
[“KELEIVI S’H'
LITHUANIAN WEEKLY 

Published by t
J. G. Gegužis & Co. 

EVERY THURSDAY IN BOSTON, MaSS. 
Represents over 4.UOO Lithuanians 

! in the City cf Boston, 50,000 in
E3 N'ew Encland, and about 

400,000 in the United Statės.
The Best Advertising Medium. 
Advertising rates on application.
Ali communications should be 

addrvssed to:
“KELEIVIS”

Į^28B’way, S. BOSTON, MASS.MASS. Ir=r=-r=^&.

□

DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS
Leidžia

J. G. Gegužis ir draugai.
PRENUMERATA METAMS: 

Amerikoje................................. $1.50
Kanadoje ir užrubežiuose.... $2.00

S PUSEI METŲ:
I Kanadoje ir užrubežiuose   $1.25 
.II Amerikoje...................................90c.

U Apgarsinimu kainos klausk laišku.

S
Kreipiamies su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

“KELEIVIS” 
^28 B way, S. BOSTON, MASS.

Teienhono No..
1 ’O* TU So. Boston “56-5

SO. BOSTON, MASS., 10 LAPKRIČIO (November), 1910 m. Telephone: I
.. EnTFREIi SRCOKn-CLASR M.ATTF*' * Pvpvf’apY 23, 10CF, A'1' ‘AT ’’O£TON, TTNVRR ”HK A ct <»v CONGRR«« OP 3. 1^79/’ <56 5 •

OKIOS ŽINIOS Tė vas- paleistuvis.
Kaip praneša iš Jaltos, tūlas 

Balanny apkaltintas tame, 
kad jis laike dviejų mėty gy
veno su savo duktere, nuoIS RUSIJOS

Nutarė mokyklas uždaryti, kurios.turėjo> vaiką ir mėgi-
Dėlei rusų administracijos 

pareikalavimo, kad visose 
tatarp mokyklose butŲ Įves
tas išguldinėjimas rusų kal
boje, visuotinas tatarų drau-

no išžaginti antrą dukterį,— 
nuteistas 10 m. katorgan.

Generolas areštantŲ ro
tosna.

Novočerskaske už valdiškų 
gijų atstovŲ susirinkimas nu- pinigų išaikvojimą buvo pa
tarė uždaryti savo visas mo- traukti kares teisman gene- 
kyklas iki tas klausimas ne-, rolas Teleševas, pulkinikas 
bus peržiūrėtas Durnoje.

Šventikas-užmušėjas.
Astrachaniuje seniai gyve- ‘dokumentų padirbimą), 

no tūlas šventikas, Jonas 
Sevčenko, 65 metŲ senis-na- 
šlys. Prie jo-gi kaipo patar
nautojos gyveno 2 našlės; 
motina su dukterimi. Pra
ėjusią savaitę jos naktį tapo 
užmuštos. Kaip pasirodo, 
tai padaręs šventikas Jonas, 
kuris jau 10 metu turėjęs 
meilės ryšius su tąja dukte
rimi. Dabar-gi, matydamas, 
kad ji paleistuvauja ir gir
tuokliauja su kitais, jis ją 
užmušė, o kad nebūtų liudi
ninku, nukirto ir motiną. Už
mušėjas areštuotas.
Sprogstančios medžiagos 

sandelis.
Baku, spaliŲ 2 d. policija 

užtiko sprogstančios medžia
gos sandelį. Rasta 160 pa
tronu, 195 prietaisŲ dėl bom
bų, 255 knatŲ dėl bombų, 8 
svarai bikfordo virvučių, 120 
stiklo dūdelių, 3 svarai Ber
dano šratų, 35 Mauzero pa
tronai ir 2 netikros pašportų 
knygelės.

■C t

Vienuolyno perdėtinis kal
tinamas nedorybes 

papildyme.
Novgorode, Skovorodo vie

nuolyno broliai suteikę skun
dą ant to vienuolyno perdė-1 
tinio Natanaelo, kurį jie kai- į 
tina, kad jis nedorai gyve
nęs, t.y. paleistuvavęs. Na- 
tanaelis tankiai rengdavęs 
paleistuvavimo vakarus Pe
terburge, o taip-gi ir pačia
me vienuolyne jis atvirai pa
leistuvavęs ir turėjęs neda- 
leistus ryšius su tūla valstie
čio mergaite ir kitomis mo
terimis. Taigi nevien tik 
Čenstakavos vienuoliai mėg
sta svetimoteriauti.

rolas Teleševas, pulkinikas 
Popovas ir kariumenės seniu-, 
nasScečkovas(abu pastaruoju 
bavo patrauktu teisman dar

Kratos ir suėmimai.
Peterburge Nikalojaus ge

ležinkelio stotyj susekta ge
ležinkelio tarnaujančių orga
nizacija, kuri jau ilgai vogė 
iš stoties prekes. Kaip pa
sirodė, jie pavogė jau už 50,- 
000 rub. Jų vadovas, B ragi
nąs suimtas. Laike kratos 
pas jį rasta 8 netikros kvi-

Karės teismas nutarė jiem į 
atimti teises ir pasmerkė juos 
areštantų rotosna: Teleševą 
5 metams, Popovą 3 metams į 
ir Šcečkovą 4 metams.

Negirdėtas atsitikimas.
Šiose dienose Peterburge 

pas dukteris generolo P. pas
tojo už tarnaitę 17 metu mer
gaitė Michailova. Kadangi 
šeimininkės labai blogai su 
ja apsieidavo, tai ji atsisakė 
nuo vietos ir pareikalavo at
lyginimo už ištarnautą laiką. 
Supykusios seseris P.pradėjo 
Michailovą mušti, o kada ji 
ėmė šaukti pagelbos. atidarė 
langą ir išstūmė nelaimingą
ja. Su baisiu klyksmu naši- 
kabino Michailova augš- 
tume šeštojo gyvenimo (eta- 
žo), nusitvėrus už lango ge
ležų... Bet viena iš seserŲ 
pakirto jai pirštus ir nelai
mingoji mergaitė nukrito iš 
tokio augštumo ant akmenų 
ir taip susidaužė, kad tuo
jau pasimirė. z

Dvi motinos vienam kū
dikiui.

Šiomis dienomis tūla Min-! 
taujoj gyvenanti moteriškė 
atėjusi pas vietinį pristavą ir 

i skundėsi, kad jai nesant na
mie, pavogta jos 5 met. am- į 
žiaus vaikas. Policijai pasi
sekė surasti vagį, bet pasiro
dė, kad tas vagis buvo to kū
dikio tikroji motina, kuri tą 
kūdikį buvo pirm šliuoo pa
gimdžiusi ir tuomet suteiku
si ji tą savo kūdikį anai mo- i 
teriškei auginti. Bet kadan
gi ji dabar ištekėjusi, tai ji 
norėjusi savą kūdikį pasiim- j 
ti atgal, bet svetimoji moti
na nesutikusi su tuo ir todėl 
ji savą kūdikį pavogusi. Pa- 
£ liaus svetimoji motina pa-

vusi teisman skundą, kad
pavogtasis kūdikis butŲ jai i 
sugražintas atgal.

Mergina surakinta re
težiu osna.

Taškente tūla motina-gir- 
tuoklė, surakinusi savo 16 m. 
dukterį retežiuosna ir mari
nusi ją badu todėl,kad duktė 
neduodavo motinai pragerti 
savo pinigus, ką mergaitė 
uždirbdavo tarnaudama. Po-t • • •• i x UZ.U1I uuav u utį iiu.uuaiHu.1 vtos, su Kuriomis jis butų pa- ycjja nelaimingąją paliuo- 

ėmęs neseniai atėjusius ja- gavusi iš retežiu, o žvėriško- 
vus, kainuojančius 16 tuks- ji motina patraukta atsako- 
tančiŲ rub. I mybėn.

Permainos Prancūzijoj,
Kaip skaitytojams žinoma, 

kelios sąvaitės atgal Francu- 
zijoj buvo prasidėjęs abelnas 
geležkeliečiu streikas, kuris 
iš pirmos dienos atsižymėjo 
savo triukšmingumu.

Ministerių pirmininkas 
Briand, soči jalistiškos pakrai
pos žmogus, ir turintis ne
mažą įtekmę tarp darbinin
kų, pasidarbavo šitam atsiti
kime taip, kad streikas užsi
baigė. Prie to, žinoma, pri
sidėjo ir visas ministerių ka
binetas, kuris taipgi daugiau
sia iš socijalistiškų elementų 
Briando buvo suorganizuo
tas.

Kada Briand stengėsi strei
ką numarinti, jam niekas ne
prieštaravo, bet streikui pa
sibaigus socijalistai darbi
ninkai ėmė ant jo užsipuldi
nėti, kad jis tarnaująs dau
giau kapitalistams, negu 
darbininkams.

Tuomet Briand atsisakė 
nuo tarnystės, o su juom re
zignavo ir visas ministerių 
kabinetas.

Prezidentas Faillieres pri
ėmė tą rezignaciją, bet pa
prašė, kad Briand suorgani
zuotų naują kabinetą, vie
ton atsisakiusio. Briand ant 
to sutiko.

Dabar eina gandas, kad 
į tas naujas Briando suorga
nizuotas kabinetas ketinąs I . . .išleisti įstatymą, kuriuo vie
šų įstaigų darbininkams vi- 

i sai bus draudžiama strei- 
įkuoti. O viešomis įstaigo
mis skaitosi: geležinkeliai, 

i pačta, telegrafas ir t. p. Tik 
Į užeina abejonė, ar darbinin
kų unijos panorės tokį įsta
to mą pildyt?

Bruzdėjimas Ispanijoj.
Barcelona, Ispanija. — Iš- 

! einant ne unijistams darbi
ninkams iš vienos dirbtuvės, 
streikieriai pradėjo į juos 
šaudyt ir tris žmones sužei
dė.

Generališkas streikas Sa- 
badell’e darosi vis pavojin
gesnių. Viename streikuo
jančiųjų susirinkime, kur į 
karštos prakalbos buvo lai-' 
komos, nutarta išeiti su de
monstracijomis ant Barcelo- 
nos.

Anarchistiška ir revoliuci- 
joniška literatūra šaukia 
žmones prie ginklo. Kasdie
ną laukiama revoliucijos. 
Socijalistai varo antimilita- 
rišką agitaciją kaimuose ir 
miestuose, ir žmonės prade
da jau nebeiti kariumenėn 
tarnauti. Net'armijoj ta pro
paganda prasiplatino.

Cholera Anglijoj.
Londonas.—Visą miestą a- 

pėmė panika, kada sveikatos

Į

komisija apskelbė, kad Lon
dono prieplaukoj atrasta 

: choleros ženklai. Dokuose I
atrasta trįs nustipusios žiur
kės su choleros bakterijomis. 
Spėjama, kad tas žiurkes at
vežta iš Italijos ant laivų.
Orlaiviu iš Anglijos į Vokie

tiją.
Londonas. — “Daily Gra- 

įphic” balionas, kuris išlėkė 
iš Londono su tikslu padary
ti ilgiausią kelionę, kokia tik 
buvo ligšiol žinoma, nusilei
do netoli nuo Kerhoffen, Vo- 
kieti joj. Oriai vininkai kal- 

i tina netikusį orą, kuris juos 
privertė taip greitai nusi- 

. leisti.
į Išvarė paskutinius jėzuitus.

Lisbona.—Pereitoj sąvai
tėj da 50 jėzuitų iškraustyta 
iš čia. Jie išvažiavo į Ho- 

: landiją. Buvo tai paskuti
niai jėzuitai.

Reformos Portugalijoj.
Lisbona. - Soaliu 5 d. bu-X *

vo apvaikščiojama respubli
kos 'steigimo šventė ir paliuo- 
sucta visi politiški kaliniai, 

pa: iuosavimo politišku 
m u, sumažinta iki vienai 

kriminalistu

Prie 
kal’m.., . 
trečdalis. 
skaič’ ns.

Apart 
ja įvedė 
ligšiol nė 
viešpatyst 
daba: 

j ne vieno 
Kunigaikščiai, grafai, baro- 

; nai ir kiloki titulai panaiki- 
• narni.j -

D-ro Crippeno da nekars.
London.— D-ras Crippen, 

kuris už pereitoj sąvaitėj li- 
; kos pasmerktas ant pakori
mo už nužudimą savo pačios, 
padavė apeliaciją jo bylą per- 
žiurėtŲ iš naujo, kad jisai 
esąs nekaltas. Bet teismas 
6 d. spalip tą prašymą at
metė ir 8 d. spalip Crippen 
turėjo būt pakartas.

Bet štai 7 d. spaliu ateina 
iš Amerikos telegramas, kad 
d-ro Crippeno pati gyvena a- 
pie Chicago. Tą žinią aps- 

: kelbė Philadelphijos dienraš- 
ičiuose Chicagos advokatas 
' Francis T. Tobin. Anglijos 
valdžia, gavusi tokį praneši
mą, Crip’oeno pakorimą ati
dėjo, kol bus viskas ištirta. 
Caras pas kaizerį mečiuose.

Berlynas.—Pereitoj sąvai
tėj Mikė apsilankė pas kai
zerį į Potsdamą, kur broliš
kai likos pasveikintas ir ilgai 
abudu kalbėjosi apiepolitiką. 
Geležinkelio stotis ir visos 
gatvės, kuriomis caras va
žiavo, buvo apstatytos šni
pais ir kariumene taip, kad 
pašaliniams nebuvo galima 
tą paukštį nė pamatyt.

Ubagų maištas.
Londonas. —BeturčiŲ prie

glaudos namuose 60 ubagų 
pakėlė riaušes prieš varžan
čius juos toj prieglaudoj įsta
tymus. Keletas prižiurėtojŲ 
sužeista ir be maž-ko nesu
griauta namas.

to vitko Portugali- 
mczHŲ lygybę, ko 

vienoj Europos 
tej nebuvo. Nuo 

Portugalijoj nebus jau 
įduoto žmogaus.

IS AMERIKOS. darbo. Kapitalistiški laik
raščiai tuoj paskelbė, kad 
streikas jau užbaigtas. Bet 

Bandyta nunuodyt moterį; ištikrųjų dalykai kitaip sto- 
vyskupas įpainiotas.

Richmond, Va.—Turtinga 
farmerka Katherine Gould, 
kuri neseniai persiskyrė su 
savo vyru ir viena gyveno 
ant iarmos Blue Gap, atva
žiavo aną dieną į Lynchbur- 
gą, ir pasidavė daktarams iš
tirti ar... neužnuodinta ji. 
Ji esanti persitikrinus, kad 
jai užduota nuodŲ. Dakta
rai ištyrė, bet jokiŲ ženklŲ 
nerado. Bet moteriškė ne
tikėjo ir vis tvirtino, kad ji 
yra užnuodyta. Vėliau pa
sklydo gandas, kad diena 
pirm to pas minėtą gyvanaš
lę buvo vyskupas Van de Vy- 
ner ir kun. Hannigan. Tuoj 
pradėta juos tardyt. Bet 
vyskupas su kunigu ginasi, 
kad jie ten tą naktį nebuvo.
Visuotinas vežėju streikas 

galimas.
New York.— Dabar daly

kai čia stovi taip, kad visuo
tinas vežėju streikas rodosi 
neišvengtinas. O jei prie to
kio streiko prieis, tai viskas, 
kas tik ant ratŲ, išskiriant 
gatvekarius, sustos. Tas bus 
protestu už nepripažinimą li
nijos.

Ekspresinės kompanijos at
virai pranešė, kad organizuo
to darbo jos visai nepripa
žįsta ir jokiŲ atstovŲ nuo vė
žėj ų unijos nepriims.

Streikas skaudžiai atsilie
pia ant vietinės pirklybos, 
todėl New Yorko pirkliŲ 
draugija pakėlė prieš ekspre- 
sų kompanijas protestą.

Policija areštuoja socija- 
iistus.

Los Angeles, Gal. — Perei- i 
toj subatoj policijos kapito
nas su dviem policistais a-' 
reštavo socijalistŲ automobi
lių, kuriame socijalistai kai-1 
bėtojai važinėjosi su muzika * 
gatvėmis ir agitavo už savo

vi. Streikas tęsiasi pilnam 
savo išbujojime ir toliaus. 
Išviso streikuoja apie 45,000 
rubsiuviŲ.

“Prezidentas Rickert tu
rėjo tiesą daryti su darbda
viais sutartį ir už save pasi
rašyti po ja” — pasakė viena
me susirinkime Robert Mo- 
ren, vietinių lokalų vadas,— 

j “bet nuo straikierių prigulė
jo ar tą sutartį priimti, ar 
atmesti. O jie išsirinko pa
skutinį — atmetė”.

Laimė ar nelaimė?
Memphis, Tenn. — Tūlam 

G.Youngui besnaudžiant val
katos uždegė medinę jo koją. 
Young persigandęs šoko jieš- 
koti išsigelbėjimo. Mėtyda- 
mos į visas puses jis įpuolė į 
upę ir bemaž ko nenuskendo, 
bet užgesino savo koją.
Mergina sumušė plėšiką.
Fitchburg, Mass.—Nešant 

j $1,500 pinigų išmokėt D. M. 
Dillon kompanijos darbinin
kų algai,ant Miss Jannie Ha- 
ckett užpuolė plėšikas ir no- 

’ rėjo tuos pinigus ant gatvės 
atimti. Bet mergina taip plė- • 

i šiką sumušė, kad policija jį 
Į paskui lengvai pažino ir su- 
lėmė.
Pančiakos gali būt geros ir 

už $50.
Nevpoit, Ark.— Newpor- 

to miestas išreiškė papeiki
mą savo pilietėms, kurių dau
gelis nešiojo po $100 pančia- 

i kas, specijališkai darytas Pa- 
' ryžiuje. Tai bereikalingas 
aikvojimas pinigŲ. Pančia- 

!kos, girdi, gali būt užtekti
nai geros ir už $50. Bet kas 
to klausys? Amerikonės žino, 
kad ir išreiškusiems tą pa
peikimą gražesnės pančiakos 
geriau patinka -..

Keistas vyras.
Sterling, III. — Pavietinio 

biuro viršininkas, James Con- 
partijos gubernatorių, kaip padavė į teismą peti
tai daro republikonai ir de-. prašydamas, kad duotŲ
mokratai. Ant automobi- persiskyrimą su pačia,
liaus buvo iškabintas veliu- kuri nesiredo taip,kaip kitos 
kas su užrašu: “We did it in moterįs, pagal naujausios 
Milwaukee, and we can do it mados, Kas daro jam gedą, 
in California.” Policijai, : Ar ne keistas gi iš jo vyras?., 
matomai, nepatiko, kad so- Skys Rooseveltą. 
cijalistai giriasi su Milwau-j New Haven, Conn.— Tei- 
kee. Ji nuplėšė tą veliuką sėjas S. E. Baldwin, demo- 
ir areštavo kalbėtojus, ku- kratiškas kandidatas ant gu
riuos paskui vienok paleido. bernatoriaus, praneša, kad 
su ta išlyga, kad ant ryto-I rinkimams pasibaigus jis 

I • . . • . • " skŲS T. Rooseveltą už ap
šmeižimą jo ypatos.

Iškasė 5 lavonus.
Montgomery, Ala. — Spa-

t 
f

jaus stotų į teismą.
RubsiuviŲ streikas.

Chicago, III.—Tarptautiš- Į
kos rubsiuviŲ unijos prezi- lių 4 d. anglių kasykloj, leur 
dentas, T. A. Rickert, be tą patį rytą buvo atsitikus 
darbininky žinios pereitoj ekspliozija, atkasta 5 lavo- 
subatoj padarė su darbda- I)ra<Įžios sakyta, kad
viais sutartį, paga! kurios
streikas turėjo būt užbaigtas angliakasius paskui suskai- 
ir panedėlije, 7 d. spaliŲ, čius, pasirodė, kad tik tie 
darbininkai turėjo grįžti prie penki buvo užmušti.

K



KELEIVIS.

Bostono rubsuvi.j unijos 
nariai prašo mus pranešti, 
kad šiomis dienomis į Bosto
ną buvo atvežta daug darbo 
iš Chicagos dirbtuvių, kuriu 
darbininkai streikuoja. New 
Yorke esanti tam tikra agen
tūra, kuri specijališkai tu 
darbu siuntinėjimu užsiima. 
Ta pati agentūra prisiuntusi 
ir Bostono dirbtuvėms strei
kuojančiu darbininku darbą. 
Už darbą mokama dvigubai. 
Bet Bostono rubsiuvai daži- 
nojc. jog tai darbas iš Chi- 
cagcs, ir atsisakė jį dirbti.

Bostoniečiai meldžia ir ki
tu miestu, kaip tai Baltimo
re, Philadelphia, Brooklyn ir 
1.1., kur daug lietuviu rub
siuvių yra, kad nedirbtu Chi
cagos rubsiuvių darbo, kol 
nepasibaigs tenai streikas.

“Draugas” (No 44) prane
ša, kad kaip gausiąs naujas 
raides, kurios esą jau užsa
kytos, išeisiąs didesniame 
formate, anglišku dienraš
čiu pavidale. Tuomet busią 
galima sutalpinti visus raš
tus, kuriu daugelis dabar ne
gali tilpti dėl vietos stokos.

Stebėtina, kaip “Draugas” 
padidėjęs galės išsiversti? 
Iš tikru šaltiniu mums teko 
girdėti, kad neseniai New 
Yorke buvo visų “drauginiu” 
kunigu susivažiavimas, ku
riame pasirodė, jog ir dabar 
prie “Draugo” nemažai rei
kia pridėt.

Taipgi verta pastebėjimo 
ir tai, kad tas pats “Drau
go” No. 44 visą savo pusę 
pašvenčia ‘ ‘bedieviu” kriti
kavimui. Kun. Dragunavi- 
čius kad jau duoda, tai duo
da tiems “netikėliams.” Ten
ka ten ir Vidikui, ir Michel- 
sonui, ir Bagočiui, o už visus 
daugiausiai—d-rui Šliupui.

Bet visgi skaitant visą tą 
“šurum-burum” reikia pri
pažinti, kad teisingi d-ro 
Šliupo žodžiai: “Jeigu ne męs 
laisvamaniai, tai kunigai nė 
vieno straipsnelio neparašy
ti}.” o dabar net “Draugą” 
reikia didint, nes jau per
daug laisvamanvba pradeda 
viešpatauti.

‘ ‘šaltinis” No. 41 praneša, 
kad be Dievo negali būt do
ros. Kad patvirtinti, jog 
kalba teisybę, jis ima kelia- 
tą žmogžudžiu, užmušusiu 
Lukšiuose dar vieno ūkininko 
darbininką, kaipo faktą, kad 
tai pirmeiviu vaisiai. Kodėl 
pirmeiviu? Todėl, kad “Šalti
nis” sužinojo, jog tie žmog
žudžiai netikėjo Į Dievą.

Gali būt, kad jie ir netikė
jo į Dievą, bet ar tai dėl to 
jau jie buvo ir žmogžudžiais? 
Ar tikintieji žmonės tokiais 
negali būti? Faktu toli ne
reikia jieškot. Paimkim tik 
Čenstakavą! Ar ten ne ku
nigai buvo žmogžudžiais? Ar 
ne kunigai apvogė tą “ste
buklingą” paveikslą? Ar ne 
kunigai svetimoteriavo? O 
jeigu tos visos niekšystės yra 
tikinčiųjų kataliku—ir dagi 
pačių kunigu darbais, tai ga
lima pasakyti, kad prie tokių 
darbų veda tik jusu tikėji
mas; tokiais šventvagiais ir 
apgavikais gali būt tik kuni
gai; tokiais ištvirkusiais pa
leistuviais gali būt tik jusy

konfratrai. Jie skelbė pa
sauliui Marijos paveikslo 
stebuklingumą,klaidino tam
sius žmones, lupo iš ju au
kas ir naktimis jas prager
davo. Kurgi čia Dievo ap
sireiškimas, kur Panelės šv. 
stebuklai? Ji nė necyptelė
jo, kada plėšė nuo jos barn- 
genybes.

Polemika ir 
Kritika.

“Tautiška” ir “tarptau- 
tiška.”

Priežodis sako: “Kur dvi 
nuomonės nesutinka, ten tu
ri įsikišti trečia.” Todėl leis
kit ir man įsikišti tarp “Kel
eivio” Redakcijos ir p-lės 
Zigmančiutės nuomonių.

Viename “Kel.” numerije 
p-lė Z. pagyrė savo ko
respondencijoj Bristolio lie
tuvius, kad tie atsisakė su 
lenkais draugauti. Redak
cija trumpai pastebėjo, kad 
ir su lenkais geriau draugau
ti, negu pyktis. “Keleivio” 
No. 43 randu jau už tokį pa- 
tėmijimą ilgoką p-lės Zig
mančiutės pabarimą Redak
cijai. Redakcija, girdi, iš 
tautiškos mano koresponden
cijos padarė tarptautišką.

Leiskit man dabar p-lės Z. 
užklausti, kas yra “tautiš
ka,” o kas “tarptautiška?” 
Ji vadina tautišku buvusį 
Clambake’ą, kur lietuviai 
kalbasi apie savo tautos rei
kalus, dainuoja tautiškas dai
nas, linksminasi ir t. t. Te
ko man būti tame pat Bris- 
toiij ant tokio Clambake’o. 
Nieko ten tautiško nemačiau. 
Užsimokėjau 75c įžangos... 
alus dykai, bet aš mažai jo 
vartoju. Nekurie to skysti
mo prisitraukę tankiai tau
tišką pakaušį pramuša. O 
tas, man rodos, daug blo
giau, negu kad lenkai atėję 
užtrauktų savo “Ojczyzną.” 
Žodžiu sakant, tame “Clam- 
bake” tautiškumo yra tiek, 
kiek paprastoj gertuvėj, kur 
lietuviai kviečiami ant “tau
tiško” alaus arba tokių pat 
cigaru. Tokiais “clambake’ 
ais” tautos nepakelsime, kur 
mus žmoneliai užsimokėję po 
75c stengiasi už tuos pinigus 
alaus išgerti, kad neturėti 
skriaudos. Tokie “pasilink
sminimai” tik demoralizuoja 
žmones. Kiek buvo pareng
ta prakalbų, teatrų, koncer
tų, o žmonių tesusirinkdavo 
tik po 40—50. Prakilnesnių 
darbų jie nesupranta. Kal
bėtojams arba aktoriams pri
sieina kalbėti į tuščias kėdės, 
o lėšas visuomet prisieina 
rengėjams iš savo kišeniaus 
apmokėti. O vis tai padaro 
“tautiški” clambake’ai. Tas 
paprotis pas lietuvius Ame
rikoj visur išsiplėtojęs; retai 
yra tokis balius, kur nebūtų 
svaiginančių gėrimų. Tokie 
baliai daugiausiai platina 
girtuoklybę. kuri pas lietu
vius ir taip jau užima pirmą 
vietą.

Newbritainietis.

Pamėgo Lietuvos duonutę!
“Keleivio” No. 39 koks- 

ten Provokatorių įDoros Ne
mylintis išpila visą tulžį kar
tumų ant mano galvos už ko
respondenciją tilpusią “Ke
leivyje” No. 31, kurioje aš 
išdrįsau papeikti plėšikųeks- 
proprijatorių darbus. Jis už-

sipuola su visu perkūnišku'ja tas faktas, kad rašant man
tą korespondenciją pasiutu
siai pradėjo juos gaudyti po
licija ir dėlei jų jau padarė 
daug kratų ir areštavo gana 
daug žmonių, suvis nekaltų.

smarkumu, be jokios logikos, 
bet stačiai drebia jam ant 
liežuvio atėjusiais žodžiais. 
Išvadina manę provokato
rium, gudresniu net už patį 
Azevą ir antgalo man pasiū
lo vietą pas patį carą...

Taigi dėlei nusiplovimo tų
jų purvų. priverstas esu vie
šai per laikraštį atsiliepti ir 
nurodyti žmonėms, kame tie 
mano toki biaurųs purvini 
darbai. Pirmiausia turiu 
pasakyti, kad Štrimas, kaip 
aš apie jo suėmimą rašiau 
“Keleivio” No. 31, nebuvo 
jokiu revoliucijonierium ar
ba šiaip žmogumi, kuris bu
tų dirbęs dėl apšvietimo ar
ba naudos savo tėvynės ar 
darbininkų, bet buvo stačiai 
žiauriu plėšiku, kiek aš apie 
jį žinau Lietuvoj jam esant. 
Kad valdžia gana gerai žino
jo apie jo tuos “gražius” dar
bus, liudija ir tas, kad dau
giau, kaip pusė metų, kaip 
jo gana smarkiai jieškojo, o 
juk jis politiškai nebuvo nie
kur nusikaltęs ir apie tą da
lyką jis niekados nesirūpino. 
Atkartoju: vedė gana ištvir- 
kusį gyvenimą. Keliatas są- 
vaičių tam atgal, jis nusinuo
dijo kalėjime, varant iš Kal
varijos į Suvalkus.

■ Kas link kitų dviejų plėši
kų parsidangiusių iš Ameri
kos, tai tegul p. Pr. D. N. 
nekėlia jų taip augštai ir ne
stato aniuolais. 
gana daug nurodyti jų 
šventų” darbelių, bet 
riu būti taip keliamas 
dangės už mažniekius 
mėgstu nešioti p. Pr. 
teikiamų man titulų, 
suvis neužsipelniau. Kad vi
si aplinkiniai žmonės apie jų 
pasirodymą Lietuvoj žinojo 
pirmiau ir pranešė tuoj poli
cijai, (nes tuoj pradėjo savo 
užmanymus vykinti,) kad 
juos apgintų nuo tokių ne
prašytų svečių, negu pasiro
dė ta žinutė laikraštije. lindi
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kija. Kada Brooklyne buvo 
cukemės darbininkų strei
kas, tai tūlas kunigėlis dali
nęs lapelius, kad streikas jau 
pralaimėtas ir kad darbinin
kai grįžtų prie darbo, nes 
paskui jo negaus.

Antras kalbėjo Šukys, ku
ris taipgi išrodinėjo darbinin
kų vargus. Prakalbos žmo
nėms patiko. Uždengimui 
lėšų surinkta $4.91.

Ant galo kalbėjo drg. An- 
tonov pribuvęs iš Bostono. 
Jo kalba taipgi labai patiko 
klausytojams.

Lapkričio 19 d. “Darbinin
kų Teatrališka kuopa” statys 
ant scenos triveikmę dramą 
“Paskutinę Bangą” ir trilio- 
gą “Tiktai niekam nesakyk.” 
Pelnas skiriamas lietuviškam 
knygynui. Perstatymas bus 
Ciurcaks Hall’ėj.

K. Nasutavičius.
New Britain, Conn.

Bristolio lietuviai surengė 
čia vakarą su perstatymu 
komedijos “Amerika Pirti- 
je,” o prie to da buvo dainos 
ir deklamacijos. Aktoriai at
liko savo roles pagirtinai, ir 
vakaras buvo gražus, bet 
žmonių buvo vos apie 40. 
Reiškia, New Britain’o lie
tuviai da nesupranta teatro 
vertės. Vietinė teatrališka 
kuopa rengias pastatyt ant 
scenos “Dėdė Atvažiavo” ir 
“Zylė galvoj, velnias uode
goj.” Girdėjau, kad aktoriai 
savo roles jau moka gerai.

Vietinis klebonas (labai 
nemyliu apie kunigus rašyti) 
su “Keleivio” padidinimu 
gavo truputį daugiau darbo, 
nes pradėjo garsint savo pa- 
rapijonams, kad kas jį skai
tys, tam nereiksią nė išpa
žinties, nes išrišimo tokiam 
jis jau negalįs duoti!

Lietuviai darbuojasi gerai. 
Liet. Ukėsų Nepr. Kliubas 
turi suvirš 200 narių ir neto
li visi turi pilietiškas popie- 
ras; girdėjau, kad atsišaukė 
į visus lietuviškus kliubus 
Conn. valstybėj, kad susivie
nyti į vieną organizaciją ir 
išvieno veikti politikoj. Tas 
užmanymas vertas pagyri
mo.

S. L. A. 34 kp. nupuolė ant 
narių dėl netikusio praėjusio 
seimo pasielgimo; daugumas 
atsimeta jau dabar, o kiti 
dar laukia naujų metų, tikė
damosi centrališkos “malo
nybės.”
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Springfield, III.
Po streikų angliakasvklo- 

se darbai eina nepergeriau
siai. Gerai dirba tik ar du 
šaftai (o jų čia randasi 24). 
Atvažiavusiems iš kitur taip
gi nelengva darbą gauti. Lie
tuviai šiais laikais čia žymiai 
dauginasi. Daugiausia jų pri
buvo iš kietųjų anglių kasyk
lų iš Pennsylvanijos. Sugrįž
ta ir tie, kurie per streiką bu
vo kitur išvažiavę. Veikles
nieji draugai vėl pradeda po 
ilgo streiko darbuotis. Spa
lio 30 d. rengiama L. S. S. 29 
kp. prakalbos. Lapkričio 24 
d.—teatras, vis tos pačios 
kuopos draugų. Kelios die
nos atgal pribuvo iš Shenan- 
doah, Pa. drg. J. Kačergius 
ir apsigyveno čia. Tikimės, 
kad svečias ir prisidės prie 
veikiančiųjų. Draugystė Lie
tuvos Sūnų, pirmiau gyva
vusi po čarteriu S.L.A. 70k., 
galutinai atsimetė nuo des
potiško Susivienijimo ir išsi
ėmė sau locną čarterį, taipgi 
papigino įsirašymo mokestį 
iki naujų metų. Prie S. L. A. 
kuopos pasiliko tik keliatas 
dešiniųjų tautininkų. Spa
lio mėnesi bertaininiam susi
rinkime jų susirinko ves 4. 
Prie likučių S. L. A. 79 kp. y- 
ra dešiniam tautininkui sek
retoriaus vieta. Gali pribū
ti bile dieną ir užimti ją. So- 
cijalistai visi jau atsitraukė, 
tik drg. K. Eidukaitis dar šį 
bertainį pasitarnavo.

Elizabeth, N. J.
Spalių 21 d. L. S. S. 147 kp. 

parengė prakalbas. Kalbė- 
1 jo J. Šaltis ir J. Šukys, abu- 
i du iš Brooklyno.
i Pirmutinis kalbėjo apie 
i darbininkų judėjimą ir jo 
į priešus. Nurodė, kad tais 
priešais yra netik kapitalis
tai ir policija, bet ir dvasiš-

Pr. D. Nem. stebisi iš ma 
no visažinystes ir primeta 
man, kad aš turėjau būtinai 
dalyvauti, kaip Azevas kad 
darė, tose užmušėjystėse. 
Ant to turiu atsakyti, kad 
viena, jis (štrimas) nelabai, 
kaip karžygis, slėpėsi su sa
vo darbais, o antra, jau visi 
žmonės ir pati policija žino
jo apie tai. Tai kodėl man 
slėpti? Arba kur aš galėjau 
matyti jų ginklus? Juk pa
tįs baugindami žmones, kad 
tylėtų, visiems juos rodyda
vo. Kada p. Pr.D.N. drįsta 
taip drąsiai tvirtinti, buk aš 
turėjęs kokius ten ryšius su 
paminėtais plėšikais, tai aš 
galiu pasiremdamas jo pa
ties žodžiais pasakyti, kad 
jis gali būt tų plėšikų arty- 
miausiu draugu, nes juos už
taria.

Ant pabaigos turiu da pa
sakyti, kad aš tikruosius an- 
archistus ir revoliucijonie- 
rius pažįstu ir atskiriu nuo 
plėšikų ir eksproprijatorių. 
Pirmuosius ginu nuo valdžios 
šunų, bet pastarųjų nema
tau reikalo gailėtis, ypač dėl 
to, kad jie tingėdami dirbti 
sugrįžo į Lietuvą plėšti. Kas- 
žin kaip saldžiai jaustųsi p. 
P-rių D. N-is, jeigu jam kas 
pakištų po nosia brauningą 
ar mauzerį reikalaudamas a- 
tiduoti savo kruvinu prakai
tu uždirbtus skatikus? Man 
rodos, kitaip užgiedotų! Ga
lime šelpti ir slėpti revoliu- 
cijonierius. bet tik ne plėši- 

reiktų 
paskui

i

Aš galėčiau 
“tų 

neno- 
į pa- 

ir ne- 
D. N. 
kurių

i
K

kus. P-rių D. N-č 
daugiau pagalvoti, 
rašvti i laikraščius.f

Dorą Mylintis.
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Phil. Pokter in “The Boston Tkaveler’’

FHIL-PORTEH-

Šis paveikslėlis parodo, įkaip Amerikos politikieriai lošia politiką prieš rinkimus. 
Valdininku čia lieka ne tas, kuris galėtų geriausiai atlikti savo pereigas ir žmonėms tar
nauti, bet tas, kuris geriau moka lošt ir daugiau sukti.

J. J. Šnipas.

Bristol, Conn.
Šitas miestelis stovi labai 

gražioj vietoj: aplinkui kal
nai ir žaliuojančios girios ;gy- 
ventojų turi suvirš 13,000, 
daugiausiai airių ir francu- 
zų, tarp kurių randasi ir lie
tuvių būrelis. Lietuv. Uk. 
Nepr. Kliubas neseniai nusi
pirko sklypą lauko piknikams 
ir šiaip pasilinksminimams 
rengti,kur jau pasidarė plat
formą šokiams ir pasistatė 
pašiurę rakandams susidėti. 
Buvo susitvėrus teatrališka 
kuopelė ir išsimokinus vieną 
komedijėlę, kurią sulošė sa
vo miestelij, paskui Thomp- 
sonville, Ct. ir paskui New 
Britain, Ct., bet dabar jau 
beveik pairus, nes nėra kur 
susirinkti mokytis: o antra— 
nesutikimas tarpe lošėjų,vie
ni bedieviai, kiti kuniginiai, 
negalima nė veikalo išsirink
ti, nes vieni nori, kad kokį 
pirmeivišką, kiti tam prie-



šingi. Dėl to beveik ir pai
ro, o gal dėlto, kad 24 d. šio 
mėnesio lošė teatrą New Bri- 
tain’e, o žmonių buvo susi
rinkę tik apie 40 ypatų- Dėl
to nekuriems nepatiko, kad 
reikia iš savo kišeniaus lėšas 
apmokėti, tai sako, geriaus 
namie sėdėti, o ne teatrus 
lošti.

Kaip girdėti, parėjo S. L. A. 
konstitucija, iš kurios dau
gumas pasipiktino, kad jau 
Susivienijimo nariai negalės 
nieko veikti, tik centro val
džios paliepimus pildyti.

Iš laikraščiu čionai parei
na daugiausiai “Keleivio,” 
paskui seka “Kova,” “Tėvy
nė,” “Darb. Viltis” ir “Lais
voji Mintis.” Žmonės la
biausiai myli ‘ ‘Keleivį” skai
tyti, nes jame tilpsta beveik 
geriausi ir gyviausi raštai.

J. M. Žvingilas.
W. Lynn, Mass.

Darbai pas mus eina ge
rai. Dirbtuvės čia daugiau
siai čeveryku, yra viena di
delė geležinė ir trįs odinės 
(garbarnės). Uždarbiai ne
blogi. Lietuviu yra į 300. 
Pašelpinė šv. Kazimiero d-tė, 
kuri tik septyni metai kaip 
susitvėrus, turi jau apie 
$22,000 pinigu (ar nebus tai 
truputį perdaug? Red.). L. 
U. Kliubas taipgi turi apie 
$800 banke ir yra nupirktas 
žemės sklypas. Neseniai pa
kilo vienam susirinkime klau
simas, ar nebūtu galima jau 
pasistatyti savo svetainę. Vi
si sušuko, kad svetainės 
mums būtinai reikia. Tuoj 
išrinkta komitetas pinigams 
kolektuoti: J. Degesiunas, P. 
Lesburtas ir A. Mocevičius, 
kurie jau turi apie $400 susi
rinkę. Draugystė taipgi ža
da tam reikalui $1,000 pa 
skolinti. Tokiu budu turim 
tvirtą viltį, kad svetainę pa
statysim. Už tokį darbštu
mą lynniečius reikia pagirti.

A. Galinskas.-
Cleelum, Wash.

Šitas miestelis guli labai 
dailioj lygumoj, tarpe augš- 
tu kalnu, pušimis ir eglėms 
apaugusiu. Miestelis apgy
ventas daugiausiai italais ir 
slavokais, tarp kuriu randa
si 12 šeimynų ir 7 pavieniai 
lietuviu. Darbai čionai vien 
tik anglių kasyklose, kurios 
dirba 4—5 dienas į sąvaitę; 
uždarbiai nevienodi, kas turi 
darbą geresnį, tas uždirba 
ant mėnesio $90 — $100, o 
blogesniam darbe užtenka 
ir $30—$50. Žinoma, geres
nį darbą reikia nusipirkt, to 
veltui negalima gauti. Švie
žiai pribuvusiam labai yra 
sunku gauti darbas.

Spaliu 23 d. pas p. J. Kur
tinaitį atsibuvo jo sunaus 
Vytauto krikštynos,
rinko gražus būrelis svečiu, 
ir gražiai besilinksmindami 
neužmiršo apšvietimo reika
lu ir savo broliu po Rusijos 
despoto letena kankinamu, 
todėl patarus p. J. Kurtinai
čiui paaukauti po kiek kas 
išgali tam reikalui, svečiai 
mielai sutiko ir sudėjo $6.00. 
Aukos skiriamos šiaip: $3 
kankiniams, o $3 Tėvynės 
Mylėtoju Draugystei. Ma
lonės garbi “Keleivio” Re
dakcija perduot aukas, kam 
yra skiriamos. Aukavo S. 
Katkevičius, S. Žakevičius ir 
T. Preisas po 50c; J. Kurti
naitis, M. Kurtinaitienė, A. statė ant scenos triveikmę 
Armina, J. Zvingila, P. Pet- dramą

Susi-

kevičius, M. Petkevičienė, S. 
Valliulis, A. Plaitis, J. But
kus, S. Valliulienė, F. Kur
tinaitis, K. Kurtinaitienė, K. 
Savickas, M. Savickienė, J. 
Matickas, J. Matickienė ir 
M. Preisienė po 25c.; A. Šiš- 
kas 10c; J. Preisas 15c.

S. Žakevičius.
Aukos priimtos ir tuoj bus 

■ pasiustos, kam skiriamos.
Red.

Clinton, Ind.
Lietuviu čia yra apie 50 

šeimynų ir apie dukart tiek 
l pavieniu. Iš tu yra susitvė
rus S. L. A. kuopa ir dvi drau
gystės. Laikraščiu mažai te
skaito, mat nėra laiko, nes 
kiekvienuose namuose ran- 

i dasi kliubas arba, kaip pa
prastai čia vadina, — “club 
house.” Tai reiškia tokią
vietą, kur alaus galima gaut, i

Darbai anglių kasyklose 
eina neblogiausiai, tik kur 
geresni šaftai, tai be pinigu 
negalima darbo gaut. Agen
tėliais, kurie parduoda dar
bus,’ tankiausiai esti lietu
viai. P. Grigaliūnas.

Duquesne, Pa.
S. L. R. K. A. 102 kuopa pa

rengė čia prakalbas 23 d. 
spaliu- Pirmas kalbėjo Pau- 
lauskis iš Braddock. Jis nu- j 
peikė lietuvius už girtuoklia-

K E L EIVIS. ___________

— Phil. Poktek is ■•The Uostos Tbavelek” ----
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Chicago, III.
Nedėlioj, 10 d. spaliu, Hul 

House Teatre buvo sulošta 
dvi komediji “Aukso Dievai
čiai” ir “Nesipriešink”. Lo
šė L.S.S. Dramatiškas Rate
lis. Komedija “Aukso Die
vaičiai” yra nuobodus veika
las, bet ačiū nekuriems ak
toriams, publikai patiko. 
Kraičiunas savo rolę atliko 
taipgi neblogiausiai, tiktai 
perdaug autoriaus žodžiu nu
traukė, o savo pridėdamas 
pagadino. Henrikas lošė blo
gai. Sagaičio rolė atlikta 
neblogai. Burbulis lošė ne- , 
labai tikusiai ir prie to kar
tojo dzūkiškus žodžius. Kad 
aktorius kalba ne pagal rašy
bą, tai galima suprasti jo 
veikimą. Pilypas lošė artis
tiškai.

Komedijoj “Nesipriešink” 
Kepurinskas ir jo žmona 
Magdė (pikta boba) atliko 
savo roles artistiškai. Bar
bora, ju duktė, lošė persilp- 
nai. Balandžio rolė atlikta 
pusėtinai. Adomas, Kepu- 
rinskio tarnas, suvisu buvo 
silpnas; jeigu jį galėjo pa
mylėti krautuvininko duktė 
Barbora, tai jis turėjo būti 
labai prie jos meilus ir man
dagus, o čia matėsi, kad vi
sai nemoka mylėti. Mortos 
(tarnaitės) rolė atlikta artis
tiškai. Žmonių buvo pilna 
svetainė, daugiau butu netil
pę. Publika taip ramiai už
silaikė, kad butu galima ir 
musės zirzimą girdėti, už ką 
galima ištarti širdingą ačiū.

A. A. P. Tiesąmvlintis.

Šitas išsikerėjęs polipas perstato Amerikos ekspresiniu kompanijų trustą, kuris 
vimą, tik kalba iš atminties išpasakytai išnaudoja visuomenę, o darbininkams nenori mokėti ant pragyvenimo. Išėjus 
nelabai sekėsi, nes labai tan-: darbininkams į streiką, policija stojo kompanijų apgynime. Ypač ji tuomi atsižymėjo 
kiai turėjo skaityti iš popier- :New Yorke, kur vienoj tik dienoj sužeidė į 100 žmonių, 
galiuku, kuriu buvoprisikar- į —~ 
pęs tai iš “Žvaigždės,” tai iš nYj- 
‘ ‘daktarišku” kataliogu. Pu- 
blika ėmė nerimauti: ’___
pradėjo švilpti, kiti prunkš- savo rc^ atliko gana ge- 
ti ir kalbėtojas neužbaigęs rak . Par* Barbora lošė 
savo kalbos turėjo pasitrauk- blogai, nes ten pat nebuvo 
ti. Po jo kalbėjo kun. če- ką kalbėjo.; Ju gimi-
ponionis. Iš pradžios vis da naitis Juozas jrgi negeriau 
ėjo gražiai, bet antgalo vis- kalbėjo, bet tai tik pirmam 
viena neiškentė ir ėmė soči- akte, toliaus ėjo geriau, _ tik 
jalistus dergti. Trečias kai- j nudavimu nebuvo. Katrė iš- 
bėjo Berženskas iš Kome- Pėdžios pradėjo plonu bal- 
stead; tas aiškino, kiek tai su,bet paskui tankiai užmirš- 
blėdies padaro mums storpil-. davo ir_ suskambėdavo sto
viai bravorninkai: ūkininkas. i Išėmus tas klaidas, vis- 
aparia lauką, Dievas užaugi- ikas buvo gerai, 
na javus, o bravorninkas, i Po teatrui Margareta ir 
girdi, paima rą Dievo dova-'Aldona Viščiuliutės dėklą- Cuopo0' triusu ~~ "
ną ir paverčia į dvokiantį mavo eiles ir padainavo ke- šešiose" veikmėse

liatą dainelių. Dainuoti pa-: “ponas įr Mužikai ” 
' dėjo ir ju mažas broliukas, | 
I Vytautas. Nusisekė gerai. 
Kaip tai butu malonu, kad Į 
kiekviena motina savo vai
kus taip mokintu.

Po tam Lietuviu Jaunimo 
Ratelio choras taipgi padai
navo keliatą dainų ir nusise
kė labai puikiai. Girdėt, kad 
tas pats Ratelis rengiasi sta-

Žmonių prisirinko į 
Visupirmiausiai ant 

vieni scenos pasirodė Viedras, kū

įnedėlioj buvo išdalyti kon
certai pinigams aukauti ir 
per pamokslą apskelbta, kad 
kas aukaus ne mažiau kaip 1 
dol.. bus fundatorium baž., 
jo vardas bus bažnyčioje iš
kabintas ir mišios už jį bus 
laikomos, o kas daugiau duos, 
tam “apieros” mišių daugiau 
teks ir bus augščiau užrašy
tas iškaboje. Matykit, pa
mpi jenai, kaip supranta ku
nigas jūsų tamsumą!

Į I
Paš—Puika.

Waterbury, Conn.
Spaliu 10 d. čia atsibuvo 

j vakaras, parengtas L. S. S. 34 
Buvo vaidin-

ną ir i 
raugalą. Pirmokaitis.

East Rochester, N. Y.
Liepos 24 d. keliatas lietu

viu išėjo ant vandens pasiva
žinėti. Laivelis buvo nedi
delis ir besikraipydami visi 
suvirto j vandenį/ Vienas iš 
ju, J. Cesnakauskas, prigė
rė. Buvo tai vaikinas nese
niai da iš Lietuvos atvažia
vęs. Kadangi pas iį atrasta 
tik $50, tai ant palaidojimo 
reikėjo da pakolektuot. Tuo 
darbu užsiėmė p. J. Lobeika, 
kuris ligšiol da neišdavė nė 
per vieną laikraštį atskaitos, 
nors buvo, žadėjęs tuoj tą pa
daryt. Žmonės norėtu ži
not, kiek pinigu buvo surink-1 
ta, ir kiek išėjo. Kaip gir- i 
dėt, buvo surinkęs apie $60. J 

P. Pilkalnis. 1
Vancouver, B. C. Kanada.

Darbai čia eina gerai ir iš 
kitur pribuvus darbas gaut 
nesunku. Miestelis nedide
lis, bet sparčiai auga, tai 
daug žmonių dirba prie na
mu statymo. Užmokestis už 
9 valandų darbo dieną $2.80. 
Lietuviu čia yra tik 3 šeimy
nos ir 10 pavieniu; merginas 
turim tik dvi, beveik perma- 
žai. Laikraščiu ateina tik 
“Keleivis” ir “Lietuva.”

Kunigo Sūnūs.

Chicago, III.
Pašelpinė Tėvynės Mylėto

ju D-tė No. 1, spaliu 23 d.

Dalykas dedasi baudžiavos 
- i laikuose. Magerckis, buda- 
£1 mas jaunu ponu ir su visu 

atsidavęs ištvirkimui, apvylė 
jauną Onytę ir nuskriaudė 
jos garbę. Paskui jis užsi
mano tą patį padaryti ir su 
jauna kaimo mergaite Liūdi
te. Jam ją pristato į jo na
mus po prievarta ištvirkęs

4‘Milijonai Vande-

tylant scenos “Orleano Mer- ^0^ urėdas Alaburda,
i bet mergaite pilna doros, ne
sutinka su juomi meilintis. 
Magerckis ją už tai nubau
džia kalėjimu. Bet vargo
nininkas Dudulis, pats nusi- 

socijalistais bičiuliuojas, i ®naPsav^s\^rJsu degtinės^pa- 

' socijalistus nieko laikraščiuo- & iš kalėjimo, 
se negirdėti? Kur tau! toli 
gražu. Jis kad išmanytu, 
tai sumaišytu juos su juoda 
žemele, ju raštus sumestu į 
žėruojančias pragaro lieps
nas, o prakalbas, tai kiauši
niais užmėtytu. Štai nedė
lioję, 16 spaliu, draudė vi
siems katalikams skaityti 
raštus, anot jo, bedieviu, so- 
cijalistu, laisvamaniu ir lan
kyti prakalbas, o čia kaip ty
čia parengė prakalbas 21 spa
lio 147 kuopa L. S. S. ir buvo 
nemažai žmonių susirinkę. 
Nežinia, ką pasakys dabar 
kunigas? Mat, toj pačioj

gėlę.” Geros kloties.
Cicipirick.

Elizabeth, N. J.
Gal manote, kad musu 

klebonas kun. Žindžius, tai [ _ . . - .
kadVp7e7o”^moksiūs"pri3 ,įšv?-

------- ---------------- Po 7-mu

i
i

dvarą, girią nuperka žydai, 
jis lieka be pastogės. Liūdi
te išteka už savo mylimo Ba- 
jonio, kam pirma Magerckis 
buvo priešingas. Magerckis 
apsiveda su pirma paniekin
ta Onyte, kuri priglaudžia jį 
prie gyvenimo; senas Stonis, 
gelbėdamas savo seną 
irgi pasilieka prie jos.

Pats veikalas labai 
jkus; daug kalbama, o 
pasakoma, todėl klausyto
jams nuobodus...

Dabar tebus man daleista 
šį bei-tą patėmyti ir iš paties

poną,

neaiš- 
mažai

vakaro arba lošėju- Bet ne
susiraukite, kad aš čia api- 
briešiu teisybę. Tikrai ge
rai, artistiškai sulošė savo 
roles šie: E. Petrauskiuiė,ro- 

i Įėję Liuditės; p. J. Pruselai- 
tis,—Dudulio ir p. A. Nainis 

: — Ignasio Bajonio, kuriu aiš
ki kalba ir visas judėjimas 

| malonu darė įspūdį. Kiti visi 
turėjo daug klaidu, kalbėjo 
ne balsiai ir be jokios gesta- 
kuliacijos, be nudavimu. Pa- 
veizdan, Onytė bėga skandy- 
tis iš meilės, kada Magerc
kis jos neveda, bet tos mei
lės pas ją nesimato nė už 
centą. Tūli vyrai buvo nu- 
sišnapsavę ir per tai labai 
stambias klaidas darė. Gal 
tas buvo daroma dėl drąsos, 
bet išėjo priešingai... tokioj 
drąsoj štai kas matosi: išėjęs 
ant scenos neatsimena žo
džiu, šneka kažinką, kaip tai 
“assure,” o kitas iš tos pa
čios priežasties meldėsi pas 
kryžių su kepure. Geistina 
butu, kad mus aktoriai dau
giau atkreiptu atidos ant 
scenos, nes 400-500 asmenų 
susirinkę laukia sau gerenio 
perstatymo. Todėl draugai, 
daugiau pasišventimo, dau
giau energijos, daugiau į ša
lį tą, kas kenkia... o klausy
tojai bus jums dėkingi.

Da vieną ydą reikia patė
myti vakaro rengėjams: tarp 
aktu giedojo žydu giesmes, 
kas labai netiko tokiame 
vakare. Lietuvis vaikinas, o 
žydiškus maršus gieda! Kodėl 
gi ne lietuviškus?! Juk čia y- 
ra gana lietuvišku mergai
čių, kurios gana gražiai gie
da ir pijaną skambina, kas 
daug geresnį įspūdį ant klau
sytoju daro.

Aš čia nepasmerkiu vaka
rą, bet vien tik blogas puses 
nurodau; tą išėmus,turiu pa
sakyti, kad vakaras buvo ge
ras ir linkiu toliau pasekmin
gai veikti. Publika gana 
ramiai užsilaikė ir buvo skait
linga.

I Reikaluose S. L. P. D A.
Per Rugsėjo mėnesį pris

tojo prie SLPDA. sekančios 
pašelpinės draugystės: 59šv. 
Jono dr-stė, 60 Mikalojaus 
Koperninko, 61 DLK. Keis
tučio, 62 Dr. V. Kudirkos, 63 
Simano Daukanto, DLK. 
Mindaugio, Baltimore, Md. 
(Kitu dr-sčiu nepaminėjau, 
nes jos jau. pirma pristojo. 
Sekantįs No. 52 šv. Kazimie
ro dr-stė, 53 šv. Izidoriaus 
54 šv. Jurgio).

Per tą patį mėnesį jeigu 
buvo: po vieną dolerį įmokė
jo į centro kasą: DLK. Ge
dimino dr-stė iš Rochester, 
N. Y. ir šv. Antano dr-stė iš 
Bighamton,N.Y. Viso $2.00. 
Išmokėtas vienas doleris 
dr-stei Lietuvos Suny Wil- 
merding, Pa., nes buvo du 
kartu įmokėjus, tai lieka vie
nas doleris. Nuo pereito mė
nesio pas kasieriu buvo 
ant ranku $7.35; sanryšio 
dabartinis turtas $8.35.

Jonas T. Kazlauckas. 
Rašt SLPDA.

P. S. Baltimorės devynios 
pašelpinės draugystės paduo
da įnešimą, kad įvykdinti 
antrą seimą SLPDA. ir kad 
ateinančiais metais bus Bal
ti morėj net keturi seimai,tai 
jie pataria ir šį seimą laikyti 
Baltimorėj.

Taigi, gerbiamųiu drau
gysčių sąnariai, teiksitės ap
svarstyti šį sumanymą ir nu
spręsti jo vertę.

Man rodosi, užmanymas 
gana puikus ir, jei męs nori
me sąryšį pastatyti ant gero 
fundamento, tai turime bū
tinai turėti susivažiavimą. 
Butu geriausiai, jeigu būt 
galima įvykdint susivažiavi
mą tarpe S. L. A. ir S. L.R. K. 
seimu, tai butu parankiau 
delegatam atlikti vienu žy
giu kelis seimus.

Pagalvokite apie tai visi 
gerai! J. T. K.

f



Pasikalbėjimas Maikio su tėvu. Liga ir jos prie
žastis.

—Sveikas-gyvas, vaike! pradėjo eit tie komitetai,
— Da laikausi. O kas pas kaip pradėjo jie eit, tai aš 

tave naujo? Ką-gi tau Stum- jiems ir pasakiau: eikit jus 
bris pasakė? su tais komitetais Į balas, o

—Stumbrio, vaike, nėra- man duokit porą seniu ir ge-
dau namie: jis jau antras 
mėnuo kalėjime sėdi. O gai
la, geras buvo vyras'...

—Už ką gi jį pasodino, jei
gu jis toks geras?

—O ką gi aš galiu žinot. Ži
nau, kad sėdi, tai ir viskas. 
Kalėjimas, vaike, tai toks 
daiktas, kad žmogus nieko 
apie jį negali suprast. Kar
tais nė nejunti, kaip ten at
siduri. Aš jau tą gerai ži
nau. Kitą sykį nė nesap
nuoji apie tai. o pabundi jau 
kalėjime. Už ką?—nežinai. 
Ypač po vestuvių tas tankiai 
pasitaiko.

— Tokiu budu tu nieko ne- 
dažinojai nuo jo?

—Nieko, vaike. Bet aš 
tau papasakosiu, kaip kuni
gai prakalbas sakė.

—O kur tcs prakalbos bu
vo?

—Ar gi tu, Maike, negir
dėjai? Ogi Lovvell’ij. Bu
vo parengtas paminėjimas 
mūšio ties Žalgiriu^ o kuni
gai kalbėjo. Nuvykau ir aš 
pasiklausyti.

—Taip, aš žinau, kad tu 
mėgsti tautiškas prakalbas.

—Kasgi gali nemėgti, ka
da kalba apie lietuviu didvy
rius? Ypač man patinka, 
kaip lietuviai kapojo kryžei
vius... Ko tu iš manęs šyp
saisi? Čia juoko nėra. Man 
ašaros triška, kaip atsimenu 
Vytautą, kuris vienu kirčiu 
paguldė septynis vokiečius, 
o tau juokas iš to?

—Man linksma, kad pas 
mus butą tokiu karžygiu, to
dėl aš ir juokiuos. Bet kaip
gi tos prakalbos nusisekė?

—Prakalbos buvo geros. 
Kalbėjo keli kunigai, ir vis 
apie tautą. Bet ypantingai 
įsidėjo man į galvą Krasnic- 
ko kalba, kuris nebuvo nė 
ant programo, o taip artis
tiškai nukalbėjo.

—Tai ką gi jis kalbėjo?
— Užlipęs ant pagrindu at- 

sikosė ir sako: Ar jus žinot, 
ką aš jums pasakysiu? Kaip 
aš atvažiavau į Cambridge, 
tai tenai nieko nebuvo, bet 
aš užklausiau: ar turit jus 
kiek pinigu? Jie atsakė, kad 
yra. O kur jie? Pas komi
tetą. Atsiuskit pas mane tą 
komitetą. Tai, girdi, kaip

ra plaktuką, kuriuo tvarką 
darot. Atnešė, girdi, jie man 
trijų ar keturiu svaru kūjį ir 
paduoda. Aš apžiurėjau jį 
ir sakau: jus eikit sau sų 
tuo plaktuku riešutu skaldyt, 
b aš liežuviu geriau geležį iš- 
plieksiu. Taigi matot, kad 
komitetai visai nereikalingi.

—Tai tokia kalba buvo a- 
pie Žalgirio mūšį?

—Taip, vaike. Bet tai da 
neviskas. Toliau jis kalbėjo 
apie šviesą. Šviesą, sako, 
męs turim keliaropą: saulės 
šviesą, mėnulio šviesą, elek
tros šviesą ir smirdančio ka
rasino šviesą.

—0 kągi ta šviesa su Žal
giriu turi bendro?

—Mat, saulės šviesa-tai 
kataliku tikyba; be jos žmo
gus negali gyvent. Elektros 
šviesa—tai kataliku mokslas. 
Mėnulio šviesa —tai papras
tas mokslas. O ta smirdan
ti karasino lemputė—tai so- 
cijalizmas. Ji girdi rūksta 
ir rūksta, ir kiek tai iš jos 
nelaimiu- Kiek Lietuvos ūki
ninkams ji kluonu sudegina. 
Taigi bukit geriau katalikais, 
o ne socijalistais.

—0 kaip tau, “tėve, tokia 
kalba patiko?

— Gerai.
—Ką tu iš jos dažinojai?
—Ką čia gali dažinot, bile 

gražiai nupasakojo.
-To neužtenka. Prakal

bos rengiamos dėlto, kad 
žmones pamokint, kad išaiš
kint jiems nežinomus daly
kus. Bet kągi tokia kalba 
išaiškina? Juk prilyginti so
či jalizmą prie rūkstančios 
karasino lemputės kiekvie
nas gali. Bet tas nė kiek so- 
socijalizmo nesukritikuoja. 
Prie tos lemputės galima 
prilygint ir kataliku mokslą, 
ir tas da geriau prie jos tiktu, 
negu socijalizmas, nes ir ta 
lemputė ir tas ju mokslas— 
abudu yra seni dalykai ir iš
eina jau iš mados. Su soci- 
jalizmu yra kitaip. Yra tai 
jaunutė idėja, kuri užima 
vietą seny, lygiai kaip elek
tra užima vietą rūkstančio 
karasino. O prie to da elek
tra. tai bedieviu išradimas, 
kunigai jos savintis negali.

Nuo senu seniausiu laiku, 
kaip tik žmogus atsirado ant 
svieto ir atsirado jo sopuliai, 
žmogus visuomet galvą lau
žė apie tai, nuo ko paeina li
ga ir kaip ją prašalinti. Ži
noma, kiekvienas sau tą klau
simą kitaip aiškino, bet tan-^ 
kiaušiai liga buvo priskaito- 
ma dvasiu įtekmei. Da ir 
šiandien laukiniai žmonės 
vartoja gydymui lazdas ir 
bubnus, su kuriais jie tikisi 
nubaidyti negeras dvasias. 
Nervu ligos da ikišiolei yra 
priskaitomos piktoms dva
sioms pas rusus, o vietomis ir 
pas lietuvius.

Kuomet išsilavino pažini
mas žmogaus kūno, suprati
mas apie ligą irgi persikeitė. 
Hippokratas pramanė teoriją 
keturiu skystimu, kuri vieš
patavo net ir viduriniuose 
amžiuose. Anot jo, kūne y- 
ra keturi skystimai—humo
rai: kraujas, flegma, gelto
na tulžis ir juoda tulžis. Svei
kata priguli nuo tinkamo su
maišymo tu humoru. Iš to 
paėjo ir teorija temperamen
tu, kuri ir šiandien plačiai 
figūruoja šarlatanu literatū
roj. Pagal persvėrimą vieno 
iš tu humoro, žmogus vadi
nasi sangvinišku, jeigu krau
jas persveria, flegmatiku, 
jeigu flegma, melancholiku, 
jeigu juoda tulžis. Gydyto
jo užduotis buvo laikyti ge
roj proporcijoj tuos skysti
mus. Tokia teorija laikėsi 
iki 17-tam šimtmečiui, kuo
met atsirado da keistesnės 
ir nesuprantamesnės teorijos. 
Ilgiausiai viešpatavo teorija 
Hahnsmano, teorija homeo
patijos. Sulygjo, liga yra 
“dvasiškai dinamiškas suiri
mas dvasiško gyvybinio prin
cipo”. Jis skelbė, kad gy
duolės, kada jas atskiedžia 
ir paskalanduoja arba patri
na. pasidaro veiklesnės. Už
tai jis visas tinktūras atskie
dė iki 50, paskui da atskies
tą skiedė iki 30-tam skiedi
mui. Reikia pripažinti, jog 
homeopatai tankiai gaudavo 
geresnius rezultatus, negu 
paprasti .gydytojai, kurie 
vartodavo labai dideles do
žas. Homeopatai išmokino 
vartoti mažas dožas ir tuomi 
atnešė didelę naudą medici
nai.

Pagal šiandieninį suprati
mą liga paeina ne nuo dva
siu, ne nuo suirimo dvasiško 
principo, bet nuo* mažyčiu 
gyvūnėliu, vadinamu bakte
rijoms, nematomu žmogaus 
akia. 
visos
nėliai apsigyvena žmogaus 
kūne, kūnas ginasi nuo už
puoliku ir nuo to paeina li
gos apsireiškimai.

Dr. F. Matulaitis.

Bent nuo ju paeina 
karštinės. Tie gyvu-

Išaiškino.
—Pasakyk, tėtuši, kas tai 

yra griausmas?
—Griausmas... tai 

bildėsis ten, augštai...
—Nuo ko?
—Nuo griausmo.

Onutė: — Juozukas 
kad aš kiekvieną kartą išra
dau gražesnė, kada tik jis 
mane pamato.

Marytė:—Tai kodėl tu ne-* 
prašai, kad jis tankiau tave 
atlankytu?

tokis

I

D-ras J. Šliupas

Apie “Romos 
agentu”darbus

—
Mylima “Kel.” Redakcija!

Jau kad įsiuto, tai įsiuto 
kunigėliu lizdas... Cha, cha, 
cha! Kada kunigai, lyg juod
varniai, susilekia į 40-valan- 
dy pamaldas ir ten seimuo- 
ja,kaip tamsius žmoneles ge
naus apgauti ir didesnėj 
tamsybėje užlaikyti, tai lais
vamaniai nieko nesako, net 
kada tie juodvarniai išdarko 
pamoksluose ir laisvamany- 
bą, ir pažangiuosius laikraš
čius, ir draugystes, kurios 

i ne verčia sąnarius eiti “ausi
nėm..” Bet kada žmonėms 
pakvietus aš nukeliauju vie
nur ar kitur kalbas pasakyti 
žmonėms ir juos sudrutinti 
laisvame manyme, bei apgv- 

i nime liaudies tiesu, tai kuni
gai netik pamoksluose išmis- 
lioja nebūtus daiktus, dergia 
mano ypatą; netik “Drauge” 
pravardžiuoja manę Kūrėju 
Kurėju ir kitais gražiais epi
tetais; bet kreipiasi ir į “Ke
leivį” bei “Tėvynę,” idant 
užtartu “nuskriaustus jaus
mus” popiežijos agentu ir a- 
gentuky. Bet atitiko kirvis 
kotą. Ne be tie laikai šian
dien, kad susipratę žmonės 
kepures trauktu sau nuo gai
vu prieš Romos agentėlius. 
Argumentas eina už argu- 

■ mentą, o piiovonės gali tilp
ti jei bent kunigu “Drauge.” 
Ypač atsižymi du Romos a- 
gentu toje valandoje: kun. 
Dragunavyčius, kurs nese
niai piršosi scrantoniečiams į 
nusidėvėjusio agento Kuro 
vietą, bet kurs netapė čion, 
bet tuomi tarpu, priimtas dė
lei šlykštaus savo liežuvio, 
lyginai kaip ir jo piiovonės 
nepatilpo ten, kur jis norėjo 
(“Tėvynėje”); ir kun. Kau
pas, kuris, pats lyg švieses
niu žmogumi būdamas ir da- 
lyvavęs laikraštininku suva
žiavime Brooklyne. nesidrovi 
prasimanymu prasimanymus 

i ant manęs leisti. Primenu 
: čion, be kitu dalyku, raštelį 
iš Patterson’o, N. J., kurs 
matomai jam pačiam per 

• šlykštus buvo, kad net pa
sargą padėjo, jog taip mano 
kalbėta būti negalėjo. 0 ką 
jau besakyti apie tai, kad jis 
be nurodymu tikrina, buk aš 
Lietuviu istoriją falšuojąs! 
buk aš kokią ten tikėjimišką 
sektą tveriąs! buk aš “pasi
kėlęs į puikybę,” sau amžiną 
paminklą užmanęs esąs įstei
gimu savo vardan amžinojos 
stipendijos! Ir kas čion iš
skaitys visas užmačias “ne- 
pavydinčiojo” agentėlio Ro
mos...

Iš tokiu ir tolygiu Romos 
agentuku užsipuldinėjimu aš 
tik nusijuokti tegaliu. Va
landos šiandien yra daug ver
tesnės mums, lietuviams, 
kaip lyginai ir visam svietui, 
kad męs reikalautumėme at
kreipti atydą ant ypatišku 
šmeižimu. Visas mano gy
venimas perbėgo nuolatos 
kunigams manę ir mano šei
myną bešmeižiant. Kunigai 
nori liaudies akį nukreipda
mi ant manęs, užtylėti bjau
rybes, daromas ju pačiu. Ne
seniai mirė kun. Juodišius. 
“Saulė” ir “Draugas” para
šė apie jį taip, kaip kad jis 
geriausis ir mokyčiausis ku
nigas butu buvęs. Na, kaip

gi! juk jis ir “daktaro” titu
lu pasiskelbė, nors tik ma- 
gystro titulą užsipelnęs tetu
rėjo. O kad jis užsimanė bū
ti cenzoriumi lietuvišku raš
tu (bent Amerikoje), kad jis 
girtuokliavo be mieros ir sai
ko, kad Freeland’e ir kitur, 
girtas, su revolveriais vaikė
si žmones, kad Brooklvno 
bažnyčią, už žmonių pinigus 
pirktą, perleido, kad moteris 
ir mergaites... kad Amerikos 
laikraščiai nesykį buvo pri
pildyti jo “garbingais” pasi
elgimais ir 1.1. ir 1.1., apie 
tai “Saulė” ir “Draugas” ty
li, lyg kad butu žemę parda
vę! 0 ir kaip-gi’sąkyti tikin- 
tiemsiems žmonėms, kad Juo
dišius nesvki ir kataliku baž- 
nyčią pametęs buvo, kad jis 
netikėjo į šventenybes? Juk 
tie žmonės galėtu “pasipik
tinti!” Vis-gi Juodišius buvo 
sąnariu Romos agentu, tai 
jau reikia jį pagirti, nors ir 
neteisingai... O Šliupas, jau 
anot “Ryto,” reikia supuvu
siais kiaušiniais vaišinti, kam 
jis drįsta skurdžiams, '“uba
gams dvasioje,” teisybę žer
ti į akis. Juk kunigai, tai 
“šventinti” žmonės, jie di^- 
vą nešioja (nors sako dievas' 
esąs visur), jie savo dievą už
daro bažnyčiose ir tai dar po 
užraktu altoriuose, ir liau
džiai terodo po įžangos už
mokėjimo ir po visokiu ko- 
lektu surinkimo! Jie tai at
stovai dievo, ką čion suriša, 
tas esti pančiojamas ir po 
smerčiai!

Bet regimai svietas kitaip 
į ju šventenybes žiuri. Pran
cūzai “šventuosius” išgujo iš 
mokyklų ir apinasrį uždėjo 
ant ju bažnyčių- Ispanijoje 
Canalejas rengia tokius patI 
pančius zokonams ir kunigi
jai, ir neužilgo, rasi, ateis 
laikas, kad atsigerbta bus už 
kraują Fr. Ferrero, atskiriant 
bažnyčią nuo valstybės. Por
tugalijoje zokoninkai turėjo 
bėgti iš engiamos šalies, be 
vilties, kad ten teks jiems 
sugrįžti ir vėl ramiai “palei 
jierką kirpti avinus ir ave
les.”

Kaip gerai darosi Romos 
Sodomoje ir Gomoroje, pa
liudija protonotaras šv. tė
vo, “monsignoras” Viktoras 
Paukšto, kure leidžia laik
raštį “Zvviązek.” Pasiskai
tykite anie kun. Vilką Young- 
stovvn, Ohio, apie Joną Pi ta
šą Buffalo, N. Y. ir apie 
daugelį kitu. Tas kunigas— 
sakau protonotaras šv. tėvo 
—peikia Lenku visuomenę 
už užrašymą bažnyčių vys
kupams Airiu ar Vokiečiu, o 
taipgi niekina parapijines 
mokyklas, kurios tik liaudį 
rengia tamsybėn ir atžaga- 
reivystėn. Klebonijas jis ap
rašo kaipo puikius palocius,• 
kur geriami pajieškotini vy
nai, kur kunigai važinėjasi 
automobiliais, kur toaleta es- 
ti karališka klebonijų panai
tėms; anot jo, kunigai stei
gia bankus, perkasi aukso 
kasyklas, o čia vis renka ko- į 
lektas nuo žmoniu-vargšu,; 
sėja nesutarti tarpe tautie
čiu, biaurioja patriotiškas 
draugystes ir 1.1!... Tai jau 
nė Šliupas aršiaus nenupie- 
šia Romos agentu gyvenimo. 
Bet ar “Draugas,” “Saulė” 
ir kiti norės matyti tai, ką 
patys kunigai rašo apie savo 
konfratrus?

Bet didžiausioji rietena

Romos agentams bene bus 
atidengimas šventvagystės 
Čenstakavoje? Juk ten ir 
lietuviai keliones atlikę yra 
ir nevieną tukstantrublinę 
palydėję, norėdami įtikti Pa
nelei Švenčiausiai... Įtiko 
jie rods tenykščiams kuni
gams ir zokoninkams, kurie 
dabar pasirodo esą ne tik ys- 
tais vagimis, bet ir žmogžu- 
domis. Tikiu, kad presą mu
su aprašys tuos baisumus su 
išgalėmis, ir tad “avinai su 
avelėmis” galės pasigėrėti 
darbais tu šventvagiu, kurie 
liaudį vedą sakosi į dangaus 
karaliją... Rasi bent taip 
biaurus darbai Romos agen
tu ir lietuviškajai liaudei sy
kį atidarys akis! tuomi la- 
biaus, kad tie žmogžudos sa
vo nelabus darbus apversti 
vėl trokšta išnaudojimui tam- 
sunu, ragindami juos, kad 
melstųsi ir aukas neštu, per
prašymui įžeistojo (per kuni
gus) dangiškojo majiestoto...

Prisipažįstu, kad nuo žmo
nių, prigulinčiu prie tokios 
žmogžudu ir dvasišku neva
leikų luomos, aš negaliu lauk
ti teisingumo dėl savęs. Bet 
manęs nė neskaudina įžeidi
mai kunigijos. Nė ne apgy
nimui savęs aš šituos žodžius 
rašau. Kunigai seniai atė
mė nuo manęs viską: mano 
ypatišką garbę, šeimynos ne- 
paliečiamybę, atėmė man 
net diplomus, gautus univer
sitetuose, atėmė man ir ver
tę darbu, daromu jau nuo 30 
metu... Tačiaus žmonės ge- 
riaus ir teisingiaus apsvarsto 
dalykus. Nors gal nevisur 
pritardami mano mintims, 
jie iškėlė man dvasiškas puo
tas; liaudis parodė ir Chica- 
goje, ir Scrantone, ir Naujo
je Anglijoje, kad mano dar
bas neveltui nuėjo, bet kad 
prisidėjo atgyjimui dvasės, 
pasigerinimui budo, prabu
dimui tautiškojo susipratimo. 
Ar aš busiu pelnęs vardą lie
tuviu literatūroje, aš nieka
dos nesirupir.au. Man rūpė
jo ir rupi lietuviu pamylėji
mas laisvės, medžiagiškas 
pakilimas, morališkas ir dva
siškas savarankiškumas. Taip 
vykstant, jeigu ne męs, tai 
kita gentkartė susilauks švie
sesnės ir laisvesnės gadynės.

Kad tą gadynę paskubin
ti, turime rupintiesi įsteigi
mu stipendijų mokslan ei
nantiems. “Aušra” dirba 
pagal savo išsigalėjimu; rem
kime “Aušrą,” kas kuomi 
galime. Bet ir šį metą ne- 
praleiskime už dyką, be įstei
gimo “amžinosios stipendi
jos.” Tegul šių dienu kry
žiokai—Romos bernai ir a- 
gentai—pamato, jog guodo- 
jame pratėvius, kurie tuojau 
po apsikrikštijimo, sutrynė 
galvą Romos ramsčiui, vo
kiečiu kryžeiviu zokonui! At
minčiai ju didvyriškumo dė
kime aukas, iš kuriu pasida
rytu žymi suma pinigu para
mai mokslaeivijos, sutverki
me “amžinąją stipendiją”!

J. šliupas.
28-X-1910, Scranton, Pa.

Kastulė;—O kaip einasi 
tam vaikinui Valparaiso uni
versitete?

Kaziukas (iš ten parvažia
vęs):—Labai gerai. Jis ką 
tik įstojo ir atrašo laišką jau 
net į Chicago, o neužilgo ga
lės parašyti taip toli, kaip į 
New Yorką.

nesirupir.au


A. V. Vasnelis.

Mėnesiena.
Abatas Marignau, kaipo bažnyčios 

kareivis, dėvėjo savo kariškąjį titulą labai 
gerai. Buvo tai augalotas, laibas kuni
gas, labai fanatikiškas, su ekstatiška, bet 
stačia siela. Visi jo įtikėjimai buvo tvir
ti, be mažiausią svyravimu. Jis manė su
prantąs dievą nuodugniai ir perėmęs eąs 

•jo mierius, norus ir pasirįžimus.
Kada jisai dideliais žingsniais vaikš

čiodavo sodno takeliais prie savo mažos 
kaimiškos klebonijos, kartais pakildavo jo 
smegenise klausimas: “Kodėl dievas pa
darė tai?” Ir mintiję atsistodamas į die
vo vietą jis atkakliai jieškodavo ir kuone- 
visuomet surasdavo priežastį. Nebuvo tai 
žmogus, kuris dusauty die voeiausiame nusi
žeminime: “O viešpatie, tavo keliai yra ne
suprastini! ”Ne. Jis tardavo sau: “Aš esmi 
dievo tarnas ;aš turiu žinoti priežastį jo dar
bu,arba atspėti, jeigu nežinau. ”Vislab gam
toje jam rodėsi sutverta pagal visotiną ir 
dyviną liogiką. “Kodėl" ir “todėl” vi
suomet vienas kitą atsvėrė. Aušra buvo 
dėlto, kad linksmas prabustumi; dienos 
dėlto, kad javai nokty; lietus—ju palais- 
tymui; vakarai—dėl rengimosi į miegą, o 
tamsios naktįs—miegot.

Keturios mėty permainos atsakė pil- 
ningai visiems reikalams žemdirbystės; 
jam niekuomet negalėjo ateiti į galvą įtar
tis, kad gamta neturi mieriy ir kad visas 
gyvis, priešingai, linksta pagal sunkiy ga
dynių išlygy, pagal klimatą ir medegą.

Vieninteliai jis nekentė motery; jis 
nekentė ju pats nežinodamas dėlko, ir nie
kino jas iš pajautos. Jis dažnai kartojo 
Kristaus žodžius: “Moteriškė, kas man 
darbo su tavim?” ir pridurdavo: “Kiek
vienas beveik pasakyty, kad pats dievas 
nebuvo džiugus iš to ypatingo savo ranky 
darbo. ” Moteriškė jo akįse ištikro buvo 
ansai “dvylika karty suteptas kūdikis”, 
apie kurį dainius pasakoja. Ji buvo gun
dytoja, kuri pagavo į kilpas pirmąjį žmo
gų (kas tos kilpos ir kam ji gaudė? kaip 
tą suprast?). “Tušti išmislai musy drau
gijos”, kuri ir po šiai dienai varo savo 
prakeiktiną darbą; ji buvo ta esybė, kur? 
yra silpna, pavojinga, paslaptingai gun
danti. Jis ne tik nekentė jos jpražutingo- 
jo kūno, bet ir jos mylinčios sielos.

Jis nesvkį jautėsi motery mylimu, ir 
nors žinojo save esant neįgriebtinu, jis 
nusimindavo besigailėdamas meilės, kuri 
visuomet jy širdįse liepsnojo.

Dievas, pagal jo supratimą, sutvėręs 
buvo moteriškę vien dėl gundymo ir mė
ginimo žmoniy. Tu neturi prisiartinti 
prie jos be ty apsigynimo atsargumy, kat
ruos galėtum pasirūpinti, ir tu baisenybių, 
katras jaustum netoli nuo sląsty.

Ji ištikro buvo visiškai panaši į sląs- 
tas su išskleistomis savo rankomis ir at
kištomis savo lupomis į vyriškį.

Jisai buvo prielankus tik zokonin- 
kėms, tapusioms neapkenčiamomis dėl sa
vo apžady; vienok, nežiūrint į tai, jis elg
davosi su jomis žiauriai, kadangi visuo
met gyvendamas ant dugno jy širdžiy, jy 
apvalyty širdžiy, jisai patėmyjo aną am
žiną meilumą, kuris nuolatos įsiverždavo 
jam, nors jis ir buvo kunigu.

Jis numanydavo tai iš jy akiu, drėg- 
nesniy dievotumu, negu zokoninky akįs, 
kada jos pagavime dvasios tą meilę perke
lia ant Kristaus, kas pykino jį dėlto, kad 
tai buvo moteriška meilė; jis taipogi nu
manė tą prakeiktą meilumą iš paties jy 
sugabumo, iš švelnumo jy balso, kada jos 
šnekėdavo su juomi, iš jy nuleistu ąkiy ir 
iš gailumo jy ašary, kada jis graudenda
vo jas stačiokiškai. Jis pakratydavo sa
vo čamarą išeidamas per klioštoriaus du
ris ir eidavo dideliais žingsniais šalin, ta
rytum nuo kokio didelio pavojaus. Arti
mais gyveno mažame name jo sesers duk
tė su savo motina. Jisai linkėjo padaryti 
ją seseria mielaširdystės. Tai buvo graži 
mergina, truputį vėjuota ir didelė erzin
toją. Kada kunigas sakydavo pamokslą, 
ji juokdavosi; kada jis užpykdavo ant jos, 
ji bučiuodavo jį geidulingai, spausdama 
prie savo širdies, kuomet jisai prieš savo 
valią stengdavosi išsiliuosuoti iš jos glė-

keleivis;
bio, vienok tas suteikdavo jam progą pa
ragauti tūlą saldy džiaugsmą, pabudinan
tį giliai jame tą tėviškumo jausmą, kuris 
miegti kiekviename vyriškije. Tankiai 
jis pasakodavo jai apie dievą, apie savo 
dievą, vaikščiodamas drauge su ja take
liais po lauką. Ji mažai klausydavosi, ir 
žiūrėdavo į debesius, žoles, gėles su gyvu 
džiaugsmu, kurį galima buvo patėmyti iš 
jos akly. Kartais ji pasprukdavo nuo jo, 
idant pagauti kokį nors lekiantį gyvūnėlį 
ir atsinešusi tą sušukdavo: “Žiūrėk,dėde, 
koks jis gražus; man norisi jį pabučiuoti!” 
Ir šitas noras “bučiavimo musiy” ar bezd- 
vuogiy alsino, erzino ir varė į pamišimą 
kunigą, kuris net tame regėjo meilumą, 
kuris visumet tryška iš moterišky širdžiy.

Ir štai vieną dieną zakristijonienė, 
kuri gaspadinavo pas abatą Marignau, iš
tolo užmena jam, kad jo giminaitė turi 
jaunikį.

Baisiai tuomi padrebintas jis stovėjo, 
tarsi, pasmaugtas, su muilinais veidais, 
kadangi toje valandoje skutosi. Kada jis 
pasijuto galįs mislyti ir šnekėti, suriko: 
“Tai neteisybė; tu meluoji, Melanija!” 
Vienok prasčiokė moteriškė, padėjus ran
ką ant širdies, pasakė: “Tegul viešpats 
teisia mane, jeigu aš meluoju, monsieur 
le Cure. Sakau, ji bėga pas jį kas vaka
ras, kaip tik tamstos sesuo nueina gulti. i 
Jiedu susieina paupije. Tamsta tik nu
eik tarp dešimtos ir vidurnakčio ir savo
mis akįmis pamatysi.” Jis paliovė gram- 
dęs savo smakrą ir ėmė greitai vaikščioti 
aplink kambarį, kaip tai jis visuomet da
rydavo rusčiausiy minčių sukilimo valan
dose. Kada vėl bandė skustiesi, tai tris 
kartus įsipjovė nuo nosies iki ausiai. Per 
kiaurą dieną jis tylėjo, papūtęs nuo rūsty
bės ir apmaudo. Prie šitos kunigiškos 
uolybės, priešai galingą meilės galybę, 
prisidėjo doriškas papykis tėvo mokintojo, 
aveliy ganytojo, kuris tapo apviltas, ap
grobtas, aploštas per kūdikį. Jis turėjo 
tą saunorišką smaugiantį jausmą, kurį 
jaučia, kada ju duktė pasako, kad ji pasi
rinko sau jaunikį be jy ir prieš ju velyji- 
mus. Po piety jis bandė truputį skaityti, 
tačiaus negalėjo nieko paskaityti, ir vis 
labiaus pyko ir pyko. Kada išmušė de
šimti, jis paėmė savo kriukį, baisingą ą- 
žuolinį kuciy, kurį visuomet nešdavosi, ei
damas nakties laiku pas ligonius. Ir su 
juoksmu apžvelgė didįjį kurieliy, laikyda
mas jį savo drūtuose sodiečio naguose ir 
kirsdamas juomi kreštingai skritulius ore. 
Po to staigu iškėlė jį ir, grieždamas dan
timis, nuleido ant kėdės, kurios atloša, 
perskilusi į dvi dali,sunkiai krito ant grin
dy. Jis atsidarė duris, idant eiti laukan; 
bet sustojo ant slenksčio nustebintas to
kia grožybe mėnesienos, kokią retai tik 
galima regėti.

(Pabaiga bus.)

Rytai blaivos...
Rytai blaivos, diena švinta!
Žvaigždės gęsta ant dangaus...
Saulė kįla, rasa krinta—
Tuo gyveninis atsigaus!

Rytai blaivos, naktįs žyva 
Apsuptos migla tamsos;

- Stulpai juodi nyksta-griuva— 
Žėri spinduliai šviesos!...

Rytai blaivos, neša viltį
Į beturčiu lūšneles!
Širdžiy ledas praded šilti,
Atgimimas sėj’ gėles. —

Rytai blaivos, minios šaukia; 
Norim duonos ir tiesy!... 
Tarei juriy bangos kaukia, 
Jieško išeigų liuosy...

5—X—10 S. Strazdas.

Paj ieškoji iriai
Pajieškau Jono Jonio. Paeina iš Vii i 

niaus gub.. Trakų pav.. Ab-ksandrov-' 
skos vol . Daugų miestelio. Jis apvogęs 
žmogų pabėgę iš So Bostono 20 birželio 
patikdamas visą šeimyną dideliam var- j 
ge. Minėtas Joais 23 m amžiaus, ned’-į 
delio ūgio, gelto-ų plaukų, geltonų plau-. 
kų. rauplėtas, be ūsų ir kuprotas. Kuri 
jis dabar gyvena, neturime jokių žinių, j 
Todėl meldžiame visų gerbiamųjų lietu 
vių jeigu patėmysite kur nors tokį vyrą, 
malonėkite duoti žin.ą šiuo adresu: 

Marijona Jonienė.
42 Silver st.. So Boston Mass

Pajieškau dėdžių. Antano Armonavy- 
čio. Motiejaus Armonavyčio, Vincento1 
Armonavyčio ir Marijonos Mockevičių-į 
t?s. po vyru Kiiučinckienė, paeina iš Sn-; 
valkų gub., Seinų pav:eto. Berznikų i 
gmino, Neravų kaimo. Jie patys ar kas 
apie juos žino malonės pranešti šiuo ad- j 
resu:

Eva Armonavyčintė 
SOJohnSt.. Hartford, Conn. (

Pajieškau draugo Juozapo Deveikio, i 
Vilniaus gub.. Svencensko pav , Lik- j 
monskos volosties. sodžiaus Kemežų: 2 
metai atgal girdėjau, buk gyvena Argen- i 
tinoj; turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas kitas meldžiu duot man žinią šiuo 
adresu:

Z. Zopelis
Box 374 Hartshorne. Okla. j

Pajieškau Simano O. Mackevičia, pa
eina iš Kauno gub.: girdėjau, apsigyve-1 
no Chicagoj ir dirba pianšapej; turiu la
bai svarbų reikalą. Jis ar kas apie jj 
žino teiksis pranešti šiuo antrašu:

J. P. Valadka
28 W Broadway So. Boston. Mass.

Pajie=kau švogerio Simano Mikulskio. 
Vilniaus gub . Trakų pavieto, Butrimo
nių valsčiaus; girdėjau, buk gyvena 
Bostone. Jis arba kas kitas malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

A. Jakubauskas
Box 124 Sunderland. Mass.

Pajieškau sesers '"agdalenos Pakal- 
niškaitės. Kauno gub.. Baseinų pavieto, 
Veviržėnų parapijos, sodžiaus Liepaitė: 
ketvirti metai kaip Amerikoje turiu la
bai svarbų reikalą Ji pati ar kas kitus 
teiksitės atsiša- kti šiuo adresu:

Mary Vaitkienė
1031 Newton St.. Chicago. III.

Pajieškau pusseseres Marijonos Va- 
lancaitis. girdėjau, jog yra ženota. po : 
vyru pravardės nežinau, paeina iš Kau
no gub.. Telšių pav., meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

John Galminas
P.O. Box 802 Bridgeville. Pa.

Pajieškau Andriaus Jakaičio. Ramin- 
galos parapijos, 10 metų kaip Amerikoj 
ir Jono Adomonio. Panevėžio parapijos, 
Antano Leberio. Ramigalos miesto iri 
Juozo Tuco. Visi Kauno gub. Teiksi- i 
tės atsišaukti šiuo adresu:

Jurgis Jakaitis
236 DSt.. So. Boston. Mass. i

Pajieškau gyvenimui draugės (apsi-1 
vedimui merginos) lietuvaitės a’1 lietu
viškos vokietaitės, nuo 20 iki 24 metų 
amžiaus; turi būti laisvų pažvalgų. mo
kanti lietuviškai skaityti, nors kiek ra
šyti ir dorą mylinti Platesnes žinias 
pranešiu per laišką Mylinčios mokslą 
ir dora merginos malonėkite kreiptis šiuo 
antrašu:

V. Galis.
2148 XV. 2J-st st. Cleveland. Ohio.

Draugysčių Reikalai
Pranešimas.

Siucmi pranešame visoks kuopoms 
Massacliust tts valstijos Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, jog 33-čia kuopa 
So. Boston. Mass . laikytame savo susi-
rinkim- lapkrič-.o 6 <1.. t'tlO ui. nuta ė , 
sušaukti apskričiu susivažiavimą dėl 
perkrai ••m.-; naujosios konstitucijos.
Kuopos nėr įsčios dalyvauti tune susiva- i 

žiavime teiksite* sušaukt extra susirin-, 
kimus ir išrinkti delegatus į minėtą su- ‘ “l e,!les Pro- 
sivažiavimą Susivažiavimas bus lap- dx s paduosim 

kričių 27 d., 1910 m.
nėj 339 Broadvvav. So. Boston, 
Prasidės 10 vai. ryte Kuopos, 
prisius savo delegatus teikitės 
mandatus su kuopos paliudijimu.

Pajieškau giminaičio Adomo Klanauc 
ko. Vilniaus gub.. Trakų pav . Butrimo
nių valse.. Lacionių kaimo. Ketvirti 
metai kaip esu našlė, gyvenu be vyro; 
turiu dėl tavęs pasakyti svarbią naujie
ną. Meldžiu atsišaukti ant šio adreso;

Marijona Karpavičienė,
1514 Ross avė.. Scranton. Pa.

Pajieškau tėvo Antano Vizbaro, Kau
no gub., Vilkmergės pav , Alizovos par. | 
Ketvirti metai kaip Amerikoj. Pajieš-i 
kau Antano Volterio, pirmiaus gyveno ; 
Chicagoj; Marijonos ir Julijos Laudans 
kaičių. Kauno gub.. Vilkmergės pav.. 
Kupiškio par.. Kikouių sodž. Daugiau 
kaip 2ometų Amerikoj- pirmiau gyveno 
Baltimorėj. Kas apie juos žinote arba, 
jie patįs meldžiu duoti žinią šiuo adresu;

John Vizbaras.
734 Brunstrick avė. Bay-Way.

Elizabeth. N. J.

so!. lai. kurte

Tikiu ir netikiu. . Į
(Pacai Reine.)

■ --------

Seniai aš netikiu į dangy 
Ir jo nereikia man suvis; 
Tiktai tikiu aš vienatiniai 
Į tavo mėlvnas akis.

Seniai aš netikiu į dievą, 
Kankintas audry visokiy,
Ir nė už dangų nemainyčiau
Aš tavo žemišku akiy. 

Seniai aš netikiu į velnią 
Ir nebijau nasry keplos— 
Tiktai į tavo kietą širdį 
Šventai tikėsiu visados.

Alyras.

rium rangia Mužlkališkai-Dramatišką 
VAKARI Sukatoj, 19 d lapkričio (Nuv) 
1910 m. Pulaskio svetainėj, 1711-1715 
So Ashland Are. arti 19-tos gatvės. 
Pradžia S vai. vakare. Įžanga ypatai 
25c. Programas bus įvairus Da yvaus 
kaip Lietuvių taip ir Latvių gabiausios 
sp kos. Bus sulošta lietuviškoj kalboj 
melodrama “Jaunikis.” Duetą išpildys 
niorgin's Sl-os kumpos L.S.S. vyrų cho
ras mainuos dar negirdėtas lietuviškoj 
kalboj dainas, bus korneto, smuikus ir 
pijano solos ir deklem’ii“ ios. Tokį pat 
programą stat i :r La. vi:.; .'.nt galo bus

trauksis i -i 3 vai. ryto, 
•amo žinias kas ir ką pil

svetainėj. Užtad, gerbia
nt ęs jus nuo- 

irdžiai ir k.ie’iame atsilankyti ant mu- 
vakaro.

Rengėjų Komitetas.

Didelis ir labai gražus

15fllivx8s»!
Lietuvos Sūnų Draugystė Cambridge. 

Mass. parengia labai didelį baltų. Kuris 
atsibus 24 d. Lapkričio (November).1910 
m., salėje MINOT HALL.6S)|W. Spriug- 
field st.. BOSTON. Mass. Prasidės 1 va
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” redakcijoj ir lie
tuviškose krautuvėse pas P.Bartkevičių, 
877 Cambridge st. ir pas S. Morkį. 719 
Main st., Cambridge, Mass. Tikietus 
pasipirkite iš laiko, nes salėje nebus 
parduodami.

Nuoširdžiai visus užprašo atsilankyti

KOMITETAS.

Lietuvių svetai-, Jni drau?!li ir '^uomenė. 

Mass. 
kurios į sli 

įduoti !

Pasirašo S.L.A. 33-čios kuopos Išrink
toji Komisija:

P. I.atvinskas. J Neviackas. J. G 
Gegužis. J P Raulinaitis ir J. Malinionis.

Teatras ir Balius.
Dramatiikas Ratelis L.S S Chicagoje. 

20 d. lapkričio (November), stato ant 
scenos Slovackio tragediją: “MINDAU- 
GIS”. Lošimas atsibus ruimingoje 
•‘ĮVEST S1DE AUDITORIUM” salėje, 
kampas Taylor ir Centre avė.

Rrolau! jei tau žingeidi tautos praei
tis, jei tu interesuojiesi tuo—ateik, o pa
matysi ją kaip ant. delno. Pamatysi,kaip 
mųsų broliai buvo spiriami kardu ir ug
nim priimti jiems svetimą tikėjimą. 
Žodžiu—ten tu pasisemsi nemažą pluok- 
štą žinių apie tautos žygius ir nusidavi
mus. Juk nuo mųsų tik priklauso tautos 
laimė ir gerbūvis. Delio atsiminę to po
eto žodžius: ‘‘Per mokslą įgysi tu tiesą”, 
nepraleiskite tos progos!

Lošimas prasidės nuo 5 vai. po pietų, 
salė bus atdara nuo 3 vai.

Tikietų kainos: 25. 35. 50, 75 ir $1.00.
Po teatro balius su skrajojančia krasa.
Tikietus galima gauti: redakcijose 

“Lietuvos”, ' Kataliko”,"Amerikos Ži
nių” ir pas P.M. Kailis. 1617 N.Ashland 
avė.. J. Ilgaudasir P. Garmus. 1613 So. 
Halsted st. KOMITETAS.

Iškilmingas Vakaras.
Chicagos Liet. Soc. Organizacijos iš

vien su Socijaiistų Partijos Latvių Sky

BALIUS! BALIUS!
Didžiausias aštuntas metinis balius, 

kurį parengia Draugystė Lietuvos Duk
terų, So. Boston, Mass. Atsibus 23 Lap
kričio (November). 1910 m., salėje Dah- 
lgren Hali, kampas E ir Silver sts , So. 
Bostone. Prasidės 7:30 vai. vakare. Tai 
bus labai gražus pasilinksminimas, to
dėl visus nuoširdžiai užprašome atsilan
kyti. KOMITETAS-

@lli =illli i»li ilt^į

D Vyrai ir Moterys! fi

KALĖDOS JAD ARTINAS!
Geriausia ir parankiausia dovana Ka

lėdoms vra koks nors auksinis daiktelis, y
Siuomi norim pranešt gerbiamiems lie

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

Tavoras mųsų susideda iš geriausių 
vystai auksinių, sidabrinių ir nikelinių 

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

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

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

ar j>js pirkaite ką, ar ne. Męs parduodam tavorą už visųžemiausią 
“cash” prekę; vienok atsakantiems žmonėms męs parduodam ir ant 
išmokesčio, po Sl.UO ant nedėlios. Yakarais atidaryta iki 8 valandai.

Ateikit, o persitikrinsit'. Tek: Main 4485-8.

WASHIN6T0N JEWELRY CO•J
387 YVashington st., (vienais trepais augštyn) BOSTON, MASS*

»« lllfE=-------  ........... iiUO

Laivakortes Atpigo

f

REDAKTORIUS VĖL PRIMENA MUS
SKAITYTOJAMS. KODĖL JIE TU

RĖT RŪKYT “NAVY” TABA- 
KA, KURIS BUVO GERU 

JAU PER 40 METŲ.

Bile koks tabakas, kurį žmonės mėgo 
ir rūkė per 40 metų, turi būt geru ir 
vertu kiekvienam rūkyt.

Garsus “NAVY’’ tabakas yra viens iš I 
tokių. Beveik per pusę šimtmečio tasai 
tabakas buvo rūkomas ir kramtomas; 
Tai yra viens iš geriausių tabakų visoj I 
Amerikoj. Yra tai šviesus ilgai piaustv-; 
tas tabakas ir jo garsumas yra tesingai 
užpelnytas. Mus skaitytojai, kurie nie- 1 
kad nevartojo šio tabako.kuris yra viens 
iš geriausių išdirbinių American Tobacco 
Company. yra kviečiami pamėgint ir ku
rie tą padarys.visada tą tabaką vartos.

Iš “Navv” galima daryt papirosus, 
net užtektinai papirosinio popieriaus 
duodama dykai su kiekvienu puikiai su
pakuotu pakeliu tabako.

paCtavais laivais.
Iš Bajory į Bostoną, 7-9 dieny ant vandens, $48.60. 
Iš Eydtkuny į Bostoną, 7-9 dieny ant vandens, $48.10.
Iš Tilžės į Bostoną, 7-9 dieny ant vandens, $48.05. 
Iš Hango arba Gelsingfors į Boston tiktai $45.60. 
Expresiniais laivais (su 4 kaminais) brangiau $4.50.

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

“Keleivio” Agentūra,
28 Broadway, So. Baston, Mass.
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Vietines Žinios
Pereitoj nedėlioj D. L. K. 

Vytauto D-stė turėjo susirin
kimą, kur svarstyta S. L. A. 
konstituciją ir ant galo pri
eita prie to, kad reikia šauk- 

• ti visų Massachusetts valsti
joj esančių S.L.A. kuopų su
sivažiavimą. Tokis susiva
žiavimas įvyks 27 d. Lapkri
čio po No. 399 Broadway,So. 
Bostone.

D. L. K. Vytauto draugystė 
priguli prie Susivienyjimo ir 
yra skaitlingiausia jo kuopa 
Massachusetts valstijoj. Su
sirinkime labai nupeikta da- • 
bartinė S. L. A. konstitucija 
ir nesigailėta ašrtrių žodžiii 
centro valdybai, kuri taip' 
begėdiškai elgiasi, spenduo- 
dama darbštesnius sąnarius. 
Ypač be pasigailėjimo akėta 
pirmininką Damijonaitį.

į Massachusetts rajono su
sivažiavimą išrinkta 5 dele
gatai: P. Latvinskas, J, Ne- 
viackas, J. G. Gegužis, J. P. 
Raulinaitis ir J. Malinionis.

Minėti delegatai išsiunti
nėjo visoms kuopoms atsi
šaukimus, paraginančius 
šaukti extra susirinkimus ir 
rinkti į minėtą susivažiavi
mą pasiuntinius. Susivažia
vime bus svarstyta dabarti
nės konstitucijos priėmimas 
ir Conn. valstijos kuopų 
spendavimas.

SU-

Pereitam * ‘Keleivio” 
merije buvo pranešta, 
20 d. Spaliu Žmonių Univer
sitetas parengs jau pirmuti
nę lekciją. Bet vėliau pasi
rodė, kad toj dienoj bus už
imta svetainė, o sekančioj 
nedėlioj—S.L.A. kuopu su
sivažiavimas. Todėl lekciją 
atidėta ant vėliau.

nu- 
kad

Reikalingas geras šiaučius
mokantis gerai ranku darbą prie taisy

mo čeverykiį. Atsišaukti šiuo adresu: 
205 XV. Broadway. So. Boston, Mass

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

Susirinkimas
Lapkričio 13 d. L.S.S. 60 kp. 

vai. sus:rinkimą po No. 339 Broadtvay 
Bus diskusijos. Ateikit visi.

Sekr. P. Ketvirtis.

Uždėto jas.

I

Rusiszkai-Amerik&niszka

ši uo adresu:

■L'-:

BALZAMAS PLAŪCZIAMS

Severos vaistus galima gauti aptiekose. Neimk kitokiu, reikalauk Severos

Severos

PAIMK JI!
Kaina 75ci

Teisingas daktaro patarimas dykai

turės C>

■
i

VADOVAS
IN

SVEIKATĄ

Daktaras yra geriausiai 
žinomas, per atliktus jo 
darbus.

Dro Coliins’o garsingą 
knygą

Dovanai! Prisir.sk 10 
centų markėmis apmo- 
hėjimui siuntymo lėšų, o 

apturėsi tą knygą 
Dovanai.

' Kaina 5Oc

tąpo pripažinta per visus 
kitus Profesorius, kaipo 
Didžiausia knygą sveika- 
tosiš visų kitų, kada 
norints]>#rsšytu per kokį 
norints daktarą.

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

Laivai
Kursk
Birma
Rossia
Kursk
Birma
Prekė-
Į Roterdamą:
$31.00 — Iii kliast s 

pagerinta kliasa
- ii kiiabu i>
- II kliasa A -

dirba lietuviškas klarka
William C. Brūzga.
John J. Lowery 

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

Lapkričio 8 d. atsibuvo 
rinkimai. Gubernatorium li
kos išrinktas Eugene N. 
Foss, demokratas. Buvusis 
gubernatorius Draper, re- 
publikonas, gavo tik 194,582 
balsu, kuomet už Fossą bal
savo 227,663.

Pastaruoju laiku tarp re
publikonų ir demokratų ėjo 
smarki kova. Laikraštija rė
mė demokratus, nurodinėda- 
ma, kad dabar neišpasakytai 
pabrango pragyvenimas." 0 
tą padaręs republikonų gu
bernatorius Draper. Todėl 
darbininkai privalą balsuoti 
už demokratus. Bet klausi
mas, ar demokratai pragyve
nimą papigins?

Pernai, kada majoras bu
vo republikonas, tai demo
kratai nuolatos rėkdavo, kad 
jis miestą į skolas įvarė. Fitz- 
gerald (demokratas) garsin- 
davosi, kad jeigu jį išrinks į 
majorus, tai jis tas skolas iš
mokėsiąs. Ir žmonės mato
mai tam įtikėjo. Fitzgerald 
likos išrinktas į majorus. Bet 
paklauskit, kaip su miesto 
skolomis? Gal “Fitzas” bai
gia jau jas mokėt? Toli gra
žu. Šiomis dienomis pasiro
dė, kad šiandien Bostonas 
turi $3,000,000 skolos dau
giau, negu pernai gruodžio 
mėnesije turėjo. Ot, Kaip de
mokratas greitai Bostoną ap
valė! Taip pat ir demokratų 
gubernatorius žmonių gyve
nimą palengvins. Išviso Bo
stonas skolos dabar turi net 
$74,695,024.38.

Demokratas Foss yra fab
rikantas. Tokis pat fabri
kantas buvo ir Draper. Aiš
ku, kad tokie ponai apie dar
bininkų palengvinimą negali 
rūpintis, nes tai priešinga jų 
reikalams. Paveizdan, pe
reitą pavasarį legislaturon 
buvo įnešta sumanymas, kad

TAUTIEČIAI GINKITE PATS SAVE!
Saugokitės suvadžiotojo daktaro, kuris nori išplėšti Jųsų kišianius, padėdamas aukštą prekę už pigų patarnavymą 

ir bledingas gyduolias. — kuris nori Apgaut 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 kentejimuoee. Teip, jagu jis kalba apgarsi
nime savo: “Aš esu pirmvedžiu daktaru — aš esu geriausiu daktaru— išrinktu per visus kitus daktarus“. Jis kalba Jums 
melagystę! Nes tokio daktaro, Amerikoje dar ne buvo! Ne gana to-tie daktarai net teip toli užsivaro, kad net bando įkalbėt 
Lietuviams, idant ne įtikėtu stebėtinai gerai. Institutų ir ligonbučių, pašalpai kentėjimuose, aiškindami, buk tai “Institutai 
ir ligonbučiai tvėrėsi iš neteisingų žmonių”. Ant to galima vien tik tuom atsakyti, kad vagis vadina visus kitus žmonis vagi
mis. Vien tik blogiausi žrnonįs. ne gali atrasti gęro pasaukje. Vien tik menkučiai ir veidmainiški daktarėliai, pilni savegarbi- 
nimo, bet be medikališko mokslo, loja ant darbąvvmosi didžiųjų profesorių, be protiškai užvydėdami, jok ne turi tos Aukštos 
Žinios medikalijoje, kuris yra reikalingas dėl pastojimo į daktarus didžiausiojo pasauleje medikališko Instituto

“THE COLLINS NEW YORK MEDICAL LNST1TUTE”
7 PRIEŽASTIS DĖL KO’ Aukščiausiai moksliški daktarai. The Collins N. Y. Medical Institute, gydą daugiau

' žmonių kiekvieną metą, kaip visi kiti pasaulės daktarai, imant kartu.
1. Detro, kad The Collins New York Medical Institute, yra 

seniausiu, didžiausiu, geriausia 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 Amerikoje, teip ir 
senam krajuje ir ne dėl piniginio uždarbio, bet dėl suteikimo 
pagelbos nelairaingiems-Iigoniams ir kad galėtu kiekvienas 
atgauti sveikata savo, kaip galima su menkiausiais pinigi
niais kaštais.

3. Dėlto, kad tie stebėtinai pasekmingi vaistai, kuriuos skiria 
garsingi daktarai. The Collins N. Y. Medical Institute yru 
surengiami lomoje 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 žinota 
kaip jas užrašyt.

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikatą, kreipdamas’ _ 
Virinusio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INST

140 WEST 34th STREET - NEW YORK CITY
Ofiso valandos: kasdieną nuo 10-5 vai. Nedeldieniais ir šventąd. nuo 10-1 vai. po pietų Utaminksis ir pėrnyči.. 7-8 vai. vakare

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

4 siunčiamus be nandiškus, bledingus vaistus, nes tiems dak
tarams rūpi daugiau pinigai, kaip gydymas.

5. Dėlto kad Daktarai The Collins N. Y. Medical Institute 
Jums pagelbėti kiekvienai"-^ atsitikime. nežiūrint, kokia tai 
nebūtu ligą, ir kaip nuo senei ir kaip įsiviešpatavus orga
nizme ligonio.

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

7. Delio, kad Jų«n nusilpnėjimas yra visados, speciatiška: ir 
atydžiai peržiūra* as kuo skubk-tisini. o prie mm visados yra 
perrašomi vais-ai tie. nno krr> -t.-bėrino pssėkmingumo, 
likos jau tūkstančiai tokim ligų, kaip Jusu, pagydyta.

si ypatišk.-i. r-1-’Jku prie Daktaro C. E. Hyndmg.-;

Skaitykit su atyda! 
—-— Cambridgeport Lietuviška--------

DRABUŽINE KRAUTUVE
Užlaikom kaip apatinius, taip ir viršu

tinius marškinius, svetelius, kalnierius. 
kaldras, skrybėles ir t. t.

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

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

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

BRUNDZA A €0..
106 IVillimsburg, Brooklyn, X. Y.

M.Galjvan&Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speci a lįsk ūmas.

366 Second So. Boston. Mass

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

kostumeliams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRANTOJi PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU. LAIKRODĖLIU, LENCILGELIU. PUIKIU ŽIEDU, ŠPILIU, 
iALŪKU, KOMPASU, KRYŽIOKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, HERM
IU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRUTU. visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
VUMU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA-KN'GIU, visokiu gražiu FCrIERIU gromatonas rašvti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis s c drukuotais aolinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5tuz. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už 36.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis literomis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiūti rimu S3.00. Jai kates neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalaukit šiandien: prisivsdami 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 greita: i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais nirkiniais kreipties

M. L W1LKEWICH. 115 W. MaRKžl S&.Jtr-’ace St. SCRANTON. ”4.

prie visų miesto arba valsti
jos darbų darbininkai tedirb
tu tik 8 valandas į dieną. 
Gubernatorius Draper ap
skelbė laikraščiuose, kad jei
gu tas sumanymas pereis per 
legislaturą, tai jis jį mielai 
užtvirtins. Mat jo buvo ma
nyta, kad legislaturoj jis nu
puls, nes jau ne kartą jis ten 
nupuolė. Bet šį kartą, kaip 
tyčia, per legislaturą tas su- 
manymąs perėjo, o kada pri
siėjo Draperiui jį užtvirtinti, 
jis atsisakė.

Foss dabar tą panaudojo 
kaipo faktą, kad republiko- 
nas Draper yra priešingas 
darbinininkų reikalams. Dra
per gi iš savo pusės apskelbė 
laikraščiuose gautą tuomet 
nuo to paties Fosso laišką, 
kuriame jis. kaipo fabrikan
tas, prašo Draperio, kad tas 
neužtvirtintų 8 vai. darbo 
dienos, nes tas esą priešinga 
darbdaviu reikalams.

Teatrališka draugija “Žai
bas” dabar mokinasi “Pilė- 
ny Kunigaikštį.” Yra tai di
delis, penkiy veikmiŲ, isto
riškas veikalas, paimtas iš 
kryžeivių laikų. Perstaty
mas bus tuoj po Naujų Me
tų, 2 ar 3 d. vasario. Ačiū 

j “Žaibo” triūsui, So. Bostono 
lietuviai turės progą pama
tyti taip gražų teatrą, kokio 
lig šiol da nebuvo spėkų pa
statyti.

Kosulys ir
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PABANDYK JI!

■v■
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SEVEROS GYDUOLES yra sutaisytos geriausių aptiekorią, dirbančių 
naujausioj mųsu labaratorijoj.

— » » — » m m » » » — M

neturi būt kenčiami. Jie gali būt 
greitai. Nekurios gyduolės pagelbsti 
laiko, bet

prašalinti labai 
tik ant trumpo

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.

Severos 
Šv. Gothardo Aliejus 

yra labai branginamas linimentas 
dėl užmušimo skausmo, prašalinimo 
užsidegimu ir sumažinimo sutinimu. 
Dėl sergančiu ir besigydančių jisai 
prašalina sustingimą kūno ir paleng
vina skaudėjimą muskulų.

Gyvasties Balzamas
sudrutina abelnai visą nusilpusį 

organizmą. Šitas balzamas'yra užtik
rinta gyduolė nuo sunykimo jaknu, 
kasos, tulžies ir malerijos. Atgaivi
na kraują kiekvienoj daly j kūno ir 
suteikia progą dirbti harmoniškai.

Vienatine be persedimo tarp 
Amerikos ir Rusijos.

RUSIŠKI PARTINIAI LAIVAI
Išplaukimas laivu.
IšLiepojaus Nevv Yorko 

----- Lapk. 19 '10
Lapk. 19, Gruoa. 10
Gruod. 3. Gruod. .4 
Gruod. i7, Sausio 7 
Sausio 3. Sausio 21 

. laivakorčių •šifkorčht)
Į Liepoj:..
— $3S.GJ 

Sš‘J.00—pager nta kliasa-?40.00 
įj-lS.OŪ --  ii i> ■
ęSO.Ou — II kliasa A — ■ >60.00
Prekė b.ivakerėiu iš Ltepojaus.
III kliasa 4-» >0 11 sli:;sa t>*.aO 
ir po 4 dol pagalvinių mokės 
čių Amerikoj, 1 kliasa 02'50.
Strs.nolkesnii.isreikalais !;:eip 
sit-.s pr:e vyriausiųjų ;tt>t-u.

A. E T3HNS0N & C(X
Gvti. l’ass. A sent.

27 Broadway, Now York, N.Y.
2^ --^.a- o ojSoAa- ozsc 5-.o - - t

v V ❖ v 4

TEMYK! TEMYK!
Lenkiškai-rv.siškai I.etu.iškas Ap’.i-- 

korius S. FELDMANAS a; Marė Aptše ą 
po No. 310 Harrison Are.. Bostone. Už
laiko visokiu gyduolių, tokių pat kaip 
jus vartodavai Lietuvoj.

’ENTRA! Trejos dovy nerios, t:uo vi
sokių vidurinių ligų.

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORAGIJ A 

<artą pas mus atsilankys 
To niekad uesisrraudys: 

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

Lozow$ki & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadway ir 259 I). St., 

South Boston. Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus sv. didžiausia 
alyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulyj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius K. MDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly 

2W Broadvvay kampa? Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pereapresą gyduoles prisiusitn

•re^stsna tųn.t ■st,')

•sseyy ‘uojsog 
O££seuiĮiu ųs uoiŠuiųseM

3S0U U3CNVX31V 
-«n^iC(«p oinsp) snnospi jį snui 
-j(JĮ^SĮSJ4,J Sttj^tdod 
SninĮAVĮtt^Įayj ‘sttpnn^s ‘sanmtpK

:snpt?ĮĮaj snt?ĮOSĮA n^ojuv 

svivmciv 
■o»nx ’-Ss* T»X •«TI ’*°ss AI.

Prisir.sk
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!S LIETUVOS
Kaunas. 25 d. spaliu m. 

Kauno kalėjime nusižudė 
Kotrina Gedvilienė, buvusio 
antrosios dūmos atstovo, dak
taro Prano Gudavičiaus se
suo. Trumpa žinutė apie tą 
nelaimingą atsitikimą jau bu
vo tilpusi laikraščiuose. Bet 
reikalinga plačiaus aprašyti. 
Nabašninkė Kotrina Gedvi
lienė buvo nuteista tvirtovėn 
ant pusantrų metų už poli
tišką nusidėjimą. Kadangi 
Kaune nėra tvirtovės kalėji
mo, tai ji, kaip ir kiti tokios 
rūšies nuteistieji, tarp jų ir 
penki buvusieji atstovai, at
lieka paskirtą jiems baumę 
Kauno kalėjitne. Kotrina 
Gedvilienė buvo, žinoma, ra
maus ir gana linksmo budo, 
lygsvari; ji visuomet nelai
mėje mokėdavo netik save 
nuraminti, bet ir kitus. Kas 
ją pažino, niekam negalėjo 
nei i galvą ateiti, kad su ją 
galėtų atsitikti tokia, nelai
mė. Bet namieje buvo pasi
likę vyras ir du mužu kūdi
kiu. Ilgėjimąsi ir kalėjimo 
tvarka, kuri laikė nabašnin- 
kę vieną sau kambaryje, su
ardė jos nervus. Spalių 24 d. 
Kotriną Gedvilienę atlankė 
p. C. Leonienė; pasikalbėji
me šitoji neviską galėjo su
prasti, ką nabašninkė šnekė
jo.—Ant rytojaus 25 d. ji at
sisakiusi valgyti pietus, o ke
lioms minutėms praslinkus 
ją rado negyvą. — Tą pačią 
dieną vakarop kūnas buvo 
nuvežtas miesto ligonbutin 
mirties priežasčiai ištirti.— 
Atvykęs vyras-našlys gavo 
leidimus: nuo gubernatoriaus 
—parvežti kūną namon ir pa
laidoti Ei žvilke, nuo vysku
po - su bažnyčios apeigom. — 
28 d. kūnas tapo išlydėtas i 
garlaivį. Prieš išlydint iš li- 
gongučio kun. Bikinas pasa
kė gražų pamokslą. Darbo 
laikas neleido daugeliui atei
ti palydėti nabašninkę. V is- 
gi būrelis susirinko. — Buvo 
keturi vainikai: 1) “nuo bro
lio Prano Gudavičiaus” (iš 
gyvų gėlių) 2) nuo “draugių 
ir pažįstamų”, 3) 4 ‘nuo drau
gių žydelkų” (liet, parašas) 
ir 4) “od przyjaciol i towa- 
rzyszy”. Prieš išlydėjimą bu
vo nutraukta fotografija.— 
Apart trijų giminių lydėjo 
kūną garlaiviu iki Jurbarkui 
vienas Kauno policistas. Jur
barke jo vietą užstojo du vie
tiniu, kuriuodu lydėjo į na
mus, per visas šermenis bu
vo namuose, paskui dalyva
vo lydėjime į kapus. Gir
dėt, jog ir dabar retkarčiais 
sargybiniai lanko nabašnin- 
kės Gedvilienės kapą. X.

(Iš '•Liet. Žinių’’)

Protokolas
Conn. S. L. A. rajono.

(Pabaiga.^
Po valandos laiko tapo iš

nešta ir priimta, pasirašant 
visiems kuopų pasiuntiniams, 
sekanti rezoliucija:

Connecticut valstijos Susi
vienijimo Lietuvių Ameriko
je kuopų Rezoliucija, išnešta 
per susivažiavimą rugpiučio 
14 d. 1910 m. New Haven, 
Conn., kur dalyvavo 45 pa
siuntiniai nuo lllk. S. L. A.

1. Kadangi 25-tas S.L.A. 
seimas priėmė tik 7 kuopų 
patarimą priimt naują kons-

tu ei ją, atmesdamas balsą 
78 kuopų, reikalavusių tos 
konstitucijos atmetimo, pa
sielgė nesąžiniškai;

2. Kadangi 24-tas seimas 
buvo nutaręs vien tik patai
syti tulus paragrafus senos 
konstitucijos pagal čarterį, 
pritaikius ją prie Su v. Valst. 
tiesų;

3. Kadangi pradėjus mo
kėti nepaprastus mokesčius 
pagal naują konstituciją 
daugumas sąnarių Susivieni
jimą apleis, o visi jaunieji 
bus priversti išstoti, pasiliks 
tik nariai senesnio amžiaus, 
o nauji nesirašys augštos 
mokesties dėlei, iš ko bus ai
ški skriuda ir neišvengtinas 
nupuolimas musų S.L.A. or
ganizacijos;

4. Kadangi nauja konsti
tucija reikalauja užlaikymo 
advokato ir daktaro, kurie 
nėra būtinai reikalingi, tik 
padidins L.L.A. išlaidos;

5. Kadangi priverstinas 
prenumeravimas organo tu
rėtų būti tik kiekvinam pa
vieniui sąnariui, o šeimynai 
užtenka vieno ekzempliaus 
“Tėvynės”;

6. Nesutikdami su centro 
valdybos cenzūra, uždėta per 
25-tą S. L. A. seimą ant raštų, 
lydinčių S.L.A. reikalus, ku
riuos turėtų tvarkyti Litera
tiškas Komitetas.

Męs, įgalioti pasiuntiniai, 
pasirašiusieji po šia rezoliu
cija vardu žemiaus paminėtų 
kuopų,reikalaujame, kad pri
imta nauja konstitucija butų 
sulaikyta nuo spaudos ir įve
dimo į galę iki 26-tam S.L.A. 
seimui ir atiduota kuopų nu- 
balsavimui.

Dėl veikimo pradėto per 
mus darbo, išrinkom Veikia
mąjį Komitetą, kuriam su
teikėme galę veikt, pasire
miant ant šios musų rezoliu
cijos.

Centro Valdyba turės pa
siųst šią rezoliuciją ir proto
kolą apskelbti “Tėvynėj”, ne
veizaus 30 dienų nuo dienos 
gavimo, ir musu įnešimus, 
kitoms kuopoms pritarus, tu
rės leisti per visuotiną bal
savimą.

Jeigu nuo to Centro Val
dyba atsisakytų, tai musų iš
rinktas komitetas turi atsi- 
šaukt į visus S.L. A. narius ir 
veikt, kas bus reikalinga.

Centro Valdybai užėjus no
rui suspenduoti musų išrink
tą komitetą, kaip ji dabar 
jau savo laiškuose grasina, 
lai spenduoja visas čia pa
minėtas kuopas.

Užtikrindami šią musų re
zoliuciją, pasirašome sekan
čių kuopų pasiuntiniai (čia 
seka visi 46 augščiaus pami
nėti (“Kel.” No. 44) pasiun
tinių parašai. Red.).

Kuopų atydai.
Gerbiamieji visų S. L. A. 

Connecticut valst. kuopų na
riai! Jeigu Jus pritarsite 
musų susivažiavimo protoko
lui ir išneštai rezoliucijai, tai 
patvirtindami tą ir paduoda
mi vieni kitiems brolybės 
ranką dėl stipresnio ryšio 
musų reikaluose, išneškite 
savo rezoliuciją, patvirtinkit 
ją savo parašais ir kuovei- 
kiausiai pasiųskite musų ko
miteto raštininkui šiuo ant
rašu:

M. J. Vokietaitis,
130 Eagle st.,

New Haven,Conn.
P. S. Originalas šio proto
no pasilieka pas komitetą.

P-ui J. Damijonaičiui, 
Chicago, III.

S.L.A. 51 kuopa; Bridge- 
port, Conn., nepaprastam sa
vo susirinkime, 9 d. rugsėjo 
1910 m., priėmus raportą sa
vo pasiuntinių, dalyvavusių 
Connecticut apskričio S.L.A. 
kuopų konferencijoj, nutarė:

1. Išneštą konferencijoj 
rezoliuciją su 45 pasiuntinių 
(nuo 11 kuopų) parašais pa- 
remiam ir, pilnai su ją sutik
dami, reikalaujame,kad nau
ja konstitucija tuo jaus butų 
leista visuotinam Susiv. kuo
pų nubaisavimui.

2. C. V. skaitom savo tar
nais, dirbančiais už algą, o 
ne valdytojais ir kuopų en
gėjais ir

3. Dekretą, išneštą “Tė
vynės” No. 34 suspendavime 
Kazlaucko, Vokietaičio ir 
Karaliaus, 142 kuopos narių 
ir įgaliotinių, C. V. nevilki- 
kinant turi atšaukt ir, prisi
pažinus per “Tėvynę” pada- 
rime klaidos, turi pasižadėti, 
kad panašių pasielgimų atei- 
tije nebūtų.

Po nutarimu pasirašė 53 
kuopos nariai ir pridėta 51 
kuopos antspauda.

Tuos nutarimus man, kai- 
pa sekretoriui, paliepta pa
siųsti c. vaidybai, ką ir pa
dariau.

O 29 d. rugsėjo gavau nuo 
Damijonaičio ypatišką laiš
kelį sekančio turinio:

“Priėmiau jūsų kuopos nu
tarimus su parašais ir 19 kry
želių. Galbūt, kad 51 kuo
pa yra priėmusi kitus kokius 
įstatus ir pagal juos elgiasi, 
bet tai ne Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje. S. L. A. 
centro valdyba dar tokių į- 
statymų neturi ir nepažįsta, 
pagal kuriuos teikėtės c. v. 
prisakymus duoti.

“Su guodone
’‘M. J. Damijonaitis.

“P.S. Vyručiai, biski rim
čiau, nes netik patįs per sa
vo neatsižvelgimą žengiate į 
nežinios tyrus, bet kam dar 
ir kitus klaidinti? tokiais ke
liais netoli tegalima žings
niuoti. ”

Taigi čia turiu Tamistai 
pranešt, kad aš su Tamista 
nieko bendro neturiu ir mel
džiu panašių laiškų nerašinė- 
ti ir prie nusiraminimo ne- 
kviest,o vietoje to visko dau- 
giaus atkreipt atydą į savo 
protavimą.

Kaipo S.L.A. pirmininkui 
paaiškinsiu, kad tie nutari
mai yra 51 kuopos, taigi tai 
kuopai galima duot atsaky
mą per organą “Tėvynę”.

Kryželiai ant kuopos rezo
liucijos prie pasirašymų reiš
kia 19 sąnariu, nemokančių 
rašyt, kurie, prašydami kitų 
parašyt jųjų pavardes, padė
jo patys savo ranka kryžiu
kus.

Kryželiai meiliškuose laiš- •»
kuose vaikino pas merginą, 
arba merginos pas vaikiną, 
reiškia velijimosi pasibučiuo
ti, o čia visai ne tas.

Taigi, ką tas reiškia, tikiu, 
kad dabar Tamisa galėsi su
prast.

Tikėdamas, kad 51-ma k. 
taip jau sutiks Tamistai vis
ką plačiai paaiškint ir suteikt 
pilnas informacijas ant viso
kių užklausimų.

Su pagarba
J. G. Žukauskas.
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KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAN 1NT
wIkurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit p 

aŠ pagCi >ėsi II! nes esu senas daktaras.pažįstu ligas ir žirniu i d 
Į|| y riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug serga:.. .
3=^ turiu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko r

siryzęs sergančius gydyti ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras <! :k 
sėkmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačiu gydyniiį paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

Tegul bus pagarbintas, Jėzus
Krisi us!

’S

Jstai gę. 
ra idžiu ir 
Aš esu pa- 
..s guli pa-

Sirdingai dėkavoju Dr. H art
inami i už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
vimo, širdies ligos, nes nors kiti 

g neįstengė išgydyti, o Najorko bar■-į~ AJ neįsteuge tsgyuy u, u gajumu >?ar-
\yV\7 la’anią institutas tik sunkiai už- 

v dirbtus mano pinigus viijo; bet
Dr. Hartmanas. kad išgydė, tad jam ir dėkin
gas; tai prisiunčiu paveikslą, kadį laikraštįpa- 
talpvti. ANT. JUŠKELIS. P. O. box 2,

DU BOIS, Pa.

Guod. Dr. Hart- 
manas!

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

gas už gerą daktaravimą.
D. POPOVIČE, Model Farm, Pa- 
schall, Philadelphia, Pa.

Malonus 
manai:

Su džiaugsmu pri- 
Siunčiu savo paveik- 

<7 sla ir didelį ė-d- 
ma už išgydymą rr.a-

I n0 vydurii’ 1
b6rimo kun,;

■ . < kraujo, su.;......o ir

skaudėjimo blauzdose. Dar kartį} 
sakau, nemažai esu dėkingas 
sveikatą. Jos. Turkcviče, 625She * 
idaii iload Car.al, Vfilmctte, Ei-

Dr. Ilart-

l

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

SEKGEKIs spgavlago iEBtituto, kurtam numiręs daktaras b-k C'dąa Ir 1 bal ra-ll'.st kalba bet vir. kai:. - agi tsu . ptrric<
psv .ud'-uis.— ia zyaaina-i „LIE'i C' JAI TAU!1ECZIAI", O už nugaros „raguotą-* turi kad tik pris.viliojęs j.niauti uum.s. t-ea, 

VADO' V ■ N K i SĖS l Ų a: >a liga sioioma knygite dovanai „už 1J centų
Kad jautiesi nesveikumą, nesendyk ligos jei nori būti išgydytu, tad ateik arba parašyk lietuviškai nors 

kas tau kenkia, o aš
Atsišaukusius pagelbėsiu nuo:

haur z:n • ’ 2 dė.:mo ir ::edirb mo v.dr.r.ų, Gir cetk.*
p avi ra o 1 '»»t yki > dye’Tiea-ijoe tapsfl n » 5. •■ratės k-a d 4, įjiecti
MOTERŲ: eėa' tm.t.ųmtoes x.:z: baltųjų te ė. , v u-oteria ų Ii.'
žiac- ir r.žsi®ei.ė;• s l? >i .=7, 1. rfo 8 m re •. • i ] ‘ir n ; < gi. 1-
reiKėe pnta y- ;; iryd .cri kn’ vr% u v-t tų * - rt mo kaip t<-li gmaut

TĖMYK1TE! Mano dabar nauju: adresas, to-. l ateinant į cfisą, ar rašant laiškus, rt
naujo adreso teip:

DR. F. HARTM ANN, 231 East york

ver.-,

•;

r 2tO r»-S S ' , ♦SM’.Ž
’ių Į J T<_.p

«z 1 / v v- . t;
i . *18 UuOo.ll ti,, <

.u :K.res:iOil,

CZTY, N. Y
'•aiaimos: nuo 11 iki 5 po piet. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po piet. Vakarais Pati. ir Pėt. 7-8.

NAMINE MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokin

tis be mokintojo (apdaryta)......... 81.00.
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokin-

; lis skaityti ir rašyti be mokintojo .. 15c.
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be 

mokintojo...............................................10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų ■ 

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 Parnienter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gv 
dati pasrkmmgia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane i 
t repais į vir-tj tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oa-atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
■8 vakare. Teiephone 1967. —3 Ricumesf

$42.35
$44.10
$45.70
$42.35
$50.70

Laivakortes.
Laivas išeina kas subata. 7 d. 
per vandenį, sustos Anglijoj 
Laivas kasutarnika. 8 dienas 
per vandenį, sust. Rotterdam 
Laivas kas ketv<'rga, 8 diena

Į per vandienį. sustos Bremens 
Laivas kas subat a, 9 dienas 
per vandienį. sust. Hamburg 
ENPRESS kas utarmka. 5 d. 
per vandenį, sustos Bremen

Iš BOSTON į LIEPOJE, Oct. 13. $40-50 
Oct, 27. $40.50 ■

Tie visi laivai iš New Yorko. bet į rėk-- 
aprokuota pilnai islšostono: iš New Yj-rk , 
$2 50 pigiau. Reikalaujantiem pastoro- : 
jam Konsuliariškus pasportus.
Tilzit-IIamburg-NesvYork iki 
Boston, visa kelione
Tilzit-Bremen-NewYork iki
Išoston, visa kelione
Tilzi t - Rotterd a m - Ne w York 
ki Boston, visa kelionė
Tilzi t-Antverpen-New York 
iki Boston. visa kelionė
Tiizit.per Ansrlija, tiesiog į 
Boston, visa kelionė
Tilzit, per Angį i ja. tiesiog į 
Bostsn, geresne linija

Tos prekes vra jau su visomis mokes- 
timis, tavais, užmokesčiu už maistu lau- 

į kiant laivo, ir t.t.
Libava-NewYork-Boston $47.85.
Libava-Boston, geresnė linija $47..»0. 
Libava-Boston, prastesnė linija $43.50.

Per Libava (Liepoj) važiuojant męs I 
šsistorojain * reikalingus gubernskus i 
pašportns.

“KELEIVIO” 
Agentūra.

28 W.Bresdway. So.Boston, Mass. į

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

KARO SYRUP
Yra Geras maistas vyrams ir moterims, ku
rie sunkiai dirba ir augantiems vaikams. Jis yra 
pilnas vaisingų dalelių. Pareikalauk nuo savo štor- 
ninko naujausio išdirbinio KARO (extra geras).

Gardus ir tyras, kaip medus.

JOHN E. NOLAN
naujausios mados

IML- Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojtmiį 

kuogeriausiai už*nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston.

Gyvenimo vieta 645 Broadway.
•ė1 "gagAT!




