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IZIiatAlS VISUR r’ą ypatiškai, bet kadangi jis 
yra kaltinamas nužudyme 
Goebel’io ir prasišalino iš sa-> 
vo valstijos, o valdžia užsiė
mus kaltinimu unijos vado
vų ir “neturi laiko” jo jieš- 
kot, tai jis paskiria dovaną, 
jei kas valdžiai pabėgusį ka
pitalistą—prasikaltėli prista
tys. Norėta matyt, ar val
džia pripažins tokį ex-guber- 
natoriaus suėmimą legališ- 
ku kaip ir suėmimą unijos 
viršininku, ar ex-gubernato- 
riams yra kiti įstatai. Ir pa
sirodė, kad kiti. Tą dovaną 
Warren apskelbė 12 d. sau
sio 1907 metų, o gegužės 4 
d. tų pačių metų į “Appeal 
to Reason” redakciją atvyko 
su warantu pačtos inspekto- 

I rius ir Warreną areštavo už 
siuntinėjimą pačta “grąsi- 
nančiy” raštų.

Nuo gegužės 4 d. 1SG7 m. 
byla traukėsi iki šioliai ir 
ant galo Warren turi eiti ka
lėjiman.

Revoliucija Meksikoj.
Riaušės, kurios prasidėjo 

užpereitoj sąvaitėj prieš 
Jungtinių Valstybių valdžią, 
pavirto į tikrą revoliuciją. 
Pereitoj subatoj, kaip tele
grafas praneša, Zacatecas’e 
vienam riaušininkų su ka- 
riumene susirėmime krito 
400 žmonių. Mušis prasidė
jo, kada policija bandė iš
vaikyti revoliucijonierių su
sirinkimą.

I0S ŽINIOS I “chrnų žolelę,” kaipo dova- 
;ną Rusijos carui Aleksiejui; 
' Michailovičiui. Bet kadan
gi bijoję tą pagonų augalą 
vartoti, kad neatsitiktų ko
kia nelaimė, tai pirmiausia 
tą augalą suteikę gydyto
jams išmėginti, o po to dar 
tą. augalą ragavę patriar
chas Nikonas ir bajorai Mo
rozovas ir Matvejevas.

Rusijoje pradėję arbatą 
vartoti tik Didžiojo Petro 
laikais, nes caras Petras tuo
met pripažinęs, kad vartoti 
arbatą esą naudinga žmogui.

Iš pradžios žmonės gėrę 
arbatą, kaipo vaistą nuo vi
durių ir galvos skaudėjimo. 
Arbata tuomet buvo gauna
ma tiktai aptiekose.

Pirma virdavę arbatą tam 
tikruose moliniuose puode
liuose; Didžiojo Petro-gi lai
kais pasirodę pirmieji “sa- 
movarai.”

Pagaliaus tik 1821 metuo
se leido arbatą pardavinėti 
trakteriuose ir restoranuose, 
o taip-gi buvo leista visiems 
gyventojams arbatą vartoti. 
Kiek kaštuoja policijos už

laikymas?
Ką tik dabar suteikta V. 

Durnoj sekantiems metams 
policijos užlaikymui sąmata, 
iš kurios matoma, kad 1911 
m. policijos užlaikymui rei
kalinga 59 milijonai 980 tuk
st. 28 rub.

Pasirodo, kad policijos už
laikymas kasinėtas reikalau
ja vis daugiau išlaidų: taip- 
va 1911 m. reikalinga 819 
tukst. 900 rub. daugiau, ne
gu šįmet.

Durna per- Seniausis laikraštis visame 
pasaulije.

Seniausis laikraštis visame 
pasaulije tai yra kynų valdiš
kosios žinios “King-Koo”. 
Neužilgo sukaks tukstatis 
metų, kaip jis eina. Visi nu
meriai to laikraščio vra už- 
laikomi valstijos archive. Pa
skutiniai numeriai to laik
raščio išsižiuri taip, kaip ir 
pirmutiniai, tokio pat forma
to, popieros ir apdirbimo. Bū
ti redaktorium to laikraščio 

drąsiai moteriškei prieinama yra labai pavojinga, nes už 
viskas taip-pat, kaip ir vy
rui.

Paskutinė Kudaševos ke
liavimo vieta bus Peterbur
gas, kur ji mano pribūti lap
kričio pabaigoje.

Tokiu budu 10 tūkstančių 
varsty perjos ji laike 6 mė
nesių.

Kudaševa yra gimusi Tur
kestane ir nuo kūdikystės 
pripraprutusi prie arklių.

Arbatos jubilėjus.
Šįmet sukako 250 mėty, 

kaip Rusijon pirmą kartą bu
vo atsiųsta iš Chinijos arba
ta. Tai buvo 1660 metuose. 
Tuomet pats Chinijos bogdy- 
chanas (karalius) atsiuntęs
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iŠ RUSIJOS.
Tolstojus mirė.

Tūla, 22 d. lapkričio.—Pe
reitoj nedėlioj, 20 d. lapkri
čio, L. Tolstojus mirė ant 
stoties Astapova, kur jis ap
sirgo važiuojant iš Šamardi- 
no ant Kaukazo, kur tikėjosi 
atsiskyręs nuo žmonių už
baigti savo gy venimo dienas. 
Iš to jau matyt, kad Tolsto
jus prijautė besiartinančią 
mirtį.
z Tolstojus labai nenorėjo, 
kad jį lankyty žmonės. Ka
da 17 d. lapkričio inėjo pas 
jį jo sūnūs Sergijus; Tolsto
jus neužganėdintas užklausė: 
4 ‘Ko tu čion atėjai? Kas tau 
pasakė, kad aš čia guliu?” 
Ant galo jis jau nebegalėjo 
pažinti nė savo daktarų ir 
tankiai klausė: “Kas tie per 
žmonės? Ko jiems, čia rei
kia?” Kada jam paaiškinda
vo, jog tai gydytojai, Tolsto
jus nusiraminęs atsakydavo: 
“Kokie geri jie žmonės !u

Jam numirus, pati per ke
lias valandas sėdėjo jį apka
binus ir tankiai bučiuodama 
jo veidą vis kalbėjo: “Saulė 
žmoniy jau užgeso!”

Mirdamas jis prašė, kad jį 
palaidotų be jokių iškilmių, 
be ceremonijų, ant jo ūkės, 
po ąžuolu, kur jis da mažas 
būdamas su kitais vaikais 
žaizdavo ir kur vėliau tan
kiai mokindavo susirinku
sius sodiečius.

Visa Rusija apsidengė ge- 
duliy rūbais.
traukė savo posėdžius, vėlia
vos visur nuleista iki pusei, 
teatrai užsidarė, o žmonės 
verkia.

Narsi keleive.
Vyriškuose kazoko rubuo1 

se, apsiginklavus revolveriu 
ir kinžalu, neseniai perjojo 
per Tomską narsi keleivė, na
šlė mirusio vaito, A. Kuda- 
ševo.

Kudaševa joja iš Charbi- 
no, norėdama parodyti, kad

turinį to laikraščio redakto
rius atsako savo galva. Per 
visą to laikraščio leidimą nu
kirsta 15 redaktoriams gal
vos.
Nedori darbai slaptosios 

policijos.
Tifliso teismas pasmerkė 

dviėms metams kalėjiman 
slaptosios policijos viršininką 
Alačinskį ir pusaniriems me
tams du slaptosios policijos 
agentu Tžemesį ir Bogauraš- 
vilį už tai, kad jie padėjo 
bombą vienu namų kieme ir 
po to patįs ten padarę kratą.

Piktoji liga.
Kazaniaus gub. yra serga

ma į 12 tukst. biauriomis li
gomis (sifilisu).

i Triukšmingos moterėlės.
Londonas. — Kovojančios 

už moterų tiesas sufražistės 
pereitoj sąvaitėj šturmu ban
dė pergalėti saugojančią par
lamentą policiją ir prieiti 
prie ministėrių pirmininko 
Asąuith’o, kad paduoti jam 
savo reikalavimus. Iš viso 
moterų buvo apie 1,000. ta
me tarpe maišėsi ir kelintas 
vyrų. Policija buvo perdaug 

i tvirta, kad ją apgalėti, ir ė- 
mė areštuoti triukšmadares. 
Suimta išviso 116 moterų.

Ant rytojaus visas paliuo- 
’ suota. Išleistos moteris tuoj 

ėmė ant valdininkų švilpti.
Muša francuzų premierą.
Paryžius.—Lapkričio 20 d. 

Tuileries sode buvo atidengi
mas francuzų raštininkui Ju
liui Ferry paminklo. Laike 
tos iškilmės, kada tuksian
čiai žmonių ramiai ant ple- 
ciaus stovėjo, prie priemiero 
Briando prišoko žmogus ir 
smogė iš visų spėkų jam į 
veidą. Premieras susvyra
vo. bet tuoj prilaikė jį čia 
pat stovintis prezidentas Fal- 
lieres.

Užpuolikas tuoj likos su
gautas. Iš visų pusių pasi
girdo balsai: “Užmušt jį!”' 
Ir tuoj pradėta jį mušt ir 
spardyt, bet premieras pa
prašė, kad kariumenė jį ap
gintų.

Pastatytas prieš magistra
tą jis pasisakė esąs Lacour. 
Paskui išsiaiškino, kad jis y- 
ra nariu pildančiojo komite
to draugijos “Camelots du 
Roi,” t. y. draugijos, kuri 
susideda iš jaunų rojalistų, 
daugiausiai katalikų, labai 
priešingų respublikai.

Užklaustas, už ką mušė 
ministėrių pirmininką, La
cour pasakė, kad norėjo duot 
veidan respublikai, ypatoje 

įsocijalisto Briando.
“Camelots du Roi” tą na

ktį sušaukė slaptą susirinki
mą ir už tokį Lacour’o atsi- 

• žymėjimą išrinko jį vice-pir- 
mininku.

Danai ignoruoja d-rą 
Cook’ą.

Kopenhaga, Danija.—Šio
mis dienomis Cook atrašė lai
šką universiteto komisijai, 
kuri egzaminavo jo dukumen- 
tus “atidengimo” šiaurinio 
žemgalio, ir sako, kad neuž
ilgo jis atvažiuos čion atsa
kyt savo kritikams, kurie ne
tiki jo atradimams. Komi
sija jam atrašė: “Męs netu
rim su tamista nieko bendro”.

Vėtra Italijoj.
Venecija, Italija.— Didelė 

vėtra šiaurvakarų Italijoj ap
griovė kelis miestus, sunaiki
no telegrafus, visai atskirda
ma juos nuo susinešimo su 
kitais miestais.

Anglija protestuoja prieš 
pripažinimą Moisantui 

dovanos.
Londonas.—John B. Moi- 

sant, drąsus Chicagos orlai- 
vininkas, kuris laimėjo laike 
Ne\v Yorko lenktynių $10,0- 
00 dovaną už aplėkimą ap
link Laisvės Stovylą, tos do
vanos gali da negauti. Prieš 
tą dovaną pakėlė protestą 
Anglijos “Karališkas Orlai- 
vininkų Kliubas” ir “Tarp- 
tautiškoji Orlaivininkų Są
junga.” Anglijos orlaivinin
kų Kliubas reikalauja, kad 
toji dovana buty duota ne a- 

• merikonui Moisantui, bet an
glui GrahameAVhite’ui, ku
ris reikalavo, kad jam leistų 
išnaujo lėkti su Moisantu.
Orlaivis prapuolė ant jūrių.

Berlynas. — Šešiolika tor
pedinių laivų jieško po Šiau
rės Jūrę baliono “Saar,” ku
ris užpereitoj nedėlioj išlėkė 
su dviem oficieriais ir vienu 
mašinistu iš Geselkirchen ir 
ligšiol jokios žinios apie jį 
nesulaukta. x Spėjama, kad 
jis plaukioja kur nors ant jū
rių.

60 prigėrė laike audros.
Genoa, Italija.—Laike au

dros, kuri čia siaučia jau nuo • 
kelių dienų, ant Tarpžeminių 
jūrių prigėrė 60 jurininkų.

Amerikonai mušasi su 
francuzais.

Cherbcurg, Francu zija. — 
Tarp stovinčių čia francuzy 
pėkstininkų ir Amerikos ju-i 
rininkų, kurie atvažiavo ant! 
laivo “Louisiana”, iškilo 
smarki muštvnė. Ameriko-V 
nai rado prieplaukoj negyvą 
vieną savo draugą ir tuoj už
puolė ant francuzy, kad tai 
jie jį užmušė ir įmetė vande
nin.

Užmušta 22 chiniečiai.
Šangchai. — Patronų fab- 

rikoj ekspliodavo parakas ir 
23 chiniečiai palydėjo savo 
gyvastį.
Amerikoj apsivogė, Angli

joj suareštuotas.
Londonas.—Morris Klug- 

man, kuris apsivogęs New 
Yorke pabėgo iš po teismo, i 
dabar likos suimtas Londo
ne.

Japonija didina laivyną.
Londonas. —Japonija .už

sakė čia didelį skraiduolį, 
“Dreadnoughto” konstruk
cijos, kuris lėšuos $12,500,- 
000. Ar ne mano tik japo- 
niečiai atvažiuot kada nors į 
Peterburgą į svečius?
Suėmė “juodrankių” vadą. 
' Neapolis, Italija.—Nuo il
go laiko visų šalių policija 
slaptai gaudė “juodrankiy” 
vadą, kuris esąs vyriausiu tos 
dr-jos organizatorium. Dabar 
Neapolio policija suėmė tūlą 
Chirico ir spėja, kad jis ir

į'.

_______
300,000 “baltųjų vergių”.
Pittsburg, Pa. — S. S. Mc 

Clure, 17 d. lapkričio laikė si
nagogoj prakalbą ir pasakė, 
kad iš tikrų šaltinių jam yra 
žinoma, jog dabar Amerikoj 
yra nemažiau, kaip 300,000 
“baltų vergių”, t. y. moterų, 
kurios užsiima pardavinėji
mu savo kūno.
Socijalistas redaktorius ei

na kalėjiman.
Socijalistiško sąvaitraščio 

“Appeal to Reason”* redak
torius Fred. D. Warren turi 
eit ant šešių mėnesių kalėji
man ir užmokėti $1.500 bau
dos pinigais. Tokia bausmė 
uždėta su tikslu numarinti ne 
prielankų kapitalistams lai
kraštį ir tuomi prislėgti visą 
darbininkų judėjimą.

Warren’o pasmerkimas 
mums aiškiai parodo, kad 
Amerikoj yra vieni įstatai 
kapitalistams, kiti darbinin
kams. Kas kapitalistams 

j daleistina, darbininkų laik
raščio redaktorius už tą turi 
eiti kalėjiman. Warren’o ko
va prasidėjo nuo to laiko, 
kaip policija nakčia ištraukė 
iš namų darbininkų vadovus 
Moyerą, Haywood’ą ir Petti- 
bone’ą, apkaltindama juos 
užmušime ex-gubernatoriaus 

: Stenenbergo. Warren tuo
met per savo laikraštį karš
tai ėmė ragint žmones pro
testuoti prieš tokį valdžios 
brutališkumą ir, žinoma, su-. 
kėlė tuomi didelį triukšmą.1 
Už tai matomai valdžia pa
siryžo būtinai jam atsilygin
ti — prie progos nubausti. 
Bandyta atimti jafn teises 
siuntinėti savo laikraštį per 
pačtą ir tuomi priversti jį 
uždengt visą reikalą. Buvo 
daromas net paties p. Roose- 
velto pastangos tą laikraštį 
numarinti. Bet vis nesise
kė. Warren da aštriau pra
dėjo rašyti apie visus tuos 
kapitalistų darbelius ir kriti
kuoti valdžią.

1906 m., kada minėti trįs 
darbininkų vadovai tapo su
imti ir kapitalistų teismas 
jiems pradėjo grūmoti kar
tuvėmis, Warren iišspauzdi- 
no Dėbso atsišaukimą “Aro- 
use Ye Slaves!” (sukilkit jus 
vergai!), kur buvo nurodyta, 
kad jeigu tie trįs žmonės bus 
pakarti, Amerikoj turi būt 
revoliucija.

Vienuolika mėnesių pra
slinkus, kuomet valdžia sten
gėsi darodyt suimtiems dar- 

, bininku vadams nepapildytą 
žmogžudystę, Warren apskel
bė $1,000 dovanų tam, kuris 
sugaus Kentucky valstijos 
ex-gubema’torių Taylor’ą ir 
pristatys jį į teismo rankas. 

„......    j— - Warren tuomet aiškino,kad
yra tuomi organizatorium, {jis nieko neturi prieš Taylo-

I
Du rusai mirs elektriškoj 

kėdėj.
W. Lynn, Mass. — Vasilij 

Ivanovskij ir Andrei Ipsen, 
kuriedu 25 d. liepos pereitą 
vasarą Lynn’e nušovė išėju
sį iš banko su pinigais T. 
Landreganą ir lydėjusį jį po- 
licistą su mieriu atimti $6,0- 
00, kuriuos Landregan buvo 
pasiėmęs išmokėti darbinin
kams algas, pereitoj sąvaitėj 
pasmerkti mirtin. Nuo 5 d. 
kovo bėgije sąvaitės jie bus 
nužudyti elektriškoj kėdėj.

Kada jiems pranešė, jog 
teismas išduoda jiems mir
ties nusprendi, jie abudu šal
tai nusijuokė. Užklausus, 
ką jie turi pasiteisinimui, 
Ivanovskij atsakė, kad teis
mas yra neteisingas ir jie ne
turi jokių liudininkų pasitei
sinimui,© Ipsen atsakė: “Te
gul jau bus taip, kaip yra. ”

Plėšikai šeimininkauja.
Chicago, III.--Pereitos ne

dėlios naktį šiaurvakarinėj 
miesto dalij bėgije vienos 
valandos trįs užsimaskiravę 
plėšikai apiplėšė keturis žmo
nes ir vieną iš ty da nušovė. 
Tiems žmonėms netik pini
gai atimta, bet ir draoužiai 
nuvilkta. Mat policija da
bar kovoja su streikieriais, 
tai plėšikai tvarką daboja.



KELEIVIS.

PERŽVALGA

Jeigu 
tokius 

galima 
S. L. R. 
žymiai

neturėjo šleivąkojv.Ilgadan- 
čių, bet buvo Vytautai, Ge- 
deminai. Keistučiai ir t. t. 
švilpimais ir šauksmais pub
lika privertus kalbėtoją atsi
sėsti. Tuomet perstatyta 
kalbėt d-rą Matulaitį, kuris 
visus užganėdijo, nurodyda
mas, jog nereiks mums per
kūnas garbint, kadangi mok
slas darodė, jog tai yra elek
triška pajiega, o ne dieviška 
esybė, kaip senovėj buvo ti
kėta. Tas labai įžeidęs kun. 
Kra—ckį, kuris pašokęs vi
saip ėmė plūsti socijalistus 
ir bedievius, o daugiausiai 
“Keleivį.” Antgalo pridū
ręs:

Polemika ir
Kritika.

ant šių

“Draugo” No. 45 skaitom 
šitokį pranešimą:

“...laikome savo prieder
me pranešti, kad Tėvas Ka
zimieras ketina sugrįžti Am
erikon neužilgo ii' išnaujo 
pradėti daryti žmonėmis lai- 
svamanius-bezdžiones, cici- 
likus-bezdžiones ir kitokios 
rūšies “beždžiones.”

Taigi linksmą naujieną 
“Draugas” praneša savo skai- 
tytojams-katalikams. 
p. Kazimieras ištikro 
“cudus” padarys, tai 
tikėtis, kad neužilgo 
K. A. nariu skaičius
pasididins bezdžionėmis-ka- 
talikais, o “Draugui” tas 
taipgi blizgančią ateitį le
mia. nes turės daugiau skai
tytoju.

Padavęs augščiaus minėtą 
pranešimą, “Draugas” pasa
ko pirmeiviams rimtą pamok
slą:

“Musu pirmeiviški laik
raščiai (o ypač “Keleivis”) 
labai džiaugiasi, kad naujoji 
Portugalijos valdžia gena 
laukan vienuolius, o nežino 
to fakto, jog jėzuitams už
ginta Portugalijoj gyventi 
nuo 1764 m., vienuoliams 
nuo 1834 m., o vienuolėms 
nuo 1864 m. Jeigu jie tai 
žinotu, tai suprastų, kad vie
nuoliu gyvenimas Portugali
joj buvo nelegališkas jau il
gą, ilgą laiką...”

Toliau jis aiškina pirmei
viams (pirmeivius jis visuo
met rašo svetimženkliuose), 
jog vienuoliai gyveno ligšiol 
Portugalijoj dėlto, “kad 
kraštas tiesiog negalėjo be 
vienuolių pagelbos apsieiti.” 
Valdžia mat nesirūpino žmo
nių švietimu, nesirūpino pa
vargėliais, tai mokyklos bu
vo vienuoliu rankose.

Ir “Draugas” mano, 
tuomi jis labai sukompromi
tuoja pirmeivius, nes tie ne
žino, kada Portugalijoj buvo 
uždrausta gyventi jėzuitams, 
kada vienuoliams. Bet čia 
“Draugo” šūvis išleistas kaip 
tik į priešingą pusę. Vieto
je sukompromituoti pirmei
vius, jis kompromituoja vie
nuolius. Jis pats pasako, kad 
vienuoliu rankose buvo žmo
nių apšvietimas ir našlaičiu 
auklėjimas, o tuotarpu vi
siems vra žinoma, kad Por- 
tugalija—tai tamsiausioji ša
lis: iš 100 žmonių 80 nemoka 
nė rašyt, nė skaityt. Ar gi 
reikia didesnės dvasiškijai 
kompromitacijos, kaip šitas 
faktas? Juk tas aiškiai pa
rodo, jog kur dvasiškija žmo
nes mokina, ten tamsybė 
viešpatauja. Ar ne teisybė, 
“Drauge”?

‘ ‘Perkūne dievaiti 1 
Nemušk žemaitį: 
Nemušk kataliką. 
Bet spirk ciciliką!”

Publikoj pasigirdęs šauks
mas: ‘“Perkūne! spirk ir ku
nigus. nes jie Čenstakavoj 
Motinai švenčiausiai akis iš
lupinėjo.” Deklamuojant ei
les, publika erzindama kuni
gą, prie kiekvieno laisvesnio 
žodelio plojo delnais, o ypač 
patikę žodžiai:

“Aušta rytas, saulė teka, 
Kunigėliai vis da plepa.”

Tautiškoji prigavystė.
Pittsburg. Pa.. Rugsėjo 6 d.. 1910. 

T.M.D. Pirmininkui
Pn. Jonui V. Liutkauskui 

Brooklyn. N. Y. 
Gerbiamasis Tamista:—

Ar nemalonės! ūmai atsakyti 
klausimų:

1) Kada nutarta neduot Kudirkos 
raštų tiems T.M. D. nariams, kurie yra 
užsimokėję už 1909 metus, bet neužsi
mokėję už šiuos 1910 metus .

2) Kas tatai nutarė? (seimas, ar val
dyba.—ir kuri valdyba: ar senoji, ar 
naujoji?)

Apie toki nutarimą, kaipo neperženg- 
tinaįstatymą, aš nieko negirdėjau, ne 
mačiau oficijališkai apskelbta ir dėlto a- 
bejoju. ar jis istikro yra. Ne vien a;. 
T.M.D. pavienis narys, abejoju, bet ir 
daugiau yra abejojančių—taigi ne tik 
savo vardu to paaiškinimo prašau iš Ta- 
mistos. Su pagarba

Juozas Baltrušaitis

I 
| gi priešinosi. Vienok nežiūrim ant tol 
visko, reikalai išleidimo Dr. Kudirkos 
rasių ėjo pasekmingai. Tada ir tie, ku
rie giedojo "Amžiną atsilsį” ir tie. ku-

; rie buvo T M. D. iš principo priešingi. I 
visi prisirašė prie T M D., kad gauti Dr.
Kud'. raštus už 60c. Šitie žmonės nepri- | 
si rašė prie T.M.D. su tikslu, kad būti! 
jos nariais, o tik atsiimti raštus it vėl at- ■ 

į suraukti iš Draugijos. Tą gerai perma
tė senoji Cent. Vald . mato tai naujoji, 
kaip lygiai galite ir Tamista tai patėmy- 
ti. Męs tečiaus žinome, kad išleidimas 
Dr. Kud. raštų atsieis su viršum vieną 
dolerį, apmokėjus visas lėšas už egzem
pliorių. Taia: atiduoti tokiems neva na
riams. kurių tikslu yra gavus raštus pa
mesti Draugiją, už 60c visą egzemplio
rių. butų skriauda Draugijai. O antras 
dalykas, tai įstatai esanti galėję mums 
liepia surinkt mokestis už 1910 ir lis to
ki nariai, kurie užsimokės, gaus raštus, 
nenorinti užsimokėti galės atsiimti savo 
6Oc., jeigu to pareikalaus. braugystės 
tikslu nėra, kad ką nors nuskriaust . bet 
save Draugystė taipgi n-gal duotiėsi 
skriausti Tokių, kurie nenor mokėti 
už 1910 yra mažas nuošimtis. Butų la
bai gerai, kad Tamista. kaipo senas T.
M.D. narys ir podraug daug prisidėjęs 
per daugel metų su aktvvišku darbu 
prie šios Draugijos, paaiškintumėte at
sišaukusiems apie dalyką. Manome, kad 
įstatai ūmame laike bus atspauzdinti. 
tuomet žėdnas galės viską matyti.

Su pagarba
J. *A. Lutkauskas.

i

kad

Rimtoji “Lietuva” pole
mizuodama su “Keleiviu” 
dėl pasakymo, kad kunigija 
pridarė žmonijai daug blė- 
dies, apginimui kunigijos nu
sikalė štai kokį argumentą:

“Jeigu ‘Keleivio’ rašyto
jai butų gyvenę Koperniko 
laikuose, tai be abejo jie pir- 
mutinieji butų šokę Koper
nikui į akis už jo negirdėtas 
teorijas. ”

Mat, norėta pasakyt labai 
moksliškai, o išėjo visai at
bulai. Ant kogi “Lietuva” 
remsis, jeigu męs paprašy
sime jos darodyt, kad ištik- 
rųjų “Keleivio” rašytojai bu
tu šokę Kopernikui į akis už 
negirdėtas jo teorijas?

Toks pasakymas geriaus 
tiktų pačiai “Lietuvai,” nes 
ji pripažįsta, kad toj gadynėj 
kitaip ir negalėjo būt. Reiš
kia, jei popiežius Koperniką 
iškeikė, jei Bruno sudegino, 
jei Galilėjų nukankino, tai 
taip reikėjo ir viskas, ir kal- 

: tint už tai kataliku bažny
čios galvą negalima. O jei
gu “Lietuva” tokią giesmę 
gieda musų gadynėj, tai ką 
ji butu užtraukus Koperniko 
laikuose?

“Darbininky Vilties” No. 
46 randam iš Brighton,Mass. 
įdomią korespondenciją, ku
rioje labai cnaraktenstiškai 
cituojama darbštaus, brolio 
Kra—cko prakalba. Štai ke
li blizganti^ krasnickine 
liogika žodeliai, kaip pa
duoda juos korespondentas: 
t* “Broliai lietuviai! jeigu 
save ‘vadinate lietuviais ir 
tautiečiais, tai nenešiokite 
katalikišką vardą, kaip tai 
Baltry, Motiejy, JRaulą, vbet 
vadinkitės Ilgadančiu, Slei- 
vakoju ir 1.1, ir garbinkite 
Perkūną dievaitį, nes seno
vės lietuviai taip darė.”

Publikoj pasidaręs didelis 
triukšmas už tokį pažemini
mą lietuvių. Pasigirdę šauks
mai, kadjsenovėsjjietuviai

aiduos sulaikyti ir "pabėgs" iš draugi
jos kad ir be Kudirkos raštų. Nėra a 
bejonės. kad daugelis ir tų, ką yra arba 
bus priversti užsimokėt už 1910 metus, 

I nueis sau su jubilėjiniais raštais ir to- 
! liau nenorės prigulėt prie draugijos, nes 
, jausis, jog jų teises čionai mindžioja,kad 
j suvadžioja ir tai da ka p? apšvietos ir 
i tėvynės meiles įrankiais!

3) Kam grąžinti ir kodėl tik 60c.? 
Draugyste atsigaivinus griebėsi leisti 
Kudirkos raštus jau treti metai atgal. Ir 
aš. ir daugelis esame užsimokėję už

i 1908 ir 1909 metus.—taigi $1.20. Vis 
tai — anot jųsų — mokėjome su tikslu 

. gauti Kudirkos raštus ir daugiau nepri- 
gulėt prie T. M.D (?). Taigi draugys
tei nebūt skriaudos, duodant raštus <lo- 

1 lerio vertes, vieton gražuti duokles 
j ($1 20).

4) Pagal naujuosius įstatus reikėjo 
už šiuos l“10 metus užsimokėti metines 
duokles sausio-vasario mėn., bet tie 
naujiejie įstatai priimta daug vėliau — 
birželio mėnesyje. Tai joks logikos per
žengimas. jokia juridiška suktybe negal 
prirodyt. kad jau šįmet galima remtis 
ant tų įstatų, renkant duokles. Taigi 
valdyba tą savo nutarimą jokiais įsta
tais negalėjo paremti.

Prieteliau! Tai neteisybė, tai tautiška 
prigavystė butų, jeigu valdyba ištikrųjų 

.laikytųsi savo neapmislyto nutarimo! 
Tvirtai sakau: nemokėsiu už Šiuos 1910 
metus duoklės, kol nebus panaikintas 
tas nutarimas, kol visi nariai užsimoKČ- 
jusiejie už 1999 m., negaus jiems teisin
gai priklausančių Kudirkos raštų.

Kaip gyvenu Amerikoj, visą laiką pri
klausau prie T M.D.. ka:p ir prie kitų 
apšviet s draugijų (prie jokių pašelpinių 
niekad neprisidėjau); da visai neseniai 
prisidėjau prie atgaivinimo T.M I). 109- 

' tos kuopos.—taigi man rodos aišku, kad 
nesu T.ii D. neprietelium? Argi valdy
ba norėtų, kad juo bučiai Dėl manęs 
vieno —jums tiek-to. Bet ar mažas, ar 
didelis nuošimtis, jųsų išsp rtas iš Drau
gijos, nelems jai gero. Jie kovos prieš 

■ prigavystę atliktą po apšvietos ir tau- 
Į t y sies skraiste.

Taigi, ar nėra vilties, kad greitu lai
ku tas negražus pasityčiojimas iš T M. 
D. nariu butų atšauktas? Baisiai neno
riu kelt to klausimo vie'ai, nes jau per
daug tokių ••šposų" išeina į aikštę ir su
kasi po užkerėtą kvailybių ratą. Ta
mista gali tat prašalinti: kiti valdybos 
nariai be abejo pritars. Tame Lorėčia 
apturėt greitą Tamistos atsakymą.

S'i pagarba 
Juozas Baltrušaitis.

2400 Fifth avė.. Pittsburg. Pa.
* »*

Brooklyn, N. Y., Rugsč.o 15, "10.
p. J. Baltru;aičiut 

Pittsburg, Pa.
Gerbiamasai:—

Ka tik norėsite mušti, tai ir lazda ra- 
site. Bet nemanykite, kad visuomet 
galėsite pataikinti tam. kuriam manote 
suduoti.

Dar kartą atkartosiu, kad valdyba nie
ko nuosaviai neveikia, tik pildo tas par
eigas. kurios jai pavestos pildyti. Kitaip 
manvdami turite klaida.• <•

Kad senoji valdyba garsino, jogei ju- 
bilčjinė Kud. raštų laida bus duodama 
dykai tiems, kurie prisirašys 1909 ir 
tik vien tiems — dykai. Argi męs 
—, naujoji valdyba, kitaip elgiamėsi? 
Anaiptol ne, ir duodame raštus vien tik

Brooklyn. N. Y.. Rūgs. 8. TO.
p. J. Baltrušaičiui.

2400 Fifth avė.. Pittsburg. Pa
Gerbiamasai-—

IIl-čias T.M.D. seimas nutarė užtvir
tindamas naujus T.M.D. įstatus ir mums 
—naujai Cent. Vald. neliko ni-ko dau
giaus veikti, kaip tik pildyt: Draugijos 
reikalus, pagal užtvirtintus ir nuo seimo 
galei (galėn? J.B.) įėjus us įstatus, ku
riuose yra pavadinta, kad visi nariai mo
kės savo metines duokles sausio ir vasa
rio mėnesiuose žėdnu metu. T.M D. or- ‘ 
gano "i.ietuvos” berods 28 nr Cent.
Vald. ] 
raštininkams išrinkti metines duokles I t jį p , 
nuo tų. kurie dar neužsimokėję už 1910. ;ju0S įoio nt.; 
išdalinant Dr Kud. la-tus: tas yra da- 9) kad valdyba tai darė, norėdama 
bar taip ir daroma. A isi. kurie prigulė- j S11jaįkyt draugystėje narius, manančius 
jo. priguli ir prigulės prie Draugijos, su 
tikslu kad jai dirbti, nemurmėjo. ne- 
murma dabar, neigi tikime, kad tai da
rys ateitije už tokį seimo padavadijimą 
bei tvarką naujų įstatų Tokie nariai 
žino, kad vis vien, jeigu prigulet prie T.
M D.. turės kad ne šiandien, tai r.to už
simokėt savo metines duokles.

Nutarimas neigi įstatymas—ypač lie
tuviškose organizacijose — nebuvo dar 
neikuomet neperžengtinu. kas vakar su
lygta daryti, šiandie jau ne. Toks įsta
tymas, kuris pildantiems bus neperženg- 

’ tinu. o nepildantiems galimu jį perženg
ti ir sulaužyti (atsitrauk mu nuo T. M 

i D.), buvo oficijališkai apskelbtu per or
ganą net du kartu: pirmu kart kuomet 

i tilpo T.M.D. nauji įstatai, antru gi 
talpinant III-čio T.M.D. seimo proto
kolą. kuriame yra užrašytas tų įsiatų 
užtvirtinimas.

Mums, kaip lygiai ir Tamistai. yra ži
noma. kad tūli T.MD.. tris ar keturi 
metai atgal giedojo "Amžiną Atsilsį." 

' Draugystė buvo, taip sakant, jau ant 
mirties patalo ir veik nebuvo vibies ją 
kuomet atgaivinti. Tečiaus dalykai vir
to suvis kitaip. Ji atgijo ir atgijusi 
pradėjo milžinišką darbą veikti. Išpra- 
džių buvo, kaip žinote, daug visko; vie
ni tam darbui jausmingai pritarė, kiti-

Rugsėjo 12 d.. 1910. 
T.M.D. Prezidentui

p. J. V. Liutkaus'"ui. 
Gerbiamasis:—

Laišką rugsėjo 8 dienos gavau ir ta
riu ačiū už platų paaiškinimą.

Viskas aišku, būtent tas:
1) kad naujoji T.M. D. valdyba, ne 

pranešime buvo paliepta kuopų . seimas, nutarė neduoti Kudirkos raštų 
nariams, kurie užsimokėję už

A isi. kurie prigulė- . suiaikyt draugystėje narius, 
iš jos pabėgti su Kudirkos raštais;

3) kad jeigu nariai neužsimokės už 
1910 metus, tai tų raštų n-'gatis ir gali 
atsiimti 60c.. įmokėtų už 1909 metus:

4) kad valdyba tat nutarė pagal nau
jąją konstituc ją. III seimo priimtą, ka
me yra nurodyta, kad metinė mokestis į 
T.M.D. centrą turi būt mokama sausio- 
vasario mėn.-

Noriu da sykį paklabint Į mųsų T. M. 
D. centro duris, per jus. pirmininke, 
kad nereikėtų tą dalyką kelti į visuome
nės aikštę.

1) Senoji T.M.D. valdyba, per buv. 
prezidentą Balevįčią. nuolat skelbė. kad 
Kudirkos taftai—jubilėjiniai ir priklau- ' 
so T.M.D. nariams už jubilėjinius (1909) 
metus ir kas už tuos metus užsimokės 
60c . gaus minėtus raštus "dykai." Tos 
valdybos įpėdiniai—naujoji valdyba— 
neturi teisės laužyti to nutarimo. Jei 
gu Kudirka yra lietuvių, didvyris, kaip 
pati valdyba skelbia, tai ar gali ji todid- 
vyrio jubilėjų palikt ant juoko? ar gali 
jQ jubilėjinius raštus užkalt į skrynią ir 
neduot jų tiems, kuriems priklauso? Ar
gi tai nedoras jų darbas, kad norėjo pa 
žinti savo didvyrį ir mokėjo 60c. už 1909 
metus?

2) Sąnariai, kurie myli draugiją, 
tvarką, teisybę ir savo teises, ne-

tiems kurie yra užsimokėję už 1909 Vi 
si, kurie prisirašo dabar ir užsimoka už 
1910, norėdami gauti Kud. raštus tur už
simokėti $2.50. t. y. pusę nominališkos 
kainos.

Argi netaip elgiantčst, kaip priguli?
Bet, turit dar kartą apsistot ir pamą

styti, kad įstatai mums liepia išgauti 
narių mokestis sausio ir vasario mene
siuose žednų metų, tie įstatai yra jau 
galėję ir. todėl niekas kitas, kaip tiktai 
tie įstatai veikia; pagal juos męs ir išren- 
katne nuo narių mokesčius, o tie. kurie 
atsisako mokėti, tai turi paliauti buvę 
TMD. nariais ir nebūdami nariais nu
stoja visų privilegijų —-, nei Kud. raštų 
negali gauti. Argi Jus šiame atvėjuje 
galite sakyti, kad męs išspirtam tokius 
narius iš Draugijos. jie pats iš jos sau- 
noriai pasitraukia. Ar yra nors viena 
draugija, kuri neužsimokant ems duok
lių nariams duoda lygias privilegijas 
kaip ir pilniems?

J ųs sa kote: .. A rgi t ai nedoras darbas, 
kad norėjo pažinti savo didvyrį ir mokė
jo po 60c. už 1909 metus?” Yra tai tik 
pasityčiojimas iš Jų»ų pusės. Jus. būda
mi tokiais miiaširdingais dėl tų, kurie 
už 60e. jausmingai norėjo ar norėtų pa
žinti ••didvyrį”, galėjote, turėdami savo 
sĮiaustuvę. išleisti tuos raštus ir po 60c. 
užsimokėjusiems išdalinti; tokiu darbo 
butumete atlikę tikrai šventa—garbinga 
žygį; liaudis Tamista buių liaurais ap
vainikavusi. Bet. deja. Jus, Brolužėli 
žinote gana gerai, kad išleidimas 6 
tomų Kud. raštų veik du syk po 60c. 
atsieis, davėte ramybę ir nuo liaurų 
atsisakėte. Dabar, žinodami tai. dar iš 
mus bandote tyčiotis. Męs Tamistėliai 

'■ jokių atšaukimų bei panaikinimų daryti 
negalime, nes nieko saunoriai neatliko
me. Turite pilną laisvę elgtiesi. kaip tik 
Jums patinka.

Su pagarba
J. V. Rutkauskas

» •
•

Taip pasibaigė mano susi
rašinėjimas su vyriausiu at
stovu mųsų apšvietos drau- 
gijos valdybos, kuriai ap- 
švieta nerūpėjo ir nerupi. 
Tyčia perrašiau jo laiškus iš
tisai, žodis į žodį (tik rašybą 
pataisiau), kad visuomenė 
turėtų pilną supratimą apie 
savo apšvietos — “tėvynės 
meilės” atstovo diplomatišką 
riestumą. Nematyt tame 
šviesos, nėra tėvynės meilės 
—dingo tas vienintelis gra
žusis Tėvynės Mylėtojų Dra
ugystės tikslas—p 1 a t i n t i 
apšvietą, išleidžiant knygas. 
Dabar yra tikslas tik platin
ti vadovų biznį, vadovų, ku
rie apšvietos platinime nebu
vo, nėra ir vargiai bus kuo 
nors atsižymėję. Kuopy 
sprendžiamojo balso panai
kinimas, aršus niekinimas 
nariu balso nieko daugiau 
nereiškia, kaip tik tamsini- 
mą arba pasikėsinimą tam
sinti visuomenę su tikslu me
škerioti po jos nežinią. Apie 
seny j u vadovų pasipelnijimą 
jau visuomenė žino. Rei
kia tik gražiai išspirti visus, 
kurie stengiasi palaikyti ir 
paplatinti draugijos demo
kratiškumą, reikia nė kiek 

1 nenusileisti nuo savo ypatiš- 
ky tikslų—tiejie žmoniy sa- 
vystoviškumo, tojo didžiau
sios apšvietos paramo šali
ninkai neteks kantrybės ir 
tada jiems dailiai, nekaltai 
galima pasakyt: “Turite pil
ną laisvę elgtiesi, kaip tik 
jums patinka”... “saunoriai” 
apleisti mys draugystę”...

Nė viens tamsybės apašta
las negal apsieiti be tokios 
diplomatijos....

Atsisakau — žinoma, turiu 
Atsisakyt—nuo T.M.D., nuo 
tos draugystės, prie kurios 
vienos pirmiausia prisidėjau, 
kaip tik atvykau į šią šalį ir 
kuriai iki šiol, kiek galėjau, 
gero linkėjau, paaukavau 
knygelę “Revoliucija,” kurią 
dabar pats perku iš tos drau
gijos....

Tegyvuoja netikrujy vi
suomenės vadovy draugystė, 
kaip T.M.D., taip ir kiekvie
na kita tokia — negriausiu 
jos, bet drįstu pranašauti, 
kad tokia atgaleivystė neil-

■

>

Phii.. Pokter ix ’"The Boston Tbaveler"

1

Galų-gale dvasiškas ‘ ‘Drau
gas” pavirto į socijalistą. 
Štai 46 num. jis beveik pa
tvirtina Sinclair’o pranašavi
mą, kad 1912 m. prezidentu 
bus išrinktas Hearst (nepri- 
gulmingas), “o paskui jau 
prasidės socijalistu vežimas ” 

“Prisimena mums Sinclai
r’o pranašavimas — sako 
“Draugas.”—Štai jisai išleis
toje pirm poros metų knygo
je rašė, kad Milwaukee ne
trukus pateks į socijalistu 
rankas. Pranašavimas įvy
ko... Kaip žinoma, Milwau- 
kee’s miestą socijalistai val
do dorai sąžiningai. Tenai 
socijalistai viršų gavo dėlto, 
kad žmonėms buvo nusibo
dęs netikusis republikonų ir 
demokratų valdymas. Jie 
tiesiok jieškojo sau teisingos 
ir sąžiningos vyriausybės. Ir 
gavo ją. Ar gi negalima to 
paties pasakyti ir apie Suv 
Valstijas?”

Tas mums parodo, kad ka 
talikas taipgi gali būt socija
listu. Štai ‘^Draugas” jau 
susiprato ir tikimės, kad, jei- 
Bi jis pilietis, balsuos jau už 

ebsą.
Šita karikatūra parodo orlaivininką, kuris išlėkęs oran pasiklydo 

nežinomos planetos žiuri per žiūroną, kur paliko žemė.
ir nusileidęs ant
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gai temps už gerklės mys vi
suomenę, nes šita nėra to
kia atgaleiviška,kaip kad lig- 
laikiniai jos “vadovai” ma
no.

Juozas Baltrušaitis.
“Kel.” Redakcijai:—

Gerbiamasis Bendre: — T. 
M. D. valdyba netik man ne
siteikė “dovanoti” Kud. raš
tus, bet net “Dilgėlėms” ne
atsiuntė, kaip tai daro visi 
leidėjai, o ir T. M. D. kitiems 
visiems laikraščiams nusiun
tė. Tas tai ir yra erzinimas, 
kad tik atsitraukti su “pil
na laisve.” Taip daro su vi
sais tokiais.

J. Baltrušaitis.

Wilmerding. Pa.
D-ro Šliupo pribuvimą į 

vViimerdingą Lietuvos SunŲ 
D-ja atidėjo ant neaprube- 
žiuoto laiko iš tos priežasties, 
kad kontraktorius, kuris sta
tė lietuviams svetainę, su- 
bankrutijo ir abejoma, ar iki 
24 d. lapkričio galės būt ji 
gatava.

Spaliu 23 d. kalbėjo čia 
drg. K. Šeštokas. Kalba su
kėsi apie politišką ekonomi
ją, religiją, atsiradimą žmo
gaus sielos, peklą, dangŲ ir 
nežinomą Dievą. Ant galo 
kalbėjo apie sočijalizmą. Kal
ba daugeliui patiko. Prie L. 
S. S. A. kuopos prisirašė 10 
nauju sąnariŲ. Ypač publi
kai patiko Lietuvos SunŲ Be
nas, kada užgriežė Marselie
tę.

Reikia pastebėt, kad tarp 
vietiniŲ lietuviu vieši broliš
ka vienybė: socijalistai, lais
vamaniai, tautininkai — visi 
eina ranka rankon. Ačiū to
kiam solidariškumui ir vie
nybei, nors nedidelė mŲS čia 
saujalė yra, (apie 60 šeimy- 
nŲ) galim nuveikti didelius 
darbus—baigiam statyti už 
$4,000 savo svetainę, ant 
kurios atidarymo buvo nu
tarta parengti prakalbas ir 
užkviesti d-rą Šliupą.

LietuviŲ benas yra badai 
prielankus socijalistams. Ka
da Šocialist Party rengė ko
kias parodas, jis grajino vi
suomet uždyką.

Lietuvos SunŲ teatrališka 
kuopa neužilgo ketina per
sta tyt “Alkani Žmonės.” 

Sąvaras.
Chicago, III.

Lapkričio 6 d. Simano Dau
kanto teatrališkas ratelis sta
tė ant scenos “Gudrią Naš
lę.” Perstatymas atlikta 
prastai.

Šiomis dienomis pas mus 
eina smarki darbininkŲ su 
darbdaviais kova. Streikuo
ja didžiausiy firmŲ rubsiu- 
viai. Streikuojančiu skait
lius siekia iki 45,000. Bet 
streikas, kaip matyt, bus lai
mėtas, nes darbininkai laiko
si vienybėj. Kad ir buvo ka- 
pitalistij laikraščiuose, kad 
kompanija pasirašius ir dar
bininkai eis atgal į savo vie
tas, bet tas greitai išėjo eikš- 
tėn, kad norėta mus parduo
ti. Tame buvo kaltinami uni
jos prezidentasT. A. Rickertir 
Robert Noren. Kad tuom 
sykiu jie butu pasisukę tarp 
straikieriu, tai gyvu nebūtu 
paleidę, butu ar pasmaugę, 
ar užmušę.

Agitatoriai matydami to
kį žmonių įniršimą, pradėjo 
kiek galėdami publiką ra
minti, kad nieko nedarytu, 
nes 6 valandoj Rickert čion 
atvyksiąs pasiteisint.

Prezidentas atvažiavęs pra
dėjo aiškinti:

“Broliai ir seserįs! Šit aš 
kaltininkas, kuriuo mane ap- 
šaukėt, stoviu prieš jumis. 
Dabar jus mane pasmerkit, 
ar išteisinkit. Tas priguli 
nuo jusu- Mano priderystė 
yra stengtis pagerint jusu 
būvį ir savo. Jeigu aš bučiau 
kompanijos papirktu, tai aš 
bijočiau jums ir pasirodyt; o 
jeigu eičiau, tai bučiau ėjęs 

j policijos arba milicijos sau
gojamas. Dabar atėjau taip, 

i kaip ir visados. Tas atsišau
kimas, kuris buvo patilpęs 
kapitalistu laikraščiuose, ne 

j mano, žinokit, kad kompani
ja norėjo jus apgauti, kad 
eitumėt atgal dirbt, o aš jus, 
mano mieli broliai ir seseris, 
nenorėjau parduoti ir nepar
duosiu. Man labai malonu 
žiūrėt į jus, kad jus tvirtai 
laikotės vienybėj ir nežadat 
paliauti streikavę tol, kol vi
sos dirbtuvės neužsidarys. 
Ar visi streikuosit tol, kol 
dirbtuvės užsidarys?” Visi 
'sušuko vienu balsu: “Yes!”

Prezidentas T. A. Rickert 
likosi išteisintas, o Robert 
Noren pastatytas kaltu, buk 
jis su kompanija visą tą 
rutę padaręs ir dabar jis 
prasišalinęs kažin kur.

Chicagos miestas yra
garsėjęs tarp lietuviu musu 
inteligentais, bet kaip reikia 
pasirodyt su prakalbom, tai 
ju nėra, ypač streikŲ laike. 
Visu kitu tautŲ yra kalbėto
jai, o lietuviai neturi. Da 
kol buvo Chicagoj drg. J Gai
galas, tai paaiškindavo dar
bininkams apie streiko judė
jimą, ką girdėjo nuo kitu a- 
gitatoriu, o šiandien jo Chi
cagoj nėr—ir nėr kam paaiš
kint. Gėda jums, Chicagos 
inteligentai!...

Apgailėtinas tu lietuvaičiu Hartford, Conn. 
likimas, kurios cento neturi Spaliu 29 d. statyta čia 
prie dūšios, o streikuoti rei- ant scenos “Šykštus Rai- 
kia. Girdėjau, buk unija telis.” Nusisekė neblogai, 
mokanti tiems, kurie yra iš- Potam buvo deklamacijos, 
streikavę dvi sąvaites, vai- šokiai ir skrajojanti krasa 
kinams $4, merginoms $3, su dovanomis. Žmonių bu- 
vedusiems $5. Bet jau ke- vo į 350. 
turios sąvaitės kaip streikuo- M. Kirtiklis,
ja, o musu seseris dar iš uni- ’.Bridgeport, Conn. 
jos nėra nieko gavę ir neži- gitas miesčiukas vra nedi. 
ma, kur reikia kreiptis o delis> turįs vos tik 102 054 
antra-nemoka kalbos Mu- gyventojus. Guli jisai prie

sui- 
yra

pa-

----  Phil. Poktek ix "The Bustos Tbavelek"----

Lapkričio 24 d. pripuola šįmet padėkavonės diena (Thanksgiving Day). Toj dienoj 
žmonės pavalgę ir gražiai apsirėdę gali dėkavoti Dievui už “gerus laikus”, bet už ką tu
ri dėkavoti tas alkanas žmogelis, kurį čia matot prieš tą nusipenėjusį kapitalizmo atstovą?

Ashley, Pa.
Spaliu 23 d. L. S. S. 95 kuo

pa surengė Žalgirio mūšio 
paminėjimui prakalbos. Kal
bėjo d-ras J. Šliupas ir Živat- 

' kauskas. Tarpuose buvo de
klamacijos. Žmonių pagal 

įgyventoji} skaitliaus buvo 
: prisirinkę gana daug ir visi 
buvo užganėdinti. Tik ne
gerai, kad rengėjai uždrau
dė literatūrą pardavinėt.

K. A. iš C. H.

su komitetas apie tą dalyką Atlantiko, šalij “Long Island
suvisu nesirūpina.

J. P. Žiurkšas.
St. Louis, Mo.

“Keleivio” No. 39 p. Klas- 
taitis rašo, kad čia susitvėrė 
kliubas, bet nežino kokiu 
vardu jį pakrikštyt. Tas ne
tiesa, kliubas yra jau “pa
krikštytas.” Tegul p. Klas- 
taitis prie jo tik prisirašo, tai 
ir vardą žinos.

Kliubietis.
Chicago, III.

Taip vadinamoj miesto da- 
lij Town of Lake, lapkričio 
3 d. I. P. Lietuviu skyrius 
surengė Fedorenkos apgini- 
mui prakalbas. Kalbėt pa
kviesta P. Puskunigis, Rau- 
linaitis ir Sideravičius. Nors 
apgarsinta buvo gerai, bet 
žmonių susirinko visai ne
daug. Matomai Town of La- 
ke’o lietuviai neprijaučia už 
teisybę sėdinčiam kalėjime 
žmogui.

Town of laikietis.

Sound” ir “New York, New 
Haven and Hartford” gele
žinkelio. Fabriku čia dau
giausia geležies ir mašinų. 
Uždarbiai nemenkiausi, bet 
tik mokantiems amatą. Šia
me miestelyje baisiai prasi
platinus girtuoklystė, nes 
vienu tik lietuviškŲ karčemų 
randasi net 11, o išviso ju 
yra 338. neskaitant keliu 
desėtku ėsančiŲ aptieku, kur 
taip jau nedėldieniais šnap- 
sas yra šinkuojamas vietoj 
gyduolių- Po karčemų ant
rą vietą čia užima prostituci
ja. Ant nekuriy gatvių kaip 
dienomis, taip ir naktimis 
merginos galvas iškišę per 
langus šaukia praeivius į 
svečius. Policija į tai jokios 
atidos neatkreipia. Mat de
mokratu valdomas miestas. 
Užtai socijalistams yra gera 
proga darbuotis. 8 d. lap
kričio atsibuvo čia | rinkimai

valstijos viršininku. $ie rin
kimai labai pradžiugino kaip 
vietinius taip ir apielinkinius 

I socijalistus, o nugązdino ku
nigėlius, republikonus ir de
mokratus. Rinkimuose 1908 
m. socijalistu kandidatas ant 
gubernatoriaus, T. Peach, iš 
šio miestelio buvo gavęs tik 
634 balsus. Republikonas 

į Lillev turėjo S426 balsus, o 
demokratas Robetson 6208. 
Šįmet gi socijalistas Hunter 
gavo 2,473 balsus, republiko- 

I nas Goodwin—5,352 ir demo- 
’ kratas Baldwin 5,921. Pa- I • • ...
■ našiai gavo balsu ir visu ki- 
i tu urėdu kandidatai. Reiš
kia, kad socijalistai bėgije 
tik dvieju metu gavo apie 

i du tūkstančiu balsu daugiau. 
Republikonu gi ir demokratu 
partijos gavo ant 3361 balso 
mažiau. Išviso visoj Conn. 
valstijoj 1908 m. socijalistai 
turėjo balsu 4,827. Šįmet- 
gi suviršum 12,000. Spren
džiant pagal rinkimu, 1911 
m. vietiniai gyventojai tikisi 
turėt miesto majorą socija- 
listą. Ant ko socijalistai de
da visas pastangas ir varo
ma didžiausia agitacija. Vie
tinė mašinistu unija prisidė
jo taip jau prie socijalistu ir 
nutarė remt pagal išgalės. 
Unijos viršininkai visi įstojo 
į Socialist Party ir varo už 
socijalistus karštą agitaciją.

Lietuviški socijalistai,nors 
neseniai čia gyvuoja, bet ne
snaudžia: rengia prakalbas, 
diskusijas ir dirba kiek ga
lėdami.

Neseniai iškraustėm iš čia 
savo dvasiškąjį tėvelį. Da
bar jis nusipirko farmą ir pe
ni kiaules.

S. V. Bakanauckas.
Millinocket, Me.

Čia yra dvi didelės popie- 
ros dirbtuvės: miestelis ap
suptas giriomis, kur pilna di-

dėlių ežeru ir kalnu. Gyven
tojai beveik visi francuzai. 
Uždarbis paprasto darbinin
ko $1.85 už 8-niu valandų 
darbo dieną. Amatninkai už- Į 
dirba iki 6 dol. ant dienos. 
Lietuviu yra apie 18 šeimy- Į 
nu. Spaliu 27 d. buvo taip 
vadinamas balius, kuris už
sibaigė brutališku primuši
mu vieno vaikino. Mat, tarp 
giriu žmonės gyvena, tai 
elgiasi kaip giriniai.

Millinockietis.

tinis klebonas iš ambonos iš
niekino naują Portugalijos 
respubliką, vadindamas ją 
bedieviška už tai, kad išginė 
kunigus; taipgi nepamiršo ir 
‘ ‘Keleivį, ” ‘ ‘pabagaslovyt, ” 
net užgynė “doriems katali
kams” ant gatvės susitikti su 
tuo, kurs skaito “Keleivį.” 
Tai naujas ir negirdėtas išra
dimas. Bet tokia įmonė ne
atneš naudos bažnyčiai ir ne
atitrauks žmonių nuo “Ke
leivio.” Daug gražiau butu, 
kad mus kunigėlis kitokiu a- 
matu užsiimtu, o nekeikti 

i laikraščius.
J. Giegžnas.

Rochester, N. Y.
Spaliu 30 d. atsibuvo čia 

prakalbos. Kalbėtoju buvo 
d-ras Šliupas, kuris kalbėjo 
apie porą valandų ir tankiai 
girdėjosi delnu plojimai.

Auku surinkta lėšų užden
gimui $5.79.

Prieš prakalbas surinkta 
aukų dėl parkvietimo dakta
ro J. Šliupo. Aukavo šios 
ypatos: J. Bindokaitis $2.00; 
P. Bugailiškis, K. D. Vaivo- 
da, A. Valeckas, J. Mocke
vičius, J. Šemeda, A. Bels
kis, K. Dauknis, P. Anuške- 
vičia, A. Smigelskis, K. Le
lešius, J. Bagdonas, Balzaras 
ir A. Ribakas po $1.00; J. 
Michelsonas, A. Jokubynas, 
J. Klimas, P. Vaivada, N. 
Najukas, A. Lenkevičius ir 
P. Žemaitis po 50c; M. Vil- 
trakis ir A. Rimkus po 25c. 
Viso labo $20, už kuriuos iš
tariu širdingą ačiū. Prakal
bos lėšavo $27.50.

J. Bindokaitis.
I ...........
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

ir

So. Boston, Mass.
Spaliu 9 d. R. Zuleno ves

tuvėse buvo užmanyta pa
rinkti Vilniaus Mokslo ir 
Dailės D-ju namui auku. Ne- 
kurie pritarė ir aukos pradė
ta rinkti, bet kiti tuoj šoko: 
kam čia tos aukos!? Jus,gir- j 
di, be policmono neturit tie
sos rinkti aukas.
Aukavo: A. Tribulauskas 25 
c., K. Pecunas 25c, J. Duse- 
vičius 25c, Pivorunas 10c, A.

51Kirailis 5c., P. Resevičius 
c. ir A. Plevokas 5c.

P. R.
Hartford, Conn.

Pora mėnesiu atgal čia su
sitvėrė Lietuviu Ukėsų Ne- 
prigulmingas Kliubas, o vė
liau susitvėrė ir Teatrališka 
Draugystė, kuri spaliu 29 d. 
pastatė ant scenos P. Vai
čaičio dram. veikalėlį “Siks
tus Raitelis.” Nors atliko 
nepuikiausiai, bet geriau ir 
reikalauti negalima ypač ant 
tokios svetainės, kur scena 
teatrui visai netikus. Publi
kos prisirinko nemažai ir va
karas užsibaigė gražiai. Virš- 
minėta dr-tė ketina po Kalė
dų vaidinti “Neatmezgemą 
mazgą” ir “Velniąne Bobą.” 

, Labai malonu, kad musu 
1 jaunuomenė pradeda švies
tis apleisdama smukles ir ka- 
zyres. Spaliu 30 d. mus vie-

Malonus Draugai!
Nežinau, kokiais mielais 

žodžiais galėčiau jums pasa
kyti ačiū už tą jusu meilę ir 
pagarbą man, kad neužmirš
tate toli gyvenančio savo 
draugo, neužmirštate to, ku
ris tik keliatą plytelių padė
jo statyti visuomenės namui 

I—apšvietimui ir tautos gy
venimui. Atmenate ir žino
te mane toje nuvargusioje 
Lietuvoje gyvenantį ir nesi
gailite keliatą doleriu aukau
ti ir man palengvinti kelią 
prie mano siekiamojo tikslo. 
Ačiū jums, kad man padeda
te ristis su aplinkybių stip
rybėmis ir padedate man 
dirbti visuomeniškąjį darbą.

Te nežūna tie jusp per var
gą uždirbti centai—doleriai, 
mano vargingas gyvenimas, 
jais palengvintas, teatneša 
naudą darbo žmonėms ir te- 
kelia musu nuvargusią liaudį. 
Tie 11 rub. šiose dienose labai 
palengvino mano vargingą 
gyvenimą.

Su didžia pagarba. 
Jovaras.

Draugai, jusu atidai.
Augščiau tilpęs laiškas 

gautas nuo mus poeto Jova
ro 8 d. lapkričio, š. m. Kaip 
iš laiško turinio matot, mus 
draugui Jovarui pinigai labai 
reikalingi. Todėl butu labai 
malonu girdėti, kad ir kitu 
miestu lietuviai pasistengtu 

' paaukauti po keliatą centu, 
musu garbingam poetui, kat
ras savo raštais kelia iš gra
bo tamsybės lietuvį darbinin
ką, o sykiu su darbininku 
prisikels ir musu motina- 
tėvynė Lietuva.

F. K. Juškevičius.



4 KELEIVIS.

Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

—Pasakyk, Maike, ar tu 
nueini kada-nors bažnyčion, 
ar visai jos nelankai?

, — Nueinu retkarčiais. Tan
kiai vaikščiot neturiu laiko, 
nes nuolat mokinuos.

—Negerai darai, vaike, kad 
dėl mokslo apleidi maldas. 
Dievas visviena tau nepadės.

—Dievui mūšy maldų visai 
nereikia.

—Taip kalba tik farmazo- 
nai ir socijalistai. Tu irgi 
nuo jy prisiklausei. Jei mal
dos nebūty reikalingos, tai 
nebūty nė bažnyčių, nė ku
nigą—nieko. Milijonai žmo
niy meldžiasi, milijonai tiki, 
stato bažnyčias, o jus keli at- 
siradot ir norit visą pasaulį 
išversti ant savo kurpalio. 
Tik pamąstyk, vaike, argi 
tai galimas daiktas?

— Matyt, kad prisiklausei 
kur gero pamokslo. Nepeik
siu užtai. Kiekvienas turi 
tiesą elgtis taip, kaip jo pro
tas ir sąžinė jam liepia. Tau 
patinka pamokslai—klausyk 
jy! Tave užganėdija mal
dos—melskis! Bet man to 
neužtenka. Aš trokštu žino
ti vis ką nors naujo, išgirsti 
ką nors negirdėto, o bažny
čioj amžinai atsikartoja tas 
pats ir tas pats. Todėl aš 
ją tik retkarčiais ir lankau.

—Bažnyčia, vaike, tai Kri
staus mokykla. Su jos mok
slu negali sulygint jokiy uni
versitetu mokslo. Svietiš
kas mokslas visuomet kei
čiasi: vienas profesorius kri
tikuoja kitą, o antgalo tan
kiai pasirodo, kad ir abudu 
klysta; Kristaus gi mokslo 
da niekas nesukritikavo.

—Kristaus mokslui aš ne
su priešingas, tėve.

— Tai kodėl tu šaliniesi 
nuo bažnyčios?

—Todėl, kad ten jo nėra. 
Ten kunigėliai skelbia savo
tišką mokslą, mokslą prie
šingą Kristui. Kristus skel
bė tarp žmoniy meilę, o jie 
kursto neapykantą. Aš pats 
pereitoj nedėlioj buvau baž
nyčioj ir savo ausimi girdė
jau, kaip žmonės buvo kurs
tomi prieš socijalistus, kaip 
niekinami buvo pirmeiviai ir 

' viskas, kas tik rišasi su jais. 
Argi Kristus taip mokino?

—Ne teisybė. Aš irgi gir
dėjau tą pamokslą. Nebuvo 
tai jo kurstymas neapykan
tos, tik patarimas šalintis nuo 
paklydusiy žmoniy.

—To, Maike, niekas nepa
darys.

—Mokslas, tėve,’ galės vis- pastojo

—Jeigu jau taip daug esi 
pramokęs iš pamoksly, gal 
paaiškinsi man, tėve, ką tie 
paklydėliai reiškia?

—Trumpai sakant—socija
listai.

—Bet kame gi jy paklydi
mas?

—Jie netiki į Dievą.
—Ar tai dėl to prieš juos’ 

reikia kurstyt žmones? Kas 
gali pasakyti, kurie iš mys 
daugiau klysta: ar tie, ką ti
ki? ar tie, ką netiki?

-Žinoma, kad tie klysta, 
kurie netiki. Juk tu pats sa
kai, kad Kristaus mokslas 
teisingas, o Kristus mokino į 
Dievą tikėti.

— Bet išpradžiy žmonės sa
kydavo, kad ir Kristus klys
ta ir už tai jį nukankino. 
Kiekviena nauja idėja ispra- 
džiy žmonėms yra nesupran
tama. Gali būt, kad ir su 
bedievyste yra tas pats.

—Tu, vaike, susivaidyk; 
už tokią kalbą da perkūnas 
gali spirti.

—Nebijok, tėve, šiandien 
šaltas oras, debesiai sušalę, 
perkūnas negali spirti.

—Pas Dievą nieko nėr ne
galimo.

—Perkūnas, tėve, ne nuo 
Dievo priklauso; yra tai pa
prasta elektra, kurią žmo
gaus protas jau lengvai gali 
suvaldyt

—Pasakyk, Maike, kodėl 
tu netiki?

—Todėl, kad nėra kam ti
kėt. Mokslas rodo, kad žmo
gus yra dalelė gamtos, kurią 
jis privalo ištirti, pažinti ir 
valdyti ją, o netikėti jai.

—Niekus kalbi, vaike. Kur 
tu matei, kad kiaušinis vai- į 
dyty vištą? O kaipgi žmo-, 
gus gali suvaldyti gamtą, 
taip didelę, taip slaptingą, 
visai mys protui neprieina
mą galybę?

Nieko nėra negalimo. 
Juk šimtas mėty atgal nie
kas netikėjo, kad žmonės ga
lės kada nors oru lakstyt, o 
šiandien jau laksto; niekas 
netikėjo, kad dievas-perku- 
nas galės būt kada nors žmo
gaus valdomas, o šiandien 
jis jau valdomas yra; o kas 
šiandien mums rodos da ne
galimu, tas bus galimu ry
toj. Žmogaus protas ant 
tiek galės išsilavint, kad at- 
eitije lietus lis tik tada, ka
da žmonės norės.

ką padaryti. Žinoma, jei
gu visas pasaulis tik pamok- 
sly klausytysi, tik malda
knyges skaityty ir, taip kaip 
tu, tik į dangy tikėty, tai 
netik tokiy dalyky nebūty 
galima tikėtis, bet šiandien 
nebūty nė elektriškos šviesos, 
nė telegrafy, o ant galo gal 
nė drabužiy nemokėtume 
sau pasidaryt — gyventume 
kaip tikri šventieji.

—Mokslui, vaike, aš nė 
kiek nepriešingas; kas žmo
nėms naudinga, to peikti ne
galima. Kunigai taipgi mok
slą platina.

—Taip, taip, aš tą mokslą 
pažįstu labai gerai. Jeigu 
užeina bedarbė, tai jie aiški
na, kad tai “Dievo rykštė” 
už žmoniy nuodėmes; jei ba
das tave plaka, jie nurodinė
ja, kad ir Kristus pasninka
vo, kad reikia melstis ir t.t. 
Tokis mokslas tik tamsoj ir 
nesusipratime žmones palai
ko. Maldos da niekam nie
ko nedavė ir neduos. Prieš 
tokį apgaudinėjimą žmoniy 
negalima tylėt.

Gerbkim ir gy= 
vuosius!

Nors paskutiniais metais lie
tuviai žymiai pradėjo progre
suoti, laikraštija dvigubai pa
didėjo, išleisty knygy skai
čius taip-pat, — bet iš kitos 
pusės yra ir didėli konserva- 
tistai, sekdami bažnyčios pė
dom, kuri tik numirusius te
garbina.

Jei tik kuris iš mysy nori 
pasirodyti didesniu tėvynai
niu, tai rašo ilgus straipsnius 
apverkdamas Kudirką, Vai
čaitį, Biliūną, visai užmirš
damas apie gyvuosius. Vie
toje žliumbti už numirusius, 
stengkimės geriau paremti ir 
sustiprinti gyvuosius mysy 
rašėjus.

Visai neabejoju, kad kurie 
skaito laikraščius, žino ir apie 
mysy garbės vertą raštinin
kę Žemaitę. Jos vardą, rodos, 
malonu paminėti kiekvienam 
lietuviui jau vien tik -todėl, 
kad ji iš motery lietuviy yra 
pirmutinė raštininkė ir ne
nuilstančiai jau darbuojasi 
per 20 mėty. Jos raštai yra 
lengvi, kiekvienam prieina
mi, suprantami ir pamokina
mi. Jei jos kokį raštelį ar 
knygą skaitai, tai rodos, kad 
koksai auksaburnis oratorius 
pasakoja. O tuomi dar svar
besni, kad jos raštai visi iš 
lietuvių gyvenimo, kame ne 
tik apšvietuniją, bet ir su
vargusias grintelias palieti, 
ir rodos, kad tai tikra moti
na atsilanko į tavo širdį ir 
verkiančiam nušluosto aša
ras ir suramina. Tokiu tai ga
bumu ir talentu ji yra gam
tos apdovanota. Ji nesire- 
kliamuojapo laikraščius,kaip 
tai daugelis mysy “veikėjų” 
daro, bet dirba ir dirba!... 
Tik reikia stebėtis iš tokios 
kantrybės ir uolumo; ji netik 
ką tarp lietuviy sesučiy pir
mutinė raštininkė, bet ji yra 
lygi visiems mysy vyrams 
parinktiems raštininkams, 
kaip gyviems, taip ir numi- 
rusiems, kuriuos taip tankiai 
laikraščiuose graudžiomis a- 
šaromis apverkiama.

Žemaitė prirašė daug; bet 
nors darbo daug atliko, ne

turtinga, mat ji 
dirbo dėl labo savo brolių ir 
seseliy. Ji malonėtų, kad jos 
brangus darbas buty išleistas 
ir nešty žmonėms šviešą ir 
tiesą. Bet kadangi neturi 
tam reikalingo kapitalo, tai 
pavedė tą darbą savo sunui, 
irgi neturtingam vaikinui, 
kuris dabar gyvena Ameri
koj ir dirba kaipo zeceris prie 
laikraščio ir leidžia juos pre
numeratos keliu. Ir aš ma
nau, kad daug geriau buty, 
kad kiekvienas gerai manan
tis lietuvis prisidėtų su dole
riu, užsiprenumeruojant Že
maitės raštus, kaip yra ap
gadinta “Keleivije” ir negai
šinant juos išleišti. Tuomi 
męs pasirodysime tikrais su- 
siprateliais, jog mokame pa
gerbti vertus garbės žmones 
rašėjus, o iš to ir Žemaitė 
turės didelį džiaugsmą, jog 
lietuviška visuomenė supra
to jos didelę vertę ir išleisda
ma raštus jai atsilygino. O ji 
verta garbės. Aš ne tik kitus 
raginu prie to prisidėti, bet ir 
pats užsiprenumeravau, kad 
gaučiau tuos branginamus 
raštus.

J. Naujokas.
Red. Prier. Męs pritariam 

p. Naujoko paraginimui ir 
pa tariam “Keleivio” skaity
tojams Žemaitės raštus užsi
prenumeruoti. Kuo greičiau 
prisiusite dolerį, tuo greičiau 
galės išeiti raštai. Kaina už 
visus raštus dabar tik $1. Ga
lit slysti šiuo antrašu: A. Žy- 
montas, 28 W. Broadvvay, So. 
Boston, .Mass.

Keiiatas minčių.
(P laiškų.)

Kad pas mane mažai ener
gijos beliko — gal turi tiesą 
taip sakydamas. Bet vienok 
ji dar kaip kada pasirodo — 
užsižiebia tarytum kokia ug
nelė ir vėl prigęsta. Darbai 
sumažina energiją. Kuomet 
žmogui užkrauna perdaug vi
sokių darbų, tuomet negali
ma laukti nuo jo daug ener
gijos...

Laimingi tie žmonė, kurie 
turi savo mylimą ypatą ar 
net kelias ypa tas, kurios nuo
lat priduoda energiją. Myli
mosios ypatos visuomet pri
duoda daugiau energijos ir 
drąsos. Mylimoji atjaučia 
darbą; galima pasidalinti 
mintimis ir tokiu budu lieki 
pilnesniu žmogumi. Pas ma
ne kas kita.'

Mano mylimoji ypata ne- 
supranta mano minčių, mano 
darby. Vietoj man prigelbėti, 
patarti, priduoti energiją, ji, 
nesuprasdama, greičiau nori 
ją sumažinti. Tiesa, ji gera, 
gero budo, gero išauklėjimo, 
bet tas dar neapima viską — 
nepripildo gyvenimo. Gyve
nimas reikalauja iš žmogaus 
ką daugiau. Jis reikalauja, 
kad ji buty ne vien jo myli
moji, bet kad buty jam drau
ge, pilnoj reikšmėj to žodžio. 
Kad ji buty jam lygi, nes 
tiktai lygus su lygiu gali 
įstengti eiti per gyvenimo 
uolas.

Gaila, kad pas mus mažai 
tėra prasilavinusių gražiosios 
lyties ypaty, o jos galėtų 
daug, labai daug visur pa
gelbėti. Męs ir visa mysy 
draugija buty kitokia, jei 
mysu gražioji lytis buty la

biau prasilavinusi, jei jos bu- 
ty augščiau protiškai pakilu
sios. Juk mums reikia at
minti, kad moteris ne vien 
auklėja kūdikius, bet ji auk
lėja ir mus vyrus. Bet šian
dien męs, vyrai, turime auk
lėtojas, o jos taip sunkiai 
mokinasi, jog kartais atima 
visą energiją. Yra, tiesa, to
kių, kurios turi drąsą moky
tis, bet jy tiek mažai, kad ne
galima ne matyti.

* *
*

Buvau Šiaulių parodoj,pri
sistebėjau viso ko, kiek tik 
akys norėjo. Gyvulių priva
rė dvarponiai, kiek tik kuris 
turėjo, o Varšuvos, Rygos ir 
Vilniaus fabrikai užvertė pa
rodą įvairiausiomis mašino
mis. Eik ir eik visą dieną per 
parodą, o su kiekvienu sykiu 
vis ką nors naujo pamatysi. 
Viskas gražioj formoj išsta
tyta -visur akį vilioja. O čia 
kuliamos garinės mašinos 
švilpia, ūžia, sukasi, kulia; 
malūnai mala. Kur tiktai 
nepažiūrėsi, ten aukso me
dalis prikabintas—fabrikan
tai ir dvarponiai viens kitą 
giria. Kareiviška muzika rė
žia maršus, gromofonai rė
kauja, loja—smagu, linksma 
ir liūdna.

“Keliose mintyse” puikiai 
gyvenimas atvaizdintas. Sma
gu mylėti ir būti mylimu... 
Linksma klausytis paukščių 
čiulbėjimo... Bet kas žino, 
kaip buty išalkus ir neturint 
duonos?.. Dirbti teisybė, kiek
vienam reikia ir smagu savo 
užduotį išpildant: augštyn ir 
augštyn kilti, bet kas žino, 
kaip buty netekus fiziškų 
spėkų, o idėjinį darbą kliu
dytų vargai,neturtai?.. Taip, 
taip, kol žmogus jaunas, svei
kas, visos idėjos, visos sva
jonės padangėmis laksto, bet 
kaip pradeda linkti į kuprą, 
suspaudžia vargai, tuomet ir 
visos idėjos, svajonės leidžia
si žemyn — prie pat žemės. 
Bet kol-kas stengkitės būti 
prakilniais žmonėmis! Semki- 
te energiją ir kitiems duoki
te ją—raginkite prie veiki
mo, gal paversite gyvenimą 
i rojy... Bus gražu ir malo
nu... Tik pirma išnaikinkite 
vargus, kad jy nebelikty nie
kur.

A. Žymontas.

Rusija Amerikoj.
Paskutiniu laiku Chicagoj 

iškilo rubsiuviy streikas, ku
riame dalyvauja apie 45 tūk
stančiai vyry ir motery. Strei
kas tai mums, darbininkams, 
paprastas dalykas, ir rodosi 
apie tą nebūty ką uvug rašy
ti, bet čia vienas dalykas, ku- 
i ic uždegė mano širdį ir pri
vertė tvertis už plunksnos, 
tai brutališkas pasielgimas 
policijos su streikieriais.

Štai kas man teko matvti 
31 d. spalių, šių mėty:

Bestovint man netoli Marx- 
Shaffner dirbtuvės, kuri ran
dasi ant kampo Van Buren 
ir Market gatvių,apie dešim
tą valandą iš ryto atėjo vie
nas jaunas, apie 16 mėty, vai
kinas ir pradėjo kalbėti su 
kitu tokiu pat vaikinu, ku
riam jis pasakojo apie strei
kus ir perspėjo, kad anas nei- 
ty dirbti, kur yra streikas. 
Nepraslinko nė minutė laiko, 
kaip pripuolė prie jy storas 
policistas ir pradėjo ant jų

rėkauti. Tada vienas vaikė
zas tuojaus prasišalino, bet 
antrojo policistas nepaleido. 
Pirmiausiai policistas rūsčiai 
vaikino užklausė, ko jis jieš- 
kąs. Tas atsakė, kad jieškąs 
darbo. Tada policistas pasiū
lė jam eiti dirbti į sekančią 
dirbtuvę, nes ten esą labai 
pageidaujami darbininkai. 
Tuomet vaikinas atsakė, kad 
čia esą streikai ir jis nenorįs
būti šašu (scab).

Kaip tik vaikinas ištarė 
tuos žodžius, policistas drū
čiai suspaudė jojo ranką ir 
tarė: “jeigu tu nenori būt ša
šu, tai aš tau parodysiu, kur 
tu priklausai”. Tuomet vai
kinas pasakė, kad jis nesąs 
jokis prasikaltėlis ir su juom 
neprivalo taip žiauriai elg- 
ties ir tuomi pačiu laiku pa
žvelgė į policisto numerį. Da
bar tai policistas pasiuto ir 
nutvėręs vaikiną pradėjo mu
šti lazda per galvą ir pečius. 
\ aikinas apsipylė kraujais ir 
parkrito ant žemės. Tuomet 
pribėgo dar du poiicistai, pa
kėlė kruviną vaikiną nuo že
mės ir įnešė į artimiausią 
krautuvę, kur už valandėlės 
pribuvo ligonvežimis ir gydy
tojas.

Gydytojas, apžiūrėjęs vai
kiną, pažiurėjo į policisty bū
rį, patraukė pečiais, bet nie
ko nesakė. Vaikinas tapo pa
imtas į ligonbutį ir, kaip vė
liau patyriau, turėjo permuš
tą peties kaulą.
Tai matote, brangus draugai, 
kokius męs turime tvarkda
rius šioje neva laisvės šalije! 
Ar gali Rusijos kazokas žiau- 
riaus pasielgti už mysy lai
svės apgynėjus?!

Kas tame vra kaltas? Ar *
policistas, kuris taip biauriai 
pasielgė, ar valdžia, kuri lei
džia bei liepia tą daryti, ar 
patįs žmonės, kurie išrenka 
tokią valdžią ir užlaiko tokius 
policistus?

Niekas kitas tame nėra 
kaltas, kaip tik patįs darbi
ninkai.

Jog šitas jau nebepirmas 
tokis atsitikimas. Atsitinka 
tas kas metas, kas mėnuo ir, 
galima sakyti, kas diena!
Ar ilgai dar męs balsuosime 

už republikonus ir demokra
tus,kurie trupina kaulus my- 
sy broliams bei vaikams, mir
štantiems iš bado?

E. I. Kudlius.

Trumpa atmintis.

Ponas B. apsivedė su p. A., 
o gyvenimas juos apdovano
jo devynetą dvinučiu. Kartą 
p. B. grįžo namo ir sutiko 
ant gatvės verkiantį vaiką.

—Ko verki, vaikeli? — rū
pestingai jis užklausė.

—Verkiu, kad namų nega
liu atrasti,—atsakė vaikas.

—Eikš su manim. Duo
siu tau valgyt, o paskui atra
sime ir tavo namus.

Mielaširdingas B. pasiėmė 
vaiką ir parsivedęs sako pa
čiai:

—Širdele, štai radau ant 
gatvės kažin keno vaiką. 
Duok jam valgyt ir reikia 
palaikyt, kol atsiras tėvai. 
Turim jau aštuoniolika, tegul 
bus ir devynioliktas...

—Ak tu netikėli!—sušuko 
moteriškė.—Ar gi tu nepa
žįsti? Juk tai musy Jonu
kas?
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K. ZOJA.

Verte J. J. Nienius.

Ar-gi negana jau saules spinduliu,gė- 
liŲ kvepėjimo? Ar nenualsino tavę, Ni
na, šitas tolydinis pavasaris? Tau vis pa
sakoti apie meilę, aukso turtus, linksmus 
jaunystės sapnus. Tu, mano brangi iš
dykėle, greit pradedi svajoti apie vakaro 
grožybes, kuomet aš tau ilgai seku pasa
kas. Tu greitai nutyli ir užmerki akutes; 
o mane ima nykumas, ir aš pradedu sva
joti, užmiršdamas apie pasakas...

Bet dabar aš neleisiu užsimerkti tavo 
silpnoms akutėms. Aš noriu tau pasekti 
vieną pasaką, tokią baisią pasaką, kurios 
tu negalėsi užmiršti visą sąvaitę. Po taip 
ilgo ramumo bus net smagu paklausyti 
tokią pasaką.

Tai-gi klausvk!
I.

Keturi landsknechtai *) pavakarop, 
pavalgę, atsigulė pasilsėt viename tarp- 
kalniŲ mūšio lauke. Atėjo vakaras, o jie 
linksmai šnekučiuodami valgė vakarienę 
tarp lavomj.

Susėdę ant žemės aplink ugnį, jie ke
pė stačiai ant ugnies avieną ir valgė ją 
pusžalią.

Staiga užklojo juos milžiniškas šešė
lis, bet neužilgo ugnies spinduliai atsimu
šė j sustatytas į krūvą šaudykles, ir gali
ma buvo matyti nakties tamsumoj greta 
gulinčius lavonus.

Landsknechtai garsiai kalbėjosi, vi
siškai neatkreipdami atydos Į tuos, kurie 
j juos žiurėjo.

Diena šiandien nusidavė neblogiau
siai. Nežinodami, kas gali su jais rytoj 
atsitikti, jie, pasivaišinę ir"užkandę, ra
miai ilsėjosi.

Naktis ir mirtis skraidė virš mūšio 
lauko, tyliai plesdendamos sparnais.

Vakarienė užsibaigė. Gneis uždainavo.
Jo tvirtas balsas skambėjo tamsiame 

ir tykiame ore taip, jog jisai pats negalė
jo jį pažinti; jo linksmą dainą aidas kar
tojo liūdnai ir verksmingai.

Nusistebėjęs, jog jisai pats nežinojo 
savo balso, jis užgiedojo dar garsiau, kaip 
vėl staiga iš tamsumos pasigirdo neramus 
šauksmas.

Gneis nustojo dainavęs ir tarė Elber- 
gui:—Eik, pažiūrėk, koksai ten lavonas 
atgijo!

Elbergas, paėmęs kardą, atsitolino. 
Nekurį laiką draugai jį matė dar pagal 
blizgėjimą kardo nuo degančios ugnies. 
Jie matė, kaip jisai pasilenkdamas žiūri
nėjo į lavonus ir tolinosi dideliais žing
sniais į krumus.

Pagalios jis visiškai dingo iš akiŲ.
—Klerijonai!—tarė Gneis, ilgai paty

lėjęs,—vilkai šiąnakt atbėgo draskyt lavo
nus, eik, su j ieškok musy draugą.

Ir Klerijonas dingo nakties tamsumoj. 
Gneisui ir Flemmui nusibodo laukti, 

jie atsigulė apie apgesusią ugnį, susisukę į 
savo apsiautalus. Jie jau pradėjo migti, 
kaip vėl tas pats neramumo riksmas pasi
girdo virš jv galvy. Flemmas atsikėlė ir 
tykiai nuėjo į krumus, kur dingo jojo 
draugai.

Dabar Gneis liko vienas. Jį paėmė 
baimė, baimė prieš tąją apsupančią jį juo
dą bedugnę, iš kur girdėjosi paskutinės 
mirštančivjŲ agonijos. Jisai užmetė ant 
Ugnies sausos žolės, manydamas, jog ug
nies šviesa nuvarys jojo baimę.

Kruvinai-raudona liepsna įsidegusios 
ugnies apšvietė aplinkui žemę ir, tartum, 
fantastiškai šokinėjančius krumus ir lavo
nus, lyg nematomomis rankomis kilnoja
mus. •

Gneisui prie ugnies pasidarė dar bai
siau. Jis nuėmė nuo ugnies degančius ža
garus ir užminė kojomis. Kuomet vėl pa
sidarė tamsu, jis sudrebėjo, nes bijojosi 
vėl išgirsti mirštančiŲju riksmą.

Jisai atsisėdo, paskui atsistojo, idant 
pašaukti draugus; bet jo balsas išgązdino 
jį patį ir jis pradėjo dar labiaus bijoties, 
nes manė, jog atkreipė į savę lavonu atidą.

Užtekėjo mėnulis, ir Gneis išvydo, 
kaip mūšio lauką apšvietė silpni mėnulio

•) Landsknechtai—samdomi kareiviai XIV—XVI. am.

spinduliai. Dabar naktis jau nebegalėjo 
apdengti visą baisumą: apleista lyguma 
buvo užversta visokiais laužais, lavonais, 
ginklais, o mėnulis lyg tyčia stengėsi kuo
geriausiai visus tuos baisumus apšviesti.

Gneis apmirė iš baimės ir apsipylė 
prakaitu. Jam atėjo mintis į galvą, už
lipti ant augšto kalno ir užgesinti tą neai
šku nakties šviesalą. Jis klausė pats sa
vęs, kas kenktu lavonams dabar atsikelti 
ir apsupt jį, kuomet jisai yra jiems mato
mas? Jų nesijudinimas erzino jį; laukda
mas ko-tai netikėto, atkeršijančio, jis už
merkė akis.

Staiga jis pajuto po kairia koja ką-tai 
šilto. Pasilenkęs jis patėmijo, kad po jo 
kojomis bėga mažas kraujo upelukas.

Tas upelukas srioveno per akmenįs, 
, ir srioveno tyliai, čiurkšlendamas. Tekė

jo jisai iš tamsumos; krajas rinkosi iš la
vonu žaizdų- Gneis atšoko atgal, iš bai
mės užmerkė akis ir laukė artinantės ko
kio-tai baisaus teismo. Jis matė, kaip tas 
upelis vis didinosi ir didinosi, ėjo platin ir 
platyn. Upelukas tapo upeliu, kurį leng
vai gali peršokti įsibėgėjęs vaikas. Upe
lis tapo didelia upe, ramiai sriovenančia, 
užliejančia pievas ir išmetančia ant kran- 

į tu raudonus lavonu šmotus.
Pagalios upė pavirto į taip milžinišką . 

upę, kurios jau nei krantu nesimatė. To
ji upė nešė lavonus. Buvo tai baisus re- i 
ginys; kraujas liejosi iš kuny žaizdų taip 
smarkiai, jog sutvėrė didžiausią upę kar
tu su plaukiančiais joje lavanais.

Gneis vis plaukė priešais kįlančias 
bangas. Jis jau nematė kranto. Jam ro
dėsi, kad lyguma pavirto į kraujo ežerą.

Jisai pasijudino ir pajuto savo pečiais 
uolos kietumą. Jisai pajuto, jog bangos 
jau siekia jo kelius, ir lavonai, plaukianti 
pro jį, tartum juokėsi iš jo savo atviromis 
žaizdomis. Tirštumas kraujo juriu vis di
dinosi be paliovos. Dabar jau jūrės drum
stėsi ir pasiekė jo šonus. Surinkęs pasku- ; 
tinęs spėkas, jis nusitvėrė už uolos alkū
nės, bet ji atskilo, x ir jisai nupurę,—ban
gos jau siekė jo pečius.

Balzganas ir ramus mėnulis žiurėjo 
į tas jūres, ir jo spinduliai be perstojimo 
maudėsi tose jūrėse.

Bangos augo ir augo. Jų drumstas 
vanduo jau siekė Gneiso kaklą...

(Toliau bus.)
I ------------------ - ------------------------------------------------------------------- I

Kunigo daina.
(Gaida, kaip: “Sudiev, kvietkeli ..’’)

Ganiau vėleš sau ir ganysiu,
Kol bus pasaulyje kvailiu,
Ir, kolei Kojas pastatysiu,
Aš dvasią pančiuosiu žmoniij.

Juodasis švarkas juodą sielą 
Kol kas pridengia neblogai; 
Linksmybes gi ir meilę mielą 
“Cudauni” perka pinigai.

Nasrai juodi ir smailios iltįs,
Ir šuns pagedusio nuodai,
Ir riebiabumio “Draugo” skiltįs 
Tuomtarpu gina mus gerai.

J. Alyras.

RYTAS.
Žiba ant pievy rasa, 
Spingsi mažyčiai lašai; 
Eina mergytė basa— 
Liek be rasos jau takai. 
Žibanti pievoj lašai 
Plauja jos kojas basas; 
Slenka pro šalį vargai, 
Gėlės dabina kasas.

V. Suširdis.

VYŠNAITE.

Lowell, Mass.
S v. Juozapo, D.L.K. Algirdo ir Aušros 

Vartų moterų draugystės surengė 30 d. 
Spalių prakalbas, paminėjimui Žalgirio 
mu’-io.kur surinkta ,<‘>5.40 Vilniaus mok
slo Namui aukų. Aukavo šie: Kun. K. 
Urbanavičia. A.l’zdanavičia. po S-'.-K): J. 
G. Zebris, S. Sakalauskas. J. Repieėaa 
J Kentra. V Kandrotas. po ši 00: J J. 
Sabalauskas. 1). Musevi.'ia’ M. Kmilaus- 
kas. A. Karkukas. E Godelie ė. .!. Krikš
čiūnas. M. Žemeitis, J. Bagdžiunas, J. 
Albert, V. Urbanek. J. l’rbanek po 50c. 
J. Juravičia, M. Žemaitis. V. Smilgis.A. 
Kasparas. A. Versickienė. J. Bau milą. L. 
Baumilienė. B.Paplauskas. IX Andrula- 
n s. P. Voveris, S. Lebednikas. 1). Priiie, 
po 25 c. Viso aukų $36.75. smulkiu £9.08, 
už guzikvčius $9.57. Viso labo $55.40.

Paj ieškojimai
Pajieškau Jono Jonio. Paeina iš Vii 

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

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

Pajieškau pusbrolio P. Statkaus, kuris 
paeina iš Kauno gub.. Telšių pav.. Mit
kaičių okolicos. Ket veri ar penkeri me
tai kaip Amerikoj. Kas apie jį žino, 
meldžiu suteikt man adresą:

P. Statkus,
llBurtonst., Montelio. Mass.

Ties mano langu mažyčiu 
Pražydo vyšnaitė jauna, 
Kaip nuotakos rubu nauju, 
Baltai apsitaisius pana. 
Lakštingalės klauso dainij 
Kas vakarą, rytą jinai, 
Ir tįsta žiedai ant šaky, 
Kad puikys tie skrieja balsai. 
O mėnuo, kad naktį pakįl, 
Žiurėdams iš augšto į ją, 
Lapeliai jos, rodos, prabyl 
Ir džiaugsme jau skęsta jinai. 
29—V—09. V. Suširdis.

ŠELPKIT STREIKIERIUS!
“i. thuani tu Brandi <>f sočia,ist Par- 

tv” 16 ward parengė ne-lėlioj. 27 spalio 
(November). 1910 m.. liti.L HoUSE 
sveta nėj. kampas Polk ir Haisted gat
vių vakira nu<> ki.rio visas tielnas e s 

streikieriu rubsiuviy naudai.
įžanga 50. 35 ir 25c. Pradžia 7:30 vak.
Bus sulošta dar pirma kr tą t’l.icszoj 

A. J. Brazaičio dviejų veikimų drama. 
“EKSPROPRIJACIJ A”. Dainuos 81 kp. 
L. S. S. vyrų choras. Bus monologai ir 
dekliaanacijos. Griež puikiausia Latvių 
So-*. Partijos ••rk’-str.. Bus taipgi ir pra
kalbos, per kurias i;ai<kįs :tį ie vertę šio 
streiko irabelnai apie v sos žmonijos per 
kapitalą išnaudojimą

Rengimo komitetas pasistengs kuono- 
įvairiausiu budu užganėdini publiką ir 
tikisi, kad lietuviška visuomenė nepasi
liks kurčia ir atsilankys kuoskaitlingiau- 
siai ant vakaro, kad tuom pagelbėt savo 
streikuojantiems broliams kovoj už savo 
būvį. Atsilankykit, o nesigailėsit atsi
lankę!

RENGfiJŲ komitetas.

*

Dr-ste Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Towu <>f Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA: 

Prezidentas* A. J. Bierzynskis. 
4000 S. Paulina st. 

Vice-prez. A. A. Poszka. 
4003 So. Harmitage avė. 

I‘rot. r.išt. K. A. Cziapas. 
4436 S. Hermitage avė , 

Turtų sekr. Leonginas Jaugilts, 
4<>06 S. Paulina st. 

Kasierius F. Jaugilis.
4600 S. Paulina st.

Didžiausia So. Bostone lietu
viška Krautuvė, kuri užlaiko

VYRŲ IR MOTERŲ 
Geriausius Čeverykus

A
5 d. Lapkričio pasimirė Agota Poškai- 

■ čiutė po vyrui Gerulienė Paėjo iš Suv. 
gub.. Atoniškių kaimo. Zapiškių parapi- 

I jos: turėjo 40 metų amžiaus Palaidota 
tapo ant šv. Jono kapinių. Liko 2 sūnus 

j ir 2 dukterįs' Vyriausias sūnūs 21 metų 
amžiaus, o jaunia.usias 11 m. Kas nori 
ką nors plačiau dasižinoti. kreipkitės šiuo : 

Į antrašu:
Juozas Gerulis,

! 356 Graham st., Brooklvn. N. Y.

Pajieškau draugo Jono Macijausko; ji
sai yra siuvėjas, gyveno Londone ir iš 
ten iškeliavo Amerikon. Turiu svarbų 
reikalą, todėl meldžiu jo paties arba kas 
apie jį žino, atsišaukti šiuo adresu: 

Juozas Valaitis.
5 Aske st.. Hoxton N. London, England.

Pajieškau Stanislovo Makausko, paei
na iš Kauno gub.. Saulių pav., Kurtavė- 
nų par.: pirmiau gyveno M'aterbury. Ct. 
o dabar nežinau, kur jisai randasi. Taip 
gi pajieškau Aleksandros Limanto. Kur
šėnų par., pirmiau gyveno tVorcester. 
Mass. Malonėkite atsišaukti ant šio ad
reso:

J uozapas Norkus.
293 Rolton st., So. Boston. Mass.

A SHOE

i

irfmzūca/t

PRANEŠIMAS 
Lietuviy Ukėsy Draugystės 

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
mą ateiti. Neatsiteisusius busime pri
versti iš draugystės išskyrti. Kviečiame 

I ir naujus draugus į mus draugystę prisi
rašyti. Maloniai priimam kiekvieną 
sveiką ir dorą lietuvį be skirtumo pa- 

I žvalgų. (Sfr
Su pagarba L. U. Draugystes

KOMITETAS

Pajieškau savo guodotino draugo Ko-j 
stanto Uckiavičiaus, buvusio Rudami
nos gmino sekretoriaus; jau 3 ar 4 metai 
kaip Amerikoj, girdėjau kad gyvena Chi-' 
cago. III. Taipgi pajieškau Mikasės Bo- ; 
biniutės, kuri neseniai atkeliavo iš Lie-, 
tuvos; paeina iš Suvalkų gub., Kalvari- j 
jos pav , Raudianio gmi-io, Susnikų kai
mo. Širdingai meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso:

Vincas Matulevičius. 
lllAuranst., Collinsville. III.

Pajieškau savo brolio Jono Kaulino, 
paeina iš Kauno gub., Saulių pav.. Pa
pilės par.. Vegerų kaimo. Jeigu kas ži
not apie jį, duokite žinią šiuo adresu: 

Jurgis Kaulinas,
Box 858. Stoughton, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos lietu
vaitės. ne senesnės, kaip 22 metų ir ne 
jaunesnės, kaip 18 metų. Turi būt apsi- 
pažinus Šiek tiek sumoksiu. Kreipkitės 
šiuo adresu:

B. B. Lietuvaitis.
P. E. Camp. 2, VVillapo. Wash.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
17 iki 22 metų senume, turi būt laisvų 
pažiūrų ir mylinti apšvietą. Aš esmių 25 
metų amžiaus ir pasiturintis vaikinas. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

J. F. Radževičia,
3 Myers st., Kingston, Pa.

Pajieškau savo brolio Petro Japkino, 
paeina iš Kauno gub.. Telšių pav., 16 
metų kaip Amerikoj; 5 metai atgal gyve
no Sant Louts, Mo., o dabar nežinau,kur 
jisai gyvena. Jisai pats ar kas apie jį ži
no, meldžiu suteikti žinią ant šio adreso.

Leonora Japkinaitė,
91 Sixth st., So. Boston. Mass.

Pajieškau Jono Luzos, paeina iš Kau
no gub., Novoaleksandrovo pav., Pandė
lio vai., Ziobiškių par.. Kačių sodžiaus. 
Turiu labai svarbų reikalą, todėl mel
džiu atsišaukti ant šio adreso:

Kazimieras Jakštis.
200 First st.. Elizabeth, N. J.

Pajieškau savo švogerio Kasparo Cev- 
skio, pirmiau gyveno Philadelphia, l’a., 
o dabar nežinau, kur jisai randasi. Vieną 
dieną išėjo į darbą ir neparėjo, palikda
mas mažą kūdikį. Jo moteris yra mi
rus, o aš išvažiuoju į Lietuvą ir nežinau, 
kur palikti vaiką. Meldžiu kuogreičiau- 
siai atsišaukti šiuo adresu:

Laurinas Janulionis,
909 Carlton st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau laisvos merginos dėl apsive- 
dimo. kuri mokėtų lietuviškai ir angliš
kai rašyti, nuo 17 iki 20 metų amžiaus. 
Aš esmių 20 metų amžiaus, kalbu ir ra
šau lietuviškai ir angliškai. Mergina,no^ 
rinti apsivesi, tegul atsišaukia šiuo ad
resu: Z. J.

Box 691, Clerlum. Wash. į

Dr-ste Lietuviška Tautiška 
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 

No. 1, Cgicago, III.
parengiadabai gražų balių subatoj. 26 

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

Garbus tautiečiai ir tautietės, malonė
kite atsilankyti ant mųsų puikaus ba
liaus, nes čionai galėkite praleisti link
smas valandėles. Bus puikiausia muzi
ka ir griež linksmiausius lietuviškus šo
kius.

Su pagarba KOMITETAS.

Balius, Balius!
Ketverge. 24 d. Lapkričio (November) 

salėje Columbia Hali. W. Lynn. Mass., 
bus labai gražus Balius šv. Kazimiero 
Draugystės. Bus gardžiausių užkandžių 
ir alučio kiek tik norės. Muzikantai ge
riausi. Prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis 
ir vėlai nakčiai. Todėl visus lietuvius 
ir lietuvaites meldžiam atsilankyti, o 
męs užtikrinam jog turėsit gražų pasi
linksminimą.

Su pagarba Komitetas.

Reikalingas Vyras!
Gabus ir suprantantis biznį lietuvys 

vyras, mokantis rašyt lietuviškai ir nors 
biskį angliškai, reikalingas prie parda
vinėjimo bizantcrijos (Jewelrv). Geras 
ir lengvas darbas. Aš jau dirbu prie to 
darbo 8 metai. Reikalaujama užsistatyt 
kaucija. Atsišaukit pas:

J. P. Raulinaitis.
28 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

Reikalingas Partneris
prie naujai uždėtos duonos keptuvės, 

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

c

ilIE

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

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

VYRAI! VYRAI!
Ar jus žinote, kad pas mus brolį lietuvį

ADOMĄ SKUMINĄ 
geriausias alus ir gardžiausi cigarai? Jei 
gu man netikit, tai nueikit po numeriu 

300 W. Centre st., Shenandoah, Pa. 
ir persitikrinsit patys. O aš galiu pasa
kyt, kad jus patys tą patvirtinsit.

Dėkingi Ligoniai
Garbina Dr. Doyles gabumą.

Ponas Joseph Kintantis, 12.3 C st., So. 
Boston, Mass. sako: “Aš sirgau per 10 
mėnesių. Aš .vaikščiojau prie vieno dak
taro ir užmokėjau jam $20.00, bet tas ne
pagelbėjo. Tada vaikščiojau pas kitą 
per 7 nedėles, bet mano padėjimas ėjo 
blogyn Vėl ėjau į dispensariją. bet ir 
ten negelbėjo. Aš kentėjau skausmus 
užpakalyj ir kojose, todėl turėjau sustot 
dirbęs. Pagaliaus nuėjau pas I)r. Doyle 
ir jis mane išgydė. Aš rekomonduoju jį 
visiems lietuviams, kurie serga.

Pasirašo Joe Kimantis.

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

Boston, Mass. Sako: “Aš užsigavau be
dirbdamas ir Blood Poison (kraujo užsi- 
nuodijimas) ir tie nuodai pasklido po vi
sa mano kuna, su baisiais skausmais. Aš 
negalėjau dirbt per 18 nedėlių. nes tik 
su pagelba lazdos vos galėjau paeit. Aš 
vaikščiojau į dispensariją ir pus privatiš- 
kus daktarus, bet nieko negelbėjo. Dr. 
Doyle išgydė mane ir todėl rekomenduo
ju jį kiekvienam sergančiam.

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

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

Kolbama rusiškai, lenkiškai ir lietu
viškai.

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

Hollis st. prasideda nuo 777 Washing- 
ton st ir traukiasi ikiTremont st.

Vyrai ir Moterys!

KALĖDOS JAD 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 visųpuikiausį rink 
lių auksinių daiktų visame Bostone.

Tavoras mųsų susideda iš geriausių 
čystai auksinių, sidabrinių ir nikelinių 

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

KIETAMS GUZIKUČIŲir KITOKIŲ DAIKTŲ.
Mųsų kompanija yra geriausiai žinoma tar]»e lietuvitį. kadangi už

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

ar jus pirksit* ką. ar ne. ilęs parduodam tavorą už visųžemiausia 
“casli-’ prekę: vienok atsakantiems žmonėms męs parduodam ira.it 
išmokesčio. po £1.00 ant nedėlios. Vakarais atidaryta iki 8 valanda:.

Ateikit, o persitikrinsit. Tek: Main 4185-3.

WASHINGTON JEWELRY CO.,
387 Washington st ,, (vienais tropais augštyn) BOSTON, MASS
■ —iiln— - ------- iHlt— • ------1



«

6 KELEIVIS.

HIMORISTIKA
»

f*

’Z" -

&

NO

. < ii

Gera mergaite.
—Ką darysi, Neliuke, kaip 

užaugsi?
—Ištekėsiu.
—0 paskui?
— Josiu vyrui ant sprando.

Geras vaikas.
Augustukas,valgydams pie

tus, išgrauždavo minkštumą, 
o plutą palikdavo ant stalo. 
Patėmijęs tai tėvas sako:

— Kada aš buvau mažas, 
aš ir plutą suvalgydavau.

—O ar skani tau buvo, pa- 
pa?

—Suprantama.
—Tai te,suvalgyk ir mano!

Teisme.
—Kaip gali tamsta, kaipo 

apskiistasis, stot tokiam pa
dėjime prieš teisdarius? Žiū
rėk, tamsta taip girtas kad 
vos ant kojy nusilaikai!

—Apskystasis: Tai nieko, 
gerbiamiejie teisdariai, nes 
ir pats apskundimas stovi 
ant labai silpny paramy.

akyveizdoje atimsiu sau 
vastį...

—O kuomi gi tamista 
siimi?

—Esu laikraštininku.
—O! jeigu taip,tai imk ta

mista mano dukterį, imk ją 
greičiau. Šiomis dienomis 
manau praplatint savo biznį, 
tai tamista man gerą apgar
sinimą parašysi.

gv-O*,

UŽ-

Dovana.
Motina;—Maryt, rytoj tė

tušio varduvės, ką tu manai 
dovany jam duot?

Marytė:—Kad aš nieko ne- 
tulu.

Motina:—Aš gausiu.
Marytė:— Tai gauk man 

mažutį broliuką, kad tėtušis 
nematyty.

Darbo jieškant.
Į redakciją atėjo žmogus 

ir prašo darbo.
—O tamista vedęs, ar ne? 

— užklausė redakcijos savi
ninkas.

—Ne.
—Tai apgailėtina!
—Kodėl?
—Negaliu tamisai darbą 

duot.
—Ar galiu paklaust kodėl? 

—prabilo darbininkas.
--Todėl — atsakė savinin

kas, — kad aš tik vedusius 
priimu. Jie vakarais ilgiau 
dirba ir namo nesiskubina.

į 
vie-
O

Užspringo.
Jaunas Damukas vis norė

jo nueit į bažnyčią ir paga
vaus, kada prisižadėjo būt 
geru, motina nusivedė jį. 
Iki pusei mišiy vaikas laikė
si gerai, bet per pakėlimą, 
kada visi nulenkė galvas, Do
mukas, pakėlęs galvą, pra
dėjo dairytis ir įsmeigė akis 
į tūlą senukę, kuri pasilen
kusi iš dievotumo mušėsi į 
krutinę. Domukas persigan
dęs sušuko: “Mama! mama! 
gelbėk tą moteriškę, užsprin
go!”

Su išrokavimu.
—Tamista esi vedęs, 

teatrą ateini visuomet 
nas. Kodėl taip?

—Matai, tamista, aš žmo
gus su išrokavimu: eiti į tea
trą su pačia, tai reiškia tik 
pusę smagumo turėti ir du
syk brangiau dar mokėti.

Atsargus žemaitis.
—Puns japtiekoriau, dūk 

mun musties nuog sumuši
mo.

—O kam tai? Tamista ne
išrodai sumuštas.

—Tas tisą, puns japtieko
riau, ‘ bet rytoj aš einu ant 
vėseiliy...

Pasigyrė.
Dvi kaimynkos, Kaziuke 

7 mėty ir Kleopikė 6 m., be- 
sibovydamos pradėjo girties 
viena kitai:

Kaziuke. — Aš turiu bro
liuką.

Kleope.—Kur tu turi, ne
turi? Kur yra jis?

Kaziuke. —Danguj! Pons 
Jėzus pasiėmė jį pirmiau, ne
gu dievulis mane sutvėrė.

Teisme.
Teisėjas:—Pasirodo, jog iš 

tamistos žmogus niekai... 
Matyt, tamista priguli prie 
netikusios kompanijos.

Teisiamasis:—Taip tamis
ta, jau aštuoniolikti metai 
kaip vien tik po teismus su 
teisėjais reikalus turiu.

Iš Lietuvišku
Pudymu.

Peliy aniuolas.
Senis Lečus sugavo šikšno

sparnį ir klausia savo Au- 
gustuko, ką jis apie jį mano, 
o tas jam atsako:

—Ar nematai, kad yra pe
lė su sparnais, taigi yra pe
ily aniuolas.”

Paršiuks iš Patvorio.

Biznierius.
—Reiškia, tamista nori ve

sti mano dukterį?
—Taip, tamista... velniš

kai ją pamylėjau ir jei tami
sta, neatsižvelgęs į tą karštą 
meilę, kuria mano širdis ir 
siela lyg fosforas liepsnoja, 
pasipriešinsi šitam mano no
rui, tai tuojaus čia tamistos

Chicago, III.—Spaliu 20 d. 
“Birutės” d-ja statė ant sce
nos “Litvomanus”. “Biru
tės” d-ja, kaip ji visuomet 
giriasi, susideda iš geriausiy 
Chicagos artisty — daktary, 
redaktoriy, advokaty, repor- 
teriy ir kįtokiy inteligenty. 
Na, jeigu jau tokie artistai 
loš, manau sau, tai nueisiu 
gi ir aš pažiūrėti. Aš labai 
myliu žiūrėti į musy inteli- 
genty darbus, nes nuo jy ga
lima daug ko pasimokinti. 
Tikėjau, kad ir čia turėsiu 
kuom pasigėrėti, nes repor
teriai visuomet savo darbus 
kelia į padanges. Bet pasi
rodė visai ne tas. Visy pir
miausiai išėjo sufleris pasiro
dyt, kaip tai jis įlindęs į bu
delę artistus mokins. Pasi- 

i kėlus uždangai pasirodė po-

nas Damijonaitis, bet lošė 
visai netaip, kaip ponas, bet 
kaip paprastas kaimietis. 
Klerikas vėl skruostus nusi- 
maliavojęs kelia nosį augš- 
čiau kaktos, o jau kad nepri
tinka, net akis žiūrėt nenori. 
Jonulienė atliko gerai savo 
rolę o jau kity nė nekritikuo
siu...

Publikos buvo mažai, o pra
dėjus chorui dainuot visai 
svetainė ištuštėjo. Ant pa
baigos musy inteligentai pa
kėlė da inteligentišką triuk
šmą, bet užsibaigė gražiai— 
be peštyniy.

A. A. P.
Amsterdam, N. Y. — Per 

visy šventy dieną čia sustrei
kavo maldininkai. Priežas
tis streiko tokia: kunigo iš 
kalno buvo užsakyta,kad ant 
visy šventy mišios bus 5 vai. 
išryto, Bet ant tos dienos 
atvažiavo kunigo gaspadinė. 
Žmonės susirinkę į bažnyčią 
laukia,laukia, o kunigas kaip 
neateina, taip neateina. Ne
sulaukę, apie 10 vai. sustrei
kavo: išėjo ir nesugrįžo.

P. R.
Chicago, 111.—šiomis die

nomis buvo čia vienos S. L. A. 
kuopos susirinkimas, kur po
nas Dentistas Z. įnešė, kad 
suspenduoti J. Gegužį. S. L. 
A. pirmininkas paaiškino, kad 
suspenduoti Gegužį, tai dar 
per mažai, ar negalima buty 
suspenduoti ar kaip nors ki
taip nubaust visus “Keleivio” 
leidėjus. Tuomet p. B. pa
aiškino, kad reikia “apskys- 
ti”. Bet nieko rimto nenu
tarta.

Dabar garsusis musy advo
katas galvoja, kaip čia “lai- 
belį” padaryt.

Che, che, che.

Redakcijos atsakymai.

I
GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą Hotuaus Medieal 

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

Ofisas randasi:

30 W. Broachvay, 
SO BOSTON, Mass.

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

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

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

X

GERIAUSIAS

Telephone “62 So. Boston. i

|Dr.F. Matulaitis!
495 Broadway, So. Boston. | 

Valandos: 
i Nuo 12-2 dienų ir nuo 741 vakare. įJ

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų. į!
s

1 P TUINILA

TIK LIETUVIAMS!

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

Pasilieku srero velijančiu 

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

Vienatine lietu
viška dziegore- 
liy ir auksiniy 
daiktu krautuve.
Užlaikome visokius laik
rodžius, laikrodėlius.

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

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.

21-25 Bromfield st.,
BOSTON, MASS.

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

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

MONTELLO, MASS

Paprasti apsireiški-

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

IVilliam C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

Ant 21 akmeno
Gelzkelio laikrodis

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

Mes norim duoti jum- nepaprastą pasiu- 
lijimą. idant jumis turėti kaipo vieną iš 
dauselio kostumierių. Męs duosime jums 
14 K ėysto aukso pustą laikrodėlį už $5.25. 
Niekad už tokią prekę nebuvo parduodama 
pirmiau: kiti parduoda už $15.00. Ant vir
šaus laikrod-iio męs išrėžiame dykai žo
džius: “Atminimas is Amerikos”. Viduriai 
yra labai puikus. 14 K. čysto aukso pusto, 
su ruby akmenukais, puikiai įtaisytais, su 
patentuotu reguiiator.um. nikeliuoti vidu- 
reliai. užsukama ausukė, gerai laikąs laiką. 
(Įvarantuotas ant Iv metų.

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

Tą specija’iška prekę duodam tik ant 
trumpo laiko I-pjaustysime žodžius ant 
viršiukų tik per trumpą laiką. Todėl pasi- 
skubinkit prisiusi savo orderį. Kad galėtu

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

ATMINKITE, jog mųsų vardas yra mųsų gvar»ncija, todėl neatidėliokit.
jy- Reikalingi agentai pardavinėt vakarais. -^7

COMMERCIAL WATCH CO., 194 W. Broadvray, Dep. 87 New York City

J. Pečiukui.—Atsikrau
stymas Lietuvon žydy nėra 
priežastimi naikinimo giriy. 
Lietuvos girios priguli dau
giausiai dvarininkams ir jie 
jas pardavinėja. Jeigu ne- 
pirkty žydai, tai atvažiuoty 
vokiečiai. Todėl kalbėtojas 
klydo kaltindamas už tai žy
dus.

Richardui.—Ką tamis
ta norėjot savo rašteli j pasa
kyt, sunku suprasti. Netilps.

Iš kantrybės Išėju
siam.
mai ir rašyti apie juos neuž
simoka.

S. Mikolauskui—Apie 
filology konvenciją męs nie
ko negirdėjom. Jeigu tokia 
buty kur įvykus, tai buty ži
noma ir laikraštijai. Kada 
buvo esperantisty susivažia
vimas Washingtone, tai bu
vo apie tai ir “Keleivije” ra
šyta, bet ką jie ten nutarė, 
tai apskelbta nebuvo. Kad 
Esperanto kalba bus su laiku 
įvesta gyveniman, tai nėra 
abejonės. Šiandien jau lei
džiama toj kalboj laikraščiai 
ir knygos, o kaip kur ir mo
kyklose įvedama. Maskvoj 
steigiama tam tikra Espe
ranto mokykla prirengimui 
tos kalbos mokytoju.

Z. M. S.—Raštelis peril- 
gas, o prie to da neužiman
tis. Nuolat kalbėt apie ku
nigus, tai perdaug nuobodus 
dalykas. Nespauzdinsime.

Kalniečiui.—Zinutė ne
svarbi—nespauzdinsime.

gai sreležinkeiiu važinėjamiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras laikas ži 
not. Gvarantootas ant 20 metų. Ypatin
gas pasialijimas. ' ęs išsiųsime šį laik
rodėli ant kiekvieno adreso už $5.75 00. 
D. ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei nebusi užganėdintas, 
nemokėk nė cento. Atsiminkite, jus už- 
mokėtumet už tokį pat laikrodėlį apie 
25dol.. jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

Ezcelsior Watch Co.
!M)6 Athenaeum Bld., Chicago III.

VISU ATYDAI!
Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 

mųsų dirbtuvėj žmosrų. kalbantį jų pri
gimta kalba, kurs paims mierą ir pada
rys atsakančiai darbą.

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

I- L WHITKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Market st, * Brighton, Mass

NAUJAS IŠRADIMAS.
Visi žmonės nžsitiki mums ir mus 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei- 
sinkiausią rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Puekus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turimo apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRUNDZA CO .
Broadviay Jt S. S st.. Brooklyn N Y.

VYRAI!

naujausios 
mados

SIUITA
pasiuvame už
$ 15.00.

Gražios, tvirtos suknios 
ir naujausios mados

KELINES
pasiuvame už $3.00 
Jeigu užsisakysit da

bar rudeninį ploščiy, 
tad $25.00 vertės 
siuvame už | 5,

Tikras jusy brolis 
lietuvys

222 Broadway 
SO. BOSTON.

A
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!S LIETUVOS
Naujas laikraštis. Teko 

girdėti, kad greitu laiku ža
da išeiti lietuviškas laikraš
tis, pašvęstas folkloro daly
kams. Laikraštis tas eis vie
ną kartą į mėnesį. Kaina 3 
rub. metams. Leis d-ras Ba
sanavičius.

Visuotino mokinimo įve
dimas. Vilniaus miesto ma
gistrato tam tikra komisija 
gvildena ir taria labai svar
bu klausimą — visuotinojo 
mokinimo įvedimą Vilniuje. 
Jau buvo keletas posėdžiu, 
kur tas klausimas buvo pla
čiai nagrinėjamas.

Lietuviai Vilniaus mokyk
lose. Kadangi Vilniaus re
alinėje mokykloje buvo pas
kutiniais metais vos po 2 ar
ba 3 lietuviu-mokinu, norin
čiu lietuviu kalbos mokyties 
—todėlei mokytojas A. Sme
tona liko nuo vietos atstaty
tas. Be to, suprantama, ir 
nebuvo pinigu iš ko mokyto
jui algą užmokėti.

(Iš “Liet. Žinių“)

Teismas. Spalių 11 d. I. 
Lenkų juoku laikraščio 
'“Bomba” redaktorius p. Mi
kulskis už caro garbės įžeidi
mą Teismo Rumu nuteistas 
1 metams tvirtovės. Pirmą 
kartą už tą patį dalyką p. 
Mikulskis buvo išteisintas, 
bet prokuroras padavė antru 
kartu.

II. P.p.Umiastovskiai (tė
vas ir du sūnūs) už 1905 m. 
ir prigulėjimą prie baltgu- 
džiu revoliucijoniškos parti
jos “Hromada” nuteisti vi
sam amžiui ištrėmiman ir a- 
timta visos teisės.

Pilviškiai (Suv.gub.). Spa
lių 16 d. buvo parapijos su
eiga. Ant sueigos pribuvo 
viršaus 200 žmonių, o kad su
eiga butu pilnateisė, tai turi 
būti 400 žmonių. Taigi, su
eiga turėjo būti pripažinta 
neteisota. Vienok klebonui 
Švilpai pamačius, kad dar 
keli ateina, pasakė, jog už
teks; ir su tuo buvusieji Pil
viškių ir Gižu viršaičiai suti
ko, nors taip daryti nereikėjo.

Paskui susirinkusiems kl. 
Švilpa pranešė, kad reikia 
statyti nauja mūrinė bažny
čia. Tokia bažnyčia, pagal 
jo apskaitymo, apsieitu 45 
tukst. rub. O kad tiek pini
gu sudėti, tai reikia apdėti 
mokesčiais po 25 kap. kiek
vieną margą ir po tiek mokė
ti per 6 metus. Susirinkusie
ji su tuomi sutiko ir surink
tųjų pinigu priėmimui išrin
ko komitetą iš klebono nuro
dytu 4 žmonių. Komiteto 
pirmininku išrinkta patsai 
klebonas. Taipgi pagal kle
bono nurodymo išrinkta ir 4 
revizoriai. Vienoj pusėj bu
vo t pradėję priešintis prieš 
rinkimą klebono į komitetą, 
bet klebonas (vienu žodžiu 
sakant) “bedieviais”, ir tuo
mi užsibaigė.

Pagal pranešimo,’Pilviškiu 
parapijoj yra 20 tukst. margų 
žemės. Dedant po 25 kap. 
nuo margo į metus susidės 
5 tukst.,o į 6 metus ne 45 t., 
bet tik 30. Truks dar 15 t. 
rub., kuriuos reikės dėti dar 
3 metus, t. y. išviso per 9 m. 
Taigi klebonas suklydo.

Bet, kiek girdėti, šios suei
gos nutarimas vargu įgis ga
lę, nes didžlaukiai tariasi pa
duot skundą, jog sueigoj bu
vo permažai žmonių ir todėl 
negali skaitytis tiesota.

Kl.|Pataikunas. I

Miesto sale sudege. Spa
liu 10’d. naktį, pasibaigus len
ku teatrui ir išvaikščiojus 
visms žmonėms ir net artis
tams, užsidegė šįmet ką-tik 
pataisyta Vilniaus miesto sa
lė. Lenkų artistai turi daug 
nuostoliy,nes sudegė visi rei
kalingi teatry įrengimui pri- 
taisymai.

Toj salėj buvo 1905 m. lap
kričio 21 ir 22 d. s.sk. garsu
sis “Didysis Lietuviy Suva
žiavimas.”

Iš “Liet. Uk.”

vimas motyvuoja sekančiai:
1. Visai atmesti naują 

konstituciją, kuri rodo aiškią 
pražūtį S. L. A.

2. Senąją konstituciją pa
likti ant. toliaus, prikergus 
prie jos tris augštesnės po- 
smertinės skyrius; referen
dumas taipgi turėtų būti pa
žymėtas įstatuose.

3. Dabartinį centro pirm. 
Damijonaitį už didelį sauvali- 
škumą suspenduoti iki XXVI 
seimui, o jo vietą turi užim 
ti vice-pirm. Živatkauskas.

Pasirašo susivažiavimo 
galiotiniai:

J.D.Taunis, 
S.Perekšlis,

P. J. Mulevičius,
J. Andrilųnas,

P. S. Jeigu centro valdy
ba bandytų suspenduoti čia 
pasirašiusius, tad lai suspen
duoja visas virš paminėtas 
kuopas, iš kurių delegatai 
buvo atsiųsti.

l

—
7-tas I-mo S. L. A. apskričio 

susivažiavimas.

Susivažiavimas atsibuvo 13 
d. lapkričio 1910 m. Lithua- 
nians Hali, Athol, Mass. Pa
siuntinių pribuvo 17 nuo 94, 
117 ir 186 S. L. A. kuopų.

Tarp kitko, apsvarsčius S. 
L. A. reikalus ir jo naujai iš
leistą konstituciją, susivažia- 
------------•— ------------ ■ —

Reikaluose S.L.P.D.A

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAK ANT: . 
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane, 
aŠ pagelbėsiu !nes ^11 senas daktaras,pažįstu ligas ir žin:>n kokie vaistai ge
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergaiK-n ; < -leidžiu ir 
turiu dideli pasisekimų, geresni ne kaip koks kitas New Yorko daktar: *. .‘ i esu pa

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

Tegul bus pagarbintas, Jėzus
Kristus!

Širdingai dėkavoju Dr. Hart- 
manui už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
vimo, širdies ligos, nes nors kiti 
neįstengė išgydyti, o Najorko Šar
latanų Institutas tik sunkiai už
dirbtus mano pinigus viljo; bet

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

I>U BOIS, Pa.

Guod. Dr. Hart- 
manas!

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

gas už gerą daktaravimą.
1). POPOVIČE, Model Farm, 

schall. Philadelphia, Pa
Pa-

Šiuomi pranešu visoms pašelpinėms dr-tėms, jog iš
siuntinėjau balsavimo blankas dėl rinkimo centro komite
to į S.L.P.D.A. Balsavimui laikas skiriamas iki 25 gruo
džio 1910 m. Nuo 1 d. sausio 1911 m. naujas komitetas 
užims vietą. Galima tikėtis, jog toliaus reikalai sąryšio 
susitvarkys geriaus.

Jeigu kuri dr-tė negaus blankos, arba nauja norėtu 
pristoti ir dalyvauti dabartiniam balsavime, tai malonės 
atsišaukti ant žemiaus nurodyto adreso, o apturėsite blan
ką, arba iškirpkite ją iš “Keleivio” ir pripildę prisiųskite 
centrališkam raštininkui. f

Balsavimo blanka ant centrališkę viršininkų 
Sąryšio Lietuviy Pašelpiniy Draugysčių Amerikoje.

Kandidatai ant Prezidento:
i.

•>

1.

2

3.

1.

2.

3.

1.

2

3.

4.

o.

6.

i

<>

3.

1.

2

3

A. J. Viznis, Bridgeport. Conn.

A. A. Appvnaitis. tVestville, III.

B. K. Kundrotas.

(kiek balsų gavo?)

Courtney. Pa.

Ant Raštininko:
J. T Kazlauckas. New Haven. Conn.

Boston. Mass.

• T

A. Neviackas,*)

J. Bulota. Maryville. III.

Ant Kasieriaus :
A. Bernotą. Worcester. Mass.

D. Lekaviča. Courtney Pa.

J. Skinderis. Clinton. Ind.

Ant kasos globėjų:
.T. Žvingilas. Springfield. III.

A. Greivis. East Haven. Conn. 7*

.T P. Kaulynaitis. Boston. Mass.

J. Uždarinis. IVestvilIe. 111.

V. Paseckas. New Haven. Conn.

A. Galinskas. Pittston. Pa.

t • 7 7

Laikraščiai ant organo S. L. P.
“Darbininkų Viltis”

“Keleivis”

‘Saulė’

Reikalingas

Nereikalingas

(Vieta)

• *

D. A.:
(kiek balsų?)

Ar reikalingas seimas?

Kur laikyti seimą?

7*

" Malonus Dr. llart- 
manai:

Su džiaugsmu pri- 
siunčiu savo paveik
slą ir didelį dėkingu
mą už išgydymą tra
no vydurių 1 go -- 
bėrimo kūno, l 
kraujo, sutini;..o ir

skaudėjimo blauzdose. Dar kartą 
sakau, nemažai esu dėkingas ui 
sveikatą. Jos. Turkeviče, GjūSher- 
idan Road Canal. Vč.imelte, iii

Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytoj.u; galiu 
padaryti kaip ir kitiems.

SERGĖKIS apgavtnęo Instituto, kuriam numiręs daktaras garsinamas bukgrdąs ir 1-bai meiliai kalba bet viniojv ka •• - k me
adome,—la'žvdaroaei „LIETUVIAI TAUTIEGZtAI“, o už n’igarvs ,,rsgdotąA tari kad tik prisiviliojęs prigauti Juru.-. - ..t 31

VAX»O\ U I.' KIŠENIŲ arba liga siūloma knygute dovanai „už birentu
Kad jautiesi nesveikumą, nesendyk ligos jei nori būti išgydytu, tad ateik arba parašyk lietuviškai nors

kas tau kenkia, o aš
Atsisukusius pagelbėsiu nuo:

huu *.at z:n • lž ietėjimo.ska dėjimo ir nedirb.mo vldnrlų, Gelte? ekarsmą; ezirdies, inkstų ir plane.ų ligas. Gr*5:o t a « •• 
pg.t-7—D d 1 o f*n-ykioio, dyespensijod tapgi n u jaunystės k*adų, įgautų ne > v«t< n m ų, sėklos n u bėgimo, užsikrečia "nų e.a. i i 

TU: mingų mėnes nių. baltųjų tekėjime , v.soidų moteriėzkų ligų: teatboklt kad kiti daktarai Jums n^pagel. e.-z : •
r • ž!»*®**? ėj s as lisras. jei iez karto pas mr ne at:iššaukei, pirmitu nt gu kt.r kitur, kasz; k kaip mckl, tsz su; ras;t, i . *i.e t.

reir e-* pr-’a y.- u cyd ioles kurio* yra geriau-io . o-ptjrės;t e”Ai\atą, be skirtumo kaip toli gyvenat.
TĖMYK1TE! Mano dabar naujas adresas, todėl ateinant į ofisą, ar rašant laiškus, visada reiki i atlresno :. ant šb» 

Banio adreso teip:

DR. F. HARTMANN, 231 VORK CITy
Aahmdus: nuo 11 iki 5 po piet. Nedėhoj nuo 10 iki 1 po piet. Vakarais Pan. ir Pėl. 7

toli gyveni,

.e::: k » kvė
T- :» pe* 

y v » / • if.- 

^9. u * • ą. t.t^

$50.70

MESL...

NAMINE MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokin

tis be mokintojo (apdaryta)..........31.00.
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokin

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

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

su paveikslais (apdaryta)....................35c.

Pinigus siųskite per Money Order šiuo 
adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62 NEW YORK CITY.

Profesorius medicinos

Lietmmkas D-ras M. Ziselman.
• Parmenter St
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
aau pas-kmingia- 
ustat. A -eikit tie- 
Siok pa» mane 1 
trepais į vir-ų tik 
neikit į aptieką; 
mano durys bal
tis arba. telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ry’e 
nuo 1 iki 2 irti iki 
8 vakare. Telephone 1967 -3 RiCuBBo®

i
i

JOHN E. NOLAN
naujausios mados

1ML- Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

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

|

$42.35
$44.10
$45.70
$42.35

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

Gardus ir tyras, kaip medus.

- M»ooucrs

Naujausias Importuotas Fonografas

Draugystės vardas .....................................................................................................................

Kiek draugystė turi sąnarių? (pažymėkit skaitlių) ...........................

Męs, žemiau pasirašęs dr-t-s komitetas, liudijam. jog balsavimas atliktas

teisingai per susirinkimą, laikytą......................................................................... 1910 m

Pirmininkas........................................................................................................ I

Laivakortes.
Iš Boston į Tilžę arba į Eidtkunus: 

Laivas išeina kas subata. 7 d.
( per vandenį, sustos Anglijoj 
Laivas kas utarnika. 8 dienas 
per vandenį, sust. Rotterdam 
Laivas kas ketverga, 8 diena 
per vandienį, sustos Bremen 
Laivas kas-subata, 9 dienas 
per vandienį. sust. Hamburg 
ENPRESS kas utarnika. 5 d.

' per vandenį, sustos Bremen
Iš BOSTON į LIEPOJU, 24 Nov, $M.«5 

j ” ” ” 1 I>ec. $36.«5
Tie visi laivai iš New Yorko. bet prekė 

aprokuota pilnai is Bosto-._- i' New Y< rk 
$2 50 pigiau Reikalaujantiem pastoro- 
j»m Konsuliariškus pasportus.

Tilzit-Hamburg-NewYork iki 
Boston, visa kelionė
Tilzit-Bremen-NewYork iki 
Boston, visa kelionė

i Tilz.it-Rotterdam-NewYork 
ki Boston. visa.kelionė 
Tilzit-Ant verpen-NewYork 
iki Boston. visa kelionė 
Tilzitper Anglija, tiesiog į 
Boston, visa kelionė 
Tilzit, per Angį i ja, tiesiog į 
Bostsn, geresne unija

Tos prekės vra jau su visomis mokes- 
timis, taxais, užmokesčiu už maistą lau- j 
kiant laivo, ir t.t.
Libava-New York-Boston $50. S5
Libava-Boston, geresnė linija $47.50. 
Libava-Boston. prastesnė linija $46.50.

Per Libavą (Liepoj); važiuojant męs 
šsistorojam ' reikalingus gubernskus 
pašportus.

“KELEIVIO”
Agentūra.

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

Raštininkas

Kasierius

Pasarga. Šią blanką malonėkite pripildę sugražįt raštininkui J. T. Kaz- 
lauckui. 177 Ashmun st.. New Haven. Conn., ne vėliau kaip iki 25 d. gruo
džio (Ižecember) 1910 m.

•) Sekretoriaus rankraštije parašyta A. Noveckas. Bet Bostone žmogaus su to
kia pravarde visai nėra. Yra tiktai A. Neviackas ir J. Neviackas. Bet A. Neviac
kas prie SLPDA. nepriklauso, o J. Neviackas nors ir priklauso, bet kandidatūra 
ant sekretoriaus nepriima. Taigi meldžiu už Neviacka nebalsuoti.

J. Neviackas. 28 W.Broadway. So.Boston, Mass.

Bus duotas kiek 
vienam, kas nu

li pirks pas mus 
RusiškoTabako 
už $6.00.

Nieko nuo jų
sų daugiaus ne- 
reikalauj ame, 
kad tik patar
tumėt savo drau 
gams pirkti nuo 
mųsų firmos ta
baką. Šitas im
portuotas fono
grafas yra pa
darytas iš ge
riausio metalo.* 
t uri didelę nike

line trubą ir labai jjerai skamba. Turėdami mųsų fonografą galite sureng
ti namiej puikų muzikos kancertą. Užsuksite tik mašinėlę, uždėsite voliu- 
ką ir galėsite išgirsti* tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas, ištrauk
tas iš operų ir operečių, žaidimą daugelio visokių instrumentų pavienių 
ir orkestroje. Klausant tą viską bus malonu netik jums ir jųsų šeimynai, 
bet ir jųsų pažįstamiems ir kaimynams. Mųsų fonografas yra geriausias, 
koks tik dabar galt būti, l'ž tokį fonografą užmokėtumet mažiausiai #12. 
M-s duodame jums tą fonografą suvis d> kai. Prisiųskite tik 50c. markė
mis ir męs atsiųsim jums geriausio Rusiško Tabako už S6 ir tą Fonografą 
drauge su voleliais ir nurodymais, kair reikia apsieiti. Apturėję tai per 
ex presą užmokėsite likusius 35.50.

Namie galite išb*n<lvti<- mųsų fonoirrafą. o jeigu Ijis jums nepatiks, 

tai galite sugrąžint mums Tabaką ir Fonografą, omęssuerąžinsim pinigus 
t —-—■— — ..... — ■■ ■ —  
Si dovana yra suprantama ir puiki, nėra čia jokios rizikos, taigi nau

dokitės. o pamatysite, kad busite užganėdinti.
PASARGA: Meldžiam nesulvginti mųsų firma su kitomis.

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

Pastaruoju laiku So. Bos
tono lietuviai labai sukruto 
apie pastatymą svetainės. 
Jau yra surinkta tam tikslui 
$539.10. Labdarystės Drau
gija surengė jau antrus iš ei
lės fėrus, kurie prasidėjo 21 
d. lapkričio pobažnytinėj lie
tuvių svetainėj ir trauksis 
iki 26 d. lapkričio.’ Pirmu 
kartu rengiant fėrus vietinis 
klebonas T. Žilinskas šnai- 
riai žiurėjo į tą reikalą, bet 
šį kartą tą viešą lietuvių rei
kalą karštai parėmė ir davė 
net pobažnytinę svetainę. 
Davus kun. Žilinskui svetai
nę fėrams, įabai neužsiganė
dino tuomi tamsiausieji at
žagareiviai (“gerieji” katali
kai) arija Milukinė dalis po 
priedanga ten kokios “Gir
tos Blaivybės Draugijos” ir 
pradėjo kerštauti prieš vieti
ni kleboną T. Žilinską. Kai- 
kurie bando organizuoti gau
ją ir ragina eit pas arcivys- 
kupą skųsti kleboną už tai, 
kad davė svetainę “bedie
viams.” Tokia kvailystė tų 
tamsių žmonelių, tarpe ku
rių yra įsimaišę keletas gud
rių kerštinčių, išvarė kun T. 
Žilinską iš kantrybės ir jau 
antras šventadienis jis skau
džiai nubara kerštinčius už 
jų kvailystes. Pereitą šven
tadienį per pamokslą ypatin
gai skaudžiai barė kurstyto
jus ir liepČ imt pavyzdį net 
nuo socijalistų. Iš to aiškiai 
matosi,kad kun. T. Žilinskui 
arčiau stovi reikalai visų lie
tuvių, negu tų tamsių tikin
čiųjų, kurių akys apdumtos 
prietarais ir nė maž nesirū
pina apsišviesti ir žengti 
kartu su visais žmonėmis. 
Todėl kaipo blaivesniam ku
nigui išraiškiam žmonišką; 
užuojauta.

Tikras Katalikas.

»

Mike Paliokas.

Dauggerbiamas Daktare!
Skausmai krutinėję, trumpas kvėpavymas ir ne atsakan

tis malimas vidurių, yra tai liga sunki ir iš tiesu daugiau-
Gerbiamas Daktare!

Aš buvau visiškai nusilpnejas ir lytiški blogumai man 
teip jkirėjo, jok ne turėjau ramybės nėkuomet ir tų kanki-

uždetojas.

AR TURI:
Vidurių ligas, užkietė

jimą, nedirbimą, skilvio, 
galvos skaudėjimus, reu
matizmą. odos ligas, šir
dies ligas, inkstu ligas, 
kepenų ligas, hemoroidas 
(prietvarį). škrufulas, 
nerviškus nusilpnėjimus, 
plaučių ligas, slogą pilvo, 
neuralgią. žarnų ligą, 
slogas nosies ir gerklės, 
bronchitis. astlima. pam- 
ližą, akių ligas, ausų li
gas. patrukymą. pūsles 
ligas, visokius išbėrimus 
ir šašus, kirminus, ir vi
sokias lytiškas ligas, ar 
vyriškas, ar moteriškas, 
šviežias, arba chroniškas.

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

Kaip buvo jau garsinta, 
lapkričio 17 d. So. Bostono 
Lietuvių Labdarystės Drau
gija vaidino “Neatmezgemą 
Mazgą” ir “Pabaigtuves.” 
Pirmutinis nusisekė nekaip. 
Čia ne vien tik aktoriai kal
ti, bet ir pats veikalėlis nie
kam netikęs. Scena visuo
met turi būt paveikslu pamo
kinimo, gražių apsiėjimų ir 
viso to, kas prakilna, gražu, 
ko žmogaus siela neranda 
kasdieniniam gyvenime. O 
“Neatmezgamam Mazge” to 
nėra. Yra tai neva komedi- 
jėlė, neva bandoma pajuokti 
lietuvių ūkininkų tamsumą, 
o felčerio Konopinskio poniš
kumą, bet nė vienas, nė ki
tas žiūrėtojo užganėdint ne
gali. 0 jau kaip išeina ant 
scenos girtas ūkininkas, tai 
viską užbaigia. Jei girtuok
lis piktina žmogų ant gatvės, 
kur įvairus dalykai pripras
ta matyti, tai kokį jis gali 
padalyt įspūdį pasirodęs ant 
scenos, kur žmogus laukia 
gražių pavyzdžių, pamoki
nančių apsiėjimų?

Antras veikalėlis — “Pa
baigtuvės” — nusisekė gerai. 
Pats veikalėlis, nors verstas 
iš lenkų kalbos ir perstato 
lenkų gyvenimą, bet parašy
tas su humoru ir geru sko
niu. Ant žiūrėtojo daro ma
lonų įspūdį. Nors nekurie lo
šė labai silpnai, bet abelnai 
imant perstatymas nusisekė 
neblogai. A. Vadapalas

TIKĖKIT IR ATSIDUOKiT TIKTAI TAM,
kuris juodu ant balto ir su teisingo turinio paliudijimais, gali Jums Parodyti savo veikimus ir ne abejotinus tame faktus. 
Tušti apgarsinimai, tikrinimai ir savegarbinimai, visuomet yra be vertes, ueskitį turi mus išgirti, dėlto klausykim ir temi- 
k:m žodžius mųsų Tautiečių ir apsvarstykim pątis Jų pripažinunius.

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

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

Per tai skaitykit ką mųsų Tautiečiai rašo:

nimų per ilgą laiką ne galėjau jokių 
būdų atsikratyti. Šią dien gi. ačiū pa
tarimams mano draugų, suteikusiu 
man Jųsų adresą, lieka vien tik pra
nešti, jok esu laimingiausiu žmogumi 
pasaulėje. kadangi joki blogumai ne 
kankina ir sveikata sugryžo, bet už ta 
viską turiu viešai išreikšti tiktai Jums 
širdinga padekavonę. teipgi labai gei
stina butu, kad kiekvienas mano Tau
tietis žinotų Tamstos adresa, ne's tik 
čion šaltinis sveikatos, o ne reiktų 

klaidžioti reikale gydymo, pas ne atsakančius daktarus.
Lieku dėkingu lik mirties Antanas Bartaseviče

27 Hutchins Street, Batavia, N. Y.

John Skiptunas

šiai kankinanti. Tas man yra žinoma 
iš to, jok tie blogumai, per ilgą laiką 
mane vargino ir niekur ne galėjau 
atrasti pagelbos, bet gavęs adresą, 
šaukiausi prie Jųsų pagelbės, kurią ir 
suteikėt, puikiausiai prižiūrėdami ir 
geriausiai gydydami. Nuoširdžiai 
meldžiu ne atmeskit mano dėkingu
mo už sugrąžinimą rali sveikatos į 
teip trumpą laiką. Esu tikras, jok 
kiekvienas.su kuriuomi turėsiu progą 
kalbėti, ištikus reikalui, ne ješkos

sveikatos pas kitus daktarus, bet- vien tikšauksis prie Jųsų. 
Linkėdamas dėl Jųsų puikiausios kloties ir liekų dėkingu 
ant visados. John Skiptunas, McAdoo, Pa.

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikata, kreipdamiesi vpatiškai, ar laišku prie Daktaro S.E. Hvndman 
Viriausio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

Brangus Daktare!
Už iš gydymą manęs teip gvrai ir 

skubiai iš gana svarbios lytiškos li- 
Į gos. ne randu 
žodžių išreikšti 
savo dekingu- 

I mo, o tai ačiū 
I geram Jų«ų ta
me pasišventi
mui ir augštam 

daktariškui 
mokslui. Visa
dos ir kiekvie
nam savo drau

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

Mike Paliokas
358 Helen Street, McKees Rocks, Pa.

Gųodotiuas Daktare!
Širdingiausiai ačiū Jums už sugra- 

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

__ „ . .J UžsisenėjusisMrs. P. Laganiene reomatiziuas, ke
penų (jaknų) ligą ir užkietėjimas vi
durių, kurie mane kankino ilgą laiką, 
jau dabar apleido ir šiuom laikų, jau
čiuosi visai sveika, tvirtai tikėdama, 
jok likau Išgydyta ant visados. Per 
tai kiekvienam, reikalaujančiam pa- 
ge'.bos ligoje užtikrysiu. jok esate ge
riausiu Daktaru pasaulėje. Lieku ant 
visados dėkinga ir prielanki

Mrs. Paulina Laganiene, 
 Elmkurst. N. Y.

Offiso valandos: šiokiomis’dienomis nuo 10 6 vai, po pietų Nedeldieniais ir šventądi»‘T>iais nuo Įt>—į vai jx> pietų. Utarninl-:>i< ir petnyėiomis nuo 7 8 vai. vakare.

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

Pamėgink ..PRESIDENT” gilzes ge
riausios. ką srali gauti. Iš Geriausio RU
SIŠKO T abako.

228 Broadway, SO,BOSTON. MASS. 
(“Žaibo” narys) ir K. Vaite- 
kunaitė atliko savo roles vi
sai gerai. J. Tamošaitis (žy
do rolėj) taipgi gerai lošė. 
Tik pjovėjai truputį gadino, 
kada pradėjo “savo roles” 
lošti: stumdytis, tąsytis, vai
kytis ir t. t. Tokis “cirkas” 
ant pagrindų labai netinka. 
Kai kurių aktorių ir drabu
žiai labai netiko. Pavyzdžiui 
Katriutė, sodžiaus mergaitė, 
ateina rugius piovus su bran- 
solietais, su gorsetu — kaip 
tik ant baliaus pasirėdžiusi. 
Jaunai merginai, neapsipaži- 
nusiai su scena ir ypatų cha- 
rakterizavimu. tas, žinoma, 
ne galvoj, jai noris, kad kuo- 
gražiau pasirodyti; bet į tai 
visuomet turi atkreipti atidą 
režisierius. V yru parėdai 
buvo pritaikyti gana gerai, 
jeigu nekalbėt apie veidų 
grimiravimą. Bet visas tas 
klaidas galima buvo patė- 
mvt žiūrint tik kritiška aki- 
mi. Publika jų nematė.

Žmonių buvo prisirinkę pil
na svetainė ir, ant kiek gali
ma buvo matyt, visi buvo per
statymu užganėdinti. Linki
me Labdarystės Draugystei 
ir toliaus pasekmingai dar- 
duotis ant naudos lietuviško
jo namo.

Pereitoj savaitėj vėl už
drausta Bostone spjaudyt ant 
šaligatvių (sidewalkųk Už
draudimas išduotas pereitam 
ketverge, o lig subatai buvo 
jau suareštuota 40 žmonių. 
Didžiuma iš tų užsimokėjo 
bausmės po $2, o nekurie po 
po $3 ir $10.

Pereitam ketverge ant 
First st. So. Bostone sude
gė Mente Co. maišu są- 
krova. Nuostoliu ugnis pa
darė $20,000.

SUSIRINKIMAS
60 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus nedėlioj, 27 
lapkričio (Nov.) 6:30 vakare, 
po numeriu 339 Broadway, 
So. Bostone. Meldžiame vi
sus sąnarius būtinai susirink
ti, nes yra svarbių reikalų 
apsvarstymui.

Komitetas.

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

BRUNDZA & CO..
106 Hillimsburg, Brooklyn. X. Y.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speciališkumas.

366 Second So. Boston. Mass

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

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRAKTON. PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje’ 
rali t gauti LAIKRODŽIU. LAIKRODĖLIU, LENGUGELIU. PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
iALČiKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERNE- 
lU, TRUKI, KONCERTLNU ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVŲ. visokio skvriaus DRUKAV0JIMU1 MAŠINUKIŲ. ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU- 
tllNIU LTTARU. ISTORIŠKU ir MALDAKNYGIŲ, visokiu gražiu P9F1RIU gromatoms rašyti su 
Dulkiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., Stuz. -§1.00, Perkupčiams 1.000 už §6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

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

šiuo adresu: M. K. W1LKEWIC H. 115 W. AuUrl Sir-.Prtvi^ Su. SCRANTON. »A.
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Teisingas daktaro patarimas dykai

Paimk papratimą vartot Severos Šeimyniškas Gyduoles laike ligos.

Labai retai atsitinka, kad praėjus dvidešimts ketu
rioms valandoms kas nors iš šeimynos nereikalautų gy
duolių nuo

žaizdos
šunvotės 
išsisukimų 
sutinimų 
neuralgijos 
reumatizmo

o taipgi ir nuo
priskaityt. Jeigu laikai namuose kokį vaistą, tai juomi 
turi būt

Severos Šv. Gothardo Aliejus.

užgavimų 
raumenų skausmų 
užsidegimų 
nušalimų 
scijatikos ir 
strėnų skausmų.

šašų 
išbėrimų 
sustingimų 
gromulu 
pečiu ir 
krutinės skaus. 

kitų ligų, kurių galėtume daug dar

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

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 ligų 

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

Rusiszkai-Amerikoniszka
Linija.

Vienatine be persedimo tarp 
Amerikos ir Rusijos.

RUSIŠKI P ALTINIAI LAIVAI 
Išplaukimas laivų.

Laivai Iš Liepojaus New Yorko
Kursk
Birma
Iiossia
Kursk 
Birma
Prekės laivakorčių išifkorčių). ££ 
I Roterdamą: I Liepojų:
$31800 — III kliasrs*— $38 00 
533.00—pagerinta kliasa—$40.00 
$43.00 — II kliasa B - 850 00 
$50.00 — II kliasa A — 860.00 
Prekė laivakorčių iš Liepojaus.
III kliasa 43.50 II kliasa 57.50 
tr po 4 dol. pagula inių my«es 
čių Amerikoj, I kliasa 62’50.
Su smulkesniais r .ikalais kreip- 
kitčs prie vvriausiujų atstovu. <4* 

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

27 Broadway, New York, N.Y. į* 
< II?* ?* į ?t  ̂n ?T?s i

TEMYK! TEMYK!
Lenkiškai-rusiškai lietuviškas Aptie- 

korius S FELDMANAS a:įdarė Aptieka 
po No. 310 Harrison Avė.. Bostone. Už
laiko visokių gyduolių, tokių pat, kaip 
jus vartodavo! Lietuvoj.

ENTRA! Trejos devynerics, nuo vi
sokių vidurinių ligų.

Puikiausias Lietuvišką^
SALIUNAS ir RESTOF.ACijA

kartą pas mus atsilankys. 
To niekad nesigraudys: 
lūs. vynai mus gardžiausi. 
Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozovvski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadway ir 259 D. St..

Sonth Boston. Mass.
t
I r? o attstts

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
Aptieka

Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
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 
mjs perexpresą gyduoles prisiusi m
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