
1

Ta)pina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivis* išei
na kas ket vergas, lįaipa 
metams $1.50. Adresuokit 
teip:
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Kvailas popų laimiizmss.

Šiomis dienomis Kijevo 
mieste įvyko stačiatikių <lva- 
siškijos susivažiavimas. Dele
gatai susivažiavo iš visu Ru
sijos pakraščiu. Svarstyta 
daug ,,svarbių” reikalų.'Jarp 
kitų tie vyrai nutarė, kad.už
ginti visai stačiatikių dvasiš
kiai dalyvauti gr. L. Tolsto
jaus jubilejuje, kuris atsibus 
ant 80 metinių sukaktuvių. 
Nutarta, kad visose cerkvėse 
atlaikyti mišias ir melsti die
vo, kad įkvėptų filozofui Tol
stojui dvasią šventą, kad nors 
pabaigoj savo žilo amžiaus 
tas didisis Rusijos galvočius 
sugrįžtų prie cerkvės ir popus 
pripažintų Kristaus įpėdiniais 
ir dvasiškais žmonių vado
vais.

Daug geriau būt buvus, 
kad tie dykaduoniai vieton 
prašyti dievo Tolstojui dva
sios šventos, paprašytų sau 
proto, tuomet Tolstojus j 11 
nėkritikuotų.,

Ar tai ne kvailas fanatiz.- 
mas? XX amžiuje, kada mok
slas baigia viską užkariauti, 
tuzinas kvailų popų barnio 
apšaukti atskaluim ir pakly
dėliu visam pasaulyje pagar
sėjusi savo rimtumu ir išmin 
timi filozofą. Laikys mišias ir 
pragys dievo dvasios šventos, 
t. v. stengsis tamsiai Baudei 
įkalti galvon, kad tas užka
riautojas filozofijos, kuris pa
smerkė carą už žmogžudystę 
ir didžiausias nedorybes, kuris 
aštriai sukritikavo popus ap
gavikus ir kvailinančias žino 
nės cerkvės,— y ra beprotis,pa; 
klyilėlis.

Maskolija dėlei mokslo 
stokos yra pasilikus nuo kitų 
šalių aut čielų šimtmečių, ir 
jeigu atsiranda koks genijaii- 
škas vyras, kuris žymiai galė
tų kraštą pakelti doriškai, 
tai dvasiškija ir tą stengiasi 
paskandvti bangose to pragai
štingo viduramžinio fanatiz
mo. Dar laimė Tolstojaus, 
kad šiądien jau XX amžius, 
amžius mokslo ir tyrinėjimų, 
ir todėl drėbti popais purvai 
neįstengs jo pasiek'.! ir ne
įstengs ant jo padaryti jokios 
dėmės, jais apsidergs tik pa
tįs metėjai. Bet jeigu tas bū 
tų XV-XrV amžiuje, Rusijos, 
igaplaukiai beabejonės užde-

I
pakt ii.aą mokslo.

Rudini gyvendamas atsi
žymėjo savo prakilnu protu 
ir karšta meile savo žemės ir 
žmonių. Kunigai ji vadinta be
dievio ir paklydėliu, nes baž
nyčion jis nevaikščiodavo ir 
jų ,,mokslo neklausydavo”

patraukti į teismą sądarbi- 
niūkus to blikrūsčio,- kaipo 
skelbėjus hediev ybėf.

Sulvg tuo reikalavimu 
likos patraukti atsakomybėn 
autorius to straipsnio Kur- 
cjusz ir redaktorė Sierosze\v- 
ską. Teismas atsibuvo prie 
uždorytų durų ir abudu kai 
tiuami likos išteisinti. Ir jei
gu rusiškas teismas pripažino 
juos nekaltais, tai jau aiškiai 
matyt, kad tame straipsnyje 
nieko priešingo nebuvo nė 
prieš tikybą, nė prieš valdžią, 
čia jaū pats faktas kalba 
už savę, kad arcivyskupas 
Popiel daug bjauresnis perse
kiotojas spaudos, negu caro 
bernai.
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Štai dar vienas panašus 
atsitikimas.

Kališo lenkų vyskupas 
Zdzitowieckis pernai Rugse- 
jo-mėnesyje kreipėsi su misi 
žeminimu į valdžią prašyda
mas ,,sulaikyti lenkų rašy- 
tojaus Niemojevvskio veikimą, 
kaipo nemorališkumo plati u 
tojo ir tikėjimo priešo”. Nie- 
mojevskis tai garsus rašti- 
niukas-pirmeivis; jo raštus 
žmonės skaito su entuzijazmu 
ir įitrumpą laiką jis įgyjo di
delę simpatiją visuomenės. Jo 
raštų ir 'Irethviškort ’kalbon 
yra išversta: Niemojeuskis 
dažnai išjuokdavo • kvailus 
darbns dvasiškijos; tuomi tai 
jis.ir šukele, prieš savę atga- 
leiviškąją gaują ilgaskver
nių, S ■ ■ : : —

.. , Vyskiippalaikis Zdzito- 
vv.ieckis susiriezdamas valdžiai 
tvirtino, kad užkirtus kelią 
N iemoje ws kio įteki nei a n t 
žmonių nurimtu visa suki- 
lusi šalis:, išnyktų tuomet ir 
galvažudžiai.ir plėšikai.” Da
bar, girdi, raštinkas Niemo- 
jewski& išleidimui savo raštų 
pinigus gauna.iš užsienio ma
sonų*‘. nes ir pats, girdi, daly
vavo masonų susivažiavime, 
kurjs įvyko čekų mieste Pra- 
goji (tai buvo, laisvos minties 
konierengija, kurioj dalyvavo 

I daug Eurojios universitetų 
profesorių ir visokių mokslo 
šakų žiųoyų).
... . $avo apskundimą vyskn . 

pas motyvuoja tuomi, kad 
„jokia valstybė be morališku
mo neužsilaikys, nes svarbiau
sias šulas ir pagrindis va’- 
džios ir sosto,—tai gyventojų 
tikėjimas; o Niemojevvskis ar
dąs ir griaunąs t i kybos pama
tus ir gesina tikėjimą į pat 
dięvą, išjuokdamas kunigus 
ir vyskupus;. ..”.

Ant pamatų to vyskup- 
palaikio skundos, raštininkas 
Niemoje'vskis yra patrauk
tas atsakomybėn pagal 73 
straipsnio, kuris gręsia 3 me 
tams uždarymu tvirtovėm Ir 
jeigu jį teisinąs neišteisins, 

; leukų tauta nustotų ant ke 
lių metų visų gerbiamo talen
tuoto savo rašėjo; o gal ir ant 
visados jis lenkams pražūtų... 
Kalėjime gali jam atimt ener
giją. atimti sveikatą, ant ga-

et- '* * * " "
igaplaukiai beabejonės uždė
tų jį ant laužo, teip, kaip su 
mokslo vyrais darė kataliku 
dvasiškija laike Rymo popo 
viešpatavimo.

Beina priešais niokslo 
popai, eina arkirėjai, eina juo
dašimčiai, eina kunigai ir vy
skupai, eina ir pats popie- 
Ži-US. . . 1..1 . t :.i- . >:.t

Štai paveikslėlis iš šių 
dienų atsitikimo-Lenkijoj.

Varšavos arrivyskupas 
Popiel lošia juodašimčio rolę. 
Jis suradęs progresyviškatne 
lenkų laikraštyje .,Pra\vda’’.j 
leidžiamam VaTšavoj,: No’12 
nepatinkanti; sau slraipsiiij 
pasiryžo „pamokyti“ to stra i p-* ir.iš.šio pasaulio gali isva- 
snio autorių ir redaktorę. Jis*r’^- ■'** P**r dvasiškiją.
įteikė Varšuvos apskričio tei->' ienok yra viltis, kad tas

- Telšiai sudegė.
Mintauja.— Liepos 24 d. 

greituoju traukiniu iš Min
taujos pasiųsta Į Telšius ug- 
nagesiai, d iš L’iėpojaus Į Tel
šius išsiųsta 2 roti kareivių, 
nes laike gaisro ienai prasi
dėjo abelnas plėšimas. Kaip 
paskutinios žinios praneša, 
Telšiai visiškai išdegė; pasili
ko tik kėlios triobelės.

Pirma gaisras siautė dvi 
dieni. Sudegė sųviršum 30 gy
venamų namų, 40 kitokių 
triobų ir keturios sinagogos. 
Neužilgo po tam vėl kilo gai
sras ir apėmė viską. Sudegė 
apskričio suvažiavimo namai 
[okruzuyj sudj, policijos val
dyba. kazarmos ir kt.; išviso 
sudegusių priskaito apie 300 
namų. Sudegė daug ir gyvu
lių. Žmonės persikėlė gyven
ti i aplinkines lankas; kiti 
stato sau būdas. Vargas neiš
pasakytas;

Tiflisas.—Keliais šūviais 
iš revolverio čia likos sunkiai 
sužeistas karo apygardos tei
smo pirmininkas
Vėloko v. Sovejas pa 
sisiepė. Gaila, kad visai ueuu 
r17 - ■ ■
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Caras atstatė kunigaikšti
I Mikaloju.

Peterburgas, Rugpjūčio 
10 d.—Šiądien caras įteikė 

didžiam jam kunigaikščiui 
Mikalojui Mikolajevičiui gro- 
matą, kurioj jam dėkavoja už 
vaisingus jo darbus per jo 
tarnystę ir padėtąjį triūsą ant 
. ,labo“ Maskolijai. Priežastis 
prašai i niuro to niekad ė jo — 
yra aštri kritika, kokią pasa
kė atsto-vas Gučkov laike dis 
kurijos apie karo biudžetą.

Kutaisas, Kaukazas. — 
Nakties laiku iš vietinio kalė
jimo išsikasė ir bandė pabėg
ti 20 kalinių. 4 paliego, o 16 
suimta.

J *.-1. - ’

Ryga.—- Iš soc, revoliuci
jonierių partijos, vedančios 
revoliucijos propogaridą tar
pe kariumenėš, perduota ka 
ro teismui 20 žmonių.

mo visi kambariai likos užda
ryti ir užrakinti. Praėjus kiek 
laiko, kaliniai iš katorgos 
koipuso, pasmerkti prie sun
kiųjų darbų, ėmė šaukti kalė
jimo užžiurėtoją. Kada užiu- 
rėtojas atėjo, kaliniai jo pra
šė duoti atsigerti. Įeidamas 
jis tuoj užtėmijo, kad geleži
nių durų grotose virbalai tru
putį išskėsti.

Vos tik užžiurėtojas Di- 
mitrijev Įstengė peržengti 
slenksti, 3 kaliniai šoko ant 
ant jo, parmušė ant žemės, 
nuginklavo ir surišę uždarė 
tupyklėj.

— Jei nori palikti gyvas, 
tai sėdėk ir tylėk—apreiškė 
kaliniai savo užžiurėtojui; pa- 
staramjam pasiliko tik pildyt 
kalinių prisakymą.

Tuojau vienas iš katorgi
nių pasirėdė Į užžiurėtojaus 
uniformą ir paskui jo visi nu
ėjo per karidorĮ prie išėjimo 
durų, bet čia susitiko su kitu 
užžiurėtojum, Borzenkovu, 
kuris tuojau pamatęs, kame 
dalykas, šoko bėgti. Katorgi
niai norėjo ji teipgi nugink
luoti ir surišti, bet nesuspėjo. 
Persirėdęs užžiurėtojas šovė i 
jį iš revolverio, vienok nepa
taikė — Borzenkov išspruko 
ir bežiūrint katorginiams už
kirto kelią konvojinis skyrius 

1 kareivių.
Pabėgėliai pasijuto pa 

vojingam padėjime. Atgal i 
savo kambarį negalima, nes 
toliau kelias buvo apšviestas 

degančioms lempoms ir ka
reiviams tik butų gerai šau
dyt Į juos. Katorginiai nulė
mė turėtis iki paskutinio.

Kareiviai suriko, kad pa- 
pasiduotų. Katorginiai iš pa
tamsio atsakė šūviais — lem
pos karidoriuje visos užgeso. 
Prasidėjo tanki šaūdynė. Po 
pušiai valandos šūviai pradė
jo retėt ir galų gale visai nu- 
tylo.

Aut karidoriaus gulėjo 4 
lavonai užmuštu kalinių, vie
nas sunkiai sužeistas. Paskui 
padaryta krata ir atrasta vie
nam pečiuj kelios nedidelės 
bombos.

šachas užstato savo jubile 
rystę

Iš Teherano praneša, 
kad rusiškas bankas Persijoj 
paskolino šachui $250.1)00, už 
ką šachas užstatė savo jubi- 
lerystę. Tie pinigai šachui rei
kalingi ant suorganizavime 
naujų burių puslaukinių ka
reivių tolesnei kovai su revo
liucija.

Žvėriškumas šacho ka
reivių ir jam tarnaujančių 
maskoliškų kazokų matyt jau 
pasiekė kraštutinius rube- 
žius. nes pradėjo jau liet sve
timų kraštų pusintinystės rui
mus kratyti. Anglijos pasiun
tinys jau antrą sykį apskel
bė protestąprieš toki bruta- 
liškumą.

-j .............
Areštuoja uiinish rius.

Kokstantiuop<>lis, S' d. 
Rugpjūčio.— Vakar-čia likos 
suareštuoti visi nul iai senojo 
sultono kabinet e kurie neaj> 
leido iki šiolei Konstantiuo- 
poliaus; 1 Tarpe •su’Sfreštuotų 
randasi* ir kai > įuiiiisteris Ri- 
za Paša ir artimiausias sulto
no patarėjas Radžib Paša. Pa
starasis užsibarikadavo sąra 
buste ir apginklavęs savo tar
nus narsiai gynėsi nuo poli
cijos šaudydamas-Į visas1 pu
ses. Tečiaus liko apgalėtas ir 
pasodintas.į kalėjimą. Suare
štuotas teipgi ir armėnu vys
kupas, kuri armėnai apskun
dė už iyairius išaikvojrmus 
jųjų pinigų.* , :

Suan stuotųjų > valdiniu 
kų butuose atrasta-išviso s-2. 
500,(400 pinigų, 1 kuriuos1 poli
cija s u konfiskavo.

! STevastopoiiš. — Vieti 
• nišm kalėjime nužudytas tu- 
’ las Lilvičėhko. IV metų am
žiaus. pasmerktas užmetimą 

įbombos į generolą Dumba- 
dzė.

į ..i .... , Al .....*-< !

Riaušės kalėjime.
Voronežas. — Nakti i 15*■ v 

Liepos, Voronežo miestas bu
vo išgązdintas šūviais nuo ka
lėjimo puses. Po miestą pas
klydo gandas, kad kalėjime 
kilo didelės riaušės, kaliniai 
šaudbsi--su kalėjimo sargyba. 
Minia žmonių dėl žingeidumo 
nuėjo persitikrinti: ir ištikro 
kalėjimas buvo apsiaustas 
dragūnais ir šimtine kazokų. 

’ Kalėjime ištiko šitoks 
amų prokuroriui raštų, kuria- obuliganiškas vyskupo j^asi- atsitikimas:
me skundžia ir reikalauja kesinimas neatsieka savo tik-j Po paprasto peržiurėji-

I

Nenorėjo išpažinties.
Rymas, Rugpjūčio 8 <1 ie

ną. — Vakar čia pasimirė 
grafas de Rudini, kelis kartus 
buvęs Italijos ministerių pir
mininku, o nuo 1869 metų jis 
buvo parlamento sąnariu.

Kada karalius dabar dasi- 
žinojo apie besiartinančią 
mirtį, nusiuntė jam savo ku
nigą pralotą Beccarią. išreik
šdamas savo karščiausius są- 
jansmns. Pralotas norėjo 
prikalbėti margrafą Rudini, 
kad jis sutiktų priimti nors 
paskutinį patepimą. Ligonis 
pasikėlė lovoj ir apreiškė pra- 
lotui, kad jokių patepimų 
nereikalaująs ir savo pažiūrų 
nemainysiąs. Pasimirė jis la
bai ramiai ir pilnam prote. 
Mirdamas pasakė, kad visuo
met pasiliekanti mylėtų savo 
tėvynę, rūpintųsi apie jos ge- 

jrovę, apie savitarpinę meilę ir

Pcrkimis siiii;uki-m orlai
vi.Y

Stutgardv Vokietija. — 
lėlike siautimo .didelės aud
ros, nutruko jum* ikaro Zep- 
peliuo orlaivis ir akins mirk
snyj iškilo j , padangę, kur 
trenkę i ji perkūnas ir eks- 
pl lodavo gazai. Orlaivis, ap
siaustas liepsnos greitai sude
gė. Už valandos nukrito ant 
žemės sudegusio orlaivio da
lys—mašinerijos ir Įvairus 
ramčiai: - - ’

Keliolikos metų triūsas, 
padėtas tortas hiiėjoant nie
kų. Grafas Zėppelinas yra 
tuom atsitikimu labai susi-’ 
graudinęs, o sno juo visa Vo
kietija. Valdžia tuojau pas
kyrė jam 500,000 markiu ant 
naujo orlaivio, o miestuose 
susitvėrė komitetai, kurie 
rinks tam tikrini aukas.

Rusijoj platinas džniiia.
Peterburgas, G dieną Ru

gsėjo.— Vakar darbininkais 
apgyventoj miesto dalyj ap
sireiškė džuma. Namą, kuria
me džnma pasirodė, saugoja 
kariumenė. Caryciue apsirgo 
ta liga 14žmonių, Nuo laiko 
džumos pasirodymo Carycine

I

Kapitalistai prieš Debsą.
Boston, Mass., 12 Rug

pjūčio.— Bostono socijalis- 
tai norėjo gauti svetainę ,,Tre- 
mont Temple” arba,. People’s 
Teiuj le” surengimui prakal
bų, kada atvažiuos šičia soci
jalistų kandidatas Į preziden
tus Eugene V. Delis, bet ka
pitalistai atsisakė duoti sve
tainę Debsui kalbėti. Dabar 
socijalisfai ketina prašyti 
,. Faueuil Hall’‘, kurioj pir
mą syki po iškovojimui Ame 
rikai laisvės tapo apskelbta 
Suvienytų Valstijų konstitu
cija ir liuosybę. Bet jeigu ir 
tą turčiai atsisakys duoti, tai 
bus laikomas viešas susirinki
mas sode ,,Boston Common“.

Pirmiausiai užklausta 
..Tremont Temple“ svetainės 
valdybos, bet direktc rius Pli- 
mpton atsakė kad „jūsų kan
didato skelbiamos idėjos yra 
teip toli nužengus nuo šią
dien priimtų dalykų, kad 
vartojimas tam tikslui mųsų 
svetainės nebūtų pagirtas 
žmonių niasa, nuo kurios męs 
reikalaujam parėmimo pini- 
giško ir morališko“.

Paskui kreipėsi pas „Peo- 
plė‘s Temple“ perdėtinį, kun. 
G \V. King, kuris trumpai 
atsakė, kad svetainės negalit 
gauti ir viskas.

Jeigu kapitalistai jau ir 
teip vadinamų Public buil- 
ding'u darbininkams neduo
da boikotuodami darbininku 
kandidatą, tai darbininkams 
palieka tik vienas kelias— 
griebties kapitalistų Įmonės,- 
boikotuoti jų kandidatus. \ i- 
sur, kiir tik pasirodytų Taf
tas ar Bryauas, sutikti švilpi- f
mais ir jų prakalbų neklau
syti, o ant galo butu nepra
šai! ir supuvusiais obuoliais 
išbombarduoti. Bet jankiai 
dar daug tabako sukramtys, 
kol susipras būti žmonėmis ir 
stovėti už savo teises.

Policija sukruto jieškoti už
mušėjų. liet iki šiai dienai 
dar nepasiseka surasti. Spė
ja. kad tai tos pačios gaujos 
nariai, kurie 3 sąvaitės atgal 
išplėšė Jamaica Plain saliu- 
ną ir sušaudė kelioliką žmo
nių. Kaltė vis ‘metama ant 
, ,foreigner’ių”.

Miestelis Methuen pasky
rė $500.00 dovanos tam kas 
išduos policijai aukščiau mi
nėtus užmušėjus, o milijone- 
ris Edvardas Searles nuo sa
vęs paskyrė $1,000.

Policija jau ..persitikri
no”, kad Leonita Manren pri
stato plėšikams Į girią kaip 
maistą, teip ir kitus reikalin
gus daiktus ir mena, kad ji 
gyvena Lavvrence'o mieste, 
ues po Jamaica Plain trage
dijai Leontiua Mauron. už
muštojo plėšiko E. Gutmano 
draugė. Lavvrence jan maty. 
ta kelis sykius. Policija jos 
jieško kaip ir kitų žmogžu
džių. i - -

Orlaivininkas bėga iš 
Amerikos.

New York, 10 Rugpjū
čio. — Henry Farman, išra
dėjas orlaivio suvyniojo savo 
veliuką ir ketina greitu laiku 
grįžti atgal į Francuziją, neš 
—kaip jis pats išsitarė—Ame
rikos žiopliams neužsimoka 

duoti perstatymą lakstant or
laiviu. Jį buvo pargabėuūš 
iš Europos Amerikos orlaivių 
kompanija iš St. Louis, Mo., 
už ką jis dabar reikalauja nuo 
tos kompanijos 83,500.

Lenkų triumfas
Chicago, III., 12 dieną 

Rugpjūčio. — Praėjusioj su- 
batoj Cliicagoj atsibuvo pir
mutiniai rinkimai. 10 lenkiš
kų kandidatų gavo nominaci
ją ant įvairių viršininkų. Len
kai labai tuomi didžiuojasi.

Niišove du policistti.
Mellmeii. Mass. — Nela

bai toli nuo Bostono, La\v- 
renc’o apygardoj farmeriai 
pradėjo skųsties policijai, 
kad netoli kur girioj turi bū
ti gauja vagilių, kurie nakti
mis išneša vištas, išvagia dar
žovės, šieną ir t. t. Peieitoj 
subatoj Metliuen’o policijos 
viršininkas A. J. Jonės pa-i 

t siuntė du policistu Emersoną 
ir McDermottą susekti auk
ščiau paminėtus vagilius.

Policistus išrinkta dru-| 
čiausiusiš viso Metliuen mies
telio. kurie

. revolveriais 
džioklės”.

Praėjo

su prilioduotais 
išėjo ant „me-

1
I

naktis, rytas, o 
nė patįs grįžo, nė jokios ži
nios nedayė. Pradėta jieškot.

Apie 3OO jardų nuo ke
lio. tankumyne atrasta kniu- 
pščią gulintį su išskėstomis 
rankomis Emersoną. o ant jo 
skersai uždėtas gulėjo Mc- 
Dermott. — abudu negyvi.

Bus po senovei.
Cleveland, Ohio. — Cle- 

Clevelande nuo nekurio laiko 
buvo įvesta 3 centų mokestis 
už važinėjimosi strytkariais. 
Tečiaus. kaip girdėt, tas Įve
dimas neužilgo bus panaikin
tas ir ui važiavimą reikės po
senovei mokėti 5 c., nes kom- f J .-t 
panija prie tokių sąlygų ne
tik kad tarnaujantiems nega
lėjo apmokėt, bet turėjo dar 
daug nuostolių.

Kriminalistų susivažiavi
mas.

New York,— Vietinė po., 
licija sužinojo, kad dr. Beu . 
L. Keitman iš Chicago, kuris 
pats save vadina ,,valkatų 
karaliumi“, išleido atsišauki
mą, kuriame sukviečia ant 
ateinančio mėnesio kriminali
stų susivažiavimą. Policija 
žada atydžiai tėmyti tą susi
važiavimą ir. kaip girdėt, ger
biamieji delegatai bus areš
tuojami.

Prakalbos aut susivažia
vimo bus sekančio turinio: 

,,21 metai kriminalistu“: 
i,,20 metų kalėjime“: *,ar do
rai policija apsieina su krinii- 

: nalistaisf„lengviau būti 
piktadariu, negu rasti darbą 
ir t. t.

i
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ir— Aš. Maike. ir šeip 
teip galvojau, ir vis man išei
na, kad svieto pabaiga neužil
go jau turi būti. Aš girdėjau, 
kad ir kunigas per pamoksią 
sakė, jog tas jau netoli. Juk 
jis nemeluos....

— Jis nereikalauja me
luoti, tiktai kaipo paprastas 
žmogus, dažnai gali klaida- 
daryti.

— Kaip tai tu drįsti sa
kyti, kad kunigas paprastas 
žmogus? Juk tai yra dvasiška 
ypata!

— Kad tu. tėve, 
karščiuoji; reikia viską 
tai svarstyti norint

tuoj, 
rim- 
koki 

klausimą išrišti. Dvasiškumas
kunigui nekuomet neįkvepia 
išminties ii- proto, tik duoda 
jam teisę būti kunigu, Todėl 
nereikia teip kvailai tikėti, 
kad kas tik pastoja kunigu, 
tas ir neklaidingu palieka,

— Ar tu gali kame nors 
darodyti kunigo klaidą?

— Aš,tėve, nekalbu apie 
vieną kunigą, bet apie visus, 
ir visai neturiu sau už tikslą 
ant jų užsipuldinėt. kaip tu 
manai, bet kalbu kaipo apie 
paprastus mirtinikus. O jei 
tu nori, kad aš tau bent vie
ną klaidą kunigų parodyčiau, 
tai aš jų galių nors ir tūkstan
tį darodyti: ir tu pamatytum, 
kad kunigai kartais netik da
ro klaidas per neapsižiūrėji
mą arba nesąmonę, bet ant 
iš kalno apsvarstyto plia- 
no atlieka labai bjaurius ir 
šlykščius darbus. Vienok męs 
jų negalime už tai kaltinti, 
kaipo kunigus, tiktai kaipo 
žmones. Nekunigai užsiima 
dar daugiau šlykščiais^ dar 
bais.

— Aš tau. vaike, netikė
siu, nors tu čia ir perplyšk, 
pakol man nedarodysi faktų.

— Gerai, tik klausyk, 
tėve. Aš atsiminiau dabar 
apie vieną klaidingą, kunigu 
paleistą,paskalą, kuris prida
rė daug blėdies žmonėms

— Ol-rait, Maike, go-a-i
het!

— Devyni šimtai šešios- 
dešimtuose metuose po Kris
taus gimimui vienas kunigas 
išskaitė švento Jono raštuose, 
kad Kovo mėnesyj 25 dienoj,;metų mislijau!\

1000 metuose Įvyks svieto pa
baiga. Visa dvasiškija pasi
remdama ant tos pranašystės, 
pradėjo skelbti svieto pabai
gą: o jeigu kas tą paskalą su- 
kritikavo,— likos iškeiktas,ap
šauktas atskalūnu šventos V 
bažnyčios ir bedieviu. Žmonės 
uz 40 metų pradėjo reugties 
jau prie tos baisios dienos. 
Visi nustojo dirbę, o ėjo į baž
nyčias ir meldėsi ir aukavo 
visus savo turtus. Pasklydo 
gandas apie Įvairių-Įvairiau- 

i sius apsireiškimus. Prancūzi
jos mieste Orleane vienas 
šventikas matęs, kaip medinė 
Jėzaus stovy la graudžiai ver
kė. Kiti matę marių milžiną 

. plaukiojaut paviršiui, kurio 
uodega pasimatė net už kelių 

! valandų. Treti vėl pasakojo, 
kad kokiam ten mieste vilkas 
Įlipęs į varpinyčią skambino 

I varpais įsikandęs i virve ir ji X *
daug-daug kitokių niekų bu- 

ji vo pripasakota. Žmonės nu
li siminę laukė ,.sudo dienos’’, 

laukė, kada Arkaniuolo triu- 
* ba apreikš jiem svieto pabai

gą. Tuom tarpu, vienais me
tais, pasitaikė šalta ir ilga 
žiema, ir šiaurinėse šalyse 

- žmonėms pritruko maisto ir 
vos badu neišmirė. Atėjo 
ir ta baisi diena, o i svieto 
pabaigą nieko panašaus ne
buvo. Kunigai vienok netikė
jo, kad tai buvo jų klaidin
gas manymas apie svieto pa- po kojomis, lazda galingesnė 
pabaigą, bet kad dievas pasi
gailėjo žmonių ir sulaikė sa 
vo rūstybę.

— Tai tu. Maike. sakai, 
kad svieto pabaigos negali 

būti?
— As to visai nesakau.

tėve: svieto pabaiga gali būti 
~ nuo Įvairiu priežasčių. Tu, tė

ve, gal žinai, kad mųsų žemė 
apskrita, kaip kamuolys? ... 
Taigi ir kitos dangiškos pla 
uetos yra lygiai taip-pat ap
skritos. Musų žemė sukasi.ap- 
link save, ir nuo to paeina 
diena ir naktis: apart to mų
sų žemė keliauja aplink sau
lę, o nuo to paeina vasara,ru
duo, žiema ir pavasaris. ir 
tas atsikartoia reguliariškai 
ir perijodiškai, t. y. mųsų že
mė turi savo kelią, pavidale 
didelio pailgo rato ir visuo
met jo laikosi. Teip pat ir ki
tos planetos ir žvaigždės turi 
savo kelius, kuriais laksto 
kaip musės ore, ir kiekviena 
prisilaiko savo kelio. Todėl 
šito nėra ko bijoti, kad žemė 
susimuštų su kokia planeta 
arba žvaigžde, bet yra kitas 
pavojus. Apart žvaigždžių 
ir planetų, dangaus ruimuose 
yra teip vadinamos kometos. 
Kometa yra teipgi. kaip žvai- 
aždininkai spėja, kietas skri- 
tulis, nuo kurio traukiasi il
ga, pavydale šluotos, šviesi 
uodega. Šita uodega yra ne 
kas daugiau, kaip gazai besi
velkanti paskui skritulio. Ke
liai tokiu kometų visai neži
nomi tirinėtojams ir ar jos 
turi savo reguliariškus kelius 
—teipgi nežinoma. Tokiubu
du kometa gali kada nors už
lėkti ant mųsų žemės ir tuo
met tik galėtų Įvykti svieto 
pabaiga. Bet tas neatsitiks 
staiga: apie tai žvaigzdinin- 
kai sužinos už Kelių dešimčių 
metų pirm laiko. Yra dar ki
tos priežastis, dėl kurių gali 
Įvykti pabaiga svieto; apie 
jas aš tau papasakosiu kitą 
syki.

— Kad aš, vaike, nedaug 
suprantu apie tokius dalykus, 
1u mane gali prigauti, kaip 
tik nori. kad tu ir teisybę 
kalbėtum, man rodos, kad tu 
meluoji ir gana.

Lazda st yrosite už konsti
tucija.

Suvienytų Valstijų konsti
tucija sako: ..Nė spaudos, nė 
žodžio, ne susirinkimų laisvė 
negali būt varžoma’’. Bet po
licija sako, kad jos lazda ir ti knygyno 
už konstituciją galingesne. 
George NVasliington’as, gar
sus Amerikos revoliucijonie- 
rius, jau seniai drunyja po 
žeme, liet jo vardas amerikie
čių atuiiutyj neišdyls, jis 
skambės jų lupuose per am
žius. Ir kaipgi tokio didvy
rio negarbinti, kaip negodo- 
ti? Juk jis iškovojo Ameri
kai laisvę, jis ant visados iš- 
liuosavo iš po Anglijos lete
nos savo tėvynę. Jam buvo 
priešinga visa priviliegiruota 
kliasa kapitalistų, bet liau
dis atsistojo šalę \Va«hingto- 
no, kaip mūras. Nors tas ne 
mažai kraujo kaštavo, l>et 
žmonės užsispyrė — ir išku
rnėjo. Po septynių metų ka
rės anglų valdžia likosi išver
sta iš pamatu ir apšaukta res
publika.

Y e

Siądien-gi, kada Įsivyra
vo demokratizmas—republi- 
konizmas, kaip kokia praga
ro šmėkla kįla despotizmas. 
Brangiausi žmonių daiktai, 
kaip nepaliečiamybė ypatos, 
laisvė žodžio, spaudos ir susi
rinkimų. laisvė nupirkta 
krauju, šiądien miniojama

už viską.
Ar ne kvailai išsiziuri A- 

merikos kapitalistų politika? 
Jie ir brangina Washingtono 
vardą ir mindo jo šventus 
nuopelnus.

Ką pasakytų dabar atsi
kėlęs Washingtonas ir pama
tęs tokią beteisę ir brutališ. 
kurną? Be abejonės jis stver
tųsi už to paties kardo, kuris 
nuvalė šitą šalį nuo biauraus 
prispaudimo ir panaikino ne
laisvę. Jis organizuotų nau
ją laisvės armiją ir išnaujo 
naikintų besiplėtojanti bjau
ru prispaudimą ir brutališką 
persekiojimą laisvės.

Rugpjūčio 2 dieną, Bos
tono Latvių Darb. Draugija 
buvo sušaukus susirinkimą, 
kuriame turėjo būti apkalbė
tas protestas prieš išdavimą 
Rusijai politiškųjų pabėgėlių 
ir prieš policijos užmestąjį 
aut Bostono latvių apkaltini
mą, kaipo neištikimos tautos 
ir užsiimančios nelemtais ,.a 
nareliistiškais” darbais. Su
sirinkimą policija uždarė. 
Apie 600 susirinkusiųjų žmo
nių ėmė protestuoti prieš to
kį brutališką pasielgimą, bet 
policijos kardonas be jokių 
ceremonijų apreiškė, kad 
„meeting is elosed and that's 
all!” (susirinkimas uždarytas 
ir viskas).

Ir ką pasakytų dabar 
Wasgingtonas? Kuris atei
nančiai gentkartei tą laisvę 
per kraują iškovojo. Bet jis 
jau mirė ir nesikeis, bet jei 
pilvoti tranai — kapitalistai 
nepaliaus persekioję žmonių 
teisių, tai užgims Wasliingto- 
nas II...

---------- » -----------------♦

Atsišaukimas.
Y

Siuomi pranešam garbin- 
mųsų visuomenei, kadgai

męs, L. S^_ S. A. 71 kuopa, 
mieste Cambridgeport, Mass., 
nutarėme Įkurti lietuviškąjį 
knygyną, kuriame kiekvie
nas galėtų gauti dėl pasiskai
tymo naudingų knygučių ir 
laikraščių. Užmanymas, rodos, 
labai puikus ir pageidauja
mas jo įvykdininimas. Bet ka
dangi mus pinigiškos spėkos 
mankos, tai atsišaukiam i vi- 
suomenę prašydami pagelbos 
materijališkos. Ypač kreipia
mės i gerbiamas lietuvių re
dakcijas: malonėkite paleng
vinti mus triūsą pridedant po 
plytelę prie pamato mųsų

Nėra laiko.
Y

Kunigas: Sešiosdešimtame 
mete amžiaus tu nori apsives
ti?: apie tą reikėjo ilgiaus pa- 
misiiti.

Senas jaunikis: Da ilgiaus
misiįti?!.. Afcjau ir teip 40 pradėto darbo. Vardan ištroš-

kusios apš vietoj mųsų visuo-

menes, meldžiame sušelpti 
mus literatūra. Tikimės, jog 
m. s balsas nepasiliks girioj 
šaukiančiojo.

Siunčiant knygas ar lai
kraščius. malonėkit adresuo- 

prižiurėtojui:

Jurgis Blažis, 
<8 Moorv st., 

(’ambridge, Mass. *

Geistina butu, kad ir ki
ti laikraščiai šitą atsišaukimą 
atkartotu.

Vanlau L. S. S. 71 kp. 
Org. J. Plokštis.

♦

Reikaluose pašelpinių 
draiurysčiti.

No 2S ..Keleivio” rauda 
me atsišaukimu š\. Vincento 
draugystės kaslidk susivieni
jimo visu pa elp nin (iramzys- 
čių po vienu čarteriu. Taigi 
ir męs, sąnariai šv- Juozapo 
draugystės, mieste Bingham- 
ton'e. N. Y. per susirinkimą 
apkalbėjome lą dalyką, kuris 
mums pasir<>dė labai svarbiu 
ir neatbūtinai reikalingu, 
l iesa, jau nebepirmas sykis 
tas klausimas įkeltas lai
kraščiuose. bet ligšiolei visos 
draugy.-tes leido vis j>er .gal
vas. Taigi dabar męs norėtu
mėm. kad tas atsišaukimas 
nedingtu be jokios naudos vi
suomenei ir nutarėme patįs 
ai si liepi i per laikrašti, kad 
pilnai sutinkame ir pritariam 
draugystei šv. Vincento.teip
gi šaukiame ir kitas draugy
stes nebeatidėlioti aut toles
nio laiko.o išreikšti savo nuo
monę. Gal mųsų gerbiami lai
kraščiai nepasigailės skiltelės 
dėl patalpinimo keleto žodžių.

K < m it et-' s: A ntanas Repčis 
ir S. Bardzevicž.

(S11 šitais reikalais ge
riau būtų i S. L. A. organą 
atsinešti. Adresas šitoks: 
,,Tėvynė’’, 31 b Brcadvvay, So. 
Boston, Mass. Red.)

Adrisas: A. Repčis.
Glen-wood avė, 32,

Binghamtou. N. Y.

Reikale rinkimo parašų ir 
aukų.

Kaip buvo .,Keleivyje” 
pagarsinta apie parašų rinki
mą dėl protesto prieš išdavi
mą rusiškai valdžiai politiš
kųjų pabėgėlių, tai iki šiam 
laikui rinkimai tokių parašų 
atsibuvo pirmiausiai So. Bo
stone. Tam tikslui buvo pa
rengtos prakalbos ir išaiškin
ta susirinkusiems priežastis 
to protesto ir traktatas api^ 
išdavimą valdžioms prasikal
tusių pabėgėlių, kuris Įvyko 
tarpe Amerikos ir Maskolijos 
viešpataujant Clevelandui, 
iš demokratų partijos ir Mi
kalojui Kruvinam.

So. Bostono lietuvių drau
gystės pasirodė ant tiek tam
siomis ir konservativiškomis, 
kad nė tik prie surengimo 
protesto susirinkimo neprisi
dėjo, bet ir svetainės dykai 
nedavė: rengėjas turėjo lėšas 
uždengti iš savo kišeniaus. 
Teip tai su mųsų visuomene 
dalykai stovi.—Vienutės tu
ri rūpintis jos reikalais, o ji 
sau miega, nelyginant, kaip 
purvyne kiaulės. Matyt, kad 
mųsų tautos toks jau liki
mas ....

Blankas rinkimui tų pa
rašų pasiuntė ,.Keleivio’’ re
dakcija visoms atsišauku
sioms draugystėms ir pavie
niams į Įvairius miestus ir 
mistukus;iki šiam laikui pri
siųsta parašai ir aukos iš s* - 
kančių vietų: Elco, Pa. para
šai ir .$3.00 aukų,—prisiuntė 
J Baronas. Millinockett, Me. 
—parašai ir Money Order ant 
3.10,-prisiuntė F. Pažėra ir A.
Y

Šimkus. Toliaus prisiuntė 
parašus be aukų iš Bristoli, 
Conn., Troy, N. Y., Bridge- 
water, Mass., Brilitoū, Nlass.,

\Vorcester, Mass., Bell< \vs 
Kalis, Vt. ir Sheboygau, \Vis.

Pinigai bus pasiusti Į 
Pa ureno bylos fondą.

St. Michelson.

Korespondencijos.

dirba tik po
3 dienas per sąvaitę. Gy-

senojo 
kuopa 
Nariai 
duok-

Mahanoy Lity, l*a.
Darbai čia anglekasykluo- 

se eina blogai: 
2
veninio sąlygos apverktinos. 
Ir nors gyvenimas liūdnas ir 
sunkus, tečiaus dvasioj ue- 
puolain.

Liepos 26 dieną, LSSA. 
46 toji kuopa laikė mėnesini 
savo susirinkimą E. Maha- 
nov Junction’e, kelios mylios 
nuo Mahanoy City. Dveji 
metai atgal, tenai mųsų kuo
pa susitvėrė. Taigi dabar 
ant dvieju metų sukaktuvių 
parengėm susirinkimą su 
prakalbomis ir deklemaci- 
joms. Tame dalyvavo teipgi 
ir 2(» kuopa LSŠ. iš Slienan- 

doah. Pa. Susirinkimą aty- 
dare F. Laurvnaitis; pirmiau
siai šenaudoriečiai padaina
vo ..Atsimeskim nuo 
svieto’’, po tam 46 
svarstė savo reikalus.
užsimokėjo mėnesines
les, vienas draugas naujas 
prisirašė, paskui pirmsėdis 
perstatė paną M. Kapočiutė 
ir dar vieną merginą, kurios 
vardo negalėjau dasižinot, de- 
klėmavo darbininkiškas eiles. 
Susirinkimas buvo po atvi
ro dangum, pauksnėj lin
guojančių medžių. Žmonių 
prisirinko nemažai ir nepri
gulinčių prie Sąjungos, bet 
visi gražiai užsilaikė ir klau
sėsi su didele atvda. J. Rud- 
minas aiškino apie niierį L. 
S. S„ apie jos darbavimosi ir 
nurodė, kad vienintelė Ame
rikoj organizacija, prie ku
rios turi prigulėti kiekvie
nas lietuvis-darbininkas. Nuo 
sekliai išdėstė kas tai yra so- 
cijalizmas ir kad 
darbininkas turi 
listu, nepaisant 
mų ir gązdinimų
garo ugnia. nes ir mus prie
šai to visai nesibijo, kada be 
pasigailėjimo išnaudoja, sau 
nepaklusnuosius, žvėriškai 
kankina kalėjimuose ir daž
nai net mirtimi baudžia. Pa
sibaigus prakalboms, susirin
kimas uždarytąs ir visi gra
žiai išsiskyrstė.

A. Aponikas.

kiekvienas 
būti socija- 

persekioji- 
amžino pra-

Reda kcijoj.

Poetas Į redaktorių- 
redamas tamistą ilgai 
ti, perskaitysiu tik 
paskutines eiles, apie 
vertę prašau pasakyti beša
lišką kritiką. [Skaito pirmą
sias eiles j Na, ir kaip tamis- 
tai patinka?

Redaktorius: Atvirai ta- 
mistai pasakysiu, kad antro
sios eilės man daug geriaus 
patinka už pirmąsias.

Poetas: Antrosios? Juk aš 
antrųjų dar suvis tamistai 
neskaičiau!

Redaktorius: Taigi dėl to 
jos man ir patinka geriaus.

Neno- 
gaišin- 
dvejas 
kuriu

Gyduoles negelbsti
Y

Daktaras: Situos miltelius 
tamista turi gerti Įberęs Į pie
ną, kavą ar alų kas adyną, 
tai tuojaus tamistai paleng
vės.

Ant rytojaus ligonis sako 
daktarui: Ak, pons daktare, 
po tų miltelių man pasidarė 
daug blogiau... pradėjo gal
va suktis...

— O kaip juos gėrei?
— Kas adyną su pante 

lauš...

Yra ženklas.
Sudžia: Tamista sakai, kad 

pati mušė tamistai Į galvą su 
puodu?

Vyras: Teip, ponas sudžia!
Sudžia: Bet ant tamistos 

galvos nėra jokio ženklo.
Vyras: Ant galvos ne, bet 

ant puodo yra, ponuli!

a-

IS LIETI VOS.

Klikoliai [Šiaulių pavieto, 
Akmenės par.]. Pereitą žie
mą Klikoliuose atsitiko baisi 
žmogžudystė: iš nakties rasta 
išpjauta visa žydų šeimyna. 
4 žydės. Vietinė policija žmo
gžudžiu sujieškojimui pasi
prašė taikon Mintaujos poli
cijos šuni.tik ką uz kelis šim
tus iš užsienio nupirktą. Ap- 
uostęs užmuštųjų lavonus ir 
jų drabužius šuo nuvedė poli
ciją Į vienus namus , kuriuo
se gyveno rusas „poselencas” 
Melodijas Žernosiekovas su 
motina. Krečiant čia rasta 
kraujo dėmės ir keletas pa
vogtų daigtų. Motina buvo 
tuojau suimta , sunus-gi pas
pėjo pasislėpti.—pabėgo Į A- 
meriką. Vienok Amerikoje, 
New-Yorke Žernosiekovas li
ko suimtas ir neseniai parga
bentas Liepojon ir Kaunan. 
Kaune Žernosiekovas prisipa
žino užmušęs žydes.

kad po bažnyčios priedanga 
galėtų plejiėt ką tik seilė at
neša ant liežiuvio?

,,bviesos” pirmininkė:• •
J. Griniuvienė.

Seuapilė.
18»UI1-HM)8 m.

P. A.

Darbėnai (Telšių pav.). 
Jausuesuiajam Darbėnų liau
dies mokyklos mokytojui Ig
nui Augustinavičiui nuo atei
nančio rudens daleista ati
dengti prie liaudies mokyk
los suaugusiems vakarinius 
kursus. Mokykloje galės mo- 
kyties suaugusieji be lyties 
skirt umo Į vyrai ir moters], 
nuo 17 metų amžiaus ir vyre
sni. Bus mokama lietuviškai 
ir maskoliškai skaityti—rašy
ti, aritmetika ir gražiaraštis. 
Mokslas bus neapmokamas, 
tiktai mokiniai patįs t'»rės 
pasirūpinti šviesą lekcijų lai
ke priveizėti mokyklos švaru
mą. Mokslo vadovėliu kiek
vienas turės savo. Taigi da
bar ir suaugusiems atėjo gera 
proga pasimokinti skaityti ir 
rašyti. Tiktai reikia gero no
ro.

J. L.

Kupiškis (Ukmergės aps.) 

............. Trošku ir 
nyku čia... Tamsioji sauva
lė smaugia ir slegia viską. 
Giliai Įleidusi savo šaknis, 
kaip voro tinklais, ji visur 
užsikabinusi. Spirties jai — 
sunku, jos pusėj — viskas.. . 
tik netiesa. Štai gyvenimo 

vaizdeliai.
Palėvenyj (klioštoriui) 

plėšikai išdaužė monopolį. 
Jau 6-tąjį iš eilios kartą, lš- 
trupintas. išpiškintas, jis vėl 
greit atsitaiso, atgimsta, ir. .. 
laukia kito „išdaužymo". 
Nuo to kenčia daugiausia a- 
pylinkės žmonės- plėšikai pa
sislepia. Užplūsta daugybės 
policijos, daro kratas, suimi- 
'uėja Žmones, gaišina... Jau 
<iu kartu dėl to buvo atvykęs 
iš Ukmergės isprauniko pa
dėjėjas su keliomis dešimti
mis sargybinių — raitųjų ir 
pėsčiųjų. Ne vieną sąvaitę 
jie važinėjo po sodžius, darė 
kratas, suiminėjo kur-tik ir 
ką-tik Sugaudam): aut 
namuose, miestelyj, 
tieji darbimetyj buvo 
m i po dieną, 
kelias ir daugiau, 
išdavikų, skundiku 
ir kitų žemesniųjų 
mų. Tokių dabar 
Surašyta eilė protokolu.' įdo
miai jie rašomi. Pav\z<lvs: 
svetimam keliaujančiam ku
nigui atsiliko eiti su žmo
gui)) pro tą ,,istoriškąją’’ į- 
staigą. Vyresnisis sargybi
nis ir tąso paskui tą žmogų 
ir vargina; iš kur ir kuo var
du kunigas—reikia protoko- 
lau Įrašyti (nors jie nė matė, 
ne prie jų tas „daužymas” 
buvo): ne gana to, jis siunčia 
savo sargybinį Į kleboniją, 
kad klebonas teiktųsi ateiti į 
karčemą aut protokolo pasi
rašytų (ten. mat. jis buvo ra
šomas)... Kas gi bedaroma 
su šiaip žmonėmis, jeigu jau 
su klebonu ,,ceremonijų’’ ne
labai bežiūrima?.. Tik kiek 
,,įtariamesnis” veidas, ilgesni 
plaukai, — ir kaip matai, pa
jausi ,.ypatos neliečiamybę’’ 
Ilgieji tie plaukai! Kam jus 
augate ir žmones vargau va
rote, sargybiniams darbo už
duodate?... Neseniai dar Pa
lėvenyj tie „ilgieji plaukai” 
sargybiniams ramumo neda
vė. Girdėjo jie esant čia to
kius žmones, bet nežinojo 
kur. Klausinėjo visur, dargi 
klebonijoj: mat, kai kalėdo
ją, tai užeiną tokių, taigi 
jiems ar nepasakytų. Galų 
gale surado. Iškilmingai par
vežė du tokiu „soči ja lietu’’: 
vieną — trumpesniais plau
kais, buvusį Mandžiurijos ka
reivį — tuoj paleidė; kitą gi,
— je brolį ilgesniais plau
kais. tik, kaip žmonių nusa
komą, trumpesniu protu, —

j pasiliko. Priseis vargšui už 
„plaukus” kentėti, etapo 
smagumų ragauti...

Etapai... Jų žmonės ir 

negirdėjo seniau, irto žodžio 

nežinojo, jei bent kada iš 

miesto parveždavo be paspor- 
to. čia kalbamieji „etapai”

— kitoniški. Jų dal^r pilni 
keliai: kuriuo vieškeliu neei
si, vis sutiksi važiuotą sargy
binį su „raštontu”. Vieni jų 
vežami atsėdėti kelias dienas 
paskirtosios bausmės [seniau 
jie patįs vieni ar su dešimti
ninkais pasieKdavo kalėjimą] 
kiti gi įtariamieji „socijalis- 
tai”,, „ilgaplaukiai”. < Ar
klius turi pristatyti žmonės.

'Tai — nauja žmonėms sun- 
i kenybė. Kad ir mokama tam 
| reikalui etapui”) mirskie-

kelio, 
Suini- 
laiko- 

1, po sąvaitę, i>o 
Atsirado 
iš keršto 
palinki- 

daugybe.

Atviras laiškas.
Liepos 5 d. Senapilės ba

žnyčioj kunigas Petrauckas. 
užsilipęs ant sakyklos, pradė
jo pasakot jiornografiškus 
enekdotus apie vietinius pir
meivius. Girdi, vietiniai pir
meiviai pasisamdę būtą ir pa-1 
sidarę pašilių kminimo namus 
Įtaisę šokius su muzika, su- 
kviesdavę tarnaites užsikrė
tusias limpančiomis ligomis 
ir mokslan einančią jaunuo
menę, liepdavę su anomis šo
kti, taigi platindavę paleistu- 
vybę. Taip, tarp ko kito, pa
sakojo tasai kunigėlis.

Vietiniai pirmeiviai tai
Y

,,Šviesos nariai, ne kas ki
tas: juos kunigas ir šmeižė. 
Matyt, kunigui pritruko drą
sos pavadint aiškiai: prisiden
gus pirmeiviais,dergt, šmeižt 
išpasalų — tai paprastas bū
das daugelio mųsų pamoksli
ninkų. Surinkęs žines turbūt 
iš nepaprastų šaltintų, apjuo
dino ir išsmalavo tuos, kū
rins, matyt, skaito savo di
džiausiais priešais. Apie tai, 
kad yra pirmeiviai, draugija, 
būtas, šokiai ir tarnaitės, ži
nom visi, bet iš kur gerbia
masai kunigėlis gali žinot, 
kad tos tarnaitės, kurios lan
ko pirmeiviu vakarus, turi 
limpančias ligas? Nejaugi 
geriamasis priguli dar ir prie 
sanitarų priežiūros? o gal ku
nigo Petraucko akįse kiekvie
na tarnaitė turi būt užsikrė
tusi limpančia liga? kuo vir
stų tada mųsų klebonijos, kur 
irgi tarnaitės būna! Aiškint 
toliaus k. P. šmeižimus neat
randu reikalingu,—per bjau
rus ir purvini, ypač kad pa
sakyti iš vietos, Į kurią žmo
nės žiuri kaųio Į vietą, iškur 
reiktų išgirsti tiekartymo mei1 
lės ir teisybės žodžių. Ar ger
biamasis kunigėlis šmeižimais 
melu ir purvų drabstymu i 

j mano pertikrinti visuomenę, I

I

t
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ji, užlaikomas valsčiaus „pač- 
tas”, bet važiuoti reikia val
stiečiams. Šimonyse žmonės 
skundėsi žemiečių viršinin
kui, kad jiems persunki ir 
neteisi ta pareiga, ypač arti- 
mesniesiems prie miestelio: 
mat, tolimieji dažniau jos iš
vengia. Gavo „patarimą” — 
pridėti algos valščiaus pačto- 
riui, kad šis vežiotų etapus 
arba jis liepsiąs toliiuiein- 
siems statyti kas dieną valš- 
čiun arklius, kad lauktų eta- 
po; vežioti gi sargybinius tu
ri, taip gubernatoriaus liep
ta. ..

Čia jau tokia tvarka, kad 
ne valdininkai žmonėms, bet 

žmonės valdininkams 
tarnauti turi. Į žmogaus rei
kalus, į ji patį neatsižiūrima. 
Dargi tokia Įstaiga, kaip 
krasa, mažai kuo tesiskyria 
nuo policijos nuovado. Žmo
niškojo mandagumo čio ne
pripažįstama. Visur-kur jau
sti „viršininkas” prieš jo ga
lybę drebėti reikia. Daug 
kas nusiskundžia savotiška 
„tvarka”: neprieina laiškai, 
pražūva laikraščiai. Kalba, 
net kad viršininkas laikraš
čius cenzūruojąs, „Žariją” 
žirklėm kerpąs... Neįtiki
ma, rodos... Bet su „Žarija” 
tai keistas vistiek daiktas:be- 
veik puse numerių nepasie
kia kai-kurių savo ėmėjų, 
dažnai tas pats esti ir su ,,L. 
trkin,” Kur jie žūva, ar kra- 
soj ar pas raiščių laiškave- 
žius —sunku atspėti. Kai lai
škai gi, tai ištikrųjų neretai 
atsirandą sąšlavyne, ar per 
neapsižiūrėjimą ar kitu keliu 
ten pa puldam i...

Gbk.

Iš Szaulių pavieto. Bir
želių grafas. Nors baudžia
va Lietuvoje jau seniai pa
naikinta, bet kai-kurie mųsų 
ponai dar negal atgusti nuo 

X

senų papratimų. Štai vienas 
paveikslėlis. Grapo Čapskio 

X

dvare Beržėnuose (Saulių p.) 
grapienė liepė arkliniui ga
nyti arklius žvėryne. Sužino- ’ 
jo apie tą ganymą grapas, pa 
sišaukė Į raštinę arklinį Go- 
lubinskį ir griaustinio balsu 
užklausė, kas pavelijo ganyti 
žvėryne. Žmogelis nespėjo 
išsižiuoti, kaip šis geležine 
pirštine ėmė žandus taškyti, o 
kad sukruvintas pavirto ir 
ėmė graibyt kojas, bučiuot, 
kad perprašyti, — grapas su
spardė su kojom ir pusgyvį 
išmetė laukan tyčiodamos, 
kad gal dabar eiti skųstis 
kur nori. Žmogelis išgulėjo 
porą nedėlių ir dabar nors ir 
gano vėl arklius, bet skun
džias, kad šone esą kaulai 
aplaužyti, nes baisiai gelia.

Skųsties niekur neėjo, 
abejodams ar „padarys ką to
kiam magnatui”, opralaimė-! 
jus bylą būtų amžina uba
gystė, nes pinigų uždirbtų 
grapas už kelis metus neuž
moka, o čia reiktų išsižadėti 
ir vienutinio pasilko — paso
dintų bulbelių..

Kitą žmogų, f Urmoną, už 
kokią ten kaltę užsimojo rėžt 
su lazda, bet šis pabėgo grą-; 
siūdamas keršiai ąs, o grapas; 
iš revolverio šovė į jį du kar
tu, bet nepataikė. — Pir
miau ne viena lazda sulužo 
ant „karnų” nugaros, bet da
bar užsipuola tik lėtesnius, i 
nes kiti nemaloniai ima ture 
ties. Grapas užtai kaltina 
apšvietimą (emancypacyę 
chlopū*’) ir nekenčia mųsų 
laikraščių, sėtojų tokio nepa
klusnumo... Nebegalėdamas 
mušties, pasigauna nors rėk
smų, net baisu ir klausyties: 
darbininkai skpstosi po pa
šalius, kai nuo perkūno. Ir 
geriausi darbininkai čia per 
stoja „ščirai” dirbti, nes po
nas bereikalo rėkia ir algų 
nemoka. Dvaras baigia griū 
ti; be paločiaus ir korietiny- 
čios visi budinkai be stogų, 
be langų.

_ •/uoto* Kartui.

Iš Muravjovo gadynes.
Kornilovas, kuratorius Vilniaus mok

slo apielinkės nuo 1864 iki 1868 m., dide
lis „obrusitelis” ir šalininkas Muravjovo 
sistemos, surinko apščiai visokių urėdiškų 
ir privatiškų žinių, daugiausiai iš anos bai
sios Muravjovo gadynės ir tos žinios nese
niai tapo apgarsintos. Tarp kitko J. Kor- 
nilov paduoda gana akyvas, plačiaus da 
neapgarsėjusias, žinias apie uždraudimą 
lietuviškos spaudos, apie vyskupo Valan- 
čausko darbus, apie bandymus įbrukti lie
tuviams pravoslaviją ir maskolystę etc.

Sutrumpinęs paduodu čion akyvesnias 
iš tos knygos ištraukas.

Paimkim dalyką apie įvedimą masko
liškų litarų į lietuviškas knygas. Tai atsi
tiko anot Kornilovo tokiu budu:

„Vasario uiėn. I864 m. inspektorius 
kliasų Auditorinės mokyklos Juškevičius, 
žemaitis, gimęs Kauno gub., patyręs, kad 
aš paskirtas kuratorium Vilniaus mokslo 
apielinkės, parodė man rankraštį savo ru
siškai .žemaitiškos gramatikos, kuri j žemai
tiški žodžiai parašyti lotyniškomis litaro- 
mis. Žinodamas, kad daugumas maskolių 
mokintojų pradinių mokyklų nepažįsta tų 
litarų, aš prašiau Juškevičiaus, ar negalė
tų jisai pritaikint prie žemaitiškos kalbos 
maskoliškas litaras? Juškevičius pripažino, 
kad toks užmanymas yra visai galimas ir 
naudyngas maskoliams ir žemaičiams ir ap
siėmė ji išpyldyt. Už kelių dienų jisai at
nešė man parodyt keletą rašytų laiškelių 
savo gramatikos su žemaitiškais žodžiais, 
parašytais maskoliškomis litaromis; da ji
sai prašė manęs priimt ji ant tarnystos Į 
Kauno guberniją, apsiimdamas sutaisyti ir 
atspaudinti savo maskoliškai-žemaitišką 
gramatiką ir pasiskaitymui knygą pradi
nėms mokykloms.

Pribuvęs ant tarnystes į Vilnių 1864 
m., aš perstačiau M. N. Muravjovui Juške- 
vyčias rankraščius; Muravjovas pagyrė už
manymą ir darbą Juškevyčiaus, bet neno
rėjo priimt jį ant tarnystos į Kauno guber
niją, kur tikras jo brolis tarnavo kunigu ir 
žinomas buvo kaipo katalikas-fanatikas. 
Muravjovui leidus, aš parašiau Juškęvy- 
čiui, kad atvažiuotų į Vilnių ir užsiimtų su- 
taisymu maskoliškai-žemaitiškos gramati
kos ir pasiskaitymo knygos; bet Juškevi
čius ant to nesutiko, ir tokiu būdu tasai 
dalykas nei>sipyldė.

Nekuriam laikui praėjus, Muravjovas 
gavo iš Varšavos laišką nuo N. A. Miliuti- 
no, kad lektorius Varšavos Viršiausios Iš
kalos*) Mikutskis apsiima sutaisyti ir spau
danti žemaitiškus lementorius ir knygas 
pradinėms mokykloms maskoliškomis lita
romis. Susitaikius Muravjovui su Miliūnu, 
Mikulskis atvvko tam tikslui i Vilnių, kur 
buvo padaryta tum tikra komisija iš šių 
ypatų: 1. žemaitiškų knygų cenzoriaus, 
Protojerėjaus Petkevyčiaus, lietuvio iš gi
mimo, 2 Mikutskio, teiposgi žemaičio, 3. 
mokintojo vienos Kauno mokyklos, žemai
čio Ivinskio, 4. vieniutėlio*visam šiaur va
kariniame krašte maskoliaus, gerai mokan
čio žemaitišką kalbą. buvusiojo mokintojo 
Krečinsko.

Pirma maskoliškai-žemaitiška knyga 
„Abėcėlė lietuviškai-rusiška” [rusiškoms 
raidėms] buvo atspausta Vilniuje 1865 m., 
bene 6000 ekzempliorių. Iš jų 100g ekzem- 
vliorių buvo palikta Vilniaus pradedamų
jų mokyklų direkcijoj, 5000-gi ekzemplio
rių nusiųsta į Kauno direkciją. Už kokių 
dviejų dienų aš gavau nuo mitropolito Juo
zapo Siemiaškos laišką kunigo Petkevy
čiaus, kuriame šisai rodo, jog patalpinta 
me anoj Abėcėlėj straipsnyje Mikutskio po 
po vardu ,.Krikštijimas maskolių tautos 
prie šventojo Vladimiro” pasakyta, kad 
Vladimiras ir maskolių tauta priėmė „gre- 
kišką vierą.”. ? Kadangi ž<xlžiai „grekiška 
viera” panašus pagal ištarimą „griešna vie
ra”. tai Petkevyčius išreiškia savo prisibi- 
jojimą, kad kunigai nepasinaudotų tokiu 
panašumu žodžių ir neimtų drumsti pras
tiems tamsiems žmonėms galvas. Jisai ro- 
dijo permainyti žodžius „grekiška viera’’ 
ant žodžių „krikščioniška viera”. Mikut- 
skis apie tai patyręs baisiai persigando 
ir mislijo, kad jį į Sibyrą nugabęs , bet jo 
dalykas tas laimingai pasibaigė. Iš prisa
kymo Muravjovo visuose 6000 ekzemplio
rių „Abėcėlės” buvo išpiauti tapai su ne
lemtu žodžiu „grekiškas” ir [lipinti kiti 
naujai atspausti su žodžiais „krikščioniš
ką tikėjimą” (žinoma, su maskoliškomis li
taromis). .. .

„Grįždamas prie dalyko apie spaudi- 
nimą žemaitiškų knygų maskoliškomis lita
romis, paminėsiu da vieną labai svarbų da
lyką: visos šios knygos (Rusiškai-lietuviš- 
kas ka’endorius ant 1867 metų. Kantičkos, 
Evangelijos, Senas aukso atltorius, trum-

*) Taip vadino universitetą.

pas katekizmas [rusiškoms raidėms] — vis 
darbai Krečinskio K.) buvo peržiūrėtos ir 
girtos žinomo katalik-fauatiko žemaičių vy
skupo Motiejaus Valančausko, kursai ant 
visų šitų knygų parašė daleidimą jas spau- 
dinti ir savo pravardę žemaitiškai-maskoli- 
škomis litaromis. (pp 253—256.)

Toliaus ant pusi. 378 ir 379 atsdaus 
dintas prisakymas Vilniaus general-guber- 
natoriaus Fon-Kaufmano I apie visišką už
gynimą lotyniškų litarų lietuviškose kny
gose.

Iš to matyt, kad Muravjovas tiktai žo 
džiu įsakęs Vilniaus cenzūros komitetui 
neleist spaudiuti lietuviškų ir latviškų kny
gų kitaip, kaip maskoliškomis litaaomis. 
Fon-Kaufmanas-gi šiuo prisakymu (duotų 
6 d. Rugsėjo 1865 m. po Nr. 96) išginė 
aut visados [?] ir lietuviškas raides.

Sitai da vienas, gana juokiugas pasiel- 
gimys Kaufmano: apvažiuodamas Kauno 
guberniją 1865 m., jisai užkliuvo į kaimą 
Devaltavą, kur užėjo į mokyklą , ekzame- 
nuodamas vaikus paklausė kunigo moki
nančio tikėjimo dalykų, kokia kalba išgul- 
domas tasai mokslas. Kunigas pasakė, kad 
jisai mokina maldas ir trumpai katekzimą 
lietuviškai, ir parodė seną lietuvišką kny
gelę, pagal kurią jisai mokino; knygelė 
buvo lenkiškomis litaromis spausta. Gene 
ral guberuaiorius ant tų pėdų sudraskė tą 
lietuvišką knygelę ir ’|>aliepė lietuviškai 
mokint vaikus tik maldas, katekilmą-gi iš- 
guldinėt tik išmokus vaikams maskoliškai 
ir tai būtinai maskoliškai.

Nžbaigdamas apie maskoliškai lietuvi
škas knygas semiu iš tos pačios knygos šiek 
-tiek statistikos, kaip ėjosi lietuviškoms 
knygoms Vilniuje da prieš išginimą loty
niškų litarų.

Nuo 1854 iki 1865 m., t. y: per 11 me
tų Vilniuj buvo atspausta 171 lietuviška 
knyga, maskoliškų gi per tą patį laiką tik 
152, lenkiškų—865; lietuviškos daugiau
siai spaudinosi pas Zavadskį.. Tūlas Kali
nas, buvęs mokyklų inspektorius, paduoda 
skaičių mokinių-lietuvių Kauo gub. 4 gim
nazijose ir vienoj progimnazijoj—išviso jo
se 1864 m. buvo mokinių 820, ukiškos-gi 
luomos [lietuvių]—267; Vilniaus-gi guber- 
nijos gimnazijose tuomet neradęs nė vieno 
lietuvio. Iš to aišku, kad lietuviai tada ga
na sparčiai griebėsi prie mokslo 
ir prie knygų.

Apie vyskupą Valančauską yra tos ži
nios, kurias suteikia popas Autananas Pet
kevyčius. Jisai buvo katalikų kunigu, pas- 
kiaus, priėmęs pravoslaviją, pastojo popu 
prie Vilniaus katedrinio soboro, nuo 1851 
m. buvo cenzorium lietuviškų knygų, pas- 
kiaus prigulėjo prie komisijos sutaisymui 
lietuviškų knygų su maskoliškomis litaro
mis. Jam, pasak nekurio Dūlino, priguli 
vertimas i lietuvišką kalbą „Įstatymų Ale
ksandro II, patvirtintų 19 d. Vasario mėn. 
1861 m. apie valščionis išėjusius iš vargin
go padėjimo,” bet nekurie pripažįsta, kad 
tai yra darbas Ivinskio- Popas Petkevyčius 
kaipo persi vertelis, visuose savo darbuose 
pasirodo baisiu obrusiteliu ir pravoslavu.

Paklausykime dabar, ką jis rašo apie 
Vyskupą Valančauską, danešdamas apie jo 
,. neištikimumą”.

„Gerai peržiūrėjęs visas dvasiškas ir 
maldinės knygas ir rankraščius, jagirtus 
vyskupo Valančausko, neradau—sako jis- 

1 nė vienoj ciecoriaus vardo.
1855 m. atsiųstame general-gubenato- 

riaus rąnkraštyje kunigo Skrodskio „Tru
mpas katekizmas” poprs Petkevyčius ra
do rašalu užlietus vyskupo Valančausko 
tokius dalykus, uuo kurių jam (cenzoriui) 
plaukai ant galvos pasišiaušė. Mat išguldy
me ketvirtojo „Dešimties Dievo prisaky
mų” kun. Skrodzkis buvo parašęs šiteip: 
„Visi tie nusideda, kurie neklauso ir ne- 
guodoja Dievobaimingiausio ir Pat va Ida n- 
čio Viešpaties Ciecoriaus, Jojo prisakymus 
niekina, prieš Jį maištą kelia. Jįjį keikia, 
myrio jam geidžia, ant Jojo puri ja. už Jį 
nesimeldžia, Jojo neklausydami nepyldo.” 
Toliaus kun. Skrodzkio buvo rašyta apie 
paklusnumą tarnų savo [>onams, kad nusi
deda prieš tą prisakymą tie, ,. kurie savo 

• ponų ir jų vietininkų neguodoja ir neklau
so , juos skriaudžia, keikia, pikto jiems 
geidžia ir nesimeldžia už juos.” Abejas ši
tas citatas užteptas vysk. Valančausko Pet- 
kevyčiui pasisekė, nore ir nelengvai, per
skaityti. Popas Petkevyčius apie tokius 
„neblagonadežnus” darbus Valančausko 
tuojaus danešęs augštesneijai valdžiai, bet 
kuo tas pasibaigė, jisai iki šiol (1866m.)ne- 

| žinąs.
Iš tolymesnio danešimo popo Petkevy

čiaus matome, kad vys- Valančauskas, duo
damas kunigams, t. y. prorogatas, kuriose 
iškaityta esti sunkesni nusidėjimai, iš ko
kių patįs kunigai negali per išpažintį išrišt 
žmonių, negu tik valandoj myrio......

1 (Toliaiu bus.)

KELEIVIS

Oi plėtės, plėtės.
Bujojo, skėtės

Pirma kuopa Al-es-es-a*) 
Gražioj vienybėj’, - 
Šventoj ramybėj

Spėriai žengė į progresą. 
Oi veikė, veikė, 
Teip kaip ir reikia

Nebaręs, nesikumščiavo, 
Kol apšviestūnai, 
Mokslo galiūnai

Toj kuopoj nevadovavo. 
Bet kad galingi 
Vadai mokslingi

Kuopą už vadžių nutvėrė— 
Nesutikimų, 
Vaidų šmeižimų,

Kerštų gelmė atsivėrė. 
Oi spiečia, spiečia 
Pliiladelpliiečiai, 

j Dūzgia kaip avily bitės,
Bet nieko gero 
Jau nepadaro— 

Visiems jų vaidai matytis, 
„Oi skyla, sk-ylo!” 
Jau riksmas kyla.— 

Pirmoji kuopa teip šaukia, 
Mat vieną pusę. 
Kaip voras musę, 

Bernotas su Dubu traukia.
O likusioji 
Narsiai kovoja

Prieš atsiskyrėlių galę.— 
Net sugalvota 
Dubą. Bernote

N’ileist į mitingų salę. 
Oi Stirbis, Stirbis, 
Nors nusidirbęs

Nusvyrė Bernotui klubą, 
Kad šis atėjo 
Ir lįst norėjo

Į kuopos mitingo stubą... .

Bernotas šlubas, — 
Išbėgo Dubas— 

Nėr kam kovon kuopą vesti.
Tai laikas būtų 
Vaidams pražūti, 

Barnius ir kerštus pamesti.
Juk gėda, gėda.
Kad tarpe sėda

X

Šmėkla, ką santaiką griauja. 
Kad mus drasunai

** «

Ir apšviestūnai
Prieš vienas antrą kariauja. 

Ar jau nežinot 
Kad pats ketinot

Vien tik už darbininkus stoti, 
Prieš prispaudėjus 
Vargšų skriaudėjus

Ranka į ranką kovoti{ 
Dabar ką darot? 
Tarp savęs varot

Peštynes nereikalingas: 
Griujat ramybę, 
Ardot vienybę,

O pasekmės tos pragaištin
gos.

i Febe.
*) 1—ji kuopa L. S, S. A. Phi- 
ladelphia, Pa.

Gerai išaiškino.
— Pasakyk, tėtuši, kodėl 

visos silkės yra teip sūrios?— 
klausia ūkininko sūnūs.

— Todėl, Petruk, kad jos 
gyvena sūriam marių vande
nyj—aiškina tėvas.

— Sūriam marių vande
nyj?. . Tai nuo ko tas marių 
vanduo yra sūrūs? — klausia 
sūnus toliaus.

j — Nuo silkių—sako tėvas.

„RAISTAS” („The Jungle”)

Garsingoj: knyga, išėjo lietuviškoje kalboje, kuri 
parašyta vieno iš geriausių Amerikos raštininku P. U. 
Sinclair’o, versta iš angliško originalo.

Raistas teip žingeidi ir visoj pasaulėj reikalauja
ma, kad jau išverta į 18 visokių kalbų. Mums tuom aky- 
vesnė, kaip Amerikonas aprašo lietuvius, nuo išlipimo iš 
laivo ir visą gyvenimą Amerikoje kaip zerkole—perstato.

Perskaitęs Raistą, geriaus pažinsi Amerikos gyve
nimą. ne kaip daug metų čia gyvenęs,ir visų suktybių pa
slaptis: atrasi, kaip padaro apgavikai didelius pinigus 
er įvairių žingridž’ų dalykų. Daug kytrumo yra toj kny
goj.

Raistas aiškiai parodo, kaip kapitalistai barbariškai 
apgaudinėja darbininkus, kaip sužaga jų moteris, suar
do šeimynų gyvenimą, nustumia į paleisuvystę ir 1.1.

Kaistas didelė knyga dabar prekiuoja tik 1 dol.
Siunčiant pinigus adrisuot:

J. NAUJOKAS,
Mitdison Sq. Sta- te 1S9, New York lity, V Y.

Kas važiuoja Lietuvon!

Šiądien atsidarė naujas kursas. Prekės nužemintos iki 21 dolerio j>er 
vandenį Kas mano važiuot į Lietuvą, tai dabar geriausia proga. Šif- 
kortės pigios, oras šiltas, per vandenį važiuot labai smagu. Skubinkit, 
nes neužilgo prekės vėl pakils. Važiuodamas į Lietuvą arba norėdamas ką 
partraukti ir reikalaudamas šifkoreią visuomet kreipkitės į „KELEIVIO” 
redakcija pas:

A. ZVINCILA.
28 Broadvvav,

MOTERIS IR MERGINOS!
X

Siuomi jums pranešu, 
kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.; prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

Ona Baronaičiutė,
303 XV. 4-th st •

So. Boston, Mass.

Gera proga
Įgyti sau šeimynišką na

mą, pirmos kliasos padėjime 
ir susidedantį iš 9 ruimų. Są
lygos labai lengvos. Atsišau- 
kit:

Ąnnie J. Meany, 
43 Sixth st-

South Boston.

Ant pardavimo.
Pigiai parsinuoda jau se

na lietuviška groserne, tan
kiai apgyventoj lietuviais vie
toj ir hiz gerai išdirbtas. 
Prekės parsiduoda už grynus 
pinigus, ne ant kredito. Prie- 
žasti s pard a vinuv—i švaži uo j n 
Lietuvon. Atsišaukite į „Ke
leivio” redakciją.

SS

Pajieškojimai.

Pajieškau savo vyro Pran
ciškaus Vyturio. Vadinamo 
teipgi Kazlaucku: paeina iš 
Kauno gub. ir pavieto, Sta
kių parap., Kibartų kaimo, 5 
metai kaip Amerikoje, gyve
no New Havene, Conn., išva
žiavo iš namų sirgdamas 22 d 
pereito mėne-io. Jis yra 30 
metų amžiaus, 6 pėdų augš- 
čio juodbruvas, juodais plau
kais, mažais ūseliais. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Ona Vyturienė,
103 Ja mes St.. New Haven, 
f-g Conn.

Pajieškau savo pusbrolių: 
Kazimiero ir Jono Pavelų; se
niau gyveno Plymouth’e, Pa., 
o dabar nežinau. Pajieškau 
teipgi savo kūmo. Krano Ra
dzevičiaus. Jie patįs ar kas 
kitas teiksis pranešti ant šito
kio adreso:

Joe Davidovich,
Box 38,
Helvetia, Pa.

laivakortes

$21.00

So. Boston, Mass.
Pajieškau Juozapo Eitučio. 

Paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav. Jei kas apie jį ži
no, meldžiu pranešti ant že- 
miaus paduoto adreso. Turiu 
pas jį labai svarbų reikalą.

Autanas Bertutis,
594 W. Harrison st., 

Chicago. III.

Redakcijos atsakimai.

Cesna i. Koresponde nei j a 
netilps, nes nieko svarbaus 
joje nėra; lietuvių tamsumas 
ir girtuoklybė—tai ne nauje- 
na.

J. Savage. Apietamistos 
korespondenciją męs nieko 
neatsimenam. Jeigu męs ją bū
tumėm gavę ir negalėtumėm 
talpinti, tai būtumėm davę 
atsakimą per laikraštį, bet 
jeigu tamista nematei nė til- 
pusios korespondencijos, nė 
atsakymo, tai reiškia, kad 
redakcija jos negavo.

Namas ant pardavi
mo.

Parsiduoda puikus namas 
ant 3 familijų labai pigiai. 
Norintiejie gali paimti ant 
išmokesčio už mažą įmokėji- 
mą. Atsišaukit į „Keleivio“ 
redakciją 28 Broadvvay So. 
Boston, Mass. [cg]

Ant pardavimo!
Kas turi pinigų, geriau

siai nusipirkti namą. Geras 
namas atneša daugiau nau
dos, negu koks nors biznis. 
Dabar *gera proga nupirkti 
namą, kuris y parsiduoda už 
$3 800, susideda iš 13 ruimų 
ir padalytas ant 3 šeimynų; 
geroj vietoj ir tuščias niekad 
nestovi. Dėl informacijos at
sišaukit į „Keleivio” redakci
ją: 28 Broadway, So. Boston

NAUJA DAINŲ

KNYGA.
Dabar išėjo iš spaudos nau

ja dainų knyga, kurioj tel
pa naujausios, dar niekur 
nespauzdintos visokio turinio 
dainos. Lietuviškoj kalboj 
tokios knygos dar nebuvo: jo
je galima rasti visokių dainų: 
juokingų, moksliškų, darbi
ninkiškų, revoliucijoniškų, ' 
meiliškų ir 1.1. 126 pusi, kaš
tuoja tik 50 c. Galima gau
ti „ Keleivio’’ redakcijoje,

28 Broadway, So. Boston,
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APTIEK#

gydysim visa menesi

njusu

vithout operai ion 
I. • •• ‘

oiher phvsiciaąis

Metma antspauda garantuoja cigarus

jboSlOh, AiaSS

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parinenter St.

Vhok'u.' ’i.-i-i gy
» i !>t' .m.:.g.U-

..-..i:. A -.r. .■^BSSBk'
stok pas mane i į^įz 
t repais i vir;ų tik ~'CB

kit :«;.-. e. ą:
mano <tur. g bal- l

■tr.s arba telefoną \ 
duok ;o aš atesiu, 
Ofiso valandos
NuoOiki 11 ryte

' nuo 1 iki’1 ;r G.ikl
~8 vakare. Telephone 1967—3 Ric.<mond

Viską parduodam už sa -o kainas -be 
uždarbio. Isparduodam moverjikus ir 
vyriškus drabužius, lagaminus, skrynias 
marškinius, bruslotus ir tt Ateik pažiū
rėt. o persitikrinsi. . , _ - .

...t. -,i ...‘kvienam, kuris 
nereikės1 mokėti

. :i i

LIETI \ IV l’Z EIGA

OH APLIK A

į-.

ir pavietuos 

redakciją. Kaina tiktai 3'x*.
•.. 11 » .........  s

TEMYKITE!
klausia moteriškų ski eile

lių są.krova,
Bšu visom savo servr.m 1. i.tvi:. ir 
ivaitėm kad pertraukia.. :.:... a..
M> -moti-r.šk;. «■................., '
tikti guli pagal savo norą, 
ri per rėdą u pa p uosi mus ir pertaisau 
Į kuopuikiausiai už’pr.eiūaitiIaiitsiJt 
k Todėl meldžiu seserų kreipim ai 
panę. Patarnavimas pirmos kliasos 
[guodone

Miss. S Gaievtsky 
j5 Brtradvvafy So Boston *>ass

TEISINGIAUSIA ir geriausia
Aptieka

Sutaisome Recept us 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. MDl. kibk AS.

8a\ minkąs
Edvardas Daly

2 W Broadvvay kamšąs .Ųor,- 
cheeter avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs per espresą gyduoles! prsiusim

Y ii d rzejenski
, ,___

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Womans Medical 

College Balti nore M. D.
Pasekmingai' atlieka’savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gvdoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay ir 
264 E >t., kampas Boven st.

So Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei ne 
vienoj, tai kitoj iš minėtu vietų 
visada galit rasti.

- 1 ’ ; £... ,t . .. - t „u ..
Žemiams atspausdintas kuponas duos jums tiesą gydy

tiems {>rr menesį už dyką su gydolėms, jeigu apeisite . iki 31 
, RugpjiK-io. , - ,

: Jeigu kastnentirėtų-iš1 to Idipotoo paarriaudot, gali jį atnešt i iškirpę* --kas. -k-i - - 
tas. in perstatyti. Bostono Uliniuos .daktarams bile kokia dieną:.;at nešėjas 1 
bps gydomas su visoms reikalingoms gydol.ms už. dyką. f

Bet tas bus tik trumpą laiką, pakol Boston Uliniu turės visus. paųijentus; 
kurie galės būti prižiūrėti. Todėl paskui kuponai bus aprybuoti tiems, kurie

■ ’ : -t : . : . : i'..,::....
ateis’ pirm 31 Rugpjūčio.

Yra tai viena iš geriausių 
fotografiškii studijų ir se
niausia ištaiga So. Bosi o te. 
- Jisai daro gražiausius pa- 

veikslus u” zenfif*{Vrė£ę. ° 

Paveikslai vestuvių, arba 
iąojsių gr-upiy. vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassili.Jo jėtudįja Įrengta 
sii puikiąusiojn pritaisomv 
tarpe .kurių yra ir Oristo ELe- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų, vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus y vairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

, Iš mažų fofogtfijų padaro 
dideli paveikslą, krejon ar‘a- 
liejini labai gražiai.

Cassills Portrait Studio

376 Broadvvay,•t 7

So. Boston. Mass

M. Galjvan&Co
J . . • « *» 1* • • A

Uzlaiho geriausio
• - r- - * I - - - -■*»

Eliaus Vyno, LikiuriiĮ i 
Cigarų. -- 

Pasdavinjas šeimy n^rų,
Speciali; k t mas.. j . t ..., . ,

366 Second So. Boston. Mass-r r-

Menesio kuponas dykai.
Šitas kifĮiotias Įgaliuoja a t nešėją prie vieno 

menesio gydymosi, su visoms reikalingoms gy- , 
duolėms, laike kurso, DYKAI, jeigu bus per- 
statytas Bostono Clinico daktarams, 175 T re- : 
niont št. iki 31 d. Rugpjūčio. • ,■ • ■ ; :

šitoj knygoj rasite visokių ligų vdr.li.< -s - c irl pp jis greičiausia galima pergalėti, aprašyta vyru
ir moterų visokios ir lytiškos uast krečiamus paslaptingos liuos. s į ,s t .... ;

v J • C, -i ■ .- gasjąptis. ,:v ideryriaųt žinybinio lytiško gyvenimo susiiuo-
YduOVHS ID dveikaia ........ .- i. ‘ulmingu. Lygtaidaug (jaaaoEuiiLa jaunimut.

kad per lytišką išdykumą nepaaigadyrų, nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveikatos,
Kiekvienas skyrius kitos km įjos yra ž. .• .<.>■■: err.j męs rt>Uijąpe skaityti apie Dispepsiją, Reumatizmą,

Plaučių ligas, Širdies ir lukštu. Kepenų, visokias t iru ir Moterų ligas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas ve 
mas, tegul pasiskubina tą knygą. „VADOVAS Į SVElivATĄ'* pars'itraukai/nes netrukiis ir ši paskutinė spauda Rirp 
3 milijonų lietuvių tuojaus išsisklaidys. .-Ta \uągą renkaLįi’įtt turėj kiekvienoj šeimynoj ir pa\ionioms y paloms.

NORS PASKUTINĖS LAIOOS DAUG TŪKSTANČIU EGZEMPLIORIŲ AiSPAUSTA IR TA KN.YGA KAŠTUOJA 45 CENTUS, 
liet kad ji išduota visuomenei, tai kiekvienas apturės ją, doyztnai, K,,r's t'k atsiųs 10 centu markėms už pri- 
siuutiuia ir savo aiškiai parašytą adresą .. VADOVAS Į SVEIKATĄ” gaus (tą knygą), kuri jau daug gytasėių 

išgelbėjo? ir gero padarė; už tai j i’ir nandimta v sietu*.

visada adresuot- Rašyk tuojaus. kadangi ir 'srta paskutine laida netrukus išisbaigs. 

The Collins New York Medical Institute, 
140 W. 34 st^ - ‘ 1 New York, N. Y.

Su-daut} svarbių, naujausiu aprašymą, apitnafltt reikalinętausiu. dalykus, kurie suteikia sveikatų ir laimę!

SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C; COLLINS. naujausia jos dababartine laida, su 
daug pridėjimu ir išaiškinimu apie visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergeti. 
išsigydyti ir akyvu paslaptybių žmogaus gyvenime, kaip ir pastoti laimingu: pripildyta 
padidinant su viršum 200 lapu kitu DAKTARU SPECIALISTU. COLLINS NEW YORK 

MEDICAL INSTITUTO ir išteista. ■

Ątsimik ir nemirszk!

ien. Netlėlioms ūmo Jo iki 12 po pietų.

158 Marrimack St.
• ■■ ■ ' Seniai-WiRiam<>s Revoliucijos Giesmės šu gimtomis, prirengtos vyrų 

' 1 dviejų. * trijų'fr'keturių balsų, jau išėjo iš spaudos. Visi lietuviški ch«>tai 

..... ypatos tą.knvgą jau gali gauti kreipeuties Į Keleivio”

< t I .r i I r».-n . — .. i t , w - •» ’%• ***■ ~ •
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