieškau Petro Mačiulio, paeina iš 
Kauno gub., Ukmergės pav., Deltuvos 
par.. Atikonų sod.: 2 metai kaip Ameri
koj. Turiu svarbų reikalą. todėl mel
džiu atsišaukti ant šio adreso:

Mikolas Mačiulis.
Bos 322. North Easton. Mass.

Pajieškau savo draugo Antano Pugzlio 
ir Elzbietos Bulavitės, paeina iš Kauno 
gub.. Ežerenų pav.. Panemunes par.; 
pirmas Graudiškio viensėdis. antras 
Sarkiunų sod.; taipgi pajieškau Albinos 
Žalbt ičiukės, Kupreliškių par., Cekiškių 
kaim > ir Kazimiero Šatkausko. Raguvos 
miestelio. Ukmergės pav. Turiu labai 
svarbų reikalą, todėl jie patys ar kas 
apie juos žino, malonėsit duoti žinią ant 
šio adreso:

Kazimieras Kalnietis. 
9229 Chauncey avė., Chicago, III.

BALIUS!
Naudai rusiško revoliucijonieriaus Fe- 

derenkos, parengia Rusų Soc Partijos 
šaka. Balius bus 5 d. Lapkričio (Novj, 
1910 m.. 7:30 vai. vakare salėje Temple 
Hali (Allton l’nion). 520 Cambriege st., 
Boston. Mass. įžanga 25c.

Didelis ir labai gražus

Balius!
Lietuvos Sūnų Draugyste Cambridge, 

Mass. parengia labai didelį balių, kuris 
atsibus 24 d. Lapkričio (November).1910 
m., salėje MINOT HALL.6SĮ \V. Spring- 

; field st.. BOSTON, Mass. Prasidės 1 va- 
i landą po pietų ir trauksis iki vėlybai 
nakčiai. Todėl, malonus lietuviai ir lie
tuvaitės. kaip vietiniai, taip ir aplinki
niai. malonėkite visi atsilankyti ant šio 
iškilmingo baliaus: bus visokių gėrimų 
ir užkandžių ir todėl tikimės, kad busi
te visi pilnai užganėdinti, Tikietai 
parsiduoda “Keleivio’- redakbijoj ir lie- 

j tuviškose krautuvėse pas P.Bartkevičių, 
877 Cambridge st. ir pas S. Morkį, 719 
Main st.. Cambridge. Mass. Tikietus 
pasipurkite iš laiko, nes salėje nebus 
parduodami.

Nuoširdžiai visus užprašo atsilankyti

KOMITETAS.

BALIUS! BALIUS!
Didžiausias aštuntas metinis balius, 

kurį parengia Draugystė Lietuvos Duk- 
, terų. jpo. Boston, Mass. Atsibus 23 Lap
kričio (November), 1910 m., salėje Dah- 
Igren Hali, kampas E ir Silver sts , So. 

į Bostone. Prasidės 7:30 vai. vakare. Tai 
i bus labai gražus pasilinksminimas, to
dėl visus nuoširdžiai užprašome atsilan- 

Į kyti. KOMITETAS-
: ----------------

W. Borenio Orkestrą,
Grajina visokius šokius ant balių ir 

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

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

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 ran- 
dos per mėnesį, yra po du tenementu 
kiekviename, su visomis vizadomis. arti 
vinių ir čevervkų dirbtuvių, arti moky
klos ir strytkario. Prekė #4.000; 81.<500

■ iš aukšto. Saola ant 5į nuošimčio. Dėl 
i greitesnio pardavimo leidžiama ir už
•81.000. Gera proga. Pasiskubinkit!

ARTHURSUMNER
j 46 High st., Brockton. Mass.

Parsiduoda Forničiai!
6 ruimams visokie reikalingi daiktai, 

kaip tai lovos, karpetos, kamodos. stalai 
ir t. t. Taipgi par» duoda kartu ir saliu- 
nas. labai geroj vietoj, apgyventoj lietu- 
vais. Pasiskubinkite šiuo adresu:

G. M. Kantanavicz,
i 721 E. IVashinirton st.. Springfield. III.
I

P. Lumir Severą, sūnūs W. F. Severos, 
užėmė užveizdėtojo vietą pas W. F. Se
verą Co. išdirbėjų gyduolių m. CedarRa- 
pids. Iowa. ir dabar prižiūrės gyduolių 
išdirbimo skyrių. .P. Lumir Severą pir 
miausiai baigė viešą mokykla, o pabai
gęs augštesnę mokyklą įstojo į garsų 
universitetą Iowoj, paskui persikėle į 
universitetą Ann Arbor, Mich.. kur už
baigė mokslą ir gavo diplomą R. B. (Ar- 
tium Baccalaureus). Pabaigęs mokslą 
čia, nuvyko į Europą studijuot mokslą 
ten. Sugrįžęs įstojo į aptiekorišką kursą 
Philadeiphia College of Pharniacy. o už
baigęs tą mokslą gavo diplomą P. C. 
(Pharmaceutical Chemist). P. LumirSe- 
vera ne tiktai puikiai mokinosi universi
tetuose, bet ir vakacijų laike dirbo laba- 
ratorijose ir čia susipažino su visais gy
duolių išdirbimais. Jisai valdo išdirbi
mo skyrių. Jisai geriausiai supranta tą 
mokslo šaka, nes ant to našver.’.š ilgus 
metus.

W. F. Severos mieriu visados buvo už
laikyti tiktai geriausiai žinančius savo 
mokslo šaką darbininkus, o paskyrimas 
p. Lumiro Severos užveizdėtojum dar pa
gerina m ęsų išdirbimą. P. J. H. Vosmek 
— sekretorius ir užveizda, kuris yra la
bai išsilavinęs toje mokslo šakoje univer
sitete Iowa valstijos. Vyriausiu gydyto
ju yra Dr. J. Ilvorak. pabaigęs mokslą 
Rush Medical College Chicagoje, kuris 
praktikavo geriausiame ligonbutyje ir 
turi geriausį patyrimą.

Kiekvienas tos firmos departamentas 
turi atsakančiausius darbininkus ir pats 
W F. Severą tos kompanijos pirminin
kas ir uždėtojas stengiasi atlikti viską 
kuogeriausiai.

Hyde Park, Mass.
Apie šį miestely tur būt mažai kas ži

no. Jis susilieja su Bostonu, yra dvi li
nijos gatvekarių ir dvi geležinkelio. Yra 
daug fabrikų, iš kurių du labai dideli: 
vienas. N. Y. N. H. & H. R. R. Co.. o 
antras B. F. Sturtevent Blovver Co. Dau
giausiai geležies išdirbimai. Uždarbiai 
vidutiuiški: nuo 1.50 lig 3.00 už 9 valan
das darbo. Mechanikams dabar darbas 
gaut nelengva, nes prieš žiemą visi laiko
si ant vietos Lietuvių mažai. lenkų kiek 
daugiau. Apie 12 lietuvių tur savo na
mus, kiti tur net po du. Yra du lietu- 
viškki Storai. Airiai nyksta. Priežastis 
yra ta, kad apsigvvtna svetimtaučiai 
lietuviai ir lenkai, todėl jie parduoda 
savo namus ir išsikrausto. Dabar taip- 
pat yra keli namai ant pardavimo už ga
na prieinamą prekę. Pelnas ant namų 
geras, nes įdėtas pinigas duoda 15 pro
centą, kada banka moka tik trečią. Dar- 
bavietės yra didelės, paranku, nuvažiuo
ti į Bostoną, 8o. Bostoną, East Bostoną, 
('harlestowną Cambridge ir visą apielin 
kę Norintiejie ką-nors aiškiai dažinoti, 
atvažiuokit ant šio adreso:

N. Kaurinas.
14 Madiso:: st., Hyde Park. Mass.

Vyrai ir Moterys!

KALĖDOS JAU ARTINAS!
Geriausia ir parankiausia dovana Ka

lėdoms yra koks nors auksinis daiktelis.
Sinomi norim pranešt gerbiamiems lie

tuviams ir lietuvaitėms. jog turime ant 
rankų visųgeriausį ir visųpuikiausį rink 
lių auksinių daiktų visame Bostone.

Tavoras mųsų susideda iš geriausių 
čystaiauksinių, sidabrinių ir nikelinių 

LAIKRODĖLIŲ, VISOKIŲ 
RETEŽĖLIŲ, BRANZALE- 
TŲ, LEKETUKŲ, ŽIEDŲ, 
ŠUKŲ, SPILKUČIŲ, MAN- 

KIETAMS GUZIKUClŲ ir KITOKIŲ DAIKTŲ a 
Mųsų kompanija yra geriausiai žinoma tarpe lietuvių, kadangi už

laikome geriausius lietuviškus agentus.
Ateikii ir pažiūrėkit į mus tavorą. Męs noriai parodysime viską, 

ar jus pirkaite ką ar ne. Męs paruucdam tavorą už visųžemiausią 
"cash” prekę: vien k atsakantiems žmonėms męs parduodam ir ant 
i-mokesčio. po #1 aMi ant nedėlios. Vakarais atidaryta iki 8 valandai.

Ateikit, o persitikrinsi!. Tel.: Main 4485-8.

’AASHINGTON JEWELRY CO.,
387 W3shington St., (Vienais tropais atigštyn) BOSTON, MASS
I 1 ŽŽŽilIll Z=ZJ|| lt r =i



6 KELEIVIS.

HUMORISTIKA

Komedija
Prie stalelio pavidale O*)

(Tąsa).
Prie buvusios kompanijos prisideda an- 
archistiškai-patriot iškas Baltakaktis**), 
buvęs socijalistu keliniu tyrinėtojas.

Scena 11.
Domino Jautis. — Po

nai, kaip man rodos, perei
tas musy susirinkimas pasi
liko be pasekmės. Šiandien 
turim reikalą užbaigt... Ką 
gersite?

Juoky Bijąs. — Schli- 
tzą.

Senas Dėdė. — Imkim 
visi po Schlitzą.

Visi. — All-right !
Dom. Jautis.— Sikars- 

ki.^duok šešis Schlitzus.
Šikarskis. — Klausau, 

pon...
Baltakaktis. — Man— 

Budweiserį.
Š i k a r s k i s.—Penki Schli- 

tzai, vienas Bučhveiser...
Jurgiy Liordas. — 

(Suduodamas Baltakakčiui 
per petį.) Tai tu ir čia nori 
būt mums priešingas?

Baltakaktis. — (Rim
tai.) Tamista savo kupišky- 
bėmis manęs neužgaudinėk. 
Aš tamistai ne “tu”! bet...

Juoky Bijąs. — Vyrai 
nesipeizuokit dėl ypatišku- 
my; čia tautos reikalai.

Burbulia v ičius. —In
teligentiškam susirinkime 
ginčai ir nepritinka.

Senas Dėdė. —Tas ne 
etiškai, ne etiškai...

Šikarskis. — Penki 
Schlitzai, vienas Buchveise- 
ris (stato stiklus).

Baltakaktis. — Bud- 
vveiserį čionai.

Burbulia v ičius.— Po
nai, pakelkim šiuos stiklus 
už sveikatą garbaus mys pre
zidento, pono Domino Jau
čio. Kaip gražus ir grynas 
šitas gėrimas, taip grąžys ir 
gryni jo triūso vaisiai tebū
na; kaip auga ir kįla šitos 
putos, tegul taip auga ir kį
la jo garbė... Urrra!

Visi.—(sustoję.) Urrrra!
Juoky B i j ąs.—(Neran

giai pasikeldamas) Aš pri
dėčiau, kad pasekmingai ko- 
voty su raudonaisiais (geria).

Dom. Jautis.—Garbys 
ponai, širdingai dėkavoju 
jums už linkėjimus. Per jys 
pritarimą man likos paves
tas taip garbingas darbas ir 
vieta, kokią dabar mys šlo
vingoje tautoje turiu laimę 
užimti, todėl ir padėkite man 
su raudonaisiais kovoti... 
Daugiau nežinau ką sakyt...

Juoky Bijąs.— Šikars- 
ki, dar po Schlitzą.

Senass Dėdė. — Niech 
Bog broni, bus ir vėl trage
dija.

•) Žiūrėk “Kel.” No. 42.
**) Baltakaktis—tat žmogus su balta 

kakta. Jautis su tokia kakta vadinasi 
laukiu.

^Burbuliavičius. — E. 
kam čia, Dėdė, tokius daly
kus minėt... Natalija šįva
kar rašo laišką į Besarabiją— 
neateis.

i • Dom. Jautis. — Ponai, 
krypstam nuo temos. Mano 
nuomonė, kaip suspenduoti 
Vidiką? Jis mano instrukci- 
jy neklauso ir į organą talpi
na socijalisty raštus.

Senas Dėdė. — Spen- 
duot negalima. Scrantono 
seimas nutarė, kad tik sei
mas gali redaktoriy praša
linti. Geriau parašyti jam 
pasargą, kad ne tokioj dva
sioj veda organą, kokioj mū
šy organizacijos ir tautos la
bas reikalauja.

Baltakaktis. — Ir pa
sakyti, kad geresnę rašybą 
įvesty: žodžiai su galūnėmis 
1 ‘ystė” turi baigtis ant ‘ ‘ybė. ”

Senas Dėdė. — Rašyba 
gera, rašyba gera.

Juoky Bijąs. — Aš sa
kyčiau, kad “Pažvalga” turi 
būt įvesta, kaip pirma buvo.

J urgiy Liordas. — 
“Pažvalga” netinka. Juk 
tai reikia žmogaus pažiūrą.

Šikarskis. — (Atneša 
aly.)

Juoky Bijąs. — Man 
rodos, kad tas labai gerai 
buvo sumanyta, nes tas ir 
buvo pažvalgos išreiškimu.

Senas Dėdė.—Kiekvie
name straipsnije galima ma
tyt, šiokią ar tokią autoriaus 
pažvalgą; tokiu budu visus 
straipsnius reikėty taip už
vardink

Juoky Bijąs.—Na, tai 
išsigerkim (visi geria.) Bet 
kalbant apie redaktorių, ne
reikia užmiršti ir zeceriy. Jie 
visi socijalistai. Aršiausis 
iš ju yra Žymontas. Jis ma
ne visaip peizavo. Juk jis ir 
dabar “Keleiviui” sądarbi- 
ninkauja... Aš įneščiau, kad 
jį prašalint.

Dom. Jautis. — Tuo
jaus jam parašysiu, kad per
sikėlus “Tėvynei” į New 
Yorką nebus jam darbo.

Burbulia v ičius. —Ge
ras sumanymas! Aš taipgi 
ant jo piktas, jis ir mane per 
“Keleivį” apšmeižė.

Senas Dėdė. — Tikri 
stebuklai. Tautišką duoną 
valgo, o su socijalistais sėb
rauja. Niech Bog broni!

Baltakaktis. —Tame 
nėra nieko stebuklingo. Juk 
štai ir aš: anarchistas, įsta- 
tymdavybės nepripažįstu—o 
T. M. D. nariy raštus cenzu- 
ruoju; kosmopolitas—o karš
tas patriotas; boby nekenčiu, 
o jei da kokią gaučiau, ves
čiau tuoj.

Burbulia v ičius.—Na, 
visviena, Žymontas į New 
Yorką jau nevažiuos su “Tė
vyne.”

Juoky Bijąs. Aš ma
nau, kad da po Schlitzą rei
kia išsigert. Šikarski! dar 
po vieną...

Jurgiu Liordas. —| 
Man rodos, kad nėr už ką, 
bet dėl manęs galit spenduot.

Senas Dėdė .— Bet po
nai, jis tenai seniausis dar
bininkas. Gali triukšmas 
pakilt.

Šikarskis. — (Atneša 
aly).

Juoky Bijąs.—Ką čia 
paisyt ant’triukšmo. Mūsiš
kiai niekojnesakys, o socija
listai tegul sau rėkia.

Burbulia v ičius.— Aš 
įnešu, kad nubalsuot, ar Lvisi

tam nutarimui pritaria.
Dom. Jautis. — Pa

gal pono Burbuliavičiaus į- 
nešimo, kas pritaria šitam 
nutarimui, tai yra, kad Žy
mantui atsakyti vietą, mel
džiu pakelti rankas (visi pa
kelia).

Burbuliavičius.—Nu
tarta!

Dom. Jautis.— Šikars
ki! Atnešk šampano.

Senas Dėdė.—Niech 
Bog broni!

JurgiŲ Liordas. — 
(Linksmai.) Tai lygiai taip, 
kaip Šveicarijoj...

Burbuliavičius. — (Į 
JurgiŲ Liordą.) Tai taip gy
vena Chicagos inteligentai. 
Tamistai vis prisimena Švei
carija, man gi—Besarabija. 
Bet šis stalas, pavidale O, 
privalo užmainyti ir vieną ir 
kitą. Ar gi negražus čia 
mys ratelis? Ar tamistai ne
smagu mys tarpe? Tamista, 
matomai,vis da socijalistams 
prijauti.

Jurgiy Liordas. — 
Duokit ranką. Būdamas ta- 
mistos draugu, negaliu jiems 
sąjausti. Tiesa, buvau kan
didatu į “Kovos” redakto
rius. Bet dabar juomi ne
su. Pažiūrėkit į mano per
žvalgas — ar aš nepritariu 
“Draugui” ir “Žvaigždei?” 
O ką tas reiškia? Reiškia,kad 
pritariu socijalisty priešams.

Visi.—Bravo! Šalin su 
jais!

Šikarsks. — (Atneša 
šampaną).

Dom. Jautis. — Dabar 
pakelkim už tautą ir jos did
vyrius: Keistutį, Vytautą, 
Algirdą ir kitus.

Visi.—Urrra! urrra! ur-
rra!

Juoku Bijąs. — O aš 
pridėčiau, kad ir už garbin
gą mys S. L. A. prezidentą iš
gertum e.

Burbuliavičius. — O 
aš įnešu,kad užbaigdami šį di
delės vertės mys istorijoj su
sirinkimą, pašoktume klum
pakojį!

Visi.—Patvirtinam!
(Senas Dėdė pradeda skam

bint tuščiais stiklais, o kiti 
sustoję į ratą, šoka apie sta
lą pavidale O. Uždanga po 
valiai nusileidžia).

Parcė iš Pažvelsio.
(Pabaiga bus.)

Iš Lietuvišku
*

Pudymu.
Šalin carai! Taip sušunka 

vienas S. L. A. politikierius 
savo lapeliuose, kuriuose jis 
agituoja prieš dabartinę cen
tro valdybą,o nori, kad jį rin- 
kty į centro sekretorius.

Vyručiai, girdi, balsuokit 
už p. Strimaitį. Jys žinot, 
kokios dabar biaurios ypatos 
valdo musy mylimą (tai taip, 
kaip mylimą merginą) orga
nizaciją. O p. Strimaitis vy
ras all-right! Šalyn su ca
rais!

Ant galo iis pasisako, kad 
tuos atsišoukimus ne jis pats 
rašo, bet kiti jam nežinant 
tai padaro.

Tokie lapeliai likos išsiunti
nėti beveik visoms kuopoms. 
Nebūty įstabu,jeigu taip pa
daryty kokis cicilikas, — jie 
jau'įpratę tautiečius vadinti 
carais,—bet čia kalba tautie
tis ir tai tas pats tautietis, 
kuris anais metais peikė so- 
cijalistus už panašią agitaci
ją. Mainosi laikai, mainosi 
ir tautiečiai. Cicilikas.

Telephoue 762 So. Boston. H

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

Valandos:
Nuo i2-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėlieius iki 3 vai. po pietą.
: E
i

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyrišką ir moterišką drapaną krautuvė 
ir rubsiuvią 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.

GERIAUSIAS

Mano dirbtuve ngta puikiau
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai. malevoju natūra- 
Įįškom parvom, iš mažą padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

1 P TUINILA
Vienatine lietu
viška dziegore- 
liu ir auksiniu 
daiktu krautuvė.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius.

Branzletus. Šliubinius ir deimontinius 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius Lietuviai paremkite lietuvį.

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.

21-25 Bromfield st.,
BOSTON, MASS.

VISU ATYDAI!
Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 

musą dirbtuvėj žmogų, kalbantį ją 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 VVHITKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Market st, - Brighton, Mass

NAUJAS IŠRADIMAS.
Visi žmonės užsitiki mums ir mąs 

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

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkimą 
plauką ir Plikimą. Pučkus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laišką su 
padėkavonėmis nuo žmoną visokią 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRUNDZA CO..
RroaduayAS. 8 st., Brooklyn.N.Y.

Jonas Kazlauckas
Parduoda SIFKORTES už pigiausia 

prekę ir ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAU* 
ŠIŲ LAIVŲ. Duoda rodą, kaipgalima 
sugrįžti į tėvynę lengvu ’oudu. Padaro, 
doviernastis ir visokias popieras. pabu
dintas per konsulį. Su viršminėtais rei
kalais kreipkitės šiuo adresu:

JONAS KAZLAUCKAS,
73 AVest st., New York, N. Y. (g|

Ruska-Lenkiška-Lietuviška
APTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

Mokykis Angliszkai!
Aš mokinu: 1 Skaitymo,

Silabavimo,
Aritmetikos,
Geografijos, istorijos

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

Ctias A. Jaffe 341 South 5-th street, 
I’HII.ADELPHIA, PA.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą VVomaus Medical 

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO BOSTON.Mass.

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

Šitas biuras yra įgaliotas vesti teisiš 
kus reikalus. Męs parupinam advoka
tus. padarom pardavimo papieras, per
leidimo popieras ir kitus teisiškus doku
mentus su užtvirtinimu jų per konsulį 
korespondencijos keliu. Męs iškolektuo- 
jam paveldėjistes. skolas ir banką ro- 
kundas. Viską atliekam teisingai, sau
giai ir pigiai.* Reikalaudami užsaky
mo blanką ir prekią. atsišaukitje pas

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

TIK LIETUVIAMS!
dęs norim duoti jums nepaprastą pasiu
nta. idant jumis turėti kaipo vieną iš; 
ugelio kostumierią. Męs duosime jums. 
K čysto aukso pustą laikrodėlį už £5.25.

Niekad už tokią pr^kę nebuvo parduodama 
pirmiau: kiti parduoda už S15.00. Ant vir
šaus laikrodėlio męs išrėžtame dykai žo
džius: "Arminimas i- Amerikos". Viduriai 
yra labai puikąs. 14 K. čysto aukso pusto, 
su ruby akmenukais, puikiai įtaisytais, su 
patentuotu reguliatorium, nikeliuoti vidu- 
reliai. užsukama ausuke, gerai laikąs laiką. 
Gvarantuotas ant 10 metu.

Męs žinome, kad jąs draugai parnatvs ir 
dasižinos apie prekę ir jie norės gaut.

Tą specijališką prekę duodam tik ant 
trumpo laiko ^pjaustysime žodžius ant 
virsiuku tik per trumpą laiką. Todėl pasi- 
skubinkit prisiusi savo orderį, kad galėtu

mėt gaut tuoj. Prisiąskite mums stampoms 25c.. o likusius $5.00 užmokėsite ex- 
preso kompanijai, kur galėsite laikrodėlį išegzamenuoti. Jeigu visą sumą ($5 25) 
prisiąsite sykiu, tai su orderiu męs prisiusime ir puiką kalendorių su mapoms. 

ATMINKITE. '.»g musą vardas yra mųsų gvarmeija. todėl ne.itidėliokit.
Reikalingi agentai pardavinėt vakarais. "Vų

COMMERCiAL WATCH CO, 184 W. Broadway, Dep. K., New York City,
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!S LIETUVOS
Žagarė. Čia nuo 1909 m. 

atsidarė privatiška prekybos, 
be teisiu, mokykla. Pernai 
mokiniu skaitlius siekė 120; 
šįmet mažai ką padidėjo.

Kaikurie mano, kad moki
niai, baigusie šią mokyklą, 
turės “aptiekos mokinio” 
teises, taip-pat galės ir į se
minariją pastoti.

Tai apsigavimas. Kol kas 
ši mokykla neduoda baigu
siems nei jokiu teisiu, ir nė
ra ką svajoti nei apie semi
nariją, nei apie “aptiekos 
mokinio” tieses.

Žagaras.
Užpaliai (Ukmergės pav.) 

Jau treti metai, kaip Užpa
lių miesčiukas išsidalino į 
vienasėdijas. Visi ūkininkai 
džiaugiasi, kad dabar daug 
parankiau esą ne tik su dar
bais, bet ir su gyvuliais.

Visas vargas—triobu per
kėlimas. Šįmet buvo atvež
ta mašina, su kurios pagelba 
ūkininkai manė pervežti kai- 
kurias triobas be ardymo. 
Bet tas nepasisekė, nes už
kabinus mašinos lenciūgą 
vos už pirmos triobos ir ge
rai ištempus jį, lenciūgas 
truko, o trioba nepasijudino 
nei iš vietos. Ūkininkai, ma
tydami, kad iš to nieks neiš
eis, ėmė triobas ardyti ir ar
kliais vežioti.

“Ponaitis”.
Kupiškis (Ukmergės pav.) 

Krata. Rūgs. 13 d. Kupiš
kio žandaras su uredninku ir 
dviem sargybiniais krėtė Ra
čių sodžiuj Juodakį. Paėmė 
daug laišku ir taip rankraš
čiu, išgrabaliojo visur, po 
drabužiu kišenes ir kt., bet 
svarbaus nieko nerado.

Jaunutis.
E "Liet. Uk.”

Rinkimas V. Tarybon. Į 
vietą atsisakiusio atstovauti 
Korvin-Milevskio, Vilniaus 
gubernijos dvarininkai išrin
ko dvarininką Aleksandrą 
Chominskį, o jam dėl bent 
kokiu priežasčių pasitrau
kiant, į kandidatus buv.atst. 
Korvin-Milevskį.

Naujoky ėmimas. Vilniu
je pirmoje nuovadoje naujo
kai bus imami spaliu m. 15 d.; 
antroje nuovadoje spaliu m. 
25 d.; ir trečioje nuovadoje 
lapkričio 4 d.

Paimtiemsiems bus leidžia
ma kai-kuriam laikui namo 
sugrįžti, o paskui turės jie 
pasirodyti kariumenės virši
ninkui lapkričio m. 7 d.

Pavyzdingi ūkiai. Vil
niaus pav. žemės tvarkomoji 
komisija ketina paskirti 222 
rubl. 65 kap. įtaisymui dvie
ju pavyzdingu ukiu: Vornie- 
nu valsčiaus Brzozovkos so
džiuje ir Musniku valsčiaus 
Meilūnu sodžiuje.

Ta pati žemės tvarkomoji 
komisija ketina auginti jau
nus vaisiu medžiu čiepus, ju 
išdalijimui tarp sodiečiu. Tuo 
tikslu ž. tvarkomosios komi
sijos narys dvarininkas Sen- 
kevičia duoda žemės gabalė
lį savo Raudondvaryje.

Kretinga (Telšių pav.). 
Gražokai įtaisyta vartotoju 
draugijos krautuvė; tik ne
laimė, negalima Hetuviškai 
susikalbėt, prisieina mojuot 
mosteguot, kol supras, kas 
reikalinga. Gal ne su visais

taip daroma, bet aš turbut 
nebūčiau nusipirkęs atvirlai
škio, kad kita gan poniška 
pirkėja nebūtu man padėjusi 
susikalbėt — širdingai jai a- 
čiu. Vėpelis.

(Iš “Liet. Žinių”

Protokolas
Conn. S. L. A. rajono

Pirmo susivažiavimo Con- 
necticut valstijos S.L.A.kuo- 
PU, atsibuvusio 14 d. rugp. 
1910 m. New Haven, Conn., 
po No. 890 Chapel gatvė.

Susivažiavimą atidarė 10 
vai. ryte vietinės 142-ros 
kuopos pirmininkas, J.J.Juo- 
zunas, su trumpu paaiškini
mu susivažiavimo tikslo.

Pasiuntiniai 142 kuopos 
pp. A. Greivis ir M. Greivie- 
nė paaukavo suvažiavimui 
du bukietus gyvu geliu, už 
ką svečiai ištarė širdingą 
ačiū.

Priėmimui mandatu tapo 
paskirti vietinės kuopos pa
siuntiniai, M. J. Vokietaitis 
ir J. T. Kazlauckas.

Prisegimui pasiuntiniams 
ženkleliu pakviestos p-lės E. 
C. Savickiutė ir M. J. Paukš- 
čiutė.

Mandatus sudėjo pasiun- 
tintiniai nuo sekančiu kuopu:

11-tos kuopos, Waterbury, 
Conn., J. S. Pruselaitis, Pr. 
Dargys, J. Loskevičius, O. 
Karbauskienė, O. Darenčie- 
nė, M. Loskevičius ir O. Bag- 
danavičienė.

20-tos kuopos, Union City, 
Conn., D. K. Eimaitis, J. A. 
Šunskis ir J. Ratkevičia.

49-tos kuopos, Meriden, 
Conn., K. Liutkus.

51-mos kuopos, Bridge- 
port, Conn., J. Dulbis, J.Žu
kauskas, A. J. Viznis, J. Bu
rokas ir S. V. Bakanauskas.

55-tos kuopos. Tarrington, 
Conn., P. Malinauskas, F. 
Gailiunas, P. Monkus ir V. 
Kelmelis.

66-tos kuopos, Ansonia, 
Conn., F. Vokietaitis ir J. 
Vaitkevičia.

89-tos kuopos, New Bri
tam, Conn., J. J. Girdauskas 
ir M. Valiukonis.

120-tos kuopos, Bristol, 
Conn., J. Žvingilas.

142-ros kuopos, New Ha
ven, Conn., J. T. Kazlaus
kas, M. J. Vokietaitis, P. 
Karalius, M. Greivienė, A. 
Greivis, Wm. Lelešius, J. 
Juozunas, K. Valiūnas, E. C. 
Savickiutė, J. Vaitkevičia, J. 
Butkus, S. Cvirka ir M.Pauk- 
ščiutė.

188-tos kuop., Naugatuck, 
Conn., J. Pesevičia, P. Pai
šys ir P. Trešikas

220-tos kuopos, Waling- 
ton, Conn., K. Stepulevičia, 
V. Jokimas, Ig. Šatas ir J. 
Jaras.

Iš viso susivažiavime da
lyvavo 11-kos kuopu 45-ki 
pasiuntiniai.

Susivažiavimo pirmininku 
išrinktas slaptu badavimu J. 
A. Šunskis, 19 balsais, pagel- 
bininku K. Liutkus, 11 bal
sais, sekretoriais: S. V. Ba
kanauskas, 22 balsais, ir J. 
J. Girdauskas, 11 balsais.

I presos komitetą išrinkti 
viešu balsavimu: J. T. Kaz
lauskas, M. J. Vokietaitis ir 
M. J. Paukščiutė.

Pirma sesija tapo pertrauk
ta 12:40 ant valandos laiko 
pietums.

Antra sesija tapo atidary
ta 2-rą vai. po pietų.

Peršaukta vardus pasiun
tiniu. Pribuvo visi. Netu
rintiems nuo kuopos manda
tu suteikta patariamas bal
sas.

Toliaus skaityta ir svars
tyta kuopu įnešimai. Ka
dangi beveik visos Connec- 
ticut valstijos S. L. A. kuo
pos reikalavo išnešimo rezo
liucijos prieš XXV seimo nu-, 
tarimus, priėmime naujos 
konstitucijos, prieš ką seime 
protestavo net 78 kuopos, tai 
tapo išrinkta J. S. Pruselai
tis, M. J. Vokietaitis ir J. 
Dulbis išdirbimui minėtos 
rezoliucijos, nurodant tos 
konstitucijos klaidingus ir 
blėdingus paragrafus ir rei
kalaujant leidimo jos visuo
tinam kuopu nubalsavimui 
pirma, negu ji įeis į galę.

(Tol. bus.)

Atviri laiškai Redakcijai.

KVIEČIA PAS SAVE SERG 4X(TU< S IX ‘ NT: . 
kurie tik sergate, tai ateikit ar p r ->yk : mane,
aŠ pagol ■ H ! nes t-iu senas daktaras pažibtu Zr ' ; '■ i-taige-
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, knd uš « i z • . .... ;•>. leidžiu ir
turiu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas N< w 1 < rk:> ė Z ‘ . Aš esu pa-

siry,. sergančius gydyti ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktaras gali pa
sekai ui i._'ydyti teip kaip aš darau; ir pačią gydynią paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija: t

Širdingai dėkavoju l>r. Hart- 
manui už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
vimo, širdies ligos, nes nors kiti 
neįstengė išgydyti, o Najorko šar
lataną Institutas tik sunkiai už
dirbtus mano pinigus viljo;

I)r Bart manas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
gas: tai prisiunčiu paveikslą, kadį laikraštį pa- 
talpvti. ANT. JUSKELIS, P. O. bos 2,

DU BOIS, Pa.

Tegul bus pagarbintas, Jėzus 
Kristus!

Guod. Dr. Hart- 
manas!

Esu labai dėkin
gas už geras gy
duoles, kurios man 
pagelbėjo nuo už
sikrečiamos ligos, 
nes vos penkiolika 
dieną pavartojau 
ir jau jaučiuosi ge
rai. Labai dėkin

gas už gera daktaravimą.
I>. POPOVICE, Model Farm, Pa-

Malonus Dr. Ilart- 
manai:

Su džiaugsmu pri
siunčiu savo paveik
slą ir didelį dėkingu
mą už išgvdvm i ma- 
no vyduriu lgo~ iš
bėrimo kūno, l ,go 
kraujo, su‘.l..l.„-) ir

schall, Philadelphia, Pa.

skaudėjimo blauzdose. Dar karta 
sakau, nemažai esu dėkingas u:, 
sveikata. .Jos. T url.eviče, CDūšker- 
idan Road Car.al, V/ilmette, III.

Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytoj ui galiu 
padaryti kaip ir kitiems. <

SERGĖKIS apgavingo Instituto, kuriam numiręs daktaras garsinamas buk gvdąs ir 1 bai meiliai kalba bet vinhdm k- •» • j. «n -• pt'. Liom3 
r-Yu-r doui3,—la žydama°i „LIETUVIAI TAUTIECZIAP*, o už nugaros „ragdotą-4 turi kad tik prisiviliojęs j.ri_ia..ti ->uai*=. - eaps.g .ukit e._

ADlA U j N KIŠENIŲ arba liga siūloma knygute dovanai „už 13 centų

I.
Garbi “Kel.” Redakcija!

Spaliu 8 d.Frankford-Phi- 
ladelphijoj F. L. K. parengė 
prakalbas ir balių. Kalbė- 
tojum buvo baigęs Valparai- 
so mokyklą A. Dambrauskis, 
kuris tarp ko kito pasakė, kad 
S. L. A. visuomet per savo 
seimus paskirdavęs šiek-tiek 
valparaisiečiams lietuviams 
iš savo iždo, bet šįmet nieko 
nepaskiręs, nes, girdi, Susi
vienijime priviso caruku, ku
riems mokslaeiviu likimas 
nerupi.

Taigi aš nesuprantu, kokie 
tie carukai ir kodėl Susivie- 
nijimas duoda jiems valią. 
Šioj gadynėj net karūnuoti 
valdonai nuo sostu numeta
mi, kodėl Susivienijimo na
riai negali išmest iš savo or
ganizacijos tu “caruku?

Ant. R.
II. .

Garbi “Kel.” Redakcija!
Meldžiam suteikti jusu 

laikraščio skiltyse vietą iš
reiškimui musu širdingą ačiū 
gerbiamam tautiečiui F. Žu- 
ravliai, gyvenančiam Haver- 
hill, Mass., Amerikoje, už iš
pirkimą ir siuntinėjimą mums 
“Keleivio.”

Vardan visu, pasirašau 
S. Kvilonas. 

Margionįs, Traku pav.
Vilniaus gubernijos.

III.
Gerbiamoji Redakcija!

Paskesniuoju laiku Jusu 
laikraštije po straipsneliais 
ir korespondencijomis pradė
jo pasirašinėti tūlas Žvalgas. 
Kad nesuklaidinti visuome
nę, priverstas esu pranešti, 
kad Jusu bendradarbis, pasi
rašantis Žvalgu, ir senesnis 
sądarbininkas “Vien.Lietuv
ninku”, “Kovos” ir parašiu- 
sis L. S. S. išleistą knygelę 
“Priespauda darbininku ir 
jos priežastis”, Žvalgas (Ve- 
rax homo, B. Pseudonimas 
ir tt.) vra visai skirta ypata 
ir su dabartiniu “Keleivio” 
Žvalgu nieko bendro neturi. 
Kad išvengti galinčiu iš to 
kilti klaidu — nes dvi skir
tos ypatos, rašančios po vie
nu slapyvardžiu ir išreikšda- 
mos priešingas viena kitai 
nuomones, gali privesti vi
suomenę prie manymo, kad 
ta pati ypata vieną kart vie
naip, kitą kitaip mano ir ra
šo, — todėl ar gerbiamasis 
“Keleivio” korespondentas 
nemalonėtu pasirašinėti kitu 
slapyvardžiu, o Žvalgą pa
likti tam, kam nuo 1904 m. 
jis priguli.

Žvalgas (senas).

Kad jautiesi nesveikumą, nesendyk ligos jei nori būti išgydytu, tad ateik arba parašyk lietuvišku nors ..-t ’i _-v ani, 
kas tau kenkia, o aš

Atsija likusius pagelbėsiu nuo:
ha-mat zm >. užkietėjimo, 8 k&.. dėjimo ir mdirb.mo v5durių, Galve? ekaremą: szirdies, inketų ir j U: č ų Fta**. C- ..

pavimo D d-i oeu->yki no, dyeapenaijod tapgi nu'v jaunystė* kla dų, įgautų ne-vei curnų, sėklos nubėgime, nžsikreč.a į - - t! 
Mv'lA-l.’Ų: ekaut mingų mėnesnių,baltųjų tekė .ir.'. , v so-.:ų moteriszfcų ligų; Lea’bokit kad kiti daktur^i Jtm r • z: .
ži** r j žsieei.ė; e ls ligas. >1 iez kartop.-.s m* ne at szankei, pinui* u regu ki r kitr.r. Kscz k k. ip mok;, ž&~t»u rae. . i z; 
reiaėa pr.*a y.«*u <ryd wPs kurio* yra geri-<u -o t'irė? t j ^i^afą, be ek’rti mo kalu toli gyvenat.

TETYKITE! Mano dabar naujas adresas, todėl ateinant į ofisą, ar rašauj laiškus, vi>.-al.i r; E...: .. rv-m- 
naujo adreso teip: f

DR. F. HARTMANN, 231 YORX CT
Y alandos: nuo 11 iki 5 po piet. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po piet. Vakarais Paa. r Pėt, 7-S.

NAMINE MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokin

tis be mokintojo (apdaryta).........$1.00.
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokin

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

mokintojo............................ 10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rokundą 

su paveikslais (apdaryta) ..................35c.
Pinigus siųskite per Money Order šiuo 

adresu:
P. MIKOLAINIS

Box 62 NEW YORK CITY.

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy
dau pas^kraingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane i 
trepais į viriu tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967 -3 Ric^motst

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

« Palaidas KRAKMOLAS, stovint krautuvėse polen- 
tvnŲ, sutraukia dulkes ir nešvarumus, todėl Jųsų 
skalbiniai esti pilkai-balti arba geltoni.

ARGO yra o-eriansias krakmolas skalbiniams. Galima vartot 
a 1 tą ir karštą. Nusipirk gryno ARGO. Prekė 5c.

JOHN E. NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir Baisamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadvvay, So. Boston.

Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

$42.35
$44.10
$45.70;
$42.35
$50.70

Iš BOSTON į LIEPOJU. Oct. 13. $40.50 
” ” ” Oct. 27. $40.50

Tie visi laivai iš New Yorko. bot prekė ; 
aprokuota pilnai is Bostono: išNew Y< rk i 
$2 50 pigiau. Reikalaujantiem pastoro- Į 
jam Konsuliariškus pasportus.
Tilzit-Hamburg-NewYork iki 
Boston. visa kelionė
Tilzit-Bremen-NevYork iki 
Boston. visa kelionė 
Tilzit-Rotterdam-NewYork 
ki Boston. visa kelionė 
Tilzit-Antverpen-NewYork 
iki Išoston. visa kelionė 
Tilzit.per Anglija, tiesiog į 
Boston, visa kelionė 
Tilzit. per Anglija,tiesiog į 
Bostsn, geresne itnija

Tos prekes vra jau su visomis mokes- 
timis. tavais. užmokesčiu už maistą lau
kiant laivo, ir 1.1.
Libava-NewYork-Boston $47. SS.
Libava-Boston, geresnė linija $47.50. 
Libava-Boston, prastesne linija $43.50.

Per Libavą (Liepoj) važiuojant męs 
šsistoTojam reikalingus gubernskus 
pasportus.

“KELEIVIO”
Agentūra.

28 W. Broadway. So.Bcstop, Mzss.

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

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!
Busduotas kiek 
vienam, kas nu
pirks pas mus 
RusiškoTabako 
už $6.00.

Nieko nuo jų- 
sų daugiaus ne- 
reikalauj ame, 
kad tik patar
tumėt savodrau 
gams pirkti nuo 
mųsų firmos ta
baką. Šitas im
portuotas fono
grafas yra pa
darytas iš ge
riausio metalo, 
turi didelę nike

linę trobą ir labai gerai skamba. Turėdami mųsų fonografą galite sureng
ti namiej puikų muzikos kancertą. Užsuksite tik mašinėlę, uždėsite voliu- 
ką ir galėsite išgirstie tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas, ištrauk
tas iš operą ir operečių, žaidimą daugelio visokių instrumentą pavienių 
ir orkestroje. Klausant tą viską bus malonu netik jums ir jąsą šeimynai, 
bet ir jųsą pažįstamiems ir kaimynams. Mųsų fonografas yra geriausias, 
koks tik dabar gali būti. Už tokį fonografą užmoketumet mažiausiai $12. 
M -s duodame jums tą fonografą suvis dykai. I’risiųskite tik 50c. markė
mis ir męs atsiųsim jums geriausio Rusiško Tabako už $6 ir tą Fonografą 
drauge su voleliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per 
expresą užmokėsite likusius $5.50.

Namie galite išbandytie mųsų fonografą, o jeigu Ijis jums nepatiks, 
tai tralitc sugrąžint mums Tabaką ir Fonorrafą. o męs su grąžinsi m pinigus.

Si dovana yra suprantama ir puiki, m-rn čia jokios rizikos, taigi nau
dokitės. o pamatysite, kad busite užganėdinti.

PASARGA: Meldžiam nosulvginti mųsų firma su kitomis 

ENCLISH ASIATIC TOBACCO CO. 
111-115 E. 7th st., liepi. K., N>w York,|N. Y.
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Vietines Žinios

KECeouiNS
uždėtojas.

i
Vietinių buvo labai 
Bet buvo įsimaišę ir 
taip vadinamų tam- i 

Kada vienas kalbė-

Bostono Gedemino Lietu
vių Ukėsu dr-ja buvo paren
gus pereitoj nedėlioj prakal
bas. Kalbėjo iš eilės Gegu
žis, d-ras Matulaitis, Michel
sonas ir Bagočius. K. Mor- 
kiutė dekliamavo.

Žmonių prisirinko pilnutė
lė svetainė, kiek tik galėjo 
sutilpt. Publika buvo ta pa
ti, kuri visados tokius susi
rinkimus lanko — daugiau
siai iš So. Bostono ir Cam- 
ridge. 
mažai, 
keletas 
sūnelių,
bėtojas pradėjo “prosyt” bib
liją, ypač knygą Genesis, ku
ri tvirtina, buk pasaulis su
tvertas į šešias dienas ir nu
rodė, kad tas viskas tik tuš
čia pasaka, kad toks mus ti
kėjimo pamatas,kaip biblija, 
yra netikęs, kad žmogus grei
čiau išsivystė iš beždžionės, 
negu padarytas iš molio, tie 
tamsunėliai pradėjo kelti be
tvarkę. Bet jiems buvo nu
rodyta, kad jie ir dabar da 
nuo keturkojų nesiskiria. Tas 
didžiumai labai patiko ir pra
sidėjo garsus juokai ir delnų 
plojimai. Tvarklaužiai taip 
buvo tuomi užgėdinti, kad 
paskui sėdėjo nė iš vietos ne
sijudindami, tarsi per mišpa
rus ir, nors popiežiai ir kuni
gija buvo da aštriau kritikuo
jami, nė vienas daugiau ne
drįso atsiliepti.

Abelnai imant, prakalbos 
buvo labai gražios ir publi
kai labai patiko. Prie B. G. 
L. U. D-jos prisirašė, rodos, 
10 naujų sąnarių.

Po prakalbų rengėjai už
kvietė kalbėtojus pas p. J. 
Petravičių ant vakarienės. 
Visi buvo geram upe, todėl 
prie linksmių pašnekėsiu, 
juokų ir dainų, vakaras pra
ėjo labai smagiai.

Į

Spaliu 30 d. vietinė socija- 
listų kuopa svarstė savo su
sirinkime finansinį “Kovos” 
stovį ir priėjo prie to, kad 
reikia suspenduoti dabartinį 
‘ ‘Kovos”administratorių. Xe- 
kurie buvo tam priešingi, bet 
kada klausimas priėjo prie 
balsavimo, visi balsavo už 
suspendavimą. Ton vieton 
perstatytas kandidatas A. 
Zvmontas, dabartinis “Tėvy- 
nes” zeceris. “Kovos” parė
mimui sudėta 16 dolerių su 
centais aukų, bet kol nebus 
išrinktas naujas administra
torius, nutarta pinigų nesių
sti.

r

Daktaras yra geriausiai 
žinomper atliktus jo 
darbus.

Dro Collins’o garsingą 
knygą

VADOVAS 
IN 

SVEIKATĄ

tąpo pripažinta per visus 
kitus Profesorius, kaito 
Didžiausia knygą sveika
tomis visų kitų, kada 
norintsparašytu per kokį 
nori nts daktarą.

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

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

apturėsi tą knygą * 
Dovanai.

TEMYK! TEMYK!
Lenkiškai-rusiškai lietuviškas Aptie- 

korius S. FELDMANAS atidarė Aptieka 
po No. 310 Harrison Avė.. Bostone. Už
laiko visokių gyduolių, tokių pat, kaip 
jus vartodavo! Lietuvoj.

ENTRA! Trejos devynerios, nuo vi
sokių vidurinių ligų.

BRUNDZA A C0..
106 Hillimsbunr. Brooklyn, N. Y.

■ IN^ NEW YORK £* fi V MMEDICAL

TAUTIEČIAI - GINKITE PATS SAVE!
Saugokitės suvadžiotojo daktaro, koris nori išplėšti Jųsų kišianius, padėdamas aukštą prekę už pigų pataraavymą 

ir bledingas gvduolias. — kuris nori Apga.ut Jus ir Jųsų 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 

Jums. Jųsų kentėjimuose. Teip. jagu jis kalba apgarsi
nime savo: “Aš ėsu 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 ligonbuėių, pašalpai kentėjimuose, aiškindami, buk tai “Institutai 
ir ligonbuėiai 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 pasauleje. Vien tik menkučiai ir veidmainiški daktarėliai, pilni savegarbi- 
nimo, bet be medikališko mokslo, loja ant darbąvymosi didžiųjų profesorių, be protiškai užvedėdami, jok ne turi tos Aukštos 
Žinios medikalijoje, kuris vra reikalingas dėl pastojimo į daktarus didžiausiojo pasauleje medikališko Instituto

“THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE”.
7 PPTE7i<šTT^ T)PT k’O • Aukščiausiai moksliški daktarai. The Collins N. Y. Medical Institute, gydo daugiau 
‘ žmonių kiekvieną metą, kaip visi kiti pasaulės daktarai, imant kartu.

1. Dėlto, kad The Collins New York Medical Institute, yra 
seniausiu, didžiausiu, geriausiu ir labiausiai naujagady- 
nišku Institutu Amerikoje.

2. Dėlto, kad The Collins New York Medical Institute, tąpo 
įsteigtas, per gerai žinemą ir gerbiamą profesorių daktarą 
Collins’ą, dėl naudos visų Lietuvių, kaip Am-rikoje. teip ir 
senam krajuje ir ne dėl piniginio uždarbio, bet dėl suteikimo 
pagelbos nelaimingiems-ligoniams ir kad galėtu kiekvienas 
atgauti sveikata savo, kaip galima su menkiausiais pinigi
niais kaštais.

S. Dėlto, kad tie stebėtinai pasekmingi varstai, kuriuos skiria 
garsingi daktarai. The Collins N. Y. Medical Institute yra 
surengiami locnoje aptiekoje iš naujausiu ir aukščiausios 
vertės medikališkų medegų. o kuriąs dėl jų brangumo, ne 
gali įgauti kiti daktarai, jagu gi ir būtu žinomi vardai tų 
paskučiausių, šiądieninių gyduolių, tai ir teip ne žinotu 
kaip jas užrašyt.

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikatą, kreipdamiesi v-pariška". »" 
Viriausio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INST TI

140 WEST 34th STREET

4. Dėlto, kad prekės tų, greit gydančių vaistu yra daug žeme
snės. negu per tuos daktarus.šarlatanus yra statomos už

4 siunčiamus be naudiškus, bledingas vaistus, nes tiems dak
tarams 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. Delta, kad nėra daktaro, kuris galėtu gydyti kiekvieną ligą 
pasekmingai, per tai yra įsteigti institutai ir ligonbuėiai. 
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«ų nusilpnėjimas yra visados, speciališkai ir 
atydžiai peržiūrėtas kuo skubiausiai, o prie tam visados yra 
perrašomi vaistai tie. nr.o kurių -tebėtino pa sek mingamo, 
likos jau tūkstančiai tokim ligų, kaip Jusu, pagydyta.

’-’škn prie Daktaro S. E. Hyndman

NEV.’ YORK CITY
Ofiso valandos: kasdieną r no 10-5 vai. Nedeldieniais ir šventąd. nuo 10-1 vai. po pietų Utamirkais ir nėrnyči.. 7-8 vai. vakare

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

Skaitykit su atyda! 
-------- ( ambridgeport Lietuviška---------  

DRABUŽINE KRAUTUVE
Užlaikom kaip apatinius, taip ir viršu

tinius marškinius, sveterius, kalmerius. 
kaldras, skrybėles ir t. t.

Parduodam visokias patentuotas gy
duoles. Užrašam visokius laikraščius ir 
duodam knygom dideles dovanas, kas 
užsirašys laikraštį. Taipgi parduodam 
visokias knygas.

S. MORKIS & CO.,
719 Main st., Cambridgeport, Mass

M. Galjvan& Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Spf.ciališkvmas.

366 Second So. Boston. Mass
t

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekes “Kelei

vei" sekiančios: 1 colis viena karta 50c. 
1 colis per menesį -31.25c.

Pajieškojimai: Vieną kartą 50c. Norint 
pajieškoti tą pačią ypatą kelis kartus, 
kiekviena tolimesni karta po 25c.

•Keleivio" skaitytojams pajieškojimą 
giminių arba draugų viena kartą perme
tus patalpiname dovanai.

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

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 
galit gauti LAIKRODŽIU. LAIKRODĖLIU. LENCIUGELIU. PUIKIU ŽIEDU, ŠPOKU, 
CALŪKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ. SKR1PKU, KLERKS
IU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU. visokio skyriaus DRUKAV0JIMU1 MAŠINUKIŲ. ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU- 
UNIU LTTARU. ISTORIŠKU ir MALDA-KNYGIU. visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
sinkiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5 tuz. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BILLUA 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. K. WILKEWICB. 115 V. MaRuI Str.,Pnnx1esct Sq. SCRANTON ’L

Rusiszkai-Amerikoniszka

SEVEROS GYDUOLES yra sutaisytos geriausiu aptiekoriu, dirbančiu 
t 

naujausioj musu labaratorijoj.
J

xr

neturi būt kenčiami. Jie gali būt prašalinti labai 
greitai. Nekurios gyduolės pagelbsti tik ant trumpo 
laiko, bet

BALZAMAS PLAUCZIAMS
su toblyčėlėms nuo peršalimo ir gripo yra užtikrinta 

gyduolė. Toblyčėlės greitai perlaužia peršalimo slo
gą ir ją pakrikdo, o balzamas nuramina nervus, paleng
vina kvėpavimą ir panaikina kosulį.

Dvejopo didumo: 25c. ir 5Oc.

J

';»F'
-

Severos va’stus galima gauti aptiekose. Neimk kitokių, reikalauk Severos.

šalia So. Bostono, kaip 
baigiasi D st., statosi milži
niška vilnų sąkrova. Visą 
popietį P. Trečiokas rinko iš
barstytas aplinkui anglis. 5 
vai., kada darbininkai visi 
nuėjo namon, jis drauge su 
kitais vaikais inėjo į stato
mąjį namą pasirinkti malkų 
ir per neatsargumą įkrito į 
neaptvertą elevatoriaus šu-

Pereitoj sąvaitėj vietinė , linb
165-ta S. L. A. kuopa turėjo 
nepaprastą susirinkimą, kur “Tėvynė,” kaip girdėjome, 
svarstyta daug visokių tau- už dviejų nedėlių persikels 
tiškų reikalų ir tarp kitko 
nutarta suspenduoti centra- 
lišką S. L. A. valdybą už su- 
klastavimą balsų laike no
minacijos. Jeigu kitos kuo
pos tam pritars, tai tuojaus 
bus apskelbti nauji rinkimai 
ir išrinkta nauja valdyba. 
Smulkmenos ir motyvai to 
nutarimo bus apskelbta ofi- 
cijališkai.

Petras Trečiokas, 11 mėty 
vaikas, įkrito pereitoj sąvai- 
tėj į tuščią elevatoriaus šuli
nį, susiskaldę sau galvą ir 
tuoj mirė. Tėvai užsimušu- 
sio va;ko gyvena 'So. Bosto
ne, 169 Silver st.

Panedėlį “Keleivio” redak
cijoj buvo “ŽmoniŲ Univer
siteto” lektorių susirinkimas 
ir svarstyta jo programas. 
Bet susirinkimas buvo ne
pilnas ir tas klausimas ati
dėta ant kito karto. Nutar
ta tik prirengti lekcijas ir 
apie vidurį šio mėnesio pra
dėti viešą darbą. Pirmuti
nė lekcija turbut bus lapkri
čio 20 d., 2 vai. po pietų, L. 
U. Kliubo svetainėj po No. 
339 Broadway, So. Boston; 
skaitvs Michelsonas; tema:•7

jūrių telegrafas.
1

Severos
Šv. Gothardo Aliejus

yra labai branginamas linimentas 
dėl užmušimo skausmo, prašalinimo 
užsidegimų ir sumažinimo sutinimų. 
Dėl sergančiu ir besigydančiu jisai 
prašalina sustingimą kūno ir paleng
vina skaudėjimą muskulu.

PABANDYK JI!
Kaina 50c I

Severos
Gyvasties Balzamas

sudrutina abelnai visą nusilpusį 
organizmą. Šitas balzaaias’yra užtik
rinta gyduolė nuo sunykimo jaknų, 
kasos, tulžies ir malerijos. Atgaivi
na kraują kiekvienoj dalyj kūno ir 
suteikia progą dirbti harmoniškai.

PAIMK JI!
Kaina 75c

Teisingas daktaro patarimas dykai
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Vienatine be persedimo tarp 
Amerikos ir Liepojaus.

Rusian American MailSteamers

Prekės laivakorčių (šifkorėiu).
Į Roterdamą: Į I.iepojų: •
$31.00 — Illkliasos — $38.00 
333.00—pageri n t a k liasa—$40.00 
$43.00 - II kliasa B -- $50 00 ■ 
$50.00- II kliasa A —-360.00 ’

Iš Liepojaus i Nevv l’orką:
U kliasa A $57.50 — II kliasa
B $52.50.111 kliasa $41.00. Apart 
visoko keliauninkai (emigran- ‘ 

<4? tai) III kliases moka ?4.(N) ’ak- 
stj.paskirtu Amerikos valdžios.

A. E. JOHNSON & CO.
•oėį Gen. Pass. Agent,

2 27 Broadway, New York, N.Y.
11 -KKce o «•>:«> TNa • I.

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

William C. Bruzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA

karta pas mus atsilankys. 
To niekad nesigraudys: 

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

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

Nonth Boston, Mass.

i

TEIMV.IALSIA ir geriausia

Aptieka
Sula some Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W Broadvvay kampas Dor 
chesterave. So- Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perexpresą gyduoles prisiusim
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