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DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 

Leidžia

J. G. Gegužis ir draugai.
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoje................................. $1.50
Kanadoje ir užrubežiuos*-.... $2.00

PUSEI METŲ:
Kanadoje ir užrubežiuose .... $1.25
Amerikoje................................... 90 c.
Apgarsinimu kainos klausk laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

“KELEIVIS”
28 B‘way, S. BOSTON, MASS.

Metas VI.

In Skaitytojus.
Draugai!

Buvom andai rašę, kad iki 
Nauju Netu “Keleivio” kai
na pasiliks ta pati, nors laik
raštis tapo dvigubai padidin
tas.

Tečiaus į tą trumpą laiką 
draugai tiek pasidarbavo 
“Keleivio” praplatinimui, 
kad skaitytoju skaitlius žy
miai pasididino ir todėlei 
laikraščio kaina pasilieka ta 
pati ant toliaus, t. y. $1.50 
metams; tik pusei metų bus 
pakelta iki 90c.

Ištardami širdingą ačiū 
draugams už platinimą “Ke
leivio” tarp nesusipratusiu 
darbininku lig šiol, meldžiam 
neatsisakyti nuo to ir ant 
toliaus. Nauda iš to bus 
dviguba: tarp žmonių Jus 
skleisit šviesą, o męs, gavę 
daugiau skaitytoju, galėsi
me da daugiau ‘ "Keleivį” pa
didint ir už tą pačią kainą 
suteikti daugiau skaitymo.

Daugelis klausia, ar eina 
“Keleivis” į Lietuvą? Eit 
eina, bet kada daug ant syk 
siunčiasi, valdžia labai tan
kiai konfiskuoja. Patyrėme, 
kad siunčiant po vieną nu
merį nueina beveik kiekvie
nas, bet siunčiant 3—400 re
tai kada nueina. Todėl pa- 
tariam draugams, siuskit ge
riau patįs; siuskit kiekvieną 
perskaitytą numerį. “Ke
leivis” eina į Lietuvą užlipi
nus viencentinę stempą.

Su pagarba
Leidėjai.
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IS RUSIJOS.
“Stebuklingasaigydytojas.

Peterburge gyvena kaži- 
koks Avrachovas, kuris jau 
seniai skelbiasi rusu laikraš
čiuose, kaipo išradėjas labai 
“pamačlyvo” vaisto nu<? blo
gosios ligos (sifiliso). Tasai 
vaistas tai kažikoks “Indijos* 
Balzamas;” anot paskutiniu- 
ju Avrachovo apskelbimu,tai 
beveik geresnis dalykas, kaip 
Erlicho “606.” Tą savo Indi
jos Balsam. į Avracnovas par- 
duodavęs po 25r. už bonku- 
tę. Iš tu dvidešimtpenkiniu 
pasistatė sau Peterburge pui
kius didelius muro namus ir 
gyvena, kaip tikras ponas. 
Viskas ėjo gerai; ale paga- 
liaus nabagas “daktaras” į 
kliuvo. Kaži-kas, išleidęs 
Avrachovo “balsamui” pirk- 
ties 150 rubliu ir, žinoma, ne- 
pagijus, padavė Avrachovą 
teisman už apgavimą. Teisė 
18-jo miesto skyr. taikos tei
sėjas. Avrachovas, atėjęs 
brangiais kailiniais apsitai
sęs, pareikalavo iš teisėjo,

kad įrašytu protokolan, jog 
jis, Avrachovas, skiriąs 25,- 
000 rub., kad išbandžius nau
dingumą jo vaisto, kuris iš
gydęs jau 30,000 sifiliku- 
Byla šį kartą atidėta, kolei 
nebus surinkta kai-kurios 
reikalingos žinios. Avra
chovas gi—iki bus kitas teis
mas—pasodinta kalėjiman.

Didelė nelaime juroje.
Lapkričio 14 d., naktį Kas

pijos juros pakraštyj, kur į- 
teka Volga, palei Astracha- 
nio miestą, užėjus viesulą 
nuskandino daugelį laivu; 
žuvo apie 300 žmonių; 200 
persu ir 100 rusu. Nukentė
jusieji laivai priklausė tur- 
tingajai prekybos draugovei 
“Kaukazas ir Merkurijus.” 
Laivai buvo kraute prikrauti 
įvairiausiu prekių, daugiau
sia karo žinybos užsakytu: 
šimtai tūkstančiu brangiųjų 
prekių žuvo vandenyj. Nuo
stoliu milijonai. Visi kaltina 
minėtąją draugiją, kuri ne
pasirūpino anksčiau išsiųsti 
laivu. Mat, šiuo metu Kas
pijos jura ima šalti ir visuo
met kįla smarkiausios viesu- 
los. Pakilusios vilnįs užlie
jusios plačius pakraščio plo
tus; vandenyj keletas sodžių. 
Žmonės, gelbėdami gyvybę, 
šąla ant stogu. Vietinė vy
riausybė pasirodė negalėjusi 
nieko padaryti, kad gelbėjus 
nelaimingąsias viesulos au
kas.

Levo Tolstojaus paveikslas.
Rusu dailininkas Parcho- 

I menko yra nupaišęs Levo 
Tolstojaus paveikslą, kai ta
sai garsus rašytojas buvo dar 

j gyvas. Už tą paveikslą Par- 
chomenkai davinėję Rusijoje 
35,000 rub., kad tik parduo
tu. Neseniai gi Parchomen- 

I ko gavo iš Amerikos pasiuly- 
| mą parduoti tą paveikslą už 
100,000 ar daugiau rublių. 
Bet dailininkas nesutiko par
duoti savo paveikslo, neno
rėdamas. kad jį kas nors iš
veždintu iš Rusijos.

Urėdninkas padegėjas.
Ivanovo Voznesensko ar- 

tymuose sodžiuose Dapilovo 
ir Goricach pastaruoju laiku 
dažnai ištikdavo gaisrai, 
si spėjo, kad padegama, 
padegėjo nesusekdavo 
čiupti.

Pagalios ir padegėją 
I tvėrė; tai buvo urėdninkas, 
paliuosuotas nuo vietos. Įnir
tę valstiečiai tuoj norėjo jį 
įmesti į ugnį, bet atbėgusi 
policija jį išgelbėjo.

Padegėjas urėdninkas pri
sipažino save kaltu ir paaiš
kino, jog padegimu sodžių 
norėjo parodyti valdžiai, kad 
laike jo tarnavimo tuose so
džiuose buvo ramu, o dabar 
prie naujo urėdninko viskas 
eina blogai.

i

1$ AMERIKOS.po žeme, užberta. Per visą j 
naktį žmonės dirbo prie at-! 

j kasimo žemės, bet nepasise-1 
kė išgelbėti nė vieną anglia- Atsišaukimas j visuomenę! 
kasį. Spėjama, kad visi bus 45 tūkstantinė darbininku 
uždusę. minia stojo į kovą prieš ka-

Ispanija prieš popiežių. pitalą! Visuotinas rubsiuvių 
Madridas.—Po triukšmin- streikas Chicagoj da tęsiasi 

gai sesijai, kuri tęsėsi visą ir jam nematyt galo. BusĮ 
naktį, 23 d. gruodžio de^ jau netoli trįs mėnesiai, kaip 
putatu butas perleido 108 jie stojo į kovą prieš darbda- 
balsai%p>rieš 20 valdžios įsta- vius, išstatydami teisingus 
tymu projektą, kuris tyčia ekonomiškus reikalavimus, 
yra atkreiptas prieš Vatika- Kompanijos stato visokias 
ną ir popiežių. Dabar tas su- kliūtis teisingiems darbiniu-, 
manymas eis į parlamentą, ir ku reikalavimams ir visokiais 
jei parlamentas užtvirtins, budais stengiasi sudemorali- 
įeis į galę. zuot juos ir įvest į ju tarpą

Sulyg to sumanymo, Ispa- betvarkę. Bet tie visi ju ban- 
nijoj turi būt uždrausta ant dymai pasilieka be pasekmių 
toliaus steigti tikybines įstai- ir darbininkai laikosi vieny- 
gas, kokioj jos formoj nebu- bėję, padavę vieni kitiems 
tu, pakol nebus padaryta ranką, nežiūrint į tokį didelį 
konkordato revizija visoj ša- skaitliu jame dalyvaujančiu 
lij, tai yra — valdžia nori 
pirma suskaityti bažnyčios 
turtą, negu leisti jai ką nors 
veikti. Taigi Ispanija eina 
Francuzijos pėdomis ir gali
ma tikėtis, kad turtą suskai
čius ant bažnyčių bus uždėti 
mokesčiai, kaip ir ant visu 
kitu “biznio” įstaigų.

Kad Ispanija virsta į 
dievius”, tai aišku jau 
to, kad deputatų bute 
sumanymui buvo tik 20 prie
šingu, kuomet 108 balsavo 
už.

Anglijos laivyno sutvar
kymas.

Didžiausia Anglijos 
bė—tai jos laivynas, 
didžiausias pasaulije 
nas tebėra iki šiol išskirsty
tas į kelias dalis: kiekviena 
Anglijos jura turi savo laivy
ną ir vyriausi jį jam viršinin
ką. Per tai dažnai trūksta 
bendro veikimo pieno, kas 
kenkia pačiai valstybei. Dėl
to tai dabar sumanyta pa
naikinti atskiru laivynu sa
varankumą ir paskirti vieną 
vyriausi jį viršininką visiems 
laivynams. Kandidatu į tą 
augstą vietą minima admi
rolas Briedgemanas, vienas 
iš gerbiamųjų Anglijos juri
ninku.

Laikraštininku suvažia
vimas.

Tarptautinės laikraštinin
ku sąjungos valdyba (Pary
žiuje) nutarė sušaukti 1911

ėjus męs jus, broliai,šelpsim.
Money order’į išrašykit ant 

vardo iždininko: Antanas 
Bukanauckas, 2921 Gresham 
avė., Chicago, III., o patį če
kį įdėję į konvertą pasiuskit 
ant vardo finansų sekreto
riaus: Augustinas Žile, 1607 
N. Ashland avė., Chicago, 
III.

Streikieriu komitetas.
Vardan streikieriu komite

to. A. J. Brazaitis.
Šiaučių streikas—60 dirbtu

vių užsidaro.
Lynn, Mass.—Išėjus neku- 

riems šiaučiams į streiką, o 
kitiems sustreikavus dėl už
uojautos, Lynn’o čeverykų 
dirbtuvių savininkai prane
ša, kad jie nutarė uždaryt 
visas dirbtuves, mažiausiai 
ant dvieju mėnesių laiko, t. 
y. apskelbti, taip vadinamą, 
lokautą.

Jeigu tas nutarimas įvyks, 
tai užsidarys mažiausiai 60 
dirbtuvių, kuriose dirbo 10,- 
000 žmonių.

Didelis gaisras.
Chicago, III.—Pereitoj są

vaitėj, 22 d. gruodžio, užsi
degė čia, taip vadinami, stock 
vardai. Ugnis siautė 36 va
landas. Blėdies padaryta 
apie pusantro milijono dole
riu ir apie 30 žmonių užmuš
ta, o 50 sužeista.

Tą pačią dieną didelis gai
sras buvo ir Philadelphijoj, 
kur pražuvo 12 ugnagesiu ir 
vienas policistas, o 50 žmo
nių suviršum sužeista.
8 užmušta, o 6 sužeista ant 

L geležinkelio.
Columbus,Ohio.—Ties Ne- 

vado, Ohio, susimušė New 
Yorko pulmanų traukinis su 
greituoju. Katastrofos pa
sekmėje 8 žmonės buvo už
mušti, o 6 sužeisti.
Išrasta gyduolės,kurios nai

kins visas bakterijas.
New York.—D-ras Samuel 

W. Lambert praneša, kad 
darant profesoriui Eitneriui 
bandymus su pagarsėjusiu 
Ehlricho vaistu “606,” ku
ris labai greitai gydo sifilį, 
pasisekė išrasti tokį vaistą, 
kuris naikins žmogaus kūne 
visu ligų bakterijas.

D-ras Lambert priduria, 
kad tai bus didžiausia Kalėdų 
dovana visai žmonijai.

Kunigas nušovė žmogų.
Jasper, Ga.—Kun. W. J. 

Kinnon šovė prie bažnyčios 
tūlą Lingerfeltą ir ant vie
tos užmušė. Sako, kad Lin- 
gerfelt norėjo varu įsilaužti 
į bažnyčią, kur keli kunigai 
turėjo kokį tai susirinkimą. 
Lingerfelt kunigą taipgi šo
vęs ir lengvai sužeidęs. Ar 

Į tą kunigą kars, nežinia, nes 
; liudininku nėra, o visi kuni- 
, gai sako, kad užmuštasai su 
revolveriu ant ju užpuolė.

Rašytojas kalėjime.
Rusu rašytojas V. Tan, už 

prigulėjimą prie valstiečiu 
j sąjungos, uždarytas į kalėji- 
j mą “Kresty” Peterburge vie
niems metams. Dabar jis 
sėdi atskiroj kameroj.

Užmušimas trijų miest- 
sargių.

Troicke vienas miestsargis 
nuėjęs padaryti kratą pas 
vagį Dantovą labai ilgai ne
sugrįžo, tada nuėjo antras, 
bet ir tas dingo. Po kiek 
laiko, norėdamas sužinoti, 
kur dingo anuodu žemsar- 
giu, nuėjo ir trečias, bet ir 
tas nesugrįžo.

Prapuolimas trijų žemsar- 
giu negalėjo pasilikti paslap- 
tyj, visi sujudo jieškoti. Nu
bėgo į vagies Dantovo na
mus. Jo paties nesurado na
mie.

Prispirta vagies šeimyna 
pasakė, jog miestsargiai už
mušti ir išvežti kitur.

Troicke sename šulinyj 
rasta trįs negyvi miestsar
giai. Vienam miestsargiui 
trūksta revolverio, dviem-gi 
kardu- Vienas iš tu užsmaug
tas virve, kiti-gi du nušautu.

I
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Silkes paskandino laivą.
Londonas. — Du žveju lai

vai, “*John” ir “Lily”, kurie 
išvažiavo prieš Kalėdas gau
dyt silkių, tokį turėjo pasise
kimą, kad į trumpą laiką tiek 
prigaudė silkių, jog grįžtant 
namo abudu nuo perdidelio 
sunkumo paskendo ir visi 
žmonės prigėrė.

Elektriškos akįs.
Peterburgas, gruodžio 27 

d.— Technologijos Instituto 
profesorius Rosing praneša, 
kad po 15 metu darbo jis iš
radęs tokį aparatą, su kurio 
pagelba žmogus gali matyt 
viską, kas randasi netik prie- 
šakij, bet kas yra užpakalij, 
už sienų, kitam kambarij, ki
tuose namuose ir tai visvie- 
na.kaip toli daiktas nuo žmo
gaus nebūtu, nors už giriai, 
už kalnu—viską su tuo elek- 
tro-teleskopišku prietaisu ga
li matyt, kaip per te ^efoną, 
daleiskime, kalbėt.

Išradėjas ketina apie savo 
išradimą duoti viešas lekci
jas.

Tokias “akis”, sako, turė
damas, dirbtuvės užveizda 
nereikalaus stovėti prie dar
bininku, bet sėdės savo raš- 
tinyčioj ir matys, kas dirbtu
vėj darosi.
360 angliakasiy užgriuvo po 

žeme.
Bolton, Anglija. — Perei

toj sąvaitėj netoli nuo čia, 
Little Hulton kasykloj atsiti
ko ekspliozija ir 360 darbi- 

, ninku, kurie buvo tuo tarpu

I

tautu- Nežiūrint į skurdą ir 
vargą, žmonių entuzijazmas 
kuodidžiausis; visi tvirtai lai
kosi ir laikysis, kad išlaimėti 
ir negrįžti atgal prie darbo, 
nedasiekus savo tikslo. Vi
suomenė supranta ir atjau
čia, kiek buvo padėta sun
kaus darbo ir energijos, kol 
išėjo į streiką neorganizuota 
minia! Ji mato ir biaurisi 
tais brutališkais galvažudžiu 
policistu atsinešimais prie be
ginkliu žmonių! Žmonės ra
miu budu kovoja su savo 
skriaudėjais, be ginklo ir 
kardo, o jie pastojo žvėrimis, 
šaudydami mus brolius-dar- 
bininkus! Jau padėjo savo 
gyvastį už mus ir viso pa
saulio darbininku teises Ka
zimieras Lažinskas, Franciš- 
kus Nagreckis ir mirtinai su
žeistas Mikolas Langevičia. 
Tai aukos kapitalizmo. Tos 
aukos da labiau sukelia dva
sią ir priduoda energijos to- 
lesniai kovai. Policijos bruta-: 
liškumas iššaukia pas darbi
ninkus didesnę užuojautą ir 
jie gelbsti streikierius viso- j 
kiais budais. Aukos plaukia 
į streikierfĘi fondą, bet tokiai 
dideliai streikuojančiu ar
mijai negali užtekt, nes yra 
jau tokiu žmonių, kuriuos iš 
auku vien tik reikia užlaiky- 

, ti. Todėl mes atsišaukiam į 
j lietuvišką visuomenę, kurie 
tam atjaučiat, kurie suprdn- i 
tat reikalingumą darbininku 

žiuje) nutarė sušaukti 19111 organizacijos, kurie matot 
metu pradžioje Romoj tarp-muSŲ išlaimėjime savo išlai-

“be- 
ir iš 
tam

galy- 
Tasai 
laivy-

tautinį laikraštininku susi
važiavimą (spaudos kongre
są).

Čenstakavos atbalsiai.
Piotrkovo kalėjime Hele

na Krzyžanovska, zokoninko 
Dom. Macocho mylima, pa
gimdė kūdikį.

Dom. Macochas kelis kar
tus prašė kalėjimo vyriausy
bės, kad jam leistu pasima
tyti su Helena, bet to jis ne
gavo, tuomet atsisakė nuo 
valgio ir pradėjo badauti.

mėjimą, prisidėkit su centu, 
kurie dirbat, sušelpkit mus, 
pasigailėkit alkanu moterų 
ir kūdikiu, kuriu vyrai ir tė
vai išėjo į alkaną kovą už 
žmogaus tiesas!

Nieks mums nepagelbės, 
nieks neišvaduos iš to sun.- 
kaus padėjimo, kaip tik męs 
patįs, nes “darbininku išsi- 
liuosavimas turi paeit nuo 
pačiu darbininkų.” Todėl 
šelpkit mus, o reikalui prisi-
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Keliatas mėnesių atgal Ga
brys buvo apskelbęs Lietuvai 
“pavojų” ir šaukė visuomenę 
steigti jau banką, kad išgel
bėti tėvynę nuo “kybančio 
ant jos mirties kardo.” Bet 
visuomenė tam humbugui 
nepatikėjo ir musų “tarptau
tiškų tiesų advokato” pienas 
nuėjo ant niekų. Pamatęs, 
kad iš užgimusio jo iliuzijoj 
“pavojaus” laikraščiai ir vi
suomenė nusijuokė, Gabrys 
sugalvojo kitokį pieną, bū
tent apskelbti pasauliui apie 
Lietuvos atbudimą. Dabar 
jau tie “juodi, tamsus debe
siai,” kurie andai buvo apsu
pę iš visų pusių musii tėvy
nę, išnyko ir to “mirties kar
do,” kuris kabojo ant musų 
“šventos žemelės kaip ant 
plauko,” taipgi jau neliko; 
dabar Lietuva jau kįla lyg 
ant mielių, ir apie tai būtinai 
turi žinoti visas pasaulis. Ga
brys, kaipo diplomatas ir da
lyvavęs jau sykį azijatų va
karienėj, apsiima Lietuvą pa
sauliui apskelbti, tik musų 
visuomenė turi įsteigti jam 
Paryžiuje biurą ir mokėti ge
rą algą, o jis tenai sėdės ir 
informuos pasaulį apie lietu
vių atbudimą.

Tą sumanymą p. Gabrys 
apskelbė keliuose laikraščiuo
se ant syk, Amerikoj ir Lie
tuvoj.

Mums neįstabu. kad iš po 
p. Gabrio plunksnos išėjo 
toks vaikiškas, atsiprašant, 
straipsnis, nes iš viso ko ma
tyt, kad tas žmogus yra neno- 
rmališkos liogikos, bet mums 
įstabu tas, kad laikraščiai 
tokias nesąmones talpina.— 
ir tai kaipo Įžanginius straip
snius!—be jokios pastabos.

“Priminkim pasauliui apie 
Lietuvos atgimimą!” šaukia 
tas pats p. Gabrys, kuris ke
li mėnesiai atgal rašė: “Ant 
mus tėvynės kybo jau mir
ties kardas...”

Ar gi tas da neliudija, kad 
p. Gabrio proto sądėlije da
rosi kas nors negerai? Svei
ko proto žmogus nekuomet 
tokių niekų nekalbės ir nera
šys.

Paklauskim pirma pasau
lio, ar jam rupi nors kiek tas 
Lietuvos atgimimas? Jam 
tas nerupi ir vargiai galės 
kada rūpėti. Lietuva per- 
silpna, permenka, kad ji ga
lėtų rupėt. Pasauliui šian
dien rupi tik tokios šalįs, ku
rios daugiau kariškų laivų 
turi, kurios militarizmo rei
kalams paskiria didesnį biu
džetą, daugiau kanuoliy nu
lieja, o kas gi jam musy Lie
tuva?

Nelabai seniai atgal pieti
nėj Francuzijoj iškasta pre- 
istoriško žmogaus skeletas. 
Iškasė j j profesorius Hauser, 
šveicaras. Hauser tvirtina, 
kad tų kauly savininkas gy
veno ir mirė apie 100,000 mė
ty atgal. Bet prof. KIaatsch, 
pagarsėjęs orcheologas, rū
pestingai ištyręs patį skele
tą ir apystovas, kuriose jis 
buvo atrastas, sako, kad tos 
liekanos siekia mažiy mažiau
siai 400,000 mėty atgal!

Dėl tokio didelio nuomo- 
niy skirtumo, sunku yra pa
sakyti, ar šis skeletas gali 
būt senesnis už tą pagarsė
jusią makaulę, kuri buvo at-;

rasta 1857 m. Prūsuose ak
meninėj uoloj ir visu pripa
žinta, kad tai makaulė uoly 
gyventojo,gyvenusio ant mų- 
sy žemės 200,000 mėty at
gal.

Skeletas ilsėjosi 30 pėdy 
gilumoj, Vezere upės klonij. 
Dabar jis randasi etnologiš
kam Berlyno muzėjuje; aug- 
ščio turi 5 ir pusę pėdos; ko
jos kreivos ir netobuli žan
dai. Prof. KIaatsch, kuris 
tvirtina, kad šis žmogus gy
veno 400,000 metu atgal, ma
no, kad jis mirė būdamas 18 
metu amžiaus.

“Lietuvos Žinios” praneša 
gana įdomią žinią:

“Broliai Liubomirskiai da
vė pinigy įtaisyti lietuviu is
torijos ir kalbos katedrai Jo- 
gėlos Universitete Krokuvo
je. Tas nedidelis iš pažiūros 
žingsnis gali duoti gerus vai
sius—gali pamokyti lenkus 
geriau suprasti lietuvius, o 
lietuvius gali Krokuvon pa
traukti. Taigi verta lenky 
jaunuomenei pasinaudoti 
tuomi, kad lietuvius supra
tus, atjautus ir išaiškinus. 
Naujoji iš valstiečių kilusi 
Lietuva tai ne maža pajiega, 
ji yra jau laimėjusi sunkiai 
40 mėty kovą už savo litaras 
ir mokyklas. Nors Grunval- 
das išrodo jai 500 mėty tau
tiškojo snaudulio atminimu, 
bet tai tik per nesusiprati
mą. Eidama toliau laimėji- 
my keliais Lietuva turi rū
pintis, idant surasty, kur pri
deramai galėty savo turtus 
sukrauti, kad kas jy neišnai- 
kinty ir neišvogty. Lietuva, 
statydama savo valstybinį 
rūmą turėty, girdi, pasiklau
sti: ar pačiai vienai jisai da
ryti ar su Lenkija.”

Tokį sumanymą paduoda 
T. Zborowieckis No. 8 ir 9 
“Zarzewie.” “Lietuvos Ži
nios” trumpai išreiškia link 
to savo nuomonę, jog su iš
rišimu to klausimo nėra ko 
skubintis. Ar Lietuvai ge
riau buty susidėti su Len
kija ar ne, tai parodys atei
tis.

j “Juo daugiau “painčių” Į ketvirtos kūno dalįs buvo su- kusijas, kokios partijos ge- 
Į savo griešną kūną įpylė.tuo | anglėję ir ji da taip ilgai kan- riau butu rinkti majorą. Dis- 
daugiau joje velnias spardė-j kinosi! tas parodo, kad mer- kusijoms vesti išrinkta pirm- 
si. gina buvo nepaprastai geros

“Priėjo ant galo prie to, sveikatos ir stipri.
kad visą vyro algą reikėjo' Tos nelaimės priežastį mi- 
išduot ant gyduolių ir kurnu- nėtasai dienraštis stačiai nu- 
čių patarimų, bet velnias vis- rodo ant girtuoklystės, pa- 
viena nenorėjo “muvytis” brieždamas, jog girtuoklystė 
laukan. > —tai lietuvių paprotys. Štai

“Pagalios bobos nutarė, keli žodžiai ištraukos: 
kad‘velnią’turėjo kas nors “Kadangiįtai buvo subatos 
užleisti ir tuoj susekta, kad vakaras ir vyrai parėjo su al
tai padarė akušerka M. Ap- gomis, tai sulyg lietu- 
sėstai ‘velnio’ moteriškei pa- v i ų papročių jie paskyrė 
tarta, kad prie geros progos 
išpiltų minėtai akušerkai kai
lį, nes kitaip nuo ‘velnio’ ne
atsikratysi, 

j “Nutarimas gerai aplais
tyta ir tuojaus pašaukta Die
vui dūšią kaltą akušerką.

“Kaip tik ji inėjo, tuoj šo
ko ant jos apsėstoji moteris 
su savo vyru ir pradėjo muš
ti.

“Ant riksmo subėgo žmo
nės ir nekaltą moteriškę iš
gelbėjo.

“Apsėstoji moteris tapo 
areštuota, o kada kalėjime iš
sipagiriojo, išsinešė ir vel
nias”.

“Vienybė Lietuvninky”ke- 
tina po Nauju Metu padidė
ti, nes perdaug esą rašty, ku
riu dabar negalima sutalpin
ti.^

Žiūrint gi iš šalies, išrodo, 
lyg stoka tu raštu. Štai pa
skutiniame numerij išėjo vie
ni tik skystimai. Gabrio “pa
triotiškas” atsiprašant straip- 
snys, kuris jau keliuose laik
raščiuose tilpo, Scurį visi jau 
galėjo matyt ir kuriame apart 
tuščio autoriaus pasigarsini- 
mo nieko daugiau nėra, uži
ma visą “Vienybės Lietuv
ninku” pirmą puslapį. Daug 
butu skaitytojams naudin
giau, kad vietoj tokio straip
snio buty bėgančios žinutės 
iš viso pasaulio. Toliaus ir 
nieko tokio nėra, kas galėty 
skaitytoją užinteresuoti.

“Gazeta Chicagoska” pa
duoda iš Philadelphijos šito- • 
kią korespondenciją:

“Kad yra da daug žmonių, 
kurie tiki, kad velniai šian
dien egzistuoja ir gali įlisti į { 
žmogų, tegul paliudija šis 
atsitikimas.

“Tūla lenkė (pavardę iš- 
leidžiam), kuri tankiai mėg
davo išsigerti, įsivaizdino

Girtuoklyste—lietuviu 
paprotys.

Pittston, Pa.
Daugelis nelaimių atsitin

ka su vaikais iš blogo tė
vų išauklėjimo. Daleiskime 
pas mus J. Balčiūno sūnūs 
4 d. gruodžio susižeidė koją 
belipdamas ant traukinio. 
Mat vaikėzas turėjo paprotį 
laipiot ant traukinių ir važi- 
tis. Dabar įkišo koją į ratą 

I ir taip sužeidė, kad reikėjo 
i daryti operaciją.

P. Mozūras.
Brockton, Mass.

Gruodžio 18 d. Mokslo 
| D-tė užkvietė d-rą F. Matu
laitį ant lekcijos. Prelegen
tas skaitė apie bakterijas ir 
su tam tikra lempa rodė pa
veikslus, kaip tos bakterijos 
(žinoma, padidintos) išrodo. 
Lekcija buvo labai įdomi ir 
visiems patiko. Man labai ru- 

; pėjo, ar yra vaistas nuo džio
vos ir paprašiau prelegento 
tą paaiškint. Vaistas, sako, 
yra: reikia visuomet būt ge
rai pavalgiusiam, nepersi
dirbti, kvėpuoti tyru oru— 
žodžiu, prašalint iš draugi
jos skurdą, tai išnyks ir džio
va.

Taigi aišku, kad tik prie 
geresnio draugijos surėdy
mo, prie socijalizmo bus ga-

• j u • • i -i i - hma tą iš skurdo užgimusią rūpinas darbininkų reikalais .. ~ s
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ir nori net darbo valandas 
pailginti. Iš publikos pasi
girdo balsai: “Ar tai ir ta- 
mista iš tų ponų, kurie nori 
mums darbo valandas pail- nuo kaip čia streikuoja ang- 
ginti?” Musų demokratas vi- liakasiai, todėljš kitur tegul 

į sas paraudo ir nežinodamas 
j ką ant to atsakyti, pradėjo 
prašyt, kad jo vietą užimtų 
kitas demokratas. Atsisto
jo Šimkevičius, kuris ėmėsi 
: aiškinti demokratų progra
mą, bet negalėdamas išaiš
kinti ir tas rezignavo. Po 
tam atsistojo republikonas 
Vaičiūnas. Tas irgi pasako
jo nė šį-nė tą ir negalėdamas 
nieko išaiškinti pasakė, kad 
jeigu ne republika, tai ir męs 
nebūtume čion atvykę. Bet 

i publika tuo neužsiganėdijo 
ir reikalavo nurodyt, ką re- 

! publikonai turi pagerinimui 
darbininkų gyvenimo. Ant 
to p. Vaičiūnas gražiai nuti
lo ir prasišalino.

Gluosnelis.

sėdis M. J. Kada užsiminė 
kas iš diskutanty apie socija- 
listus, pirmsėdis tuoj spen- 
davo balsą, nurodydamas, 
kad negerai kalba, bet kada 
jis pats pradėjo kalbėt, tai ir 
klausytis buvo gėda; pavyz
džiui, sako: “Jeigu aš bučiau 
galėjęs, tai socijalisty kan
didatą ant majoro bučiau 
peršovęs... Jis dirba prie 
svaiginančiy gėrymy, tai ta
pęs majoru netik nedraus aly 
šinkuoti lietuviškose stubose, 
bet norės, kad kuodaugiau- 
siai gerty.” Čia musy pirm-

dalį oavo uždarbio svaiginan
tiems gėrimams. Jie tiek gė
rė, kad ir ant rytojaus buvo 
apsvaigę.

“Vietoj nueiti į savo kam- sėdis pasirodė dideliu blaivi-
barį, kaip paprastai daryda- ? ninku, bet kada priėjo saliu 

' vo, Pudžiuiutė^tą naktį atsi-. nu klausimas, tai jis sakė 
; gulė virtuvėj, netoli nuo pe- ~ 
Įčiaus; atsigulėįnenusirengus, 
kaip vaikščiojo. Apie vidur
naktį pečius užsukta. Ar tai 
padarė pati mergina, ar ku
ris iš vyrų, nežinia. Pečius 
taip įkaito, kad užsidegė mer
ginos drapanos. Kada ugnis 
pasiekė kūną, mergina pabu
do ir įbėgo įjšeimininkės kam- 

s barį. Prikėlus šeimininkę, 
puolėsi bėgti laukan, bet du- 
rįs buvo užrakintos, tai iššo- 

j ko per langą”.

Pereitoj sąvaitėj iš Kewa- 
nee, III. gavome nuo vieno? 
skaitytajaus iškarpą iš tenai- 
tinio angliško dienraščio, ka
me aprašoma, kaip baisiose 
kančiose mirė Magdalena Pu- 
džiuniutė, 25 metų amžiaus 
lietuvaitė, kuri tik šeši mė- 
nėšiai kaip atvyko iš Lietu
vos.

Kaip minėtas dienraštis 
rašo, Pudžiuniutė gyveno pas 
J.Olševskį,711 North Burr st. 
Užpereitoj subatoj virtuvėj, 
kur Pudžiuniutė gulėjo, užsi
degė jos drapanos ir taip ap
degė, kad kūnas kabojo skly
pais. Kada atvežė ją į šv. 
Franciškaus ligonbutį, dak
tarai manė, kad ji negyvens 
nė kelių valandų. Paprastai 
sakoma, kad jeigu daugiau 
kaip pusė žmogaus kūno ap
dega, tai pasitaisyti vilties 
jau nėra, o Pudžiuniutės trįs

JI7_________ j _

Elizabeth, N. J.
147-ta L. S. S. kuopa buvo 

parengus lapkričio 19 d. tea
trą, nuo kurio likusį pelną, 
$34,paskyrė įkūrimui knygy
no.

Lapkričio 30 d. susitvėrė 
“Lietuvių Giedros Choras,” 
į kurį įėjo apie 30 v patų.

Apie užgavėnes augščiau 
minėta S. L. A. kuopa statys 
ant scenos ‘ ‘Pilėnu Kunigaik
štį.” Gero pasisekimo.

Katinėlis.
Montello, Mass.

Vietinė “Lietuviu Moks
lo D-ja” buvo užkvietus ant 
gruodžio 4 d. d-rą Matulaitį 
ant paskaitos. Laukdami 
prelegento ukėsai užvedė dis-

T

h l

»

| “Broliai, balsuokit, kad sa- 
liunai butu atidaryti.”

Atėjus žiniai, kad prele
gentas nepribus, pirmsėdis 
išėjo. Vėl prasidėjo disku
sijos, kuri partija geresnė. 
H. Stankus atsistojęs paaiš
kino socijalisty programą, iš 
ko paaiškėjo, kad socijalistų 
mieriu yra pagerinimas dar
bininku būvio ir kova su iš
naudojimu. I. Žarkauckas 
atsistojo, girti demokratus ir 
pasakė, kad jo partija lygiai 
luumac uaiuuininu icinaiaio .. -i*
it- nnri rot rlorhn ato lonrloc Pašalint

V. Zmuidinavičius.
Export, Pa.

Jau baigiasi devintas mė-

------  Phil Porter in "The Boston Travrler” ------

f

Šitas paveikslėlis parodo, kaip “tarptautiškų tiesy advokatas” Gabrys;davo išsigerti, įsivaizdino bitas paveikslėlis parodo, kaip “tarptautiškų tiesy advokatas” Gabrys, gavęs iš T. 
sau, kad į pilvą įlindo jai vėl- M. D. $1,301,00, užsirakė turkišką pypkę ir pradėjo sapnuot, kad “ant mysų tėvynės ky- 

__ bo didelis mirties kardas”. *nias.

niekas čionai nevažiuoja, nors 
kompanijos pasamdyti agen
tai ir sakytų, kad streikas 
pasibaigė. Šiomis dienomis 
vienas lietuvis, J. P., išva
žiavo iš čia į Pittsburgą rink
ti streiklaužių. Todėl pitts- 
burgiečiai lietuviai neapsi- 
gaukit. Męs išeidami iš ka
syklų palikom įrankius ir pa
sakėm kompanijai, kad tol 
negrįžšime prie darbo, kol 
nepripažins unijos (United 
Mine M orkers of America).

Iš viso Westmoreland pa
viete (county) streikuoja a- 
pie 20,000 darbininkų ir tiki
mės, kad tą sunkią kovą lai
mėsim. Elgiasi su mumis 
labai nesąžiniškai Pennsylva- 
nijos kazokai: 4 musų drau
gus pasodino ant 3-jy metų 
kalėjiman be jokios kaltės.

Meldžiam visų redakcijų, 
kad prisiųstų jiems nors kny- 
gučiy kokių paskaityt. Ad
resas šitoks:

Egnacas Grusauskis, Box 
A 7136. U. S. Penitentiary, 
Pittsburg, Pa.

W. A. Žilinskis.
Woscester, Mass.

Palinksminimui parapijo- 
nų musų kunigėlis sumanė 
surengti lietuvišką cirką, o 

į “artistus” užkvietė drūtąjį 
Kundrotą ir Ko. Gruodžio 
8 d. vakare bažnyčioj išdali
no apgarsinimus, kad po No. 
41 Providence st. bus dide
lės imtynės. Pasiklausiau 
draugo, kas tai per vieta po 
tokiu numeriu. Šis atsako, 
kad tai klebonija. Žmonės, 
perskaitę apgarsinimus, pra
dėjo kalbėt, kad musy kle
bonas eis imtynių su Kund
rotu. Dėl žingeidumo nuė
jau ir aš. O, pasipiktinimas! 
Visų pirmiausiai išėjo “štuk- 
meisteris” su kazyromis 
“štukas” rodyt, kaip papras
tai Lietuvoj piemenįs daro. 
Paskui, neminint jau imty
nių, kokias kiekvienas Lie-

I
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tuvoj pakrūmėse pas arklia
ganius matė, prasidėjo viso
kį pliauškimai, neva tai reci- 
tacijos, nuo kurių net ausis 
turėjo kaisti. Tai tokis bu
vo klebono surengtas cirkas.

Susilenkėlis.
Westfield, Mass.

Lietuvių čia randasi nema
žas būrelis, bet parapijos da 
neturi, tai kalėdines Vilneles 
kirpti buvo atsibeldęs iš ki
tur “dvasiškas piemuo.” A- 
gitavo jis čia žmones, kad 
rašytųsi “Draugą,” o gavęs 
nekuriu adresus pradėjo net 
po kelis siuntinėt (mat pigus 
tavoras).

Darbai čia eina neblogai, 
bet iš kitur pribuvus darbas 
gauti nelengva.

M. Širšalas.
Hartford, Conn.

Nors čia nedidelis būrelis 
lietuvių, bet ir tie nesutiki
me gyvena. Mylimiausi musų

Pittsburg, Pa.
Pittsburgo lietuviai visoj 

Pennsylvanijoj žinomi kaipo 
dievobaimingi katalikai ir di
deli girtuokliai. Kas dau
giau tarp jų išgeria, tas turi 
geresnį vardą, o jei kuris 
‘ ‘burdingeris” ‘ ‘užfundi ja”

bačkutę, tai tą “profesorium” 
vadina ir vardas jo skamba 

jaunuomenės užsiėmimai—‘tėvo kapucino; myli jį 
tai girtuoklystė ir peštynės. merginos> myli ir gaspadi- 
Per tai labai sunku pas mus'nės:kiekviena nori prisiviliot 
ką kors prakilnesnio nuveik- save gyvent. Bet užtai 
ti. Neseniai susitvėrė Teat. :\ar^s sočijalistams, nes
D-stė, prie kurios prisirašė J*e knygas ir laikraščius 
keliatas merginų. Tas blai- skaito, o gaspadinėms iš to 
vas darbas musų girtuok- jokios naudos nėra, todėl to
liams nepatiko ir jie stengia-išgyventi nepriima. Gas- 
si visokiais budais jį išardy- P*. nes čia *ma 8870 ina_ 
ti; bandė jie merginas atkal-m^arns va^f}us krautuvės 
binti, bet tas nenusisekė;ant- ant knygučių. Taigi, kada 
galo susiorganizavus šaika /‘burdingeris” pareina_ nusi- 
latrelių pradėjo jau tikrai šnapsavęs, ant knygutes ga- 
juodašimtiškai darbuotis! ^™a užrašyti daugiau, o nu- 
Štai aną vakarą grįžtant vie- ' ius Pas kunigą išpažintin, 
nam aktoriui namo, užpuolė §^una griekų atleidimą, 
tamsiam koridoriuje žinomi Abelnai imant, pittsbur- 
peštukai, kad atkeršyti... niekad nemato. švie-
Gėda, vaikinai, taip biau- 8\os dienos: per sąvaitę jie

č:.

dirbdami dirbtuvėse saulės 
negali matyt per durnus, o 
nedėliomis akįs jiems tems
ta nuo bavarskojo radžio. Y- 
ra čia L. M. Draugystė, ku
rios mieriu yra platinti mok
slą, bet kada užeisi nedėlioj 
Į jos susirinkimą, tai jautiesi 
lyg kokių astronomų kliube, 
kur susirinkusieji per bonkas, 
tarsi žiūronus, žiuri į žvaigž
des. Ar tai ne augštas mok
slas? O kaip kada surengia 
ir pakaušių daužymo lekciją. 
Tas vadinasi pakaušioliogi- 

Ija.

riais darbais užsiiminėti. 
J. Borisevičiutė.

Middleboro, Mass.
Gruodžio 11 d. F. J. Bago- 

čius laikė čia prakalbą, ku
rioj perbėgo žmogaus civili
zacijos istoriją iki šių dienų, 
aiškindamas ką žmogus per 
tą laiką nuveikė, priėjo prie 
šiandieninio draugijos surė
dymo, kur viena luomą per 
didelį skurdą negali gyvent, 
o antra pertekliuose nežino 
kaip išdykauti. “Tas viskas 
priguli nuo jųsų pačių;—sa
kė—ko jus reikalaujate, tą i 
ir turite; jus reikalaujate ku-i 
nigų—juos ir turite; reika
laujate advokatų—juos turi
te. Bet kodėl nereikalauja
te geresnio savęs užlaikymo? liatas draugų ir draugių. Bu- 
Reikalaukite — turėsite ir jj. vo tai nepaprastas ir įspudin- 
Kunigai rūpinas apie jumi gas susirinkimas. Ant sie- 
po myriui, todėl jus nelauki-nos Brazdžionio bute paka- 
te nuo jų pagerinimo būvio bintą raudona vėliava su im
ant žemės. Jie jau turėjo ei jalais L. S. D. P., kaipo at
laiko per du tūkstančiu me- mintis metinių sukaktuvių 
tų, o ką jie pagerino? Ir da- nuo paliuosavimo Brazdžio- 
bar. žiūrėkite, kur kuni.gai nio iš rusiško kalėjimo, kur 
turi savo rankose valdžią, jis buvo pasodintas už plati- 
paveizdan: Lietuvoj, Ispani- nimą Lietuvoj tarp žmonių 
joj, Portugalijoj, Italijoj,ten susipratimo ir pirmeiviškų 
labiausiai tamsus ir suvar
ginti gyventojai.”

Dar minėjo iš Dr. Elliott, 
buvusio Harvard Universite
to prezidento referato, kad 
Jung. Valst. per 127 metus 
lėšavo užlaikymas milicijos 
(kariumenės) 28 bilijonai (28,- 
000,000,000) dolerių, o užlai
kymas krasos ir kitų valdiš
kų įstaigų per tą laiką tik 7 
bilijonai (7,000,000,000) dol. 
Žmonės klausėsi su atyda.

Aukų surinkta $3.80.
Darbai kurpių dirbtuvėse 

šiuom sykiu čionai eina ge
rai; mokančiam darbą gali
ma darbas gauti. Vakarinės 
mokyklos čionai miestas ne-

Silpriadvasis. .

Cambridgeport, Mass.
Gruodžio 11 d. pas drgą I. 

Brazdžionį buvo susirinkę ke- 
Ir x □ • j • t>
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raštų. Daug jis tą vakarą 
prisipasakojo apie revoliuci
jos metą Lietuvoj ir kaip val
džia paskui kankino revoliu- 
cijonierius, kurių ir dabar da 
pilni kalėjimai. Ant galo 
sumanyta paaukauti kali
niams po kelis centus, iš ko 
susidėjo $5.40. A. Gudas 
aukavo $1; P. Brazdžionis, 
K. Armonas, J. Gurevičia ir 
V. Gurevičienė—po 50c.; K. 
Beliauskas, J. [Savickas, M. 
Balaickiutė, A. [Gudienė, J. 
Brazdžionis, M. Brazdžionie
nė, A. Baikienė, P. Grabauc- 
kas ir T. Baiko—po 25c. ir 
A. Stakutis—15c. Pinigai 

i pasiųsti “Keleivio” redakci-

duoda. Todėl Y.M.C.A. da
vė kambarj dykai mokintis; 
tokiu budu iki Kalėdų moki
nomės 36 vakarus; kiekvie
nas mokinys turėjo mokėt už 
šviesą, šilumą mokintojui po 
$2.50, bet kadangi mažai lie
tuvių lankėsi, tai toliau tur
būt nebeduos. Iš lietuvių 
lankė mokyklą tik pažanges
ni, o kiti nenori, turbut bijo, 
kad neišmoktų skaityt...

Beje, lietuviai rengiasi už
dėt kooperatyvišką valgomų 
daiktų krautuvę.

J. Tolivaiša.

|
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Pnu.. PokteR ix ”The Boston Tkavelei:"

Prie šito paveikslėlio galima prilyginti dabartinę kovą tarp klerikalizmo ir laisva- 
manybės. Tas žilas, pasenęs barzdočius perstato prietarinį tikėjimą, o jaunas, raumenin
gas vyras — laisvąją dvasią.

jai, kad pastaroji išsiųstų 
musų broliams, kurie kenčia 
už musų tiesas; tegul jie ži
no, kad męs jų neužmiršom 
ir ant kito žemės puskamuo- 
lio būdami.

K. M. Armonas.
Pinigai gauti ir tuoj bus 

išsiųsti.—Red.
Chicago, III.

Kad Chicagos kriaučių strei
kas šiandien žinomas yra vi
sam pasaulij, tai nėra abejo
nės; žinoma taipgi ir strei
kuojančių darbininkų vieny
bė ir solidariškumas.

Streikas tęsiasi jau 10 są
vaitę. Darbininkai visiškai iš
vertė ir be to visuomet pus
tuščius kišenius, o čia pra
sidėjo šalčiai, tartum ir 
“svieto rėdytojas” eina prieš 
darbininkus. Bet darbininkai 
nors ir suvargę, sušalę ir iš
alkę, vis dar drąsiai stoja ko
von už tą mažą duonas kąs
nelį, kurį “bosai” ir jų šuniu
kai jau buvo bebaigę traukti 
jiems iš burnos!

Šioje kovoje už unijizmą 
Chicagos streikininkai net 
savo gyvastį aukauja. Štai 
iki šiol turime tris kritusias 
nuo vietinės policijos aukas: 
Kazys Lažinskas, Pranas Na- ; 
greckis ir Mikolas Lingevi- 
čius (visi lietuviai). Pirmuti
niai du užmušti ant vietos, o i 
paskutinis, sunkiai sužeistas, j 
kovoja su mirčia. Juos nu
žudė specijališkieji vietinių 
kapitalistų pasamdyti ir ap
ginkluoti valkatos, panašus 
Rusijos “juodašimčiams” ar 
“pogromščikarrfs”; kol pasi
baigs streikas, juos vadina 
dedektivais.

Juos nušovė nesykiu: K. 
Lažinską 3 d. gruodžio, o P. 
Nagrecką su M. Lingevičium 
— 15 d. gruodžio.

Puikias laidotuves iškėlė 
streikieriai žuvusiems drau- 

; gams. Y patingai šias pasku
tines, kur dalyvavo 50,000 
streikininkų ir simpatizuoto- 
jų. Tas buvo 19 d. gruodžio, 

panedėlij. Nuo 8 vai. iš ry
to streikieriai jau rinkosi į 
svetaines arba tiesiai pas nu
šautojo draugo butą (1722 
Girard st.,), kur visi norėjo 
pamatyt velionį. Apie 10 vai. 
visa procesija stovėjo pas ai
rių bažnyčią, ant kampo Wa- 
bancia ir Paulina gatvių. Čia, 
kol kunigai aptriušę kūną 
(nežinau,ar velionis ouvo die- 
vuotas), minia stovėjo ant 
gatvių. Įspūdingas buvo re
ginys. Čia nesuskaitoma dau
gybė vainikų, vėliavų, para
šų ir ženklų rodyte-rodo ant 
tų, kurie išdrįso papildyt to
kią baisią žmogžudystę. Ten, 
ant bažnyčios trepu, kalbėto
jai įvairiose kalbose aiškina 
miniai šios tvarkos netikumą 
ir niekšystes, o minia griau
smingu balsu kartas nuo kar
to surinka: “Ura! Lai gyvuo
ja streikas!” ir vėl užstoja 
liūdna tyla... Atėjus laikui 
visa minia, it kokios nemato
mos spėkos traukiama, stojo 
į eiles ir vėl pradėjo eiti ka
pų link. Visur matėsi gra
žiausia tvarka ir didžiausias 
nuliūdimas, tik vietomis su-

• skamba liūdnos laidotuvių 
giesmės, tai viską gaivinan
čios Marsalietės aidas. Ir vėl 
tyku, vėl liūdna... Moterįs 
verkė. Pastebėjau žilaplau
kius senelius, kurie taipgi lie
jo ašaras ant brufališkų “bo
sų” aukos. Publika sveikino 
streikininkus, išreikšdama 
savo užuojautą.

Ir taip nulydėjo savo drau
gą-

Garbė žuvusiems už visų i 
gerovę!...

Tą pačią dieną keliose vie
tose atsibuvo protesto mitin- • 

į gai. Lietuviai turėjo tokį mi
tingą Freiheit Turner svetai
nėj. Išnešta rezoliucijos, rei-

• kalaujančios nuginklavimo 
policistų ir valkatų. Ameri
kos Darbo Federacija prisi
žadėjo padėt streikininkams 
iki galui, nežiūrint kaip ilgai 
tęstiisi streikas. Anglų ir ki-

tų tautų socijalistai remia 
streikininkus, kiek išgali. 
“Chicago Daily Sociialist”re- 
dakcija du kartu išleido spe- 
cijališkai po kelias dešimtis 
tūkstančių egz. ir pavedė 
juos unijai; streikieriai už 
pardavinėjimą to laikraščio 
surinko gana žymią pinigų 
krūvelę sau ant duonos. Len
kų “Dziennik Ludovvy” taip
gi kartą išėjo streikierių nau
dai. Lietuvių skyrius Socialist 
Party 16-tos vardos lošė tam 
tikslui teatrą ir visą pelną 
paskyrė streikierių fondan.

Žodžiu — visos progresy- 
viškos draugijos remia strei
kininkus.

Artinas nauji metai. Kar
tus jie bus streikieriams. Ne
galės nusipirkti nė prasčiau- 
sios mėsos kąsnį. Unija duoda 
valgiui produktų — ir tų už
teks. Liūdna. Kasdien gir
dėtis darbininkų dejavimai, 
galvų skaldymai ir areštavi
mai net už tokį dalyką, kdip 
dalinimas plakatų ir parda
vinėjimas paveikslų žuvusių 
draugų. 19 d. gruodžio areš
tavo vieną draugą už dalini
mą raudonų plakatų žydų 
kalboje, kur angliškai buvo 
parašyta tik “protest mee- 
ting”.

Šis streikas atidarė akis ne 
vienam. Darbininkai mato, 
kas laiko jų pusę, o kas eina 
prieš juos. Mato, kokią ge
rovę jiems suteikia republi- 
konų partija, pamato, kad 
vienintelis jų išganymas tik 
socijalizme. Lietuvių Socija
listų Sąjunga ir gi turi pa
just, kad jau reikia atgimt ir 
susivienyt su Socialist Party.

Streikas eina gerai. Trum- 
! poj ateitij galima tikėtis ga- 
' na svarbių permainų.

Streikierius
A. J. Karalius.

Minersville, Pa.
Gruodžio 17 d. S. L. A. 249 

kuopa, apsvarsčius savo susi
rinkime naują konstituciją, 
išnešė sekančią rezoliuciją: I

1) . Naujoji konstitucija 
turi būt atidėta iki 26-to sei
mo.

2) . Suspendavimas tų na
rių, kurie atsiliepė prieš ne
tinkančią mums konstituciją, 
be musų žinios sutaisytą, yra 
neteisingas.

3) . Jeigu kuopos tai kon- 
stiitucijai priešingos, centro 
valdyba neturi tiesos tvirtin
ti, kad konstitucija gera.

4) . Męs reikalaujam, kad 
New Haveno konferencijos 
komisijos suspendavimas bu
tų atšaukta.

5) . Centro valdyba nepri
valo konfiskuoti siunčiamus 
“Tėvynėn” kuopų nutarimus, 
kritikuojančius naują konsti
tuciją.

Pasirašo 249-tos kuopos 
komisija:

L. Klevinskas,
J. Kavaliauskas,

J. Kanclerius,
K. Šilkas,
A. Arbačiauskas.

KUR TEISINGUMAS?

“Keleivio” No. 47 tilpo p. 
J. Baltrušaičio straipsnis 
“Tautiška veidmainystė,” iš 
kurio aiškiai matyt, kaip mu
sų “išrinktieji” supranta į- 
status ir kaip juos pildo. Jie 
nutarė neduot Kudirkos raš
tų tiems, kurie nebus užsi
mokėję už 1909 ir 1910 me
tus ir, kaip iš T. M. D. pirmi
ninko laiškų matyt, tvirtai 
tuos nutarimus pildo. Bet 
ištikrųjų jie tuos nutarimus 
pildo tik ten, kur reikalingas 
“tautiškas” kerštas. Štai 
p. Baltrušaičiui, kaipo “ne
draugui,” reikėjo kuom nors 
atkeršyt, tai čia ir suvartojo 
savo nutarimą — Kudirkos 
raštų nenusiuntė. Tuotar- 
pu 45-ta T. M. D. kuopa visus 
raštus apturėjo, nors nė vie
nas sąnarys už šiuos, 1910 
metus neužsimokėjo. Ko
dėl gi tie nutarimai nevisur 
vienodai pildomi? Kurgi tei
singumas?

Juozo Draugas.
So. Bostono kuopa irgi ga

vo* raštus, o nė vienas narys 
už 1910 metus neužsimokėjo. 

Red.

Girtuoklio daina.
Aš vaikinas girtuoklėlis, 
Alaus, špitrės bravorėlis;

Pilu alų ir špitrelę,
Yt į kokia tai bačkelę.

Jau supiliau daug bačkučių, 
Taipgi špitrės daug bonkučių;

Tas alutis ir špitrelė
Greit išvaro žmogui vėlę; 

Daro veidą jis geltoną, 
Nosį storą ir raudoną.

Kas ją myli ir guodoja —
Kožną taip apdovanoja. 

Taigi, broliai ir seselės, 
Tiktai gerkit daug špitrelės,

Duos jum puikią dovanėlę- 
Nosį dailią, taip kaip lėlę. 

Kas ką nori, lai sau sako, 
Ir kaip nori, lai sau daro, 

O man špitrė ir alutis 
Tai geriausis yr draugutis. 

Aš ją myliu ir guodoju, 
Glamonėju ir bučiuoju;

Aš bonkutę tos špitrelės 
Nemainyčiau ant mergelės 

Kas man Rožė ar Barbutė? 
Velyk špitrės man bonkutė—

Joje meilė ir linksmumas. 
Joj paskęsta mus liudnu- 

[mas. 
Gersiu ją, kol gyvas busiu, 
Kol kur baloj nepražūsiu.

A. Armina.
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

visą ^sąvaitę

jaus jumi areštuotu už ardy
mą žmonėms ramumo. Baž
nyčioj gi varpai gali kaukte 
kaukti, gali tą ramumą vi
siems aplinkui gyvenantiems 
ardyti, gali į melancholiją 
žmones varyti ir niekas tos 
kačių muzikos nesustabdys.

Jeigu jiems reikia apreikš
ti, kada pamaldos prasideda, 
tegul paskiria valandas, o ka
da jos baigiasi, Ui susirinku
sieji ir be v*arpŲ gaudimo ga
li matyt. Varpai visai nerei
kalingi. Monotoniškas ju 
vaitojimas nevienam įvaro 
nervii ligą, ar bent prisideda 
prie jos.

Ir kaip tai kvailai išrodo 
žiūrint iš šalies: žmogus įsi-! 
tvėręs už virvės— moja ir mo
ja tą varpą, pats nežinoda
mas ką jis daro. ,

Paklauskit jus varpininko.' 
kam jis skambina? Ką tas 
bejauslio metalo gaudimas 
reiškia? Jis nežinos, ką jums 
atsakyti.

Jeigu tai butu balsas ma
lonus, kaip, daleiskim, muzi
ka, tai galima butu pasakyti,!

—Maike, aš 
galvojau ir nekaip negalėjau 
suprasti, kaip tai žmogus ga
li būt be tautos?

—Kad tu be reikalo apie 
tokius dalykus galvoji, kuriu 
negali suprast ir iš kuriu jo
kios naudos nėra. Galvok 
geriau apie tai, kas tau būti
nai reikalinga. Štai jau keli 
metai kaip Amerikoj, o ang
liškai da nieko nemoki. Vie
toj galvot apie tautą, eik va- 
karinėn mokyklon mokytis.

—Tu man pamokslu nesa
kyk. Aš noriu su tavim apie 
tautą pasikalbėt. Pasakyk 
man. ar gali būt žmogus be 
tautos?

—Kodėl negalės! Juk tau
ta, tai ne duona.

—Tu sakai, kad gali. Ge- davo, tą išleizdayo ant kny- 
rai, o kokia tu kalba kalbė
tum, jei neprigulėtum prie 
jokios tautos?

—Visai tuščiu klausimu, 
tėve, užsiėmei. Kalba ir tau
tiškumas nieko neturi tarp 
savęs bendro. Aš pažįstu 
žmogų, kuris moka 13 kalbu, 
o iš kokios tautos jis yra ki
lęs, jis nežino ir tas jam nė 
kiek nekenkia.

—Gerai, vaike, aš supran
tu tavo mislį. Tu norėjai 
man pasakyt, ’ kad žmogus 
turi rūpintis, kad jam tik gy
venti butu geriau, o ar jis 
tokios tautos, ar kitokios— 
tas nesvarbu. Bet ar tas ne 
visviena, jeigu męs lietuviu 
tautą pakeltume?

—Visai ne; <__________

kūmas. Lietuviai ir gi pri- kad tai dėl gražumo; bet jis 
valo kiek tik galėdami kabin- tokiu nėra; jis yra šiurkštus, 
tis į mokslą. Tas pagerintu silpniems nervams tiesiog ne- 
ju būvį ir pakeltu vardą dau- panešamas ir kenksmingas, 
giau negu patriotizmas. Mo- ■__________________ S. M.
kintis niekad nėr pervėlu.

—Kaipgi aš galiu mokin- NUMESKIM PIKTĄ PRIE- 
tis, kad aš turiu dirbti?

—Mokintis gali vakarais, 
tėve, tik nesėdėk nuėjęs bo- 
linėn lig dvyliktai. Aš ži
nau lietuvį, kuris tik penki 
metai kaip Amerikoj, o šį 
rudenį išdavė egzameną ant 
viršiausio inžinieriaus ir ga
vo valdžios darbą. Atvažia
vęs jis nieko nemokėjo, bet 
per penkis metus kas vaka
ras mokinos po 3 valandas, į 
saliunus nevaikščiojo, “ka- 
rasinkos” nelošė, ką uždirb-

DANGĄ NUO MŲSl 
AKIŲ IR PROTO!

Šaknis viso pikto via niųsij 
tikėjime, kad vist kiti žmonės 

• nėra tiek lavys. kaip męs patįs.
F lorence T a rr.

Aš kalbėjau vakar su gana 
laviu ir subrendusiu žmogu
mi apie jo buvusį draugą 
Povilą. Paklausiau, kokios 
priežastįs privertė pertraukti 
draugiškus ryšius su juo. 
Atsakyme skambėjo, buk 
Povilas yra žemo budo ir men
ko proto žmogus, buk jame 
nėra nė jautrumo, nė žmoniš
kumo, nė gabumo, nė rimtu
mo, esąs tai žmogus dievo lei
stas kitiems kenkti pasaulij.

i aš išklausiau visus 
skundus,, visus išmetinėjimus

gU ir lekcijų Žinoma, sun
kus tai buvo darbas, bet da
bar jis gauna $1,500 algos ir 
nieko nedirba. Tai pavyz- 
dis, kad žmogus gali pasikelti 
tik nereikia tingėt. ,, . - „

—Juk ir aš netinginys,bet ant Povilo,tad buvusis Povilo 
galva, turbut, niekam' neti- draugas išrodė man tokiu ge- 
kus: ką vieną dieną išmoks- ru, tokiu kiltu žmogumi, ko
tu, tai kitą dieną užmirštu, M tik aš galėjau kada nors 

—Atmintį taipgi galima matyt. Man buvo jo gaila ir 
išdirbti, tik atsiduok kokiam pikta ant Povilo, kuris taip 
darbui, įsigilink į jį, tai ir daug nesmagumu žmonėms 
naktij tau sapnuosis tas pats. daro. Aš užsimaniau pama- 
————————— tyt, kaip tas biaurusis žmo

gus išrodo, kiek jame sąmo
nės, žmoniškumo. Už ket- 
vertos valandų sėdžiu aš vie- 

Kaip jus jaustumėtės, jei- nu-vienas su Povilu ir klau- 
gu nedėlios dieną, kada pa- • sinėju apie jo buvusi draugą, 

—Visai ne; darbininkui vargęs jusu kūnas reikalauja kuris, kaip atsimenu, Vincu 
tauta nieko neduoda. Ame- pasilsio, o suerzinti nervai vadinosi. Ziuriu ir savo akims 
rikoj dėl to tik darbininkams ramumo, ateitu po jusu lan- netikiu. man vis rodos, kad 
ir vra lengviau, kad čia tau- gu koks beprotis su barška- prieš mane sėdi tas pats nu- 
tiškumo nėra. Europoj vo
kiečiai turi augštai pakėlę 
savo šalį, o vienok darbinin
kai tokį skurdą kenčia, kad 
jei tik susirenka ant kelionės 
pinigu, išsižada savo tėvy
nės ir važiuoja į Ameriką. 
Mat, žmogui ten geresnė tė
vynė, kur jis geriau paval
gyt gali ir laisvesnis jaučia
si".

—Bet už tai vokiečius ir 
guodoja, kad jie turi savo

kį tik aš galėjau kada nors

NEREIKALINGAS 
DAIKTAS.

lais ir pradėtu be paliovos skriaustasis, lavusis ir tobu- 
barškint? lasis Vincas, o ne Povilas,nes

Ar jums patinka vęl dide- iš jo burnos liejasi tokie pat 
liuose miestuose gatvinis skundai, tokie pat pažemi- 
triukšmas, bildėsis. piškėji- nanti aną ypatą žodžiai, tar- 
mas? tum viskas tas, kas buvo

Vargiai rasit žmogų, ku- anos ypatos kalbėta, yra me- 
riam tas patiktu. Jeigu to las, neteisybė, _____

lasis Vincas, o ne Povilas,nes

gelį nemokančiu, padrąsino 
daugelį abejojančiu. Iš jo 
kalbos aš supratau, kad jis 
negali draugaut su žmonėmis 
žemo budo ir siauro proto, 
negabiais ir nelaviais. Net 
kelis sykius dirstelėjau į jį 
akimis, kad persitikrinti, ar 
tai ne Vincas, kuris taip-pat 
kalbėjo ir dėl tokiu pat prie
žasčių sakęs pertraukęs drau
giškus rišius su Povilu. Tė- 
mijau, stengiaus suprast 
kiekvieną, stengiaus atrast 
priežastis, kurios negalėtu 
suleist į krūvą tu dvieju žmo
nių. Galu gale visgi man 
pasirodė, kad jiedu abu nėra 

j taip blogais žmonėmis, ir kad 
tarp ju dvieju skirtingumas 
labai menkas: vienas prasi
žengęs daugiau vienuose da
lykuose, kitas—kituose; vie
nas lavesnis į tokias puses, 
kitas — į kitokias. Suvieni
jus abieju lavumą į krūvą, 
užsipildytu tos spragos, ku
rios negalėjo būt užpildytos 
abiem skyriui esant ir dar vie
nam prieš kitą kerštaujant.

* **
Vakare aš ilgai mislijau, 

kodėl taip nesutinka pasau
lij žmonės? Kodėl jie vienas 
kitą žemina, ėste ėda? Ar 
vietos, oro ir šviesos pasau
lij stoka? Ėstis bereikalo, 
ėstis tos pačios klesos žmo
nėms, užinteresuotiems tuose 
pačiuose reikaluose! Vieto
je pamokinimo nemokančiu, 
broliško solidariškumo, matai 
tik niekinimus, peštynes. 
Taip, aš atsimenu lotynišką 
patarlę,kad žmogus yra klai
dingas. Pripažįstu. Juk už
gimęs žmogus turi kojas, bet 
nevaikščioja, kol jos neišsi
tobulina; turi jis akis, o ne
mato, kol šviesa neištobuli
na nervus akįse, turi jis au
sis, o negirdi, kol oro judėji
mas neištobulina girdėjimo 
nervu. Tiesa, yra žmonės, 
kurie niekad nevaikščioja, 
nemato, nekalba arba negir
di, bet įvyksta tik pažeidimo 
arba nesveikumo atsitiki
muose. Kiekvienas sveikas 
kūdikis ištobulina savo mus
kulus judėjimais, gamta jam 
padeda ištobulint regėjimą, 
girdėjimą ir 1.1. Lyginai taip 
pat yra ir su žmogaus protu. 
Su smegenimis žmogus už
gimsta, bet smegenįs neturi 
saviję protavimu išdirbtu ke
liu, smegenįse nėra atmin
ties. Paties kūdikio prakti
ka, tėvu, auklių ir pašaliniu 
žmonių pamokinimai ištobu
lina kūdikio smegenįse svar
stymo ir atminties kelius. 
Toliau žmogus per visą am
žių mokinasi, tobulinasi, ei
na vis prie didesnio subren
dimo, kol senatvė nepakerta 
jo jiegu. Taip, nė vienas ne- 
užgimėme tobulas. Ir jeigu 
kuris iš musu pasiekėme aug- 
štesnį tobulybės laipsnį, dar 
nereiškia, kad kiti negalės

nok šie nepaiso ant tu visu 
keblumu ir kliūčių, su kurio
mis jiems tenka susidurti 
Ellis Island “kaslegamėje.” 
Jie keliauja dar didesniais 
būriais į šią šalį, pagerinti 
savo gyvenimą.

Taipgi atsimename, kad ir 
męs buvome tokioms pat var
go pelėms, bet paragavus 
laisvesnio oro daugelis iš mu
su pasikėlė į puikybę ir atvy
kusiam naujokui-grinoriui 
į Ameriką męs nepripažįsta
me to, kuom patįs čia nau
dojamės, męs toki panieki
name ir palaikome už nieko 
nesuprantantį tvarinį. Nors 
žmogus ir daug butu išmin
tingesnis ir daugiau išsilavi
nęs, negu “seni amerikonai,” 
vistiek jis bus palaikytas už 
žioplį ir ignoruojamas — iki 
jo neapvilks amerikonišku ži- 
ponu. Privesiu čia keliatą 
tokiu atsitikimu. Vienas 
man gerai žinomas tautietis, 
gyvenantis Naujos Anglijos 
mieste, gavo pranešimą, kad 
jo brolis jau randasi tame 
pačiame mieste, tik negalįs 
jo gyvenimo vietos surasti.

Išgirdęs tokią žinią, musu 
“amerikonas” švarką ant pe
čiu, mantą į ranką—ir marš 
į artimą miestuką, kad apsi- 

' lenkti su šitokia gėda, kokia 
butu buvus vedant per mie
stą brolį su kaimietiškais ap
valkalais. Ten jis pasamdė 
žydą ir įdavė piningu, kad . 
tas aprėdytu jo brolį.

Kitas vėl tam panašus at
sitikimas. Pas tūlą P. C.,dir
bantį viešbutije, policijantas 
atvedė “grinoriu”, kuris tuoj 
pažino savo pusbrolį. Pasta
rasis gi gynėsi, kad jo nepa
žįstąs, bet nurodė policijan- 
tui, po kokiu numeriu jį turi 
nuvesti...

Dar vienas gana juokingas 
atsitikimas. Tūlas Apolina
ras, sulaukęs laišką iš New 
Yorko, kad jo sesutė jau at
važiuoja, nusipirko didelius 
farmeriškus plaukuotus kai
linius ir prisitaisęs didelę ži
lą barzdą, ėjo pasitikti atva
žiuojančią savo seserį Su
prantama, jis tą darė dėlto, 
kad draugai bei pažįstami jo 
nepažintu, kada lis ves per 
miestą kaimietiškai-tautiš- 
kuose rūbuose lietuvaitę.

Tokių atsitikimu galima 
nemažai prirodyti vien tik iš 
savo apielinkės. Tikiuosi,kad 
kad ir kitose valstijose yra 
nekitaip.

Taigi jus patrijotai, jus 
tautos atgimdytojai, šaukia
te kitus gerbti savo tautą, 
guodoti bočių kalbą ir ju pa
likimus. Vienok patįs nei 
krislelio neparodote artimo 
meilės, kur tik jum pasitai
ko proga, visur jus lupate ir 
engiate, kaip erkes savo 
viengenčiams.

Veltui jus muilijate svie
tui akis, rengdami perstaty
mus “Mindaugio, ” “Živilės,” 
“Šienpiutės” ir daugelį kitu. 
(Perstatymai imigrantams 
skriaudos nedaro.—-Red).Bet 
nė vienas neatveriat lupu ir 
neprabilstate viešai į visuo
menę, kaip ši turėtu priimi
nėti atvykusius į svetimą ša
lį savo gentis, tėvus, brolius 
ir vaikus. Taigi kur jusu 
broliškoji meilė? Kur tau
tos dvasia, kad neparodote 
to, kas jiems nežinoma?

Jeigu męs mylime savo 
tautą, kalbą ir ios papročius, 
tai turime mylėti ir tuos 
žmones, kurie prie to pri
klauso bei yra tos nacijos 
nariais - lietuviais. Nors jie 
ir elgetos rūbuose persistaty- 
tų prieš mus, tečiaus neikiek 
jie musu vardo nepažemintŲ, 
(taip bent aš suprantu), o 
kurie tą sau įsivaizdintu iro
niškai, sakyčiau neišmanė
liai.

J. D. Taunis.

netobulybės ženklus, taip ki
ti mato pas tave, juk pats ži
nai, kad pas kitą lengviau 
užtėmyti dulkę akij,negu pas 
save šapą.

* *
* »

Žmogus neužgimė, kad at- 
likinėt negerus darbus, kad 
kenkt kitiems gyvent. Jis at
sirado dirbt dėl savęs ir pa
dėt kitiems; jis auga ir brę
sta todėl, kad paskui mokyt 
augančius. Neturime nė vie
nos progos praleist, kad ne
pritraukus žmogų prie doro, 
gero darbo. Niekuomet ne- 
stumkime žmogaus prie blo
go. Žmogus yra savo laiko 
ir aplinkybių kūdikis: jis da
ro klaidas, bet visuomet no
ri būt geru, nori kad jo klai
dos nebūtu klaidomis. Pa
smerkti visai kitus už ju klai
das pačiam klaidingu esant 
(o kiekvienas žmogus yra 
klaidingas) yra nedovanoti
nas prasižengimas. "Reikia 
kitus mokyt, kad klaidu ne
darytu, reikia pastatyt juos 
ant tokio kelio, kuriuo nenu
eitu taip lengvai prie klaidu- 
Niekados nemesk akmeniu 
į paklydėlį, bet paklausk jo, 
kokios aplinkybės, kokios 
priežastįs prvertė jį paklyst. 
Ir visuomet jis atras tiek me
degos savo klaidos išteisini
mui, kad tu pats nusistebėsi, 
kaip maža jo klaida sulygi
nus su aplinkybėmis, su prie
žastimis. Žmogus visada jieš- 
ko geresnio kelio, jieško gry
nos teisybės, todėl tie, kas 
pažįstame nors trupučius tos 
išdidžiosios teisybės, turime 
eit ir sutikt minias, trokštan
čias išeit iš klaidu, siekian
čias prie teisybės. Jei ma
tai, kad tavo draugas klysta, 
neapleisk jo, — nes tuomi su
teiksi liuosą kelią prie pakly
dimo, — bet dar labiau prie 
jo prisirišk ir mandagiai nu
rodyk jam jo klaidas. Nema
nyk, kad tu tik tokis labda
rys, kad tave niekas nemoki
na, — mažu kitas prie tavęs 
skverbiasi ir tave mokina, tik 
tu to nejauti.

* *
* > » Ne vienas žmogus pasaulij 

nėra taip baisus, nėra taip že
mo budo ir siauro proto, kaip 
daugelis apie jį mano. Pas 
žmones įsiviešpatavo žemęs- 
nis negu gyvuliškas įprotis 
vienas kitą žemint, niekint ir 
išjuokt kitu akįse, vienas ki
tą pastumt dar į didesnes 
klaidas, dar į didesnį nupuo
limą, tik save jie skaito do
rais,tobulais ir neklaidingais. 
Ne tik kalba, bet ir mano 
apie kitus, kaipo apie kokius 
tai milžiniškus baisūnus, per
stata, kad kitu ir kūnas taip 
tik ir sudėtas, kad nebūtu 
tobulu, kad butu žemesniu, 
tinkančiu paniekai. Tokie 
žmonės užmiršta savo klai
das, savo silpnumus ir silp
numus abelnai žmogaus. Jie 
lieka paprastais kitu žmonių 
ėdikais—o kas gali būt biau- 
resnio!?

Nustokite niekinę kitus ir 
visko pryšakij statę save! Jei 
žinote, kas yra žmogaus to
bulybės kursas, tai bukite ve
lyk mokytojais sulyg savo iš
galės ir mokiniais pagal savo 
silpnumus!

A. Antonov.

šmeižimas. to pasiekt arba mus pralenkt 
triukšmo butu galima išven- Povilas save persistato geru, į Tie žmonės, kuriuos šiandien 
gti, turčiai nesigailėtu mili- jautriu, draugišku, kitus su- galime pavadinti netobulais,
jonu doleriu- Dabar jie pri- prantančiu ir nuolankiu žmo- 
versti statytis namus toliau gumi. Jis pasakoja apie drau- 

o___ ______ ________už miestu, kasdieną turi va- ge su kitais atliktus jo dar-
valdžią. Męs neturim_ mus žinėtis, bile tik turėti ramu- bus, iš ko aš priverstas ma-
ir vadina “polakais.” mą. Nieko nėra žmogui sma- nyt, kad Povilas buvo vispir-

--Ne, tėve, vokiečiai dau- gesnio,kaip tyla ir ramumas, mas: jis užmanė, jis klaidas 
giau guodojami už kitus dėl- Bet ar jus patėmijot, kad taisė, jis ir užbaigė. Aš nuo- 
to, kad jie augščiau stovi jums tą tyląir ramumą nuo- latos girdžiu, kad kiti vis 
kultūriškai. Juk rusai taip- . arc^° nedaliomis bažnyti- abejojo, nedrįso, nesuprato, 
gi turi savo car,. o jie vie- " jis rei. ------------------
nok visur yra paniekinti, kalingas? 
Taigi aišku, kad tik mokslas ;
yra guodojamas, o ne tautiš- padarytumėt, tai policija tuo- svarbiu darbu,pamokino dau-

trukdė, tik Povilas savo drą- 
_ sa, gabumu, žinojimu ir pa-

jeigu jus ką-nors panašaus sišventimu atliko gana daug

už kiek laiko gal turės pilną 
tiesą vadint hius netobulais. 
“Nespiauk j šulinį—pats tu
rėsi išgert”. Neniekink per
daug kitu už ju Netobulybę, 
kad jie nenikintu paskui ta
ve. Pasižiūrėk, kad tobules
niu už save visur atrasi, nes 
kurs neturi tiek drąsos, kiek 
tu, tas mažu tobulesnis ant 
apsvarstymu, ant proto, 
ant pasišventimo, ant gailes
čio, ant žmoniškumo. Kaip 
pas kitus tu matai tūlas

ATSINEŠIMAS LINKUI 
IMIGRANTŲ.

Kaip žinome, Jungtiniu 
Valstijų įstatymai vis dides
nius ir didesnius apsunkini
mus daro imigrantams. Vie-
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Alkoholis ir kūdikiai.
Pagal Dr. Holitz'erą. pateikė Barabešius

Iš visų tŲ žaizdy, kokias yra atiden
gusi mūšy draugijiniam organizmui kapi
talistiška draugijos tvarka, nėra nė viena 
taip pasibaisėtina ir skaudi, kaip darbinin- 
ky kudikiŲ apgailėtinas gyvenimas ir mir
tis. Niekas neatidengia ir neparodo taip 
aiškiai, ant kiek melaginga yra musu gar
binama kultūra, nė vienas iš tŲ pavoju, 
kurie trukdo tautŲ išsivystymą, neatsilie
pia taip blogai ant visos draugijos, kaip 
fiziškas ir dvasiškas kudikiŲ sunykimas. 
Tą matydami net kapitalistiškos tvarkos 
apginėjai parausta iš gėdos ir mėgina su 
savo “mostims ir mostelėms” gydyti tą 
baisią žaizdą. Bet veltus darbas! Nes 
norint tą žaizdą užgydyti, reikia prašalin
ti priežastis, kurios ją gimdo. Blogos gy
venimo sąlygos sunaikina darbininkŲ kū
dikius dar pirm gimimo. Jų tėvai ir pro
tėviai, būdami alginio darbo vergais, nu
silpo fiziškai ir dvasiškai. Motinos, ne- 
gaudamos užtektinai atsakančio maisto ir 
priverstos laike nėštumo sunkiai dirbti, 
negali busimam žmogui suteikti reikalin
gu gyvybės jiegu. Pertai pirmutiniai kū
dikiai beveik visada gimsta peranksti ir 
todėl silpnučiai, paskui juos greit gimsta 
kiti ir tokiu budu motinos organizmas kas 
kart eina silpnyn, o iš silpno organizmo iš
sivysto da silpnesni ir labiau suvargę kū
dikiai. Kas po tam rišasi į krūvą, kada 
kūdikiai užauga, ir kas gręsia ju gyvybei, 
to viso trumpame rašinėlį) negalima išdė
styti. Todėl atkreipsime skaitytoju atidą 
į vieną pavoju, kuris yra gana baisus ir 
nuo kurio nėra sunku išsisaugoti. Tai y- 
ra alkoholis. Jis yra tas, kuris naiki
na ir žudo kūdikius, kuris padaro ju var
gingą gyvenimą dar baisesniu. Alkoholis 
pabaigia tą, ką alginė vergija yra pradė
jusi; jis išnaikina ateitį ir atima viltį, ku
rios negalėjo atimti nė baisiausis išnaudo
jimas. Alkoholio įtekmė ant kūdikių yra 
tai svarbiausis dalykas alkoholio klausime. 
Žinoma, kad tie, kurie nenori to suprasti, 
pakraipys galvą ir sakys: “Alkoholis ir 
kūdikiai! Kągi turi bendro alkoholis su 
kūdikiais? Juk jie nevartoja svaiginačiu 
gėrimu, jeigu ir gauna, tai tiktai retkar
čiais, o tas jokiu budu negali kenkti. ” Ir 
tokiu nepamatuotu nuomonių girdime 
daug. Jeigu norime suprasti ir prisižiū
rėti arčiau tai įtekmei, kokią daro alkoho
lio vartojimas ir girtuoklybės paprotys ant i 
augančios gentkartės, tai reikia persista 
tyti prieš akis du keliu, kuriais prieina 
žmonių pagaminami nuodai prie kūdikiu 
ir juos naikina. Pirmas kelias, tai tėvu 
ir protėviu alkoholio vartojimas, antras— 
ju pačiu vartojimas. Norint, kad kūdi
kiai butu linksmi, reikia stengtis prisilai
kyti to gamtiško įstatymo: kūdikiai pri
valo būt sveiki. Kitaip tėvu meilė ir rū
pestingas prižiūrėjimas yra veltus. Bet 
šito nereikia suprasti perdaug siauroj ir j 
paprastoj prasmėj. Dauguma darbininku 
laiko savo kūdikius sveikas, jeigu jie vaik- j 
štinėja ir nedejuoja, kad jiems kas skau
da. Sveikam būti, tai reiškia eiti į pašau- ; 
lį t irtam, galingam ir neišvystyti tu de
generacijos ženklu, kuriuos dabar mato
me pas daugelį žmonių.

Tokios ligos, kaip alkoholizmas, esti 
įvaisinamos jau sėklose, iš kurių išsivysto 
nauja gyvybė. Tai yra pagadinimas sėk
los, kaip prof. Forel’is pavadino, pasekmė 
silpnu individu apsivaisinimo, arba užsi- 
nuodinimo įtekmės. Nė viena išlaukinė 
įtekmė neprisideda taip daug prie sunai
kinimo sėklos, kaip tėvu ir protėviu gir
tuoklybės liga. Alkoholis suardo, sunai
kina ir padaro nenaudingomis visas tas ce
les, iš kuriu susideda gyvi kūneliai. Mi
kroskopiškai mažame sėklos kunelij sle
piasi visos geros ir blogos ypatybės, ko
kios esti jos gamintojo organizme. Jeigu 
gamintojo organizmas yra užnuodintas al- 
koliu, tai ir jo sėkla užnuodinta ir iš jos 
išsivysto ligotas kūdikis. O tankiai ir ne
gyvas. Užgimimas negyvu kūdikių, nė
ra tai retas atsitikimas girtuokliu šeimy
nose. Bet jei ir užgimsta gyvas, tai jis 
taip silpnutis, kad už keliu dienu arba są- 
vaičiu pabaigia savo gyvvaimą. Ligos,

kurios labai siaučia tarp kūdikių, kaip tai 
škarlatina ir difteritas, nėra pavojingiau
sios. Kaip yra mažas tu ligų auku skai
čius, sulyginant su skrofuliu ir angliškąja 
liga! Skrofulis ir angliškoji liga paeina 
nuo įgimtu organizmo nusilpimu, kas, be 
abejonės, slepiasi sėkloj. Per skrofulį es
ti išardomi tie įtaisai, kurie apgina orga
nizmą nuo visokiu bakterijų. Angliškoji 
liga labiausiai atsiliepia ant kaulu ir sme
genų išsivystymo. Todėl tokie kūdikiai 
esti labai mažučiai, kreivoms kojoms, ne- 
normališkais gjalvu kiaušais ir krūtiniu 
kambariais, kuproti ir kreivi. Beto nuo 
angliškos ligos praeina viduriu krampis ir 
daug kitokių ligų, kurios galutinai išardo 
ir sunaikina kūdikiu organizmą. Ar pa
žįstate padėjimą silpnapročiu, idiotu, kur
čiu ir 1.1., kurie esti stumdomi ir niekina
mi iki pat mirties? Jeigu tai butu neiš
vengiamas gamtos įstatymas, kad žino
mas skaičius kūdikiu privalo tokiais užgi
mti, tai, žinoma, nebūtu galima nieko ki
to daryti, kaip tik paliuosuoti juos nuo to 
apgailestaujamo likimo. Bet tas taip nė
ra! Skaičius tokiu kūdikiu sumažėtu ma- 
žiu-mažiausiai ant pusės, jeigu prašalinti 
iš žmonių tarpo dvi pavojingiausias ligas 
sifilį ir alkoholizmą.

Kas apie tai abejoja, tegul pažvelgė į 
prof. Demme'skaitlines, kuriomis jis 1890 
m. atkreipė daugelio daktaru ir mokytoju 
atidą. Jis tyrinėjo 10 girtuokliu šeimynų 
ir 10 labai mažai vartojančiu alkoholį. Iš 
57 kūdikiu, gimusiu iš girtuoklių šeimynų, 
mirė pirmose sąvaitėse 25; sunkiai susir
gusiu buvo 22; sveiku buvo tik 10, kuo
met iš 61 kūdikio, gimusio iš labai mažai 
tevartojančiu alkoholį šeimynų, mirė pir
mose sąvaitėse 5; sunkiai susirgusiu buvo 
6; sveiku buvo 50. Iš to aišku, kokią į- 
tekmę daro tėvu girtuokliavimas ant kū
dikių. Tiesa, pasitaiko, kad girtuoklybė 
ir liga esti pasekme gilesnės priežasties, 
bet neužginčijamas yra faktas, kad jeigu 
tie, kurie suteikia kūdikiams gyvybę, ne
girtuokliautu, tai daug daugiau užgimtu 
sveiku kūdikių.

Vienok nemažiau kenkia alkoholis kū
dikiams ir tada, jeigu tėvai ir motinos nė
ra girtuokliai, bet vartoja svaiginančius 
gėrimus, taip sakant, vidutiniškai, pilnoj 
to žodžio prasmėj. Ir jei jie kai-kada įsi
traukia to raugalo perdaug (o tas nėra re
tas atsitikimas pas vidutiniškai geriančius) 
ir svaigulyj atlieka lytiškąjį susinešimą, 
tai kūdikis užgimsta silpnutis ir ligotas! 
Kad gerokai įsigėrusio gamintas kūdikis 
esti silpnaprotis, idiotas arba raišas, tą pa
tvirtina daugelio daktarų tyrinėjimai. Es
ti nemažai ir tokiu atsitikimu, kad tarp 
penkių ar šešių sveiku kūdikiu vienoj šei
mynoj randasi koks vienas fiziškai arba 
dvasiškai ligotas ir negalima surasti ligos 
priežasčių, tai tas išsiaiškina tiktai tuom, 
tad sėkla, laike lytiško susinešimo, yra 
juvusi užnuodinta alkoholium. Taigi už
tenka vieno apsvaigimo ir “skubėto’sma
gumo, idant papildyti prasižengimą, su
naikinant kūdikiui gyvybę. Kaip tankiai 
tas atsitinka, dėlei tulu priežasčių, nega
lima apskaitliuoti. Bet jeigu suprasime 
tą, kad alkoholis gerokai erzina lytiškus 
organus, tai galima sakyti, jog lytiškasis 
susinešimas tankiai esti atliekamas sugrį
žus iš smuklės. Todėl tame ir reikia jieš
koti daugelio ligų priežasčių. Vienok su 
tuom dar nepasibaigia pirmesnių gentkar- 
čiu alkoholio vartojimo pavojingoji įtekmė.

(Tol. bus.)

AUŠTA’

Aušta rytas, aušta nauias!
Darbo žmonės jau sukilo!
Bėg’ upeliais juju kraujas...
Baisus šūviai vėl prabilo!...

Tamsos vaikai duksta-siunta, 
Kulkoms veria ju krutinės...
Dangus liūdnas, lyg ką junta— 
Tarsi verkia nusiminęs...

Ir medeliai ir žalieji
Liūdnai, liūdnai, rodos, šneka:—
Kam beširdžiai galingieji 
Silpnus brolius muša-plaka?

Ar jiems viętos neužtenka?
Ar neturi kur gyventi?
Kam jie skriaudžia brolį menką — 
Iš šio svieto nor ištremti?!...

Rūsčiai dangus apsiniaukia,
Tamsus debesįs jau kįla;
Vėjai ūžia, draskos, kaukia—
Audra tolumoj prabįla!

*

Kilkit, kilkit audros vėjai!
Ei, žaibai! stipriau, stipriau!
Lai pražūva piktadėjai,
Lai išnyksta jie greičiau!... 

1908 m. Aidas.
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Pajieškau Jono Jonio. Paeina iš Vii 

niaus gub., Trakų pav.. Aleksandrov- 
skos vol., Daugų miestelio. Jis apvogęs 
žmogų pabėgę iš So. Bostono 20 birželio, 
patikdamas visą šeimyną dideliam var
ge. Minėtas Jonis 23 m. amžiaus, nedi
delio ūgio, geltonų plaukų, geltonų plau
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 žin.ą šiuo adresu: 

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

—
Dr-stė Lietuviška TautiškaI
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Towu of Lake, Chicago, 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 Antano Ališaucko, Suvalkų 
gub. Sykiu pribuvom į Ameriką 19gruo- 
džio 1910 m..bet išlipus iš laivo persisky- 
rėm ir jisai nusinešė mano skrynelę su 
daiktais. Jisai nuvažiavo į Wilkes Barre. 
Pa. Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

Juozas Cerneckis,
1805 Nayang avė.. Scranton. Pa.

Pajieškau savo tikro brolio Petro Žio- 
bos, Suvalkų gub., Senapilės pav.. Mika- 
liškio gmino. Potmaldabudžio kaimo.ne- 
seniai yra pribuvęs iš Lietuvos. Turiu 
pas jį labai svarbų reikalą.todėl meldžiu 
atsišaukti ant šio adreso:

Motiejus Žioba,
1435 N. Summer avė.. Scranton, Pa.

Pajieškau draugų: Jono Milevskio,Juo
zapo Kukio, Antano Bernatavičiaus. Vi
si Suv. gub., Šepunų valsčiaus, Lešku- 
kuvos par.. Guobinių kaimo. Jie pats 
arba kas apie juos žino teikitės pranešti 
sius adresu:

Mikas Savukynas.
Box 3, Kooi, Wyo.

Pajieškau pusbrolio Vincento Rama- 
naucko ir pusseserės Agotos Vilimaičiu- 
tės po vyrui Ambrozevičienės. Pirmiau 
juodu gyveno Beckerton, Pa., o dabar 
nežinau kur. Paeina iš Suv. gub., Anta- 
vo vai.. Brastos kaimo. Taipgi pajieškau 
draugo Jono Grigaičio, Samoniškių kai
mo. Turiu pas visus svarbų reikalą, to
dėl jie pats arba kas apie juos žino, pra- 
neškit ant- šio adreso:

Jurgis Vaiculevičia,
13S Pine st., Elizabeth. N. J.

Pajieškau brolio Antano Kubiliaus, 
Kauno gub., Vikmergės pav.. Subačiaus 
par.. Kučinsku viensėdijos. Seniau gy
veno New Yorke. Jis pats ar kas apie 
jį žino teiksitės pranešti ant šio adreso:

Miss. Martha Kubiliute. ([ 
184 Bireli st., North Abington. Mass.

Paj.eškaų draugų: Kazimiero Medelin- 
sko ir \ alero Atkociun,., Kauno gub.,Pa
nevėžio pav.. Zizonų sodos. Jie pats ar
ta kas apie juos ziu<>. ui.ilo.lėkit praneš
ti šiuo uv.resu:

P. Palšis,
753 Jefferson si.. Oakiand, Cal.

Pajieškau JuozaįMi OerviasKo. Kauno 
mie- 
mel-

gub., Panevėžio pav., Vabalninku 
sto. Kas apie jį žmo aroa jis pats, 
džiu atsišaukti šiuo adresu:

B. Marcinkevičia.
Box 6, Cheltenham. Pa.

■Paj ieškau brolio Domininko^ Vaicie- 
kausko, antri metai išvažiavo^į Chicago. 
III. Kauno gub.. Saulių pav., Viekšnių 
par.. Dargių kaimo. .Jei kas apie jį žino, 
meldžiu pranešt man šiuo adresu:

K. Vaiciekauskas.
C am p. M. Cedar Kiver, Mich.

Pajieškau pusbrolio Lipckio. girdėjau 
gyvena apie Chicago, III. Kauno gub., 
Šaulių pav , Akmenės miestelio. Jis pats 
ar kas apie jį žino, meldžiu duot žinią 
šiuo adresu:

11.Kazimieras Lipckis, ._„•*
Bos 238, Great Neck, L. I.. N, Y.

Pajieškau Emilijos Pundzevičiutės, 
Kauno gub., Ežerėnų pav., Skapiškio 
par., Laibiškių viensėdijos. Turiu svar
bų reikalą, todėl meidžiu aisišaukti 
ant šio antrašo:

“ P. Petronis, J
211 Joseph avė., Rochester, N. Y.

SugYąžinkit muftą ir koutą.
Antrą Kalėdų dieną po šokių, 29 Midd- 

lesex st., Boston. Mass., iš čekruimio ta
po išduota svetimiems juoda mufta ir 
moteriškas koutas. Meldžiam sugražintiI 
tuos daiktus ant šio adreso:

J. Kazlauckas,
719 Main st., Cambridge. Mass,

Persikėlimo dėlei
PARSIDUODA 

šešių kambarių rakandai. Meldžiu pa
siskubint, nes 28 d. lapkričio išvažiuosiu.

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

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas A. J. Bierzynskis, 

4600 S. Paulina 
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.

St.

Metinis Balius!
Draugystė D. L. K. Vytauto ir 142 kp. 

S.L A parengia didelį metinį balių 31 d. 
gruodžio, 1910 m., svetainėje Garden 
Hali, 167 Crown st., New Haven. Conn. 
Balius prasidės 7:30 vai. vakare ir trauk
sis iki pusiaunakčiui. Gera proga dėl 
visų pasilinksmintie. baigiant senus me
tus. Įžanga vyrams25c, o moterims už 
dyka.• *

Kviečia visus

PRAKALBOS, DAINOS IR
BALIUS!

Parengta 4-tos kuopos L.S S. NAUJŲ 
METŲ DIENOJE, t. y. 1 d. Sausio 1911 

i m., Freiheit Turner svetainėj, 3417 So. 
Halsted st., CHICAGO. ILL. Pradžia 

: 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”, 
“Visuomenę”, “Rankpelnį’’ ir “Materis 
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. susirinkimai 
atsibunakas paskutinį subatvakarį kiek
vieno mėnesio Rugio svetainėj, kampas 
33-čios ir Morgan gatvių. Draugus dar- 
binkus kviečiame atsilankyti susirinki- 
man ir prisidėti prie mųsų būrelio.

I

KOMITETAS.

FERAI! FERAI!
Worcesterio keturios pašelpines drau- 

i gystės parengia fėrus, kurie prasidės 
4 d. Sausio (January),1911 m. 
t. y. seredos vakare po Naujų Metų ir 
trauksis keturis vakarus salėje 
Beaver Hali, 9 Bartlett st.__

Worcester, Mass
Taigi guodotini \Vorcesterio ir apielin

kių lietuviai atsilankykit kuoskaitlin- 
giausiai. o busit užganėdinti, nes fėrų 
rengėjai viską rūpestingai surengė, idant 
kiekvieną užganėdinti. Pirmą vakarą 
kalbės garsus kalbėtojas F. J. Bagočius. 
Kitais vakarais bus dainos ir kitokie pa
silinksminimai. Šokiai bus kožną vaka
rą. Įžanga 15c.; už keturis vakarus 50c. 

KOMITETAS.

Pusiau Dykai!
Trumpa lietuviu kalbos gramatika ar- 

ba vadovėlis. Krituliai Šviesos bei pa
veikslai su kritiškais skaitymais, Jezu- 
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 atvirų laiškų su visokiais apskaity
mais ir paveikslais. Prisiųsk $1.00. o vi
są tavorą vertės $3.00 apturėsi.

L. J. Getchus, (jS
Vancouver. Wash.

NAUJU METU VAKARAS
Kensington, III.

L.S.S. 134 kp. ant Sausio 1 d. 1911 m. 
rengia puikų vakarą. Bus lošiama “Žmo
nės“, Br. Vargšo 3-jų veikmių drama. 
Po lošimui bus dainos, deklemacijos ir 
šokiai su lakiojančia krasa ir įvairiais 
kitokiais žaidimais. Dainuos L.S.S. 81 

Į kp. vyrų choras. L.M.D. ”Aido” cho
ras, ir Latvių socijalistų choras. Yjatos 
gavusios daugiausiai atviručių gaus pui
kias dovanas.

Ateikite visi linksmai praleisti Nau
jus Metuslj
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 25, 35 ir 50c. 

KOMITETAS.

PARSIDUODA PIGIAI
Seniai Įsteigta Aptieka.

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

F. A. HANCOCK,
800 W. Lombard st., Baltimore, Md.

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

1911 metams. Kalendorius yra didelio 
formato 25 x 15 colių, vra 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 ban 
kos čekiais šiuo adresu:

J. M. .Jasulevičius.
Bo.x 6. * Minersville, Pa.

Teatras ir Balius!
t-ubatoj. 7 d. sausio (Januai vj.1911 m. 

Prdd. ia 8 vai. vakaie. sietainėj Kuights 
of Pythias, Montello. Mass

Cambridge’iaus Lietuvių Dramatiškas 
Rate is vadovyste A. A. Siaudakulio 
suloš 2-jų veiksmų komediją “BOMBĄ”.

Jus jau girdėjot, kaip bijosi bombų ca
ras ir jo činovnmkai. bet niekas tos bai
mės nematė savo akimis. Ateikit ant 
“Bombos” perstatymo, a viską pamaty
sit. Juokų bus daugiau, negu saliune 
alaus. Tikietų prekės: 2 pirmos eiiės kė
džių po 5Oc., sekančios 4 eilės po 35c., o 
visos kitos po 25c.

KOMITETAS.

URRA! VISI ANT ŠOKIŲ!
H->. Bostono Lietuvių Jaunimo.Ratelis 
parengia šokius, Jkurie prasidės prieš 
Naujus Metus subatoj. Į31 d. Gruodžio 
(December). 1910 m. ir trauksis net iki 
Užgavėnių 1911 m. svetainėj Knights of 
Honor Hali. 730 Washington st.. Boston.

Taigi meldžiame visus So. Bostono ir 
apielinkių lietuvius, kurie tik mylite šo
kius. atsilankykite kuoskaitlinsriausiai, 
nes svetainė labai puiki. Šokiai prasidės 
8 vai. vakare ir trauksis iki 11:30 nakt.

KOMITETAS.

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

žus namas ant pardavimo. Kaina $2,1(0 
iš kalno reikia įmokėt 81.000. Dasižinot 
galima po šitokiu antrašu.

L. Madden.
267 Main st. Charlestovn, Mass

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

i gruodžio. 1910 m., svetainėje German 
i Odd Fellows, ^kampas 18 ir Sarali st , 
įSouth Side, Pittsburg, Pa. Prasidės nuo 
7 vai. vakare. Įžanga: vyrui arba porai 

i' 50c.. pavienėms moterims ir merginoms 
i 25c. Perstatyta bus komedija "Leke kaip 
sakalas, nutupė kaip vabalas’’. Visus 

I maloningai užkviečia (je
; KOMITETAS.

Koncertas, Prakalbos, Dek- 
lemacijos ir Balius.

Parengia 17 kuopa L.S.S. atsibus 31 
gruodžio 1910 m. svetainėje Knigts of 
Pythias, 825 N. Main st. Montello, Mass. 
Prsidės 7 vai. vakarė ir trauksis iki vėlai 
nakties. Gerbiamai publikai turime pra
nešti kad ant to pasilinksminimo kalbės 
F.J. Rogočius. Bus skrjojantis pačtas ir 
yra paskirtos dar dovanos. Pirmoji do
vana vertes£3.00, antroji 82.00. Daugiau
siai gavusiejie Atviručių {gaus tas dova
nas. Todėl kviečiame visus atsilankyti 
ant to vakaro ir linkmai^užbaigti senus 
metus. Įžanga: vyrams 25c. moterim s 15c. 

Vardan komiteto H. STANKUS.

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimu prekės “Kelei- 

vyj” sekiančios: 1 colis vieną kartą 50c. 
1 colis per menesį SI.25c.

Pajieškojimai: Vieną kartą 50c. Norint 
pajieškoti tą pačią ypatą kelis kartus, 
kiekvieną tolimesnį kartą po 25c.
Z Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
tam panašius, nors ir '‘Keleivio'’ skaitv 
tojai, turi apmokėti teip pat, kaip už pa
prastą apgarsinimą.

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

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

Baltrušaitis Brothers, 
2400 Fifth avė., Pittsburg, Pa.

NAUJĄ SPAUSTUVĘ
įrengėme taip puikiai ir su nau- 
' ausinis pagerinimais, kad joje 
atliekame dailiai, greitai ir už 
prieinamą kainą įvairių-įvai- 
riausius spaudos darbus, kaip 
va: draugijų konstitucijas, ti- 
kietus, programos teatrams ir 
baliams, visokius apgarsinimus, 
stiygis r', t. įpainiotas daj'- 
bas j ra mtisii specijališkiimn. 
S< rintieji turėti rūpestingai at
liktą spaudos darbą, kaip iš dai
lės. taip ir i< kalbos puses, 
kreipkitės vpatiškai ar laišku 
šiuo antrašu:

J. ILGAUOAS & P. GARMUS 
1613 S. Halsted st., Chicago, III.

JOHN E. NOLAN
naujausios mados

9^. Graborius ir Kalsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

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



6 KELEIVIS

HUMORISTIKA
♦

popieriniu pinigu yra tiek 
bakterijų, kad tūkstančiai 
žmonių nuo to jau mirė.

Broliasunis. — Jeigu taip, 
tai duok, dėde, keliatą po
pieriniu, nes man jau gyve
nimas nusibodo.

TAUTIŠKOJI KOMEDIJA.
Dalykas dedasi Brooklyn’e. ant tautiš

kojo saliuno, gruodžio 26 d.

Veikiančios ypatos.
I Tautietis, 

II Tautietis, 
III Tautietis, 
Socijalistas.

I Tautietis.— Brangus 
broliai lietuviai, ištikimi tau
tos darbininkai ir atsidavę 
jos vadovai! Malonu man 
atidaryti šį istorišką susiva
žiavimą, bet reikalas, dėl ku-1 
rio šis susivažiavimas yra su
šauktas, labai nesmagus. 
Broliai, nesmagus!... Susi
vienijime revoliucija. Jeigu 
šiandien neišrasim budo ją 
užgesint, mus tautiškoji or
ganizacija pairs ir atsakomy
bė prieš istoriją kris ant mu
su. Ką sakot, broliai?

Socijalistas.—Man ne
aišku. Malonėk, tamista, 
paaiškinti, kame dalykas.

II Tautietis. — Daly
kas čia aiškus, kaip saulė— 
kuopos kelia maištus prieš 
naują S. L. A. konstituciją.

III Tautietis.—Sus-
penduot. ,

I. Tautietis. — Bran
gus broliai! Vardan tautos 
labo ir meilės, aš taipgi su
spendavimui pritariu, bet 
Connecticuto maištininku su
spendavimas mums parodė, 
kad jie visai ant to nepaiso, 
štai, broliai, dirstelėkit (iš
skleidžia “Keleivį”), kaip jie 
mus dergia.

III. Tautietis.—Aš į- 
nešu, kad “Kelevį” patraukt 
į teismą už šmeišimą.

II Tautietis. — Prita
riu tam.

Socijalistas. — Sulyg 
mano nuomonės, “Keleiviui” 
reikėtų paskirt dovaną, kad 
jis palaiko da susivienijimą 
čielybėj. Neužganėdintu kuo
pų balso į organą męs nepri- 
imam; jeigu nepriimti? ir ki
ti laikraščiai, tos kuopos a- 
patijoj pakriktu.

III Tautietis. — Aš 
protestuoju prieš tokią kal
bą!...

II 
labai 
šiame
bus užrašytas neišnykstan- 
čiomis raidėmis ant istorijos 
puslapiu, tarpe musu girdėtis 
tokios klaidingos nuomonės.

(Tol. bus.)

Perjauni kiaušiniai.
Pana Zuzana,pabaigus mu

zikos konservatoriją, ištekė
jo už vyro ir pirmą kartą nu
ėjo krautuvėn parnešti val
giu

—Kodėl tamistos kiauši
niai tokie mažučiai?—užklau
sė krautuvninko.

—Hm! o ką aš kaltas, kad 
jie tokie mažučiai? — atsakė 
krautu vninkas.

—Tamista pergreitai juos 
iš lizdo išėmei. Jie da per
jauni.

Lietuvos gyventojai, augš- 
taičiais—augštosios. Seniau, 
kada jos buvo atskiromis ku
nigaikštystėmis, tarp ju bu
vo didesnis ir skirtumas, bet 
šiandien jis baigia išdilt. 
Spauda žemaičiu neužmiršo, 
kaip tamista manai, joje tik 
nedaroma išėmimu-visi skai
tomi lietuviais.

Žemaičiu kunigaikščiai pri- 
skaitomi prie Lietuvos dėlto, 
kad ir Žemaitija yra Lietu
va.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

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

DRABUŽINE KRAUTUVE
Užlaikom kaip apatinius, taip ir viršu

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

Parduodam visokias patentuotas gy
duoles. Užrašom visokius laikraščius ir) 

< duodam knygom dideles dovanas, kas 
) užsirašys laikraštį. Taipgi parduodam 
I visokias knvgas.

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

I

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS S i K \NT: , 
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pis maiie^ 

aŠ pagelbėsiu! Des esu senas daktaras.pažįstu ligas ir žinau kokie vaistai ge» 
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš deng sergant iii i er leidžiu ir- 
turiu didelį pasisekimų, geresnį ne kaip koks kitas Nevv Yorko daktaiu*. Aš įsupa, 

siryžeš sergančius gydyti ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktaras gali pa« 
t

Malonus Dr. Hart- 
manai:

Su džiaugsmu pū
siu nči u savo paveik
slą ir didelį dėkingu
mą už išgydymą ma
no vydurių l:gos. iš
bėrimo kūno, L ogo 
kraujo, sutinimo ir 

skaudėjimo blauzdose. Dar kartą 
sakau, nemažai esu dėkingas už 
sveikatą. Jos. Turkeviče, 695Sher- 
idan Road Canal, IVilmette, III

Sek: :ii:ig.a išgydyti teip kaip aš darau; ir pačių gydymų paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija: 
Guod. Dr. Hart-

manas!
Esu labai dėkin

gas už geras gy
duoles, kurios man 
pagelbėjo nuo už
sikrečiamos ligos, 
nes vos penkioliką 

• dienų pavartojau 
ir jau jaučiuosi ge
rai. Labai dėkin

gas už gerą daktaravimą.

Tegul bus pagarbintas, Jėzus 
Krislus!

Širdingai dėkavoju Dr. Hart- 
manu i už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
vimo. širdies ligos, nes nors kiti J 
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 laikraštįpa- 
talpyti. ANT. JUŠKELIS, P. O. bos 2,

DU BOIS, Pa. b. POPOVIČE, Model Farm, Pa-
schall, Philadelphia, Pa.

Garbi Redakcija!
Matydamas, kad ant dau

gelio sunkiu klausimu duo
dat aiškius atsakymus, aš 
taipgi kreipiuos su klausimu: 
ką žmogus turi daryti, kada 
neturi pinigu, neturi darbo 
ir niekur negali jo gauti?

N. J. Bedarbis.
Atsakymas:

Kada žmogus neturi pini
gu, tai reikia nors pasisko
lint, o kada neturi darbo, tai 
nieko negali nė daryti.

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

SERGĖKIS apgavlngo Instituto, kuriam numirgę daktaras garsinamas buk gyd^s ir labai meiliai kalba, bet vinlojas kaip angis su septynioms 
pagundoms.—laižydamasl „LIETUVIAI TAUTIECZIAI“, o už nugaros „ragdot,“ turi, kad tik prisiviliojęs prigauti Jumis. Neapeig:.uklt sn 

VALKA U IN KIŠENIŲ arba liga siūloma knygute dovanai „už 10 centų.
Kad jautiesi nesveikumą, nesendvk ligos jei nori būti išgydytu, tad ateik arba parašyk lietuviškai nors ir toli gyveni, 

, kas tau kenkia, o aš
Atsišaukusius pagelbėsiu nuo:

Kaumatizmo. už kietėjimo, skaudėjimo Ir nedirblmo vidurių. Galvos skausmų; szlrdles, inkstų ir plaučių ligas. Greito pailsimo, sunkaus kvė
pavimo D:d.l o scpykimo, dyespensijos tapgl nuo jaunystės klaidų, (gantų nesvelknmų, sėklos nubėglmo, nžsikrečiam ų slaptų ligų . Taip pat 
koTEKŲ: ekauemingų mėnesinių .baltųjų tekėjimo, viaokių moteriazkų ligų; neatboklt kad kiti daktarai Jums nspageli 'vo. asz lez ydyeiu ezvte- 
žiae ir i.zeleenėjestas ilgas, jei lsz karto pas mane atalezauksi, pirmiau negu kur kitur. Raszyk kaip moki, aaz euprasiu, ie^'trsin, duosiu rodą, kad 
reiaės pritai kyšiu gyduoles kurios yra geriausios, o aptnrėsit sveikatų, be skirtumo kaip toli gyvenat.

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

DR. F. HARTMANN, 231 East 1 new” york city, n. y.
Valandos: nuo 11 iki 5 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 1 po piet. V

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

Sits biuras yra įgaliotas vesti teisiš
kus reikalus. Męs parupinam advoka
tus padarom pardavimo popieras, per
leidimo popieras ir kitus teisiškus doku
mentus su užtvirtinimu jų per konsulį 
korespondencijos keliu. Męs iškolektuo- 
jam paveldėjistes. skolas ir bankų ro- 

| kuodas. Viską atliekam teisingai, *sau- 
! giai ir pigiai.* Reikalaudami užsaky- 
j mo blankų ir prekių, atsišaukite pas

RUSSIAN AMERICAN BUREAU,
56 Fifth avė., Chicago, *111.

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

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

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

Telephone. 21027 So. Boston, Mas

I

NAMINE MOKYKLA

Garbi Redakcija!
Malonėkit man paaiškint, 

ar moters tiek pat šonkauliu 
turi, kiek vyrai, ir ar pas vy
rą iš abieju pusiu yra lygus 
šonkauliu skaitlius, ar vienu 
mažiau? Rašte šventam pa
sakyta, kad Dievas vieną šon
kaulį Adomui išpiovė ir iš to 
sutvėrė jam Jievą. Ar teisy
bė, kad jis tokią operaciją 
darė?

Tfu!...
Tautietis. — Ir aš 
neužganėdintas, kad 
susivažiavime, kuris

Balandėlis.
Atsakymas:

Pas moterį tiek pat šon
kaulių, kiek ir pas vyrą. Prie 
geros progos pabandyk ta
mista ir pats tą ištirti. Kaip 
pas moterį, taip pas vyrą 
šonkaulių skaitlius iš abiejų 
pusių paprastai yra lygus. 
Ar Dievas piovė Adomui šon
kaulį, tai klausimas, ant ku
rio nėra kas nė atsakyti, nes 
tai yra pasaka net ir vaikams 
musų gadynėje perpaika. 
Mokslas apie gyvybės išsivy
stymą mums jau darodė, kad 
tokio Adomo, apie kurį kal
ba šventraštis, ant žemės vi
sai nebuvo. Jeigu jis butų 
buvęs, tai šiandien ant že
mės butų tik viena žmonių 
rasa. Tuotarpu męs matom 
juodveidžius, raudonveidžius, 
geltonveidžius ir baltvei- 
džius. kurie nieko giminingo 
tarp savęs neturi.

Tuotarpu.
Prabaščius (ubagui).—Ne

gausi nė vieno cento! 
mink, kad danguje busi 
mingas.

Ubagas. —Ištikrųjų?
tai paskolink, kunigėli, man 
dešimtinę, o aš iš dangaus 
per skylę su procentais išme
siu.

At- 
lai-

Na,

Jis nepaiso.
Dėdė.—Zinai, vaike, ant

$35.00 
$35.50 
$38.00 
žmonių va-

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 mokinimtiisi rokundų
■ su paveikslais (apdaryta)....................35c.

Pinigus siųskite per Monev Order šiuo 
adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62 NEW YORK CITY.

GERIAUSIS

DAKTARAS.
(šeriausis daktaras yra tas. kuris išgv-1 

j do daugiausiai ligų. D-ras DOYLE išgy- j
■ dė daug ligų, kurių kiti daktarai išgydyt
: negalėjo, ir jis kviečia kiekvieną dakta-1
■ ra. tegul kas išgv'do tokias ligas, kokias 
gydo jis. Skaityk padėkavones. kurios

i tilpsta čia kas savaitė. Jos yra nuo tavo 
' draugų ir kaimynų, ne už 1.000 mylių, 
bet iš Bostono ir apielinkių. kur galima 

I 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, prašai- • 
tavau kas naktį, neturėjau apetito, nega- j 

i Įėjau vaikščiot ir turėjau pamesti darbą, 
i du daktarai mane gydė, bet nieko negel- j 
i bėjo ir vienas pasakė, kad reikia daryti ) 
į operaciją. Nuėjau aš pas daktarą Doyle ' 
ir per mėnesį laiko jisai išgydė mane be j 

i 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 
per 7 nedėles, bet mano padėjimas ėjo 

| blogyn. Vėl ėjau į dispensariją, bet ir 
I ten negelbėjo. Aš kentėjau skausmus 
užpakalyj ir kojose, todėl turėjau sustot 

j dirbęs. Pagaliaus nuėjau pas Dr. Doyle 
ir jis mane išgydė. Aš rekomonduoju jį 
visiems lietuviams, kurie serga.

Pasirašo Joe Kimantis.

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

! Boston, Mass. Sako: "Aš užsigavau be- 
! dirbdamas ir Blood Poison (kraujo užsi- 
nuodijimas) ir tie nuodai pasklido po vi- 

I sa mano kuna, su baisiais skausmais. Aš *■ •
negalėjau dirbt per 18 nedelių. nes tik 
su pagelba lazdos vos galėjau paeit. Aš 
vaikščiojau į dispensariją ir pasprivatiš- 

' kus daktarus, bet nieko negelbėjo. Dr.
Doyle išgydė mane ir todėl rekomenduo
ju jį kiekvienam sergančiam.

Dr. Doyle gjtlo Reumatizmą, 
i ligas pilvo, plaučių, nervišką sistemą, 
skuros. kraujo, privatiškas ligas vyrų ir 

i moterų, paslėptas ligas ir t. t.
Į Ofiso valandos: kasdien nuo 9 ryte iki 
8 vakare, apart ketvergo ir pėtnyčios. 
Ncdėldieniais ir šventadieniais nuo 10 

j iš ryto iki 1 po pietų.
Kolbama rusiškai, lenkiškai ir lietu- j 

| viškai.

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

Hollis st. prasideda nuo 777 Wast ing- ' 
ton st. ir traukiasi iki Tremont st.

Garbi Redakcija!
Malonėkit man paaiškinti 

šiuos klausimus:
Kodėl seniau buvo žemai

čiai, augštaičiai ir lietuviai, 
o dabar paliko vieni tik lie
tuviai?
Kodėl Žemaitijos kunigaik

ščius dabar vadina Lietuvos 
kunigaikščiais?

Kodėl "žemaičius taip už
miršo dabartinė hiųsų spau
da? Ryškus.
Atsakymas:

Žemaičiai ir augštaičiai— 
tai vieni ir tie patįs lietuviai. 
Žemaičiais vadinosi žemosios

Profesorins medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 ParmenterSt
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
aau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
t repais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
š vakare. Telephone 196' -3 RiCuiDcn<

NAUJAS IŠRADIMAS.
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

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

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

Dr. J. M. BRUN’DZA CO.,
Broadway&s. 8 st.. Brooklyn.N.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:
Eydtknnųarba Tilžei 
Bajorų arba Klaipėdai 
Katino arba Vilniaus

Kadangi ant tų laivų daug 
žiuoja. tai užsisakikit vietasprisiųsdami 
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, kuržmonėssugyvuliais sykiu 
važiuoja, bet geri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Rroadnay Boston. Mass

KATAL1OGS
DYKAI!

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

Naudingą Katalogą dykai, tamę katalogų 
yra aprašyta daug visokių daiktų, kūne 
yra jums visiem reikalingi. Nelauk ryto
jaus. ale rašyk žaras pas mus, o dažinosi 
kart męs turimų ant pardavimo Reika- 
laujem Gerų Agentų irduodamgera už
darbi. Adresuokite.

Faust Novelty House 
Rootn 603 Omaha Bldg. Chicago, III

Bus duotas kiek 
vienam, kas nu
pirks pas mus 
RusiškoTabako 
už 86.00.

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

linę trubą ir labai gerai skamba. Turėdami mųsų fonografą galite sureng
ti namiej puikų muzikos kancertą. Užsuksite tik mašinėlę, uždėsite voliu- 
ką ir galėsite išgirstie tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas, ištrauk
tas iš 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 galt būti. Už tokį fonografą užmokėtumet mažiausiai £12. 
M;s duodame jums tą fonografą suvis dykai. Prisiųskite tik 50c. markė
mis ir męs atsiųsim jums geriausio Rusiško Tabako už $6 ir tą Fonografą 
drauee su voleliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per 
espresą užmokėsite likusius $5.50.

Namie galite išbandvtie mųsų fonografą, o jeigu Ijis jums nepatiks, 
tai salite sugrąžint mums Tabaką ir Fonosrafą'. omęssugrąžinsim pinigus.

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

PASARGA: Meldžiam nesulvginti mųsų firma su kitomis. 

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

!S LIETUVOS
Kas perkasi Lietuvos že

mę. Kauno fabrikantas vo- 
kietys Tilmansas pirkosi oer 
licitaciją apygardos teisme 
buv. Valstybės Tarybos at
stovo žinomojo dvarininko 
Ttanislavo Gavronskio dva
rus: Aleksotą ir Fredą Mari- 
ampolės ap. už 532,500 rub.

Lapainio kiemas. Darsū
niškiu par., jau daugiau, kaip 
20 metu, parsisiuzdina laik
raščius; kaip nebuvo lietuvi
šku — rusiškus ir lenkiškus, 
dabar ir lietuvišku ikvaliai. 
Kai-kuriais metais paskiria 
po 20 rb. ir kitus šnekina 
imti. Dėlto nenubiednėjo, 
pastatė puiku malūną ant u- 
pės, kuri į Nemuną įplaukia; 
malūnas vertas 8,000 rubliu. 
Dabar rengia tartoką lentoms 
piauti. Vis dėlto, kad deg
tinės negeria, o vakarus ski
ria skaitymui.

Vanagėlis.
Naujoky ėmimas. Šiais 

metais iš Vilniaus gub. ne- 
priteko išviso naujoku, krik
ščioniu 362 ir žydu 669; per
nai buvo nepritekę daug dau
giau, nes krikščioniu—730 ir 
žydu—884.

Kauno gub. gyventojai 
taip išsiskirto sulig savo skai
čiaus: lietuviu 66,02 proc., 
žydu 16 proc. (miestuose ir 
miesteliuose), lenku 9,04 pr., 
rusu ir baltarusiu 4,6 proc., 
latviu 2,28 proc. (Panevėžio, 
Šiaulių ir Telšių ap.), vokie
čiu 1,41 proc.,kitu 0,24 proc.

Ilgas amžius. Aloizavo so
džiuje, Panevėžio pav., mirė 
neseniai senelė, susilaukusi 
130-ties metu amžiaus. Se
nelė iki pat mirties džiaugė
si gera sveikata.
- Rudziškės, Traku apsk. 
Lapkričio 19 d. naktį trįs plė
šikai, įsiveržę mišku vertel
gos žydo Kubickio namuos- 
na ir surišę visus namiškius, 
pasiėmė 11,000 rubliu ir įvai
riu brangiu brilijantu ir pa
sislėpė. Lapkr. 20 d. Tra
kuose vyriausiasai užpuolimo 
vadas suimta; kitu du tuo 
tarpu dingo. Visi užpuoli
kai buvo kaukėse.

Panevėžys. Viešėjo pas 
mus pastaruoju laiku neuž
mirštamojo Levo Tolstojaus 
žmonos tikroji sesuo.

Menas.
Gardinas. Lapkr. 16 d. 

Gardino apygardos teismas 
svarstė bylą kun. Bol. Sper- 
skio Vilniaus vyskupijos; ji
sai buvo kaltinamas, kad ty- 
čiojęsis iš Viešpaties Jėzaus 
ir pravoslavu tikėjimo. Tei
sė uždarytomis durimis, pris
iekusiems teisėjams dalyvau
jant, gynė Vilniaus adv. Po- 
volockij. Kun. Sperskis iš
teisinta.

Lapkr. 16 d. išrinkta Gar
dino miesto galva p. Edv.Li- 
stovskis, kuris pildė tas pa
reigas ir pirma.

Troškūnai, Ukm.ap. Šio
mis dienomis burlokams vie- 
šbutije geriant, ten pat užė
jo mėgstąs karčemą lankyti 
miestelėnas Zavadzkas. Ge
rokai įkaušęs susiginčiojo su 
burlokais ir buvo negyvai už
muštas. Paskui burlokai ė- 
mė mušti viešbučio savininką 
Kozicką ir jo žmoną. Jie pa- 
gys. Kai-kuriuos žmogzu- Į 

v džius suėmė, bet ne visus.
N. Brolis.

(Iš “Vilt”.)

Vilkoviškio gelžkelio sto- i tarnauti, veikti pagal mys 
ties bute mačiau ant sienosj nurodymu, bet ne jodinėti 
pakabintą lietuviu juostomis 
papuoštą “Lietuvos Ūkinin
ko” ir “Lietuvos Žinių” ap
skelbimą. Tai turbut pir
mutiniai lietuviški apskelbi
mai Lietuvos geležkelio sto
tyse. Dėdė.

Motery klausimas. Pary
žiaus “Nuolatinis reikalu ap- 

| svarstymui įkurtas kongre
sas” pakvietė G. Petkevičai
tę į savo nuolatinius kores
pondentus. Ji jau išiutė Lie
tuvos moterų judėjimo ir jo 
abieju sroviu padėjimo ir vei
kimo aprašymą.

Kaunas. Visuotinis meti
nis “Saulės” susirinkimas pa
rodė labai menką tos draugi- tu*skirsniu, užkimšta naujai 
jos kasos stovį. “Saules” to- nukaltais, niekam nesupran- 
limesniam gyvavimui būti-. tarnais žodžiais, kuomet kon- 
nos yra aukos. stitucija turėtu būti parašy-

Panevežys. Čia susidarė ta visiems suprantamoj kal- 
lenku dramatiškas ratelis, boję, kad nariai suprastu, ko 
Ketinama vaidinti kas mene- jie turi laikytis, 
sį. Pirmasis vaidinimas pui
kiai pasisekė. Apie lietuviu neužganėdinti iš uždėtu nau- 
vaidinimus kaži-kodėl čia da- • ju mokesčiu be ju pritarimo, 
bar nieko negirdėti. ■ Taip pat nereikalingos uždė-

Draugai neužmiršo. Iš tos mokestįs kuopy reika- 
Maskvos rašo, jog tenai spa- lams, nes kuopos pačios ge
liu 25 d. draugai ir draugės riau žino, kaip savo reikalus 
susirinkę ant kapų atidengė atlikti. Visi neužganėdinti 
paminklą Povylui Urbšiui, iš mėnesiniu mokesčiu rinki- 
Sunkus akmuo, kurį velionis mU, nes tas apsunkina sekre- 
per savo visą amžių nešiojo, torius taip, kad niekas ne
prislėgė dabar ir jo suvargin- norės dirbti, o apart to pasi- 
tą kūną; du jauni aržuolėliai didina iškaščiai tankiai siun- 
gieda jam liūdną raudą apie tinėjant pinigus; visi labiau 
tat, jog nors ir toli nuo taip pritaria kvartalinėms mo- 
brangintos Lietuvos jis ilsis, kestims. 
bet visgi draugai jo neužmir
šo. Draugu atmintis tebū
na jam tomis rožėmis, kuriu 
jis savo gyvenime nematė!... 
Draugai neužmiršo, patįs 
vargais vargdami sudėjo kiek 
skatiku... ir svetimoj šalelėj 
pastatė paminklą ne tiktai 
jam, bet ir sau, ir ateities 
kartai, kuri tenai visgi bent 
ką savo brangaus atrasti ga
lės, turės kur pravirkt skau
džiomis ašaromis, kuomet 
širdis stenės ilgėjimos Lietu
vos...

mums ant sprando. Į atei
nantį seimą rinkite tokius 
delegatus, kurie tikrai gins 
mūšy reikalus ir duokim 
jiem tokias instrukcijas, kad 
draugijos valdymas pereity 
į mus pačiu rankas.

N. J. Keršis.

3

Telephone 762 So. Boston.

Dr.F. Matulaitis!
3

495 Broadway, So. Boston. Į
Valandos:

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

CC " 7 eleivio” spaustuve atlieka visokius spaudos dar- 
% bus labai gražiai ir už visai žemą kainą.

Lai va kortes Atpigo

Smutkelis.
(Iš “Liet. Žinių’’)

Pittsburgiečiy protestas.
Męs, Pittsburgo apielinkės 

lietuviai, prigulėdami prie 
S. L. A. patėmijęm “Tėvy
nėj,” kad centro valdyba su
spendavo musu draugus, 
Conn. konferencijos komite
tą, sušaukėm susirinkimą ir 
nusiuntėm protestą Damijo
naičiui, kad tas patalpintu 
organe. Bet jis netik netal
pino, bet nė atsakymo mums 
nedavė. Iš to matyt, kad 
jo prezidentinei didybei mu
su protestas nepatiko ir to
dėl jis jį konfiskavo, kaip da
ro Rusijos urėdninkai su ne
patinkančiais sau raštais. 
Mat jo tautiška nuomonė y- 
ra neklaidinga; jo vieno bal
sas daugiau reiškia, negu 
keliu šimtu sąnarių. Męs 

įsvarstėm, męs norėjom, kad 
musu nuomonę žinotu ir kiti 
sąnariai, o jam tas nepatiko 
—ir viskas nuėjo į gurbą. 
Supraskit, kas tai per ypa- 
ta musu tautiškasis preziden
tas!

Bet draugai! ar męs galim 
pavelyt tokiam nachalui ve
džioti save už nosių? Męs 
turim protą patįs ir neno
rim, kad tokie Damijonaičiai 
už mus protautu. Preziden
tas yra toks pat narys, kaip 
ir visi; jis išrinktas mums

Naujos S.L.A. Konstitucijos 
Reikaluose.

Padalinus naują konstitu
ciją tarp 10 kuopos S. L. A. 
nariu, pakilo didis subruzdi
mas, nes visiems naujoji 
konstitucija pasirodė netin
kanti, daugeliui ji suvis ne
suprantama; pilna supainio-

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių I 

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

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

MONTELLO, MASS.

GERIAUSI
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Antra: senieji nariai labai

Visi neužganėdinti, kad 
centro komitetui pavesta ne- 
aprubežiuota valdžia. Nors 
centro komiteto nariai ir blo
giausiai ką padaryty, neva
lia prieš juos atsiliept, nes 
busi iš Susivienijimo praša
lintas; kuopos taip pat jokio 
balso nė teisiu neturi, nes 
joms iš anksto nurodyta, kaip 
jos turi valdyties, o jei prieš! 
valdžią išdrįstu atsiliepti, 
tuoj bausmė.

Pataisytoji Chicagos sei
me konstitucija butu turėju
si eiti per referendum. Visi 
laukė, kad pamatyti pataisy
tą konstituciją, o čia susilau
kė tą pačią, kuri ėjo per 
“Tėvynę,” prieš kurią jau 
tuomet kuopos kėlė protes
tą.

Neturi būti kuopoms drau
džiama laikyti konferenci
jas. Visur tas yra daroma, 
tik S. L. A. kuopoms tas bus 
uždrausta.

Matant tokį suvaržymą 10 
kuopa buvo priversta 30 lap
kričio sušaukt nepaprastą . 
susirinkimą, kur susirinku
sieji nariai, perkratę ir ap-, 
svarstę konstituciją, rado ją 
visai netinkama ir reikalau
ja, kad ji butu atmesta, kol 
26 seimas nepagamins atsa-: 
kantesnės. Matant, kad tas 
suerzino narius ir gali atneš
ti daug blogo, męs kreipia
mės į visus, kad veikti iš ank
sto ir priežastį blogo praša
linti į laiką, kol susivieniji- 

; mas da nepairęs.
Taip pat kreipiamės į vi

sus, kad veikti nesikarščiuo- 
jant ir neužsivarinėjant vieni 
ant kitu, bet rimtai ansvars-ant kitų, bet rimtai apsvars
tyti reikalą, kuris būtinai 
reikia kitaip sutvarkyti ne
vilkinant.

Taip-pat patariame centro 
komitetui nesipriešint griež
tai kuopu ir nariu reikalavi
mams, oet labiau tėmyti, ko 
nariai ir kuopos reikalauja.

Su pagarba.
Jokūbas Matulis, prez. 

Sabas. Mankus, sekr. 
Philadelphia, Pa.

AS

Arūsl

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

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadtay So. Boston, Mass

GERIAUSIA AKUŠERKA

F STROPIENE
Pabaigusį Kursą Womans; Medical 

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO BOSTON, Mass.

J.P TUINILA

i

I

Vienatinė lietu
viška dziegorė- 
liy ir auksiniu 
daiktu krautuvė.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius,

šliubiuius ir driiiioiiiiii u- 
us iš aukso ir si<labr< 

etiniai paremkite lietuvį 
raižius savo kostumeriam pa ;.:

ifranziel us. 
•'.:e>ius ir visokį

• arbius. I.
I.mk

so , dykai.

21-25 Bromfield st., 
BOSTON, MASS.

13. Tarr 
FOTOCRAFISTAS 
d*| EA Šis kuponas yra d*l Cfl
^l.UV vertas «1.50 V I w V 

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

Specijališkai šiam mėnesiui!
Didelis rankoms pieštas jųsų paveik

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

41 I Main st. 411
W0RCESTER, MASS.

Telephone: 5273.

Dr. S. W. Ettelson
Dentistas.

Dantis traukia be 
skausmo. Dantis gydo 
ir užtaiso taipgi be 
skausmo. Jeigu jus 
pamesite dantį, aš ga

liu įdėti naują su aukso karūnėle 
arba tiltuku už labai prienamąkai-

irvarant uotas

no ofisą ir 
duokite pa 
taisyt savo dantis, o busit pilnai 
užganėdinti.
DR. S. W. ETTELSON, 

871 CaiDbridge st., 
CAMBRIDGE, * - MASS.

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

Tel. Camb. 2647-1

r

=5M’ ^4

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

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

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

66

SU KAMŠČIŲ GALAIS

Papirosai.
Pamislyk! Korko galais labai gero tabako 10 

sigaretŲ tik už 5 centus! Didžiausios vertės siga- 
retai* Jų gerumą išdirbo tiktai ilgijmus praktikos 
metai ir didelis stropumas. | Parsiduoda visur.

The American 
Tobacco Co.

111 Fifth Avė., New York City
*
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Puiku, naujausios 
mados

SIUTĄ
pasiuvame už
S 15.00.

Gražios, tvirtos suknios 
ir naujausios mados

KELINES
pasiuvame už S3.OO 
Jeigu užsisakysit da

bar rudeninį pioščiu, 
tad $25.00 vertės, pa
siuvame už I 5.00.

* Tikras jusu brolis 
lietu vys
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222 Broadway
SO. BOSTON.
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Vietines Žinios
So. Bostono policijos teis<- 

mas paskutinėj sąvaitėj prieš 
Kalėdas pasmerkė apie 50 
motery, tame tarpe kelias 
lietuves, už pirkimosi be pi
nigu kalėdiniu dovanėliu- 
Daugiausia pavogti daiktai 
buvo patįs niekai, po 10, po 
20 centu vertės, o bausmė už 
tokius niekniekius buvo nuo 
30 iki 50 doleriu. Nekurios 
pasmerktos moterįs buvo taip 
biednos, kad neturėjo iš ko 
ir bausmės užsimokėti.

Už vogimą kiekvieną rei
kia nupeikti, bet nemažiau 
reikėtų nupeikti ir valdžią, 
kuri už menkniekius taip sun
kiai baudžia, nė kiek neatsi
žvelgdama į tu žmoniij padė
jimą. Laikraščiai kalėdinį 
humbugą taip ; išpučia, taip 
tu dovanu garimą išgarsina, 
kad vaikai Kalėdų laukia 
kaip kokio rojaus. Supranta
ma, kiekviena motina nori 
savo vaikams šį-tą nupirkti, 
bet neturėdamos pinigu—va
gia.

Šįmet Bostono pačta labai 
apsileido. Laiškai tankiai gu
li po kelias dienas neišnešio
ti, o apie laikraščius nė tiek 
nepaisoma; laikraščiai pa
prastai numetanti tarpdurije, 
o tankiai ir ne po tokiu nu
meriu, kaip reikia.

Bet čia negalima kaltint 
laiškanešiu, kurie, perdaug 
darbo turėdami, kitaip ir ne
gali daryt.

štai generoliškas pačto 
perdėtinis praneša, kad šį
met jis sučėdijęs 11 milijonu 
ir 500 tūkstančiu (11.500,000) 
doleriu.

Taigi, jei kas negavo laik
raščio. tai tas menkniekis, už
tai posmeisteris- gali pasigir
ti sutaupymu pusdvylikos mi
lijonu doleriu. Jis sumažino 
darbininku skaitliu, o darbo 
ant pačto su kiekvienu mė
nesiu pribūva ris. daugiau. .............. ..

Bostono pačta šiandien "kviestas atnaujinti japonie- 
tintais. daugiausiai Kalėdų C1V pa™kslus dalies muze- 
dovanomis, kurios galės būt J^je. ;
pristatytos gal tik apie už- 
gavėnias.

Gruodžio 27 d., belipant 
chiniečiui Long Chungui į 
traukinį, Lynn’e ant gelžke- 
lio stoties prišoko trįs vyrai, 
du iš jų suėmė Chungą už 
ranku, o trečias iškraustė 
jam kišenius ir išėmęs $80 
leidosi bėgti. Chinietis pa
sivijęs da nusitvėrė plėšiką 
už rankos ir pradėjo šaukti; 
bet niekas jam į pagelbą ne
siskubino, o tuo tarpu plėši
kas smogė jam į veidą ir iš
truko. Kuomet chinietis ė- 
mėsi su trečiuoju plėšiku, du 
pirmieji įlipo į traukinį ir nu
važiavo.

Nuskriaustas chinietis nu
ėjo gatvėmis jieškot atėmu- 
sio jam $80 plėšiko ir susiti
ko žmogų, kuris jam pasiro
dė lyg tas pats plėšikas. Pa
rodė jis iį policijai ir pasta
roji įtariamą plėšiką arešta
vo. Areštuotas padavė savo 
vardą kaipo Albert Clark iš 
Bostono.

Generoliškam Massachu- 
setts valstijos ligonbutij. 
Bostone, guli buvusis Lynno 
miestuko valdininkas, Wil- 
liam H. Treen, kuriam aną
dien prasimušė per nosį krau
jas ir taip ilgai bėgo. kol iš
bėgo beveik visas. Dakta
rai pasakė, kad dėl stokos 
kraujo Treen turės mirti. Iš
girdus tą, Treeno žmona pa; 
siūlė savo kraują. Daktarai 
da nenutarė, ar tas užsimo-

/

AR TURI:

uždetojas.

Vidurių ligas, užkietė
jimą, nedirbimą, skilvio, 
galvos skaudėjimus, reu
matizmą. odos ligas, šir
dies ligas, inkstų ligas, 
kepenų ligas, hemoroidas 
(prie tvari). šk rufulas, 
nerviškus nusilpnėjimus, 
plaučių ligas, slogą pilvo, 
neuralgią. žarnų ligą, 
slogas nosies ir gerklės, 
bronchitis. astlima. para- 
ližą, akių ligas, ausų li
gas, patrukymą. pūslės 
ligas, visokius išbėrimus 
ir šašus, kirminus, ir vi
sokias lytiškas ligas, ar 
vyriškas, ar moteriškas, 
šviežias, arba chroniškas.

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

NEW YORK f 
MEDICAL 

I NSTITUTE

<r »

I Brangus Daktare!
Už iš gydymą manęs teip gerai ir 

I skubiai iš gana svarbios ly tiškos ii-

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

Paveskime savo sveikatą tiktai tiems daktarams, kurie jau ne vienam sveikatą sugražino ir ne vienam gyvastį išgel
bėjo, o ne bandykim ješkot ]>agelbos pas nežinomus, savegaibinančius daktarėlius.

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

Per tai skaitykit ką mųsų Tautiečiai rašo:

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasizmoti apie savo sveikata, kreipdamiesi ypatiškai, ar laiško prie Daktaro S.E. Hyndman 
Viriausio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

140 W. 341h Street - New York City

gos. ne randu 
žodžių išreikšti 
savo dėkingu
mo, o tai ačiū 
geram Jųsų ta
me pasišventi- 

I mui ir augštam 
j daktarišku i 
mokslui. Visa
dos ir kiekvie- 

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

Mike Paliokas
358 Helen Street, McKees Rocks, Pa.

Mike Paliokas.

Guodotinas Daktare!
Širdingiausiai ačiū Jums už sngra- 

žynimą man sveikatos, kurią atgavau

Mrs. P. Laganiene

* vartodama Jųsų 
didelės vertės 
vaistus. Kitį dak
tarai ne galėjo 
manęs išgydyti 
per ilgus metus, 
bet Jus tą sutei
kėt gana skubiai 
ir pasekmingai.
1, Užsisenė j usis 

''reumatizmas, ke-
penų (jaknų) ligą ir užkietėjimas vi
durių, kurie mane kankink) ilgą laiką, 
jau dabar apleido ir šiuom laikų, jau
čiuosi visai sveika, tvirtai tikėdama, 
jok likau Išgydyta ant visados. Per 
tai kiekvienam, reikalaujančiam pa
gelbos ligoje užtikrysiu. jok esate ge
riausiu Daktaru pasaulėje. Lieku aitt 
visados dėkinga ir prielanki

Mrs. Paulina Laganienė, •
Elmhurst, N. Y,

Offiso valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 & vai, po pietų. Nedeldieniais ir šventadieniais nnn 10—1 vai po pietų. Utarninknis ir petnyčiomis nuo 7-8 vai, vakare.

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

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

228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.
kės daryti, nes moteris taip
gi nedaug kraujo turi, bet ji 
sako, kad ji apie savo gyvas
tį nepaiso, bile tik tas išgel
bėtą jos vyrą.

“Epicure” viešbuti j, ant 
kampo Harrison avė ir Har- 
vard pi., 22 d. gruodžio už
gimė gaisras. Persigandę 
svečiai pradėjo bėgti iš lovų 
naktinėse drapanose ant gat
vių; vieni viršutines drapa
nas išsinešė rankose, o kiti 
išbėgo viską palikę. Nuosto
liu ugnis padarė apie $100,000

Šiomis dienomis iš Japoni
jos atvažiavo artistas Jokiči 
Kinonhita, kuris buvo pa-

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

BRUN'DZA & CO..
106 Hillimsburg. Brooklyn, N. F.

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

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SCRANTON PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
jalit gauti LAiKRODŽIU. LAIKRODĖLIU, LENCIUGELIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
iALŪKU. KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERNE- 
TU, TRU8U, KONCERTINŲ ir daugybe visokia muzikališku instru

M. Galjvan & Co
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spf.ciališkumas.

366 Second So. Boston. Mass

3

mentu. Gera ERiTVU. visokio skyriaus DRl'KAYOJLMVl MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOCRAFUOMS, GU- 
4IN-U ilTAKl). STORJSKU ir MALDA-KNYGL', visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ uz 

o tuz. - Si.GO. Ferkupčjams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.90. 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 W1LKEWICH. 115 W. MaRmJ Str.,Proūd«ce Sq. SCRANTON.

Severos vaistai baigia 29 metus saya naudingumo
■ ■ ■ ■ ■ ww

ATSITIKIMAS

Bet pasitikti artistą 
niekas nenuėjo, o angliškai 
jis nemoka, tai imigracijos 
valdyba, negalėdama iš jo 
dasižinot, kas jis toks yra, 
sulaikė jį ir jau buvo norėju
si deportuot. Kada išsiaiški
no, ’įog tai artistas, valdyba 
bijojo iį vieną paleisti, kad 
kad jis kur nepaklysty.—

Bostono latviai rengia šį
met apvaikščiojimą “

puola sausio 22d. Apvaikš- 
čiojiman pakviesti ir lietu
viai. F. J. Bagočius laikys 
prakalbą, “Birutės Kanklių” 
choras dainuos. Susirinkimas 
prasidės nuo 2 vai. po pietų, 
International Hali svetainėj, 
ant Warren gatvės, netoli 
nuo Dudley st.

udo-
nojo Nedėldieni'o”, kuris pri-

- -------- “akviesti ir lietu-

So. Bostono lietuvių kriau
čių unijos 149 lokalas nutarė 
laikyti savo susirinkimus kas | 
jirmas ir trečias nedėldienis 
kiekvieną mėnesį po No. 339' 
3roadway, So. Boston. be
dantis susirinkimas bus sau
sio 3 d. Prie unijos galima 
prisirašyti kiekvienam susi
rinkime. '

LEKCIJA.
Ateinančioj nedelioj bus 

trečias “ŽmoniŲ Uni versi te-. 
to” vakaras. D-ras F. Matu- 
lais skaitys lekciją apie bak- į 
terijas ir*bus rodomi su tam I 
tikra šviesa paveikslai. Lek
cija prasidės 6 vai. vakare, 
339 BroadwayJ

H>•<
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gali žmogų patikti kiekviename laike ir gali būti 
priežasčia daugelio kentėjimų. Tačiaus kenksmingumo 
pavojus susim ažina, jeigu laikai namuose

<SEVEROSc

ALIEJŲ SZVENTO GOTHARDO
Tas linimentas vertas užsitikėjimo, nes išlaikė ban

dymo laiką, todėl galimą jį vartoti visokiuose nelaimin
guose atsitikimuose nuo:

Visokių skaudėjimų.
Užgarini y ir susidažimy,
Štyvumo ir traukimo raumeny, 
Uždegimo ir aptinimo, 

\ Neuralgijos ir reumatizmo.
Knygutė: “Kaip prašalinti skaudėjimą ir gydyti 

reumatizmą” duodasi su kiekviena bonka. Kaina 50c.

1 MIHažiiŽHIŽŽŽŽŽŽHŽŽlI*
Rusiszkai-Amerikoniszka g

&
Vienatine be persedimo tarp g 

Amerikos JrRusijos. tž
RUSIŠKI PAČTINIAI LAIVAI 

Išplaukimas laivų.
Laivai Iš Liepojaus New Yorko 
Kursk ----- Lapk. 19 "10
Birma JLapk. 19. Gruod. 10 ., 
Rossia Gruod. Gruod. 24 ..
Kursk Gruod. 17. Sausio” ’ll
Birma. Sausio 3, Sausio 21
Prekės laivakorčių tšifkorčių).
I Roterdama. I Liepojų:
§31.00 — III i'liasos — «38.00 g* 
533.00—pagerinta kliasa—540.00 
$43.00 — II kliasa B --550 00 
$50.00— II kliasa A —-560.00 ££ 
Prekė laivakorčių iš Liepojaus.
III kliasa 43.50 II kliasa 57.50 įį> 
ir po 4 dol pagalvinių mokės- 
čių Amerikoj, I kliasa"62’50.
Su smulkesniais reikalais kreip- 
kitės prie vvriausiujų atstovų. į-jo

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

27 Bro5dway, New York, N.Y. g

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA 

kartą pas mus atsilankys. 
To niekad nesigraudys;

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

Lozowski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadvay ir 259 D. St..

South Boston, Mass.

/

f

TEMYK! TEMYK!
Lenkiškai-rusiškai lietuviškas Aptie

korius S. FELDMAN'AS atidarė Aptieka 
po No. 310 Harrison Are.. Bostone. Už
laiko visokių gyduolių. tokių pat kaip 
jus vartodavot Lietuvoj.

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

Severos vaistai parsiduoda beveik visur aptiekose. Tėmyk, kad duotų 
tau tikrų. Jei aptiekos arti nėra,rašyk tuojaus pas mus. Reikalauk kalen
dorių 1911 metamsir Vadovas j Sveikatą. Naudinga knyga. Gausi dykai.

Jeigu tik reikalauji 
atgaivinti apetitą, 
pataisyti virinimą.
apveikti jiegų nykimą, 
paraginti nusilpusį pilvą, 
tai gauk

Severos kartybę pilvui.
Kaina S I .OO.

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

Sev. Balzamą Plaučiam
Kaina 25c. ir 50c

Teisingas daktaro patarimas dykai

W. F. Severą Co. caVŪS “

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Sav ninkas
Edvardas Daly

2 W Broadvvay kampas I)or 
chester av>. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perex:>resą gyduoles prisiusiu!
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