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!S RUSUOS.

koninkė. Tolstojus esąs pa
siryžęs pas savo seserį viešė- 

! ti visą sąvaitę.
Važiuojant į Šamardino, 

Tolstojus aplankęs Optinos 
klioštorių. Prieš ineisiant į 
vienuolyną, filozofas pasa
kęs:

“Aš esu tas ekskomuni- 
tas ir iškeiktas L. Tolstojus. 
Ar gali būt man daleista 
čion ineiti?”

Ant to jam atsakyta, kad 
tai yra pareiga ir didelis 
džiaugsmas visam klioš- 
toriui turėti šitokį 'brangu 
svečią.

Tolstojus neturįs su savim 
joido pašporto ir visai, ma

stomai, tokiu nepripažįsta. 
Pinigu jis taipgk pasiėmęs 
tik 30 rubliu su savim.

Naujasai kalendorius.
Valstybės Taryboje šiomis 

dienomis žadama pradėti 
svarstyti klausimą apie įve
dimą Rusijoje naujojo kalen
doriaus, kuris yra visame pa
saulyje, ir Rusijos Lenkuose 
(ir Suvalkų gub.) ir Suomijo
je. Po tuo sumanymu \ra 
pasirašę 88 Tarybos nariai iš 
visu jos partijų, išskirus kra
štutinius dešiniuosius. Nau
jojo kalendoriaus ikišiol už
vis labiausiai kratosi Rusu 
dvasiškija ir sinodas.

j 
Konkursas naujam žodžiui

išrasti.
Neseniai įėjo madon žais

las vadinamas iš angliško j 
“Skating-Rink”, yra tai čiu-i 
žinėjimas tam tikrais ratu-1 
kais. Lenkai, kurie stengias1 
kuomažiausiai vartoti sveti
mu žodžiu, paskelbė konkur-, 
są išrasti (nukalti) , tokį. 
lenkišką žodį, kuris pilnai 
atsakytu “Skating-Rinko” j 
vardui, būtent, čiužyklių vie-1 
tai, ratukams ir tokiam čiu- 
žinėtojui pavadinti. Šiomis 
dienomis konkursas įvyko. 
Atsiuntė pavadinimus bent j 
812 žmonių. Geriausiai nu
tikusiuoju žodžiu pripažinta; 
“Wrotnisko” (vieta čiužinė-i 
jimo “Skating-Rink”), “wrot- 
ka”(ratukų čiuožės) ir“wrot- 
nik” (čiužinėtojas). Tu var
du išradėju esąs kaži-koks p. 
St. Cvierciakevič, laikrašti
ninkas.

Tolstojus pamėtė namus, pa
ti bando nusižudyti.

Peterburgas, lapkr. 14 d.— 
Šiandien netik Rusija, bet ir 
visas civilizuotas pasaulis už
imtas klausimu: “Kas atsiti
ko su Tolstojum?”

Visam pasaulij pagarsėjęs 
raštininkas ir visu gerbiamas 
reformatorius pereitam ket
verge prapuolė iš namu ir 
niekas nežino, kur dingo. 
Tuoj pasklido gandas, kad 
tą visu guodojamąjį senelį 
slaptai, niekam nematant, 
nusitvėrė caro šnipai ir kad 
jis turi būt uždarytas kur 
nors slaptam kalėjime už 
skelbimą priešingu valdžiai 
idėjų.

tolstojienė taip likos tuo
mi sujudinta, kad dusyk ban
dė jau nusiskandint, bet ją 
išgelbėta. Dabar ją nuolat 
saugoja Jasnoj Polianoj (taip 
vadinas Tolstojaus ūkė).

Slaptingas Tolstojaus išny
kimas padarė skaudu įspūdį. 
Kad jis geistu atsiskyręs nuo 
žmonių praleisti paskutines 
dienas ant šio pasaulio, nie
kas iš to nesistebėtu, bet kad 
jis išsižadėtu savo žmonos, 
su kuria yra turėjęs devyne
tą kūdikiu, tai sunku pati
kėt, nors ir gerai žinoma, kad 
tai buvo žmogus nepaprastai 
keisto budo.

Nekurie spėjo, kad Tolsto
jus gavo proto pamišimą, ir 
tas rodos geriausiai aiški
no jo išnykimą, jeigu jis nė
ra suimtas.

Pačiai jis paliko trumpą 
laiškelį, kuriame sako: “Aš 
negaliu ilgiau gyventi apsup
tas pertekliais ir, kaip kiti 
seni žmonės, aš atsiskiriu 
nuo žmonių užbaigti savo gy
venimą nuošaliai. Aš mel
džiu tavęs nej ieškot manęs 
ir nelankyt mano apsistoji
mo vietos, jeigu ji butu su
rasta. Meldžiu atleisti man 
už tą širdperšą, kokią galėjo 
padaryt tau mano pasielgi
mas.—L. Tolstojus.”

Pagal to laiško taipgi spė
jama, kad kas nors negero 
turėjo pasidaryt su jo protu, 
nes su sveiku protu jis rodos 
negalėtu rugot ant “pertek
liaus,” kadangi jau nuo ilgo 
laiko vedė paprasto kaimie
čio gyvenimą, kuomet visa jo 
šeimyna gyveno puikiausiai.

Vėliau išsiaiškino, kad 
Tolstojus išvažiavo su savo 
draugu—daktaru Makovec- 
kiu. Iš pradžios jie paėmę 
trūkį į Maskvą, bet paskui 
persėdę ant trūkio einančio į 
priešingą pusę. Jie sustoję 
Samardinoj, kur vienam 
klioštoriuje gyvena Tolsto
jaus sesuo Marija kaipo zo-1
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Dramblys išgelbėjo šimtus 
gyvasčių.

Kalkuta, Indija.—Kuomet 
netoli nuo Sorori upėj mau
dėsi keli tūkstančiai indų, 
staiga upėj pakilo vanduo ir 
apie 200 žmonių nuskendo, o 
kitiems gręsė pavojus. Bet 
ten pat buvo priaukintas 
drumblys (slonius), prie ku
rio pririšta virvę, apsukta ja 

i apsemtus žmones ir apie 
1,000 ypatų išvilkta ant 
krašto.

Konfiskudta opium.
Honolulu, Hawaii. — Ant 

........ ; laivo “Mongolja” atrasta 
_ x A | vieno pasažieriaus skrynioj
Esperanto institutas. • !$2000 vert& opium kurj

’ Švietimo ministerija leido į-tuojaus ir konfiskuota. Po 
steigti Maskvoje esperanto tam district attomey arešta- 
kalbos mokyklą-institutą. vo keliatą muitinyčios virši- 
Institutas turįs du skyrių:. ninku, kurie bandė tą kon- 
pradinį ir specijališką, kur trabandą įleisti. Pastaruo- 
bus ruošiami esperanto kai- ju laiku opiumo konfiskuota 
bos mokytojai. Mokslas jau jau už $20,000 su viršum.
prasidėjo spalių 1 d.

Suvažiavimas.
Leista sušaukti fabrikų 

gydytoju ir šiaip fabriku dar-

300 francuzų pražuvo 
musiję.

Londonas.—Iš Konstanti- 
nopoliaus telegrafuoja, kad

bo atstovų suvažiavimą Mas- Tripolije išsiveržė prieš fran- 
kvoje. Suvažiavimas busiąs cuzus maištas, 
pa vasari j 1911 m.

Tripoliečiai
užpuolė ant stovinčio tenai

Tolstojus atvažiuoja Ame
rikon.

Londonas. — Lapkričio 14 
d. Peterburgo telegrafo ag
entūra praneša, kad pavie
šėjęs vienuolyne pas savo se
serį, Tolstojus atvažiuosiąs į 
Kanadą ir prisidėsiąs prie 
taip vadinamų “duchoborų,” 
kurie skelbia jo mokslą.

Francuziją vėl patvinus.
Paryžius.—Seino ir Muer- 

the’o upės taip patvino, kad 
Francuzijai gręsia toks pat 
tvanas, kaip buvo pereitais 
metais. Daug kaimų likos 
jau užlieta. Viename tik 
Nancy jau 1,500 žmonių su 
viršum iš tos priežasties ran
dasi be pastogės. Nuosto
liai bus labai dideli.

Prigėrė 100 žmonių.
Plymouth, Anglija.—Atė

jo čion žinia, kad angliškas 
garlaivis “Wally” išėjęs iš 
Para (Brazilijoj) nuskendo 
su 100 žmonių.
Vokietija atmeta Vatikano 

prašymą.
Berlynas. — Vatikanas ne

seniai atsiuntė vokiečių val
džiai prašymą, kad ji padė
tų katalikų teologams kovo
ti su bedievybe, kuri jau 
pradeda imti viršų ant kata
likybės. Dabar “Pagliche 
Rundschau” praneša, kad 
valdžia tą prašymą atmeta 
ir netik neis katalikų teolo
gams į talką, bet mano to
kią kovą prieš modernizmą 
visai katalikams uždrausti.

garnizono,susidedančio iš 300 
kareiviu, ir išskerdė lig vie
nam žmogui.

Abdul Hamid vėl serga.
Londonas.—Buvęs Turki- 

Riaušės Meksikoj.
Šiomis dienomis Texas val- 

jos sultonas Abdul Hamid, m*nia žmonių sulinčia- 
kaip iš Konstantinopolio pra- vo vieną meksikietį. Išgirdę 
neša, sunkiai serga. Jį gy
do septyni daktarai.
Popiežius džiaugiasi iš A- 

merikos rinkimų.
Roma. —Popiežiaus sekre- testas, kuris bematant pa- 

torius, kardinolas ^4err\ dei virto į paprastas riaušes: 
Vai, gavo iš New T orko nuo Jungtinių Valstijų vėliavą 
kunigų telegramą, kad Die- nutraukta nuo konsulio ru- 
vas padėjo šįmet demokratų mo, suplėšyta ją ir sumindžio- 
partijai laimėti. _ Kardinolas ta. Įsikarščiavusi minia vaik- 
ypatiškai nuneše tą telegra- ščioja gatvėmis ir šūkauja: 
mą popiežiui, kuris labai iš “Death to the Americanos!” 
to nudžiugo. Mat popiežius (mirtis amerikonams), 
piktas anL Roose\ eito, o de- Jungtinių valstijų konsu- 
mokratų laimėjimas parodo, lis Arnold Ffanklin teiegra_ 

------ o politika favo į Washingtoną,kad riau- 
Tas tai u džiugi- šininkai išniekino Amerikos 

vėliavą ir grūmoja jo gyvas
čiai. Karės ministeris Knox 
tuojaus pranešė apie tai 
Meksikos ambasadoriui Wa- 
shingtone. Pastarasis paaiš
kino, kad tokią demonstraci
ją studentai surengė dėl nu
žudymo Amerikoj meksikie
čio, bet valdžia pasistengs 
kogreičiaus tvarką įvykdint 
ir kaltininkus nubausti.

Bet iš tikrųjų meksikiečiai 
ant Amerikos valdžios jau 
seniai dantis galanda už pa
rėmimą Diozo valdžios. Mek
sikiečiai tą budelį jau seniai 

i nori numesti, bet p. Taftas 
J širdingai jį remia. Iš to to
kia ir neapykanta prieš Ame
rikos valdžią.

Iš San Antonio, Texas,kur 
randasi daug meksikiečių, 

; praneša, kad tarp jų ir ame
rikiečių peretoj sąvaitėj bu
vo karštas susirėmimas, ku- 

, riame policija užmušė du 
meksikiečiu, o meksikiečiai— 
du amerikonu.

Užmiršo savo vardą.
I

New York.— gerai apsirė
džiusi moteriškė pradėjo 
klausinėti ant Grand Centrai 

I stoties, ar negalėtų jai kas 
pasakyt, kas ji tokia yra ir 
iš kur važiuoja. Kada nuvež
ta ją į ligonbutį, kaipo ser
gančią protiškai, ir kada už
klausta iš kur ji važiuoja ir 
kaip atsirado ant stoties, ji 
paaiškino, kad ji nieko neži
no, ar ji atvažiavusi iš kitur, 
ar buvo nuvykus ant stoties 
važiuoti kur. Tuomet užklau
sta, kaip ji vadinasi. Mote
riškė atsakė, kad ji negali 
atsiminti nė savo vardo, bet 
ji atsimenanti vardą savo se
sers, su kuria sykiu gyveno, 
ji esanti Roza.

Dirbtuvės atsidarė.
Ware, Mass.— Pereitą pa- 

nedėlį atsidarė Stevenso vil
nų dirbtuvės, kurios nuo lie
pos mėnesio ligšiol stovėjo 
uždarytos. Dirbtuvėms užsi

kad Roosevelto politika 
smunka. ' 
na kerštingą senį.

Sukilimas Egipte.
London. — Valdžia persi

gandusi laukia Egipte revo
liucijos, kuri bile diena gali 
išsiveržti. Brazdėjimas kur
stomas prieš anglu valdžią 
Egipto nacijonalistais, kurie 
pienuoja ant syk sukelti visą 
Egiptą ir nusikratyti nuo 
anglu valdžios.
Pasveikinimas respublikos.

Lisbona. — Didžioji Brita
nija, Francuziją, Ispanija ir 
Italija formališkai pasveiki
no naują Portugalijos respu
bliką, pripažindamos ją tie- 
sota valstybe.
Chiniečiai nenori krikščio

nybės.
Kantonas.—Atvažiavę čion 

iš Kvang-Si provincijos misi- 
jonieriai-pabėgėliai pasako
ja, kad amerikiečių misijos 
tenai likosi galutinai panai
kintos Jaike sumišimų, kokie 
viešpatauja ten prieš svetim- 
žemius. Amerikiečiu misi j o- 
jonieriu bažnyčia, ligonbutis, 
mokykla 
sulyginta su žeme, 
talijonai kariumenes išsiųsta 
iš čia riaušėms malšinti.

Sukilimas buvo misijonie- 
riams visai netikėtinas. Apie 
du mėnesiu Kvang-Si pro
vincijoj nebuvo jokio bruzdė
jimo ir amerikiečiai manė, 
kad jie labai chiniečiams pa
tinka. Bet chiniečiai jiems 
parodė,kad nereikia taip ma
nyti.

Baronas kalėjime.
Berlynas.— Peterburge li

kos pasmerktas 4 metams ka
lė jiman baronas Ungern de 
Stemburg. Baronas buvo 
areštuotas liepos tnėnesyje 
pereitu metu. Jo bute buvo 
padaryta krata ir atrasta iš
versti į vokišką kalbą slapti 
valdžios dokumentai. Baro
nas pripažino, kad tuos do
kumentus jis buvo prižadėjęs 
parduot Austrijos valdžiai.

viskas ugnimi
Trįs ba-

apie tai karštakraujai Meksi
ko patriotai tuoj sumojo,kad 
čia reikia pakelti protestą 
prieš Jungtiniu Valstijų val
džią. Ir tuoj prasidėjo pro-

darius daugelis darbininkų 
išvažiavo kitur.

Daugiau moterų balsuos.
Moterįs iškovojo sau bal

savimo tiesas jau penktoj 
valstijoj, būtent AVashingto- 
ne. Nors negalima pasaky
ti, kad tai tikrai jų butų iš
kovota, bet kadangi kitur 
moterįs būtinai to reikalau
ja, tai Washingtono valstijoj 
vyrai ir be to reikalavimo 
nutarė įvesti moterų balsavi
mą.

Visų pirmiausiai moterų 
balsavimas buvo įvestas 1869 
m. Wyoming valstijoj; pas
kui 1893 m. — Coloradoj, o 
1896 m.—Utah ir Idaho val
stijose.

Rinkimų rezultatai.
Pirmą sykį Amerikos isto- 

! rijoj šių metų rinkimai pra
vedė į kongresą 3 socijalis
tus. Taipgi pirmą sykį isto
rijoj išrinkta 2 valstijos val
dininku iš socijalistų parti
jos Washingtono valstijoj.

Abelnai imant šitie rinki
mai parodė, kad socijalistų 
skaičius žymiai padidėjo. 
Ohio valstijoj už socijalistų 
kandidatą paduota apie 100,- 
000 balsų. Teksas valstijoj 
socijalistų balsų skaičius pa
sididino ant 100 nuošimčių. 
Nukentėjo vientik republiko- 
nai, ant jų paėmė viršų de
mokratai.
Važiuojant gatvekariu nu

sišovė.
Philadelphia, Pa.— Nega

lėdamas gauti darbo, . kad 
užlaikyti pačią, tūlas L. Ma- 
dox, 25 metų vaikinas, va
žiuojant gatvekariu su savo 
mylima, išsiėmė revolverį ir 
nusišovė. 18 metų mergai
tė pasakė, kad jau 27-tas mė
nuo, kaip jie sutarę vesti,bet 
pinigų stoka jiems to nelei
do.

Medžioklė ant plėšikų.
Great Barrington. — Trįs 

šimtai vyrų, daugelis iš tų 
automobiliuose, kelias die
nas saugojo kiekvieną kelelį, 
kad sugauti 3 plėšikus, kurie 
pereitoj subatoj užpuolė ant 
Woronoco Construction kom
panijos kasieriaus ir atėmė 
$10,000 pinigų, kurie buvo 
paskirti išmokėjimui darbi
ninkams algos. Bet ligšiol 
da plėšikai nesusekti.
Ekspliozija anglių kasykloj.

Hillsboro, III.—Peretoj pė- 
tnyčioi iš ryto Creek Coal Co. 
kasykloj,netoli nuo Panamos 
miestuko atsitiko ekspliozija. 
Keturi darbininkai likos su
žeisti, o 50 užmušta.
Merginos laimėjo streiką.
Chicago, III.—Lapkričio 11 

d. 8,000 merginų siuvėjų su
grįžo prie darbo, kurios dirb
tuvės išpildė unijos reikala
vimus. Buvo kalbama, jog 
didžiuma dirbtuvių šiąneaėl 
pasirašys po unijos reikala
vimais ir streikas greitu lai
ku užsibaigs.
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PERŽVALGA
Didis lietuvių patriotas, 

monsieur Gabrys, turėjęs 
Paryžiuje su Indų, Egipto ir 
kitų tautų patriotais pasikal
bėjimą, apie kurį tuojaus pa
rašė net į kelis Amerikos lie- 
tuvių laikraščius. Kiekvie
nas monsieur Gabrio straips
nis paskleidžia laikraštij ne
malonų kvapsnį, o šitas su 
svetimais patriotais pasikal
bėjimas ypatingai.

Vaišės buvę puikiuose sa- 
lionuose... susirinkę tenai vi
si francuzų inteligentijos 
žiedai: teatrų direktorės, ar
tistės, rašytojos ir... na, ir 
šiaip jau visokios iš augšto 
kelmo išdygę madmoisellės. 
Tiesa, kas ten buvo, tai lie
tuviams nesvarbu, bet svar
bu tas, kad tarpe tokių augš- 
tų ypatų buvo Gabrys!. . A- 
merikiečiai apie tai būtinai 
turi žinot... Jis susipažinęs 
su dideliais Egipto veikėjais, 
o tie supažindino ji su indė- 
mis, ‘ ‘kurios buvo apsitaisiu
sios baltuose, kaip sniegas, 
rytų rūbuose (panašiuo
se į senovės lietuvių).” 

“Čia pasipylė karšti aby- 
pusiai apsimainymai jaus
mais simpatijos ir sąjaus- 
mo...”—kurie matomai buvo 
taip augšto temperamento, 
kad ir suprast sunku, ką tas 
reiškia. — ” Greitai, girdi, su
sirinko aplink apštus egip
tiečių ir indų būrelis, kuriant 
aš priverstas buvau aiškint: 
kas tai vra lietuviai, koks ri- 
šys juos jungia su indais... ir 
nesijutau, kaip iš i n t e r vi
su v e r ’ i o pavirtau į inter- 
v i r u o j a m ą j Į.

Taip giriasi monsieur Gab
rys ant syk keliuose laikraš
čiuose. Bet tai vis da maž
možis. Vienkart jis prane
ša, kad j i s užmanęs leisti 
francuzų kalboj laikraštį, 
“kuris gins teises visų nu
vergtų tautų.”

Na, tai 20-tas amžius bus 
susilaukęs iš lietuvių geni
jaus, apie kurį nė vienas po
etas da nesvajojo.—genijaus, 
kuris išliuosuos visas paverg
tas tautas.

Didelis ir garbingas tai 
darbas paliuosuoti pavergtas 
tautas, bet męs patartume, 
kad pirma p. Gabrys paliuo- 
suotų iš Mauderodės spaus
tuvės apdalytas Kudirkos 
knygas, kurių T. M. D. sąna
riai seniai jau laukia ir už 
kurias seniai jau pinigai už
mokėti. Tas darbas bus 
daug naudingesnis, negu tuš
čias pliauškimas bei su kitų 
tautų patriotais pasikalbėji
mas.

Išeinanti Tilžėje “Byrate” 
paskutiniame numeryj patal
pino gana Įdomų savo patri
otiškumu straipsnelį, po ant- 
galviu: “Neduokime pranyk
ti musų brangumynus. ” Ma
tomai norėta pasakyti: 
“—brangumynams.” Bet re
tame svarba. Svarbu čia tas, 
apie kokius brangumynus 
ten kalbama. Kad neiškrai
pyti minties, leiskime auto
riui kalbėti savo žodžiais. Jis 
pradeda taip:

“Vokiški laikraščiai at
kreipė atidą ant vienos dal
ios, kuri Amerikoj yra arti 
išnykimo. Ji savo laiku bu
vo išsiplėtojusi po visą Ame
riką. Indijonų moteris pin-

davo labai dailius kurbelius. 
šita daila taip buvo išsitobu
linusi, jog jai lygios neran
dama. Bet kaip atplaukė iš 
senojo svieto (Europos) atė
jūnai, kurie be jokio susimy- 
lėjimo teriojo ir naikino ra
miai gyvenančius indijonus, 
tai nuo to laiko pradėjo nyk
ti ir daila. kuri taip augštą 
laipsnį pasiekusi buvo.”

Iš to skaitytojas jau su
pras, kad toji indijonų dailė 
ir yra tais “brangumynais,” 
apie kuriuos antgalviję pasa
kyta, arba bent prilyginta 
prie jos. Ištikro taip ir bus. 
Autorius to straipsnelio ima 
indijonų dailę tiktai kaipo 
pavyzdį, bet paskui pereina 
prie lietuvių dailės.

“Skaitant apie tokį padėji
mą ten. naujame sviete, — jis 
sako,—grįžta mintįs atgal ir 
lyg nenorint kįla klausimas: 
kaip yra su lietuvių moterų 
daile? Kur dingo tie gražie
ji audimai? Kur marginės? 
Kur puikiai išsiuvinėti marš
kiniai? Kur juostos, piršti
nės ir šuršai? Kiek jose dal
ios! Ar verta, kad toji daila 
pranyktų? Tarkime kad n e, 
tarkime visi! Tverkimės 
atgaivinti tą musų dailą, per' 
kurią buvo garsios musų ma
mytės. Rūpinkimės ją pa
kelti iš kapo paniekinimo ir 
nesupratimo. Lai Įkvepia 
jai musų augančios lietuvai
tės naują sielą, kuri butų ant 
kiekvieno žingsnio tikra tau
tiška...”

Pasakyta karštai ir patri
otiškai, bet... neliogiškai- 
Karštai kalbant ir sunku ką 
nors liogiškai pasakyti, nes 
liogika visuomet reikalauja 
šalto ir visapusiško apsvars
tymo.

Kas mokinosi antropologi
jos tas žino, kad priešisto- 
riškas žmogus gyveno uolo
se. Juo gilesnę uolą jam pa
sisekė iškasti, tuo geriau jis 
buvo užganėdintas. Nėra 
abejonės, kad ir lietuviai to
kiose uolose gyveno. Bet 
kas norėtų dabar jose gy
vent? Neseniai da Lietuvoj 
statyta namus su tokiais lan
geliais. kad per juos nė katė 
negalėjo išlįsti; mat, dideli 
langai sienas gadindavo. Bet 
šiandien lietuvis išsipiauna 
sienoj jau penkis ir šešis sie
nojus. kad daugiau jam švie
sos įeitų. Jis taipgi nesibi
jo jau ir kaminą išvesti ant 
stogo.

Taigi męs matom, kad ir 
pas lietuvius yra progresas. 
Kas seniau buvo geru, šian
dien jau netinka. Ir kaip 
jus pavadintumėt tokį žmo
gų, kuris sakytų: “Ne, aš 
dėl langu gerų balkių nega
dinsiu, nes ir mano tėvai gy
veno be langų. Kamino man 
taipgi nereikia, nes tas ir ši
lumą išleidžia, ir gali da sto
gą uždegt?” Jus pavadintu
mėt tokį besmegeniu, ar tam 
panašiai.

Ar netiktų toks pat var
das ir minėto “Byrutės” 
straipsnio autoriui? Jis ap
gailestauja lietuvių moterų 
dailę, kuri, anot jo, taip aug- 
štai Lietuvoj išvystyta buvo, 
o dabar jau nyksta.

Argi galima pirštines bei 
juostas daile vadint musų 
gadynėj, kada aplinkui ma
tom taip augštą laipsnį pa
siekusią skulptūrą, tokius ar
tistiškus paveikslus? Jeigu 
tos juostos bei marginės nyk-
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sta, tai reikia džiaugtis, nes 
tas reiškia, kad pas lietuvius 
jau nyksta tokis žemas sko
nis, kad jų dvasia pradeda 
jieškoti augštesnės dailės. 
Žibučiai ir spalvų margumas 
tik pas laukinius yra dide
liam paguodojime.
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Vilniaus “Vilties” No. 115, 
p. A. Sm. puikiai charakteri- ir praeitį, 
zuoja musų veikėjus. Sako:

“Mažai tai mažai teturi
me raštininkų, parūpinančių 
musų visuomenei knygų ir 
knygelių pasimokyti ir pasi
skaityti; bet jau kai atsiran
da koks vienas, tai visus at
stoja savo v aisingumu. Ar 
gi ne taip?... Pavartykite p. 
inžinieriaus Maciejevskio iš
leidimus, ten užtiksite vieną 
labai nepaprastą “rašėją”, 
A. Agarą (jis gi ir A. Ada
ta). Ko jis nėra prirašęs: 
“Astronomiją, aprašančią 
dangaus stebuklus, ”—1 ‘Ran- 
kvedį rusų kalbos,” patrio
tišką “Pinkertoną” arba 
‘ “ Vaidinėlį, ”—‘ ‘ Vokiškai-lie- 
tuviškas pašnekėles”—“Pra
dinę geograf i ją, ” — ‘ ‘Kiške
lius,” tariant, pamokymus, 
kaip iš tam tikro pirštų su
dėjimo galima padaryti prie 
žiburio ant sienos iš špygos 
kiškio snukelį ir kitus ‘ ‘na- 
vatnus šešėlius,”— “Rankve- 
dį laiškams rašyti,” - “Leng
vutę Lietuvos istoriją,” pa
galios, kalendorių, aprūpin
tą sulietuvintu “Pinkerto- 
nu,” fokusais, štukomis ir 
pažangiomis eilėmis “pir
myn.” Tiek daug mat ta
lentų viename žmoguje! Ar 
besurasi tarp lietuvių tokį 
antrą, kaip Agarą-Adatą, 
raštininką, kurs vienu žygiu 
butų: astronomas, novelistas, 
filologas, štukmeisteris ir 
pažangus atžagareivis isto
rikas ir magi kas,—žodžiu vi
sa, kas tik mokslumu atsi-

duoda! Nenustebsime,* jeigu SchafferA Marx apgarsini- 
jis netrukus parašys lietu- mo, kuomet tos firmos dar- 
viams kokį filozofijos, vete- bininkai buvo išėję į streiką, 
rinarijos ar agronomijos va- Kaip dabar “Lietuva” aiški- 
dovėlį, nes viską, kiek ma
tyti, yra apsiėmęs mokėti 
parašyti. Tau gi, lietuvi, 
belieka visus tuos rašinius, 
jei anot p. Maciejevskio, —, 
“myli savo šalį, kalbą, tėvus

”—išpirkti ir išskai
tyti; nors, tiesa.pirkėjas tuo- 
pat patriotizmo vardu gali 
paklausti, ar universališkai 
apšviestasai autorius iš mei
lės savo krašto, kalbos ir 
praeities visa tatai parašė, j 
ar kitu kokiuo tikslu vaduo
damasis?'

Čia reikia pripažint p. A. 
Sm. tiesą. Pas mus akro- 
batų-veikėjų pastaruoju lai
ku atsiranda vis daugiau ir 
daugiau. Paimkime tik p. 
Gabrį! Jis ir advokatas, jis 
ir istorikas, jis ir diplioma- 
tas, ir tarptautišku laikraš
čių įsteigėjas, ir knygų lei
dėjas, ir finansistas bei tau
tiškų bankų įkūrėjas, ir geo
grafas — na, ir pasakykit, 
kuomi tik jis nėra? Ir ką tik 
jis daro, vis daro dėl “tau
tos ir tėvynės labo.” Iš tik
rųjų gi jam tauta tik tiek ru
pi, kiek gali iš jos pasinau
dot.

_____________

naši, tai ištiktųjų ji darė tai 
be jokių blogy mierių. Tas 
apgarsinimas buvęs įdėtas da 
prieš streiką, ir kada strei
kas buvo apskelbtas, “Lie
tuva” su tais apgarsinimais 
buvo jau išėjus iš spaudos.

las ir lietuvis J. J. likos la - 
bai sumušti, peiliais subady
ti ir revolverio rankenėle gal
va sudaužyta. Vis tai gir
tuokliavimo pasekmės. Ka
da gi pas mus išeis iš mados 
tokios vestuvės?

Darbai čia eina neblogai. 
Lietuvių yra apie 45 šeimy
nos. Laikraščių kaip ir' ne- 
skaito-
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Hartford, Conn.
Jei kas ką naujo ir naudin

go išranda, tai dvasiškieji 
j tėveliai tuoj sako, kad tai

i

Dveji metai atgal “Kelei
viui”- grėsė krizis, o šiandien 
“Keleivis” pralenkė jau ir 
kitus laikraščius. Tik nau
jiems nesiseka. Neseniai mi
rė garsus “Progresas,” o da
bar ir “Amerikos Žinios” 
smunka žemyn: redaktorius 
Valys atsisakė ir laikraštu
kas parsiduoda.

i velnio išmislas. O žmonės 
jau persitikrinę, kad tas vel- 

; nio išmislas yra visados ge
ras, naudingas ir daug pa- 

: lengvina gyvenimą ir darbą. 
Štai 30 d. spalio išgirdau 

! New Britain’o bažnyčioj per 
j pamokslą, kad kas skaitot 
“Keleivį,” tie esat velniai, 
nes tą laikraštį velnias išmis- 
lijo ir velniai išleidžia. Aš, 
girdi, žinau, kad čionai daug 
kas jį skaito. Tik kažin-kas 

i atsiliepė kertėj, kad “Kelei- 
! vis” geriausis laikraštis. Tuoj 
po pamokslo pradėjo žmonės 
klausinėti, kur tas velnio iš
mislas išeina. Vienas vąiki- 

' nas atsiliepė, kad jis žino ir 
! septvni vvrai užsirašė ‘ ‘Ke
leivį?’

P. Pašalis.
Peabody, Mass.

Lapkričio 4 d. šv. Jurgio 
d-tė buvo parengus čia pra
kalbas. Kalbėjo kun. Urba
navičius iš Loveli ii- keliatas 
svietiškųjų. Prakalbos pati
ko visiems, ypač kun. U. gra
žiai ir bešališkai kalbėjo, už 
ką jam ištariam širdingą 
ačiū.

I. Č.
Hackenseck, N. J.

Lietuvių čia yra vos tik 8 
šeimynos. Darbai eina ne
blogai: dirbam 6 dienas po 
10 valandų, vienok iš kitu? 
atvažiavus darbas gaut ne 
lengva. Laikraščių pareina 
2 egz. “Keleivio” ir 1 “Lie
tuvos. ”

“Lietuva” (No. 45) pyks
ta ant “Keleivio”, kam tas 
patalpino Komunisto kores
pondenciją. pabarančią “Lie
tuvą” užatspauzdinimą Hart,

Mot. Kirtiklis.
Great N’eck, N. Y.

Spalių 30 d. atsibuvo čia 
lietuvio saliuninko I. M. ves
tuvės. Jauniems buvo de
damos aukos. Po aukų ne- 
kuriems matomai pasidarė 
pavydu, kad daug sudėjo pi
nigų. Apie 12 vai. nakties 
pradėta j ieškoti priekabiu ir 
iškilo peštynės. Vienas ang-

Phil. Pokter i n “The Boston Traveler

Kaip jau daugeliui yra žinoma, šįmet republikonų partija perskilo į dvi dali. Joje 
atsirado, taip vadinami, insurgentai (maištininkai), kuriu priešakij stovi pulkininkas 
Roosevelt. Insurgentai, arba teisingiau sakant, pirmeiviškesni republikonai norėtų re- 
formuot visą savo partiją, kad pasekmingiau kovoti su demokratais, kaipo priešinga sau 
partija. Daugiausiai triukšmo tame pridaro pulkininkas Roosevelt savo prakalbomis. 
Dabar teisėjas Simeon E. Baldvvin, iš New Haven, praneša, kad rinkimams pasibaigus 
jis patrauks Rooseveltą į teismą už apšmeižimą. Mat, Baldvvin buvo demokratišku kan
didatu ant gubernatoriaus, o Roosevelt nuvažiavęs tenai savo prakalboj visaip jį išnieki
no. Bet Roosevelt apie tai nė kiek nepaiso, jis žino, kad kalėjiman jo nesodins. Jam tik 
rupi, ar bus jis trečią sykį prezidentu. Jeigu jam tas nenusiseks, jis mano ir vėl važiuo- 
i Afrikon. Šitas paveikslėlis parodo, kaip dabar Roosevelt išrodo.

G. T.
AVorcester, Mass.

Petro Armino Teatrališka 
kuopa, kuri jau kelis kartus 
buvo ant scenos, 19 d. lap
kričio statys 4 veikmių dra
mą “Alkani Žmonės.” Gir
dėjau, kad visas pelnas ski
riamas to veikalo autoriui, 
K. Jasiukaičiui. įžanga bus 
tik 25c. Visuomenė turėtų tą 
vakarą visomis spėkomis pa
remti, kad sušelpti vargin
gam padėjime esantį musų 
veikėją. Todėl 19-d. lapkri
čio tegul visi ateina Į Beaver 
Hali, 9 Bartlett st.

Barbės Vaikas.
Baltimore, Md.

Nors nereikalavom nuo sa
vo klebono jokių užsakų, bet 
kadangi jis mus apšmeižė iš 
savo šventų lupų šlykščiais 
žodžiais, tai negalima užty
lėti nieko neatsakius; - nors 
neminėjo nė vardo, nė pra
vardės, bet visgi tas šmeiži
mas aiškiai adresuotas į mus, 
kadangi niekas iš lietuvių 
šiuom tarpu neėmė šiiubo ne- 
prigulmingoj lenkų bažny
čioj, apart I. J. 29 d. spalių 
musų guodotinas avelių tė
vas savo nuobodžioj pasakoj, 
apart kitų pliauškimų, štai 
ką išbliovė: “Katrie priėmė 
šliubą nezaležnoj lenkų baž
nyčioj, yra paleistuviai, nes 
tokis šliubas nieko nevertas, ir 
jeigu neateis į savo bažnyčią 
paimt antrą šliubą, gyvens 
kaip katė su šunim, paskui 
tokių laukia pragaro vartai.” 
Nora toki pliauškimai mums 
tiek reiškia, kiek ratų barš
kėjimas, bet girdint tokius 
žodžius ne vietoj kalbant, 
koktu darosi ir kaista veidas 
nuo ausų iki nosies, kada iš 
dvasiškų lupų pilasi ant ne
kalto žmogaus tokios sutros. 
Išspiaudęs viską, ką tik savo 
kunigiškoj tulžij turėjo, ir 
pasiuntęs neištikimas sau y- 
patas pragarai į nasrus, ma
tomai pasijuto kiek lengviau 
ant širdies, ir traukė rimtai 
savo pasaką toliau

Guodotinas kunige, vadi
ni save Kristaus ypėdiniu, o 
už 5-kis ar 10 dolerių, ku
rių pačiam neatnešė už šliu
bą. šmeiži žmones! Kristus 
paliko 99-nes aveles ir ėjo 
jieškoti vienos paklydusios, o
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pats siunti tokią į pragarą. 
Taip,/ guodotinas avelių tė
ve, sakai, jog laukia mus 
pragaro vartai, bet kokie 
vartai tamistos laukia? Ar 
kunigas gali faktais paremti 
savo pamokslą? Ar gali da- 
rodyt paleistuvystę? Ar gi 
kunigas manai, kad visur 
taip yra, kaip jųsų kleboni
jose? Bet neilgai taip bus...

Kazys Šnipas.

Worcester, Mass.
Mus kunigėlis parengė sa

vo naudai viešus šokius. Pa
rėjęs nuo šokių rado išmuštą 
langą. Tuoj užsipuolė ant 
vieno nekalto žmogaus F.R., 
buk tai jis buvęs laike ba
ldaus kunigui neprielankus ir, 
žinoma, gavo daug ir liudy
tojų. Ant rytojaus jis nusi
dangino pas F. R. j namus, 
kur buvo viena jo moteris, 
tik 2 dieni po kūdikiui, ir 
pradėjo ten tokį pamokslą 
sakyti ir visaip keikti, kad 
moteris neišpasakytai persi
gando. Išsikeikęs pasakė, 
kad duotų jam $13 už stiklą, 
kuris lėšavo 15 c., ir busią 
viskas gerai. Vyras pargrį
žęs iš darbo rado moterį taip 
išgązdintą, kad turėjo šaukt 
gydytoją. Kunigas nesu
laukdamas atnešant $13, pa
davė teisman, nusivedė kelis 
liudininkus ir pats prisiekė 
teisme, kad F. R. išmušė jo 
langą, bet pašaukus liudinin
kus, nė vienas negalėjo to 
darodyti. Kada pradėjo 
klausinėt patį kunigą, tas 
taipgi nieko daugiau negalė
jo atsakyti, kaip tik: “my 
brok, my brok.” Ir F. R. Ii- 
ko išteisintas. Iš to tik aiš
ku: kunigas norėjo įkasti 
žmogų. Tai reiškia turbut: 
“mylėk artimą savo, kaip 
pats save?” o gal — “atleisk 
mus kaltes, kaip męs atlei
džiam jumis.”

Dabar F. Rutkauskas pa
davė į Grand Jury už išgąz- 
dinimą moteries ir sugaišini
mą laiko. P. S.

Phillipsburg. N. J.
Šis miestukas guli kalnuo

toj vietoj, ant kranto upės 
Delavvare. I jį sueina kelia- 
tas geležinkelių. Gyvenimas 
čia nesmagus, ypač pietinėj 
dalyj, nes labai daug dūmų 
ir smarvės.
Čia yra 3 geležinės liejyklos, 

keturios šilkų audinyčios, 
kuriose dabar darbai eina ge
rai, ir iš kitur geri audėjai 
atvažiavę darbą gauna.

Čia turiu mintiję audekli
nę po vardu “Mauchline 
First Šilk Co.,” apie kurią 
noriu biskutį plačiau pabriež- 
ti, nes manau, kad tas dar
bininkams žingeidu žinoti.

Dirbtuvė yra visai mažiu
kė, tik 28 mašinos, bet dirba 
per apskritą parą, tai yra, 
dienomis ir naktimis. Spalių 
26 d. čia priėmė naują audė
ją; nekurie iš senųjų audėjų 
tuojaus pažino, kad jis yra 
skebsas (streiklaužis), dirbęs 
“Standart Co.” šilkinėj laike 
streiko 1908 m., ir tuoj ant 
jo visi pradėjo žiūrėti su ne
apykanta. Spalių 27 d. po 
pietų visi audėjai susėdo prie 
durų ir nė vienas neina austi; 
reiškia, sustreikavo. Darb
davys išėjęs klausia, kas yra, 
kodėl neinate dirbti? Ant to 
jam atsakyta, kad čia randa
si vienas “streiklaužis,” ir 
męs norim, kad jis tuojaus 
butų prašalintas. Bosas su-

T1IE Iio.YP»X TkaVEI.Ek”

KELEIVIS.

Nepaprasta proga Chica- 
giečiams.

mums žino- 
neprisilaikė 
Ir kas iš to

Kodėl musų žmonės sveti- 
mon šalin atvažiavę skursta 
ir vargsta? Kodėl jie esti 
menkai apmokami? Kodėl iš 
jų visi tyčiojasi?

Ant šitų, o ii' daugelio ki
tų klausimų 1-mos “Aušros” 
kuopos Apšvietos Komisija 
bandė atsakymus duoti: sten
gėsi išrasti būdą pagerinti 
lietuvių padėjimą Ameriko
je, ji ir pasiryžo padaryti, 
ant kiek įstengs musų gyve
nimą šviesesniu, linksmesniu 
ir daugiaus ko žadančiu. Vai
sius jų mąstymo yra—vaka
rinė mokykla.

Visiems yra jau žinoma, 
kad “Lithuania” Kliube, 
3149 S. Halsted St., atsida
rė mokykla, pirmutinė savo 
rųšies Amerikoje. Ji yra 
pirmutinė todėl, kad ji turi

• tą, ko nė viena kitų lietuvių 
; mokykla Amerikoje nėra tu
rėjusi : sistematiškai išdėsty
tus kursus.

Iki šiol visos 
mos mokyklos 
jokios sistemos,
išėjo? Išėjo vien neužsiga- 
nėdinimas iš pusės mokinių 
bei įsteigėjų.

Kunigai žodžiu ir raštu kovoja su socijalistais ir laivamaniais,kam tie naikina paskleistus tarp žmonių jų prietarus. 1-mos “Aušros” kuopos 
Jie pramanė pragarą ir įkalė žmonėms nuomonę, kad pasaulis pilnas velnių, kurie rodosi pavidale visokių šmėklų ir apšvietos komisija suprato, 
baidyklių. Šitas paveikslėlis aiškiai parodo, kaip nelaimingas tas žmogus, kuris įtikėjo į velnią. Jis nieko daugiau kad pirm visko turi būtinai 
nemato, kaip tik šmėklas ir šmėklas. O tas padaro jį dvasišku kankiniu; tas suparaližuoja jo smegenis, užmuša jo įvesti sistemą.
protą ir tokiu budu stabdo visą progresą. Sistemą įvedus, kilo kitas

------------------------------------------------------------------------------- ================= nemenkesnis klausimas: ge
te, M. Rainiutė, S. Yasilio- rų, gabių mokytojų. Ir čia 
nis ir J.Žvirblys po 50 c.; J. buvo nemažai mąstymo pa- 
Kokolas 26c.; M.Kirkilas, A. įdėta, nes žinodama, kaip 
Suopas, J. Rainys, A.Palilio- svarbu kiekvienai mokyklai 
nis, F. Palilionis, J. Straka- 
laitis, J. Klikunas ir M. Mu
rauskas po 25c.; A. Kokolas 
20c.; J. Palilionis 11 c.; B. 
Charna ir M.Knizikekevičius 
po 10 c. ir M. Yasilionis 8 c.
Viso $5.85.

asmenų su viršum, tame tar
pe ir apie septynios mergi
nos. Gražus būrelis!

Mokyklėlė atsidarė lapkri
čio 3 d. Mokestis nutarta: 
15c. į sąvaitę vyrui,5c. mergi
nai. Tas reikalinga užlai
kymui kambarėlio ir moky
tojo. Mokytojum apsiėmė 
p. J. V. Liutkauskas.

balsuokite už demokratą! 
Užklausus, kodėl už demo
kratą, atsakymas buvo, kad 
jie pinigų daug turį. Bet ne
nurodė, ką tie piniguočiai 
mums duoda: jis užmiršo,kad 
tie piniguočiai vaišina mus 
lazdomis, kada męs' norime 
sau būvį pagerinti. Toliaus

Mo- da keliatas nurodinėjo de- 
kinama tris vakarai sąvaitėj: mokratų gerumą, bet gaila 
panedėlij, utarninke ir pėt- ir vietos laikraštije jų pami- 
nyčioj nuo 7:30 iki 9:30. Mo- nėjimui. 
kykla randasi po No. 515
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Drau-
Visas

turėti tinkamus mokytojus. 
Apšvietos komisija paskyrė 
tiktai tuos, kurie turi reika
lingą prisirengimą, atsakan
tį gabumą ir palinkimą mo
kytojauti naujoje, daug ža-

Atėmus 5c.per- dančioje mokykloje: aritme- 
siutimo lėšoms, lieka pasiųs- tikos skyrių ves mokytoji! se
tą $5.80. minariją baigęs p. J. Jonikis;

Aukavusiems ištariame šir- algebros ir geometrijos — p. 
dingą ačiū! _ K. Mikolaitis, B. S.;angliš-

S.Y. ir F.P. kos kalbos—p. Šliakys, mo-
Pinigai priimti ir nevilki- kinys teisių fakulteto North- 

nant bus išsiųsti. Red.
Plymouth, Pa.

Darbai jau eina gerai ir iš 
kitur pribuvus nesunku gaut.

Spalių 30 d. vietinis cho
ras buvo parengęs prakalbos; 
kalbėjo A. Antonovas. Cho
ras padainavo keliatą dainų. 
Žmonių buvo į 200. Susirin
kimas buvo labai gražus, tik 
pora svečių iš ~------- «----- . . .
buvo pradėję kelti betvarkę, ^^.:1!?!?U
bet tuoj likos sudrausti.

F. Navikas.
Detroit, Mich.

Spalių 9—10 L. S. S. 116 trokštate pasiekti ko augš- 
kp. surengė prakalbas. Kai- tesnio, jeigu norite įgyti ap
dėjo K. Šeštokas. Kalbėto- švietimą, kuris jums nebuvo 
jas publiką užganėdijo, tik pirma prieinamas,jeigu trok- 
dviem girtuokliams kalba štate pakelti save iš skurdo 

ir vargo, tai neatidėliokite, 
bet tuoj ateikite užsirašyti į 
šią naują įstaigą.

Šitoje mokykloje rasite 
pilną užsiganėdinimą, nes 
mokykla yra sistematiškai 
sutvarkyta, mokytojai savo 
šakų ir mokymo budo žino
vai, pagalios'iš pinigiškos pu
sės mokykla yra visiems pri
einama.

Užsirašyti galima jeib ko
kį vakarą (išskiriant utamin
ką) nuo 7:30 iki 9:30 kliubo 
svetainėj, 
street.

kykla randasi po No. 515 Išskyrus 4 socijalistus, visi 
Hudson st. ir kampas W. nutarė balsuot už demokra- 
lOth st., N. Y. Citv. Butųitus. Nebūtų įstabu, jei taip 
geistina, kad kuoskaitlingiau- 
siai lietuviai lankytų tą mo
kyklą; duris atdaros kiekvie
nam. Neprošalį bus pami
nėjus, kad “Lietuvių Ukėsų 
Politikos Kliubas” surengė 
prelekciją, kuri bus skaityta 
20 d. Lapkričio (November), 

i nedėlioję, nuo trijų po pietų, 
po No. 515 Hudson st ir 
kampas W. lOth st. (kliubo 
ruimuose); skaitys p. P. Nor
kus, temoje “Velnio Histori- 
ja.” Jau pats antgalvis daug 

i pasako. Butų geistina, kad 
susirinktų kuodaugiausiai, į- 
žanga dykai. Kas iš musų 
“velnio” neminėjom? Kiek 
daug juo bauginama? Bet 
kad arčiau su juo susipažinti, 
ateikit ant paskaitos, nes 
mažai kas apie jį težino.

Varguolis.

Montello, Mass.
Lapkričio 6 d. Lietuvių U- 

kėsų Dr-stė buvo parengus 
diskusijas kaslink rinkimų 
miesto ir valstijos viršinin
kų. M. K. Jokavonis nuro
dinėjo, kad reikia balsuoti už 
demokratus, nes tai esą ge
riausi darbininkų reikalų ap- 
ginėjai. Daugumas tam prie- 
šinos, nurodinėdami, kad 
reikia balsuot už socijalistus, 
nes demokratų ir republiko
nų partijos susideda iš kapi
talistų, kurių reikalai prie
šingi reikalams darbininkų. 
S. Krimas atsistojęs sušuko:

grįžo į dirbtuvę. Po minu- 
tos išeina ir sako: “Eikite 
dirbt, jis eina namo. ”

Darbininkai laimėjo. Ne
naudėlis prašalinta! Lai bū
na šuniui šunies likimas! 
Draugai ir draugės darbinin
kai, visur ir visados taip elg- 
kimės, o greitu laiku panai
kinsime šį netikusį kapitalis
tišką surėdymą. Lai gyvuo
ja tarp musų vienybė ir soli- 
dariškumas!

Lietuvių čia randasi pusė
tinas būrelis, bet nieko jie 
naudingo neveikia, 
gystės jokios nėra,
jų užsiėmimas, tai kazyria- 
vimas ir girtuoklystė, ypač 
po pėdės ir subatvakariais. 
Daugumas lietuvių vadinasi 
“bajorais”, ir net su pasidi
džiavimu “pšiakrev” kalba 
poniškai; mat, jiems rodosi, 
kad lenkiškai kalba, tai jau 
ir ponai. Apie mokslą, po
litiką ir darbininkišką padė
jimą nė neužsimink, tuoj ta
ve išjuoks ir bedieviu išva
dins. Pirmeiviškų laikraš
čių ir į rankas bijo paimti,
nes, girdi, jie žmogų iš ke-i 
lio išveda, o juos rašo ištvir
kėliai. Ne tik vyrai tokie, 
bet ir merginos negeresnės. 
Sako, kurie streikus kelia ir j 
ant kunigų kalba, tai blo-' 
giausie žmonės: po mirties 
tiesiok į pragaro gelmes ei- j 
šią. Gėda jums, merginos, 
geda taip kalbėt! Pačios ne
suprantate, o supratingesnių! 

1 patarimų neklausote.
Vargšas Darbininkas.

New York City, N. Y.
Šį rudeni “Lietuvių Ukėsų ■ 

Politikos Kliubas” sumanė į- 
kurti vakarinę mokyklą ang
liškos ir lietuviškos kalbų;: 
prisidėjo dar trįs kuopelės 
prie šio darbo. Spalių 29 d. 
buvo parengtas “linksmas 
vakarėlis” tos mokyklos nau
dai, nuo kurio pelno liko $90 
su viršum. Laike vakaro 
užsirašė norinčių mokintis 50 ■

padarytų vieni tik krautuv- 
ninkai, bet gėda ir girdėt, 
kad ir socijalistas, 17 kuopos 
narys, T. Kubilskis, kėlė ran
ką už demokratą.

Beje, čia susitvėrė spalių 
23 d. L. L. S. 18 kuopa, kuri 
lapkričio 13 d. parengė pra
kalbas. Kalbėtojum bus F. 
J. Bagočius. |

Taipgi neprošalį bus pami
nėjus, kad visos vietinės drau
gystės nutarė susivienyt ir 
pastatyt visuomenišką sve
tainę, ant kurios yra jau su
rinkta $2.000 suviršum.

Darbai čeverykų dirbtuvė
se eina blogai, o kitoniškų 
darbų čia nėra. Pragyveni
mas labai brango.

K. Stogis.
Binghamton, N.Y.

Spalių 30 d.pas draugą M. 
Kirkilą buvo krikštynos, per 
kurias dr-gas F. Palilionis su
manė parinkti aukų tiems, 
kurie yra kankinami už lais
vę Rusijos kalėjimuose. Tam 
sumanymui pritarė kiti drau
gai ir tapo sumesta $5.85.

Kadangi čia gyvena didžiu
ma lietuvių nuo Panevėžio a- 
pielinkės, tai ir aukas nutar
ta paskirti Panevėžio kali
niams. Tuo tarpu tie pini
gai liekasi pasiųsti “Kelei
viui”, kuris teiksis persiųsti 
į Lietuvą-Panevėžį.

Aukavusiųjų vardai: R. 
Tinkunas $1.00; N. Kirkilai-

wertern Universitete; lietu
vių kalbos—p. K. Jurgelio
nis, žinomas literatas; brai
žymo—p. K. Gugis, lankąs 
Armur’o Institutą.

Pilnas mokyklos kursas tę
siasi penkias dienas į sąvai- 
tę (išskiriant utaminką) nuo 
7:30 iki 9:30 vakare.

Tie, kurie neįstengs lanky- 
*iTĖdvardšviDe ? visus kursus: B3’" užsi.r?‘

budu gaus progą prasilavin
ti patinkamoje kokioje šako
je už mažą kainą.

Taigi, viengenčiai, jeigu

nepatiko ir ėmė kelt army- 
derį, už ką ir buvo per duris 
išsiųsti. Aukų surinkta $9.49.

Šiuomi tarpu čia yra du 
knygynai; vienas socijalistų, 
antras laisvamanių. Nese
niai susitveręs Natūralizaci
jos Kliubas taipgi prisidės 
prie apšvietos platinimo, tik 
da neturim konstitucijos. 
Todėl meldžiam kitų miestų 
lietuvių, kur panašus kliubai 
gyvuoja, kad malonėtų pri
siųsti mums savo konstituci
ją dėl pavyzdžio šitokiu ad
resu:

F. Šugždukas 
368 Champlain st.

Detroit, Mich.

3149 S. Halsted

V. Mišeika, 
J. Ilgaudas, 
Šernas, _

“Aušros”
Apšvietos ______ T
Komisija: Keistutis Šliupas, 

įKl. Jurgelionis,



s.

KELEIVIS.
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

—Maike, tu vis man pasa
kodavai, kad socijalistai ne
klaidingi, o pažiūrėk, ką apie 
jus rašo “Katalikas” pasku
tiniame numerije! Net šiurk
štų darosi...

—Rašyt, tėve, galima vis
ką. Juk popiera kantri, ant 
jos gali tept, kas tik ant sei
lės užeina. Bet vieni tik žo
džiai, kad juose ir visa tul
žis butų išlieta, nieko da ne
reiškia. Kad parodyt keno 
klaidas, reikia faktų.

—Tenai yra ir faktai. Tau 
parodyta kaip ant delno, kad 
jus griaujat katalikybę.

—Kad katalikybė griūva, 
tai ne socijalistu kaltė. Aš 
jau nesykį tau aiškinau, kad 
mokslas ir ilgas tyrinėjimas 
parodė, jog gamtoje nieko 
nėra amžino. Joje nuolat 
viešpatauja judėjimas, nuo
lat daros permainos. Kas 
mokinosi žemės istorijos, tas 
žino, kad išpradžios ant jos 
buvo ir augmenįs visai kilo
ki, ir gyvūnai nepanašus į 
šiandienius, net ir pats že
mės paviršius priėmė kito
kią išvaizdą.

—Bet tas, vaike,* neturi 
nieko bendro su socijalistais 
ir katalikybe.

—Taigi, kaip keitėsi ant 
žemės visa gyvybė, taip kei
tėsi su ja žmonės ir jų pap
ročiai. Iš pradžios jie gar
bino vandenį, ugnį, saulę, 
perkūną ir daug, daug kito
kių daigtų. Ant galo atsira-. 
do krikščionybė ir nekurie 
paliko jos pasekėjais. Krikš
čionybė skelbia, kad žmogus 
numiręs pereina į kitą pasau
lį, kur niekas jau nemiršta. 
Ilgai žmonės į tokias pasa
kas tikėjo ir daugelis šiądien 
da tebetiki, bet pažangesnis 
protas jau netiki. Taigi aiš
ku, kad kaip viskas pasauli
je mainosi, taip mainosi ir ti
kyba. “Katalikas” ir jo 
sądarbininkai gali kaltint už 
tai socijalistus, bet kas pažįs
ta nors kiek gamtos istoriją 
ir istoriją žmonių, tas iš to
kių aklų “Kataliko” tvirtini
mų visuomet nusijuoks.

—Kad tu, vaike, tuoj pra
dedi apie istoriją kalbėt. Ką 
čia gali su tuo istorija turėt? 
Čia klausimas eina apie šian
dieninį gyvenimą; klausimas, 
ar socijalistai dorai elgiasi 
griaudami tikėjimą, ar ne.

—Vz tu savo litaniją at
kartoji. Aš tau nurodžiau,

kad istorija liudija, jog pa- 
saulije viskas mainosi. Žmo
nės vis eina prie augštesnės 
civilizacijos, nuverčia nuo 
sostu despotiškus karalius ir 
įvykdo republikas. O ar tu 
manai, kad visą tą padaro 
socijalistai? Ne, tėve. Gy
venimas prie to žmones pri
verčia. Paimkime pavyz
džiui Portugaliją. Šalis te
nai katalikiška. Bažnyčių 
daugiau negu mokyklų; ant 
50 žmonių išeina beveik vie
nas kunigas. Gyvena jie per
tekliuje, geria, valgo, ko tik 
ju širdįs geidžia, o žmonėms 
liepia pasninkaut, dirbt ir 
melstis. Ir ilgai žmonės mel
dėsi, ilgai jie skurdo, ilgai 
pasnikavo, o gyvenimas ju 
darėsi sunkesnis ir sunkes
nis. Pasibaigė ant galo žmo
nių kantrybė ir visa Portu
galija sukilo kaip vienas vy
ras prieš savo prispaudėjus.

—Palauk, Maike, o kas 
,Portugalijoj revoliuciją sukė
lė, jeigu ne socijalistai?

—Tas tiesa, socijalistai 
pridėjo prie to visas savo pa- 
jiegas. Bet ar už tai galima 
juos kaltint? Juos reikia pa
girt. kad prašalino žmonių 
prispaudimą. Bet jei gyve
nimas nebūtu prie to prispy
ręs, keli socijalistai nebūtu 
tą padarę; o pagalios juk ir 
socijalistus neatnešė vėjas 
nuo mėnulio; juos taipgi pa
gimdė gyvenimas.

— O kodėl manęs gyveni
mas nepagimdė socijalistu?

—Nesigirk tuomi. Tas rei
škia, kad tavo protas dar 
taip toli nuo progreso atsili- 1 
kęs, kaip “Kataliko” rašėju. 
Tu nepažįsti politiškos ekono- i 
mijos, nepažįsti gyvenimo;: 
tau rodos, kad pasaulije vis-' 
kas turi stovėt ant vietos,; 
kaip dvokiantis baloj vanduo. 
Bet ištikrųjų taip nėra, nes 
tas priešinga gamtos įstaty
mams. Laikas viską permai
no, o tau rodos, kaip taip ne
turi būt, kad tai padaro so
cijalistai.

—Tu, Maike, manęs taip 
nebark. Gali būt, kad aš ir 
apsirikau, bet kad socijalis
tai niekina tikėjimą, tai tu 
užginčyt negali.

—Ne, tėve, tikėjimo męs 
neniekinam. Męs apginam jį.

—Meluoji, vaike. Tu pats 
anuomet man sakei, kad 
žmogus iš beždžionės paeina.

—Tas nereiškia, kad aš

kia ypatybe, kad švedu ka- 
nuolės neėmė vienuolyno sie
nų. Lenkija papuošė tą pa
veikslą auksu ir brilijantais, 
o žmonės iš visu pusiu tūk
stančiais kasmet keliaudavo 
tenai pasimelsti ir vis nešda
vo aukas.

Bet štai pasklido pernai ži
nia, kad nuo stebuklingojo 
paveikslo likos pavogtos vi
sos brangenybės. Pakilo bai
sus triukšmas. Kas tai ga
lėjo būt per vagįs, kurie iš
drįso vogti taip šventus daik
tus ir nesuakmenėję galėjo 
pasislėpti? Policija spėjo vi
saip, o dvasiški ja viską su
vertė ant socijalistu ir bedie
viu... .

Ir vagiu nesusekta.
Į Čenstakavą vėl pradėjo 

plaukti aukos papuošimui pa
veikslo. Pats popiežius at
siuntė naują labai brangią 
suknelę. Ir viskas pradėjo 
skęsti užmiršimo bangose.

Bet štai neseniai vienoj u- 
pėj patėmyta, kad iš van
dens stūkso išsikišęs galas 
sofos, kurią tuojaus ir iš
traukta iš vandens. Bet sofa 
pasirodė ne tuščia. Ji buvo 
apsiūta ragožėmis, o viduri- 
je užsiūtas lavonas, 
ragožių atspaudos, policija 
susekė, iš kur jos pirktos, o 
tenai dasižinojo, kad jas pir
ko “tėvas” Damazas, vienas 
iš Čenstakavos stebuklingo
jo klioštoriaus vienuoliu. To
kiu budu išsiaiškino, kad la
vonas išeina iš klioštoriaus. 
Prie to da pasirodė, kad toji 
sofa paimta iš kun. Damazo 
buto. Ir Damazas suimtas 
prisipažino prie žmogžudys
tės. Nužudvtasai žmogus, 
tai buvo paties kun. Damazo 
pusbrolis. Jis padėdavo “tė
vui” Damazui išleisti svietan 
vogtus nuo paveikslo daik
tus. Tokiu budu išsiaiškino, 
kad “stebuklingąjį” paveik
slą apvogė ne socijalistai, ir 
ne bedieviai, bet patįs kuni
gai.

Kun. Damazas ilgai jau 
buvo gyvenęs su svetima mo- 
tere—Helena Krzyžanovska, 
bet paskui ją išleido už savo 
pusbrolio; prižadėjo duoti 

x gerą pasogą ir pats davė
Dar apie Censta = šliubą. Po vestuvių nauja- 

f vedis tuoj pareikalavo priža-
kavą. dėto pasogo, o jo negauda-

--------  mas, pradėjo grąsint kun. 
Garsi buvo Čenstakava ste- Damazui išdavimu jo vagys- 

buklingu Panelės šv. paveik- čių. Iškilo šventuose ru
siu, bet da geresnė paliko, muose karšti ginčai. Kun. 
kada tą paveikslą vienuoliai Damazas, matydamas, kad 
apiplėšė ir jokių stebuklų jis ištikrųjų tokiu keliu jo dar- 
neparodė. Dabar tik apie beliai gali išeiti aikštėn, pa- 
Čenstakavą ir kalbama. Kai- sikvietė į talką klioštoriaus 
ba apie ją bedieviai, kalba tarną, S. Zalogą, ir su juo 
kunigai: pirmieji daro sau iš nužudė savo pusbrolį. Įsitė- 
to juokus, o pastarieji teisi- mykit, kad tas viskas atsiti- 
na vienuolius. Daugiausiai’ko “stebuklingame” kliošto- 
rašo apie tai Lenkijos laik- riuje! Lavonas likos užsiu- 
raščiai, nes Lenkijoj ta 
“šventoji vieta” ir yra. Kle- 
rikališki laikraščiai “SIowo” 
ir “Rola” sako, kad tame 
kalta dabartinė laisvės ga
dynė. Priviso, girdi, visokiu ko apie tai nesakytŲ, įtikin- 
ištvirkėlių, socijalistu, lais- damas, kad tai yra “knygos,” 
vamaniŲ, pradėjo leisti savo o klioštoriaus gerovė ir Die- 
raštus, o tas ir privedė prie vo garbė reikalaujanti, kad 
to, kas dabar vienuolyne at- jos butŲ paskandintos. Pat- 
sitiko.------------------------------- sai gi kunigas Damazas pas

Čenstakava—tai žodis, ku- tardytoją prisipažino, kad 
ij dievoti žmonės mini tik di- teisybė, jis savo brolį kirviu 
džiausioje nelaimėje. Berei- užmušęs, bet išsyk tik primu- 
kalo jį minėti esą didelis šė, kad negalėtų rėkti, pas- 
“griekas.” Mat, ten randa- kui davė paskutinį patepimą 
si stebuklingas šv. Marijos ir grieku atleidimą, o tada 
paveikslas, kuris, laike ka- jau pribaigė (pasmaugė), 
rėš su švedais atsižymėjo to- Taipgi kunigas Damazas pri-

priešingas tikėjimui. Moks
las tą darodė ir aš tos nuo
monės prisilaikau. “Kata
likas”, žinoma, tiki, kad žmo
gus buvo sutvertas taip,kaip 
biblijoj pasakyta, o tu jo pri
siskaitęs manai, kad ištikrų- 
ju taip ir buvo.

—Ant-šito punkto aš nie- 
; kad su tavim nesutiksiu, vai
ke; aš nenoriu būt gorilos 
broliu. “Kataliko” rašėjai, 
matomai, taipgi tam priešin
gi-

—Atžagareiviai visuomet 
progresui priešingi. Kur tu 
girdėjai, kad kunigas per pa
mokslą aiškintu žmonėms bi
ologiją arba astronomiją? Jie 
draudžia parapijonams to
kias knygas ir į rankas pa- 

( imt. Bet kuo daugiau nuo 
žmonių jie slepia, tuo dau
giau žmonės Dradeda tuomi 

j interesuotis.
—Tu,vaike, kalbi kaip pa

prastas sočijalista’s,bet aš ži
nau, kad taip nėra. Aš skai
čiau “Lietuvoj”, o dabar tą

I patį ir “Katalike” radau, kad 
kunigai daug yra padarę 

i žmonėms naudos ir jus netei
singai užmėtinėjat jie tin- 
jginystę.

—Męs nieko nesakom ant tų, 
: kurie veikė ir veikia žmonių 
labui; męs nesakom nė tiems, 
kurie nieko neveikia, bile tik 
kitiems veikti nekliudo; bet 

(tokius, kurie ant kiekvieno 
žigsnio stengiasi pirmyneigą 
stabdyt, kurie prakalbas ar- 

į do, kurie per pamokslus kur- 
Į sto vienų prieš kitus neapy
kantą,—tokius męs visuomet 
j vadinsime blėdingais gaiva- 
I lais.

—Aš žinau, kad jus mokat 
(kaltint kunigus,bet tylit, ka- 
■ da socijalistai ką nors pada
lo. Štai “Katalikas” rašo, 
|kad. viena socijalistė daktarė 
i nuvažiavo į kitą miestą ir 
i paėmusi 50 dolerių, nors ke- 
j lionė kaštavo tik 10 dolerių, 
i Ar tai gražu?

—Aš nesakau, kad tai ge
rai, bet jeigu “Katalikas”, 
toks teisingas, kodėi jis tyli 
užsičiaupęs lyg oysteris, ka
da kunigas paima 50 dolerių 
už šliubą?

i

I

i

Pagal

tas i Damazo sofą, kurią jis 
pats išsivežė Į netolimą kai
mą ir ten įmetė ją į vandenį. 
Vežiką gi prieš Dievo muką 
prisaikino, kad niekam nie

[sipažino, kad mišioms sudė- 
jtų pinigų paėmęs apie 20 
(tukst. rb., bet drauge gailė
josi, kad popiežiui jį iškei
kus, negalės jau už tuos pi
nigus mišių atlaikyti. Pas
kui dar išsiaiškino, kad kun. 
Damazas jau seniai vogė die
vobaimingų keleivių ir kt. 
sudėtus ant mišių ir kt. pini
gus.—Kuomet kunigą Dama
zą Krokuvoj areštavo ir vežė 
kalėjiman, tai jisai labai dū
savęs, meldęsis, prieš įženg
siant kalėjiman persižegno
jęs. Kada kalėjime jam da
vė valgyti pasninko dienoj su 
mėsa, tai jis atsisakė ir pra
šė duoti su pasninku.

Toliau, pas suimtuosius 
kunigus-zokonikus Starčev- 
skį ir Olesinskį tarp kito ko 
rasta raktai nuo stebuklingo
jo paveikslo koplyčios. Tar
dymas dar parodė, kad ne 
tik kunigas Damazas gyveno 
su Elena Krzyžanauskaite, 
bet ir daugelis kitų vienuo
lių vedė paleistuvingą gyve
nimą, girtuokliavo, pinigus 

, visur mėtė. Pas miesto pa
leistuves rasta brangių ak- 

, menų nuo stebuklingojo šv. 
. Panelės paveikslo. Kai-ku- 

rios miesto moterįs (kitos 
iš jų atviros paleistuvės), ku 

, rios turėjo su vienuoliais susi- 
. nešimus, prasidėjus kratoms 

iš Čenstakavos pabėgo.
Po Vadavo užmušimo Da

mazas, kaip pirma, taip ir 
paskui tankiai lankydavosi 
pas savo Heleną Varšavoje. 
Toji jo mylima gyveno di
džiai puikiame, brangiais 
daiktais papuoštame bure. 
Kai zokoninkas Damazas pas 
ją atvažiuodavęs, tai ten bū
davęs toks užimąs kiauromis 
naktimis, kad kiti kaimynai 
kreipėsi prie tų namų savi
ninko, kad iškeltų tą gražią
ją ponią, nes šiaip nesą ra
mumo. Žinoma, jog skais- 
toji Helena mokėdavo links
mai pragyventi ir kuomet 
Damazo nebūdavo, ypatin
gai jei vieton paties zokonin- 
ko atsilankydavo jo tarnas 
Stan. Zaloga.

Ir taip gyveno ne “ištvir
kę socijalistai,” ne “Dievą ir 
dorą pametę laisvamaniai,” 
ne pirmeiviai, bet dievobai
mingi ir doringi mus dvasiš
ki tėveliai.

Kariumenė ir policija ap
supo klioštorių ir darė kra
tas labai rūpestingai: krėtė 
vienuolių kambarius, tarnau
tųjų gyvenimus, atplėšė grin
dis ir 1.1.

Pasirodė, jog ir kiti zoko- 
ninkai turėjo meilės ryšius 
su moterimis, nes tai liudija 
laiškai, ką rado policija zo- 
koninkų kambarius krėzda- 
ma.

Dideles pinigų sumas užti
ko netik pas pačius vienuo
lius (zokoninkus), bet ir pas 
j n tarnus.

Tegul tas atidaro tikin
tiems žmonėms akis ir tegul 
parodo, kuomi yra tie ste
buklingi paveikslai, kuomi 
vra klioštoriai, kuomi—kuni- 
gai.

Mums gaila, kad per tiek 
metų tie tamsus žmoneliai 
buvo taip apgaudinėjami, 
taip kvailinami ir be pasigai
lėjimo išnaudojami. Bet 
mums linksma, kad tas išėjo 
sykį aikštėn. Mums links
ma, kad patįs kunigai paro
dė, jog jie į tuos “stebuk
lingus” Marijų paveikslus

netiki, tik liepia tikėti žmo
nėms, liepia nešti jiems au
kas, melstis ir pasninkaut, o 
patįs prisivedę paleistuviu 
per naktis girtuokliauja ir 
juokiasi iš žmonių tamsumo.

Kun. Damazas dabar sėdi 
kalėjime, nuolat meldžiasi ir 
pasninkauja. Popiežius jį 
iškeikė, o iš teismo pusės 
jam gręsia mirties bausmė.

MUSU PAPROČIAI.

Nuo senų laikų užsilikęs 
musų įsitikinimas ir prisiri
šimas prie necivilizuotų ir 
primityviškų papročių, ku
riais męs žeminame akįse ki
tataučių netik patys save, 
bet ir visą lietuvių tautą* 
Pakol kalbėsime apie ypaty
bes jų nenaudingumo, nepro- 
šalį bus paminėjus (nors ir 
visiems žinoma), kokią jie 
veikmę bei įtekmę tarpe žmo
nių turi arba kaip jie yra at
itekami. Kiekvienas lietu

mis (su mažu išėmimu), norė
damas apsivesti, sukviečia 
visas savo gimines ir pažįsta
mus, priveža radžio po kelio
lika statinių, degtinės, o pra
sidėjus vestuvėms svečiai 
pradeda eit iš proto: šaukia, 
staugia... kaip kas tik išma
no! ir ant pragaro krašto 
stovėdamas (jeigu toks yra) 
negirdėsi to, ką išgirsi tokio
se vestuvėse.

Kitas vėl fanatiškas įpro
tis, tai pakasynos. Pasimi
rus kam iš tarpo savo šeimy
nos, netik tos šeimynos na
riai, bet visi giminės ir pažį
stami raudos ir šauks savo 
sielvartingais balsais taip, • 
kad ne vieno praeivio atydą 
patrauks į tą šalį, iš kur 
plaukia tos raudos, o da ge
riau, jei sustoję su kantičko- 
mis keli vyrai užtrauks lai
dotuvių giesmę... Be abe
jonės praeivis pamislys, kad 
čia kokios torturos atlieka
mos. Mano nuomonė, to
kios ceremonijos bei papro
čiai, kurie da iš tamsios se
novės yra užsilikę ir kuriu 
męs dar vis prisilaikome, mu
sų tautai yra nenaudingi ir 
juos būtinai reikėtų panai
kinti, o imti pavyzdį nuo a- 
merikiečiu.

Toki triukšmai, koki daro
mi per lietuvių vestuves, ar
ba raudos ir giesmės laike 
šermenų, pas civilizuotus 
žmones ne madoj. O jei męs 
norim skaitytis prie civizuo- 
tų, tai ir męs privalom pa
mesti tuos puslaukinius pa
pročius, nes jie daro mums 
netik materijališką, bet ir 
dvasišką blėdį.

J. D. Taunis.

Teisme.
Anglas advokatas taip įpy

ko ant savo lietuviško prie
šo Lopetkojo, jog išėjęs iš 
kantrybės sušuko:

—Aš manau, kad tamista 
esi didžiausias asilas, kurį aš 
bent kada esu nelaimę turė
jęs pasitikt.

—Tvarkos, tvarkos—sušu
ko teisėjas,—man rodos, kad 
tamista visai užmiršai, jog 
aš čia esu.

Patriotizmas.
Žydelis-aficierius: — Niu,

vyrai, muškit tam nepriete
liu, kol turit šūvių, kol bent 
viens iš jus yra dar gyvas, o 
kaip nebgalėsit, tai bėgkit, 
kaa gyvastį išnešt. Aš gi 
esu biskį raišas, tai pradėsiu 
tuoj.

Paršiuks iš Patvorio.

kaip nebgalėsit, tai bėgkit, 
kaa gyvastį išnešt.



A. V. Vasnelis.

Mėnesiena. į
(Pabaiga.)

Kadangi jis buvo apdovanotas paki
lia dvasia, tokia dvasia, kokia turėjo pri
gulėti aniems sapnoriams-poetams, bažny- i 
čios tėvams, jis pasijuto staigu patrauk- i 
tas, pajudintas didžios ir iškilmingai-blai- | 
vios blykštveidės nakties grožybės.

Jis pradėjo giliai kvėpuoti, gerdamas 
orą taip, kaip girtuokliai geria savo vyną, 
ir ėjo palengvėlia nustebintas, nudyrin
tas, kuone užmiršęs savo giminaitę.

Išėjęs į atvirą lauką, jis sustojo apsi
žvalgyti po visą lygumą, aptvinusią švel- i 
nia šviesa, paskendusią taip meilioje ir 
alsinančioje giedrios nakties grožybėje.

Kiekvienoje akimirkoje varlės lei- i 
do į erdvę savo metališkus kvarksėjimus, 
ir tolimos lakštingalės maišė su mėnesie
nos grožybe tą savo lengvią ir virbančią 
melioęliją, kuri sudėta yra besibučiavimui.

Kunigas ėjo tolyn, bet jo dvasia ris 
pjažėjo ir jis pats nežinojo dėlko. Jis jau
tėsi esąs apsilpęs ir staiga nuilsęs; jis tu
rėjo didelį norą prisėsti, apsistoti, pagar- 
binti.dievą visuose jo veikaluose.

Ten, žemai, sekdama vingius upelio, 
vyniojosi didelė jovarų eilė. Ant krantų 
ir aplinkui apdengdama visą vinguriuotą 
vagą su ypatinga šviesa, su permatoma ' 
uždanga, karojo skysta migla, balzganas 
garas, per kurį švietė mėnulio spinduliai 
ir kurį jie sidabrino bei blizgino.

Kunigas vėl apsistojo, perimtas iki 
dugno savo sielos stipriu ir augančiu grau
dumu. Ir abejonė, neaiškus nesmagumas 
pagavo; jis patėmijo,kad vienas iš tų klau- ; 
simų, kuriuos jis kartais užduodavo sau, 
pradėjo dabar gimti jame.

• Kodėl dievas tai padarė? Jeigu nak
tis yra paskirta miegui, besužiningumui, 
atsilsiui, visko užmiršimui, tai kamgi ji 
turėti! būti aaugiaus patraukiantesnė už 
dieną, saldesnė už aušras ir saulėlaidas? 
Ir šita viliojanti žvaigždė, poetiškesnė už 
saulę! ir taip mandagi, kad ji rodosi yra 
paskirta apšvietimui daigtų švelnesnių, 
paslaptingesnių, negu didysis šviesalas,— i 
kodėl jos užtenka apšvištimui visų šešė
lių? Kodėl mitriausis iš visų dainininkų 
neina miegoti, kaip kiti? Ir kodėl jis va
ro savo dainas drovinančioje tamsoje!

Kam šitas kykas (? Red.) tik pusiau 
užleistas ant šio pasaulio? Kam šitie šir
dies plasnojimai, tas sielos jausmingumas, 
kūno nuovargis? Kam šitas išplėtimas 
apgavysčių, kurių žmonija niekuomet ne
regi, miegodama lovose? Dėlko buvo pa
skirta šita prakilnioji regykla, šitas poezi
jos tvanas, paleistas iš dangaus ant žemės?

Ir abatas nesuprato nieko.
Bet štai ten, žemiaus, palaukėje, pa

sirodė du šešėliu, einančiu greta po sugaub
tu medžių skliautu žvilgančiose miglose.

Vyriškis buvo augalotesnis, savo ran
ka turėjo apglėbęs numylėtinės kaklą ir 
atvejų atvejais bučiavo jos kaktą. Juodu 
atgaivino staiga begyvį klonį, kuris ap
gaubė juodu, tarsi dieviškas rėmas, ty
čia tam tikslui patiektas. Juodu, rodėsi, 
buvo vienatinė pora, kuriai buvo paskirta 
šita rami ir tyki naktis, ir juodu ėjo ar- 
tynlink kunigo, tarsi gyvasis atsakymas, 
atsakymas per viešpatį ant jo klausimo.

Jis stovėjo, kaip baslis, visiškai per
galėtas ir su plasnojančia širdčia. Ir jis 
mislijo matąs čion tūlą biblijos pasaką,' 
kaip tai meilė Ruthos ir Boazo; matąs iš
sipildymą viešpaties noro vienoje iš tų re
gyklų, paminėtų šventose knygose. Jo 
galvoje pradėjo skambėti posmeliai gies
mių giesmės. Degantieji balsai, kūno 
šauksmai, visa geidulingoji tos poemos 
poezija, kuri dega švelnumu ir meile. Ir 
jis tarė pats sau: “Dievas regimai leido 
tokias naktis, kaip šita, kad idealu apvilk
ti žmonių rpeilę. ” Jis pasitraukė prieš tą 
porą, kuri vis dar ėjo ranka į ranką. Prie i 
to visko, tai buvo jo giminaitė; bet dabar 
jis klausė pats savęs, ar jis tik nesiprieši
nąs dievui? Ir ar dievas ištikro nedrau
džia mylėtis, jeigu jis apgaubia besimy- 
linčius tokia grožybe, kaip šita naktis?

Ir jis pabėgo susidrovėjęs, kuone su
gėdintas, tarytum jis buvo įlindęs į šventi- 
nyčią, į kurią eiti jis neturėjo tiesos.

Draugams ir Draugėms.
Kas vargti padės, o kas-gi priglaus, 
Ir kas, ko verki, ko liūdi, paklaus? 
Kas musų širdžių žaizdas suskaitys? 
Kas silpno žmogaus vargus pamatys? 
Kas meilės duris mums atidarys?
Kas sielos vargus toli nuvarys? 
Kas dvasią gaivįs, gyventi padės?
Kas meilia kalba kelionėj lydės? 

Tai niekas daugiau darbe nevaduos, 
Ir niekas varge jiegų nepriduos, 
Kaip tik tie draugai, kurie artimi, 
Kurie širdyje mums nesvetimi.

Tik mieli draugai, kad draugą atras, 
Maloniai užjaus, jo skausmą supras, 
Lyg broliai tikri jam ranką paduos, 
Ir naikįs kančias, iš vargo vaduos.
Tik draugės užjaus, mums laimę žadės, 
Tarp sielos kančių jos meiliai žydės, 
Svajonių duris mums atidarys, 
Juodąsias mintis toli nuvarys.

Tik meilę suprant tikrieji draugai 
Ir jaučia, kaip slėg žmoniją vargai; 
Liaudies reikalams jie aukas padės 
Ir darbo žmonėms darbuotis padės.

Šiauliai 15 (28)—X—10 Jovaras.

Pasaule.
(Eilės paaukotos Fr. Juškevičiui

ir kitiems Lawrence'o draugams viengenčiams.)

Pasaule aprūkus, tamsi ir miglota,
Atvėsusi niukso, lyg durnais užklota, 

O męs tarp tamsybių ugnies kibirkštėlės, 
Tarp tyrų apmirusių gyvosios vėlės.

. Męs liaudį uždegsim, audrą sukelsim, 
Tėvynę su garbe iš miego prikelsim;

Save paaukojam už ateitį naują,
Ir vedame kovą be Kardo,be kraujo.— 

Su mokslo galybe priešus pergalėsim, 
Gyvenimui pamatus storus padėsim.

Męs kibirkštįs esam ugnies degančiosios, 
Męs aukurą kursim pasaulės įflačiosios.

Pasėsim meilę tiesos ir gražybės
Ir skinsime, pjausime vaisių gausybes.

15 (28)—X—1910 ' Jovaras.

Kam?
Ir kam gyvenims reikalingas, 
Jei tvyska vieni tik purvai, 
Jei nedoros pilni rėvai,—
Jei jis perdėm kiaurai klastingas?...

Jei žmonės be širdies, jausmų
Už tiesą tau į veidą spiaus, 
Ir mušdami dar nuolat klaus: 
“Brolau, ar nejauti skausmų?...” 

Jei žmonės be pastovaus budo: 
Kur eina—jiems gerai visur... 
Sau tvirto tikslo jie netur...— 
Jie džiaugias’, jei nors darbą kliudo!

Likimas juos bedugnėn traukia 
Plačia gyvenimo vaga,
Su nepermatoma jiega,
Bet jie kasžin-ko stebis-laukia... 

Geriau jiems tinka badu stipt, 
Negu prie darbo eit-krutėt.— 
Seniai užmiršo jie mylėt... 
Tik ant silpnesnio brolio lipt... 
20—X—10 Aidas.

Svajone.
Štai tie sapnai, svajonės mano,

Štai laimė, rožės ateities,
Štai deivė ta, kuri atmaino 
Vaizdelį liūdną dėl akies.
Štai ji, dievaitė, mane šaukia
Jos aukurą vos degantį užžiebt; 
Jaučiu, širdis ten mane traukia, 
Aš noriu deivei atsiliept.
Užgaunu pirmą stygą kanklių, 
V; įėjimas liūdnas joje kįl,
Bet skamba kanklės —tolyn traukiu, 
Stygų liūdnumas nenutyl.
Štai deivė artinas prie manęs 
Ir tyliai šnabžda man žodžius, 
Ir balsas kanklių mano mainos— 
Jisai tai liūdnas, tai budrus.
19—VIII—08. V. Suširdis.

Paj ieškojimai
Pajieškau Jono Jonio. Paeina • * ! i' 

niaus gub.. Trakų pav.. Aleksandrov- 
skos vok. Daugų mostelio. Jis apvogęs 
žmogų pabėgę iŠ So Bostono 20 birželio 
palikdamas visą šeimyną dideliam var
ge. Minėtas Jonis 23 m amžiaus, nedi
delio ūgio, geho-ų p'aukų. 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 vyra, 
malonėkite duoti žin.ą šiuo adresu: 

Marijona Jonienė.
42 Silver st.. So Boston Mass

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

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

Pajieškau Teofilijas Dusevičiutės. ne
seniai iš Lietuvos, girdėjau, kad gyvena 
netoli nuo Bostono, rodos Nesvtone. Bu
siu labai dėkinga, kas suteiks man jos 
adresa.S 

Mare Baliukoniutė,
202 Silver st.. So. Boston. Mass.

Pajieškau Kazimiero Valandino ir jo 
moteries, kuri po tėvais vadinasi Fran- 
ciška Tamašauckaitė; paeina iš Kauno 
gub., Saulių pav., Gruzdžių miestelio. Jie 
prts ar kas kitas, teiksitės suteigti žinią 
ant šio adreso:

Broliai Balčiūnai.
P. E. Camp. 2, M’illapa. Wasb.

Pajieškau savo pusbrolio Juozo Ru
gio. paeina iš Suvalkų gub.. Naumiesčio 
pav., Lukšių valsčiaus, Vilkupių kaimo, 
6 metai kaip Amerikoj, pirmiau gyveno 
New Philadelphia. Pa , o vėliaus išva
žiavo Illinois valstiją. Jis pats ar kas 
kitas, malonėkit suteikti žinią ant šio ad
reso:

Juozas Orimas.
221Amesst., Brockton. Mass.

Pajieškau Kazimiero Savicko, paeina 
iš Skėtelių sodžiaus.girdėjau gyvena apie 
Bostoną. Meldžiu greitai atsišaukti.

J. P.,
361 South st.. Athol. Mass.

Pajieškau brolio Kazimiero Mažiukė- 
lio, paeina iš Kauno gub..Ukmergės pav. 
Tajienų vai.. Švekačiškių kaimo, 4 me
tai kaip Amerikoj, pirmiau jisai gyveno 
Allegheny, Pa.. Can Pece No. 7. Kas 
apie jį žino arba jis pats, teiksitės atsi
šaukti ant šio adreso:

Motiejus Mažiukelis,
10 O’Donovan st. Mc Kees Rocks. Pa.

Pajieškau savo gero draugo Antano 
Dambrausko, k- ris paeina iš Suvalkų 
gub . Vilkaviškio pav . Oškabalių kai
mo. girdėjau gyveno Scranton. Pa. Jis 
pats ar kas kitas teiksitės duoti žinią ant 
šio adreso:

Silvestras Jakubauckas.
Box 407, Steger, III

Didelis ir labai gražus

Halius!
Lietuvos Sūnų Draugystė C'atnbr dge. 

Mass pareigia laba didelį bal ų, kurs 
atsibus 24 d L pkričio (Noveml>er).1910 

I m., salėje MINOT HALL.68)|VV.Spring- 
i field st.. BOSTON, Mrss. Prašalę- 1 va- 
; landą po pietų ir trauksis iki vėlyba 
nakčiai. Todėl, malonus lietuviai ir lib- 

I tuvaitės. kaip vietiniai, taip ir aplinki
niai. malonėkite visi atsilankyti ant šio 
iškilmingo baliaus: bus visokių gėrimų 
ir užkandžių ir todėl tikimės, kad busi
te visi pilnai užganėdinti, Tikietai 
parsiduoda "Keleivio” redakcijoj ir lie
tuviškose krautuvėse pas P. Bartkevičių, 

■ 877 Cambridge st. ir pas S. Morkį, 719 
Main st., Cambridge. Mass Tikietus 
pasipirkite iš laiko, nes salėje nebus 
parduodami.

Nuoširdžiai visus užprašo atsilankyti

KOMITETAS.

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

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

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

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

Tikietų kainos: 25. 35, 50, 75 ir 81.00.
Po teatro balius su skrajojančia krasa.
Tikietus galima gauti: redakcijose 

“Lietuvos”, “Kataliko’’,“Amerikos Ži
nių” ir pas P.M. Kaitis. 1617 N.Ashland 
avė.. J. Ilgaudas ir P. Garmus. 1613 So. 
Halsted st. KOMITETAS, gt

BALIUS! BALIUS!
Didžiau ias a'tuntas metinis balius, 

kurį parengia Draugystė Lietuvos Duk
terų. So. Boston, Mass. At-ibus 23 Lap- 

I kričio (November). 1910 m., salėje Dah- 
i Igren Uall. kampas E ir Silver sts . So. 
Į Bostone. Prasidės 7:30 vai. vakare. Tai 
bus labai gražus pasilinksminimas, to
dėl visus nuoširdžiai užprašome atsilan
kyti. w KOMITETAS-

Draugysčių Reikalai

Iškilmingas Vakaras.
Chicagos Liet. Soc. Organizacijos iš

vien su Socijalistu Partijos Latvių Skv- 
rium rengia Muzikališkal-Dramatišką 
VAKARI Suimtoj, 19 d. lapkričio (Nov) 
1910 m , Pulaskio svetainėj, 1711-1715 

: So. Asbland Avė., arti 19-tos gatvės.
Pradžia 8 vai. vakare. įžanga ypatai 

I 25c. Programas bus įvairus. Dalyvaus 
kaip Lietuvių taip ir Latvių gabiausios 

< spėkos. Bus sulošta lietuviškoj kalboj 
melodrama “Jaunikis.” Duetą išpildys 
merginos81jps kuopos L.S.S. vyrų cho
ras dainuos dar negirdėtas lietuviškoj 
kalboj dainas, bus korneto, smuikos ir 
pijano solos ir deklemacijos. Tokį pat 
programą stato ir Latviai. Ant galo bus 
šokiai, kurie trauksis iki 3 vai. ryto. 
Platesnes programo žinias kas ir ką pil 
dys paduosim svetainėj. Užtad. gerbia
mi draugai ir visuomenė, męs jus nuo
širdžiai ir kviečiame atsilankyti ant mu
sų vakaro.

Rengėjų Komitetas.

Didžiausias Pirmas Balius! 
Pittston, Pa.

Liet. Muz kantų kuopa parengia iškil
mingą balių, kuris atsibus 23 Lapkričio 
(Nov.). 1910 m., ant svetainės pono A. 
Butkaus. 183 N. Main st.. Bus pui 
kiausi gėrimai ir užkandžiai. Kviečiame 
visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti, 
įžanga visiems už. dyką.

‘ KOMITETAS.

Dr-ste Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Towu of Lake, Chicago. III.
ADMINISTRACIJA:

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

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

Prot. rašt. K. A. Cziapas.
4136 S. Hermitage avė ,

Turtų sekr. Lconginas Jaugilis,
4606 S. Paulina st.

Kasierius •F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

Ant pardavimo.
Parsiduoda penkių ruimų namas ir 

akeris geros žemės puikioj vietoj. Prie
žastis pardavimo tame, kad savininkas 
išvažiuja į seną tėvynę. Norėdami dasi- 
žinoti, kreipkitės šiuo antrašu:

Augusi Jonson.
Summer st., Norwood. Mass.

Taipgi galite dasižinoti per P. J. Ba- 
bilą, 1018 \Vashington st.,Norwood,Mass.

Parsiduoda
rusiška pirtis su visais įtaisymais už 

•8700 ir namas su 6 kambariais, įnešantis 
820 kas mėnuo randos. Viskas sykiu par
siduoda už $4.500. Atsišaukit pas

M. Rusakovą.
f 77 Centre st., Brockton, Mass.

Parsiduoda Namas.
Geras mūrinis namas su 14 ruimų ir 

maudykle, labai gerai užlaikytas, netoli 
nuo Broadway. Labai geras įdėjimas 
turto. Atsišaukit šiuo adresu.*

Į 260 D st., So. Boston. Mass.

Reikalingas geras šiaučius
mokantis gerai rankų darbą prie taisy

mo čeverykų. Atsišaukti šiuo adresu: 
2O5*\V. Broadway. So. Boston, Mass.

Didžiausia So. Bostone lietu
viška Krautuve, kuri užlaiko

VYRI IR MOTERŲ 
Geriausius Čeverykus

Teatras, Koncertas ir Balius! 
Kensington, III.

L.S.S. 137 kuopa stato ant scenos IV 
veiksmių K. Jasiukaičio dramą “Alkani 
Žmonės”. Lošimas atsibus nedėlioj.lap
kričio 20d.. 1910 m.. Turner Hali, 168- 
-170 E. Kensineton avė., Kensington,III. 
Pradžia 6 vai. vakare Po teatrui bus 
dainos ir šokiai. Dainuos L.S.S. 81 kuo
pos choras. Taipgi yra kviesti vyrų cho
rai: latvių ir slovakų. įžanga 25.35,50 
ir 75c. vaikams 10c.

Apart to L. S. S. 137 kp. ant Naujų 
Metų toj pačioj svetainėj loš Br. Vargšo 
dramą “Žmonės” ir 'Uptono Sinclairo 
dramatišką vaizdelį “Vagys”.

Taipgi toj pati L. S. S. 137 kp. sulos 
“Kovoj už. Lapkričio 26 d. So< Chicagoj.

KOMITETAS.

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

TAMOSZAITIS ir YURGELIUNAS 
233 Broadway, So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Ukesų Draugystes 

nariams Springfield, III.
Sekantis mėnesinis ir bertaininis drau-| 

gystės susirinkimas atsibus kaip ir visa
dos 1-mą nedėldienį mėnesio Gruodžio 
4 d. 1910 m. ant 2 vai. po pietų, salėje : 
Allen’s. 631 E. IVashinton st. Kiekvie
nas sąnarys privalo į busiantį susirinki-I 
mą ateiti. Neatsiteisusius busime pri- j 
versti iš draugystės išskyrti. Kviečiame! 
ir naujus draugus į mus draugystę prisi-I 
rašyti. Maloniai priimam kiekvieną ‘ 
sveiką ir dorą lietuvį be skirtumo pa- 
žvalgų. (st;

Su pagarba L. U. Draugystės 
KOMITETAS.

Pranešimas.
Siuomi pranešame yisotr.s kuopoms ' 

Massachusetts valstijos Susivienijimo' 
Lietuvių Amerikoje, joir 33-čia kuopa 
So. Boston. Mass.. laikytame savo susi- j 
rinkime lapkričio 6 d.. 1910 m. nutarė ■ 
sušaukti apskričio susivažiavimą dėl 
perkratymo naujosios konstitucijos. 
Kuopos norinčios dalyvauti tame susiva
žiavime teiksitės sušaukt extra susirin-; 
kimus ir išrinkti delegatus į minėtą su- j 
sivažiavimą. Susivažiavimas bus lap
kričio 27 d,, 1910 m.. Lietuvių svetai
nėj 339 Broadway, So. Boston. Mass. 
Prasidės 10 vai. ryte Kuopos, kurios 
prisius savo delegatus teikitės įduoti 
mandatus su kuopos paliudijimu.

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

P. Latvinskas, J. Noviackas. J. G. I 
Gegužis, J P Raulinaitis ir J. Malinionis.

Dr-ste Lietuviška Tautiška 
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 

No. 1, Cgicago, III.
parengia labai gražų balių subatoj. 26 

lapkričio (Nov.), 1910 m., svetainėje J. 
Bieržinskio, 4600 Paulina st.. Chicago. 
III. Piasidės 7 va), vakare.

Garbus tautiečiai ir tautietės, malonė-' 
kito atsilankyti ant mųsų puikaus ba
liaus. nes čionai galėsite praleisi! link
smas valandėles. Bus puikiausia muzi
ka ir griož linksmiausius lietuviškus šo
kius.

Su pagarba KOMITETAS.

Vyrai ir Moterys!-

KALĖDOS JAU ARTINAS!
Geriausia ir parankiausia dovana Ka

lėdoms yra koks nors auksinis daiktelis.
Siuomi norim pranešt gerbiamiems lie

tuviams ir lietuvaitėms, jog turime ant 
rankų visųgeriausį ir visųpu i kiaušį rink 
lių auksinių daiktų visame Bostone.

Tavoms mųsų susideda iš geriausių 
čs-stai auksinių, sidabrinių ir nikelinių 

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

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

laikome geriausius lietuviškus agentus.
Ateikit ir pažiūrėkit į mus tavora Męs noriai parodysimo viską, 

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

Ateikit, o persitikrinsi!. Tel.: Main 4485-3.

WASHINGTON JEWELRY CO
387 Washington st., (vienais tropais angstyn) BOSTON, MASS* 
« —»1IH—...................- :n|IE i
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HUMORISTIKA

Nereikėjo ne daktaro.
—Na, kaipgi tavasis, kū

ma, ar taisosi?...
—Kur jis tau taisysis?! Va

kar palaidojau.
—Ar šaukei daktarą?
—Pats mirė.

giriose auga obuoliai, ir skin
ti juos niekas nedraudžia. 
Bet vos tik jie po du ar tris 
obuolius paspėjo paimti,kaip 
štai užklupo su lazda polic- 
monas. Seimyninkas, kaipo 
senas amerikonas ir apsipa
žinęs su tiesomis, pabėgo, o 
“burdingierius” ir suarešta
vo. Ir tie turėjo užsimokėt 
po $10 baudos. Bet policijai 
išdavė ir savo šeimyninką. 
Antrytojaus atėjo policmo- 
nas ir suareštavo šeimynin
ką, o kaipo senam ameriko
nui, reikėjo užmokėt $20. 
Tai matot, kaip brangus A- 
merikoj obuoliai!

F. R.

Besakei^ atsakymai. C

i

Aš.
Gražuolė, gudruolė iš ma

nęs mergina,—Tarytum ko
pūstu darželyj aguona,—Vai
kinuose žydžiu,vienok jų ne
myliu,—Bet kampan užlin- 
dus juos erzinu, tyliu,—Mat 
noriu vilioti sau tą tiktai vy
rą, Kuriam aš aukauju čia 
šitą satyrą. — Nors daugel 
vaikinų man bus pasitaikę, 
Mylėsiu tik vieną “Keleivio” 
tą Maikį.—Jis vienas tik tin
ka prie tokios esybės. — Čia 
briežiu tą juoką iš tikros tei- 
sybės.v

Maikio Mergina.

Klausimai su atsakymais,
Kuriuos kiekviena mergi

na privalo žinoti netekus var
do “gražiausis sutvėrimas.”

—Kas tu esi?
— Mergina.
—O kas yra mergina?
—Gražiausis sutvėrimas.
—Delko mergina sutverta?
—Dėlto, kad vaikinus er

zintų.
—O kas yra vaikinai?
—Protingiausi sutvėrimai.
—Dėlko jie sutverti?
—Dėlto, kad merginas my

lėtų, garbintų ir su jom ap
sivedę gyventų (nepamestų).

—O kaip galima dasižino- 
ti, kad merginos gražiausi, o 
vaikinai protingiausi sutvė
rimai?

—Dėlto, kad kas yra gra
žu, tas visiems patinka, o 
jeigu vaikinai merginas my
li, tai galima žinoti, kad jos 
gražios. O jie užtai yra pro
tingi, nes merginos to ver
tos, kad jas mylėtų.

—Kas merginoms yra rei
kalingiausia?

—Vaikinoliogija.
—O kas yra vaikinoliogija?
—Mokslas apie vaikinus.
—Iš kelių skyrių ta moks

lo šaka susideda?
—Iš trijų: 1) jauniausieji 

metai, kaip vaikino gražumą 
pažinti; 2) vidutiniai metai, 
kaip jo būdą ištirti, ir 3) pil- 
niausieji metai, kaip jį prisi
vilioti.

Maikio Mergina.

I

Gerb. “Kel.” Redakcija!
Meldžiu paaiškinti man že

miau paduotus klausimus:
1. Jeigu lietuvis gyvena 

prisilaikydamas laisvamany- 
bės tiesų, tai, žinoma, ima 
šliubą teisme; bet gyvenda
mas šeimyniškam gyvenime, 
kaip turi krikštyti savo vai
kus, tai yra,kaip vardą duoti?

2. Kodėl lietuviški kuni
gai, skaitydami šv. Mateušo 
evangeliją, aplenkia persky
rimą 13-tą, eilutę 55, šiuos 
žodžius: “Ar ne jisai cirinin- 
ko (dailydės) sūnūs? ar ne jo 
motina vardu Marija? ir jo 
broliai Jokūbas ir Jozės, ir 
Simonas bei Judas?” Taigi 
čia matome, kad Jėzus turė
jo 4 brolius, o pats buvo 5 
ir dar turėjo 2 seseris. Taigi 
kodėl jie tų žodžių neskaito?

3. Kodėl lietuviški kuni
gai savo gaspadines vadina 
seserimis?

4. Kodėl lietuviški kuni
gai taip stengiasi sudarkyti 
kovą ties Žalgiriu, kaip tai 
Milukas, Skripka ir daug ki
tų tokių?

Cicipick?

Krikštas yra tik vie- 
bažnytinis. Teisiško 

Jeigu žmogus

Iš Lietuvišku
Pūdymų.

Hudson, Mass. — Spalių 9 
d. gerai žinomas čia lietuvis 
A. S., pasiėmė du savo “bur- 
dingieriu” ir nusivedė j gi
rias parodyt, kaipo “grino- 
riams,” kad Amerikoj net ir

Atsakymas:
1.

nas- 
krikšto nėra, 
nenori savo vaiką krikštyt,
tai niekas jį prie to priverst 
negali. Vaikas lygiai gerai 
auga be krikšto, kaip ir su 
krikštu. Mums daug yra ži
noma lietuvių, kurių vaikai 
auga visai nekrikštyti. Var
dą galima duot tokį, kokis 
patinka.

2. Jeigu kunigai, skaity
dami evangeliją, praleidžia 
Kristaus broliij vardus, tai 
reiškia, kad žmonės nepriva
lo žinot, jog “nekalto prasi
dėjimo” Marija apart Kris
taus turėjo dar ir daugiau 
vaikų.

3. Gali būt ir sesuo pas 
kunigą už gaspadinę, bet 
tankiausiai jie mėgsta sveti
mas, o jei tokias kartais pa
vadina seserimis, tai tik dėl
to, kad... dora to reikalauja.

4. Kad kunigai yra ab
soliutiškai priešingi paminė
jimui Žalgirio mūšio, tai to 
pasakyt negalima. Dauge- 
lije vietų kunigai patįs tą pa
minėjimą surengė, o kaip 
kur, pavyzdin Bostone, net 
su pirmeiviais išvien dalyva
vo. O jeigu jie stengėsi kur 
suardyt, kaip va Brocktone, 
Philadelphijoj, tai tik dėl to, 
kad neduot pirmeiviams pro
gos nurodyt, jog tie kryžei
viai, su kuriais lietuviai ties 
Žalgiriu kovėsi, tai buvo po
piežių pasiuntiniai.

N. Jonuškai.—Eilutės 
yra verstos iš rusiško, o tami- 
sta pasirašai savo vardu, lyg 
kad pats jas butuni parašęs. 
Literatūroj tas vadinasi pa
sisavinimu svetimo darbo. 
Versti galima, bet reikia pa
sakyt iš kur paimta. Tamis- 
tos vertimėlis nėra ir nusise
kęs ir sunaudot negalima. 
Piešinėlis “Nepergalima mei
lė” taipgi netinka spaudai.

J. Chamui. — “Prie 
mokslo žemaičiai, prie moks
lo augštaičiai” netinka.

J. D-liui.—Tokį rašinė
lį geriausiai Įdėjus į konver- 
tą nusiųsti mylimai mergi
nai; į laikraštį jis netinka.

Našlaitei. — Vaizdelis 
“Sapnai” gautas, bet da ne- 
peržiurėtas. Knyga “Ar yra 
Dievas?” iš spaudos jau išė
jo, bet jos išsiuntinėjimas 
priguli nuo Dono Kazoko, 
kurio dabar nėra namie ir 
jus laiškelio negalim jam į- 
teikti.

Barzdai.— Neužsimoka; 
tas tik įvestų į bereikalingus 
ginčus.

‘ F. Gražiui. — Negalim 
sunaudoti, nes labai supai
niota kalbos ištraukos. Mums 
rodos, kad p. Šeštokas taip 
belogiškai kalbėt negalėjo.

V. Domaševičiui. — 
“Daigų” sunaudot negalim.

F. Simonui. — Tokių 
klausimų per laikraštį rišti 
■npcrplimo

K. Benosiui.— Tamis- 
tos klausimo netalpinam, nes 
perdaug sarkastiškai kalbat. 
Tamista pykstat ant socijali
stų,buk jie pramanę,kad žmo 
gus paeina iš gyvulio. Tamis
ta klystat. Ne socijalistai tai 
pramanė. Da socijalizmo te
orija nebuvo užgimus, kaip 
Charles Danui n (1809 -1882) 
darodė rūšių atsiradimą. Tą 
patį tvirtino Lamarck’as ir 
kiti gamtininkai, kurie apie 
socijalizmą niekad nė nesva
jojo.

K. Mikolaičiui.—Tarp 
Romos katalikų bažnyčios ir 
bažnyčios neprigulmingos 
skirtumas yra toks, kad pir
moji už savo galvą pripažįsta 
popiežių, o antroji jokios val
džios ant savęs nepripažįsta; 
ji yra savistovi arba nepri- 
gulminga.

J. S. Vaškevičiui. — 
Korespondencijos sunaudot 
negalima, nes daug prirašy
ta, o mažai pasakyta. Ta
mista pats tokio laikraščio 
neskaitytumei, jeigu jis pa
našiais raštais butų užpildy
tas. Rašyti reikia trumpai, 
o aiškiai.

Šilakojo Kvietkui.—į 
Kun. Dragunavičiui buvo at
sakyta ir to jau užteks.

: i

Telephone 762 So. Bostou. į Ė

Dr.F. Matulaitis
i
:

5

J.

495 BroaJway, So. Boston. 
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėliotus iki 3 vai. pa pietą.

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinią ir apatinių 

vyrišką ir moterišku drapaną krautuvė 
ir rubsiuvią dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti papai savo skonio. Pa
siuvanti greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

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

MONTELLO, MASS.

GERIAUSIAS

Mano dirbtuve nsrta puikiau
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai. maievoju natura- 
liškom parvom, iš mažą padidineju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
ti.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadvvay So. Boston, Mass

i

J P TUINILA
Vienatine lietu
viška dziegore- 
lių ir auksinių 
daiktų krautuve.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius.

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

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.

21-25 Bromfield st.,
BOSTON, MASS.

V’SU ATYDAH
Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 

musą dirbtuvėj žmogų, kalbantį ju pri
gimta kalba, kurs paims mierą ir pada
ręs atsakančiai darba.

c v

Padarom puikiai visokius VYRIŠKUS 
ir MOTERIŠKUS DRABUŽIU S, taisom, 

; čystinam. prosavojam greitai, gražiai ir 
pigia’. Neužmirškit adreso:

I- L- VVHITKiN Kiiaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Market st-, - Brightcn, Mass-

Klaidų atitaisymas.

“Kel.” No. 43, korespon
dencijoj iš Middleboro,Mass. 
pasakyta, kad knygyno ižde 
liko $32.00. Turėjo būt S6.32.

J. T-ša.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Visi žmones užsitiki mums ir mus 

su sryduolėms, kuriems duodame tei
singiausia rodą per laiška dvkai.

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkimą 
plauką ir Plikimą. Pučkus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laišką su 
padekavonėmis nuo žmoną visokią 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BKUNDZA CO.
Rroadvay A S. 8 st.. Brooklyn.N. Y.

Jonas Kazlauckas
Parduoda SIFKORTE^ už pigiausią 

prekę ir ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAU* 
ŠIŲ T,AIVŲ. Duoda rodą, kaip galima 
sugrįžti į tėvynę lengvu l*v.du. Padaro 
doviernastis ir visokias popieras. pabu
dintas per konsulį. Su viršminėtais rei
kalais kreipkitės šiuo adresu:

JONAS KAZLAUCKAS.
73 VVest st., New York. N. Y. (Et

Ruska-Lenkiška-Lietuviška

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

“Kel.” No. 39, tilpusioj iš 
New Haven’o žinioj, pasaky
ta, buk J. Savickas mirė džio
va. J. Savickas turėjo vidu
riuose kokį tai skaudulį, ku
ris truko ir iš to ligonis mirė.

M. G. Paukščiutė.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPiENE
Pabaigusį kursą M'omaus Medical 

College Balti more Md.
Pasekminirai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moterą ligose parūpina gyduoles.,

Ofisas randas::

30 W. Broadway,
SO ROSTON,Mass.

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

Šitas biuras yra įgaliotas vesti teisiš 
kus reikalus. Męs parupinam advoka
tus. padarom pardavimo papieras, per
leidimo popieras ir kilus teisiškus doku
mentus su ūžt viriinimu ją per konsulį 
korespondencijos keliu, M*ęs iškolektuo- 
jam paseldėjistes. skolas ir banką ro- 
kundas. Viską atliekam teisingai, sau
gia' ir pigiai * Reikalaudami užsaky
mo blanką ir prekių, atsišaukitje pas

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

TIK LIETO IAALS!
Ves neri n? duoti jums nepaprastą pasiti- 

iijimą. idant jumis turėti kaipo vieną i< 
dau.e i<. koštumierią. Mes dt ošime jums 
14 K ėyslo .•;;!-.«<» pus ą .aikrodėlį už $5 25 
Niekad už tokią prekę nebuvo parduodama 
pirmiau: kiti t arduoda už $15.00. Ant vir
šaus laikrodėlio mes išrėžiame dvkai žo- 

t * _
džius: “Atminimas is Amerikos". Viduriai 
yra abai puikus. 14 K. čysto aukso pusto, 
s:; rir y akmenukais. puikiai įtaisytais. su 
patentuotu regoliator t;tn. nikeliuoti vidų 
relini. užsukama ausukė, gerai laikąs laiką. 
Gvarantuotas ant 10 metu.

Męs žinom.', kad jus dr ugai pamatys ir 
dusi žinos ap e pr kę ir jie norės gaut.

T.t spe ij <‘i-ka prekę duodam tik ant 
triumo laiko Išpjaustysime žodžius ant 
vir inkų tik per trumpą laiką. Todėl pasi
šauni nkit prisiust savo orderį. Kad galėtu

mėt gaut tuoj. Prisiąskite mums stampoins 25c.. o likusius $5.00 užmokėsite ex- 
preso kompanijai, kur galėsite laikrodėlį i<e_rzamenuoti. .leiau visą sumą (?5 25) 
prisiusite sykiu, ta: su orderiu męs prisiąsime ir pulką kalendorių su maitoms.

ATMINKITE, joc mąsą vardas yra n.ąsą uvarmeija. lodei neatidėliokit. 
Reikalingi agentai pttrdavinėr vakarais. —k'Sį

COMMERCiAL WATCR CO, 194 W. Broate,, Dep. K, New Yorfe Cit;

Mokykis Angliszkai!
Skaitymo,
Silabavimo. 
Aritmetikos.
Geografijos, istorijos 

goriausia metodą ir su ceri ausi u pasi
sekimu. Brukuotos lekcijos išsiuntinė
jamos po visus pasaulio kraštus. Rašyk 
postkartę.
Korespondencijinis Angliškas Mokytojas

PhiC A tafffi 8outh 5-th street, 
Ullad M. JdlIC PHILADELPHIA, pa.

Aš mokinu: J
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Vilnius. Teismas. Rūgs. 
27 d. apskričio teisme buvo 
Kalvarijos (Vilniaus) klebo
no Sarosieko ir p. Pacevyčai- 
tės tyyla. pirmojo—už moky
klos įsteigimą, o antrosios— 
už mokymą toje mokykloje. 
Kun. Sar. nuteistas 15 rub. 
užmokėti, o Pacevyčaitė iš
teisinta. Pacevyčaitę gynė 
adv. pag. M. Sleževičius, o 
kun. Sarosiekas patsai teisi
nosi.
Vėl uždengė laikraštį. Len

kų dienraštį “Kurjer Litew- 
ski” cenzūros komitetas už
dengė ligi teismui. Vieton 
jo išeina “Kurjer VVilenski’’.

Rietavas (Ras. pav.). Lai
vybos dėl pačios užmušimo. 
Rugp. 29 d. LabardžiŲ kaimo 
ūkininkas P. parėjęs vakare 
iš bažnyčios girtas ėmė jieš
koti savo pačios užmušti.— 
Išgirdę jo kaimynai C. ir L. 
ėmė ginčytis, kad pačios ne
užmuš. P. stato abu savo 
arkliu, kad užmušiąs; tiedu 
šimtą rublių—kad neužmuš. 
Ant žodžio ir sukerta—lig ry
to pačią užmušti.

Ant rytojaus vėl C. ir L. a- 
teina ir randa pačią neuž
muštą, o vyrą besikinkantį 
pralaimėtus arklius. Parei
kalavo arklių—tas neduoda, 
tuodu atpiaustė strangus ir 
pasiėmė arklius. Parsivedę 
namo per 9 dienas arė ir sėjo 
rugius. P. šaukėsi prie po
licijos—C. areštavo, o L. pa
sislėpė. Seimo Lepšys.

“L. Ūkininko” byla. Spa
liu 7 d. buvo buv.“Liet.Uk.” 
redaktorės K. Gaigalytės by
la, už įdėjimą pernai į “L. 
Uk.” No. 35 korespondenci
jos iš Sėdos, kur pasakyta, 
kad toj parapijoj buvo ren
kami ir aukaujami bažnyčios 
reikalams pinigai, kad kun. 
T. stengdavosi neprileisti pa
rapijonų prižiūrėti tų pinigu 
aikvojimo; neduodavęs at
skaitos. K. Gaigalvtė .buvo 
paduota už garbės įžeidimą. 
Teismas nubaudė K. Gaiga- 
lytę dviems savaitėms areš
to. Gynė adv. pag. Carik’as. 
Kun. T. vardu kaltino adv. 
Burhardtas.—Bus apeliacija.

Keturvalakiai (Vilk.pav.). 
Sį pavasarį Keturvalakiuose 
keletas įkaušusiu ūkininku 
ties smukle susipiaustė viens 
kitam galvas, už ką dabar 
kaikuriems prisieina ir kalė
jime pasėdėti.

Dabar vėl rūgs. 29 d. n.sk. 
vienas ūkininkas ir krautuvi
ninkas, jau gerai įkaušę, su
sigriebę vieną vaikiną pradė
jo mušt, bet tas nepasidavė. 
Tada jie, kaip tas vaikinas 
išėjo joti namo, norėjo Įdėti 
į šaltąją. Jis,jauzdamos ne
kaltu, nėjo. Tada taip tą 
vdikiną sumšė, kad jisai visa 
sąvaite dar nekalba...

Dailu pavyzdį tėveliai duo
da vaikams!

Ubago Vaiks.
Gelažiai (Pan.pav.). Rūgs. 

22 d. susirinkus Gelažių kai
me sueiga nutarė du geru 
dalyku —keltis į vienasėdžius 
ir netoli miestelio įkurti mo
kyklą. Gaila, kad jau vėly
bas ruduo, ir negalima bus 
pradėti mokyklos statyt, tad 
reikės kokiame ūkininko na
me mokyklą įtaisyt; kitur 
nėra vietos.

Valdžia duoda pagelbą — 
namams medžiagą ir moky
tojui algą; valstiečiams reiks 
tik padėt namas pastatyt. 
Mokytojas tuojau galėtų būt.

Bemokslo Vaikas.
Kupiškis (Ukm.pav.). Pas 

mus prasidėjo kratos. Mat 
Kupiškyj persimainė žanda
ras ir urednikas, tai turbut 
“naujieji” norėdami pasiro
dyt darbščiais pradėjo dar
buotis. Rūgs. 15 d. uredni
kas su sargybiniu krėtė Šal- 
nakandžių sodžiuj ir Vidugi
rių vienasėdyj. Jieškojo šau
tuvų, bet žinoma niekur ne
galėjo rast... Bet štai ant 
galo, lyg ant nelaimės, užėjo 
kokį tai supuvusį, kaip žmo
nės sako — “nuo prancūzų 
metų”, šautuvą. Šautuvo bu
tą užtaisyto (gal da nuo pran- 
cuzmečio), o sargybiniai tuoj 
užsigeidė iššauti. Bet šau
nant šautuvas sprogo ir šo
vusi sargybinį užgavo. Dievo 
meilė dar, kad nėumušė... 
Vakare grįžo namo privargę, 
apsikule. veždamiesi dienos 
uždarbio —Apipuvusio šautu
vo skeveldras.

Ar ne tas.
Duokliškis (Ežerėnų pav.) 

Čionai tai net du chorai - vie
nas vietinio vargoniniko ir 
antras klebono gaspadinės. 
Abudu viens kitam nenori 
užsileisti — abudu nori lipti 
ant viškų. 0 bažnyčioj tik 
betvarkė. Rūtelės Žiedas.

Utena (Ukm. pav.). Ute
nos miestelis nevisai mažas, 
yra monopolis, 10 aludžių, 
miesto ir liaudies mokykla— 
mergaitėms ir vaikinams. 
Žmonės jau pradeda atbust 
—griebiasi laikraščių, i mo
kyklas vaikai nesutelpa, kaip 
girdėjau, apie 40 vaikų mo
kykloj negavo vietos. Taip 
mokymo pradžioj, kada dau
guma dar gano galvijus. O 
kas bus toliau? Dar pasitu
rintiems pusė bėdos, kad ne 
šian, tai ten vis vietą ras. bet 
kas daryt vargšams, kurie va
sarą iki vėlaus rudens tar
nauja? Juk ir jiems moks
las reikalingas! Reikėtų val
stiečiams pasirūpint apie tai.

Anžuolėlis.
Iš -Liet. Uk.”

Papilė (Šiaulių aps.). Spa- 
i lių 10 d. Sublauskų ūkinin
kui važiuojant iš malūno, ar
kliai nusigando traukinio ir 
padūko. Žmogus norėjo iš
šokti, bet įsipynė į vadžias. 
Arkliai ir ratus ir žmogų su
daužė.

Ypolitas Kymantas.
Raguva. Per kinkymų ir 

vežimų surašymą Puteliškės 
Narbutą, žmogų visos apy
linkės gerbiamą, Ukmergės 
sargybinis užkliudęs, arešta
vęs, visi pasakoja, nekaltai. 
Areštantų kamaroje Narbu
tas taip buvo primuštas, kad 
vos akių nenustojo.

Nuskriaustas.
Mikuriy sodžiaus (Šviekš- 

nos vai.. Ras. pav.) ūkinin
kas Šaulys atrado labai keis
tą akmenį: iš viršaus jis rau
donas, paprastas, bet perskė
lus pasirodė jo vidutyje du 
apvalainiu žibančiu baltu ak
menuku. P. Šaulys teirau
jasi žinovų, kas tai per ak
muo (gal ir lerangas) ir tuo 
tarpu niekam jo neatiduoda.

Eišiškės (Lydos aps.). Vil
niaus teismo rūmai nuteisė 
neseniai buvusį Eišiškių pač-

I to viršininką Andrių Trockį l

areštantų rotosna už prisisa- 
vinimą ir išeikvojimą 400 r., 
kurie 1905 m. buvo atsiųsti 

1 iš Amerikos Eišiškių gyven
tojai Verezkienei jos vyro. 
Tai, mat, kokių valdininkų 
pas mus esama!

, Į
Gargždai (Telš.ap.). Prie; 

pat sienos kareivis nužovė 
žmogų. Eita jo iš Prūsų, 
ropę bevalgant. Kas jis, iš- 
kur ir kur ėjo, nežinia. Me
tų apie 35, ant rankos nebū
ta dviejų pirštų.

Girgždienės vaiko, vaka
rienę pavalgius, išeita žydams 
kontrabandos nešti; nors jis 
sugrobta už 4 varstų nuo 
Girgždienės namų, vienok 
kareiviai, atbildėję, Girgždie
nės viską išvartaliojo bekra- 
tydami. Nieko nerado. Iš
jodami pasakė: tuos namuos 
nei šunies neliks; visus išsiųs 
į tolimą šalį.

Girgždienė rauda, išgirdus 
tokią naujieną; raminama 
atsako: jie gali žmogų už
mušt, kur negalės išsiųst.

Bal-nas.
(Iš “Vilt”.)

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAK ANT: 
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane, 
aŠ pagelbėsill! nes esu senas daktaras, pažįstu ligas ir žinau kokie vaistai ge
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergantis, į erleidziu ir 
turiu didelį pasisekimą, geresni ne kaip koks kitas Xew Yorko daktar.-*. Aš c>u pa

sali pa-siryžęs sergančius gydyti ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktar: 
sėkmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačių gydynių paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

Guod. I)r. Hart- 
manas!

Esu labai dėkin
gas už geras gy- 4O 
duoles. kurios man 
pagelbėjo nuo už
sikrečiamos ligos, 
nes vos penkiolika . 
dienų pavartojau 
ir jau jaučiuosi ge
rai. Labai dėkin-

Tegul bus pagarbintas. Jėzus 
Kristus!

Širdingai dėkavoju l)r. Hart- įį 
mariui už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
vimo, širdies ligos, nes nors kili
neįstengė išgydyti, o Najorko f'ar- V* 

’<• VT7 latanų Institutas tik sunkiai už- jį 
v dirbtus mano pinigus viljo; bet^/f 

I)r Ilartmanas. kad išgydė, tad jam ir dėkin- 5 
gas: tai prisiunčiu paveikslą, kadį laikraštį pa- ■ 
talpyti- ANT. JUSKELIS, P. O. box 2,

DU BOIS, Pa.

Atsakymas S.L.A. kuopoms 
ir pavieniams.

Męs, Connecticut valstijos 
S.L.A. kuopv konferencijos 
išrinktasai komitetas, atsa
kome kuopoms ir pavieniams 
ant užklausimų: ką turi veik
ti ir ką męs veikiame reikale 
atmetimo naujos S. L. A.kon
stitucijos.

Greitu laiku išsiuntinėsime 
visoms kuopoms ir pavie
niams balsavimo blankas, 
ant kurių turi būt pažymėta, 
kiek balsavo už seną konsti
tuciją. kiek už naują ir kiek 
už atidėjimą naujos konsti
tucijos iki 26-tam seimui.

Vieno tik balsavimo nuo 
jus tereikalaujame. Prie to, 
jeigu jūsų apskričiuose šauk- 
sit konferencijas ir jeigu ne- 
pasikakinat vien Connecticut 
vai. komitetu, tai galit ir iš 
savo apskričio po vieną ar du 
išrinkti padėt mums veikti.

Kada balsavimo blankos 
nuo kuopiu sugrįžš, tada bal
savimo rezultatus pagarsin
sime musy organe “Keleivi- 
je”. Jeigu iš rezultatų pa
sirodys, kad didžiumą narių 
prieš priėmimą naujos kons
titucijos, tada reikalausim 
nuo centro valdybos, kad pil
dytų didžiumos narių norą. O 
jei centro “viešpačiai” ir su di
džiumos reikalavimu taip pa
sielgs, kaip pasielgė su Con- 
necticuto valstijos konferen
cijos protokolu ir rezoliucija, 
tada šauksime seimą. Seime 
veiksime pagal šios šalies į- 
statymų ir kas bus reikalinga.

Pakol kas. meldžiame S. L. 
A. narių, kad mokestis mo
kėtumėte, kaip mokėjot ir 
siųstumėt p. J. Skritulskui, 
nes kitaip nustosite visų S. 
L. A. tiesų. 0 mus visų yra 
geismas, kad musų garbinga 
organizacija nesuirtų, kaip 
kad musų gerbiamoji centro 
valdyba nori, bet kad bujo
tų, kaip iki šioliai. 0 kad 
męs atgausime savo tiesas, 
nėra abejonės, tik, draugai 
ir draugės, eikit su mumis, 
padėkit mums dirbti.

Su pagarba.
M.J. Vokietaitis, 
J. T. Kazlauckas, 
St. V. Bakanauckas, 
J. S. Pruselaitis, 
J. A. Šunskis,

Malonus I)r. Ilart- 
manai:

Su džiaugsmu pri- 
Siunčiu savo paveik- 

$7 Slą ir didelįdeking'i- 
mą už išgydymą tra
no vydurių 1 gtr. ..— 

k bėrimo kūno, i _o 
■'/ kraujo, sutinin.o ir 

skaudėjimo blauzdose. Dar kartą 
sakau, nemažai esu dėkingas už 
sveikatą. Jos. Turkeviče, G95Sher- 
idan Road Ganai, AYilmette, III.

gas už gerą daktaravimą.
I>. POPOVICE, Model Farm. Pa- 
schall, Phiiadelphia, Pa.

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

SERGĖKIS apgavingo Instituto, kuriam numiręs daktaras gareinan?a* bnk gvdąs ir 1 bai meiliai kalba bet viaiojas kaip angi^ fu - ptvnioiaa 
pag » la zydama-i „L1ETUV JAI TAU! lECZIAJ-*, o už nugaros „ragdotą-4 turi kad tik prisiviliojęs prigauti Jumis. Neaps.g.<.k;t su

VA.D U\ U i N KiSENiŲ arba liga siūloma knygute dovanai „už 1 j centų
- Kad jautiesi nesveikumą, n’esendyk ligos jei nori būti išgydytu, tad ateik arba parašyk lietuviškai nors ir toli gyveni, 

kas tau kenkia, o aš
Atsišaukusius pagelbėsiu nuo:

1 auutat zm ». lž lėtėjimo SKa dėjimo ir ned.rb.mo vidurių, Gclvoe ekaremą; ezirdies, inkPtų ir plaučių ligas. Greito paUs m* 
savUno D d-1 oenpvkimo, dyespensijos tapgi n i > jaunystės kia dų, įgautų-nesveuumų, sėklos nubėgimo, užsikrečia■nų slap'ų 1 
‘<R»T: RU: skausmingų mėiies nių.baltųjų tekėjim<, v soaIu moteriszkų ligų: i.eatbokit kad kiti daktarai Joms nepygel. t-zi z

r • ėj sl&s ligas, jei lez karto pas msne ut. :szauk?i, pirmii u r egu k» r kitur. Kaezy k ksip moki, isz suprasit, i . us u, uluš.r r*, !ą, Kad
5 : - ’a ys:u'jyd įolee kurios yra geri iu-io . «* * ptarės t weikatą, be Fkirtumo kaip toli gvvenat.

TĖMYK1TE! Mano dabar naujas adresas, todėl ateinant į ofisą, ar rašant laiškus, visada reikia adresuoti, ant šia 
> adreso teip:
T? F HARTMANN 2.31 East 14Str.,r . new york city, n. y.

\alandos: nuo 11 iki 5 po piet. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po piet. Vakarais Pan. ir Pėt.
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NAMINE MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokin

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

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

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

su paveikslais (apdaryta)....................35c.
Pini?us siųskite per Money Order šiuo 

adresu:
P. MIKOLAINIS

Bos 62 *NEW YoRK CITY.

Profesorius medicinos

Liatuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmeuter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
aau pas-knnngia- 
us:ai. .eikit ti— 
siok pa® mane i 
trepais ’ vir:ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a" atesir 
Ofiso valan Jos 
X"no 9 iki 11 r ’e 
nuo 1 iki 2 ir G ik.’
8 vakare. Telephone 196“ -3

JOHN E. NOLAN
naujausios mados

3^- Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

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

Gyvenimo vieta 645 Broadvvav.

Laivakortes.
|S Boston į Tilžę arba į Eidtkunus: 

Laivas išeina kas subita. 7 d. C JO o- 
per vandenį, sustos Anglijoj 
Laivas kas utarnika. S dienas C11 i n 
per vandenį, sust. Rot tentam Iv
Laivas kas ketverga. 8diena ija
per vandienį. sustos Bremen 4 U
Laivas kas subata, 9 dienas Q4O Ott 
per vandienį. sust. Hainburir 0-4Z.O.J 
EXPRESS kas utarnika. 5 d. e-n 
per vandenį, sustos Bremen 5Ov. f v 
Iš BOSTON į LIEPOJE, 24 Nov. $86.65

1 Dec. $86.65
Tie visi laivai iš Xew Yorko. bot prekė 

aprokuota pilnai is Bostono: iš Xew Y< rk 
$2 50 pigiau. Reikalaujant iem pastoro- 
jam Konsuliariškus pasportus.
Tilzit-IIamburg-XewYork iki 
Boston. visa kelione 
T:'zit-Bremen-X>'wYork iki 
Boston. visa kelione 
Tilzit-Rotter-lam-NewY’ork 
k i Boston. visa kelionė 
Tilzit-Antverpen-XewYork 
iki Boston. visa kelionė 
Tilzitper Anglija, tiesiog į 
Boston. visa kelionė 
Tilzit. per Anglija.tiesiog į 
Bostsn, geresne iinija

Tos prekės vra jau su visomis 
f ' ‘
kiant laivo, ir t.t. 
Libava-Xew York-Boston 
Libava-Boston. geresnė linija 
Libava-Boston. prastesne linija $46.50.

Per I.ibavą (Liepoj) važiuojant męs 
šsi storėjam reikalingus gubernskus 
pašportus.

“KELEIVIO”
Agentūra.

28 W.Broadway. So.Boston, Mass.

$42.35
$54.55
$53.95 
$54.25 
$50.00
$52.50 

mokes- 
timis, tavais, užmokesčiu už maistą lau-

$50*5 
$47.50.

KARO SYRUP
Yra Geras maistas vyrams ir moterims, ku
rie sunkiai dirba ir augantiems vaikams. Jis yra 

iįpilnas vaisingų dalelių. Pareikalauk nuo savoštor- 
ininko1 naujausio išdirbimo KARO (extra geras).

Dideles Blekines ioc. & 15c.

Gardus ir tyras, kaip medus

\

Bus duotas kiek 
) vienam, kas nu- 
/X pirks pas mus 

RusiškoTabako 
už $6.00.

Xieko nuo jų
sų daugiaus ne
rei kalauj ame, 
kad tik patar
tumėt savodrau 
ga m s pirkti nuo 
mųsų firmos ta
baką. Šitas im
portuotas fono
grafas 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 išgirsite tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas, ištrauk
tas iš operų ir operečių, žaidimą daugelio visokių instrumentų pavienių 
ir orkestroje. Klausant ta viską bus malonu nelik jums ir jųsų šeimynai, 
bet ir jųsu pažįstamiems ir kaimynams. Mųsų fonografas yra geriausias, 
koks tik daba£ gali boti. Už tokį fonografu užmoketumel mažiausiai 812. 
M *s duodame jums tą fonografą suvis dykai. I’risiųskite tik 50c. markė
mis ir mes atsiųsim jums goriausio Rusiško Tabako už $•> ir tą Fonografą 
drauge su voleliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per 
ovpresa užmokėsite likusius $5.50.

Namie galite išbandytie mųsų fonografą, o jeigu'jis jums nepatiks.
tai sralite sun*žmt mums Tabaką ir Fonografą. o męs suirrą/.insim pinigus
“ "" --- ■ —

Si dovana yra suprantama ir puiki. n«-ra čia jokios rizikos, taigi nau
dokite. o pamatysite, kad busite užganėdinti.

PASARGA: Meldžiam neauiyginti mųsų firma su kitomis.

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



K E L KIVIS.

Vietines Žinios

f

Daktaras yra geriausiai 
žinomas, per atliktus jo 
darbus.

Dro Collins’o garsingą 
knygą

VADOVAS 
IN 

SVEIKATĄ

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

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

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

apturėsi tą kuygą
• Dovanai.

Pereitoj sąvaitėj tūlas Wal- 
ter W. Fall Grand Jury teis
me nušovė seržantą Schlehu- 
berį ir savo merginos potėvj 
F. A. Rees’ą. Žmogžudys 
šovė matomai tiktai F. A. 
Rees’ą, bet kulka perėjus per 
jo smegenis pataikė policis- 
tui į galvą ir tas krito taipgi 
ant vietos negyvas. Iš viso 
jis paleido 4 šuvius: 3 kartus 
šovė Į merginos potėvj, o 
ketvirtą iššovė, kuomet jį 
sugriebė už ranky.

Jį pasodinta kalėj iman be 
jokios kaucijos, kaipo pirmo 
laipsnio žmogžudį.

District attorney Pelletier 
per plauką tik išliko ,gyvas. 
Fall taip greitai šaudė, kad 
jeigu jo nebūty tuojaus su
laikę, beabejonės jis butu 
nušovęs ir district attorney.

, TAUTIEČIAI - GINKITE PATS SAVE!
* t ■>

Saugokitės suvadžiotojo daktaro, kuris nori išpiešti Jūsų kišianius, padėdamas aukštą prekę už pigų patarnavymą 
ir bledingus gyduolias, — kuris nori Apgaut Jus ir Jųsų šeimynas nuo didžiausio turto, tai yra Sveikatos, duodami 
Jums ne atsakančius vaistus, tiesiai ne Žinodami medikališko mokslo.

hL

Šaudymas teisme mato
mai labai išgązdino district 
attorney, nes jis tuoj išleido 
sumanymą, kad buty įvestas 
įstatymas, kuriuo buty drau
džiama pardavinėti ginklus, 
neturintiems ant to leidimo. 
Jeigu ateis krautuvėn žmo
gus pirkti revolverį, tai 
krautuvninkas visuomet turi 
paimti nuo jo tam tikrą po
licijos leidimą.

Laikyti ginklus languose 
arba tam tikrose stiklinėse 
šėpelėse taipgi turi būt už
drausta.*

“Jeigu aptiekorius išstaty- 
ty savo languose stipriausius 
nuodus, — Pelletier sako, — 
visuomenės neužsiganėdiji- 
mas priversty jį uždaryti ir 
aptieką”.

KE.eeouin&
uždėto jas.

Ant 21 akmeno
Gelžkelio laikrodis

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

gai geležinkeliu važinėjant iems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras laikas ži 
not. Gvarantuotas ant 20 metu. Ypatin
gas pasiulijimas. ' ęs išsiųsime šį laik
rodėli ant kiekvieno adreso už85.75 C.O. 
I>. ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei nebusi užganėdintas, 
nemokėk nė cento. Atsiminkite, jus už
mokėtume: už tokį pat laikrodėlį apie 
25 dol.. jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

Ezcelsior Watch Co.
906 Athenaeum Bld., ('hieago III.

DATKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI savo apgarsinimuose, vienkart ir įkalbinėja meluodamas 
Jums. Jųsų kentejimuose. Teip, jagu jis kalba apgarsi

nime savo: “Aš esu pirmvedžiu daktaru— aš esu geriausiu daktaru— išrinktu per visus kitus daktarus”. Jis kalba Jums 
melagystę! Nes tokio daktaro, Amerikoje dar ne buvo! Ne gana to-tie daktarai net teip toli užsivaro, kad net bando įkalbėt 
Lietuviams, idant ne įtikėtu stebėtinai gerai, Institutų ir ligonbučių, pašalpai kentėjimuose, aiškindami, buk tai “Institutai 
ir ligonbučiai tvėrėsi iš neteisingų žmonių”. Ant to galima vien tik tuom atsakyti, kad vagis vadina visus kitus žmonis vagi
mis. Vien tik blogiausi žmonįs. ne gali atrasti gęro pasauleje. Vien tik menkučiai ir veidmainiški daktarėliai, pilni savegarbi- 
nimo, bet be medikališko mokslo, loja ant darbą vyniosi didžiųjų profesorių, be protiškai užvydedajni, jok ne turi tos Aukštcs 
Žinios medikai!joje, kuris vra reikalinsas dėl pastojimo į daktarus didžiausiojo pasauleje medikališko Instituto '

“THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE”.
7 PRIEŽASTIS DĖL KO" Aukščiausiai moksliški daktarai. The Collins N. Y. Medical Institute, gydo daugiau 
—....... U ~ , žmonių kiekvieną metą, kaip visi kiti pasaulės daktarai, imant kartu.

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

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

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

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikatą, kreipdamiesi vpatiškai. *r 'aišku prie Daktaro S. E. Hyndmai: 
Viriausio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTTUTE

140 WĖST 34th STREET - NEW»YORK CiTY •

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

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

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

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

7. Dėlto, kad Jūsų nusilpnėjimas yra visados, speciališkai ir 
atydžiai peržiūrėtas kuo skubiausiai, o prie tam visados yra 
perrašomi vaistai tie. nuo kurių stebėtino pasekmingumo, 
likos jau tūkstančiai tokim ligų, kaip Jusu, pagydyta.

Ofiso valandos: kasdieną rno 10-5 vai Nedeldieniais ir šventą!. nuo 10-1 vai. po rietu Utaminkais ir pemyči.. 7-8 vai. vakare

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

BR13DZA & CO..
106 Willimsburg, Brooklyn, N. Y.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio'

Bliaus Vyno, Likierių ir 
Cigaru.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speciališkcmas.

366 Second So. Boston. Mass

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

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SCRANTON PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
ralit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIŪGĖLIU. PUIKIU Ž1EBU, ŠPILKŲ, 
iALOKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERNE- 
rU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Gera BRITVU, visokio skyriaus DRUL'.VOJIMUl MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GD- 
CNIU UTARU. ISTORbKU ir MALBA-kfiYCiU, visokiu grąžtu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
sinkiausiais apskaitymais ir dainomis su Cinkuotais aplinkui konvertais TU3NĄ už 
25c., 5 tuz. -$1.00. Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA KMUA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu 83. CO. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareįkaiaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c, 

i? 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 kreiptina 

šiuo adresu: M. L W1LKEWICH. 115 W. MARKEI Str.J’rondesce St. SCRANTON. PA.

----- Lapk. 19 -10
Lapk. 19, Gruod. 10 ,,
Gruod. 3. Gruod. 24 ,, 
Gruod. 17, Sausio 7 "11
Sausio 3, Sausio 21

Bostono operos daininin
kas, Joseph Paresa, likos a- 
reštuotas pereitoj sąvaitėj 
už apsivogimą ir turėjo už
mokėti $10.00 baudos. Pa
resa buvo kaltinamas už pri- 
sisavinimą šilkiniy apyran
kių ir vienos sagutės, vertės 
$2.75. Paresa sako tuos 
daigtus radęs krautuvėj ant 
žemės. Teisėjas paaiškino, 
kad atrastus ant žemės daig
tus priderėjo sugrąžinti sa
vininkui, o ne į kišeniy sau 
dėtis.

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

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

228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.

•Jeigu diskusijos buty lai
komos tankiau, išsilavinty ir 
tie patįs diskutantai.

Pereitoj nedėlioj vietinės 
socijalisty kuopos buvo dis
kusijos. Zmoniy buvo susi
rinkę į 40-50. Diskusijy te
ma buvo: “Ar galės socija- 
lizmas užganėdint draugiją?”

Karštesni tuojaus išsišoko, 
kad galės. Bet kity buvo 
nurodyta, kad draugija ne- 
kuomet negali būt užganė
dinta, ne bus užganėdinta ir 
socijalizmui įvykus. Tas iš
šaukė gana karštą diskusiją, 
kuri ir pasiliko be jokio iš
vedimo, nes kiekvienas lai
kėsi prie savo nuomonės.

Diskusijos geras daigtas; 
jos lavina žmogy ir kalboje 
ir protavime, reikėty jas 
rengti tankiau. Dabar, žino
ma, jose ir tvarkos trūksta; 
bet tai tik dėl to, kad žmo
nės nemoka į klausimą atsa
kyt ir vis nukrypsta nuo te
mos. Paveizdan, vienas už
klausė, ar nepuls civilizacija, 
kada žmoniy gyvenimas bus 
aprūpintas, o kitas ant to at
sako, kad galės išsiveržti 
vulkanai arba jūrės išsilieti 
ir v iską ant žemės sunaikinti.

Šiomis dienomis Bostone 
įvyko visos Naujos Anglijos 
majory susivažiavimas su 
mieriu sutverti majory or
ganizaciją, kurios nariai lai
kys kas žinomas laikas su
sivažiavimus ir svarstys 
apie miesty pagerinimą. 
Slaptu balsavimu nubalsuota, 
kad tokia organizacija labai 
pageidaujama. Bostono ma
joras Fitzgerald išrinktas pir
mininku.

So. Bostono lietuviai pra
dėjo jau ištikryjy rūpintis 
apie pastatymą savo namo. 
Neseniai susitvėrė tam tikra 
Labdarystės Draugija, kuri 
šį ketvergą, 17 d. lapkričio, 
parengė jau ir teatrą tam 
tikslui. Bus perstatyta “Ne- 
atmezgamas Mazgas”ir “Pa
baigtuvės”. Visuomenė tu- 
rėty karštai tą dalyką pa
remti ir skaitlingai susirink
ti. Teatras bus Dahlgren sa
lėj, ant kampo Silver ir E 
gatviy. Svetainė -atsidarys 
7 val.Tikietai tiktai 50 ir 25c.

Ateinančioj nedėlioj, lap
kričio 20 d., 2 vai. po pietų 
atsibus So. Bostono Ukėsy 
Liet. Kl. susirinkimas po 
No. 399 Broadvvay. Malo
nėkit visi susirinkit.

Rast. J. Pavilionis.

SS

Paimk papratima vartot Severos Šeimyniškas Gyduoles laike ligos.

VIEM GYDUOLE IlHHĮlOSt
Labai retai atsitinka, kad praėjus dvidešimts ketu

rioms valandoms kas nors iš šeimynos nereikalauty gv- 
duoliy nuo

žaizdos
šunvotės 
išsisukimy 
sutinimy 
neuralgijos 
reumatizmo

o taipgi ir nuo kity ligy, kuriy galėtume daug dar 
priskaitvt. Jeigu laikai namuose kokį.vaistą, tai juomi 
turi būt

Severos Šv. Gothardo Aliejus

šašy
išbėrimy
sustingimy 
gromuly 
pečiu ir
krutinės skaus. strėny skausmy.

užgavimy 
raumeny skausmy 
užsidegimy 
nušalimy 
scijatikos ir

Yra tai vienatinis linimentas, kuris išgydė ir gydo 
tūkstančius sergančiu kurie ji vartoja. Kaina 5Oc.

Unija.
Vienatine be persedimo tarp 

Amerikos ir Rusijos.
RUSIŠKI P AUTINIAI LAIVAI 

Išplaukimas laivu.
Laivai U Liepojaus New Yorko 
Kursk
Birma 
Rossia 
Kursk 
Birma
Prekes laivakorčių (šifkorčių). 
Į Roterdamą: Į I.iepojų:
$31.00 — III kliasos — $38.00 
833.00—pagerinta kliasa—$40.00 
$43.00— II kliasa B ---$50 00 
$50.00 — II kliasa A — $60.00 
Prekė laivakorčių iš Liepojaus. 
III kliasa 43.50 II kliasa 57.50 
ir po 4 dol. pagalvinių mokes
čių Amerikoj, I kliasa 62’50.
Su smulkesniais rvikalais kreip
kitės prie vvriausiųių atstovu.

A. L JOHNSON & C(k
Gen. Pass. Agent,

27 Broadway, New York, N.Y.

TEMYK! TEMYK!
Lenkišįai-rusiškai lietuviškas Aptie

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

ENTRA! Trejos devynerios, nuo vi
sokių vidurinių ligų.

Severos vaistai parsiduoda beveik visur aptiekose. Temyk, kad duoty 
tau tikry. Jei aptiekos arti nėra, *rašyk tuojaus pas mus, o męs patarsime 
tau, kaip greičiau gauti.

NUO 
Žieminio kosulio, 
Aštraus kosulio, 
Kokliušo 
Gerklės sugedimo, 
ir kitokiy gerklės 
ir plaučiy ligy 

imk

Severos 
Balzamą Plaučiams. 

Kaina 25c. ir5Oc.

NUO 
Išblyškimo, 
Negero malimo, 
Viduriy užkietėjimo, 
Geltligės 
Tužligės, 
Jakny sugedimo, 
ir galvos skaudėjimo 

imk

Severos 
Gyvasties Balzama 

Kaina 75c

Teisingas daktaro patarimas dykai.

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA 

kartą pas mus atsilankys, 
To niekad nestgraudys: 

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

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

Šen t h Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadway kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per ezpresą gyduoles prisiusim
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