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Nelaimingas išradėjas.
Rusas Tatarinov Peterbur

ge ilgoką laiką buvo užsiė
męs su naujos rūšies orlaivio 

% dirbimu, bet jam tai vis ne
pavyko; galop jis taip susier
zino, kad padegė dirbtuvę, 
kurioj buvo visi jo instru
mentai ir pats policijai pasi
davė, kaipo padegėjas, mat 
su jo dirbtuve sudegė ir kita 
daržinė.

Šiomis dienomis policija jį 
paleido iš kalėjimo ir jis tu
rėsiąs prieš teismą atsakyti 
tik už svetimu namu sudegi
nimą, nes su savo turtu jis 
galėjo daryti, kaip jam pa
tinka.
rinov 
proto.

Spejama, kad Tata- 
dabar esąs nesveiko

Streikas.
Su jo j sustreikavo 

fabriku darbininkai, 
kuojanti ramiai užsilaiko. 
Nežinoma ypata paaukavo 

—tūkstantį rubliu streikuojar- 
čių naudai grynais pinigais 
ir čielą vagoną grudu duonai.

Pasmerkimai miriop.
Spaliu mėnesij karės teis

mai visoj valstijoj pasmerkė 
20 žmonių miriop, iš ju 3 ta
po nužudyti.

Nuo nauju metu iki lap
kričio, t. y. per 10 mėnesiu 
pasmerkta miriop 382 žmo
nės, iš ju 171 jau nužudyta.

Apvogimas šv. Paneles 
paveikslo.

Plonske apvogė kataliku: 
stebuklingąjį Panelės Šven-Į 
čiausios paveikslą. Pavogti 
3 brangus akmenįs ir 8 perlo 
vainikai.

Cerkves apvogimas.
Kijevo gub. miestelij Ma- 

tusovo apiplėšė bažnyčią. Pa
vogta labai daug brangiu 
daiktu ir pinigu.

Iš meiles nusižudė.
Peterburge, restorane “A- 

kvarijum” nusižudė du jau
nu žmogų. Sūnūs turtingo 
pirklio—Bočkovas ir duktė 
taipgi turtingo pirklio—Ko- 
lašnikova.

Paliktame laiške juodu ra
šo, kad labai mylėję vienas 
kitą ir vardan meilės mel
džia palaidoti drauge.

Krata dėlei katino.
Jaroslave tūlam guberna

toriaus kanceliarijos augštes- 
niam valdininkui Ostrovskiui 
prapuolė katinas. Ostrovs- 
kis, pasiėmęs pristavo pagel- 
bininką ir visą eilę policistu, 
padarė kratą Voroncovo na
muose, jieškodamas ten savo 
katino, net nerado. Po togi 
katinas pats atsirado.

Dėlei šitos kratos Ostrovs-

dvieju 
~Strei-

kis tapo paliuosuotas nuo 
vietos, o pristavo pagelbinin- 
kas barti gavo.

Baisi žmogžudystė.
Peterburge ištiko baisi 

• žmogžudystė. Siuvėju dirb
tuvėj rado užmuštus penkis 
žmones: J. Lebenšteiną,dirb
tuvės savininką, jo žmoną 
Minę ir tris jo darbininkus.

To biauraus darbo kalti
ninką, Vas. Pavlovą suėmė. 
Pas jį rado visus paimtus už
muštojo J. Lebenšteino daik
tus.

Pabėgimas iš kalėjimo.
Neprseniai Charbine mo

kytoja Konovąleva organiza
vusi būrį žmonių, užpuolė 
ant miesto galvos pulkininko 
Dunteno ir jį sužeidė. Potam 
mokytoja ir jos draugai-už- 
puolikai liko areštuoti.

Vieną dieną prieš jos teis- 
' mą, laike peržiūrėjimo kali

niu, kalėjimo sargai susigrie
bė, kad mokytoja Konovale- 
va dingo... ir ikišiol jos ne
surado.

Apie jos pabėgimą dabar 
visaip kalba: sako buk ji drą
siai išėjus iš kalėjimo visiems 
matant... išėjo persirėdžiusi 
į drapanas vachmistro, kalė
jimo sargo ir 1.1.

Už išaikvojimą pinigų.
Peterburgo teismo rūmai 

(palata) nagrinėjo bylą Mi- 
trofano Uspenskio, šeiminin
ko stačiatikiu akademijos— 
už išaikvojimą 10 tūkstančiu 
rubliu.

Teisme Uspenskis paaiški
no, jog tuos pinigus pralošė 
kortomis.

Tai patvirtino ir kiti vie- 
j nuoliai, kad kambariai Alek- 
sandros-Nevos lavros buvo 
vieta, kur susirinkdavę jau 
išsitarnavusieji činaunikai, 
bankieriai ir moterįs...—kad 
lošti į kortas, labiausiai tame 
atsižymėjo vienuolis (zoko- 
ninkas) Porfirijus, kuris iš 
tos priežastis ir nusižudė.

Uspeskį teismas pasmerkė 
1 metams ir 4 mėnesiams ka- 
lėjiman.

Trįs savižudystės.
Maskvoje nusižudė vieno 

pabriko direktorius, Žuravle- 
vas, potam visoj Maskvoj ge
rai žinoma moteriškė Gribo- 
va ir greitu laiku po jos sa
vižudystės nusišovė turtuolis 
Tarasovas.

Visos tos trįs savižudystės 
buk turi artimus ryšius.

Sako, kad tai jie gyvenda
mi davę žodį vienas kitam, 
kad vienam iš ju mirus už
baigti ir kitiems gyveni
mą.

Naujasai geležinkelis.
Žadama nutiesti geležin

kelis nuo stoties Sudža (Šiau- 
rės-Dono gelež.) per Mogile- 
vą iki Postavų, ir toliau nuo 
Postavų per Panevėžį iki Min
taujos. To geležinkelio su- _  1 • v • • J • •

Užmušta 700 žmoniy ir 
sultonas.

Paryžius.—Masalito sulto
nas ir 700 jo žmonių krito va
karų Afrikoj kovoj su fran- 
cuzų kariumene, kurią ten- 
buviai kėsinosi iš savo tėviš
kės išvyti. Iš francuzy pu
sės užmušta 30, o sužeista 
1000 kareivių su viršum. Mu
šis, kuomet šita žinia atėjo į 
Paryžių, buvo da nepasibai
gęs.

Taip civilizuotas kapitaliz
mas neša laukiniams savo 
kultūrą.
26 suokalbininkai ant mika- 
dos gyvasties prieš teismą.

Tokio, Japonija.—Pereitoj 
subatoj prasidėjo nagrinėji
mas augščiausiam teisme 26- 44 •
šių vyrų, kurie rugsėjo mė^v PnncU, 
nesije buvo areštuoti už suo
kalbį nužudyti mikado (taip 
vadinas Japonijos valdonas). 
Suokalbio vadovu yra tūlas 
Deudžuro Kotoku, buvęs sa
vo laiku Amerikoj, o Tokioj 
gerai žinomas kaipo laikraš- 
tminkas.'' Visiems teisia
miems gręsia mirties bausmė.

Mušas už tikėjimus.

mušta daug žmonių; Sevillėj 
upė pakilo 10 pėdu ir užliejo 
visas žemiau savo paviršiaus 
stovinčias triobas; ties Bil- 
bao nuskendo keli laivai.

10,499 pėdu pakilo nuo 
žemes.

Pau, Francuzija. — Fran- 
cuzas vėl sumušė visasvietinį 
oriai vijos rekordą, pasikelda
mas į orą 10,499 pėdu, t. y. 
3 rusiški viorstai. Tuo tar
pu buvo da jaunas orlaivinin- 
kas M. Legagneux su Bleria- 
to sistemos monoplianu (vien
sparniu). Kada jis nusilei
do, jis buvo pusiau sušalęs.

Žmones be tautos.
London.—Pereitoj sąvaitėj 

atsibuvo čia iškilmingos ves
tuvės Indijos kunigaikščio 
Roža su Anglijos milijoniere. 
Vestuvėse buvo daug visokiu 

” ir “princesu,” ne- 
ir

,” ir “princesy, 
' žiūrint kas kokios tautos 
tikėjimo.

Italija išdavė vagį.
Neapolis. —Cionaitinė po

licija išdavė Amerikos detek- 
tivams Aleksandrą Hollan- 
der'į, kuris išvogė iš Jungti
nių Valstijų muitinyčios pi
nigus New Yorke ir pabėgo 
Italijon. Amerikos valdžia 

Kalkuta, Indija.—Iš 9 į 10 nusiuntė Italijon du detekti- 
d. gruodžio čia prasidėjo di- vu, Brennan,ą ir Paulin’ą, 
dėlės riaušės tarp priešingų kurie ir atvež pabėgusį vagi- 
tikėjimiškų sektų ir traukėsi šių. 
ant rytojaus per visą dieną. 
Pašaukta kariumenė malšin
ti įsikarščiavusius fanatikus.
Keliolika žmonių likos 

į mušta ir daug sužeista.
Amerikietis užkviestas

carą.

ko įvežti negalima, o vietinės 
kompanijos, susitvėrę į trus- 
tus, uždeda kainas ant savo 
tavorų, kokias joms patinka.
2 pačto urėdninkai pavogė 

$70,000.
Manchester, N. H.—Areš

tuoti čia du pačto urėdninkai, 
Arthur Gagnon ir Emst Har- 

■ nois, prisipažino, kad jie pa
vogė čekių ir money orderių 
ant $70,000, apart to da ir 
grynais pinigais nemažai pa
ėmė. Pinigus ir money or
derius jie vogė iš Merchants' 
National Banko dėžutės ten 
pat, pačtoj. Abudu sėdi da
bar kalėjime.

Generolas nusižudė.
Washington, D.C.—Gene- 

rolas-majoras Wallace Ran- 
dolph pereitoj pėtnyčioj savo 
namuose nusišovė. Išgirdus 
šūvį pati užbėgo ant antrų 
lubų ir ten maudynėj atrado 
gulintį su kruvina galva sa
vo vyrą. Generolas Randolph 
dalyvavo naminėj Amerikos 
karėj ir atsižymėjo karžygiš
ka dvasia prie apgynimo mie
stelio Rochester, Va.

Išeikvojo $44 000.
New York, N. Y.—Green- 

wich National Banko 33-čio 
skyriaus iždininkas W. Hali 
likos areštuotas už išeikvoji
mą $44,000 sudėtų žmonių 
pinigų. Teisme Hali prisi
pažino prie kaltės.

Ne ukesy nepriims į mo
kyklas.

Chicago, III.—Chicago mo
kyklos yra tik ukėsams. Ne 
ukėsai gi ir neturinti noro 
jais būti, neturinti pirmuti
nių ukėsystės popierų, nebus 
į liaudies mokyklas priima
mi. Taip nutarė Chicagos 
mokyklų valdyba. Jei sve- 
timžemis da neturi nė pir
mų ukėsystės popiery, o nori 
į mokyklą užsirašyt, tai jis 
turi nors prižadėti jas iš
siimti.
Caro šnipas sujudino New 

Yorką.
New Yorko “Evening Jo- 

umal” praneša, kad rytinėj 
miesto dalij, kur daugiausia 
gyvena Rusijos išeiviai, gy
ventojai labai užinteresuoti 
caro šnipu, kuris esąs čia A- 
merikoj ir smarkiai darbuo
jasi.

Tas šnipas, kaip eina gan
das, vadinasi Gurovič. Rū
sy revoliucijonierių partija 
teiraujasi, kur tas paukštis 
gyvena, ką veikia ir su ko
kiu mieriu jį čion valdžia at
siuntė.

Vieni spėja, kad jis čia šni
pinėja rusų socijal-revoliuci- 
jonierių organizavimosi, jų 
veikimą, pienus ir apie viską 
praneša valdžiai; kiti vėl ma
no, jog jis atsiųstas į pagel- 
bą Evalenkai, kuris leido 
New Yorke laikraštį ir kurį 
Burcevas apskelbė šnipų vir
šininku Amerikoj.

Arklys užmušė žmogų.
30 d. lapkričio netoli nuo 

Spring Valley, III.,arklys už
mušė farmerį J. Prūsaitį. Ve
lionis buvo 44 amžiaus, vedęs, 

į prigulėjo į kelias draugystės. 
2 d. gruodžio laidojo su baž
nytinėms apeigoms. Kun. 
Valaitis vieton pasakyt ve
lioniui pamokslą, pradėjo kei
kti bedievius, keikė smar
kiai, išvadino keturkojais ir 
visukuom; kiek tik buvo žmo
nių bažnyčioj, tai visi turėjo 
juoktis, kaip kunigas bedie
vius mokino keikt. Nors ve
lionis Prūsaitis buvo geru ka
taliku, bet kad kunigas jam 
tokį pamokslą sakė, tad da
bar visi kalba, buk tai velio
nis buvęs bedieviu ir todėl 
kunigas baręsis, o keturko
jus baręs už tai, kad velionio 
arklys, turėdamas keturias 
kojas, užmušė bedievį. Šal
čiam priėjus mainose pradė
jo dirbt geriau. Uždirba po 
$1.19 iki $2.70 per dieną. Su
sipratimas platinas sparčiai. 

Šilakojo Kvietkas.
Komedija, kokiy daug.
Ar tai butu Rusija, ar Vo

kietija, ar garsi savo teisin
gumu Amerika,—visur virši
ninkai vagįs ir sukčiai, visur 
jie apgaudinėja visuomenę.

Štai liepos 10 d., š.m. se-
Francuzes galės balsuoti, natorius Joseph L. Bristow, 
Paryžius. -Į deputatu bu-įvienas iš taip vadinamų in- 

už_ tą, kurio pirmininku yra Fer
dinandas Buisson, kraštuti
nis socijalistas, įnešta suma
nymas, kad moterims pripa
žinti balsavimo teises rinki- 

Berlvnas.—John Hays Ha- muose. Spėjama, kad įneši- 
mmond, pagarsėjęs inžinie- mas pereis, 
rius ir ypatiškas Tafto drau
gas, kuris vieši Berlyne, ga
vo iš Peterburgo užkvietimą 
atsilankyti į Rusijos sostapi- 
lę. Caras labai esąs užinte- rininkai ant Kabros salos ga- 
resuotas Amerikos kapitalis- lutinai pasidavė, 
ty sistema ir nori, kad Ham- užėmė valdžios kariumenė. 
mond apžiūrėtų jo kasyklas Sukilėliy garizone, 
Siberijoj. Hammond tele- susidėjo iš korpuso -jurinin- 
grafavo iš Berlyno Amerikon, ky, buvo 600 žmoniy. 
kad užkvietimą priėmė ir skaitliaus 200 žmoniy užmuš- 
tuoj važiuoja Peterburgan.

Išskerdė 100 krikščioniu, ties laiku, kada bandė nuo 
Konstantinopolis.— Iš Je-salos pabėgti. / 

ruzalemo telegrafuoja, kad Laike mūšio sukilę jurinin- 
ties kaimu Kerak buduinai kai kvietė signalais prisidėti 
išskerdė turky garizoną ir 
daugiau kaip šimtą krikščio- 
nišky gyventojų.

Skerdynė ten (Syrijoj) pra
sidėjo taipgi dėl tikėjimo, 
kaip jau pereitam numerij 
buvom rašę.

Audra Ispanijoj.
Cerebere, Francuzija. — 

Atėjo čion žinia, kad per va
karų Ispaniją perėjo nepa
prastai smarki audra, kuri 

manymas pavesta'ištirti in-1 nugriovė namus, išlaužė me- 
žinieriam: Jeloveckiui ir Ni- džius ir viską,kas tik ant ke- vo dideli patviniai. 
kitinui. lio pasitaikė. Corunoj už- giftu 100 žmoniy žuvo.

surgentu (maištininku), ap
skelbė, jog senato finansų 
komiteto pirmsėdis, garsusis 
Nelson W. Aldrich, pavarė 
augštyn muitą ant įvežamu 
guminiu išdarbių dėl savo 
locno kišeniaus naudos.

Apie mėnesį laiko p. Al
drich neatsakė ant to nė vie
no žodžio; paskui jis pakėlė 
didelį triukšmą, apskuzda- 
mas senatorių Bristow (maiš
tininką) už apšmeižimą. Jis 
sakė, kad nė jis, nė jokis ki
tas jo šeimynos narys iš pa
kėlimo muito naudos negali 
turėti, nes jis, Aldrich, prie 
jokios tos rūšies išdirbysčiu 
kompanijos nepriklausąs, to
dėl jam esą visviena, ar tas 
muitas bus 30 ar 300 procen
tu nuo vertės įvežamu daik
tu.

Iškilus triukšmui, reikėjo 
peržiūrėti guminiu (rubber) 
kompanijų knygas. Knygo
se pasirodė, kad ant Aldrich’o 
vardo stovi 340 akcijų (sha- 

nesi- res), kuriu vertė sulyg perei- 
Valdžia neįstengia tos subatos New Yorko bir- 

. žės kurso buvo lygi $37,- 

.1400.00.
, Taipgi pasirodė,kad Aldrich 
/pasistengė pakelti muitą dėl 
savo naudos. Pakėlimas gi 
muito,kaipžinoma,yra viena
tine priežastimi pabrangimo 
Amerikoj pragyvenimo. Iš už- 

I sienio dėl didelio muito nie-

prie ju kariškuosius laivus 
“Minas Gereas ir “Šuo Pau
lo,” bet tie nieko neatsakei:

Bruzdėjimas Persijoj.
Sumišimai Persijoj 

liauja, 
nuraminti sukilėliu. Išleis
tas įsakymas draudžiantis 
daryti kaip viešus, taip ir 
slaptus susirinkimus.

Patviniai Indijoj.
Provincijoj Kvangnam bu- 

Dau-

f
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PERŽVALGA
Kada telegrafas atnešė A- 

merikon žinią, jog Tolstojus 
apleido namus ir kažin kur 
dingo, visa laikraštija stebė
josi, kodėl jis taip padarė. 
Tolstojus paliktam laiške 
nors trumpai, bet aiškiai pa
sakė priežastį, kodėl jis išsi
žada namu—jis nenorėjo per- 
tekliuose gyventi. Bet iš 
pradžios niekas to nesuprato 
ir kiekvienas beveik spėjo 
savaip, tik viena milukinė 
“Žvaigždė” be jokiu abejoji
mu pasakė, kodėl Tolstojus 
“pabėgo” iš namu. Anot vis- 
kąžinančios “Žvaigždės,” už 
skelbimą savotišku pažiūru 
kas link tikėjimo, bažnyčia 
Tolstojų iškeikė ir išmetė iš 
savo globos. Bet kiekvienas 
žino, jog mirti be bažnyčios 
baisu (nors taip gal vienai 
tik “Ž.” išrodo). Tas pats 
buvo ir su Tolstojum. Jis ži
nojo, kad mirti namie be 
dvasiškojo patarnavimo bu
tu didelis smūgis šeimynai; 
todėl, nenorėdamas to ne
smagumo visai šeimynai ir 
giminėms daryti, jis niekam 
nežinant prasišalino iš namu, 
kad nuvažiavus kur toli nuo 
žmonių, girioje užbaigti pas
kutines dienas savo gyveni
mo.

Laikraštis, kuris skelbia 
melagingas žinias, klaidina 
savo skaitytojus ir tuomi da
ro jiems protišką blėdį. 
“Žvaigždė” gi meluoja savo 
skaitytojams apie priežastį 
Tolstojaus prasišalinimo iš 
namu. Tamsus lietuvis, ku
ris kitokiu raštu neskaito, 
kaip tik “Žvaigždę,” dabar 
bus jau persitikrinęs ir su ki
tais ginčysis, sakydamas, jog 
“Tolstojus bijojo be išpažin
ties mirti, todėl ii’ pabėgo iš 
namu.”

Iš tikrųjų gi nieko pana
šaus nebuvo. Kas yra išpa
žintis, Tolstojus geriau žino
jo, negu visos Rusijos popai 
sudėjus krūvon ir juokėsi iš 
jos. Iš namu jis prasišalino 
visai ne dėlto, kad buvo eks
komunikuotas. Kada jam 
pranešė jog “švenčiausis” si
nodas jį ekskomunikuoja, jis 
linksmai nusijuokė, kaip kad 
tėvas juokias, kada jo kūdi
kėlis bando jam keršyt. Ko
dėl jis išsižadėjo savo namu, 
tai tik dabar klausimas pra
deda aiškėti. Einantis Pe
terburge vokiečiu dienraštis 
“Petersburger Zeitung” štai 
ką rašo apie tai:

“Tolstojaus dvaras Jasna- 
ja Poliana yra globoj jo pa
čios ir antrojo sunaus. Pa
staruoju laiku nuoma likos 
pakelta, darbininkai apmo
kami labai blogai ir padidini
mui įėmimu užvesta ‘gešef- 
to metodą.’ Kaip Tolstojus 
į tokį darbą žiurėjo, lengvai 
galima matyt iš neseniai at- 
spauzdintos trumpos jo per
žvalgos po antgalviu “Tri 
dnia na derevnie,” kuri tuo
jaus valdžios likos sukonfis- 
kuota. Yra tai prastas, ne
padailintas, bet sujudinantis 
perstatymas žmonių gyveni
mo, kuris apsupa ir tą dvarą, 
iš kurio Tolstojus turėjo bėg
ti.”

Taigi pasirodo, jog Tolsto
jus bėgo iš namu ne dėlto, 
kad nenorėjo be patepimu 
namie mirti, bet dėlto, kad

negalėjo žiūrėti, kaip vieni 
žmonės išnaudojami kitais; 
kaip vieni gyvena po 8-10 
vienoj grintelėj ir maitinasi 
sausa duona ir bulvėmis, o ki
ti turi po keliolika dailiai iš
puoštu kambariu, nieko ne
dirba ir valgo, ko tik ju šir
dis trokšta. Tolstojus mylė
jo žmones, giliai atjautė ju 
skriaudas, kokias jiems val
džia, dvasiškija ir dvarponiai 
daro, ir, negalėdamas ant ga
lo i tą viską žiūrėti, kaip jau 
savo laiške pažymėjo, nuta
rė prasišalinti, kad nematant 
ty gyvenimo žiaurumu ramiai 
sau humirti.

Pereitam mėnesij taip pa
plito paskalos apie Ispanijos 
monarchijos nupuolimą ir ka
raliaus Alfonso XIII pabėgi
mą, kad prem. Canalėjas pri
verstas buvo Londonan teleg
rafuoti, jog nieko panašaus da 
neatsitiko. Pasaulis mato
mai yra labai persitikrinęs, 
jog Ispanijos sostas stovi jau 
ant šiaudiniu kojų. Einan
tis Brukselėj antiklerikališ- 
kas dienraštis “Independan- 
ce Belge,” kuris nuo seniai 
jau tyrinėja dalyku stovį Is
panijoj, sako, kad nors Ca
nalėjas ir tvirtina, jog žmo
nių nuomonė yra: “lai gy
vuoja karalius,” bet jie ne
leis jam ilgai “gyvuoti” Is
panijoj. Ir visa beveik Eu
ropos laikraštija, remianties 
kasdien daugiau besiplati
nančia kova prieš tikybą, 
pranašauja Ispanijai namka- 
rę, kuri nušluos Alfonso sos
tą ir ištrems visą dvasiškija. 
Tokios nuomonės yra netik 
taip vadinami “bedieviški” 
laikraščiai, bet ir tokie rim
ti, kaip Londono “News,” 
“Post” ir Paryžiaus “Temps.’ 
“Daugelis įtekmingu repub

likonu—sako “Times” — at
virai jau skelbia tikybai ka
rę. Jy mieris—išvyti iš Is
panijos visus vienuolius ir 
vienuoles ir paliuosuoti šalį 
nuo klerikališko patarnavi
mo.”

“Keleivis” turėjo ką- 
pava- 
Lau-

dimu
nors bendro, męs 
dinsim ją melage, 
kiam darodymo.
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Tūlas B. Kazitaitis 
tik “išpilozopavo,” kad T 
tiškoji Tėvynės Mylėtoju 
Draugystė No. 1, kuri jau 
kelinti metai kaip Chicagoj 
gyvuoja ir turi apie 200 sąna
riu, neturi tiesos taip vadin
tis, nes Amerikoj po tokiu 
vardu viena draugystė jau 
gyvuoja, t.y. T.M.D. Ypač 
tam “pilozopui” nepatinka, 
kam toji draugystė už orga
ną turi “Keleivį,” kuris, su- 
lyg jo supratimo, “nė krislo 
neturi tautiškumo.”

Jis rašo apie tai tilpusiam 
49 num. “Lietuvos” laiške.

Štai keliatas stipresniu jo 
žodžiu:

“...tėmiju, jog nuo seniai 
‘Keleivije’ garsinasi taip pat 
kokia tai ‘Tėvynės Mylėto
ju Draugystė’ iš Chicagos,, 
kuri tik prideda ‘No.l’ ir da 
žodį ‘tautiška.’ Tas išrodo 
lyg rfiuilinimu akiu... čia no
rima prisidengti plunksnomis 
musu tikros T. M. D. Tas 
negali išeiti T.M.D. antnau-( 
dos; ypač, kad minėta T. M. 
D. No. 1 ‘tautiška’ draugys
tė garsinasi savo organe ‘Ke
leivije,’ kuriame krislo tau
tiškumo nerasi...” ir t.t.

SulygB. Kazitaičio nuomo
nės išeina taip: jeigu tėvai 
tave pakrikštijo Raulu, tai 
kitas Raulas jau neturi tie
sos ant svieto gyvent. Ma
tomai p. Ražaitis neturėjo 
ką veikti arba buvo pagirio
tas. nes sveiko proto žmogus 
nekuomet tokiu nieku nepri- 
pasakotŲ. Jeigu' vardu vie
nodumas ir kenktu draugi
joms, tai čia da to vienodu
mo nematyt, nes viena drau
gija vadinasi T.M.D., kita— 
Tautiškoji Draugystė Tėvy-

nės Mylėtojų No.l; o jei abi
dvi pavadinsim inicijalais, 
tai bus T.M.D. ir T.D.T. M. 
No. 1. Kur gi čia vienodu
mas?

Amerikoj gyvuoja dvi an
gly socijalistų partijos: viena 
vadinas Socialist Party, kita 
—Socialist Labor Party. Žo
dis “Labor” padaro ju var
duose skirtumą, ir kiekvie
nas tą aiškiai supranta, bet 
p. Kazitaitis mums pasakys, 
jog vienas žodis nieko ne
reiškia. Mat jis taip supran
ta ir viskas.

I
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Lincoln, N. H.
Čia randas didelės popie- 

ros dirbtuvės, kur dabar dir
ba dieną ir naktį. Paprastas 
darbininkas uždirba nuo 
$1.50 iki $2.00 į dieną. Dar
bo laikas tiems, kurie dirba 
dienomis—10 valandų, kurie 

Įdirba naktimis-13 valandų.
Lietuviu yra 4% šeimynos 

ir 60 pavieniu, tame skaitliuje 
2 merginos. Labai butu link
sma, kad sutverus kokią 
draugijėlę.

|

t

Čiabuvis.
Great Neck. L. I., N.Y.

• *

Gal niekur tarp lietuviu 
girtuoklystė taip nežydi, kaip 
čia. Gėrė jie be saiko ir pir
ma, bet atsidarius čia lietu
viškam saliunui, girtuoklia
vimas pasiekė augščiausį 
laipsnį. Lietuviai saliunin
kai visuomet sak : “Kas lie
tuvis, kas myli savo tautą, 
turi remti lietuvišką biznį!” 
arba: “Tautiečiai, pas sa
vuosius!” Bet pagalvokite, 
ar gali tas išeiti tautai ant 
naudos, kada tautiškam sa- 
liune nuodijamas lietuviu 
protas, kada užmušamos ju

------ Phil. Portf.r in ‘ The Boston Traveler” ------

smegenįs? Ar gali būt tas 
tautos meilė, kada pasigėrę 
susiskaldo viens kitam gal
vas? O juk retas subatva- 
karis, kad tautiškame saliu- 
ne tas neatsitiktu! t ' 

Lapkričio 6 d. buvo čia p.
B. su p-le K. vestu ves. Vin- 
čiavojo kun. Petkus iš Mes- i 

, path ir net pamokslą jauna- 
I vedžiams pasakė. Pribuvo 
i ir jaunosios dėdė, p. K., o 
kaipo biznieris ir “geras tau-1 
tietis,” davė visiems išsiger
ti, kiek tik lindo, tikėdamas, 
kad geriau daužys torielkas. 
Gal viskas butu užsibaigę ge
rai, jei muzikantai nebūtu 
buvę žydeliai, o tik vienas 
lietuvis. Na ir, žinoma, kai- 

i po žydai, tuoj kažin už ką 
ten susirokavo ir nuo 12 vai. 
naktį išvažiavo. Musu gi 
tautiečiai nutarė žydus per
krikštyt. Na ir pasiviję pra
dėjo krikštyt. Nors sakoma, 
kad prie krikšto tik žydai 
vartoja peilius, bet čia ir ka
talikai pavartojo. Po krikš
tui jaunosios brolis tapo areš
tuotas ir tik uždėjus $2,000 
kaucijos likos iki teismui pa
liuosuotas. Kiti trįs krikš
tytojai išdūmė nežinia kur. 
Vis tai vaisiai girtuokliavi
mo, kurį lietuviai saliuninkai 
platina tarp žmonių “tautos 
labo” dėlei.

Nerimuoklis.
Brockton, Mass.

L. L. S. 18 kuopa buvoužsi- 
kvietus 13 d. lapkričio F. J. 
Bagočiu skaityti referatą. 
Žmonių prisirinko daug. Ba- 
gočius. skaitė perkratinėda
mas ir kritikuodamas evan
gelijas. P. Kiaulėnas ir L. 
Stankus deklamavo eiles. 
Nors kun. Dragūnąvičius ir 
draudžia žmonėms lankytis į 
laisvamaniu bei socijalistų 
susirinkimu , bet mažai kas 
tą draudimą paiso.

P. A. Vizbor.

Ne vien tik Lietuviu Susivienijime “maištininkai” šiaušiasi prieš savo virsiu viršiau-

“ Vienybė Lietuvninku” 
(No. 49) rašo, jog Pottsville, 
Pa. teismas nusprendė pakar
ti vieną Mahanoyaus lietuvį, 
Juozą Kristapavičiu, už su- 
žaginimą dvieju moterų ir 
galvažudystę.

Tame pat numeri j “V. L.” 
redakcija pyksta dėl tilpu- 
sios “Keleivije” iš Spring 
Valley, III. korespondenci
jos, kurioj buvo pasakyta, 
jog L. S. D-tė neužganėdinta 
iš “Vienybės Lietuvninku,” 
kad pastaroji, pranešdama 
apie “Keleivio” leidėju areš
tavimą, išreiškė lyg džiaugs
mą.

“Jeigu tai ne paties ‘Ke
leivio’ bus padabinta ta ko
respondencija, tai bus kores
pondento spitrumas” sako 
“V. L.” redakcija.

Matomai “Vienybė Lie
tuvninku” tankiai tokias ko
respondencijas pati “dabi
na,” todėl jai rodosi, kad ir 
visi taip daro.

Toliaus ji klausia,kodėl tie 
korespondentai tyli, kada 
“vienas iš tu pačiu ‘Kelei
vio’ ‘mučelninku’ da biauriau 
skundė krasai ‘Vienybę Lie
tuvninku?” — x

Jeigu “Vienybė Lietuvnin
ku” nedarodys dokumentališ- šią valdybą, lyg turkai prieš savo sultoną, bet ir. Amerikos republikony partijoj tas pats 
kai, kada toks apskundimas yra, tik skirtumas tame, kad S. L. A. prezidentas Damijonaitis “maištininkus” spenduo- 
buvo, ir kad su tuo apskun-.ja, o Taftas, paėmęs-už sprando pasišiaušusį “maištininką”, bando su ištikimuoju sutaikyt.

Worcester, Mass.
Pas mus yra dvi parapijos. 

Viena šv. Kazimiero, jau 19 
metu kaip uždėta, skiepas 
bažnyčiai iškastas, o bažny
čios pabaigti negalima, nes 

Į atvažiuoja kažin iš kur kuni
gas, suglemžia žmonių pini
gus ir žiūrėk—jau jo nėra. 
Paskui atvažiuoja kitas, tre
čias ir taip dabar jau turim 

i šeštą kunigą, bet kaip gir
dėtis, tai ir šis ketina jau į 
Lietuvą važiuot; parapija tik 
skiepą teiškasė ir turi apie 
$40,000 skolos. Kita para
pija randasi neprigulminga, 
t. y.—nepriguli nė Romai, nė 
jos vyskupams. Kunigu tos 
parapijos yra S. Mickevičius, 
bet parapiją valdo patįs žmo
nės ir jei pastatys bažnyčią, 
ji prigulės ne airiu vyskupui, 
bet lietuviams. Suktybių čia 
jokiu negali būt, nes viskas 
pačiu žmonių rankose.

V. Grigonis. f 
Camhridgeport. Mass.

Lapkričio 20 d. šv. Jono 
d-tė parengė prakalbas, bet 
kas kalbės, nepagarsino. Vie
tiniai lietuviai labai mėgsta 
prakalbas ir visuomet skait
lingai susirenka, nes visuo
met čia kalbėdavo geri kal
bėtojai, todėl ir dabar prisi
rinko pilna svetainė. Bet 
šiuo žygiu apsivylė. Ant pa
grindu pasirodė kun. Kras- 
nickus su savo kompanija. 
Kalbėtojai publikos neužga- 
nėdijo, ypač nuo Krasnicko 
kalbos reikėjo kaisti, kada 
pradėjo visokius niekus pa
sakoti. Šv. Jono d-tei reikia 
padaryt užmetimą, kad to
kius neapsišvietus žmones 
kviečia už kalbėtojus.

K. A. Grinorius.
Chicago, III.

Lietuviu Socijalistų Dra
matiškas Ratelis lapkričio 20 
d- statė ant scenos 5-kiy vei
kmių Slovackio tragediją 
“Mindaugis.” Aktoriai bu
vo pasiskyrę atsakančias ro
les ir atliko jas gana gerai. 
Tik publika užsilaikė nera
miai; kalbos juokai, užimąs 
—tas viskas liudija, kad su
sirinkę lietuviai—pas apšvie
stus žmones to nepatėmysi. 
Rengėjams taipgi reikia duo
ti pamokinimą, kad kitą sy
kį sutaisytu atsakantį pro
gramą. Dabar žmonas ne
žino, kada bus pertrauka, 
kada vėl pradžia. Pirmuti
niu žodžiu nuo scenos nega- 

( Įima buvo išgirsti, nes kada 
į uždanga pasikelia, tai žmo
nės pradeda grįžti į savo vie
tas—salėj užimąs. Svaigi- 

; nanti gėrimai ant tokiu va
karu taipgi nereikalingi, nes 
teatre žmogaus protas turi 
būt blaivas.

Auku surinkta streikuo- 
i jantiems rubsiuviams $20.95, 
nors reikėjo sudėti daugiau. 
Kada kunigas atkiša ranką, 
tai musu žmonės atiduoda 
paskutinį dolerį, o kada rei- . 
kia sušelpti kovojančius už 
duoną ir darbininko tiesas 
savo draugus, tai kitas ir 
cento nenori išmesti.

J. Virputis.
New Britain, Conn.

Vietinis Lietuviu Ukėsu 
Neprigulmingas Kliubas pa
rengė 20 d. lapkričio prakal
bas. Už kalbėtoją pribuvo 
A. Antonovas su žmona, ku
ri pagriežė ant smuiko 
“Hearts and Flowers,” o A. 
Antonovas kalbėjo ant temos

n
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“Trurrv as žvilgis į.’u igtinių pas irus d-ras J. Šliv; as. Tš- 
Valst'jų istoriją.” Pertrau- girdus apie tai 3-eia L. L. S. 
koj p. V. Kriaučiūnienė de- kuopa tuoj parengė prakal

bas. Žmonių prisirinko pilna
• svetainė. Pirmas kalbėjo J. 

Jancovvski, kalbėjo apie dar-
i bininkų skurdą ir rul siuvių 
: streiką Chicagoj, ragūida-
• mas juos paremti. Aukų su-
■ rinkta tam tikslui $25.20. O-
■ na Petrauskiutė deklamavo
• eiles. 3-čias kalbėjo d-ras 

Šliupas, tema buvo: evoliuci
ja bei išsivystymas žmogaus 
ir gyvūnų. Apart to, kalbė
tojas nepamiršo da nupiešti 
dailų paveikslėlį iš musų ku
nigėlių gyvenimo. Kalbą 
tankiai pertraukdavo triukš
mingas delnų plojimas.

Todėl męs, 3-čia L.L.S.kp., 
tariam d-rui Šliupui širdingą 
ačiū; taipgi tariam ačiū p-lei 
Petrauskiutei už deklamaci
jas, priešportiečiams už ma
šiną paveikslų rodymui ir 
gerbiamai publikai už aukas.

L.L.S.3-čios kuopos pirmi
ninkas,

J. N. Szimkus.
Kenosha, Wis.

Lapkričio 27 d. S. L. A. 212 
kp. parengė prakalbas su pa
skaitomis, dainomis ir dek
lamacijomis. Pradžia buvo 
pagarsinta nuo 3:30 vai. po 
pietų, bet kalbėtojai neatva
žiavo į laiką; žmonių buvo 
apie 800, kiti išsiskyrstė. Ant 
galo sulaukėm kalbėtoją iš 
Chicagos 5:30 vai. vakare. 
Kol kalbėtojas atvažiavo, pu
blikos prilaikymui, deklama
vo eiles Kaz. Kliauga, V. 
Brazevičiukas ir Z. Brazevi- 
čiutė. Publika labai buvo tuo
mi užganėdinta. Paskui pa
sirodė net 5 kalbėtojai. Pir
ma buvo p. J. Dagio paskai
ta apie žmonijos tobulumą ir 
kelis žodžius pasakė da apie 
T.M.D. ir jos siekius. J. II- 
gaudas kalbėjo apie jaunuo
menės apsileidimą prie ap
švietus. Keistutis Šliupas kal
bėjo apie viešpatavimą Vy
tauto ir Jageilos, nupeikda
mas padarytas jų klaidas. K. 
Mikolaitis kalbėjo apie seno
vės gadynės žmogaus var
gingą gyvenimą, apie žuvu
sius karžygius už liuosybę 
arba mokslą, nuo Kristaus 
iki Ferrero, bet vis nedasakė 
iki galui: už ką ir kas juos 
nukankino. Didžiumai tos 
prakalbos patiko, bet kai-ku- 
rie liko ir neužganėdinti, nes, 
sako, pradeda, o ne užbai
gia: mat, sako, bijo vietinį 
kleboną užgauti. Penktas 
kalbėtojas nekalbėjo, nes ne
buvo laiko. Dainų ir-gi ne
buvo. nors choras buvo ir pa
sirengęs. Vietinis klebonas 
uždraudė katalikams adven
te dainuot pavelijo tik “Lie
tuva. tėvynė musų.”bet cho
ras ir to nedainavo, jei kitas 
dainuot griekas. tai ir už tą 
vieną bus griekas. Miįs ger
biamas klebonas taipgi ne
pamiršo pagarbinti ir ap- 
šviestunus, išvadindamas 
juos nakties pelėdomis ir tp.

K. Mikolaitis pabaigoj pa
aiškino apie rubsiuvių strei
ką Chicagoje ir nors žmonių 
buvo tik apie 200, streikuo
jantiems sumetė $5.75. Atė
mus persiuntimo kaštus, pa
siųsta p. A. Olševskiui $5.65. 
Aukautojams 212 S. L. A. kuo
pa taria širdingą ačiū. Publika 
per visą laiką užsilaikė ra
miai: už tai Kenoshos lietu
viams taipgi ačiū. <

K. B.

klamavo “Kalėjimas,” J. 
Malinauskiutė—“Rytai blai
vus” ir p. Antonovienė — 
“Kalėjime.” Antru kartu 
A. Antonovas kalbėjo apie 
lietuvių kultūrišką nupuoli
mą. Prakalbos publiką už
ganėdino, tik gaila, kad ma
žai prisirinko, buvo gal į 150 
ypatų.

J. J. Šnipas.
Bristol, Conn.

Lapkričio 20 d. L.S.S. 38 
kuopa buvo parengus prakal
bas, kalbėjo A. Antonovas. 
Prakalboms matomai buvo 
nekurie priešingi ir pripasa
kojo salės savininkui nebūtu 
dalyku, nes prieš pat prakal
bas atsakyta,, kad salė išduo
ta jau kitiems. Reikėjo jieš- 
kot kitos.

J. M. Žvingilas.
Brooklyn, N. Y.

Liet. Apšv. D-tė statė čia 
operetę “Adomas ir Jieva” 
ir “Tarnas įpainiojo,” o cho
ras padainavo keliatą dainų. 
Viskas atlikta buvo gerai, 
tik žmonių nedaug buvo; 
draugystei reikėjo prie vaka
ro da kelis dolerius ir pridėt;. 
Po viskam draugystė iškėlė 
lošėjams ir dainininkams va
karienę. Ant rudens žada
ma statyti “Šienapiutę.” 

Aem.
Athol, Mass.

Čia yra vakarinė miesto 
mokykla, kurioj mokinama 
3 vakarai į sąvaitę angliškos 
kalbos, bet lietuviai mažai 
ją lanko, nes ten reikalauja
ma $1 kaucijos, o jei regulia- 
riškai lekcijų nelankysi — 
kaucija prapuola. Todėl lie
tuviai ir bijo tos mokyklos, 
nes vieną vakarą nenueisi 
doleris dings, kaip baloj.

Vietinis.
Saint Clair. Pa.

Minersvillės bažnytinis cho
ras furengė čia 24 d lapkri
čio vakarą su perstatymu 
“Tarp Dilgėliu Rožės.” Ant 
plakatu, kuriais aplipino vi
sas duris, buvo sakyta, kad 
bilietai bus po 25c, 35c, ir 
50c, bet atėjus prie svetai
nės už 25c neleidžia. Užklau
sus, kodėl buvo garsinta po 
25c, kasierius atsakė: klaus
kit vargonininko. Atėjęs 
vargonininkas aiškina, kad 
taip pigiai negalima, nes pel
nas turi eiti ant bažnyčios, Oj 
jei nenorite, girdi, tai neiki
te; męs apsieisim ir be jūsų. 
Tuomet publika ėmė skirsty
tis ir eit namo.

J. Kibirkštėlis.
Waterbury, Conn.

Lapkričio 23 d. teatrališ-j 
ka kuopa “Aidas” statė ant 
scenos “Mindaugį.” Persta
tymas nusisekė gerai. Tie
sa. nekurie lošė truputį silp
nai, l^et drapanų pritaiky-: 
mas ir scenos papuošimas 
uždengė visus nedateklius. 
Žiburiai ant scenos taip bu
vo pritaikyti, kad diena, va
karas. naktis ir mėnesiena 
išrodė naturališkai. Akto
riai taipgi puikiai išrodė. Bet 
publika musy vis da nesu
pranta scenos: pačioj tragiš- . 
klausioj valandoj, kada per
skristas žmogus miršta, 
juokiasi susiriesdama.

Kudoniškis.
Chicago. III.

Lapkričio 27 d. atsilankė
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D-ras Cook, kuris pernai iš Amerikos pabėgo, dabar vėl nori sugrįžti, tik abejoja, ar 
Amerikos žmonės, iš kuriu jis surinko apie $200,000 pasakodamas apie šiaurinį žemgalį, 
kurio jis nematė, atidarys jam savo duris. Jeigu jie sakytu, kad jis melagis, tai jis pa
rodys jiems savo dokumentus, kuriuos ant rogelių čia atsiveža.

VfONT YOU 
OPEN THAT 
DOOR AND 
LETME IN?"

S I STATĖS

Ambridge, Fa.
Lietuvių čia bus apie 12 

šeimynų ir dusyk tie k pavie
nių. Laikraščių pareina “Ke
leivio” 3 egz., “Lietuvos” 1 
egz. ir “D. Vilties” 1 egz. 
Draugystės jokios nėra, tai 
apie 10 lietuvių prisirašėm 
prie slovakų draugystės,kuri 
nutarė užrašyti keliatą laik
raščių, kad atėję nariai tu
rėtų ką pasiskaityt ir užklau
sia mus, kokis laikraštis dar
bininkams butų naudinges
nis; kadangi “Keleivį” jau 
skaitėm, tai nurodėm jiems 
‘ ‘Kovą. ” Užprenumeravo 
du egzempliorių “Kovos.” 
Pamatę tai katalikai tuoj 
pakėlė protestą, kad “Kova” 
niekai. Pirmsėdis užklau
sė, kodėl ji .negera. Paaiš
kinta, jog tai socijalistų laik
raštis. Pirmsėdis ant to at
sakė, kad tokio laikraščio, 
kuris tik melstis mokina, 
mums visai nereikia; jnums 
reikia, kad rašytų apie musų 
gyvenimą. Taip ir paliko.

J. Gramba.

Springfield, III.
Angliakasių unijoj, kad ir 

tvirtai ji čia suorganizuota, 
tvarka nepergeriausia. Lo
kalų viršininkai tankiausia 
su kasykly bosais sėbrauja, 
o uniją, kiek gali, tiek išnau
doja; prie progos da ir pini
gus savo lokalu išeikvoja. 
Labiausia peiktinas paprotis 
Įsiveisė pirkti sau darbus per 
agentus nuo bosu už pinigus 
arba gėrymus. Taja vertel- 
gyste užsiima patys unijistai 
angliakasiai, kurie moka ge
riau bosams prisilaižyti. A-
gentauja ir pašaliniai biznie- vo parapijonams, kad eitu 
rėliai—saliuninkai. Lapkri- pažiūrėti, kaip Kundrotas
čio 14 d. vienas saliuninkas Į imsis. Matote, kas musu ku-

mus ir kviečia lietuvius, kad 
eitų pažiūrėti jo milžiniškos 
sveikatos ir prižada da 25 
dolerius tam duot, jei kas a- 
tėjęs jį parmes. Žmonių at
ėjo nemažai, bet imtis iš vie- 

! tinių nė vienas nėjo, tai mus 
■ “galijotas” turėjo imtis su 
savo draugu ir parmetė jį. 
Rodos, manantiems žmonėms
šiandien tas negali būt svar- ■ 
bu, jeigu vienas už kitą dau-| 
giau pajiegia, bet yra tokių, 
ką ir labai džiaugėsi iš to. 
Kun. Kaulakis ir Kun. Milu- 

' kas net iš sakyklos įsakė sa-

micelė; kiti—nekaip. Dainos 
nusisekė neblogai.

K. B.

Great Falls, Mont.
Šitas miestelis guli tarp 

didelių kalnų, ant kurių daž
nai matyti sniegas. Pro ša
lį teka srauni upė Missouri. 
Girių jokių arti nėra, bet yra 
trįs sodai, kur vakarais gra- 

į žu pasivaikščioti. Skaitant 
■ laikraščius — randi žmogus, 
kaip kitur lietuviai rengia 

• teatrus, prakalbas, koncer
tus, o męs negalime tuo pa
sigirti, nes mažai čia musų 
yra (į 24 Jypatas) ir trūksta 

----------- -------  --------------  ------. --------- inteligentiškų spėkų, nėra 
tapo dviem šūviais pašautas, nigėliams rupi? — imtynes! kam mus pamokyt, nė paro
jo paties saliune per vieną j Jeigu kada darbininkai pa- jyt kaip kas pradėt, o pa- 
darbo pirkiką. Šovėjas buvo 
davęs minėtam saliuninkui 
$50.00. Saliuninkas—agen
tas buvo užtikrinęs, kad dar
bą galės gauti Jonės Adams 
Co. šafte. Bet kad sušne
kėtam laike negavo nė dar
bo, nė pinigų, tai užpykęs iš
sitraukė revolverį ir paleido 
4 šuvius. Peršautas agentas 
ir šovėjas abudu lietuviai. 
Buvo apie tai rašyta ir vie
tiniuose angliškuose laikraš
čiuose ir paminėta, kad pa-

Į ° vi j v ivciip piuuvu, v/ pc*

rengia prakalbas ir pakvie- tiems sunku be vadovų ką 
čia mokytus vyrus, kad pa- nors nu veikt; vienok neap- 
aiskintų darbininkams šian- sįleidžiam, imame darbinin-aiškintu darbininkams šian- y y__- • •*
dieninį j u vargingą gyveni- |^§ko ir moksliško turinio 
mą ir kaip iš tu vargu išsi- 
liuosuoti. tai kunigai šaukia 
visa gerkle: neikite, ten be
dieviai nori sugriauti musu 
tikėjimą! Ir tamsus žmone
liai jiems tiki.

A. A. Garliauckas.

knygas ir laikraščius. Iš “Ko
vos” redakcijos parsitraukėm 
knygų už $16 ir ^noriai skai
tom. Laikraščių pareina 
“Keleivio” 4 egz., “Kovos” 
1, “Darbininkų Vilties” 1, 
“Laisvos Minties” 1, “Lie
tuvos” 1, “Kataliko” 1, “Dil-

E. Rochester, N. Y. gėlių” 1, “Lietuvos Žinių” 1 
Lapkričio 14 d., 7 vai. va-ir “Lietuvos Ūkininko” 1.

’ ’ ’’ i Bet visur,ir visados tarp

i

našiais darbais tik lietuviai ,^are ant geležinkelio tapo;
užsiima. Ištikro yra gėda suvažinėtas Juozas Baltakis, I gerų žmonių atsiranda ir ne- 

■ tokiems lietuviams. Jeigu kuris paėjo iš Kauno gub., naudelių, kurie žemina gerų 
lietuviai rečiau lankytų sa- Ukmergės pav., Troškūnų žmonių vardą svetimtaučių 
Hunus, o pratintus skaityti par., Baraišių kaimo. Ame- akįse. Neperseniai E. Rup- 
pamokinančias darbininkiško rikon • ------ 1-----—
turinio knygeles ir Jaikraš- metai atgaj. amžiaus turėjo giau kaip už šimtą dolerių ir 

sisaūgot nuo panašių klaidų. 
O unija, jeigu norėtų, darbo 
pirkimą galėtų lengvai pa
naikinti. kas pirmesnis dar
bo prašo, tai iš eilės turėtų 
ir gauti. Tą turėtų pridabo
ti unijos komitetai.

Springfield ietis.
Philadelphia, Pa.

Šiomis dienomis atsilankė 
čion lietuviškas cirkas iš 
Brooklyno; buvo tai A. Kun
drotas su savo kompanija. 
Tuojaus išmėtė apgarsini-

Hartford, Conn.
Lapkričio 25 d. Rusu Prog. 

D-s tė j[ parengė tarptautišką 
koncertą, kur dalyvavo ir vie- 
naįlietuvaitė, p-lė J. Borese- 
vičiutė, kaipo deklamatorka. 
Publikos prisirinko daug ir 
vakaras buvo gražus.

Lapkričio 27 d. Teatr.D-tė 
parengė prakalbas, kalbėto
jas buvo p. St. Michelsonas 
iš'So. Bostono. Kalbėjo du 
kartu: pirma apie gamtiškus 
apsireiškimus ir ju rekšmę,ir 
kaip juos aiškina klaidingas 
kunigijos mokslas. Pertrau
koj deklemuota eilės. Pas
kui kalbėjo apie dailę ir gra
žiai apibriežė jos vertę. Vi
sa kalba buvo įspūdinga ir 
faktiška; klausytojai pilnai 
užganėdinti. Nuo draugiu 
teatr. d-stės kalbėtojui įteik
ta gėlės. Publikos buvo 
daug; atsirado ir keliatas 
girtu smuklės patriotu, kat
rie per visą beveik laiką triu
kšmą darė; ypač tuomi atsi
žymėjo keli “kliubiečiai”. 
Gaila,kad ir vadinatės “kliu- 
biečiais,” tokią politiką va- 
rydmi.

Po prakalbu parduota ne
mažai literatūros ir 7 drau
gai užsirašė “Keleivį”. Su- 
šelpimui draugo M. Kirtiklio 
surinkta $2.00 auku.

J. Giegžnas.

Grand Rapids, Mich.
Mys miesto žmonės labai 

mėgsta skaityti “Keleivį”, 
ypač tas Maikis su tėvu jiems 
patinka, todėl aną nedėldie- 
nįmusų kunigėlis pašventė 
visą pamokslą iškeikimui vi
su pirmeivišku laikraščiu, o 
“Keleivį” ypatingai; nepave
lijo įsileisti nė į namus. Vi
si, gird ., jie niekai, o “Ke
leivis” už visus aršiausis.

Vietinis.
velionis atvažiavo 4 ka, išėmęs iš krautuvės dau- 

amžiaus turėjo giau kaip už šimtą dolerių ir 
čius, tuomet gal išmoktų ap- metus ir buvo susipratęs pasiskolinęs da nuo pažįsta - 

darbininkas—prigulėjo prie mų keliasdešimts dol. pabė- 
L.S.S. go su pačia nežinia kur. Spa

lių mėnesije du vaikinai. Jo
nas ir Edvardas Juozėnai, 

Kenosha, M is. išėmė valgių iš krautuvės už
Lapkričio 26 d. vietinės 40 dol., susiskolino iš drau- 

bažnyčios giedoriai parengė gų į 70 dol. ir taipgi dingo, 
vakarą. Buvo vaidinta “Trįs Lapkričio 17 d. S. Šiokšta, 
mylimos,” o paskui buvo ba- neužmokėjęs gaspadinei $35 Incidento aprašymus, 
liūs su svaiginančiais gėri- už pragyvenimą, paėmė ke- kui skundėsi, kaip jį tas žino
mais. Komedijėiė, nors ne- liolika dolerių iš kitų vyrų ir gus neteisingai apšmeižė ir 
kaip ir parašyta, bet ir su- išbėgo. Šiokšta buvo atva- ant galo taip įpyko, kad me- 
lošta negeriausiai. Neblogai žiavęs iš Kingston. Pa. tė ant jo net prakeikimą.

Senas para pi jonas, j

A. S. Šmigelskas.

Waukegan, III.
Lapkričio 27 d. musų kle

bonas Kruszas pasakė labai 
graudingą pamokslą ir pra
šė, kad Dievas duotu dva
sią šventą Bekeriui,kuris da
lija žmonėms “negerus” laik
raščius ir rodo Censtakavos 

Pas-

lošta negeriausiai. Neblogai žiavęs iš Kingston. Pa. 
savo rolę atliko tik viena Do- P. Pupis.



K E L E I V I S.
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Pasikalbėjimas Maiklo su
4

Ar neteisinga žodžių logika kapitalistą lengviau pertik- skurdas privers darbininkų jie nebegalės jaunuomenės 
minias susiprast. Jis jas pa- proto temdyti, nebegalės sau 
daro tiek tamsiomis, tiek at- melžemųju karvių augyti. 
galeiviškomis, kad tiesiog jos Kuo bus šviesiau žmonių gal- 
eina kovot prieš savo paliuo- 
savimą. Ar kitaip buvo su

aš

va-

—Na, Maike, šiandien aš 
duosiu tau vėjo. Ar tai gra
žu tokiam jaunam vaikščiot 
su mergoms į teatrą!...

—O ką tu žinai, kad 
vaikščioju?

—Aš pats mačiau aną 
karą— neišsiginsi.

—O kas tave tenai nunešė?
—Aš kas vakaras nueinu 

tenai cigarų apie duris pasi
rinkti.

—Na, o kaip tau mano 
mergina patiko?

—Niekai, vaike. Aš jau 
ten pat norėjau duot tau vel
nių. bet angliškai nemoku, 
o lietuviškai tokioj vietoj 
šnekėti sarmata.

—Kodėl tu sakai “niekai”?
— Nes neišrodo.kad tai bu

tų dora merga: andarokas 
trumpas, skruostai nudažyti, 
dantįs auksiniai—nepanaši į 
žmogų.

—Keistai tu protauji, tė
ve. Ar tai žmogus kaltas, 
kad jo dantįs ištrupėjo? Lie
tuvoj jei kam ištrupa, tai tas 
jau ir vaikščioja be dantų, 
bet Amerikoj aantininkystės 
mokslas ant tiek jau išvysty
tas, kad galima kitus įsidėti.

— Bet ką tu pasakysi apie 
nudažytą jos veidą?

—Tas padaro žmogų gra
žesniu. O gražus žmogus 
kiekvienam patinka.

—Aš su tuo nesutinku. 
Kur tu matei, kad protingas 
žmogus teptųsi sau veidą? 
Kokiu tave Dievas sutvėrė, 
tokiu privalai ir būt.

—O kodėl tu pats nevaikš- 
čioji taip, kaip tave Dievas 
sutvėrė?

—O ką tu gali man už- 
mest?

—Dievas tave sutvėrė be 
čebatų, o tu dabar apsiavęs. 
Kodėl?

—Todėl, kad basam šalta.
—Jei žmogus apsiauna sau 

kojas dėl to, kad jam butų 
šilčiau, tai kodėl-gi jis nega
li nusidažyti sau veidą, kad, 
išrodyt gražiau?

— Apsiavimas apsaugoja 
žmogų nuo peršalimo. Be to 
žmogus apsieiti negali. Bet 
aš nesuprantu, kokiam galui 
žmogus turi sau veidą tepti? 
Jeigu jau tas butų daroma 
dėl gražumo, tai naturališ- 
kas veidas juk daug malo
nesnis ir gražesnis. Ne, vai
ke, aš su tavim nesutinku. 
Kiekvienas išmintingas žmo-

gus pripažins man tiesą, kad 
męs turim būti tokiais, ko
kiais gimėm.

—Jeigu taip, tai kam tu 
rukai šitą pypkę? Juk tu 
gimei be jos.

—Tas tiesa, bet... bet du
rnas, matai, reikalingas žmo
gaus sveikatai.

—To tu nedarodysi. Daug 
yra žmonių, kurie visai ne
rūko, o vienok gyvena, ir ne
tik gyvena, bet, kaip tyrinė
jimas parodo, jie yra daug 
sveikesni ir gyvena ilgiau, 
negu tie, kurie ruko.

—O gal būt, kad tas ir ne
reikalinga.

—Taip, tėve, gyvenime y- 
ra daug nereikalingu ir blė- 
dingų papratimu, o daug ge
rų dalykų trūksta, ir tuos 
trukumus męs patįs turim 
užpildyt. Gamta arba, kaip 
tu sakai, Dievas visai apie 
tai nesirūpina. Žmogus gim
sta visai nepritaikytas prie 
gyvenimo. Gamta jį palei
džia, taip sakant, negatavu. 
Ji duoda jam tik pajautimus, 
kad jis žinotų,ko jam trūks
ta arba kas nereikalinga.

—Aš, vaike, netikiu, kad 
pas žmogų galėtų būt kokis 
daiktas nereikalingas.

—Visų pirmiausiai tau ne
reikalingas papratimas pyp
kę rūkyti; toliaus tau nerei
kalinga barzda, kurią tu kas- 
sąvaitę turi skusti; paskui 
tu mėgsti išsigert—tas taip 
gi nereikalinga.

—Kodėl, tu sakai, .nerei
kalinga? Jei mergina užsi
deda svetimus plaukus ir nu
sidažo veidą dėlto, kad būti 
gražesne, tai kodėl aš nega
liu užsirūkyti pypkės? arba 
kodėl aš negaliu išsigerti? 
Išsigėręs aš jaučiuos links
miau, o pypkė dapildo man 
vyriškumą. Pas žemaičius 
ir patarlė yra: * ‘Kas pypkės 
nerūko, tas ne vvras”. To- 
kiu budu ant svieto viskas 
reikalinga: ir pypkė, ir šnap- 
sas, ir veidų dažymas, ir ne
tikri plaukai—žodžiu: ir tas, 
ką Dievas mums davė, ir tas, 
ką žmonės patįs prasimanė.

—Taip sakyt negalima, tė
ve. Yra labai daug dalykų, 
kurie kenkia musų sveikatai, 
o tankiai net ir pačiam gy
venimui. Prie jų galima pri- 
skaityti tabaką ir svaiginan
čius gėrimus.

ar absurdas?K
Man pačiam ne sykį yra 

prisiėję ginčytis apie klausi
mą: ar reikalas žmogų ver
čia tirinėt ir išrast ar jo idea- 
liškumas? Visada nurody
davau, jog be reikalo žmo
gus neveikia, nes nieko be 
priežasties {tebūna. Reika
las yra priežastim, pastu
miančia prie tirinėjimų ir iš
radimų. Patį ideališkumą 
iššaukia kokie-nors reališki 
daiktai arba reikalai.

Mažu nauji patirimai ir ži- i 
nojimai perkeis mano tokį 
manymą, bet šiandien lai
kaus prie jo.

Skurdas užgimsta iš neuž
ganėdinimo daugelio reika
lų. Reikėtų manyt, kad skur
das labiausiai užsiima tirinė- 
jimais ir bandymais, kad už
ganėdinti tuos reikalus, bet— 
o ta “bet” visur lenda—prak
tika parodo, jog skurde dau
giausiai atšalimo, tamsybės ir 
prietarų. Skurdas nupųldo 
žmogaus kūną fiziškai, o fi
zikos jiegos varžiai rišasi su 
protiškomis arba intelektua- 
liškomis jiegomis. Neturė
jimas tyro oro, sveiko mais
to, ganėtino pasilsio, progų 
atgaivinimui savo energijos 
(teatro, muzikos, sueigos ir 
t. t.) padaro iš žmogaus ne
sveiką, bukaus proto sutvė
rimą. Tokis žmogus lieka 
visų savo gyvuliškų instink
tų vergu, vadinasi, jis eina 
prie nupuolimo, t. y. visi tie 
ryšiai, kurie civilizacijos pri
pažinti kiltais, trūksta. Skur
džius labai greitai linksta prie 
peštynių prie girtybės, prie 
savęs nesusivaldymo, prie ap
sileidimo, prie tos prakeiktos 
laimės, kad jaustiesi užganė
dintu tuomi, ką turi. Tarp, 
milijonų žmonių tik mažąją 
dalį skurdžių atrasite, kurie 
jaustųsi blogai gyveną, pras
tai besimaitiną, nieko bendro 
su kitais dalykais neturią,ku
rie turėtų troškimą siekti vis 
augštyn. Kiek aš tėmijau, 
retas kurs iš jų skaito, pri
klauso į organizacijas ir drįs
ta visapusiškai manyt. Fa
natizmas — tai neišvaromas 
skurdžių svečias. Jeigu ne 

(fanatizmas, tai apsileidimas 
ir pasileidimas. Taip vadi
nama, ideališkoji pusė lieka 
skurdo apmarinta. Jei ne 
per akinius žiūrėsite, tai pa
matysite, kad darbininkų 
klesai teorijas pagimdė žmo
nės, ne iš skurdo išlipusieji. 
Jeigu yra ir tokių, tai tik 
mažoji dalis. Jei teoretiškai 
paskui į skurdą įpuolė, tas 
dar nereiškia, kad taip greit 
būt galėjusi užmigt juose i- 
deališkoji pusė. Pažvelgki- 
te į darbininkų organizacijas: 
ar daug atrasite jose didžio
jo skurdo atstovų? Dau
giausiai jas organizuoja ir 
palaiko tie žmonės, kurie 
daugiau uždirba ir geriau 
gyvena. Dėl faktų apsipa- 
žinkite su atskiromis darbo 
šakomis: kur tik lengvesni ir 
geriau apmokami darbai,ten 
darbininkai labiau draugiški, 
svarstą, skaitlingesnės ir ant 
geresnių pamatų sutvertos 
organizacijos turi, ten dau
giau kas skaito, mokinasi ti- 
rinėja. Ištikro, pabandyk ko
kiam nors driskiui apie soci
jalizmą pakalbėt, jis labiau 
jo bijo, negu kun. Krasnic- 
kas “Keleivio.” Manau, kad

riais dalykais, kuriuos skur
das dar nepaspėjo galutinai 
užmigdyt,kurie dar turi kuo
mi palaikyt savo fiziškas ir 
protiškas jiegas.

skur-

rinti apie socijalizmo gerą
sias puses, negu žmogų nu
puolusį ant skurdo dugno, 
jeigu jis iki savo nupuolimo 
nėra buvęs neikiek ideališ
ku, nėra siekęs mokslo. Man murinais, kuriuos Linkolnas 
matos, kad skurdas žudo ginklu turėjo priverst pasi- 
žmogaus fiziškas ir protiškas liuosuot? Tik tie žmonės tu- 
jiegas, o paskui neša jas į ri progą susipažint su įvai- 
kapus. Tik geresnėse gyve
nimo sanlygose galimas yra 
pilnai sveikas protavimas, ti- 
rinėjimas ir išradinėjimas. 
Jeigu jau pripažįstate, kad
skurdas yra faktorius, stu- Taigi nereikia laukt 
miantis prie susipratimo, iš- do, nes jis progreso ir revo- 
radinėjimų, tirinėjimų ir t. liucijos priešas. Prie LKL 
t., tai reikėtii manyt, kad vienos progos reikia stengtis 
Kinija, Rusija ir Turkija to- darbininkui gerinti savo bu- 
liausiai nužengė progrese,nes vį kiek tik galint. Visos tos 
ten ką ne kuodidžiausis skur- organizacijos, kurios sulaiko 
das viešpatauja per metų me- žmogų nuo įpuolimo į skur- 
tus. Vienok teisybė sako, dą, kurios padidiną nors kiek 
kad tos šalys kur-kas labiau darbininko algą, sutrumpina 
atsilikusios už Ameriką, už nors kiek darbo laiką, kurios 
daugelį Europos ir net Aus- gaivina jo energiją, linksmi- 
tralijos kampus, kur skurdas na jį, tobulina jo jautrunią 
nuo seniai tiek nesiaučia. Pa- ir protą,—yra pamatu atei- 
sižvelgkite į tūkstančius ai- ties. Ir politiškos partijos, ir 
rių, kurie skurde gimė ir au- junijos,ir moksliškos kuopos, 
go: kiek toj tautoj prietarų, draugijos, ir pašelpinės orga- 
aklo fanatizmo, apsileidimo, nizacijos, ir dailos rateliai— 
žiaurumo! Visai kitokie kul- viskas tas yra įrankiu apsigi- 
turos dalykuose franeuzai, nimui nors kiek nuo skurdo, 
vokiečiai ir anglai, kurių di- Ne tik galutinų siekių reikia 
džioji dalis nepažįsta tokio laukt, bet ir kasdieninį savo 
skurdo. gyvenimą gaivint, apgint pa-

Daugelis tikisi, kad darbi- gal išgalę nuo skurdo. Lai 
ninkai tuomet būtinai susi- būna uždarytos durys skur- 
pras, kada juos pasieks dar dui visai! Jei priverstas esi 
didesnis skurdas ir tuomet pravert, tai leisk* jam įkelt 

vos vieną koją. Jei dar di
desnė bėda, leisk įkelt ir ant
rą koją, bet niekados neleisk 
įkišt galvos, kad lengviau 
butų, progai pasitaikius, iš- 
stumt jį atgal.

Neteisingas yra tvirtini
mas, kad skurde užgimsta 
susipratimas, kad skurdas 
tur savyj ypatybes, verčian
čias darbininką tirinėt ir at-

jie įvykdįs revoliuciją. Aš 
ant to turiu tiek atsakyt: jei 
skurdas darbininku klesos 
pasidintų uniu laiku, t. y. iš
syk, tuomet galima laukt re
voliucijos, bet męs matome 
skurdą augant laipsniškai, 
o laipsniškumas pripratino 
kęst. Juk tik keli metai at
gal pačioj Amerikoj maisto 
produktai ir kitkas buvo ką

kiek-

ne dvigubai pigesni, nors rast išeigos kelius. Ipuoli- 
darbininkų algos buvo tokios mas i, skurdą—yra tai des- 
pat, jei ne didesnės, kaip da- peracijos perijodas. Iš kitos 
bar. Nėra abejonės, kad Pusės ne£ali. užginčyta, 
dąrbininkų klesa tuomet jau- kad skurdo šmėkla neverstų 
tė skurdą. Tas skurdas šian- kiekvieną jieškot kelių, kad 
dien liko ką ne dvigubu, vie- su Juo nesusitikus, 
nok didesnių pastangų prie A. Antonov.
revoliucijos nesimato arba 
jos auga tik sulyg mokslo.be- 
siplėtojimo ir gyventojų skai
čiaus augimo, pagal agitaci
jos laipsni. Kada žmogus 
lieka be pinigų, jis įpuola į 
rūpestį, kuri jį griaužia ir 
priverčia apie viską kitką 
manyt; jis tuomet negali pri- 

i klausyt į organizacijas, pirkt 
literatūrą, užlaikyt atsakantį 
kambarį skaitymui; neturi 
kuomi maitint savo smege
nų, kad jos galėtų atsakan
čiai veikt. Jei vien tik dėl 
skurdo perviršio įvyktų kada 
revoliucija, negalima tikėtis 
r J ~ x

Denuncijatorių dora.

■

Socijalistai rūpinasi atskir
ti mokyklą nuo valstijos ir 
bažnyčios. Bažnyčios įtek
mė ant mokyklos neša dide
lę visuomenei pragaištj.^Baž- 
nyčiu mokslas jau bankru
tuoja, jų tvirtinimai nesutin
ka su sveiku protu. Bažny
čios mokslo didžiausiu prie
šu yra svietiškas mokslas, o 
ypač gamtos mokslas. Svie
tiškas mokslas griauna seno
vės prietarus, naikina netvir
tus padavimus, griauna pama
tus, ant kurių laikosi kleri- 

iš jos gerų pasekmių, nesJ kalizmas. Klerikalai mato, 
reikia tikėtis, ji įvyktų be kad grius, ir rūpinasi įvai- 
tam-tikrų organizacijų būvi- riais keliais pratęsti savo ago- 
mo, kunos ja vadovautų, be niją. Lengviausia gi tą at- 
programos, kurią visi revo- likti, kada mokyklos jų ran- 
liuci joniškieji elementai* pa- koše. Tenai auga jauna kar
šintų, butų stoka svarstan- ta, tenai visuomenės ateitis, 
čio proto ir jos.vadovavimas Reikia įpainioti ją į savotin- 
galėtų pereit į kelių ypatų klus, paimti į savo globą, ir 
rankas, kurios ką norėtų, tą vėl viskas gerai eis. Bet ta 
galėtų iš jos padaryt. Juk jaunoji karta vis daugiau to- 
taip jau atsitiko Francuzijoj, linasi nuo klerikalizmo, vis 
Austrijoj ir kitur. Kur kas labiau linksta prie tikro mo- 
nuoseklesnė buvo Amęrikos kslo, o čia socijalistam dar 
revoliucija, todėl kad čia vei- rupi, kad visai nuvalyti jau
kė protaujančios minios, mi- nuomenę nuo voratinklių, 
nios ragavusios gerovės ir Žinia, tas nepatinka kleri- 
mylinčios laisvę. kalams, nes jie pasilikę be

Labai pavojingas ir netak- mokyklų pajus, kaip jų kiše- 
tiškas žingsnis laukt, kol niuose vėjai švilpia. Dabar

voj, tuo tuščiau klerikalų 
maino j.

Rūpinasi klerikalai palai
kyti seną savo įtekmę. Jų 
ginklas kovoj—keikt, praga
ru gązdint, denuncijuot, šni
pinėt. Pijus IX iškeikė vi
sus, ką nenor lenkti savo gal
vą prieš klerikalų mokslą, iš
keikė visus tuos, ką nori žmo
niją apšviesti. Tikri j o pa
sekėjai, kunigai,kovoj su sa
vo priešais, kaipo geriausią 
ginklą vartoja keikimą. Baž
nyčia pavirto keikimų fabri
ką. Seniau kaimuos sake: 
“keiki, kaip sena boba”, o 
dabar pradės sakyti: “keiki, 
kaip kunigas”. Bažnyčia nuo 
kunigų lupų pavirto į žodžio 
Sodomą ir Gomorą.

Kas nebijo keikimo, tą gaz- 
din^ pragaro smala, velniais, 
šėtonais, amžinomis kančio
mis.

Nieks negelbėja. Šviesa 
ima viršų. Žmonės nesibijo 
prakeikimo, pragarų, dievo 
rūstybių... Bet kunigai ne
užmiršta, kad yra galingesni 
už dievus. Jie (kunigai) ge
rai žino, kad blaivas protas 
nesibijo žmogaus tvėrimo 
(dievo), tvėrimo, kuris kur
tai toli, kurio nieks nematė, 
kuris perkūnais netrenkia. 
Bet yra svietiškoji valdžia. 
Ji turi policiją, kalėjimus. 
Puolasi kunigai į valdžios 
glėbį, šnipinėja apie jiems 
neištikimas ypatas, denunci- 
juoja... Šitas pasirodo ge
resnis įrankis, jis greičiau 
veda prie tikslo už keikimus 
ir gazdinimus. Nevienas švie
sos platintojas dėl kunigų 
deuncijacijos pakliuvo į kalė
jimą (jeigu meluoju, patrau
kit mane teisman, o aš vie
šai pranešiu apie jus darbus. 
Jūsų teismai man nebaisus), 
nevienas pasiliko be duonos 
šmotuko.

Kada kas skelbia viešai 
kunigu darbus, jie sujuda ir, 
neturėdami kito ginklo, krei
piasi prie teismo. Bet teis
mas nevisuomet eina ant kle
rikalų naudos. Čia nevienas 
jų darbelis dar labiau gali 
paaiškėti. Teismas tik nu
rodo, kad denuncijatorių do
ra, kad klerikalų mokslas, 
kad judošių viešpatavimas, 
jau atgyvena savo dienas.
Denuncijatorių-klerikalų do

ros vietą užims nauja dora, 
etiška dora.

Z. Aleksa.

Pačtoj.
Baltrus sykį neturėjo ką 

veikuti, tai sumanė parašyti 
savo mylimai laišką, jog jis 
nori jau vesti. Parašęs gerai 
išseilino, užlipino ir nuėjęs 
pačton prašo klerko, kad 
tas parodytų jam krasos žen
klelių.

—Kokių tamistai reikia?
—Parodyk raudonų.
Klerkas išsiėmė iš stal

čiaus visą lapą ducentinių 
ženklelių ir klausia, kiek rei
kia. Baltrus nieko neatsa
kė, tik užsigulė ant stalo, 
prisikišo prie ženklelių, pas
kui paėmęs juos nusinešė prie 
lango, atidžiai apžiurėjo, at
nešė vėl pas klerką ir, rody
damas storu pirštu į vidurį 
lapo, tarė:

—Duok man šitą!

*
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Paj ieškoj’mai ■ Aš esu 23 metų amžiaus ir Amerikoj gi
męs. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Antanas Miekevičia,
315 IV. 81 st. pis . Chieago, III.Pajieškau Jono Jonio. Paeina iš Vii 

niaus gub.. Trakų pav.. Aleksandrov- 
skos vol., Daugų miestelio. Jis apvogęs 
žmogų pabėgę iš So. Bostono 20 birželio, 
patikdamas visą šeimyną dideliam var
ge. Minėtas Jonis 23 m. amžiaus, nedi
delio ūgio, geltonų plaukų, geltonų nlau- Jono Karvelio, Suv. gub., Naum. pav. 
kų. rauplėtas, be ūsų ir kuprotas. Kur 
jis dabar gyvena, neturime jokių žinių. 
Todėl meldžiamė visų gerbiamųjų lietu
vių jeigu patėmysite kur nors tokį vyrą, 
malonėkite duoti žin.a šiuo adresu:

Marijona Jonienė,
42 Silver st.. So. Boston Mass.

Aš, Autose Leiponiutė po vyrui Pašu- 
konienė, pajieškau savo pusbrolio Juozo 
Duobos, paeina iš Suvalkų gub , Sintau
tų par., Šlamu kaimo. Taipgi pajieškau

Dr-stė Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Tomu of Lake, Chieago, III.

Meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 
A. Pašukonis.

4Grundy PI., Ilaverhill. Mass

Pajiežkau savo tėvo Stanislovo Rut
kausko. paeina iš Vilniaus gub , Traktu 
pav.. Nedzingės vai., jau bus 9 metai, 
kaip Amerikoj. Aš jo sūnūs Zigmonta-s 
Rutkauskas atvažiavau į Amerika ir esu 
vargingam padėjime. Taigi meldžiu sa
vo tėvo, jeigu yra gyvas, atsišaukti šiuo, 
adresu:

Zigmontas Rutkauskas,
236 Waldo st., Rumford Falls, Me.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių Sta
nislovo ir Antano Petraškų, vienas gyve
no West Pittston, Pa., o kitas Shenan- 
doah, Pa. ir girdėjau.kad jau vedęs, 
lonėkit atsišaukti ant šio adreso:

B. Petraška,
418 XV. Camden st . Baltimore,

Ma

Md

Pajieškau savo brolio Tamošiaus Juo- 
zuno ir se-ers Juoz.uniutės. kuri po vyrui 
vadinasi Žilinskienė, paeina iš Suvalkų 
gub., Senapilės pav., Klebiškio gmino, 
Prienų par., Juodaraisčio kaįmo. Turiu 
labai svarbų reikalą, todėl meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Jurgis Juozunas.
■332 Tidons st.. Scranton. Pa.

Aš, Stanislovas Mikolauskas, kaimo 
Kalpokų, parapijos ir valsčiaus Linka- 
vos, Paneviežio pav.. Kauuo rėdybos pa- j 
jieškau draugų, draugių, parapijonų ir 
parapijonkų. Pažįstanti mane atsišau
kit antėio adreso:

S. Mikolauskas.
P. O. Bos 101, Hockin, Iowa.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas A. J. Bierzynskis, 

4600 S. Paulina st.
Vice-prez. A. A. Poszka, 

4603 So. Harmitage avė.
Prot. rašt. K. A. Cziapas.

4136 S. Hermitage avė ,
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis, 

4606 S. Paulina st. 
Kasierius F. Jaugilis.

4606 S. Paulina st.

JOHN E. NOLAN
naujausios mados

IMU Graborius ir Baisa m uoto jas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už"nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston.
Gyvenimo vieta 645 Broadivay.

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

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

Kaštuoja iš New Yorko visa kelionė iki:
Eydtkuiiijarba Tilžei 
Bajorų arba Klaipėdai 
Kauno arba Vilniaus

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

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Broadvvay Boston. Mass

išeina

$35.00
$35.50
$38.00

TEMYKITE!
Kiekvienas, kuris prisius 25c.. aplaikys
Puik v s Sieninį Kalendoriy 

1911 metams. Kalendorius yra didelio 
formato 25 x 15 colių, yra labai gražus ir 
parankus, visos šventės pažymėtos rau- 

i donais numeriais. Siųsti galite k rasos 
ženkleliais po lc. ir 2c. Susitarę keli sių
skite pinigus per money orderį arba ban- 
kos čekiais šiuo adresu:

J. M. Jasulevičius, 
ĮBox6,, Minersville, Pa.

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekės “Kelei- 

' vvj” sekiančios: 1 colis viena karta 50c. 
I 1 colis per mėnesį 81.25c.

Paj ieškojimą i: Vieną kartą 50c. Norint 
pajieškoti tą pačią ypatą kelis karius, 
kiekvieną tolimesnį kartą po 25c.

va-

NAUJĄ SPAUSTUVĘ

Vertėjams žinotina.
v '

Siuomi pranešu, jog aš visai baigiu 
verst P. Kropotkiuo knygą "Valstija ir 
jos rolė istorijoj’’.

Jeigu kas butų pradėjęs tą patį darbą. 
. meldžiu apsistot, idant neaikvot veltui

Pajie'-kau draugų: Povilo Sinkevičiaus laiko.
Sodelių kaimo Povilo BaruolioNeviatiš- A. J. Karalius.
kių kaimo, Motiejaus ir Pranciškos Gai- 1523 Elkgroul avė.. Chieago. III.
žunų Klitskų kaimo. Jono Šapo Venų 
kaimo ir Sarapelio Velniakių kaimo, m- 
si Stumbriškio valsčiaus. Jie pats arkas 
kitas, teiksitės suteikti žinią šiuo antra
šu:

VISU ATYDAI!
Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 

mųsų dirbtuvėj žmogų, kalbantį jų pri
gimta kalba, kurs paims mierą ir pada- 
rvs atsakančiai darba. *

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

I L WHITKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Market st-, - Brighton, Mass-

Ant randos
geras kambarys su reikalingais rakan

dais ir vandeniu. Labai paranku vienam 
ar dviem vyrams arba jaunavedžiams

Klauskit ‘•Keleivio’’ Redakcijoj:
28 IV. Broadwav. So. Boston, Mass.

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

Dėkingi Ligoniai
Garbina Dr. Doyles gabumą.

Ponas Joseph Kintantis, 123 C st., So.
Boston, Mass. sako: “Aš sirgau per 10 
mėnesių. Aš vaikščiojau prie vieno dak
taro ir užmokėjau jam 820.00, bet tas ne
pagelbėjo. Tada vaikščiojau pas kita 
per 7 nedėles, bet mano padėjimas ėjo 
blogyn. Vėl ėjau į dispensariją, bet ir 
ten negelbėjo. Aš kentėjau skausmus 
užpakalyj ir kojose, todėl turėjau sustot 
dirbęs. Pagaliaus nuėjau pas I)r. Doyle 
ir jis mane išgydė. Aš rekomonduoju jį 
visiems lietuviams, kurie serga.

Pasirašo Joe Kimantis.

PARSIDUODA PIGIAI
Seniai įsteigta Aptieka.

Toji aptieka randasi apgyventoje lietu
viais ir lenkais vietoje. Biznis išdirbtas 
gerai. Kreipkitės pas

F. A- HANCOCK, (ię
SOO XV. Lombard st., Baltimore, Md.

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

Topilis Saraps.
113 So. VVanzey st.. Athol,

Pajieškau savo dėdės Pranciškaus Ja
kaičio, paeina iš Suvalkų gub..Naumies
čio pav., Prūselių kaimo, apie 15 metų 
kaip Amerikoj. Į Ameriką atsivežė 3 
vaikas (dvi mergaites ir vieną sūnų). 
Jie pats ar kas apie juos žino, teiksitės 
-duoti žinią ant šio adreso:

Jonas Sinkevičia.
1201 N. IViscon st.. Racine. ŠVisc.

Mass.

Teatras ir Balius!
Parengia 6-ta L. S. S. kuopa ant 31 d. 

gruod/io. i910 m., svetainėje German 
Odd Fellovvs, kampas 18 ir Sarah st., 
South Side, Pittsburg, Pa. Prasidės nuo 
7 vai. vakare. Įžanga: vyrui arba porai 
50c., pavienėms moterims ir merginoms 
25c. Perstatyta bus komedija “Lėkė kaip 
sakalas, nutupė kaip vabalas’’. Visus 
maloningai užkvieeia (ję

KOMITETAS.

Pajieškau savo tėvo Jurgio Matulio
nio. paeina iš Kauno gub., Šaulių pav., į

Negalėj dirbt per 18 nedėlių
FrankKlinka, 13 City Point Court. So. 

Boston, Mass. Sako: “Aš užsigavau be
dirbdamas ir Blood Poison (kraujo užsi- 
nuodijimas) ir tie nuodai pasklido po vi
sa mano kuna. su baisiais skausmais. Aš 
negalėjau dirbt per 1S_ nedėlių, nes tik 
su pagelba lazdos vos galėjau paeit. Aš 
vaikščiojau į dispensariją ir pasprivatiš- 
kus daktarus, bet nieko negelbėjo. I)r. 
Doyle išgydė mane ir todėl rekomenduo
ju jį kiekvienam sergančiam.

Dr. Doyle gydo Reumatizmą, 
ligas pilvo, plaučių, nervišką sistemą, 
skuros, kraujo, priyatiškas ligas vyrų ir 
moterų, paslėptas ligas ir t. t.

Ofiso valandos: kasdien nuo 9 ryte iki 
8 vakare, apart ketvergo ir pėtnyčios. 
Nedėldieniais ir šventadieniais nuo 10 
iš ryto iki 1 po pietų.

Kolbama rusiškai, lenkiškai ir lietu
viškai.

DR. DOYLE,
28 Hollįs st., Boston, Mass

Hollisst. prasideda nuo 777 Washing- 
ton st. ir traukiasi iki Tremont st.

į

KATALIOGS
DYKAI!

Visims kas prisius savo adr- 
isa ir už 2c marke tas apturės 

Naudingą Katalogą dykai, tamg kataloge 
yra aprašyta daug visokią daiktų, kurte 
yra jums visiem reikalingi. Nelauk rvto- 
jaus. ale rašyk žaras pas mus, o dažmosi 

ikan męs turimę ant pardavimo. Reika- 
iaujem Gerą Agentą ir duodam gera už
darbi. Adresuokite.

Faust Novelty House
Room 603 Omaha Bldg. Chieago, III

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

Sits biuras yra įgaliotas vesti teisiš
kus reikalus. Męs" parūpinant advoka
tus padarom pardavimo popieras. per
leidimo popieras ir kitus teisiškus doku
mentus su užtvirtinimu 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, atsišaukite pas

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

FOTOCRAFISTAS
$1

TEATRAS!
L. S. S. Dramatiškas Ratelis Chicago- 

je stato ant scenos žinomo Br. Vargšo 
dramą “ŽMONES’’. Veikalas vos at
spaustas ir pirmu kartu bus ststomas.

Ginkunų dvaro. 9 metai kaip Amerikoj. Hngeidu bus pamatyu ’o turinį.
Turiu labai svarbų, reikalą, todėl mel
džiu kas apei jį žino, ar jis pats atsišau
kit šiuo adresu:

Petras Matulionis,
175 W. 4-th st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Petro Statkaus, 
kuris paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Mitkaičių okolicos. Ketveri ; 
metai kaip Amerikoj. Kas apie jį žino, 
meldžiu suteikti mah jo adresą.

Stati, StatKus,
11 Burton st., Moti te: lo,

Vakaras atsibus 18 d. gruodžio žino
moje liuli Ilouse salėje — kampas Polk 
ir Halsted gatvių. Pradžia lygiai 7 vai. 
vakare. Visas pelnas skiriamas "Auš
ros” draugijos naudai, t. y. mokslaei 
viams. Tikietų kainos. 25, 35 ir 50c.

KOMITETAS.

t- ‘7Didžiausia So. Bostone lietu-

Pajieškau savo tėvo Juozo Č--rebi -jaus, 
paeina iš Suv. gub.. Seinų pav.. Kudre- 
nų gmino. Liskevos miestelio. 11 metų 
kaip Amerikoj ir jokios žinios apie jį 
neturiu. Jis pats ar kas apie jį žino, mel
džia suteikti man žiu a ant šio adreso:*

Ag ta Ce.ebiejutė,
9 Middie st. Lawience. Mass.

viską Krautuve, kuri užlaiko
Mass. Į VYRŲ IR MOTERŲ

GeriausiusČeverykus

Pa j ieškau brolio Petro Žėko, paeina i
Suvalkų gub . Seinų pav.. Li-kevos guli
no, Ric elių ka.nio, 8 metai aaip Ameri
koj. Pirma gyveno C1 veland. Ohio. Kas 
apie jį žino arba jis pats, meldžiu duoi 
ži lia aut šio adreso:*

Antonma Žėkiutė,
9 Middie st., Lawtence. Mass.

SHOE

THE
&tfm£Ūcan 

’&ni&man

r1
! GERIAUSIA AKUŠERKA

F STROPIENE
Pabaigusį Kursą iVomans' Medical 

Cellege Baltimore Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
^alago, eipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose parūpina gyduoles.

i

Šis kuponas yra
vertas 81.50 V A aVv 

imant čielą tuziną kabinetinių fotografi
jų. Atsineškit jį su savim.

Specijališkai šiam mėnesiui!
Didelis rankoms pieštas jųsų paveik

slas su kiekvieu tuzinu fotografijų. Pa- 
bandvkyt. Atėję klauskit pono Hochber- 
go. kuris kalba angliškai, rusiškai, vo
kiškai ir lenkiškai.

41 I Main st. 411
WORCESTER, MASS.

Telephone: 5273.

Dr. S. W. Ettelson

Ofisas randasi:

30 W. Broadvvay,
SO BOSTON, Mass

Reikalingas Partneris
prie naujai uždėtos duonos keptuvės, 

kuris moka lietuviškai. Atsikreipti į 
. keptuvę vakarais*
8 Burleigh st., Cambridgeport. Mass.

310»IE
Vyrai ir Moterys!

KALĖDOS JAD ARTINAS!

Pajie-kau savo pusbiolįo Juozo La- 
stausko. pa<-ina iš Suvalkų gub., Kalva
rijos pav., Rudaminos par.. Strazdų kai 
mo. T.Jpgi pajiškau savo pažįstamo Jur
gio Bieliūno. Pileckių kaimo. Jei dar 
esat gyvi, atsišaukit ant šio adreso;

Lonis Lasky,
Box 11. Franklin Co , Royalton, III.

Pajieškau Kaetono Kušelevskio, Kau
no gub.. Šaulių pav, Šekisčių sodos. Pir
miau gyveno Akimening. Calif. Turiu 
svarbų reikalą. Jeigu kas apie jį žino ar
ba jis pats, teiksitės pranešti ant šio ad
reso:

Jonas Strakauskas.
510 E. 7-th st., Kewanee, III.

Pajieškau Petro Motuzevičiaus, paei
na iš Kauno gub., Panevėžio pav.. Biržų 
volosties, Slizelių kaimo. 4 metai kaip 
Amerikoj. Kas apie jį žino, meldžiu pra
nešti ant šiio adreso:

Petras Puta.
261 Athens st, So. Boston. Mass.

Pajieškau savo brolio MartinoGaveno, 
paeina iš Kauno gub , Vilkmergės pav.. 
Nevienų kaimo.pirma gyveno Rochester. 
N. Y. Jis pats ar kas kitas, kuris apie 
jį žino, teikeitės duoti žinią ant šio adre
so: S. Gavėnas,
14 South avė.. Dubois, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Vinco Viš- 
niausko. paeina iš Vilniau.-, gub.. Traku 
pavieto. Ganušiškių pačtos, Gudekiemio 
kaimo, gyveno IVhitienton, Mass. 
džiu atsišaukti ant šio adreso:

Felix Kaspar.
Deerfoot Farm, Southboro, Mass.

Mel-

Teipgi užlaiko visokius vy
riškus drabužius: Skrybėles, 
Marškinius, Apikakles, Kak
laryšius ir tt.

TAM0S2AITIS ir YURGEL1UNAS 
233 Broadway, So. Boston, Mass.

Tik ką išėjo iš spaudos
Severos lietuviškas kalendorius ir Va

dovas į sveikatą 1911 m Juos gal ma 
gaut dykai paprašius pas aptii-komis ar 

>a p,s vaisių pard v.-jus Sal<- naprasto? 
kalendor šk<>s os dalies. astronomiškų 
•nir- dymų. nurodymo oro. p žvmėjini. 
\ • nči... bažnyti .ių dienų irt-.. yra vtso- 
ių ir.gei.lžių nurodymų kurie <• s - 
ngi ai kvienam žm iru: T'aiė pss:ru- 

>in <ite aut greičiau, nes vė iau galima 
egau i Jeigu nėra arti tokio žmogaus.
r.> p davinėja musų gvduo es. tad 

•. yki.e re kalaudami kalendoriaus tie 
siog pas

W F. SEVERĄ CO., '07
Cedar Rapids. Iowa.

Dentistas.
Dantis traukia be

Į g.’do
■ ir užtaiso taipgi be

skausmo. Jeigu jus 
paniekite d-ntį. aš ga

lu, idėi i n.iują su au>x> ša -iim-le 
arba n.ii.kuįuž l.,l>:u i šal
ną. Darbas 
gvarantuotas 
Ateikit į ma
no < tisą ir 
duokit,- pa 
ta sytesavo d

U
J pi!

K. T ’ 
r* iilge st,

- • Ui A S.
:»

I.

r
F 
į

Cl R/7 eleivio” spaustuve atlieka visokius spaudos dar- 
bus labai gražiai ir už visai žemą kainą.

I.P TUINILA
Vienatinė lietu
viška dziegorė- 
liy ir auksinių 
daiktų krautuvė.
Užlaikome visokius laik
rodžius, laikrodėlius.

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

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.

21-25 Bromfield st., 
BOSTON, MASS.

Ar nori pigiai šviestis?
Išėjo “Žmonių Knygyno” No. 4 ir 5, 

! kur telpa visos garsaus darbininkų poeto 
Mačin-Kėkšto eilės Knyga tur su vir
šum šimtą puslapių, kaina 50c. Kas pre- 

, numeruoja “Žmonių Knygyną", tam ši 
■ knyga atsieina visai pamotu. Prenume- 
i rata 1 dol. už kiekvieną 12-ką numerių. 
O iščjtisiejie 5-ki numeriai skyrium per
kant. kaštuoja 1 dol. be 5c. Kas ima 
‘ Žmonių Knygyną" ir “Dilgėles’’, tas 
pas leidėjus Brolius Baltrušaičius gauna 
daug pigiau visas lietuviškas knygas. 
Per juos užsirašant kitus laikraščius.taip

Pajieškau apsivedimui merginos, ne pat gaunama daug pigiau. Kas nori pi- 
jaunesnės kaip 17 metų ir ne senesnės giai šviestis, tegul tuojaus rašo šiuo ad- 
kaip 22 metų amžiaus. Turi būt laisvų resu: 
pažiūrų ir mokanti lietuvišką, lenkišką Baltrušaitis Brothers.
ir anglišką kalbas. Reikalinga prie storo. 2400 Fifth'ave., Pittsburg, Pa.

Laivakortes Atpigo

4=^
K.IMI "u-*

—

PAČTAVAIS LAIVAIS.
Iš Bajorų į Bostoną, 7-9 dienų ant vandens, $53.10. 
Iš Eydtkunp į Bostoną, 7-9 dienų ant vandens, $52.60. 
Iš Tilžės į Bostoną, 7-9 dienų ant vandens, $52.35.
Iš Hango arba Gelsingfors į Boston tiktai $45.60. 
Expresiniais laivais (su 4 kaminais) brangiau $5.00.

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

Keleivio” Agentūra,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

t*

Geriausia ir parankiausia dovana Ka
lėdoms yra koks nors auksinis daikir^lis.

Siuomi norim pranešt gerbiamiems lie
tuviams ir lietuvaitėms. jog turime ant 
rankų visųgeriausį ir visųpuikiausį rink 
lių auksinių daiktų visame Boston,-.

Tavoms musų susideda iš gerinusių 
čystaiauksinių, sidabrinių ir nikelinių 

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

KIETAMS GUZIKUČIŲ ir KITOKIŲ DAIKTŲ.
Mųsų ki-mpanija yra geriausiai žinoma tarpe lietuvių, kadangi už

laikome geriausius lietuviškus agentus.
Ateiki* ir pažiūrėkit į mus tavorą. Męs noriai parodysimo viską, 

ar jus pirksne ką. ar ne. Męs parduodam t a vorą už vi^ųžemiausią 
“cash“ prekę: vienok atsakant ems žmonėms męs pardi , <iHm ir ant 
i mokesčio, po SI.00 ant nedėlios. Vakarais atidaryta i i S valandai.

Ateikit, o persitikrinsiu Tel.: Main 4485-3.

WASHIN6T0N JEWELRY ilO
□ jllC

>

1

337 Washington st., (vienais trepais augštyn) BOSTON, MASS
M. =fli.-----

SU KAMŠČIŲ KRAŠTAIS

Papirosai.
Pamislyk! Desėtkas su kamščių apdėtais 

lais cjgarėtų iš gardžiausio tabako už 10c. 
džiausią vertė iki dabar buvo įdėta į papirosus. 
Tai viena iš didžiausių vertybių, atrastų iki šiol 
fabrikoj. Parsiduoda visur/fabrikoj. Parsiduoda
•
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The American 
To’bacco Co.

111 Fifth Avė., New York City
4
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Atsišaukimas
Į visas Sus. L. Am. kuopas.

Lawrence, Mass.—Ka
dangi mus 41 S. L. A. kuopa 
yra kartu ir nariais Lietuvos 
SunŲ Draugystės, kuri užsi
laiko po Susivienijimo Lie
tuviu Amerikoje čarteriu 
(charter), todėl pas mus, pa
mačius naująją S. L. A. kons
tituciją, kilo klausimas, po 
kokiu čarteriu mys kuopa tu
rės ant toliau užsilaikyti.

Tam tikslui tapo sušauk
tas 5 d. gruodžio extra susi
rinkimas, kuriame,aiškiai iš
gvildenus naują konstituciją, 
pasirodė, kad su busiančio
mis S.L. A tiesomis męs, 41 
S. L. A. kuopa, negalime su
tikti ir išnešam sekančią re
zoliuciją:

1. Naująją konstituciją 
nepriimame.

2. Visus Massachusetts 
apskričio susivažiavymo nu
tarimus pripažįstam legališ- 
kais, taipgi paremiant Conn. 
valstijos kuopv reikalavimus.

3. Suspendavimas Conn. 
valstijos sąnarių turi būt at
šauktas.

4. Kad Damijonaitis ne- 
rašinėtų sąnariams surami
nančių straipsnių, šaukda
mas: “nusiraminkite, drau
gai! (kol męs uždėsime api- 
nasrį ant jūsų norŲ, o paskui 
važiuosime...)”

5. Kad kuopų nariai pa
reikalautų nuo savo viršinin
kų naujos konstitucijos, ku
rią perskaitę aiškiai pamatys, 
kokią cenzūrą mums priren
gia su naujaja S. L.A. tvarka.

Pasirašo išrinktoji 41 S. 
L. A. kp. komisija:

J. A Vaskelionis,
P. A. Jatulevichius, 

R. P. Kentra.
Pasarga: S. L. A. cen

tro valdyba negali mus spen- 
duot, nes męs esam įgalioti 
41 kp. Musų seni nariai P. 
Čiras ir lietuviškos koopera
cijos užžiurėtojas J. Arlaus-

nutarimus. Bet S. L. A. prez. 
Damijonaitis tą nutarimą pa
slėpė ir nežinom dėlko? To
dėl kreipiamės į “Keleivį”, 
kad matytų musų draugai,ką 
męs mislijam.

Protestas: S. L. A. 183 
kuopa per susirinkimą 27 d. 
lapkričio 1910 m. svarstė a- 
pie suspenduotus narius 142 
kp. ir apie suspendavimą na
rių, dalyvavuvusiųjų Connec- 
ticuto valstijos konferencijoj, 
atsibuvusioji 14 d. rugpiučio 
1910 m., New Haven, Conn., 
skaitliu je 41 nario, ir reikalau
jame suspendavimą atšaukti, 
nors jie ir butų nusikaltę 
prieš 25-to nutarimus, bet tu
rėjo konferenciją su tikslu 
padaryti S. L. A. naudą. Nau
jos konstitucijos nepripažįs
tame už legališką, nes nėra 
pataisyta, kaip buvo per 25 
seimą nutarta, už tai ją vi
sai atmetam ir pasiliekam 
prie senosios. Ant 25 seimo 
mės, 183 kuopa, irgi nepri- 
pažinom naujos konstituci
jos, dėlto prašom ir kitų kuo
pi] pranešti savo nuomonę 
kaslink to dalyko. Čia pasi
rašė 183 kuopos 19 narių, 
bet Damijonaitis tą nutari
mą pasiliko, o davė šitokį at
sakymą:
“Gerbemoji!

“Grąžinu pačto markes 
(6c.), kuriąs teikėtes pridėti 
prie protesto 18^kp. Paties 
raštelio gražinti nemanau, 
nors jis liksis netalpintu or
gane, kas prisiunčiama var
du S. L. A. Reikaluose, turi 
pasilikti jo archive ar bent 
iki sekančio seimo.

“Su guodone
“M. J. Damijonaitis”.

Neturėdami savo organe 
balso, siunčiame savo nuta
rimą “Keleiviui” ir tikimės, 
kad leis mums savo nuomo
nę išreikšti be cenzūros.

Pirm. ANoreikis,
Vice-p. J.Krauchunas, 

Pr. s. M. Dundulienė, 
Kas. D. Bernoto vricz.

J.V.Klasta ičiui.—Gin
čytis dėl kliubo vardo neuž
simoka; užteks jau to, kas 
buvo pasakyta.

Kalniečiu i.—Žinutė ne
svarbi, nespauzdinsim.

J. D. T-niui. —“Ar rei
kalinga remti militarizmas?” 
gavom, bus geras.

F. Savickiui. — Dėlei 
vietos stokos žinutės nega
lim sunaudot.

J. Naujaliui. — Nes
pauzdinsim, nes nelabai tai 
svarbus dalykas, o vietos pas 
mus trūksta ir geresniems 
raštams.

Teisėjui. — Apie pra
kalbas kitas parašė pirmiaus.

I

Klaidos atitaisymas.
----------- >

“Kel.” No. 47 tilpo iš Ro- 
chester, N. Y. žinutė apie 
d-ro Šliupo prakalbas, bet bu
vo praleista, kad K. Skilius 
ir Dovidaitis aukavo po 50 c. 
Iš viso gi auky buvo surink
ta $20.

Laiškas Redakcijai. 
Gerbiamoji Redakcija!

Aš siunčiu į Lietuvą laikra
ščius jau netoli bus metai lai
ko. Kaip kada siunčiu “Lie
tuvos Ūkininką” ir “Kovą”, 
o “Lietuvą” ir “Keleiyį”kiek- 
vieną numerį. Labai yra te
nai tamsus kampelis, nepa
reina jokios pakraipos laik- 
raščių, išskyrus tuos, ką par- 
siunčiu iš Amerikos. Dabar 
gavau laišką iš to suvargu
sio, tamsaus Lietuvos kam
pelio, kuriame labai širdin
gai dėkavoja už “Keleivį”. 
Nė vienas laikraštis taip ne
patinka, kaip “Keleivis”, y-

■ pač Maikis su tėvu. Girdi, 
kad ir mažai mokantis skai-

■ tyt, o Maikį su ukvata per
skaito. širdis traukte trau
kia skaityt tokius juokingus 
ir pamokinančius žodžius; 
girdi, vienas Maikis su tėvu

. prikels visą kaimą iš letargi- 

unMZnUS L A šS Redakcijos atsakymai, prietarus, Širdingi meldžia 

keli jo kalbos žodžiai:. Drau- j j čiapui. - Mums davatkos ateiną pasiklausy- 
gai! kam rupi tautos ir musę nesinori tikėti,kad d-ras Rut- ti. Taigi širdingi tariu a- 
paciu gerote, nesčdekim su- kauskas butŲ taip kalbėjęs, čiu už “Keleivį”.
deję rankas. Sujudinkime kaip Umista ^ot, 0 ir patarju ir kitiems drau- 
visas kuopas Amerikoje, te- žaibėjo, tai laikraščio etika ■ gams, kad gerus laikraščius 
gulapsiziun, jog stovim pa-;neleidžia tokią kalbą spauz- nenumestumėt, o siutinėtu- 
yojuje, nes musų ištautėję m- j dinti mėt ir drau.
tdgen b , /ac uiai, ope-, j Juodaičiui.—Pavei- gams, o ypač “Keleivį”, nes 

kslai ir stovylos visokių šven-1 ir nemylinti skaitymo jį skai- 
tų daromos dėl to, kad leng-; tys.
viau butų žmonėms įsivaiz
dinti jų buvimą. Kitokios 
reikšmės jie neturi.

Arabui, 
jau kitas parašė.

J. B. Mikelioniui. — 
Ačiū už sąjausmą ir užtari
mą, bet reikia da truputį pa
lūkėti...

Kiaurapročiui. —Tokį 
klausimą tamistai gali išaiš
kinti tiktai kunigas.

S.'L. A. 42 kp. Nariui.— 
Atsišaukimas čia nieko ne
gelbės. Tamista perstatyk

ant mūšy retežį, kurį jokiu 
budu negalėsime panešti. 
Turbut jie norėjo, kad męs 
atsitrauktume nuo S.L. A., o 
aniems liks 20 tukstančiŲ ir 
New Yorke namas. Aš, pri
gulėdamas jau 16 metŲ, ne
noriu, kad už mano centus 
darytu kas sau biznį... M.J. 
Damijonaitį, už nepildymą ir 
laužymą S. L. A. tiesy, sus
penduoti iki 26 seimui”.

J. Arlauskas.

Chicagos S. L.A. kuopos 
protestas.

S. L. A. 183 kuopa, Chicago, 
III., dirbdama ant tautiško 
ir S. L. A. labo, matydama per 
“Tėvynę”, kad centro valdy- 
suspendavo daug nariu ir už
darė bumas visiems norin
tiems S. L. A. organizacijai 
labo, per savo susirinkimą 
nutarė reikalauti, kad c. val
dyba nuimtu suspendavimą 
nuo suspenduotnju ir kad 
patalpintu “Tėvynėj” musu

A. Čekanauckas.
Red. pastaba. — Talpinam 

šį laišką ne dėlto, kad paro- 
Apie tą patį dYti’ “Keleivį” taip išge

ria, bet dėlto, kad jis duoda 
gražų pavyzdį kitiems skai
tytojams, kurie perskaitę lai
kraštį numeta į šalį.

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS S k ’t 1NT: , 
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pis mane, 
aš pagelbėsiu! nes esu senas daktaras, pažįstu ligas ir žinau kokie vaistai ge
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug serraiitiit perleidau ir 
turiu dideli pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko dūkta: r?. A š esu pa

siryžęs sergančius gydyti ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras dittaras gili pa
sekmingai išgy dyti teip kaip aš darau; ir pačiu gydymų paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

Tegul bus pagarbintas. Jėzus 
Kristus!

Širdingai dėkavoju Dr. Hart- 
manui už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvepa- 
vimo, širdies ligos, nes nors kiti 

fįį/ neįstengė išgydyti, t Najorko šar
lataną Institutas tik sunkiai už
dirbtus mano pinigus viljo; bet 

Dr. Ilartmanas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
gas; tai prisiunčiu paveikslą, kad į laikraštį pa- 
talpyti. ANT. JUŠKELIS, P. O. box 2,

DU BOIS, Pa.

Guod. Dr. Hart- 
manas!

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

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

Malonus I)r. Iiart- 
manai:

Su džiaugsmu pri
siunčiu savo paveik
slą ir didelį dėkingu
mą už išgydymą ma
no vydurių 1 gor iš
bėrimo kūno, 1 <go 
kraujo, sutinia.o ir

skaudėjimo blauzdose. Dar kartę 
sakau, nemažai esu dėkingas už 
sveikatą. Jos. Turkeviče. 695Sher- 
idan Road Canal, Vilmette, I1L

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

SERGĖKIS apgavlngo Instituto, kuriam numiręs daktaras garsinamas buk gydąs Ir labai meiliai kalba, bet vinlojae kaip angis fu —ptynionzs- 
pagundoms,—lalžydamasi„LIETUVIAI TAUTLECZIA1“, o už nugaros „ragdotą“ turi, kad tik prisiviliojęs prigauti Jumis. >eapsig.Lklt att 

VADOVU IN KIŠENIŲ 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:

Raumatizmo, užkietėjimo, skaudėjimo Ir nedlrblmo vidurių, Galvos skausmą; szirdles, inkstų Ir plaučių ligas. Greito pailsime, sunks: s k-f 
pavimo. Dideliosupyklmo, dvespensljos tapgl nuo jaunystės klaidų, įgautų nesveikumų, sėklos nubėgimo, užsikrečiamų slaptų l.ų. Taip pat 
MOTERŲ: skausmingų mėneslnlų.baltųjų tekėjimo, visokių moteriszkų ligų; neatboklt kad kiti daktarai Jums nepageL -v. aez i -z y y«. i rzvfe- 
žias Ir užsisenėjuslaa Ilgas, jei lsz karto pas mane atslszauksl, pirmiau negu kur kitur. Raszyk kaip moki, asz suprasiu, i . >:e u, u.ue.u rodą, kad 
reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra geriausios, o apturėeit sveikatą, be skirtumo kaip toli gyvenat.

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

DR. F. HARTMANN, 231 East 1new” york city, n. y.
Valandos: nuo 11 iki 5 po piet. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po piet. Vakarais Pan. ir Pėt. 7-8.

NAMINE MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokin

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

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

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

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

adresu:
P. MIKOLAINIS

Box 62 NEW YORK CITY.

Profesorius medicinos

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

Visokias Miras gy 
aau pas-kmingia- 
usiai. A.yikit tie- 
siok pa® mane i 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a’ atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967 -3 RiCoino“*

NAUJAS IŠRADIMAS.
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

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

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

Dr. J. M. BRUNDZA CO.,
Broadvvay & s. 8 st., Breoklyn.NY.

Ant 21 akmens
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

Padėka.
Gerbiamieji geradėjai ir 

visi pažįstami! Šiuom atsi- 
kartotinai tariu ačiū visiems, 
kurie aukavote man savo 

Atsišaukimas čia nieko ne. sunkia, uždirbtus centus, ku- 
gelbės. Tamista perstatyk ne lankete„ 11 men“1Ų 
* dalyką savo kuopa, ir, jei ?ePamlrsot manęs, kaipo 
kuopa'pritars, bandykit su- 7mo?aa? n?į>m>ngo- Dak- 
šaukti visu Pennsylvanijos Pnpa^o plaučiu vytt- 
kuopu konferenciją. rio.mąirpatareisvazmoti.sA- 
met galėsit viską apsvarstyt. mankos- 9J™'1*10 >s'

! važiuoju i ašarotą musų te- 
J. Juodikauckui.—Dė-yynę jr da kartą ištariu šir- 

lei vietos stokos negalim pa- dingiausią ačiū visiems tiems, 
talpink kurie kuomi nors man pagel-

S u s i p r a t u s i a m d a r bi- bėjo ir priglaudė, kaipo žmo- 
n i n k u i. —Žinutė nesvarbi, gų, puolusį nelaimėn, 
nespauzdinsim. Motiejus Kirtiklis.

gai geležinkeliu važinėjantiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras laikas ži 
not. Gvarantuotas ant 20 metą. Ypatin
gas pasinlijimas. Fgs išsiųsime šį laik
rodėli ant kiekvieno adreso už$5.75 C.O. 

! D. ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
i viską peržiūrėt. Jei nebusi užganėdintas, 
nemokėk nė cento. Atsiminkite, jus už
mokėtumet už tokį pat laikrodėlį apie 

i 25 dol., jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

Eicelsior Watch Co.
906 Athenseum Bld.. Chkairo III.

Skaitykit su atyda!
-------- 1 ambridgeport Lietuviška---------
DRABUŽINE KRAUTUVE

Užlaikom kaip apatinius, taip ir viršu- 
| tinius marškinius, sveterius, kalmerius, 
j kaldras, skrybėles ir t. t.

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

: visokias knvgas.

S. MORKIS & CO., 
719 Main’St. Cambridgeport, Mass-

Nau austas Importuotas Fonografas Dykai!

linętrubą ir labai gerai skamba. Turėdami mųsų fonografą galite sureng
ti namiej puikų mi zikos kancertą. Užsuksite tik mašinėlę, uždėsite voliu- 
ką ir galėsite išgirstie tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas, ištrauk
tas iš operų ir operečių, žaidimą daugelio visokių instrumentų pavienių 
ir orkestroje. Klausant tą viską bus malonu netik jums ir jųsų šeimynai, 
bet ir jųsų pažįstamiems ir kaimynams. Mųsų fonografas yra geriausias, 
koks tik dabar gali būti. Už tokį fonografą užmokėtumet mažiausiai #12. 
Mes duodame jums tą fonografą suvis dykai. Prisiųskite tik 50c. markė
mis ir męs atsiųsim jums geriausio Rusiško Tabako už 06 ir tą Fonografą 
drauge su voleliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per 
evpresą užmokėsite likusius 05.50.

Namie galite išbandytie mųsų fonografą, o jeigu J jis jums nepatiks.
tai galite s.:t rąžint mums Tabaką ir Fonografą, o męs sugražinsi m pinigus. 
" ■1 V

Si dovana yra suprantama ir puiki, nėra čia jokios rizikos, taigi nau
dokitės, o p;- matysite, kad busite užganėdinti.

PASARGA: Meldžiam nesulvginti mųsų firma su kitomis.

ENCLISH ASIATIC TOBACCO CO. 
111-115 E. 7th st., Dept K., New York, N. Y.



KELEIVIS
■

iŠ LIETUVOS
Šakiai (Suv.gub.). Už pra

sikaltimus, padarytus Koma
ro girioje (vogimą medžiu, 
rinkimą be bilieto grybu ir 
vuogu), Šakiu m. žmonės, 
daugiausiai prasti darbinin
kai ir darbinkės,buvo paduo
dami teisman ir daugumas 
iš ju gaudavo netik pinigiš- 
kas bausmę užmokėti Koma
rui, bet ir pasėdėti kalėjime 
po keletą dienu. Pinigišku 
bausmių per keletą mėty su
sirinko apie 1,800 rb. Kalė
jimo bausmę, žinoma, visi 
turėjo atlikti, nes policija tai 
prižiūrėjo. Pinigiška gi bau
smė nebuvo ikišiol išreika
lauta. Kadangi nuo biednu 
žmonelių išrinkti bausmes 
labai sunkus darbas, tai p. 
Komaras ėmė ir pavedė vi
sas tas bausmes “ant bažny
čios”, atiduodamas visus “is- 
polnitelnus listus” Šakiu kle
bonui. Šitasai pagarsino (re
gis, per pamokslą bažnyčioje), 
kad visi žmonės mokėtu pa
skirtas bausmes bažnyčios 
naudai, o kas geruoju neno
rės mokėti, pas tą pasius ka- 
marniką.

Gižai (Vilkav.pav.). Rūgs. 
30 d. per valsčiaus sueigą ap
garsinta (nežinau, guberna
toriaus ar general-guberna- 
toriaus) paskirtos bausmės: 
1) už dainavimą revoliuciji- 
niu dainų 3 mėn. kalėjimo 
arba 500 rb.; 2) jeigu kas su
sipeštu ir pas susipešusius

rastu kišeniuje peilį, akmenį 
ar kitą kokį kietą daiktą, su 
kuriuo galėtu žmogų sužeisti, 
tai ir tokiam 3 mėn. kalėji
mo arba 500 rb. ir 1.1. Beto, 
Gižu valsčiaus valstiečiai per 

j sueigą labai rugojo, kad juos 
taip smarkiai verčia kelius 
taisyti, o, girdi, kaip dvaru 
ir miestu laukuose tai negali 
išvažiuoti per duobes ir ten 

j nei niekas taiso nei nieko.
Vincas Barzdyla.

Lukšiai (Naum.pav.). Čia 
sargybiniai pradėjo kratas 
daryti net pas piemenis. Su- 
sigavę laukuose pas gyvulius 
iškrato, ištardo nežinia apie 
ką ir paleidžia... Turbut ne
turi ką veikti.

M-r-vitas.
Sėda (Telšių pav.). Musu 

džekonas kun. Genys išsimi-
šlijo naują būdą priversti 
žmones klausyti pamokslu. 
Mat, kadangi jis per pamok
slus nekalba apie Dievo gar
bę, bet tankiausiai apie be
dievius, žydus ir šiaip viso
kius nuo bobų išgirstus ple-
palus, tai žmonės jo pamok
slu pradėjo neklausyti. Už
tat jisai išmislijo užrakinti 
bažnyčios duris, ir tada no- 
roms nenoroms prisieina bu- 

* ti bažnyčioje. Parapijonai la
bai pasipiktinę už tai, nes ki- 
tą-syk žmogui ir su reikalu 
reikia išeiti laukan ir tai ne
gali. Kiti net žada jau skus
tis vyresnybėms.

Albrius.
Žagarė (Šiaulių pav.). Gir- 

tuoklybės pasekmės. Štai 
tik per vieną rudenį per gir-

t
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Žiuriais Suvalkijoj, 2 d. lap
kričio vakare, slapta einant 
į užsienį emigrantu kuopelei, 
sargybinis vieną iš ju 22 me
tu vyruką mirtinai nušovė, 
moteriškę sunkiai sužeidė. 
Užmuštasis esąs Kauno gu
bernijos. Užmuštasis ir su
žeistoji jau buvo perbridę 
Šešupę ir ta nelaimė juos pa-, 
tiko ant prusu kranto. Su
žeistąją prusai paėmė į ligon- j 
būtį.

Šitas atsitikimas tebūna| 
persergėjimu visiems keliau- ---- t__j -i—--

“Š.”

tybę kiek musu apielinkėje 
buvo nelaimingu atsitikimu- 
Mačiūnu sodž. garine mašina 
bekuliant ūkininkas gerai 
pavaišino degtine, kad ge
riau dirbtu; žinoma ir patsai 
savęs neužmiršo. Paskui už
lipo at mašinos leisti, įkišo 
koją, o mašina ir nutraukė. 
Budraičiu kaime 22 m. vai- 

' kinas V. Buzas girtas būda
mas įleido abi kojas į maši
ną; greitai mirė. Bendorip 
kaime Eismano bernas, ve
žant mašiną, pakrito po ra- , . x
tais ir abu tekiniai perėjo per ^antlems’ kad slapU ?elt» 
kojas. Žūčių k.Drigotas pats SIen% 
pasistatęs šakę prie kaugės^ 
lipo žemėn ir pasismeigė. Vi-i
juoty k. (Šiaulių v.) girtas v.vri;k,i 1 
St. Žilinskas įleido abi ran- lrr ’ "”,v 
kas į mašiną iki pečiu. Bu
vo dar daugiau atsitikimu. 
Ar tai verta gerti?

J. Balaks.
Višakio Ruda (Mar.pav.). 

Spaliu 9 d. buvo Ražančavos 
atlaidai. Monopolis buvo už
darytas, bet degtinės galėjai 
gauti, kiek tik nori. O alų 
rudiečiai geria jau ne mažo
mis bonkomis, kaip kitur, bet 
gorčiais arba bačkomis.

Žemė čia nederlinga ir iš 
jos išsimaityti negali. Žmo
nės gyvena daugiausiai iš gi
riu. Bet iš giriu užsidirba 
irgi tiek, kiek reikia duonai 
ir... degtinei; kitiems reika
lams pas juos pinigu nėra.

Vienas Nabagas. 
IŠ "Liet. Uk.”

Nušauta slapta einant per 
sieną. Netoli Slavikų ties

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

ir moteriškų drapanų krautuvė 
Į,ir rubsiuvių dirbtuve, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pasai savo skonio. Pa- 
siuvam greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

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

MONTELLO, MASS.

GERIAUSI AS

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

Pasilieku gero velijančiu 
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

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

Hilliam C. Brūzga.
John J. Lowery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

VYRAI!

iena

į!
3

........ ................. i ........~ --------__ —-----
’* a S '

Telephone 76Ž So. Boston. H (

)Dr.F. Matulaitis! I
495 Broadvvay, So. Boston,

Valamlus:
■ Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietą.

i

naujausios 
mados

SIUTĄ
pasiuvame už
$15.00.

Gražios, tvirtos suknios 
ir naujausios mados

KELINES
pasiuvame už $3.00
Jeigu užsisakysit da

bar rudeninį ploščiu, 
tad $25.00 vertės, pa
siuvame už 15.00.

Tikras jusy brolis 
lietu vys

222 Broadvvay
SO. BOSTON.

tik po $9.50

1)0

Tik iki Kale ir Nauju Metu
Męs pardavinėsim šituos laikrodėlius

KALĖDOMS!DOV

«

Męs darydami biznį su lietuviais per daugelį 
metu dabar sumanėm jiems atlygint, parduodami

Cvarantuotus ant 20 metu 
WALTHAM VIDURIAIS

KURIUOS KITI PARDUODA UŽ $ 18.00

vvashington blog.
t. y. namas, kuuriame ran

dasi mųsų 1 rautuve.
3S" Washington st., Boston.

kurie yra gvarantuoti ant 20 metu 

suAmerikoniškaisviduriais 
Kiti juos parduoda po $18.00.

Tai yra Moteriškas Laik
rodėlis, ęvarantuotas ant 
20 metų. Amerikoniškais 
viduriais Parduodam ant 
Kalėdų tik už #9.50.

Gerbiamiejie!
Męs čia neturim užtektinai vietos Jums 

viską apie save išpasakoti, kokį męs turė
jome pasisekimą bėgije 20 mėty. Vienok 
pasakysime Jum apie dalyką taip trumpai, 
kaip galima.

Kadangi męs parduodam geriausius ta
voms pagal žemiausiu kainŲ, kadangi mp- 
sų ta vorai yra gvarantuojami, todėl, jeigu 
jus busit neužganėdinti kokiu nors nupirk
tu daiktu, sugrąžinkit jį atgal, o męs pa
mainysime. Męs taipgi pardodam viską 
ant lengviausio išmokesčio.

Apyrankes
(BRANZALETAI)

Merginos, klausykit!
Dabar pats laikas, kad kiekvienas vai

kinas nupirktu jums apyrankę. Męs savo 
krautuvėje turime didžiausią guolį gražiu 
naujausios mados apyrankių ir parduodam 
už visiem prieinamą prekę.

Neužmiršk musy užduoties ir vardo. 
MAŽAI PELNYT. O DAUG PARDUOT!

Męs pardavinėjam lietuviams Naujoj 
Anglijoj nuo dvidešimties metu ir esame 
pagarsėję gerais tavorais ir pigiomis kai
nomis. Męs parduodam ant išmokesčio 
ir už grynus pinigus daug pigiau, negu 
kiti štorai. Męs, parduodami kiekvieną 
daiktą, kokis jis nebūtu, visuomet gvaran- 
tuojame. Męs turime puikiausi ir didžiau- 
sį suorankį laikrodėliu įvairios rūšies. Jei 
ketini pirkti kur kitur, tai ateik pirma ap
žiūrėti musu tavorą.

Sidabrinius laikrodėlius parduodam 
o().

Krautuve atvira kiekviena diena iki 8 vai. vakaro. 
Musu lietuviszki agentai kurie keliauja po visa apielinke: J. P. Raulinaitis, J. Danielius, V. Stadalninkas.

WASHINGTON JEWELRY CO.,
TELEPHONE; >
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Vietines Žinios
i

/

“Kas galva, tai protas.” 
sako žmonių patarlė. Taip 
yra ir su So. Bostono lietu
viais. Pradėta dabar rupin-* 
tis apie pastatymą lietuviš
kojo namo. Tas seniai, se
niai jau turėjo būt pastaty
tas; bet jeigu jau per apsi
leidimą nepastatyta, tai be^t 
dabar reikėtų visiems prie 
to prisidėti. Vienok kiti ne
tik nenori prisidėti, bet da
gi, lyg tie kurmiai, bando 
paknisti pradėtąjį darbą, ar 
nesugrius jisai. Jiems kažin 
kodėl tai išrodo tas namas 
nereikalingas, o gal net ir 
baisus. Tie žmonės yra tik
rais kurmiais. Kas prakil
nesnio, kas kulturiškesnio, 
jiems tas nesuprantama; 
jiems daug maloniau įlisti 
kur į tamsų urvą, kur nesie
kia nė saulės spinduliai, nė 
tyras oras įeiti negali, ir ten 
giedoti: “Kas nor panai Ma
rijai služyt, ir jos asablyvu 
milasnyku būti.”

Štai viepas iš tokių atžaga
reivių rašo į “Žvaigždę” iš 
So. Bostono korespondenci
ją, perspėdamas katalikus, 
kad šie neapsigautų prisidė

dami prie tautiečių ir socija
listų statomojo namo. Jis 
jau persigando ir kitiems no
ri tą baimę įkalbėti.

Ištikrųjų gi čia nėra nė 
tautiečių, nė socijalistų? Čia 
yra tik lietuviai darbininkai, 
kuriems rupi turėti bendrą 
savo namą. Jeigu jie pasi
statė sau bažnyčią, tai sve
tainę taipgi gali pasistatyti. 
Ir pasistatys. Bažnyčią sta
tyt juos niekas nevertė, o 
svetainę statyti verčia gyve
nimas. Namas reikalingas 
susirinkimams; jis reikalin
gas teatrui, koncertams ba
liams. Namas bus musų 
centru; jis bus mums ir mu
sų vaikams mokykla. Atė
jus nedėldieniui dabar lietu
vis darbininkas neturi kur 
išeiti, kad linksmai sau lai
ką praleisti, arba ko pasimo
kyti. Turint gi savo namą, 
ten bus galima kas vakaras 
parengti prelekciją, koncer
tą, diskusijas, teatrą, šokius 
ir 1.1. Tas suteiks mums pro
gą ne vien tik pasilinksmin- i^(^vo^atas 
ti, bet lavintis ir vienytis.

Katalikas.

t

Mike Paliokas.

įKE.e.eoijjjs's.
uždetojas.

TIKĖKIT IR ATSIDUOKIT TIKTAI TAM
kuris juodu ant balto ir su teisingo turinio paliudijimais, gali Jums darodyti savo veikimus ir ne abejotinus tame faktus. 
Tušti apgarsinimai, tikrinimai ir savegarbinimai. visuomet yra be vertes, nes kitį turi mus išgirti, dėlto klausykim ir tėmi- 
kiiu žodžius mųsų Tautiečių ir apsvarstykim pątis Jų pripažinumus.

Paveskime savo sveikatą tiktai tiems daktarams, kurie jau ne vienam sveikatą sugražino ir ne vienam gyvastį išgel
bėjo, o ne bandykim ješkot pageltos pas nežinomus, savegarbinančius daktarėlius.

Dėlto Aukšti Daktarai Gydymo instituto, “The Collins New York Medieal Institute*', kuris yra didžiausiu ir garsin
giausių visoje Amerikoje, galsuteikti darodymus savo darbavymosi, o kuriems ligių, nėra visame" pasaulėje, kadangi tą 
liudija tūkstančiai tvirtinimo ir padėkos laiškų, iš kurių norints keletą čionais patalpinta.

Per tai skaitykit ką mųsų Tautiečiai rašo:

Br ingus Daktare!
Už iš gydymą manęs teip gerai ir 

skubiai iš gana svarbios lytiškos li- 
I gos, ne randu 
1 žodžių išreikšti 
I savo deki-igu- 
■ mo, o tai ačiū 
i geram Jųsų ta- 
I me pasišventi
mui ir augštam 

i daktarišku i 
mokslui. Visa- 

! dos ir kiekvie- 
' nam savo drau

gui pranešiu, jok geresnio Daktaro, 
kuris su tokiu atsidavimų ir sąžiniš- 
kumų ligonį gydytų, ne galima atra
sti. Lieku su puikiausiais dėl Jųsų 
linkėjimais ir dėkingu ant visados

Mike Paliokas
358 Helen Street, McKees Rocks, Pa.

AR TURI:
Vidurių ligas, užkiete- 

jinią, nedirbimą, skilvio, 
II gaivos skaudėjimus, reu

matizmą. odos ligas, šir
dies ligas, inkstų ligas, 
kepenų ligas, hemoroidas 
(prietvari). škrufulas, 
nerviškus nusilpnėjimus, 
plaučių ligas, slogą pilvo, 
neuralgią. žarnų ligą, 
slogas nosies ir gerklės, 
bronchitis, asthma. para- 
ližą, akių ligas, ausų li
gas. patrukymą, pūslės 
ligas, visokius išbėrimus 
ir šašus, kirminus, ir vi
sokias lytiškas ligas, ar 
vyriškas, ar moteriškas, 
šviežias, arba chroniškas.

Prisiųsk tuojaus 10 centų 
markėmis, apturėsi gar
singą knygą Dr E. C. 
Collins. “ Vadovas in 
sveikątą’’. Ji yra būtinai 
reikalinga kiekvienai šei
mynai.

140 W. 341h Street - York City!
Ofliso valandos: šiokiomis d;eno-nis nno IO 6 vai, po pietų Nedeldi, ni- .s ir šve> ta<T<-»«b?:s »—■' ’ v-1 ’ o rierii. Uto> > '

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikata, kreipdamiesi ypatiškai, ar laišku prie Daktaro S.E. Hyndman
Viriausio medikališko direktoriaus THE COLLJNS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE— — --------- — — _ — ------- — \

Gnodotinas Daktare!
Širdingiausiai ačiū Jums už sugra- 

žynimą man sveikatos, kurią atgavau 
vartodama Jųsų 
didelės vertės 
vaistus. Kitį dak
tarai ne galėjo 
manęs išgydyti 
per ilgus metus, 
bet Jus tą sutei
kėt gana skubiai 
ir pasekmingai.

. .J Užsiseuėjnsis 
Mrs. P. Laganie n e reomatizmas, ke
penų (jaknų) ligą ir užkietėjimas vi
durių, kurie mane kai.kino ilgąlailą. 
jau dabar apleido ir šiuora laikų, jau
čiuosi visai sveika, tvirtai tikėdama, 
jok likau Išgydyta ant visados. Per 
tai kiekvienam, reikalaujančiam pa
galbos ligoje užtikrysiu. jok esate ge
riausiu Daktaru pagaulėje. Lieku aut 
visados dėkinga ir priel i ki

Mrs. Paulina La<-an:ene, *
1 'irus'. N. Y Į

OA

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

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

228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.

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

BRCNDZA & CO..
106 VVillimsburg, Brooklyn, N. Y.

y
DABAR LAIKAS: MA’JDCKITES V:?’!

Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 
kostumeriam=, kad .'š per’’ė'i’n..t r.-ve krruti'vę ’š brooklyn 
N.Y. in SCRA.'~CN PA. ar: rr j.t ; anuoto „ kurioje
yali» gauti lAlBOP^Tk LAIKROhTtiJ. lE>įwct!’lI T'Klli .'‘SO" 
<ALČ!\T. KOMPš.'T’, Puikiausiu '-i.n, įi.b. iKRUSu,
• li, TKJdC. mv.mxa7l.\U ir ucugybe visokiu muzikaiišku instru-

i <*rnv>' cn‘\s in n 7 S r* 1. rak»rp.

Westem avė. pasirodė auto
mobilius, kurio savininkas, 
privažiavęs netoli mažos Mar- 
garetės Yegerson, pasiūlė 
jai cukrinių. Kada mergaitė 
prisiartino, jis įsisodino ją 
automobiliun ir tuoj išnyko.

Pavogtos mergaitės tėvai 
yra persiskjTę. Motina gy- 
gena Bostone, o tėvas New 
Yorke ir esąs labaijturtingas. 
Spėjama, jog mergaitę nusi
vežė pats tėvas. Vienok poli
cija sukruto gaudyt vagį.

Šiomis dienomis iš Bosto
no "prieplaukos deportuota 
tūla Alvedia Kaprelian, 17 
metų moteris, už tai, kad 
slaptai įvažiavo per Kanadą 
į Jungtines Valstijas turėda
ma trachomą. Atgažiavus ji 
čia tuoj ištekėjo už Amerikos 
piliečio. Buvo manyta, kad 
tas apsaugos ją nuo deporta
vimo. Bet valdžia sužinojo ir 
deportavo. Su jauna mote
riške išvažiavo kartu ir vy-

kė, kad sykį ji ištekėjo už 
šios šalies piliečio, ji pasilie
ka piliete ir deportavimas, 
kaipo tokios, yra nelegališ-

Pas juodveidį Taylorą, po kas. Emigracijos komisijo- 
No. 58 Middlesex st., polici- nierius Billings ant to atsa- 
ja padarė kratą, jieškodama kė, kad tiesos aiškiai parodo, 
kokaino. Ir visai netikėtai į<® jaunoji moteriškė negali

• - būt Amerikon Įleista, kol ne-pnes policijos akis pasirodė • d
baisus paveikslas: prie sienos _____
prirakinta balta moteris, ii- Referatas,
gai jau nieko burnoj neturė- Gruodžio 18 d., t y. atei- 
jus, vos tik gyva; kūnas jos nančioj nedėlioj Žmonių Uni- 
visas buvo sudraskytas ir versitetas rengia antrą viešą 
pramušta galva. Tai buvo va^> Jus skaitymas 
juodveidzio pati. Policija gamtoje. Skaitys
negrą tuojaus areštavo. Jis s. Michelsonas. Susirinki- 
dabar kaltinamas už tris pra
sižengimus: už laikymą ko
kaino, už turėjimą prie sa
vęs užtaisyto revolverio ir už 
žvėrišką kankinimą savo pa
čios. Už kiękvieną prasižen
gimą teisėjas uždėjo ant jo 
atskirą kauciją taip, kad iš 
viso kaucija pasidarė $1,300.

buvo sudraskytas ir versitetas rengia antrą viešą 
ita galva. Tai buvo ^karą, kur .bus skaitymas 

“Žmogaus užka
riavimai gamtoje. Skaitys 
_. ___ lelsonas. Susirinki
mas prasidės nuo 7:30 vaka
re. įžanga visiems dykai. 
Kas norės priširašyti prie 
Žmonių Universiteto, tad tą 
vakarą galės būt prirašytas 
Referatas bus skaitomas po 
No. 339 Broadway, So. Bos
ton.

Kliubo susirinkimas.
Ateinančioj nedėlioj, gruo

džio 18 d., nuo 2 vai. po pie- 
+ .k „7.7 tų po No. 339 Broadway bustoli nuo Bostono, likos pa- So/gostono Liet. Ukėsų 
pavogta 8-mų metų mergai- Kliubo susirinkimas. Visi 
tė. Žmonės, kurie matė, pa- nariai malonės susirinkti, 
sakoja, kad tuoj po pietų ant Rast. J. Pavilonis.

Gruodžio 13 d. Lynn’e, ne-

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno. Likierių
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SPECIA AIŠKUMAS.

366 Second So. Boston. Mass

ir

menv:. Geru visokžo skyriaus rRikAVOJUTi MASfflUKiU. FCTCGRAFU03IS. GU-
uTAttl.. iSiviiii-J. :r MA_. A-a..'.Gij, visokiu gražiu POLESIU gromatems rašyti su 

•ai.inu.-iais apsl aityinais i.-dair.'mis su drukuotals aplinkui konvertais TEŽą uz 
k-., 5 tuz. - ST.Ofl, Perku"'', '.ms 1.000 už S6.C< 1’eiUVSKA ?!?!RA arba SVOTAS RAŠTAS 

ir .-.aujo t<.Tamer.t J u< tu-nši:omis lituzemis pusi. 1_A~. drūčiai apdaryta, su 
prisiurtimu SS. 00. Jai l atras neturit mar.o didelio KATALOGO No 3 

t x pr-~e;kalsuk:t šiandien: prisiusdami tikrų savo adresą ir už 5c.
tvarkę gausit ii s-.i 456 paveikslais ir 1.(00 naudingu daigtu. Aš 

\ gvaranttioju, kad mano tavoras pirmas klesos, o prekės pigesnės 
\ kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana- 

" ®os kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties 

•>o adresu: M. K. W1LKEW’<'® . Nr..Pn>ri-’«. iCRANTON

**&(*.*. MM MMMMMMMMMMMM

BALZAMAS PLAŪGZIAMS
GREITAI SULAIKO VISOKĮ KOSULĮ.

Severos gyduoles daro ta, ka kitos tik nuduoda, buk daro.

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

Kiekvienas kosulys pritaiso kelią visokioms kvėpavimo 
organų ligoms.

-----— KAM KOSĖT?

liH; Iii
Rcsiszkai-Amerikoniszka g 
■^Linija. s—Vienatine be persedimo tarp g 

Amerikos ir Rusijos.
RUSIŠKI P AUTINIAI LAIVAI

Išplaukimas laivų.
Laivai Iš Liepojaus New Yorko 
Kursk ----- Lapk. 19 TO K
Birma *Lapk. 19. Gruod. 10 ., 
Rossia Gruod. 3. Gruod 24 ..
Kursk Gruod. 17. Sausio 7'II 
Birma Sausio 3. Sausio 21., 
Prekės laivakorčių (šifkorčių). įtj 
I Roterdamą: I Lienpjų:
831.00 — III kliasos — $38.00 
833.00—pagerinta kliasa—840.00 
843.00 — II kliasa B — -850 00 
$50.00 — II kliasa A — -860.00
Prekė laivakorčių iš Liepojaus. M*
III kliasa 43.50 II kliasa 57.50 
ir po 4 dol. pagalvinių mokės- 
čių Amerikoj, 1 kliasa 62’50.
Su smulkesniais rvikalais kreip- 
kitės prie vyriausiųjų atstovų. i>eo 

A. L JOHNSON & CO. g 
Gen. Pass. Agent, •->

27 Broadway, New York, N.Y.
sihhib

Kaina $ I .OO

*

£

s

>

g E
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. Tčmyk, 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.

SEVEROS GYDUOLES
Inkstams ir jaknoms

atnesza geriausias pasekmes prie 
gydymo jaknų, taipgi inkstų ir orga
nų šlapinimosi. Ženklu tų ligų yra: 
išbalimas, skuros geltonumas, sustin
gimas kojų o taipgi ir visu kaulų, 
skaudėjimas kryžiaus ir deginimas po 
nusišlapinimui.

Kaina HOc. ir $ 1.00.

Teisingas daktaro patarimas dykai

TEMYK! TEMYK!
Lenkiškai-rusiškai lietuviškas Aptie

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

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

1 
L

Puikiausias Lietuviškas

SALDINAS k RESTORACUA
kart} pas mui atsilankys.

To niekad nesigraudya: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

L ozo ws k i & Yudeiko ir Co
3o4 Broadvay ir 259 D. St., 

South Boston, Man-

* I 
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.!

Sav ninkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit feikalauti ir per laiškus, o* 
mjs perezpresą gyduoles prisiusi m

•rejĮjtsnj i^ųnmisns ųpdi

OBE samių uoitapMttZ
..

W. F. Severą Co.

3S0M M3ONVXTIV 
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