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Nuoširdžiai tariam ačių vi
siems draugams už pasvei- 
kinimus ir gerus linkėjimus, vfein^'nupiolZietO “pėdų 
kuriją padidinus Keleivį įiem™ Išskiriant vieną al-
apturėjom j 870. Daugelis kunį jame neliko ng vien0
tuojaus prisiuntė prisikalbi- sveiko kauliuko. Daktarai 
nę po keliatą naujų skaity- jOg jjs mįrg pirma, ne- 
tojų, nieko sau už žygį ne- ieks žemę.
skaitydami. . .

Ačiū ir tiems draugams, Bombos universitete, 
kurie ligšiol su pasišventimu Maskva. Policija užuodė, 
darbavosi “Keleivio” prapla- kad Maskvos universitete 
tinimui, kurie jį rėmė, kurie randasi revoliucijonierių liz- 
jam sądarbininkavo. Ačiū das- Padaryta kratą ir at- 
tų draugų pasidarbavimui rasta daug bombų, patronų 
‘ ‘Keleivis” galėjo dvigubai 
padidėti ir skaitančiai visuo
menei suteikti daugiau švie
sos. '

Bet, draugai, jys prisidė- 
jot prie laikraščio padidini
mo, nuo jus priguli ir pada
ryt jį lengviau prieinamu 
darbininkams, negu kiti laik
raščiai; nuo jus, draugai,pri
guli, kad jis nepabrangtų. 0 
padaryti jums tai ‘nesunku. 
Tegul tik kiekvienas skaity
tojas prikalbins iki Kalėdų 
bent po vieną naują skaity
toją, tuomet “Keleivis” pa
siliks ir ant toliaus po $1.50. 
Pasistengkite, draugai, o 
nauda bus jums patiems. 
Męs netrokštame pelno, ne
rupi mums padaryti iš varg
šo lietuvio turtą, mums tik 
rupi, kaip tą vargšą apšvies
ti, kaip padaryt jam prieina
mesnį ir naudingesni laikraš
tį. Taigi dirbkit ir jus, 
draugai!

Su pagarba
Leidėjai.

Orlaivininkas užsimušė.
Peterburgas. — Kapitonas džios paslaptis. Dabar “Rus. 

Macijevič darė su karišku or- Slovo” korespondentas rašo, 
laivių bandymus, laike ku-jog Menšikovas išdavęs “kam 
rių mašina apvirto ir oriai
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Revoliucija Portugalijoj.
Prasidėjusi 4 d. spaliu Por

tugalijos sostapilėj revoliuci
ja apėmė jau visą šalį. Re
voliucija, matomai, seniai 
jau buvo rengiama, tik lauk
ta signalo, o nužudymas 
profesoriaus Bombarda ir bu
vo tuo signalu. Vyrai ir mo
teris, seni ir jauni, darbinin
kai ir kariumenė—visi ant- 
syk sukilo prieš valdžią. 
Vienkart su sukilimu ant

ir daugybę uždraustos lite
ratūros. Dabar eina tardy
mas; policija nori susekti, kas 
ten tas bombas sudėjo.
Išplėšė trijy gminų kasas.

Varša va.—Netoli nuo čia 
apsiginklavę žmonės išplėšė 
trijų gminų kasas ir kance
liarijas. Išnešta daugiau 
kaip 140 pasportiniu blanku, 
užmušta 2 ir sužeista 5 žem- 
sargiai.

Valdžios darbštumas.
Šią sąvaitę mirtin nuteista 

tik du žmonės, vienas iš ju

ir antgalo pasakė: “Aš ma
nau, kad geriau jus nueikite 

■ pas poną Windle, kuris yra 
prezidento draugu. Jis ge
riau gali suokalbiui užbėgti, 
negu aš, ” ir išeidamas pridė
jo: “Jeigu apie mano apsi
lankymą jys nors žodį pra- 
nešit laikraščiams, aš sugrį
žęs užmušiu jus. Aš esu 
vienas iš tos gaujos.”

Policija spėja, kad tai bu
vo beprotis.

Sudegino negrą.
Montgomery, Ala.—Už už

puolimą ant baltos moteriš
kės ir sugedi j imą jos, polici
ja areštavo čia juodveidį B. 
Withers’ą. Vežant jį kalė
jiman minia apie iš 400 žmo
nių užpuolė ir atėmus jį nuo 
policijos gyvą sudegino.

Sudegė 4 miesteliai ir 300 
žmonių.

VVarroad, Minnn.—Spalių 
9 d. girių gaisras nušlavė 
nuo žemės paviršiaus 4 mies
telius: Beandette, Spooner, 
Pitt ir Gracetovvn, Minneso- 
toj.

Lavonai vežami vežimais 
ant stoties Beandette. Spė
jama, kad išviso bus nema
žiau, kaip 300 sudegusių 
žmonių, o daugelis netekę nė 
namų, nė turto, gavo sumi
šimą proto ir klaidžioja po 
girias, kur taipgi kas valan
da jiems gręsia mirtis lieps
nose.

pildo mieste 
i sau

gojami bankai ir visos, kaip 
miesto, taip ir privatiškos 
įstaigos, nes tokiuose sumi
šimuose, kaip jau žinoma, 
visuomet atsiranda plėšikai. 
Senoji policija pasislėpė.

Spalių 7 d. valdžia (naujo
ji) išsiuntė į Gracą kariume- 
nę paimti klioštorių ir areš
tuoti minykus. Pribuvus ten 
kariumenė duris rado užba
rikaduotas. Kareiviai šovė 
kelis kartus į klioštorių, iš 
kurio minykai taipgi atsakė 
šūviais, o paskui per paslėp
tą požemį visi pabėgo. Ka
da kareiviai išlaužė duris, 
klioštoriūje nebuvo jau nė 
vieno minyko.

Dabar gyvenimas Lizbonoj 
eina jau prie tvarkos. ‘ Diro- 
tuvės visos atsidarė, gatve- 
kariai vaikščioja ir mieste 
plevėsuoja respublikos vėlia
vos.

Rengiama iškilmingas lai
dotuves admirolui Cambido 
Reis, revoliucijonierių vadui, 
kuris, mislvdamas kad revo- 
liucija nenusiseks, papildė 
savžudystę. Vienkart su ad
mirolo bus ir prof. Bombar
dos laidotuvės.
Revoliucijos laukiama Is

panijoj.
Barcelona, Ispanija.—Por

tugalijos revoliucijos nusise- 
kimas sujudino ir Ispanijos 
žmonių dvasią. Pereitoj ne
dėlioj apie 10 tūkstančių 
žmonių susirinko ant kapi
nių ir ant Ferrero grabo su
dėjo daug vainikų. Paskui 
aplankė kapą revoliucijonie- 
riaus Garcia, kuris po ‘ ‘rau
donajai sąvaitėj” taip pat 
buvo nužudytas, kaip ir Fer- 
reras. Ant kapinių buvo ilgos 
ir karštos prakalbos. Valdžia 
kasdieną laukia išsiveržimo 
revoliucijos.

Cholera turkų armijoj.
Konstantinopolis. — Ket

virtame turkų armijos kor
puse buvo trįs choleros atsi
tikimai. Armijoj pas turkus 
didelis nešvarumas, todėl 
valdžia labai persigando.

. reikia” apie 350 šnipų-provo- 
katorių, kurie drauge buda- 

. vo valdžios šnipais ir būdavo 
, žymiais revoliucijinių partijų 

veikėjais. Daugiau 100 to
kių ponų jisai išdavęs soc.- 
demokratams ir žydų “Bun- 
dui”, 25 soc.-revoliucijonie- 
riams, 75 lenkų partijoms, 
46 kaukaziečiams; kitų 68 
pavardes nurodė laikraštyj 
“Revol. Mysl”, neparodęs, 
prie kokios partijos kuris sausžemio. sukilo jurininkai 
priguli; apie 25 pranešė tik ir ėmė šaudyt į karališkuo- 
tiems, “I ” ‘j J J ‘ 
žinoti”.
vadinamoj “Juodojoj Kny
goj” Menšikovas turįs užsi
rašęs apie 3,000 šnipų-provo- 
katorių vardų, tarp kurių y- 
ra ne tik prastų nemokytų 
žmonių, bet ir rašytojų, dak
tarų, advokatų ir kt. Ne vi
si jie dabar esą policijoj dir
ba: vieni užmušti, kiti patįs 
numirė, treti kitokiu darbu 
jau užsiima. Menšikovas 
sako, kad_pirmojoj XIX am- bško laivo, kuris tuoiaus pa
šiaus pusėj šnipų-provokato- kėlė įkąrą ir apleido" uostą, 
rių buvo^ne daugiau dešim- Karaliaus pabėgimą priimta, 

į sosto.
Ant rytojaus Lizbonoj ap
skelbta, kad Portugalija jau 
respublika. Prezidentas— 
Theophile Braga.

Revoliucija vadovauja 
penki generolai ir vienas ad
mirolas.

Pereitoj pėtnyčioj gauta 
žinia, kad Lizbonos gatvėse 
buvo didelis kraujo pralieji
mas. 1,000 žmonių suvir- 
šum užmušta ir keliolika tūk
stančių sužeista.

Naujoji valdžia išleido pri
sakymą, kad į 24 valandas iš 
Portugalijos išsineštų visa 
dvasiškija. Tame pat prisa
kyme uždraudžiama kuni
gams rodytis ant gatvės ku
nigiškuose rūbuose, kad ne
erzinti bereikalingai minioms 
akių. Taigi vienkart Portu
galija apsivalo ir nuo kuni
gijos.

Į Madridą telegrafuoja, 
kad Setubal mieste, kur ran
dasi vyriausioji kariume
nės stoveinė, tarp kareivių 
buvo didelis mušis. Pėsti
ninkai, kurie prisidėjo prie 
revoliucijos, užatakavo kara
liaus ištikimąją kavaleriją 
(raitelius). Ant kovos lauko 
pasiliko 900 lavonų.

Kadangi visa kariumenė 
da neprisidėjo prie respubli
kos, tai naujoji valdžia el
giasi labai atsargiai. Nors 
ligšiol da negauta žinių, kad 
kur nors butų sukilimas ap- 
ginime karaliaus, tečiaus dėl 
visoko Lizbonoj sustatyta 
sunkias kanuoles, kad reika
le būt galima apginti mies
tą nuo apgulimo.

200 ginkluotų kareivių ir

‘ ‘kam reikėjo apie tai sįus rumus. Kaimiečiai, iš- 
iso. gi , t taip girdę kas dedasi sostapilėj, 

pradėjo ginkluotis ir iš visu 
pusiu traukti į Lizboną ir 
vienytis su revoliucijonie- 
riais. Karalius Emanuelis 
su savo žmona ir motina li
kos atskirtas nuo svieto. Te
legrafu ir telefonu vėlas su
naikinta, o palociu apsupta 
iš visu pusiu. Vienok nak
ties laiku, iš 4 į 5 d. spalių, jis 
išspruko ir dasigavo prie ang-

buv. Jaketerinodaro polic- ties; o 99 nuošimčiai atsira- kaino išsižadėiima 
meisterio pagelbininkas už do paskutiniais 25 metais. P J

. .. . ■ Menšikovas žada išleisti
Laikraščių gi nubaus- keliatą įvairių knygų, kur

mušimą trijų areštuotų žmo
nių. r 
ta net 10 nuo 100 iki 400 rb., (bus surašyta visų tų šnipų- 
viso už 2,100 rb., ir 2 laikra- provokatorių darbai.
ščiai konfiskuota, o redakto- c .. •> An Suomija nepasiduoda, nai patraukta teisman. Be- .. ; . .
to, visai uždrausta įleisti į I Suomijos seimas atsisakė 
Rusiją du dideliu vokiečiu
laikraščiu
Zeitung” ir “Berliner Tage- 
blat”. Tik nežinia kaip bus, 
kad “Beri. Tag.” turėjo Ru-

v i c n o o i i u i n o S1^OJ aPie 15 tukst f lolhd Jd £mlud Odesoj uždengta ligonbutis

iŠ RUSIJOS.
Azevas jau užmuštas.

Peterburgas. — “Novoje 
Vremia” išspauzdino žinią, 
jog didis šnipas-provokato- 
rius Azevas likos užmuštas 
\Veisbaden’e, Vokietijoj,, ne
toli tos vietos, kur dabar yra 
apsigyvenęs caras su cariene. 
Užmušė jį revoliucijonieriai, 
kurie sekiojo jo pėdomis jau 
apie porą metu.

Kaip skaitytojai atsimena 
iš pirmesnių aprašymu, Aze
vas buvo apmokamas caro 
šnipas ir prigulėjo prie revo- 
liucijonieriu partijos ir buvo 
net veikiamojo komiteto na
riu. Kada Burcevas apskel
bė, jog Azevas yra provoka
torium, tarpe revoliucijonie- 
riu p*, ’ilo didelis triukšmas: 
vieni hcėjo, kiti—ne, o Aze
vas tuo tarpu pabėgo. Vė
liau. kada išsiaiškino visi jo 
provokatoriški darbai, revo
liucijonieriai pasmerkė jį 
mirtin ir ligšiol vis jo jieš- 
kojo.

“Frankfnrtpr!tymus ir nutarė apie tai raš
tu smulkiau pranešti carui. 
Buvo taip. Rūgs. 10 d. ati
darant seimo posėdį seimo 
pirmininkas (Salmanas) Svin- 
chuvud pranešė, kad caro pa
duotame seimui rašte pažy
mėti apsvarstymui imperijoj 
išduoti įstatymai negali tu
rėti galės Suomijoj. “Tai 
aktas — sako S. —, kuriuo 
stengiamasi panaikinti suo
miu įstatymai ir teisės, ku
riomis naudojasi suomiu tau
ta.- Jis iš pamatu perkeičia 
Suomijos konstituciją. Pa
gal pamatiniu gi įstatymu ir 
1772 ir 1906 m. caru įsaky
mu, Suomijai įstatymus gali 
išleisti tiktai caras, Suomijos 
seimui sutinkant. Su aktu

ir vokiečių apšvietimo drau
gija. Kieve neleista atideng
ti keliatos draugijų ir sąjun
gų, ir pastatytas iš visuome
nės surinktų aukų liaudies 
namas paimta sudėti kariu
menės daiktams (intendan
tūrai). Rygoj pačtose pra- 

j šalinama tarnaujantis latviai 
ir uždengta dvi—apšvietimo 
ir blaivybės —latvių draugi
jos. Šios draugijos uždeng- 

; tos ačiū latvių atžagareivių 
laikraščio “Rigas Avises”

donosams . \ aršavoj pa- gj birž. d taip nebuvo da- 
traukta teisman konsiston- ryta, todėl jisai Suomijos 

rr vyt v 4--i t in 1 » v-m cGjos (bažnytinio) teismo teisė- žmonėms, jų valdžiai ir sei- 
jai (4 kunigai) “už peržengi- mui nėra priverstinas, 
mą savo valdžios ribų”. Jie išeina, . . . .
mat sprendė apie vedusiy svarstyti, o seimo pir-

.. F., i vi • v mininkas paduoti, negali,ne- marijavitų su katalikais per- iaužydamfsavo konstitucijos.

įera priverstinas. Iš to 
kaa seimas tokiŲ įsta-

mininkas paduoti, negali,ne- 

Beto, prisiųsti Suomijos sei
mo apsvarstymui įstatymų 
sumanymai, pagal įstatymų, 
turi išeiti nuo paties caro ir 
būti su Suomijos gen.-guber
natoriaus parašu, o Rusijos 
ministerių taryba nuo savęs 
tokių sumanymų duoti nega
li. Dėlei šių priežasčių aš 
neišrandu galimu tuos įsta- 

šnipus provokatorius, tymų sumanymus paduoti

siskyrimą.
Menšikovo atidengimai.
Pereitame numerij jau ra

šėme, jog Leonidas Menši
kovas, kuris apie 20 metų 
tarnavo vyriausiame polici
jos departamente ir per visą 
laiką nurodinėjo Burce- 
vui 7

i išvažiavo i užsienį ir ke- seimo apsvarstymui”. I

1$ AMERIKOS.
Nori Taftą užmušti.

Millbury, Mass.—Pas Taf- 
to tetą, Miss Delia C.Forrey, 
kuri jau turi 85 m. amžiaus, 
atėjo pereitoj pėtnyčioj ne
pažįstamas žmogus ir prane
šė, kad jeigu ji kam nors pa
sakys, jog jis nori užmušti 

(prezidentą, tai jis sugrįž ir 
ją užmuš.

Miss Forrey buvo tuo lai
ku tik viena namuose ir apie 
20 minutu turėjo klausyti, 
kaip nepažįstamas kalbėjo 
visokias pasakas apie suokal
bį ant prezidento gyvasties

I

Ekspliozija parako dirbtu
vėje.

Acton, Mass.—Iš 8 į 9 d. 
spaliu American Povvder Co. 
dirbtuvėj ekspliodavo para
kas. Nuo ekspliozijos smar
kiai susiubavo žemė ir išby
rėjo daug langu apielinkėj. 
Iš žmonių nenukentėjo nė 
vienas.

Rado 9 šaukštus pilve.
Concord, N. H. — Valsty

biniam bepročiu ligonbutij 
patėmyta, jog tūla Miss Ca- 
therine Moher prie vakarie
nės prarijo arbatinį šaukštu
ką. Tuojaus pranešta apie 
tai daktarams ir ant rytojaus 
padaryta merginai operaci
ją. Vietoj vieno, jos vidu
riuose pasirodė 9 arbatiniai 
šaukštukai, kuriuos ji, ma
tomai, tankiai po vakarienei 
mylėdavo praryti. Už keliu 
valandų po operacijai mer
gina mirė.

Jau trečias laivas su cholera.
New York. —Pereitoj są- 

vaitėj čia liko sulaikytas 
Hamburg Amerika linijos 
garlaivis “Moltke,” ant ku
rio atrasta du cholera už
krės, u pasažieriu. Yra tai 
jau trečias laivas, kuris atve
žė j šitą uostą cholerą.



>

PERŽVALGA
“Lietuvos” No. 39 p. Lau

kis aiškina vienam T. M. D. 
nariui bausmės prasmę. Jei- 
to kas da nežinojo, tai per
skaitęs tą paaiškinimą žinos, 
jog “... bausmės yra tam. kad 
nusikaltusius pataisyti, o ne 
kad juos bausti.”

Na, o kaip su mirties baus
me, p. Lauki? Ar ir Ferrerą 
dėl to sušaudė, kad jis pasi
taisytą?

Bausmės nėra taikomos 
“nusikaltėlių” pataisymui. 
Bausmė greičiau duosis išaiš
kint kerštu, o ne “pataisy
mu. ’ Juk silpnesnis galin
gesniam bausmės uždėt ne
gali, nors tas butą didžiau- 
sis niekšas. Silpnesni gi 
baudžiami tankiausiai tik 
dėl to, kad jie kuomi nors 
prieš didesniuosius nusidėjo. 
Tokia bausmė visuomet yra 
kerštu, o ne pataisymu. Pa- 
veizdan S. L. A. centro valdy
ba spenduoja nepatinkamus 
sau sąnarius. Ar čia ne 
kerštas?

• ’

“Žvaigždė” praneša, kad 
22 d. rugsėjo į Maspeth’o lie
tuviu bažnyčia buvo atvažia
vęs vyskupas Munduleinas. 
Girdi, vyskupas atvažiavo 
kartu su kur.. Miluku ir savo 
sekretorium automobiliuje.

Gerai, kad kun. Milukas 
pasigyrė, kitaip męs ir nebū
tumėm žinoję,kad jis su vys
kupu automobiliu je važinėja
si.

Apart to da. tame-jau nu- 
merij kun. Saurusaitis nesu
tinka su “Vadovo” nuomone 
kas link “dažnosios komu
nijos.” “Vadovas” (Lietu
vos kunigą laikraštukas) nu
rodinėja, jog davatkos per
daug apsunkina kunigus be- 
siverždamos kasdieną prie 
komunijos ir ilgas valandas 
praleisdamos tuštiems plepa
lams. Tokias, girdi, reikia 
sulaikyt. Bet Saurusaitis sa
ko, kad jei davatka su ge
roms intencijoms nori “gy
venimo duonos,” tai kunigas 
negali jai atsakyt.

Kunigai paprastai daro už
metimus socijalistams, kad 
šie nesusitaiko savo taktikoj, 
bet visai užmiršta, kad patįs 
negali susitaikyt dėl savo da
vatką.

< į

KELEIVIS.
kurie už T. M. D. suteiktą 
jiems geradėjistę atsimoka 
jai šmeižimu ir draugijos 
dergimu ir- jos griovimu, 
kaip, pavyzdžiui nors ir “Ke
leivis” su štabu savo sądar- 
bininką.”

Tame p. R. irgi klysta. 
“Keleivis” nekuomet T. M. 
D. nešmeižė. “Keleivis” tik
tai kritikavo jos viršininku 
sauvalę, o p. Reporteris, ma
tomai. supranta, jog virši
ninkai tai visa draugija.

Ponas Gabrys apskelbė jau 
naują mus tautai pavoją— 
tai stoką lietuviškos enciklo
pedijos. Mat. laikraštijoj pa
kilo klausimas, kaip įgyti sa
vo enciklopediją. Išgirdo 
apie tai ir p. Gabrys. Ir štai 
40-me “Tėvynės” num. jau 
skaitomu jo straipsnį:

“Yra tai didelė, labai di
delė spraga musu tautos kul
tūroje, kurią męs turime ne
gaišuodami užtverti. Tai y- 
ra spraga, kuriaja veržiasi 
didžiausia svetimtaučią ant 
mus įtekmė, priruošdama ir 
palengvindama lenkinimo, 
rusinimo ar vokietinimo dar
bą. Juo anksčiau męs už
tversime tą spragą, juo grei
čiau užtvenksime tą sveti
mos Įtekmės srovę...”

Kad enciklopedija yra rei
kalinga, apie tai negali būt 
nė kalbos, bet p. Gabrys, kad 
stipriau tą reikalingumą iš
reikšti, tuojaus nurodo “ver
žimosi didžiausios svetimtau
čiu įtekmės ant mus,” (tai 
taip, kaip juodi, tamsąs de
besiai). Skaitant tokį mąs 
inteligento išsitarimą no- 
roms nenoroms prisieina už
kaisti, kad į laikraščius rašo
ma tokias nesąmones. “En
ciklopedija reikalinga apsi- 
ginimui nuo svetimtaučią į- 
tekmės!” Argi girdėjo kas 
ant svieto, kad enciklopedija 
butą kur-nos panaudota ap- 
siginimui nuo svetimtaučią 
įtekmės? Žmogus su sveiku 
protu visuomet iš to nusi
juoks.

“Lietuvos” Reporteris ei- 
manuoja, kad T. M. D-joj 
pririšo “gescneftmacherią.” 
Tais “geschefmacheriais” jis 
vadina tuos, “ 
prisirašydavo prie T. 
dėl pelno, kad už 60c 
knygas $5.00 vertės, 
dėl ko kito.”

Ponas Reporteris, 
mai, norėtą, kad butą 
lai. kad rašytąsi tik tie, ku
rie knygą nenori, bet nori 
“ko kito.” Įdomu butą ži
not, kas tas “kas-kitas” yra? 
Jeigu Reporteris tą butą pa
aiškinęs. gal labai naudingą 
darbą T. M. D-jai butą atli
kęs. nes ligšiol visiems buvo 
žinoma, kad T. M. D. tikslu 
yra tik leisti ir platinti kny
gas, todėl jei kas prisirašy
davo, tai prisirašydavo ne 
dėl “ko kito,” bet vien tik 
dėl to, kad prisidėjus su 60c 
paremti tą knygą išleidimą 
ir paskui jas gauti.

Toliau tas p. Reporteris 
praneša, jog “yra ir tokią

...kurie tvčia 
M* D. 
gauti 
o ne

malc-
atbu-

* r d * y _ _
Ludlow. Mass.

Rugsėjo 25 d. nusižudė čia 
22 metą amžiaus mergina, 
Franciška Račinskaitė. Prie
žastis nusižudymo buvo to
kia: vienas vaikinas prižadė
jo ją vesti, bet po kiek laiko. 
pametė, palikdamas ją jau 
su kūdikiu. Velionė neno
rėjo kūdikio gimdyt, tai ant
ras vaikinas pamokino, kad 
ji kūdikį nunuodinty. 
jo į aptieką, parsinešė 
žvėriškam darbui tokiŲ 
tą, kuriŲ velionė sykį 
rus jau nebeatsikėlė. 
jaus nuvežė į ligonbutį, pa
darė operaciją, bet tas jau 
nieko negelbėjo: po 6 valan- 
dy mergina mirė. Palaido
ta likos miesto lėšomis. Ve
lionė paėjo iš Kauno rėdy- 
bos, Raseinių pav. Kuris 
mokino to žvėriško darbo, 
dar nesuimtas. Tai matot, 
ką padaro tamsumas!

Afot. K rtilrti*.

Rumford, Me.
Rugsėjo 24 d. čion tapo 

nušautas Kazimieras Bundu- 
las. Nelaimingasis gavo tris 
šuvius krūtinėn nuo italo ir 
po penkią minutŲ persiskyrė

Nuė- 
tam 

vais- 
išgė- 
Tuo-

su šiuo pasauliu. Velionis 
paėjo iš Kauno gubernijos. 
Raseiną pav., Garzdą para
pijos, Balkalnią kaimo. Pa
laidotas rugsėjo 26 d. Pali
ko dideliam nubudime mote
rį su mažais vaikais. Pikta
darys likos sugautas.

P. Baltrįna*.

Bristol, Conn.
Darbai šiuom laiku eina 

neblogiausiai, bet iš kitur 
pribuvus darbas sunku gau
ti. Lietuvių čia yra nedide
lis būrelis, bet visi sutikime 
gyvena. Rugsėjo 8 d. atsi
buvo prakalbos, kurias pa
rengė L. S. S. 38 kp. Už kal
bėtoją buvo parkviestas d-ras 
J. Šliupas, kuris savo aiškioj 
kalboj nurodė senovės lietu
vių gyvenimą, jų apsiėjimus, 
o taipgi kalbėjo ir apie ko
vą su kryžeiviais ir visus 
vargus, kokius praeitij lietu
viai turėjo. Kalbėjo apie 
politiką ir ekonomiją, o taip
gi priminė popiežių ir kuni
gą darbelius, kaip jie žmones 
temdina ir traukia į didžiau
sius vargus.

Auką surinkta $3.03, ku
riuos paskyrė Vilniaus tau
tiškam namui. Žmonią nors 
ir nedaug buvo susirinkę, bet 
visi užsilaikė ramiai, tik kar
tais girdėjosi gausus delną 
plojimai.

-/. JĮf. Žvingila*.

Waukegan, III.
Rugsėjo 4 d. buvo Žalgi

rio mūšio apvaikščiojimas. 
Kalbėjo miesto majoras ir 
da vienas urėdninkas, o pas
kui prabaščius išėjo kalbėt 
apie apšvietą. Žmonėms 
klausyti nusibodo ir pradėjo 
eiti laukan. Po jo kalbai 
buvo dainos ir Naikelio kal
ba. Ant galo d-ras A. K. 
Rutkauskas kalbėjo apie tau
tišką namą Vilniuj. Tiek ži
nojau apie tą namą po jo 
kalbai, kaip ir prieš kalbą. 
Aišku buvo tik tas, kad iš
gyrė vietinį prabaščiu ir jo 
darbus. Žmonią buvo apie 
700 suviršum.

, J. Bastis.

Binghamton.N. Y.
Dar spalio mėnesij, perei

tą (1907) metą, susitvėrė čia 
parapijinė dr-tė ir rinko pi
nigus statymui dievnamio. 
Surinko apie porą šimtą do
lerią, kurie ir dabar stovi 
banko je.

Atvažiavęs čia iš Forest 
City, Pa. (balandžio m. ant 
velykinės) kunigas pamoki
no parapijonus, kaip reikia 
tvarkyti parapijos reikalus, 
patarė dėti po daugiaus pi
nigą, nes dedant tik po 25c. 
praeis kelios dešimtis metą, 
pakol prieis prie statymo. 
Taigi musą parapijonai, ku
nigo pamokinti,pradėjo rink
ti vardus tą, kurie norės po 
daugiau mokėti, bet ant ne
laimės mažai tokių gavo. 
Taigi, anot patarlės,—norė
jo žengti augščiaus, bet nu
puolė žemiaus,— norėjo mo
kėti po daugiau, o nustojo ir 
po 25c. Susirinkimą jau ne
laiko: apmirė parapija... bet 
dar tikisi atgyti.

Geriau draugai, binhamto- 
niečiai, padarytumėte, kad 
tuos pinigus, kurie yra jau 
surinkti ir daugiaus dar su- 

. dėjus, apverstumėte staty
mui svetainės, kurios čia lie
tuviai dar neturi, o visokiems 
draugiją (taipgi ir parapijos) 
susirinkimams turi samdytis

X

nuo svetimtaučią. Turint sa
vo svetainę.galėtumegeriaus 
lavintis, šviestis, tankesnius 
susirinkimus daryti ir t.t. O 
su parapijoms girdime, kas 
kitur daros: Scranton’e, She- 
nandoah’rije. Mahanoy City, 
Pa. ir kitur. Taigi, bing- 
hamtoniečiai. pagalvokime!

Ktis.

Kanada.
Labai retai tenka pamaty

ti laikraščiuose straipsnelį 
apie Kanados darbininką pa
dėjimą ir ją apšvietimą, to
dėl sumaniau nors trumpai 
parašyti, ypatingai ją apšvie
timo reikaluose. Darbinin
ką padėjimas, trumpai sa
kant. neblogiausis. į dieną 
uždirba tankiausiai $2.00, o . 
vietomis ir daugiau. Bet ją darni ant d-ro šliupo prakal- 
apšvietimas stovi ant že
miausio laipsnio. Nesigirdi

Polemika ir
Kritika

Gerb. “Keleivio” Redakcija!
Ačiū Redakcijai už paveli

jimą man jusą laikraštije 
(No. 39 š. m.) atsakyti ant 
straipsnelio p. Bagočiaus. 
Noriu ir dabar pasinaudoti 
liuosybe žodžio. Noriu pa
prašyti atitaisymo jusą pri
kergtosios prie mano atsaky
mo pastabos, nes ji taipgi 
nedora, ir noriu pasakyti sa
vo paskutinį žodį.

Iš jusą pastabos matosi, 
kad redakcija mano atsaky
mo nepermanė arba nenorė
jo permanyti. Vėl išdrįso 
pakartoti, kad kunigai nebu-

bą save galutinai diskredita
vo. Nebūkite toki priešgy- 

nė tveriant draugiją, nėlaik- n°s. Mano atsakymo žodžiai 
raščią skaitant: nekurie net 
nesupranta prasmės žodžio 
draugija. Iš dalies, išski
riant keliatą didesniu mies
tą, draugijas tverti nėra ir 
paranku, nes darbininkai iš
sisklaidę tarp įvairią tautą, 
bet nėra ir negalima; tokios 
kliutįs esti visur, (čia vietos 
nenurodau, bet rašau apskri
tai apie visą lytinę Kana
dos dalį.) Todėl reikėtą bent 
laikraščius skaityt, per ku
riuos taip pat galima susipa
žinti ir suprasti pasaulio dar
bininką judėjimą ir 1.1. Bet, 
nekurtuos paraginus, gauta 
atsakymas, jog tik vieną ge
rą laikraštį žiną, būtent “Šal
tinį,” bet nė to neužsisako. 
Per greitu laiku kanadiečiai 
užmiršo savo brolių padėji
mą, kurie da ir šiandien pri
spausti po sunkia ruso lete
na. o stengiasi kaip galint 
susipažinti ir vienyt savo 
spėkas su laisvesnių šalią 
darbininkais. Bet čia, ro
dos, niekas nepersekioja, o 
laisve nenorim naudotis.

■J. Žebrauclca*.

i

aplinkybėse j ieškoti pakly- 
dėlią ir dagi jusą pačiu atsi
vertimo prie teisybės. Gi
riatės, kad jus mokate pana
šiai darvti; kad su su savo 
bedievybe drąsiai einate Į 
minias tikinčiąją, norėdami 
juos ant savo kurpalio per
dirbti. Kaip jąs apsieinate, 
ne visuomet męs taip galime 
apsieiti;—ką jąs pripažįstate 
už pavyzdingą, męs tą ne 
kartą aptariame už neišmin
tingą. Na, vyručiai, padėję 
ranką ant širdies prisipažin
kite, ko jąs einate į minias su 
bedievybe? Juk ne apšvie
timo dėlei, nes butą klaidin
ga. Einate, nes jąs gyve
nimas prie to verčia. 
Jus j ieškote pardavimo savo 
žodžio rašyto, ar gyvo — vis 
viena. Jąs j ieškote dolerių. 
Patraukimas žmonią jums 
ant tiek rupi, ant kiek rupi 
išsiplatinimas jusą “Kelei
vio”, “raudoną knygelią“, 
ant kiek rupi duonos kąsnis 
rytdienai. Sakysite, jog

labai aiškąs. Iš ją lengva su
prasti, kad kunigai ne dėl 
baimės kovos su jumi neda
lyvavo prakalbose su p. Sliu-.v .
pu. bet dėlei prilaikymo ka- žmones ir kitu kebu atranda 
talikišką principą. K—11 ~
kai negali dalyvauti su be
dieviais jokiu budu, nes vi
sados męs turime prisilaiky
ti šito išmintingo patarimo: 
“su kuomi pristosi - tokiu ir 
pastosi”. Kunigai tame bū
tinai privalo duoti pavyzdį 
minioms, privalo lenktis nuo 
tą, kurie ligas neša. Pažiū
rėkite į istoriją. Surasite, 
kad tokiu žmonią katalikai 
visuomet vengė. Čia taipgi 
buvo vengimas y patą, o ne 
kovos už teisybę. Kovą už 
teisybę kataliką tikėjimo męs 
pripažįstame, tik, tžinoma, 
kitokiose aplinkybėse, kito
kiose vietose. Męs mokame 
tai suprasti, kad per tautiš
ką apvaikščiojimą Žalgirio, 
jokios tikėjimiškos agitacijos 
ir kovos už religiją neturėjo 
būti. Ten ne vieta.

Jąs mums patariate visose

Katali- pragyvenimą? Taip! Bet 
jąs išrandate, kad jusą šita 
meškerė labai gera ir ant 
laiko. Tas, žinoma, jumis 
visai nepagirtina. Tiesa, męs 
privalytume jus prie teisy
bės vesti ir prie jos atvesti, 
bet ar galima jus nuo tos 
meškerės atitraukti?! Butą 
tai mėtymas žimią į sieną, 
kurie lig vienam visi ant že
mės nukristą, nė viens neuž- 
silaikytą ant sienos. Brolu
čiai, jei jąs drįstate mums 
duoti patarimus, tai ir męs 

1 išdrįstame jums pasakyti: 
“Bukite sąžiningi! Norėki
te mus suprasti, mus išklau
syti. ne atkakliai priešgy
niaukite!”

Norite atsivertimo, no
rite pažinti teisybę kata
liką! Nejieškokite jos pra- 
kalbėlėse, imtynėse su ku
nigais. knygpalaikėse pp.

Phil. Pokter 15 “The Boston Travelek”
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Ligšiol socijalistai negalėjo išrišti klausimo, kodėl republikonas Taftas tokis storas, 
o socijalistas Debs, taipgi buvęs kandidatu į prezidentus, tokis sudžiūvęs. Kadangi žo
džiu butą perdaug sunku tą paslaptį išaiškinti, tai talpiname čia tam tyčia pa
darytą paveikslą, kuris parodo, kiek Taftas išgeria romo. Vienok p. Tafto negalima 
pavadinti girtuokliu, nes už girtuoklystę jis nė karto “džėloj” da nesėdėjo, o apart to 
da jis ir prie blaivininką draugijos priguli...
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Šliupo bei Dembskio. Jieš- 
kokite ten, kur ji yra, ir 
būtinai surasite. Katalikiš
ka teisybė yra moksle bažny
čios katalikiškos. Verta, bro
lučiai, jį pažinti. Puikus, 
augštas, šviesus tas mokslas. 
Prašalina jis visas sielvartas, 
pilnas ramybės. Apšvies- 
čiausi žmonės jame suranda 
dvasios suraminimą ir išriši
mą augščiausių problemų 
gyvenimo. Imkite pavyzdin 
Soloviov’us, Trubeckius,Dan- 
te’s ir minias kitų. Kelias 
prie atsivertimo šitas. Pir
miausiai turėkite gerą norą, 
toliaus nepasigailėkite pro- 
cios, nes kaip lengva be min
ties mėtyti žodžias, šmeižti 
savo artimą, taip sunku ir 
reikia daug laiko, kad ištirti 
augščiausius klasimus žmo
gaus, surasti teisybę. Tad 
netingėdami imkite skaityti 
knygas, kurios nagrinėja pa
matus kataliku tikėjimo. Ne
imkite į rankas šlamščiu, nes 
ant ju gaila laiko. Imkite 
knygas katalikiškoje litera
tūroje pripažintas už pama
tines. Perverskite katali
kišką archeologiją, introduk
ciją ir komentarus biblijos, 
įsigilinkite į katalikiškas dog
matikas, imkite į rankas 
garsias apologijas, pereikite 
sąžiningai istoriją bažnyčios, 
pažiūrėkite į tą viską iš ker
tės katalikiškos, kaip męs ne 
kartą turime pažiūrėti iš ker
tės laisvamaniškos, kad ge
riau viską suprasti, o jei tą 
viską imsite protu, išlavintu 
logika Aristotelio, filozofija 
Platono, Tarno Akviniečio - 
būtinai prieisite prie pažini
mo teisybės tikėiimo šv. baž- 
nyčios kataliku. Jei tą pa- 
darytumėte, tuomet ištikro 
paliautumėte varę visokius 
šmeižimus kunigu, nepado
rius pravardžiavimus bažny
čios, niekinimus tikėjimo. 
Suprastumėte, ką verti toki 
paklydėliai, kaip Šliupas. 
Dembskis,' ką vertos ju dok
trinos. Suprastumėte paga
lios, kad musu šv. tikėjime 
ne prietarai, ne temdinimas, 
bet tikra gyvybe. tiesa, švie
sa, žodžiu Viešpaties Jėzaus: 
“ego sum via, veritas et vi- 
ta”. Tas pats Šliupas, kad 
įstengtu suprasti kataliku 
teisybę, nebūtu toks juokin
gas!... Nepatingėkite, vy
ručiai. Pasidarbuokite pa
gal mano nurodymą. Džiaug
sitės, ir męs pasidžiaugsime. 
Gal tuomet susitiksime ant 
lygiu dirvų darbo vienybėje 
ir meilėje. Pamislykite, kiek 
iš to galėtu pasinaudoti mu
su brangi tauta, musu bran
gi tėvynė!... Priimkite malo
niai šitą mažą “allegretto”... 
Good-bye!

Kun. V. Dragunaviciuz.

Kodėl męs platinam 
bedievybę?

Kun. Dragunavičius liepia 
mums padėjus ranką ant šir
dies prisipažinti, kodėl męs 
einam į minias su bedievybe? 
Ogi todėl, kad parodyti 
toms minioms jūsų, gerbia
mieji, klaidas. Ir tas mums 
sekasi. Jus ir patįs tą pri
pažįstat. 0 kodėl sekasi? 
Todėl, kad klaidos jusu labai 
aiškios, ju nurodymui jokiu 
eksperimentu nereikia, mi
nios ir mažai protaujančios 
jas greitai pamato.

Bereikalingai kunigas pa
taria mums, “bedieviams,”

gilintis į katalikišką dogma
tiką, archeologiją arba bib
lijos komentarus. Męs tą 
gilinimosi stadiją jau perė
jom. Męs pažįstame katali
kybės principus, ir biblijos 
komentarai mums nesvetimi. 
Męs žinom, jog pagal bibli
jos pasaulis sutvertas į še
šias dienas, jog žmogus pa
darytas iš molio, jog pirma 
buvo sutverta žemė ir švie
sa, o paskui žvaigždės, mė
nulis ir saulė. Tai taip,kaip 
kad pirma kambarį apšviesti, 
o paskui žiburį užžiebti. Ar 
ne puikus biblijos mokslas!? 
Ir norit, kad męs grįžtume 
prie tikėjimo! Tėvai mus ti
kėjo ir mus tikėt mokino. Ir 
iš pradžios męs tikėjom. Bet 
jeigu męs nuo tikėjimo atsi
sakėm, tai nenorėkit, kad 
męs prie jo grįžtume. Męs 
perdaug jau jį pažįstam. Pa
žįstam ir istoriją bažnyčios 
šventos. Męs žinom, kaip ji 
kovojo su mokslu; pažįstam 
jos šventą inkviziciją; žinom, 
kaip žmonėms buvo laužomi 
kaulai, svilinami padai, iš
traukiami liežuviai; žinome, 
kad ta šventoji bažnyčia nu
kankino pusę milijono nekal
tu žmonių. Argi tas nesiri
ša su jos istorija? »

Jei popiežiaus galybė ne
būty nupuolus, inkvizicija ir 
šiandien žydėtu. Jeigu Gior- 
dani Bruno buvo sudegintas 
vien tik už tai, kad pasakė, 
jog žemė apie saulę sukasi, o 
ne atbulai, tai kaip butu pa
sielgta su d-ru Šliupu, su 
kun. Dembskiu, su Ingersol- 
l’iu ir kitais, kurie patį po
piežių kritikuoja? Juk turit 
prisipažinti, jog ir šiandien 
jus nebūtumėte priešingi, 
kad taip sau tuos “bedie
vius” ant laužo sukrovus...

Na, leiskit dabar man jusy 
žodžiais pasakyt: užsidėkit, 
vyručiai, ranką ant širdies ir 
'su gryna sąžine pasakykit, 
kodėl jus priešingi mokslui? 
Kodėl priešingi laisvai dva
siai ir naujoms žmonių idė
joms? Juk jeigu jys tikit, 
kad be Dievo žinios neišau
ga žmogui plaukas ant gal
vos, kaip tad galėtų be jo 
žinios atsirasti pas žmones, 
anot jus, klaidingos idėjos?

Ne, vyručiai, tos idėjos ne
klaidingos, su kuriomis jus 
kovojat. Jys esat klaidingi. 
Jys jau per amžius priešino- 
tės tokiems dalykams. Bet 
kode’ jus priešinotės? Todėl, 
kad jys gyvenot biblijiniame 
pasaulije, toli nuo reališko 
gyvenimo. Jys norėjot, kad 
ir visa žmonija biblijoj su ju- 
mi užsidarytų. Bet gyveni
mas tam buvo priešingas. 
Gamtoj niekas nestovi ant 
vietos; žmonija teflpgi nega
lėjo stovėt. Ji žengė pirmyn, 
pas ją gimė vis naujos idė
jos ir ji jas realizavo. Jus 
gi studijavot bibliją ir gili
notės į katalikiškas dogmas. 
Ir pažiūrėkit, kokia plati 
spraga pasidarė tarp jys ir 
gyvenimo! Su priešakinė
mis žmoniy eilėmis jus visai 
jau nesu tinkat. Jie perdaug 
toli nuo jys nužengė pirmyn. 
Jie nuveikia jau milžiniškus 
darbus, ant tiek jy smegenįs 
yra jau išsivystę. Jų išradi
mai padarė dideles gyveni
me permainas. Kiek tai 
naudos atneša žmonijai šian
dien elektra, telegrafas, te
lefonas, geležinkelis! O ar 
butų žmonija tuos dalykus

šiandien turėjus, jeigu ji bu
tų tik prie biblijos sėdėjus? 
Parodykit, gerbiamieji, ką 
nuveikė žmonijai kunigai? 
Nieko, absoliutiškai nieko 
apart blėdies.

Tą viską męs ir minioms 
skelbiam. Męs nieko nesle
piam. Męs norim, kad žmo
nės viską žinotų. Męs pata- 
riam jiems viską skaityti, 
kad jie žinotų visų nuomo
nes. Jeigu jys būtumėt tvir
ti savo argumentuose, jys 
taip-pat elgtumėtės. Męs 
mielai duodam vietą savo 
laikraštije kunigui, ir labai 
esam iš to užganėdinti, kad 
musy skaitytojai galės išgir
sti kunigo nuomonę. Męs 
nekeičiam nė vieno jo žodžio. 
Laisvę žodžio męs pripažįs
tam visiems. Kunigai gi 
laisvamaniui ar socijalistui 
savo laikraštije vietos ne- 
kuomet neduoda. Tas mums 
žinoma iš patyrimo. Jys, vy
ručiai, perdaug vienpusiški; 
nuo to jau nė nesiginkit. Jys 
norit, kad žmonės protautų 
taip, kaip jums patinka. 
Priešingus sau raštus vadi
nat “limpančia liga,” “šlam
štais” ir kaip tik jys išma
not. Todėl, žinoma, męs ir 
sakom, kad kunigai yra švie
sos priešai, kad palaiko žmo
nes tamsybėj. Jys gi nega
lit mums to užmesti. Su mu- 
mi dalykai stovi kitaip: męs 
norim, kad žmonės žinotų ir 
jusu nuomones, ir musų nuo
mones; jie turi protą ir tegul 
sprendžia, kuri pusė teisin
gesnė. Męs taipgi norim, 
kad jus eitumėt su mumi į 
viešus susirinkimus ant dis
kusijų. Bet jus atsisakot. 
Jys nurodot, jog su “bedie
viais” negalit dalyvauti. Bet 
tas jumi neišteisina. Saky
kit, gerbiamieji, kaip sau 
norit, o męs sakysim, kad 
jums baugu susidurti su kar
čia teisybe. Jeigu jys skai- 
totės Kristaus pasekėjais, tai 
jys privalot žinoti, kad Kris
tus nevengdavo “bedievių.” 
Jis skelbė savo idėją visur ir 
tarp visų. O jus negalit. 
Jus, kaip minėjau, nuo gy
venimo taip toli jau atsilikot, 
kad iš bažnyčios baugu jums 
ir išeiti.

Bet to da ne. gana. Di
džiausia jusy klaida—tai nie
kinimas socijalizmo, kurio, 
pagal teisybės, jys turėtu
mėt būt mokintojais. Vie
toj tuščiu pasakų apie dan
gų arba pragaro ugnį, turė
tumėt žmones mokinti gy
vent: kaip jie turi kovoti su 
savo išnaudotojais, kaip pa
gerinti būvį ir t. t. Bet jys 
apie tai netik nė žodžio ne
sakot, bet dagi dergiat per 
savo pamokslus kas kalba 
apie pagerinimą darbininky 
būvio. Jus liepiat žmonėms 
melstis. Pasakykit, argi ga
li būt kas kvailesnio, kaip 
meldimosi?

Ir jys drįstat klausti, ko 
męs einam į minias su bedie
vybe? Męs neinam dėl pel
no. Męs einam į minias nai
kinti paskleistus jysų tikybi
nius prietarus; einam ragint 
žmones prie mokslo; einam 
aiškint, jog kas vakar buvo 
geru, tas šiandien jau netin
ka, nes tempora m u t a n - 
tur, et nos mutamur 
in illis.

& Michel^on.
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Nors audra siaučia aplinkui, nors Įniršusi jura ūžia ir putojas, bet nenugązdomas 
žmogus iriasi vis pirmyn... Visa jura, rodos, sukilo prieš jį, bangos eina prieš jį tartum 
žalčiai, šokinėja ant jo ir blaško į visas puses... Jis drąsiai žiuri į tolį, ten jis mato tik
slą, ten visos jo svajonės, ten jo viltis, ten meilė, laimė, šviesa... Gal būt, jog jis ir per
galės audras, persilaužš per sukilusias prieš jį bangas ir tikslą savo pasieks, o gal būt, 
jog prie pat tikslo jis pražus...

Toks yra žmogaus likimas. Jis pradeda gyvent ir prasideda tuoj kova. Jis išsi
renka sau kokį nors tikslą ir stengiasi jį pasiekti. Eet gyvenimas—tai audra, tai įniršu
si jura... Kiekvienas žingsnis jam atsieina per kovą... bet žmogus neprivalo jos nusi
gąsti. Jis kovai sutvertas, ir per kovą jis gali viską atsiekti...

MARGUMYNAI kią-tokią vienybę, dabar vie
nas kitą įmano šaukšte van
dens nuskandinti, iš piršto 
išlaužę skundą, tuoj valdžiai 
danešti; įkliuvus kokiam, 
džiaugiasi: ‘ ‘Taip jam reikė
jo, ko norėjo, tą ir gavo”. 
Tokie tai prie musų laikai.

Po laikraščius pradėjo ra
šinėti apie moterų susivažia
vimą. Kaune P-lė G. gauna 
laiškus ir telegramus kvie- 

Daug prisižiu- čiančius dalyvauti tame mo-j 
sykiu

Iš netolymos praeities.
(Laiškų ištraukos 1904-1910 m).

Kunigija pas mus dabar 
tiesiok dūksta. Buvau Šid- 
lavoje dėlei žingeidumo, nes 
šįmet iš aplinkinių parapijų, 
kunigai ėjo žmonėmis veda
mi su visomis bažnyčių pa- 
rėdnėmis. 
rėjau ir prisiklausiau; kiek- terų susivažiavime; 
viename pamoksle visi kuni- kviečia ir mane. Pradėjome 
gai keikia socijalistus ir be- rengties. Buvo tuomet sve- 
dievius, visus jų raštus, o la- čiuosna atkeliavę du studen- 
biausiai “N. G.” už visus 
prakeiktesnė.

Dabar pas mus taip tyku, 
rodos visi apmirę; laikraščių 
nors nedaug tegauname, bet 
ir tuos atskleidus skaityti, 
visuomet randasi nemalonios 
žinios apie sušaudymus ir 
mirtin pasmerkimus. Buvo 
pradėję rašyti ir kalbėti apie 
žemės dalinimą, bet kas-žin 
kodėl žmonės nelabai intere
suojasi—klausosi kaip atbu
li. Seniau būdavo žmonės 
labai rūpindavosi apie tai, 
bet dabar nesirūpina. Ma
tomai nebepasitiki valdžios 
viliojimams.

* *
*

Dabar mus didžiausia link
smybė—nebelinksmina; di
džiausias skausmas — nebe- 
skaudu. Širdįs musų suak
menėjo, kraujuose sukepė. 
Reakcija šėlsta visose pusė
se: šaudo, karia, o įtaria
muosius, dešimtimis, šim
tais katorgon varo. Kaltės 
nežiūri, by tik klausiukas 
nurodė kokį žmogy, tuojaus 
sodina į cipę, o iš ten sunku 
jau namo besugrįžti. Tai
gi norėk tu žmogus, kad ne
skaudėtų širdis, matant kaip 
gauja nedorėlių visus be ma
lonės varžo. Kaip toliau bus 
nežinia. Pusė bėdos dar bu
tų, kad žmonės turėtų šio-

tai: vienas iš Berno, kitas iš 
Krokavos. Tie išrado kaž
kokią dainą: “Kinkyk, švo-

I

garsėjusi raštininkė ir “Ži
burėlio” organizatorė; tiesiai 
uždeda jai tą priedermę at
likti. Še tau, šunie, devin
tinės! Jau pamišo mums ir 
juokai. Ką daryti? Žino
ma, reikia apsiimti. Vaka
re rašo musy pirmininkė pir
mą prakalbą, o čia viena ki
tas raminame juokais:“Kaip 
ten bus, kaip nebus, o že
maitis nepražus!” Juokai 
juokais, bet darbas eina.

Apie 3 vai. po pietų jau 
pradėjo rinktis moterįs į so
dą apie teatro salę, kur pa
rašais, vainikais, paženklin
ta susirinkimui vieta. Trum
poj valandoj salė buvo pilna, 

, daugiausiai sodietėmis mote-
ger, kiaulę, važiuosim į Kau- Į rimis. Ant visų veidų ma
ną, ten girdėti pigios mer- tesi nepaprastas žingeidu- 
gos, už skatiką penkios; už imas ir nekantrybė; išgirsti— 
tabako lapą, gausi mergų I 
kapą.” Piauna mumis juo
ku—klegeno iki valiai. Kaip 
bus, taip bus, vis tik važiuo
sime.

Kelionėj prie musy trau
kinio prikabinta keliatas va
gonų su žąsimis:—klykėsis, 
klegėsis .ty nelaimingųjų, 
nors ausis užsikimšk. Toks 
tai bus moterų susirinkimas, 
—juokiamės,—taippat ir męs 
paklegėsime įlindusios į ku
nigų maišą. Taip juokais 
atsidūrėme Kaune. Manė
me vien tik pasižiūrėti, pa
siklausyti ;dar niekuomet ne
buvusios tokiame dideliame, 
viešame susirinkime, žingei- 
du bent pamatyti, o jei kaip 
ir savo trigrašiu prisidėti.

Ant stoties mus pasitinka 
pasiuntinys organizacijinio 
komiteto, pasirūpino ir vieš
butį, nes tai buvo naktis. Iš
simiegojusios, rytą žvalgo- 
mės, kas čia toliau bus. Ir 
vėl atsirado pasiuntinys, nu
vedė mus pas adv. L. tenai 
mums apreiškia, jog p. G. Į 
esanti skirta būti susivažia
vimo pirmininke, kaipo pa- j

ko negirdėta, pamatyti —ko 
nematyta. Prisiklausėme 
visokių skaitymy, visokių 
nepaprastų minčių ir žingei
džių klausimų. Kita klau
sytoja gal ir mažai tesupra
to, bet vis klausėsi, vis kas- 
žinko laukė. O kaip kilo 
klausimas apie sodietes mo
teris ir jų skriaudas, pakilo 
publikoje bruzdėjimas; pra
dėjo moterėlės verkdamos 
pasakoti, savo vargus rokuo
ti, ant girtuoklių vyrų skys- 
ties, pagelbos šauksies. Iš
girdus tokius skaudžius 
skundus, kiekvienam širdis 
skausmu plyšta. Kad ap
švietimas atneša palengvi
nimą, jos to nesupranta; jos 
laukia stebuklingu budu var
gų prašalinimą.

Męs iš namų, rodos, ant 
juoko važiavome, bet taip 
netikėtai pamatėme ir so
džiaus moterų luomoje didį 
susipratimą, pažinimą savo 
skriaudų. Kai-kurios rimtai 
ir logiškai išdėstė dabartinį 
savo padėjimą. Reikalavo 
prašalinimą visokių skriau
dų; rimtai reikalavo ekono
miškoj ir politiškoj kovoj ly
gių tiesų su vyrais.

.4. Z,yiiu>nt<u>.
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

—Labo lyto, tėve!
—Labo ryto ir tau, vaike. 
—Mačiau, kad vakar bu

vai jau balsuoti. Gerai da
rai, tėve, kad išsiėmęs ukė- 
siškas popieras dalyvauji po
litikoj.

—Aš mat žinau, ką darau. 
Nors tu mane tankiai ir su
kritikuoji, bet tai tik dėlto, 
kad tu jaunas, greitai užsi
degi, daug kalbi, o mažai 
misliji. Su tėvu, vaike, ki
taip. Jis pypkę sau ruko ir 
apie viską mislija.

—Na, o ką daugiau pasa
kysi, tėve?

—Naujo nieko tau nepa
sakysiu, nes tu skaitai laik
raščius. tai daugiau už ma
ne naujieną žinai, bet galiu 
tau pasakyt seną jau seną 
dalyką, apie kuri jys visi 
kalbat, rašot, ginčijatės, kaip 
žydai už svogūną, o vis at
bulai. Tai motery klausi
mas, vaike.

—Na, na, sakyk, tėve, 
kaip tu tą klausimą supran
ti?

—Aš jį suprantu taip, kad 
boba nekuomet negali turėt 
lvgiy tiesy su vyrais.

—Ant ko gi tu remiesi?
—Kam da čia remtis! Aš 

tik žinau, kad niekai buty 
gyvenimas. jeigu bobos pa
saulį valdyty.

—O man tas išrodo kitaip. 
Moteris galėty gyvenimą pa
taisyti.

—Palauk, vaike, palauk, 
aš noriu šnekėti, nes aš ge
riau tą reikalą suprantu. Tu 
esi jaunas, motery da nepa
žįsti, o nori man apie jas pa
sakot. Klausyk, ką tėvas 
pasakys.

—Klausau.
—Boba, vaike, tai tokis 

su tvėrimas, kaip... kaip... na, 
kaip nežinau kas! Tu jai 
sakyk taip, ji priešingai, tu 
taip, ji priešingai. Gal tu 
girdėjai tą pasaką, kaip vy
ras su boba nuėjo žuvauti. 
Užleido jie tinklą ir jau vel
ka prie krašto. Bet tinklas 
eina sunkiai, vyras sako, kad 
didelę lydeką pagavo. Boba 
sako: “Tai vėžys, ne lydeka; 
vėžys visuomet atgal trau
kia...”

—E, kas iš ty pasaky, tė
ve? Kalbėk apie dalyką.

—Ne, ne, vaike, aš tau tu
riu tą pasaką pabaigti, tai 
tu matysi, kokios yra bobos. 
Taigi, betraukiant tinklą

prie krašto, kitoj pusėj upės 
prabėgo nusišėręs šunytis. 
Vyras sako pačiai: “Žiūrėk, 
kaip dailiai šunytis nuskus
tas.” O ji: “Tai ne skustas, 
bet apkirptas!” Ir pradėjo 
ginčytis: “kirptas!”—“skus
tas!” “kirptas!”—“skustas!” 
Vyras išėjo iš kantrybės ru- 
bežiu. nutvėrė bobą už kak
lo ir įmurdė vandenin, o ji 
iškišo da iš po vandens ran
ką ir pirštais rodo, kad kirp
tas. Dabar, žinoma, tas ei
na kaipo pasaka, bet kas ga
li užtikrinti, kad taip nega
lėjo atsitikti? Juk žmonės 
neturėdami tam tikro pama
to nebūty to pramanę.

—Tai pramanyta vyrų pa
saka pajuokimui motery 
priešginumo. Męs ant pa- 
saky nesiremiam, bet dalei- 
skime, ant galo, kad taip ir 
galėjo kada nors atsitikt, 
tai visgi čia greičiau butu 
kaltesnis vyras, ne moteris, 
nes jo pasielgimas parodo 
žiaurumą ir beprotystę, kad 
už tokį menkniekį' skandino 
silpnesnę už save moterį.

—O kam ji ginčijosi
—O kam gi jisai ginčijosi? 

Gal būt, kad tas šunytis iš- 
tikryjy ir buvo kirptas, nes 
šuny niekas neskuta. o kirpt 
—kerpa. Taigi ta pasaka 
aiškiai parodo, jog vyras 
daugiau už moterį proto ne
turi.

—Na, jau visviena, vaike, 
aš priešingas, kad boboms 
duoti lygias tiesas. Užtai 
aš pasiskubinau ir ukėsiškas 
popieras išsiimt, kad galė
čiau prieš jų reikalavimus 
balsuoti.

Tautos Ėdikai.
Laiks nuo laiko man ten

ka atlankyt tas pačias Ame
rikos lietuviy kolionijas su 
agitacijos arba organizavimo 
tikslu, todėl turiu gerą pro
gą savo akimis matyt jų sto
vį ir veikimą. Pastaruoju 
laiku stengiaus, kiek galint, 
būt bešališku žiūrėtojų, kad 
už keliatą ydy nenupeikt visą 
gėry darby tokios ar kitokios 
pakraipos žmonių, vienok jo
kiu budu pas kunigiją nesu
radau gerosios pusės persvė- 
rimo. Katalikų organizavi
mosi, draugijas ir jy šiokius- 
tokius parengimus, tautinin- 
ky sumanymus, darbą ir 
priešginumą, socijalistu pa
sišventimą, darbštumą ir 
ginčus—viską tą skaičiau ša
komis čielo lietuviško judė
jimo Amerikoj. Visur tve
riasi kliubai, knygynai, teat
rališki rateliai, politiškos ir

moksliškos kuopelės. Taip 
sakyt, matosi pilnas krutėji
mas tarp lietuviy darbinin
ku, kokis vargiai gali apsi- 
reikšt tarp Europos inteli- 
genty. Lietuviai įgiję nau
jus žinojimus, naujas idėjas 
nuo kity tauty ir pradeda tai 
platinti tarp savo tautiečiu. 
Apsireiškia pas lietuvius į- 
vairios srovės, prasideda į- 
vairus darbas. Ir man ma
tos, kad tokis lietuviu judė
jimas turėty būt pagirtas, 
kaipo užimantis vis daugiau 
ir daugiau šaky civilizacijos 
užkariavimuose.

Tikiuos, kad tas judėjimas 
išbujoty umu laiku gana pla
čiai, jei nesirastu tam tikri jo 
trukdytojai, kuriais yra ne
toli visi Amerikoj begyve
nanti lietuviy kunigai. Ka
da kitos srovės varo savo 
darbą mandagiai, pertikrini- 
mo keliais, tuomet lietuviš
ki kunigėliai susiundo savo 
parapijomis pavartot kumš
tį arba susigadinusius kiau
šinius (tą jy priprastą įrankį 
kovoj už katalikystę) prieš 
kitas sroves. Faktai ant 
ranką: gana didelės lietu
vių kolionijos Kembričiaus 
(Mass.). Gyventojai visuo
met buvo darbštys, santaiką 
mėgstanti žmonės. Visi jy 
vieši susirinkimai galėjo pa
sigirt skaitlinga publika ir 
prigulinčia tvarka. Nors 
Kembričiuj radosi visokią 
pažvalgu žmonių, vienok jie 
neturėjo didelės neapykan
tos vieni prieš kitus ir palai
kė tarp savęs vieną ryšį kai
po tautą. Spėjo tiktai į ten 
atsibelsti kun. Krasnickas, 
kaip tuoj prasidėjo tarp lie
tuvių azijatiška kova: susi
rinkimuose įvyko betvarkė, 
nes daugelis ateina su tiks
lu juos suardyt. Visuose 
kampuose girdisi kunigo ša
lininką urzgimas, nešvarus 
žodžiai ir net rįžimosi spėka 
sustabdyt kity kalbas. Jau
tiesi atsidūręs ne tame Kem
bričiuj, kur viskas buvo man
dagu ir protinga, o kokiy-tai 
senovės žiauruny susirinki
me, mokančią tik urgzti, 
piktžodžiauti ir muštis. Tie
siog baugu ir teisingą žodį 
ištarti į panašią publiką, nors 
matos, kad susirenka nema
žai tikrai norinčiy šį-bei-tą 
išgirst. Kalbėtojas privers
tas yra arba kalbėt taip, kaip 
kunigo pasiuntiniai reikalau
ja, arba žvalgytis, kuris la
biau dantis griežia.

Nesistebiu, kodėl taip da
ros: kunigo siundymai per 
pamokslus turi savo vaisius. 
Neprotaujanti žmonės visuo
met būna karščiausiais para- 
pijonais, o jy žiaurumas už
tektinas dar susirinkimy ar
dymui, nes tie žmonės gė
dos nepažįsta. Aš pilnai ti
kiu, kad kol kunigas turės į- 
tekmę tarp Kembričiaus pa- 
rapijony, visi tenykščiai lie
tuviai eis prie suirutės, kuri 
pilnai jau yra prasidėjus. 
Be abejonės, jei jam pavyk- 
ty suardyt visą lietuviy triū
są tame mieste, t. y. visą 
pirmeivišką darbą, tuomet 
jis lyginai inkvizitorius, žiū
rintis į degančią auką ant 
laužo, gėrėtys, manydamas: 
“tai šventas žygis vardan 
mano pelno ir Rymo galy
bės.”

Jei norite daugiau fakty, 
tai paimkite Amsterdamą 
(N. Y.), kur įsiviešpatavo

kun. Zvdanavičia. Ar vei
kiama kas ten lietuviy? Juk 
j y ten visas tūkstantis. Tar
tum nė vieno ten nėra. Kur 
Vaterburys (Conn.) su savo 
keliais tūkstančiais lietuviy? 
Ar tik ne kun. Siaurusaitis 
ten daugiausiai veikia, kad 
suardyt pirmeiviškas organi
zacijas. Kur dingo Montel- 
lo (Mass.) lietuviy draugiš
kumas ir vienybė? Ar ne
dingo jis ir ji sykiu su kun. 
Dragunavičiaus apsigyveni
mu? Filadelfijos Milukas, 
pristigęs ištikimu parapijo- 
ny, net pats bėgo policijon 
skysti d-rą Šliupą. Su žibu
riu reikėtų jieškot kunigo, 
kuris neardytą tarp lietuvių 
vienybės ir nesėtą neapykan
tos.

Daugelis lietuvišką kuni- 
gėlią, būdami Lietuvoj, ka
da ten buvo dar lietuviams 
spauda draudžiama, išdavi
nėjo policijai žmones už raš
tą skaitymą. Man pačiam 
teko matyt, kaip parapijoj 
K. motina nuvedė pas kuni
gą savo sunelį-gimnazistą 
skąsti už lietuvišką knygą 
skaitymą. Kunigas per pie
tus viską tą išpasakojo ant
stoliui. Darė jis tai juokais, 
o kas galėjo antstoliui už
drausti ir kratą padaryt pas 
jauną gimnazistą? Kada 
man pačiam prisiėjo su vie
nu kunigu susipykt už “Ža
rijos” platinimą, tad neužil
go atsilankė ir pas mane į 
svečius žandaru ketvertas. 
Bet kam čia jieškot fakty iš 
praeities, jei Lietuvos laik
raščiuos jy ir dabar nesto- 
kuoja? Ir kam nežinomas 
lietuvių kunigėliu prakeiks
mas, metamas pirmeiviš
kiems raštams?

Atlikinėję policijos parei
gas Lietuvoj, atvyksta tokie 
kunigai ir į čia savo darbą 
varyt. Kada lietuvystė liko 
jau šiek-tiek atgaivinta, ka
da jau kiekvienas Amerikos 
lietuvis pradeda suprast, ko
kios tautos nariu jis yra, tad 
ir lietuviški kunigai, kurie 
pirma už lietuvišką raštą 
skaitymą keikė ir policijai iš
davinėjo, dabar persistato 
tautos veikėjais, padėjusiais 
lietuvystę atgaivint. Jie 
steigia lietuviškas parapijas, 
leidžia lietuviškus laikraš
čius, bet tai daro ne todėl, 
kad lietuvią tautą pakelt su 
jos partijomis, susivieniji
mais ir kitomis organizaci
jomis, o kad visas bažnyčiai 
duoklių nemokančias organi
zacijas išardyt, tarp lietuviy 
įvykdint vaidus, peštynes. 
Taip sakant, ką lietuviai, 
nuo kunigy prasišalinę, pa
spėjo įkurt, nuveikt, visą tą 
darbą lietuviški kunigai ban
do pradangint. Kunigy pa
triotizmas—tai gryna veid
mainystė: jei tik jiems pa- 
vykty praryt lietuviy pirm
eivių judėjimą, tuoj jie ir 
vėl griebtųsi lenkinti liaudį, 
.tuoj ir vėl lietuvis parapijo- 
nas liktu “chamu,” “muži
ku,” kuris ir klebonijos prie- 
menioj turėty atsiklaupt.

Mums besiginčijant tarp 
savęs už mažmožius, kunigi
ja naudojasi iš progos, ji lei
džia vis gilin šaknis lietuviy 
kolionijose ir sunku bus su 
ja kovoti, kada gaus gero
kai įsikerėt. Todėl pareiga 
kiekvieno pažangesnio žmo
gaus (ar jis butą socijalistas, 
tautininkas, bepartijinis, a-

narchistas ar kokis kitas) rū
pintis, kad dvasiškija nepa
griebtų liaudies vadovavimo, 
nes lietuviai nuo to labai nu- 
kentėty. Męs biskį perma- 
žai atkreipiame atvdos į dva
siškąją, o ji kasa mums duo
bę. Ji per tūlą laiką buvo 
nusilpnėjus, kol buvo varo
ma prieš ją kiek smarkesnę 
agitaciją. Dabar vėl pra
deda atgyt, kaip tik męs ją 
pradedame užmiršt. Dary
kime daugiau rubežiy jos 
veikimui, kad nenusilpnėtų 
lietuviškas judėjimas Ame
rikoj.

Dono Kazokais.

Kelios kultūriško nupuoli
mo priežastis.

II.
Tik sveikas žmogus gali 

būt normališko karakteriaus 
ir viską sveikai svarstyt. 
Daugelis lietuvių yra pik
čiurnomis, nerviškais ligo
niais. Pas nerviškai sveiką 
y patą visuomet patėmysite 
tūlą vienddumą: niekad jis 
nebūna perdaug linksmas ir 
niekad-perdaug rustus; jei 
jam yra prigimtas humoras, 
tai jis visuomet su juo ir pa
silieka, jei nuolatinis gilus 
manymas, tai beveik niekad 
nematysite jo labai įsilinks
minant.

Prie nerviškumo priveda 
girtybė ir nuolatinis atsida
vimas ką-nors vieną mislyt, 
apie ką-nors rūpintis, ant ko- 
nors pykt. Muzika, teatras 
ir skaitymas, kurie yra ge
riausiais išblaškytojais rū
pesčių, piktumo ir monoto
niškos mislies, geriausieji 
glostytojai ir tvarkytojai 
nervy—tie svarbus dalykai 
tik vos-vos pradeda skverb
tis į lietuvių tautą. Užlai
kymui nervy tvarkoj reika
lingas yra atsakantis mais
tas ir pilnas oksigeno oras. 
Lietuviams psisieina dau
giausiai dirbt tokiose vieto
se, kur azoto ir angliarukščio 
yra perdaug. Ne tiek dar
bo sunkumas juos nukanki
na, kiek tyro oro stoka. Jei
gu jie stengtys apsigyvent 
nors kiek švaresnėse miesto 
dalyse ir jei visuomet atsa
kančiai išvėdintų kambarius, 
kuriuose gyvena, tad nors pa- 
silsėty nervai tuomet, kada 
iš darbo sugrįžta. Mano y- 
ra patirta, kad didžioji lietu
vių dalis visuomet apsigyve
na nešvariose miesto vieto
se, žemuose ir su mažai sau
lės šviesos namuose. Prie 
to dar lietuviškos moterįs,ar 
tai mušiu ar žydo bijodamos, 
visuomet laiko langus ir du
ris uždarinėtus. Ir nakčia 
prikvėpuotas*oras ir nuo ga
rą, dumy susigadinusis pasi
lieka ant vietos. Taip sa
kant, didžioji dalis lietuviš
ką buty randasi rūgimo sto- 
vyj. Tokiame bute juo tu 
miegi, tuo daugiau nori mie
go. Mažu ir numirtum be
miegodamas, jei nereiktą į 
darbą eit. Tokiame bute 
daugiau pavargti gali, negu 
pasilsėt. Tokiame bute nei 
vyras, nei vaikai nerimsta: 
pirmasis bėga į karčemą ar
ba šiaip kur, o pastarieji ba
stosi ant gatviy ir mokinasi 
nuo pat mažens visokio iš
tvirkimo.

Nepagirtini čia nė vyrai. 
Jie prirūko, prišmeižia butą, 
neretai degtinės ir alaus ga
rais sugadina jame orą, o 
paskui patys bėga iš jo.

Apsigyvenimas švarešnėse 
vietose nors ir atsieitą biskį 
brangiau, bet nereikėtą tiek 
S'nties nuo ligą ir mėtyti do- 

rius daktarams ir ant vais
tą, vvrai nepraleistą tiek pi
nigą karčemose, o vaikai ne
nuplėštą ir neišpurvintą tiek 
rūbą, o taipgi užaugtą do
resniais.

Parodykite man žmogaus 
butą, o aš maž-daug teisin
gai pasakysiu apie to žmo
gaus šeimyniškus santikius, 
apie jo vaiką išauklėjimą, 
apie jo paties protišką stovį. 
Parodykite žmogaus butą ir 
pasakykite, kiek jis uždirba, 
ir teisingai pasakysiu apie 
jo intelektuališką išsivysty
mą. Beveik nerasite ~ šva
raus buto, kur nebūtą lite
ratūros, muzikališko instru
mento ir mokančio daugiau 
ar mažiau muzikanto, kur 
nesvečiuotusi šeimyniška 
santaika ir doras vaiką auk
lėjimas, iš kur nebūtą išvy
tas tabakas ir alkoholis.

Betvarkė namuose, be sko
nio sukrauti rakandai—atsi
liepia ant žmogaus taip, kad 
jis pats lieka apsileidėliu, 
nerangiu. Surūgęs oras da
ro jį tinginiu, pikčiurna, gir
tuokliu.

Pirmą-pirmiausiai reikia 
raginti lietuvius, kad jie iš
varytą iš savo butą nešvaru
mą, o tuomet ir ją protas 
įgys plonesnio skonio kriti
ką, ir jiems smagu bus savo 
švariame bute skaityt, mo
kytis, ir ją protavimas eis 
švaresniais keliais, negu ėjo 
iki šioliai. A. Antonov.

“TIKRIEJI LIETUVIAI.”
Rusijoj jra pačią atgalei- 

viškiausią žmonią sąjunga, 
kuri susitvėrė revoliucijai 
baigianties, kuomet prasi
dėjo reakcija ir persekioji
mas pirmeivišką elementų.

Nariai tos sąjungos pasi
vadino “tikrais rusais,” o 
sąjungos tikslu buvo—padė
ti valdžiai kuogreičiausiai už
slopinti gęstančią revoliuci
jos ugnį ir persekiot viską,’ 
kas ne rusiška, kas ne atža- 
gareiviška. Nors žmogus 
butą geriausią norą, nors už 
Rusiją ir jos žmonią gerovę 
atiduotą savo gyvastį, bet 
jei tik priešingas plutokra- 
tiškai valdžiai, priešingas šo
vinizmui, tai “tikrieji rusai” 
visuomet tokį skaitė ir skai
to pavojingu šalies priešu ir 
griovėju rusą tautos.

Lygiai tokios pat rąšies 
elementai atsirado ir pas 
mus; dabar jie vadinami 
“tautiečiais,” bet tas vardas 
neatsako ją tendencijai nė 
taktikai. Jiems geriausiai 
pritiktą vardas “tikrąją lie
tuvią,” kaip pasivadino to
kios pat pakraipos rusai.

Žodis “tautietis” nereiš
kia jokios pakraipos nė par
tijos. Mano tautietis gali 
būt socijalistu, gali būt kar
štu patriotu arba gali būt 
kosmopolitu ir nepripažinti 
jokios tautos. Mano tautie
tis, tai žmogus vienos su ma
nim tautos ir nieko daugiau.

Pas lietuvius gi išsidirbo 
keistas papratimas tautie
čiais vadinti kraštutinius at
žagareivius. Tas įsišaknėjo 
netik paprastoj kalboj, bet 
ir literatūroj. Tą nenuo
seklumą laikas butą išdildyt.

Kad “tikrąją lietuvią” var
das jiems geriau tiktą, tai 
to, manau, niekas neužgin
čys. Ją idėa — laikytis iš 
tolo nuo kitą tautą, gintis 
nuo žydą, kovoti su lenkais 
ir braukti iš Susivienijimo 
socijalistus. Tas ir parodo, 
jog jie yra “tikraisiais lietu
viais.”

Kuomet žmonės pradėjo 
rūpintis apie panaikinimą 
militarizmo, apie susivieniji
mą visą tautą; kuomet sten
giamos užvesti ant žemės 
vieną kalbą, musą tautiečiai 
skelbia seperatizmą, nes jie 
nori būt “tikrais lietuviais.” 

Iktsa*.
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Musu Vargai ir Mokslas.
Parašė Žemaite.

(Pabaiga.)
I

—Kam man tos kunigystes? Ar 
žmonėms akis monyti, pinigus vilioti? Aš 
ir be kunigystės mokėsiu skleisti apšvie
timą tarpe žmonių; mokėsiu būti naudin
gu visuomenei...

Beviešėdamas pradėjo jieškoti vietos, 
bet visur mokestis taip maža, kad pragy
venti negalima. Pajieškojęs, pasidairęs 
po savo šalį mato, jog čia gyventi jau ne
galima, jam reikalingas yra geras gyve
nimas, todėl, noroms-nenoroms, reikės 
važiuoti kur toliau-svetur, ten greitai ga
lima gerą vietą gauti ir greitai praturtėti 
ir turtingam sugrįžti į savo šalį...

Važiuoja svetur turtu pasipelnyti, o 
tėvai tuotarpu lieka vargą vargti, skurdą 
skursti. Laiks nuo laiko rašinėja laiškus, 
vis dar neišsižada tėvu. Giriasi, gerą vie
tą gavęs ir gerą uždarbį turįs, bet apie 
skolas nieko nemini.

Praslinkus kokiam laikui tėvai prime
na ja.n savo vargus. Jis mandagiai atra
šo, jog nieko nuo tėvo nereikalausiąs, ga
lįs net pasirašyti. Tėvas su savo žeme 
lai verčiasi, kaip nori. Brolis gali vesti 
turtingą pačią, arba tėvas gali priimti tur
tingą žentą (užkurį) ir išmokės skolas; jis 
pinigu neturįs, negalįs prisiųsti, nors ir 
gerai uždirba, bet viskas išeina ant pra
gyvenimo. Jau esąs vedęs ir jo žmona 
nepratusi bile kaip gyventi. Išpasakoja 
savo žmonos gerumą, gražumą, protingu
mą ir nuopelnus, ir ji dovanu prisiunčia 
vyro giminei. Toliau rašo, jog ir žmona 
norėtu atvažiuoti pažinti vyro giminę, bet 
jis negalįs jos vežtis, nes negalės susikal
bėti, nesupranta lietuviškai... Skaitant 
laišką tėvui net akįs aptemo, o motina 
apsipylė ašaromis.

—Nebėra vaiko!—verkia motinėlė,— 
atskyrė nuo tėvu negirdėta, nematyta 
mergina, o kaip jis rašo dideliai poniška 
esanti, negalima su ja susikalbėti. Taigi 
tolima, tolima nuo širdies saviškiu-. •

—Švęskis vardas tavo kunigystė,— 
kalba kaiminkos,—kunigas nors tiek ge
rai, neveda pačios, nėra jo šeimynos, ne
turi tiek reikalu, gali greičiau ir saviškius 
sušelpti. O čia, mokinosi, mokinosi, var
go, brakšt! apsivedė ir visi sušelpimai 
nudardėjo pakalniui, dar tu jam duok, 
jei kiek turi.

Toliau, vargdami tėvai, kaip įmany
dami, rėdė, taisė kitus vaikus; dukteris 
išleido už vyru. Bet mokytasis sūnūs, 
atsitolinęs, mažai ką težinojo, turbut jam 
mažai terūpėjo jo tėvu šeimyna, nes retai 
ir laiškus rašinėjo.

Sulaukė tėvai anūko ištekėjusios duk
ters, ta linksma žinia pasidalino ir su to
limuoju sunumi. Tas, vietoje sykiu su 
tėvais pasidžiaugti, atrašo visą pamokslą, 
kaip tamsiejie žmonės nieko daugiau ne
žiną, kaip tik vaikus gimdyti, o nėmaž 
nesirūpina, jog tiems vaikams negana už- 
auginimo, bet reikia mokslą duoti... Tam
suoliais užauginti jokios garbės nė džiaug
smo nėra. Perdaug jau yra nelaimingu, 
neapšviestu musu tautoj, kam juos be- 
dauginti ir tt. ir tt...

Iš tokio laiško pamato tėvai, jog ju 
mylimiausias sūnūs toli atsiskyrė nuo sa
viškiu; nebenori dalintis ne tik ju rūpes
čiais, bet nebeprijaučia nė ju linksmai va
landėlei. Kitos kaiminkos, prijausdamos 
ju vargams, pradeda aimanuoti:

—Leidžiame, leidžiame vaikus moks- 
lan, vargstame, rūpinamės, o musu mo
kytu vaiku kaip nėra, taip nėra... Kiek
vienas temoka mus barti. Praveskite, 
parodykite mums kelią!... pavargkite sy
kiu su mumis!...

Daba: vaikas truputį prasimokinęs, 
pa taukšt!:'..lekia, kur jam patinka: kur 
duonelė baltesnė, vietelė šiltesnė, kur ga
lima paponauti. — O tu, tėvai, švilpauk 
skolose paskendęs...

—Iras ketinau leisti mokslan savo 
vaiką,—sako kita,—bet matau, kaip tie 
mokytiejie virsta ponais — nebeleidau. 
Kaip visi liks ponais, kas ars, akės žemę? 
Kas tiems ponams duoną beuždirbs? — 
verčiau, nei man vargti, nei vaikui ponau

ti... Darbo prakaitu sulaistęs duoną, ži
nosi, kas po kam?!...

Tokie tai santikiai tankiausiai atsi
tinka tarpe mokytu vaiku su beturčiais 
tėvais.

—Iš vienos pusės žiūrėk, rodosi, to 
teisybė, o iš kitos pusės pažiurėjus, pasi
rodo dar didesnė teisybė.

Vaikas vargiai ir skurdžiai išėjęs 
mokslą, jam rodosi, jog neturi nė jokios 
priedermės atlyginti medžiagiškai; tėvai 
per tamsumą ir egoizmą perdaug ir ne
teisingai nuo jo reikalauja. Iš tėvu pu
sės pažiurėjus pasirodo, jog tam vienam 
vaikui nuo savo burnos atitraukė ir kitus 
vaikus nuskriaudę, visą savo turtą atida
vė. O mokytasis vaikas nemano jiems to 
atlyginti, nei skolų užmokėti.

Skaudus toksai nusivylimas atšaldė 
tėvu širdije net meilę prie vaiku; jiems 
rodosi, jog perdaug didelis ir ilgas moks
las pagadino ir atšaldė vaiko širdį meilėje 
ir paguodonėje tėvu. Tankiai net gailisi, 
kad perdaug davė valią vaikui; be to di
delio mokslo vaikas butu "rtimesnis tė
vams ir visai šeimynai...

Apie visus mokytuosius abelnai to 
pasakyti negalima; yra daug tokiu, kurie 
pabaigę arba dar ir nepabaigę mokslo, rū
pinasi savo tėvais, šelpia ir lavina kitus 
brolius...

Yra dar daug musu mokytu vaikeliu, 
kurie su karšta širdžia ir pasišventimu 
darbuojasi žmonių labui; kovoja už page
rinimą visu būvio; prižada ir patįs tikisi 
nuolat vis smarkiau ir smarkiau veikti. 
Bet daugumas tokiu veikėju dirba tik 
studentavimo laike. Pabaigęs mokslą ir 
užtikrinęs savo būvį, su ligi taja valanda 
užmiršta savuosius pergyventus vargus ir 
nebesirūpina visuomenės gerove. Išdįla 
iš omenės žmogaus priedermė; dingsta vi
si svajotiejie idealai. Išrinktiniai lieka 
tik veikėjais, nenuilsdami darbuojasi visą 
savo gyvenimą. Nors mažas skaitlius to
kiu tėra, bet vis tik nestuokuoja mums 
prakilniu darbininku žmonių labui.

Męs varguoliai, pripratę prie visokiu 
nuoskaudų ir nusivylimu, žinome gerai, 
jog nėra nė vienos grinčios be durnu. Mu
su akiu neišės tie dūmai, męs ir per tirš- 
čiausius durnus pavargusiomis, ašaroto
mis akimis žiūrime į visas puses, jieško- 
me, bene pamatvsime tuos šviesuolius, 
žibančius, kaip aukso žvaigždės, iš kuriu 
žėri sviesa.

Tos žvaigždės, tie šviesuoliai, juk tai 
musu vaikeliai, musu kraujas, musu šir- 
dįs, musu viltis ir ašaros...

Musu Žeme.
*

(Pagal Heine)._____
Musu žemė nekam verta, 
Nes kas yra tik sutverta, 
Tur į kapą viskas brist, 
Lyg nuo šalčio lapai krist. 
Tartum ranka piktadėjo 
Žemėn burtu tiek pridėjo, 
Kad ji leidžia tik nuodus 
Ir nė galo ju nebus?
Skaistaveidė štai mergina, 
Vos gyventi pamėgina, 
Saldu bučkį taikos gaut — 
Jau mirtis ją eina piaut! 
Didžiavyrio net krutinę 
Rudis ėda geležinė 
Ir nuodinga jau angis 
Slenka seilint jam akis. 
Štai ir dainius jau nubudęs 
Trenkia kankles kur pakliudęs — 
Nemalonus balsas ju, 
Kad nėr galo sopuliu.
Vien tik žvaigždžių didi gauja 
Per dausas rami keliauja 
Ir laiminga, kad tenai 
Nepasiekia mus nuodai.
Nors dangus nuo ju net margas, 
Jos nežino, kas tai vargas; 
Ir per amžius taip keliaus, 
Niekas ju ten nenuskriaus.
Kas priverst gal ju šeimyną 
Lįst su mumis į purvyną, 
Kur tik kirminas biaurus 
Eina plauti sau nasrus?!
Virš palociu, augščiau rumu, 
Virš nuodingu žemės durnu, 
Begalinėj tuštumoj — 
Mirga, mirga tylumoj.
Žiūrint joms į mus kankynę, 
Tankiai ašara auksinė, 
Tartum degančios liepsnos, 
Krinta žemėn iš dausos.

& ytichelson..

Phil. Pokteb ik “The Boston Tkavelek”

Portugalijoj sostas jau sugriuvo. Karlius, šaudomas iš visu pusiu, vos tik išsinešė 
gyvas. Klerikalai vejami laukan. Valdžia jau žmonių rankose. Išrinkta prezidentas ir 
apskelbta respublika.

Dabar seka Ispanija. Ant šito paveikslėlio galima matyt, kaip išrodo dabar Ispani
jos karaliaus Alfonso padėjimas.
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Paj ieškojimai
Pajieškau Jono Jonio. Paeina iš Vii 

niaus gub.. Trakų pav., Aleksandrov- 
skos vol., Daugų 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
turime jokių žinių. Todėl meldžiame vi
sų gerbiamųjų lietuvių, jeigu patėmysi- 
te kur nors tokį vyrą, malonėkite duoti 
žinią šiuo adresu:

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

Pajieškau dviejų švogerių Matejušo 
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čiaus, abudu paeina Vilniaus gub., Tra
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reikalą, todėl jie pats ar 
žino teikitės duoti žinę
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Pajieškau brolio Antano Jurgaičio ir 
dėdės Izidoriaus Mažeikos. Brolis paei
na iš Kauno gnb., Reseinių pav., Upinos 
miestelio. 14 metų Amerikoj, pirma gy- 
no West Virginia. Dėdė paeina Resei
nių pav.. Mankaičių miesto. Jie pats 
arba kas apie juos žimo meldžiu praneš
ti šiuo adresu:

Miss. Ona Jurgaitaitė
56 Vine st.. Springfield. Mass. (lt

Pataisymas klaidos.
“Keleivio” 40num. tilposufalšiavotas 

pajieškojimas. Tą pajieškojimą su rei
kalingu apmokėjimu prisiuntė redakci
jai Visai nepažįstama ypata. parašydama 
vardą, pravardę ir pilną adresą Emilijos 
Graičiuniutės ir prašė patalpint laikraš
tyj. Kadangi tokių pajieškojimų prisiun
čiama gana tankiai, tad nieko blogo ne- 
mislijant. tapo patalpintas laikraš tyj. 
Pasirodžius minėtam paj ieškoji m u i Emi
lija Graičiunaitė tuomt tapo labai užgau
ta ir tuojaus pranešė redakcijai, kad ji 
nieko panašaus nerašiusi ir reikalauja 
atšaukimo. Todėl šiuomi atšaukiame, 
kati viršminėtas pajieškojimas buvo su
falšiavotas. Matomai tai padarė kokie 
nors Itepročiai arba kerštinčiai, norėda
mi įžeisti merginą. Prie to pasergstime, 
kad ankščiau ar vėliau ypatą. rašiusią tą

vakarą 16 d. spalio. 1910 m., visiems ži
nomoje "Hull Hause" salėje, kampas 
Polk ir Halsted gatvių. Pradžia lygiai 
7:30 vai. vakare.

Pirmas Metinis

pajieškojimą, galima bus susekti ir už 
panašius dalykus gal skaudžiai nukentėt.

“Keleivio-’ leidėjai.

Bus lošiama dvi komediji: “Aukso Die
vaičiai”— trijose veikmėse ir ■•Nesiprie
šink" — vienoje veikmėje. Komedijos 

| gana užimančios ir nemažai jose humo
ro: mylintiejie juokų ras ten užtektinai 

j peno.
Tikietų kainos: 50. 35 ir 25 centai.

KOMITETAS.
cago. III. Atsibus nedėlioj, 23 Spalio 
(October). 1910 m.. COLUMBIA svetai 
nėj, kampas 48-th ir Paulina sts. Bussu- 
lošta Br. Vargšo drama “Milijonai Van
denyj” spėkomis L. J. Ratelio, kuris jau 
atsižymėjo tarpe Chicagos lietuvių, sta
tydamas svarbius veikalus ir gerai atlik 
damas. Taigi ir ant šio viršminėto vei
kalo bus gabiausi aktoriai L. J. Ratelio, 
kurie beabejonės ką nors žingeidaus 
parodys. Taipgi viršminėta draugystė 
pasistengs šį vakarą surengti tokiu, ko- 
itio šioj apygardoj da nebuvo Po per
statymo bus dainos, kurias dainuos L J. 
Ratelis: 1. “Lietuva Tėvyne”. 2. “Ei
na garsas", 3. “Saulelė raudona". Už- 
prašom atsilankyti visus lietuvius ir lie
tuvaites, kaip senus, taip ir jaunus.

Įvomitetas.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Fitchburg, Mass. L. S. S. 134 kuopa 

parengia didelius šokius, subatoj, 15 spa
lio (Oct.), 1910 m., ant Unity Hali. 156 
Ashburnham st.. West Fitchburg, Mass. 
Taipgi bus lakiojanti pačta; daugiausiai 
gavę atviručių vaikinas ir mergina gaus 
puikią dovaną. Šokiai prasidės 7:30 vai. 
vakare ir trauksis iki vėlai nakčiai. Už- 
kviečiame visus, kaip vietinius, taip ir 
aplinkinius atsilankytie. Svetainė kuo- 
puikiausia. Muzikantai bus net iš Rygos.

Nedėlioj, 23 spalio (Oct.) bus prakal
bos. Prasidės 2 vai. po pietų toj pačioj 
svetainėj. Unity Hali. Kalbės J. Gegu
žis iš So.Bostono. Bus aiškinama daug 
svarbių klausimų, todėl nepraleiskite 
progos išgirst ką nors naujo.

Visus širdingai užkviečia
KOMITETAS.

Brooklyn, N. Y. 
Teatras, Dainos ir 

BALIUS!
Parengta rūpesčiu Mokslaei vių Pasko

los Ratelio 7-tos kuopos. Bus perstatoma 
2 veikmių drama-‘Exproprijacija"ir trio- 
Iiogas “Tiktai niekam nesakyki” Minė
ti perstatymai atsibus 15-tą spalio 
(Oct.). 1910 m., tautiškame name,
101 Grand st.. Brooklyn, N. V.

Įžanga 50c. ir 25c. y pat ai.
Užkviečia KOMITETAS.

TEATRAS!
Kas dar nežino, kad DRAMATIŠKAS 

RATELIS L. S. S. Chicagoje yra pasi
šventęs vien tik scenos menui. Pereita
me sezone chicagtečiams buvo proga jį 
pažinti. Siuosmet prie jo prisidėjo dar 
keli įžymesni scenos mylėtojai. Taigi 
galime tikėtis, kad jis savo užduotį at
liks sąžiniškai.

Siame sezone jis atidaro pirmą savo

Parsiduoda
du gražus nameliai, nešanti $38.00 ran- 

I dos per mėnesį, yra po du tenementu 
kiekviename, su visomis vigadomis. arti 
vinių ir čeverykų dirbtuvių, arti moky
klos ir strytkario. Prekė#4.000; $1.600 
iš aukšto. Skola ant nuošimčio. Dėl 
greitesnio pardavimo leidžiama ir už
•31.000. Gera proga. Pasiskubinkit!

ARTHl'R SUMNER
86 Green st.. Brockton. Mass.

Parsiduoda Pultebelei.
Ant pardavimo 4 geri ir nauji pultebe

lei (bolėms žali stalat) labai pigiai. Aš 
pats apsiimu pristatyti į vietą ir susta- 
tyts gatavai. Norintiejie informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

Antanas Žilinskas.
28 W. Broadway. So. Boston, Mass.

Skaitykite! Skaitykite!
Alų darykite namie. Aš parduodu šitą 

sekretą vertą $100.00 už 25c. Jus prage
riate saliune po keletą dolerių kas savai
tę. kur jus galite pasidaryt alaus namie- 
jie taippat gero už 25c. ir tą sekretą tu
rėsite ant viso gyvenimo.

Peter Lozowskas. 
I 300 W. Raspberry Alley,

Shenandoah, Pa.

Reikalaujam Agentu.
Stainelės užgimimo Kristaus arba ati 

daromi paveikslėliai, pavidale altorėlių, 
pargabenti iš Belgijos, labai gražus. Gra
ži Kalėdų dovana parsiųsti į Lietuvą ar 
kur kitur giminėms arba pažįstamiems. 
Parsiduoda po ir 25c. pagal didumą ir 
gražumą. Jeigu norėtumėt kurie matyti 

I tuos paveikslėlius, malonėkit prisiųsti už 
! 25c. pačio markių, tad prisiųsim vieno 
j gatunko probeles.

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

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

Biblija, t. y. visas šventas raštas seno 
ir naujo testamento, lotyniškomis raidė" 
mis.'ptislapių 848 ir 279, viso 1127 pusla
piai, drūtais storiniais apdarais, parsi- 

j duoda už $2 00. Agentams duodam ge- 
I ra nuošimtį nuo visokio tavoro.

K. J. INTAS, (» 
P. 0. u 1724, NewY#rk, N.



KELEIVIS.

HUMORI.STIKA

Dvasiški “apdūmojimai.”

Nėra ant svieto laimės, nė
ra... Cicilizmas, bedievybė, 
ištvirkimas siaučia, kaip ko
kia audra. Tai jau ne prieš 
gerą... Ir valdžia stoja už 
cicilizmą... Ot. neseniai vie
ną kunigėlį areštavo hotelij 
su nekalta našle... Kitą vėl 
suėmė prie jaunos mergaitės 
rengianties daryt patepi
mą... Ar čia yra teisybės 
nors ant plauko? Kad val
džia butp katalikiška, tai to 
nebutŲ. Arba paimkime ku
nigėlio Jasaičio bylą. Ar jis 
kaltas! O visas svietas bub- 
nija, kad Jasaitis gaspadinę 
sugadino. Koks biaurus me
las! Juk tai La\vrence’o ci- 
cilikai ją “sufiksino,” kad 
paskui ant kunigo butp kas 
kalbėt. O, ištvirkimas! c, 
ištvirkimas... Dabar paim
kime broli Krasnicką iš 
Cambridge. Koks apverkti
nas jo padėjimas. O ir 
jam, matomai, cicilikai už
taisė tokias pat kilpas, kaip 
Jasaičiui. Taigi nenorėda
mas to triukšmo, taip žmo
nės kalba, tylom davė var
gonininkui kelis šimtus sun
kiai per mišias ir šliubus su- 
rinktp dolerip, kad tas iš
vežtu gaspadinę, nes jau... 
O ką gi jis galėjo daugiau 
daryt? Reikėjo išsiųst. Dva- 
siškija musp kenčia, oi kaip 
kenčia!... ir vis tai dėl cicili- 
ku. Bet Dievas teisingas, 
jis viską mato, ir ateis die
na jo rūstybės... Baisi tai 
bus valanda jums, cicilikai, 
piktžodžiautojai!... Pasigirs 
skardus Abraomo rago bal
sas ir perkūnai ant žemės nu
kris, jūrės išdžius, o sausže- 
mis paskęs. Ir šauksmas 
maldaujantis pasigailėjimo 
nešis nuo žemės į dangŲ, bet 
jo niekas negirdės. Svietas 
apsivers augštyn kojom, o 
jps, cicilikai, nukrisit galvo
mis žemyn į pragaro gelmes. 
O Dievas uždegs tuomet am
žiną ugnį irjpragarą užpečė- 
tys. Nebus tenai kunigŲ, 
nebus jų gaspadinių, nebus 
karalių, nebus kapitalistų— 
visi busit lygus, ten bus jums 
cicilizmas.

Bet Dievas mielaširdingas. 
Atsiverskit, sugrįžkit prie jo, 
nebliuznykit ant kunigų, o 
jis jums dovanos. Tik mel
skitės prie p. Marijos, gailė
kitės už padarytas nuodėmes, 
nerengkit prakalbų, neskai- 
tykit bedieviškų raštų, o bus 
jums dovanota. Amen.

Kum Mylibobas.

Kvailystė.
—Kvailas greitai persiski- 

ria su savo pinigais.
— Bet jo nieks kvailiu ne

vadina, kol pinigų dar turi.

Jam vistiek.
—Męs taip augštai gyve- 

nam, jog teturim tik vieną 
maudyklę, todėl turim tarp 
savęs susitart, kada maudy
tis—kalbėjo pana Marija Į 
svečią studentą. — Kada ta
mista vartosi ją?

—O man vistiek, kada jus, 
tada ir aš sutinku—atsakė 
susimaišęs jis.

Išaiškinta.
—Čia tai jau aš nesupran

tu. Štai rašo, kad mergi
nos turi bučiuot autus iš mie- 
laširdystės atšvilgio. Kokia 
čia mielaširdystė gali būt pa
bučiavime? — stebisi graži 
Margareta.
—Mat,kad tu nė kiek nepro

tauji.dušyt, atsiliepia vyras. 
—Ot, padėkim sau, karšta
kraujis bučiuoja merginą. 
Tas bučkis priverčia jį kito 
norėt, o tas noras pagalios 
pavirsta į meilę, o meilė ap
suka galvą-apsiveda ir tuo- 
mi padaro didelę mielaširdy- 
stę jos tėvams ir jai. Ir tai 
per bučkį.

Iš Lietuvišku
✓

Pūdymų.
Amsterdam, N. Y. — Ap

švietimas pas mus kįla, kaip 
ant mielių. Kun. Židanavi- 
čius taipgi pusėtinai susipra
to ir ateinančiam susirinki
me ketina ‘prie socijalistų 
kuopos prisirašyti. Per pa
mokslus jau nebekeikia “be
dieviškų” laikraščių, o už 
“Keleivį” tankiai net agituo
ja. Zakrastijonas.

Lexington, Tenn.—Perei- 
toj sąvaitėj perkūnas trenkė 
į katalikų susirinkimą ir vie
ną aviną užmušė, keliatą su
žeidė. o kitus pritrenkė.

Piemuo taipgi buvo apsvai
gintas.

Keistas visgi ir Dievas! 
Netoli buvo socijalistų susi
rinkimas, kur buvo diskusi
jos “ar turi žmogus dūšią”, 
o perkūnas į juos netrenkė.

Mat, socijalistus vaiko po
licija. o katalikų niekas ne
vaiko, užtai perkūnas juos 
tranko.

Katalikas.
Chicago, III.—S.L.A. Cen

tras susirgo labai keista fi
ga, vadinama “spenduoti ci- 
cilikus”. Temperatūra labai 
augšta. Spėjama, kad be o- 
peracijos neapsieis. Užklaus
ta per “Special Delivery” 
Centro daktaras, ar apsiima 
tą darbą atlikt, gauta žinia, 
kad ves.

Gaidukas.
Waterbury, Conn. — Apie 

Waterbury labai neramu. 
Susivienijimo insurgentai ap
skelbė centrališkai valdybai 
karę ir dabar mobilizuojami 
faktai, kurie užims vietą ar
tilerijos. Žmonės visi užsi
degę karės dvasia veržte ver
žiasi i karę. Liuosnorių taip
gi netrūksta.

Insurgentas.
Philadelphia. Pa. — “Ko

vos” redakcijoj įvyko inteli
gentiškas susirėmimas. Re
daktorius ir vienas zeceris li
kos patupdyti į šaltąją. “Ko
vą” paėmė redaguoti Dauk- 
šis, buvęs “Progreso” redak
torius.

Senas Vincas.
>Wilkes Barre.Pa—“Drau

go” redaktorius nusipirko 
molinį kumeluką, kurį ant 
Kalėdų ketina pasiųst “Lie
tuvos” redaktoriui kaipo 
“prezentą” užtai, kad tas 
per savo laikraštį padeda 
“Draugui” ėsti “Tėvynės” 
redaktorių už rašymą Dievo 
su mažaja “d”.

Žvalgas.
So. Boston, Mass.— Iš iš

tikimų šaltinių tapo sužinota, 
jog kartusis “Pipiras” jau 
neišeis, užtat jo vieton, ant 
kiek galima spręsti iš pa
skleistų lapelių, gims “Sava
mokslis”, kuris “eis kas du 
mėnesiai knygos formoj iš 70 
ar 80 puslapių. Kiekvieną 
mokslo šaką išguldinės at
skiras specijalistas ir turės 
susirašinėjimus su skaityto
jais. Leisią “Europos ir Ame
rikos inteligentai”. Adresas 
buvusio “Pipiro”.

Zižė.

čia vis tas pats, nes vienas 
tikėjimas nėra geresnis už 
kitą; visi jie paremti ant tos 
pačios biblijos ir visų tikėji
mų kunigai yra lygus išnau
dotojai ir tamsintojai darbi
ninkiškos luomos.

Pagalios patarčiau p. K. 
W. ko naudingesnio moky
tis, o ne tokias koresponden- 
cijėles rašinėti. Daugiau ant 
panašių rašinėjimų neatsaki
nėsiu, nes gaila mano darbo, 
o naudos jokios nėra.

Juozas Bulota.

JOHN E. NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir l*alsamuotojas 
Atlieka visokį darba prie palaidojimu 

kuojreriausiai uz nebrangią prekę.
38B Broadway, S<> BOSTON. 

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

Telephone 762 So. Boston.

|Dr.F. MatulaitisĮ
495 Broadway, So. Boston. h 

Vaiaudos:
■ Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, ji 

Nedėliotu* iki 3 vai. pu pietų. ;
: .. ........ ....................... Į i

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

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

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

H. STANKUS

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

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja. tai užsisakikit vietasprisiųsdami 
p nigus iš kalno. Męs rezervosim vietas, 
pasitiksimi-ant stoties Bostone arba New 
Yorke, nuvesime pas kotisulį, išimsime 
pašportus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvynę Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
nėj laivai, kur žmonės su gyvuliais sykiu 
važiuoja. !>et geri, greiti laivai.

681 N. Main ir kampas Ames sts.
MONTELLO. MASS

„Keleivio" Agentūra
28 W. Bruathvay Boston, M

Redakcijos atsakymai.
F. A. — Tamistos žinutės 

spauzdint negalima. Apskelb
ti žmogų šnipu neturit tikrų 
darodymų. kad jis tokiu yra, 
galima neteisingai nuplėšti 
jam šlovę, už ką jis turi tie
są patraukti redakciją į teis
mą. O darodymų tamista 
neturit. Ant kogi tad remtis?

J. Pal iukevičiui.— 
Ar velionis mirė nuo džiovos, 
ar nuo ko kito, tai nesvarbu 
ir ginčytis dėl to nėra jokio 
reikalo. Taipgi nesvarbu.ar 
jis buvo daugiau, ar mažiau 
apsišvietęs, negu korespon
dencijoj buvo pasakyta. Ne
tilps.

Darbininkui, S. C. J. 
—Zinutė apie vestuves ne
svarbi. Netilps.
F. J. Kučinskui. — Ta
mistos ginčai su p. Klinga 
pavirto į gryną ypatiškumą, 
todėl juos pertraukiam.

P. R. — Eiles sunaudosi
me, tik patartume tamistai 
daugiau pastudijuot gerų 
poetų eiles, kad geriau apsi- 
pažintumėt su eilių stiliais. 
Fantaziją turit turtingą, min- 
tįs geros, bet eiliavimas šlu
buoja.

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitik; mums ir mus 

su gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausią rudą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pui kus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laišku su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRUNDZA €0 ,
Broadnay A S. S st.. Brooklyu.N Y.

Aš mokinu:

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

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

ChasA.Jaffe 341 Šou t h 5-th street, 
PHILADELPHIA. PA.

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 DRABUŽIU S, tatsom. 
eystinam. prosavojam greitai, graž.ai ir 
pigia'. Neužmirškit adresot

I L WHITKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Markei st-, - Brighton, Mass

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

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

Laikrodžius savo kostumeriam patai 
som dykai.

21-25 Bronį field street.
BOSTON. MASS.

Žemaites Raštai
ANTRA PATAISYTA LAIDA.

Leidžiama prenumeratos keliu.

Jei lietuvis, svetur duona bevalgy
damas. užmirštų Lietuvą, jos žmones, 
jų būvį, sielvartas, linksmybes, bet 
bundančios sąmonės kurstomas, pano- 
retų atgaivinti kūdikystės vaizdelius, 
pasakyčiau jam: skaityk ŽEMAITES 
raštus:

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

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

PRENUMERATA DABAR UŽ VI- 
SUS RAŠTUS TIK Sl.OO.

ANTANAS ŽYMONTAS, 
3I8 W Broadvvav- S- Boston-Mass

NEPAMIRŠKIT!
Geriausis Amerikoj kriaueius randasi 
7M» Main st.. - (ambridgeport. Mass.

Geriausia: pasiuva vyrams siutus ir o- 
verkočius. taipogi moterims ir mergi
noms siutas ir dreses. Reikalingas lie
tuves kriaučius. Darbas ant visados. 
Futrene Glane "s,» Main street iLugriiv vjiaiir, < ambridgeport

GERIAUSIAS

Mano dirbtuve ngta puikiau
i šia:, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dalbą artistiškai. Padarau fotogra- 
rijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 
lįškom parom. iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu Į namus fotogra:uo
li

Pasilieku gero velijančiu 

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

NAUJĄ SPAUSTUVĘ
įrengėme taip puikiai ir su nau
jausiais pagerinimais, kad joje 
a'.i-kame dailiai, greitai ir už 
prieinamą kaina įvairi ų-įvai- 
riausius spaudos darbus, kaip 
va: draugijų konstitucijas, ti- 
kietus. programus teatrams ir 
baliams, visokius apgarsinimus, 
knygas -r •. ■ Spalvuotas dar
bas yra mųsų specijališkumn. 
Norintieji turėti rūpestinga; at
liktą spaudos darbą, kaip iš dai
lės. taip ir iš kalbos pusės, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku 
tiuo antrašu.

J. ILGAUDAS &. P. GARMUS 
I6I3 S. Halstedst.. Chicago. III

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

šitas iuras yra įgaliotas vesti teisiš 
kus reikalus. Męs parupinam advoka
tus. padarom pardavimo papieras. per
leidimo popieras ir kirus teisiškus doku
mentus su užtvirtinimu jų per konsulį 
kor-spoiniei cijos keliu. Męs iškolektuo- 
jam paveldėjistes. skolas ir bankų ro- 
kurdas Viską atliekam teisingai, sau
gia: ir pigiai Reikalaudami užsaky
mo blankų ir prekių, atsišaukitje pas

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

Rusiška Lenkiška-Lietuviška

_A -PTTZEuTCA-

Bronszteino
349 Harrison avė.

Boston, Mass.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
pabaigusį kursą M ūmaus Medieal

College Baltiuiore Md.
Pasekmingai atlieka savo darba prie

* f
palago. teipgi suteikia visokias ro-l 
das moterų ligose parūpina gyduoles. !

Atsakymas p. K. Walder’iui.
“Keleivio” No. 87 patė- 

mijau korespondenciją tilpu
sią iš Baltimorės, kuri lytisi 
vien tik mano ypatos. Nors 
gaila vietos laikraštij atsaki
nėti ant tokiu rašinėlių, kaip 
kad p. K. Walder’io, bet ką 
darysi, kad nesuprantančiam 
reikia paaiškinti dalyką.

p. K. W. pajuokia mane 
už tai, kad aš ėmiau šliubą 
bažnyčioj. Klausčiau p.W., 
kur tamista imtum, norėda
mas vesti? Gal sakvsi, “co- 
urt’e. ” Tas gerai. Bet pir
ma reikia žinoti, kad • Mary- 
lando valstijos tiesos nelei
džia padaryti kontraktą 
“courte,” nes jau daugelis 
taip bandė ir nė vienas ne
galėjo to gauti. Kokio ne
būtum tikėjimo, visviena 
reikia eiti į bažnyčią ir, anot 
p. W., galvą nulenkti prieš 
kunigą. Taip ir aš, noroms- 
nenoroms, turėjau taip pa
dalyti, nes kitaip padaryti 
nebuvo galima. O gal užtat 
peikia, kad aš ėmiau šliubą 
katalikiškoj, o ne kokioj ten 
protestoniškoj ar pravosla
viškoj bažnyčioje? Man ding

Gal Nori Važiuot i
Philadelphia
Grand Rapids
Wilkes Barre.
Schenectady. 
Baltiinore.
Cleveland
Pittsburg.
Scranton.
Cliicago. 

Montreal.
Detroit.

Arba i bent kokį kitą miestą 
Jungtynėse Valstijose ir Ca 
nadoj, tai pirma negu išva
žiuosi, eik pasiteirauk apie 
prekės kur kitur, o kad ateisi 
pas mus pirkti, tai persitik
rinsi. jog mes parduodam 
bilietus daug pigiau.

Doku mentus. Ameriko
niškus ir Rusiškus, padarom 
atsakančiai ir pigiai.

Pinigus siunčiam į visas 
dalys svieto: į Lietuva - rubli 
l>o 52c. ir 20c. persiuntimo. 
100 rub. už 852.15., 1000 rub. 
už $519.00.

Mes sudėjom kauciją su 
kasierium Massachusetts val
stijos ir esam po kontrole 
Massachusetts B a n k i n g 
Commissiouer.

“Keleivio" Agentūra
2S B»-oadway

So. Boston, Mass.

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y. 

*SO BOSTON. Mass.

Puikų, naujausios 
mados

SIUTĄ
pasiuvame už
S 15.00.

Gražios, tvirtos suknios 
ir naujausios mados

KELINES
pasiuvame'už $3.00
Jeigu užsisakysit da

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

Tikras jusŲ brolis 
lietu vys

222 Broadvvay
SO. BOSTON.

i
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15 LIETUVOS
Kalvarija (Suv. gub.). Mu

sų garsieji pamokslininkai 
vis dar nesiliauja dantis ga- 
landę ant “M. Uk. Draugov
ės” bei “L. U-ko”. Rugp. 28 
d. kun.A.Civinskas bešmeiž- 
damas ‘‘Liet. U-ką”, o po 
draug ir Draugovę, net lig 
tam daėjo, kad girtuoklius 
išaugštino,sakydamas: “Gir
tuoklis, gulintis griovyj ar 
baloj, yra daug kartą geres
nis Dievo akyse už Draugo- 
vietį “Liet. U-ko” skaityto
ją”,.. — Nors kartą ir visų 
niekinami girtuokliai susi
laukė savo apginė jo.

Liudnys.
Gražiškiai. Rugp. 14 d. 

(n. sk.) parapijos sueiga nu
tarė daryt naują tvorą apie 
šventorių. Jau du metai at
gal klebonas tvorą sudraskė, 
plytas išpardavė, ir liepe pa- 
rapijonims vežt akmenis ir 
žvyrą. Buvo privežta; bet 
klebonas akmenis sudėjo kur 
jam reikė, žvyrą vėjas bai
gia nešiot... Dabar vėl reiks 
vežt... Šapelis.

Joniškis (Kauno gub.).Jau 
kelinta diena, kaip vaikščio
ja po miestelį kokia tai kynė 
ir apgaudinėja žmones. Y- 
pač moterįs moka po pusrub
lį ir daugiau prašydamos, 
kad joms kirminą iš danty 
išimty. Viena moteriškė pa
sakojo, jog po iškrapštymo 
kirminy, pradėjo dantį gelti.

‘ ‘Stebuklingoj i daktarė” 
pasisodina moterėlę ir liepia 
išsižioti. “Daktarė” ištrau
kia iš plaky ir iš užu apikak- 
lės du pagaliuky ir jais krap
što dantį. Visus “kirminus” 
iškrapščius ir rublį atlupus 
vėl įkiša savo įrankius į plau
kus ir už apikaklės. Galima 
suprasti, koksai čia gali būti 
švarumas. Gydytojai po ap
žiūrėjimo ligonio tuoj apva
lo su spiritu arba kitais vais
tais savo įrankius, o musy 
“daktarė” nuo vienos ligo
nės su tais pačiais įrankiais 
iš plaukų ištraukus eina prie 
kitos. Tokiu budu galima 
žmones baisiausiomis ligomis 
užkrėsti. Pasisaugokite nuo 
tokiy “šundaktarių”’... Jie 
tik ligas platina.—Musų ku
nigams vertėtu iš sakyklos 
drausti žmones, kad neity 
prie “šundaktarių”.

K. Ancyt.
Biržai. Musy apielinkėje 

kultūra kįla. Visuomenės 
darbas eina pirmyn. Miela 
buvo matyti per lietuvių va
karus arba per paroda (rug- 
piučio 30 d.) visus vienon 
krūvon suėjusius. į lietuviy 
vakarus atsilankė žmonės 
visokių tautų; kartu su mu
mis linksminosi lenkai, lat
viai, vokiečiai. Dvarininkai 
čia prijaučia vakarams. Y- 
pač Biržų grapas su savo ad
ministracija eina visuomet 
biržėnams į pagelbą: stato 
prieglaudas, mokyklas stei
gia ir apskritai rūpinasi vi
suomenės reikalais. Jau lai
kas rupinties mokyklai na
mo statymu ir čion be grapo 
ir jo administratoriaus p. J. 
neapsieisime: jie prižadėjo ir 
pleciy ir statymui medegą! 
Kiekvienas supranta, kad ši 
musy apšvietimo įstaiga ne
gali toliau be savo buto gy
vuoti. Velijame pasisekimo 
jau suorganizuotam statymo 
komitetui.

Kibartai (Suvalkų gub.). 
Nedėlioję rugsėjo 12 d. š. m. 
(n. st.) teko man būti Kibar- 
tuos. Tą dieną vakare Ki- 
barty sode buvo pasilinksmi
nimas. Sodas .buvo iliumi
nuotas, laiks nuo laiko laidė 
rakietas, griežė muzika. Bu
vo taipgi ir šokiai. Bufetas 
buvo su svaiginančiais gėri
mais. Publikos, daugiausia 
vokiečių, rūsy, žydų buvo 
daug, tik lietuvių maža te
susirinko.

Lietuvis patrijotas.
Liudvinavas (Suv. gub.). 

Rugsėjo 2 d. (s. sk.) vietinis 
gminos teismas nagrinėjo 
Juozo Akelaičio bylą. Mat 
vasario 18 d. (s. sk.) žanda
rų rotmistras Kislinskis ap
silankęs Liudvinavo gminos 
kanceliarijoj liepė žemsar- 
giams suimti J. Akelaitį ir 
sustatyti protokolą, buk A- 
kelaitis neklausydamas poli
cijos įsakymu buvęs kance
liarijoj su kepure. Kaltino 
pagal 129 str. Taikos Teisė
jų Krim. Įstatų. Gynė adv. 
Bulota. Juozą Akelaitį tei
smas išteisino. K.

Tenikštįs.

takiukas visai siauras: vieti
niai vadina “kaip kiaulės 
kupra”. Pats galas kiek pla
tonas: čia riogso akmuo,apie 
kurį vis kasami pinigai, ne
va žuvėdy čion sukasti: pa- 

j sakoja kuone kas naktį ma
toma čion pinigus degant. 
Iškasus negirdėt. Visas kal
nas apaugęs liepomis. Ne- 

> daug tėra Žemaičiuose tokiy 
gražių gamtos vaizdelių.

Vepelis.

metus, bus išguldoma ir lie
tuviška kalba. Pirmenybę 
turės lietuviai, kitataučiai 
tegalės užimti tik likusias i 
vietas.

Peterburgo lietuviai mo-j 
kyklos naudai rengia spalių; 
16 d. vakarą. J.

Iš "Liet. Žin.ų.”

Marijampolė. Prisiėjo man 
būti Mariampolėje. Pirmas,. 
kas man metėsi į akis, tai, 
aludžių daugumas. Einu 
gatve ir matau iškabą su to
kiu parašu: “Alinis kromas”. 
Paėjęs kiek toliau, vėl tas 
pats. Išviso suskaičiau 34 
aludes, 6 “opto skladus” ir 
2 monopolius. Ant visų be
veik aludžių lietuviški para
šai. (Reik pasakyti, kad ant 
kitų viešų įstaigų mažai kur 
lietuviškų parašų.) Tur bur 
aludžių savininkai lietuviš
komis iškabomis tikisi pri
traukti prie savęs daugiau 
žmonių. Kadangi, mariam- 
poliečiai, nustosite gėrę?

J. Skudeckis.
Iš "Liet. Uk.”

Grūšlaukis (Telšių ap.). 
Nepaprastą regini teko va
žiuojant matyt: ant kapų 
gaisras. Nejaugi degina la
vonus; nejaugi čia “crema- 
torium” itaisvta? Žmones iš

* *■ 

apielinkės kaip be galvos, 
uždykę bėga gelbėt nuo už
pykusios ugnelės. Pasirodo, 
Kauno vyskupas Cirtautas 
užgynęs šert kapų žole gal
vijus. o liepęs ją čia pat ant 
kapų sudegint. Skundžiasi 
degindamas žmogelis nebe
galėsiąs karvelės išmaitint 
kapu žolele.

Varniai (Telšių ap.). Čia 
daugiausiai dvasiški, net 
šventi apsireiškimai; čia ir 
vyskupu Giedraičiu po Muri
nės bažnyčios lavonai; čia ir 
ką tik atrastas, iš Varšuvos 
nurodant, šventojo karstas, 
rodos, bene Giedraičio; čia ir 
monstrancija, knone pirmoji 
Žemaičiuose — auksinė, ran
ku darbo. Prie medinės baž- 
n\ čios esąs koks tai šventa-! 
sis koplytėlėje, kuriam au-| 
kaujama obuoliai, grušios.

Vepelis.

Žarėnai (Telšių ap.). Ap
linkiniu žmonelių galvos prie 
apsišvietimo tamprios; ap
link vieni bajorai jau nusi- 
gvyenę. Už tai puiki vieta 
ant Minijos kranto(netoli čia 
jos pradžia) —Piienijos kal
nas, iš trijų pusiu Minijos 
apsuptas. Pradžioj kalno 
matyt supiltoji vieta, apva
lainos formos, gan aukšta: 
tai apsiginimui sukasta; kiti 
krantai baisiai staigus: iš 
vienos pusės malūno tvenki
nys, iš kitos - upes vaga.gan 
gili, nes tai tvenkinio galas. 
Nuo supiltosios augštumos iki 
upės apsuptajam galui veda

I

Vepelis.

Činovnikas-plėšikas Vil
niaus namy savininkas Lens- 
kis pasak. “G. Codz.” No. 
149 apturėjęs laišką, jog Už
vingio (Zakreto) koplyčioj 
turi tuojau padėti 500 rub., 
nes kitaip busiąs mirčia nu
baustas. pranešė apie tai 
slaptajai policijai ir paskirtu 
laiku padėjo toj vietoj ko- 
pertą. Plėšikas atėjęs pasi
imti radinio buvo sugautas 

i ir pasirodė esąs činovnikas 
S., gaunantis 75 r. algos.

Rinkikai į Valstijos Tary
bą nuo Kauno g. pagal tautų. 
Išviso Kauno gub. gali daly
vauti rinkimuose 609 žem
valdžiai: lenky 392, rūsy 86, 

' lietuvių 58, vokiečių 56, lat
vių 11, žydas 1 ir karaimas 
1. Galima rinkti tik iš tar
po 128 žmonių. Jų tarpe: 
lenkų 84, vokiečių 17, rasų 

į 16, lietuviy 9, latvys 1 ir ką- 
raimas 1.

t I

t

Laivakortes.
Į Lietuvą. Iš Bostono iki 

Tilžei visa kelionė.
' Laivas išeina kas subata. 7 d.
i per vandenį, sustos Anglijoj
l Laivas kasutarnika. ■'dienas 
į per vandenį, sust. Rotlerdam
Laivas kas ketverga. S dienas

' per vandienį. sustos Bremen
Laivas kas subata. 9 dienas

i per vandienį. sust. Hamburg
j ENPRESS kas utarnika. 5 d.
. per vandenį, sustos Bremen

Iš BOSTON į I.IEPOJU. Oct. 1

Peterburgas. Lietuviu 
Mažturčiu draugija gavo lei
dimą įsisteigti prekybos mo
kyklą. Mokykla bus preky
bos ir pramonės ministerijos 
žinyboj ir turės mokytoju ir 
mokiniu teises.

Mokslas tęsis penkerius

$42.35
$44.10
$45.70
$42.35
$50.70
3. $40-50 

| " '• " Oct. 27. $40 50
Tie visi laivai iš New Yorko. liet prekė 

aprvkuota pilnai is Bostono: iš New Y< rk 
$2 50 pigiau. Reikalaujantiem pastoro- 
jam Konsuliariškus pasportus.

Iš Lietuvos
Tilzit-Hamburg-NewYork ik; ų?•> \ 
Boston. visa kelionė

i Tilzit-Bremen-NeavYork iki g =
; Boston. visa kelionė
Tilzit-Rotterdam-NewYork 4’0 
iki Boston. visa kelionė

f Tilzit-Antverpen-NevYork ų.- i \ 
, iki Boston. visa kelionė — O
Tilzit.per Angliją, tiesiog i aro 
Boston. visa kelionė
Tilzit. per Angį i ja. tiesiog į ų--.) ŠA

gęresąe linija

Tos prekės vra jau su visomis mokes- 
timis. taxais. užmokesčiu už maišia lau
kiant laivo, ir 1.1. 
Llbava-NewYork-Boston $47.85
Libava-DosfOn. gėrynė linija $47.50. 
Libava-Boston. prantesne linija $43.50.

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

“KELEIVIO”
Agentūra

DYKAI DYKAI *DYKAI
Ant 17 akmenų vyriškas arba moteriškas laikrodėlis, 18 karatą čysto 

aukso aptrauktas, lūkėti gražiai išgravieroti ir gvarantuojamas už teisinga 
laiko rodymą. Toki pat laikrodėlį kitur parduoda įx> $15 00 ir brangiau, bet 
męs jums pasiūlom DYK ‘1. jeigu mums padėsite praplutint Rusišką. Herce- 
goviška ir Dalmaneka TABAKA.C -t c

Tik tiems pa-tųsime tą grąžą laikrodėlį DYKAI, kurie užsisakys :š nuro
dyto tabako už $0,00. Riis ąskite 50 cer. rankpinigių, o likusius damokėsite 
paimdami tabaką ir laikrodėlį

Jeigu kurie nors nebūtą įuomi mus tabaku ir laikrodėliu užganėdinti, tad 
kožnu laiku tokiems sugražiname visus pinigus Tas pasiūlymas yra aiškus 
ir suprantamas kad jokios (rotos negal būti.

EUROPE IMPORTING TOBACCO COMPANY 
32 Ųnion sąuare E., Dp. 9, New York City.

Gera proga naudotis, tik perskaityk!
- Supraskite vertę šio naujai 

išrasto Klozeto
kuris tapo užtvirtintu per patentų ko

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

nimui drapanų. Į tą klozetą galima su
kabinti tiek drapaną kiek į paprastą 
šėpą. Kas moka saugot drapanas, tas 
perka, šėpą ir moka $25.00 iki §50.00. 
Musą išdirbti klozetai lygei geri kaip 
puikiausia Šėpa ir parsiduoda nuo 50 c. 
iki §1 25. Iš šoną ir priešakio užtraukus 
kortiną. viskas gražiai užsidengia. Ant 
viršaus lenta dėl skrybėlės ar ko kito. 
Todėl tie klozetai tinkami į puikiausius 

Kadangi daugelyje namuose klozetą nėra 
už tad atkreipiame atydą

ruimus, ofisus, arba ir paprastą ruimą.
tad drapanos pakabinius ant vinučių labai pasigadina, 
kad už. labai menkus pinigus galite nusipirkt naudingą sau daiktą.

I'ž 3 pėdą ilgio su dubel tavais vagiais 50c. Su uždangalu 1.00. 
Už 4 pėdą ilgio su 8 vagiais 75c. Su uždangalu $1.25

’’ ūsą apygardoj jau parsidavė daugiau kaip t>00 tokią klozetų ir visi yra už
ganėdinti. Noriutiejie nusipirkti tokį klozetą teikite atsikreipti žemiau padėtu 
adresu. Su pagarba jūsų viengentis Kazys Kuka n skis.

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

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

NAMINE MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos ka bos mokin

tis be mokintojo (apdaryta).........$1.00.1
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokiu-1 

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

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

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

adresu:
P. MIKOLAINIS

Box 62 NEW YORK CITY.

RISISKA PIRTIS 
Vyrams ir moterims.

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

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

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
aau passkmingia- 

. usiai. Ateikit tie- 
I siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į apt.eką: 
’t'lrtM oąrys bal
tos ąrtją telefoną 
dusk' 0 ac-sii;.

Ofiso valan los 1
Nuo 9 iki 11 ryte
nuo 1 iki 2 ir Ū ik! —_ ,
8 vakare. Telephone 1967—3 RiclatnoM į

______  v 
- —___________ - I

1

Lavvrence, Mass.
. Geriausia ir teisingiausia

A I > T 1 K l< A
Receptai yra musų specijališkumas. ku
rios aprūpiname gerai, areliai ir su di- 

i dėlių sanžiniškumu. nežiūrint ar recep
tai iš Lietuvos ar Amerikoniški.

Gvdnolių galite gauti kokios pasaulyje 
vartojamos. Teipgi rasite savo tautietį 
P. A. JATULEV1CHIŲ.

Savininkas

John H. Cronin
317 Broadway, kampas Cedar street 

LAKRENCE, MASS.
Galite reikalauti gyduolių ir per laiš

kus, c męs prisiusime.
Su godone P. A. Jatulevichius.

i»

j

Rūkyk KLEINO papirosus!
Geriausi 5 c- Cigarai ant iViėlfk

Pamėgink ..PRESIDENT” gilzes ge
riausios. ka gali gavti. Iš Geriausio RI 
SIŠKO labako.

28 W.Broadway. So.Boston, Mass. *228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.

Jonas Kazlauskas
Parduoda SIFKORTES už pigiausia 

prekę ir aut GERI AUSIU ir GREIČIAU* 
ŠIŲ LAIVŲ. Duoda rodą, kaip galima 
sugrįžti į tPvyfcę lengvu l>udii. Padaro 
dv'iernastis if visokias popieras. pabu
dintas pM konsulį. Su viršminčtais rei
kalais kreipkitės Įiuo adresu:

JQ5AS KAZLAUCKAS. 
į 73 Vest st., York. N. Y.

cov>-,flS
Daktaras yra geriausiai 

žinomas, per atliktus jo 
darbus.

DroCollins’o garsingą 
knvgą

VADOVAS 
IN 

SVEIKATĄ

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

Nėra daktaro , knris 
duotu Jums tokią knygą, 
nes ne turi atsakančio su
pratimo, kaip parašyt

Dovanai! Prisiusk 10 
centų markėmis apmo
kėjimui sinntymo lėšų, o 

apturėsi tą knygą 
Dovanai.

naugokitės suvadžiotojo daktaro, kuris nori išplėšti Jųsų kišianius, padėdamas aukštą prekę už pigi] patarnavvmą 
ir Medingas gyduolias. — kuris nori Apgaut Jus ir Jųsų šeimynas nuo didžiausio turto, tai yra Sveikatos, duodami 
Jums ne atsakančius vaistus, tiesiai ne Žinodami mėdikališko mokslo.
DATKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI savo apgarsinimuose, vienkart ir įkalbinėja meluodamas 
——————-———i Jums. Jųsų kentėjimuose. Teip. jagn jis kalba apgarsi
nime savo: “Ašėsn pirmvedžiu daktaru — aš esu geriausiu daktara— išrinktu per visus kitus daktarus“. Jis kalba Jums 
melagystę! Nes tokio daktaro. Amerikoje dar ne buvo! Ne gana to-tie daktarai net teip toli užsivaro, kad net bando įkalbėt 
Lietuviams, idant ne įtikėtu stebėtinai gerai, Institutų ir ligonbučių, pašalpai kentėjimuose, aiškindami, buk tai “Institutai 
ir ligonbučiai tvėrėsi iš neteisingi] žmonių”. Ant to galima vien tik’tuom atsakyti, kad vagis vadina visus kitus žmonis vagi
mis. Vien tik blogiausi žmonįs. ne gali atrasti gęro pasauleje. Vien tik menkučiai ir veidmainiški daktarėliai, pilni savegarbi- 
nitno, bet be mėdikališko mokslo, loja ant darbąvymosi didžiųjų profesorių, be protiškai užvydėdami. jok ne turi tos Aukštos 
Žinios medikalijoje, kuris yra reikalingas dėl pastojimo j daktarus didžiausiojo pasanlėje mėdikališko Instituto

“THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE".
7 PRIEŽASTIS DĖL KO- Aukščiausiai moksliški daktarai. The Collins N. Y Medieal Institute, gydo daugiau 

' žmonių, kiekvieną metą, kaip visi kiti pasaulės daktarai, imant kartu.

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie savo sveikatą, kreipdamiesi vpatiškM
Viriausio mėdikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL TYST ~

140 WĖST 34th STREET - NEW YORK CITY
Ofiso valandos: kasdieną nno 10-5 vai Nedeldieniais ir Srentąd. nuo 10-1 vai po pietų Utarninkai* ir pėtnv’: "-fivą! vakar'

INSTITUTE

uždėt-ojas.

NEW YORK 
MEDICAL

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

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

8. Dėlto, kad tie steliėtinai pasekmingi vaistai, kuriuos skiria 
garsingi daktarai. The Collins N. Y. Medieal Institute yra 
surengiami locnoje aptiekoje iš naujausiu ir aukščiausios 
vertės medikališkų medegų, o kuriąs dėl jų brangumo, ne 
gali įgauti kiti daktarai, jagn gi ir būtu žinomi vardai tų 
Ckučiausių. š-ądieninių gyduolių, tai ir teip ne žinotu 

p jas užrašyt

4. Dėlto, kad prekės tų. greit gydančių vaistų yra dang žeme
snes. negu per tuos daktaras.šarlatanus yra statomos už

< siunčiamus be naudiškns, Medingus vaistus, neštiems dak
tarams rūpi daugiau pinigai, kaip gydymas

5. Dėlto kad Daktarai The Collins N. Y. Medieal Institute 
Jums pagelbeti kiekviename atsitikime, nežiūrint, kokia tai 
ne būtu ligą, ir kaip nuo senei ir kaip įsiviešpatavus orga
nizme ligonio.

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

7. Dėlto, kad Jųsų nusilpnėjimas yra visados, speciališkai ir 
atydžiai peržiūrėtas kno skubiausiai, o prie tam visados yra 
perrašomi vaistai tie. nno knrin -tebėtino pasekmingunio. 
likos jau tūkstančiai tokim ligų kaip Justi, pagydyta.

’ :š/.n prie Daktaro S. E. Eyndaun
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TELEGRAMA!
1,000 žmonių miršta 

liepsnose.
Winnipeg, Kanada. — Gi- ■. 

rių gaisras su kiekviena die- : 
na užima vis naujus plotus. 
Rytinėj Minnesotos dalij ir 
pietinėj Ontarijoj liepsnos 
nušlavė jau keliolika mieste- : 
lių ir kaimy. Apie 5,000 
zmomy liepsnos prispyrė prie 
upės ir daugelis prigėrė. Iš 
viso žuvo 1,000 žmoniy su 
viršum.

Streikas ant geležinkelio 
Francuzijoj.

Paryžius. — Geležkeliečiy 
streikas, kuris gali suparali- 
žuoti visą Francuzijos pra
monę, jau prasidėjo. Kol 
kas sustreikavo tik 300 dar
bininku, bet vėliau rengiasi 
sustreikuoti visi 45,000 Fran
cuzijos gelečkeliečiy.

Numėtė Brazilijos guber
natorių.

Rio Janeiro.—Senas Bra
zilijos gubernatorius Betan- 
court likos prašalintas nuo 
vietos su kariumes pagelba.
Karalius Manuelis—“ištiki

mas portugalas.”
Gibraltaras. — Buvęs Por

tugalijos karalius Manuelis 
praneša ministeriy pirminin
kui, kad jis buvo priverstas 
būtinai apleisti savo šalį, vie
nok pasilieja ‘ ‘ištikimu por
tugalu’’ ir nori pranešti savo 
pavaldiniams, jog jis yra ne
kaltas, ir kad jo prasišalini- 
mą iš Portugalijos jokiu bu
du negalima skaityti išsiža
dėjimu sosto.
Darbininkai tirinės eksplio- 

zijos priežastį.
Los Angeles, Cal.—Darbo 

Sąjunga išrinko savo susirin
kime komitetą, kuris išvien 
su policija tirinės “Times” 
laikraščio bute ekspliozijos 
priežastį. Mat, savininkai 
to laikraščio sako, kad Dar
bo Sąjungos nariai padėjo 
dinamitą.

L. S. S. kuopos vienijas su 
Sųęialist Party.

Chicago, III. — “Universi-: 
ty Settlement” svetainėj bu
vo keturiy L.Š.S. kuopu kon
ferencija, kurioj tos kuopos 
nutarė susivienyt su angly 
Socialist Party. Konferenci
joj dalyvavo dvi kuopos iš 
Chicagos, viena iš Melrose 
Parko ir viena iš Rockfordo. 
Išrinkta komisija susižinoji
mui su kitomis L. S.S. kuo
pomis ir pakvietimui jas 
taipgi prie to prisidėti. I ko
misiją įnėjo nuo Rockfordo 
kuopas F. Raškevičius, nuo 
Chicagos—P. Puskunigis ir 
P. Sidaravičius, nuo Melrose 
Parko—V. Butvilas.

konų ir demokratų darbeliu; 
kaip jie prieš rinkimus vi
suomet palieka gerais dar
bininkų draugais ir prižada 
net pagerinti jiems būvį, o 
po rinkimy, kada darbinin
kams prisieina kada stoti su 
kapitalistu į kovą, išeiti ant 
streiko, tai ponas republiko- 
nas gubernatorius tuojau 
siunčia kariumenę, o demo
kratai liepia jai šaudyt j tuos 
darbininkus, 'kurie neseniai 
da už juos balsavo. Taip pa
prastai atsimoka darbinin
kams republikonai ir demo
kratai. Todėl darbininkai ir 
neprivalo už tuos ponus bal
suoti, nes jie reprezentuoja 
partijas tokių luomu, kuriu 
užduotimi yra kuodaugiau- 
siai išnandoti darbininką. 
Bet yra partija, kuri ir dar
bininku reikalus gina— tai 
socijalisty partija. Ji šįmet 
stato kandidatus ant guber
natoriaus Daniel A. White, 
ant valstybės sekretoriaus 
Harriet d’Orsav, ant kasie- 
riaus Sylvester J. McBride, 
ant auditoriaus Ambrose 
Milės ir ant attomey general 
Harold Metcalf. Už tuos 
kandidatas privalo balsuoti 
kiekvienas darbininkas. Jie 
kariumenės nesiūs, kada dar
bininkai sustreikuos.

ti. Demokraty konvencija, 
kuri neseniai atsibuvo Bosto
ne, nominavo tris vyrus: 
Mansfield’ą, Hamlin’ą irFos- 
s’ą. Iš ty trijy vienas turėjo 
likti kandidatu, o nori juo 
būti visi trįs. Majoras Fitz- 
gerald kreipėsi pas Mansfiel
d’ą su prašymu, kad tas at
sisakytu nu kandidatūros, o 
užleistu Hamlin’ą. Mansfield 
gi atsakė, kad jis pono Fitzo 
patarimu visai nereikalauja, 
jis-nori būt gubernatorium 
ir viskas. Tokiu budu komi
tetas atsidūrė labai keblam 
padėjime. Mat,kandidatų ne
gali būt daugiau, kaip vie
kas, nes kitaip laike rinkimy 
pasidalytu demokratų balsai
ir republikonai juos sumuštu.' 
Todėl dabar šauks naują kon
venciją ir bus nauja nomi
nacija.

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

BRUNDZA k CO..
106 Hilliuisburg, Brooklyn, N. Y.

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

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRANTON PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENC1UGELIU. PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALČ1KL. KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KURNĖ
TU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAV0JIMU1 MAŠINUKIŲ. ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ uz 
25c., o tuz. - $1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

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

i

DIDYSIS GYDYTOJAS NEVY YORKO,

Ferdinand Hartmann

Šiuo adresu: M. L W1LKEW1CH, 115 W. MARUI Str.. Fronda Sq. SCRANTON »4.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Bliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom miisu 
Speciališkvmas.

366 Second So. Boston. MassI

Ateinančioj nedėlioj, 16 d. 
spalio, poNo.339 Broadway, 
So. Bostono Lietuviu Ukėsų 
Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą 2 vai. po piety. Ma
lonėki t visi susirinkti.

Rašt. J. Pavilonis.

J
Tarp demokratų eina dide

li ginčai, kokį statyti kandi
datą ant gubernatorious. Iš
rinktas tam tikras komitetas 
jau kelias dienas laiko posė
džius, ir nieko negali nutar-

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
ehester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
mes per expresą gyduoles prisiusim

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

Killiani C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

... . . ® Puikiausias Lietuviškas | 
SALIUNAS ir RESTORACIJA t 

s 
Kartą pas mus atsilankys, U

To niekad nesisrraudys: ą
Alus, vynai mus gardžiausi, |

Ciearai iš Turkijos, geriausi * . . . .  U 
Lozovvski &. Yudeiko ir Co t 
3o4 Broadway ir 259 D. St., | 

South Boston.................... Mass. |

<

y
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i
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Palaidas KRAKMOLAS, stovint krautuvėse po len
tynų, sutraukia dulkes ir nešvarumus, todėl jysy 
skalbiniai esti pilkai-balti arba geltoni.

ARGO yra otriausias krakmolas skalbiniams. Galima vartot 
altą ir karštą. Nusipirk gryno ARGO. Preke 5c.

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

■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ rw■■■■■

Vietines Žinios

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

— tai laikas paimti —

Severos Vaista

I

PRANESZA NESVEIKIEMS VY
RAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS: 
nereikia ilgiau sirgti ir vargytis ligoms, 
nes aš Jus išgydysiu; todėl, kad aš per 20 
metu tyrinėjas medicinos mokslą ir gyduo
les, už tai žinau, kurios geriausia gydo 
sergančio žmogaus fauna, per tai su geriau
sia pasekmę 5ew Yorke išgydžinu daugiau 
žmonių, negu koks kitas daktaras teip- 
pat plačioje pasaulėje. Aš išgydžian tokias 
ligas, kurią jau nieks nei«te»gė pagelbėti 
ir kiti daktarai buvo pripažinę už neišgy
domas:— per ką turiu daugybes padėkavo- 
niu ir už moksliškus darbus už tai, kad 
aš pramaniau jog:

Inkstams ir Kepenims.

Sugrąžins jis tau sveikatą, nuramins visus organus, yrašalins šlapinimosi 
skausmą ir priduos gyvumo. Kaina -5Oc. ir $ I .OO.

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 pasekiningunio. Temyk, kad tau duotų tikrųjų.

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokių ligą • 

Užtikrinu, kad i tano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos liaros; už tai ir daugiausia sergančią išgydžiati ir tuos, 
ką kiti dukrai ai neįstpngė.
Pasarga: i. nesu institutas, nesidengiu numirnsio kito daktaro vardu, 

"<* htimbuka . tu- niireris šundaktaris, --- bet TIKRAS DAKTARAS ME
DICINOS ir setętuti, kuri apsiimu tai ir išgydau.

SKAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

Tegul bus pagarbintas .Tezus Kristus.
K Daktaras H art manas, esu neišpasakytai dėkingas, 

už išgydymą mane nuo ligos abelno nupuolimo ant sveikatos- 
nusilpnėjimo, ka gavau tą liga per saužagiavima.

M. ANDRUŠENKAS.
Clairmont, Cal.

Pereito panedėlio vakare 
Bostone atsibuvo iškilminga 
socijalistu paroda, kurioj da
lyvavo apie 15 tūkstančiu 
žmonių ir buvo apie 15 vė
liavų. tarp ty keliatas rau
dony. Paroda perėjo su 
muzika didesnėmis miesto 
gatvėmis ir susirinko į Fa- 
neuil Hali, kur buvo prakal
bos ir muzika. Prakalbu te
ma buvo apie rinkimus ir 
balsavimą. Buvo nurodyta 
gana daug negražiu republi-

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.

Teisingas daktaro patarimas dykai
v-.

e-IV i!

»wYork, 5 <jeg.. 1910.
Aš želviu pseiruę-, širdiną&l dėkavoja Dr. Ford. Hartnanul, už 

išį-yrlymąnuol goe, kuri kankino manę per 3 metus, skaudėjimas 
d rluose, pagedusių nervą ir kraujo: kas labai rr.ane privargino. 

Nore kiti n“i’tengėi«gydvti, bet, kad Dr- Bartmanas pataikė, grei
tai ir pamatiškai išgydyti, tad prlpsžyetu, kad esi geras daktaras 
New Yorke.

Pilnas guodonės FR. LEVAČEKS,
544 NV. 50 St., N«w York, N. Y.

I
Teisybe fcati 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:
Skaudėjimą sąnarią, kaulą, strėnų, koją, pečią ir nedirbimą vidurią 

Galvos skausmą, širdies irplaučią ligas, snnkaus kvėps rimo, slogą irnusilp- 
r.ėjusius vyrus, dyspepsijos, nervą ligos, taipgi nuo jaunystės klaidą, įgau 
tą nesveikumą, sėklos nubėgimo, blogu sapną, visokią užsikrečiamą slaptą- 
lig . Teip-pat MOTERŲ: skausmingą mėnesiniu, baltąją tekėjimo, gum- 
boltgu: noatbokit’kad kti daktarai Jums ncpair<'lbėjo. aš kad apsiimu, tai 
ir išgydysiu šviežias ir užsisen, jusias visokias ligas. Geriau, kad iš karto 
pas mane atsišauktumėt, pirmiau negu kur kitur. Rašyk kaip moki ir kaip 
jauti nesveikumus savyje, aš suprasiu, ištirsiu, kad reikės pritaikysiu gy
duoles, kurios yra naujausio išradimo o apturėsi sveikatą. Aprašant liga, j 
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:

Dr. Ferdinand Hartmann, e

218 East 14-th St. New York, N. Y.
Ofiso vai. nuo 11 iš ryto iki, 5 vai po piet. Nedėlioms nuo 10 iki 1 popiet.




