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Ačiū už Sąjausmą
Kada pranešėm vietinėse 

žiniose, jog kun. Krasnickas 
apskundė “Keleivio” leidė
jus, tai tuoj pasipylė nuo 
skaitytoju laiškai su linkėji
mais išeiti iš to užpuolimo 
pergalėtojais. Nors nebu
vom nė manę prašyti pagel
bos, tečiaus nekurie draugai 
pradėjo rinkti jau ir aukas. 
Taip L. S. D-tės nariai iš 
Spring Valley, III. prisiuntė 
suaukavę $2.50, K. Santas iš 
Roseland, III. prisiuntė $1.00 
ir J. Vaidov iš Cambridge, 
Mass.—50c.

Už tas aukas ir sąjausmą 
ištariam draugams širdingą 
ačių. Tos aukos ir tie linkė
jimai parodo, jog laisvoji 
dvasia tarp lietuvių jau ap
sigyveno. O tas apsireiški
mas neišpasakytai mus džiu
gina, nes galima tikėtis, kad 
neužilgo mus tauta, apšvies
ta laisvos dvasios spinduliais, 
išeis iš po juodo dvasiškijos 
sparno, kuris ligšiol ją laikė 
tamsoj ir nežinystėj.

Tečiaus tuotarpu, draugai, 
aukų daugiau nerinkit. Už
tenka mums jūsų pritarimo, 
kuris paremia ir sustiprina 
mus dvasiškai. Nors ta by
la nemažai lėšuos, bet visgi 
męs tikimės nuo savo priešų 
apsiginti. Nors kapitalistų 
valdžia eina išvien su kunigi
ja, bet visgi tikimės, jog tei
sme nors kiek ir teisybės at
rasime, o to mums ir užteks.

Byla dabar atidėta ant ne- 
apružįuoto laiko. Kaip ji pa
sibaigs, viskas bus smulkiai 
aprašyta.

Su pagarba
Leidėjai.

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

Džuma Mandžurijoje.
Mandžurijoje ir jos pasie

nyje, kur priklauso Rusijai, 
pasirodė džuma. Visose ge
ležinkelio stotyse, tarp Char- 
bino ir stoties Mandžurija,— 
sutaisyta sanitaru komisija. 
Apskelbta, kad esąs džumos 
pavojuje visas Užbaikalio 
kraštas.

Dėlei artimo meilės užmušė 
brolį.

Šiomis dienomis Maskvos 
apskričio teismas nagrinėjo 
gan nepaprastą bylą.

Du metu atgal, studentas 
—sūnūs dvasiškosios akade
mijos profesoriaus Kipariso- 
vo, tam tyčia nušovė savo 
brolį 15 metŲ, kuris sirgo ne
išgydoma liga. Teisme ap
kaltinamasis aiškino, buk tai 
papildęs dėl to, jog persitik
rino, kad broliui geriau mir-

ti, negu nešti tokius kentėji
mus. Teismas nutarė jį pa
vesti motinos priežiūrai.

Mokykla ar tvartas?
Varšavos stačiatikių archi- 

, episkopas Mikalojus prašė si- 
. nodo pinigų, kad jam duotų 
, pastatyti arklių tvartui, o se- j 
. nąjį tvartą jis žada pavesti 

mokyklai.
Sinodas atsisakė duoti jam 

pinigų, nesą geriaus pastaty- 
. ti naują mokyklą, o tvartą 
; palikti archiepiskopo ark

liams.
1 Kalinio užmušimas.

Pavlograde sargybinis Sre- 
da užmušė kalinį Kiašketą 
už tai, kad jis kalbėjo su pa- 

: žįstamu per kalėjimo langelį.
Savižudystė 11 metų vaiko.

Peterburge ant gatvės Myt- 
ninskos policija rado vaiką 
Larkovą—oe žado. Dakta
rui jį atgaivinus, jis paaiški
no, kad nuodijosi, nes nega
lėjo pakelti sunkaus gyveni
mo, tarnaudamas krautuvė
je pas savo tetą, kuri jį nuo
latos mušdavo. <

Pačtos apiplėšimas.
Melitopolskio apskrityje be

vežant pačtą nežinomos ypa- 
tos metė bombą. Užmušti 
du pačtaljonai, sargybinis ir 
sužeistas vežėjas.

Užpuolikai paėmė su savim 
30 tūkstančių rublių ir dingo.

Baisi žmogžudystė.
Tūlas gyventojas Mariu- 

polėsapskr., Ekaterinoslavo 
gub., Perisovas pasikvietė pas 
save į svečius seniau gyve
nusį pas jį valstietį Korolevą 
ir kitą svečią Lovčenko.

Taip jiems bepuotaujant i sirgimai.
Korolevas kreipės prie Peri- 
sovo, kad jis duotų porą ark
lių nuvažiuoti į pajūrį. Peri
sovas sutiko ir išėjo su Koro- 
levu ratų patepti. Perisovui 
pasilenkus tepti ašį, Korole
vas kirviu peskriodė jam gal
vą. Ūmu laiku atbėgo 15 
metų Perisovo sūnūs, kurį 
ten pat užmušėjas padėjo 
ant vietos.

Tuom-gi tarpu kitas sve
čias Lovčenko grįčioj prisis
pyręs klausė vienos pačios li
kusios senutės,kame pinigai. 
Senutė tylėjo.

Korolevas, galutinai pri
baigęs lauke su tėvu ir sū
num, atėjo į vidų. Dabar 
Korolevas su Lovčenko pra
dėjo senutę visaip kankinti. 
Badė, rovė plaukus ir peiliu 
piaustė jos veidą, bet senutė, 
kantriai pemešdama viską, 
tylėjo; tada užmušėjai ją 
mirtinai papiovė ir, paėmę 
brangių daiktų, pabėgo.

Neperseniai vieną iš užmu
šėjų, Korolevą, policijai pa
sisekė suimti.

Už pinigų dirbimą.
Irkutske areštuotas tūlas 

studentas B.—už pinigų dir
bimą.

ZIAJo IS VISUR
Riaušės laike rinkimų.
Londonas. — Pereitoj są

vaitėj atsibuvo čia rinkimai 
atstovų į naująjį parliamen- 
tą. Rinkimai buvo taip triuk
šmingi, kad policija turėjo 
dirbti išsijuosus, kad užlai
kyti tvarką. Bet kliuvo ir 
pačiai policijai, ir daug buvo 
sužeista žmonių. Vis tai vai
siai politikierių, kurie savo 
prakalbomis supiudo vienus 
žmones prieš kitus.

Rinkimai išėjo taip, kad 
parliamente dabar bus lygios 
dvi priešingos pusės: 81 val
džios šalininkų ir 81 unijistų.

Prašo tikėjimų laisvės.
• Madridas.—Ispanijos par- 

liamentui įteikta su 100,000 
parašų peticija, prašanti įve
dimo tokių įstatų, kurie už
tikrintų visiems tikėjimams 
laisvę. Po peticija pasirašo 
daug protestantų ir šiaip ra- 
dikališkų pažiūrų žmonės. 
Ministerių pirmininkas Ca- 
nalejas ant to atsakė, jog 
valdžia pati jau rengėsi prie 
to.

įvedimas tokių įstatų labai 
nepatinka popiežiui, kuris 
nori, kad vien tik jo kunigai 
turėtų laisvę, kiti gi turi 
prieš katalikus lenktis, nes 
Ispanija—tai katalikų šalis. 
Bet ant jo nelaimės ne visi 
taip mano.

Vėl cholera Italijoj.
Roma. — Kaip sveikatos 

komisija praneša, cholera Ita- 
. lijoj vėl pradeda siausti. Bė- 
■ gije 24 valandų buvo 8 ap-

1$ AMERIKOS.vo keliolika žmonių. Nuo
stoliai sieks keliolika milijo
nų dolerių.

Paskutinė žinia atėjusi iš, 
Ancenis, kur randasi 4,000 i 
gyventojų, pranešė, kad van
duo jau užliejo žemesnes 
miestelio gatves. Daugiau 
jokių žinių iš ten jau negau
ta ;susinešimas galutinai per
trauktas ir koks likimas tą 
miestelį patiko—nežinia.
Danai nesupranta Cook’o.
Kopenhaga, Danija.—Ka

da d-ras Cook prisipažino, 
j jog gali būt, kad jis klydo 
manydamas atradęs šiaurinį 
žemgalį, Kopenhagos univer
siteto komitetas nutarė iš- 
tyrti, ar Cook yra paprastu 
melagiu ar tik apsirikimo au
ka.

Balion’stas prigėrė.
Edinburgas, Vokietija. — 

Pereitoj subatoj iš Municho 
išlėkė balionu trįs vokiečiai 
su mieriu pasiekti Šveicariją. 
Lekiant jiems per jūres pa- 
nedėlij ekspliodavo gazas ir 
vieną balionistą, vardu Metz- 
gerą, išmetė į jūres, kur jis 
tuoj ir prigėrė. Balionas 
greitai pradėjo leistis žemyn, 
bet išmetus maišus su smil
tims ir vėl pakilo. Pasilikę 
du balionistai pasiekę saus- 
žemį tuoj nusileido. Tai iš
viso bus jau 30 orlaivininkų, 
kurie laike bandymų pasta
ruoju laiku sutiko sau mirtį.

Kaizeris pas vienuolius.
Vokiečių kaizeris Vilius la

bai mėgstąs kalbas sakyti. 
Kur buvęs, kur nebuvęs—žiū
rėk jau ir bus pasakęs kalbą. 
Neseniai jisai apsilankė pas 
vienuolius benadiktinus Bei- 
rone. Vienuoliai jam labai 
patikę ir jisai, apsilankymo 
atminiman, padovanojo dide
lį metalinį Nukryžiavotąjį. 
Beto pasakęs kalbą, kuria iš
garbinęs tėvus benediktinus, 
kaipo kultūros nešėjus ir iš
reiškęs pasitikėjimą, jog jie 
padėsią jam palaikyti vokie
čių tautoje tikėjimą, su ku
riuo vien pagelba galima esą 
nuveikti pavojingas XX-to 
metašimčio skelbiamąsias i- 
dėjas.

Nors kaizeris čia ir nepa
sakė, kokios tai idėjos yra 
taip pavojingos, bet visiems 
aišku, kad tai socijalizmas, 
kuriame kaizeris visuomet 
mato savo pavojų.
Chiniečiai piaunasi kasas.

Hongkong. — Pereitoj są
vaitėj čia viena diena nuplau
ta 11,000 kasų. Keturi seni 
chiniečiai, muzikai griežiant, 
išėję ant platformos prieš su
sirinkusią minią parodė tą 
pavyzdį nusipiauaami savo 
kasas. Iki vakarui 11,000 
chiniečių buvo jau be kasų.

Tuos plaukus pirkliai atga
bens Amerikon, o čionaitinės 
merginos užmokės už juos 
gerus pinigus.

I
Kova už dievus.

Konstantinopolis.—Syrijos 
drusai apskelbė turkams 
šventkarę. Iš Hurano pra
neša, kad Kerak’oapielinkėj, 
kur daugiausia gyvena dru- 
sų sektantai, buvo jau keli 
susirėmimai su turkais. Vi
siems stetimžemiams turis
tams pranešta, kad nevilki
nant apleistų pietų Syriją. 
Fanatiški drusai dabar mobi
lizuoja savo sektos šalinin
kus, kad galėtų atsilaikyti 
prieš turkų armiją, kuri jau 
išsiųsta juos malšinti. Dru
sai tikisi sumobilizuoti iki 
75,000 armiją. Reikia tikė
tis, kad bus žiauri skerdynė, 
kada fanatiškųjų turkų arti
lerija, kuri dabar apleido Pa
lestiną, pasieks tokių pat fa
natikų priešingą sau armiją. 
Liesis tamsių žmonių krau
jas už neesamus dievus.

Tvanas Francuzijoj.
Paryžius.—Loire upės klo- 

nįse vanduo vis da nepuola. 
Penkiolika tūkstančių darbi
ninkų randas be darbo, šim
tai dirbtuvių stovi uždaryta, 
daug nunešta namų ir pražu-

D-ras Cook ketina grįžti 
Amerikon.

Pagarsėjęs savo laiku d-ras 
i Cook, kaipo atradėjas šiau
rinio žemgalio, prisipažįsta 
per “Hampton’sMagazine’ą”, 
jog gali būt, kad jis to žem
galio ir neatrado, bet jam 
taip rodėsi, kad jis atradęs. 
Tarp kitko jis rašo: “Ar pa
siekiau aš šiaurinį žemgalį? 
Gali būt, jog aš apsirikau 
mislydamas, kad pasiekiau, 

: o gali būt, kad aš jį ir pasie
kiau. Teisingai sakant aš 
turiu prisipažinti, jog aš vi- 

! sai nežinau, ar aš jį pasiekiau 
'ar ne”.

Toliaus jis sako, kad labai 
išsiilgo savo šalies ir 22 d. 
gruodžio atvažiuoja į New 
York’ą, kad su savo giminė
mis galėtų švęsti Kalėdas.
Policistas peršovė žmogų.
Lynn, Mass.—Perei toj su- 

batoj policistas Cahill peršo
vė darbininką Martiną Bren- 
naną, kuriam reikės turbut 
ir mirti. Policistas sako kad 
ant jo užpuolė keli žmonės, 
kada jis norėjo juos išvaiky
ti, parmetė ant žemės ir at
ėmę lazdą pradėjo jam kailį 
dirbti. Tuomet tai jis ir šo
vęs. šefas Burkes policistą 
išteisino.
Užmušta 30,000 angliakasių.

Golden, Colo. — Bėgije 20 
metų Jungtinių Valstybių 
anglių kasyklose užmušta 
20,000 darbininkų.

Tas skaitlines paduoda 
prof. James C. Roberts.

Ekspliozija kasykloj.
Durant, Okla. — Pereitoj 

sąvaitėj Jumbo asfalto ka
sykloj atsitiko ekspliozija ir 
13 darbininkų likos užmušta.
Miesto taryba nori sulaikyt 
streikierius su darbdaviais.

Chicago, III. — Miesto ta
ryba pasiryžo pabaigti 40,000 
rubsiuvių streiką, jei tas bus 
galima. Jau šešios sąvaitės, 
kaip darbininkai kovoja ir 
policija neturi ramumo, o tas 
miestui, kaip girdėt, kašta
vo jau apie $1,500,000. Mies
to taryba nori darbininkus 
su darbdaviais sutaikyt.
113 žmonių nušauta laike 

medžioklių.
Chicagos dienraštis “Tribū

ne” praneša, jog šiųmetiniam 
medžioklės sezone, kuris pa
sibaigė lapkričio 30 d., 23-se 
valstijose nušauta 113 žmo
nių. sužeista gi sulyginant 
nedaug, nes tik* 81.
Šovė briedį— užmušė brolį, 

treal, Kanada.—Kada 
sužeistas briedis užpuolė Fre
dą Rodgersą, jo brolis W. 
Rodgers, persigandęs, šovė 
kelis kartus į briedį ir vienu 
šuviu pataikė savo broliui, 
kuris ant vietos mirė.

šalis, kur

Liebknechtas peikia 
Ameriką.

Neseniai Amerikon atva
žiavo d-ras Karolius Lieb- 
knecht, vokiečių socijalistų 
atstovas ir narys Vokietijos 
parliamento.

Liebknecht yra vokietys, 
bet nėra Vokietijos patriotu. 
Žmogus jam stovi virš šalies; 
todėl viskas, kas tik tą žmo
gų slegia, ar tai butų karū
nuotos Vokietijos valdonas 
su galinga savo armija, ar 
renkamas Amerikos prezi
dentas su savo doleriais—vi
si jam lygiai neapkenčiami. 
Jis negali būti patriotu, ne
gali mylėti savo tėvynės, ku
ri visuomet jį persekioja už 
skelbimą teisybės žodžio. 
(Liebknecht jau sėdėjo dve- 
jis metus savo tėvynės kalė
jime).

Užklaustas, kokia jo nuo
monė kaslink Amerikos, Lieb
knecht atsakė, jog Amerika, 
tai sapnų šalis,
dalykai, kuriuos žmonės pri
pažįsta tikrais, daugiausiai 
yra vieni tik sapnai. “Pa
imkim pavyzdžiui jūsų kon
stituciją — sakė Liebknecht. 
—Koks tai saldus sapnas! 
Kada aš skaičiau jųsų kon
stituciją kaipo studentas, aš 
gėrėjausi ja... Bet ką Ame
rika padarė iš savo konstitu
cijos? Kitkart jūsų konsti
tucija da šį-tą reiškė. Da- 
bargi ji yra tik šmotas po- 
pieros...

“Jūsų laisvė yra tik sap
nas ir smagus jūsų gyveni
mas yra sapnas. Vienas da
lykas pas jus tik yra—tai 
slėgimas, kuris pereina visus 
rubežius; niekinimas žmonių 
gyvasties, brutališkumas ir 
kova už auksą...”

Vežėjai laimėjo streiką.
New York.—Tarp ekspre

sinių kompanijų ir streika
vusių vežėjų įvyko galutina 
sątaika. Vežėjams alga pa
didinta nuo 5 iki 8 procentų. 
Darbo diena visiems bus 11 
valandų ir nedėldieniais ne
reikės dirbti. Toks kontrak
tas įėjo į galę su 1 d. gruo
džio.

Pavogė $20,000.
Orange, N. J.—Gruodžio 

1 d. ant Delaware, Lacka- 
wanna Westem stoties su
sprogdinta dinamitu geležinė 
šėpa ir pavogta 20 tūkstan
čių dolerių.

Banko išpiešimas.
Richmond, Me. - Bėgije 

pereitos sąvaitės nesusekti 
jlėšikai dusyk bandė išplėšti 
rirst National banką ir abu 
cartu buvo nubaidyti. Pas-
cutinį kartą sargas patėmi- 

jo, kad keli vyrai taiko rak
tus prie banko durių. Jis šo
vė ir plėšikai pabėgo. Bet 
visgi pereitoj subatoj išryto 
banko durįs pasirodė išlauž
tos, kasa suardyta, bet pini
gų neatrasta.



KELEIVIS.

PERŽVALGA
“Lietuvos” No. 47 tūlas 

ponas “Keleivio” skaitytojas, 
kaip jis pats save vadina, da
ro tėvišką peržvalgą T. M. D. 
darbų ir, matomai negalėda
mas susilaikyti nuo ašarų, 
užtraukia šitokią giesmę:

“Tavo rankose, skaityto
jau, šešios didelės ir puikios 
knygos velionio—(suprask— 
Kudirkos)—raštų,bet vargiai 
pačiam atėjo mintin, kiek 
vargo iškentėjo (!!!) kiek 
kliūčių pergalėjo draugija, 
kol šitie raštai tavo rankos- 
na papuolė...”

Visai bereikalingai čia to
kiomis veršio ašaromis ver
kiama. Draugija jokio var
go nekentėjo ir jokių kliūčių 
neturėjo. Ji net nežinojo 
nė kiek už tuos raštus užmo
kėta.

Iš pradžių buvo sakyta, kad 
išleidimui Kudirkos raštų 
reikės apie $2,000. Bet iš 
seimo protokolo pasirodė, kad 
Mauderodei vien tik už spau- 
zdinimą užmokėta $2,270.25; 
Gabriui gi už kelionę ir ke- 
liatą nenusisekusių iliustra
cijų—S801.80, o paskui tam 
pačiam Gabriui visogalis sei
mas da nežinia už ką $500 
užmokėjo. Tokiu budu Ku
dirkos raštai apsiėjo $3,572.- 
05. Ar teisingai jie tiek kaš
tavo—niekas nežino. Seime 
turėjo būt pristatytos visos 
bilos, kaip nuo Mauderodės, 
taip ir nuo piešėjų; Gabrys 
turėjo darodvt, kur kiek sy
kių važiavo ir kiek geležin
kelis kaštavo. Tuomet, ap
mokėjus tas lėšas, galima bu
vo paskirti jam ir už sugai
šinimą laiko, o buvę seime 
delegatai butų viską aiškiai 
matę ir parvažiavę kuopas 
užtikrinę, kad viskas yra 
tvarkoj ir teisingai. Bet to 
visai nebuvo. Kada norėta 
išrinkti komisiją biloms per
žiūrėti. tai “vadovai” prie 
to nedaleido, o tas jau ir pa
rodo, kad čia jau yra kas 
nors negerai, kad yra graf- 
tas, nes kitaip kamgi slėpti? 
Bet to da negana. Štai da
bar pasirodo, kad Maudero
dei da $800.00 reikia užmo
kėti. Vadinas išviso T. M. 
D-jai tas biznis apsieina jau 
$4,372.05. O gali būt, kad 
palūkėjus ir da kokia bila at
siras... Juk T. M. D. ižde pi
nigėlių da yra... Ir da ver
kiama, kad valdybai reikėjo 
daug vargti. Ar gi tas ne 
juokinga? Jeigu jai buvo 
per sunku, tai kodėlgi jis bi
jojo pakviesti visuomenę prie 
to darbo? Ji nenorėjo nė 
komisijos bilų peržiūrėjimui. 
Ji norėjo pati ant visuome
nės aruodo būt šeimininke. 
Ir buvo. Ir dabar tos ver
šio ašaros visai nereikalin
gos, geriaus tylėti.

Toliaus:
“...atsirado tarpe lietuvių 

žemos dvasios ir pikto noro 
žmoneliai, kurie ant kiekvie
no žingsnio kasė draugijai 
duobes, darė įvairiausias Kliū
tis...” ir 1.1.

Na, taip jausmingai pasa
kyt gali tik augščiausio in- 
telektuališko išsivystymo 
“kiltadvasis. ” Stipriau ne
pasakytų nė Gabrys. Tie 
“žemos dvasios” ir “pikto 
noro” žmoneliai—tai socija
listai, aršus tautos priešai, 

maištininkai. Kelti prieš 
vyriausybę riaušes, reikalau
ti visiems lygybės, referen
dumo—tai jų darbas, jų pri
gimta klaida. Prieš viršinin
kus, mat, priešintis negali
ma—jie neklaidingi. Kriti- 
kuot jų darbus taipgi negali
ma, nes tai priešinga tautai, 
noras pražudyti organizaci
ja

Taip svajoja musų supelė
jusios dvasios “vadovai.” 
“Keleivis,” anot jų, tai di- 
džiausis tautos priešas; jis 
netik nesilenkia prieš viršių- 
viršiausius viršininkus, bet 
tankiai juos pašiepia arba 
kritikuoja, o “ponams,” tas 
nepatinka.

“Tėvynės” No. 47 vienas 
iš augštesniųjų mus “inte
lektualų,” pasislėpęs po Jur
gio Miklaičio slapyvardžiu, 
klausia:

“Ką ‘Keleivis’ mano kiš- 
damosi į organizacijos—(su
prask— S. L. A.) — reikalus, 
nors laikraštininkų susiva
žiavime pats prisižadėjo į or
ganizacijų reikalus nesikišti? 
Tas nieko daugiau nereiškia, 
kaip tik skėlimą S. L. A. į dvi 
dalį...”

Jei p. Miklaitis taip nori 
žinot, tai paaiškinsim jam, 
kad “Keleivis” mano tuomi 
patarnauti tiems S. L. A. na
riams, kurie visai nekalti, li
kos suspenduoti ir visai nuo 
organizacijos atskelti. Ar 
aišku?

Polemika

dėl tokis seimas labai butų 
pageidaujamas ir, be abejo
nės, galėtų atnešti mus sce
nai daug naudos. Bet var
giai scenos mylėtojų seimas 
galės įvykti sykiu su S.L.A. 
seimu, į kurį suvažiuoja dau
giausia nešvarus politikieriai, 
ir kuriuo iš scenos mylėtojų, 
kaipo dailininkų, vargiai kas 
gali interesuotis. Mums ro
dos, daug geriau butų scenos 
mylėtojų susivažiavimą ati
dėti, iki pasitaikys geresnė 
proga, daleiskime, kaip laik
raštininkų susivažiavimas.

ir
Kritika.

Prezidentas ir cenzorius 
meluoja.

“Tėvynės” No. 46 rašvda- 
mas nariams “viršių-viršiau
sią pasargą,” S.L.A. pirmi
ninkas teikėsi ir Connecticut 
valstijos kuopų išrinktą ko
misiją melagingai apšmeižti. 
Primeta jis mums slaptą agi
taciją, visokiais pramanytais 
budais kurstymą narių prieš 
centro valdybą ir sėjimą ne- 
užsitikėjimo. Tuom tarpu 
pats viršių-viršiausia galva 
p. Damijonaitis žino, kad 
męs viešai šaukėm Conn. 
valstijos kuopų konferenciją, 
nes dar prieš tai prisiuntė 
viršių-viršiausią pasargą, 
idant konferenciją atšaukti, 
nes kitaip... Minėtos konfe
rencijos protokolą ir rezoliu
ciją netik kad neslėpėm, bet 
jam pačiam nusiuntėm, rei
kalaudami, kad jo viršių-vir
šiausia cenzūra teiktųsi leis
ti į “Tėvynę,” idant visi na
riai žinotų musų nutarimus. 
O. p. Damijonaičio didybė 
tuos musų nutarimus nuo vi
suomenės paslėpė, neleisda
ma talpinti “Tėvynėj.” Tai
gi tą, ką pats p. Dam. ban
dė nuo visuomenės paslėpti, 
primeta mums, viršminėtai 
komisijai. Net spenduoda-

“Lietuva” (No. 48) prane
ša, kad į Amerikos laisvama
nių susivažiavimą, kuris at
sibuvo Chicagoj, trims die
noms buvo atsilankęs d-ras 
J. Šliupas, kuris, kaipo atsto
vas, 26 d. lapkričio kalbėjo 
apie lietuvius ir jų laisvama- 
nybę; apart to da, d-ras Šliu
pas pasakęs keliatą prakalbų 
ir lietuviams:
“Ypatingai žmonėms patiko, 
— sako “Lietuva”, — kada 
d-ras J. Šliupas kalbėjo apie 
kunigijos rolę musų gyveni
me. Vien tik jau minint ku
nigus, salė ūžė nuo delnų 
plojimo.”

‘ ‘Vienybė Lietuvninkų” 
(No. 48) girdėjusi, jog Chi- 
cagos L. S. S. 4-ta kuopa ren
giasi užsidėti naują socija
listų laikraštį:

“Laikraštis žadąs būti 
‘grynai akademiškas,’—sako 
“V. L.,”—kad lietuvių soci
jalistai turėtų nors vieną 
švaresnį savo organą už vi
sus ligšiol buvusius ir dabar 
einančius. Spauzdinta busi.ą 
bene Ilgaudo-Garmaus spau
stuvėje, o rėdysiąs vienas iš 
vietinių redaktorių.”

Baltimorės lietuvių teatra- 
į liškos kuopos vardu p. J. F. 
Skirka atsišaukia per “Dar
bininkų Viltį” į visus scenos 

i mylėtojus, t. y.—į lietuvių 
teatrališkas kuopeles, ypač į 
tas, kurios norėjo tverti “Te
atrališkų kuopų Susivieniji
mą,” kad ruoštųsi į pirmą 

| lietuvių scenos mylėtojų sei
mą, kurį Baltimorės kuopa 
norėtų įvykdint vienkart su 
S. L. A. seimu.

I ” X. J, W —

Kiekvienas dalykas reika- 
lauja visapusiško apsvarsty
mo. Jaunutės, ką tik pra
dėjusios plėtotis musų sce
nos reikalai taipgi turėtų būt 
kuogeriausiai apkalbėti. To

Aš, kaip pirmiau, taip ir 
dabar agitacijos nekenčiu, ir 
jos aš nesigriebiu, dėlto mel
džiu tų lapelių autorių, jeigu 
jus nors kiek turit žmogiško 
sąjausmo, žinot, kiek aš ne
kaltai turiu apšmeižos netik 
per spaudą, bet ir per laiš
kus kentėt, padaryti ko
kius nors dokumentus ir pa
siųsti laikraščių redakci
joms, kurios galėtų persitik- 
rint, kad aš tame nesu kal
tas, ir neleistų nors per 
laikraščius mane bereikalin
gai šmeižti; žinot gana ge
rai, kad aš ant to išjuokimo 
pasilikau tik per jus pastum
tas; jeigu to nepadarysit, bu
sit žmonėmis nevertais žmo
gaus vardo.

A. B. Strimaitis.

mas konferencijoj dalyvavu
sius neparodėS.L.A. nariams 

| nė tų ‘ ’biaurių” konferenci
jos nutarimų. Už ką su
spendavo—nežinia.

Toliaus, perstatydamas 
blogumą tūlo S.L.A. nario, 
kada tai pasisavinusio kito 
S.L.A. nario pusę posmerti- 
nės, prilygina prie to ir mu
sų komisiją. Kur prirody
mai? Galiu drąsiai tvirtint, 
kad kaip pirmutiniam, taip 
lygiai ir antram apkaltinime 
jokių prirodančių motyvų ne
turi. Mat, kad pats cenzo
rius, tai ir meluot gali be ru- 
bežių. Cenzoriui, mat, viskas 

idaleistina... Nors tas žmogus 
vos moka laišką parašyt, bet 
cenzūruoja 10,000 asrnenų, 
tarp kurių yra net ir univer
sitetus lankiusių. Girdėjau, 
kad jis ir “savo” organo re
daktoriui teikėsi duoti įsaky- 

;mą, kokioj pakraipoj turi' 
! ‘ ‘Tėvynę” redaguoti. Tai Į 
kaip toli musų garbingas S.
L.A. civilizacijos link nužen
gė! Kokių augštų viršinin
kų ir “cenzorių” susilaukėm!

Ar lietuvių tauta, kaip se
na jos istorija, turėjo kada 
nors tokius viršininkus, kad 

, vienu paišelio paseilinimu 
45i narių suspenduotų? Kiek 
tad truktų,kad ir visus. 10,0- 
00 narių suspenduoti? Tik 
noro reikia!

J. S. Pruselaitis.

Kas link “Šalin carai”.
Šiuomi pranešu gerbia- < 

miems “Keleivio” skaityto
jams, kad su autorium polei- 
stų agitatyviškų lapelių, iš
siuntinėtų 26 d. spalių 1910 
m. (pagal krasos antspaudo) 
iš New Bedford, Mass., aš 

: nieko bendro neturiu, nes tie 
lapeliai padaryti priešais ma- 

j no norą ir be mano žinios. Iš 
' tos priežasties “Keleivio”No. 
į 44 tūlas Cicilikas satyros 
skyriuj išvadina mane S. L. 
A. politikierium, kuris se
niau tokiais darbais biaurė- 
jęsis, o dabar ir pats varąs 
tokią agitaciją, ir 1.1. 
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Šis paveikslėlis perstato Meksikos respublikos padėjimą. Ant sukaustytos liaudies 
sprando sėdi ant sosto despotiškas prezidentas Diazas, kurio politiką karštai remia mųsų 
prezidentas Taftas.

tas butų atsitikę tarp skir
tingų luomu ar skirtingų po
litiškų persitikrinimų ypatų, 
bet kad skundėjas su apskųs
tuoju abudu darbininkai, an
gliakasiai; abudu priguli į tą 
pačią L.S.S.A.kuopą, tai ne
galima suprast, ką tuomi no
rėtų atsiekti. Tame darbe 
matosi tik biaurus noras iš 
pasalų įkąst savo artimą.

A. B. Strimaitis.

I

Nenaudingas darbas.
J.Ramanauckas iš Miners- 

ville, Pa. apskundė A. Bani- 
šaucką Schuylkill pavieto 
prieglaudos namo valdybai 
už tai, kad Banišauckas ra
šydamas korespondenciją a- 
pie šio pavieto politiką, pa
kliudė ir prieglaudos namų 
tvarką. Ta korespondencija 
tilpo “Lietuvos” No. 41. Ra- 
manauckas, nežinia už ką 
norėdamas nubaust Banišau- 
cką, davė išverst tą kores
pondenciją į anglų kalbą ir 
25 d. spalių prisiuntė verti
mą ir laikraštį namo valdy
bai, pasitikėdamas, kad val
dyba tuojaus Banišaucką a- 
reštuos. Bet kad Amerikoj 
valdžia netokia,kaip Rusijoj, 
nesibijo kiekvieno žvirblio 
purptelėjimo, tai be ištirimo 
dalykų skundžiamojo suvisai 
nekliudė. Ištyrus dalyką iš
siaiškino, kad skundėjas su 
apskųstuoju yra draugai, tik 
už kokius ten menkniekius 
tarp savęs susipykę, vienas 
kitą bando apšmeižt. Iš įne
što skundo niekas neišėjo, 
darbas pasirodė nenaudin
ga s, skundikas nepasidžiaugė.

Nebūtų taip įstabu, kad

Town of Lake’o lietuviai 
turi angliškos kalbos mo
kyklą, kurioje mokinama 
skaityt, rašyt ir aritmetikos 
visai dykai. Mokykla vadi
nasi University of Chicago 
Settlement, o jos įkūrėju bu
vo draugas J. S. Varkala,ku
ris jau treji metai atgal mo
kino tamsesnius savo tau
tiečius netik angliškai ir 
aritmetikos, bet aiškindavo 
ir darbininkišką klausimą, 
iš kur paeina musų var
gai, kaip męs išnaudoja
mi ir 1.1. Mokinių kas me
tai vis dauginosi, o šįmet jau 
yra apie 150. Tik dabar ne
tekom savo draugo—moky
tojo. Lapkričio 18 d. jis pra
nešė, kad jau paskutinį va
karą su mumis darbuojas, 
nes 19 d. lapkričio išvažiuo
ja Europon. Paaiškino, kaip 
turim laikytis prie pradėtojo 
darbo ir paliko mums savo 
vietoj anglus mokytojus. Ne
žinia, kaip šita mokykla da
bar gyVUOS.

J. Beinar.
Providence, R. I.

S.L.A. 118 kp. laikė 6 d. 
spalių susirinkimą, kame nu
tarė, kaip ir 165 kp., naują 
konstituciją atidėti iki 26-am 
seimui. Visa kuopa pasilieka 
prie senos konstitucijos ir se
nų įstatų.

A. Griškevičius.
Benton, III.

Darbai eina neblogai prie 
anglių, bet iš kitur pribuvu
siam darbas gaut nelengva.

Lapkričio 6 d. D. L. K. Vy
tauto Kliubas buvo parengęs 
prakalbas; kalbėjo C.K. Paš- 
nokaitis iš St. Louis’o. Dau
gelis bijojo ateiti, nes manė, 
kad prakalbos bus labai “be
dieviškos. ”

P. Ramkelo.
Binghamton, N. Y.

Lapkričio 13 d. buvo čia 
prakalbos, kurias parengė 
vietinė L. S. S. kuopa. Kal
bėtojas buvo A. Antonov ir 
jo žmona. A. Antonov kal
bėjo trijuose atvejuose, o jo 
žmona pertraukose skambi
no pianą, griežė ant smuiko 
ir deklamavo eiles.

Knygų parduota apie už 
15 dol., daugiausia: “Ar yra 
Dievas?” “Keleiviui” gauta 
7 prenumeratoriai.

Publikos buvo nemažas bū
relis ir užsilaikė ramiai. Pra
kalbos ir viskas publikai la
bai patiko. Auku uždengi
mui lėšų surinkta į 8 dol. 
Publikai ir kalbėtojui su žmo
na reikia ištarti širdingą 
ačiū. Dar primįsiu, jog pas 
mus socijalistai, būdami jau 
šiek-tiek apsišvietę ir susi
pratę, turėtų ir kitiems ro
dyti apšvietos kelius, o tuo- 
tarpu patįs dar prisilaiko fa-



KELEIVIS.

natizmo, tverdami parapiją, L.R.K.A., L.S.S. ir T.M.D. 
kurios “tamsesnieji” gal dar Lapkričio 5-tą dieną T.M.D. 
ir nebūty sumisliję tverti. 13 kuopa parengė vakarėlį 
Nors, žinoma, ne visi drau- paminėjimui kovos ties Žal-| 
gai nori tos parapijos, bet giriu, 
tik keletas.

Vakarėlis susidėjo iš 
dainų, muzikos, deklamacijų 
ir referatų. Pirmiausiai va
karo vedėjas p. J. Juškaitis, 
atidarydamas šį pasilinksmi
nimą, perstatė kvartetą, ku
ris sudainavo tautišką him
ną “Lietuva, Tėvynė musų.” 
Paskui p. E. G. Klimas kal
bėjo apie priežastį, iš ko kilo 
mušis ties Žalgiriu ir savo

K-tis.
Springfield, III.

Spalių 30 d. L.S.S. 29 kp. 
buvo parengus prakalbas; 
kalbėjo pp. J. Šarkas, F. 
Klanbauskas ir V. Brukevi- 
čius. Žmonių buvo 100 su 
viršum. Auku surinkta 5

Une 1SeJ° kalboj nuplėšė aiškiai D. L. 
K. Vytauto genijališkumą, 
ačiū kuriam buvo sunaikinta 
kryžiuočiu galybė. Paskui

lėšų uždengimui.
A. Čekanauskas.

So. Manchester, Conn.
Iš draugijų musų miesteli- p.’M. Strikutis padeklamavo 

je gyvuoja tik viena T.M.D.
kuopelė su 13 narių. Ban- zaitė ir V. A. Greičius pa- 
dyta čia sutverti pašelpinę" skambino ant piano. P-lė S. Į 
draugijėlę, bet nenusisekė. Čiurlioniutė padeklamavo 
Gruodžio 11 d. T.M.D. kuo- (eilių vardo nežinau), p. Pra- 
pa turės pas J. Nigzentotį 
susirinkimą, kame bus dali
nami paskutiniai tomai Ku
dirkos raštu. Susirinkit vi
si.

“Ties Žalgiriu,” o p-lė Brin-
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Tokia kova šiandien eina Amerikoj tarp demokratų ir republikonų. Dabar iš-

3

Pusė po šešių ateir.a vaka
rienė, po kuriai prisiekusieji 
eina pasivaikščioti, visuomet 
šerifų lydimi. Grįžta jie 
kaip 8:30. Tuomet jie gali 
praleisti vakarą kaip tik jiems 
patinka: lošdami kortomis, 
skaitydami arba laiškus raši
nėdami.

Kiekvienas atėjęs jiems 
laiškas yra skaitomas pirma 
teismo viršinininkų, o laik
raščiai atidžiai peržiūrimi ir 
kiekvienas sakinys, kuris tik 
lytisi šitos bylos, iškerpama 
laukan. Iš tų laikraščių, ku
rie pasiekia jų rankas, palie
ka tik skuduriai. Visos ži
nios jiems paliekama, bet ką 
laikraščiai rašo apie teisia
mąją jų Le Blanc’iutę, jie 
negali žinot nė vieno žodžio.

Iš ‘Boston Traveler.”

nas Spudas skaitė referatą 
(užvardinimo nežinau). Re
feratas buvo gana populia- 
riškas. Taipgi p. A. Korta- 
nas padeklamavo “Nemu- 

B. Salaveičikas. pas.” Šiuomi vakaras pasi-i
Pittston, Pa. baigė. Tai taip irius valpa-j

Lapkričio 7 d. Lietuviu raj^>aj apvaikščiojo isto- 
Muzikališkas Ratelis paren. "ską hetuviu šventę, 
ge koncertą ir prakalbas. Vitkauskas.
Kalbėjo p. Antonovas, o jo So. Boston, Mass. 
žmona dapildė koncerto pro- Pastaruoju laiku musų 
gramos muzikališkąją dalį, mieste tiek buvo įvairių at- rinktas Massachusetts valstijos gubernatorius Foss (demokratas) persekioja senatorių 
Koncertas ir prakalbos pub- sitikimų, kad bus neprošalį Lodge (republikoną), kurio tik skrybėlė ir lazda bepaliko, 
likai patiko. Aukų sudėta žinot apie juos ir kitų mies- 
$12.15. tų lietuviams. Tūlas laikas

Muzikantas. atgal vienas lietuvis, dirban- 
Gardner Mass. Bostone pas žydą karče-

Nors buvo “Keleivij” jau m°j; teP°. suareštuotas už 
vieno pranašo rašyta, kad vogimą vistu. Vistas jisyo- 
ko-operacija grius, bet ji ga- ge ™o farmos, netoli Bosto- 
na e-erai irvvuoia no’ ir VOge ne vienas’ betsu_

ilpkriao 13 d. buvo iai. sitarė keletas tokiu. Vienas 
kvtas susirinkimas D.L.K. taU su8autas ,lr ,sdave 
V.d-tės, kuri sykiu priguli k>.tus;.kurl? We>r 
ir prie 156 kuopos S. L.A. ,leta Iletuv’’ ku? fermeris nr-

Po visu reikalu nutarė,kad «? s?“es,t?v0’. ,u,zs!sta- 
paremt Conn. valstijos kuo- eius keliolika šimtu dol. kau
pas ir išrinko delegatą j Mass. ’ į’J*1
konferenciją. Visa kuopa 
nutarė vienbalsiai, kad kon
stituciją negalima priimti, 
kuri varžo narių laisvę, kaip 
Rosi jos carizmas. Suspen-
duot visą centro voldybą, o

(taipgi paSlturinČlOS) UŽ
ns nori suardvti Susivieniji- ?J J vogimą angliškose didelese
mą’ krautuvėse šilkų ir kitokių

materijų, už ką taipgi bus 
Valparaiso, Ind. teismas. Ir tai jau tas su 

Ši vieta yra lietuviams ži- Bostono moterims ne pirmas 
noma, kaipo centras apšvie- atsitikimas. Keletą metų 
timo. Ir gal ši yra vienati- atgal irgi buvo kelios lietu- 
nė Amerikoje mokykla, ku- vės už panašius dalykus a- 
rioje mokinasi ir mokinos to- reštuotos ir nubaustos, bet 
kis skaitlingas lietuvių bure- gal šis paskutinis atsitiki- 
lis, kuris susideda apie iš mas bus tokioms moterims 
šimto moksleivių. Turime pamokinimu. 
L.L. D-stė V.U., kuriosmie- Trečias atsitikimas, tai 25 
ris yra supažindint kiekvie- lapkričio pasimirė garsusis 
ną lietuvį čia besimokinantį turtuolis Petr. Lazauskas, 
su lietuvių literatūra ir isto- kuris, kiek metų atgal, gali- 
rija. ma sakyt, vienas pastatė da-

Ir šios draugijos sąnariai bartinę lietuvių bažnyčią, bet 
turi įsisteigę gana puikų kada parapija aprašė bažny- 
knygyną, kuris jau gyvuoja čią arcivyskupui, tai velio- 
nuo 1905 metų. Nors šis nis pareikalavo, kad sugrą- 
knygy nelis ir prekiuoja mums žintų jam jo įmokėtus pini- 
kelias dešimtis dolerių į me- gus (§23,000 suviršum), ką, 
tus, bet męs iš jo gana pasi- žinoma, arcivyskupas ir pa- 
naudojame ir susipažįstame darė. Tokiu budu lietuvių 
išdalies su lietuviška litera- bažnyčia, už lietuviškus ska- 
tura. Čia taipgi neturiu už- tikus pastatyta, tapo paves- 
miršti apie Amerikos lietu- ta airišiui, o dabar, kada La- 
viškų laikraščių leidėjus, ku- zauckas pasimirė, tai nepriė- 
rie beveik kiekvienas siunti- mė nei jo lavono į tą bažny- 
nėja laikraštį veltui į musų čią, kurią jis pastatė. Ne? 
knygynėlį; taigi, laikraščių priėmė turbut užtai, kad 
leidėjams tariu nuoširdžiai velionis mirdamas neprisilei- 
ačiu! do kunigo su išpažinčia arba

Taipgi čia yra ir kelios padų patepimu. Bet pakol 
kuopos, kaip va: S.L.A., S. jis sirgo, tai lankė jį svečiai

mui. Čia įdomu tas, kad mi
nėtas lietuvis nėra kokis nu- 
skurėlis. bet turi keletą tūk
stančiu dol. bankoj ir vidu
tinišką darbą.

Antras atsitikimas, tai ta- 
“•^č P? areštuotos keli® lietu-

Lietuvis.

reikalingi ir nereikalingi, y- 
pač, Krasnickas lyzdavo ko
ne kasdieną, prašydamas pas 
ligonį pinigų “ant bažny
čios,” bet tas nenorėdavo nė 
kalbėt su juom. Jo lavono 
nenorėjo priimti, bet pinigus 
butų priėmę, kad ir “bedie
viški.” Keistas tas katalikų 
“mokslas.”

Turtų velionis paliko apie 
$60,000, kurie teks artimes
nėms gentėms.

Lapkričio 27 d. atsibuvo 
Mass. valst. apsk. S. L. A. 
kuopų susivažiavimas, kur 
buvo svarstyta naujoji kon
stitucija ir dabartinė centro 
valdyba. Išėmus du pasiun
tiniu, visi karštai kritikavo 

■ centro valdybą ir konstituci
ją. Ant galo nutarta valdy
bą suspenduoti, o konstitu
ciją atmesti.

Pasibaigus konferencijai, 
toj pačioj svetainėj vakare 
atsibuvo susirinkimas L. S. S. 
60 kp., kur taipgi buvo karš
ti ginčai dėl dabartinio Są- 

. jungos administratoriaus. 
Nutarta, pasiremiant 1-mos 
kp. ir A. Bernoto straipsniu, 
minėtą adm. iš Sąjungos 

j prašalint.
Raulinaitis.

Springfield, III.
Lapkričio 24 d. L.S.S. 29 

kp. atlošė komedijėlę “Dėdė 
atvažiavo” ir potam toj pat 
svetainėje turėjo balių, žino
ma, be svaiginančių gėrymų. 
Kuopos tikslu buvo atlikusį 
pelną apversti apšvietos rei
kalams ir vietinį “Lietuvos 
Sūnų Draugystės” naujai į- 
steigtą knygynėlį sušelpti. 
Komedija ir visas pasilinks
minimo vakaras, rodosi, ne
galėjo niekam būti kenks- 

’mingu, nes viskas buvo at
likta žmoniškai. Net ir sve
timtaučių daugumas per vi
są vakarą dalyvavo. Tik vie
nam kun. Čfuberkiui šitas 
vakarėlis užkenkė. Jis netik 
savo vierniemsiems draudė į 
tą teatrą ir balių lankytis, 
bet pasistengė parengti pa
rapijinį balių vienu vakaru 
ankščiau, kad tik mus vaka-

jrui užkenkti. Negana to, 
antrvtojaus Jonas Lankinin
kas parengė balių savo sa- 
liune, kad “šliuptamiams” 
užkenkti. Bet užkenkti vis
gi nepasisekė. Ant teatro ir 

. baliaus vistiek, kaip ir visa
da, tie pats blaivesnio proto 
žmonės susirinko. Buvo sve
čių ir iš kitų miestelių. Va
karas atnešė pelno keliasde- 
šimts dolerių. Nesilankė tik 
kun. Čiuberkio pasekėjai. 
Jų teatras, tai bažnyčia ir sa- 
liunas. Jiems šviesos nerei
kia, žinot nieko nereikia-vien 
dirbti, melstis, gert ir sap
nuot apie “dangiškas grožy
bes.”

Veiklesnieji draugai ren
gėsi prieš Kalėdas surengti 
prakalbas, kad paaiškint 
apie incidentą garsingos Čen- 
stakavos; kaip ten kunigai 
stebuklingai Dievo Motinai 
Švenčiausias akis išlupinėjo 

■ ir paleistuvavo.
Springfieldietis.

MARGUMYNAI
r

Šis-tas apie grand jury.
Grand jury—tai rinktinis 

prisaikintųjų teismas. Į tą 
teismą renkama nuo 12 iki 
24ukėsų, ir renkama kiek
vienai bylai. Žingeidu bus 
žinoti, kaip tie rinktieji tei
sėjai bėgije bylos yra užlai
komi.

Šiomis dienomis East Cam
bridge teisme prasidėjo gar
si byla Hatties’s Le Branc’iu- 
tės, kaltinamos už nužudy
mą pereitais metais Glover’- 
io. Kas Glover’į peršovė, 
niekas nežino. Jį atrado 20 
d. lapkričio, 1909 m., apie 9 
valandą vakare gulintį 
d-ro Cousens’o durių, 
tomai jis skubinosi pas 
tarą, bet negalėjo jau
Mirdamas jis kelis kartus pa
sakė, kad jį peršovė jo dar
bininkė, Hattie Le Blanc,ku
ri paskyrė pasimatymui vie
tą jo paties skalbykloj ir ten 
jį šovė.

prie 
Ma- 

dak- 
įeiti.

Po trijų valandų Glover 
mirė. Le Blanc’iutė tapo 
suimta ir pasodinta kalėji- 
man, kur išsėdėjo visus me- 
Įtus ir tik dabar prasidėjo 
teismas — grand jury, nuo i 
kurio priguli jaunos francu- 
zaitės likimas.

Bėgije tos bylos grand ju
ry saugojama beveik taip, 
kaip ir pačią Le Blanc’iutę. 
Prisiekusieji lieka tikrais ka
liniais. Nė viena valstija 
nesaugoja taip uoliai prisie
kusiųjų, kaip Massachusetts.

Civiliškas teismo kamba
rys, priešakij to ruimo, kur 
Le Blanc’iutės byla nagrinė
jama, paskirtas prisiekusiems 
gyventi. Tame kambarije 
stovi 8 baltai amaliuotos lo
vos, viena šalę kitos į dvi ei
les sustatytos, ir keturios to
kios lovos kitame kambarije. 
Prie kiekvienos lovos yra kė
dė ir kitokių rakandij nėra. 
Toks kambarys išrodo dau
giau ant ligonbučio, negu ko 
kito. Trįs šerifai paskirti 
saugoja prisiekusius dieną ir 
naktį.

Prisiekusieji negali pasi
linksminti nė už teismo sie- 

; nų, pakol toji. byla, kurios 
nagrinėjimui jie išrinkti, ne
pasibaigs. Jie atsikelia tarp 
6 ir 6:30 iš ryto ir šerifų ly- 

i dimi išeina ant pusvalandžio 
pasivaikščioti. Nereikia tur
būt jau nė sakyti, kad laike 
to pasivaikščiojimo niekam 
nevalia su jais nė žodžio pra
kalbėti, nė kitokių susineši- 
mų turėti.

Po to trumpo pasivaikš
čiojimo prisiekusieji grįžta 
ant pusryčių, o kaip pusė po 
aštuonių jau turi būt savo 
kambarije. Per tą tarplaikį 
iki 10-tai valandai jie skaito 
laikraščius ir laiškus iš na
mų. Kelios minutos lig 10-tai 
juos įveda į teismo ruimą, 
kur jie pasilieka iki 1 valan
dai, kada jie visi eina ant 
pietų. Paskui vėl giĮžta į 
teismo ruimą ant dviejų va
landų sesijos, kuomet jų die
nos darbas pasibaigia.

Atrasta dideli pinigai.
Pereitoj sąvaitėj Bostono 

dienraščiuose pasirodė šitoks 
pranešimas: “Rugsėjo 10 d. 
ant kampo Garrison st. ir 
Huntington avė. atrasta di
delė suma pinigų. Savinin
kas gali šį tą-gauti, jeigu 
kreipsis po No. 106 Hunting
ton avė., butas 2.”

Tuoj nusiųsta reporteris, 
kad aiškiau dalyką patirti. 
Po nurodytu adresu ant du
rių rasta užrašas: “Mrs. M. 
A. Tennyson.” Paskambi
nus, sena moteris, matomai 
tarnaitė, atidarė duris. Už
klausta, ar negalima matyti 
Mrs. Tennyson?

“Pažiūrėsiu,” atsakė senu
kė.

Netrukus pasirodė pati 
Mrs. Tennyson ir įsivedė re
porterį į savo knygyną, rū
pestingai uždarydama pas
kui savęs duris. Buvo tai 
moteris apie 35 metų am
žiaus, geros išveizdos, gra
žiai pasirėdžius ir, kaip kny
gynas liudijo, turėjo būt die
vota.

“Zinai, tamista,— ji pra
dėjo,—kaip tik aš išgirdau, 
kad tuos pinigus atrado, aš 
rūpinaus ir rūpinaus, kad 
suradus jų savininką.”

“Tai tamista tik girdėjai, 
bet neradai?” užklausė re
porteris.

“O ne!— atsakė moteris. 
—Kaip Dievą myliu nera
dau... Sėskis tamista... Pas 
mane ateina kas panedėlis 
viena pažįstama, ir ji man 
pasakė, kad jos kaiminka ra
do 50 dolerių. Bet tas buvo 
ne 10 rugsėjo, bet dešimtą 
dieną šio mėnesio. Tokią 
klaidą padarė laikraštis, tal
pindamas mano pranešimą. 
Aš reikalausiu tos klaidos 
atitaisymo.”

“Reiškia, tamista apie 
tuos pinigus nieko nežinot,— 
pertraukė reporteris.—Ir ką 
tamista darytum, jeigu atei
tų tikras jų savininkas?”

“Aš jam nurodyčiau tą 
moterį, kuri juos atrado, bet 
jis turėtų man užmokėti už 
apskelbimą tos žinios laik
rašti j.”

“O jei toji moteris atsaky
tų, kad ji, kaip gyva, tų pi
nigų nėra mačiusi?” patėmi- 
jo reporteris.

Čia musų labdaringoji mo
teris užsimąstė ir patylėjus 
atsakė:

“Aš nemanau, kad ji taip 
galėtų sakyti.”

Taigi pinigai atrasti ir jų 
savininkas gali tą pas minė
tą Mrs. Tennyson dasižinoti, 
bet kas atrado—nežinia.



KELEIVIS.

Pasikalbėjimas Maikio su tėvu. prie savęs kokį nors įrankį, džiau, yra getas, 
kuriuo tu galėtum atimti sau sam pavieniais 
gyvastį ir tuomi sutrumpinti kaip nėra jais ir dideli mies- 
dvasiškas savo kančias.
turi sėdėt tenai; kol tavo gy
vastis užges palengva. Toks 
gyvenimas žmogui yra daug 
sunkesnis už mirtį.

Ar gresia mums materijalizmo 
pavojus?

Juk 
nesi

taip

Po tokiu antgalviu lapkri
čio “Current Literature” nu- 
meryj randam labai įdomu 
straipsnį.

Materijalizmas—tai filozo- 
fiškas žvilgis į pasaulį—žvil
gis, sulyg kurio kiekvieno 
apsireiškimo pamatu yra me- 
dega—materija. Materija
lizmas nepripažįsta užgrabi- 
nio gyvenimo, nes be mede- 
gos jokis gyvenimas negali 
egzistuoti. Materijalizmas 
nepripažįsta visagalinčio Die
vo, nes tokiam, kaipo dva
siai, be medegos nėra pama
to.

‘"Tankiai girdis balsai,— 
sako “Current Literature,” 
—kad materijalizmas, kuris

lat lieti ašaras. Paaugus gi 
reikia jau pradėt pačiam rū
pintis apie pragyvenimą. Ir 
čia prasideda tikra kova už antroj pereito šimtmečio pu- 
buvį. Jis nekuonjet neturi Sėj buvo įsisvyravęs visam 
pasilsio, nekuomet gyveni- pasaulije, dabar pats per ša
mas jį neužganėdija. Ir ga- Ve pradeda nykti. Vienok 
lu-gale visviena jam prisiei- tikras dalyku stovis to nepa- 
na mirti. tvirtina. Haeckelio teorija

Gerai šiandien kalbi,vai- Vokietijoj, anti-klerikališkas 
ke. Varyk toliau! . judėjimas Francuzijoj, Itali- 

—Taip, ^eve^_ gyvenimas joj jr Ispanijoj, atviras pro- 
yra kalėjimu. Žmogus gim- taujančiu netikėjimas kitose 
sta tik dėlto, kad pavargti, 
pakentėti ir vėl numirti. Bet 
jei tame gyvenime žmonės 
pasidaro dar savo kalėjimus 
ir nori ten tave uždaryti iki 
gyvos galvos, tai geriaus tuoj 
mirti.

—Palauk, vaike, dabar aš 
kalbėsiu.

— K’ausau.
— Aš, vaike, pirma tavęs 

dasižinojau, kad gyventi yra 
sunku,bet gali būt da ir sun
kiau, o gyvent aš visviena 
norėsiu.

—Tas parodo, kad tu, tė
ve, nesupranti gerai gyveni
mo, nesupranti mirties. Ap
šviestas žmogus mirti nebijo. 
Prieš mirtį dreba tik bailiai. 
Tokie žmonės—tai zuikiai.

—Nelygink manęs prie zui
kio. Ne aš vienas mirti bi
jau; aš žinau, kad ir tu bi
jai. Štai, ten plaukia gili 
upė, o ten va jūrės ūžia, bet 
skandintis neini. Padaryti 
tą galėtum labai lengvai: nie
kas nesaugoja, ir kelią žinai, 
reikia tik norėti. Bet matyt, 

i kad nelabai tau noris, nors ir 
sunku gyvent.

—Aš, tėve, nesakau, jog 
aš nenoriu gyvent. Bet jei 
man reikėtų pasirinkti vieną 
iš dviejy: mūrinį su geleži
niais langais kalėjimą arba 
mirtį, aš imčiau paskutinę. 
Dabar nors man ir sunku gy
venti, bet aš vis turiu viltį 
susilaukti geresnės ateities;

—Kaip tu, Maike, manai, 
ar tau butu geriau eiti iki 
gyvos galvos kalėjiman. ar 
kad tave pakartu?

—Kodėl tu tokį keistą 
klausimą man statai? 
aš nesu teisiamas, o tu 
teisėjas.

—Gali būt, kad aš ne
kaip reikia tavęs užklausiau 
—už tai atleisk, vaike. Ne
manyk, jog aš noriu, kad tu 
butum kalėjiman uždarytas. 
Aš tik noriu žinoti, kuri bau
smė yra sunkesnė: amžinas 
kalėjimas, ar mirtis?

—To negalima pasakyti. 
Vienam gali būt mirtis bai
sesnė,kitam—kalėjimas. Tas 
priguli nuo to, kaip žmogus 
žiuri į gyvenimą. O kaip tu. 
tėve, manai?

—Aš nė vieno, nė kito ne
norėčiau.

—Norėt juk niekas nenori, 
bet daleiskime, kad visai 
priešingai tavo norui vieną 
iš ty dvieju bausmių reikia 
pasiskirt?

—Jei reikėtų jau rinktis, 
tai aš geriau eičiau kalėji
man. Tu purtini galva; aš 
žinau, kad laisvam geriau 
gyventi: gali eiti, kur nori; 
daryti, kas patinka; bet iš 
kitos pusės žiūrint — kalėji
me žmogus daug ramesnis ir 
geriau apsaugotas: nereikia 
tau nė randą mokėt, nerei
kia rūpintis apie darbą—vis
kas tau pristatyta, visame 
tu aptarnautas—gyveni sau, 
kaip Čenstakavos klioštoriu- 
je.

—Reiškia tu sutinki, kad 
geriau eiti visam amžiui ka
lėjiman, negu mirti. Aš gi 
su tuo nesutinku. Tiesa, juk 
ir visas žmogaus gyvenimas 
yra kalėjimu. Nuo pirmuti
nės valandos, kaip žmogus 
ant mūšy planetos atsiranda, 
likimas jį jau pasmerkia var
gams. Jis gema visai prieš sa- aš galiu raminti save svajo- 
vo norą ir prieš savo norą turi nėmis, savo nuveiktais dar- 
kankir.tis. Ir kas gali pasakyt, bais; visuomet galiu susieiti 

su draugais; kur noriu, ten 
galiu nueiti; ką noriu, tą ga
liu valgyt; ką noriu, tą ga
liu matyti. Kalėjime gi kas- 
kita. Ten kurčios sienos at
skiria tave nuo svieto ir nėra

i

f

kad šis pasaulis nėra žmogui 
kalėjimu? Nuo pat kūdikys
tės jis jau pradeda jausti gy
venimo sunkumą: kartais jis 
nori valgyt, kartais nuo ne
sveiko maisto jis apserga; 
paaugus kiek, jau didesni už kam pasiskusti, niekas tavęs 
jį vaikai pradeda jį skriausti, neišgirs. Ten pastatyto sar- 
čia vėl jį motina nubaudžia go šautuvas visuomet tau 
—ir taip tas ką tik pradėjęs primena, kad tu nesikėsin- 
gyventi žmogus turi būt jau tam iš ten bėgti. Kalėjimo 
nuolatinėj baimėj, turi nuo- įstatai draudžia tau turėti

viešpatystėse aiškiai juk pa
rodo, kad ta idėja, vadina
ma ‘materijalizmu.’ ‘racijo- 
nalizmu’ ir ‘laisvamanvba,’ 
žymiai auga. Štai p. Howeles 
savo atsiminimuose apie 
Mark’ą Twain’ą priveda fak
tus, kad tas didis raštinin
kas religiškuose dalykuose 
buvo... ‘nesusipratęs.’ John 
Burroughs, antras daugiau
siai apdovanotas musų rašti
ninkas, taipgi labai linksta 
prie materijalizmo. Ir didis 
išradėjas Thomas Edison yra 
lygiai heretiškas.

“Savo sensacijonališkame 
su E. Marshall’u pasikalbėji
me T. Edison pasakė: Kal
bėti apie Dievo ‘mielaširdys- 
tę, malonę ir meilę’ yra ab
surdas. Gali būt, kad me- 
dega ir progresuoja. Tas 
gali būt. Bet... Dievas... vi
sagalis? Ne! Gamta yra to
kia, kaip nfęs ją matom. Jo
kiu tikybų dievu męs nepa
žįstam. Ir gamta nėra mie- 
laširdinga, mylinti arba ma
loni. Jei mane sutvėrė Die
vas—tas pasakiškas Dievas, 
trijų rusiu, apie kurias aš ką 
tik minėjau—tai jis sutvėrė 
ir žuvį, kurią aš sugavęs su
valgau. Ir kur gi jo malonė, 
meilė ir mielaširdystė, kuo
met aš tą žuvį ryju? Ne;gam- 
ta sutvėrė mumi—gamta su
tvėrė ir viską — ne tikybų 
dievai. Ir gamta tai darė 
be jokio mielaširdingumo; ji 
neturėjo minties nė apie mie- 
laširdvstę, nė prieš ją. Ji 
tai darė be jokio apsvarsty
mo, žiauriai.”

Užklaustas, ar tiki į už- 
grabinį gyvenimą, Edison 
atsakė:

“Dangus? Ar eisiu aš nu
miręs į dangų, jei aš busiu 
geras ir užtarnausiu sau at
lyginimą? Ne—ne. Aš ne
su pavienis—aš esu celių su- 
krova, kaip New York’as vra 
sąkrova žmonių. Ar galiNew 
Yorkas eit į dangų?... Tas 
pavyzdis, kurį aš čia prive-

Tu tai. Jeigu jus įpiausit sau 
pirštą ir iš jo bėga kraujas, • 
j vis žudot celes. Jos tai iri
yra asmenimis. Jus ju ne
pažįstate—jus taip nepažįs-: 
tate savo celių, kaip New 
Yorkas nepažįsta savo gy
ventoju. Jus nežinote kuo
mi jos yra?. Ne, visos tos 
kalbos apie užgrabinį musu 
gyvenimą, kaipo atskiru as
menų, neteisingos. Tokia 
nuomonė gimė iš tvirto mus 
prisirišimo prie gyvenimo— 
noro vis ilgiau gyventi- iš 
baimės pavieniais mirti. 
Nors aš to nebijau. Ypatiš- 
kai aš nematau jokios nau
dos iš busimojo gyvenimo.”

“Bet siela!—užprotestavo 
p. Marshall.—Siela...”

“Siela? Siela? Ką tamista 
nori tuomi pasakyt? Išmin
tis?

“Na, argumento dėlei,— 
sako p. Marshall,—vadinkim 
ir išmintimi arba tuomi, kas 
išmintije yra. Argi toje iš- 
mintije arba žmogaus prote 
nėra ko tai tokio nemirštan
čio?”

I

“Absoliutiškai nieko—ra
miai atsakė Edison. — Čia 
nėra jokio pamato tikėti,kad 
žmogaus išmintis galėtu būt 
nemirštančia, kaip nėra pa
mato tikėti, kad mano fono- 
grafiški rituliai bus nemirš
tanti. Mano rituliai išduo
da gryną akordą balsu, ku
rie likos į juos įspausti. Prie 
tam tikru sanlygų, daugelį 
kuriu męs visai nesupran
tam, kaip lygiai nesupran
tam ir išminties, fonografiš- 
ki rituliai tu balsu ir vėl ne
tenka... Ir niekas nesakys, 
kad fonografo rituliai ne
mirštanti. Kodėl tad saky
ti, kad išmintis amžina? Kad 
męs nesuprantam, kuomi ta 
spėka yra, tai turim jau ir 
nemirštančia vadint? Va
dinkim tad ir elektrą nemirš
tančia, nes męs nežinom, kas 
ji yra. Jei žmogus turi tvir
tą valią, jis gali priversti sa
vo išmintį veikti tą ar kitą— 
sulaikyti vieną pasiryžimą, o 
padaryti kitą.”

“Ar valia yra dalis proto?” 
užklausė p. Marshall.

“Aš nežinau. Tas gali 
būt, o gal ir ne. Valia gali 
būt elektra, o gali būt ir ki
tokia spėka, apie kurią męs 
da nieko nežinom. Bet kuo
mi ji nebūtu, vis ji yra ma- 
terijališka, ant to męs ga
lim remtis. Nėra abejonės, 
kad ta spėka, kurią męs va
lia pavadinom, tęsis ir po 
mirčiai, bet tęsis šiame pa
saulije, ne aname. Taip-pat 
yra ir su gyvastim arba taip 
vadinama siela.”

Tokia nuomonė apie Die
vą ir užgrabinį gyvenimą y- 
ra T. Edisono, didžiausio iš
radėjo šiandien ant musu že
mės,—nuomonė materijalis- 
to.

Bet Londono žurnale “The 
New Age” tūlas F. Grierson 
materijalizmą vadina baisiu 
ištvirkimu. Jis klausia, ar 
materijalizmas panaikins 
musu civilizaciją, ar nuodė
mės ir ištvirkimas privers ci
vilizaciją panaikinti materi
jalizmą? Jis sako:

“Atėjo jau laikas ne vien 
tik tą klausimą statyti, bet 
išrišti jį. Yra tai neišpasa- 

; kytai svarbus klausimas ne

Męs nė- vien tik filozofams ir politi- 
asmenimis, į kams, bet ir žmonėms, ku

rie vadina save ‘progresyviš- 
kais’ mislinčiais... Skepticiz
mas, jeigu jis užsitęsia toliau 
per dvi gentkartes, baigiasi 
materijalizme. Skepticizmas, 

! ironija, pesimizmas, materi
jalizmas, dvasiškosios žmo
gaus dalies nepripažinimas, 
netikėjimas Į užgrabinį gy

venimą-tai viskas, kas ve
da civilizaciją prie nupuoli- 

99mo.
Sulyg Griersono nuomonės, 

grekai ir romiečiai nupuolė 
tik per skepticizmą. Lygiai 
tokiame pat pavojuje gali 
atsidurti ir dabartinė musu 
civilizacija. Skepticizmas ir 
materijalizmas, anot Grier
sono, veda prie užmušėjisčiu 
ir savžudysčiŲ. Jis mano, 

' kad žmogus, kuris tiki į už
grabinį gyvenimą, prie svei
ko proto nekuomet nesižu
dys. Ant galo jis sako:

“Ir nevien tik tas, bet kaip 
' išrodo, tai ateis tokie laikai, 
kad skeptišku tautu kareiviai 
atsisakys ir muštis;ju patrio
tiški jausmai atšals... Kada 
tas atsitiks, jie jaus, kad 
vienas valdonas yra lygiai 
geras, kaip ir kitas...”

Pasirodymas tokio straips
nio progresyviškam laikraš- 
tij iššaukė aštrią kritiką. 
Vienas jam ant to atsako:

“Mr. Grierson matomai 
apgailestauja, kad žmonės 
galės atsisakyti ant karės 
lauko vardan patriotizmo 
skersti vieni kitus. Iš tokio 
žmoniškumo reikėtų džiaug
tis. Tą reikėtų priimti kai
po triumfą krikščionybės, ku
ri, per taip ilgą laiką klaidin
gai bažnyčiose aiškinta, turi 

! da tokią įtekmę, kad net da
bar, kada žmonės jau atme
ta tikybą pavidale taip vadi
namos krikščioniškos bažny
čios su jos kraujagodingais 
(bloody-minded) vyskupais— 
jie prisilaiko da Kristaus 
mokslo...”

Antras sako:
: “Tikėjimas į sielos nemir- 
tinumą parodo tikinčiojo 
žmogaus proto keistumą: jis 
tiki, kad kokia tai esybė eg
zistuoja amžinai, bet kas ji— 
niekas nežino, kur ji egzis
tuoja— taipgi niekas nežino. 
Pakol męs tikrai nežinosim, 
kas toji siela yra, visai ne- 

; užsimoja rūpintis apie pra
manytą jos nemirtinumą...” 

S. M.

Skirtingumas
(Feljetonėlis prozoj )

Jeigu Jonas D. Bockeffele- 
ris atsikėlė sveikas ryte, apie 
tai tuoj praneša visi laikraš
čiai.

Jeigu jus ar aš atsikėlėme 
tokiu pat budu, apie tai nė 
gu-gu.

Jeigu Rusijos carienė gim
do vis dukteris, tai visi dip
lomatai rūpinasi, kad ji pa
gimdytu sunŲ.

Jeigu gi jusu ar mano žmo
na turi reikalą vien tik su 
dukterimis, tad niekas į tai 
neatkreipia atydos.

Kada Paderevvskis parodo 
vos pirštus pianui, tada visa 
publika be sustojimo ploja 
jam delnais.

Kada gi jus ar aš taip pat 
padarysime, tad visi švilpia 
ir šalin varo.

Kada Karu.zo dainuoja, 
jam moka už tai tūkstančius 
doleriu.

Kada gi aš ar jus taip-pat 
dainuojate, tad ir ant mais
to vos gauname.

Už atidavimą į spaudą Ku
dirkos raštu Gabrys gavo ke
lis šimtus doleriu iš T. M. D.

Jeigu jus ar aš tą patį bū
tume padarę, tai mažu savo 
butume turėję pridėt.

Kada kunigas atlieka už 
kelis dolerius nupirktas mal
das, tad visas dangus jas 
girdi.

Kada gi jus ar aš už dyką 
meldžiamės, tad nė Maižius 
nenori klausytis.

Kada kunigas sako pamok
slą bažnyčioj, tad visi tyli, o 
bobos verkia.

Kada jus ar aš imtume sa
kyt tokį pat pamokslą ir toj 
gi vietoj, tad bobos imtu 
rėkt ir policija mus suareš
tuotu.

Jeigu policistas užmuša 
žmogų, tad po ištirimui jam 
tankiai padidina algą ir nau
ją viršininkystę suteikia.

Jeigu jus ar aš užmušta
me tą patį žmogų, tad po iš
tirimui mus pačius nužudytu.

Kada ponas Laukis kala 
savo “ybiu" fabrikoj kokį 
tai lietuvišką žargoną, tad 
daugelis pripažįsta jį už nau
ją lietuvišką kalbą ir Laukį 
vadina filologu.

Jeigu jus ar aš tokį pat 
žargoną nukaltume, tad mus 
pavadintu išgamomis,žydais.

Už savotiškus svarstymus 
S. L. A. reikalu centrališkos 
valdybos nariai garsina vie
nas kitą garbės nariais.

Jeigu jus ar aš išdrįstame 
savotiškai svarstyt, tad mus 
suspenduos.

Kada visi kiti laikraščiai 
peržengia laikraštininku su
sivažiavimo nutarimus, tad 
ju pasielgimas skaitosi etiš
ku.

Jeigu “Keleivis” laikosi 
prie suvažiavimo nutarimu, 
tad jis vadinamas neetišku.

Kada Roosevelto sūnūs pa
dirbėjo vos keletą dienu au- 
dinyčioj, tad visi vadino jį 
didvyriu.

Kada jus ar aš dirbame 
audinyčioj per visą amžių, 
tad mus vadina skurdžiais, 
“ubagais” dvasioj.

Jeigu pasimiršta nors kvai
las, bet turtingas žmogus, 
tad ir kalbėtojai laiko ant jo 
kapo prakalbas ir kunigai sa
ko pamokslus.

Jeigu pasimiršta nors pro
tingas, bet neturtingas, tad 
kalbėtojai neturės laiko, o 
kunigai apsirgs.

Jurgelionio raštais pripil
dyta netoli visa “Lietuva’5 ir 
jis gauna atlyginimą už juos.

Tokie pat raštai jusu ir 
mano tilptų “Lietuvos” gur
be.

Vyskupas Gibbons pavadi
no tikinčiuosius sutvėrimais 
su ilgom ausimis ir jis tikin
čiųjų vadinamas Kristaus į- 
pėdiniu.

Jeigu jus ar aš taip pat iš
sireikštame apie tikinčiuo
sius, tad ir kiaušiniais mus 
muštu ir bedieviais vadintu.

Jei popiežius aiškina, kad 
pasaulyj yra didelis skirtin
gumas, tad netoli visi tam 
tiki.

Jeigu jus ar aš tą patį aiš
kinsime, busime apšąukti 
melagiais.

Dono Kazokas.

y

—Ar gersi šnapso?
—Ne.
-Kodėl?
—O... tam yra trįs prieža- 

stįs; viena: daktaras man už
draudė, antra: ką-tik gėriau, 
o trečia: pripilk, tai išgersiu.
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E. ZOI.A. Padėkos diena.
(Ironija.)

Dr-stė Lietuviška Tautiška Ar nori pigiai šviestis? J JOHN ENOLAN

Vertė J. J. Nienius.
(Tąsa.)

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

III.
Vos tik nustojo pasakoti Elbergas, a- į 

tėjo Klerijonas. Jisai atsisėdo tarpe savo 
dvieju draugu ir tarė jiems:

—Nežinau, ar tai aš ištikruju mačiau, 
ar tik sapnavau, ką aš jums papasakosiu: 
taip tikrumas panėšėtu į sapną, kaip ir 
sapnas į tikrumą.

—Aš mačiau, kad stoviu ant kokio j 
tai kelio, o kelias tęsiasi nuo vieno krašto 
pasaulio iki kitam. Pakraščiais kelio mie
stai, o keliu eina žmonės vieni paskui ki- j 
tus. Aš patėmijau, kad akmenįs ant ke
lio buvo visi raudoni. Kojos mano buvo 
šlapios; ir aš įsižiūrėjęs pamačiau, kad ak- j 
menįs raudoni nuo kraujo.

Kelias atrodė lyg butu viso pasaulio 
viduriniu keliu, kelio viduriu bėgo upelis, 
vanduo jame buvo raudonas ir tirštas.

Aš ėjau tuo keliu, sekdamas paskui 
žmonių minias. Aš vaikščiojau nuo vienos 
žmonių minios prie kitos, žiūrėdamas į 
persikeičiantį mano akįse gyvenimą.

Čia tėvai nudurdavo savo dukteris, 
aukaudami ju kraują kokiems tai sveti
miems dievams. Retai pasirėdžiusių mer
gaičių galvos lenkdavosi prieš budelio peilį.

Ten nelaimingos mergelės drebančios 
užsidengdavo akis, stengdamosi pabėgti 
teisingomis ir nesuteptomis.

Toliaus, mylimosios mirdavo nuo per- 
siskirimo su mylimaisiais. V ienos verkda
mos, nesulaukiant vyru iš karės, kitos my
limųjų ir t t.

Daugel buvo užmušta iš nerimasties 
kartu su mylimaisiais dėlei blogos ateities; 
mirdavo mylimoji mylimojo glėbij, many
dama mylėsiantis kitame pasaulije.

Toliaus, atsitolinę nuo savo giminiu 
dėlei blogo likimo ir prasikaltimu, perkel
davo savo vėlę į geresnį pasaulį, manyda
mi surasti liuosvbę, kuriai buvo pasišven
tę ant šios žemės.

Visur ant žemės ir akmenų likdavo 
kruvini pėdsakai, vienas braidė kraujuose 
savo krolio, kitas dargi kraujuose savo 
Dievo.

Turtuoliai ir valdonai užmušinėjo sa
vo žmones už mažiausį prasikaltimą prieš 
juos dėlei duonos kąsnio. Jie, pašaukę 
tvirtas užmušėju gaujas, malšindavo mi
nias varguoliu; išleisdavo įstatymus skai
tyti juos už visogalinčius ir teisingus.

Jie nešiojo po skvernais kardus ir var
dan savo Dievo skerdė už kiekvieną prasi
žengimą. Žmonės, jiems paliepus, šokda
vo vieni ant kitu ir, vardan savo galingu 
valdonu, žudė savo draugus.

Visa žmonija tartum apkvaito; jie 
tartum girti svyravo iš vienos pusės į ki
tą ir voliojosi ant purvinu akmenų. Už
merkę akis, ištiesę abi ranki su abipusiai 
aštriu kardu švaistė nepaisydami ir užmu
šinėjo be skirtumo.

Girdėjosi sunkus minios alsavimas, 
kuri metėsi tolyn, kruvinai raudonu uku 
dengiama. Minia bėgo įniršimo apimta, 
vinguriuodama yt upė toj orgijoj, šūkau
dama vis garsiau ir garsiau, mindžiodama 
kojomis apalpusius, taip kad iš ju žaizdų 
išbėgo kraujas iki paskutiniam lašui. Mi
nia pailso nuo bėgimo, keikė lavonus, ku
rie jau buvo sumindžioti ir negalėjo joje 
rasti jpasigailėjimo.

Žemė gėrė kraują be paliovos ir neju
to ką geria, nes visas jos paviršius buvo 
užklotas lavonais. Kaip girtuoklis pasi
gėręs nejaučia, jog jis geria, taip ir žemė 
nejautė, kaip sugėrė visą kraują.

Aš pasiskubinau, idant nematyti savo 
broliu. Raudonas kelias vis tęsėsi tolyn. 
Upelis, kurio pakraščiu ėjau, nešė savo 
kraujuotas bangas į kokias-tai nežinomas 
jurias.

Lyguma persikeitė į dideles duobes. 
Ąugštos uolos perėjo iš vietos į vietą ir 
ten pasidarė tuščia. Kalnai pasididino, 
tarpkalnės pasigilino. Akmuo virto kal
nu—viskas keitėsi.

Nė paveikslo lapu, nė samanų—visur 
tik plikos uolu viršūnės, apšviestos saulės 
spinduliais. Kelias ėjo per tas uolas. Iš 
šalies matėsi tyrlaukiai, kur ne kur oazai.

(Pabaiga bus.)

Ei! vyručiai, ei, greičiau
Dievuli maldas siuskime!
Ei, prie stalo, ei arčiau—
Kalakutą peškime!...

Pasimelskime visi
Prie valdytojo dangaus...
Jis matys, kad męs geri,
Duos maloniu mums daugiau:—

Ilgą amžių, daug jiegu,—
Jis viską tada suteiks!
Neužmirš nė pinigu—
Juk išgerti taip-gi reiks...

O!—tad dvasioje tvirti 
Męs linksmai gyvensime,
Patriotai gan karšti
Busim, kol pasensime.

Mets iš meto męs graudžiai
"Dievui maldas nešime...
Kalakutą—ak skaudžiai!
Kiek galėsim, pešime...

Jei senatvė aplanyks, 
Jei jiegu kada štokuos...
Iš dirbtuvių jei varys—
Dievas geras—mus vaduos...

Nuoširdžiai tik jo prašyt...
Jis gerutis—išklausys!
Jo tarnams rankas laižyt—
Jie dėl musu daug darys!...

Na, ir ponu reik klausyt; 
Kam su jais čia kovą vest?...
Ką jie liepia, tą daryt,— 
Juk: “prieš vėją veltu pust”...

Jie nenori mus skriaudų,
Kiek jie gali, tiek mokės.—
Kam čia reikia tu vaidu...
Dar kaž-ko kitam reikės!

Argi mums dar negerai? 
Ko geresnio benorėt?
Ką tik nori, tą darai!—
Et, nereikia nė kalbėt!...

Jei tau nėra pinigu,
Jei kišenius baigia sekt,
Nėra dirbančiu draugu—
Ir duonutės gal užtekt...

Jei nelieka jau nė tos —
Irgi nieko neatbok! 
Nieks už tai neiškoiios— 
Užsiklojęs sau miegok.

Jei numirsi ten badu,-
Nieks tau nieko nesakys;
Neuždės tau pabaudų, '
Dar kaip poną aplankys.

Ir paėmT* i e 
ala o? L ve gražiai,

Ten galėsi visada
Laisvę garbinti saldži ii!...

Taigi ko daugiau norėt?
Ir kokiu laisvių j ieškot?
Yr’ viskas, tik... reik turėt...
(Reik mokėti išnaudot).

Nori—dirbki, nori—ne, 
Turi—valgyk, ne—badauk...
Jei netinka čia gyvent— 
Sveiks pas angelus keliauk!

Kasgi gal’ tau ką sakyt?
Juk liuosybės čia šalis!
Sveiks viską gali daryt—
Lygi čia visiems dalis.

Tik nereikia prisidėt 
“Foreigner’iu” tu gaujon.
Ryšiu jokiu neturėt, 
Neįleisti nė stubon!

Jie neramus gaivalai,
Anarchistai—ak baisijs!
Neapšviesti gyvuliai,
Neišlavinti—tamsus...'

Jie papratę tik maištaut, 
Mus valdžios nenor klausyt...
Sau algų vis reikalaut,
Kad būt bombas kuom taisyt!...

Jie mus valdžią nor išverst,
Jie betvarkę nor surengt...
Musu šąli nor su teršt...
Ak!—visur ju reikia vengt!...

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas A. J. Bierzynskis,

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

4603 So. Harmilage avė. 
Prot. rast. K. A. Cziapas, 

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

4606 S. Paulina si. 
Kasierius F. Jaugilis.

4606 S. Paulina st.

Išėjo "Žmonių Knygyno" No. 4 ir 5, 
kur telpa visos garsaus darb ninku poeto 
Mačio-Kėkšto eilės Knyga tur su vir
šum šimtą puslapių, kaina 50c. Kas pre
numeruoja "Žmonių Knygyną”, tam Ši 
knyga atsieina visai pamotu. Prenume
rata 1 dol. už kiekvieną 12-ką numerių. 
O išėjusiejie5-ki numeriai skyrium per
kant. kaštuoja 1 dol. be 5c. Kas ima 
"Ž'monių Knygyną" ir -‘Dilgėles’’, tas 
pas leidėjus Brolius Baltrušaičius gauna 
daug pigiau visas lietuviškas knygas. 
Per juos užsirašant kitus laikraščius.taip 

Į pat gaunama daug pigiau. Kas nori pi- 
j giai šviestis, tegul tuojaus rašo šiuo ad- 
i resu:

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

Pajieškau apsivedimui merginos, ne- ! 
senesnės 19 metų, kuri moka lietuviškai i 
rašyti. Aš esmių 19 metų amžiaus irpri-; 
verstas per laikraštį atsišaukti, nes mų
sų mieste panašių merginų nesiranda. 
Aš esmių geras mechanikas ir uždirbu ! 
gerus pinigus. Meldžiu atsišaukti po šiuo 
adresu:

Stanislovas Lukas.
909 Brooklyn st., St. Louis, Mo. ,

PARSIDUODA PIGIAI 
Seniai Įsteigta Aptieka.

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

F. A. HANCOC’K, (is
800 W. Lombard st., Baltimore, Md.

J.P TUINILA

naujausios mados
Graborius ir Balsamuotojas 

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

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

- - - 2---—*
VISU ATYDAI!

Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 
mųsų dirbtuvėj žmogų, kalbantį jų pri
gimtie kalba, kurs paims mierą ir pada- 
rvs atsakančiai darba.* » 

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

I L WHITKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Market st , * Brighton, Mass-

I
i

Musu žemė—ak šalis! 
Čia liuosybė tik gyvuoji 
Lygi čia visiems dališ,— 
Čia nė vienas nedejuoji...

Aidas.

Paj ieškojimai
Pajieškau pusbrolio Petro Statkaus, 

kuris paeina iš Kauno gub.. Telšių pav..
Mitkaičių okolicos. Ketveri ar penkeri i 
metai kaip klmerikoj. Kas apie jį žino, 
meldžiu suteikt man jo adresą.

Stan. Statkus, (o£
11 Burton st., Montello. Mass.

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

Branzletus. šliubinius ir deimonlimus 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius L:etuviai paremkite lietuvį. 

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.

21-25 Bromfield st.,
BOSTON, MASS.

Didžiausia So. Bostone lietu
viška Krautuvė, kuri užlaiko

VYRŲ IR MOTERŲ 
Geriausius Ceverykus

TEATRAS!
11 d. Gruodžio (Dec.), 1910 m , 

dėlios vakare Hull House teatre, kampas 
Polk ir Halsted sts . Chicago. III. 183 kp. 
S.L.A parengė teatrą. Liet. Jaunimo Ra
telis suloš keturių veikmių melodramą 
"Magelioną”. Bus dainos, duetai, kvar
tetai ir monoliogas "Kunigo Gaspadinė”, 
Dainuos 81 kuopos L S. S. vyrų choras. 
Ant galo bus rodomi gyvi paveikslai.Pra- j 
džia 7:30 vai. vakare. Taigi, lietuviai ir 
lietuvaitės, nepraleiskite šios progos ir at-; 
silankykit kuoskaitlingiaus ant šito pra-1 
kilnaus teatro, kuris dar pirmu kartu 
bus statomas ant scenos. Tikietai 25c. ir 
augščiau. ,

Vardan 183 kp. SLA. širdingai kviečia
KOMITETAS, j

THE
trfm&ucan 

’&nlleman 
SttOE

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

KONCERTAS ir ŠOKIAI!
Pranešame visiems lietuviams, jogSo. | 

Bostono I). L. K. Gedemino benas pa- j 
rengia l oncerta ir šokius ant 2-ros die- 1 
nos Kalėdų (December 25 d.. V-’IO m.) 
salėje Turn Hali, 29 Middleses st.. Bos-: 
t op. Mass. Prasidės 4 vai. ]>o pietų ir j 
trauksis iki vėlai naktie. 1\> įei n:e>-' 
džiame kitų draugysčių a it tos dienosi 
nieko ner -ngti.

Su pagarlza KO HTET.’S.
I

TAMOSZAITIS ir YURGEUUNAS
233 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Dėkingi Ligoniai
Garbina Dr. Doyles gabumą.

Ponas Joseph Kimantis. 123 C st., So. 
Boston, Mass. sako: “Aš sirgau per 10 
menesių. 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 Dr. Doyle 
ir jis mane išgydė. Aš rekomonduoju jį 
visiems lietuviams, kurie serga.

Pasirašo Joe Kimantis.

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

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

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

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

Kolbama rusiškai, lenkiškai ir lietu
viškai.

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

Hollis st. prasideda nuo 777 IVashing- 
ton st. ir traukiasi iki Tremont st.

DIDELIS KOnCERTHS!
KO tlTė'.T

■»
geras kambarys su reikalingais rakan

dus ir vandeniu. Labai paranku vienam 
ar dviem vvrsms arba jaunavedžiams 

Klauskit ' Keleivio" Redakcijoj:
28 W. Rroa iway. So. Bosion. Mass.

1.
2.
3

1

FOTOCRAFISTAS
$1 $1.50Sis po įas yra 

vertas $1.50 
imant čielą tuziną kabinetinių fotografi

jų. Atsineškit jį su savim.

Specijališkai šiam mėnesiui!
Didelis rankoms pieštas jųsų paveik

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

Vyrų Choras Lietuvių Socijalistų Sąjungos 81 kuopos parengia žymų koncertą

Subatoj, 10 d. Gruodžio (December), 1910 m.
—« SVETAINĖJE WALSH’O »-----
Kampas Noble ir Emma sts., - - Chicago, Illinois.
Pradžia 7:30 vai. vakare. * * * ♦ ♦ ♦ Įžanga visiems 25e.

Internacijonalas............................................................... Vyrų choras 81 LSS kuopos.
Laisvės daina.................................................................................... Vokiečių soc. ryšįs.
Kalba.................................................................................................................... T. Morgan.
Draugai. į pulkus stokim............................................. Latvių Soc. Partijos choras.
Nakties Himnas................................................................... Lenkų choras Now. Žycia.
Iš operos Donezetti......................................................... Lattių mandalinų orchestra.
Deklemacijos............................................................................................ Vyšniauckaitės.
Saulelė teka.................................................................... Lietuvių Darbininkų Choras.
Kur banguoja Nemunėlis.................... 1 kp. T. M. D. choras Grand Works, I1L
Marselietė........................................................................................ Skandinavų Choras.
Broliai sukruskim...............................Moks, dr-stės Aido choras, Kensington, III.

Tai bus viens iš didžiausių lietuviškų koncertų, kokie tik iki šiol Chicagoj bu
vo. nes jame dalyvaus Rusų. Latvių, Skandinavų, Vokiečių ir Lenkų chorai, o po
draug ir veik visi Chicago* lietuviški chorai. Bus prakalbos, deklemacijos. o ant 
galo PUIKUS BALIUS.

Broliai, prisidėkit nors su mažu centeliu ir paremkit darbininkų organizaci
jas. Męs iš savo pusės stengsimės visus užganėdinti. KOMITETAS.

4.

8.
9.
10.
11.

3l(ę

41 I Main st. 411
W0RCESTER, MASS.

Telephone: 5273.

M
Dr. S. W. Ettelson

Dentistas.
Dantis traukia be 

skausmo. Dantis g.do 
ir užtaiso taipgi be 
skausmo, .leistu jus 
pamesitc dantį, aš ga

liu įdėti naują su aukso karūnėle 
arba tiltuku už labai prienamąkai
ną. Darbas 
gvarant urtas 
Ateikit įma
no ofisą ir 
duokite pa 
taisyt savo dantis, o busit pilnai 
užtranėdint i.
DR. S. W. ETTELSON

871 Cambridge st.,
CAMBRIDGE, • - MASS.

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

Tel. (am b. 2647-1

r HE
Vyrai ir Moterys!

KALĖDOS JAŪ 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 musų susideda iš geriausių 
čystaiauksinių, sidabrinių ir nikelinių 

LAIKRODELIĮ, VISOKIŲ 
RETEŽĖLIU, BRANZALE- 
TŲ, LEKETUKŲ, ŽIEDŲ, 
ŠUKŲ, SPILKUČIŲ, MAN- 

KIETAMS GUZIKUČIU ir KITOKIU DAIKTU.
Mųsų kompanija yra ceriaustai žinoma tar[>e lietuvių, kadangi už

laikome geriausius lietuviškus agentus.
■< Ateikit ir pažiūrėkit į mus tavorą. Męs noriai parodysime viską, 
ar jus pirkaite ką. ar ne. Męs parduodam tavorą už visųžemiausią 
•‘cash’’ prekę: vienok atsakantiems žmonėms męs parduodam ir ant 
ilmokesčio, po #1.00 ant nedėlios. Vakarais atidaryta iki 8 valandai.

Ateikit, o penitikr(nsit. Tel.: Main 4485-3.

WASHINGTON JEWELRY CO.,
387 Washingtc n st., <'!<■»»>« t repais augštyn) BOSTON, MASS 

an=- -1
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IŠ LIETUVOS
Vėlinės. Lapkr. 2 d.,kai

po vėliniŲ dieną, vilniečiŲ 
ijiinios, senu papratimu, apy- 
vakariu iš visų pašalip ėmė 
traukti Rasos kapiniu linkon, 
kad pasimeldus pas artimų
jų kapus, pažibinus žvakelę. 
Kokis buvo atėjusių apie 7 v. 
vakaro nusistebėjimas, kad 
pas kapiniu vartus pamatė 
policistu eilę, kurie niekeno 
neleido kapinėsna. Sumanin- 
gesni, nenusiminę, pradėjo 
kopte kopti per mūrą ir kapi
nėse žmonių vis augo ir au
go. Pas dainiaus Sirokom- 
lės-Kandratavičiaus kapą vi
są laiką stovėjo net du poli
cistu tvarkos dabodamu. To- 
kis policijos įsikišimas tai da 
pirmą sykį Vilniuje.

Menulio užtemimas. As
tronomijos mokslas rodė, kad 
šįmet naktij iš lapkr. 3 į 4 d. 
busiąs pilnas mėnulio užte
mimas, matomas ir musu 
krašte. Vilniuje užtemimas 
buvo matomas tarp 1—3 vai. 
naktį. Dangus visą naktį bu
vo debesuotas; ale iki pirmos 
valandos naktis buvo labai 
šviesi; tik apie 1 vai. staiga 
sutemo; pasidarė taip tam
su, nors akin durk. Taip bu
vo iki 3 vai. Kad ne debe
sis, kurie buvo uždengę nuo 
musu mėnulį, butu buvę ma
tyt įdomus reginys, kaip mė
nulis temsta.

Teismas. Suvalkuose spa
liu 28 ir 29 (šen. kai.) Varšu
vos teismo rūmai nagrinėjo 
bylą Alb. Vabalo, kaltinamo 
krim. įst. 102-ju str. už pri
klausymą L. S. D. Partijai. 
Teisė uždarytomis durimis. 
Kaltinamasai nuteista ištre
mti iki gyvos galvos. Gynė 
atstovas Bulota ir adv. J. Vi-Y • v • leisis.

Spaliu 29 d. tasai pats tei
smas nagrinėjo Stiklių (tėvo, 
sunaus ir dukters-iš Liepa
lotų, nuo Naumiesčio) bylą. 
Juos kaltino 2 d. 132 str. už 
laikymą uždraustuju platini
mui raštu. Tėvas išteisinta, 
vaikai gi nuteista po 1 mė
nesį tvirtovės.

Panevėžys. Sp. 14 d. vi
dudienį Remygalos g. pavo
gė maluninko karvę, netoli 
nusivedę papiovė ir jau pra
dėję kailį bielyti, bet paser
gėję žmonės nubaidė. Buvo 
besiplėšę į muilo dirbtuvę, bet 
taip-pat buvo nubaidyti, o 
vienas užpuolikas ir į polici
ją pakliuvo. S. Ž.

Birštonas (Trakų apsk.). 
Pavalytasis .Jezno klebonos 
Zubrickas apsigyveno Biršto
ne. Birštoniškiai labai pasi
piktinę su juo atsikrausčiu- 
siomis giminaitėmis.

Darbėnai (Telš. ap.). Iš p. 
Novickio namu gonkų buvo 
įėjimas į rūsį. Dieną papra
stai laikydavo rūsio duris už
daras, naktį gi atviras. Pra
džioje spaliu vieną vakarą 
Novickis,eidamas laukan pro 
gonkus, įkrito į rūsį ir išsi
laužė ranką ir koją. Sūnūs, 
išgirdęs tėvo riksmą, many
damas, kad jį užpuolė pikta
dariai, bėgo gelbėti ir pats 
Įkrito ant susižeidusio tėvo. 
Ligonį kuoveikiausiai nuvežė 
pas daktarą. Žmonės kalba, 
koja likusi visai suparaližiuo- 
ta.

Naktį prieš spaliu 4 d.kaž

kas buvo padegęs Novickio 
triobas, bet laiku buvo pa
sergėta ir užgesinta. Ant
rąją gi naktį, t.y. prieš 5 d. 
spaliu beveik vienu kartu už
sidegė visos jo triobos ir ne- 
toliesi riogsojusi dvaro kar- 
čiama ir, kaip matai, viskas 
supleškėjo liepsnose.

Pereitais metais p. Novic
kis buvo pašautas į nugarą. 
Perdaug nelaimiu vienam.

Aulas.
Valkininkai (Traku ap.). 

Spaliu 19 d. pusiaunaktį sude
gė Čižunu Uždovinio kluonas 
(klojimas) pilnas prikimštas 
dievo dovanos. Tenpat bu
vo ir kai-kuriu miestelėnu- 
bežemiu kruvinu trusu užsi
auginti javai. Laimė, kad 
miestelije yra susidariusi 
kuopa ugniagesiu: ji apgynė 
artimuosius trobesius. Bege- 
sinant patyriau, kad ugnia
gesiai turi permažai kabliu; 
gerai butu keliatas didesniu 
ir ant ilgesniu karčiu, nes su 
tais, įsitvanojus ugniai, ne
galima pasiekti. Tas ūkinin
kas per 4 metus jau tretį kar
tą padega. Kai-kurie čižu- 
niškiai nenorėjo arkliu duoti 
vandeniui vežti. Kažinkaip 
jie patįs žiūrėtu į tokį pat 
kaimynu pasielgimą, jei pa
tįs degtu. Uriadninkas aiš
kino, kad sulyg ugniagesiu 
įstatymu už pirmąją bačką 
vandens mokama 3 r., o už 
kitas dvi po 1 r. 50 k., bet ir 
jam nenorėjo tikėti. Paklau
sė, kaip pradėjo protokolu 
gazdinti. Labai stropiai dar
bavosi atbėgę kareiviai. Jie 
butu daug apdegrąsčiu iš
traukę, bet juos sutrukdė so
diečiu bailė, kad padegėlis 
nepaims apdraudžiamųjų- Ir 
vėl nežinojimas: apdraudžia
mųjų pinigu paėmimas pri
dera nuo pačiu sodiečiu. Kaip 
jie paliudys, taip raštininkas 
ir užrašys.

Ten buvęs.
Skuodas (Telš.apsk.). Pa

skutiniu metu musu apylin
kėje priviso tiek arkliavagiu 
ir kitokios rūšies plėšiku, kad 
nežinau, ar jų kuomet yra 
tiek buvę; ypač Mosėdžio val
sčius krebždėte-krebžda ark
liavagiais. Spėjama, kad čia 
yra tam tikra vagiu organi
zacija. Aną sąvaitę keletas 
raitu vyru iš Salantu vals
čiaus atsivijo arkliavagius į 
Skuodą. Policija tuoj iškrė
tė įtariamuosius žydus, ‘'ark
liu globėjus”, tečiaus toje ga
lima sakyti minutėje įvesti 
arkliai prapuolė it nebuvę. Iš 
visu rykščių, ką lietuvius pla
ka, arkliavagiai bene bus tai 
skaudžiausioji. Kiek nuo to 
prikenčia gyventojai, niekas 
negali apsakyti; ir kiek dar 
prikentės, kol kas išras vais
tą prieš tą baisią ligą.

18 dieną spaliu nlėn. per 
Skuodo apylinkę perėjo ne
maža perkūnija; tą pačią die
ną, vakare šaltis pakilo ligi 
3 laipsniu.

Rugsėjo mėn. pabaigoj iš 
kažinkur buvo atsiplakusi 
Skuodan perėjunė-kynietė. 
Apsistojo viešbutij ir apsis
kelbė. kad esanti stebuklin
ga daktarė, ypač gerai mo
kanti dantis gydyti. Žmo
nės tuoj iš visu pusiu apnyko 
taip daktarę, kad ji ir pati 
vargu galėjo tikėtie įgyti 
tokį garsą; žinoma, nevieną 
priviliojo netiek ligos, kiek 
noras pamatyti tolimo pasau
lio krašto nematytą keistą

viešnią. Na, bet viešnia ir 
b;po tuo dingčiu savo paci- 
jentus, pirma net po rublį 
nuo žmogaus, toliaus pasi
leido po 50 kap. Net ir gy
dymas buvo keistas: su pa
prasta magiška (monu) laz
dele daktarė traukė iš dantų 
didelius kuškius įvairiu kir
minu. Toks gydvmas nevie
ną nustebino. ' Kynietė vie
ną dieną pelniusi 75 rublius’ 
(Pasitaikė mugė). Kitomis 
dienomis taip-pat nemaža. 
Kiek-tiek žmonėms apjukus, 
kynietė išsidangino Kretin
gon traukti pusrublius. Kaip 
kam, o man rodosi, kad už 
kynietės pamatymą pusrublį 
mokėti truputi perbrangu; 
miestu cirkuose ir už kelioli- 
ką kapeikų galima pamaty
ti ir didesniu keistybių.

Damazas Treigys.
Veiveriai (Suv.gub.). Vei

veriu mokytoju seminarijos 
auklėtiniai* sutaisė vakarą 
naudai neturtingu j U semina
rijos auklėtiniu. Vaidino‘ ‘Po
nas ir mužikai”. Roles išpil
dė patįs mokiniai ir kiti. Pu
blikos buvo kuone pilna salė. 
Buvo atvykę iš Kauno kele
tas “Saulės” kuršininku ir 
kuršininkių su savo perdėti- 
niu. Roles buvo išmokę kuo
ne atmintinai, užtat ir vai- Į 
dino kuogeriausiai, ypač Du- 
dulis ir Liudytė. Publika 
buvo patenkinta visu kuo. 
Griežė mokiniu orkerstras. 
Prie Veiveriu seminarijos e- 
santi biblijoteka tik rusišku 
knygų. Lietuviški laikraš
čiai užginta skaityti. Lietu
vių kalba seminarijoje silp
nai pereinama. Per vakarą 
mokiniai kalbėjo daugiau gu
diškai, negu lietuviškai.

Mičiulis.
(Iš “Vilf.)

Redakcijos atsakymai.
J. Gabalui. — Krasnic- 

ko kalbą kritikuoti negalima, 
nes ji'zemiau kritikos.

A. M — unui.— Grąži
nant

J. K—č i u i. — Grąžinam.
Viliui Belaisviui.— 

Eilės netinka.
A. K. Stravinskui.— 

Gali būt, kad “Mėnesiena” 
buvo jau sykį išversta ir at-| 
spauzdinta, bet neturint jo
kiu darodymu negalima sa
kyti, jog p. Vasnelis tą ver
timą prisisavino. Gali būt, 
kad jis jo visai nematė, o pa
ėmė iš svetimos kalbos kaip 
ir anas pirmutinis vertėjas, 
p. Vasneliui reikia užmesti 
tiktai tą, kad išvertęs nepa
sakė, jog tai yra vertimas. 
V. F. Z.—Tamista jau ži
not, kad pagal biblijos pa
saulis sutvertas iš Dievo žo
džio. Kodėl iš žodžio? To
dėl, kad biblijos rašytojai 
nemokėjo kitaip to klausimo 
išaiškint. Bet mokslas su 
tuo nesutinka. Tečiaus aiš
kinti. kaip pasaulis susitvėrė 
pagal mokslo, čia nėra vie
tos. Patariam tamistai per
skaityt knygą “Kada ir ko
kiu budu susitvėrė svietas?”

Tikram Katalikui.— 
Ar šiokios ar tokios pakrai
pos žmogus buvo, visviena, 
juoktis iš jo nelaimės negali
ma; žmoniškumas mums lie
pia mylėti kiekvieną žmogų, 
visviena kokiu jis persitikri
nimu nebūtu. Nespauzdin- 
sim.

J. Stasevičiui. — Ta- 
mistos laišką pasiuntėm “Ko
vai,” nes ten jam vieta tin
kamesnė; mums gi spauz- 
dinti jį iš daugelio atžvilgiu 
neparanku.

J. Goštowtui .—Grąži
nam atgal.

J. V. Stalioraičiui. 
Grąžinam atgal.

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS S A K 1NT: 
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pis mane,, 
aš pagelbėsiu! nes esu senas daktaras,pažįstu ligas ir žinau kokie vaistai ge
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug serganti i: | erleid^iu ir 
turiu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko dakUra-. Aš e- u pa

siryžęs sergančius gy dyti ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktaras gali pa
šėkui ingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačių gydymų paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

Tegul bus pagarbintas, Jėzus
Kristus!

Širdingai dekavoju 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. Hartmanas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
gas; tai prisiunčiu paveikslą, kad į laikraštį pa
tapyti. ANT. JUŠKELIS, P. O. box 2,

DU BOIS, Pa.

Guod. Dr. Hart
manas!

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

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

Malonus Dr. llart- 
manai:

Su džiaugsmu pri
siunčiu savo paveik
slą ir didelį dėkingu
mą už išgydymą ma
no vyduriiį 1 gos iš
bėrimo kūno, i <jgo 
kraujo, sutinimo ir

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

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

SERGĖKIS apgavlngo Instituto, kuriam numiręs daktaras garsinamas buk gydąs ir labai meiliai kalba, bet vlnlojae kaip angie eu eeptyniome 
pagundoms,—lalžydamaei „LIETUVIAI TAVTIECZIA1“, o už nugaros „ragdotą“ turi, kad tik prisiviliojęs prigauti Jumis. Neapsig^ukit eu 

VADOVU IN KIŠENIŲ arba liga elnloma knygnte dovanai „už 10 centų.
Kad jautiesi nesveikumą, nesendyk ligos jei nori būti išgydytu, tad ateik arba parašyk lietuviškai nors ir toli gyveni, 

kas tau kenkia, o aš
Atsišaukusius pagelbėsiu nuo:

Raumatizmo, užkietė^mo, skaudėjimo ir nedlrbimo vidurių, Galvoe eksnsmę; ezirdles, inkstų ir plaučių ligas. Greito pailsimo, snukius kvfe 
pavimo Didelio supykimo, dyeepensljoe tapgi nuo jaunystės klaidų, įgautų nesveikumų, sėklos nubėglmo, užsikrečiamų slaptų li^-ų. Taip pat 
MOTERŲ: skauemlngų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, visokių moteriszkų ligų; neatboklt kad kiti daktarai Jums nepagelt No, asz isz yuysin szvie- 
žias ir užsisenėjuslas ilgas, jei isz karto pas mane atslszauksl, pirmiau negu kur kitur. Raszyk kaip moki, asz suprasiu, is-*irs:n, uuoeiu rodę, kad 
reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra geriausios, oapturėsit sveikatų, be skirtumo kaip toli gyvenat.

TĖMYK1TE! Mano dabar naujas adresas, todėl ateinant į ofisą, ar rašant laiškus, visada reikia adresuoti, ant šio 
naujo adreso teip:

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

NAMINE MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokin

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

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

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

su paveikslais (apdaryta) .....................35c.
Pinigus siųskite per Monev Order šiuo 

adresu:
P. MIKOLAINIS

Bos 62 NE1V YORK CITY.

i

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselrnan
7 Parmenter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pas-kmmgia- 
us-.ai. A t-eikit tie
sios. pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit ; aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon*

NAUJAS IŠRADIMAS.
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

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

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkim 
plaukų ir Plikimą, Pučkus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Mę 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRU5DZA C0..
Rroadway&5. 8 st.. Brooklyn.N Y.

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

gai geležinkeliu važinėjant iems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras laikas ž.i 
not. G varant uotas ant 20 metu. Ypatin
gas pasiulijimas. N ęs išsiųsime šį laik
rodėli ant kiekvieno adreso už $5.75 C.O. 
D. ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei nebusi užganėdintas, 
nemokėk nė c<nto. Atsiminkite, jus už
mokėtume! už. tokį pat laikrodėlį apie 
25 dol.. jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

Ettelsior Watch Co.
!MHi Athennenni Bld . Chic.-uro III.

lipę

Skaitykit su atydal 
-------- Cambridgeport Lietuviška---------- 

DRABUŽINE KRAUTUVE
Užlaikom kaip apatinius, taip ir viršu

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

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

S. MORKIS A CO.,
719 Mainrst., Cambridgeport, Mass-

I

Bus duotas Kiek 
vienam, kas nu

li pirks pas mus 
RusiškoTabako 
už 86.00.

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

truba ir labai g'-rai skamba. Turėdami mųsų fonografa 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 jūsų šeimynai, 
bet ir jųsų pažįstamiems ir kaimynams. Mųsų fonografas yra geriausias, 
koks tik dabar galt būt i. Už tokį fonografą užmokėtumet mažiausiai $12. 
M-s duodame jums tą fonografą suvis dykai. Prisiųskite tik 50c. markė- 
• s ir mes atsiųsim jums geriausio Rusiško Tabako už 86 ir ta Fonografa 
drauge su voleliais ir nurodymais, kaipreikia apsieiti. Apturėję tai per 
c.xpresą užmokėsite likusius 85.50.

Namie galite jšt^ndy t i- mųsų fonografą, o jeigu Ijis jums nepatiks.
tai galite sugrąžint mums Tabaka ir Fonografą, o m ts su gražins i m pinigus. 

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

PASARGA: Meldžiam nosulvginti mųsų firma su kitomis.

ENCLISH ASIATIC TOBACCO CO.
111-115 E. 7th st., Dept. K., New York, N. Y.
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Susiv.Liet.Am. nariy atidai.

“Tėvynės” No. 46 S. L. A. 
prezidentas Damijonaitis, sa
vo pasargoj Susivienijimo 
nariams, garsina kokią-tai 
naują frakciją, kuri jau lai
kas nuo laiko priešinasi Susi
vienijimo įstatams ir nenori 
jy pildyt; varanti slaptą 
agitaciją visokiais pramany
tais budais ir kurstanti Susi
vienijimo narius prieš centro 
valdybą; siuntinėja slapta 
spauzdintus lapelius į 
kuopas, o įturai naudojama 
biauri melagystė ant centro 
valdybos. Prie tos geradė- 
jingos frakcijos priskaito bu
vusį Susivienijimo “niekšą- 
viršaitį”, kuris melagingai į- 
sigavo į Susivienijimo pirmi
ninkus, bet už pasisavinimą 
pusės posmertinės buvo iš 
Susivienijimo paliuosuotas.

Pasigavęs tą “niekšą-vir
šaitį” už uodegos, p. Dami
jonaitis sako: “Bet ar nebu
vo užtarėju už tokį niekšą ir 
tarpe ty pačiu nariu? Tie ir 
dabar turi susinešimus su 
tuom gudruoliu ir ima nuo jo 
lekcijas”.

Toliaus p. Damijonaitis sa
ko: “Iš tokiu yra ir taip pa
vadinta “Komisija”, kuri 
prieš nutarimus XXV-to sei
mo eina savo keliais, nepaiso 
kad tuomi laužo įstatus ir 
seimo priimtus nutarimus.”

Padaręs tokį prilyginimą, 
kokį vargiai kas kitas galėtu 
sugalvot, p. prezidentas Da
mijonaitis verksmingai pra
šo: “Broliai ir sesutės, nariai 
šios garbios organizacijos, 
bukite atsargus su tokiais 
pranašais ir geradėjais, ne
klausykite ju skelbiamu pri- 
saku” ir 1.1. Ant galo gi 
gazdina teismu.

Draugai ir Draugės, nariai 
Susivienijimo Lietuviu Ame
rikoj! Atkreipdami jusu ati
dą į žodžius ir išsitarimus 
dabartinio Susivienijimo pir
mininko p. Damijonaičio, męs, 
Connecticut’o valstijos S. L. 
A. vienuolikos kuopu išrink
toji komisija, apie kurią p. 
Damijonaitis augščiau kalba, 
atsikreipia į jus jo žodžiais 
tardami: Nariai šios garbios 
organizacijos, bukite atsar
gus su tokiais melagiais ge
radėjais ir ju skelbiamais pri
saką is, bet patįs savo sme
genimis svarstykite dalyką, 
tvarstykite kritiškai ir visa
pusiškai, o pertikrinę ir su
radę kaltą pusę, teiskit pagal 
teisybės. Nuteiskit taip, kad 
nė vienas priešas, nė vienas 
Susivienijimo griovėjas ir nė 
vienas iš šmeižiku ir “niek- 
šu”Susivienijime nepasiliktu.

Dabar, stojant prieš teis
mą, leiskit mums tart pasi
aiškinimo žodį.

Loppato, Bradčiulis ir Bir
štonas sutaisė naują konsti
tuciją, su kuria Susivieniji
mo kuopos nesutikdamos pa
siuntė į XXV-tą seimą 78. 
protestus, reikalaudamos tos 
konstitucijos atmetimo. Bet 
25-tas seimas į tu 78 kuopu 
reikalavimus atidos neatkrei
pė ir didžiuma balsu, skait- 
liaus balsu visai neparodant, 
konstitacija tapo priimta. 
Nežiūrint į kuopu nurodimus, 
kad per įvedimą į Susivieni
jimą daug skyrių posmerti
nės, per uždėjimą taip aug- 
štos mokesties ir pripažini
mą Pildomajai Valdybai be
veik neaprubežiuotos galy-,

bės, kaip prigulinčios dabar; prezidentas Damijonaitis 46 
prie Susivienijimo pašelpinės1 No. “Tėvynės” suteikė mums 
Draugystės po prievarta bus vardą naujos frakcijos ir už- 
prašalintos, taip ir įstojimas, daręs mums “Tėvynę” sako, 
į Susivienijimą nauju nariy j buk męs darome slaptą agi- 
bus negalimu.

Tą jau parodė mums pas
kutinė sekretoriaus atskaita, 
kur parodyta, jog “1124” są
nariai Susivienijimą apleidžia 
ir likos suspenduota ir iš
braukta. Busimoj atskaitoj 
galima tikėtis, kad suspen
duotų ir išbrauktų skaitlius 
bus dar didesnis.

Connecticut valstijos kuo
pos tą viską patėmijo ir, bū
damos 25-to seimo nutari
mais neužganėdintomis, nu
rodytų padaryty seimo klai
dų ir jy pataisymo dėlei per 
triūsą 142 kuopos, tapo su
šauktas į New Haven’ą 14 d.
rugpiučio susivažimas, kuris, 
išnešė rezoliuciją, pasirašant 
45-ms įgaliotiems nuo 11-kos 
kuopų pasiuntiniams, išrinko 
iš penkių ypatų Veikiamąjį 
Komitetą, reikalaujant leidi
mo naujos konstitucijos vi
suotinam kuopų nubalsavi- 
mui. Kas turėjo būt pada
ryta netik su konstitucija, 
bet ir su 25-to seimo proto
kolu, įvedus į Susivienijimą 
referendumą arba visuotiną 
balsavimą.

Ta rezoliucija ir susivažia
vimo protokolas buvo pasiųs
ti centro pirmininkui p. Da
mijonaičiui dėl patalpinimo į 
organą “Tėvynę”. Bet cen
tro prezidentas to neišpildė 
ir, nieko jums neparodant, 
visus 45-is kuopų įgaliotus 
pasiuntinius suspendavo. Tik 
širdingą ačiy tariant “Kelei
vio” leidėjams, kurie būda
mi taip-pat to paties Susivie
nijimo nariais ir matydami 
neteisingą valdonų pasielgi
mą, suteikė mums “Kelei
vio” špaltose vietelę, per ką 
męs turėjome progą viešai 
parodyt tikrai teisingą Susi
vienijimo labui veikiamą 
darbą.

Už tą tai prasižengimą p.

taciją, kurstome Susivieniji
mo narius prieš centro val
dybą ir slaptai s p a u z d i - 
n a m e lapelius su melagyste 
ant centro valdybos. 0 vė
liaus mus, kaipo išrinktus 
Connecticut’o valstijos susi
važiavime į Veikiamąjį Ko- 
misiją-Komitetą, prilygina 
prie “niekšy” ir tvirtina me
luodamas, buk męs turime 
su kokiais ten “gudruoliais” 
susinešimus ir imam iš jy 
lekcijas.

Už ką, jeigu p. Damijo
naitis savo kalbos nedarodys 
faktais, kur ir kada męs slap
ta spauzdinome ir siuntinė- 
jome panašius šmeižimo la
pelius; kur, kada ir keno 
męs buvome pasirv žę susukt 
posmertinę, bei pasinaudot 
iš Susivienijimo turto; jeigu 
neparodys musu susinešimų 
su “niekšu gudruoliu,” iš ku
rio męs imame lekcijas, ir 
jeigu ty savo biauriy šmeiži- 
my neatšauks per tą pačią 
‘Tėvynę,” tai męs, turėda
mi savo rankose kuopų įga
liojimus (mandatus) visy bu- 
vusiy susivažiavime pasiunti- 
niy ir pastaryjy įgaliojimą 
mys į Veikiantįjį Komitetą, 
laikydami dabartinį Susivie
nijimo prezidentą viešu 
lagiu ir platintoju nariy 
pe nesutikimy, jeigu jis 
bus iš prezidento vietos
centro komitetą iki 26-tam 
seimui suspenduotas, busi
me priversti kreiptis į val
dišką teismą ir patįs tą pre
zidentą suspenduot.

šį paaiškinimą siunčiam į 
“Keleivį,” o kopiją Centro 
Pildančiamjam Komitetui, 
per vice-prezidentą Žyvat- 
kaucką reikalaujant J. M. Da
mijonaičio suspsni ivim) iki 
26-tam seimui, kur turės būt 
trečiųjy teismas.

Jeigu centro pildantysis

me- 
tar- 
ne- 
per

komitetas to nepadarytų, tai, 
kaip augščiau minėjome, 
kreipsimės su skundu į val
dišką teismą, kaip ant “Tė
vynės” už patalpinimą, taip 
ir ant p. Damijonaičio už

1

parašvmą šmeižimų.
24 lapkričio, 1910 m.

_ Connecticut’o valstijos iš
rinktas veikiantysis komite
tas:

S. V. Bakanauskas,
M. J. Voketaitis, 

Jonas T. Kazlauckas, 
Juozas A. Šunskis, 

J. S. Pruselaitis.
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GERIAUSIA AKŪŠERKA

F. STROPIENE i
Pabaigusį Kursą VVomans Medical

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

IOfisas randasi:

30 W. Broadway,
SO BOSTON, Mass.

■ - ■ —--------------------------------------------- ■■

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

šitas biuras yra įgaliotas vesti teisiš 
kus reikalus. Męs parupinaiu advoka
tus. padarom pardavimo papieras. per
leidimo popieras ir kitus teisiškus doku
mentus su užtviriinimu 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.

rt eleivio” spaustuvė atlieka visokius spaudos dar
bus labai gražiai ir už visai žemą kainą.
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IDr.F. Matulaitisj
495 Broadvvay, So. Boston. ĮĮ 

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, i Į 

Nedėlioius iki 3 vai. po pietų, i j

Telephone 762 So. Boston. I 
I Laivakortes Atpigo

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

i vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
■ ir rubsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa- 
siuvam greitai ir gerai. Senus išvalom, 

I išprosinam ir padarom kaip naujus.

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

MONTELLO, MASS.

GERIAUSIAS

Oiiliu <

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

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

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

AVilliani C. Brūzga.
John J. Lowery

Kampas 6-tcs 163 D. st 
So Bcston, V; ss

Tet.f.phone. 21027 So. Boston, Mas

*

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

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

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

ii

TIK LIETUVIAMS!
Męs norim duoti jums nepaprastą pasiu- 

lijimą, idant jumis turėti kaipo vieną iš 
daugelio kostumierių. Męs duosime jums 
14 K čysto aukso pustą laikrodėlį už $5.25. 
Niekad už tokią prekę nebuvo parduodama 
pirmiau: kiti parduoda už $15.00. Ant vir
šaus laikrodėlio męs išrėžtame dykai žo
džius: “Atminimas iš Amerikos”. Viduriai 
yra labai puikus. 14 K. čysto aukso pusto, 
su rubv akmenukais, puikiai įtaisytais, su 
patentuotu reguliatorium, nikeliuoti vidu
rkiai, užsukama ausuke, gerai laikas laika, 
(.varantuotas ant 10 metų.

Męs žinome, kad jus draugai pamatvs ir 
7 dasižinos apie prekę ir jie norės gaut.

Tą specija'išką prekę duodam tik ant 
trumpo laiko. Išpjaustysime žodžius ant 
vršiukų tik per trumpą laiką. Todėl pasi- 
ssubinkit prisiųst savo orderį, kad galėtu

mėt gaut tuoj. Prisiųskite mums stampoms 25c.. o likusius $5.00 užmokėsite ex- 
preso kompanijai, kur galėsite laikrodėlį išegzamenuoti. Jeigu visa suma ($5 25) 
prisiusite sykiu, tai su orderiu męs prisiusime ir puikų kalendorių su mapoms. 

ATMINKITE, jog mųsų vardas yra mųsų gvarancija, todėl neatidėliokit.
, Reikalingi agentai pardavinčt vakarais. -S-V

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

I

VYRAI!
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Naujas Baltųjų Juriu Karalius pribuvo
Naujas, majestotiškas ir puikus laivas, Rusiškai-Amerikoniškos Linijos, kursuojantis tarp Rusijos ir Ameri

kos. pribuvo 12 d. Lapkričio, atlikdamas kelionę iš Liepojaus (Libavos) į Now Yorką per 11 dienų. Laivas “Kursk” 
yra lai tai tas naujas plaukiojantis ruimas parankamo, padirbtas Barcley C'urle Co.. Glasgov’e, »u tikslu užganėdinti 
augamuosius reikalavimus Amerikoniškos prekybos, nuo laiko, kada Rusiškai-Amerikoniška linija 1909 metuose pa
leido naujądvišriubinį laivą “Russia".

Laivas “Kursk”, tas naujas jūrių karalius, gal nėra didžiausiu mieroje ir išveizdoje. bet yra didžiausiu paran- 
kūme ir įtaisyme, kadangi talpina 120 pirmos 176 antros ir 1300 trečios kliasos pa>ažierių. Didumas to laivo sekantis: 

450 x 56 x 34. Dvi maštos.
Apėmimas 14000 tonų. Du kaminai.
Nekrutamo sunkumo įtalpinimas 9000 tonų. Trįs lubos.
Registruotas svėrimas apie 10.000 tonų. Redratiniai aparatai.

Greitumas apie 16 mylių.
Tas laivas yra įrengtas pagal Bloy'o specijališkos išmieros, užgančdinimui Amerikos ir Rusijos pasažierių. Kiek

vienas pasažierius turės užtektinai vietos. Ne tik kad turės daug vietos, bet prie tam bus ir specijališki valgomi kam
bariai, ant augštesnių lubų trečios kliasos pasažieriams. ko nėra ant kitų laivų, išskiriant laivą “Russia”. Įtaisymas 
dėl pirmoskliasos pasažierių taipgi yra stebėtinas. Ten yra kambariai dėl rūkymo, moterims kambariai, salionai.pri- 
vatiškos maudynės ir viskas galintis suteikti naminį gerumą, parankumą mylintiems pasažieriams.

Keliauninkas, keliaujantis taja linija, jaučiasi kip savo namuose, nes čionai gauna valgį, prie kurio papratęs ir 
visur girdi vien tik savo prigimtą kalbą, vartojamą visur oficierių ir tarnų, pradedant nuo kapitono. Stebėtinas ir 
puikus patarnavimas ant Rusiškai-Amerikoniškos linijos, matomas visiems keliaujantiems ir nuo laiko užejimo ant 
laivo kiekvienas jaučiasi ne svetiniu, kaip ant kitų laivų linijų, bet kuolinksmiausiai apsuptas, kaip namie. Cionais 
yra daktarai ir prižiūrėtojos, visados gatavi suteikti, ištikus reikalui, medikališką pagelbą. Čionai keliauninkai neturi 
klapato prie pernešimo bagažų per rubežių apsisaugoja nuo ilgų stovėjimų, ar tai angliškuose, ar kituose ponuose. 
Laivai Rusiškai-Amerikoniškos linijos ateina iš Liepojaus (Libavos), Rusijos į New Yorką. be jokių stojimų kituose 
ponuose, nes tai yra vienatinė tiesiogė linija tarp Rusijos ir Amerikos.

Ačiū didelei pasekmei tos linijos, po atsakančiu užveizda A. E. JohnsonCo.. (ienerališkų Pasažierinių Agentų, 
kompanija ta stato dardu laivu, kurie visukuom sulygsta su “Kursku”. Pirmžengystė tos gabios kompanijos gali 
būti patemyta iš skaitlinių valdiškose statistikose, kurios rodo, jog prekyba tarp Rusijos Amerikos pasididino paskuti
niuose metuose ant 100 procentų Tas yra labai pagirtinu darodvmu apie darbštumą kompanjjos. kuri stengiasi su
teikti atsakančius parankumus ir puikius įtaisymus keliauninkams. Drąsiai pasakyti galime, kad prekyba dvigubai 
pakiltų, jei turėtume daugiaus panašių laivų, kaip ‘Kursk", o kas link pasažierių, tai jie genaus liktų užganėdinti, 
kaip namuose.

naujausios 
mados

SIUTĄ
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, pa
siuvame už I 5.00.

i Tikras jusy brolis 
lietuvys ,

n

222; Broadway 
(SO. BOSTON.
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Vietines Žiniosv

27 d. lapkričio So. Bosto
ne buvo didelis susivažiavi
mas S. L. A. kuopy Mass. val
stijos apskričio. Dalyvavo 
37 pasiuntiniai nuo 11 kuo
pų. Pastebėtina tas, kad ne
buvo nei nuo vienos kuopos 
Įnešimo, kuris apgintų centro 
valdybą, bet visos, kaip vie
na, priešingos centro valdy
bos darbams ir priėmimui be 
referendumo naujos konsti
tucijos.

Nutarimai buvo sekanti:
1) Vienbalsiai pripažinta 

Conn. valstijos pradėtasis 
darbas ir priimta jy atsiųsti 
atsiliepimai.

2) Naują konstituciją leist 
visuotinam nubalsimui.

3) Pasiremiant ant 24 sei
mo nutarimo, kad tik senąją 
konstituciją pataisyt, o nie
ko nebuvo kalbama apie iš- 
dirbimą naujos, tad ir lieka
me prie to nutarimo, kad se
nąją konstituciją pataisyt.

4) Reikalaujama, kad 
Conn. valstijos S. L. A. kuo
pų atstovu suspendavimą, 
kaipo nelegališką, centro val
dyba tuojaus atšauktų.

5) Kad valstijų S. L. A. kp. 
apskričiai butų pripažinti le- 
gališkais ir ant toliau ir rei
kalui esant suvažiuoti.

6) Į seimą pasiuntiniai ga
li būti siunčiami nuo apskri
čių ir nuo kuopų.

7) Ar reikalingas centro 
daktaras? Ištyrimui to daly
ko išrinkta tam tikra komi
sija.

8) Kad centro valdyba ne- 
cenzuruotų kuopų nutarimų 
ir Įnešimų.

9) Kad S. L. A. centro pir
mininką M. J. Damijonaitį 
už perdaug sauvališką val
dymą ir užgniaužimą kuopų 
nutarimų (faktai buvo pri
duoti susivažiavimui) tuojau 
suspenduoti iki 26 seimui, jo 
vietą užims vice prezidentas.

10) Kad atšaukt rinkimus 
centro sekretoriaus, nes pa
aiškėjo, kad padarytas su- 
klastavimas balsų ir sekreto
rių rinkt sykiu su visa cent
ro valdyba.

11) Kad mėnesinės mokes
tis nuo naujų metų mokėt 
pagal senąją konstituciją.
z 12) Jei protokolą šios kon
ferencijos, cenzuriškai-despo- 
tiška centro valdyba arba, 
geriau sakant, Damijonaitis 
netalpins “Tėvynėj,” tuomet 
patalpint “Keleivyj.”

Išrinktas tam tikras Vei
kiantysis Komitetas iš 3 ypa
tų.kuris sykiu veiks su Conn. 
valstijos komitetu. Po pro
tokolu pasirašė 35 pasiunti
niai. Pastebėtina, kad už 
šiuos visus nutarimus visuo
met balsavo visi—priešingų 
nebuvo.— Laimingos pasek
mės kovoj su sauvališka cen
tro valdyba.

A. Z.

z

Dauggerbiamas Daktare!
Skausmai krutinėję, trumpas kvėpavymas ir ne atsakan

tis malimas vidurių, yra tai liga sunki ir iš tiesų daugiau-

Bnuigus Daktare!
Už iš gydymą manęs teip gerai ir 

skub ai iš gana svarbios lytiškos li-

fi?E.eeoj.ujs&
uždetojas.

AR TURI:
Vidurių ligas, užkietė

jimą, nedirbimą, skilvio, 
galvos skaudėjimus, reu
matizmą. odos ligas, šir
dies ligas, inkstų ligas, 
kepenų ligas, hemoroidas 
(prietvari). škrufulas, 
nerviškus nusilpnėjimus, 
plaučių ligas, slogą pilvo, 
nenralgią. žarnų ligą, 
slogas nosies ir gerklė-, 
bronchitis. asthma. para- 
ližą, akių ligas, ausų li
gas. patrukymą. jusles 
ligas, visokius išbėrimus 
ir šašus, kirminus, ir vi
sokias lytiškas ligas, ar 
vyriškas, ar moteriškas, 
šviežias, arba chroniškas.

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

TIKĖKIT IR ATSIDUOKIT TIKTAI TAM
juodu ant balto ir su teisingo turinio paliudijimais, gali Jums darodyti savo veikimus ir ne abejotinus tame faktus, 

’i tišri :.r,garsinimai, tikrinimai ir savegarbinimai. visuomet yra be vertės, nes kiti turi mus išgirti, dėlto klausykim ir rėmi- 
k.iu žodžius mųsų Tautiečių ir apsvarstykim pątis Jų pripažinumus.

Paveskime savo sveikatą tiktai tiems daktarams, kurie jau ne vienam sveikatą sugražino ir ne vienam gyvastį išgel
bėjo, o ne. ba:i<lykįin ješkot jtagelbos pas nežinomus, savegarbinanėius daktarėlius.

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

Per tai skaitykit ką mųsų Tautiečiai rašo:

Gerbiamas Daktare! »
Aš buvau visiškai nusilpnėjas ir lytiški blogumai man 

teip įkirėjo, jok ne turėjau ramybės nėkuomet ir tu kanki-

Antanas Bartaseviče

\ \

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, ues tik 
čion šaltinis sveikatos, o ne reiktų

laidžioti reikale gydymo, pas ne atsakančius daktarus. 
Lieku dėkingu lik mirties Antanas Bartuseviče

27 Hutchins Street. Batavia, N. Y.

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 pagelbos, kurią ir 
suteikėt, puikiausiai prižiūrėdami ir 
geriausiai gydydami. Nuoširdžiai 
meldžiu ne atmeskit mano dėkingu
mo už sugrąžinimą man sveikatos Į 
teip trumpą laiką. Esu tikras, jok 
kiekyienas.su kuriuomi turėsiu progą 
kalbėti, ištikus reikalui, ne ješkos

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

* & J
John Skiptunas

gos, ne randu 
žodžių išreikšti 
savo dėkingu
mo, o tai ačiū 
geram Jų6ų ta
me pasišventi
mui ir augštam 
daktariškui 

mokslui. Visa
dos ir kiekvie
nam savo drau-

i
i

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

Mike Paliokas
358 Helen Street, McKees Rocks, Pa.

Mike Paliokas.

Mrs. P. Laganienei
I*s
c

Skubinkit dėlto Tautiečiai. dasižinoti apie savo sveikata, kreipdamiesi vpatiškai, ar laišku nrie Daktaro S.E. Hvudnian 
Virinusio medikališko direktoriaus THE COLLJNS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

Gųodotinas Daktare!
Širdingiausiai ačiū Jums už 6Ugra- 

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

Užsisenėjusis 
reomatizmas, ke

penų (jaknų) ligą ir užkietėjimas vi
durių. kurie mane kai tino ilgą laiką, 
jau dabar apleido ir šiuom laiku., jau
čiuosi visai sveika, tvirtai tikėdama, 
jok likau Išgydyta aut visados. Per į 
tai kiekvienam, reikalaujančiam pa-l 
gelbos ligoje užtįkrysiu, jok esate ge- Į 
riaušių. Daktaru pasaulėje. Lieku antį 
visados dėkinga ir j rieianki

Mrs. Paulina Laganiene.
Elmhurst, N. Y. I

Offiso valandos: šiokiomis dienomis nuo n vai, -po pietų Nedeldieniais ir švertadieniais rno ’A —1 vai o pietį! Utari i ' ir petnyčiomis nuo 7-8 vai. vakare.

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

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

228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.

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

BRUNDZA & CO..
106 TVillimsburg, Brooklyn, N. Y.

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

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRANTON PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU. LMKRODlUU. LSNCIUGEEU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPOKU. 
LALCiKU. M.PASIJ, KLYJUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLEKNE- 
iU, TRUK.’, EC."«GXTil.U ir daugybe visckiu muzikališkų instru

Reikalingas Partneris
prie naujai uždėtos duonos keptuvės, 

kuris moka lietuviškai. Atsikreipti j 
keptuvę vakarais.
S Burleigh st., Cambridgeport. Mass.

TEMYKITE!
Kiekvienas, kuris prisius 25c.. aplaikys

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

.1. M. Jasulevičius.
Minersville, Pa.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Speciauškumas.

366 Second So. Boston. Mass

mentu. Gera &RI7V3, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU- 
u.-.-r.; J’Az!;. k-TURii-kt ir MALBA-KNYCFJ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
3uikiaus.:ais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
L5e., 5 tuz. -$1.00. Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis literomis pusk 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu 83.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikaiaukit 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 klės o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties

šiuo adresu: M. L W1LKEWICH. 115 W. MARUT Str.Jrmtace S«. SCRANTON.

Bok 6.

Glover prieš mirsiant pasa
kęs, kad ji peršovus jauna 
mergaitė, Hattie Le Blanc. 
Revolveri jis atėmęs ir išme
tęs per duris už tvoros. Ir vė
liau nurodytoj vietoj polici
ja revolveri atrado.

Apkaltintosios advokatas 
sako, kad tų prirodymų da 
neužtenka, gal būt, kad Glo
ver nepažino, kas ji šovė. 
Ęuomi tas užsibaigs, da ne
žinia.

Šiąnedėl baudą už spiau- 
dymą ant šaligatviy padidin
ta nuo $2 iki $5, o jei spiau- 
dymas nesumažės, tai bauda 
bus pakelta da augščiau.

Policijos teismo teisėjas 
Ely, padidindamas baudą, 
pasakė: “Iš pradžių męs už- 
dėjom tik $2, manydami, kad 
visuomenė atkreips ir į tai 
atidą, bet pasirodė, kad žmo
nės da daugiau ėmė spiaudyt 
ant šaligatviy, kaip tik 
duota uždraudimas”.

• v įs-

REFERATAS.
Gruodžio 4 d. Žmoniy Uni-| 

versitetas rengia viešą refe
ratą, kurį skaitys F. J. Ba- 
gočius; tema bus apie Kris
taus mokslą. Referatas bus 
skaitytas po No. 339 Broad- 
way, So. Bostone, nuo 6:30 
vai. vakare. Įžanga visiems 
dykai. Apart to da tą vaka
rą bus priimami prie Žmoniy 
Universiteto nauji sąnariai. 
Prisirašyti galės kiekvienas, 
kaip iš vyrų, taip ir iš mote
ry. Įstojimo mokesčių jokių

Šioj sąvaitėj Cambridge 
teisme prasidėjo garsi byla 
Hattie’s Le Blanc’iutčs, kuri 
yra kaltinama už nušovimą 
savo darbdavio Glover’io.

Lapkričio 20 d. pereity mė
ty Waltham’e, netoli nuo Bo
stono,prie d-ro Cousens’o na
mų ant laipty buvo atrastas 
apie 9 vai. vakare mirštantis 
Glover, skalbyklos savinin
kas. Už trijų valandy jis mi- nėra, tik 10c. mokasi ant me
rė. Kaip liudininkai parodo, nėšio bėgantiems reikalams.

I
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Severos gyduoles daro tą, ką kitos tik nuduoda, buk daro.
n n ■ ■ n n ■ ■■■ ■■■■■■ w'» ■■■■■■■■■■■■■■ i»~i i~8~» ■■■■■■■

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

Kiekvienas kosulys pritaiso kelią visokioms kvėpavimo 
organy ligoms.

KAM KOSĖT?

BALZAMAS PLAŪGZIAMS
GREITAI SULAIKO VISOKĮ KOSULĮ.

Rašyk, reikalaudamas knygutę “Plaučių ligos ir kaip 
jas gydyt”. Yra atspausta tavo kalboj. Nieko nekaštuoja.

Dvejopo didumo: 25c. ir 50c.

Severos vaistai parsiduoda beveik visur aptiekose. Tėmyk, kad duotų 
tau tikrų. Jei aptiekos arti nėra, rašyk tuojaus pas mus, o męs patarsime 
tau, kaip greičiau gauti. Reikalauk kalendorių 1911 metams Gausi dykai.

SEVEROS
Rūgštis Skilviui,

imant ją reguliariškai prieš valgi, 
trumpu laiku ji sudrutina skilvi, išdir
ba gerą apetitą, panaikina visokius 
nesmagumus malimo organuose, at
gaivina visą organizmą ir priduoda 
jam spėkų.

Kaina $ i .OO.

SEVEROS CYDUOLES
Inkstams ir jaknoms

atnesza geriausias pasekmes prie 
gydymo jakny, taipgi inksty ir orga- 
ny šlapinimosi. Ženklu ty ligų yra: 
išbalimas, skuros geltonumas, sustin
gimas kojy o taipgi ir visu kauly, 
skaudėjimas kryžiaus ir deginimas po 
nusišlapinimui.

Kaina 5Oc. ir $ 1.00.
✓

Teisingas daktaro patarimas dykai

ri'-'jt-.rr-.' t v

W. F. Severą Co.

• v 
Gruod. •>. Gruod 24 ., 
Gruod. 17. Sausio 7 'H 
Sausio 3, Sausio 21.,

Vienatine be persedimo tarp 
Amerikos ir Rusijos.

RUSIŠKI PARTINIAI LAIVAI 

Išplaukimas laivu.
Laivai IšLiepojaus New Yorko 
Kursk ------• Lapk. 19 TO
Birma 'Lapk. 19. Gruod. 10 
Rossia 
K ursk 
Birma
Prekės laivakorčių tifkorčių). JĮj 
I Roterdama: I Liepojų:
Š31.(>.'> — III kliasos — 838 00 g? 
833.00—pagerinia kliasa—840.00 įl-. 
-843.00— II kliasa B - - 850 00 ee> 
850.00 — II kliasa A —-860.00 -- — * 
Prekė laivakorčių iš Liepojai!'. į 
III kliasa 43.50 II kliasa 57.50 
ir po 4 dol pagaivini:; mo' es- -r> 
čiu Amerikoj, I kii.asa 62'50. 
SusmulkesniaSrvikalais kreip- [-•>. 
kitės prie vvriausii.ju atstovu. i-r> 

1. E J0HNS6N & CO: £ 
Gen. I’ass. Agent.

27 Broadway, New York, N.Y. g
Mll^P irt rrrt ms i

TEMYK! TEMYK!
I.enkiškai-rusiškai lietuviškas Aptie- 

korius S. FELDMANAS atidarė Aptieka 
po No. 310 Harrison Avė.. Bostone. Už
laiko visokiu styduo'ią. tokių pat. kaip 
jus vartodavo! Lietuvoj.

ENTRA! Trejos dvvynerios. nuo vi
sokių vidurinių ligi;.

Puikiausias Lietuviškas
SAUUNAS ir RESTORACiJA 

kartą pas mus atsilankys. 
To niekad uesigraudys:

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

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

South Boston. Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perezpresą gyduoles prisiusite

n^sisru jipuf bįj
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