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Visiems “Keleivio” skai
tytojams ir draugams lin
kini linksmu Kalėdų ir lai- kach įnirtusi minia žmonių 
mingų Naujų Metų. įmetė į ugnį padegėją, kuris

Redakcija ir Išleistuvė. buvo įtariamas kelių namų
-padegime.
1 Intendantų darbai.

Su intendantų juodais dar
bais jau taip visi apsiprato, 
jog tame atvejyje vargu ką 
galima nustebinti, bet pas
kutiniai darbai Kijevo inten-

Už padegimą.
Kijeve bažnytkiemyj Dac- Į

įmetė j ugnį padegėją, kuris

Telephone:
So. Boston 935-L. Metas VI.

IS RUSIJOS.
Nepaprasta byla.

Krokąvoj rugpiučio 8 die- dantų stačiai atrodo negirdė-: 
ną Stanislovas Trudnovskis ■ tais, 
užmušė Stanislovą Rybaką, Išrinkta tam tyčia komisi- 
kaipo šnipą. Užmušėjas liko ja apžiūrinėjo kariumenės 
areštuotas. reikalams visokių daigtų san-

Pas tardytoją Trudnovskis dėlį. Bežiurinėdami vieną 
paaiškino, jog Rybakas Len- krautuvę, kurios užvaizdą bu
ki jo j prigulėjo prie darbinin- vo didelis činauninkas, Le
kų sąjungos, podraug buvo čevskis, 60 metų senis, jau 
ir slaptosios policijos agentu. 30 metų tarnavęs intendan- 
1907 met. atkeliavo Kroką- tu, patėmijo kampe krūvą 
von ir savo darbą varė toliau, šiaudų. Paėmę tuos šiaudus

Dabar Krokavoj buvo tei- į šalį užtiko laiptus po žeme. 
Siamas Stanislovas Trudnov- Nulipus tenai rado daug vi
skis. šokių daigtų, kurių kaina ne- .... , x .................. j .

Užklausus teismo pirmi- ša į keliolika tūkstančių rub- 
ninkui, ar jis prisipažįsta lių. 
kaltb, Trudnovskis maž-daug Ant rytojaus užvaizdą Le- 
taip atsakė: . čevskis nusišovė, palikdamas

—Aš su brauningu rankoj raštelį,kame prisipažįsta kal- 
šventai prisiekiau, jog busiu tu ir pranešė, jog po žeme y- 
ištikimu partijai, 1905 ir 1906 ra kita skylė į daržą, per kur 
metuose aš buvau vienu iš išimdavo vogtus daiktus, 
veikliausiųjų narių tautiško
sios darbininkų sąjungos Var- 
šavoje.

1909 metuose mane areš
tavo. Ką aš pergyvenau ka
lėjime-sunku išpasakoti žo
džiais. Mane mušė, mušė be 
pasigailėjimo.

Teismas dar atidėjo šitą 
bylą iki ateinančių metų va
sario mėnesio, kad per tą lai
ką susekti, ar užmuštasai 
Rybak ištikrųjų buvo šnipu, 
ar ne.

Už gerus darbus.
Ekaterinoslave tūlas jau

nikaitis Budilenko pastojo į 
kalėjimą ant tarnystes, ma
nydamas šiokiu ar tokiu bu
du suteikti pagelbą politiš
kiems prasikaltėliams, sėdin
tiems kalėjime.

Laike tarnystes jis kali
niams atnešdavo laiškus ir 
šiaip jau stengdavos paleng- i 
vinti jų būvį, bet galop val

Pripažinimas Pijaus IX 
šventu.

Laikraščiai praneša, kad 
I katalikų bažnyčia ketina pri- 
skaityti popiežių Pijų IX-tą 
prie šventųjų.

Priskaitymas žmogaus prie 
šventųjų musų gadynėj nėra 
jau taip lengvas daiktas, kaip 
tai būdavo seniau. Reikia 
tame tikrų stebuklų ir... fak
tų. O kad Pijus IX mokėjo j

j parodyt stebuklus, faktai y- 
ra. Esą, kada jis nebuvo da 
popiežium, stebuklus jau da
rydavo: tūlas kūdikis, kuris 
pirma da nekalbėjo, pamatęs 
Pijų sušuko: “Papa, papa.” 
Dvasiškija aiškino, kad tie 
žodžiai nereiškia “tėvas, tė
vas,” bet—“popiežius, popie
žius.” Ir Pijus liko vėliau 
popiežium.

Nors tai žodžiai buvo 'ku-

I

IS AMERIKOS.
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tyta stebuklingumas. Apart 
to da, Pijus IX buk tai išsi
taręs, kad Leonas XIII bus 
išrinktas į popiežius. Na, ir 
tas pranašavimas išsipildė. 
To jau ik valios užteko, kad 
pripažinti popiežiuj Pijų IX-tą 
stebuklatvėriu, o kaipo to
kis, žinoma, turi būti šven
tas.

Pijus IX popiežiavo nuo 
1846 mėty iki 1878. Laike 
jo popiežiavimo buvo pripa
žinta Panelės Švenčiausios 

sisekėsučiupti vagį Jarošen- -nekaltas prasidėjimas” ir 
• popiežių “neklaidingumas,” 

tik ant nelaimės tame pat 
laike nupuolė svietiškoji po-

Už arklių vogimą.
Bažnvtkiemyj Čertoreiko- 

je, Černigovo apskritije, daž
nai ukininkŲ prapuldavo ark
liai.

Pagaliaus ūkininkams nu-

go iš Sibiro. Antru k artu nu
stvėrę vagį, gerokai apmušę,. 
tarėsi, ką su juom padaryti. 
Vienas iš valstiečių išsitarė, 
1 ad jį reikia nubausti turkų 
bausme.

—Kaip tai? sušuko kiti. 
— Pasodvti ant kuolo! 
Tasai sumanymas visiems 

patiko.
Ir nelaimingąjį arkliavagį 

vinti jų būvį,liet galop vai- pasodino ant kuolo...
džia jo darbus susekė ir da- Ant rytojaus rado Jaro- 
bar teismas pasmerkė jį pu- šenko negyvą sėdintį ant 
santriems metams kalėjiman. kuolo...

Vėtros Pietinėj Rusijoj.
Pastaruoju laiku ištiko la- ■

bai didelės vėtros pietinėj mas Bril kuom tai nusidėjo 
Rusijoj. ir pasislėpė. Ilgai valdžia jo

Ypač jos siautė miestuose: jieškoio, bet surasti negalė- 
Ascnabade, Astrachane, Ode- jo. Tik šiais metais pasise- 
soj, Berdenske ir kitur. kė jį surasti. Pasirodė, kad 

Nekuriose vietose neapsi- jis penkis metus sau ramiai 
ėjo be aukų ir didelių nuosto- tarnavo Maskvoj, kaipo ste
lių. ties bufetčikas.

Astrachane jūrėse, ištikus Didžiai jis nustebo, kada 
audrai, paskendo daugybė jį atėjo areštuoti, nesą kaltu 
laivų darbiniku. save nepripažįsta.

Azovo jūrėse paskendo gar- Beto tą suėmimo dieną tu-
laivis “Ilija Prorok,” ant rėjo būti šliubas.
kranto vanduo išnešė liku- Paprašius, kad leistų jam 
čius laivo ir lavoną vieno ju- apsivesti, policija sutiko ir 
rininko. Likimas kity ju-su dviem žandarais nuėjo į 
rininkų nėra žinomas. bažnyčią...

Daig pajūrinių kaimy už? Po" šliubo jį pasodino kalė- 
lieta vandeniu. ; jiman. '

ko, kurį nutarė ištremt Sibi
ran.

Praslinkus gi kiek laiko ir 
vėla atsikartojo vagystės :pa- piežiaus galybė, o nuo nu
sirėdė, kad Jarošenko pabė- puolimo svietiškosios galy

bės, pradėjo smukti ir dva
siškoji įtekmė. v 
Plėvės užmušėjas nusižudė.

Į Londoną telegrafuoja, 
kad M. Sasanov, kuris liepos 
28 d. 1904 m. užmušė vidaus 
dalykų ministerį Plėvę, per
eitam utaminke kalėjime nu
sižudė.

Kaip valdžia praneša, ka
lėjime buvo susekta, kad ka
liniai rengiasi prie geros pro
gos, šturmu išsilaužti. Pada- 
daryta krata ir vadai to su
manymo buvo pakarti. Nors 
už kalėjimo sienų niekas apie 
tai nežinojo, bet kaliniai pa
kėlė prieš tai protestą. Trįs 
vyrai, išreikšdami tą protes
tą, suardė sau rankų arteri
jas ir mirė nuo kraujo nubė- 
gimo, o kiti trįs, tame skait
liu je ir Plėvės užmušėjas, nu
sinuodijo morfinu.

Skerdynė Syrijoj.
Jeruzalemas. — Skerdynė 

tarp turkų ir buduinų (Syrijos 
tyrų gyventojų) nesiliauja. 
Buduinai užpuolė 15 d. gruo
džio ant miestelio Elkerak ir 
išskerdė visus turkus valdi
ninkus, išplėšė jų turtą ir su-

Po šliubo į kalėjimą.
Varšavoj 1903 m. Vilhel-

ir pasislėpė. Ilgai valdžia jo 
jieškoio, bet surasti negalė
jo. Tik šiais metais pasise-

.X

Kanados farmeriy susiva
žiavimas.

Ottawa,Ont.— Pereito j są- 
vaitėj įvyko čia Kanados far- 
meriy susivažiavimas. Pri
buvo iš visy Kanados kraštų 
1,000 turtingų ūkininkų, kad 
priversti valdžią pasirūpinti 
jy reikalais: panaikinti ant 
ūkio įrankių muitą ir užvesti 
geresnius komercijos ryšius 
su Jungtinėmis Valstybėmis.
18,000,000 bakterijos prieš 

\ teismą.
New York.—Valdžia pa

traukė prie atsakomybės tū
lą S. Rosebracką užtai, kad 
tas pardavinėjo kepėjams 
šaldytus kiaušinius. Ištyri- 

I mas parodė, kad vienam to
kio kiaušinio kubiškam cen
timetre yra 18,000,000 bakte
rijos, kuri bus pristatyta į kri- 
minališką apskričio teismą.

< Vienas kubiškas centimet
ras, tai maždaug pusė siuva
mojo antpirščio.

$120,000 už indus.
Chicago, III.—Viena auk- 

soriy firma išsiuntė dabar iš

Ekspliozija ant stoties; 
žmonių užmušta, 200 

sužeista.
New York. — Gruodžio

d. apie 8 vai. ryte ant cen- 
trališkos stoties, kur išdirba 
elektros pajiegą, atsitiko bai
si ekspliozija: 13 žmonių li
kos užmušta, o apie 200 su
žeista. Trenksmas buvo toks 
didelis, kad visoj apielinkėj 
susiubavo žemė ir nuo oro 
spaudimo išbyrėjo langų stik
lai.

Policistas Joseph Touney, 
kuris tą atsitikimą matė, sa
ko:

“Skersai gatve ėjo daug 
vaiky į St. Patrick’s mokyk
lą. Pamatęs, kad ateina gat- 
vekaris ir šaiij jo automobi
lius, aš paėmiau dvi mergai
tes už rankučiy, kad sulaikyt, 
kol pereis karas.

“Staiga po mano kojom 
susiubavo žemė ir,rodos dan-

degino visas valdiškas įstai
gas. Vis tai daroma vardan 
tikėjimo.

Gruodžio 17 d. turkų ka- 
riumenė užėjo ir išskerdė 
1,000 suviršum buduinų.
Princesa socijaldemokratė.

Vokietijos Vuertembergo 
karalystės princesa Polina į- 
stojo į socijaldemokratų par
tiją.

Motina princesos Polinos, 
Milda 1878 metuose gydėsi 
pas daktarą Vilimą. Prie 
sergančios motinos Polina su
sipažino su Vilimu ir taip jį

i pamylo, jog neveizdint prieš- 
i taravimui karališkos gimi
nės, 1880 metuose ištekėjo 
už jo.

Princesa Polina jau nuo 
seniai labai interesavosi poli- 
ka ir po įtekmė savo vyro— 
šocijaldemokrato virto taipgi 
į socijaldemokratę. Toji prin
cesa dar ir tuomi įžymi, kad 
apsiėjime su “žemesniais” 
žmonėmis yra labai švelni ir į 
nesidabina, o nešioja kaip 
paprasta moteriškė.
Pirmasis “zuikis” orlaivyje. ^us Padėjo pulti žemyn. Tas 

XT x r -o i i • • atsitiko labai greitai. Aš ne-Nepertoli Berlyno orlaiviu . * namislvti čia i New Yorkj* vis^ eil^
Parsevalio įskilus 2o zmo- turėjau laiko ne pamisiyti, , • d , • • ,
nems gan augštokai nuo že- kas su manim darosi. Tos ? *’ .
mes—iš kur-tai pasirodė pa- dvi mergaitės buvo ištrauk- J1me^ai kaip buvo uz- 
sislepęs žmogus ir, priėjęs tos iš mano rankų.
prie orlaivio kapitono, tarė: “Aš tik pamačiau, kad vie- 

Atleiskit! Mano pavardė mproaitės nutrauktos Haze. Nepykit ant manęs, nos . mergaites nutrauktos 
jau dabar vėlu, juk laukan Jau kojos. As pats gi sukiau- 
nebeišmesit”. si, kaip vijurkas. Aš aiškiai

Pasirodė, jog Haze tai or- mačiau, kaiu vaikai ir žmn. 
laivių darbininkas, labai už- nės lekia oru, bet pagelbėt 
sigeidęs palakioti oru, pasi- niekam negalėjau.”

' 1 us Kitas vėl pasakoja:
“Aš valgiau namie pusry

čius, kaip staiga pasigirdo 
koks tai trenksmas ir aš ta
pau išmestas iš kėdės. Kur 
pasidėjo kavos puodelis, ku
rį aš toj valandoj turėjau 
rankoj, aš nežinau. Aš ma
niau, kad tai žemės drebėji
mas. Tuotarpu iš langų iš
byrėjo visi stiklai.”

Ekspliozijos priežastis tik
rai da nežinoma, bet spėja- 

i ma, kad pirma ekspliodavo iš Toronto. Kompanija ati- 
gazas, o paskui ugnis pasie- duoda streiklaužiams visus 
kė dinamitą, kuris netoli nuo pinigus, kiek tik jie per die- 
tenai buvo sudėtas, nes po ną surenka, bet seniems dar- 
pirmai ekspliozijai tuoj buvo j bininkams algos neprideda, 
kita. Tokiu budu streiklaužiai su-
Policija šaudo streikuojan- renka P° $20 ir $25 į dieną.

n '

slopė orlaivyje ir tik pakilus 
augštyn, kaaa jau jo išmesti 
negalėjo—pasirodė aikštėn.
Salos paskendo—500 gyven

tojų prigėrė.
Port Limon, Kosta Rika.— 

Gruodžio 19 d., netoli nuo 
Salvadoro, laike smarkaus 
žemės drebėjimo paskendo 
kelios salos ir nemažiau kaip 
500 gyventojų pražuvo po 
vandeniu.

Ant rytojaus žemė vėl su
drebėjo ir paskendusių salų 
vietoj jūrių paviršius pradė
jo virte virti. Vanduo pra
deda išmesti jau lavonus.

Apie San Salvadorą. Vidu
rinėj Amerikoj tokių nedide
lių salų, ant kurių gyvena 
daugiausiai žvejai, yra labai 
daug. Dabar tų salų gyven
tojai labai nusiminę ir bijosi, 
kad nepatiktų toks pat liki
mas ir juos.

Po žemės drebėiimui ant 
jūrių paviršiaus išplaukė dau
gybė ligšiol nematytų sutvė
rimų, daugelis iš jų buvo ap
svaigę, o kiti visai negyvi ir 
milžiniško didžio. Žvejai 
daug jų išvežė ant krašto.

Įdomi byla.
Sausio mėnesij

sakyti ir kaštuoja $120,000. 
Indai priklauso buvusiam se
natoriui W. A. Clarkui iš 
Montanos ir bus vartojami 
jo rūmuose ant Fifth avė., 
New Yorke, kuriy išpuoši
mas kaštuoja $7,000,000.

, Už tuos pinigus buty gali
ma metus išmaitinti 45 tūk
stančius darbininky.

Studentai kaipo streik
laužiai.

Winnipeg, Kanada. — Su
streikavus čia gatvekariy 
darbininkams, jy vietas užė
mė universiteto studentai. 
Panedėlij 40 gatvekariy bu
vo paleista į darbą ir strei
kuojantieji darbininkai tam 
nesipriešino. Keturios de
šimtis streiklaužių atvažiavo

Roma. — Sausio mėnesij 
prasidės čia 33-jų “Camorra” 
draugijos vadų byla. Toj by
loj dalyvaus 116 advokatų ir 
1.000 liudininkų.

“Camorra” yra slapta drau
gija, kurios nariai per tero
rą išgauna iš gyventojų pini
gus, o už neišpildymą jų rei
kalavimo keršija padegimais, 
užmušinėjimais ir 1.1.

čius darbininkus.
Chicago, III.—Gruodžio 15 

d. policija vėl vieną rubsiu- 
vį nušovė, o keliatą sužeidė, 
vieną iš ty mirtinai. Kaip 
laikraščiai praneša, rubsiu- 
viai turėjo ant Bloomingdale 
ir Girard gatviy susirinkimą 
ir čia juos užpuolė gauja uni
formuotų žmogžudžių, o 

! da darbininkai nenorėjo 
siduoti, pradėjo šaudyt.

B. Kuppenheirųer <V
dirbtuvėj dirba streiklaužiai. 
Jų policija netik nešaudo,bet 
palydi į darbą ir namo ir rū
pestingai saugoja tą dirbtu
vę.

ka
pa-

Co.

Milijonierius nusižudė.
St. Louis, Mo. — Pereitoj 

sąvaitėj nusišovė čia milijo
nierius Philip Medart.
49 mėty moteris — motina 

28 vaiky.
Newcastle, Ind.—Baigiant 

49 metus, tūla p. Bonner’ie- 
nė pagimdė 28 Kūdikį. 21 iš 
jos vaiky gyvena, o 7 mirė.

Ekspliozija kasykloje.
Denver, Colo.—Keturioli

ka myliy atstu nuo čia, Ley- 
den’o anglių kusvkloj atsiti
ko ekspliozija ir užgriuvo 12 
darbininky. Spėjama, kad 
gyvas iš jy neliks nė vienas; 
jei ne užmušė juos ekspliozi
ja, tai jie gyvi turėjo sudegti.
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PERŽVALGA
Dviaešimtas amžius — tai 

amžius dideliy išradimy ir 
revoliucijy. Jeigu draugija 
eis tokiais žingsniais pirmyn 
ir toliau, kaip ėjo ligšiol. tai 
šito amžiaus pabaigoj neliks 
nė vieno sosto, nė vieno ka
rūnuoto Dievo pateptinio. 
Taipgi galima tikėtis, kad 
dvidešimtas amžius palaidos 
paskutinį Dievo atstovą—po- 
piežiy, o sykiu su juo palai
dos ant visados ir tikybą. 
Dabartinis dalyky stovis Eu
ropoj aiškiai mums parodo, 
kaip daug ji nupuolė bėgi j e 
paskutiniy keliu mėty. Fran- 
cuzijoj iš mokyklos išmesta 
biblija ir tuomi užkirsta ku
nigijai kelias prie augančios 
kartos. Portugalijoj da ge
riau pasielgta: į 24 valandas 
ištremta visi vienuoliai; ten 
su tikyba viskas jau užbaig
ta. Dabar popiežius kovoja 
da su Ispanija, nes ir iš čia 
juodas mokslas jau vejamas 
laukan. Bet tegul tik Ispa
nijoj išsiverš revoliucija, tai 
į 3 dienas tenai neliks nė vie
no kunigo. O revoliucijos 
reikia laukti kasdieną. Ita
lija taipgi neilgai temiegos. 
Dabar iš Portugalijos dva- 
siškija subėgo Ispanijon, o 
kada iškils revoliucija ir čia, 
ji bėgs Italijon, bet kur ji 
bėgs paskui iš Italijos?...

suomet -traukia žmogy pada
lyti žmonijai ką-nors naudin
go. Argi socijalizmui įvy
kus ta idėja pas žmones ga
lėtu išnykti? Ant to galima 
tik tiek atsakyti, kad pasau- 
lije viskas tobulinasi, o dau
giausiai žmogaus protas, o iš 
to galima spręsti, kad atęitij 
žmogus bus daug ideališkes- 
nis, negu dabar.

nuomonės. Protingas žmo
gus negali paniekinti nė mo
teries, kuri atlieka gamtos 
priedermę arba padeda at
likti ją vyrui. Jeigu tas su
teikia jai smagumą, tai ka
me čia gali būt prasižengi
mas?

AR IŠTIKRUJŲ MUSŲ 
''KUNIGAI PEIKTINI?

“The Geographical Jour- 
nal” praneša, kad Naujoj 
Gvinėjoj atrasta ligšiol da 
nematytos rasos žmonės. Gy
vena jie kalnuose, mažo ūgio, 
bet išrodo gražiai. “The 
Current Literature” paduoda 
šitokią ištrauką:

“Kapitonas Ravvling iške
liavo į kalnus. Staiga ve
dantis jį tenbuvis išdavė kei
stą balsą ir šoko pirmyn. 
Kapitonas išvydo lyg dvi 
kiaules, bet tuoj pasirodė, 
kad tai buvo du žmonės, ku
rie po ilgo besivaikymo krū
muose tapo sugauti. Kapi
tonas davė jiems po cigare- 
tą. bet niekaip negalėjo pri
versti juos rūkyt. Be abejo
nės jie manė, kad tai užnuo
dyta. Jie buvo visai nuogi, 
išskiriant kepures ir prijuos
tes, kurios buvo nupintos iš 
žolės. Vienas buvo 4 pėdu 
ir 3 coliu ūgio, kitas buvo 
trim coliais augštesnis... Jie 
klūpčioja, kaip katės... Mo- 
terįs pas juos dirba, Kaip 
vergai, kuomet vyrai bastosi 
aplinkui arba sugulę taukia, 
kol moterįs atneš ką-nors 
valgyt. ’ Visi nešioja prijuos
tes, tik labai maža dalis vaik
ščioja visai neprisidengus. 
Neišpasakytas daigtas, kaip 
tie žmonės mys bijosi.”

Vėliau kapitonas Ra\vling 
atradęs j y.gana daug. Jie 
gyvena daugiausiai palei u- 
pę.

Dabar kukigėliai turėty 
išaiškint, kas tuos žmones 
sutvėrė.

Pastaruoju laiku vis tan
kiau ir tankiau girdėt nuo
monė, kad mokslas veda 
žmoniją prie ištvirkimo. To
kia nuomonė yra pasėta mus 
kunigėliu. Mat, žmogus ži
nodamas, kad mokslas yra 
toks pavojingas daiktas, vi
suomet nuo jo šalinsis,o dva- 
siškiemsiems vadovam to tik 
ir reikia. Ypač nurodoma, 
kad socijalizmui įvykus vis
kas turės pulti. Apie tai jau 
net ir socijalistai pradėjo 
diskusijas vesti. Dabar, gir
di, gyvenimas verčia žmogy 
protauti, todėl atsiranda ir 
dideli išradėjai; bet visiems 
juk žinoma, kad kiekvienas 
žmogus yra linkęs tinginiau
ti, ir jeigu reikalas jį nespirs, 
jis nekuomet nenorės save 
vargint.

Tokis nuomoniavimas yra 
klaidingas. Praktika mums 
parodo, kad juo daugiau žmo
gaus protas išlavintas, tuo 
didesnius jis tveria idealus. 
Paimkim tik tokį orlaivinin- 
ką Johnstone’ą kuris neseniai 
užsimušė. Ar jį vertė kas 
prie to pavojingo amato? Jis 
gerai žinojo, kad ne šiandien 
—tai rytoj, o visgi užsimuš. 
Bet kilti į padanges—tai bu
vo jo idealu, prieš kurį jis 
paniekino net ir gyvastį.. Pa
imkime Wellmaną ir penkis pažemina moteriškę, o pats 
jo draugus, kurie bandė an
dai perlėkti per Atlantiką; 
paimkime visas tas ekspedi
cijas, kurios jau per 300 mė
ty buvo daromos, kad atras
ti šiaurinį žemgalį. Visi tie 
žmonės žinojo, kad ant kiek
vieno žingsnio juos gali pa
tikti mirtis, vienok jie ant to 
nepaisė. Ar juos vertė prie 
to gyvenimas? Jeigu jie iš
sižadėjo šilty namy, ramaus 
pasilsio, žmoniy ir leidosi į 
kelionę, pasirengę visados 
numirti, tai reiškia, kad jie 
tai darė ne dėl smagumo,bet 
vardan tos idėjos, kuri vi-

Mys prašo pranešti, kad p. 
J. Vanagaitis uždėjo Tilžėj 

j tokią įstaigą, kur keliaujanti 
j lietuviai iš Lietuvos Ameri- 
j kon arba atgal galės gauti 
visokius patarimus ir nuro
dymus. Jeigu reikia kam gy
dyti akis, tenai gali gaut 
guolį, jeigu reikia pereiti per 
rubežiij, tenai galima gauti 
tam pagelbą. Iš anksto 
galima susižinoti per laišką; 
adresas šitoks:

J. Vanagat, 
Deutsche Str. 55,

Germany.

Tūlas p. P. Gudas, pasirem
damas Bechter’io išvadžioji
mais, gvildena “Tėvynėj” ly
tiškąjį klausimą. Liuosas ly
tiškas susinešimas, anot jo, 
veda prie ištvirkimo vyrą ir

lytiškas pajautimas—tai gv- 
vuliškas geidulys.

Sprendžiant pagal tokį iš
sitarimą reikia manyti, kad 
p. Gudas turi daugiau drą
sos, negu patyrimo. Jeigu 
Bechter taip manė, tai tas 
da nereiškia, kad taip jau ir 
yra. Kiekvienas žmogus ga
li savo pažiūrose klysti, ga
lėjo klysti taip manydamas 
ir Bechter. Jeigu gamta da
vė žmogui lytišką pajautimą, 
tai žmogus privalo jį ir už- 
ganėdint. Tik nesveikas žmo
gus, pas kurį tas pajautimas 
apmiręs, gali būt priešingos

Tankiai randama laikraš
čiuose užpuldinėjimus ant 
kunigy, buk jie nieko nedir
ba žmoniy labui, t. y. tingi
niauja. Bet ar tie užpuldi
nėjimai teisingi? Mano nuo
mone—visai ne! Yra dau
gybė tokiy kunigy, kurie var
gais negalais ‘ ‘prasimurdę” 
keturias klesas, kiek laiko 
prasitrina seminarijoje, ir 
paskui pasidaro “dvasiy” pie
menimis. Na, kai jau palieka 
jie kunigais, tai jau nėra už 
ką juos peikti: puikiai savo 
amatą išnaudoja. Jie nesi
gėdija savo aveles ligi pa
čiam kailiui kirpti, žirklėmis 
į dangy rodydami. Jeigu ku
ri avelė išdrįsta pasipurtinti 
(o tokiy dabar priviso gana 
daug), tai tą atskiria iš savo 
“tvarto” ir atima jai “dan
gaus karalystės” tiesas, t. y. 
tiesas būti išganyta. Mato
te, kokias didžias tiesas įgy
ja “dvasiy” piemenįs. Tai 
čia dar mažieji... Bet yra ir 
gana apšviestu kunigėliy, 
augštesnius mokslus baigu- 
siy. Tie tai ištikro turi daug 
darbo, ir tokio darbo, kokio 
svietiškieji mokslinčiai nie
kaip negali padaryti: tai tver
ti ir aiškinti viršgamtiškają 

j filosofiją. *) Jie rašo sto
viausias knygos apie “peklos 
; kančias”, ypatingai dabarti
niuose laikuose “bedieviams” 
pritaikinamas, taipogi apie 
didžiausius stebuklus, į ku
riuos ir jie patįs tik per savo 
auksinius akinius žiūrėdami 
“tvirtai” tiki.

Toliaus... leidžia savo laik
raščius. Ir čia be galvosuk- 
čio taipgi neapsieina. Kiek 
jie, vargdieniai (!), turi siel-

jvartauti, kad savo raštais 
kaip nors “bedievius” ir jy 
laikraščius “katalikiškojoj” 
Lietuvoj išnaikinti, nes, anot 
Dumbrės**),katalikiškoj Lie
tuvoj visokiems socijalistams 
nėra vietos. Kunigo “ge
rus” darbus peikti nei neban
dyk: tuomet musy “švento- 
toji armija” tam laikraščiui 
apskelbs boikotą ir draskys 
jį ar krasose, ar draugijy 
sąkrovose—kur sugriebę. Jie 
teisinasi, kad tokiu budu “be
dievybės” dvasią naikina Lie
tuvoje.

Matomai dabar kunigai sa- 
, • ve dievais persistato, nes tik 

pabandyk kaikuriy kunigy 
“gerus darbelius” peikti, tai 
kad ir Dievui teisingiau ir 
tvirčiau už kunigą tikėsi, te- 

. čiaus bedievio vardo neišven
gsi. Abejotina, ar kunigai 
atskiria savę nuo Dievo, ar 
viską užvien supranta? Jei
gu taip, tai rinitai pagalvo
kime, ar tik negrįžta taikai 
“geresni” už stabmeldybės 
laikus, nes yra žinoma, kad 
musy protėviai garbino tik 
išdrožtus, nulipintus ir nu
kaltus dievaičius, bet męs, 
lietuviai, dabar turime gar- gy nurodymą, negudresnis 
binti gyvus, tokius pat, kaip 
ir męs patįs, dievaičius ir nei- dar tebetaiso Kristaus palik- 
kiek nemažiau (jeiggu ne
daugiau) už patį Dievą.

Neužmiršta jie ir nuskriau- 
sty darbininky. Tveria dar- 
bininky (!) draugijas (Juoza- 
pines) ir tam panašias sąjun
gas tamsuoliy pažabojimui, 
kad šie pastarieji neištvirktu 
ir darbdaviams nesipriešinty.

Net ir tarnaičiy sąjungas 
(šv. Zytos) darė, kad ir tos 
prieš ponus buty nuolankes
nės, kad neišmokty kuomet 
nors streikuoti, nes tuomet 
prisieity ponioms be piety 
palikti, arba pačioms virdulį 
užsistatyti ir savo baltas ran
kutes susitepti. Žinoma, 

►toks darbas ponioms atlikti,

tai gamtos įstatymy peržen
gimas, nes visas pasaulis ži
no, kad ponios yra sutvertos 
svieto papuošimui, o ne atli
kimui kokio nors darbo. Mu
sų kunigai, apsvarstę šį klau
simą, sumanė jį sutvarkyti 
ir sutvėrė tarnaičių sąjungą. 
O turint tokias sąjungas ne
bereikia jieškoti “slapty ro
jaus draugiy” pasilinksmini
mui.

Nepalieka be globos kuni
gai ir musy jaunuomenės. 
Steigia mokyklas, kad jau
nuomenė nuo svietiško mok
slo “neištvirkty”. Savo mo
kyklose, suprantamas daik
tas, kata į galvą, kad visas 
pasaulis yra tvertas tik per 
šešias dienas, bet ne taip, 
kaip tie “ištvirkėliai” svieti
škieji mokslinčiai darodinė- 
ja, buk per milijonus metu- 
Čia jie turi darodyti, kiek 
senasis Dievas, tverdamas 
pasauli, klaidu pridarė, ku
riu pats negalėdamas patai
syti, turėjo sutverti suny, ku
ris tėvo padarytas klaidas 
ant musy žemės turėjo pa
taisyti. Bet ir Dievo sūnūs 
(Kristus) taipogi, pagal kuni-

I

buvo. Jie ir iki šiai dienai

*) Vir.'gamtiškoji filosofija—tai ne
lengvas darbas, kad padaryti iš m-samo 
esamą.

*•) Ihimbr? parašęs juodašimtišką 
knygelę “Ar bus geriau, kada socijalis- 

1 lai gaus viršų".

tąjį mokslą, ir tempia jį ant 
i savo kurpalio. Jie aiškina 
žmonėms Kristaus mokslą 
ne taip, kaip jis paliko, bet 
taip kaip jiems patinka. Jo 
mokslą (evangeliją) žmonėms 
niekuomet ištisai neaiškina, 
tiktai turi parinkę punkte- 
lius, kuriais tik žmones klai
dina.

Ogi dabar tas brangiy baž- 
nyčiy statymas kiek atneša 
kunigams vargo ir galvos su
kimo su tais “rokundais”. 
Gerai, kad kur nieks nieko 
nesako...o kad kur koks “be
dievis” atsiranda ir pradeda 
liežuviu plakti, o dar ir į laik
raštį įtepa—na, ir teisinkis, 
kur pinigai paliko.

O tie “cicilikai—cicilis- 
tai”! Kiek jie pridarė susi
graužimo ir darbo... Bepigu 
buvo pirma, kuomet visi mie-

goijo?... Šampano įmetę, prie 
Havanos cigaru durno rėžk 
“preferanso” per dienas ir 
naktis... Seniau ir “pakar- 
nios” avelės duodavosi kirpti 
ligi kraujo. O dabar?! Da
bar tie prakeikti “bedieviai- 
cicilistai” viską sumaišė ir 
suardė. Už tai reikia grieb- 
ties už ginklo ir narsiai gin
ties nuo užpuoliku. O vie
nintelis šiuose laikuose gink- 
las-tai plunksna. Bepigu bū
davo šventos inkvizicijos lai
kuose: be jokio vargo toki 
“bedieviai-eretikai” būdavo 
ant laužo sudeginami. Da
bar to negalima padaryti. 
Gerai da, kad su valdžios pa- 
gelba pasiseka vieną-kitą į * 
cypę įkišti, pakarti, bet ir tai 
nedaug.

Kiek-tai musy kunigėliai 
tur darby-vargy, o už tą vis
ką koks užmokestis?... Kas
dieną už mišeles tiktai 2 —5 
rubleliai... (už rublį nebelai
ko, nes viskas dabar pabran
go). Už krikštus po rublį, 
jei bent nuo didžturčiy dau- 
giaus; už numirėlį paprastai 
15—25 rubliai, o nuo pasitu- 
rinčiy 190—300 rab. Ir tai 
taip mokama tiktai miestuo
se; kaimo kunigas to da ne
gauna. Jis turi da,lyg tas el
geta, kalėdoti. Bet ką jis ten 
gali gauti nuo ty pliky uki- 
ninky?—rugiu, avižy pūrelį; 
pinigais tiktai po rublelį; nuo 
šeimininkės stuomenėlį, žą
selę ir kitokias smulkmenas. 
O jau iš tu berny, mergy ir 
piemenuky vargiai gauni po 
keliatą kapeiky už kortelę.

Taigi už tokį menką atly
ginimą toks sunkus darbas! 
Ar galima sakyt, kad jie 
nieko neveikia? Reikia tik 
atsižvelgti į tuos auksinius 
kryžius ir medalius, kuriuos 
jie ant savo story pilvy ne
šioja,—ar tai už dyką jiems 
buty duota? Kas iš jusy, 
driskiai, kurie žemę ariat, 
geležį kalat ir anglis kasat, 
yra gavęs auksinį medaliy? 
Reiškia, jys tiek nedirbat, 
kiek kunigai.

Avinas ir Varna.
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Susivienijimo didvyriai, taisydami naują konstituciją, iškepe tokį bliną, kad ir patįs 
nebežino, ką su juom daryt.

_ Konstitucija
S. L. A.

AUKOS.
Easton, Pa.-Gavę laišką iš 

Chicagos nuo “Political Re- 
fugee Defense League,” pra
šantį pasiskubint su aukomis 
S. Fedorenkai, kurį Rusijos 

■ caro valdžia nori išgaut iš A- 
merikos kaipo politišką pra
sikaltėlį, Lietuviy N. P.Kliu- 
be aukavo: P. Lukauckas, J. 
Meškauckas ir S. Danielius 
po 25c (kiti nepadavė vardy), 
viso $1.42.

L. S. S. 42-os kuopos susi
rinkime—J. Neris, F. Lau- 
rynaitis, J. Jusaitis, Mary 
Gudickienė po 25c; P. Tre- 
naitis, M. Trenaitienė, S. Ku
taitis, J. Gamis, S. Meškauc
kas po 15c; Meškauėkienė,U. 
Šakiutė po 10c ir Jusaitukas 
5c. Viso suaukauta $3.42, 
atėmus iškasčius, paslysta 
augščiaus minėtam komite
tui $3.30. Aukavusieji rei
kalavo, idant visy vardai bu
tu paminėta per “Keleivį.” 

F. Laurynaitis.
Chicago, III.—Šiuomi pra

nešu, jog prakalby laike d-ro 
Jono Šliupo vietiniai socija
listai surinko auky streikuo- 
iantiems rubsiuviams 25 d. 
lapkričio $15, 26 d. lapkričio * 
Cicero (Grand Works) $7.01 
ir 27 d. lapkričio Columbia 
svetainėj (Town of Lake)

į

svetainei (lown oi La
$25.20. Viso labo $47.21.

M. Kazėnas.



Teatro Mvl. D-tes nariai agi 
tuoja, kiek galėdami, idant 
vėl jį priiimti į savo tarpą, 
kaipo režisieriu parengimui 
S. L. A. seimui teatro.

Beje, neseniai pribuvo čion 
tūlas JK Antanaitis iš Miner- 
sviiie, Pa. ir nuėjęs pas vie
tinį kun. J. Lietuvninką pa
prašė $2,000! nežinia kokiam 
tikslui. Tas jį tuojaus sua
reštavo ir patupdė kalėjiman. 
Dabar No. 48 “Žvaigždės” 
praneša, kad viršminėtas vai
kinas buvęs bedievis — cicili- 
kas. Tas visai neteisybė, nes 
pats mačiau, kaip per “Kp- 
turdešimtes” atlaidus buvo 
išpažinties ir priėmė šv. sa
kramentus. Taigi Antanai
tis nebuvo bedievis, kaip mus 
kun. ir “Žvaigždė” tvirtina, 
bet karštas katalikas.

Švilpukas.
Pittston, Pa.

Lapkričio 7 d. Pittstono 
Lietuvių Muzikantu Draugi
ja surengė prakalbas su 
trumpu koncertu. Vakaro 
vedėjais buvo P. Mozūras, 
narys ir organizatorius minė
tos draugijos. Kalbėt už
kviestas A. Antonov. Va
karo programas buvo sekan
tis: Antonovo moteris (ant 
smuiko) ir F.Rudaičiutė (ant 
piano) pagrajino duetą “The 
Marsellaise,” paskui p. An- 
tonovienė skambino ant pia
no solo “11 Trovatore,” o A. 
Antonovas kalbėjo apie mu
ziką:—“Muzika yra ta dailės 
šaka, kuri žadina žmogaus 
energiją, glosto jo nervus, už
dega entuzijazmą arba pri
verčia būt maišiu. Ji su
minkština užkietėjusią širdį; 
ji nušluosto ašaras verkian
čiam; ji gali priverst verkti, 
gali pastūmėt žmogų prie 
nepaprastos drąsos arba su
laikyt jį. Žmogus per silp
nas yra, kad galėtų atsilai- 
kyt prieš muziką. Kareivių 
pulkai, uždegti jos okordais, 
eina drąsiai žūti; revoliuci- 
jonieriai, muzika apsiginkla
vę, nepaiso kanuolių ir gy
vasties. Jei muzika butų vi
sada sunaudota geriems tik
slams, tikiuos, ji išbudintų 
žmoniją iš amžino snaudulio 
ir pastūmėtų pirmyn. Ka
da tave pasiekia nepasiseki
mai, nelaimės, nuliūdimas, 
apatija, pueik į gerą koncer
tą, nueik ten, kur gali išgirst 
gerą muziką, ir tu Vėl jau
sies laimingu, vėl įgysi norą 
gyvent ir dirbt.” Toliau kal
bėtojas aiškino, kad muzika 
varžiai rišasi su žmogaus ir 
kitų gyvūnų prigimtimi; nes 

. ir paukščiai stengiasi išduot 
muzikališkus garsus, ir žvė
rys juos jaučia. Papasakojo 
atsitikimą su keleiviu Afri
koj, kuris išsigelbėjo nuo al
kano liūto, tik ačiū smuikui, 
ant kurio jis griežė ir aršus 
žvėris neišdrįso per muzikos 
garsus draskyt muzikantą.

Daug butų galima prirašy
ti, jei viską paminėt.

Po prakalbai sugrajino du
etą “Sing me to sleep,”augš- 
čiau minėtos muzikantės, pa
skui p. Antonovienė skambi
no solo “Mother’s prayer,” 
labai griaudingas gabalėlis, 
ir griežė ant smuiko “Hearts 
and Flowers.” Prie to. kal
bėjo P. Krušnauckas, ir dek
lamavo p. M. Miliauckiutė ir 
P. Miliauckas. Pabaigoj A. 
Antonov kalbėjo moterų kla
usime. Žodžiu sakant, pa- 
rengima^Mįsise^e ir nauja
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{Knirs|MiiMh'iiiij(is::
Phippsburg, Colo.

Daugelis lietuvi’] jau gir
dėjo, kad Colorado, tai svei
kiausia ir puikiausia valsti
ja. Daktarai siunčia čionai 
net ligonius gydytis. Atva
žiavo čion ne vienas ir lietu
vis sveikatos j ieškodamas. 
Colorado garsi da ir gerais 
savo uždarbiais, nes čia ma
žai žmonių. Taigi daug dar
bininkų agentai priviliojo iš 
Ryty, užtikrindami čia (Va
karuose) gerą darbą ir augš- 
tą užmokestį.

Atvažiavę gi čion darbinin
kai atranda neišpasakytą 
skurdą ir vargą. Atvažiuo
ja paprastai į Denver Colo., 
o iš ten važiuoja jau į ang
lių kasyklas per kalnų-kal- 
nus, maždaug už 200 myliu, 
kur randasi Oak Hills Coal 
Co. kasyklos. Nuveža kom
panijos lėšomis. Čia jau pra
sideda verguvė. Visųpir- 
miausiai nuveža į ofisą ir pa
duoda reikalingus prie ang
lių kasimo įrankius, už ku
riuos iš savo uždarbio paskui 
reikia užmokėt $30.00. Už
dirbti galima tik 1 dolerį į 
dieną, o pragyvenimas kaš
tuoja nuo 26 iki 30 dolerių, 
t.y. tiek, kiek tik galima už
sidirbti. O prie to, koks gy
venimas’ Gulėt reikia po ke- 
liatą krūvoj po palomis, kaip 
čigonai. Nuo įvairiu mušiu 
ir vabalu negalima apsiginti. 
Norėtum žmogus iš to pra
garo ištrukti, bet negali, nes 
nėra pinigu, o pėščias, kaip 
sako, nuo svieto krašto ne
pareisi. .Žmonių išnaudoji
mas nesvietiškas; už toną 
anglių mokama tik 22c.

K. B.
Baltimore, Md.

Lapkričio 24 d. vietinė 14 
, L. S. S. kuopa surengė prakal

bas su perstatymu teatrališ
ko veikalo “Žmonės.” Kaip 
prakalbos, taip ir teatras nu
sisekė neblogai, aktoriai sa
vo roles atliko gana puikiai 
ir publika buvo užganėdinta. 
Žmonių prisirinko gana ma
žai: rengėjams, be abejonės, 
reikės pridėti. Kada 17-19 
ir 21 lapkričio čionai atsidan
gino drūtasis Kundrotas su 
savo kompanija, tai visus tris 
vakarus žmonių netilpo į sve
tainę, nors tikietai buvo po 
50, 35 ir 25c., vienok publika 
grūste grūdosi žiūrėti tu pa
prasti] “magijų,” kurias 
šiandien galima matyti ir už 
5c.

Kaip visuomenei žinoma, 
ateinančiuose metuose musu 
mieste bus turbut apie 5 su
sivažiavimai (seimai): SLA., 
S.L.R.K.A., T.M D., Teat
rališku kuopu Susivienijimo 
ir Pagelbiniu D-čiu Sąryšio. 
S. L. A. 64-ta kuopa yra už
prašius visas Baltimorės or
ganizacijas prie surengimo 
seimo. Viskas butu gerai, 
jeigu Teatro Mylėtoju D-stė 
ne taip juokingai veiktu. Ko
ki dveji metai atgal,kaip bu
vo pranešta. “Keleivije,” p. 
V. Nagornoskis, autorius 
scenišku veikalu “Živilė,” 
“Piliniečiai” ir kitų, buvo 
užveizda vienos rubsiuviu 
dirbtuvės ir ant tiek įkiro 
darbininkams, kad tie turėjo 
streikuoti net 7 sąvaites, kad 
jį prašalintu. Dabar ir vėl

l’mi. ’ f ; T.:A', ei.i i;
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muzikantų draugija liko žy
miai padrąsinta prie darbo. 
Apart įžangos, aukų sudėjo 
publika Muzikantų draugijai 
$12, už ką tariame nuošir
džiai ačiū.

P. Mozūras.
Glasgow, Škotija.

Miestas šis nemažas, gy
ventojų turi arti milijono, 
kurie susideda daugiausiai iš 
proletarų; apšvietimas tarp 
jų žemas, žmonės geria ir 
pešasi. Niekur nemačiau 
taip tamsi ų ir suvargintų 
darbininkų, kaip Glasgow’e 
Mokestis darbininkams mo
kama daugiausia pėtnyčioms 
ir subatoms, todėl gera pro
ga subatomis girtuokliauti. 
Subatoj baisu ir gatve eiti, 
nes girti užkabinėja praei
vius; namuose girdėti šauks
mai, verksmai ir keiksmai 
girtų, kurie parėję namo mu
ša savo pačias arba išvaiko 
šeimyną. Ant gatvių, vaikš
čioja basi, apdriskę vaikai, 
moterys ir merginos; nors 
jau ir šąla, bet jiems nešal
ta. Valdžia apie tai nesirū
pina nė kiek; jeigu pamatė 
kokį perdaug girtą, tai nu
velka į kalėjimą, palaiko ke
letą dienų, duoda sušilt ir 
vėl išleidžia.

Lietuvių čionai yra keletas 
šimtų, kurie da labiau nu
puolę ir per savo pasielgimus 
negauna nė darbo, išskiriant 
dvi dirbtuves ir kasyklų dvi 
vietas. Dirbtuvėj dirba ne
apsakomai ilgas valandas: 
nuo pusės septynių ryto iki 
11 nakties. Už viršlaikį mo
kėt negauna. Gyvena ma
žuose kambariuose susikimšę 
ir negauna pakvėpuoti svei
ko oro nė tą trumpą pailsio 
valandą: apgailėtinas liki
mas!

J. Vaitiekaitis.
Athol, Mass.

Šiomis dienomis lankės čia 
kunigas Janokaitis iš Clin- 
ton, Mass. kalėdines kirpti. 
Pirmą vąkarą nupasakojo ga
na progresyviškai: girdi, “ne
gana žmogui perskaityti vie

ną numerį “Keleivio,” “Ko
vos,” “Žvaigždės,” “Drau
go” ar kito kokio laikraščio, 
bet reikia skaityti daugiau: 
versti lapus istorijos, gilintis 
į dogmas... ir Dievas sutvė
rė žmogų, kad jis protautų 
ir kiltų ant augštesnio laip- 

i snio. Tokia užduotis yra 
į kiekvieno proletaro.“ Ci
vilizuotesnį žmonės jį paskai
tė už šių dienų mokytoją, o 
fanatikai piktinos, sakydami, 
jog “kunigui taip nepridera 
kalbėti.” Sekančiam vaka
re jau atmosfera atsimainė. 
‘ 'Girdėjau, sako, kad už pra- 

; kalbočių buvote užsikvietę 
|d-rą šliupą, kuris jau per 
dvidešimtį metų skelbia tą 
patį (vienas iš klausytojų no
rėjo pasakyti, kad jus jau 
per 2,000 metų tą patį skel
biate, bet likos perspėtu, kad 
nesijuoktų, nes prašalins iš 
bažnyčios); pasakys žodį, ki
tą iš istorijos, o paskui tik 
ant kunigų ir bažnyčios plia
uškia visokias nesuomones. 
Ar verta tokius ant prakal
bų kviesti, kaip kad Šliupas, 
Bagočius, Antonovas, Mi- 
chelsonas ir kt., kurie vien- 
tik žmones iš kelio veda? Nuo 
tokių prakalbų kiekvienas 
doras katalikas turėtų šalin
tis. Nors ir sakiau skaityti 
laikraščius, ale skaitykite tik 
katalikiškus—‘ ‘Žvaigždę” ir 
“Draugą,” kuriuos aš jums 
užrašysiu.”

Ant galo moterėlės nus
prendė, kad jis negali būti 
tikras kunigas, nes, girdi, 
“pakutą” uždavė ant dviejų 
ir daugiau metų alaus neger
ti, o kitai taip-pat ilgai — 
penktadieniais sausai valgy
ti.

Lapkričio 26 d. buvo atvy
kęs čion tūlas vargonininkas 
iš Nashua, N. H., kuris ma
nė pasipelnyti čia pardavinė
damas plotkas, bet žmonės 
už nelegališką jojo apgaudi
nėjimą buvo suareštavę, bet 
vėl paleido ir liepė neštis, iš 
kur atkako.

J. D. Taunis.

Norwood, Mass.
48 num. “Kel.” p. J. K. 

Šulas užsipuola ant vietinės 
šv.Jurgio dr-stės,buk jos na
riai dalyvavę kokiose ten ve
stuvėse ir atsižymėję kazo
kiškais manevrais, per ką re
tai kurio atlikusi sveika ma
kaulė.

Stebėtina, kad p. J. K. šu
las užsiimdinėja davatkų rei
kalais ir, kaip senovės patar
lė sako, iš adatos priskaldo 
vežimą. Teisybė, vestuvės 
atsibuvo, bet ten dalyvavo 
ne vien tik minėtos draugys
tės nariai, buvo ir iš kitų 
draugysčių po kelias ypatas. 
Ką reiškia tie kazokiški ma
nevrai, nežinia; makaulių 
taipgi niekas ten nedaužė,vi
sų buvo-sveikos. Savo ko
respondenciją p. Šulas už
baigia pamokslu, jog tokie 
pasielgimai labai nužemina 
lietuvius. Kas link mano 
nuomonės, tai tik panašus 
korespondentai žemina lietu
vių vardą.

Žilvitis.
Buenos Aires, Argentina.
Pirmasai lietuvių vakaras 

atsibuvo čia 22 d. spalių, pa
rengtas vienintelės lietuvių 
darbininkų sąjungos paminė
jimui kovos po Žalgiriu.

Statė ant scenos Vaišgan- 
to vaizdelį “Nepadėjus nėr 
ko kasti. ” Publikos susirin
ko bemaž pilna svetainė. Kaip 
girdėjos, nekurie stengėsi at
kalbinėti žmones, kad nelan
kytų Sąjungos rengiamo va
karo, nes norėta ant keršto 
padaryt deficitas. Dėlko 
prieštaravo, negalima įspėt. 
Kas link lošėjų, tai visi atli
ko gerai. Potam dar p. Pil- 
kauckienė deklemavo Vaičai
čio eiles, kas taipgi didelį įs
pūdį padarė ant publikos,nes 
buvo pritaikyta prie poezijos 
ir dekoracija, papuošta Lie
tuvos vėliava ir tautiški dra
bužiai. Daugelis, buvo gir
dėt, apsiverkė iš liūdnumo, o 
deklamatorką publika apdo- 
vanoi^ukietu puikių kviet- 
kų^^^Lim p.Šmulkštys de

klamavo “O ūžia švilpia blo
gas oras”, pritaikytu Žalgi
rio atminčiai. Publikai di
džiai patiko. Toliau p. Gri- 
šono vaikai deklamavo; vai
kas 8 m. deklamavo lietuviš
koj, o mergaitė 7 m. castiliš- 
koj kalboj. Stebėtina, kaip 
tiedu vaikučiai atliko savo 
užduotį, kad publika pradėjo 
šaukti “bis”. Ir buvo dar 
p.Didžionio monologas “Mu
ravjovas”, bet labai silpnai 
kalbėjo ir publika jo nesu
prato.

Prieš vaidinimą p. Uoselis 
pasakė prakalbą, kuria užde
gė publikai sielą, nurody- 
dams Lietuvos praeitį ir mū
šį po Žalgiriu. Po perstaty
mui p. Jurevičaitė taip pat 
kalbėjo apie reikalingumą 
musų broliams vienybės. Po
tam p. Uoselis padėkavojo 
lenkams už aplankymą šio 
vakaro, kviezdamas ir juos į 
vienybę, kokia buvo tarp mus 
po Žalgiriu, kada mus tėvai 
išvien ėjo ant priešo. O p. 
Šmulkštys padėkavojo savo 
tautiečiams ir abelnai visai 
publikai už aplankymą musų 
šventės. Vakaras užsibaigė 
labai gražiai. V—as.

Providence, R. I.
Vietinės S. L. A. kuopos, 

63 ir 118, laikė savo susirin
kimus, kur tarpe kitų klau
simų tapo perkratyta naujoji 
konstitucija. Abidvi kuopos 
nutarė naują konstituciją pa
likti iki 26-tam seimui ir su
tinka su visais nutarimais 
Connecticuto konferencijos. 
118 kp. A. Griškevičia, prez.

J. Bernatayyčia, kas. 
P. Sinkevičia, sekr.

Delegatai 63 kp.:
K. Srunskis, A. Livon. 

Phillipsburg, N. J.
Viena dievoDaiminga mer

gina išdegino ant sieninio ka
lendoriaus Debsui akis, tikė
damosi kad gaus už tai bent 
300 dienų “zupelnų” atlaidų, 
kuriuos suteikia net kiekvie
nas kunigėlis per pamokslą.

Merginos sūnūs.

Pasiteisinimas.

“Keleivio” No. 49 aš pa
rašiau, kad J. Ramanauckas 
iš Minersville, Pa. apskundė 
Antaną Banišaucką Schuyl- 
kill pavieto prieglaudos na
mo valdybai už parašymą ko
respondencijos, tilpusios ‘ ‘Lie
tuvos“ No. 41.

Rašydamas j “Keleivį” tą 
žinią turėjau po ranka pri
siųstus namo valdybai doku
mentus, t.y. “Lietuvos” No. 
41 ir vertimą korespondenci
jos į anglišką kalbą, taip pat 
ir laišką, rašytą namo valdy
bai. Tas viskas buvo prisių
sta namo valdybai vardu J. 
Ramanaucko, P. O. Box 538, 
Minersville, Pa. (tuos doku
mentus ir dabar turiu po ran
ka). Kada mano paduota 
žinia pasirodė “Keleivio” 
skiltįse, tai nuo p. Ramanauc
ko gavau laišką su išmetinė
jimais ir reikalavimu atšauk
ti paduotąją žinią, bet nepa
sako, ką aš turiu atšaukt. 
Juk skundas paduotas ir da
bar archyve guli. Aš, rašy
damas, tą žinią iš piršto ne
išlaužiau ir dariau tai be jo
kių blogų mierių, tik para
šiau į laikraštį, kaipo atsiti
kimą. Bet jeigu p. Rama
nauckas ir ištiesų apie tą 
skundą nieko nežino, tai aš la
bai gailiuosi už padavimą to
kios žinios ir meldžiu p. Ra
manaucko atleidimo.

A. B. Strimaitis.
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Pasikalbėjimas Maikio su —0 kas tuomet bus šalies negali užsidirbt ant pragyve- na juos už'ai tinginiais, tai tus atitarnavęs kariumenėj 
nimo. Jei kas pataikauja dar nereiškia, kad jie ir yra ir užsitarnavęs du, ketvirto 
šiam kvailam papročiui, jis tinginiais. Kiekvienas žmo- ir trečio skyriaus, šv. Jurgio 

į žalvarini 
vėjuose, kada jis verčiamas medalį su parašais: “Atmin- 
dirbt perdaug. Ir jis pagir--ėiai Kynų karės,” apart to 
tinas už tai. Jei visi tokiais 
tinginiais butu, tuomet netu
rėtumėte tiek ligoniu, idijo
tu, kur kas sveikesnė butu 
visa draugija. Negana to, 
kad nenuoalsus darbininkas

t

*

—Sveikinu 
dom, tėve... 
dien toks nusiminęs?

—Man jau nusibodo gy
venti, vaike.

-E, niekus kalbi! kiek tu 
čia gyvenai—ir jau nusibodo.

—Vaike, kaip tu sulauksi 
mano metų, nusibos ir tau. 
Aš žinau, kad jaunam gyve
nimas malonus: prieš jį sto
vi visa ateitis, kur jis tikisi 
atrasiąs sau laimę... Aš irgi 
taip manydavau. Man ro
dėsi, kad žmogui niekad ne
gali nusibosti meilė ir gyve
nimas, bet dabar aš jau vis- 
kuom sotus.

—Jeigu tu gyventi nemo
ki, tai ne gyvenimas tame 
kaltas. Pažiūrėk, kiek yra 
senų žmonių, kurie norėtų 
da tris amžius gyventi. Ko
dėl gi jiems gyvenimas ne
nusibosta?

—Jeigu aš bučiau kunigu, 
nenusibostų ir man.

—Ne vien tik kuigams ge
rai gyvenasi. Reikia atrasti 
gyvenimo tikslą, tuomet ir tau 
gyventi nenusibos.

—Juk jus, socijalistai, sa
kot, kad gyvenimas yra be 
tikslo.

—Žinoma, kad šiandien ta
vo gyvenime tikslo nėra. Bet 
jeigu tu dabar turėtum šei
myną, žinotum kam gyveni, 
turėtum su kuo pasikalbėti, 
tai tavo gyvenimas nebūtų 
toks tuščias.

—Nemokyk manęs, vaike. 
Jeigu vienam sunku gyventi, 
tai šeimyna da daugiau ap
sunkina žmogų.

— Rodos, kad taip turėtų 
būt, bet ištikrųjų pavieniams 
gyvenimas ant senatvės yra 
daug prastesnis, negu vedu- 
siems. 1

--Man rodos, kad žmonės 
perilgai gyvena. Jeigu gy
venimas butų trumpesnis, jis 
negalėtų žmogui taip įgristi.

—Klysti, seni! Žmogus 
šiancfien ir taip jau daug 
trumpiau gyvena, negu jo or
ganizmas jam leidžia. Lig 
30 metų jis turi mokintis, 
kad galėtų atsakantį pragy
venimą sau užsidirbti. Nuo 
30 metų jis turi apsivesti ir 
lig 70 metų dirbti, o paskui 
30 metų ilsėtis.

—Tai kiek, tu manai, žmo
gus turi gyventi?

—Šimtą metų.

tave su Kale- 
Kodėl tu šian-

valdonu?
—Patįs žmonės.
—Tai dabar suprantu, ko- lieka tamsunu pastumdėliu, gus privalo tingėt tuose at- kryžius ir vieną 

dėl socijalistai priešingi tau
tystei. Męs norim savo tau
tą atgaivint ir Vilniuje paso
dint kunigaikštį, suorgani- 
zuot lietuvišką kariumenę ir- 
pastatyt Lietuvą ant tokiu 
kojų, kad prieš ją visam svie
tui kinkos drebėtu, o tas prie
šinga jusu teorijai; jus ne
pripažįstat kunigaikščiu, ne
pripažįstat kariumenes, bet 
norit viską patįs valdyt. Ne, 
vaike, taip negali būt.

—Mudu pradėjova kalbėt 
apie pagerinimą gyvenimo, 
o tu atsidūrei net į Lietuvą. 
Gerai, jeigu jau kalba nukry
po prie kunigaikščiu, kalbė- 
siva apie juos. Ar tu ma
nai, kad kunigaikštis gali 
palengvint žmonėms būvį?

• Jeigu Lietuva su laiku ir tap
tų neprigulminga, tai męs 
pasistengsime, kad tokiu dy
kaduoniu tenai nebūtu.

—Pasikalbėsiva kitą sykį
Jėzus.Marija.... Tai kur apįe (jabar a§ einu ant 

tie žmones galėtų sutilpti?' k^kšty-nų.
Juk ir šiandien perdaug jau; — -
žmonių ant žemės pririšo, y; • knLJmp =

—Žmonių galėtų būt da 
kita tiek ant žemės ir blogiau 
nuo to nebūtų. Juo daugiau 
žmonių, tuo lengviau gyventi.

—To tu man neįkalbėsi. 1
Aš žinau iš į w 
žmonių jau perdaug ir jeigu 
neatsitiks greitu laiku karė, 
tai už kelių metų gyvenimas 
bus visai negalimas.

—Jau aš matau, kad tu, 
tėve, pas davatkas buvai, jei
gu taip kalbi. Jeigu lanky- 
tumeisi ant socijalistų disku
sijų. tai visai kitokį suprati
mą turėtum apie gyvenimo 
pagerinimą.

—Aš nueinu ir pas socija
listus pasiklausyti. Bet ir 
jie pripažįsta, kad karė rei
kalinga. Aną vakarą net a- 
gitavo, kad socijalistai eitų 
kariumenėn tarnauti. Gal 
pasakysi, kad neteisybė?

—Tu visai jų diskusijų ne
supratai. Jie tik diskutavo, 
ar gali socijalistas eiti ka- nimo prietikių harmonijoj, jis 
riumenėn. V ieni buvo tam turi savo kūno perdaug nele- 
priešingi, o kiti nurodinėjo, pinti, turi dirbt. Musų ga- 
kad socijalistai netik gali, bet dynėj randasi darbo šaka,ku- 
ir privalo eiti kariumenėn, rioj dirba gal milijonai žmo- 
kad platint ir tarp kareivių nių be atsakančio savo kūno 
socijalizmo idėją. taikymo prie gamtos ir gyve-

—Bet ar nuo to bus geriau? nimo aplinkybių—tai darbas 
—Be abejonės. be vartojimo fiziškų jiegų.
—Paaiškink. Tokie darbininkai, jei jie nuo-
—Aš jau nesykį tau aiški- šaliai netobulina savo fiziškų 

| nau, jog darbininkai turi pa- jiegų, taipgi kenkia savo ku- 
| imti į savo rankas dirotuves, 
geležinkelius, kasyklas ir vi
są pirklystę. Kada tas bus 
jų rankose, tuomet ir tau gy- 
Iventi norėsis.

—O kada tas bus?
—Tu nelabai sulauksi. Vi

sų pirmiausia žmonės turi 
apsišviesti. Jeigu šiandien 
tas įvy’ktų, žmonės visviena 
nemokėtų iš to pasinaudoti.

—Tai tu sakai, kad žmo
nių nėra da perdaug?

— Žinoma, kad ne.
. —O kodėl, vaike, mėsa pa
brango?

—Todėl, kad mėsos kom
panijos susiorganizavo į trus- 
tą ir kaip nutarė, taip parsi
duoda. Socijalizmai įvykus 
tas negalės atsitikti, nes ne
bus jokių kompanijų: viską 
valdys visuomenė arba, ki- 

j taip sakant,valstybėj

- gintais!

>

*
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Tankiai galime girdėt, kaip 
-- .. * vieni darbininkai juokiasi iš

patyrimo, kad kitu tingėjimo Tinginys 1S- 
juokiamas, mokinamas, uz 
paskutinį žmogų laikomas. Iš 
kitos pusės su kokia pagar
ba, su kokiu pagirimu atsi
neša į tuos, ką nenuoalsiai 
dirba per dienų dienas.

Pasižiūrėsime, kuris kapi
talizmo gadynėj žmonijai yra 
naudingesnis: tinginys, ar 
nenuoalsiai darbštusis.

Žmogus tinginys, jeigu jis 
nieko nedirba, skriaudžia 
pats save, todėl kad gamta 
leido žmogų dirbt, o ne tin
gėt. Be darbo kūnas silps
ta, lieka tiek lepus, kad įvai
rus gamtos apsireiškimai ir 
gyvenimo atsitikimai jam 
kenkia, apsargina ir net nu
marina. Jei žmogus nori gy
vent pilnoj gamtos ir gyve-

nes ne mokslui, ne savo svei
katai pataikauja, o nežinių 
pasakom. Iš kitos pusės, pro
tiškas darbas taipgi reikalin
gas kiekvienam, nes nuo to 
tobulinasi atmintis, lavinasi 
protiškos jiegos, stiprėja ner
vai. Išeina, kad kiekvienas 
žmogus, norintis būt sveiku bedarbę gimdo sau ir kitiems, 
ir turėt užtektinai žinojimo apart to jis neįleidžia į dar- merikoje ir užsidirbęs kiek 
savo gyvenime, turi dirbt ir bą tu, kurie nori ir turi gaut skatiko, užsimanė dar sykį 
fiziškai ir protiškai, tuomet darbą. Jei vienas atlieka dar-i atlankyti savo buveinę Lie- 
tik jis gali skaityt save pilnu bą už du ar tris, tai anie du tuvoje. 
žmogumi, t.y. žmogumi, ku- arba vienas turi laukt ir Teisybė, kaipo kareivis, ė- 
ris atlieka gamtos jam pave- laukt prie dirbtuvės vartų, jų j0 drąsiai ir per rubežių, bet, 
stas užduotis. Vienok ir pro
tiškas ir fiziškas darbas pri
valo turėt savo rubežius. 
Gamta neleidžia nieko per
daug vartot žmogui: gerk, bet 
neperdaug; miegok, bet ne- *
perdaug; valgyk, bet neper- nenuoalsusis lieka išstumtas kad yra atitarnavęs ir liuo- 
daug,— kaip tik perdaug ko iš darbo arba numuša jo ai- sas nuo kareivišku pereigų, 
pavartosi, tuoj tavo kūnas gą. O jei jis butų tingėjęs vienok, tas jam nieko negel- 
nukentės. Taigi ir dirbti žmo- perdaug dirbt iš pat pradžios, bėjo, ir policijos šunįs vari- 
gus gali tik tam-tikrą laiką, tai dviem ar trim darbinin- Dėjo’jį etapu iš vienos vietos 
Žinoma, vienas gali dirbt bis- kam butų užtekę darbo, ne- į kitą. Ant galo teismas jį nu

baudė taip, kaip ir tuos, ku
rie buvo prasišalinę nuo tar
nystės...

Tai matote, koks skirtu
mas tarp buvusio kareivio ir 
civiliško žmogaus, kitais žo
džiais sakant, tarpe Philipo, 
tarnavusio kariumenėj ir Jo- 

stengtis kuomažiausiai dirbt, no, pabėgusio nuo jos. Kaip 
Niekuomet neturime pa- regis, abudu turi tokias pat 

girt to, kuris sakosi ilgai dir- privilegijas, 
bąsir daug padarąs. Visi Daleiskite man kiek pla- 
kiti į tokį darbininką atsi- čiaus pakalbėti apie milita- 
neškime su panieka, kaipo į rizmo organizavimos būdą ir 
musių geroves priešą, kuris jo tikslą.
kituš darbininkus palieka be Beveik kiekvienas jauni- 
darbo, o tas reiškia, kad jis kaitis (su mažu išėmimu),su- 
iš daugelio kūdikių burnos silaukęs 21 metų amžiaus, tu- 
ištraukia duonos kąsnį, daug ri stoti į eiles uniformuotų 

labui. Ištikro gi matome vi- šeimynų lieka be pastogės, vergų-kareivių ir pasiduoti 
sai priešingą dalyką: kiekvie- pasėja barnius ir rupesni u s į viską galinčias ir valdančios 
nas darbininkas šiandien yra UrP ramių žmonių, užtvirti- valdžios rankas ir tapti negy- 
priverstas trokšti, kad kuo- na skurdą, kuris neša ligas vu daiktu, akly įrankiu, 
mažiausiai įvairių produktų ir mirtį. Taigi beveik nėra Pirmiausia, naujokus prie- 
butų padaryta, nes ganėtinas didesnio niekšo kapitalizmo mus į armiją, apvelka juos 
produktų išdirbimas arba gadynėj už žmogų nenuoal- budeliškais rūbais ir apgink- . 
perviršis jų atima nuo jo dar- šiai darbštų kapitalisto nau- luoja barbariškais įrankiais.

dar buvo gavęs “podprapor- 
ščiko’ titulą, sugrįžęs į tė
viškę jis pamate, kad jo čia 
niekas nelaukia ir nėra iš ko 
pradėti gyventi... sumanė 
traukti j Ameriką.

Nekurį laiką pabuvęs A-

šeimynos alksta, skursta,ser- ant nelaimės, jis papuolė į 
ga ir miršta. Darbo jieškan- maskoliškos valdžios rankas; 
tysis turi apsiimti dirbt arba nors ir rodėsi savo užtamau- 
ilgesnes valandas arba tas tus “ordenus” ir sakėsi, jog 
pačias už mažesnę mokestį, esąs ištikimu ir turįs •‘bilie- 
Ir tokiu budu neretai pats tą, ” kuriame aiškiai parodo,

kutį daugiau, kitas—mažiau, butų atsiradę darbininkų už 
vienok persidirbimas neda- vartų per kelis mėnesius lau- 
leistinas. • kiančių darbo. Žinoma, jei

Iš viršminėto seka, kad vienas neapsiimsi perdaug 
dirbantis žmogus turi būt dirbt, o risi kiti dirbs, iš to 
pagodotas, nes jis atlieka nieko neišeis, bet visi darbi- 
žmogaus užduotį, yienok aš ninkai turi likt kaip galint 
nematau, kad darbštieji to didesniais tinginiais, t. y. 
dėlei butų pagodoti, — juos 
giria už daug darbo atlikimą. 
Nepaisoma, ar žmogus sulyg 
savo išgalės dirba ar ne, bile 
tik ilgai dirba ir daug pada
ro. Jei žmonių veislei stoka 
butų kokiu-nors produktų, 
tai galėtume gėrėtis iš tų 
žmonių darbštumo ir pasi
šventimo, kurie net savo 
sveikatą aukauja visuomenės

nui. Taigi man matos, kad 
dirbantieji vien tik raštiny- 
čiose arba panašiuose dar
buose visai negali gėrėtis sa
vo darbu ir turi pavydėt 
tiems, ką turi fizišką darbą. 
Kuomi gi gali pasigirti iš
blyškęs, nerviškas, be mus
kulu raštinyčios darbininkas 
prieš ūkio darbininką arba 
kalvį? Kaip ten negalvotu
me, o praktika ir mokslas 
parodo, kad žmogus turi 
dirbt. Taigi neprotingas tas 
žmogus, kuris šalinasi nuo 
fiziško darbo ir kuris net gė
dinasi jo. Tuomi jis parodo, 
jog nesupranta, kokioms už
duotiems žmogaus kūnas yra 
sutvertas, jis tankiai gėdina
si kitu ir todėl šalinasi fiziš
ko darbo, todėl kad musu ga
dynėj yra dar toks kvailas 
paprotis, buk fizišką darbą 
turi dirbt tik tie, kurie kitaip

Toliaus mokina įvairių virši
ninkų titulavimo arba, taip 
vadinamos, “slovesnosties,” 
kuri taip sudemoralizuoja 
žmogų, kad tas laikui bė
gant pavirsta į žvėrį. To
liaus rodinėja visokiu unifor
muotu kraugeriu — viršinin
ku poveikslus bei statu jas ir 
prisako sekti ju pėdomis...

Po kiek laiko iš daugelio 
vos pražydusiu pačioj spėkoj, 
pačiame gyvume jaunikaičiu, 
perdirba i be paliepimo ne
pasijudinančias mašinas. Žo
džiu sakant, juos padaro be- 
jausliais, beširdžiais sutvė
rimais, kurie ant kiekvieno 
valdžios paliepimo yra gata
vais pulti ant brolio, tėvo ar 
motinos ir tiems padaryti 
galą.

O ką jie gauna už tą laiką, 
kuri ištarnavo kariumenėj, tą 
galite suprasti iš augščiaus 
paminėto Philipo atsitikimu.

Todėl jaunikaičiai, kurie e- 
sate prasišalinę į užrubežį ir

bą. Kol dar nepadaryta už- dai. 
tektinai čeverykų, rūbų, ge
ležinkelių, namų, duonos ir = 
kitko, tol darbininkas turi AR REIKALINGA REMTI 
darbo, nes jo išdirbinius vis MILITARIZMAS? 
dar perka. Kaip tik darbi- --------
ninkai padaro perdaug įvai- Kaip matome, visokio am- 
rių produktų, tuoj juos išva- žiaus ir luomų žmonės ke
ro iš darbo ir tuomet jie ir liauja į Ameriką ir kitas ša
be maisto, ir be rūbų, ir be lis, kad pagerinti savo eko- 

1 pastogės lieka. Taigi tie dar- nominį gyvenimą. Nekartą 
bininkai, kurie apsiima dirbt tarpe tokiu vargšų iškeliau- 
ilgas valandas ir stengiasi ja ir visai jauni, neturinti 
atlikt daug darbo, rengia dvidešimtrienų metų am- 
sau ir kitiems bedarbę. O ką žiaus vyrai, kurie paskui ru- 
pastaroji neša, risi žino: skur- pinasi, kaip atlikti kariume- 
dą, badą, šaltį, vagystes, nės tarnystę, 
saužudystes, verksmą ir 1.1. Žinoma, tokie tik jaunikai- 
Nenuoalsiai darbštus darbi- jčiai mano taip, kurie neturi 
ninkas kapitalisto naudai tu- jokios nuovokos bei suprati- 
rėtų būt sutiktas visų kitų mo apie patį militarizmą ir 
darbininkų ir savo šeimynos jo siekius. Jeigu jie supras- 
su nemažesniu paniekinimu, tų jo nenaudingumą ir žino- 
kaip yra sutinkamas tingi- tų, kokias skriaudas jis daro 
nys. 
kia, - 
kūną.
kaip-nors gaut tokį darbą, i vienas jo vengtų ir šalintus, ”” ----- .----------------- .'
kur nereikėtų perdaug dirbt, kaip nuo kokios epidemijos. pesate huosais nuo kareivis- 
0 gavęs darbą nepadaro per- Gal kuris pasakys, kad ky pareigų, bet manote grtz- 
daug tavorų—ir per tai ne- gaila išsižadėti savo gimtinio .a<^ atlikti kariumenes 
priartina bedarbės. Aš ne- krašto, kur prigimtas žmo- Pareigas, turėtumėt atminti, 
linkęs manyt, kad daug at- gaus jausmas traukte tave H.adj^zyerelis sykl^ssprudęs 
rastumėte tokių tinginių, ku- traukia. Iš dalies, gal tas ir 
rie visai nenorėtų dirbt. Pa- butų tiesa, bet prisižiūrėjus
1 _ _
dirbt, krutėt. Jei tūli žmo-kitaip išrodys. WJ<».—* cuun,
nės mato, kad darbe juos Dėl pavyzdžio paimsiu man nenuplovei šiandien rankų, 
vers perdaug dirbt ir todėl gerai žinomą draugą Philipą, f

A. Antonov.

Tinginys tik sau ken- žmogui netik iš materijališ- 
- kad skriaudžia savo kos, bet ir iš dvasiškos pu- 

Tinginys stengiasi sės, tai, be abejonės, kiek-

iš slastų jžAi saugojas į juos 
išnaujo pakliūti...

ti žmogaus gamta stumia ji arčiaus dalyku stoviui, visai _____________ D- T-nis.
dirbt, krutėt. Jei tūli žmo- kitaip išrodys. Mokytojas:—Petruk, kodėl
nes mato, kad darbe juos Dėl pavyzdžio paimsiu man nenuplovei šiandien ranku.

» Petrukas:—O kam tai? juk
šalinasi to darbo, ir jei vadi-'kuris keturis su viršum me- šiandien ne nedėlia.

/
ĮJ
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E. ZOLA.

Vertė J. J. Nienius.
(Pabaiga.)

Ant galo kelias pasidarė kaip ir lenk
tas, užsisuko atgal, ir aš jaučiausi kokia- 
me-tai blogam pasaulio krašte.

Keturi dideli kalnai, prisiglaudę vie
nas prie kito, tvėrė kaip ir atskirą valstiją.

Jų apvalŲs ir švelni atmetimai atrodė 
lyg kokis ciklopv triobėsis, panšus j kolio- 
sališkus skliautus, apdengenčius milžiniš
kus šulinius. Iš tŲ milžiniškŲ šuliniu pa
lengva liejosi kraujas pavidale dideliu jū
rių, tirštas ir ramus. Atrodė, tartum ji
sai yra apmiręs savo akmens lovije. Dan
gus atrodė skliautuose, o po juo debesįs.

Tuomet aš supratau, jog čionai subė
ga visas kraujas, kurį męs praliejame ka
rėse. Nuo pat pirmo užmušimo, kiekvie
na žaizda liejo kraują į tą bedugnę. Krau
jo ir ašarų pralieta buvo jau taip daug, 
jog bedugnė buvo pilna.

—Aš mačiau šiąnakt tvaną, — tarė 
Gneisu kurisai išsiliejo iš to prakeikto 
ežero.

- Apimtas nerimasties aš prisiarti
nau—tęsė toliau Klerijonas—ir pamačiau 
visas pasekmes musu nedoro gyvenimo ir 
elgimosi.

Pagal kurtu užimą aš dasiprotėjau, 
kad jie išeina iš pat vidurio žemės. Pa
žvelgęs į apsupančias uolas aš patėmijau, 
kad kraujas jau siekia kalnu viršūnes. Ir 
balsas iš bedugnės sušuko man:

“Bangos, kurios kįla, nenustos kįlę, 
ir pasikėlę užlies visą pasaulį. Jos kils dar 
augščiau, ir užstos baisus tvanas, ir nega
lės išsilaikyti lygumose.

“Kalnai perstos kovoję su bangomis, 
visas tas ežeras užlies žemę ir prigirdįs 
žmoniją jos pačios kraujuose, pralietame 
j uju tėvu.”

—Toji diena jau netoli!—tarė Gneis. 
—Pereitą naktį bangos buvo didelės!

IV.
Saulė jau buvo pakilus, kada Klerijo

nas užbaigė pasakot savo sapną. Nuo 
šiaurės pusės pasigirdo trimito balsas. 
Buvo tai ženklas, kviečiantis visus rinktis 
prie savo vėliavų į karę.

Visi trįs pakilo,- pasiėmė ginklus ir 
rengėsi eiti, bet, pamatę bėgantį prie ju 
Flemmą,sustojo. Jo kojos buvo apdulkėję.

— Draugai,—tarė jis, - aš nežinau, iš 
kur einu. Tarp nematytu žemiu man ro
dėsi, kad medžiai atbėga priešais mane ir 
dingsta man nematant. Šildęsis maro ko
jų gązdino mane, aš pradėjau bėgti dar 
greičiau ir, bebėgdamas, užmigau nokin
tai keistu miegu.

Aš atsipeikėjau kokiame-tai kalne. 
Saulės spinduliai kaitino akmeninę uolą. • 
Užlipus ant uolos, karštis nuo uolu degino 
mano kojas. Aš stengiausi kaip galint 
dasigauti ant kalno.

Besiskubinant n an bėgti ant l.alno, 
šokinėjant nuo uolos ant uolos, aš pama
čiau žmogų, išlėto lipantį ant kalno. Ant 
jo galvos buvo erškėčiu vainikas; sunki 
našta slėgė jį. Jo veidas buvo išpiltas 
kruvinu prakaitu. Jis vos-tik paėjo, su
klupdamas ant kiekvieno žingsnio.

Saulė neišpasakytai kaitino. Aš ne
galėjau panešt jo kančių. Užlipęs ant kal
no atsistojau po medžiu ir laukiau jo. Da
bar aš pamačiau, jog jis neša kryžių.

Paskui jį sekė kareiviai, plakdami jį 
su kančiais. Užlipę ant kalno jie nudras
kė nuo jo rubus ir paguldė jį ant kryžiaus, 
jo atnešto.

Žmogus kentėjime raminosi. Jis iš
tiesė savo rankas, o kareiviai prikalė jas. 
Pagalios uždėjo vieną koją ant kitos, o jis 
žodžiu juos peržegnojo; bet čia jau užte
ko vienos vinies.

Gulėdamas ant kryžiaus augštienfn- 
kas jis tykiai meldėsi ir pažvelgė į dangų. 
Ašaros riedėjo per-jo veidą, bet jis nema
tė savo ašarų.

Kryžių pakėlė ir pastatė. Nuo sun
kumo kūno žaizdos labai atsivėrė ir aš gir
dėjau, kaip sutraškėjo jo kaulai.

Daugelis bėgo prie nukryžiavotojo. 
Dėlko* Jis vėla pakėlė akis į dangų. Aš 
atsidėjęs tėmyjau į jo kančias.

Ant viršaus kryžiaus čiulbėjo volun
gė. Jos čiulbėjimas buvo neapsakomai 
graudus ir panešėjo į balsą verkiančios 
mergelės:

“Krauju apsiliejęs kūnas, — čiulbėjo 
ji,—kraujas duoda grožybę gėlėms, krau
jas skraiao debesiuose. ~ Aš nutupiau ant 
smiltyno,ir mano koios išsikravino; aš nu
tupiau ant ąžuolo šakutės, ir mano spar
nai tapo raudoni, kaip ir kraujas.

“As susitikau išvaduotoją ir sekiau pas
kui jį. Aš ką-tik esu išsimaudžius iš sa
vo nuodėmių, ir mano drabužiai yra valus. 
Pirmiau aš čiulbėjau: “Linksminkitės ma
no plunksnelės ant pečiu išganytojo, jus 
nekaltos už pralietą jo kraują.”

‘ ‘Dabar aš čiulbu: ‘ ‘Verk vargše vo
lunge Golgotą, apraudok savo skraistę, 
aptaškytą krauju to, kuris sušildė tave 
ant savo kratinės.”

—Minia ir kareiviai klausė volungės. 
Priešmirtinė agonija iškraipė jo lupas. Jis 
atkreipė ant paukštytės atidą ir jo veidas 
atrodė šviesesniu už saulę.

Pagalios sušuko didžiu balsu. Jo gal
va nusviro ant kratinės ir volungė nulėkė 
graudžiai čiulbėdama.

Dangus aptemo, žemė sudrebėjo.
O aš vis bėgau ir miegojau. Prašvi

to, prasiblaivė dangus, ir aš išsigavau iš 
rytmetiniu miglu.

Po nakties audrai dangus tapo skais
tus, žaliuojanti lapai—jaunesniais.

Bet krūmu platumoj takas buvo tas 
pats ir šalitakiai tie patįs, kurie painiojo
si man po kojų laike mano sapno; tie pa
tįs kieti aštrus akmenįs raičiojosi man po 
kojų, tie patįs vabalai dūzgė krūmuose ir 
grąsino man.

V.
O trimito balsas vis skambėjo garsiau 

ir garsiau, šaukdamas į karę...
—Draugai,—tarėGneis,—netikęs mu- 

. sų amatas. Mums tik ramu, kad męs ką 
’ užmušame. Aš, kaip ir jus, per ilgas nak- 
I tis jaučiau nerimastį, tartum kokį slogutį 

savo krūtinėj. Štai jau 30 metu, kaip aš 
kariauju, žudau nekaltus žmones! Dabar 
aš pasinaudosiu iš sapno. Palikime čia 
musu ginklus.

—Aš žinau vieną vietą, kur nereiks 
i mums vesti kariu ir braidyti nekaltu krau

juose; ten galėsime atsikvėpti ir pradėti 
laimingą gyvenimą.

—Norite paragauti darbininko duonos? 
" —Norime—atsakė draugai.

Tuomet landsknechtai, iškasę didelę 
duobę ir sukasę joje ginklus, išsimaudė u- 
pėje ir susikabinę už ranku visi keturi din
go dideliuose lendrynuose ir pasislėpė nuo 
karės.

O balsas trimito skambėjo vis skau
džiau ir skaudžiau ..

Paj ieškojimai
Pajieškau Jono Jonio. Paeina iš Vii | 

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

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

Pajieškau brolio Leono Pilelio, paeina 
iš Kauno gub., Telšių pav , Verksanų so
dos, jau 15 metų kaip Amerikoj. Turiu 
labai svarbų re kalą, todėl jis ar kas apie 
jį žino, malonėkit pranešti šiuo adresu: 

Antanas Pilelis,
•5 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

AUKOS.
Laikytose prakalbose 11 gruodžio. 191( 

metų, parengtose per 37 kuopą L 
S. S., Chicago, III., suaukauta strei
kuojančių rubsiuvių naudai $7.50.

Aukavo šie draugai:
K. Pelis, M.Burba, J.Gurčius po£1.00; 

P. Seike. A. Šulei kienė, J. F. Stanionis, 
J. Kudlius; E Kudlienė. J. Gaigaliunas 
po 50c.; J. Jančevskis, A. Zalepuga, S. 
Januševskis, J. Grigas po 25c.; S. Kal- 

j vaitis 15c.; A. Pelis. A. Petraitis. J.Būt- 
min po 10c ; J. Pabarska 5c.

37 kuopos L. S. S. sekretorius
M. Kazėnas.I

Draugysčių Reikalai

Pajieškau draugo Justino Danielkaus, j 
jisai yra muzikantas,fotografistas ir ma 
liorius, paeina iš Kauno gub., Raseinų 
pav., Veviržinų miestelio. Pirmiau gy-1 
veno Chicago, III., o dabar nežinau kur 
jisai randasi. Turiu labai svarbų reika
lą. todėl kas apie jį žino arbajis pats, 
teiksitės man duoti žinią ant šio adreso: 

Konstantinas Raudonis,
61 Pike st... New York, City.

Dr-ste Lietuviška Tautiš

1

L. R=tei.
ai dar atmeni tą laiką. 

Kurs atėjęs nejučioms 
Audė, pynė meilės tinklą 
Ir nubėgo vėl risčioms...?

Gal dar atmeni ne vieną 
Valandą saldžiu sapnu...
Tą laimingą pirmą dieną.
Kad7 sus’tikova mudu?...

Gal dar atmeni, mieloji, 
Ką kalbėjai tu tada?...
Tuokart tariai man—geroji: 
“Tavo busiu visada!”

♦
♦ ♦

Ei! neduok atšalt kratinei 
Nuo tos meilės—tos šventos! 
—Tau vienai,—tik vienatinei 
Meilės stygos plakt nestos!...

11—XI—10. Aidas.

Mano svajones...
Mano svajonės—broliu svajonės, 
Jausmo supintos, skausmo išrautos... 
Lėkit, kur skurdas siauč’ be malonės— 
Verskit vargdienius liuosai protauti!

Liūdnos svajonės... gėlės jus mano, 
Lėkit, kur kiauri stogai bakužiu... 
Ten, kur beturčiai skursta nuo seno, 
Šildykit šaltą ledą širdužių.

Mano svajonės, tylios, griaudingos... 
Skiepkit brolybės ten idealą:
Sėkite gradus meilės galingos. 
Nesutikimams rengkite galą!

Mano svajonės, neškite šviesą,
Lai ir beturtis mokslą pamato.
Liūdnos svajonės... tiesą, tik tiesą!—
Mokslas tamsybės retežius krato!...

Mano svajonės—liaudies svajonės... 
Liūdnos... belaimio jus išauklėtos...
Jus tesupranta broliai-beturčiai— 
Neškit jiems viltį, —o numylėtos!...
* 8—XI—10. Aidas.

Pajieškau draugo Antano Kačinskio, 
Kauno gub., Saulių pav., Kuršėnų vol., 
Skačių sodos. 3 metai kaip Amerikoj, pir
miau jis gyveno Mount Carmel. Pa. Jis 
pats arba kas apie žino, teikitės pranešti 
šiuo adresu:

Kazimieras Poškus,
P. O. box 160. Lewiston. Me.

Pajieškau Vlado Žuko, Peršekininkų 
kaimo. Suvalkų gub. Turiu labai svar
bų reikalą, todėl jis pats arba kas apie jį 
žino teikitės pranešti šiuo adresu: 

V. Žvinakevičius.
P. O. Box 181, Penn. Station, Pa.

Pajieškau Aleksandro Šatis, Kauno 
gub.. Panevėžio pav . Bericunų sodos. 
Meldžiu jo paties arba kas apie jį žino 
pranešt šiuo adresu:

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

Pajieškau pusbrolio Bernasiaus Klim- 
kevičiaus. paeina iš Viniausgub., Trakų 
pav.. Žvirgždėnų kaimo, keli mėnesiai 
atgal gyveno Scranton. Pa.^ bet girdėjau, 
kad iš ten prasišalino. Turiu pas jį labai 
svarbų reikalą, todėl meldžiu atsišaukti 
ant šio adreso:

F. Klimkevičius. (gę
69 Plymouth st.. Edivardsville. Pa.

Pajieškau draugo Povilo Zemkaus. pa
eina i< Kauno gub , Panevėžio pav., Va
balninku miestelio. Gyveno ilgą laiką 
Pennsylvanioj ir \V. Va. ir dirbo anglių 
kasyklose. Kas apie jį žino arba jis pats 
maionėsit suteikti man žinią snt šioadre 
so: John Tomley.
88 Charter Oak avė., Hartford. Conn.

Pajieskom Petrą Silijauską. pirma gy
veno So. Bosione paeina i- Kauno gub. 
Juozą Stankevičių, zy veu l,i.wen. a-. 
Joną Galskį. gyveno So B-ston. Mass 
ir Krisiu Baltusį.gyveno l’. ab dy, Mas . 
ir So. Boston, Mass. Atsiš.-ukit pitįs ar 
b:< kas apie juos žinot, praneikit šiuo 
antrašu:

P. O. Box 3466 Boston, Mass

Noriu žinoti, kur gyvena Pranciškus 
Pūkelis, paeinantis iš Kaunogub. Ba
seinų p»v , Tauragė-. vol,. Klitorių so 
d< s Turiu didelį reikalą,prašau atsisaukt 
j ■ paties, arba kas ap’e jį žino, malonė
kite pranešt šio adresu:

Jos. Pūkelis,
P. O. Box 165. Athens, Mass.

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

gruodžio, 1910 m., svetainėje Gertnan 
Odd Felloivs, kampas 18 ir Sarah st., 
South Side, Pittsburg, Pa Prisidės nuo 
7 vai. vakare. Įžanga: vyrui arba porai 
50c., pavienėms moterims ir merginoms 
25c. Perstatyta bus komedija “Lėkė kaip 
sakalas, nulupę kaip vabalas". Visus 
maloningai užkviečia (gę

KOMITETAS.

Tėvynės Mylėtojų No. 1.
Towu of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas A. J. Bierzynskis, 

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

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

4436 S. Hermitage avė .
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis, 

4606 S. Paulina si.
Kasierius F. Jaugilis.

4606 S. Paulina st.

Pusiau Dykai!
Trumpa lietuviu kalbos gramatika ar

ba vadovėlis. Krituliai Šviesos bei pa
veikslai su kritiškais skaitymais, Jezi^- 
sas Nazaretėnas, Kunigai, Bedieviai ir 
Socijal-Demokratai, Kaip apsivesti ir- 
laimingai gyventi, Išsivystymas Dievo, 
Tikras ženybinis gyvenimas. Patarmės 
moterims, kurios nori būti sveikos; tuzi
nas rašymui gromatoms popierų ir 3 tu
zinai atvirtu laiškų su visokiais apskaity
mais ir paveikslais. Prisiųsk $1.00, o vi 
sa tavorą vertės $3.00 apturėsi.

L. J. Getchus. (gS
Vancouver, AVash.

Ant randos
geras kambarys su reikalingais rakan

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

Klauskit "Keleivio” Redakcijoj:
28 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

PRAKALBOS, DAINOS IR
BALIUS!

Parengta 4-tos kuopos L.S S. NAUJŲ 
METŲ DIENOJE, t. y. 1 d. Sausio 1911 
m.. Freiheit Turner svetainėj, 3417 So. 

j Halsted st., CHICAGO, ILL. Pradžia 
Į 3 vai. po pietų. Tikietas 25c.

VAKARO PROGRAMAS:
Kalbės—Kl. Jurgelionis ir K. Miko- 

laitis (studentas), dekliamuos J. Briedis, 
Ks. S.......... — solo, K. Jamonias ir J.Uk-
tveris—duetas, N. N. ir N. N.—duetas, 
81 kuopos vyrų choras. Lietuvių Jauni
mo Ratelio choras. Lietuvių Darbininkų 
Muzikališkai DramatiškosDraugijos cho- 

: ras ir Latvių vyrų choras. Taipgi bus 
skrajojanti krasa. Daugiausiai gavę pač- 
takorčių gaus šias 4 dovanas: "Kovą", 

j "Visuomenę”, “Rankpelnį" ir “Matelis 
I ir Socijalizmas".

Taigi, kaip matyti iš augščiau pagar
sinto, tai vakaras bus labai įvairus ir už
imantis. todėl meldžiame visus atsilan- 
kvti į viršnurodvta vieta.

KOMITETAS
P. S. 4-tos kuopos L. S. S. susirinaimai 

i atsibuna kas paskutinį subatvakarį kiek
vieno mėnesio Rugio svetainėj, kampas 

Į 33-čios ir Morgan gatvių. Draugus dar- 
I binkus kviečiame atsilankyti susirinki- 
man ir prisidėti prie mųsų būrelio.

PARSIDUODA PIGIAI
Seniai Įsteigta Aptieka.

Tojt aptiekarandasi apgyventoje lietu
viais ir lenkais vietoje. Biznis išdirbtas 
gerai. Kreipkitės pas ,

F. A. HA5C0CK, (is
800 W. Lombard st., Baltimore, Md.

Kiekvienas, kuris prisius 25c.. aplaikys
Puikų Sieninį Kalendorių 

1911 metams. Kalendorius yra didelio 
formato 25 x 15 colių, yra labai gražus ir 
parankus, visos šventės pažymėtos rau
donais numeriais. Siųsti galite krasos 
ženkleliais po lc. ir 2c. Susitarę keli sių
skite pinigus per money orderį arba bač
kos čekiais šiuo adresu:

J. M. Jasulevičius, 
Box 6, Minersville, Pa.

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekės “Kelei- 

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

Pajieškojimai: Vieną kartą 5Oc. Norint 
į pajieškoti tą pačią ypatą kelis kartus, 
kiekvieną tolimesnį kartą po 25c

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

Pajieškau draugų: Jono Beržinio Del- 
binėlių kaimo. Kazimiero vepuco Do- 
meikių kaimo. Prano Adomaičio Donei- 
kių kaimo. Klemenso Putriaus Žiūriu 
kaimo, Prano Adomaičio Domeikių kai
mo. Stasio Makavecko Žiūriu kaimo, vi
si Žagarės parapijos. Šaulių pav. Turiu 
svarbų reikalą, todėl jie pats arba kas 
apie juos žino, teikitės pranešti šiuo ad
resu:

John Mėlis,
116 Broadway. So. Bostou, Mass.

Pajieškau švotfferio Andriejaus Jan
kausko, paeina iš Vilniaus gub., Trakų 
pav.. Valkininkų par.. Dargužiu sodos. 
Iš Lietuvos atvažiavo į Ilaverhill. Mass., 
o vėliaus gyveno W. Lyon, Mass., iš kur 
jau 5 metai atgal išvažiavo? kaip girdė
jom, į Illinois valstiją. Jis pats ar kas 
apie jį žino, malonėkit man pranešti,nes 
turiu svarbų reikalą.

Stanislovas Pužas, 
117Riverst., Ilaverhill. Mass.

Koncertas, Prakalbos, Dek- 
lemacijos ir Balius.

Parengia 17 kuopa L.S.S. atsibus 31 
gruodžio 1910 m. svetainėje Kn gts of 
Pytliias. 825 N. Main st. Montello. Ma r. 
Prsidės 7 vai. vakarė ir trauks.s iki vėlai 
nakties. Gerbiamai publikai turim ■ pra
nešti kad ant to pasilinksminimo kalbės 
F.J. Rogočius. Bus skrjojantis pačtas ir 
yra paskirtos dar dovanos. Pirmoji do- 
ana vertės £3.00. antroji £2.00. Daugiai.- 

-iai gavusieji-Atviruč ų gaus tas dova
nas. Todėl kviečiame visus atsilankyti 
«ii »<> vakaro ir linkmai užba’gti senus 
metu-. įžanga: vyrams25c.moterims 15c.

•\ ardau komiteto H. STANKUS.

Didžiausia So. Bostone lietu
viška Krautuvė, kuri užlaiko

VYRŲ IR MOTERŲ 
Geriausius Ceverykus

trfm£>tican 
l&nllenum 

snoE

JOHN E. NOLAN
naujausios mados 

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už*nebrangią prekę.

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

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

TAMOSZAITIS ir YURGEUUNAS 
233 Broadvar. So. Boston. Mass

11=
Vyrai ir Moterys!

KALĖDOS JAD ARTINAS!
Dili aUCo

Persikėlimo dėlei
PARSIDUODA 

šešių kambarių rakandai. Meldžiu pa
siskubint, nes 28 d. lapkričio išvažiuosi u. !

FR. ERTUCK,
601 Main st., Cambridge, Mass

- " — i

Namas parsiduoda.
Ant Backer avė. So. Bostone yra gra- Į 

žus namas ant pardavimo. Kaina $2.l< 0 
iš kalno reikia įmokėt £1.000. Basi žinot Į 
galima po šitokiu antrašu.

L. Madden. fCO^llC
267 Main st. Charlestown, Mass.
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Geriausia ir parankiausia <l<vana 
ledoms yra koks n«rsauksiniiHik 

Šiuomi norim ’>ra -e tg-rbi i r.i - i 
tuviams ir lietuvaitėms, 

■s rankų visųger-ausį ir v.
lių auksinių dai!<t <

Ta voras mus 
čvst ii auksini i

LAIKR0DE 
RETEŽĖLIU, 
TŲ, LEKETU <
ŠUKŲ, SPILKUCI 

KIETAMS GUZIKUCIŲ ir KITOKIŲ DAIKTU.
Mųsų kompanija yra geriausiai žinoma tarpe lietuvių, kadangi už

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

ar jus pirkaite ką, ar ne. .Męs parduodam tavorą už visųžemiauslą 
“cash” prekę: vienok atsakantiems žmonėms męs parduodam ir ant 
išmokesčio, po £1.00 ant nedėlios. Vakarais atidaryta iki 8 valandai.

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

WASHINGTON JEfELRY CO.,
387 Washington St., (vienais irepa,, auiScynĮ BOSTON, MASS 

jĮE Slli— . 5
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tautietis rado nušvaksuotą 
valyzą ir vieną čeveryką.

K E L E I V I S

HUMORISTIKA
Išteisintas.

Už apiplėšimą žmogaus po
licija areštavo įtariamąjį plė
šiką. Teisme apiplėštasis tvir
tino, kad einant jam gatve 
prišoko nežinomas žmogus, 
užmovė jam ant galvos mai
šą, apdaužė šonkaulius, o pa
skui atėmė auksinį laikrodė
lį. Įtariamojo plėšiko advo
katas tuojaus atkreipė teisė
jo atidą į tą faktą, kad jei 
apiplėštas turėjo ant galvos 
maišą, tai jis negalėjo maty
ti, kas jį apiplėšė. Ir teisė
jas apkaltinamjam tarė:

—Tamista išteisintas.
Bet apkaltintas apsidairė 

aplinkui ir vėl stovi prieš 
teisėją.

—Tamista esi išteisintas— 
atkartojo teisėjas—Gali sau 
eit: liuosas esi.

Apkaltintas nesijudina, tik 
stovi ir žiuri teisėjui į akis.

—Ar tamista nesupranti? 
Eik laukan; tamista nekal
tas esi!—suriko užpykęs tei
sėjas.

—Ogi tą laikrodėlį nereikės 
jam sugražint?—užklausė iš
teisintas.

Tragedija bažnyčioj.
Syki kunigas Krupnickis 

tokį užimantį pamokslą pra
dėjo sakyt, kad Pastumskie- 
nė, sėdėdama ant galerijos, 
pertoli per bajerą persišliejo 
ir, pametus lygsvarą, nuvir
to. Bet ant laimės platus 
jos sijonas užsikabino šv. Po- 
vylui ant galvos ir- moteris 
pasikorė. Prabaščius pama
tęs bažnyčioj tokį nemorališ- 
ką paveikslą visa gerkle sa
vo parapijonams užgriovė:

—Kas išdrįs šioj valandoj 
atsigrįžti atgal, tas apjaks, 
kaip akmuo!

Vienas neiškentė ir tarė:
—Ei, aš viena akimi pa

žiūrėsiu.
Ir tuoj visi parapijonai, po 

vieną akį primerkę, atsigrįžę 
pradėjo žiūrėti atgal.

Visgi kenkia.
—Jonai, Jonai, kada 

si gėręs? Ar tu nežinai, kad tai 
naikina sveikatą? Tu ir 50 
metu nesulauksi.

—Tokioms kalboms aš vi
sai netikiu—atsakė Jonas.— 

. Mano tėvas visuomet gerda
vo, o šiandien jis turi jau 80 
mėty.

—Taip, bet jeigu jis nebū
ty gėręs, jis buty turėjęs 90.

liau-

Skaitykit su atydaf 
-------- Cambridgeport Lietuviška---------  

DRABUŽINE KRAUTUVE
Užlaikėm kaip apatinius, taip ir viršu

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

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

S. MORKIS & CO.,
719 Mam st. Cambridgeport, Mass-
Vieša simpatija “Keleiviui".

Brooklyn, N. Y.—Gruodžio 
4 d. atsibuvo 4-to L.S.S. ra
jono 16-ta konferencija, ku
rioje dalyvavo 8 kuopy 17 
delegatu ir rajono adminis
tracija, išreiškia “Keleiviui” 
viešą simpatiją reikale bylos 
su kun. Krasnicku.

Konf. sekr. J. Verbyla.
Už išreiškimą simpatijos 

ištariam širdingą ačiū drau
gams. “Kel.” Red.

i

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

Sus biuras yra įgaliotas vesti teisiš
kus reikalus. Męs parupinam advoka
tus padarom pardavimo popieras. per
leidimo popieras ir kitus teisiškus doku
mentus su užtviriinimu jų per konsulį 
korespondencijos keliu. M“ęs iškolektuož 

■ 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,
5G rifth avė., Chicago, III.

■ - -

Tai bent farma.
—Mano tėvo farma 

didelė, taip didelė—gyrėsi iš 
Connecticut atvažiavus lie
tuvaitė, — kad kaip tėtušis 
išeidamas panedėlij melžti 
karviy mamą pabučiuoja, tai 
sugrįžta tik subatoje.

—Tai kodėl jis taip ilgai 
negrįžta? — užklausė jaunas 
farmerio sūnūs iš Maine’o.

—Todėl, kad mušti farma 
labai didelė ir tvartai labai 
toli—paaiškino mergina.

—Jeigu taip, tai ištikro 
gali būt graži farma, bet su
lyginus ją su mano tėvo far
ma, tai ji išrodys, kaip mano 
čeveryko puspadis prieš čie- 
lą jaučio odą—pastebėjo far
merio sūnūs iš Maine’o.

Merginą tas užinteresavo 
ir ji paklausė:

—Na, o kaipgi tamistos 
tėvo farma yra didelė?

—0, ji taip didelė, taip di
delė, kad kaip tėvas išsiun
čia karvių melžti porą jauna
vedžiu, tai pieną atneša tik 
jy vaikai.

taip

Bostonas kulturiškesnis.
Susitiko sykį bostonietis 

su chicagiečiu ir ėmė girtissa- 
vo miestais. Chicagietis nuro
do, kad pas juos neišpasaky
tai greitai pastato namus:

—Chicagoj, kad tamista 
žinotum, — sako chicagietis, 
—kaip vakar pradeda kasti 
skiepą, o už dvieju sąvaičiy 
jau gatavas ant 40 luby na
mas.

—Tas nieko nereiškia su
lyginus su Bostonu—atrėmė 
bostonietis. — Kad parodyti 
tamistai, kaip greitai pas 
mus stato namus, turiu pa
sakyti, kad šalij mano namy 
užvakar pradėta ant 20 luby 
naujas namas statyt, o šįryt 
jau už neužmokėjimą rendos 
policija metė iš ten žmones 
laukan.

Negras apsiriko.
Vienas iš mus tautišky 

“didvyriy” važiavo neseniai 
į New Yorką ant seimuko. 
Iš vakaro lijo lietus ir mys 
“didvyris” eidamas ant sto
ties susipurvino kojas, o ka
dangi kojas turėjo kaip lope
tos, tai jos patraukdavo kiek
vieno atidą. Mus tautietis 
paėmė miegamąjį vagoną,pa
sidėjo prie lovos valyzą, nu
siavė, atsigulė.ir, pasišaukęs 
juodveidį patamautają, lie
pė jam'gerai nušvaksuoti če- 
verykus.

Ant rytojaus' pabudęs mys

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SVi tNT: 
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pis mane, 
•IŠ paildbėsi II ! nes esu senas daktaras, pažįstu ligas ir ziiu.-r. !.«.!. ie vaistai ge
riau pagelbsti 11 KAMS IK MOTERIMS; todėl, kad aš daug sorgam iu į erleid. iu ir 
turiu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas Neiv Yorko dakt.- r; A - < >u pa

ts gali pa-
1

Malonus Dr. Hart- 
manai:

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

skaudėjimo blauzdose. Dar kartą, 
sakau, nemažai esu dėkingas už 
sveikatą. Jos. Turkeviče, 6!)5Sher- 
idan Road Ganai, IVilmette, Iii

siryžes sergančius gydyti ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras djktar.. 
sėkmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačią gydynių paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

Tegul bus pagarbintas. Jėzus
Kristus!

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

7 neįstengė išgydyti, o Najorko Šar
latanų Institutas tik sunkiai už
dirbtus mano pinigus viljo; bet

Dr. Hartmanas. kad išgydė, tad jam ir dėkin
gas: tai prisiunčiu paveikslą, kadį laikraštį pa- 
talpyti. ANT. JUŠKELIS, P. O. bos 2,

DU BOIS, Pa.

Guod. Dr. Hart
manas!

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

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

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

SERGĖKIS apgavingo Instituto, kariam numiręs daktaras garsinamas buk gydąs ir labai meiliai kalba, bet vinlojas kaip augi, su septynioms 
pagundoms,—laižydamasl „LIETUVIAI TAVTIECZIAI“, o už nugaros „ragdotą“ turi, kad tik prisiviliojęs prigauti Jumis. KeapsigM-kit eu 

VADOVU IX 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; szlrdles, inkstų ir plaučių Ilgas. Greito pailsimo, sunk-1 s kvė 
pavimo. Didelio eupykimo, dyeepensijos tapgl nuo jaunystės klaidų, įgautų nesveikumų, sėklos nubėgimo, užsikrečiamų eiap. ų 1 _-ų Taip pat 
MOTERŲ: skausmingų mėnesinių,baltųjų tekėjimo, visokių moteriszkų ligų; neatboklt kad kiti daktarai Jums nepagel. '><• asz i z y y- ■ sz'le- 
žias ir užsieenėjuelas ligas, jei isz karto pas mane atslszauksl, pirmiau negu kur kitur. Raszyk kaip moki, asz suprasiu, i . Hs u, c .ošiu rodą, kad 
reikės prilaikysiu gyduoles, kurios yra geriausios, o apturėeit sveikatą, be skirtumo kaip toli gyvenat.

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

DR. F. HARTMANN, 231 york city, n. y.
\ alandos: nuo 11 iki 5 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 1 po piet. Vakarais Pan. ir Pst. 7

F i
d

l

1
$35.00 
$35.50 
$38.00 
žmonių va-

NAMINE MOKYKLA.TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausių gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio- 

dirba lietuviškas klarka
Milliam C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston, Mas

nai

Visi lygys.
Jis.—Moterįs manę sargi

na. Jos visuomet eina pas 
burtininkes klausti savo lai
mės.

Ji.—0 vyrai visuomet eina 
prie baro ir grįžta su raudo
nom nosim.

Redakcijos atsakymai.
J. Volui. — Straipsnelis 

perilgas, o nieko svarbaus 
jame nėra, todėl ir nespauz- 

i dinsime.
B. B—d ž i u i. — Laikraš

čiui tokie atsitikimai netinka.
K. P. Šimkoniui.—Ne- 

spauzdinsime, nes apie S. L. 
A. ir taip jau perdaug rašo
ma, o tamista nieko naujo 
nepasakot. Nuolat mušti į 
tą patį bubną—perdaug nuo
bodi muzika pasidaro.

S i lakoj o Kvietkui.— 
“Vienybei Lietuvninky” jau 
atsakyta; tamistos straipsne
lio nespauzdinsinie, nes tas 
įvesty mus į nereikalingą po
lemiką.

J. P. Žiurkšiui.—Strai
psnelį “Kalėdy dovanos” ga
vom, bet nespauzdinsim, nes 
jau per vėlu.

K

»

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 siųskite per Money Order šiuo 
adresu:

P. MIKOLAINIS
Bos 62 NEVY YORK CITY.

GERIAUSIS

DAKTARAS.
Geriausis daktaras yra tas, kuris išgy

do daugiausiai ligų. D-ras DOYLE išgy
dė daug ligų, kurių kiti daktarai išgydyt 
negalėjo, ir jis kviečia kiekvieną dakta
rą. tegul kas išgydo tokias ligas, kokias 
gydo jis. Skaityk padėkavones. kurios 
tilpsta čia kas savaitė. Jos yra nuo tavo 
draugų ir kaimynų, ne už 1,000 mylių, 
bet iš Bostono ir apielinkių. kur galima 
juos pamatyti ir pasiteirauti.

Išgydyta be operacijos.
Dominikas Stassel. 17 Harrison st., 

Cambridgeport. sako: “Aš sirgau 5 mė
nesius. Aš turėjau kairiame šone didelį 
skausmą. Skaudėjo man nugarą, prasai- 
tavau kas naktį, neturėjau apetito, nega- 

: Įėjau vaikščiot ir turėjau pamesti darbą, 
du daktarai mane gydė, bet nieko negel- 

, bėjo ir vienas pasakė, kad reikia daryti 
operaciją. Nuėjau aš pas daktarą Ižoyle 
ir per mėnesį laiko jisai išgydė mane be 

: operacijos”.

Daktarai ir dispensarija ne
gelbėjo.

Ponas Joseph Kimantis, 123 C st.. So. i 
Boston, Mass. sako: “Aš sirgau per 10 
mėnesių. Aš vaikščiojau prie vieno dak
taro ir užmokėjau jam $20.00, bet tas ne
pagelbėjo. Tada vaikščiojau pas kitą 

I per 7 nedėles, bet mano padėjimas ėjo 
j blogyn. Vėl ėjau į dispensarija, bet ir 
; ten negelbėjo. Aš kentėjau skausmus 
užpakalyj ir kojose, todėl turėjau sustot 
dirbęs. Pagaliaus nuėjau pas Dr. Doyle 
ir jis mane išgydė. Aš rekomenduoju jį 

1 visiems lietuviams, kurie serga.
Pasirašo Joe Kimantis.

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

1 Boston, Mass. Sako: “Aš užsigavau be
dirbdamas ir Blood Poison (kraujo užsi- 
nuodijimas) ir tie nuodai pasklido po vi
są mano kūną, su baisiais skausmais. Aš 
negal<-jau dirbt per 18 nedėlių. nes tik 
su pagelba lazdos vos galėjau paeit. Aš 
vaikščiojau į dispensarija ir pasprivatiš- 
kus daktarus, bet nieko negelbėjo. Dr. 
Ižovle išgydė mane ir todėl rekomenduo
ju jį kiekvienam sergančiam.

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

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

Kolbama rusiškai, lenkiškai ir lietu
viškai.

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

Ilollis st. prasideda nuo 777 IVashing- i 
ton st. ir traukiasi iki Tremom st.

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
aau pas-kmingia- 
usiai. A eikit tie
sio* pa» mane i 
trepais į virių tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o ai 4 tęs iv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 0 iki 
8 vakare. Telephone 196" -3 RiC^ascs*

NAUJAS IŠRADIMAS.
Visi žmones užsitiki mums ir mus 

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

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

Dr. J. M. BRU5DZA CO..
Broadway k S. 8 st.. Brooklyn.S.Y.

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

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

Kaštuoja iš New Yorko visa kelionė iki:
Eydtkunąarba Tilžei 
Bajorą arba Klaipėdai 
Kauno arba Vilniaus

Kadangi ant tų laivų daug 
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
Boston. Mass

J!
28 W. Broad way

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

Gardus ir tyras, kaip medus.

p££G

Bus duotas kiek 
vienam, kas nu
pirks pas mus 
RusiškoTabako 
už $6.00.

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

linę trubą ir labai gerai skamba. Turėdami mųsų fonografą galite sureng
ti namiej puikų muzikos kancertą. Užsuksite tik mašinėlę, uždėsite voliu- 
ka 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. 
Mys duodame jums tą fonografą suvis dykai. Prisiųskite tik 50c. markė
mis ir męs atsiųsim jums geriausio Rusiško Tabako už. $6 ir tą Fonografą 
drauge su voleliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per 
evpresa užmokėsite likusius $5.50.

Namie galite išbandytie mųsų fonografą, o jeigu |jis jums nepatiks, 
tai galite sugrąžint mums Tabaką ir Fonografą, o męssugrąžinsim pinigus

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

PASARGA: Meldžiam nesulvginti mųsų firma su kitomis.

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

KATALIOGS
DYKAI!

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

Naudingą Katalogą dykai, tamę kataloge 
yra aprašyta daug visokių daiktų, kurie 
yra jums visiem reikalingi. Nelauk ryto
jaus. ale rašyk žaras pas mus. o dalinosi 
kan męs turimę ant pardavimo. Reika- 
laujem Gerų Agentų ir duodam gera už
darbi. Adresuokite,

Faust Novelty House 
Room 603 Omaha Bldg. Chicago, III
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Kalvarija (Suv.gub.). Tei
smas. Dvi sąvaitės atgal 
Apskričio teismas nagrinėjo 
Liudvinavo klebono Jono 0- 
rinto bylą. Jisai buvo kalti
namas už tai, kad vasario 
mėn. 1910 metą mirus Onai 
Baltuškevičienei nesustatė į 
mirties akto, nors apie tai ir 
prašė josios vyras Silvestras 
Baltuškevičia. Mat klebonas 
reikalavo už sustatymą to 
akto 75 kap., o jo butą labai 
biedno ir neturėta tą pinigą. 
Kada gi sukrapštęs kur galė
damas žmogelis vėl atėjo pas 
kleboną jau su pinigais, tai 
jisai visai atsisakė daryti ak
tą, buk jau pervėlu esą. Tuo
met minėtas S. B. padavė 
skundą ir klebonas tapo pa
trauktas teisman, kad dėl pi
nigų atsisakęs pildyti savo 
pareigas. Teismas pripaži
no kunigą Orintą kaltu ir nu
baudė trimis rubliais ar para 
sėdėjimo, nes sulyg įstatj m n, 
klebonas privalo daryti mir
ties aktus urnai po mirimui, 
nepaisant, ar bus užmokėta, 
ar ne. X.

Lankeliškiai (Vilk. pav.). 
Biaurus pasielgimas. M. kai
me pas ūkininką M. I. pris
tojo tarnauti koks tai vaiki
nas, kuris buk slapstęsis nuo 
kariumenės. Tasai ukinkas, 
buk tai bijodamas atsakomy
bės, atsakė jam vietą. Vai
kinas pristojo pas kitą to pat 
kaimo ūkininką. Bet M. I. 
iš gailesčio ar pavydo, kad 
anas gavo darbininką, nuėjo 
pas šaltyšią ir pareikalavo, 
kad tą vaikiną areštuotą; ir, 
turbut, šaltyšium nepasitikė
damas, draugė nuėjo su juo 
ir, surišę to vaikino rankas į 
užpakalį, nuvarė į. gminos 
kanceliariją ir padavė polici
jai.—Ar šiaip ar taip, bet iš
davinėti žmones, tai visgi 
biaurus darbas.

Lank.
Kaunas. Teismas. Lap

kričio 12 d. "Vilniaus Teismo 
Rūmai teisė 10 žmonių, kal
tinamą už prigulėjimą prie 
Lietuvos soc.-dem. partijos, 
kurios tikslu buvę: verste nu
versti Rusijos valstybės tvar
ką, įvesti lietuviškose guber
nijose demokratišką respubli
ką (kituose apk. akt.—auto
nomiją) etc. Kad įvykdinti 
tai—minėti žmonės darę: 1) 
Stud. VI. Požėla, draug su 
kitais tos partijos nariais, 
verste privertė Rozalino vai. 
staršiną sušaukti 1905 giuo- 
džio 5 d. valsčiaus sueigą, 
per kurią jis kalbėjęs, jog 
Rusijos valdžia supuvo, kad 
dėlto reikia ji prašalinti, kad 
pravoslavai ir ne lietuviai 
valdininkai reikia išvaryti iš 
Kauno gubernijos ir valdžią 
pavesti vietinią žmonią ko
mitetui. Toksai komitetas 
buvęs išrinktas ir visi senieji 
valdininkai taipgi rusas mo
kytojas, urėdninkas prašalin
ti. 2) Tas pats Požėla, taip
gi bajoras Morauskis ir valst. 
Repčys tokią pat tvarką 1905 
m. gruodžio 3 ir 4 d. įvedę 
Pušalotuose (Pan. pav.), kur 
visi trįs irgi kalbėję kalbas, 
prirodinėję, jog nereikia mo
kėti vyriausybei mokesnių, 
neiti kariumenėn, neklausy
ti vyriausybės, ją nuversti ir
1.1. 3) Tie patįs—Požėla ir 
Morauskis, savo kalbomis su-

I

kurstę valstiečius tokią pat Ii u ir pelno iš mus kruvino 
tvarką padaryti ir Smilgių 
valsčiuj. Ten taipgi buvę 
prašalinti visi valsčiaus po
nai, uždarytas monopolis ir 
t. t., o valstiečiai — Žaldokas, 
Kairiunas, Baltrėnas, Žitke- 

i vičius, Motekaitis ir Šlioge
ris—įėję į komitetą, kuris pa
keitęs senuosius ponus ir kt. 
Kaltinamieji nei vienas kal
tais neprisipažino.

Byla ėjo atidarytomis du
rimis. Teismas VI. Požėlą, 
J. Morauskį ir Repčį nuteisė 
1 met. tvirtovės, o kiti ištei
sinta. Gynė: pris. adv.-atst.' 
A. Bulota ir p. Leonas ir pr. 
adv. pag. Povolockis.

Iš "Liet. Uk.”

Iš Žemaičiu padangės. 
Musu apylinkė seniai beat
mena tokius metus turėjusi, 
kaip šįmet. Nors javai ir la
bai gerai užderėjo, tečiaus 
grudai labai pigus, už viso
kius gyvulius moka vėl pa
čius niekus. Latvijos ūki
ninkai šįmet tiesiog nebeį
mano, ką bedaryti: algos sam
dininkams nesvietiškos, o 
skatiko nė iš kur negalima 
sugraibyti; nors, sako, žmo
gus iš proto eik. Tuo. tarpu 
Žemaičiu ūkininkai ne vie
nas šiais metais šimtus susi
kraus. Musu ūkininkai mė- 
gia sėti linus. Žinau dauge
lį ūkininku, kurie iš 3 puru 
sėjimo už sėmenis gavo dau- 
giaus kaip 200 rb.; ačiū pra
ėjusiųjų metu žemoms linu 
kainoms, šį rudenį už 4—5 
metu linus ne vienas ūkinin
kas paėmė po tūkstantį ir 
daugiaus rub. Lenkimu par. 
du ūkininku, valdančiu po 20 
dešimtiniu žemės, už 5 metu 
linus gavo kiekvienas po 1,8- 
00 rub.! Du Lenkimu para
pijos ūkininku, gavusiu už 
linus po 600 rb., vienu sykiu 
Skuodo traktieriuje po 15 rb. 
kiekvienas paliko. Visiems, 
mat, aukso metai...

Musu kampelis tikrai jau 
gali pasirodyti savo gana 
augšta ūkio kultūra, neikiek 
nemažesne už Latvijos ūki. 
Daugelyje vietų užvesti sod
nai ir kūdros su žuvimis; pie
no produktai daromi pagal 
naujausius budus; žodžiu, 
kiekvienas dalykas ukyje'pel- 
ningai sunaudojamas.

Dam. Treigys.
(Iš "V:lt”.)

Gelbekim nuo pavojaus 
S. L. A.

Estra Susirinkimas 112 S. L. A. kuopos 
Seattle. Wash.

Musų kuopa nutarė atsi
saukt i visas S. L. A. kuopas, 
kad stot į kovą prieš sauva- 
lišką centro valdybą, kuri 
spenduoja žinomus mums 
musą draugbrolius vieną po 
kitam,kurie daugiausiai dar
bavosi ant labo S. L. A. nusi- 
kratime kuniginio jungo XVI 
seime, kaip tai J. S. Pruse- 
laitį, Vokietaiti, J. Ratkevi- 
čią ir kitus,kurie ir šiandien, 
matydami organizacijoj tokį 
pairimą, stengiasi ją gelbėt.

Męs, nariai 112 kuopos, ne
galėdami už 3000 myliu pa
siust savo atstovą, griežtai 
protestavome savo įnešimuo
se XXV seimui prieš naują 
konstituciją, kuri da buvo 
neišperėta, vienok jau aiš
kiai galima buvo permatyt, 
kad rengiama ant musu 
skriaudos, o ant naudos dak
taru, advokatu ir kitu diku- 
nėlių, jieškančią šijtu viete-

i

I

prakaito. Iš tą pačią gal ne 
vienas da ir apsišvietė su pa- 
gelba lietuvią visuomenės 
auką, tik apgailėtina, kad 
tokiu budu bando mums at
simokėti. Kokiu budu ta 
konstitucija tapo priimta sei
me, mums nesuprantama; 
gal tik dėlto, kad tas atsibu
vo Chicagoj.

Dabar antru kartu ir tai 
viešai protestu o jam ir prane
šam, jog naujos despotiškos 
konstitucijos męs nepriimam.

1. Kad apkainuota augš- 
tom mokestim visi skyriai 
posmertinės, kad bile kokioj 
žydiškoj Insurance Co. leng
vesnėm išlygom priimama;

2. Kad centro valdžia tur 
neaprubežiuotą galybę;

3. Kad konstitucija pilna 
nesuprantamą sąnariams žo- 
džią;

4. Kad S. L. A. pasidaro 
neprieinamu augančiai musą 
jaunuomenei iki 18 m. ir 
daug kitą nenaudingumą, 
kurią negalima čia nė išaiš
kinti.

Męs reikalaujame, kad cen
tro valdžia atšauktą nelega- 
lišką suspendavimą narių per 
“Tėvynės” No. 4 ir 43; rei
kalaujame, kad butą nuimta 
despotiška cenzūra nuo užlai
komo per mus organo “Tėvy
nės”, kuri privalo būt atvira 
dėl susižinojimą ir apkalbėji
mo viešai musą reikalą. Męs 
savo nuomonę paduodame, 
kad laikytis įstatymą senos 
konstitucijos iki ateinančiam 
XXVI seimui.

Taigi šaukiamės viešai į 
visas kuopas ir pavienius: 
imkitės už darbo, kol esam 
da nepairę. Kur galima, šau
kit rajoną konferencijas, da
rykit protestus, gelbėkit nuo 
gresiančio pavojaus didžiau
sią mąs tautos organizaciją. 
Lai suspenduoja mus visus 
10,000 narią, pasilikdami pa
tįs pilnais nariais ir valdonais 
New Yorko mūrelio ir sudė
tą musą dolerią, kas labiau
sia jiems ir rupi. Męs iš kal
no tikimės likti suspenduo-j 
tais, vienok ant to mažai pal
šom, nes mąs kuopos 60 narią 
nė vienas nepristos nuo nau- 

■ ją metą ant naujos konstitu
cijos. Tik pasiliekam sau 
viltį, kad tautos užrašuose 
nepaskaitys mus ardytojais 
tvarkos tautiškoj organizaci
joj, o tik kaipo jieškančius 
savo tiesų; ir jeigu neteksim 
pajiegų toj kovoj, tai atsi
trauksime su ašaromis ir 
širdies skausmu, palikdami 
mus sutaupytą turtelį per 9 
metų mus darbavimosi. Ir 
tada lai bujoja tautiškas mil
žinas, anot p. Damijonaičio. 
Šitą protestą siunčiame “Ke
leiviui”, prašydami patalpint,! 
ir turim viltį,kad užtars mus 
skriaudžiamuosius vargšus. 
Taipgi drįstame prašyt kitą 
lietuvišką laikraščią, mylin
čią teisybę, perspauzdint šitą 
protestą, o kopiją pasiunčiam 
pirmsėdžiui S. L. A. J. M. Da
mijonaičiui.

Šalin dykūnai ir advokatai! 
Šalin despotiška valdžia! 
Lai gyvuoja teisybė, lais

vė ir brolystė S. L. A.
Kuopos įgaliotiniai: 

Alexandras Kalvaitis, 
Juozas Martinkaitis,

S. Kraujutaitis, 
Franas Weiselis, 

Tad. Ulskis.

į

I

i
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Telephone 7152 So. Boston.

c

D r. F. Matulaitis!!
B

P/7 eleivio” spaustuve atlieka visokius spaudos dar- 
■ % bus labai gražiai ir už visai žemą kainą.

I 
i.

495 Broadway, So. Boston. 
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.

.1

Laivakortes Atpigo

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

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

MONTELLO, MASS.

GERIAUSIAS 
sAl/z-j

o H a
sc>
>
UI

PACTAVAIS LAIVAIS.
Iš Bajorą į Bostoną, 7-9 dieną ant vandens, $53.10. 
Iš Eydtkuną į Bostoną, 7-9 dieną ant vandens, $52.60. 
Iš Tilžės į Bostoną, 7-9 dieną 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.

ii
Mano dirbtuve ngta puikiau

šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natura- 
liškom parvom, iš mažų padidineju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
_____________

Keleivio” Agentūra 9

28 Broad way, So. Boston, Mass.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F STROPIENE
Pabaigusį Kursą ffomans' Medical 

tollege Baltimore Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. eipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose parūpina gyduoles.

Ofisas randas::

30 W. Broadway,
SO B( )ST( >N Mass.

I.P TUINILA
Vienatinė lietu
viška dziegorė- 
lią ir auksiniu 
daiktą krautuve.
Užlaikome v isukius laik
rodžius. la krodėlins.

šli tu m* ir deim- miniu- 
r visok .* iš aukso ir s’dabrt 

Liet > iai paremkite lietuvį 
kostumeriam patai

.Ir;1, n z.et us.
I U&iuš
i •.artnus

La k rodžiu s savo 
j «»rn dykai.

21-25 Bromfield st.,
BOSTON, MASS.

B.T'sarr- 
-OTOCRAFISTA S 

$1.50 ^^7’$1.50 
imant vielą tuziną kabinetinių fotogTafi- 

jų. Atsineškit jį su savim. 

Specijališkai šiam menesiui!
Didelis rankoms pieštas jųsų paveik- j 

slas su kiekvieu tuzinu fotografijų Pa-1 
handvkyt. Atėję klauskit pono Ilochber- 
go, kuris kalba angliškai, rusiškai, vo
kiškai ir lenkiškai.

41 I Main st. 411
WORCESTER, MASS.

Telephone: 5273.

Dr. S. W. Ettelson
Dentistas.

Dantis traukia be 
i įi. skausmo. Dantis gydo

■ Jjy ir užtaiso taipgi be
JLr ’L skausmo. .Jeigu jus

N. pamestte dantį, aš ga
liu įdėti naują stt aukso karūnėlė 
arba tiltuku už labai prienamą kai
na, Darbas<.
gvarantuotas 
Ateikit į ma
no ofisą ir 
duokite pa 
taisyt savo dantis, o busit pilnai 
už.ganėdinti.
DR. S. W. ETTELSON,

871 Carobridge st.,
CAMBRIDGĘ - - MASS.

Valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 9 
vai. vak. Nedėlioms nuo * iki 5.

Tel. (amb. 2K47-1

i
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Vietines Žinios
Pereitoj sąvaitėj pasibaigė 

Hatties Le Blanc’iutės byla, 
kurioj ji buvo kaltinama už 
nužudymą pereitam rudenyj 
Glover’io, turtingo Waltham, 
Mass. skalbyklos savininko. 
Nors Glover mirdamas ir sa
kė, kad jį peršovė Hattie Le 
Blanc, tečiaus teisme, kuris 
traukėsi apie dvi sąvaites, 
niekas to darodyt negalėjo ir 
mergaitė likos išteisinta.

Hattie LeBlanc buvo pas 
Gloverą kaipo tarnaitė. Glo
ver pradėjo prie jos meilin
tis. Patėmijo tai Glovero 
pati ir ėmė užtai kerštauti 
vyrui, o mergaitę tankiai net 
apkuldavo. Lapkričio 20 d. 
1909 m. Glover pasakė Le 
Blanc'iutei, kad ji nueitų va
kare į skalbyklą... Apie 9 
vai. tą patį vakarą žmonės 
atrado Gloverą mirštanti, su 
peršautu šonu. Mirdamas jis 
ir pasakė,kad jį peršovė Hat
tie Le Blanc skalbykloj.

Hattie buvo atrasta tik už 
trijų dienu palindusią po lo
va Glover’o namuose. Tuo
jaus policija ją areštavo ir 
ligšiol ji išsėdėjo kalėjime. 
Teisme ji prisipažino, kad 
buvo tą vakarą skalbykloj su 
Gloveru, bet jis taip su ja pa
sielgė, kad ji ištrukus iššoko 
per langą ir pabėgo. Dau
giau žmonių ji nemačiusi 
skalbykloj. Tuoj jai išbėgus, 
pasigirdo suvis.

Spėjama, kad skalbykloj 
buvo pasislėpus Glovero pati 
ir ji savo vyrą peršovė, o tas, 
nieko apie pačios buvimą ne
žinodamas, manė, kad jį 
šovė Hattie. Hatties 
apgynėjas stačiai teis
me ir pasakė, kad Gloverą 
nušovė pati. Bet kadangi 
nėra tikimu darodvmu, tai 
tuom tarpu jos nekaltina.

»

Daktares yra geriausiai 
žinomas, per atliktus jo 
darbus.

Dro Collins’o garsingą 
knygą

VADOVAS 
IN 

SVEIKATĄ

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

Pamėgink ..PRESIDENT” gilzes ge
riausios. ką gali gauti. Iš Geriausio RU 
SISKO 1 abako.

228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.

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

BRCNDZA & CO..
104$ Wiilimsbnrg, Brooklyn, X. T.

«E.eeojw
uždėto ja£

g
I ■ i 1 -L illl

tąpo pripažinta per visus 
kitas Profesorius, kaipo 
Didžiausia knygą sveika- 
tf>siš visų kitų, kada 
norints parašytu per kokį 

.noriuts daktarą.

INera daktaro , kuris 
duotu Jutus tokią knygą, 
nes ne turi atsakančio su
pratimo, kaip parašyt.

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

apturėsi tą knygą 
r, ' DovanaL

-''-y

, TAUTIEČIAI - GINKITE PATS SAVE!
Saugokitės suvadžiotojo daktaro, kuris nori išplėšti Jūsų kišianius, padėdamas ankštą prekę nž pigų patarnavymą 

ir bledingas gyduo’us. — kuris nori Apgaut Jus ir Jūsų šeimynas nuo didžiausio turto, tai yra Sveikatos, duodami 
Jums ne atsakančius vaistus, tiesiai na Žinodami medikališko mokslo.
D\TKAR\S KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI saro apgarsinimuose, vienkart ir įkalbinėja meluodamas 
----  ---------- ~ ----- Jums. Jųsų kentejimuose. Teip, jagu jis kalba apgarsi
nime savo: “Aš ėsu pirmvedžiu daktaru — aš esu geriausiu daktaru — išrinktu per visus kitus daktarus”. Jis kalba Jums 
melagystę! Nes tokio daktaro. Amerikoje dar ne buvo! Ne gana to-tie daktarai net teip toli užsivaro, kad net bando įkalbėt 
Lietuviams, idant ne įtikėtu stebėtinai gerai, Institutų ir ligonbuėių, pašalpai kentejimuose, aiškindami, buk tai “Institutai 
ir ligonbuėiai tvėrėsi iš neteisingų žmonių”. Ant to galima vien tik tuom atsakyti, kad vagis vadina visus kitus žmonis vagi
mis. Vien tik blogiausi žmonįs, ne gali atrasti gęro pasauleje. Vien tik menkučiai ir veidmainiški daktarėliai, pilni savegarbi- 
ųimo, bet be medikališko mokslo, loja ant darbąvymosi didžiųjų profesorių, be protiškai užvvdėdami, jok ne turi to6 Aukštos 
Žinios medikai i joj e, kuris yra reikalingas dėl pastojimo į daktarus didžiausiojo pasauleje medikališko Instituto

“THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE”-. *
•7 PPTF7 A QTTQ nFT VO- Aukščiausiai moksliški daktarai. The Collins N. Y. Medical Institute, gydo daugiau‘ UC.L. nu. zmonill kiekvieną metą> kaip visi kiti pasaulės daktarai, imant kartu.

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

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

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

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

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

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

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

7. Dėlto, kad Jųsų nusilpnėjimas yra visados, speciališkai ir 
atydžiai peržiūrėtas kuo skabiausiai, o prie tam visados yra 
perrašomi vaistai tie. nuo kurių .-tebėtino pasekmingumo. 
likos jau tūkstančiai tošim ligų, kaip Jusu, pagydyta.

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikatą, kreipdamiesi vpatiškai. rr ’-išku prie Daktaro S. E. Hyndma;: 
Viriausio medikauško direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INST'TUTE

140 WEST 34th STREET - HEW YORK CITY -
s-alandnet kasdieną ^no 10.5 Val Nedeldieniais ir š-entą l. ruo 151 vai. rx-> nietų U*"’r,'ink<>is ir netnyči.. 7-8 vai. vakare

Teatrališka draugija “Žai
bas” nutarė statyti ant sce
nos “Pilėnu Kunigaikšti” 
14 d. sausio, po Nauju Metu, 
Tum Hali svetainėj, po No. 
29 Middlesex st., Bostone. 
Veikalas šitas labai panašus 
į “Živilę,” todėl reikėjo imti 
taip didelę svetainę, nežiū
rint, kad ji toli nuo lietuviu 
kvartalo.

turi policistai apsupo namą 
ir prasidėjo medžioklė. Vie
piąs iš policistu pažiurėjo iš 
lauko per virtuvės langą ir 
pamatė, kati plėšikas atkišo 
prieš jį kokį tai daiktą, ku
ris pasirodė jam lyg revol
veris. Policistas tuomet, nie
ko nelaukdamas, išsitraukė 
savo revolverį ir šovė. Ant 
šūvio subėgo kiti policistai ir 
sulipo visi per langą į vidų. 
Ant žemės gulėjo vienas plė
šikas peršautas, o šąli j jo 
elektriška lempelė, kurią po
licistas buvo paskaitęs už re
volverį. Tuotarpu iš kito 
kambario virtuvėn išėjo su 
lobiu da vienas. Policija tuoj 
puolė prie šito ir parmetus 
ant žemės surakino. Sužeis
tam plėšikui peršauta plau
čiai.

Policija spėja, kad dabar 
turi rankoj siūlą, pagal kurį 
bus galima surasti ir kamuo
lį, t- y.—visą lizdą.

M. Galjvan& Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SPECl AIŠKUMAS.

366 Second So. Boston. Mass

I

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

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRAN! 3S PA ar.* š.’nia-.i įadu?U> adreso, kurioje 
galit gauu LAIKRODŽIU. LAiKRODtUU. LENC1UGE1JU. PUIKIU ŽIEDU, SPLKU, 
iALClKU. KOMPASU. U’.aSLi. Puikausiu AE’.OMTė, SDffiui, ŽLKM- 
FU, lkUBU, KoMtRliNU ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru PRUTO. visokio skyriaus DRUKAVGJMK MAŠINUKIŲ. ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GD- 
SiSli L1TAF.U. ISTORIŠKU ir MALUA-DiYGUI, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ uz 
i5c., otuz. -S1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA KBLL'A arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

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

šiuo adresu: M. L W1LKEW1CH. HSff. iLuUr: Str. Jtvhčaue Ss. SCRANT^“ r”

Pereitoj nedėlioj atsibuvo 
antras “ŽmoniŲ Universite
to” referatas (skaitė Michel- 
son) ir diskusijos. Žmonių 
prisirinko tiek, kiek leido 
svetainės sienos. Vakaras 
buvo labai gražus ir intere
singas. Gaila tik, kad sve
tainėj permaža sėdynių; ka
da žmogui reikia išstovėti 2 
vandas laiko, tai kitą sykį jis 
jau nenorės ir eiti.

Ateinančioj nedėlioj, t. y. 
Kalėdų vakare 6 vai. po No. 
399 Broadway bus vietiniu 
lietuviu socijalistu susirinki
mas. Kviečiami ir pašali
niai.

t 
fc
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Plėšikai Bostone taip jau 
įsidrąsino, kad vidurdienij 
pradėjo laužtis į namus. Taip 
va pereitoj petnyčioj apie 10 
valandą ryte, po No. 30 
Broadvvay, išlaužė J. Rauli- 
naičiui frontruimio duris, 

' kuomet virtuvėj visi valgė 
pusiyčius, ir išnešė 11 auk
suotu kabučiu laikrodėliams.

Ant rytojaus pas Aleksan
drą Keltį, kada visi išėjo į 
miestą prieš šventadienį šio- 
to nusipirkti, 6 vai. įlindo du 
plėšikai. Bet šiuo žygiu va
gišius užklupo policija. Ke-

Dykai! Nuolat Naudinga 
Knyga Dykai!

Malonu mums yra pranešti 
visuomenei, kad Severos ka
lendorius 1911 metams jau 
išėjo iš spaudos ir jį galima 
gauti kiekvienoj aptiekoj. 
Paskutinis to kalendoriaus 
leidimas yra tuomi įdomus, 
kad jame telpa naudingi pa
mokinimai, kurie reikalingi 
kiekvienam farmeriui, amat- 
ninkui, angliakasiui, namu 
statytojui—žodžiu, kiekvie
nam žmogui be skirtumo už
siėmimo. W. F. Severos Co. 
pasistengė išleisti tą kalen
dorių taip, kad jis butu nau
dingas visiems. Pareikalauk 
aptiekoj arba krautuvėj, kad 
tau duotu Severos kalendo
rių- Jis nieko nekaštuoja. 
Jei aptiekos arti nėra, tai ra
šyk pas Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa.

.<<
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Risiszkai-Amerikoniszka g 

^Linija.g 

Vienatine be persedimo tarp g 
Amerikos ir Rusijos, g: 

-------  M* 
RUSIŠKI PAČTINIAI LAIVAI 

Išplaukimas laivų.
Laivai Iš Liepojaus New Yorko 
Kursk ----- Lapk. 19 TO
Birma "Lapk. ’9, Gruod. 10 
Rossia Gruod. 3. Gruod. 24 ..
Kursk Gruod. 17, Sausio"'U 
Birma Sausio 3, Sausio 21., 
Prekės laivakorčių (šifkorčių). 
{Roterdamą: { Liepojų: H*
$31.00 — III kliasos — $38.00 
$33.00—pagerinta kliasa-$40.00 ąU 
§43.00 — II kliasa B — $50 00 
$50.00 — II kliasa A — $60.00 
Prekė laivakorčių iš I.iepojaus. 
III kliasa 43.50 II kliasa 57.50 
ir po 4 dol. pagalvinių mokės- 
čių Amerikoj, I kliasa"62'50.
Su smulkesnius reikalaiskreip- 
kitės p;ie vyriausiųjų atstovų.

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

27 Broadway, New York, N.Y.

r

ir

Severos vaistai baigia 29 metus saya naudingumo

ATSITIKIMAS
gali žmogų patikti kiekviename laike ir gali būti 

priežasčia daugelio kentėjimų. Tačiaus kenksmingumo 
pavojus susim ažina, jeigu laikai namuose

SEVEROS
ALIEJŲ SZVENTO GOTHARDO

Tas linimentas vertas užsitikėjimo, nes išlaikė ban
dymo laiką, todėl galimą jį vartoti visokiuose nelaimin- 

atsitikimuose nuo:
Visokiu skaudėjimu, 
Užgarintų ir susidažimų, 
Štyvumo ir traukimo raumenų, 
Uždegimo ir aptinimo. 
Neuralgijos ir reumatizmo.

Knygutė: “Kaip prašalinti skaudėjimą ir gydyti 
reumatizmą” duodasi su kiekviena bonka. Kaina 50c.

guose

1-ER ”

TEMYK! TEMYK!
Lenkiškai-rusiškai lietuviškas Aptie- 

; korius S. FELDMANAS atidarė Aptiekę 
po-No. 310 Harrison Avė- Bostone, Už- 

' laiko visokių gyduolių, tokių pat, kaip 
I jus vartodavot Lietuvoj.

EXTRA! - Trejos devynerios, nuo vi- 
; šokių vidurinių ligų. Prekė 20c.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACI JA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

0* į 
į*■
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Severos vaistai parsiduoda beveik visur aptiekose. Tčmyk, kad duotų 
tau tikrų. Jei aptiekos arti n era, rašyk tuojaus pas mus. Reikalauk kalen
dorių 1911 metamsir Vadovas i Sveikatą. Naudinga knyga. Gausi dykai.

Jeigu tik reikalauji 
atgaivinti apetitą, 
pataisyti virinimą, 
apveikti jiegu nykimą, 
paraginti nusilpusi pilvą, 
tai gauk

Severos kartybę pilvui.
Kaina $ I .OO.

Jei geidi palengvinimo
sunkiam kosulyje,
užkimime,
gerklės uždegime, 
plaučiu negalėjimuose, 
tai imk

Sev. Balzamą Plaučiam
Kaina 25c. ir 5Oc.

S

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Sav ninkaš
Edvardas Daly

2 W- Broadway kampas Dor 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per. laiškus, o; 
mjs perexpresą gyduoles prisiusim
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