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IŠ RUSIJOS.

Varnas akis iškapojo.
Peterburge šeimynoje Za- 

charevy likusios vienos pa- 
, čios dvi mažos mergaitės na
mie, pradėjo erzinti varną, 
jau keli metai užlaikomą 
kambaryje. Varnas įpykęs 
pradėjo kapoti mergaites. 
Žmonės subėgę ant mergai
čių kliksmo vos-ne-vos atgy- 
nė įnirtusį varną. Vienos 
mergaitės akįs iškapotos. 
Jos gyvybė pavojuje.

Pasmerkimas myriop.
Mariampolėje pasmerktas 

sušaudyti kareivis 
Dobrovolskis už užmušimą 
pulko viršininko Darono Kriu- 
denerio.

Pasikorimai.
Kijeve pasikorė policijos 

valdininkas Levicki; jį nese
niai buvo paliuosavę nuo vie
tos.

Iš meilės.
Peterburge į vieną ligon

butį atvežė merginą Kark
lių, kuri buvo užsinuodijusi. 
Ant klausimu, kas privedė 
ją prie savžudystės, ji nieko 
neatsakė ir tą pačią dieną 
baisiuose kentėjimuose pasi
mirė.

Ant rytojaus į ligonbutį 
atėjo jaunas žmogus, mels- miriop 
damas prileisti jį prie ligo
nės. Sargai pranešė, jog ; 
Karklin pasimirė, tada jis < 
prašė parodyti tos mergaitės 
lavoną, sargai sutiko.

Jaunikaitis kelis kartus . 
pabučiav t*s numirėlę, niekam . 
nematant, išsiėmė iš kiše- ' 
niaus revolverį ir iššovė sau 
į smilkinį: jis čia pat tuoj ir 
numirė. Jo kišenvje atrado Bernavę broliu Robas bute 
pasportą ant vardi Aleksie- slaPte soeijaldemokra- 
jo Kostino 25 metu ir raštelį J® sPaustuye ir laiškai. 8 
su parašu “Atleisk, Marija.” žmones areštuoti. 
Taipo-jau tame raštelyj mel- Motinos užmušėjas, 
(įe jį palaidoti drauge su ta- Rygos apskritije Alnsko 
ja mergina ir toms laidotu- valsčiaus 35 metu ūkininkas 
vėms buvo 50 rubliy kiše- Hans Vilk užmušė savo mo- 
nyje. tiną 64 mėty'.

Prieš nužudymą savo 
tinos Hans Vilk pašaukė 
vo žmoną ir liepė viską 

J laikyti paslaptįje, ką ji 
matys. Tada jis nuėjo į 

j tą kambarį prie savo senutės 
t motinos ir užsmaugė ją. 
; Po to pasišaukė žmoną, ku
ri jam padėjo paslėpti lavo
ną ir abudu išvažiavo prane- 

Kijeve tris kazokus kariš- šti broliui, buk motina mimi
kas teismas pasmerkė 6 me- rusi. Bet tokia urna moti- 
tams areštanty rotosna už įnos mirtis kitam broliui pa- 
išžaginimą mergaitės.

Užpuolimas.
Kekinske cukraus fabrikon 

atėjo dešimts piktadariy,api
plėšė kontorą ir paėmė 4 tūk
stančius rubliy.

Išaikvojimas valdžios 
pinigy.

Nikolaeve policijos virši
ninkas Muntian išaikvojo la
bai daug valdžios pinigy. Po 
susekimo jo tu nedory darby 
—jis nusišovė.

Savižudystes Irkutske.
Irkutske pastaruoju laiku 

labai daug nusižudė jaunuo
menės. Labiausia žudosi 
moksleiviai.

Dėlei Censtakavos.
Polocko apskrityj, bažnyt- 

kiemije Brevilno laike kuni
go pamokslo vienas jaunas 
vyras suriko: “Sakykit pa
mokslus Macochui ir Čensta- 
kavos vienuoliams, o ne 
mums.” Išėjus iš bažnyčios, 
taip iniršo ant to vaikino 
žmoniy minia, jog jį ir subė
gusius 7 žmones iš jogiminiy 
jį gelbėti, užmušė,

Orlaiviy stotys.
Rusijoje orlaiviai tiek jau 

išsiplėtojo, kad Sevastopolyj 
mano padaryti orlaiviu stotį.

Daromi bus pasikėlimai ir 
nusileidimai nuo kferiškyjy 
laivy ir mėtymai sprogstan
čios medžiagos.

Už išžaginimą mergaitės.

Kratos.

IS AMERIKOSjog toji porelė taip karštai 
mylėjosi čia ant žemės, lai ir 
gauna šliubą. Tėvams suti
kus, miesto galva čiapat abu 
lavonu ir suvinčiavojo.

Sulyg japonu papročiu tė
vai apsimainė dovanomis ir 

•po to jaunavedžius palaido
jo.

jau seniai ir kada lapkričio 
22 d. ant šarvuočio “Minas 
Gereas” pasirodė raudona vė
liava, viso laivyno kareiviai 
užpuolė ant savo vyriausy
bės. Kurie oficieriai pasida
vė, tuos iškelta ant krašto ir 
paleista, kurie bandė - prie
šintis — užmušta. Ant ryto
jaus Į miestą išleista dėl nu- 
gązdinimo vienas kąpuolės 
šūvis, o paskui prisiųsta val
džiai reikalavimai.

684 stirnos užmušta Į 5 
dienas.

Pereitoj sąvaitėj užsibaigė 
Massachusetts valstijoj pen- 
kiy dieny medžioklė ant stir- 
ny. Laike tos medžioklės 
užmušta 684 stirnos. Me
džioklė buvo leista valdžios 
tik penkioms dienoms, ir į 
tas penkias dienas suvažiavo 
apie 15,000 medžiotojy. Pa
žymėtina yra tas, kad tarpe 
tiek žmoniy neatsitiko nė 
viena nelaimė.
Mašinistas mirė, traukinis 

buvo pavojuje.
Ratine, Wis.—Bėgant tra

ukiniui iš Milwaukee į Chi
cago, staiga širdies liga pasi
mirė mašinistas. Traukinis 
bėgo 40 myliy į valandą. 
Pečkurys, patėmijęs, kad pri
važiuojant prie skerskeliy, 
mašinistas neduoda reikalin- 
gy signaly, užkalbino jį, bet 
negavo atsakymo. Tuomet 
jis priėjo prie jo ir atrado 
negyvą.

16,000 šiaučip laukia bedar
bes.

Lynn,Mass.—Su 1 d. gruo
džio įeina į galę šiaučiy uni
jos įstatai, sulyg kurty turi 
būt padidinta už nekurius 
darbus mokestis. Tas lie
čiasi 22 čeveryky dirbtuviy, 
kuriose dirba 16,000 žmoniy. 
Fabrikantai sako, kad tokis 
darbininku reikalavimas ne
teisingas ir jeigu jis bus iš
statytas, jie uždarysią savo 
dirbtuves.

Garsusis Johnson areš
tuotas.

New York.— Anądien čia 
likos suareštuotas garsusis 
pugilistas Jack Johnson už... 
nemandagy apsiėjimą su ak
tore Annette Cooper. Už 
technišką blėdį aktorė pada
vė jį teisman, bet pati į teis
mą neatėjo, tik atsiuntė laiš
ką, kad teismas jį sulaikyty^ 
kol ji pasveiks, bet teismas 
Johnsoną paleido.

28 merginos gaisre mirė, 30 
sužeista.

Newark, N. J. — Popieri- 
niy dežučiy fabrikoj užgimė 
gaisras. Greta fabrikos ran
dasi ugnagesiy stotis, bet 
kol ugnagesiai suteikė pa- 
gelbą, daug merginy jau iš
šoko nuo viršutiniy luby per 

; langus, o kitos sudegė.

Gompers agituoja prieš ne
grus.

St. Louis, Mo. — Amerikos 
Darbo Sąjungos prezidentas 
Samuel Gompers laikyto j čia 
savo kalboj pasakė, kad neg
rai negali būt priimami prie 
baltveiažiy darbininku uni
jos. ‘“Jungtinėse Valstijose 
yra 8,000,000 negru — sakė 
Gompers — ir, man rodos, 
nė vienas iš jy negali supra
sti žmogaus tiesy. Pagal ma
no nuomonės, jie neprivalo 
būt priimami prie mysy uni- 
jy, nes čia reikia išlavinto 
proto, kad suprasti ekonomiš
kus unijy reikalus. Da nėra 
dvieju šimtmečiy, kaip jie 
Afrikoj buvo barbarais, ir 
nėra da 50 mėty, kaip jie pa
liuosuoti iš gyvuliškos vergi
jos Amerikoj. Aš nepeikiu 
negry, bet męs negalim pri- 

jog visados gyveno tyrame imti žmonių, nesuprantančiu 
ore, vaikščiodavo po kalnus, žmogaus tiesy filozofijos. Ne
gerdavo tiktai tyrą vandenį ra tai mano teorija,bet padė- 
ir valgydavo visados sveikus jimas, su kuriuo męs priver- 
valgius. sti skaitytis”.

Šachas iškeliavo. Kada tokia Gomperso kal-
Pernai numestasai nuo ba likos apskelbta, laikraš- 

Persrios sosto šachas Maho- šiuose, negrai pakėlė didelį •J » J •
med-Ali, kaip žinoma, ; ~ 
rinko gyvenimo vietą — Ode
są, kame ikišiol jis ramiai 
visą laiką ir buvo. Bet da-

20 motery pasmerkta 
kalėflman.

Londonas. — Dvidešimts
- sufražisčiy, kurias areštuota 
pereitoj sąvaitėj už išdaužy- 
mą valdžios įstaigy langy, 
pereitam ketverge pasmerk
ta 2 mėnesiams kalėjiman.

Apreikšdamas nubaustom- 
sioms teismo nuosprendį, po
licijos viršininkas pridėjo dhr 
šitokį komplimentą: “Jys, 
triukšmingos moterėlės, lig 
šiol buvot perdaug manda
giai vaišinamos.”

Riaušės Airijoj.
Dublinas. — Politikieriy 

į varžytinės privedė žmones 
vienos partijos prie tokios 
neapykantos prieš kitą parti
ją, kad pereitoj sąvaitėj bu
vo keli susirėmimai gatvėse 
ir sužeista 80 žmoniy. Ypač 
tuomi atsižymėjo Korko mie- 
stelije du politikieriai, bū
tent William Redmond ir 
William O’Brien. Redmon- 
d’as surengė demonstraciją 
prieš O’Brieną ir nuvedė ją 
į tą dalį miesto, kur gyveno 
O’Brien’o šalininkai. Polici- 

-- ———-ja demonstracijai užstojo ke
lią. Į talką policijai pasi
skubino da to apskričio gy
ventojai ir prasidėjo mušty
nės, kame 80 žmoniy likos 
sužeista.
Žemės susiubavimas išgąz- 

dino Ispaniją.
Madridas. — Lapkričio 25 

d. daugelije viety iš ryto po 
kelis kartus davėsi patėmyt 
žemės siūbavimas, kas labai 
išgązdino žmones.

Studenty riaušės teatre.
Madridas. — Laike persta

tymo, teatre Novedades stu- 
dentai-medikai neužsiganė- 
dijo perstatomojo veikalo 
dvasia ir pakėlė riaušes. Jie 
sulaužė sėdynes ir ėmė svai
dyt jomis į sceną, sukelda
mi tuomi paniką tarpe akto- 
riy. Įsimaišė policija. Ke-| 

; liatas studentu sužeista.
Pagarba Tolstojui.

Peterburgas.—10,000 stu-į 
denty surengė procesiją, kad 
išreikšti pagarbą Tolstojui. 
Procesija perėjo su vėliavo
mis per Nevos Prospektą gie
dodama gedulingus himnus.

Numirusiy jungtuvės.
Japonijos mieste Sisuka 

atsitiko nepaprastos jungtu
vės.

Viena porelė labai mylėjo
si, bet tėvai neleido jiem
dviem apsivesti. Tada juo
du nutarė atimti sau gyvy
bę. Susirišus save virvėmis, 
įšoko upėn ir prigėrė.

Ant rytojaus prigėrėlius 
surado.

Atėjęs miesto galva už
kvietė tėvus,paaiškino jiems,

mo- 
sa- 
už- 
čia 
ki-

sirodė įtariama ir jis pranešė 
apie tai policijai. Greitu lai
ku pribuvus policija jau rado 
motinos užmušėją pasikorusį.
Iš baimės, kad pati nepa- 

bėgtu.
Mintaujoj nusišovė dar ne- 

■ seniai vedęs žemsargis Tauš- 
kanovas. Priežastis tokia: 
jis manė, kad jo žmona pa
bėgsianti nuo jo su kuom- 
nors kitu..

Nunuodijo savo vyrą ir 
motiną.

Peterburge areštuota labai 
turtinga kepurninko našlė I- 
rii^. Vasiljeva, kuri kaltina
ma už nunuodinimą savo vy
ro ir jo motinos. Tas jos pra
sižengimas tapo tikrai susek
tas tuomet, kada tuodu abu
du lavonu, tam tyčia iš kapij 
iškasę, daktarai apžiurėjo.
Kelionėj pagimdė ir nužudė.
Pereitoj subatoj Rygos-Orlo 

gelžkelio traukinyje tūla mer
gina bajoraitė N. pagimdė 
vagono išeinamoje vietoj kū
dikį, kurį išmetė per langą. 
Dinaburgo stotyje toji mote
ris tapo suimta.

i

Senelis 118 metu.
Anglijoj yra vienas sene

lis Sanders, kuris turi 118 
mėty.

Nors ir nėra tai seniausiš 
žmogus visame pasaulije, bet 
vis-gi toki seni žmonės 
retenybė.

Sanders giriasi, kad 
taip dar mato, kaip prieš
mėty atgal. Rankos jo ga
na stiprios, ir jis pats sau 
barzdą skuta, ir eina me
džioti. Jis buvo šešis kartus 
vedęs. Vyriausis jo sūnūs 
turi 92 metu.

.Sulaukimą tokios ilgos se
natvės, jis paaiškino tuom,

tai

jis
50

apsi- protestą už pažeminimą jy 
rasos.

Jungtines Valstijos turi 
103,992,757 gyventojus, 

bar su savo vyriausiąja žmo- Washington, D. C.—Jung- 
na ir kitais palydovais iškelia tiniV Valstijų gyventoju 
vo užsienyn: pati neva atlan- ; skaitlius perviršijo 100 mili- 
kyti šventą mahometann vie- JonV Neskaitant Guamos ir 
tą Mekka, o jis pats nevapa-|ir Samoano saly, Jungtinės 

jsigydyti.—Spėjama, kad bu-i Valstijos su Filipinaisrir Por- 
vusis šachas mano ką-nors to-Riko turi 103,992,751 gy- 

' daryti, kad ir vėl sugrįžus ventojus. Neskaitant gi Fi- 
ant Persijos sosto, kurį da-jbP*nU ir Porto-Riko,
bar užima jo dar nepilname- " "

j tis sūnūs.
Buvusis turky sultanas 

miršta.
Ir-gi pernai nuo Turkijos 

sosto numestasai sultanas 
Abdul-Hamid, kuris vra tur- 
ku užlaikomas, kaipo belais
vis, mieste Salonikai, pasta
ruoju laiku esą kaip ir iš pro-

i Jungtinės Valstijos gyvento* 
jy turi 93,741,648.

Dešims metu atgal ant tos 
pat teritorijos gyventoju bu
vo tik 76,303,387.
Jurininku sukilimas Brazi- • ... .11J0J.

Rio Janeiro, Brazilija (pie
tų Amerikoj). — Valdžia su
kilusiems jurininkams pasi- 

to isėjęs ir labai pavojingai davė. Kongresas nepapra- 
sergąs. . stoj sesijoj nutarė išpildyt

Streikai Anglijoje. visus reikalavimus, kokius 
Kalnu kasyklų darbinin- sukilėliai savo ultimatume 

kai sustreikavo. Dabar jau išstatė. Svarbesni reika- Į 
yra 17,000 streikuojančiu davimai vra šie: paliuosuoti 
darbininku. . risus jurininkus, kurie už-

Streiko judėjimas gan . J ’
...rarkiai auga. Buvo susini- "™s« Penk,s augstesniuosius 
mimas su streiklaužiais, pa- aficierius atkreipė į sostapi- 

» pergalėti, yra lę karišku laivu kanuoles, pa- 
aarbininky. didinti visiems jurininkams

smarkiai auga
i
starieji liko 
daug sužeisty darbininky.'

Dr. Crippen pakartas.
London. — D-ras H. H.

Crippen prisipažino nužudęs 
savo pačią ir 23 d. lapkričio 
likos pakartas.
Austrijoj brangus pragyve

nimas.
Viena. Austrijos par- buvo labai persigandę, 

Ramente socijalistai pradėjo 
reikalauti panaikinimo ant 
įvežamos mėsos muito, nes 
dabar mėsa darbininkams 
visai neprieinama.

l

algą, sutrumpinti tarnystės 
laiką ir panaikinti bausmę už 
prasikaltimą.

Kokios bus to sukilimo 
pasekmės disciplinoj, sunku 
permatyt, bet tuo tarpt? val
džia pasidavė. Gyventojai 

, nes 
manyta, kad sukilėliai pradės 
bombarduot miestą, jei val
džia atmestu jy reikalavimus.

Sukilimas buvo rengiamas



KELEIVIS.

PERŽVALGA
Seniau buvo prasiplatinus 

teorija, kad gyvybė pereina 
nuo vienos planetos ant ki
tos, o toliau gal iš vienos 
saulės sistemos kiton, bet 
vėliau pripažinta tai nega- 0 pasekmėje tos katastrofos 
limu. Jeigu daleisime, kad 20 žmonių buvo sužeista, 
ant musu žemės gyvybė atė- <chilowskio gi išradimas e- 
jo nuo Marso, tai kįla tuo- SąS tuomj geresnis, kad va- 
met klausimas, is kur ji atsi- gOnas negalįs nuo relės nu- 
rado ant Marso? Žinoma, pa- virsti.

• • 1 1 1 1 • v1 J

Kaip jau buvo * ‘Keleivije'

bandymas su tokiu geležin- Proletarijato uždaviniai Še
keliu ir Amerikoj. Buvo tai 
išradimas Howardo H. Tun- 
nis’o. Tas buvo tarp Bar- 
low-on-the-Sound ir City Is- 
land. Karas bėgo 47 mylias socijališka revoliucija 
į valandą ir vežė 47 žmones, bus viena diena, nelyginant 
Staiga ties Glovers Rock jis kaip vulkano išsiveržimas— 
sustojo ir nuvirto nuo relės, juk tai ne vieno momento 

darbas. Ką visuomenė, klai
dingai aiškinusi sau savo už
davinius, tvėrė per amžius, 
to negalima nuversti ir išar
dyti vienu smugiu, vienu 
rankos pakėlimu. Daugu
mas priešingu mums žmonių

cijališkai Revoliucijai 
įsikūnijus.

Turbut niekas nemano,kad 
atsi-

skriaudos, kurios reikalauja be kenkia visam proletarija- Organizacijos nariai nesi- 
atlyginimo. Galu-gale prie tui. Ačiū viešpatavimui tos skundžia, nėsa jie supranta 
kapitalizmo ginklu, jo tvir-privatiškos nuosavybės — savo labą ir savo labą jie riša 
tovėse dirbo ir tarnauja to viešpatauja biauriausias dar- su visuomenės labu — o jei 
paties proletarijato vaikai— bininku išnaudojimas; tasai skundžiasi organizacijos prie- 
o susipratimas, kaip žinome, prašalinimas šitos musu lai- šai, tai nuo tu skundu nė 
įsiskverbia ir į kariumenės ku surėdymo ypatybės ir bus šalta nė šilta. Kada prole-

' tarpą, nežiūrint į tą, kad tą visupirmiausia ir visysvar- tarijatas iškovos savo tiesas, 
kariumenę kapitalizmas sten- biausia proletarijato užduo- kada paims į savo rankas 

valdžią, tuomet jisai perdirbs 
visą valstybę į vieną “koope
ratyvišką bendrovę,” kurioje 
kiekvieno sąnario reikalai su
riš jį su visu kitų reikalais;

siremiant tokiakosmiška teo- Kaip jau buvo “Keleivije” j __ _____  „____ v
rija, atsaky dax o, kad ant rašyta, vienrelio geležinkelio užmėtinėja, kad proletarija- 
Marso, kaipo ant senesnio vagonai turi tik vieną eilę tas savo eisenoje apguls kul- 
mus žemes kaimyno, ji atėjo ratu po savim ir važinėjasi turiškas šalis, tartum van- 
nuo kilos, da ii už jį senes- ant vienos relės. Apatinėj deniu užlies visą kultūrosnuo kitos, da ir už jį senes
nės planetos. P 
nes gyvybės atsiradimas vis-

Bet pirmuti- vagono daliję yra pritaisy- darbą ir išardys iš pamatų 
j ’ x ,

viena negalėjo būt tuomi iš- ^us sukimasis neleidžia va- 
rištas. Jei daleisime, kaa goną nuvirsti. Yra tai prie- 
ant Marso gyvybe galėjo da- taisa panaši į vilkutį, kuris 
sigauti kokiu nors budu nuo paleistas ant stalo tol nepar- 
kitos planetos, tai kįla kitas virsta, kol nesustoja sukęsis, 
klausimas: iš kur gvvvbe at- --------
sirado ant tos pirmutinės; Vilniaus “Vilties” 123-me 
planetos? Juk turėjo būt lai- num. kun. J. Tumas prane- 
kas, kada visos planetos bu- ša, kad į Lietuviu Mokslo 
vo degančiam stovije, o da 
toliau atgal jos buvo išsi
sklaisčiusių miglotiniu pavi
dale. kitais žodžiais sakant, 
buvo taip vadinamas c h a o s. 
O jei vėliau gyvybė atėjo į 
mus saulės sistemą iš kitų 
pasauliu, tai iš kurgi ji tenai 
atsirado? Tokiu budu teori
ja apie perėjimą gyvybės pa- Didžiąją Kalvariją tuos kry- 
sirodė klaidinga ir beveik 
jau užmiršta. Tik štai šio
mis dienomis prof. Svante 
Arrhenius ir vėl ją pajudino. 
Londono “Knowledge and 
Scientific News” rašo:

“Jis nurodo, kad gyvi or
ganizmai gali pereidinėti nuo 
planetos vienos saulės siste- se prisegti, 
mos ant tokios planetos kitos Tokis prietaru platinimas 
saulės sistemos, su šviesos ir muilinimas žmonėms akiu 
spinduliu spaudimo pagelba, kun. Tumui matomai taipgi 
ačiū labai žemai temperatu- nelabai patiko, nes štai kaip 
rai. Žema temperatūra (šal- jis ant to atsiliepia: 
tas oras) taip sulaiko ir su- “Klausiame dabar, ypa- 
mažina gyvybės veiklumą, čiai Kalvarijos kleboną, 1) 
kad ji gali užsilaikyti milijo- ar jisai žino, ką, kaipo šven- 
nus metu... Paul ir Prall 
darė bandymus su augmenų bažnyčios visoki apgavikai; 
organizmais sausam stovije. 
Prie paprastos temperatūros 
bėgije trijų dienu pusė bak-' 
terijos išnyko. Bet ju gyvy-; 
bė nėkiek nesimažino, kada i tegul apsidairo, kad bent vė
juos laikyta prie žemos tem-1 liaus žmonės nebūtu kvaili- 
peraturos drėgnam stovije. narni prietaringu škoplier- 
Tas-patėmija Arrhenius— ninku ir nemažiau tamsaus, 
gražiai darodo, jog šaltis tu- ir prietaringo kunigo Gugio, 
ri pastebėtiną įtekmę ant už- jei tai teisybė.” 
laikymo gyvybės pajiegos.” Į ——7

Pasiremiant tuo faktu, ■ - _ , .,
prof. Arrhenius sako, kad Cambridge.
negalima tvirtint, jog ant 
musų žemės gyvybė užsimez
gė pati per save, kaip tai pa
staruoju laiku buvo ir yra 
spėjama. Greičiau bus kur noma> ne£a“ žinoti, ar jai

tas giroskopas, kurio smar- didelį civilizacijos namą, ku
rį statė amžiai. Bet kas taip 
tvirtina, tas turbut nepažįs
ta proletarijato; tas spren
džia apie proletarijatą iš tŲ 
mažučiu susirėmimu, ku
riuos jis gal mato kasdieni
niame savo ar savo kaimynu 
gyvenime. Proletarijatas aiš
kiai supranta, kad jisai ne
privalo ardyti ir draskyti to, 
kas jam priguli. O juk jam 
priguli viskas, kas tik yra 
žmonių pagaminta ar tai fi-

D-jos muzėju atsiusta du 
mediniu kryželiu, padarytu 
iš nuluptu žilvičio šakelių. 
Krvželiai esą pirkti per di- 
dziuosius atlaidus ZemaieiŲ tišku budu.
Kalvarijoj. Juos pardavinė- Ga, kas užklaus ma g 
ją skoplerninkai. Įkalbineda- kur persitikrinimas. kad 
mi, kad-tai paties vj-skupo letari-atas iškovos 
esą pašventinti. Betgi per visas tiesas> sulyg kuriŲ jis 

taps pasaulio valdonu.
Aš atsakysiu nepaprastais 

sofistiškais argumentais, ku
riuos privedama aiškinant 
reikalingumą tikėti į nepa
prastus ir neaiškius dalykus. 
Aš esu persitikrinęs, kad tei
sybė turės imti viršų, kad 
kiekvienas nusidėjimas prieš 
teisybės įstatymus turi susi
laukti sau atmonijimo. Pa- 
ti teisybė atkeršys. Kapi
talizmas negali apsieiti be 
darbininko. Kapitalizmo tar
nu yra mažai, o darbininku 
yra daug. Kapitalistai turi 
kariumenę, ginklus ir 1.1.,— 
o proletarijato pusėj teisybė,

Kalvarijoj. Juos pardavinė-

I

Gal kas užklaus manęs, iš
1

želius šventinęs kun. Gugis 
ir iš sakyklos aiškinęs, jog- 
tie kryželiai apsaugoją na
mus nuo perkūno ir javus 
nuo ledu. krušos; reikią tik 
jU nusipirkti ir iš lauko pu
sės prie namu angos, prie 
lungu spelčiu ir kitose vieto- 

prisegti. 
Tokis pr

tenybę, pardavinėjo prie jo

2) ar buvo įsakęs kun. Gu- 
giui aiškinti iš ambonos ši
tuos iki šiol dar negirdėtus 
dalykus? Jei dar nežino, tai

“Draugas” turi sau vieną 

I Mass. mieste, kuris visokiais 
slapyvardžiais prisidengda
mas visuomet melagingas ži
nias rašinėja. Redakcija, ži-

šaltinis, su tam tikromis fi- ra.šo_ma teis-vbė ar melas, bet 
ziškomis ir chemiškomis ap- minetasai Dr. atsiprašant 
linkybėmis, kur ta stebėtina korespondentas taip^ kvailai 
energija gauna sau pradžią. 
Iš to tai šaltinio arba šalti
niu, kur gyvybė galėjo pati 
per save užsimegzti, šviesos 
spinduliai galėjo ją išnešioti 
po visą erdvę ir Įskiepyti ant 
tu planetų, kur jai buvo tin
kamos aplinkybės prigijimui.

“The Literary Digest”pra- 
neša, kad tūlas Schilowsky 
išradęs vienrėliniam geležin
keliui naujos sistemos vago
nus. Ligšiol buvo žinoma tik 
Brennan’o ir Scherl’io siste
mos, bet praktikoj jie pasi
rodė neatsakančiais. Pereitą 
vasarą, 16 d. liepos, daryta

ziškomis ir chemiškomis ap-

dalykus perstato, kad redak
cija, jei norėtŲ, lengvai ga
lėtu suprasti, jog taip būti 
negali. “Draugui'’, žinoma, 
patinka, kad jis visuomet iš
plūsta socijalistus, bet ta^ 
labai kenkia pačiam “Drau
gui”, nes žmonės mato, kad 
gerai jiems žinomi dalykai 
visuomet aprašyti melagin
gai. Tokiu budu laikraštis 
praranda pas žmones užsiti- 
kėjimą? Taip va paskuti
niame “Dr.” numerije tasai 
atsiprašant korespondentas 
aprašo atsibuvusias Brigh- 
tone prakalbas ir kuone kiek
vieną žodį meluoja.

giasi privesti prie žemiau- tis. Juk šiandieną, nežiūrint 
siojo ištvirkimo ir demorali- į tai, kad valstybės pradeda 
zacijos laipsnio; nežiūrint į “demokratizuotis,” ar bent 

■ tą, kad kapitalizmas iš žmo- girtis savo demokratiškumu, 
gaus kareivio nori padaryti beturčiu reikalai yra visai 
žvėrį kraugerį. Kad karei- paminami bei niekinami, ir tai ir yra socijalistiška drau- 
vija pradeda susiprasti mums kol valdžia yra rankose ka- gija, socijalistiška valstybė, 
liudija svarbus atsitikimai pitalistŲ, nėra ko laukti, kad Darbininkai prie to žengia, 
Rusijos kariumenėje. 
žinome, kad kariumenė Ru
sijoje yra labai disciplinuota, 
ir kad vyriausybė stengiasi 

j ją visai sudemąplizuoti: tai 
laikraščiais, tai brošiūrėlė
mis, tai dainomis apie žmog
žudžius pulkininkus, apie pa- 

‘leistuvystę. o vienok 1905— 
1907 metuose męs matėme 
maištus ant “Potiomkino,” 
Kronštadte, Sveaborge, Vla
divostoke ir daug kitur. Su 
laiku kapitalizmas negalės 
užsitikėti kariumenei—ji už
sirašys į susipratusio prole
tarijato eiles.

Ir žengs proletarijatas pir
myn, aplenks ir pergalės vi
sas kliūtis, daeis iki savo tik
slo. Jau ir iš priešingos luo- 
mos girdisi balsai, kad ateis 
tasai laikas, kuomet proleta
rijatas paims į savo rankas 
valdžią. Vienok jie ramina 

, savuosius tuomi, kad prole
tarijatas nėra užtektinai pri
brendęs, kad galėtu save 
valdyti, o ypač dar kad ga
lėtų rėdyti šalį. Tasai jų 
tvirtinimas tik juos pačius 
ramina. Taip-pat kalbėta ir 
prieš baudžiavos panaikini
mą: globėjai gailėjosi “tam
sios minios,” galinčios pra
žūti be jų vadovystės.

Kaip žinome, proletarija
tas labiausiai kenčia dėlto, 
kad išdirbystės įrankiai yra 
privatiškose rankose; kitaip 
sakant, privatiška nuosavy-

Juk ji pratartu už panaikinimą ir jie tą savo idealą pasieks, 
privatiškos nuosavybės, ant Kaip jau pasakiau, socija- 
kurios remiasi visas musp liška revoliucija ir valstybės 
laikų valstybinis mechaniz- atnaujinimas negali atsibūti 
mas.

Busimame proletarijato 
viešpatavime negal būti ir 
kalbos apie kokius nors pri
spaudėjus, išnaudotojus ir iš
naudojamus, nes ir keista 
atrodytų, jei taip butu; ar

urnai, vienu momentu. Re
voliuciją galima suprasti kai
po istorišką žmonijos proce
są, kuris turi tęstis žinomą 
laiką ir, prigulmingai nuo 
aplinkybių, jis gali tęstis ar
ba gana ilgai, arba visai 

nuoyra kur pastebėta, kad nor- trumpai, kas priguli 
mališkas žmogus save išnau- draugijos pasiryžimo patikti 
dotu? O išnaudojimo nebus nauj3 tvarką, naujus užma- 
todėl, kad valstybėje ūkinin
kaus patsai ūkio savininkas. Kalbėti apie tai, kaip pra- 
Negalima nepriminti, kad ir dės šeimininkauti proletari- 
tuokart bus, taip sakant, ži- jatas, užims pirmą vietą vi- 

priklausomvbė vie- suomenėje, nežinau, ar gali
nos ypatos nuo visu; bet ta nia be tikro pasergėjimo,kad 
priklausomybė nebus tokia, męs galime spėti, bet netvir-

nymus.

noma

kaip šiandien, kur silpnesnis' tiname. Spejant męs pasi- 
priklausonuo stipresnio, be- naudojame žinomu patyrimu, 
turtis nuo turčio; tuomet perstatome sau savo svar- 
priklausys lygus nuo lygiu blausius reikalus ir pagal ju 
sau žmonių bendram vėsų la- sprendžiame, į ką visųpirmu 
bui. Teisybė, mums šian- turėtu atkreipti savo atidą 

.dien prisieina gana tankiai proletarijatas. Tvirtinant 
girdėti, kad busimoje prole- gi mQs galime labai apsirik- 
tarijato valstybėje žmonės ti, nėsa nežinome, ką mums 
bus suvaržyti, nebus visuoti- pagamins ateitis, kokios bus 
nos laisvės, visus valdys ke- sąlygos ir aplinkybės tuomet,

- - ’ - * . ti, nesą nežinome, ką mums
bus suvaržyti, nebus visuoti- pagamins ateitis, kokios bus

Ii, kaip, sako, yra socijalistiš- 
kose organizacijose, kur di
džiuma priklauso nuo mažu
mos. Bet tie aimanavimai 
paeina arba iš proletarijato 
priešų, pusės, arba iš tu, ką 
nesupranta, jog tą mažumą 
išrenka pati didžiuma ir jai 
paduoda visu darbu vedimą.

Phil. Poktek ix "The Boston Traveler"

.•MlvHUnV.

Senovės mylėtojai ir progreso priešaiĮvisuomet tvirtina, kad juo dalykas senesnis, 
tuo geresnis. Gyvenimas gi mums parodo, kad juo jis senesnis, tuo daugiau atsilikęs. 
Tą patvirtina šis paveikslėlis, kur naujas’orlaivis toli pralenkė senąjį.

kada proletarijatas imsis už 
valdymo Visu musu nuo
monė, proletarijatas, socija- 
liškai revoliucijai įsikūnijus, 
turės atkreipti atidą į panai
kinimą privatiškos nuosavy
bės ant išdirbystės įrankiu; 
toliaus prašalinimas bedar
bės turi užimti svarbią vietą 
jo veiklume. Mokykla, kuri 
šiandien beatsako net pradi
niam supratimui apšvietos, 
laukia rimtos reformos, kuri 
iš pat pamatu atnaujintu la- 

I vinimo sistemą. Toliaus klau- 
■ symas moterų, kurios civili
zacijos laikuose traukė sun
ku jungą vergijos, taipgi pri
valo užimti vietą vieną iš 
svarbiausiųjų. Žinoma, yra 
dar daugybė įvairiŲ-įvairiau- 
siu klausimu, turinčiu nema- 

į žą svarbą draugijos gyveni
me, bet jie netaip man ma
tosi, gyvai užgauna visus 
gyvenimo momentus, kaip 
paminėti klausimai.

Aš matau svarbą tuose 
klausimuose, tatai manau, 
kad nebus be naudos, kad 
męs šiek-tiėk arčiaus jiems 
prisižiūrėsime. Apie priva
tiškos nuosavybės ant išdir
bystės įrankiu prašalinimą 
jau šiek tiek paminėjau. Jau 
pradžioj šio straipsnio aš nu- 
rodinėjau, kad darbininkai 
yra priversti užlaikyti save 
ir kapitalistus, suteikti šiems 
viską, ką tik jieišsvajoja; jie 
priversti užlaikyti dirbtuves, 
dirbtuvių mašinas, prie ku
riu jie dirba; priversti užlai
kyti dvasiškiją, kuri melstų
si už juos; užlaiko darbinin
kai valdžią ir pagamino jai 
ginklus, kuriuos šita valdžia 
panaudoja prieš juos pačius. 

‘Galų-gale išstato ir užlaiko 
kalėjimus, kuriuose “vieši” 
patįs ir kur, kada tai butu 
geistina, jie neranda sau 
vietos.

Kapitalizmas turi griūt po 
metų suskaitytų ant pirštų.

J. A. Petrauskas.
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tus, kurie buvo atsiųsti iš 
Washingtono su 10%, mato
mai kunigėlis juos norėjo 
pervest į savo kišenių, bet, 
sužinojus apie tai, dr-stės 
tuojaus atėmė.

Iš 16 į 17 lapkričio šalę 
Spring Valley, miegtelij Taft, 
keli kaimynai (sako vokie
čiai) užpuolė ant A. Rakaus
ko ir, išsišaukę jį iš jo gyve
nimo, pradėjo mušti. Išgir
dęs tai Petras Gerulis šoko 
gint, .tada užpuolikai šovė 
tris sykius ir vienu šuviu tro- 
pijo Petrui Geruliui į galvą 
ir ant vietos užšovė, paskui 
patys nubėgo į policiją ir ap
skundė buk jį peršovus jo 
moteriškė. Tuojaus atėjo 
policija ir suareštavo Geru
lio moterį. Išgirdęs apie tai 
Gerulio brolis nuėjo paliuo- 
suot nekaltą moteriškę, bet 
policija tuojaus uždarė ir jį. 
Tik atvažiavus trečiam bro
liui, Simanui Geruliui, poli
cija išklausinėjusi pirmuosius 
paliuosavo. Bet užpuolikų 
tečiaus tuojaus nesuareštavo 
ir kalbama, buk anie pabėgo. 
Petras Gerulis buvo tykus ir 
geras žmogus.

Ant L.S.D-tės sueigos per- 
“Keleivvj,” kad

į

-T* *1* -1* T- ’TK

Norwood, Mass,
Lapkričio 6 d. L. S. S. 133 

kp. parengė prakalbas. Kal
bėtojais buvo JamesF.Carey 
(anglas) ir F. J. Bagočius— 
abudu iš Bostono. Pirmas 
kalbėtojas labai vaizdingai 
nupiešė kapitalistiško surė
dymo sistemą ir skriaudas 
darbininkų ir nurodė, jog 
darbininkai gali išsigelbėt iš 
po to jungo tik išrinkdami 
savo valdžią, t. y. balsuoda
mi už socijalistus.

Antras kalbėtojas F. J. Ba
gočius kalbėjo taipgi angliš
kai apie darbininkų padėji
mą ir jų politišką susiprati
mą. Ant galo jisai kalbėjo 
ir lietuviškai, nurodinėda
mas, jog darbininkų susipra
timui daugiausiai kenkia mu
sų ištvirkusi dvasiškija su 
<avo bepamatiniu akių mui- 
inimu. F. J. Bagočiaus kal
ia labai visiems patiko išski- 
iant vieną šv. Jurgio dr- tės 
arį. Bet kalbėtojas ir tą 
reitai nuramino.
Šv. Jurgio dr-stės nariai skaitėm 
s kuomi nors tarpe norwoo- kun. Krasnickas patraukė 
ečių atsižymi. Taip 12 d. leidėjus teisman. Todėl nu- 
pkričio ant vienų vestuvių tarėm paaukauti po keliatą 
»padarė tikrai kazokiškus centų apsigynimui prieš tą 
tnevrus—retai kurio ma- dvasišką užpuoliką. — Auka- 
ulė paliko sveika Toki 
sielgimai labai nužemina 
tuvius.

K. J. Šulas.
Spring Valley, III.

.apkričio 13 d. penkios Gvazdinskas po25c., 
liuvių draugystės apvaikš- čmskas 10c. 
čio metines sukaktuves žu
vį ų Cherry, III., kasyklose 
daūninkų. Apvaikščioji- 
mąižmanė dvi Spring Val- 
leytr-stės: A. L. Ukėsų ir 
L. k D.; prie jų prisidėjo 
trįs bažnytinės — šv. Jono, 
šv. etro ir Povylo ir šv. Vin
cento Dažinojęs apie tą ren
gimą kun. Valaitis, mėgino 
tą apaikščiojimą suardyti, 
bet neavyko. Apvaikščio- 
jimas .tsibuvo ramiai: ėjo 5 
dr-stėssu benu, kuris griežė 
liūdnus gedėjimo maršus; 
priešakį nešė juodą ženklą, 
ant kuri* baltomis raidėmis 
buvo užiašyti šie žodžiai: 
“Atmintis Cherry’ės žuvu- 
siems darbninkams.” Šį pa-; 
minklą paiengė J. Yvaška, 
J. Gvazdinskas, ir A. Kra- 
jauckas, o p-lė 0. Gvazdins- 
kiutė papuošė jį puikiais vai
nikais. Apėję aplinkui mies
tą suėjo į svetainę Viembis- 
kio, kur buvo prakalbos. Kal
bėjo Mt. Merevičia, J. Ivaš
ka, A. Viembiokis ir J. Gvaz
dinskas. Visi priminė apie 
žuvusiuosius, pasauliui turtų 
gamintojus. Ragino darbi
ninkus susiprasti, skaityt 
laikraščius ir visokius gerus 
raštus. Publika užsilaikė ra
miai. Bet mus kunigėlio 
gudri galva visai ką kitą su
manė: nuvažiavęs į Cedar t _
Point išniekino draugybių me]je tik tokius laikraščius 
apeigas ir priplepėjo visokių skaityti ir remti? kaip «Ke_ 
nebūtų dalykų. Bet tiek to, leivis» ir «Kova,” kurie re- 
žmonės iš palengvo jau pra- mįa mus dvasiškai ir rūpinas 
deda pažinti tuos juoduosius mŲS ekonomiškais reikalais, 
paukščius. — 1905 m. su- žmonėms labai patiko, 
bankrutijo čion Divlino ban- S.P.L.S. draugas,
ka; daugelis nukentė, dabar 
depozitoriams išmoka nuo Montello - Brockton, Mass. 
dolerio po 10c. Kun. Valai- Lapkričio 23 d. Montellos 
tis, nežinia dėlko, buvo pasi- Lietuvių Mokslo Draugystė 
ėmęs iš pačtos šv. Antano ir parengė prakalbas. Kalbė- 
Liet. Sūnų dr-tės certifika- tojų atsilankė šeši ir kiekvie-

vo šios ypatos: K. Blazdis 
45c., A. Gustaitis, Mt. Me- 
revičia, M. Bendorius, F. 
Arlauckas, Ig. Kaunietis, K. 
Žigunis, Ig. Jenulionis, J.

K. Ku- 
Viso 2.55. Pi

nigus siunčiame ‘ ‘Keleivio” 
leidėjams. Draugai, nenu
sileiskite prieš neteisybę, o 
męs jums padėsime! Męs ne
užganėdinti “Vien. Liet.,” 
kuri išreiškia lyg džiaugsmą 
ir užsipuldinėja ant “Kel.” 
Pirmeiviškam laikraščiui rei
kėtų eit iš vien prieš tokius 
užpuldinėtojus, nes kunigai, 
lyg juodvarniai, susispietę 
eina iš vien, kad tik užstelb- 
ti visą progresą. Eikime 
ranka rankon prieš tuos tam
sybės apaštalus. Lai gyvuo
ja mokslas, brolystė ir liuo- 
sybė.

Šilakojo Kvietkas.
Rockford, III.

Spalių 30 d. lietuviškas 
Socialist Party skyrius buvo 
parengęs prakalbas. Kalbė
ti buvo pakviestas drg. Pus
kunigis, kurio kalba užėmė 
dvi valandas ir labai žmo
nėms patiko, nes kalbėjo tei
sybę ir aiškiai. Tema buvo: 
darbininkų padėjimas. Baig
damas prakalbą perskaitė 
tilpusi “Lietuvoj” straipsnį, 
lytintį Chicagos rubsiuvių 
streiką ir iš kurio matyt, kad 
užuojauta išreiškiama ne 
streikuojantiems darbinin-, 
kams. Matomai “Lietuvai” 
nelabai rupi, kad darbinin
kai kovoja už didesnį kąsne
lį duonos. Todėl kalbėtojas

rL
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Tarp daugelio “įkvėptinių” pasakų yra pasaka ir apie šventą Jurgį, kuris nudūręs 
didelį “smaką”, bet ant kiek senovės liekanų tyrinėjimas parodo, tokio “smako” ant že
mės visai nebuvo.

nas turėjo ką-nors naujo pa
sakyti. Visųpirmiausia p. 
Atwood, minėtos draugystės 
mokytojas, perstatė kalbėto
ją p. Smith’ą iš Bostono, Y. 
M. C. A. narį, kuris nurodė, 
reikalingumą mokslo, kad 
tik per mokslą ir vienybę ga
lėsim sulaukti geresnės klo
ties. Prof. Patem,x taipgi 
Y. M. C. A. narius, kuris ant
ras po to kalbėjo, aiškino: 
“Lietuviai! Jei norit numest 
šios šalies “tranas,” skubin
kit kuoveikiausiai pastot u- 
kėsais šios šalies ir balsuokit 
savo protu, nesilaikant nė 
kokių partijų, kaip šiandien 
vra daroma.”i v

Bet svarbiausis kalbėtojas.
1 dėl kurio tik vieno lietuviai 
parengė tą vakarą, buvo d-ras 
George W. Tupper iš New 
York’o.narvs Y.M.C.A. ir in- 
spektorius emigracijos, ku- misijos raportą ir drg. Smel- 
ris puikiai nupiešė Lietuvos 
praeitį iki šių dienų. Pami
nėsiu čia nors kelis žodžius 
jojo kalbos: “Broliai! aš ne
atsilankiau pas jus, kad iš
traukt iš jūsų lupų prigimtą ką-nors spręsti jam nesant? 
lietuvišką kalbą, kurią jus Ant to jam paaiškinta, kad 
iščiulpėt iš savo motinos krū
ties, ir kurią jūsų tėveliai 
taip gynė ir auklėjo. Bet— 
supažindint jus su tuo, kas 
jums yra reikalingiausia šio
je šalije.” Toliaus ragino, 
kad lietuviai mokytųsi kal
bos šios šalies; kuris jau kiek 
supranta, kad mokytų tuos, 
kurie visai da nemoka, o la
biausia tiems paduotų ranką, 
kurie tik ką iš Lietuvos at
vykę. Ragino taipgi rašytis 
prie šios šalies ir balsuoti. 
Sako, Jungtinėse Valstijose 
lygiai geras balsas atvyku
sio iš kitur, kaip ir to, kuris 
yra gimęs Amerikoj. Antri 
kalbėtojai, kurių vardų ir ne
minėsiu, aiškino kuo ne tą 
patį—griaut tą surūdijusią 
ir niekam netikusią tvarką 
dėl pagerinimo savo būvio— 
ne būt atsidėjus ant Dievo 
valios ir ne laukti, kad Die-

į ministratorius visus išvadi
nęs “niekšais,” “žulikais” ir 
kad daugiau nenorįs nieko 

j su jais turėti, ir atsisako nuo 
Sąjungos. Ir 
traukia.

Susirinkimas 
kioms Griniaus 
ginčijasi, ar išmest visai ar 
suspenduot? Pasidalijo bal
sai į tris dalis: palikt,suspen
duot ir išmest. Trissyk pe
rėjęs balsavimas, nubalsuoja: 
SmelstoriŲ suspenduot iki su
sivažiavimui, o Grinių su Mi
škiniu išmesti. Nuospren
džio parašymui kuogreičiau- 
siai išrenka komisiją. Vėl 
maišosi triukšmas: zeceriai 
atsiliepia į kuopos narius, ką 
jie turi daryti, jei juos rytoj 
ar poryt Grinius su Miškiniu 
suareštuos? Nariai aiškina, 
kad butų ramus, kad jų nea
reštuosią.

Tuoj turi užsidaryt susi
rinkimas, o begalė reikalų. 
Kuopos komitetas atsiliepia, 
ką jam daryti, kad dabar da
lykai stovi nė šiaip nė taip: 
Š. T. K. K-ja neužtvirtinta, o 
senas tik vienas narys yra? 
Veikiantysis ir pildantysis 
komitetai visai nesirūpina; 
1-moji kuopa į S. T. K. K-ją 
išrenka kur geresnius narius, 
o Veikiantysis komitetas at
meta. O kuomet ant šių 
skubių reikalų šaukėme bent 
vieną Pildančiojo komiteto 
narį, tai nieko negirdėt.

Kuopos susirinkimas įga
lioja tuomet kuopos komite
tą, kad jisai su vienu komi
sijos nariu padarytų atskai
tas.

Taip tai ir užbaigėm tą 
triukšmingą teismą.

Philadfelphietis.
Chicago, III.

Šiaurvakarinėj miesto da
li j gyvuoja L. S.S. 81 kuopa, 
kuri turi apie 50 sąnarių, 150 
dolerių turto, iš 45 ypatų 
chorą, knygyną ir ketina J§- 
sirupinti savo nariams ukė- 
siškas popieras, o Gruodžio

I

vas viską sutaisytų—patiems 
reikia savo smegenimis dirbt.

S. Klimaitis.
Philadelphia, Pa.

Lapkričio 13 d. buvo čia
1-mos L. S. S. kp. susirinki
mas, kame turėjo atsibūti 
gana garsus ir žymus teis
mas “Kovos” redaktoriaus 
J. B. Smeltoriaus ir adminis
tratoriaus J. Griniaus ir kitų. 
Atidarius susirinkimą ir per
skaičius protokolą, prasidėjo 
nagrinėjimas “bylos.” Iš- 

| rinkta komisija: A. Stanelis, 
A. Pušinskas ir J. Norvaiša, 
ištyrimui viso to incidento, 
išdavė šiokį raportą:

(Čia seka gana ilgos kal
bos, kurios vienok nieko aiš
kaus neparodo, todėl' jas iš- 
leidžiam.—Red.).

j 7
Griniaus išpradžių nebuvo. 

Susirinkimas, išklausęs ko

storinus pasiaiškinimą, jau 
rengėsi prie balsavimo, kaip 
štai atsirado ir p. Grinius. 
Jis tuoj klausia, kam čia jo 
reikalauja? Kas apie jį gali 

dėl jo vieno negalima susi
rinkimas atidėti, o prie to 
juk jam buvo žinoma apie tą 
susirinkimą iškalno, taigi ga
lėjo ir pribūti į laiką. Pir
mininkas (trumpai išneša jo 
apkaltinimą. Grinius pro
testuoja, kad jis nereikala
vęs komisijos rinkti, kuri apie 
jį teirautųsi, o antra, kam jį

I Smelstorius šmeižiąs per laik
raščius, kaipo areštuotoją? 
Jeigu jo klaidas gali kas pa
rodyt, tai jis tą galįs prirodyt 
tiems,kurie jį teisia. Nes pe
rai toj nedėlioj tie patįs zece
riai apmainę klišę, kad atbu
lai atspaustų knygelę! Už 
durių buvęs Meškinis ir gir
dėjęs tą sutartį.

Urnai pertraukia jam kal
bą ir užklausia iš susirinku
sių, kad jeigu girdėjo, tai 
kam spaudė?!

Pasidaro triukšmas ir ad-

aptilęs pasi-

perpiltas to- 
žarijoms vėl

10 d. rengia didelį koncertą, 
kuriame dalyvaus 8 chorai, 
tarp kurių bus skandinavų, 
vokiečių ir lenkų chorai. Pro
gramas labai didelis. Kon
certas bus Walsh’o svetainėj. 

S. Danilavičia.
New Haven, Conn.

“Keleivio” No.39 tilpo ko
respondencija p. Paukščiu tės 
iš New Haven, Conn. apie 
J. Savicko mirtį. Korespon
dencijoj buvo pasakyta, kad 
“9 rugsėjo š. m. mirė Jonas 
Savickas, 48 m. amžiaus. Ve
lionis nuo seniai turėjo džio
vą, kuri jį ir pastūmė į gra-- 
bą. Nors velionis nebuvo ap
sišvietęs, bet prigulėjo prie 
draugysčių” ir 1.1. Kokia li
ga mirė velionis, tai visai ne
svarbu, nes ar tokia ar kito
kia—mirt kiekvienam ^reikia, 
vienok turiu pasakyti,jog gy
dytojas pripažino širdies ligą 
(apopleksiją). Bet žodis “ne
buvo apsišvietęs” tai perskau- 
dus velionio šeimynai bei jo 
draugaums... Nematau rei
kalo daug aiškinti —tik trum
pai apibriešiu jo biografiją, 
o skaitytojai lai sprendžia. 
Velionis buvo labai gero bu
do žmogus. Jis draugauda
vo tik su tais, kurie prisilai
kė doros. Draugijiniuose 
arba tautiškuose reikaluose 
dirbo, kiek galėjo. Šeimyną 
užlaikė kuogeriausiai ir vai
kučius auklėjo lietuviškoje 
dvasioje. Jis savo dukterų 
ne tik nedraudė nuo viešų 
susirinkimų,bet dar paragin
davo prie to. Nė vieno viešo 
susirinkimo newhaveniečiai 
neturėjo, ant katro pp. Sa- 
vickiutės (velionio dukterįs) 
nebūtų dalyvavę, kaipo akto
rės, daininkės ar deklama- 
torkos. Žodžiu sakant, jos 
buvo ir yra žiedais N. H. 
jaunuomenės.

Kada Lietuvoje siautė bai
si kova už laisvę, tai velionis 
J. S. netik-ką pats darbavo
si, bet ir savo dukterim pa
velijo eit per lietuviškas stu- 
beles rinkt aukų sušelpimui 
kovotojų. Norint daug bu
vo apkalbų, bet dorai išauk
lėtos merginos nepaisė ir tik 
vienu žygiu surinko suvirs 
$50.00 aukų.

Už jo darbus ir pastangas 
ant velionio niekuomet nega
lima pasakyt, jog “buvo ne- 
apsišvietęs”, nes butų gry
nas melas.

J.T.Kazlauckas.
Wilkes Barre, Pa.

Spalių 30 ir 31 d. atsibuvo 
VII L.S.S. rajono konferen
cija ir nutarė:

1) Kad organe “Kovoj” 
butų “pasikalbėjimas socija- 
listo su darbininku ne soci- 
jalistu.”

2) Išrinkta apdraudos sky
riaus pamatų apdirbimui ko
misiją, į kurią inėjo K. Ar
minas, P. Šlekaitis ir A. Po- 
dolskis.

3) Rajonas išsidirbo sau 
programą, kad nauji užėmę 
komiteto vietas žinotų kas 
veikti.

Spalių 30 d. vakare buvo 
prakalbos. Kalbėjo svečiai 
delegatai: J. P. Čepulis, F. 
Zivatkauckas ir K. Arminas. 
Taipgi kalbėjo kalnakasių u- 
nijos atstovas J. Jonionis,bet 
be jokių faktu. Tarpais de
klamavo Pietariutės, jaunu
tės mergaitės ir delegatas 
P. Šlekaitis. Publikos buvo 
nedaug.

K. A. iš C. H.



KELEIVIS.

Pasikalbėjimas Maikio su tėvu. —Aš, .tėve, neduočiau. zacijos turėjo geras pasek-
- Ar tu misliji, kad aš tai mes, nes Manuelis su savo 

• norėjau duot? Teisinaus vi- tvarka buvo visiem įkirėjęs, 
saip, sakau: kunigėli, ilgai išskiriant dvasiškiją. Smar- 
buvau be darbo, skolų daug kiai organizavos ir kariume- 
turiu ir 1.1. Bet kur tu atsiginė.
kalbėsi. Toks, bracia, sto^ Valdžia gerai žinojo, kad 
ras, raudonas, kaip prispyrė žmonės rengias prie karės, 
prie sienos: duok ir gana! Gal Oficieriai iš visų pusiy siun
tu ne katalikas, sako. Žydą, tinėjo žinias, kad kareiviai 
sako, aną vakarą užtikau pas bruzdą, kad visur yra laiko- 
lietuvius su varške atvažia- mi slapti mitingai. Policija 
vusį, ir tas davė du doleriu,' iš savo pusės siunčia žinias, 
o tu, girdi, lietuviu būdamas kad darbininkai bruzda, kad 
neduosi. į visur daromi mitingai. Visi

— Ir davei? pradėjo šaukti, kad pavojus
—Turėjau šešis dolerius— gręsia, kad jau jis.arTi! Val-

penkinę atidaviau. Sako, džia net žinojo, kad rengia- 
Dievas tau atiduos. Bet jau ma sukilimas ant 4, '5 dienos 
treti metai baigiasi, o niekas spalių. Kad išgelbėti tėvy- 
da neatidavė. nę nuo “pavojaus,” padidina
---------------- -------------------- “ skaičių žandarmerijos, šnipy; 

išsiunčia laivyną iš Lizbonos, istorija roriuga- kareivius užįaro kazarmose 

liios Revoliucijos. !r?u?m tedžiai ™anS ,išse!;J J beti tėvynę Tiuo pavojaus.
: Bet ant jy nelaimės atsidan

gina į Portugaliją Ermesa- 
da-Fonsaku,prezidentas Bra- 

Nebėra 
kas daryti! Noroms-neno- 
roms reikia sušaukti vėl į 
Lizboną visas laivynas, kad 
sutikti Brazilijos laivą, ant 
kurio važiavo prezidentas ir 
saliutuoti (šaudant -iš armo- 
ty atiduoti garbę). Taipgi 
reikėjo išleisti iš po rakto vi
sus kareivius ir padaryti 
“smotrą”—parodyti jy ga
bumą “svečiui.”

Kada jau buvo sutraukta 
visas laivynas į Lizboną, ad
mirolas Kandido das-Peis, 
slaptas narys respublikos, 
pranešė revoliucijonieriy ko
mitetui, kad nereikia berei- 
kalo gaišinti nė vieną valan
dą. Komitetas nutarė pra
dėti sukilimą naktį iš 3 ant 
4 d. spaliu. Ženklas sukili
mo bus 21 šūvis nuo šarvuo
čio “Don-Carlos.”

Sulaukus minėto vakaro 
darbininkai buvo prisirengę 
ir nekantriai laukė ženklo. 1 
vai. nakties pasigirdo šūviai. 
Tuojaus didelis būrys darbi
ninkų nuėjo į kazarmas 1-mo 
pulko artilerijos, 16-to pulko 
pėstininkų. Kareiviai, kurie 
buvo pastatyti ant sargy’bos, 
įleido darbininkus į vidų, iš
davė jiems ginklus ir tada 
pradėjo žadinti iš miego ka
reivius. Kareiviai tuojaus 
atsikėlę apsiginklavo, vieną 
pulkininką, kuris iššovė į 
darbininkus,užmušė; kitiems 
oficieriams, kurie buvo prie
šingi sukilimui, įsakė geriau 

į visai prasišalinti, ir išėjo su 
darbininkais į miestą.
7 Valdžia, išgirdus, kad jau 
mieste sukilimas, labai per
sigando. Tie, kurie pirmiau 
buvo drąsus kaip liūtai, da
bar pavirto į zuikius ir pra
dėjo bėgti iš miesto. Liku
sieji duoda vienas kitam įsa
kymus, bet nė vienas j‘ų ne
pildo. Pagaliaus dasiprotė- 
jo, kad gvardijos raiteliai tu
ri būt ištikimi karaliui ir da
vė jiems žinią. Pakol raite
liai rengės, darbininkai su
spėjo jau jiems barikadas 
pastatyti. Pradėjo joti ap
siginklavę,—iš kiemo negali
ma išjoti — visur barikados. 

Tuo tarpu iš visu pusiy 
spiečiasi žmonės po vadovys
te revoliucijonieriy, apsigin
klavę ir su bombomis, kurios 
buvo jau nuo seniai prireng
tos. Čia matyt buvo ir inte- 
ligenty, ir darbininky, ir mo- 

• tery, ir net vaiky iki 12 mė

ty,—jie visi apsiginklavę ir i uos, galima sakyt, be mūšio 
laukia, kada prasidės krūvi- visą dieną. Neturi nė ko Vai
na karė. Jie drąsiis ir nar- gyti, nei patrony užtektinai, 
sys. Kova visupirmiausia Tuo tarpu revoliucijonieriy 
prasidėjo su policija. Nar- kariumenė iš visy-pusių au
siai stojo į kovą vyrai, mo- tomobiliais veža valgį, mo
teris ir vaikai. Policija visai terįs pintines užąjdėję ant 
buvo bespėkė ir turėjo pasi- galvy neša patronus ir viso- 
traukti. kius daiktus. Reakcijos ka-

Laivynas pradėjo dalyvau- riumenės padėjimas kuoblo- 
ti sukilime tik ant rytojaus, glausis. Jau prasideda gir- 
Jis tuojaus pradėjo bombar- dėtis balsai iš reakcijos ka- 
duoti karališkus rumus. Pa- riumenės: “Lai gyvuoja res- 
jutęs karalius Manuelis, kad publika!” Reakcijonieriai 
jau bombarduoja jo ruimus, matydami, kad negali išeiti 
pradėjo verkti, bėgioti iš iš spąstų, siunčia savo dele- 
vieno kambario į kitą, karš- gaciją pas revoliucijonieriŲ 
tai melstis ir šaukti savo pa- komitetą, kad padaryti su- 
valdinius, kad jį iš čia kuo- tartį nakties laiku nesišaudy 
greičiausiai išvesty. Bet jis ti, o pradėti 5 d. spalių iš ry 
bėdžius pasijuto vieny-vie- to, bet visai da nepasiduoda 
nas! Netik jo ištikimi minis- Revoliucijonieriy komitetą 
teriai, bet ir tarnai pabėgo, sutinka, tik reikalauja, ka< 
Mėtos jis po kambarius, puo- jie nelaikytų priverstinai ka 
la ant kelių, meldžias ir vėl reivių, o tik pasiliktų su liuc 
kelia ir šaukte-šaukia, kad snoriais. Reakcijonieriai si 
išvežtų kur nors. Galų-gale tinka. Per visą naktį ned 
susirado du tarnu, kuriems deliais būreliais reakcij< 
pavyko nusamdyti automo- kariumenė perėjo į respub' 
bilis ir jį išvežti. kony kazarmas ir iki ryt

Laivynas bombarduoja ir liko ko ne tuščias piečius, 
nejaučia, kad pats stovi ant 5 d. spalių ryto, kada • 
kranto pražūties. Visas uos- valdžia manė atidengti u£ 
tas nuo seniai buvo apstaty- ir stoti į smarkią kovą—j 
ta slaptomis minomis ir jis buvo apskelbta respublika 
stovėjo tarpe miny. Porto Tie visi žiaurieji liūtai, 
komendantui tik reikėjo da- si “didvyriai,” kurie per 
siprotėti ir laivynas butų bu- są laiką buvo drąsus, kori 
vęs lengvai nuveiktas. Bet su visokiais budais kank 
ką-gi zuikis gali nuveikti?! gyventojus, — nežinia, r 
Jis bijosi ir lapy šlamėjimo, dingo, išbėgiojo kaip zuit 
Tą visą pavojų žinojo tik vie- išgirdę medžiotojų balsą, 
nas iš laivyno oficieriy, bet Liaudis pradėjo viešpat- 
jis niekam nieko nesakė, kad ti. 
nenugązdint. Jis pats su Kova tęsėsi viso 30 i. 
vienu draugu advokatu nuė- Užmušta tik 300 žmoą. 
jo pas komendantą ir parei- Nors nekurie laikraščiai o 
kalavo, kad jis portą atiduo- ypač klerikalų, šaukia, id 
ty į rankas revoliucijonieriy. žuvo keli tūkstančiai, betai 
Komendantas dar su dviem grynas melas. Kare v:o- 
galėjo kovoti: advokatą lie- vavo 33 oficieriai ir 7 civiš- 
pė išvesti iš porto, o aficierą ki. Jy buvo vietinė tvinvė 
suareštuoti irv pasodinti ka- vienoje miesto pirtije, išcur 
riškan kalėjimam Suareš- susinešdavo per telefon iš 
tuotasis oficieras patraukė į • visų kraštų miesto, atiuo- 
savo pusę visus kareivius, ku- davo visokius paliepimų, o 
rie sergėjo kalėjimą. Jie su laivynu signalais, išnks- 
pradėjo gabenti ginklus ir to sukalbėtais, 
patronus revoliucijonieriams. Stebėtinas žmonijos susi- 
Tuojaus visas portas sukilo, pratimas ir disciplina. Kada 
Komendantas tapo suareš- jau buvo apskelbta republi- 
tuotas ir pasodintas oficie- ka ir pasakyta, kad vii grą- 
riaus vietoj. Dabar jau lai- žinty ginklus atgal iš<ur y- 
vynui pavojaus nėra, nes ra paėmę,—visi ginkki buvo 
portas revoliucijonierių ran- sunešti ir nė kiek neiražuvo! 
koše. Porte stovėjo l,00C statiniy

Tuotarpu valdžia suspėjo v?'no be jokios sargybos ir 
ir savo kariumenės šiek-tiek P^r visą_ revoliucjos laiką 
suorganizuoti. Gal butu ir niekas nė pirštu jj nepalie- 
daug kraujo pralieta, kad ne 
karžygiški žingsniai Mašodo Bevardis.
Santos, kuris galą padarė re------- —1-----
akcijai. Mašodo Santos iki Nubuvo metų,
revoliucijos dienų buvo išti- —Pasakyk, Petreli, kiekgi
kimu valdininku ir valdė gin- tau dabar mėty? 
kly sądėliais. Revoliucijos —Rodos, kad jau turėjo 
dienose jis karžygiškai atsi- būt vienuolika, bet tėvas sa- 
žymėjo savo darbais ir mo- kė, kad vieni metai pražuvo, 
kėjimu vadovauti karėje, už kada pasilikau toj pat klesoj 
ką bus jam dėkinga istorija, ant kitų mėty, tai dabar bus

Lizboną stovi klonije. Vi- tik dešimt, 
dųrije miesto yra didelis ple- --------
cius, per kurį eina dvi dide- Plėšikams laisvė, 
lės gatvės. Per tas gatves i Džek. - Žiūrėk, Džim, ko- 
iš jūrių aiškiai matyt visas kia graži čionai vieta! Ap- 
plecius. Mašodo Santos ap- linkui girios, pievos ir laukai 
gavingai sutraukė visą reak- ir... nė vieno pohcisto. Tik- 
cijos kariumenę ant to ple- ra laisvė! 
ciaus. Tada jis davė žinią Džim.—Bet kas iš tos lais-
artilerijai, kad ji stoty iš vės, kad nė vieno žmogaus 
priešakio ant didžiyjy gat- nesimato, 
viy su armotomis ir padavė . --------
signalą laivynui, kad jis iš —Kodėl tamista su tokiu 
užpakalio stoty jurėje, iš kur pažeminimu žiuri? Turbut 
matyt visas piečius. Ir taip laikai mane už kvailį? 
reakcijos kariumenė pasiju- —O ne, aš niekuomet ne
to tokiuose spąstuose, kad ir sprendžiu apie žBones pagal 
sujudėti negalėjo. Išlaikė i jy išvaizdos.

Portugalijos gyventojai 
nuo seniai buvo prispausti 
despotizmo. Sunku jiems .... 
buvo gyventi prie karaliaus 
Kabios I. Jis buvo užmuštas 
1908 m. Pastojo karalium 
jo sūnūs Manuelis. Žmo
nės manė, kad naujasis kara
lius pasirūpins jų gyvenimą 
pagerinti, bet jis sekė tėvo 
pėdomis ir apart to,, pasida
vė dvasiškijai. Vieton rū
pintis žmonių gyvenimą pa
gerinti, jis atsidavė maldai. 
Kasdien melsdavos po kelia- 
tą valandų. du sykiu į sąvai
tę eidavo prie išpažinties ir 
visados klausydavo visokių 
patarimu savo dvasiško tė
velio. Jo motina, karšta ka
talikė, visą turtą prakišdavo 
palaikymui vienuolynų. Ka
da neturėdavo pinigŲ, tai

buvo Thanksgiving linkybėmis stengiasi prieiti. 
Ir pakol jis prie savo tikslo 
neprieina, jis negali būt už
ganėdintu. Bet pasiekęs jį 
jisai išsirenka kitą tikslą—ir 
vėl jis grumiasi tolyn. To
kie žmonės, tėve padaro visą 
musŲ gyvenimo progresą.

—Aš vaike, nieko iš to ne
supratau." Paaiškink man, 
kas tai per sutvėrimas tas 

,. tikslas.
—Tikslu galima pavadinti 

viską, prie ko tik žmogus 
stengiasi prieiti. Daleiski- 
me, tu dabar gauni fabrikoj 
8 dol. ir dirbi sunkiausi dar
bą; kitas šalij tavęs dirba skolindavo iš viešpatijos iž- 
lengvai ir gauna 15 dol. Tu 
pasiryžai irgi tokį darbą iš
mokti ir gauti 15 dol. Tas 
pasiryžimas ir bus tavo tik
slu.

—Dabar jau suprantu, vai
ke.

—Bet jeigu tu esi veiklus, 
progresyviškas žmogus, tu 
negali tuomi jau užsiganė- 
dint. Tu žinosi, kad jeigu 
tu šitokį darbą išmokai, tai 
gali išmokti da geresnį ir 
gauti S20 į sąvaitę. Ir tu 
pradedi mokytis da geresnio 
darbo. Ot, čia jau pas tave 
atsiranda kitas tikslas. Bet 
jei tu busi visuomet užganė
dintas iš to, ką tu turi ir da 
pradėsi poterius kalbėti ir 
dėkavoti už tai Dievui, tai 
tu savo gyvenimo niekuomet 
nepagerinsi.

—Gal būt, kad tu ir teisy
bę dabar pasakei. Juk Lie
tuvoj ubagai daugiausiai mel
džiasi ir užtai, apart lazdy, 
nieko daugiau neturi.

—Arba paimkim pavyz
džiui kunigus. Jie tam tik
rą mokslą išėjo, kaip melstis 
Dievui; jie net lotyniškai iš
moko mišparus giedot; jie, 
rodos, būtinai turėtų išpra
šyti nuo Dievo kas jiems rei
kalinga. Bet paklausk, tė
ve. ar nors vienam kunigė
liui iškrito iš dangaus keptas 
kurkinas? Paklausk, ar jiems 
snigo kada-nors doleriais? 
Jie tik savo parapijonams 
liepia Dievo prašyt, o sau 
reikalauja už mažiausį patar
navimą dešimtinėmis mokėt.

—Ir tas, vaike, teisybė. 
Mane irgi anais metais už
klupo pas Šnapsaucką ir tu-

atsi-
Tu 

pra-

—Maike, šiandien aš ant ko savo būvio pagerinimo; 
tavęs piktas. Kodėl tu man pas jį visuomet yra tikslas, 
nepasakei, kad pereitam ket- prie kurio jis per kovą su ap- 
verge 
day?

— O kodėl tu manęs ne
klausei?

— Ar aš senas galiu 
minti visko paklausti, 
privalai man visuomet
nešti, jeigu yra kas naujo.

—O kam tau Thanksgi- 
ving day reikalinga? Juk tu 
neturi už ką Dievui dėkavot.

—O ką tu žinai, kad aš ne
turiu? Ar aš nesu gyvas? Ar 
aš nesu sveikas?

—Už tai, tėve, dėkavot 
neužsimoka. Tiesa, tu gy
veni, bet kokia nauda iš ta
vo gyvenimo? Ar taip žmo
gus privalo gyvent, kaip tu 
gyveni?

—O gal aš kaltas, kad aš 
neturiu laimės? Aš žinau, 
kad reikėtŲ geresnio švarko, 
bet aš jo neturiu. Laikrodį 
jau būtinai norėjau šįmet į- 
sitaisyt, o negaliu.

—Taigi už tokį gyvenimą 
negalima nė dėkavot, tėve.

—Ne aš vienas toks pli
kas, daug yra tokiu, o vie
nok jie visi per Thanksgiving 
day linksminosi ir dėkavojo 
Dievui už jo palaiminimą.

—Taip, jiems liepia dėka
vot Dievui užtai, kad jie gy
vi. Bet kaip dėkavot už to
kį gyvenimą, kada tu negali 
nė apsirengti kaip žmogus, 
nė pavalgyti, kuomet matai, 
kad kiti geria ir valgo už 
dvilika.

—O kas taip daug valgo?
—Ogi netoli ėjus, kad ir 

musy prabaštėliai.
—Eik jau, eik, kuris tau 

už dvylika suvalgys?
— Už dvylika tai da nedaug 

tėve. Tu vakarienę paval
gai už 10c., o prabaščiui tan
kiai ir $10 neužtenka. Ypač 
padėkos dienoje, kada reikia 
suvalgyt už $5 kurkiną ir ge
ro šampano išsigerti. Jeigu 
tu tokią vakarienę galėtum 
sau iškelti, tai sakyčiau, kad 
gali dėkavot.

- Tu, Maike, visuomet man 
priešingas. Tikras peštukas 
esi. Iš kur tu tokia dvasia 
užsikrėtei? Aš nereikalauju 
viso svieto turty; aš turiu 
dėkavot Dievui ir už tai, ką 
aš turiu.

—Aš nesu vėl iš tokiy, ku
rie viskuo užsiganėdina. Mis- 
lijantis žmogus ir negali už
siganėdini. Jis nuolat jieš- rėjau duot penkinę.

do, bet paskolos negrąžinda
vo. Pats Manuelis taipgi vi
sokiais apgavimais išgauda
vo pinigus. Pavyzdžiui: Val
stybė užsakė padaryti jach
tą (garlaivį) “Emilija.” Ka
da jachtas buvo jau gatavas. 
Manuelis apskelbė, buk tai 
jo savastis. Neužilgo jis tą 
jachtą pardavė valstijai, bet, 
žinoma, tik pinigus paėmė, o 
jachto neatidavė. Bet to ne
užteko. Jis pradėjo parda
vinėti visokius brilijantus, 
kurie prigulėjo ne jam, bet 
karališkam namui.

Dėl užlaikymo kariumenės 
iš viešpatijos iždo ėjo pinigai 
ant 30,000 kareivių, bet tar
navo tik 12,000, o 18,000 
Manuelis paliuosuodavo už 
pinigus, nes jam visada tru
ko pinigų. Taigi kareiviai 
tarnavo tik tie, kurie netu
rėjo kuom išsipirkti. Žodžiu, 
Manuelis viešpatavo taip, 
kaip Čenstakavos vienuolyne 
tėvai paulinai.

Vogė be pasigailėjimo iš 
visy pusiy ir valdininkai, im
dami pavyzdį savo vado—ka
raliaus. Skolos Portugalijos 
augb ne metais, bet mėne
siais. Portugalijoj 7 milijo
nai gyventojų turi 4 milijar
dus frar.ky skolos arba 571 
franky kiekvienas gyvento
jas! Ant žmoniy dėdavo vis 
naujus ir naujus mokesčius.

Žmonės matė, kad Manue
lis besimelsdamas veda visą 
viešpatiją prie pražūties. Pra
dėjo organizuotis. Jie aiš
kiai matė, kad nėra kitokio 
budo išgelbėjimui Portugali
jos, kaip tik numesti Manue- 
lį nuo sosto ir visą tvarką pa
imti į savo rankas. Organi-

ii
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Prašvitus sugrįžo Elbergas ir prikėlė 
Gneis’ą, kuris miegojo, padėjęs galvą ant 
akmens. •

— Drauge! — tarė jis, — aš paklydau 
krūmuose. Kuomet aš atsiskvriau nuo v 
jus, aš atsisėdau po medžiu ir nei nepasi- 
jutau, kaip užmigau. Aš sapnavau tokius 
baisius dalykus, kad net ir dabar j u nega
liu užmiršti.

Aš sapnavau, kad pasaulis tik-ką bu
vo susitveręs. Visas dangus atrodė neap
regimai platus. Žemė buvo apšviesta pa
vasario saule ir pilna grožybių, pilnoj to 
žodžio prasmėj. Visur žaliavo žolė, bet 
tokia augšta—daug augštesnė, negu aug- 
ščiausi musy ąžuolai. Medžiai lingavo nuo 
vėjo, apsidengę tokiais gražiais lapais, ko
kie mums dabar visiškai nežinomi. Gyvū
nu karalystė buvo tokiame gerame padėji
me, kokio dar niekad nebuvo; žmonės bu
vo taip drūti ir meilus, kad jie gėrėjosi vi

gais sutvėrimais.
Pasaulio surėdymas paaiškėjo. Taip 

kaip vaikas ryte atsikėlęs, atsiklaupęs dė- 
kavoja Dievui už duotą jam gyvybę, taip 
surėdymas apsireiškė visomis savo gėrybė
mis ir grožybėmis, o danguosna kįlo pui
kiausios, niekur negirdėtos dainos, kurios 
sujudino mano sielą,—taip puikiai buvo 
surėdyta gamta.

Juoda derlinga žemė gausiai gimdė 
vaisius, kurie augo visur, niekeno nejudi
nami. Platus derlingi dirvonai tęsėsi toli, 
kaip dabar tyrlaukiai apaugę krūmais ir 
nendrėmis. Oras buvo smagus kvėpavi
mui, nepersiėmęs darbininku prakaitu.

Žmonės gyveno tartum paukščiai, 
maitindamiesi tuom, ką suteikdavo jiems 
gamta. Jie gyveno garbindami Gamtą- 
Dievą, skindami nuo medžiu vaisius, atsi- - 
gerdami stačiai iš šaltiniu; atėjus vaka
rui jie atsiguldavo po medžiu lapais arba 
krūmuos.

Jie nepažinojo mėsos skonio, kraujo 
kvapo. Jie žinojo tik augmenų ir rasos 
skonį, kuri nukrisdavo saulės spinduliams 
užtekėjus. Žmogus dar buvo nekaltas, ir 
tas jo nekaltumas paaiškėjo jo viešpatavi
mu ant kitu gyvūnų. Visur ir visame vie
špatavo sutikimas, meilė, lygybė ir broly
bė. Visas pasaulis gyveno kokioj tai ne
paprastoj šviesoj, teisingume ir lygybėj; 
kokis-tai neišpasakytas ramumas ir meilu
mas viešpatavo begaliniame pasaulyj.

Sparnai tarnavo paukščiams ne tam, 
kad išsigelbėti nuo persekiotojo, bet tam, 
kad papuošti gamtą savo plunksnomis. 
Visoj gamtoj žolės augo laisvai, tverda
mos vieną šeimyną, nepažindamos nieko 
kito, kaip meilę ir paguodonę.

Ir aš atsidūriau tarpe ju, tarpe tos 
gadynės. Aš jaučiausi drūtesnių ir gere
sniu. Aš kvėpavau pilna krutinę.

Nesulaukdamas persikeičiant tojo ra- | 
maus pasaulio į musu krauju subiaurintą 
pasaulį. Bet sapno Angelas vedė mane 
toliau, ir ką aš pamačiau, mano siela ne- 
kuomet neužmirš.

Du žmogų ėjo siauru takeliu, slėpda
miesi po tamsiais lapais. Vienas ėjo pa
lengva dainuodamas, su' nunertomis aki
mis, antras—žiūrėdamas į kiekvieną kelio 
pusę.

Nežinant galėjai atspėti, kad tai ėjo 
brolis su broliu.

Akįs ir lupos antrojo žmogaus buvo 
piktos ir nešnekios. Jis ėjo, sekdamas pa
skui pirmąjį ir be jokios priežasties žiūrė
damas į jaunikaičio pakaušį. Atrodė, lyg 
jis persekioja auką, kuri nenori nuo jo 
pabėgti.

Aš pamačiau, kaip jisai išsinešė iš 
krūmų storą lazdą ir pamiklino ja. Pas
kui, lyg bijodamas atsilikti nuo savo 
draugo, jis pasivijo jį, slėpdamas užpaka- 
lij savo ginklą. Jaunikaitis sėdėjo ant 
žolės, laukdamas jo; prisiartinus jam, pa- . 
bučiavo jį, tartum po ilgam nesimatymui. j 

Jiedu nuėjo tolyn. Diena baigėsi. 
Jaunikaitis pasiskubino, pamatęs pro pro- 
švaistą medžiu tolimo kalno viršūnę, norė

damas pamatyti saulės nusileidimą. Pik
tasis, manydamas, jog jis nori pabėgti, 
pakėlė savo lazdą ir užmušė jį.

Jo jaunesnysis brolis nusirito negy
vas, da linksmas žodis norėjo išsprūsti iš 
jo lupu, bet buvo pervėlu. Smūgis sudau
žė jo galvą ir pasiliejo kraujas.

Zoliukė, ant kurios nupuolė pirmuti
niai kraujo lašai, nusilenkė prie žemės su 
pasibiaurėjimu. Persigandus, drebėdama 
žemė sugėrė į save tą kraują. Ilgas šauk
smas išsiveržė iš jo krutinės, ir smiltis ant 
takelio atmetė tą piktą paveiksle kraujo 
lasų.

Aš mačiau, kaip po pirmos aukos rik
smo subėgo į tą vietą visi gyvūnai. Jie 
subėgo iš visur, apėjo visus Kelius, susto
jo ant kryžkelių; stipresni užpuolė ant sil
pnesniu ir draskė vieni kitus. Prasidėjo 
didelis kraujo praliejimas visame pasaulij.

Ir stojosi priešais mane paveikslas 
amžinos neapykantos. Vanagas stengė
si pagauti kregždę; kregždė lėkdama pa
gavo musę; musės gėrė kraują negyvėlio. 
Visi gyvūnai, nuo musės iki liūto, pajuto 
savije amžiną kerštą ir reikalingumą apsi
gynimo ir nuo to laiko prasidėjo amžinas 
užpuldinėjimas vienu ant kitu. (Ir iki šian
dien taip buvo ir dabar tas pats yra)!...

Ir pati gamta pasirodė žiauria: saulė 
nusileizdavo ir užtekėdavo kruvinuose de
besiuose, vandenįs liejosi neramume, o iš
kilusios medžiu šakos pradėjo džiūt, vie
nos kitoms užkenkaamos ir numesdamos 
lapus ant žemės.

(Toliau bus.)

Mano ligos.
Pagal Ed. AVeidenbaum’ą.

Tankiai vis mąstau sau vienas: 
Kam gyveninis mane slėg?...
Laimės jieškau aš per dienas, 
Bet... ji nuolat man pabėg...

Kitas nieko nors neveikia, 
Tur gana sau pinigu! -
Aš nors dirbu-skursti reikia,— 
Neatsiginu vargu...

Nėr prie vėlės nė skatiko... 
Ko prašyti?—kas tau duos?...
Vien mirtis man bepaliko— 
Nieks iš jos neišvaduos!

Daug man teko skurst ikšioliai... 
Ežers laukia... ten geriau... 
Ei! sudiev jums, vargo broliai, 
Neregėsiu jus daugiau!...

Kelias smuklei ein pro šalį, 
Skamba “giesmės” ten žmonių;
Kas praeit pro ją lai gali?—
Reik užsukti po velniu.

Argi eisiu aš taip sausas?
Reik kišeniun ranka nert...
Gal išeis nors vienas kaušas—
E,—užteks už juos išgert!

Štai—tarp ju jau girtuokliauju, 
Ranka stiklą, antrą siek...
Ir... kiekvienu gurkšniu nauju 
Man gyvybės gaila liek...

Et, jau kojos man pavargo, 
Vėlu eit šiandien tenai...
Ei! gerasis, duok ant bargo 
Kelius butelius—čionai!...

* **
Kitą sykį man užėjo
Vėl liga... tiktai neb’ta!
Mylima mat prižadėjo 
Meilėj’ būti vis tvirta...

Tuokart jijė man prisiekė 
Meilės pajiegoms visoms, 
Ir ne vieną bučkį siekė— 
Kvailas, kurs dar tiki joms!

Švyts iš miesto atbildėjo,
Sušukuotas, gan dailus;— 
Meilintis prie jos pradėjo: 
Perka žiedus ir žaislus.—

Aš maniau: kvaily, landyki, 
Širdį ji tau ne’tiduos... 
Bet čia staigu—paklausyki— 
Ilgaskvernis riša juos!

Kraujas kerštu verda—plaukia, 
Skausmo audros draskos, gaudž’... 
“Keršto!”— slaptas balsas šaukia— 
Ranka peilio kotą spaudž’.

Mirsi tu,—o niekadėjau!— 
Rengiaus eiti tą išvest, 
Bet čia draugas:-^geradėjau, 
Eiva keliatą išmest...

Metėv’, metėv’... ryts jau aušo, 
Rūpesčiai nuslinko sau...
Kojos galvos vos tik klauso
Ir piktumas dingo jau.

# **
Ir dabar dar savo dalį
Skausme išmetu ašai;
Et, nors kojos krypst į šalį — 
Čia juk blogo nėr visai!

23—X—10 Aidas.
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PETRAS LAZAUCKAS.
Pėtnyčioj, 25 d. lapkričio, 2 vai. diena, mirė 

Petras Lazauckas. Velionis paėjo iš gražios Lie
tuvos vietos Ožnugarių, Paežerių vals., Vilkaviš
kio pav., Suvalkų gub. Būdamas 31 m. amžiaus 
Petras atkeliavo Amerikon ir apsigyveno Bostone. 
Kadangi jis buvo vienas iš pirmųjų lietuviu šioj ša
lyj, todėl visą pradžią turėjo susirast svetimtaučiu 
tarpe. Būnant Lietuvos augintiniu ir išvažiavus 
iš tėvynės suaugusiu vyru, jis prisilaikė grynai lie
tuvišku papročių ir mylėjo savo žmonės. Velionis 
atjausdavo kito nelaimei ir niekados neatsakydavo 
pagelbos. Kaipo tautietis nuo 17 seimo jis prigu
lėjo kaipo garbės narys prie S. L. A. Gyventi Ame
rikoj Petrui sekėsi ir buvo pagarsėjęs kaipo vienas 
iš turtingiausiu lietuviu So. Bostone. Nors Petras 
nebuvo didelei tikinčiu, tečiaus oudamas turtingu 
vyru, savo kaštais pastatė So. Bostone lietuviams- 
katalikams bažnyčią, dėl kurios vėliau turėjo daug 
nesmagumu.

Kelioms dienoms prieš mirtį, velionį aplankė 
kun. T. Žilinskas ir darė paskutinius patarnavimus, 
bet į amžiną atilsį tapo palydėtas be bažnytiniu ap
eigų- Atsisveikinimo žodžius išreiškė jo draugai 
advok. James E. Young ir vienas lenkas angliškai, 
Bagočius lietuviškai. Mirė 72 m. savo amžiaus. 
Palaidotas 28 d. lapkričio ant Forest Hills kapiniu.

Petrai, tebūna tavo nusiraminimu toji žemelė 
kuria tave apdengė ir atskyrė nuo mus ant amžių. 

Petro Draugai.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Ukėsų Draugystės 

nariams Springfield, III.
Sekantis mėnesinis ir bertaininis drau

gystės susirinkimas atsibus kaip ir visa
dos 1-ma nedėldienį mėnesio Gruodžio 
4 d. 1910 m. ant 2 vai. po pietų, salėje 

Į Allen’s. 631 E. ŠVashinlon st. Kiekvie
nas sąnarys privalo Į busiantį susirinki
mą ateiti. Neatsiteisusius busime pri
versti iš draugystės išskyrti. Kviečiame 

j ir naujus draugus į mus d raustysią prisi
rašyti. Maloniai priimam kiekvieną 
sveiką ir dorą lietuvį be skirtumo pa- 
ž valgų. (st j

Su pagarba L. U. Draugystės

KOMITETAS i

Dr-stė Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Towu of Lake, Chicago. III.

ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis.
4600 S. Paulina st.

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

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

Turit} sekr. Leonginas Jaugilis.
4606 S. Paulina si.

Kasteriu^ F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.
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DIDELIS KOIICERTHS!
Vyrų Choras Lietuvių Socijalistų Sąjungos 81 kuopos parengia žymų koncertą

Subatoj, 10 d. Gruodžio (December), 1910 m.
—SVETAINĖJE VVALSH’O
Kampas Nobie ir Emma sts., - - Chicago, Illinois.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga visiems 25c.

Internacįjonalas................................................................ Vyrų choras 81 LSS kuopos.
Laisvės daina.........................................................................<......... Vokiečių soc. ryšįs.
Kalba............................................................................................................ T. Morgam
Draugai. į pulkus stokim.............................................. Latvių Soc. Partijos choras.
Nakties Himnas.................................................................... Lenkų choras Now. Žycia.
Iš operos DoneZetti.......................................................... Latvių mandalinų orchestra.
Deklemacijos.............................................................................................. Vyšniauckaitės.
Saulelė teka..................................................................... Lietuvių Darbininkų Choras.
Kur banguoja Nemunėlis..................... 1 kp. T. M. I). choras Grand Works. III.
Marselietė.......................................................................................... Skandinavų Choras.
Broliai sukruskim................................Moks, dr-stės Aido choras. Kensington. III.

Tai bus viens iš didžiausių lietuviškų koncertų, kokie tik iki šiol Chicagoj bu
vo, nes jame dalyvaus Rusų. Latvių, Skandinavų, Vokiečių ir Lenkų chorai, o po
draug ir veik visi Chicagos lietuviški chorai. Bus prakalbos, deklemacijos, o ant 
gato PUIKUS BALIUS.

Broliai, prisidėkit nors su mažu centeliu ir paremkit darbininkų organizaci
jas. Męs iš savo puses stengsimės visus užganėdinti. KOMITETAS.
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Paj ieškojimai
Pajieškau Jono Jonio. Paeina iš Vii 

niaus gub.. Tiakų pav.. Al>-ksandrov- 
skos vol.. Daugi} miestelio. Jis apvogęs 
žmogų pabėgę iš So. Bostono 20 birželio. 

■ palipdamas visą šeifoyną dideliam var
žė. Minėtas Jonis 23 m. amžiaus, nedi
delio ūgio, geltonų plauki}, geltoni} plau
ki}. rauplėtas, be ūsų ir kuprotas. Kur 
jis dabar gyvena, neturime jokių žinių. 
Todėl meldžiame visų gerbiamųjų lietu
vių jeigu patėmysite kur nors tokį vyrą, 
malonėkite duoti žin.a šiuo adresu:

4.

Marijona Jonienė.
’ 42 Siiver st.. So Boston Mass.

Pajieškau Motiejaus Kačergiaus. paei
na iš Suvalkų gub.. Vilkaviškio pavieto, 
Pilviškių parapijos, apie 4 metai kaip 
Amerikoj: pirmiau gyveno Vaterbury, 
Conn., o dabar nežinau, kur jisai randa
si. Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

Jurgis Gilias.
32 Prospect Heights. Milford. Mass.

Pajieškau savo draugų Jono ir Petro 
Gricių. .Paeina iš Kauno gub.. Ežerėnų 
pav., Skapiškio par..Kandrenų sodžiaus, 
gyvena Montreal. Canada. Norėčiau su 
jais susirašyt, bet nežinau jų adreso. 
Meldžiu atsisaukt per laišką.

Taipgi pajieškau ir kitų pažįstamų 
skapiškėnų. Gal nekurie iš jų gyvena 
VVorcester'vj. Meldžiu atsisaukt šiuo ad
resu:

Antanas Valadka,
56 Lamartine st.. ŠVorcester. Mass.

Pajieškau brolio Bernasiaus Stelmoko, 
paeina iš Vilniaus gub., Trakų pav.,Sal- 
tinėnų sod. Girdėjau gyveno Maine val
stijoj. Turiu labai svarbų reikalą, todėl 
jis pats arba kas apie jį žino, teikitės 
pranešti šiuo adresu:

• Tarnas Stelmokas.
36 Athens st., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo giminaičio Aleksandros 
Levanavičiaus ir jo sesers Marijonos, pa
eina iš Suvalkų gub.. Kalvarijos pavieto, 
Nadneminsko gmino, Panemonikų kai
mo. Turiu labai svarbų reikalą, todėl 
meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

t
W. Grigonis,

33 Orchard st., ŠVorcester, Mass.

Pajieškau savo švogerkos Antoninos 
Bartašittės, po vyrui Girnuvienės. pa
eina iš Vabalninku par. Žilių sodžiaus. 
Turiu labai svarbų reikalą, todėl mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Juozas Petrulis,
339 South st.,- Athol, Mass.

Pajieškau Juozapo Aleksandravičiaus, 
paeina iš Kauno gub.. Panevėžio pav., 
Pušalotos par., Adžagų kaimo. Turiu 
labai svarbų reikalą, todėl meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Jonas Svidulevičius,
2902 Marwin avė.. Scranton, Pa.

Pajieškausavo pusbrolio Juozo Sikor- 
sko. paeina iš Suv. gub.. Seinų pav., No- 
vasodės kaimo, jau apie 9 matai kaip 
Amerikoj. Turiu pas jį kibai svarbų rei
kalą, taipgi ir jo sesuo neseniai pribuvu- 

: si iš Lietuvos norėtų su juom susižinoti, 
taigi meldžiu atsišaukti ant šio adreso. 

Jurgis Sikorskas.
291 High st.. New Britain. Conn.

Pajieškau dviejų savo draugų. Kazi
miero Marcinkaičio ir P. Kieiiaus, abu
du paeina iš Suv. gub, Kalvarijos pav., 
Putriškių kaimo. Meldžiu atsišaukti ant 
šio adreso:

V. Vaitiekūnas,
518 W. 49 st., New York City.

Meldžiu atsišaukti arba jeigu kas ži
not, praneškit apie šias ypatas: Stani
slovą Jurevičių, kuris gyveno apielinkėj 
Bostono, paeina iš Vilniaus gub.; antrą 
Stanislovą Valungevičių. gyveno So. Bo
stone, paeina iš Suvalkų gub.; trečią V. 
Vaitiekūną, gyveno Newton Upper Falls, 
paeina iš Kauno gub.; ketvirtą P. Kau 
nietį. gyveno So. Bostone, paeina iš Kau
no gub. Rašykit šiuo antrašu: 
P. O. Box 3466. Boston. Mass.

Tik ką išėjo iš spaudos
Severos lietuviškas kalendorius ir Va

dovas į sveikatą 1911 m Juos galima 
gaut dykai paprašius pas aptiekonus ar
ba pas vaistų pardavėjus. Sale paprastos 
kalendoriškosios dalies, astronomiškų 
nurodymų, nurodymo oro, pažymėjimo 
švenčių, bažnytinių dienų irtt.. yra viso
kių žingeidžių nurodymų, kurie reika
lingi kiekvienam žmogui Todėl pasirū
pinkite gaut greičiau, nes vėliau galima 
negauti. Jeigu nėra arti tokio žmogaus, 
kuris pardavinėja mųsų gyduoles, tad 
rašykite reikalaudami kalendoriaus tie
siog pas

W. F. SEVERĄ CO., (o<;
Cedar Kapids, Iowa.

3E
Vyrai ir Moterys!

KALĖDOS JAD ARTINAS!
Geriausia ir parankiausia dovana Ka

lėdoms yra koks nors auksinis daiktelis.
Siuomi norim prane-t gerbiamiems lie

tuviams ir 1 et uvaitėms, jog turime ant 
rankų visųger ausį ir visųpuikiausį rink 
lių auksinių daiktų visame Bostone.

Tavoras mųsų susideda iš geriausių 
čystai auksinių, sidabrinių ir nikelinių 

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

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

laikome geriausius lietuviškus agentus.
HiAteikit. ir pažiūrėkit į mus tavorą Męs noriai parodysime viską, 
ar jus pirksite ka. ar ne. Męs parduodam tavora už visųžemiausią 
“cash” prekę: vienok atsakantiems žmonoms męs parduodam ir ant 
išmokesčio. po $1.00 ant nedėlios. Vakarais atidaryta iki 8 valandai.

Ateikit, o persitikrinsi). Te).: Main 4485-3.

WASHINGTON JEWELRY CO.,
387 Washington st, (vienais tropais augštyn) BOSTON, MASS- 
■ -^1111 ''HE. ■ i

-s 
J,

Ar nori pigiai šviestis?
Išėjo "Žmonių Knygyno” No. I ir 5, 

kur telpa visos garsaus darb.nrikų poeto 
Mačio-Kėkšto eiles Knyga tur su vir
šum šimtą puslapių, kaina 50c. Kas pre
numeruoja "Žmonių Knygyną", tam ši 
knyga atsieina visai pamotu. Prenume
rata 1 dol. už kiekvieną 12-ką numerių. 
O išėjusiejie 5-ki numeriai skyrium per
kant. kaštuoja 1 dol. be 5c. Kas' ima 
"Žmonių Knygyną” ir "Dilgėles’’, tas 
pas jeidėjus Brolius Baltrušaičius gauna 
daug pigiau visas lietuviškas knygas. 
P-r juos užsirašant kitus laikraščius.taiįi 
pat gaunama daug pigiau. Kas nori pi
giai šviestis, tegul tuojaus rašo šiuo ad
resu :

Baltrušaitis Rrothers.
2400 Fifth avė.. Pittsburg, Pa.
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11| IIĮ1 AniCTI If A Pati ima sau ramiai už vi- flUIVIVl\lo 11 l\A s« k«tu.ri'» kerčia staltiesę, 
_____  . į sudeda jon visus indus, stik-

| lūs, šnapsą, kepsnį ir priėjus 
prie lango taipgi išmeta lau- 

; kan.
—Ką tamista darai?—su

riko vyras.
—Aš maniau, kad tamista 

šiandien sode nori valgyt pie
tus — saldžiai nusišypsojus 
atsakė jauna moteriškė.

Liežuvis. <
Puikiai gamtos apdovano- 

toj apielinkėj ir gražiai skul
ptūriškai padabintam mieste 
randasi labai gražiai įreng- 

; tas viešbutis, kuris labiau pa- 
saulije pagarsėjęs, negu “Tri- 
ner’io” apskelbimas.

Vieną sekmadienio vakarą 
patarnautojai, užbaigę vaka
rienę. kaip kurie ėmė plauti 
torielkas. Virėjas, kaipo vy
riausi galva toj šeimynoj, su
manė padaryti juokus: atra
dęs likusį dar neišvirtą jau
čio liežuvį užvilko juom pa
dėjėjui per kaklą, kaip su pa- 

: šluoste. Padėjėjas, sugrie- 
bęs jį, įmeta į išmetu bačką, 
o patsai išeina ant gatvės pa
sivaikščioti.

Netrukus atėjo į viešbutį 
Idar vienas garbus svečias, 
kaip kad Morganas, ir parei
kalavo ant vakarienės liežuvį. 

Gavęs tokį užsakymą, su
judinta visus viešbučio patar
nautojus, kad surastų tą lie- 
žuvį, nes kito niekur nebuvo 
galima gauti.

Vienas iš senesniųjų dar- 
. bininkų daugiausiai stengėsi 
virėjui įtikti ir patarė nupiau- 

Įti nustipusio arklio liežuvį, 
katras ką-tik buvo nudvėsęs 
bevažiuojant ekspresmanui. 

Pagamino liežuvį su viso
kiais * ‘prismokais” ir pavai
šino minėtą poną, kuris labai 

» tuom buvo užganėdintas ir, 
iš- apsčiai apdovanojęs visus pa

tarnautojus, prisižadėjo da 

intelektuališko išsivy sty mo, už taip skanu surengimą va- 
didis patriotas Mr. Buliavi- karienes 
čia butų apsivedęs su kokia 
Uršule ar Barbora...

Jeigu viršių-viršiausioji S. 
L. A. valdyba neturėtų savo 
proto sandėlije “bziko”, tai 
Susivienijimui nereikėtų nė 
centrališko daktaro.

Jeigu T. M. D. nebūtų išlei
dus “Darbininku klausimas ‘Į 
ir socijalizmas”, tai p. Sirvy
dui niekas nedarytų dabar- 
užmetimų už tos knygutės! 
prisisavinimą.

Jeigu...
Jeigu nebūtų saulės, amži

nai viešpatautų žiema ir lie
tuviams nereikėtų laivakor
čių į Ameriką ir atgal pirk
tis. nes per ledą galėtų pėsti 
pereiti; jeigu nebūtų saulės, 
nereikalingi butų ir “tamsy
bės platintojai’’ kunigėliai, 
nes ir taip butu tamsu.

Jeigu nebutu oro, ant že
mės kamuolio išmirtu visa 
gyvybė; jeigu nebutu oro, 
orlaivininkai negalėtu girtis 
savo orlaiviais ir Brookins 
nebūtų gavęs §10,000 dova
nu už nulėkimą oru iš Chica
gos į Springfieldą.

Jeigu nebūty T. M. D., 
monsieur Gabrys nebutu ga
vęs §1301.80 už nuvežimą į 
Mauderodes spaustuvęKudir- 
kos raštu.

Jeigu nebutu “Tėvynės”, 
“Keleivio” ir d-ro Šliupo, 
“Draugas” neturėtu iš ko 
savo “redakcijos pastabas” 
rašinėti; jeigu nebutu “Tė
vynės”, mus tautiškoji cen
zūra neturėtu tiek nelegališ- 
ku raštu konfiskuoti.

Jeigu 40 metu atgal nebū
tu užgimęs filologas Laukis, 
lietuviškoji kalba neturėtu 
šiandien tiek “viršiu-viršiau- 
sių viršybių”, “garbybiu” 
“sveika tybių’’ ir kitokiu “i 
kalbvbiu”. _______r___________

Jeigu nebutu augščiausio i pagirti laikraščiuose
intelektuališko išsivy sty mo, taip skanu surengimą va-

Viešbutije.
Virėjo pagelbininkas atli

kęs savo darbą įėjo į savo 
ruimą ir atrado ant lovos 
daug drabužiu, tarp kuriu 
buvo ir moteriškos kelinės. 
Pamislijo sau, jog čia norėjo 
kas nors iš jo pasijuokti. Su
griebęs visą glėbiu, išmeta 
viską per langą laukan.

Po kiek laiko įbėgo į tą pa
tį ruimą pusnuogė jauna mer
gina ir užklausia, kur jos 
drapanos, ir kaip jis galėjo 
be pavelijimo įeiti į jos 
mą?

—Jau greitai bus trįs 
tai, kaip aš šitam ruime 
venų.

—Ar gi aš bučia per klai
dą tamistos ruime nusiren
gusi ir nuėjusi į maudynę?

—Greičiaus taip ir buvo.
—Tai kas-gi man už tai 

atlygins?•7 O

—Tas, kas klaidą padarė. 
Vaza.

rui-

me-
SS-

Norejo dažinoti.
—Mama, ar ta pati bobu

tė sugauna vaikus ir mergai
tes?

—Ne, sūneli, tave paga
vo Tetrauckienė,o Barbutę— 
Paturskienė senelė.

Vaza.

Nieko nėr.
Laukienė:—Kad tavo sme

genis butu dinamitu, tad pa
darius eksplioziją galvoviršio 
nenuneštu.

L—kis:—0 man užtenka 
I TMD. redaktorium būt.

Katechizmas.
Kunigas:—Domuk, pasa

kyk tu man, kas tai yra ne-

Mandagumas kaimvnvstėje. * rA ’, XT - .. . ,. Domukas:—N ecvsta ta, ku-
Atejo pas redaktorių tar- j nigėli, tai yra, kad kada kas 

naitė ir linkterėjus galva sa-1 apsimauna" čystoms pančia- 
ko: “Šitas iš kitu namu dak- koms, nenusiplovęs kojų, 
taras liepė man tamistai pa
silenkti ir paprašyti, kad ta
mista...” “Na, kasgi? kas- 
gi?” klausia redaktorius. 
“Kad tamista nušautumet 
savo šunį, nes jis per naktis 
lodamas neduoda jam užmig
ti.”

“Gerai — atsakė redakto
rius—eik tamista ir, taip-pat 
pasilenkus, paprašyk dakta
ro, kad jis sudegintu savo 
gramofoną, tuomet aš nušau
siu savo šunį, kurį dėlto tik 
ir nupirkau, kad nebūti sko
lingu už jo muziką.

Komedijėlė šeimynoj.
Ponas X atėjo susinerva

vęs ant pietų. Barščiai tru
putį buvo perkaršti. įpykęs 
vyras griebia torielką ir iš
meta ją per langą.

Šeimyniška vienybe.
—Kodėl tu tokia nubudus, 

pačiut, kas tau kenkia?
—Matai tu valgai obuolį, 

o aš ką tik srėbiau rūgštaus 
pieno, kad tik mums pilvai 
nepradėtu skaudėti

pilvai

ir iš-
j

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rubsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pasai savo skonio. Pa
siuvanti greitai ir gerai. Senus išvalom, 
išprosinam ir padarom kaip naujus

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

MONTELLO, MASS.

U eleivio’’ spaustuve atlieka visokius spaudos dar
bus labai gražiai ir už visai žemą kainą.

GERIAUSIAS

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

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

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

Laivakortes Atpigo

X

Mano dirbtuve
šiai, naujausios mados įrankiai, 
ku datbą artistiškai. P 
fijas kuopuikiausiai.
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir u

nata puikiau 
Atlie- 

Padarau Fotogra- 
malevoju natūra 

\ t 
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
ti.

Pasilieku sero velijančiu 

George Stanaitis
453 Broadvvay So. Boston, Mass

Mokslas.
—Kas yra būtinai kiekvie

nam inteligentui reikalinga?
—Mokslas pačiomis mai

nyti.
" —Kaip tai?

—Tą paliudija Chicagos 
inteligentų mainykavimas 
pačiomis.

Didelis klausimas.
Edvardas Skribulskis, sep- 

tymių metų, mato,kad jo mo
tina, visada pirmiau duoda 
valgyt jo sesutei, Brigidai, o 
paskui jam. Sykį susimisli- 
nęs klausia motinos:

—Kodėl tu, mama, duodi 
visada Brigei pirma?

—Visada reik taip dalyt: 
merginos pirmiau, o paskui 
vyrai!

—Tai kodėl aš pirmiau gi
miau?

Motina tik pamisimo, bet 
neats įkė.

Katechizmas.
—Kur yra Dievas?
—Danguj, ant žemės 

kiekvienoj vietoj, tik ne Ry
me.

—Kodėl tu sakai, kad Die
vo nėra Ryme?

—Nes ten jis tur savo vie
tininką— popiežių.

Užmiršo geografiją.
Belgijos karalius:—Zinai, 

pačiute, kaip tas šampanas 
apsuko man galvą, kad neži
nau, ar Belgija guli Brukse- 
lėj ar Kongoj.

ir

J. P TUINILA
Vienatine lietu
viška dziegorė- 
lių ir auksinių 
daiktu krautuvė.
Užlaikome visokius laik

rodžius. laikrodėlius.
Branzletus, šliubinius ir deimontinius 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius. Lietuviai paremkite lietuvį. 

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.

21-25 Bromfield st.,
BOSTON, MASS.

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

Wi lliam C. Brūzga.
John J. Lovvery 

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

I

Kas kaltas?
—Jau penktą sykį prieš 

mane stovi apskustas už gir
tuoklystę.

—Ne mano tai kaltė, po
nas teisėjau.

—Kaip tai?
—Dar nė sykio neprašei 

atsisėst.

Prilyginimas.
—Ar matei mano mergi

ną?
—Ne, kaip išžiūri?
—Ot, taip kaip lemonadas, 

pirm įdėjimo cukraus.

Ant pačtos.
—Šis laiškas yra persun

kus.
—Nu, o kam jam tas len

gvumas? ar jam reikia šokt?
—Užlipyk, tamista, da vie

ną stempą ir nekalbėk.
—Kaip užlipyt, kibą vieną 

reikia atlipyt.
—Kam?
—Ba kaip da vieną užlipy- 

siu, tai jis bus da sunkesnis.

PACTAVAIS LAIVAIS.
Iš Bajorų į Bostoną, 7-9 dienų ant vandens, §51.10. 
Iš Eydtkunų i Bostoną, 7-9 dienų ant vandens, $50.60. 
iš Tilžės Į Bostoną, 7-9 dienų ant vandens, §50.35.
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.

Agentūra,
28 Broadway, So. Boston. Mass

6 6 9 9

Męs norim duoti jums nepaprastą pasiu- 
lijimą. idant jumis turėti kaipo vieną iš 
daugelio kostumierių. Męs duosime jums 
14 K čysto aukso pustą laikrodėlį už $5.25 
Niekad už. tokią prekę nebuvo parduodama 
pirmiau: kiti parduoda už $15.00. Ant vir
kaus laikrodėlio męs išrežiame dykai žo
džius: ••.Atminimas is Amerikos". Viduriai 
yra labai puikus. 14 K. čysto aukso pusto, 
su ruby akmenukais, puikiai įtaisytais, su 
patentuotu reguliatorium. nikeliuoti vidu- 
reliai, užsukama ausukė, gerai laikąs laiką. 
Gvarantuotas ant 10 metų.

Męs žinome, kad jus draugai pamatys ir 
dasižinos apie prekę ir jie norės gaut.

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

mėt gaut tuoj. Prisiųskite mums statnpoms 25c., o likusius $5.00 užmokėsite ex- 
preso kompanijai, kur galėsite laikrodėlį išegzamenuoti. Jeigu visą suma ($5.25) 
prisiusite sykiu, tai su orderiu męs prisiusime ir puikų kalendorių su mapoms. 

ATMINKITE, jog mųsų vardas yra mųsų gvar»ncija, todėl neatidėliokit.
Reikalingi agentai pardavinėt vakarais.

C0MMERC1AL WATCH CO., 194 W. 8roatĮway, Dep. 87 New Yark City

— - ■

Ant 21 akmeno
Gelžkelio laikrodis

Sriubelių užsuka
mas. vyriško ir mo
teriško didumo,ant 
20 metų auksuotas, 
su išrašytais dubel 
tavais viršeliais. La. 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

gai geležinkeliu važinėjamiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras laikas ži 
not Gvarantuotas ant 20 metų. Ypatin
gas pasinlijimas. ' ęs išsiųsime šį laik
rodėli ant kiekvieno adreso už $5.75 C.O. 
1). ir persiuntimo kaštus, su teise jums, 
viską peržiūrėt. Jei nebusi užganėdintas, 
nemokėk nė cento. Atsiminkite, jus už- 
mokėtumet už tokį pat laikrodėlį apie 
25 dol.. jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

Eicelsior Watch Co.
906 Athenaeum Bld., Chicago III.

VISU ATYDAI!
Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 

mųsų dirbtuvėj žmogų, kalbantį jų pri
gimta kalba, kurs paims mierą ir pada
rgs atsakančiai darba.
• * v

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

I- L WHITKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Marfcet st , • Brffiton, Mass-

t

Gluosneliui. — Graži
nami tamistai atgal.

Širdžiui. —Zinutė ne
naudinga.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Visi žmones užsitiki mums ir mus 

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

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

Dr. J. M. BRU5DZA CO.,
Broadvvay 8 st.. Brooklyn.N. Y.



KELEIVIS

!$ LIETUVOS
Vilkaviškis (Su v. g.). Žem- 

sargiai moterų neįveikia. 
Spalių 27 d. n. sk. buvo toks 
atsitikimas. \ iena moteriš
kė ar mergina apskundė kitą 
moterį žemsargiams, buk ši 
pardavinėjanti “kontraban
dą” (užsieninį muilą ar ką 
ten tokio). Tiedu žemsar- 
giai ėmė tą moterį tašyti, no
rėjo iškrėsti ir vesti policijon 
(magistratan). Bet kitos mo- juokai pasibaigs, sunku pa- 
terįs ėmė rėkti: “vyrai, ne
duokite moterų draskyti, ko 
jie nori iš jų”. Ant moterų 
riksmo subėgo daug žmonių, 
tuodu žemsargiu ėmė koliot, 
net lazdomis grasino. Žem- 
sargiai, turbut atsiminę 1906 
metų atsitikimą su akčyži- 
ninku, atsitraukė (tais me
tais akčyžininku su žemsar
giu pagelba taipgi norėjo 
moterį areštuoti, bet naba
gas gavo mušt, atėmė revol
verį ir skrandą ir patsai pas
kui vos pabėgo). Už kokios 
valandos atėjo jau 4 žamsar- 
giai ir vėla tą moterį ėmė ta
šyti. Bet žmonės, padrąsin
ti pirmuoju atsitikimu, dar 
karščiau užsistojo už mote
rį. Ir juo žemsargiai rėkė “ra- 
zoiditės” (skirstykitės), juo 
daugiau žmonių iš visų pu
sių rinkosi ir visaip žemsar- 
gius koliojo. Žemsargiai, ma
tydami, kad gali būti riestai, 
tą moteriškę tuoj paleido ir 
norėjo atsitraukti, bet ir at
sitraukti buvo sunku, nes di
delė žmonių minia apstojus 
koliojo ir nesitraukė iš kelio. 
Daugiau žemsargiai į mote
ris lįsti nedrįso.

Vilkaviškietis.
Iš numinsiu prisikėlęs 

bankas. Pirm kelių dešim
tų metų gyvavo Pumpėnuo
se (Panev. pa v.) valsčiaus tau- 
pomai-skolinamoji draugija 
arba paprastai valsčiaus ban
kas. Kokia 17 metų atgal 
tas bankas ėmė krypti. Kas 
ten dėjos, nežinau, tik visų 
buvo kalbama, kad ponai ban
kininkai kaž-ką daro ne taip, 
kaip priderėtų. Kartą iš nak
ties banko spinta atsirado iš
laužta, suprask — išvogta. 
Bet knygų vagįs nesusiprato 
pavogti. Tad po kurio laiko 
nei iš šio, nei iš to ėmė ir už
sidegė valsčiaus raštinė ir 
nebeliko banko knygų nei 
atskaitų. Tokiuo budu ban
kas žuvo nuo dviejų nelai
mių: pinigus vagįs išvogė, o 
dokumentus ugnis prarijo.

Kokiai 15 metų sukakus 
Pumpėnų bankas ėmė keltis 
iš numirusių. Kažin kaip ir 
kažin iš kur atsirado banko 
valdyba iš trijų vyrų; Jan
kausko, Banelio ir Grubio. 
Šie ėmė siuntinėti kaltiesiems 
ir nekaltiesiems šauktuvus, 
reikalaudami skolos grąžini
mo. Gavo tokius šauktuvus 
ir tie, kas dar nebuvo užsi
mokėję, ir tokie, kurie dar 
gyvam bankui buvo užsimo
kėję, ir tokie, kas neikuomet 
bankui nebuvo skolingas. 
Skola priskaityta žinoma su 
procentais. Taip vienas ga
vo tokį raštą: Sveikas, girdi, 
esi mums kaltas 213 rublių 2 
kap., procentų ir pabaudos 
215 r. 14 kap. ir išviso 725 r. 
16 kap.

Praėjo dar pora metų ir 
pereitą vasarą ponai banki
ninkai ėmė važinėti su star-

šina po sodžius ir aprašinėti Mokslo Dr-jos muzėjun kele- 
kaltųjų ir nekaltųjų mantą, tą skrynių seny žmonių kiau- 
Aprašytieji padavė skundą šų, kurios iškasta Svėdasu 
žemiečių viršininkui Koza- 
kovskiui. Šis gi vieną dieną 
visus apkaltina, kitą vėl vi
sus išteisina; apkaltintiems 
liepia duoti pavieto susiva- 
žiaviman apeliaciją, o ant iš
teisintųjų bankininkams lie
pia toliau skustis. Taip iš
rodo, kad žemiečiu viršinin
kas ir norėty,kad bankas by
lą laimėtu, ir tartum kažin- 
ko prisivengia. Kuo visi tie

sakyti.
Bankininkai labai gudriai 

1 pradėjo savo veikimą. Juk 
jie turbut žino, kad per pen
kiolika mėty tylėjus per tei- 
sų teismą nieko nelaimėsi.

• Bet jie taipgi numano, kad 
■ 794 str. civiliškųjų Įstatymu
• nevisi kaltinamieji žino. Jie 

tikisi, kad aprašymais ir lici-
1 tacijomis bauginami kelintas 

prisipažįs kaltas ir ims pini
gus kažinkokiam galui mo
kėti. Bankas su staršinos 
pagelbos tavo mantą aprašė,, 
taigi jei nori pasiliuosuot, tu 
pats užvesk bylą su banku, 
jei išmanai, kaip ir kur; o jei 
neišmanai, tad bankui klius 
nors tiek,—kiek jam pavyks 
mantos parduoti.

ButŲ geistina, kad siu klau
simu pasirupintŲ kurs juris
tas ir per “L. Uk.” duotų 
patartį. P. A.

Migoniy sodž. (PuponiŲ 
v.,Ukmerg.pav.) garsus tuo
mi. kad žmonės labai girtuo
kliauja. Taip rūgs. 19 d. bu
vo bent kelios vestuvės. Ži
noma, laukė tų vestuvių kaip 
didžiausių iškilmių,o susilau
kę tai ‘ ‘ulevojo” bent 4 die
nas. Trečią dieną(rugs.21 d.) 
vienos kumpanijos jaunasis 
taip prisigėrė, kad vos gyvas 
išliko. Bobos jau buvo subė
gę su “laimingos mirties var
peliais”, su žvakėmis ir ma
rino pusę dienos ir, žinoma, 
podraug gydė, “kad nesudeg
tų nuo degtinės”. Ant galo 
pasisekė atgaivinti, bet tasai 
nabagas jaunasis pasirodė 
visai kaip ir be proto: sugrie
bęs virvę buvo bebėgąs miš
kan pasikarti, o norėjusį su
laikyti jį žmogų kėsinosi nu
durti peiliu. Tik keliems vy
rams vos pasisekė suvaldyti, 
kaip kokį areštantą. — Liūd
na ir biauru darosi, matant 

i tokias vestuves.
Ar ne tas.

Rietavą ir Kvėdarna (Ra
sėm. pav.). Misijos. Rug
sėjo mėn. nuo 24 iki 30 d. 
Rietavoje, o nuo rūgs. 30 iki 
spalių 6 d. Kvedarneje buvc 
nepaprastos šventės — kuni
gas su barzda “Tėvas Kazi- 
mieras”(Kapucinas) laikė mi
sijas. Galima pagirti tėvą 
Kazimierą, kad degtinės nei 
saldžios nei karčios nekenčia, 
savo pamoksluose net prisai- 
kino žmones, kad negertų— 
“velniai lai geria”—,ir “am
žiną atilsį” degtinei atgiedo
jo. Duok, Dieve, kad ana 
“iš numirusių” neatsikeltų. 
Bet apšvietimo ir šis “su bar
zda” kunigas bijo, kaip ir ki
ti “L. Žinias”, “L. Ūkinin
ką” ir kitus nekuniginius ra
štus stačiai prakeikė.

Dievo Rykštė. 
Iš ‘ Liet. Uk."

Didelis triukšmas dėl pa
vogtų kiaušų. L. M. Dr-jos 
pirmininkas d-ras Basanavi
čius pargabeno šią vasarą L. i

I

Taurakalnyje. Tos skrynios 
dėl vietos trukumo stovėjo 
tuo tarpu L. M. Dr-jos busto 
prieangyje. Neseniai d-ras 
Bas. buvo liepęs tas skrynias 
su kiaušais išvėdinti ir jos 
buvo išnešta kieman. Kaži- 
kokie vagiliai, pamatę išneš
tas iš dr-jos busto skrynias, 
pamanė, kad čia esama ko
kių brangių daiktų. Ir vie
na tokia skrynia dingo. Tik 
andai po Vilnių pasklydo pa
slaptingas gandas, kad Ly
dos gatvėje, kieme No. 9, iš
einamoje vietoje atrasta... 14 
žmonių “galvų”. Visi visaip 
ėmė spėti. Paskutinuosius 
baisius atsitikimus Čenštaka- 
kave ir kitur atsiminę, žmo- 
neliai ėmė jau austi savo vai- 
dintuvėse vėl kaž-kokios ne
žinomos baisiausios tragedi
jos vaizdus. Kas gi pasiro
dė? Ogi vagilių nunešta vie
na pavogtoji skrynia su tais 
taurakalniečių kiaušais iš L. 
M. Dr-jos kiemo (Lydos gat
velė, No. 7) kitan kieman, iš- 
einamojon vieton, kad ten 
niekam nematant išėmus 
“turtai” ir pasidalinus. Ga
lima spėti, kokia išgąstis tur
but buvo pačių tų vagilių, 
kaip atplėšė skrynią. Tur
but pabėgo nei pasikeikti ne
suskubę. Kaži-koks žydukas, 
užėjęs ten savo reikalų, pa- lis skaityti ir rašyti be mokintojo .. 15c. 

žiūrėjęs atplėšton palikton 
skrynion ir pamatęs kokius 
tai geltonus Skritulius, gerai su paveikslais (apdaryta) .... 

tamsoje neįsižiurėjęs, pama
nė, kad tai.,, olendišk’ sūriai 
ir nubėgo savo tėvą šauktie- 
si. Tasai tik pamatęs, kas 
čia, —pašaukė policiją. Kiau
šai atsidūrė policijos nuova
doje. Paaiškėjus dalykui— ‘ 
skrynia su kiaušais sugrąžin
ta atgal L. M. Dr-jon.

Kaunas. Kažikokia ponia 
atvyko iš Bielastako Kaunan 
neva tarnaičių samdyti į vie- duok o a' atesir 
ną dirbtuvę, kur algos moka
ma labai geros. S. parodė j 
jai tris mergaites, kurios pas 
ją gyveno. Mergaitės suti- TriLJxr 
ko ir nuvažiavo. Kelionėje J OijLJN K. JNOIjAJN 
neva samdvtoja sako, Belas- — _ naujausios mados
, , , . c .................. Graborius ir Balsamuotoiastake ant jų užpulsią sesi zu- Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
likai. Taip ir atsitiko, bet . kuogeriausiai už‘nebrangią prekę, 
samdvtoja apgvnė; užtai atė- 336 Broadway, So. Boston. 
mė iš mergaičių pasportus, 
daiktus gi padėjo “geron 
vieton”ir nusivedė bažnyčion 
“pasimelstų”. Palikusi mer
gaites bažnyčioje, pati nuėjo 

I “klebonijon”, į savo giminę 
kunigą ir pražuvo. Nebesu- 
laukdamos mergaitės taip- 
pat nuėjo į kunįgą. Kuni-

»3 tuoj suprato, kad tai ap
gavikė, ir patarė bėgti savo 
daiktų. Nubėgo atgal sto- 
tin ir nieko neberado. Vie
na susirgo, kitos ėmė verkti. 
Kuone tris dienas išbuvo ne- 
valgiusios, kol bufeto laiky
tojas nesurinko pinigų su
grįžti ligoniui Kaunan, o ki
tom dviem neprirodė vietų. 
Dievo meilė, kad tai buvo tik 
vagilka! O kad ji būt buvu
si mergų gaudytoja į paleis- 
tuvią namus? Kaip gi gali
ma sekti paskui nežinomą 
žmogų į tolimą miestą? At- DRABUŽINE KRAUTUVE 
sargiai, mergaitės!

Mičiul.
Skarlatina. Vilniuje la

bai daug serga šiuo metu 
skarlatina. Aną sąvaitę val
diškai pažymėta buvo 
sirgimai.

(Iš “Vilt".)

tūryžęs sergančius gydyti ir mokyti, kad l»e sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras <1.1 
sėkmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačiu gydyniu paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS S AK t N T: < 
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit p is mane, 

aŠ pagelbėšill! nes esu senas daktaras,pažįstu liga* ir žinmi ;<>’„'•• vaistai ge
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS: todėl, kad aš daug sergr r < raidžiu ir 
turiu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas Nevv Yorko dakt: • :•. Ašimi pa

niūras gali pa-

Malonus I).-, ilart- 
manai:

Su džiaugsmu pri
siunčiu savo paveik
slą ir didelį dėk::, g i
rną už išgydymą ma- 
novydurių 1 go- — 
bėrimo kūno, l go 
kraujo, sutini. ir 

skaudėjimo blauzdose. Dar i :. tą 
sakau, nemažai esu dėkingas už 
sveikatą. Jos. Turkeviče, GJJSher* 
idan Road Canal, ŠVilmette, III

Tegul bus pagarbintas, Jėzus 
Kristus!

Širdingai dekavoju Dr. Hart- 
manui už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
vimo, širdies ligos, nes nors kiti 
neįstengė išgydyti, o Najorko bar- 

*Z / latanų Institutas tik sunkiai už-
v dirbtus mano pinigus viljo; bet 

Dr. Hartmanas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
gas: tai prisiunčiu paveikslą, kad į laikraštį pa
tampyti. ANT. JUŠKELtS, P. O. bos 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 penkiolika 
dienų pavartojau 5? 
ir jau jaučiuosi ge
rai. Labai dėkin

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

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

SERGĖKIS apgavingo Instituto, kuriam numiręs daktaras garsinamas buk gydąs ir labai meiliai kalba, bet viniojas kaip angis ev. septynioms 
pagundoms,—laižydamasl „LIETUVIAI TAUTiECZIAI“, o už nugaros „ragdotą“ turi, kad tik prisiviliojęs prigauti Jumis. >eap.?_-.Lklt -ra 

VALO t V IN KJSESIŲ arba liga siūloma knygute dovanai „už 10 centų.
Kad jautiesi nesveikumą, nesendyk ligos jei nori būti išgydytu, tad ateik arba parašyk lietuviškai nors ir toli gyveni, 

kas tau kenkia, o aš
Atsišaukusius pagelbėsiu nuo:

Raunratizmo, užkietėjimo, ek&udėjimo ir nedirbimo vidurių, Galvos skausmą; ezirdies, inkstų ir plaučių ligas. Greito pailsimo, eunk’o s kvė 
pavimo Didelio supykimo, dyespensijos tapgi nuo jaunystė© klaidų, įgautų nesveikumų, sėklos nubėgimo, užsikrečiamų slaptų 1 _ų Ta.p 
MOTERŲ: skausmingų mėnesinių,baltųjų tekėjimo, visokių moteriszkų ligų; neatbokit kad kiti daktarai Jums nepagel*. asz isz yčys . sz'lc- 
žias ir r.žsieenėjueias ligas, jei isz ktuiv pas mane atsiszauksi, pirmiau negu kur kitur. Raezyk kaip moki, asz suprasiu, ie_'irsiu, duosiu rodą, l.ač 
reiaės pritai: yslu gyduoles, kurios yra geriausios, o apturėsit sveikatą, be skirtumo kaip toli gyvenat.

TĖMYK1TE! Mano dabar naujas adresas, todėl ateinant į ofisą, ar rašant laiškus, visada reikia adresuoti, ant šio 
naujo adreso teip:

DR. F. HARTMANN, 231 YORK CITY, N. v.
A alandos: nuo 11 iki 5 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 1 po piet. Vakarais Pan. ir Pet.

NAMINE MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokin

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

NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be 
mokintojo...............................................10c.

ARITMETIKA mokinimuisi rokundų , 
... 35c.

Pinigus siųskite per Money Order šiuo 
adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62 NEW YORK CITY.

Profesorius medicinos

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

Visokias -itras gy 
iia pas kramčia
usiai. ateikit tie- 
s ok pas mane 1 
trepais 1 vir ų tik 
neikit i aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną

V- atesir
Ofiso valau Jos

■ Nuo 9 iki 11 rv’e 
c jo 1 iki 2 ir 6 iki
S vakare. Telephone 196* -3 Ric..<inc«;«

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

I

Žemaites Raštai
ASTRA PATAISYTA LAIDA, 

įleidžiama prenumeratos keliu

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

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

Jau atėjo visi Žemaites raštai galu
tinai prirengti spaudai. Todėl pasi
skubinki: tuoj užsiprenumeruoti, nes 
kaip išeis iš spaudos, bus daug bran
gesni.

PRENUMERATA DABAR UŽ ĮTI
NUS RANTUS TIK 81.(N).

ANTANAS ŽYMONTAS,
318 W Broadwav- S- Boston.Mass-

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

Užlaikom kaip apatinius, taip ir viršu- 
; tinius marškinius, sveteriua, kalnterius, 
k aid ras, skrybėles ir t. t.

Parduodam visokias patentuotas gy
duoles. Užrašoni visokius laikraščius ir 

i duodam knygom dideles] dovanas, kas 
! užsirašys laikraštį. Taipgi parduodam

46 SU- visoji*8 knygas.
S. MORKISI& CO

719 Main st.,ICambndgeport,?Mass

Tavo geras krautuvninkas turi du skirtingu

KARO SYRUP
KARO (extra geras), kurs baltose blekutėse. yra 
tyras ir gardus, kaip iščystytas medus, rudose ble
kutese yra rausvas KARO,fabai puikaus smoko.Ge- 

ri suaugusiems ir vaikams.

AŠ™
I Dideles Blekines 10c. & 15c.

M

naujausias Importuotas Fonografas Dykai!
Bus duotas kiek 
vienam, kas nu- 

X pirks pas mus 
RusiškoTabako 
ui $6.00.

Nieko nuo jų
sų Jauniaus ne- 
reikalauj ame, 
kad tik patar
tume: savo drau 
gatns pirkti nuo 
mųsų firmos ta
baką. Nitas im
portuotas fono
grafas yra pa
darytas is ge
rinusio metalo, 
turi didelę nike

linę trubą ir labai norai skamba. Turčdami mųstį fonografą galite sureng
ti namiej puikų muzikos kancertą. Užsuksite tik mašinėlę, uždėsite voliu- 
ką ir galėsite išgirst i e tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas, ištrauk
tas iš operų ir operečių, žaidimą daugelio visokių instrumentų pavienių 
ir orkestrojo. Klausant tą viską bus malonu netik jums ir jųsų šeimynai, 
bet ir jųsų pažįstamiems ir kaimynams. Mųsų fonografas yra geriausias, 
koks tik dabar trali būti, Už tokį fonografą užmoketumet mažiausiai #12. 
M -s duodame jums tą fonografą suvis <ltka:. Prisiųskite tik 50c. markė
mis ir męs atsiųsim jums geriausio Rusiško Tabako už $6 ir tą Fonografą 
drauge su voleliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per 
ospresą užmokėsite likusius $5.50.

Namie galiu* išbandvtic mųsų fonografą, o jeigu ’jis jums nepatiks, 
tai galite sugrąžint mums Tabaką ir Fonografą, o męs sugrąžinsim pinigus.

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

PASARGA: Meldžiam nesulyginti mųsų firmą su kitomis.

ENCLISH ASIATIC TOBACCO CO.
111-115 E. 7th st., Dept. K., New York, N. Y.
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Vietines Žinios
Čeverykų dirbtuvės savi

ninkas, Fred H. Thompson, 
kreipėsi pereitoj subatoj į 
augštesnijį ^teismą prašyda
mas, kad teisėjas išduotii 
šiaučių unijos viršininkams 
injunetion (uždraudimą), kad 
kad tuomi užbėgti galinčiam 
išsiveržti streikui. Jis taipgi 
meldė teisėjo, kad unijos vir
šininkams užkirsti susinėsi
mą su jo darbininkais, arba 
nors uždraustų organizuoti 
taip vadinamą “elosed shop”, 
kur neunijistai negali būt 
priimami dirbti. Teisėjas at
sakė, kad jis tą klausimą per- Į 
žiūrėsiąs panedėlije. Tuomet 
ponas Thompson patėmijo, 
kad iki panedėliui jie gali 
suorganizuoti jo darbininkus 
ir apskelbti streiką. “Jeigu 
iki panedėliui jie apskelbtų 
tamistai streiką, tuomet aš 
nevilkinant išduosiu injun
etion”,— atsakė teisėjas.

Pastaruoju laiku Bostone 
ir jo apielinkėse tiek priviso 
plėšikų, kad nėra to vakaro, 
kad neapiplėštų trijų-keturių 
žmonių. Praėjusį panedėlį 
tapo apiplėšta ir paties So. 
Bostono teisėjo pati. Ligšiol 
paprastai atimdavo tik pini
gus, o utaminko vakare tū
lam Smithui, atvažiavusiam 
iš Lawrence’o, atėmė $50 ir 
nuvilko visas drapanas; pali
ko tik apatinius skalbinius ir 
taip pusnuogį žmogų paleido.

Šmith sako, einant jam 
gatve prisiartino žmogus ir 
paprašė degtukų. Kuomet 
Smith pradėjo jieškot degtu
kų, du vyrai nusitvėrė jį iš 
užpakalio, parmetė ant 
mes, iškraustė kišenius, 
skui nuvilko drapanas ir 
bėgo.

že- 
pa- 
pa-

K E L E I V T S.
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Daktaras yra geriausiai 
žinomas, per atliktus jo 
da-bus.

Dro Collins’o garsingą 
knygą

VADOVAS 
IN 

SVEIKATĄ

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

Pamėgink ..PRESIDENT” gilzes ge
riausios. ką gaii gauti. Iš Geriausio RU 
SISKO labako.

228 Broadway, S0.80ST0N, MASS.

I

IŠSIUNČIA DYKAI
Aprašymus nuo ko plaukai slenka, galva 

: nuplinka ir kaip nuo to apsisaugoti. Ra- 
I šykit pas:

BRUNDZA & C0..
106 YVillinisbnrg, Brooklyn, X. Y.

KE.ee0u.j5s
uždėtoja-.:

■ rąpo pripažinta per visus
■ kitus Profesorius, kaipo B Didžiausia knygą sveika- S tosiš visų kitų, kada 
B norintspirašytu per kokį B nori»ts daktarą.
K Nėra daktaro, kuris |g duotu Jums tokią knygą, 
S nes neturi atsakančio su-
■ pratime, kaip parašyt.

’ Dovanai! Prisiųsk 10 
centų markėmis anmo- 

ri sėjimui sitmtyrao lėšų, o 
j apturėsi tą knygą 

ė ■» Dovanai.

TAUTIEČIAI - GINKITE PATS SAVE!
• _ i «

Saugokitės suvadžiotojo daktaro, kuris nori išplėšti Jūsų kišianius, padedamas aukštą prekę už pigti patarnavymą 
ir bledingas gyd uolias. — kuris nori Apgaut Jus ir Jūsų’šeimynas nuo didžiausio turto, tai yra Sveikatos, duodami 
Jums ne atsakančius vaistus, tiesiai na Žinodami medikališko mokslo.
DATKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI savo apgarsinimuose, vienkart ir Įkalbinėja meluodamas 

----------------------------------------------- —----------—— Jums. Jųsų kentejimuose. Teip, jagu jis kalba ajigarsi- 
nimesavo: “Aš ėsu pirmvedžiu daktaru — aš ėsu geriausiu daktaru — išrinktu per visus kitus daktarus“. Jis kalba Jums 
melagystę! Nes tokio daktaro. Amerikoje dar ne buvo! Ne gana to-tie daktarai net teip toli užsivaro, kad net bando įkalbėt 
Lietuviams, idant ne įtikėtu stebėtinai gerai, Institutų ir ligonbuėių, pašalpai kentėjimuose, aiškindami, buk tai “Institutai 
ir Hgonbuėiai tvėrėsi iš neteisingų žmonių”. Ant to galima vien tik tuom atsakyti, kati vagis vadina visus kitus žmonis vagi
mis. Vien tik blogiausi žmonįs. ne gali atrasti gęro pasauleje. Vien tik menkučiai ir veidmainiški daktarėliai, pilni savegarbi- 
nimo, bet be medikališko mokslo, loja ant darbąvymosi didžiųjų profesorių, be protiškai užvydėdami, jok ne turi tos Aukštos 
Žinios medikai ij oje, kuris yra reikalingas dėl pastojimo į daktarus didžiausiojo pasauleje medikališko Instituto

“THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE“. •
7 PRIEŽASTIS DĖL KO’ -Aukščiausiai moksliški daktarai, The Collins N. Y. Medical Institute, gydo daugiau

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

seniausiu, didžiausiu, geriausiu ir labiausiai naujagady- 
nišku Institutu Amerikoje.

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

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

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikatą, kreipdamiesi vpatišk >i. '.
Viriausio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL TVST T’

140 WEST 34th STREET - REW-YORK C-TY
Ofiso valandos- kasdieną nuo 10-5 vai. Nedridientais ir šventad. nuo 10-1 vai. no nietu Utarninšuis ir nėrnyči . 7-S vai. v»kar<*

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

• siunčiamus be naudiškus, bledingus vaistus, nes tiems dak
tarams rūpi daugiau pinigai, kaip gydymas.

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

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

7. Dėlto, kad Jų«ų nusilpnėjimas yra visados, speciališkai ir 
atydžiai peržiūrėtas kuo skubiausiai, o prie tam visados yra 
perrašomi vaistai tie. nno kuriu ■stebėtino pasekmingumo, 
likos jau tukstarėiai tokim ligų, kaip Jaša, pagydyta.

r Disku prie Daktaro S. E. Hync-nian

sukrusta jieškot ir ant sto
ties užtikta perkant bilietą į 
New Yorką.

Apvogtas vaikinas nusitve
ria jį prie langelio už rankos. 
Tuotarpu pribuvo policistas 
ir “gimnazistą” suėmė.

Ant rytojaus teisme jis 
prisipažino pavogęs $21 ir 
pasisakė, kad tą patį pada
ręs ir Brooklyne, bet tenai 
turėjęs ir kompanijonų. Po
licija tuom tarpu pasodino jį 
belangėn ir jieškos anų. Po 
šešių sąvaičiy, jeigu anie ne
bus suimti, bus teismas.

M.Ga!jvan&Co
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno. Likieriu 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speciališkumas.

366 Second So. Boston. Mass

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

kostumeriams. kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SfRANTON PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
jalit gauti LAIKRODŽIU. LAIKRODĖLIU, LENCIŪGĖLIU. PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
JALŪKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKKIPKU, KLERNE- 
m, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Gera BRITVU. visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU LiTARL1. ISTORIŠKU ir MALDA-KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
sinkiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5 tuz. -$1.00, Perkupėiams 1.000 už SS. 00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis Ataromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

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

šiuo adresu: M. L WILIEWICH. 115 W. MaRKlI Str.,Pr«videace Sr. SCRANTON. PA

Gruodžio 7 d. vakare 
stone pirmą kartą šįmet pa
sirodė sniegas. Prisnigo iki 
6 colių storio.

Šiomis dienomis į So. Bos
toną atvažiavo iš Brooklyno 
tūlas Blažys, jaunas vaikinas 
ir, kaip jis sakė, baigęs 6 kle- 
sas gimnazijos. Atėjo jis 
“Keleivio” redakcijon pasi
teirauti, ar nebūt čia kokio 
darbo. Įėjus į platesnę kal
bą, “gimnazistas” pasisakė, 
jog apsigyveno viešbutij, o 
neseniai iš Lietuvos, netur
tingas—perbrangiai kaštuo
ja pragyvenimas.

Iš kalbos gi matėsi, kad 
jau ne visai “grinorius”, nes 
tankiai primaišo angliškų 
žodžių.

Vienas iš dirbančių redak
cijoj vyrų nuvedė jį lietuvių 
šeimynon, kur jis susiderėjo 
sau kambarį.

Vienas iš gyvenančių ten 
vaikinų pasiūlė jam darbą 
prie klišių darymo; nors dar
bas lengvas ir gerai apmo
kamas, bet kadangi ten bu
tą streiko, tai jis atsisakė 
eit dirbti. “Aš skebaut nei
siu!” sako, ir maskoliškai 
pridūrė: “Nies takoj bratji.”

Iš to jau manyta, kad vai
kinas turi būt susipratusiu ir 
teisingu.

Bet pereitoj nedėlioj patė- 
myta, kad “gimnazistas” ka- 
žinkur iš namų dingo. Ap
sižiūrėjus pasirodė, jog vie
nam vaikinui, su kuriuo jis 
gulėjo, pavogta $21. Tuoj

Bo Pereitoj nedėlioj buvo pir
mutinis “Žmonių Universi
teto” vakaras. F. J. Bago- 
čius skaitė referatą, kurį ga
lima pavadinti biblijos kriti
ka. Buvo tai sutrauka pa
čių įdomiausių citatų iš švent
raščio. Perskaičius viską, 
kiekviena citata buvo atski
rai kritikuojama ir nurodo- 
doma,kad tas priešinga svei
ko proto liogikai. Pavyzdžiui 
vienas įkvėptųjų biblijos ra
šytojų sako: “Jeigu į Dievą 
tikėsi, tai ir nuodų galėsi iš
gert, o tau neužkenks.” Per
skaičius tokį receptą, publi
ka tuoj pasileido juokais.

Žmonių buvo į 200, o gal 
ir daugiau. Referatas susi
rinkusiems patiko. Prie 
“Žmonių Universiteto” pri
sirašė 53 nauji nariai. Kitas 
referatas arba lekcija bus, 
gruodžio 18 d. toje pat sve
tainėj, 399 Broadway, 7:30 
vakare.

Susirinkimas ir diskusijos.
60 kuopos L. S. S. So. Boston, 

nedėlioj, 11 gruodžio 6:30 v. 
vakare, po No. 339 Broad- 
way, bus susirinkimas, ku
riame bus pakelti įvairus 
klausimai. Meldžiame 
lankyti lygiai sąnarius 
ir pašalinius.

atsi- 
kaip

W. F. Sewera Co.
išleido 1911 m. kalendoriy, 

kurį galite gauti už dyką ap
tiekose arba prašant per laiš
ką po šiuo adresu:

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, Iowa.

ram KOSĖT?G1 
įh

Severos gyduolės daro ta, ką kitos tik nuduoda, buk daro.

c
■

Nuo kankinimu kosulio ir apsunkinimo plaučiu
Paprastas kosulys gali suteikti pradžią ligai plaučiu.

Kiekvienas kosulys pritaiso kelią visokioms kvėpavimo 
organy ligoms.

GREITAI SULAIKO VISOKĮ KOSULĮ.

Rašyk, reikalaudamas knygutę “Plaučių ligos ir kaip 
jas gydyt”. Yra atspausta tavo kalboj. Nieko nekaštuoja. 

Dvejopo didumo: 25c. ir 50c.

Severos vaistai parsiduoda beveik visur aptiekose. Tėmyk, kad duotų 
tau tikrų. Jei aptiekos arti nėra, rašyk tuojaus pas mus, o męs patarsime 
tau, kaip greičiau gauti. Reikalauk kalendorių 1911 metams Gausi dykai.

SEVEROS
Rūgštis Skilviui,

imant ją reguliariškai prieš valgį, 
trumpu laiku ji sudrutina skilvį,išdir
ba gerą apetitą, panaikina visokius 
nesmagumus malimo organuose, at
gaivina visą organizmą ir priduoda 
jam spėkų.

Kaina S I .OO.

SEVEROS GYDUOLES
Inkstams ir jaknoms

atnesza geriausias pasekmes prie 
gydymo jakny, taipgi inksty ir orga- 
ny šlapinimosi. Ženklu ty ligy yra: 
išbalimas, skuros geltonumas, sustin
gimas kojy o taipgi ir visu kauly, 
skaudėjimas kryžiaus ir deginimas po 
nusišlapinimui.

Kaina ^Oc. ir S I .OO.

Teisingas daktaro patarimas dykai

J

Rusiszkai-Amerikoniszka g 
^Linija.B 

---------
Vienatine be persedimo tarp g 

Amerikos ir Rusijos. tg 
---------RUSIŠKI P AUTINIAI LAIVAI 

Išplaukimas laivų.
Laivai IšLiepojaus New Yorko 
Kursk ------ Lapk. 19 ’10
Birma JLapk. 19. Gruod. 10 ., 
Rossia Gruod. 3. Gruod. 24 .. 
Kursk Gruod. 17, Sausio 7'11 
Birma Sausio 3. Sausio 21., 
Prekės laivakorčių (šifkorčių).
I Roterdama: I Liepojų: J**
§31.00 — III kliases — §38.00 ££ 
§33.00—pagerinta kliasa—§40.00 
$43.(0 — II kliasa B — §50 00 
§50.00 — II kliasa A — §60.00 
Prekė laivakorčių iš Liepojaus.*■ .. yįv
III kliasa 43.50 II kliasa 5..50 Įjo 
ir po 4 dol pagalvinių mokės- 
čių Amerikoj, I kliasa 62'50.
Su smulkesniais rvikalais kreip- į^> 
kitės prie vyriausiųjų atstovų, ito 

A. E. JOHNSON & CO. g 
Gen. Pass. Agent,

27 Broadway, New York, N.Y.
4 9 ❖ v

TEMYK! TEMYK!
Lenkiškai-rusiškai lietuviškas Aptie- 

korius S. FELDMASAS atidarė Aptiekę 
po No. 310 Harrison Avė.. Bostone. Už
laiko visokių gyduolių, tokių pat, kaip 
jus vartodavot Lietuvoj.

ENTRA! Trejos devynerios, nuo vi
sokių vidurinių ligų. Prekė 20c.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA 
kartę pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

a a a *
I a *
5 a 
i

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadway kampas Dor 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prisiusimi
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