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VISOKIGSZINIOS
IŠ RUSIJOS.

Ne Burcevo buvo tai nuo
pelnai.

Burcevas pagarsėjo visam 
pasaulije susekimu tarpe re- 
voliucijonieriŲ cariškų šnipų. 
Jis apgarsino šnipais net to
kius revoliucijonierius, kaip 
Azevas, Hartingas, Landen- 
senas, Žutčenko, Serebriako- 
va ir daugeli kity, prieš ku
riuos revoliucijonieriai gal
vas lenkdavo. Ir pasirodė, 
kad ištikryjy jie buvo šni
pais. Burcevas pagarsėjo, 
kaipo viskažinantis genijus.

Bet dabar pasirodo, kad 
tai ne Burcevo buvo nuopel
nai. Štai vokiečiy “Rhein 
Zeit”. praneša, kad buvęs Mas
kvos, o vėliaus Lenkijos polici
jos viršininkas Menšikov pa
metė valdžios tarnystę ir išva
žiavo užsienin. Tarnaudamas 
valdžiai per ištisus 20 metų jis 
rinko medegą revoliucijai. 
Kadangi per jo rankas ėjo 
įvairus slapti dalykai, jis ė- 
mė nuo jy nuorašus ir rūpes
tingai saugojo, kad paskui 
iškelti slaptus valdžios pienus 
j aikštę. Jis nurodė Burce- 
vui ir Azevą, nurodė Hartin- 
gą, Žutčenką ir kitus “revo
liucijonierius,” kad tai val
džios apmokami šnipai. Jis 
nurodė tai per laišką, kurį 
1905 m. 25 d. rugpiučio nu
siuntė per ištikimą teroristą; 
per pačtą tokį laišką siųsti 
bijojo, kad valdžia nesusek
tų.

Menšikovas buvo labai at
sargus žmogus. Bijodamas, 
kad kartais nepatektu su sa
vo darbais j valdžios nagus, 
jis visados nešiojosi rankovėj 
bonkutę stipriy nuody.

Kaip “Rhein Zeit”. prane
ša, Menšikovas išgabenęs j 
užsienį kelis šimtus svary į- 
vairių rankrsčių ir dokumenty 
kurie dabar visi bus atspauz- 
dinti. Taigi ir vėl bus triukš
mas.

Žydo išradimas—niekai.
D-ras Ehrlich iš Frankfur- 

to-ant-Meino išrado stebuk
lingą vaistą gydymui vienos 
iš pavojingiausiy lytišky Il
gy. Bandymai jau parodė, 
kad net labai užsisenėjus li
ga greitai išeina ir netekęs 
jau vilties žmogus lieka svei
kas ant visados,

Tą išradimą Ehrlich pava
dino “Hata 606”, nes tą pa
dėjęs jam išrasti vienas ja- 
pony daktars Sachačizo Hata.

Tas vaistas likos pripažintu 
visy tos rūšies specijalisty ir 
įvestas net į daugelį Rusijos 
ligonbučiy.

Bet Odesos policmeisteris 
užgynė tuos vaistus miesto 
ligonbutyj vartoti. Mat, jis 
išrado, kad profesorius Ehr

ŽINIliSIS VISUR.
Chinijoj įsteigta senatas.
Pekinas. — Spalių 3 d. 

tuomlaikinis Chinijos valdo
mas Chun atidarė karališkajį 
senatą. Nuo tos dienos Chi
nijoj prasideda nauja era. 
Chinija eina jau Prie parlia- 
mentariškos valdžios.

Kol bus pastatytas parlia- 
mentariškas rūmas, senato 
posėdžiai bus laikomi tiesy 
mokykloj.

Kunigaikštis Chun savo 
prakalboj pasakė, kad įstei
gimas senato užganėdins 
žmonių reikalavimus.

Lokautas 130,000 darbi
ninkų.

Manchester, Anglija. — 
Medvilnės verptuvių savi
ninkų sąjunga nutarė išmes
ti 130,000 darbininkų ir spa
lių 1 d. uždarė 700 dirbtu
vių.

Šis lokautas yra kapitalis
tų kerštu. Mat, iš Ferno 
dirbtuvės anuomet likos iš
mestas darbininkas George 
Howe, kuris pagal unijos nu
tarimą nenorėjo valyt savo 
mašinos. Užveizda už tai 
užpyko ir darbininką išvarė. 
Už išvarytą tuojaus užstojo 
visa unija ir prasidėjo tarp 
darbininky ir kapitalistų gin
čai. Kapitalistai tuomi įsi
žeidė ir tūkstančius darbinin
kų išmetė ant gatvių.

Tegul gi dabar musy ku
nigėliai, kurie taip priešingi 
socijalizmui, paaiškina, kas 
darbininkams tokiam atsiti
kime daryti? 0 jei fabrikos 
prigulėtų žmonėms, keliatas 
plutokraty negalėtų jas už- 
daryt.
Orlaivininko brolis gauna 

$10,000 dovanų.
Paryžius.—Anądien orlai- 

vininkas Chavez perlėkė per 
Alpų kalnus, ko ligšiol nė 
vienas da nedrįso ir neban
dė padaryt. Kaip žinoma, 
ant ty kalnų viešpatauja am
žina žiema. Todėl orlaivi- 
ninkas taip ’sušalo, kad lei- 
džianties žemėn nebegalėjo 
mašinos atsakančiai valdyt 
ir nupuolė. Puldamas taip 
susimušė, kad po keliy die
nų ir mirė. Bet už jo drąsą 
ir atsižvmėjimą avijacijos 
komitetas pripažino $10,000 
dovany, kurias atiduota mi
rusiojo broliui.

25 mirė nuo choleros.
Neapolis, Spaliy 1 d.—Bė

gije 24 valandy 25 žmonės 
mirė nuo choleros, o 40 su- 
viršum apsirgo. Iš tos prie
žasties iš uosty neišleidžia
mi laivai, viešbučiai ištuštė
jo, o ligonbučiai prisipildė.

Kariumenė eina su dakta
rais ir atiminėja iš žmoniy 
susirgusius.

Ta baisi plėga kaip tyčia

lich, tu vaisty išradėjas, yra 
žydas, todėl, žinoma... žuli- 
kas ir jo išradimas—niekai.

Kalbama, kad policmeiste
ris imsiąs sifilitikųs gydyt 
“tikrųjų rūsy” vaistais, bū
tent—kančium ir lazda. Ži
noma, kad tai sveikiausias 
vaistas, o ypač kitataučiams.

Suėmė anarchistų susi
rinkimą.

Maskva.—Šiomis dienomis 
policija čia areštavo slaptą 
anarchistų susirinkimą. Bu
vo suimti 15 žmonės, apie 30 
bombų ir 100 revolverių. Prie 
to da atimta nuo jy 2,000 rb. 
pinigu. Iš atrasty ten pat 
dokumenty policija dasekė, 
kad tie pinigai buvo išplėšti 
per ginkluotą užpuolimą iš 
valdiškos įstaigos.

Policija spėja, kad dabar 
anarchistai rengė užpuolimą 
ant Maskvos centralinės kra- 
sos, ir kad tam tikslui buvo 
pagamintos tos bombos ir re
volveriai.

Ar policija iškošė ką nors 
iš suimtųjų, sunku sužinot, 
nes viskas laikoma paslaptij.
Vėl išplėšė 30,000 rublių.
Tiflisas.—Anot patarlės— 

kur trumpa, ten ir trūksta. 
Taip yra ir su rusiška val
džia. Šalis jau eina prie ban- 
kruto, pinigy mažai, ir tuos 
pačius valdininkai vagia, o 
kas lieka da nuo valdininkų, 
tą atima revoliucijonieriai.

Štai anądien traukiniui ei
nant iš Berdensko trįs apsi
ginklavę vyrai užpuolė ant 
Peterburgo tarptautiškojo 
banko iždininko ir atėmė 30 
tūkstančių rubliy. Paskui 
traukinį sustabdė ir pabėgo. 
Tolstojus nepriima dovanų.

Korespondentas dienraš
čio “Daily Mail” iš Peter
burgo praneša, kad grovui 
Tolstojui buvo pasiūlyta No
belio dovana už jo nuopelnus 
žmonijos labui. Tolstojus 
atsisakė tą dovaną priimti, o 

> patarė geriau atiduoti ją re- 
! igijinei “duchobory” sektai, 
i kun su atsidavimu kariauja 
prieš militarizmą ir skelbia 
visasvietinę sątaiką ant že
mės.

• Nobelio dovanos kas me
tai skiriamos penkioms ypa- 
toms, kurios daugiausiai pa
darė naudos šiose mokslo 
šakose: fizikoj, chemijoj, fi- 
zioliogijoj, ideališkoj litera
tūroj ir kas daugiau nuveikė 
skelbime visasvietinės santai
kos. Pinigai toms dovanoms i- 
mami iš tam tikro fondo meti- 
niy procenty. » Tą fondą į- 
steigė vienas švedy mokslin
čius, vardu Nobel, išradėjas 
dinamito ir daugelio kity 
eksplioduojančiy medegy. 
Fondas susideda iš $9,200,- 
000 ir tie pinigai yra nepa
judinami. Dovanos dalija
mos visiems lygios. Ketu
rias iš jy paskiria švedy aka
demijos, o penktąją Norve- 
gijos.JStortning( (parliamen- 
tas.)

ėmė siausti čia tuojaus po iš
kilmingų pamaldų, kuriose 
kunigai užtikrino savo ištiki
muosius parapiječius, kad 
Dievas Neapolį apsaugos nuo 
tos ligos.

100 angliakasių žuvo per 
eksplioziją.

Palanas, Meksika. — Šim
tas darbininky pražuvo ang
lių kasykloj laike ekspliozi- 
jos, kuri atsitiko pereitoj su- 
batoj.

Pas kurpių rado Balzac’o 
laiškus.

Paryžius.—Comte de Lo- 
venjoul romantišku keliu at
rado garsaus francuzy rašy
tojo Balzac’o pluoštą laiškų. 
Jis užėjo užsisakyt sau batus 
ir pamatė, kad kurpius su
plėšytu laišku užsinurė sau 
pypkę. Laiško raštas pa
traukė kunigaikščio atidą. 
Prisižiūrėjęs jis pažino, kad 
tai Balzac’o laiškas. Kur
pius paaiškino, kad daug to
kių laišky turi, kuriuos nupir
ko su senais popieriais kurpes 
vynioti.
Angliakasių streikas An

glijoj.
Cordiff, Wales.—Spalių 3 

d. užsidarė 2,000 anglių ka
syklų ir darbininkai apskel- 

į bė streiką, kad užprotestuo- 
, ti prieš priėmimą darban ne- 
unijistų, dėl ko jau nuo ilgo 
laiko tarp darbininky ir darb
davių eina kova.
D-ras Cook esąs Šveicarijoj.

Bernas. — Eina gandas, 
kad d-ras Cook, viso svieto 
apgavikas, šiomis dienomis 

i slaptai atvažiavo Šveicarijon.
Kelios dienos atgal vienas 

New Yorko “World’o” ko
respondentas susekė d-rą 
Cooką Londone, bet jis tuoj 
iš ten išdūmė.

Naujas jūrių milžinas 
Japonijoj.

Tokio.— Ateinančiam pa- 
nedėlije japoniečiai nuleis 
ant vandens naują šarvuotį 
“Kovači”, kuris turi 20,800 
tonų įtalpos, 480 pėdų turi 
ilgio, 48 pėdas pločio ir ap
ginkluotas 32 kanuolėmis, 
apart to da turi 5 povande
nines tūbas torpedų leidimui.

Viesulą ant Filipinų
Manila. — Neišpasakytai- 

smarki viesulą peršlavė Ca- 
yagano ir Izabelijos provin
cijas. 24 kaimai likos suly- j 
ginti su žeme.

Cholera Romoj.
Paryžius.—Iš Romos tele

grafuoja, kad tenai pasirodė 
jau cholera. Valdžia labai 
persigando ir tuos namus ap
statė policija, kad niekas ne- 
įeity, Kol padarys dezinfek-| 
cija.

Išrado bevėlinę lempą.
Kopenhaga, Danija.—Pla

čiai žinomas elektrinis išra
dėjas V. Poulsen išrado būdą 
žibinimui elektrišky lem- 
pųbe vėly.

Moteris norėjo užmušti tei
sėją.

Chicago, III.—Ant teisėjo 
F. Bakerio užpuolė ant gat
vės nežinoma moteris su pei
liu ir norėjo jį nudurti. Tei
sėjas vienok išspruko svei
kas. Suimta moteris pasi
vadino Mrs. Elizabeth Bur- 
ke. Pasikėsinimo priežastis 
nežinoma.
Išmetė į padanges laikraš

čio išleistuvę.
Los Angeles, Cal.— Perei

toj subatoj po “Los Angeles 
Times” išleistuve apie 1 vai. 
naktį atsitiko eksplioziją. 
Namas išlėkė į padanges. 20 
žmonių likos užmušta ir daug 
sužeista. Nuostolių pada
ryta ant $500,000.

Savininkai sako, kad di
namitą padėjo darbininky u- 
nija, su kuria minėtas laik
raštis vedė aštrią kovą.

Po ekspliozijai tuoj pakilo 
gaisras ir kas liko nuo eks- 
pliozijos, tą sunaikino ugnis.

Redaktorium ir savininku 
minėto laikraščio buvo gene
rolas Harrison Grey Otis, di
delis darbininky unijos prie
šas.

Kalėjimuose perdaug 
laisvės.

Washington, D. C. — Pre
zidentas Taftas atrado, kad 
kalėjimuose kaip kur perdaug 
yra laisvės, o tas, girdi, ne
gerai, nes prasikaltėliai ne
jaučia bausmės.

Beprotiškas kapitalistų 
žaislas.

Pereitoj sąvaitėj Long Is- 
land Motor Parkway prasi
dėjo automobilių lenktynės. 
Lenktynėse automobiliai lei
džiami kiek tik jie gali eiti. 
Taip galvatriukčiaujant du 
žmonės likos užmušti, o 12 
sužeista.

Greitas teismas
Grand Rapids, Mieli.—Ne

žinomi žmogžudžiai nužudė 
čia Martiną Landmaną, ge
rai žinomą šioj apielinkėj u- 
kėsą. Netikėtai policija nu
žvelgė du vyru ir suėmė. 
Ant pirmo užklausimo suim
tieji prisipažino prie užmu- 
šėjistės ir tą pačią dieną li
kos pasųnerkti kalėjiman vi
sam amžiui.
Bostonas turi 1,423,429 gy

ventojų.
Washington, D. C.—Cen

zo biuras praneša, kad Bos
tonas su visais priemiesčiais 
turi 1,423,429 gyventojus. 
Tokiu budu Bostonas pagal 
didumo užima 4-tą vietą 
tarp Amerikos miestų.

Muitininkai konfiskavo 
brangumynus.

New York.—Tūla F.Forsch 
atsivežė iš Europos daug

1$ AMERIKOS. auksinių daigty, o nenorėda
ma mokėti muitą, paslėpė 
juos į drapanas. Bet muiti- 
nyčios viršininkai atrado ir 
viską konfiskavo. Brangu- 
mynai esą verti $10,000.

$100,000 už sugavimą 
kaltininkų.

Los Angeles, Cal., Spalių 
3 d.—Šimtas tūkstančių do
lerių yra paskirta dovanų 
tam, kas sugaus arba išduos 
kaltininkus susprogdinimo 
‘ ‘Los Angeles Times” išleis
tuvės namo. Policija ir de- 
tektivai neina nė gult, j ieš
ko per dienas ir naktis, vi
siems norisi gaut 100 tūks
tančių.
Pražuvo laivas ir 70 žmoniy.

Panama. —Atėjo čion ži
nia, kad ant garlaivio “Chi- 
riqui” ekspliodavo katilas ir 
laivas nuskendo. Išeidamas 
iš uosto tas laivas buvo pasi
ėmęs 70 žmonių.

Paslaptinga bonka.
Pniladelphia, Pa. — Poli- 

cistas Murphy sugavo Dele- 
ware upėj ties Pearl gatve, 
Camden’e, bepluduruojančią 
bonką, kurioj buvo įkišta 
šmotelis popieros su šitokiu 
parašu: “Mane užmušė
Joseph Grane. Jis suskaldė 
man galvą ir aš mirštu.—F. 
B. Docks.”

Tas laiškelis paženklintas 
j “Cambridge, Mass.” ir su
teptas krauju. Policija ati- 

(davė jį į laboratoriją ištirti, 
ar tai buvo žmogaus kraujas, 
ar ne. Taipgi negalima su
prasti, ar užmušėjistė buvo 
papildyta ten pat, ar apie 
Cambridge, Mass. ir bonka
prie Bostono įmesta į jūres, o 
vanduo nunešė ją net į De- 
leware upę.

Užmušėjisčių ir savžudys- 
čių statistika.

Washington, D. C.—Cen
zo biuras praneša, kad 1909 
metuose Jungtinėse Valsti
jose buvo 2854 žmogžudys
tės. Tam pačiam laike bu
vo 8402 savžudystės. Tos 
skaitlinės parodo, kad už
mušėjisčių skaitlius buvo ant 
149 mažesnis, negu 1908 m., 
bet užtai labai pasididino 
skaitlius savžudysčiu.

Nuodai buvo paprasčiau- 
sis savžudysčiu įrankis, nes 
nusinuodijo 2464. Šaudima- 
sis užima antrą vietą, būtent 
2395, kuomet pasikorė 1215.

Cenzo biuras taipgi paduo
da skaitlių ir nelaimingų at
sitikimų. Ant geležinkelių 
sužeista 6659, prigėrė 4558, 
sudegė 3992, strytkariai su
žeidė 1723, saulės karštis už
mušė 816, perkūnas—150, 
sušalo 251.
Mayoras Gaynor jau sveikas

N e w Y ork. Mayoras Gav- 
nor, kurį rugpiučio 9 d. W. 
Gallagher peršovė, jau galu
tinai pasveiko ir spalių ;3. d. 
užėmė savo vietą. ^*2^
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PERŽVALGA
Didžiuma žmonių visuomet ; 

mano, kad pasaulis butų la- , 
bai laimingas, jeigu kiekvie
nas žmogus turėtų ikvaliai ' 
pinigų. Ir kas gi, rodos,ga
li to nepripažinti? Juk už 
pinigus viską gausi.

Tečiaus ne visi su ta nuo
mone sutinka. 8 tai “Bos
ton American” išveda, kad 
nedateklius ir skurdas dau
giau atneša žmonijai naudos, 
negu perteklius.

“Paklauskit jus savo drau
go—sako minėtas laikraštis 
—ką jis darytų, jeigu jis tu
rėtų milijoną dolerių?

“Jus išgirsite, kad visųpir- 
miausiai jis atsisakytų dirb
ti naudingą kasdieninį savo 
darbą, kuriuo jis buvo užsi
ėmęs. Vietoj dirbti tą dar
bą, jis jieškotų sau pasilinks
minimų.’

“Didesnėji žmonių dalis 
dirba naudingus darbus vien 
tik dėlto, kad užsidirbti sau 
ant pragyvenimo.

“Jeigu kiekvienas iš mus 
galėtų pasiskirti sau tokį ke
lią, kokis jam patinka, tai 
gyvenime nebūtų jokio pro
greso. Bet ačiū skurdui męs 
priversti nuolatos kovoti už 
būvį ir atlikinėt naudingus 
darbus.

“Tankiai žmonės stebiasi, 
kodėl didelių ir garsių vyrų 
sūnus taip mažai nuveikia.

“Žmonės yra kvailiais. Jie 
turėtų stebėtis, kad turtingų 
žmonių vaikai nors kiek gali 
nuveikti.”

Tais žodžiais pasakyta taip 
daug, kad neišlavintam žmo
gaus protui sunku da ir ap
imti.

Jeigu męs pažvelgsime už 
du tūkstančiu metų atgal, 
męs pamatysime, kad tuo
met nebuvo netik geležinke
lių, garlaivių, telegrafų, bet 
nebuvo nė Chicagos, nė New 
Yorko, nė Londono, nė Ber
lyno. Tuos dalykus davė 
mums šiandieninė civilizaci
ja ir mokslas.

Civilizacija ir mokslas pa
darė tokius žingsnius dėlto, 
kad nuolatinis nedateklius 
per amžius spyrė žmogų dirb
ti ir protauti.

Jeigu žmogus turėtų ap
rūpintą gyvenimą, jis nekuo- 
met nelįstų po žeme kasti 
anglių. Rooseveltas turėda
mas ikvaliai pinigų važiavo į 
Afrikos pelkes šaudyt nie
kuo nekaltus gyvūnus, o jei
gu pasakė kur kokią prakal
bą, tai tik dėl to, kad pasi- 
rekliamuoti. Tas žmogus 
draugijai, galima sakyt, vi
sai jau nereikalingas. Bet 
atimkit jam turtą, jis bus 
taip-pat naudingu žmogumi, 
kaip ir kiekvienas angliaka
sys arba artojas. Tuomet 
jis nesvajos, kur čia butų 
smagiau laikas praleisti, bet 
bus priverstas dirbti,o darbas 
yra reikalingas pakėlimui ci
vilizacijos.

Musų kunigėliai taip-gi ga
li būt čia pavyzdžiu, kad tur
tas padaro žmogų nenaudin
gu visuomenei. Pragyveni
mas jiems nerupi, todėl kiek 
tik nuo mišių laiko atlieka, 
jie visą jį pramiega arba pra
lošia kortomis.

Bet verskim tą klausimą 
antraip ir gerai prisižiūrėtam 
iš kitos pusės. Męs atrasi
me, jog turtas yra blėdingu

tik tuomet, kada jis nelygiai 
tarp žmonių yra padalytas. 
Tie, kurie turi jo perdaug, 
nesirūpina nė apie savo gy
venimą, o beturčiai turi skur
sti, kad išmaitinti save ir 
juos, ir prie to da kelti civi
lizaciją.

Tegul visi turtai palieka 
visuomenės nuosavybe, tuo
met nebus alkanų ir nebus 
perdaug nutukusių; visi tu
rės lygiai dirbti ir progresas 
bus daug didesnis, negu bu
vo ligšiol.

Vokietijoj kaizeris, tai taip, 
kaip katalikų bažnyčioj po
piežius: jis yra neklaidingas 
ir niekas neturi tiesos iš jo 
pasijuokti. Tečiaus viena
me iš paskutinių numerių 
juokų laikraščio “Simplicis- 
simus” randame tris karika
tūras. labai smaigiai pašie
piančios kaizerį.

Pirmas paveikslas persta
ta didelį sumišimą, kokis pa
sidarė Koenigsbergo paro
doj, kada pasklydo tarp žmo
nių žinia, jog kaizeris ištru
ko iš savo pilies ant laisvės.

Kaizeris čia neparodytas, 
bet jo ypatą reprezentuoja 
pavojingas keturkojis, kuris 
laike perstatymo ištrūksta iš 
cirko klėtkos. Žmonės per
sigandę bėga į visas puses,. 
griūva ir lipa vieni per kitus.

Iki šiol da nieko panašaus 
Vokietijos laikraštijoj nebu
vo išspausdinta.

Ant paskutinio puslapio to 
paties numerio figūruoja ki
ta karikatūra išjuokianti kai
zerį. Čia jis pastatytas pa
vidale fonografo po šalmu. 
Vokietijos liaudis perstatyta 
poroj jaunavedžių, kurie, lai
mingi sulaukę ramios nakte
lės, rengiasi jau eit ant pa- 
silsio, kaip staiga čia surin
ka fonografas ir žmonės per- 
sigąsta.

Vidurij ant vieno puslapio 
kaizeris laiko vienoj rankoj 
komuniją, kitoj—visagalintį 
kardą ir kalba per megafo
ną. Jis stovi debesįse ant 
karališkos karūnos ir šaukia 
nuo debesų žemės link, kuri 
vos tik matosi per didelį at
stumą.

f

klausykim tų tetirvinu, ką 
labiausiai tarp lietuvių rėkia; 
paklausykim, ko jie prikal- 
Da svetainėse per susirinki
mus; pagalios paklausykim, 
ką kalba bažnyčiose jų kuni
gai, tuomet persitikrinsim, Į 
kad tai nuožmus musų prie
šai, kad tai akli vadovai ir 
paremėjai kraštutinio šovi-i 
nizmo, nuo kurio tankiai 
gauna net padūkimo. Taip 
vienas lietuviškų dvasiškųjų 
tėvų, vietoj pasakoti apie re
ligiją ir dorą, neseniai štai 
papasakojo apie tai, kaip vie
na lietuvė šoko baliuje su 
mozuru, būtent lenku, o jis 
tokį jos pasielgimą už didžią 
mirtiną nuodėmę paskaitęs.

“Na. o po tokio pamokslo 
lietuvių cicilikai tik rankas 
sau trina, nes tai yr vanduo 
jų j ii malūnui.

“Kitas vėl tamsus lietuvis, 
lietuviškų gudruolių išmoky
tas, papasakojo apie Jagelą 
ir Jadvigą tokius dalykus, 
buk apšviestesni lietuviai pa
tįs buvo priversti parodyt 
jam duris, nes su šovinistu 
negali būt kalbos: apsispiau- 
do, apsiseilėja, o savo tvirti
na iki grabo lentai. Ir tūk
stančius tokių pavyzdžių ga
le Jau privesti, kurie aiškiai 
parodo, jog musų lakštinga- 

. los čiulbėjimas lietuvių šovi
nistams nieko negelbės, nes 
jie visuomet atsakys mums 
savo baubimu...”

Toliaus pan Ignac pataria 
lietuvius “šovinistus” palikti, 
o geriau pasirūpinti apie tuos, 
kurie gyvena Lietuvos gi
lumoj, patįs lenkais vadinasi 
ir lenkus myli, nors lietuviški 
“juodašimčiai” už tai juos 
persekioja.

“Jie-girdi-nesigėdi jung
tis su mumi... Lietuvių gi 
juodašimčiai šiaip gėdisi len
kų, bet kada padarys kokią 
kiaulystę ir prisieina turėt 
reikalą su policija, tai tuo
met jie nesigėdi, ir drąsiai 
meluoja, kad yra lenkiškos 
tautos. Ne, brolyti, jei esi 
lietuvis, tai buk jau lietuviu 
visur ir visuomet, ir ant len
ko nebliauk, kaip jautis, nes

Lenkų kunigų leidžiamoji 
i “Gazeta Bostoriska” nuo pat 
savo užgimimo—o gyvuoja 
jau apie 7 mėnesius—mato
mai buvo pasiryžus suvienyt 
lietuvius su lenkais, nes re
tas buvo numeris, kad apie 
lietuvius nebūtų kas nors ra
šyta. Bet persitikrinus ant 
galo, kad iš malamų jos mil
tų košęs nebus, pradėjo imti 
lietuvius, kaip sakoma, į na
gą. Ypač charakteristiškas 
straipsnelis tilpo paskutiniam 
numerij, kurio autorium yra 
nekoksai Kronikarz Ignac.

“Tas, apie ką aš čia noriu 
rašyt,—pradeda tas pan Ig- 
nac—primena man paukštį 
ant medžio ir jautį ant plia
uškės. Tiu, tiu. tiu, tiu, 
čiulba sau lakštingala girioj, 
o jautis ganykloj nė negirdi 
to malonaus čiulbėjimo ir sa
vo jautišku balsu atsako: 
bau, bau, bau, bau.

“Lenkiški musų laikraš
čiai, musų organizacijos ir 
kuone kiekvienas lenkas čiul
ba musu broliamsjietuviams, 
kaip ta lakštingala, apie bro
lystę, apie meilę, o lietuviai 
tuo tarpu hurdu burdu ant 
lenkų ir Lenkijos. Tik pa-

jis tave nesuės, o jeigu ir su
ėstų, tai nesumaltų.”

One of my earliest memories kritikuoti tautišką Vatikaną, 
--------  nes nusidėsit prieš Dievą ir 

tautos veidmainius.
Štai vienas beprotis užma

nė pirkti dvarus Lietuvoj. 
Kaip matai, Gabrys iš Pary
žiaus jau ir pradėjo skelbti 
tautai didelį pavojų. Dėkit 
tik pinigus, o jis, kaipo “ad
vokatas,” ineis į komitetą. 
Bet kokia tau, darbininke, 
nauda iš tų dvarų? Juk tu 
tūkstančių neturi, o jeigu 
duosi 10 ar 20 dolerių, tai 
dvaro už tai negausi.

O jus, tautos stulpai, ne- 
juokinkit svieto su išpirkimu 
dvarų ir neklaidinkit tamsios 
visuomenės, nečiulpkit iš 
vargšų darbininkų paskuti
nės sulties, nes ją iščiulpia 
garu varomos kapitalistų ma
šinos; jei koks lašas kraujo 
da atlieka, tai jus, veidmai
niai, ir tą norit iščiulpti...

Laukis keliatas metų at
gal pasiprašė visuomenės, 
kad ji jam duotų nusijuokti 
iš tveriamo tarptautiško laik
raščio; bet aš melsčiau dabar 
susilaikyt Laukiui, o aš nu
sijuoksiu iš jo užmanymo 
apie išpirkimą dvarų Lietu
voj.

Vargše, darbininke! Lupa 
tave iš vienos pusės kunigi
ja, o iš kitos tautiški veid- 

i mainiai. Už tavo suaukau- 
Į tus centus jie sau garbę gau
na, o tu, kuris guli ligonbu- 
tij padvokęs, už suaukautus 

į savo centus mulkio vardą 
j gauni, nes nesi inteligentu.

Darbininke, kol esi sveikas 
ir valdai savo protą, apsirū
pink gerai, idant nelaimei 
atsitikus būt galima gaut 
pašelpą. Tai yra—išnaikink 
biurokratišką valdžią iš S. L. 

JA., o tie centai, kuriuos au
kauji, bus sunaudoti tavo ir 

;mano pašalpai ir pašalpai 
našlaičių. Bet pakol S. L. A. 
vadovais bus garbės neverti 
Damijonaičiai, Pūkai, Bale- 
vičiai ir Tarailos, tol nelauk, 
idant nelaimei atsitikus ga
lėtum gauti pašalpą, nes visi 
suaukauti centai nuskambės 
į Vilnių arba kokiems muzi
kantams, kurie tingėdami 
dirbti nori už tavo centus 
viešbučiuose gyventi.

Ketchikan, Alaska.
F. Dulskis.

Karts nuo karto mus lie- 
j vis di

desnis skaitlius atsiranda rei
kalaujančių pašalpos. Ne 
vieno vargšo darbininko bal-

Perspauzdinom šitąpliauš- tuviškoj visuomenėj
kinelį ne dėl to, kad jį čia 
sukritikuot,—jame nėra ko 
kritikuot,—bet dėl to, kad 
parodyti lietuviams, 
augštai stovi lenkų 
gu susipratimas.

KaiP sas atsimuša ir lietuviškuose 
laikraščiuose maldaudamas 
pašelpos. O pažvelgtame tik 
į našles su našlaičiais, kurių 
maitintojai sudegė Cherrės

kuni-

“Kovos” No. 38 A. Purvis 
ragina Sąjungą naturalizuoti anglių kasyklose, palikdami 
savo narius. Vadinas, vir- savo moteris su mažais vai- 
šininkai turi prižiūrėti, kad kučiais! 
kiekvienas narys išsiimtų pi
lietiškas popieras ir laike rin
kimų galėtų balsuot.

Paraginimas savo vietoj. se su nulaužtomis kojomis, 
Galima tik užmesti, kad se- rankomis ir neturi nė skati- 
niau to nepadaryta. Juk ko?
teisybę sakant, jeigu socija- Ne, mus inteligentija apie 
listas Amerikoj nebalsuoja,Į tai visai nepaiso, nors ji ir ži- 
tai nieko nereiškia nė jo su-! no, kad ten guli vargšas dar- 
sipratimas. Tą turi žinoti' bininkas ir vaitoja nuo skau- 
kiekvienas susipratęs darbi-1 dūlių. . ..
ninkas i Mus inteligentija gydo tik

_____  .advokatus. Štai p. Gabrys
- „ net iš Paryžiaus atvažiavo ir

D-ras J. Šlapelis praneša y p išsivežė penkis 
simtus dolerių! O tu, varg
še darbininke, kuris tuos cen- 

, ar-

! Ar jomis rūpinas 
kas?

Ar rūpinas kas iš mus in
teligentijos, kaip išgydyt 
tuos, kurie guli ligonbučiuo-

per “Lietuvos Žinias,” kad 
rengiamas jo Lietuviškai-Ru-
siškas Žodynas esąs jau pri-| T>M D> sumokejai, „ 
ru0^tas sPa^a.1j.^et. tru^stP gi tau nemalonu butų gauti 

- - - • ■Kei‘ nors kelis centus gulinčiam
kią bent 500 prenumeratoriy, iigonbutij? Argi tau, gulin- 
kune užslmok«‘VPfj2 rulįlu čiam be rankos ar kojos Ii- 

gonbutij, nepripuola dalelė 
jtų tautiškų centų, kuriuos 
prigulėdamas prie S. L. A. 
įmokėjai?

Taip, pripuola, ir gautum, 
jeigu tik Chicagos Vatikanas 
butų atradęs reikalingu. Bet 
jiems yra reikalingesnis koks 
ten Vilniaus namas, kur nė 

j tu, nė aš negalėsim atsilan
kyt ir gėrėtis.

Tautiškus centus padalijo 
gana gerai: $1,000 Vilniaus 

j nežinomam namui, o $2 Che
rrės našlėms su našlaičiais.

Ar gi ne teisingai padalijo 
Chicagos Vatikanas? Juk ir 
jus, Cherrės lietuvaitės, ku
rios prigulėjot prie S.L.A., 
mokėjot tuos tautiškus cen
tus, idant nelaimėj galima 
butų sušelpti ne vieną. Bet 
jus tos pašalpos dabar ne- 
gaunat, nors ir nelaimė jus 
prispaudė. Ir ne privalot

pinigų jo išleidimui. Rei-

■

prenumeratos iš kalno. Žo
dynas išeisiąs ne mažas— 
40,000 žodžių, su pavyzdžiais 
ir priegaidėmis. Po Naujų 
Metų prenumerata busianti 
pakelta iki 4 rublių. Jeigu 
kas norėtų užsirašyti, tai ga
li kreiptis šiuo adresu: Vil
nius, šv. Jono gatvė, No. 13, 
M. Paseckaitės - Šlapelienės 
knygynas.

nors kelis centus gulinčiam

“Vienybės Lietuvninkų” 
išleistuvė pajieško seniausių 
savo “komplektų,” vadinas, 
—pilnų metinių suorankių. Į 
Kadangi daugelis senesnių; 
metų tebuvę užsilikę laikraš
čio tik po vieną “komplek
tą,” tai paskolinus tuos pas
kutinius redakcijoj neliko nė 
vieno.

Mat nereikia paskutinio 
skolint.

Phil. Pokter is “The Boston Travei.er

Šitas paveikslėlis perstata Laiką. Laikas—tai viešpats visų daiktų. Laikas viską tveria, tobulina ir auklėja, o 
kad palaikyti pasaulį amžinoj jaunystėj ir grožėj, jo dalgis viską, kas tik pasensta, naikina. Šitas paveikslėlis paro
do, kaip menka musų yra žemė prieš visagalį Laiką. Žmonės stato miestus, jieško turtų, mušasi už garbę, o Laikas 
atidžiai tėmija, viską rūpestingai užrašinėja, o kaip paleidžia dalgį, viskam padaro galą.
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keleivis; 3

Detroit, Mich.
' Darbai pas mus visai blo
gai eina. Nekurios dirbtu
vės stovi uždarytos, o kurio
se ir dirba, tai tik po keliatą 
žmonių. Kaip “Detroit Free 
Press” paduoda, tai dabar 
mus mieste randasi 110 tūk
stančių darbininkų be darbo. 
Lietuvių čia yra apie 1000. 
Susipratimas vidutiniškas, 
nes iš to skaitliaus turim L. 

_____________ 7 „........._o_ * S. S. 116 kuopą, kuri susi- 
noms nesmagu mokintis, ka-1 deda iš 55 draugų. Dabar 
da galima laikas praleisti vienas draugas su drauge 
linksmiau. Atsibuvo viena, apsivedė ir abudu priguli 
antra ir trečia repeticija, o prie kuopos. Susižiedavimas 
mūšy artisčių nėra. Iš tos buvo teismiškas, be bažnyti- 
priežasties ir teatras likos nio šliubo. Iš to visi džiau- 
atidėtas ant toliaus, kada ki- giamės, kad tas bus pavyk
tos merginos prisidės. O džiu ir kitiems Detroito lie- 
jums, mergelės, gėda su un- tuviams, kad gražiai galima 
garais draugauti, jeigu ap- apsivesti be tarpininkystės 
leidžiat lietuvystės labo dar- juodųjų vadovų. Tas paro- 
bą.____________ Kaubrys. do, kad lietuviai jau kįla iš

„ dvasiško miego ir eina arčiau
Cambridge, Mass. pHe šviesos.

25 d. buvo čia Kun c Valaitis ku . 
prakalbos Draugyste Lietu- keikdamas tuos
vos Dukterų. Kalbėtojai bu- ,* . . • T', t r> rascius, kūne skelbia tarpvo A. Antonov ir F. J. Ba- . • . . , ,

t.. . . žmonių, anot jo, bedievvbę.
goeius. Pirmas kalbėjo apie nekeikti?
moteris ir reikalingumą mo- . - j... . . .. i . žmogus apsiveda, o neinakinimosi joms valgius, taisy- Q
ti; darodmejo, kaip žmogui f . . .. . ’’ .J. ’ -j j kaip matot, mazų-maziausiaiyra negerai ir nesveika vai- - S i • ■ - , - •J - . .. . ... 15 dolerių ir nėra kunigui. O
g\ įvis vieno į va£b ’aiP kas čia kaltas? Bedieviški 
paprastai daro mus lietuviai: laikraščiai’ Todėl kunigėlis 
išsiverda kumpi ( solderf), - .. ..
pasikabina ant sienos ir gria
užia per čielą sąvaitę, o neži- , ., . ,...............
no, kad te žmogui ate ne-- gkaitJ
sveika. Žmogaus kunui ir H^eldvj „ „Ko' „ 
protui reikia sako, kad kas! šliupo “Laisvą Mintį,” tai 
sytas valgis butą šviežias irlnuo šios dienos ]efe a.
tatokis; te daro žmogų Pro- niuoIas 
taujanciu ir drūtesnių.

_ Po tų žodžių žmonės paki-nagoeius nurodinėjo kaip 10 nuo suol ir j— i;ko 
reikia žmonėms sviesta ir tik fanatiškesni bo.
mokintis, skaitant knygas ir teli irbažnvtinis komitetas 
laikraseius, o kas mums yra - g
reikalmgesmo kad ne moks-nės jau nefcenori k] 4 
as ir apsvieta? Tarpuose ie aniuolus nes

K Mockiute Padeklamavo toki utvėri vi.
eiles. Aukų surinkta uzden-j j - 
gimui lėšų $4.21. Koks bu-į * p. & Grigaitis.
vo žmonių užsilaikymas lai- j.___.___________________ ___.
ke prakalbu, matysime že-‘ ,
miau. Visiems jau yra ži- PoleflllKa 1F 
noma, kad niekas taip pra
kalbų nebijo, kaip musų ku
nigas J. Krasnickas. Taigi, j 
išgirdęs, kad moterų drau- Lietuviško “orlaivio” delei. 
gystė parengė prakalbas ir Gerb. Redakcija!
jo nekvietė kalbėti, bet prie- Teiksitės patalpinti šį ma- 
šingai pasikvietė kalbėtojus, j no pasiteisinimą:
kokie jam nepatinka, suma- “Keleivio” 38 numeri j ko
ne toms prakalboms kenkti, kis tai J. V. Kaulinskas už- 
Sulaukęs nedėldienio per sa- sipuola ant mano korespon- 
vo pamokslą nupeikė prakal- dencijos, tilpusios 35 nume- 
bas ir visus kalbėtojus; po rij “Keleivio,” buk aš išjuo- 
pamokslui, išsirinkęs tris kęs jo orlaivį.
karštus katalikus: Jurgį Kar- Pirma turiu pripažint,Kad 
velį, Kazimierą Doniušį ir ten yra klaida mano paties, 
Juozą Jašinską parsivedė į nes pasakyta, jog “orlaivio” 
kleboniją, kur jau išlaiko bu-bandymai buvo “Farmer 
vo bačkutę parsivežęs, ir visi Parke,” o tas buvo Washing- 
keturi ją išgėrę, atėjo ant ton Parke.
prakalbų triukšmą kelti. Į Kaslink orlaivio, tai rašiau 
Viršminėti vyrai suėjo į sve- teisybę, ką aš ir keli tuks- 
tainę, o kunigas, sako, po tančiai kitų žmonių matė, 
svetainės langais klausėsi, Kas tuo orlaivininku buvo, 
kas išeis iš jo suorganizuotų]aš nežinojau, bet kadangi J. 
tvarklaužių, bet kad jau per-1 V. Kaulinskas užginčijo, jog 
daug rudžio buvo matę, tai 
svetainėj su kitu pasauliu ė- 
mė kalbėti ir tiktai aplinkui 
esantiems nedavė klausytis, 
bet kalbėtojams kalbos ne
galėjo pertraukti. Kalbėto
jai užbaigė kalbą ir publika 
buvo užganėdinta, ką reiškė 
gausus dėlny plojimas, tiktai 
vienas Krasnickas gal 
neužganėdintas, kad jo 
manymai nenusisekė, 
gul bus jam panieka už 
kius darbus.

stepoiitacijosį

A* -T- •'f*’
Ansonia, Conn.

Sulaukus vėsesnio oro mu
sų jaunuomenė puolėsi prie 
darbu, sumanė mokintis 
“Audra Giedroje,” parsisiun
tė knygutes, pasiskyrė roles, 
jau tik mokintis, bet vis da 
ne žiemos laikas, tai mergi-

vaikinas. Aš, norėdamas 
persitikrinti orlaivininko ga
bumu, nuėjau pas jį ir pa
prašiau, kad jo mylista teik
tųsi man parodyti savo or
laivį. Jis nusivedė mane į 
skiepą ir sako:

—Štai jis.
Aš apžiurėjau... Teisybė, 

baisus aitvaras!... Visas pa
mūrytas iš plytų, tik spar
nai aržuoliniai. Bet aš ap
žiūrėjęs ir sakau jam:

—Tamista padarei nema
žą klaidą: skiepo durįs ma
žutės, o orlaivis milžiniškas, 
per kur tamista tikiesi iš
lėkti? Ar su visu namu ma
nai pasikelti į orą?

—A... a... a... ta... ta... tai 
... baisi klaida.—atsakė J.V. 
Kaulinskas.

Taip ir persiskyrėva. Aš 
negaliu pasakyti, ką orlaivi
ninkas dabar mano daryti?..- 

Senas Vincas.

liepe skaityt tik “Šaltinį,” 
“Žvaigždę” ir “Draugą,” tai

Kritika.

bus 
su- 
Te- 
to-

V. Genys.

•apart jo kito orlaivininko 
Philadelphijoj nesiranda, tai 
reiškia, kad minėtam parke 
darė bandymus jis pats.

Aš, mat, J. V. Kaulansko 
iš veido nepažinojau, kad j j 
vilkai, ir parašiau juokingą 
žinutę, kas matomai jam, 
kaipo pirmutiniam lietuvių 
orlaivininkui, labai nepatiko.

Pamatęs “Keleivij” jo at
siliepimą, pradėjau klausinė
ti, kur tas orlaivininkas gy- 

i vena? Na, ir parodė vienas

MARGUMYNAI_____

Iš netolimos pra
eities.I

(Laiškų ištraukos 1904-1910 m).

Kauno rėdyboj valdžia ap
skelbė aštriąją apsaugą; pri
lipino popierius po miestelius 
ir bažnyčias ir pasakė: “jei 
kas pasipriešįs policijai, tą 
nušaus ar pakars čia-pat ant 
vietos.”—Mat, kaip męs da
bar turime nusižeminę vaikš
čioti prieš policiją. Šiauliuo
se koks ten oficieras liepęs 
šauti į žmonių minią; du už
mušė ant vietos, o septynio- 
liką sužeidė. Į užmuštųjų 
laidotuves telegramais su
kvietė iš kitų miestų darbi
ninkus; sako, buvo svieto 
apie 10 tūkstančių. Su dau
gybe vainikų ir vėliavų, su 
įvairiais parašais, lydėjo už
muštuosius į kapus. Ant 
kapo kalbėtojai sakė prakal
bas; visi žmonės verkė. Ka- 
riumenės nė policijos nei bal
so nebuvo.

Apie musų laukiamą ir ža
damą caro konstituciją tur
but jau žinote. Iš visų pri
žadų, bent aš manau, išeis, 
kad citras su savo gauja, su
rinkęs didžiausią krūvą du
rnu, paskiau dums ant žmo
nių, Didikai, žinoma, pa
kels nosis augštyn, mažai te- 
uostys; visą smarvę caro du
rnų, męs mažieji darbininkai 
turėsime suuostyti... Ma
nau, jog musų galvos ap- 
svaigs, o rankos nusvirs. Jei 
bent iš šalies koks geras vė- 
jalis nupūstų nuo musu tą 
smarvę.

* **
Girdėjote turbut, kokiais 

manifestais mumis Mikaluš- 
ka apdovanojo spalio 17,05. 
Uždumė visiems akis, tuoj 
streikai sustojo, ėmėsi visi 
už darbo. Apgarsinus ma
nifestą, žmonės po miestus 
ėmė džiaugtis, demonstraci
jas kelti. Prakilnesnieji rin
kosi į burius, į sales, pasikal
bėti apie savo reikalus, nes 
buk tai viešai leido susirink
ti ir buk cenzūrą panaikino. 
Taip buvo manifeste pasaky
ta. Tuom tarpu po miestus 
kareiviai ir visokie plėšikai 
kurstomi valdžios ėmė šau
dyti ir mušti, kur tik užtin
ka didesnį būrelį žmonių. 
Kur buvo susirinkimai salė-

Phil. Poetes in ‘ The Boston Traveler”

Amerikos liaudis paprastai perstatoma juokingoj ypatoj senuko, vadinamo Uncle 
Sam, kurį perstato šitas paveikslas.

Netoli New Yorko yra laisvės stovyla, su žibintuvu rankoj. Kiekvienam atvažiuo
jančiam į šitą uostą ji primena, kad Amerika yra laisvės šalis, kad čia yra prieglauda 
pabėgusių revoliucijonierių ir kitų persekiojamų žmonių. Vienok caras nesykį jau kėsi
nosi išgauti iš čia pabėgusius savo revoliucijonierius. Bet vis jam nesisekė. Žmonės 
kalba, kad caras, nesykį jau užgėdintas, daugiau nesikėsins. Bet Uncle Sam tam neti
ki. Jis žino, kad caras gėdos neturi. Jis tiki, kad dabar Mikė pats atvažiuos Ameri
kon gaudyt savo pabėgėlius. Jis užsirangęs ant laisvės stovylos žiuri per žiūroną, ar ne
simato iš Peterburgo jau išvažiuojant.

se; apstoję degino tuos na- klausytis. Policija nieko ne
muš ir žmones, kuris spruko sako, tik žiuri iš tolo; mato- 
iš ugnies, tą užmušė. Taip mai bijo nugarą įduoti dar- 
musų mylimos Rusijos gy- ban. Taip pamažu kįla visu 
ventojai sutiko auštančią žmonių dvasia; visi pritaria, 
laisvę! Štai tau ir džiaugs- jog teisybę kalba. Supran- 
mas! Męs lietuviai, žinoma, | ta, jog reikia kovoti, nors 

nelabai težino tikslo toks ko
vos; vis tik pasirengę kovoti. 
Nelaimė, jog mažai tėra, taip 
sakant, vadovų, nes šiaip 
žmonių spėkas gali sunaudo
ti policija, apversti ant pra
kilnesniųjų žmonių, tuomet 
butų didžiausia nelaimė ir 
galas socijalstų plianui ir 
darbui. — Agitatoriai turi 
tvirtą viltį, jog virs viskas 
ant gero. Jei vienus nužu- 

po dys, tai kiti stos dar skait-

visuomet atsilikę, nes musų 
mažos spėkos; bet ir tie, ku
rie veikia, kad tik nenuleis
tų rankas. Yra žinoma ir 
prie musų prakilnių vyrų, ku
rie agituoja sukelti revoliu
ciją, nes be revoliucijos var
giai išmelsime kokių nors pa
lengvinimų. Kalba, buk vėl 
gelžkeliai žada sustraikuoti 
antru sykiu, kol neįvykdys 
caras prižadėtos malonės. 
Agitatoriai vaikščioja ] 
miestelius ir viešai skelbia lingiau ir žmonių spėkas pa- 
žmonėms; būtinai nori šukei- suks į savo pusę,—nugriaus 
ti revoliuciją. Sunku, žino
ma, tai padaryti, žmonės 
dar to nesupranta. Kas su
pranta revoliucijos tikslą, tas 
neturtingas ir mažai gali pa
gelbėti materijališkai, o tur
tingieji dreba iš baimės pri
minus apie revoliuciją. Po
litišku prasikaltėlių nei pu
sės nepaleido iš kalėjimų, 
nors sakė, jog visiems dova-

netikėti jų kalboms, neklau
syti, ginti šalin juos nuo sa
vęs. Tamsiųjų žmonių gal
vos sukasi, nežino kurių klau
syti, nemoka sau išaiškinti, 
kaip galima butų gyventi be 
caro valdžios. Taip žmonės 
visur maišosi, neįmano į ku
rią pusią krypti.

Kovotojams didžiausio rei
kia pasišventimo, nežinia, 
kas iš kur gal duoti per gal
vą, bet vienok yra gerai pa
sišventusių vyrukų, kurie ei
na, kalba, dirba, neatboda- 
mi pavojaus. Bet kol-kas 
pasekmės jų darbo dar ma
žos, dar perdaug tamsus 
musų žmonės.

Giltinė žino, ką ta musu 
valdžia išgalvos? Visi lemia 
didelį kraujo praliejimą; bet 
jei kareiviai šiek-tiek susi
prastų, pamestų savo žvėriš
kumą, gal ir valdžia turėtų 
nusimalšinti. Kaip girdėti, 
jei tiesa, daugelyj vietų ka
reiviai atsisako šaudyti žmo
nes. Kitur šaudosi tarp sa
vęs: sukilusieji su caro išti
kimais tarnais. Vis dėlto 
nemalonus kraujo pralieji
mas. Kad didesnė dalis su
siprastų, šnipšt butų valdžiai!

A. Žymontas.

dabartinę valdžią.
# **

Pas mus dabar baisus 
laikai užstojo; ne tik mato
me, bet ir girdžiame visokias 
baisybes. Geriejie žmonės, 
socijalistai, vaikščioja, agi
tuoja, prakalbas sako, o va
gįs eina jų vardu vogdami ir 
piešdami. Ką kame padaro 
vagįs, vis socijalstams meta-

nota. Taip kalėjimuose kan- ma kaltė. Vagis ir plėšikus 
kinasi daug musų spėkų ;dau- organizuoja policija, siundo 
gumas spėkų trinasi Ameri- ant žydų, ponų ir inteligen- 
koj; męs likę tik žiopčiojame tų; paskui leidžia paskalas, 
Lietuvoje.

* #* ____ ______________  __
Agitatoriai, sakydami pra- neatskiria gerų nuo blogu; 

kalbas, šalę savęs išplečia vįsj pervien “cicilikai”. Tan- 
raudonas vėliavas su revuliu- jaj jr kunigai neatskiria ge- j 
cijoniškais parašais; tas dau- rųjų, visus blogais vadina; j Nes nuo bučkių tarpe dvieju 
giausiai patraukia žmones šaukia ir pasakoja žmonėms, i Tankiai randas “trečias.”

jog socijalistai vagįs ir plėši
kai. Tamsus žmonės taipgi

Bučkiai.
Miela mano, lupos tavo
Didi yr’ pagunda:
Kad tik žiuriu, vis bučiuoti 
Noras širdij bunda.
Bet bučiuoti labai tankiai 
Baimė mane krečia,



4 KELEIVIS.

Pasikalbėjimas Maikio su tėvu

—Na, Maike, šiandien aš 
noriu su tavim da apie ko-o
peraciją pašnekėt. Aš visaip 
galvojau, bet vienas negalė
jau sau tą klausimą išrišt.

—Gerai, gerai, tėve. La
bai man smagu, kad tu to
kiais klausimais pradedi in
teresuotis. Dabar prasideda 
ko-operacijy gadynė, todėl 
neprošalį ir tau bus susipa
žinti su tuo judėjimu.

- Tas ir yra, vaike, kad 
dabar jos auga, kaip grybai 
Lietuvoj. Jeigu žinočiau, 
kad tas pakels lietuviu tau
tą, užsidėčiau ir aš ko-opera- priešingas, 
cij^.

—Na, jau tu čia dabar vi
sai nuvažiavai nuo kelio. Juk 
aš tau anąsyk aiškinau, kad 
ko-operacija negali būt išvie- 
no žmogaus. Jei tu vienas 
užsidėsi saliuną. tai tas bus

- 
jeigu žmogus gyvatės įkas
tas numirty, tai tas da ne
reiškia, kad jis buty numiręs 
nuo įkandimo. Tankiai mirš
ta nuo netikusio gydymo. 
Paprastai yra vartojama deg
tinė. Supila didelę degtinės 
bonką į gerklę žmogui nepra- 

Į tusiam prie gėrimo, ir nėra 
ko stebėtis, kad jis esti už- 
nuodintas alkoholiu. Jeigu 
alkoholio veikmė supuola su 
veikme nuodo, kuris apsilp- 
nina širdį, tai nėr ko stebė
tis, jog žmogus gal ir numirt. 
Autorius matė tokį atsitiki
mą. Variagalvė gyvatė į- 
kando airį, diktą vyrą, nege
riantį. Tuojaus draugai nu
vedė jį į saliuną ir pradėjo 
kliasišką gydymą. Iki atvy
ko daktaras, jie supylė ligo
niui pusantros kvortos deg
tinės. Už šešiy valandy vy
rai laikė jį užgulę tarpe su- 
laužyty kedžiy ir staly, ma
nydami, kad jis gavo kon
vulsijos nuo gyvatės nuody, 
bet ištikro buvo tai delirium 
tremens nuo degtinės. Ant 
klausimo, ar jis mirs, dakta
ras atsakė, jog jis mirs nuo 
degtinės, bet ne nuo gyva
tės. Bet jis nenumirė. Jis 
buvo ant tiek stiprus, kad 
a tsilaikė prieš abejus nuodus.

Kitoj vietoj negry vaikas 
buvo įkastas angies. Tėvas 
nubėgo jieškot degtinės, mo
tina daktaro. Daktaras atė
jo pirmiau už degtinę, pra
plovė žaizdą, itrinė perman- 
ganuoto potašiaus, ir į porą 
dieny vaikutis vaikščiojo su 
lazda, tynimas buvo atslū
gęs. 
Savo keliu yra keliatas atsi- 
tikimy. kur žmogus mirė nuo 
gyvatės nuodu. Vienam atsi
tikime gyvatė prakirto krau
jo sudyną ir nuodai umu lai
ku perėjo į sistemą. Kitam at
sitikime per greitai atleido u- 
ligaturą, kuria ja buvo surišta 
koja, kad sulaikyti nuodus 
nuo greito išsiplatinimo.

Nežiūrint ant mažo mirtin
gumo, visgi įkandimas nuo
dingos gyvatės yra rimtas 
dalykas ir turi būti urnai gy
domas. Geriausia tuoj iš
čiulpti žaizdą, įtrinti perman- 
ganuotą potašiy, suveržti 
koją augščiaus įkandimo ir 
šaukti gydytoją, jeigu yra 
arti. Degtinę jeigu duot, 
tai labai atsargiai.

Žaizdos gydymas turi svar
bą vien tik pradžioj. Kada 
nuodai yra išbėgioję po visą neatsieina maistas, o jis la
kūną, vien tik antiveninas— rosį margu, kokio reikalau- 
priešnuodis, išrastas neseniai ja sveikata ir veiklus protas, 
d-ro Noguchi, gali suteikti Lietuviškos moterėlės tan

kiausiai jei pradėjo viską 
virti su pipirais ir svogū
nais, tai ir į pieną jy pridės, 
o jei pradėjo viską kepti, tai 
ir agurkus jai ne pro šalį į 
pečiy įkišt. Išmokt gamint 
valgius gali moterys viso
kiais budais: nuo mokančiy 
prisižiurėt, iš knygos išskai- 
tyt arba gali susitvert kiek
viename mieste motery drau
gijos ir įsteigt tam-tikras

I

ir

ta

ne-

as

—Palauk, Maike, duok 
man balsą.

—Gali kalbėt.
—Aš protestuoju prieš 

vo kalbą!
—Ar tu ko-operacijos 

pripažįsti?
—Prieš ko-operaciją

nieko neturiu, bet kam tu. 
saliuninkus šmeiži? Aš ne- 
priešingas, kad pagerint dar- 
bininky būvį, nes ir aš pats 
esu darbininkas, bet kam būt 
tokiam revoliucijonieriui,kad 
kas tik turtingesnis, tą tuo
jaus karti? Aš, vaike, tam 

Jei kam Dievas 
duoda pralobti, tai reikia iš 
to džiaugtis ir da padėti. 
Musy tauta ir taip jau ne
turtinga, o tu nori, kad ir 
saliuninkų nebūty. Tai tik
ro peštuko dvasia.

_________________ __ ____ —Neteisybę kalbi, tėve, 
tavo privatišku reikalu. Bet Dievas niekam pinigy mai- 
jeigu tokį saliuną užsidės vi- šais iš dangaus nemėto, ir jei- 
suomenė, tai tuomet jau bus gu kas pralobo, tai ne iš Die- 
ko-operacija._______________ vo malonės, bet iš svetimo

—0 kas man gali užgint prakaito. Žmogus be kitu 
savo saliuną pavadint ko-o- skriaudos kapitalistu palikt 
peracija? negali. Kas tik yra turtin-

—Tau niekas negali užgin- gesnis, tas ir daugiau žmo- 
ti ir varną pavadinti auto- nių yra nuskriaudęs. Todėl, 
mobilium, bet visiems yra tėve, męs ir nenorim savy 
žinoma, kad tarp vieno ir ki- kapitalistu, 
to yra didelis skirtumas.

—Aš, vaike, nematau ta.
me
mano numanymo lietuviai 
yra atsilikę nuo kitataučiy 
dėl to, kad jie neužsiima biz
niu, visi darbininkai. Todėl 
ne ko-operacija mums čia Hopkins užsiėmė ištirti, ant 
svarbi, bet pakėlimas tarp kiek nuodingas yra gyvačių 
lietuvių biznio. Ar jis bus ir įvairių vabaly įkandimas, 
ko-operacijos ar privatiškose Amerikoj yra dvi gyvačių 
rankose, tas visviena. veislės: Crotalidų ir Elapy.

—Kalbi, tėve, kaip kokis Prie pirmutiniy priguli barš- 
saliuninkas. Saliuninkai vi- kanti gyvatė ir variagalvė. 
suomet mano, kad jie—tai Viso yra suskaityta tik 80 
visa lietuviy tauta, ir jeigu mirčių nuo gyvatės įkandi- 
jie daugiau parduos alaus, tai mo. Laike karės su pietais 
visai tautai bus geriau. Bet nepasitaikė nė karto, kad bu- 
ištikro taip nėra. Jie gali ty paminėta, jog kareivis nu- 
susidėti ir milijonus, gali va- miręs buty nuo gyvatės įkan- 
žinėtis automobiliuose, tai dimo, nežiūrint, kad žmonės 
tik jiems bus gerai, o ne vi- gyveno giriose, gyvačiy bu- 
suomenei. Jie visuomet šau- vo daug ir turėjo būti daug 
kia: “Lietuviai, remkit sa- įkandimy. Prentiss Wilson 
vuosius! Kelkit savo tautą!” sako, jog iš dešimties gyvatės 
Bet jie meluoja. Aly par- įkasty miršta vienas. Weir 
davinėdami jie tautos nepa- Mitchel paduoda 8.7, tai yra 
kels, o teisybę sakant, tauta apie toks procentas,kaip nuo 
jiems ir nerupi, jiems rupi šiltinės. Bet daktarai, ku- 
tik doleriai. Kad pakelti riems parsiėjo turėti reikalą 
tautą, męs turim pagerinti su gyvačiy įkandimu, tikri- 
darbininky būvį, o tam yra na. jog niekur nematę, kad 
tik vienas kelias—ko-opera- kas buty nuo to numiręs, 
cija.

įi Nuodingumas gy 
vačiu.

Reporteris Samuel Adams

Reikia neužmiršti ir tą, kad

i

kaip degtinė, ir žmogus pa
sitaiso. Ar jis numirtų be 
burtininko pagelbos? Tur
būt ne, kaip matyt iš augš
čiau patalpinto tyrinėjimo. 
Užžadėti nuo gyvatės įkan
dimo gali kiekvienas ir tai 
su dideliu pasisekimu.

F. M.

!

Kelios kultūriško nupuoli 
mo priežastįs.

I.
Margas maistas yra bū

tinai reikalingas visapusiš
kam proto veikimui. Vie
nodas maistas veda žmogaus 
kūną prie monotoniškumo, 
arba teisingiau sakant, prie 
vienpusiško įsitempimo. Tuo
met ir smegenys lieka taip 
vienpusiškai ir fanatiškai 
veikiančiomis, kad nieko 
naujo negali suprast, išgal- 
vot, nuspręst.

Lietuviai, kiek man teko 
patėmyt, vartoja labai vie
nodą maistą, iš ko, aš spren
džiu, pas juos viešpatauja 
taip žymius, kultūriškas nu
puolimas ir fanatizmas. Tan
kiausiai Amerikos lietuviai 
maitinasi vien tik rukytu 
kumpiu, bulvėmis ir duona. 
Tai yra prasčiausias maistas, 
kuris tik retkarčiais turėty 
būt vartojamas. Nemokėji
mas lietuvišky motery ga
minti (gatavoti) valgius taip
gi blėdingai atsiliepia ant 
sveikatos ir smegenų. Kar
tais priimtas maistas taip su- 
skaudina vidurius, kad ne
lieka laiko protavimui ir skai
tymui, nes reikia rūpintis 
apie pasveikimą arba vaitot. 
Nesveikas žmogus yra pik
tas, todėl moterys pačios 
tankiai nukenčia nuo to pik
tumo už nemokėjimą valgi ų 
gaminti.

Man rodos, kad moterys 
turėty pasirūpinti išmokt ga- 
mint valgius, tuomet jos pa
čios atsakančiau maitintŲ sa
vo kūną, auklėty gabius vai
kus ir turėty protaujančius 
ir sveikus vyrus. Užimty 
nedaug laiko išmokymui, o 
nauda buty visam amžiui.

Ta pati mėsa, tie patys 
javai, daržovės ir vaisiai che
miškai mainosi prie tam tik
ro sutaisymo. Reiškia, kad 
iš tos pačios mėsos ar kokio 
kito daikto galima yra paga
minti keliu ryšiy valgius. 
Bet reikia mokėt. Brangiau

atbukęs, jie bus fanatikais, I 
neskaitys raštų ir nesimokys. 
Jie vartos nemažai degtinės 
ir alaus, kad sudeginti vidu
riuose priimtą netikusį mais
tą arba kad suerzinti nuo 
rūkyto kumpio atbukusį ape
titą.

Mažu teisingas bus mano 
pasakymas, kad vienodas ir 
netikęs maistas veda žmones 
prie idijotizmo ir nesveika
tos.

Jei lietuviškos moterys no
ri, kad jy vyrai negirtuok
liautu, t. y. nepragerty taip 
reikalingų namams skatiky, 
jei jos geidžia, kad jy kūdi
kiai mažiau sirgtų ir augty 
sveikais protiškai, jei jos ne
nori nuolatos sykiu su vyru 
dejuot, kad pilvą skauda, jos 
privalo rūpintis išmokt ga
mint valgius ir pažint, kurie 
iš jų maistingesni.

A. Autonov.

Kunigai juodašimčių rolėj.
(Balsas iš Rusijos).

! Odesoje tikrieji rusai. Ma
tydamas, kad jo darbas turi 
mažas pasekmes, perduoda 
tą viską savo draugui kun. 
Indriuliui. Kunigas Indriu- 
lis kad ir jaunesnis, bet to
kiuose darbuose daug darbš- 
tesnis. Jis pradėjo organi
zuoti sau gaują. Kada jau 
buvo pusėtinai suorganizuo
ta, susirinko visi į knygyną 
pas J. Viskutį, atlaikė posė
dį ir nutarė eiti ir išmesti iš 
mokyklos mokytojas, nes, 
girdi, kitaip nepasiliuosuosi 

'■nuo tų “bedievių.” Planai, 
nežinia dėlei kokiy priežas
čių, likosi neišpildytais.

Mokytojos-gi, matydamos 
tokį neapkentimą ir net pa- 
vojy iš dvasiškyjy pusės, at
sisakė nuo tarnystės ir ap
leido mokyklą.

Dabar draugijos mokykla 
likosi be mokytojy. Žino
ma, vieni labai apgailestau
ja mokytojy, o ypač p. Lau- 
mianskaitės, kuri mokėjo 
vaikus auklėti, nesigailėjo 
savo spėky ir vaikai prie jos 
buvo prisirišę geriau, negu 
prie tėvų. Kiti-gi iš to džiau
gias ir muša į savo bubną, 
kaip Puriškevičius, kad jy 
viršus, kad jie pergalėjo 
“bedievius.”

Dabar klebonas Vizbaras 
su savo draugu kun. Indriu- 
liu nori gauti į draugijos mo
kyklą tokiy mokytojy. kurie 
vaikus kasdien į bažnyčią 
vedžioty, mokykloj poteriy 
mokyty ir t. t., o tikras mok
slas lai palieka šalyj. Juk 
jis dėl lietuviy vaiky visai 
nereikalingas, nes supratę 
mokslą, gelbėk dieve, galės

Negana to, kad Rusijoj 
viešpatauja reakcija; negana 
to, kad kasdieną karo teis
mai nusprendžia po keliatą 
miriop; negana to, kad kiek
vienas policistas gali tave į 
kalėjimą pasodinti, gyvastį 
atimti; negana to, kad kiek
vienas tikrųjų rusu sąjungos 
narys gali tave be jokios at
sakomybės sumušti,— musy 
dvasiški tėveliai, 
artimo meilės, 
Kristaus mokslo, 
dašimčiy roles.

Paimsim kad ir 
(Latvijoj) kunigy 
Liepojaus Savitarpinės Pa- . . . .......................
šalpos Draugija jkurė dvikle- kumgelim paapnesinn 
sinę mokyklą. Įkūrimas mo- _________________evat>
kyklos draugijai nepigiai __ j .
apsiėjo, nes ji neperskait- /V13I10 (13111616. 
lingiausia, tai reikalavo di- _____
delio pasišventimo ir RUgiaj gaU šlama laukuose 
energijos. Nariai griebėsi • - - - -
už darbo kaip įmanydami, skaitau aš Viską dainose, 
Taip-gi prisidėjo ir Liepojaus žmau, ką šnabždasi rugiai.

skelbėjai 
pasekėjai 
lošia juo-

Liepojaus 
darbelius.

Bevardis.

Rugiai sau šlama laukuose 
.1 Ir gieda giesmes vyturiai

pagelbą.
Visos pasakos apie vorus, 

turklius ir kitus vabalus, buk 
jie yra labai nuodingi, yra 
neteisingos. Žinoma, gal nu
mirti ir nuo musės įkandimo, 
jeigu ji užkrės žmogų pavo
jinga liga.

Pakoliai vienas vabalas y- 
ra tikrai pavojingas Ameri
koj. 12,000 žmonių numirš
ta kasmet nuo jo įkandimo. 
Yra tai uodas, kuris užkre- mokyklas. Mažu atsiras vie- 
čia žmogų malaria-drugiu. na-kita mokanti,—ji ir užims 
Sulyginant su jų pavojingu- mokytojo vietą.
mu, visos gyvatės, skorpijo- Jei moterys išmoks atsa-i 
nai, tarantulos yra tik vaikų kančiai gamint valgius, tuo- 
baidyklės. met rųažu dar pigiau atsieis

Beje, Lietuvoj yra gėrės- pragyvenimas, nes ir išpras- 
nis būdas gydymo nuo gyva- to maisto pataisys gerą, ir 
tės įkandimo, negu degtinė, jo margumas suteiks sveika- 
Ten gydo užžadėjimu. Nė- tai ir protui pragumus bū
rą reikalo aiškint, jog burti- jot.
ninko šnabždėjimas naudos Kol lietuviai neims atsa- 
neatneša, bet nė neužkenkia, kančio maisto, jų protas bus

Taip-gi prisidėjo ir Liepojaus žinau, ką šnabždasi rugiai, 
klebonas kun. Stakauskas. Upelis teka krantuose, 
Jis kas mėnuo aukavo po 10 Girdžiu kai kalba jo van- 
rub. mokyklos palaikymui. [duo—

Mokykla buvo atidengta Matau aš viską bangose, 
1908 m:. Viskas X° kuo^ Žinau, ką mąsto' sav’ ak- 
riausiai ir draugijoj buvo ra- rmu0
mu ir pašaliniai džiaugėsi ir Beržm sustoję per dienas 
pradėjo skaičius nariy augti. Nuliūdę mąsto kas-žin-ką. 
Bet tas džiaugsmas tęsės ne- ■. žinau visas aš jy durnas, 
ilgai. 1909 m. kunigą Sta- Į Man aiški jy liūdna daina, 
kauską iš Liepojaus iškėlė, Mąstau ir aš sav’ viens’ per- 
kleboną taipgi, o į jyjy vietą [dien,
paskyrė naujus. Klebonu jr turiu savo mintis— 
buvo paskirtas kun. ^Visba- i get j<as permato perdėm?

* *
*

Ne, ne juros bangos, 
Ne nakties tamsumas 
Ir ne baisios audros, 
Griaustiniu žiaurumas 
Gazdin’ mane baisiai, 
Priverčia drebėti; 
Tik dieny ilgumas 
Be darby, be žodžiy 
Ir buities tuštumas 
Be siekiu, idėjy, 
Šaldin sielą baisiai, 
Verčia ją liūdėti. 

111’09 Alfons Liauryza.

ras. Atvažiavęs į Liepojy 
tuojaus pamatė, kad draugi- i 
ja pirmeiviy rankose, moky-' 
tojos: pp. Laumianskaitė iri 
Stanaitė, bedievės ir 1.1. Tuo
jaus griebėsi prie mokyklos 
ir norėjo paimti į savo ran
kas. Ant visuotino nariy 
susirinkimo jis pakėlė klau
simą, kad mokytoja, girdi, 
turinti mokyti vaikus reli
giškų dalyky, į bažnyčią ve
džioti ir 1.1. Nors turėjo sa
vo šalininky, bet naują tvar
ką užvesti vargšui nepasise
kė. Tada pradėjo kovoti ki
tokiais budais: kaip įmany
damas vedė agitaciją tarpe 
žmoniy, kad neleisti į mo
kyklą vaiky, kad neprisidėty 
prie draugystės, nes, girdi, 
esanti kaip draugystė, taip 
ir mokykla “bedieviška.” 
Pradėjo varyti agitaciją tar
pe draugijos nariu, kadišvy- 
ty valdybą, nes esą viskas 
rankose keliato “bedieviu.” 
Žodžiu, dirbo išsijuosęs, kaip

Kadaise.
Kadaise—ne vakar, ne šian- 

[dien, 
Man rodės tave aš myliu 
Ir vienas tylėdams kenčiu, 
Tau dainas sudėjau pui- 

(kias, 
Tau skyriau gražiausias 

*'•* - (gėles—
Kadaise—neĮvakar, ne šian

dien. — 
A. Liauryza.



KELEIVIS 5

Musu Vargai ir Mokslas.
Parašė Žemaitė.

(Tąsa.)
Sugraudinta visa šeimyna gausiais 

jaunikaičio prižadėjimais; sesers atsisako 
nuo geresniu drabužiu, broliai net nuo ba
tu, naginėti žada padėvėti, kad broliui su
taupyti nors ant pradžios didžiojo mokslo. 
Motina, pardavusi vištukus, atiduoda vai
ko kelionei. Tėvas, nors jau turi nema
žai palūkanų mokėti, skolinasi dar dau
giau ir duoda vaikui universitetan keliau
ti. Nors su sugraudinta širdžia išleidžia.

Klebonas, dagirdęs, kad universitetan 
važiuoja, lyg nejučioms prasitarė, jog 
augštuju mokslu mokiniai visuomet bedie
viais tampa.

—Per didelį raštą, girdi, išeina į kra
štą.

Išleidę vaiką universitetan užmiršo a- 
pie bedievystę. Galvoja, kaip jo vaikas, 
pabaigęs mokslą, liks turtingas.

—Inžinierius, žiūrėk, kiek uždirba?... 
tūkstančius metams, — kalbasi tėvas su 
namiškiais,—toks uždarbis tai ne juokai, 
mesk į šalį bv kokį dvarą. Advokatas ar
ba daktaras, kiek prisilupa pinigu? Ar 
sunkiai dirbti rupi, ar ką? Žmonės patįs į 
vidų suneša; nenoroms pinigus bruka... 
O kunigas?... Kunigai, žinoma, geriau
siai... Ką čia palyginsi?... blogi ar geri 
metai—vis ant dienos rublis!...

—Ką čia rublis, du, trįs ir daugiau 
kaip kokią dieną...

—Bet visi šaukia, neversti, nevaryti 
po nevalia vaiko į kunigus...

—Turbut nebuvo mums žadėta tokia 
laimė savo kunigą turėti... Tesižino... 
Ir iš svietiškųjų mokytu geru žmonių yra. 
Turėdamas gerą uždarbį vaikas neužmirš 
ir musu...

Taip ir tam panašiai ramino save tė
vai, gaivino savo viltį; tikėjosi vaško už
darbiu praturtėti ir skolas išsimokėti, tik 
visa bėda, kad taip ilgai reikės laukti...

Parvažiuoja vaikas vasarą, net akįs 
visu atšvito.—mėlyna apykaklė, šviesus 
guzikai... Malonus, gražus, pasiilgęs sa
viškiu ir savo pusės. Pritinka prie kuni
gu ir su ponais “za pani brač”; su žmonė
mis, su jaunuomene šnekasi, juokauja, 
pasakoja nugirdėtus dalykus: apie viso
kius mokslo išradimus. Aiškina, kaip to
liau žmonės visi bus lygus, daugiau apsi
švietę ir turtingesni; nebeliks skirtumo 
tarpe pono mužiko, beturčiu nei turtingu, 
visi bus lygus. Kaip turtai ne pavieniu 
bus žmonių, bet visuomenės ir 1.1....

Visi išsižioję klausosi tokiu geru nau
jienų, stebisi, galvas linguoja. Tėvui net 
širdis tirpsta iš džiaugsmo. Kaimynai ir 
kunigai giria, jog vaikas ne vamukais pe
nėtas. Galvočius, iškalbus, nesiduos už 
nosies braukyti. Tėvui ir visos šeimynos 
viltis kaip ant mielių auga... Pakentės 
dar keliatą metu, paskui nuo vaiko, kaip 
iš rankovės, pasipils visiems turtai. •

Patiko ir dėdei studento iškalbingu
mas, dar paskolino pinigu, bet daugiau, 
sako, nebeduosiąs, kam nėjo į kunigus. 
Tetai ir gi patiko ir ta apdovanojo. Tė
vas, sukrapštęs šiek-tiek skatiku, vėl iš
leido savo studentą. Įsakė,. kad tankiai 
rašinėtu.

Nuo pat išvažiavymo labai tankiai ra
šinėjo. Kiekviename laiške aprašinėjo 
savo vargus. Kaip negalįs gauti lekcijų, 
nė jokio uždarbio, o pragyvenimas neiš
pasakytai brangus. Nors nedrąsiai, bet 
minėjo tėvams, kad jam šiek-tiek pinigu 
prisiųstų. Tėvai, sukrapštę savųjų dar 
pasiskolinę, nusiuntė keliatą dešimtu. 
Kaimynai, pamatę, kaip senis dėl to vie
no vaiko save skriaudžia, ėmė nekurie 
juoktis:

—Še tau, seni,—benorėdamas vaiką 
ponu pastatyti, pats ubagais išeisi ir ki
tus vaikus nuskriausi...

Tėvui tokios kalbos dėjosi į širdį. 
Nurašė sunui aiškindamas, kad jokiu bu
du nebegali daugiau nieko duoti. Rugo- 
jo už nestojimą seminarijon ir už kitus 
visus dalykus,—visą pamokslą vaikui nu
rašė.

Kitą vasarą vaikas nebeparvaživo na
mo, atrašė gavęs uždarbį. Su kasžinko-

I
I

i

I

kiais ponais išvažiuoja kur toliau vasarą 
vaiky mokyti. Užsidirbęs grįžo vėl to
liau mokytis.—Tėvams rečiau laiškus te
parašė. Kitą vasarą ir gi nebeparvažia- 
vo.

—Turbut vėl kokį uždarbį gavo,— 
spėlioja tėvai.

Bet laiško negavo ir nežinojo, kur yra 
jy vaikas. O vaikas ką-gi begali rašyti 
tėvams kentėdamas didžiausį vargą. Me
luoti nenori, o teisybės sakyti nėra reika
lo. Tėvai nebenori duoti ištekliaus, širdį 
tik sau susikrimsti ir jiems neramumą pa
daryti, verčiau tylėti ir kentėti. Žiemą 
šaltame miesto palėpyje susitraukęs, išal
kęs, atsiminęs, kaip namiškiai gal gar
džiai valgo, šiltai pas pečiŲ šildosi... Ar
ba vėjuotą dieną kuomet po jo palėpį snie
gus vėjas nešioja; drebėdamas nuo šalčio 
mano:—Kaip tėvelių grinčioje pečius puš
kėdamas kūrenasi—bepigu namiškiams!...

Tokiose juodose valandose įmanytų 
mesti savo mokslą, visus užmanymus, nuo 
visų vargų rankas pakratyti... O džiova, 
ta nelaimingoji globėja varguolių, nieko 
nelaukdama griebia glėbin savo auką ir 
bežiūrint užsmaugia.

Pasitaiko tokių mokslaeivių, kurie iš
lieka nuo džiovos ir tęsia toliau vargą be 
jokios pašelpos, be uždarbio. Vargsta, 
kankinasi, alksta ir šala, bet napameta 
mokslo! Kiek tokie nukenčia nusivilimų, 
kiek energijos nustoja,—kas apsakys!...

Tankiai mano sau:
—Pasidarbuosiu dienomis ir nakti

mis ir pabaigsiu mokslą.
Galvoja, kaip pabaigęs mokslą būti 

naudingu žmonėms. Susirinkęs kur bū
relis mokslaeivių visi tą klausimą svarsto; 
kiekvienas norėtų kuodaugiausiai pasidar
buoti visuomenei. Vis su karšta širdžia, 
su didžiausia vilčia nuvalyti kelią geres- 
niai ateičiai. Besvajodami, besiginčyda
mi, įkaista galvos, sustiprėja jiegos, ro
dos, sugriebs glėbiu, prispaus prie širdies 
visą žmoniją. Sutvirtėjęs, atsigavęs to
kioj draugijoj, perkratinėja mintyse gir
dėtus ir savo iškalbėtus žodžius.

—Visuomenei darbuotis, visuomenei 
visas spėkas atiduoti, jos gerovei pasišvę
sti... Puikus žodžiai, prakilnios mintįs, 
tas tiesa. Bet ta visuomenė ką mums 
duoda? Ar mato išalkusius, ar prijaučia 
sušalusiems?... Kokią malonę turime nuo 
tos visuomenės?... Blaškykis vienas po 
svietą, kaip žuvis po vandenį...

Buvo atsisėdęs rašyti tėvams laišką, 
bet, užėjus tokioms karčioms mintims, 
metė pluksną.

Tėvams rūpesčiai, skolos, o sunui-mo- 
kiniui vargas ir visokios karčios mintįs 
lenda į tarpą ir kas karts toliau atskiria 
vaikus nuo tėvų...

— Mat jau išdido, išponėjo vaikas, nė 
laiško tėvams neberašo,—kalba kaimvnai.

Tėvams kaip peiliais raižo širdį. Ki
tas vaikas, gavęs nuo giminaičio laivakor
tę, išvažiavo Amerikon pasipinigauti. Tė
vas, pasilikęs ukėje su mažuoju sunumi, 
nupuolus sveikatai, turės sunkiausiai dirb- 
tt. nes skolininkai sėdžia ant sprando. 
Skolų atlyginimui tėvas vis atsiprašinėja, 
kol vaikas pabaigs mokslą. Tikisi, kad 
pabaigęs padės apmokėti. Skolininkai ken
čia ir laukia, manydami, jog pabaigęs 
mokslą papils tėvams pinigų, kaip iš mai
šo. •

Jau paskutini metai, vargų-vargais 
pabaigė mokslą. Galva jo kupinai pripil
dyta moksliškomis žiniomis; rankose dip- 
liomas; nuvargęs, apdriskęs, apšiurpęs 
parvažiuoja namo lauktas, sulauktas. Tas 
pats vaikelis, taip pat meilus, truputį dau
giau užaugęs, daugiau apžėlęs, rodos, dau
giau jokios atmainos nėra. Bet kasžin- 
koks keistas, nesuprantamas pasidarė. 
Skiriasi nuo saviškių, nesutinka pažiūrose. 
Sodiečių papročiai jam išrodo žiaurus, ne- 
mandagų's, žodžiai šiurkštus, triobos nus
kurę, valgis nešvarus, viskas rodosi nebe- 
taip. Tėvams pasiskundus apie neturtus, 
neužderėjimus,vaikas nepaguodžia tėvų... 
Ir vėl tėvams užgeso viltis paramos nuo 
vaiko, gal ir labai ilgam laikui! Kasžin 
kuomet ta vieta atsiras?! Prie to rūpes
čio ir širdies skausmo kaiminkos iš šalies 
pritaria:

—Štai tau buvo vaikui duoti valią! 
Kad butų kunigėliu likęs, skolas jau se- 
niaiai butų išmokėjęs... Kiek tai metų 
ant niekų, ant to nereikalingo mokslo 
praleido...

(Toliau bus)

K. Avietiene.
Spaliy 4 d. Įš Scranto- 

no atėjo mums liūdna ži
nia : K. Avietienė, sąvai
tę pasirgus, mirė nuo 
plaučiu uždegimo.

Rašo apie tai. pasili
kus vienatinė duktė, Ju- 
lia, kuri visu pirmiausiai 
neteko tėvo, paskui se
sers Onos, o dabar per
siskyrė ir su motina.

Mirė nedėlioj, spaliu 
2 d. 5:30 vai. po pietų, 
Scrantone,Pa. Palaidota 
spaliu* 5 d. Waterbury, 
Conn, kur ilsisi a. a. jos 
vyras ir duktė Ona.

Pajieškau Jono Kalinaucko, nesenei 
gyveno Bostone. Turiu svarbų reikalą. 
Kas apie jį žino meldžiu pranešti šiuo 
adresu:

S. Salkauckas
262 4-th st., So. Boston. Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Degučio, 
paeina iš Suvalkų gub., Mariumpolės 
pav.,Mikališkio vals., Potkižiškių kaimo 
Meldžiu pranešti kas apie jį žino arba 
jis pats šiuo adresu:

A’incas Degutis
Box 73 AVilliemstown. Pa.

Pirmas Metinis

A.
Leonas Baranauskas.

Pasimirė So. Bostone 2S d. rugsėjo (Sep.)
8 vai. vakare. A'elionis. eidamas trepais. 

' netikėtai gavo širdies užgavimą ir išal- 
Į savo savo paskutinį kvapą, nejausdamas 
■ jokių sopulių. Paliko moterį su dviem 
jaunais kūdikiais Lietuvoj.

A'elionis paėjo iš A’iekšnių. Saulių pa
vieto. Kauno gub.

Draugams bostoniečiams, prisidėju- 
siems su skatikais apdengimui iškaščių 
pagrabo šiuomi tariame širdingą ačiū.

Palaidotas tapo ant šv. Benedikto lie- 
' tuviškų kapinių 2 d. Spalio.

Svogeris ir pusbrolis.

Paj ieškojimai
Pajieškau Jono Jonio. Paeina iš Vii 

niaus gub.. Trakų pav.. Aleksandrov- 
į skos vol.. Daugu miestelio. Jis apvogęs 
■ žmogų pabėgo iš So. Bostono 20 birželio, 
palikdamas visą šeimyną dideliam varge. 

, Minėtas Jonis 23 m. amžiaus, nedidelio 
ūgio, geltonų plaukų, rauplėtas, be ūsų 
ir kuprotas. Kur jis dabar gyvena, ne- 

j turime jokių žinių. Todėl meldžiame vi- 
I sų gerbiamųjų lietuvių, jeigu' patėmysi- 
; te kur nors tokį vyrą, malonėkite 
žinia šiuo adresu:

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

duoti

(st
Mass.

Pajieškau brolio Stanislovo Viezevi- 
čiaus. paeina iš Kauno gub.. Ukmergės 
pav., Vaitkušočių valsčiaus. Savidonų 
sodžiaus; 9 metai kaip Amerikoj, pirma 
gyveno Detroit. Mich.. o dabar nežinau, 
kur jisai randasi. Jis pats arba apie jį 

' žinantiejie praneškit man šiuo adresu: 
Jonas A’iezevičia. (01

280 AA'ilbar st., Scranton. Pa.

Pajieškau brolio Kazimiero Šimanskio 
Remeniškių kaimo,Veliuonos parapijos. 
Kauno gub 5 metai Amerikoje; gyve
no apie Chicago. Meldžiu atsišaukti.

Antanas Šimauskas,
15 Millbury st.. AVorcester. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, ne 
i jaunesnės kaip 16 ir ne senesnės kaip 19 
i metų. Turi būt laisvų pažiūrų irmokan- 
, ti lietuviška ir angliška kalbas. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

P. Jaunutis.
265 N. Main st., Gardner, Mass.

Pajieškau J. Keturakio, Eleko Zeme- 
■ pačio ir J. Klevo. Visi paeina iš Kauno 
gub., Saulių pav. Ketnrakis ir Elekas 
Gražaičių sodos. Žagarės par. Klevas 
Pleikių sodos. Kruopių par. Pirmiau 
jie visi gyveno Chicago. Turiu svarbų 
reikalą, jie pats ar kas apie juos žino 
duokite žiną šiuo adresu:

I). J. Savickas
191 Broadtvay, So. Boston. Mass.

Pajieškau brolio Antano Jurgaičio ir 
dėdės Izidoriaus Mažeikos. Brolis paei
na iš Kauno gnb- Reseinių pav.. Upinos 
miestelio. 14 metų Amerikoj, pirma gy- 
no AA'est Virginia. Dėdė paeina Resei
nių pav.. Mankaičių miesto. Jie pats 
arba kas apie juos žimo meldžiu praneš
ti šiuo adresu:

Miss. Ona Jurgaitailė
56 Vine st.. Springfield. Mass.

Ii

(it

Rangia Dr-stė Lietuviška Tautiška Tė
vynės Mylėtojų No. 1 Town of Lake.Chi- 
cago. III. Atsibus nedėlioj, 23 Spalio 
(October), 1910 m., COLUMBIA s ve tai 
nėj, kampas 4S-th ir Paulina sts. Bussu- 
lošta Br. Vargšo drama “Milijonai A’an- 

i denvj” spėkomis L. J. Ratelio, kuris jau 
atsižymėjo tarpe Chicagos lietuvių, sta- 

; tydamas svarbius veikalus ir gerai atlik 
damas. Taigi ir ant šio viršminžto vei
kalo bus gabiausi aktoriai L. J. Ratelio, 

j kurie beabejones ką nors žingeidaus 
parodys. Taipgi viršminėta draugystė 
pasistengs Šį vakarą surengti tokiu, ko- 

| kio šioj apygardoj da nebuvo. Po per- 
i statymo bus dainos, kurias dainuos L J.
Ratelis: L “Lietuva Tėvyne“. 2. “Ei
na garsas’’, 3. “Saulelė raudona”. Už- 
prašom atsilankyti visus lietuvius ir lie
tuvaites, kaip senus, taip ir jaunus.

Komitetas.

Pajieškau brolio Stanislovo Matulai
čio. Suvalkų gub., Vilkaviškio pavieto. 
Alvito parap. Apie 8 metus atgal gy- i 
veno apie Shenandoali. Kas apie jį 
žino arba jis pats teiksis pranešti šiuo 
adresu:

Frankis Matulaitis
196 Sander st., Athol. Mass.

Didelis Balius!
Rengia New Britaino Lietuvių Ukesų 

Neprigulmingas Kliubas ant 15 d. spa
lio (October) ant Turn Hali. Arch st., 
New Britain. Conn. Prasidės 7:30 vai. 
vakare ir trauksis iki vėlai nakčiai. Už- 
prašom visus atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai. įžanga vyram 15c., moterim 
10c. Grajis vietinė Lietuviška Kapelija.

L. U. N. K. Valdyba.

Pajieškau Jono Diksos. paeina iš Kau
no gub.. Saulių pav., Ligumų parap., 
Dargužiu kaimo. Jis pats arba kas apie 
jį žino teieitės pranešti šiuo adresu: 

Povilas Stočkus
Box 670. Stoghton. Mass.

Pajieškau draugo Krisaus Veikšaus. 
paeina iš Kauno gub., Zarasų pavieto, 
Rymšėnų vals.. Kanukų sodos. Kas ži- 

I no jo adresą arba jis pats, malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

S. Shylinski
122 W. 6-thst., So. Boston. Mass.

Pajieškau draugo Jurgio Barusevi- 
čiaus. paeina iš Suvalkų gub.. Vilkaviš
kio pav.. Pažeriu vai.. Vizgirdų kaimo. 
Prašau atsišaukti ant šio adreso.

Jonas Balnius.
Bos 226, Allegheny Co., Cuddy, Pa.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio ne jaunesnio kaip 45 metų am
žiaus. Aš esmių dar panele amžiaus 35 
metų. Iš Lietuvos paeinu iš Kauno gub., 
Alizavos par., kaimo Spiegų. Atsišaukit 
šiuo abresu:

Emilija Graičiuniutė.
91 Spruce st.. Lawrence. Mass.

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekės “Kelei- 

vvj“ sekiančios: 1 colis viena karta 50c. 
1 colis per mėnesį $1.25c.

Pajieškojimai: A’ieną kartą 50c. Norint 
pajieškoti tą pačią ypatą kelis kartus, 
kiekvieną tolimesnį kartą po 25c.

‘Keleivio" skaitytojams pajieškojimą 
giminilj arba draugų viena kartą per me
tus patalpiname dovanai.

Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
tam panašius, nors ir “Keleivio’’ skaity
tojai. turi apmokėti teip pat, kaip už pa- 

j prasta apgarsinimą.

Pajieškau Jadvigos Peleščiutės. Kau- j 
no gubPanevėžio pav., Krekanavos i 
vals. Skintinių sod. Girdėjau kad ne
perseniai atvažiavo Amerikon, todėl ji 
pati ar kas apie ją žino pranešti šiuo ad
resu:

Box 77,
Ch. Kristin

Montello. Mass

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘‘Keleivio” 

skaitytojų, kurių prenumera
ta pasibaigė, atnaujinti: ki
taip busime priversti laikraš
tį sulaikyti.

“Keleivio” Administracija.

Prakalbos ir Šokiai.
Rengia Brighton’o Kooperatyviška 

Draugija. Atsibus 15 d Spalio (October) 
svetainėj Roddy Hali, 58 Markei street. 
Brighton. Mass. Prasidės 7 vai. vakare 
ir trauksis iki 11:30 nakties.

Užkviečiame visus vietinius ir aplinki
nius lietuvius ir lietuvaites ant tų šokių

i aisilankyti. o męs užtikrinam, kad visi 
i bus užganėdinti.

Su pagarba KOMITETAS.
P. S. Kooperacijos krautuvė tą vakarą 

į užsidarys 9 vai. vakare.

Teatras ir Balius!
Parengtas per Lietuvių Jaunimo Ra- 

Į telį ant Town of Lake. 5 veiksmų dra 
I mat.iškas veikalas po vardu “Lietuvai- 
I tė“ bus loštas COLUMBIA svetainėj.ant 
kertės 48-tos ir So. Paulina sts, nedėlioj, 
25 Rugsėjo (September). 1910m. Durįs 
atsidarys 6 vai. vakare. Uždanga pasi- 

! kels 7:30 vai. vakare. Po teatro bus ba- 
I liūs su visokiais šokiais, lekiojančia kra- 
sa ir su laimėjimu moteriškų šukų ver
tės $10.00 aukos per A. Barčių ir mote
riško žiedo vertės $5.00. aukauto per A. 
Pošką. Sukas gaus tas, kuris apturės 
daugiausiai laiškų, o žiedą — antras, 

įžanga: 25. 35. 50 ir 75c.
Komitetas.

Sugaukit vagį.
Stasys Ustauskas (ar Rastauskas) pa

vogė pas mus 2 laikrodėlius, viena pa
auksuotą vertės 825.00. o antrą auksinį 
vertės $17.00. taipgi biskį pinigų ir pa
bėgo. Manom, jog jis dabar randasi apie 
Pittston. Pa., nes ten ir pirma gyveno. 
Paeina iš Suvalkų gub., Kalvarijos pav.; 
mažo ūgio, sausas, geltoni plaukai, nosis 

Į ir lupos atsikišę, išrodo apie 18 metų se
numo. Antru kartu Amerikoj, dirbo 
mainosiaprie durų; turi dėdę Pittstone, 
Pa. Kas praneš apie jį, gaus dovanų.

J. Savelionis,
i 60 Mechanicst. Newton Upper Falls.Mas.

PARSIDUODA
du puikus lotai West Parke prie Mc 

Kees Kocks. Pa. Puiki vieta dėl namų 
’ lietuviui. Prekiuoja tik $750.00. Atsi- 
j kreipkit ar rašykit pas:

E. KATAUSKAS.
j 117 Bell avė.. Mc Kees Roks, Pa.
■-----------------------------------— • *---------------------------------------------

Pajieškau draugo Juozo Cvirkos, pirm 
poros metų gyveno Eastone. Pa., paskui 
išvažiavo į vietas apgyventas lietuviais 
rinkti užsakymus fotografijų. Turiu 
svarbų reikalą, todėl teikitės prsnešti 
nurodytu adresu:

F. Mineikis
468 Northamton st., Easton, Pa.

Pajieškau brolio Stepono Konstontina- I 
vičiaus, paeina iš Kauno gub.. Reseinių I 
pav., Kutimų kaimo ir Jono Visockio, 
paeina iš Kauno gub.. Raseinių pavieto, 
Nemakščių parapijos. Skaudvilės vol.. 
pirmiau gyveno Newark. N. J. Jei kas 
žinotų apie tas ypatas. arba jie pats tei
kis pranešti šiuo adresu:

N. A'idmontas
86 Tichenor st.. Newark. N. J.

Pajieškau dviejų švogerių Matejušo 
Jermalavičiaus, ir Valento .Jarmalavi
čiaus. abudu paeina Vilniaus gub.. Tra
kų pav.. Varėnos vok, Ožerekų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą, todėl jie pats ar 
kas apie juos 
šiuo adresu:

žino teikitės duoti žinę

152 Ames st.,
John Karšis

Montello, Mass. (lt
Pajieškau švogerio Petro Ralrrukonio. 

Gudukių kaimo. Daukšių parap., Šuva), 
gub. Kas apie jį žino arba jis pats pra
neškite šiuo adresu.'

P. C. Pačesa
Box 142 Mad. Co.. I.ivingston. III.

Draugysčių Reikalai

Parsiduoda
' du gražus nameliai, nešanti $38.00 ran- 
i dos per mėnesį, yra po du tenementu 
: kiekviename, su visomis vigadomis. arti 
■ vinių irčeverykų dirbtuvių, arti moky- 
j klos ir strvtkario. Prekė #4,000; $1,600 
j iš aukšto. SKola ant 5J nuošimčio. Dėl 
greitesnio pardavimo leidžiama ir už 
$1,000. Gera proga. Pasiskubinkit!

ARTHUR SUMNER
' 86 Green st".. Brockton. Mass.

Dr-stė Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Towu of Lake, Chicago. III.
ADMINISTRACIJA:

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

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

Prot. rašt. K. A. Cziapas.
4436 S. Hermitage avė . 

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis. 
4606 S. Paulina st.

Kasierius F Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

PRAKALBOS!
Gedemino Liet. Ukesy Dr. 

Boston, Mass.
rengia didelias prakalbas ir kalbės gar
sus kalbėtojai. Kalbos atsibus nedalioj, 

.30 Spalio (October). 2 vai po pietų.
St. Anthony s School. ant N. Bennet st., 

Boston. Mass.
Kas norės prisirašyt laike prakalbų 

prie Draugystes, bus priimami už pusę 
prekės įstojimo.

Užprašo visus nuoširdžiai atsilankyti.
KOMITETAS

IIVIBUIUUJUIII HgSIIIUi

Stainelės užgimimo Kristaus arba ati 
daromi paveikslėliai. pavidale altorėlių.

I pargabenti iš Belgijos, labai gražus. Gra- 
j ži Kalėdų dovana parsiųsti į Lietuvą ar 
■ kur kitur giminėms arba pažįstamiems. 
I Parsiduoda po 5 ir 25c. pagal didumą ir 
; gražumą. Jeigu norėtumėt kurie matyti 
tuos paveikslėlius, malonėkit prisiųsti už 

i 25c. pačto markių, tad prisiųsim vieno 
gatunko [trobeles.

Popieros gromatoms rašyti su Kalėdų 
pasveikinimais ir šilkinėms kvietkoms ir 
paveikslu Jezuso, taipgi partrauktos iš 
Belgijos. 2 popieros 25c. Turime taipgi 
visokių gromatų su pasiskaitymais, dai- 
nelėns ir gražioms kvietkoms. Tuzinas 
25c . 6 tuzinai $1.00.

Trejankos (trejos devynerios) iš Palan
gos aptiekos, visiems gerai žinomos.Bak- 
selis bertainio svaro parsiduda už 25c.

Biblija, t. y. visas šventas raštas seno 
ir naujo testamento, lotyniškomis raidė
mis. puslapių 848 ir 279. viso 1127 pusla
piai. drūtais skuriniais apdarais, parsi
duoda už J2.00. Agentams duodam ge
rą nuošimtį nuo visokio tavoro.

K. J. INTAS, Gt 
P. 0. Box 1724, New York, N. Y.



6 KELEIVIS.

Mokykloj.
Kunigas:—Na, vaikai, ar 

pasakys man kas nors iš jus, 
kas tai yra celibatas?

Vaikai tyli.
Kunigas: — Nežinot, ką 

reiškia celibatas? Celibatas 
reiškia... na, tas reiškia ne
vedimą. Kunigai turi užlai
kai celibatą, vadinas, jiems 
nevalia turėt nė pačios, nė 
vaiky.

Jonukas:—Bet meldžiu tė
velio paaiškint, jeigu kuni
gams nevalia turėti vaiky, 
tai kokiu budu kunigai vis 
dauginas?

Sparvp nešaudo.
—Kuomi tamista užsiimi? 

—paklausė reporteris milijo
nieriaus.

—Kuomi? O sunku net ir 
apsakyt. Esu užimtas nuo 
ryto lig nakčiai.

—Bet ką tamista veiki?
—Žiemą šoku ir čiužinė

jus, vasarą maudausi ir va
žinėju automobiliuje, o per 
visas naktis lošiu kortomis 
arba ant biliardo.

Darbininkai tvirksta.
—Įsivaizdink sau, Mare, 

—sako Miss Snobbs, — kaip 
tvirksta dabar darbininkai. 
Musų skalbėja turėjo dabar 
vaiką ir pakrikštijo jį Dewy, 
t. y. tokiu pat vardu, kaip aš 
pavadinau savo kudliy, už 
kurį šuny parodoj užmokė
jau $5,000.

—Taip, tvirksta—patvirti
no Marė.

Šuniui gera ir muse.
Amerikos milijonierius iš

davė už Europos kunigaikš
čio Plikašonio savo dukterį 
ir atiduodamas pasogą tarė:

—Štai, brangus žente, ši
tam maišelyj turi 10 milijo- 
ny doleriu už mano dukterį.

—Bassama Tarėmtete’— 
sušuko persigandęs ungary 
kunigaikštis.—Tiktai 10 mi
lijonų!... Tas reiškia man 
tiek, kiek šuniui musė.

—Bet šuniui gera ir musė 
—atsakė milijonierius.

Pataikė.
Kunigas mokindamas vai

kus aiškina, kad prie visko 
reikalingas Dievo palaimini
mas. Kada jau gerą valan
dą taip iškalbėjo, norėjo per- 
sitikrint, ar gerai vaikai tą 
suprato ir klausia:

—Kas man dabar atsakys 
ant to klausimo: kada uki- 
ninkas aparė lauką, pasėjo, 
užakėjo, kas jam da reika
linga, kad gerai javai užaug- 
ty?

—Mėšlas—atsiliepė vienas 
balsas.

Reikalingas
Daktaras specijalistas, ku

ris su pagelba hipnotizmo iš-

gydyty “tėvui” Kazimieriui 
‘ ‘bziką. ” Užmokestis geras.

Dvasiškoji ožka
Tamsuoliu klebonas labai *•

neapkentė vietinio daktaro, 
kuris tarp jo parapijony pla
tindavo apšvietą. Todėl ne 
kartą atsisėdęs su gaspadine 
prie mėnulio šviesos per nak
tį svarstydavo, kaip tam 
žmogui atkeršyt.

Kartą atbėga pas jegama- 
tį tarnaitė ir praneša, kad 
ožka miršta, reikia duoti pa
skutinį patepimą.

Prabaščius pakrapštė sau 
paukašį, nusijuokė ir tarė:

—Nuvesk ožką pas dakta
rą ir pasakyk, kad tai paci- 
jentei duoty lašy ant apetito.

Už valandos tarnaitė atsi
vedė ožką pas kunigą ir sako:

—Daktaras apžiurėjo ir lie
pė ligonei praskusti viršu
galvį, tai ji tokį apetitą turė
sianti, kaip prabaščius.

Iš Lietuvišku
✓

Pudymu.
Baltimore, Md. — Vie

nas garsus vaikinas, ku
ris nuolat girdavosi savo 
slapta balandžiy draugija, o 
ypač slapta meile, 18-tą rug
sėjo nusileido kaipo balan
dis iš dangaus prie tūlos p. 
Dž-nės, išreiškė jai viešai sa
vo karštą meilę ir nusivežė 
karietoj į pasilinksminimo 
vietą. Dažinojęs vyras, kad 
moteris laksto su balan
džiais, užtaisė pinkles, ir 3- 
čioj valandoj nakties abudu 
pagavo.

Kazys Šnipas.
Chicago, III. — Pas mus 

pusdykiai parsiduoda vieno 
Chicagos inteligento pavar
totas “intelektuališkas” išsi
vystymas. Pasiskubinkit, 
nes tuoj neliks.

Cambridge, Mass. — Na, 
tai ir musy mieste pasidarė 
biskis medegos busiantiems 
Lietuvos istorikams. Ir me- 
dega labai svarbi, nes lietu
vis suareštavo policistą, o to 
da, kaip svietas yra senas, 
niekas negirdėjo. Pas lietu
vius yra tokia jau nuomonė, 
kad policistui jokis milžinas 
negali pasipriešint, nes jis 
visviena suims. Todėl kaip 
žydas griaustinio, tai musy 
žmogus bijo policijos.

Bet šiomis dienomis neti
kėtai išsiaiškino, kad policis- 
tas, tai paprastas žmogus, o 
ne kokia elektriška mašina, 
kaip visuomet buvo mano
ma.

Pas vieną mys tautietį bu
vo krikštynos. Visi buvo ge
ram upe ir smagiai sau link
sminosi. Atėjo ir policistas. 
Šeimininkas tuoj pakišo bon- 
ką ėliaus, gaspadinė lietu
viškos trajankos ir “kazo
kas” taip apsiprato, kad už
miršo, jog randasi ne savo 
namuose.

Kada svečiai už stalo pra
dėjo snausti, šeimininkai nu
ėjo gulti. Ne poilgam atei
na kažin koks žmogus, nusi
velka švarką ir nieko nesa
kydamas lenda į lovą. Šei
mininkas tuoj pašoko ir nu
sitvėręs pradėjo rėkti, kad 
sugavo vagį. Įbėgo blaives
ni įnamiai, ir mato, kad šei
mininkas laiko policistą. Ant 
to triukšmo atėjo du policis- 
tai nuo gatvės, uždėjo suim- 
tamjam ant ranky geležis ir

vienmarškinį nusivedė prie 
“bakso.” Telegrafistas.

Pittsburg, Pa.—Pereitam 
“Keleivio” numeryje tūlas 
Barzda neteisingai apšmeižė 
vietinę “Lietuviy Mokslo 
Draugystę”. Aš, būdamas 
tos draugystės studentu, 
griežtai prieš tai protestuoju. 
Aš spėju, kad tai buvo Ka
zimiero kapucino darbas, nes 
pasirašo Barzda, o kapucinas 
juk ir yra su barzda. Jis 
šmeižia visus mokslo išradi
mus, todėl jam nepatiko ir 
mysu draugystė su moksliš
ku vardu. Jis pataria, kad 
buty geriau pavadinus drau
gystę “gražesniu” vardu. 
Bet kapucino vardu visviena 
nevadinsime. Pikis.

Redakcijos atsakymai.
K. H. Orl-kui.—Strai

psnį dėlei Brocktono prakal- 
by išsiuntėm tamistai atgal, 
nes ant tamistos reikalavimo 
“talpint taip, kaip yra,” ne
galėjom. Tamista giriat tik 
Vaičiūną, kaip jis mokytas, 
kaip gabus, kur mokinosi ir 
1.1. O čia tas visai nesvar
bu. Priešingoj jums kores
pondencijoj buvo nurodyta, 
kad Vaičiūnas nepažįsta is
torijos ir kad bažnytinis cho
ras lojo šunies balsais. Jeigu 
tas neteisybė, tai pasakykit, 
kad taip nebuvo ir viskas. 
Bet tamista visai to nemini. 
Tamista pradedi neva nuo 
Brocktono prakalby, o nuva
žiuoji į Valparaiso mokyklą. 
Jeigu jau norit būtinai paro
dyt, kad Vaičiūnas vra mo- 
kytu vyru, tai geriau buty, 
kad jis pats ir atsakymą 
moksliškai parašyty. Kodėl 
tamista už jį rašot?

B arabo ši ui.— Vertimė- 
lį “Ecce homo” gavom—bus 
geras. Meldžiam ir daugiau 
pasidarbuot.

P. Adomaičiui.— Iš 
tamistos laiško spėjam, kad 
daina negali būt gera, nes 
mažai esat su rašyba apsipa- 
žinę.

Jurginėliui. — Žinutė 
nesvarbi, netalpinsim.

Y. Ž.—Eilutės netinka.

Laiškas į Redakciją.

Gerb. “Kel.” Redakcija!
“Keleivio” No. 39, kores

pondencijoj iš St. Louis, Mo. 
pasakyta, kad upė Mississip- 
pi turi apie 900 myliy. Tas 
yra klaida. Upė Mississip- 
pi, prie kurios stovi miestas 
St. Louis, yra ne 900, bet 
4,200 (ir ne 4,200, bet 4,133. 
Red.) myliy ilgio ir yra il
giausia upė ant žemės pavir
šiaus. J. T-ša.

Telephone 762 So. Boston.

IlDr.F. Matulaitis
į-
h 495 Broadvvay, So. Boston.

Valandos:
į Į Nuo 12-2 dieną ir nuo 7*9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietą.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą Womans* Medical 

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

VISU ATYDAI!
Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 

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

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

I L WHITKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Market st-, - Brighton, Mass

Uehivon Vaziuojantiem
Žinotina, jog laiks nuo laiko laivų kom
panijos atpigina savo prekes ant greitų, 
reguliariškų laivų, ir ant tų žmonės gali 
parvažiuot labai pigiai. Tie laivai išeina 
sekančiomis dienomis:

October (Lapkričio) 13 ir 27.
September (Rugsėjo) 15 ir 24,

Kaštuoja iš New Yorko visa kelionė iki:
Eydtkunu arba Tilžei $35.00 
Bajorą arba Klaipėdai $35.50 
Kauno arba Vilniaus $38.00

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja, tai užsisakikit vietas prisiųsdami 
pinigus iš kalno. Męs rezervosim vietas, 
pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
Yorke, nuvesime pas konsulį, išimsime 
pas pertus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvynę. Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
nėj laivai, kur žmonės su gyvuliais sykiu 
važiuoja, bet geri, greiti laivai.

..Keleivio" Agentūra
28 W. Broadtvay Boston, Mass

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y,
SO BOSTON’ Mass-

Žemaites Raštai
ANTRA PATAISYTA LAIDA,

Leidžiama pre nu merą tos keliu.

Jei lietuvis, svetur duoną bevalgy
damas, užmirštų Lietuvą, jos žmones, 
jų būvį, sielvartas, linksmybes, bet 
bundančios sąmones kurstomas, pano
rėtų atgaivinti kūdikystės vaizdelius, 
pasakyčiau jam: skaityk ŽEMAITES 
RAŠTUS!

Jei lietuvis, norįs išsitobulinti lie
tuvių kalboj, klaustų kokiu budu ga
li tai padaryti, atsakyčiau jam: skai
tyk visus ŽEMAITES VEIKALUS!

Jau atėjo visi Žemaitės raštai galu
tinai prirengti spaudai. Todėl pasi- 
skubinkit tuoj užsiprenumeruoti, nes 
kaip išeis iš spaudos, bus daug bran
gesni.

PRENUMERATA DABAR UŽ VI- 
SUS RAŠTUS TIK $1.00.

ANTANAS ŽYMONTAS, 
318 W- Broadwav- S- Boston.Mass

NEPAMIRŠKIT!
į Geriausis Amerikoj kriaučius randasi 
786 Main st., - Cambridgeport, Mass

Geriausiai pasiuva vyrams siutus ir o- 
verkočius. taipogi moterims ir mergi
noms siutas ir dreses. Reikalingas lie
tuves kriaučius. Darbas ant visados. 
Eugene Glane,

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

Šitas biuras yra įcaliotas vesti teisiš 
kus reikalus. Męs parūpinant advoka- 

\ tus. padarom pardavimo papieras. per- 
' ieidimo popieras ir kitus teisiškus doku
mentus su užtvirtinimu jų per konsulį 
korespondencijos keliu. Męs iškolektuo- 

I 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.

Lynniečiui.—Tai šei
myniški dalykai, tamista. i 
Laikraščiai į tokius dalykus. 
nesikiša.

A. J. N-riui. — Eilutės 
spaudai persilpnos. Pataisyt: 
negalima; taisant reikėty vi
sai eiles naujas parašyti.

M. P.—Patalpinom į gur
bą.

K. Armonui.—Ačiū už 
pranešimą, bet kitas apie tai 
pirma parašė.
Kertėj Betupinčiam. 

—Žiūrėkit atsakymą K. Ar
monui.

J. Toliveišai.— Ačiū 
už gerus linkėjimus.

D. Klingai — Malonu 
mums girdėti tokius pasvei
kinimus. Pakraipa laikraš
čio pasilieka ir ant toliaus 
tokia pat, kaip buvo. Ačiū 
už simpatiją.
Kun. Dragunavičiui. 

—Tamistos straipsnelis gau
tas—tilps sekančiam nume- 
rije.

J. J. Nieniui.—Verti
mą iš francuziško gavom — 
geras.

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

Pasilieku sero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

NAUJĄ SPAUSTUVĘ
įrengėme taip puikiai ir su nau
jausiais pagerinimais, kad joje 
atliekame dailiai, greitai ir už 
prieinamą kainą įvairių-įvai- 
riausius spaudos darbus, kaip 
va: draugijų konstitucijas, ti- 
kietus, programus teatrams ir 
baliams, visokius apgarsinimus, 
knygas ir t. t. Spalvuotas dar
bas yra mnsn specijališlinmn. 
Norintieji turėti rūpestingai at
likta spaudos darbą, kaip iš dai
lės. taip ir iš kalbos pusės, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku 
šiuo antrašu:

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

I P TUINILA
Vienatinė lietu
viška dziegorė- 
liu ir auksinių 
daiktų krautuvė.
Užlaikome visokius laik
rodžius, laikrodėlius,

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

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.

21-25 Bromfleld street.
BOSTON. MASS.

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

Pamėgink ..PRESIDENT” gilzes ge
riausios. ką gali gauti. Iš Geriausio R U 
SIŠKO Tabako.

228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.

Rusiška- Lenkiška - Lietuviška

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

VYRAI!

Gera Naujiena
Puiky, naujausios 

mados

SIUTĄ
pasiuvame už
$15.00.

Gražios, tvirtos suknios 
ir naujausios mados

KELINES
pasiuvamejuž $3.00 
Jeigu užsisakvsit da

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

Tikras jusy brolis 
lietu vys

222 Broadvvay
SO .OSTON.

Pirk skrynutę Šiandien. Pamė
gink viena skrynutę, o niekad ne
norėsi kitokių paperosų rūkyt. 
Pats Suvienytą Valstiją Preziden
tas negal rast geresnių už TUR
KLY RED papirosus rūkyt.

PARSIDUODA VISUR.
S. Anargyros. kompanija valdoma 
t rusto.

Tite Atnerican Tobacco Co.

CIGARETTES
yra padaryti iš svariau

sio Turkiško Tabako ir 
turi nepaprastai puikų 
kvapą, kuri galima rast 
tik cigaretuose geriausio 
išdarbio.

TO for 10$
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KELEIVIS. 7

!S LIETUVOS
Birštonas (Vilniaus gub., 

Traky pav.), guli ant deši
niojo Nemuno kranto; yra 
tai arčiausias nuo Vilniaus ir 
Kauno kurortas. Vasarą čia 
suvažiuoja nemaža žmoniy 
gydyties. Aplinkiniai vals
tiečiai gyvena vienasėdijose: 
kaikurie pasituri gerai, bet 
dauguma vargą vargsta. 
Tuotarpu pagerinti jy būvis 
buty nesunku: reikėty tik 
paraginti juos tverti viso
kios rūšies kooperacijas — 
pienininkystės, paukščiy vei
simo ir auginimo ir 1.1. Mi
nėtus produktus buty galima 
pardavinėti į kurortą atvy- 
kusiems svečiams. Bet tam 
reikalinga daugiau inicijati- 
vos iš inteligenty pusės, ku- 
riy kol kas čia neperdaug tė
ra. Vasarą čionai atvažiuo
ja d-ras Domaševičia ir d-ras 
Brundza; nuolat gi gyvena 
tik kun. Karvelis, kuris sta
to naują bažnyčią. Tai be- 
nę ir visi bus. Atsiliepkite 
inteligentai ir imkitės darbo 
šiame gražiame Lietuvos 
kampelyje.

J. Galdinas.
Ąriogala (Kauno pav.). 

Vietinis vaistininkas lenkas 
J. Urbanavičius, pragyvenęs 
Ariogaloj apie 20 mėty, par
davė savo vaistinę žydui. 
Kaip matyt žydelis dabar 
stropiai taiso vaistinę, ketina 
padauginti vaisty ir geriau 
užlaikyti vaistinę, negu jo 
pirmtakunas. Paskutiniais 
metais vaistinė buvo taip nu
puolusi, kad net vietiniai gy
ventojai gabeno vaistus iš 
tolimesniy vaistiniy.

Nėra pas mus ir daktaro, 
o vieta buty atsakanti. Da
bar, norint pasiekti daktarą, 
reikia važiuoti 4 mylias. Gir
dėtis, kad ir tą daktaro vie
tą žada užimti žydas. Argi 
neatsirasty jau lietuvis dak
taras, kurs panorėty apsigy
venti Ariogaloj; net žydeliai 
tokio pageidauja ir žada duo
ti 400 rub. pašelpos į metus.

J. J.
Suvalky kalėjimas. Va

balas Albertas gavo apkalti
nimo aktą: kaltina pagal 102 
str., t.y. už prigulėjimą prie 
soc.-dem. partijos. Verby- 
los, Verbylienės, Bliudžiy 
Petry, Z. Aleksos tyrinėji
mas neužbaigtas dar, kaltina 
turbut irgi pagal 102 str. 
Žinomas slaptos policijos vir
šininkas ir b. kalėjimo virši
ninkas Pyžalskis atstatytas 
nuo vietos ir teisman paduo
tas už kyšius ir kankinimą 
kaliniy. Policmeisteris To- 
maševičius irgi pažemintas 
ant žemsargiu viršininiko į 
kitą guberniją. Tai vis did
vyriai, kurie daug prisidėję 
buvo prie V. Mickaus ir kt. 
bylos. N. N.

Mariampoles parodai gu
bernatorius ir valstijos turty 
užveizda kitiems metams ža
da išrūpinti taip-pat, kaip ir 
šįmet, vyriausybės pašelpą ir 
kiek išlaidoms šių mėty pri
dengti.

Be to, girdėt, kad kitiems 
metams galima bus triobė- 
sius įsitaisyti ne tik vieny 
mėty parodai, bet ir tolimes
nėms parodoms. Geras su-

Padovinio, Putriškiy, Pa- 
sausupiy ir Geležiniu kaimai 
(Kalvarijos pav.) darosi savo 
mokyklą, kuri bene nuo nau
ju 1911 m. atsivers.

Mariampoles parodos ne
bus. Keno tai rūpesčiu iš
rasta Suvalkų gub. limpa
mos kiaulių, aviu ir galviju 
ligos. Pertai veterinoriu ko
misijos nutarta, jog tie gy
vuliai parodon negali būt da- 
leisti. Tos ligos vienok ne
kenkia jomarkams, kuriu 
šiuo laiku ne vienoj vietoj 
butą. Parodos Komitetas 
29 VIII, nutarė, jog negalint 
pusės ūkininku gyvuliu paro
don įsileisti nėra reikalo ir 
pačią parodą šiais metais tai
syti—verčiau kitiems metams 
atidėti. Teisybė, paroda bu
tu išėjusi gal ir neperdidelė, 
nes maža laiko buvo pasilikę 
prisirengimui, bet visgi ne
blogesnė už pernykštę sei
niškę. K.

Kalvarija. Per baskutinį 
Mar. Uk. Dr. Skyriaus susi
rinkimą kun. Civinskis pata
rė priimti už skyriaus orga- _i ZUN _ *99 _. _ _ 1 * a ’ 1 j
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ną “Šaltinį”, nes kitaip sky
rius nustosiąs gyvybės. “L. 
Ūkininkas” esąs bedieviškas 
ir jo remti nereikia. Kaip 
su tuo išeis, tai parodys su
sirinkimas rugsėjo 25 d.

Keista kunigėliu taktika. 
Per keliatą šventadieniy iš
sijuosę dergė Kalvarijos sky- 
rias narius ir jy veikimą ir 
dabar kreipiasi prie to sky
riaus su savo patarimais. 
Geros akįs ir gera galva.

Gr.
Žiuriai Gudeliai. (Vilka

viškio pav.). Prie vietinio 
Mar.Uk. Draugovės skyriaus 
prisirašė vienas kunigas— 
Anskaitis. Jei kalnas neina 
prie Muamedo, tad Muame- 
das eina prie kalno.

Kupiškis (Ukmergė pav.). 
Kupiškyje rugp. 12 d. buvo 
vakaras. Sulošta 
Kunigaikštis”. Žmoniy pri
sirinko. Vaidinimą aš, kai
po to dalyko ne žinovas, ir 
nemanau kritikuot. Tik pa
tyriau, jog prastiems žmo
nėms gana patiko. Kaiku
rie sakė, kad net ašaros by
rėję, matant senovės lietu- 
viy pasišventimą ir tėvynės 
meilę. Taigi kupiškiečiai la
bai užganėdinti ir įrengėjams 
ir artistams labai dėkingi. 
Tik trupti peiktina, kad nors BOSTON 
ir buvo žadėta tautiški šo- į 
kiai, bet jy visai mažai tebu
vo, o beveik visą laiką tik ir 
tęsės visokie “valcai”, kuriy 
valstiečiai nemoka...!

Taipgi tą dieną buvo pir
mą syk Kupiškyje arkliy ir 
galvijy paroda. Raguočiu 
parodoj buvo mažiau, bet jau 
arkliy tai daugybė; buvo ir 
visai puikiy, keli vertės 500 
—600 rub. Dovanoms dali
jo pagyrimo lapus, medalius, 
pinigais. Taipgi dv. Ven- 
slovavičius nuo savęs dalijo 
sėklas—rugiu, avižy, miežiu 
ir mažais gyvuliais: parše
lius, gėrelius ir kt.

Arnetat.
IŠ "Liet. Uk.”

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių

“Pilpnil vNr*š*<tj ir moteriškų drapanų krautuvė 
” ir rubsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali

ma užsisteliuoti pasta! savo skonio. Pa- 
siuvam greitai ir gerai. Senus išvalom, 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

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

MONTELLO, MASS

RLSISKA PIRTIS 
Vyrams ir moterims.

Labai gerai įtaisyta. Kiekvienam at
skiras kambarys. Tiktai 25c.

11 Savoy st. ir 1286 Washington st. 
, - MASS-

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
aau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
krepais į viršų tik 
neikit Į aptieka; 
mano dury* bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesii- 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967- -3 Ricumom

NAMINE MOKYKLA.

manymas. Mariampole su- 
silaukty tolydinį parodoms 
butą ir bent vasarini teatrą.

N. R.

Laivakortes.
Į Lietuvą. Iš Bostono iki 

Tilžei visa kelionė.
$42.35
$44.10
$45.70
$42.35
$50.70

DYKAI DYKAI DYKAI
Ant 17 akmenų vyriškas arba moteriškas laikrodėlis, 18 karatų čysto 

aukso aptrauktas, lukšti gražiai išgravieroti ir gvarantuojamas už teisingą 
laiko rodymą. Tokį pat laikrodėlį kitur parduoda po $15 00 ir brangiau, bet 
męs jums pasiūlom DY'KAI. jeigu mums padėsite praplutint Rusišką, Ilerce- 
govišką ir Dalmancką TABAKĄ.

Tik tiems pasiųsime tą gražų laikrodėlį DYKAI, kurie užsisakys iš nuro
dyto tabako už $6.00. Prisiųskite 50 cen. rankpinigių, o likusius damokėsite 
paimdami tabaką ir laikrodėlį

.Jeigu kurie nors nebūtų tuomi mus tabaku ir laikrodėliu užganėdinti, tad 
kožnu laiku tokiems sugražiname visus pinigus. Tas pasiūlymas yra aiškus 
ir suprantamas kad jokios trotos negal būti.

EUROPE IMPORTING TOBACCO COMPANY 
32 Union sęuare E., Dp. 9, New York City.

GRAMATIKA angliškos kalbos mokin
tis be mokintojo (apdaryta)..........SI.00.

VAISOJ DRAUGAS arba kaip mokin
tis skaityti ir rašyti be mokintojo .. 15c. Į

NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be 
mokintojo............................................. 10c.

ARITMETIKA mokinimuisi rokundų 
su paveikslais (apdaryta).................... 35c. i

Pinigus siųskite per Monev Order šiuo 
adresu:

Gera proga naudotis, tik perskaityk!
Supraskite vertę šio naujai 

išrasto Klozeto
kuris tapo užtvirtintu per patentų ko

misiją IVashington. D. C.
Tai yra labai naudinga vieta pasikabi- 

nimui drapanų. Į tą klozetą galima su
kabinti tiek drapanų kiek į paprastą 
šėpą. Kas moka saugot drapanas, tas 
perka šėpą ir moka $25.00 iki 850.00. 
Musų išdirbti klozetai lygei geri kaip 
puikiausia šėpa ir parsiduoda nuo 50 c. 
iki $1 25. Iš šonų ir priešakio užtraukus 
kortiną, viskas gražiai užsidengia. Ant 

' viršaus lenta dėl skrybėlės ar ko kito. 
Todėl tie klozetai tinkami į puikiausius

ruimus, ofisus, arba ir paprastą ruimą. Kadangi daugelyje namuose klozetų nėra 
tad drapanos pakabintos ant vinučių labai pasigadina, už tad atkreipiame atydą 
kad už labai menkus pinigus galite nusipirkt naudingą sau daiktą.

Už 3 pėdų ilgio su dubeltavais vagiais 50c. Su uždangalu 1.00. 
Už 4 pėdų ilgio su 8 vagiais 75c. Su uždangalu 81.25.

Kusų apygardoj jau parsidavė daugiau kaip 600 tokių klozetų ir visi yra už
ganėdinti. Norintiejie nusipirkti tokį klozetą teikite atsikreipti žemiau padėtu 
adresu. Su pagarba jūsų viengentis Kazys Kukanskis.

Dėl geresnio praplatinimo reikalaujame agentų į šiuos miestus: New York, 
Brooklyn, Chicago, Philadelphia. St. Louis, Pittsburg. Boston, Baltimore, Provi- 
dence, San Francisco ir kituose mažesniuose miesteliuose.

CHAS COOK
628 E. Main street, New Britain, Conn.

Pranas Aukštikalnis

P. MIKOLAINIS
Box 62 NEW YORK CITY.

Jonas Kazlauckas

SENI VYRAI

Adre*a*

Stejtas

MASS.

Dr. E. C. COLLINS 
uždėto jas

NE TUŠTI KALLa, BET FAKTAI 
darodo gerų daktarų gabumą ir atsakomybę. 
Ne gana būti gydytoju ir apsigarsyti laikra
ščiuose. Mųsų vargdieniai Lietuviai, serganti 
žtninįs reikalauja kuodaugiauseisuprantančių, 
sąžiniškų ir teisingų gydytojų, nes Jie ne gali 
išduoti savo sunkaus uždarbio už nieką. Tau
tiečiai ! Ne tikėkit save garbinantiems saldiems 
žodžiams tokių ne žinomų daktarų kuriuos 
Jus pažystat vien tik iš paveikslų atspaustų 
laikraščiuose.

Collins New York Medikališko Instituto gy
dytojai. yra žinomi visiems. Collins New York 
Medikališkas Institutas užlaiko tiktai geriau
sius, tvirčiausius savo ąmate ir gabiausius gy
dytojus tyrinėjimui vaistų. Jagu kankina ko
kia norints liga, ar tai pradžioje, ar jau užsi- 
senėjusi, ne lauk, kolei taps neišgydoma, bet 
ješkok pagalbos tuojaus. Jagu ne žinot tikrai 
kas Jus kankina, pasiteirauk pas mųsų gydy
tojus, o Jie suteiks Jums geriausi patarimą 
suvis dovanai. Rašyk tuojaus pas
Dr. S. E. Hyndman, edikališką Direktorių.

The Collins New Y«t Medical Institute 
l40W.34thSt.-New YorkCity"7

Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 vai. rvte, iki S vaL po pietų. 
Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 vai. ryte, iki 1 vai. po pietų. Ūtar

rn.
Vėl paaiškinimas. Vidaus 

reikaly ministeris paaiškino, 
kad paskirimas ir pašalini
mas valsčiaus ir sielskos raš- 
tininky, Kauno, Vilniaus ir 
Gardino gub., prideria ne 
nuo valsčiaus ir sielskos su- 
eigy, bet nuo žemiečiu virši- 
ninky.

Kvotimai iš lotynu kalbos. 
Peterburgo filologijos fakul
tetas stojantiems į tą skyriy 
studentams paskyrė kvoti
mus iš lotyny kalbos. Kvo
timai reikia atlikti pirmais 
metais, vis tiek kokiu laiku, 
kad ir įstojant. Iki minėtas 
kvotimas nebus atliktas, stu
dentui nevalia bus laikyti jo
kiu kity kvotimy ir užsiimti 
proseminarijose.

Aršiau, negu policija. 
Žmoniy švietimo ministerija 
įgaliojo viduriniyjy mokykly 
pedagogiškas tarybas praša
linti ir nepriiminėti atgal į 
mokyklas ty mokiniu, pas 
kuriuos buvo krata arba ku
rie buvo suimti. Tarybos 
turi teisę prašalinti ir tokius 
mokinius, kurie net iš polici
jos pristatys ištikimybės pa- 
liudyjimą.

Iš “Liet. Žinių.”

“Šaltinio” Redaktoriaus 
byla. Rugp. 30 d. Suvalky
apskričio teismas “Šalt.” re
daktorių kun. Vailokaitį nu
teisė 3 mėn. kalėjimo už įdė
jimą “Šalt.” No. 12 š. m. 
straipsnio “Žemės reikalai 
Lietuvoje”, parašyto pagal 
atstovo A. Bulotos kalbos. 
Gynė atstovas A. Bulota.

j Laivas išeina kas subata. 7 d. 
per vandenį, sustos Anglijoj

■ Laivas kas utarnika. 8 dienas 
per vandenį, sust. Rotterdam

i Laivas kas ketverga. S dienas
i per vandienį. sustos Bremen 
į Laivas kas subata, 9 dienas
I per vandienį, sust. Hamburg 

ENPRESS kas utarnika. 5 d.
' per vandenį, sustos Bremen
Iš BOSTON į LIEPOJU, Oct. 13. #40-50 

Į ’’ ” ” Oct. 27. $40 50
Tie visi laivai iš New Y’orko. bet prekė 

Į aprokuota pilnai is Bostono: iš New Y<-rk 
$2 50 pigiau. Reikalaujantiem pastoro- 

; jam Konšuliariškus pasportus.

Iš Lietuvos
! Tilzit-Hamburg-NewY'ork iki 411; o- 
i Boston. visa kelionė v.
Tilzit-Bremen-NewYork iki 4'4 --

' Boston, visa kelionė 
Tilzit-Rotterdam-NewYork ffigo

j iki Boston, visa kelionė 
Tilzit-Antverpen-NewY'ork 
iki Boston, visa kelionė
Tilzit.per Anglija, tiesiog į (U)

■ Boston, visa kelionė ęou.vv
Tilzit, per Anglija.tiesiog į
Bost-sn, geresne linija

Tos prekės vra jau su visomis mokes- 
tmis, tasais, užmokesčiu už maistą lau
kiant laivo, ir 1.1.
Libava-NewY*ork-Boston $47.85.
Libava-Boston, geresnė linija $47.50. 
Libava-Boston. prastesnė linija $43.50.

Per Libavą (Liepoj) važiuojant męs 
' išsistorojam ‘ reikalingus gubernskus 
pašportus.

“KELEIVIO”
Agentūra.

28 W. Broadway. So.Boston, Mass.
IŠSIUNČIA DYKAI

Aprašymus nuo ko plaukai slenka, galva 
nuplinka ir kaip nuo to apsisaugoti. Ra- 
švkit pas:

BRUNDZA & (0..
106 Willimsbnrg. Brooklyn, X. Y.

Lavvrence, Mass.
Geriausia ir teisingiausia

APTIEKA
Receptai yra musų specijališkumas. ku
rios aprūpiname gerai, greitai ir su di
deliu sanžiniškumu, nežiūrint ar recep

tai iš Lietuvos ar Amerikoniški.
Gyduolių galite gauti kokios pasauleje 

vartojamos. Teipgi rasite savo tautietį 
P. A. Jatulevichių.

Savininkas
John H. Cronin

317 Broadway, kampas Cedar street 
LAVVRENCE. MASS.

Galite reikalauti gyduolių ir per laiš
kus, o męs prisiusime.

Su godone P. A. Jatulevichius.

Parduoda ŠIFKORTES už pigiausia 
prekg ir ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAI. 
ŠIŲ T.AIVŲ. Duoda rodą, kaip galima 
sugrįžti į tėvynę lengvu budu. Padaro 
doviernastis ir visokias popieras. pabu
dintas per konsulį. Su viršminėtais rei
kalais kreipkitės šiuo adresu.-

JONAS KAZLAUCKAS.
73 W>st st., N'ew York, N. Y. (?A

Godotini Draugai ir Draugės Lietuviai
Pranešu jums kad apturėjau naujus 

sampalus overkotams ir siutams. Kas 
atsineš iškirpęs šitą mano paveikslą lig 
1 d. lapkričio, tam skaitysim už tai do
lerį.

FRANK HIHILL
2275 Massachusetts avenue 

NORTH CAMBRIDGE, -

«..u» i. i

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pvlnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba eyfill. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuailpneima, Abel- 
na pragaišti špoku. Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma. Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusė. privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos, ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus alaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava pininiru mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti Šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir paėta. Išrašik aiSkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI šendena.

DR. JOS. USTER A CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖ., CHICAGO.

Godotini: Aš uiinteresuota* jum pasiulimtanH dyka! 
hiunsto* knyaro* ir norėčiau, joj? jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Varda* ir pavardė................................................................ .
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8 KELEIVIS.

TELEGRAMAI
REVOLIUCIJA PORTUGALIJOJ-

Miss Lillian Eddington, ir 
abudu pasodinti ant Char- 
lestown gatvės kalėjiman. 
Jie kaltinami už naudojimą 
suklastuoto čekio ant 815.00.

Sostapilč revoliucijonieriv 
rankose.

Londonas, spalių 5 d. — Iš 
Lizbonos bevieliniu telegrafu 
praneša, kad vakar (utarnin- 
ke) išsiveržė tenai revoliuci
ja. Miestas revoliucijonierių 
rankose. Gatvėse eina da 
žiauri kova su atžagareiviais. 
Kariumenė eina išvien su re- 
voliucijonieriais. Jaunas ka
ralius Emanuelis II apsuptas 
palociuje irjamgręsia mirtis. 
Smulkesnių žinių trūksta.
Paskutiniai keli žodžiai, ku

rie atėjo taipgi per bevielini 
telegrafą, praneša, jog lai
vynas iš uosto pradėjo miestą 
bombarduot.

Paryžius, spalių 5 d.—Laik
raštis “Echo de Paris” iš
spausdino bevielini teleramą. 
kuris skamba šitaip:

‘"Portugalijoj išsiveržė re
voliucija. Didelė dalis kariu
menės ir jurininkų perėjo re
voliucijonierių pusėn. 2 vai. 
po pietų prasidėjo bombarda
vimas karaliaus palociaus. Į 
miestą niekas neįleidžia-

Šiomis dienomis į Bostoną 
atvažiavo vienas danas ir at
sivežė du vaiku. Imigraci
jos valdybai jis pasakė esąs 
našliu, bet pastaroji nužvel
gė jį meluojant ir danas' li
kos sulaikytas. Tuomet jis 
prisipažino, kad tuos vaikus 
norėjo atvežti moteriškiai, 
kuri kitu laivu atvažiuoja i 
New Yorką. Už melagystę 
imigracijos valdžia visuomet 
ateivius grąžina, todėl ir 
musų daną du valdininkai 
nusivedė į Allan Line doką, 
iš kur turėjo būt deportuo
tas. Bet danui nesinorėjo 
grįžt į savo tėvynę atgal. Jis 
trenkė vienam valdininkui į 
šoną, kitam krūtinėn ir pa
likęs vaikus pasileido bėgti. 
Bet tuoj buvo sugautas ir 
deportuotas. Nusiųsta į 
New Yorką žinia ir minėta 
moteris taipgi bus deportuo
ta.

tis dainų. Yra manoma šią 
žiemą chorą padidinti, kad 
ant scenos visuomet pasiro
dytų bent šimtas dainininku. 
Jei atsiras tiek dainininkų, 
tuomet galima bus ir įstoji
mo mokestį sumažinti. Sia
me susirinkime bus apie tai 
plačiai apkalbama. Ateiki
te’ A. Žymontas.

JOHN E. NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už."nebrangia prekę.
386 Broadway, So. BOSTON.

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

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. LAIKRODĖLIU. LENOTGEUU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALŪKU. KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERNE- 
TU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru

Mokykis Angliszkai!
T Skaitymo.

Aš mokinu: Setto.
I Geografijos, istorijos 

geriausia metodą ir su geriausiu pasi- Į 
sekimu. Brukuotos lekcijos išsiuntinė
jamos po visus pasaulio kraštus. Rašyk 
postkartę.
Korespondencijinis Angliškas Mokytojas

Phae A hffo 341 South 5',b street, Ulldo H. Jai 16 PHILADELPHIA, PA.

I

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
ehester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiški. o 
nigs perespresa gyduoles prisiusim

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmones užsitiki mums ir mus 

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

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkimą 
plauku ir Plikimą. Puikus, Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laišku su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Kasyk pas:

Dr. J. M. BKVNDZA CO.,
Broadway X s, S st.. Brooklyn.N Y.

mentu. Geru BRIKU, visokio skyriaus DRUKAV0J1MU1 MAŠINUKIŲ. ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU LTTARU. ISTORIŠKU ir MALDA-KNYGIU, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZLNA už 
25c., 5tu2. -SI.00, Perkupėiams 1.000 už S6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntintu $3.00. 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 daigtų. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties

M. Galjvan& Co
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom musu 
Spkcia LIS k ūmas.

366 Second So. Boston, Mass

ma”.
Santander, Ispanija, spa

liu 4 d. — Vokiečių garlaivis 
sugavo ant jūrių telegramą, 
kuris praneša, kad vienkart 
su sukilimu mieste ir nuo lai
vu pradėta šaudyt į karaliaus 
palocių.

Londonas, spalių 5 d.—Pa- 
nedėlyj Lizbonoj likos sušau
dytas profesorius Bomborda, 
tokių pažiūrų, kaip Ferreras. 
Nėra abejonės, kad iš tos 
priežastios kilo revoliucija.

Pėtnyčioj 8 vai. vakare, 7 
d. spalio bus metinis 4 ‘Biru
tės Kanklių” dainininkų cho
ro susirinkimas po No. 339 
W. Broadway, So. Bostone. 
Malonėkite visi dainininkai 
susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų, o \-pač bus 
rinkimas naujos valdybos.

Į šį susirinkimą gali ateiti 
ir neprigulinti Į chorą. At
ėję galės prisirašyti ir lavin-

VVietines Žinios
Cenzo biuras praneša, kad 

galutinai sutraukus visų 
priemiesčių skaitlines, pasi
rodo, jog Bostonas turi 
1,423,429 gyventojus. Bos
tono priemiesčiais skaitosi: 
Cambridge.. 104,839 gyvent. 
Chelsea........ 32,452
Everett........ 33,4S4
Lynn............ 89,336
Malden........ 44,404
Medford .... 23,150 
Melrose........ 15,715
Newton........  39,806
Quincy........ 32,642
Somerville .. 77,236 
Waltham ... 27,834

Pagal gyventojų skaitliaus 
Bostonas yra dešimtas mies
tas pasaulije. Čia paduo- 
dam 10 didžiausių miestų 
ant žemės, ir kiek kuris turi 
gyventojų.

1— -Londonas ...
2— New York ..
3— Paryžius ....
4— Chicago........
5— Tokio............
6— Berlynas ....
7— Peterburgas .
8— Viena............
9— Philadelphia .

10- Bostonas .... 1,423,431

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

Killiam C. Brūzga.
John J. Lowery

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

Telephonf.. 21027 So. Boston. Mas

šiuo adresu: M. L W1LKEWICH. 115 W. MaRKi 1 Stt.,h<mdeace $4. SCRANTON. *>A

B ... . - ~| Puikiausias Lietuviškas
t SALIUNAS ir RESTORACIJA
* kartą pas mus atsilankys,
§ To niekad nesigraudys:

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

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

Scuth Boston. Mass.3

dėkingas, 
sveik&tos-

I

IW

*

Severos Vaistai

Teisingas daktaro patarimas dykai
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DIDYSIS GYDYTOJAS

Ferdinand Hartmaim

c

PRANE3ZA NESVEIKIEMS VY 
RAMS IR MOTERIAIS SAKYDU33 
nereikia ilgiau sirgti ir vargytis ligoni' 
nes aš Jus išgydysiu: touėl, k..d a- per 21 
metų tyrinėjas medicinos rtel. ’ą ir gyduo
les, už tai žinau, kurios geri-usia gydo 
sergančio žmogaus knna, per tai sa geriau
sia pasekmę New Yorke i'ęyGžIau Caugirn 
žmonių, negu koks kitas daktaras teip* 
pat plačiojepasaulėje. Aš išgydžiati tokias 
ligas, kurių jau nieks neįstengė pagelbėti 
ir kiti daktarai hr.vo pripažinę už neišgy
domas;— per ką turiu daugybes padėkavo- 
nin ir už moksliškus darbus r.ž tai, kad 
aš pramaniau Jog;

I

7,429,740
4,766,893
2,735,165
2,250,000
2,186,079
2,040,148
1,678,000
1,674,957
1.549,008

Pereitoj sąvaitęj Bostone 
likos suimtas lenkas, kuris 
padavė savo vardą kaipo Ju
lius de Syszkowski ir sakėsi 
esąs vieno lenkų barono sū
nūs iš Varšavos, o su juo su
imta jauna ir graži, anglė,

)

Kasinėtai pasveiksta tūkstančiai sergančių dėlto, kad i laika pra
deda vartot Severos gyduoles.

KADA
skauda strėnas, kepenis apsunkę, voga puola, ape
titas nepastovus, oda tavo išblyškus, sudžiuvus ir 
subrinkus, gerdamas vrndeuį jauti skausmą arba 
šlapimuose patėmijai nuosėdas,

tai laikas paimti-----
i ■
v

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
. k : i. s nepataiso kraujo yra negeras ir ncga'.i

.'. r.es blogas Kraujas, pradžia vk- k’.i '.:gą
1 i 1 ,;::.o visos gyduolės yra pritaikytos prie k
: nž tai ir daugiausia sergančiu išgydžiuu ir tuos, 
:r -i t eįstei gė.
. r--; institutas, nesidengiu numirusia kito daktaro vardu, 

.< n šundaktaris, —bet TIKRAS DAKTARAS J4E-
g vi, kurį apsiimu tai ir išgydau.

V KAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

i*■: v n
Užtiki-: n-', 1

ką ki*’ d tikt;
P i>« a r r ? s 

tie lr..:,:n.l.a . 
DICI'CI: ir se

Sugrąžins jis tau sveikatą, uuramins visus organus, yrašalins šlapinimos1 
skausmą ir priduos gyvumo. Kaina 5OC. ir $ I .OO.

- . ocui dus ragarc’ntas ,’ezus n.r.sius.
Daktaras Harttnanas, esu neišpasakytai 

, y už išgydymą mane nuo ligos abelno nupuolimo ant 
i nusilpnūjit-.o, ką gavau tą liga per saužagiavisaa. 
{ " M. ANDRUŠENKAS.
A Clairmont, Cal.

York, 5 . tr:6.
Ašž-m.u jHtuU,; , š.rdtazai dėkavojn Dr. Ford. Hsrtmannl, nž 

lšryiyr.ąaso 1 goe, kuri kanklso r.ut.ę jcr 3 skaudėjimas
\.d .ri; se. jageaneių servui! krevjo; kas labai mane prlvarclr-o. 

ore kiti neįstengė išgyd- ti, bet, kad Dr- Ha-tmanas pataikė, grei
tai Ir pamatiškal išgydyti, tad pripažyetų, kad esi geras daktaras 
New Yorke.

Pilnas guodonės FR. LEVAČEKS,
544 W. 50 St., New York, N. Y.

Teisybe pati uz save kalba. Geresniu darody- 
mu negalim reikalaut.

Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei 
negali ateiti nėra skirtinio kaip toli gyvenate, parašyk apie liga 
lietuviškai, aš duosiu rodą ir

IŠGYDYSIU; 7-' f '
Skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir nedirbimą vidurių 

Galvos skausmą, širdies ir plaučių ligas, snnkaus kvėpa ,-imo, slogų ir nusilp- 
nčjusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų, įgau 
tų nesveikumų, sėklos nuS gimo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- 
lig . Teip-pat MOTERŲ: skausmi.nsų mėnesinio, baltųjų tekėjimo, gum
bo ligų: neatbokit* kad ki: i dale arai Jums ne;>agelbėjo, aš l<ad apsiimu, tai 
ir išįį’dysiu šviežias ir užsison tįsias visokias ligas. Goriau, kad iš. karto 
pas mane atsišauktumėt, pirmiau negu kurkitur. Rašyk kaip moki ir kaip 

'jauti nesveikumus savyje, aš suprastu, ištirsiu, kad reik s pritaikysiu gy
duoles, kurios yra naujausio išradimo o apturėsi sveikatą. Aprašant ligą, 
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:.

Dr. Ferdinand Hartmann,
218 East 14-th St. New York, N. Y.

Ofiso vai. nuo 11 iš ryto iki, 5 vai. po piet. Nedalioms nuo 10 iki 1 po piet.

Knygutę su visais nurodymais apie gydymą kepenų ir inkstu 
spauzdinta tavo kalboj, yra pridėta prie kiekvienos bonkutės.

SEVEROS GYDUOLES parsiduoda aptiekose; kitokios gyduoles nė
ra taip geros, kaip Severos - nei iš atžvilgio savo stiprumo, nei čystu- 
nio, nei pasekiningnnio. Teniyk, kad tau dnotų tikrųjų.

Dispepsija
duodasi pažint Įvairiais apsireiški

mais: spaudimu po valgiui po krutinę, 
aštrus skausmai, atsirūgimas, riemuo, 
stoka apetito ir t. t. Bet jeigu paimsi 
Severos GYVASTIES BALZAMO, 

tai visi šitie apsireiškimai išnyks, 
nes tas vaistas reguliuoja ir sustiprina 
malimo prietaisas.

Kaina 75c.

Išvaryk juos!
Jeigu turi skausmą raumenise, reu

matizmą, sutinimą, scijatiką. neural
gija tai išvaryk juos nuolat trindamas 
tas vietas
Severos Šv. GOTHARDO ALIEJUM.

Nuramina jis karšti, atleidžia su
tinimą. užmuša skausmą, gydo reuma
tizmą. Yra tai svarbus naminis vaistas.

Kaina 5Oc.

J




