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VISOKISSŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

V. Tarybos narių alga.
V. Tarvbos narius vienus v

skiria pati valdžia, antri gi 
renkama. Skiriamieji val
džios nariai gauna 1,390,411 
rub. metams, renkamieji— 
tik pusę, t. y. 617,300 rub.

Didžiausią algą gauna Aki- 
movas—25,000 rub., paskui 
seka b. Tolimųjų Ryty vieti
ninkas admirolas Aleksieje- 
vas—20,450 rub., buvusieji 
ministerių Tarybos pirminin
kai: Vitte, Goremikinas, Sol- 
skis po 20,000 rub., Dumo- 
vo 18,000 rub., Stišinskis— 
16,000 rub., buv. Finlandi- 
jos gen.-gubernatoriai: Bek- 
manas ir b. ministeris^ Kauf- 
manas, Buliginas, Šipovas 
po 15,000 Tagančevas 12,000 
rub., Koni, Gerje, Deitrich 
ir Pichno po 10,000 rub.
Norėjo traukinį nuversti.
Igaunijoje, netoli Raziko 

stoties nesusekti piktadariai 
užrito ant geležinkelio begiu 
didelį akmenį. Laime, kad 
mašinistas tai laiku pastebė
jo ir išvengė nelaimės. Apie- 
linkėje suimta dėlei to dau
gelis žmonių.

Neužganedijo žiūrėtojų.
Tūla. Rugsėjo 8 d. Tūlo

je buvo lakstymai. Blerio 
aeroplanu lakstė Rusinskas. 
Vos augščiau sieksnio pakilo, 
nupuolė ir nulužo sparnus. 
Už bilietus surinko 4,600 rb. 
Žiūrėtojai sulaužė tvorą ir, 
kad ne policija, butu sulaužę 
ir orlaivį.

Negeistina.
Apsigyvenę Naujosios Že-, 

mės saloje norvegai atkreipė 
į save Archangelsko vice-gu- 
bematoriaus akį,kuriam nor
vegu ten apsigyvenimas esąs 
negeistinas. Paėmęs kiek 
policijos, vice-gubematorius 
Šidlovskis išvažiavo Naujo- 
jon Žemėn išguiti iš jos tu 
norvegu.
Byla už “Pragaro įkūrimą.”

Peterburgas. Grafo Tol
stojaus sūnūs ‘buvo kaltina
mas už išleidimą veikalo 
“Vozstanovlenije ada” (Pra-i 
garo įkūrimas). Apskričio 
teismas Tolstojaus sūnų iš
teisino ir bylą panaikino.

Toks tokio nepažino.
Rugsėjo 15 d. Kievo prie- 

miestije norėta suimti kažin-, 
koks svarbus prasikaltėlis. 
Tam tikslui persirengę šeši 
miestasargiai medžiojo. Per
sirėdęs miestsargis Kubikas 
susidūrė su persirėdžiusiu 
miestasafgiu Cigankovu ir 
šuviu iš revolverio padėjo šį 
paskutinį ant vietos, many
damas sutikęs jieškomąjį 
prasikaltėlį.

Sumušė durnos atstovą.
Jekaterinburgas. “Ural- 

skij Kraj” paduoda antrosios 
Durnos atstovo Kooakovo 
nusipasakojimą, kaip jį kan
kinę areštantų rotose. Mu
šę jį išsyk kumštimis, pas
kiau šaudyklių rankomis ir, 
pagalios, nagaikomis. Muš
dami prikalbinėję: “Štai tau, 
Valstybės Durnos atstove, 
soc.-demokrate!”

Kabakovui išdaužyta dan
tis, išmušta dešinėji ranka, 
veidas vienų rumbų. Atsto
vas Kabakovas ilgai spiau- 
dęs kraujais.

Kareivis Tartacev’as šiaip 
išsireiškęs apie tą-pat kalė
jimą: “Japonai taip nedaužė 
manęs, kaip čia tame pra
keiktame kalėjime skaldė!”

Nepatvirtino.
‘ ‘Rieč”pasakoja, Peterburgo 

teismo rūmų pirminininkas 
nepatvirtinęs Grinkevičiaus 
į teismo įstaigas, nesą Grin
kevičius esąs kilęs iš lenkų.

Kerasinas ištryško.
Iš Aschabado praneša, Ce- 

lenkino kerasino kasyklose 
netikėtai ištryško nauja kera
sino versmė. Per vieną tik pa
rą ištekėję tyrojo kerasino vi
sas milijonas pūdų. Tai ko- 

že-

Monarchijos sveikina Por
tugalijos respubliką.

Lisbona.—Vokietijos kon- 
sulis Lisbonoj perdavė nau
jai respublikai nuo savo val
džios pasveikinimą ir širdin
gus linkėjimus. Taipgi atė
jo pasveikinimai iš Brazilijos 
ir Šveicarijos.

Anglijos ministeris Fran
cis Villiers praneša, kad kaip 
tik revoliucija pasibaigs, 
Anglijos valdžia taipgi nu
siųs pripažinimą naujos val
džios ir pasveikinimą žmo
nių pergalės.

Spėjama, kad tokie pa
sveikinimai ateis iš Francu- 
zijos ir Italijos, nors popie
žius ir neužganėdintas, kad 
revoliucija ėmė viršų ir Por
tugalija išvijo visus ilga
skvernius. «
Jėzuitai užsidarė urvuose.

Lisbona.— Daugelis jėzui
tų nepaklausė valdžios pri
sakymo į 24 valandas išsineš
ti iš Portugalijos rybų ir už
sidarė urvuose, kurių dauge
lis buvo iškasta po vienuoly- 

. nais inkvizicijos laikuose 
kankinimui žmonių, keli šimt
mečiai atgal. Pasislėpusius 
jėzuitus ginkluoti kareiviai 
krapšto iš požemių laukan ir 
nuvedę prie Ispanijos rube- 

j žiaus paleidžia. Iš požemių 
! tankiai girdėtis šūviai.
. Atsivėrė vulkanas.

Se vvard, Alaska.—Bogoslo- 
ri: 9 admirolus, 23 kontrad- vo vulkanas, kuris nuo neku- 
mirolus, 155 kapitonus augš-j rio laiko buvo skaitomas 
tesniuosius, 216 kapitonų že- prje užgesusių, vėl atsivėrė, 
mesime, 43 kapitan-leite- Dumai jr ,enai lekia ant 
nantus, 1/6 vyresniuosius. 1 .. .— . pusantros mylios augstyn ir

liepsna šauja stulpais, kaip 
vanduo iš fontano.
Streikieriai mėto bombas 

Paryžiuje.
Paryžius. — Geležkeliečių 

streikas buvo taip triukš
mingas, kad valdžiai prisiėjo 
išsiųsti ant Paryžiaus gatvių 
10,000 kareivių tvarkos pri- 
dabojimui. Spalių 14 d. mes
ta bomba, nuo kurios eks- 
pliozijos išbirėjo visi stiklai 
aplinkiniuose namuose. Kiek 
vėliau policija užtiko ant A- 
venue Kieber užstatytą pra
garo mašiną, kurios sprogi
mas butų padaręs daug blė- 
dies

Ant geležinkelio streikie
riai keliose vietose sustabdė 
traukinius ir sulaužė vago
nus.

Geležinkelių kompanijos 
persigando ir ėmė su darbi
ninkais taikytis.

Darbininkai buvo išstatę 
reikalavimą, kad mažiausia 
alga dirbantiems ant gele
žinkelio butų SI ant dienos. 
Kompanija sutiko nuo naujų 
metų tą reikalavimą įgyven-
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sas milijonas pudu. 
kie ten turtai slepiasi po 
me.

Nelaimė kasyklose.
Palei Jakaterinoslavo, 

leksandrovo anglių kasyklo
se, ‘ ‘Auerbach’o” šulinyje, 
sprogo gazai. Nukentėjo 10 
angliakasiu; iš jų trįs jau 
mirė.

Laivyno ministerija.
Kaip ministerijos praneša

ma, rusu laivynas dabar tu-
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leitenantus, 528 leitenantus 
ir 642 mičmanu.

Be to dar laivyno ministe
rijoje tarnauja 23 generolai.

Kaip matoma, laivyno vy- 
riausyoės skaičius gan dide
lis, o "naudos iš ju... žinome 
kiek.

Oru lakstymas.
Rugsėjo 11 d. iš Peterbur

go išlėkė orlaiviu “Treugol- 
nik” generalinio štabo lakū
nas pulkininkas Odincovas ir 
Pavlovsko observatorijos už- 
veizdėtojas prof. Kuznieco- 
vas. Vėjas nunešė į pietus. 
Lėkė, nenusileizdami niekur, 
40-tis valandų, iškildami kar
tais iki 5,500 metru augštu- 
mo. Nusileido tik pas Azo
vo jurą. Padarė 2,000 vars
tu kelio. Gera kelionė! Taip 
ilgai ir toli dar Rusijoje nie
kas nelakstė. Taip-pat ge
roką kelionę padarė du kitu 
aeronautu: Sredinskis ir prof. 
Rininas. Juodu taip-pat iš
lėkė iš Peterburgo orlaiviu 
“Vasilius Korn” ir per 25 va
landas atsidūrė net pas Sara
tovą. Nusileido už 90 vars
tu nuo Saratovo. Padarė ke
lio 1,500 varstu. Tokiu bu
du juodu dar greičiau lėkė. 
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dint ir darbininkai sugrįžo 
prie darbo.

Nelaimė ant jūrių.
Londonas.— Iš Cuxhaven 

praneša, kad netoli nuo Dog- 
gerbank švediškas laivas 
“Diana” susimušė su garlai
viu “Halthusen” ir nusken- 
do. 7 žmonės prigėrė.
Visa Ispanija, kaip apgink

luota stovykla.
Madridas.— Pereitam ket

verge visa Ispanija išrodė, 
kaip ginkluotų kareivių sto
vykla. Mat atėjus Ferrero 
nužudymo dienai, socijalis
tai, republikonai ir radikalai 
pradėjo rengtis prie didelių 
demonstracijų. Visa šalis, ro
dos, sustojo ant kojų. Žmo
nės apimti revoliucijos dva
sia laukia tik pradžios. Val
džia, jauzdama pavojų, su
statė ant gatvių kariu menę 
ir apskelbė, kad kiekvienas 
pirmutinis sukilimas bus pa
skandintas kraujuose. Ka
rės ministeris uždraudė da
ryti susirinkimus ir prakal
bas. Šitą dieną buvo nutar
ta pradėti revoliuciją, vienok 
jokių sukilimų nebuvo. Re
voliuci jonieriai, matomai, ap
svarstė, kad prie tokių val
džios prisirengimų apart 
kraujo praliejimo nieko dau
giau neišeitų, ir atidėjo, kol 
Sisitaikys geresnė proga.

aug buvo areštų.
Šimtai jurininkų žuvo laike 

audros.
Peterburgas.—Per visą ry

tų Baltijos jūrių pakraštį 14 
d. spalių perėjo huraganas, 
kuris paskandino kelioliką 
laivų ir pražudė kelis šimtus 
žvejų.

Apie Mintaują audra ant 
savo kelio nuvertė visus na
mus ir išlaužė telegrafo stul
pus.

Piniginis krizis Turkijoj.
Konstantinopolis.— Turki

jos valdžiai priėjo piniginis; 
krizis. Spalių 17 d. atsisakė 
nuo tamystos trįs ministeriai, 
ir tai vien tik dėlto, kad dėl j 
stokos finansų pasidarė labai 
painus šalies padėjimas.
Bulgarai rengiasi numesti 

karalių.
Portugalijos revoliucijos 

nusisekimas atidarė nevienoj 
šalij prispaustiems žmonėms 
akis. Bulgarijoj žmonės už
sikrėtė kokia tai neapykanta 
prieš karalių ir bile diena ga
lima laukti revoliucijos.

Tokios pat naujienos atei
na iš Grekijos. Baigiasi jau 
karalių gadynė ir sostai vi
sur siūbuoja. Neužilgo ateis 
ir Italijos eilė... prisieis 
“šventam tėvui” kraustytis 
iš Romos...

Cholera Romoj.
Roma.—Spalių 13 d. Ita

lijoj buvo išviso 24 choleros 
atsitikimai, tame tarpe du 
atsitikimai Romoj.

Išlėkė orlaiviu į Europą.
Pereitoj subatoj 8 vai. iš 

ryto iš Atlantic City, N. Y. 
Walter Wellman išlėkė savo 
orlaiviu į Europą.

Wellman seniai jau rengė 
tam tikrą orlaivį ir sakė, kad 
lėksiąs per jūres į Europą, 
bet mažai kas tam tikėjo, o 
teisybę sakant, ir pats Well- 
man bijojo leistis į tokią ke
lionę, bet pereitoj subatoj ki
ti jo draugai verste privertė 
prie to. Jie pastatė jam pėt- 
nyčioj išlygas, jeigu bėgyje 
24 valandų jis neišlėks, tai 
jie visi atsisako.

Ant rytojaus buvo gražus 
oras ir Wellman su penkiais 
savo draugais išlėkė.

Orlaivis, kuris turi 228 pė
das ilgio ir 52 pėdas per dia
metrą, yra varomas trimi ga- 
zolininiais motorais, kurių 
pajiega teginąs 170 arklių 
spėkai. Kuro paimta 10,000 
svarų gazolino. Motorai išde
gina 1000 svarų ant dienos.

Laivas pavadinta “Ameri
ka”.

Wellman ketino išlipti Lon
done, jeigu pasiseks laimin
gai per jūres perlėkti.

Sulvg bevielinių telegramų, 
“Amerika” darė po 20 my
lių į valandą ;mašjnerija vei
kė gerai ir ant laivo visi bu
vo linksmus.

Paskutinę žinią gauta ne
dėlios naktį, po 64 valandų 
nuo išlėkimo. Daugiau nė 
viena be vielinio telegrafo sto
tis apie orlaivį negirdėjo.

Garlaiviai telegrafavo, kad 
iš nedėlios į panedėlį ant jū
rių apie tą vietą, kur galėjo 
būt orlaivis, siautė smarki 
audra su perkūnija. Nė vie
nas garlaivis orlaivio nema
tė.

Wellmanas išlėkdamas ap
sirūpino viskuo ant 50 dienų 
ir pasiėmė 27 pėdų ilgio val
tį. Svarbioji Wellmano or
laivio dalis susideda iš dide
lio baliono, pripusto gazu.

Manyta, jog su Wellma- 
nu ir jo orlaiviu viskas jau 
užbaigta ir niekas apie juos 
daugiau jau negirdės. Bet 
štai utaminko vakare, spa
lių 18 d., ateina bevėlinis te
legramas, kad Walter Well- 
man su visais savo draugais 
atvažiuoja ant garlaivio 
“Trent” į New Yorką. Te
legramas skamba šiaip:

“Šiandien 5 vai. iš ryto 
Wellmano orlaivis ‘Ameri
ka’ pagedo. Telegrafuota, 
kad reikalinga pagelba. Ne
laimė atsitiko ant 37 laips
nių ir 43 minutų geografiš
kos platumos šiaurės link ir 
68 laipsnių, 18 minutų geo
grafiškos ilgumos vakarų 
link^ Už trijų valandų visi 
šeši orlaivininkai buvo jau 
ant garlaivio.”I

IS AMERIKOS. Taigi kelionė oru nenusi
sekė. Bet visviena ameri
kiečiai gali pasigirti, kad vi
suose technikos žygiuose jie 
yra pirmutiniais.
Audra nušlavė Kubą; tūk

stančiai žmonių žuvo.
Havana.—Kubos salą ap- 

’ lankė baisi audra, kuri dūko 
kelias dienas, naikindama 
turtą ir žmones. Nuostolių 

■ bus milijonai dolerių ir už- 
1 mušta tūkstančiai žmonių.

Vaikas sveria 36 uncijas.
Newark, Ohio. — Tūla J. 

Reynold pagimdė kūdikį, 
kuris sveria net...36 uncijas, 
t. y. truputi daugiau, kaip 
du svaru.
67 žmonės pražuvo ant jūrių.

New Orleans, La. — Išė
jęs iš čia garlaivis “Merca- 
tor” su 67 žmonėmis laike 
audros nuskendo. Iš žmonių 
nė vienas neišsigelbėjo.
Gubernatoriaus persergėji

mas medėjams.
Massachusetts valstybės gu

bernatorius Draper, atsida- 
! rius medžiolės sezonui, per- 
sergsti medėjus, kad butųat- 

. sargus su ugnimi giriose.
Peršovė savo mylimą ir pats 

nusižudė.
Providence, R. I. — Tūlas 

Peter George peršovė restau
racijoj Marę Pecord, 19 metų 
merginą, paskui pats nusi
šovė.

P. George ir Marė Pecord 
tarnavo vienoj restauracijoj 

j ant Monton avė ir vaikinas, 
j įsimylėjęs, pakalbino mer
giną" už pačią. Merginaat- 
sisakė ir tas buvo priežastimi 
visos tragedijos.

Susidegino moteris.
Southbarre, Mass. — 15 d. 

spalių krautuvninko H. Smi- 
tno pati užsidarė į vieną kam
barį ir, apsipylus kerosinu, 
užsidegė. Kol vyras išlaužė 
duris, moteris jau buvo ne- 
gyva.

Rubsiuviy streikas.
Chicago, III. — Marxo ir 

Schafnerio dirbtuvių darbi
ninkai sustreikavo. Streiko 
priežastis-numušimas algos, 
įvedimas darbo “nuo štukių” 
ir nepripažinimas unijos. 
Minėtų dirbtuvių darbinin
kai susideda daugiausiai iš 
lietuvių.

Evalenko šnipas.
New York. — V. Burce\as 

apskelbė rugsėjo 26 d. 1909
m. New Yorke, kad Alek
sandras N. Evalenko yra ru- 

j siškos policijos šnipas." Eva
lenko už tai apskundė Burce- 
vą ant §100,000 ir pareikala
vo, kad butų išrinktas tam 
tikras komitetas to užmeti
mo ištyrimui.

Išrinktas tam tikslui komi- 
i tetas, į kurį įnėjo d-ras C. H. 
Zitlovskis, d-ras M. Romme, 
d-ras Paul S. Kaplan, d-ras 
J. Loopolooff, d-ras A. Cas- 
pe ir H. Burgin, dabar ap
skelbė, kad nuodugniai da
lykus ištyrus pasirodė, ing 
Burcevas sakp teisybę—Eva
lenko šnipas.
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pirma laiko aš norėčiau žino
ti, ąr jus sutiksite jį pasitik
ti. Kurie sutinkate, pakel
kite rankas.”

Dvi dalįs pakėlė, o trečia 
ne, mat tie parapijonai buvo 
užpykę ant kun. Varnagirio 
už pypkes, kurias jis jiems 
sudaužė bažnyčios salėj. Nu
tarė tą poną pasitikti su vi
sokioms vėliavomis: ameri
koniškomis ir bažnytinėmis, 
su ugnimis arba raketais, su 
benu ir išstatymu “Šven
čiausiojo.” Mat ir Dievas 
lauks ant altoriaus savo a- 
paštalą...

Ant to “kermošiaus” nu
tarė rinkt po 10c nuo galvos. 
Kunigėlis pasakė, jog kurie 
busite tame apvaikščiojime, 
tai tie apturės atlaidus ir 
“pablagaslovinimą.” Kaip 
tik taip kunigas pasakė, tuoj , 
atsirado tokių, kad reikia 
duoti po 25c, tai daugiau at- vjenas atsakė, jog Čepulevi- 
ai ų usią. patrat čia. Čepulevičia esąs geras

kun. Židanavičiaus draugas, 
Schenectady, N. Y. mažai mokytas, fanatikas, 

i Šitas miestas su 80,000 gy- bet gerai pasiturintis, ne- 
ventojų stovi prie upės Mo- skaito jokių pirmeiviškų laik- 
hawk ir Erie kanalo. Čia Tuščių.
yra didžiausia elektros išdir- Matai, skaitytojau, kas 
bystė, kur dirba 18,000 dar- musų dvasiškijai rupi!... Va- 

i bininkų. Lietuvių čia skai- rykim nenaudėlius iš savo 
tomą 400. Čionykščiai lie- tarpo! Jie sėja tarpe musų 

; tuviai pirm dviejų metų la- neapykantą ir piudo brolį su 
bai gražiai vedėsi: retas ku- broliu! Varykim juos į ty- 
ris neskaitydavo laikraščių, rus, draskančius žvėris taip 
Tuo tarpu susitvėrė kelios i mokyt (Dora mums nepave- 
draugystės; ant galonusipir- lija nė žvėrių piudyt. Red.), 
ko savo namą ir užvardijo o męs be jų busim laiminges

niais ir žengsim, kur mus 
mokslas veda. Amerikos 
lietuvius kunigija trukdo, 
neduoda žengti kultūros ke
liu su kitom tautom. Oi, 
laikas, laikas mums pabust!

Rugsėjo 23 d. atsidangino 
čion koks tai daktaras, var
du Blakvelis. Pasiėmė ofisą 
ant vienos dienos, išmėtė ap- 
garsinimus, kad pas jį lietu-
V ACAA ACtllIV V 11VO VCCįC U1VAV*

TciScii ĮĮg spccijnlistcis. Vienas žmo~ 
vieną milžinįšką apdraudos avelių ganytojas matė, kaip geiįs dave net $45, o jisai 

jaunuomenė save dorai veda, apsiėmė išgydyt jam vaiką; 
susirinkus savo namelij lavi- pjta mergina nuėjo, tai pa
nas, mokinas, todėl jisai pa- reikalavo 17 dol., bet ji tu

rėjo tik $10, tai visus ir ati
davė. Susirinkęs apie $100, 
tą pačią dieną vakare prasi
šalino. Kada antrytojaus 
žmonelės nuėjo pasiimt vais
tus, tai tiktai tada dažinojo, 
kad juos apvylė.

Ant rytojaus tūlas Ant. 
Hermanąvičia, 208 Eliot st., 
So. Boston, Mass., atvažia
vo jo jieškodamas ir sakė, 
kad tikra to daktaro pravar
dė yra W. B. Wilwortas.

Lietuviams reikia skaityt 
daugiau laikraščių, tai nebū
tų taip lengvai visokių val- 
kiozų apgaudinėjami.

A. V. V-is.

viso pasaulio darbininkų luo- 
mos reikalus; jis pradės gal
voti ir apie savo vaikus ir be 
abejonės neištrauks savo 13 
—14 metų kūdikį iš mokslai- 
nės ir nesiųs jį į fabriką, bet 
stengsis suteikti jam moks
lą, idant išauklėti jį geru or
ganizacijos nariu, energišku 
karžygiu, kovotoju už laisvę.

Ir tokiu budu męs pripra
sime prie savyvaldos ir, atė
jus valandai, numesime 
vainikuotas galvas nuo sos
tų, o valdysime patįs musų 
rankomis išpuoštas šalis!...

Visose šalise darbininkai 
juda ir ar anksčiaus, ar vė
liaus pavyks tai darbininkiš
kai armijai sugriauti kruvi
nos valdžios drutvietes, su
griauti kalėjimus ir paliuo- 
suoti iš jų savo draugus, ku
rie, atlikę nuo kartuvių, pus
ta smirdančiuose urvuose. 
Be to męs apsieiti negalėsi
me!...

šiandien dar musų armijos 
silpnos, bet tikiu, ir tvirtai 
tikiu, kad ateis valanda, 
kada darbininkas pasakys: 
“Gana to jungo!...” arba: 
“Geriaus žūti kovoj, negu 
tylėdamas mirti badu!...

Jeigu matome šitą milži
nišką žmonijos priešą ir esa
me tos luomos vadais, tai už- 
siduokime sau klausimus:

Ar gali mums rūpėti tušti 
vaidai?

Ar galime eikvoti savo taip 
brangų laiką ypatiškiems 
ginčams?...”

Ne!... Tas mums neturi 
rūpėti, jeigu trokštam žmo
nijai laimingo pasisekimo ko
voje su milžinišku priešu-pi- 
nigu!...

Tik tuomet męs busime 
laisvi, bus tarp musų meilė, 
laimė, lygybė ir brolybė, 
kuomet valdysime šalį patįs 
ir pinigas bus paniekintas’...

Tad gvildenkime draugiji
nio gyvenimo klausimus ir _________ _______
organizuokime visuomenę į (Amsterdamo kl.).
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Marija”, kad schenectadie- tik 3 egz. “Keleivio, ” 1 — “Ro
čiams dvasios šventos išpra
šyti. Merginoms uždraudė 
lankytis pas mus ant balių ir 
susirinkimų, o kurios jo ne
klausė, tas iš sakyklos įvar
dindamas koliojo. Kitos-gi 
suvisai neturėjo jau vietos 
Amsterdame, atvažiavo į 
Schenectady ir čia apsigyve
no. Antgalo tarp schenec- 
tadiečių jau prasidėjo tąsy- 
nės po teismus!... Du jauni 
sufanatizuoti vaikinai įskun
dė kliubo narius, kad tie 
šventadieniais alų pardavi
nėja. Rūgs. 24 d. suimta 
du nariai R. ir L., bet uždė
jus $1000 kaucijos vėl buvo 
paleisti. Teisme abudu skun
dikai paliko melagiais, o byla 
nuėjo į “Grand Jury,” kur 
atsibus 2 d. Sausio, 1911 m. 
Kada-teisme advokatas skun
dikų užklausė, kas jiems lie
pė kliubo narius skųsti, tai

vos” ir 1— “Tėvynės,” bet ir 
tuos mažai kas skaito. Ma
tomai, kad išbudinti letarge 
susnudusius, reikalingas gy
vas žodis.

Darbai tuom tatpu eina 
negeriausiai, darbas gaut 
veik negalima.

D. Klinga.

j “Apšvietos Kliubu.” Turė
dami savo namą, užvedė va
karinę mokyklą, kurioje mo
kytojas lankydavos tris kar
tus sąvaitėj; buvo mokina
ma angliškos kalbos. Tan
kiai buvo kviečiami kalbėto
jai, ir lošiami teatrai. Bet 
dabar tas viskas dingo. Da
bar jau lietuviai pradėjo tą
sytis po teismus. "~

i vaisiai kunigo Židanavičiaus ^ai lankytųsi, nes esąs dide-

organizaciją....
Taip gi labiausia turime 

daboti laikraštiją, kad ji tar
nautų visuomenei, o n« ypa
tiškiems vaidams, kurie ne 
naudą, bet blėdį atneša.

Redaktoriai, pildykite sa
vo pareigas, nes nuo jūsų Potam tankiai trankėsi po 
priguli visuomenės likimas’..

Senas Vincas.

dėjo visas savo pastangas, 
kad tą viską išgriaut, o pa
statyt mums bažnyčią. Į pa- 
gelbą parsikvietė kun. Pėžą.

Mat, kunigėlis

Z- -T- -T- -T-' -T- -T- -T7 -T--

Brooklyn, N. Y.
Darbai povaliai eina, bet 

pribuvusiems sunku darbas 
gauti.

Rugsėjo 20 d. buvo para- 
pijonų susirinkimas, į kurį 
buvo prisakyta neleisti to
kių, kurie neturi parapijos 
knygutės.
bijojo, kad laisvamanių ne
prisirinktų ir kad iš tuščių 
jo užmanymų nepasijuoktų. 
Bet visviena du įlindo su ka- 
žinkokiomis knygelėmis... 
Laukiam ateinant kunigėlio. 
Ogi štai ir ateina: nendrė 
vienoj rankoj, cilinderis—ki
toj ir tiesiog ant pagrindų. 
Prasideda kalba:

“Jus mano mieli parapijo- 
nai, žinote su kokiu tikslu šis 
vakaras yra parengtas. To
dėl neatsakykite mano pra
šymo: musų prabaščius žada 
parvažiuoti iš Europos, taigi

Schenectady, landžiojo iš 
stubos į stubą, rankiodami 
pinigus statymui naujos baž- 

i nyčios. Kada prie parapijos 
t prisirašė keliolika žmogys- 
£ čių, jau buvo surinkta $300 
t- pinigais, tada jau kunigėlis 

=< pradėjo iš sakyklos šaukt ant 
kliubo; kad tai yra paleistu
vystės ir bedieviškumo vietą, 
kad reikia jį apleist, o tuos 
pinigus apvers ant bažny
čios, nes kol tas kliubas bus, 
tai bažnyčios negalima sta
tyt. Bet kliubiečiai tų šauks
mų nepaisė ir vis laikėsi sa
vo užduoties: kvietė kalbėto
jus, darė susirinkimus, vaka
rus ir 1.1. Kun. Židanavi-
čius jau aiškiai pamatė, kad 
čia bažnyčią negalima bus 
pastatyt, ir viską apleidęs 
apsistojo, o jopagelbininkas, 
kun. Pėža, kažin kur išdū
mė. Keno kišenių j parapi
jos sudėti pinigai yra, aš to 
negirdėjau, ir kam jie dabar 
bus sunaudoti, tik kunige- 
liai žino.

Bet musų Zidanavičius ir 
potam nemiegojo. Savo pa- 
rapijonams kas nedėldienį 
liepėįkalbėtjpo tris “Sveika

Winchendon, Mass.
Šis miestukas randasi va

karuos nuo Bostono, netoli 
nuo N. H. rubežiaus. Vieta 
čia lygi, medžių taipgi ne- 
stoka; gamtiškas išveizdis 
gražus. Dirbtuvių čia yra 2 
mašinų, 2 kėdžių, 2 žaislių, 1 
viedrų ir 1 odos. Gyvento
jai susideda daugiausiai iš 
yankių, francuzų ir airių, 
tarp kurių yra keliolika ir 
lietuvių. Lietuviai uždirba 
neblogiausia: tūli sąvairinės 
algos gauna iki $14, o mies
tukas mažas, smuklių nėra 
—užtenka! Bet dvasiškai, 
tai jau nardosi prietarų klam
pynėse. Laikraščių pareina

*■ - ■**»— -I— -
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,mų vdx>
; išsimuša aikštėn. Kol lai
mingesni laikai išauš, daug 
da žmonių nukentės. Visur 
reikia eiti ir kovoti atsar
giai; nepulti kaip peteliškė 
ant liepsnos, kad nenudegti 
sparnų.

* **
Mano nuomone visuomet 

tokia: kiekvienoje partijoje 
yra gerų ir negerų žmonių, 
todėl nebadyti vienas kitam 
akis, bet visomis spėkomis 
varyti savo darbą toliau,— 
arčiau prie laisvės! Užstoji- 
mas kelio kovotojams kar
tais pasitaiko ir ne iš blogu
mo; pasitaiko koksai perdaug 
karštuolis, lekia kaip pete
liškė ant liepsnos ir žūna. 
Kitas matydamas, jog jo žu- 

i vimas neatneš visuomenei 
į nieko gero, tik prapuls ge
ras darbininkas—kovotojas, 
stengiasi jį prilaikyti. Na, 

i o kiti tuoj pradeda šaukti, 
' jog užkerta kelią jų dar- 
ibams. Širdis verda krau
juose, nes kas valandą rodos 

; matau kankintinius, kurių 
kupini kalėjimai prikimšti, 
tai musų nekalčiausi vaiki- 
nėliai, geriausi kovotojai!

* **
Idėja, pirmynžanga — ke

lia augštyn, o duona—trau
kia žemyn,—varo prie mede- 
giško darbo. Vien tik sva
jonėmis negalime padangė
mis lakstyti, negalime pasi- 

; sotinti, — organizmas reika
lauja maisto, o jo be darbo 
niekur negausi. Visokiu už
siėmimų galima stengties vi- 

' suomenei patarnauti, o tai 
juk ir yra didžiausia idėja 
buri visuomenei naudingu! 
Bet to nepadarysi neišlavi- 

inęs savo proto ir širdies! Tai
gi susiriša viskas į krūvą: 
lavintis, darbuotis, visuome
nei nešti naudą ir užganėdin
ti savo širdį. Kur suvargę, 
suspausti, alkani žmonės, te
nai id ėja kur ne-kur težipte- 
li; progresas ant vietos sto
vi. Žodžiu,—pavalgius vis
kas gerai. Taip yra su ša
limis, tautomis, šeimynomis 
ir pavieniais žmonėmis.

A. Žymontas.

jams? Kame jiems tyras pa- nių turi žūti, kol išsiplėtoja, 
(vasario oras?

Pas mus visi prislėgti, bi
jo išsižioti, ant galo ir už
ginta teisybę minėti. Iš 
Amerikos galite atvirai ir 

i drąsiai išmėtinėti valdžios 
šunybes; nekaltų žmonių 
kankinimus. Skaitančioji 

i dalis žmonių pamatys, jog 
žmonės netyli, mato savo 
skriaudas, sako teisybę val
džiai į akis. Dabar gera pro
ga, geras laikas protestuoti, 
rašyti, pasirodyti spėka ga
linti kas valandą stoti ir gin- 

: ti savo tiesas. Jums bepi
gu; netaiko į jus karabinas 
ar durtuvas už mažiausį pa
sipriešinimą. Mums bėda: 
užčiauptos lupos, užsmaug
tos gerklės, o drąsesniems 
kartuvės. * **

Pas mus vėl subruzdo ra
šyti ir kalbėti apie rinkimus 
į durną. Bet valdžia tuo tar
pu siunta: šaudo, karia, Si
biran varo, į tvirtoves kem
ša; prakilnesnius blaško į vi
sas puses, kad tik nepakliū
tų į durną. Bet mums rodo
si, kad nieko nepadarys, ne
įstengs surinkti į durną vien 
tik valdžios šalininkus, įeis 
ir žmonių šalininkų ir vėl bus 
barniai, vėl rašinės į laikraš
čius kalbas atstovų, o męs 
skursime kaip skurdę.* **Visi žinome, jog socijalis- 
tų idėja puikiausia; laimingi 
bus tie, kurie sulauks socija
lizmo! Gal nesulauks ne vie
nas musų laikų žmogus, bet 
laimingi bus tie, kurie gims 
socijalizmo laikuose! Jau ne- 

I kuris laikas praslinko, kaip 
liaudis veržiasi prie socija
lizmo! Tokia idėja ne taip 
greit įvykdoma. Ant klau
simo: ką iki šiol davė socija- 
ilizmas? Trumpai

I

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

----- —
“V. Ž.” merdėjo, merdė- 

jo, ant galo ir užsimerkė,— 
gaila! Nors mažas laikraš
tukas, bet visgi buvo dien
raštis; dabar likome be jo
kio. “Ukin.” irgi silpnutis, 
kaip ir nedrąsus, nusigandęs 
bijo talpinti kiek drąsesnius 
straipsnius. “Sk.” vėl blo
gai eina; per savo atvirumą, 
tankus numeris konfiskuo- 

■ jamas. Ir taip, kur trumpa, 
ten trūksta. Nebeturime 
nei ko pasiskaityti; per są
vaitę lauksi krasos, pareina 
—tuščia. Ir buk tu žmogus 
gudrus gyvendamas kaip 
maiše. Visas žinias semia
me iš gudiškų laikraščių, tik 
negerai, nevisi moka skai
tyti.

Pavasaris. Oras puikus, 
medžiai žaliuoja, paukščiai 
visokiais balsais čiulba. Šian
dien pas mus 1 gegužės, dar
bininkų šventė; puikus rytas 
išaušo, malonu kvėpuoti kve
piančiu oru! Bet sykiu šir
dį suspaudžia mintis, jog 
šiandien gal kur po miestus 
pasilies darbininkų kraujas 
nuo kazokų kančiukų ir kar
dų. Jei darbininkai pano
rės pakelti galvas augštvn, 
vėl slėgs juos valdžios kul
kos, kančiukai ir kardai. 
Taip jau pripratome prie1 
kraujo kvapo, jog ir gryniau- 
siame ore jauti tą kvapą ir 
matai žaizdas. O kas duos 
grynu oru pakvėpuoti kalėji
muose sukimštiems? Arba 
velkamiems vagonais į šiau
rę musų broliams kovoto- į

Įima at
sakyti. Pagimdė kliasų ko- 

Į va; aiškiai parodė skirtumą 
■ tarp darbininko ir darbda
vio; parodė darbininkų 

l skriaudą, vargus, badą, aša
ras ir nekaltai pralietą krau- 

į ją. Kiekviena prakilnesnė 
idėja turi pereiti per kruvi
nas kovas ir daugybės žmo-

I

I
I
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Štai jus matot tris rankas. Apačioj jus pažinsit kietai sugniaužtą darbininko kumštį; ant 
viršaus—suvytusią raštininko ranką; bet įspėkit, kas tai per ranka viduryje!— Tai ranka 
dvasiškijos. Ką pirmos dvi sutveria, tą ji traukia prie savęs. Pagalvokit, ar ji reikalinga?
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

—Sveikas-gvvas,
—Da krutu; o kaip tau ei

nasi, tėve?
—Tu žinai, kad tėvui nie

kad blogai neina.
—Tai smagu man girdėt.
—Na, o kaip su motery 

klausimu, vaike?
—Gerai, tėve, papasakosiu 

tau, kaip tą klausimą aiški
na mokyti žmonės.

—Tik nekalbėk bedieviš
kai; mokyti žmonės visi 
dieviai.

—Pasakyk man, tėve, 
ko žmogus gyvena?

—Tu kalbėk man apie 
teris.

be-

dėl

mo-

—Apie jas aš ir kalbėsiu, 
bet noriu pradėt nuo žmo
gaus gyvenimo.

■
—O ką aš galiu žinot, dėl 

ko žmogus gyvena? Aš ne 
kunigas.

—Tą męs galim išrišti tei- ■ 
singiau, negu kunigas. Žmo
gus gyvena dėl to, kad jis 
tikisi sulaukti kokią tai lai
mę. Ta viltis ir pririša jį 
prie gyvenimo. Jis blaškosi 
iš vienos vietos į kitą, jieško 
sau geresnio kampelio, kur 
lengviau ir linksmiau gali
ma gyvent. Bet kur tik jis 
nepasisuks, visur jį sutinka 
tas pats vargas. Pažiurėjus 
i J° gyvenimą, pamatai dau
giau ašarų, negu džiaugsmo; 
daugiau vargo, negu laimės. 
Bet jis tvirtai tiki, kad to
liau bus geriau. Ir taip jam 
besiplakant prisieina užmerk
ti akis...

—Kalbėk, vaike, apie mo
teris.

—Žmonės ilgai gyvenimą 
tyrinėjo ir galų gale priėjo 
prie persitikrinimo, kad gy
venimo laimė priklauso nuo 
pačių žmonių. Žmonės gali 
jieškot jos per čielus amžius, 
o jei nesirūpins gyvenimo 
pagerinimu, jos niekad nesu
ras. O kad pagerinti gyve
nimą, reikia turėt išlavintą 
draugiją. Priėjus prie išla
vinimo draugijos, visųpir- 
miausiai męs ir susiduriam 
su moterų klausimu, nes mo
teris yra tos draugijos auk
lėtoja. Jeigu tu suprasi, jog 

■ nemokyta moteris negali iš
auklėti protingo kūdikio, ne
gali jam įkvėpti noro prie 
mokslo, tai nebusi priešin
gas, kad moteriškei priklau-

so netik lygios su vyrais tie
sos, bet kad jai priklauso da 
didesnės.

—Ne, Maike, su tuo aš 
niekad nesutiksiu! Bobai 
kitokio mokslo nereikia, kaip 
tik gerai išvirti kopūstus ir 
pečių nušveist...

—Klysti, tėve!
—Palauk, palauk, da aš 

nepabaigiau. Jeigu moteris 
bus daugiau už vyrą moky
ta, tai ji norės būti ir dak
taru, ir kunigu, ir guberna
torium, ir galų gale da Ame
rikos prezidentą išrinks bo
bą. O ar tu žinai, kas iš to 
išeitų?... Vyrai turėtų tik 
vaikus augint ir grindis maz- 
got.

—Gali būt, kad ateitije tė
vams vaikų visai nereikės 
augint, o bus tam tikros vi
suomenės įstaigos.

—Palauk, vaike, aš 
čia tave sukritikuosiu, 
vaikai bus auginami 
tikrose visuomenės įstaigose, 
tai kam da moterims moks
las? Jų vaikus išmokys kiti.

— Keistas tu žmogus, tė
ve. Argi tu manai, kad mok
slas reikalingas vien tik vai
kų auginimui? Jeigu jau 
taip butų, tai vyrams jo vi
sai nereikėtų. Mokslas rei
kalingas daugiausiai pažini
mui gyvenimo. Jį turi pa
žinti taip moterįs, kaip ir vy
rai. Kada visa draugija 
žinos, iš kur plaukia jos var
gai, tuomet tik bus galima 
prašalint jų priežastį ir tuo
met tik bus galima kalbėti 
apie gyvenimo pagerimą.

— Aš, vaike, priešingas. 
Bobos gyvenimo nepagerins. 
Aš galiu tą darodyt. Daleis- 
kime, pavyzdžiui, kad aš tu
riu pačią ir męs abudu pri
klausom prie S. L. A. Atėjus 
viršininkų rinkimams, aš va- 
rausi ant prezidento. Bet antida gyvuliškiems (kurie kiek- 
to paties urėdo varosi ir ki
tas kandidatas, daleiskime, 
Stumbrių Kazys, kuris ant 
S. L. A. prezidento visai ne
tinka. Bet mano pati bal
suos už jį, nes jis yra jaunas 
ir gražus vaikinas. O tas 
gali musų tautišką organiza
ciją privest prie suirutės.

—Todėl reikia stengtis pa
čiai įtikti, kad ji už kitą ne
balsuotų.

—Kaip tu, vaike, apsivesi, 
tai matysi, ar galima bobai 
įtikti, ar ne.

tuoj
Jei

tam

Kelios kultūriško nupuoli- lietuvių tarpo visai mažai, 
mo priežastis.

* III.
Kas yra istorija? Istorija 

yra mokslas apie žmogaus 
darbą linkui savęs ir linkui jį 
apsupančios gamtos. Visi tie 
periodai, kada žmogus ne- 
nuoalsiai triūsė savo fiziškų 
ir dvasiškų jėgų išvystymui, 
kada jis triūsė apie jam pri
einamą gamtą,—visi tie pe
riodai atsižymi kultūros pa
kilimu: daila, išradimais, iš
tyrimais, turtu ir t.t. Kaip 
tik kokia tauta atsiduodavo 
tingėjimui ir likdavo akla 
vergia visų gamtiškų instink
tų, tuoj kultūra ten puolė 
žemyn. Pavyzdį duoda se
novėj ištvirkęs Rymas ir į 
puikybę pasikėlę Atėnai. 
Nors tų dviejų miestų (tei
singiau sakant, šalių) kultū
ra buvo pakilus augštai, ačiū 
nenuoalsiam piliečių darbui, 
bet aptingimas ir pasileidi
mas viską nupuldė.

Jei žmogus būti} visuomet 
pasidavęs savo prigimtam 
gyvuliškumui, jis jau seniai 
butų iš pasaulio išnykęs arba 
neikiek nesiskirtų nuo kitų 
gyvulių, jei bent savo pavir
šutine išvaizda. Žmonės per 
amžius triūsė linkui gamtos 
ir linkui savęs išvystymo. 
Tas triūsas padarė žmogų 
viešpačiu visų kitų gyvūnų. 
Kultūros darbas nėra atlie
kamas umu laiku ir negali 
būti užbaigtas,—jis yra nuo
latinis ir neturi pabaigos, 

i Žmogus, stodamas prie 
kultūros darbo, privalo turėt 
kitiems nekenekiančią laisvę, 
jei norima, kad jo darbas bu
tų mažiau ar daugiau nuose
klus. Bet tuo pačiu laiku 
jis privalo pats save atiduot 
tūlai nelaisvei, kuri yra būti- kl‘ems žmonėms, 
nai reikalinga jo paties išvy
stymui. Žmogaus instinktai 
yra labai artimi kitų gyvūnų 
instinktams: jam kur-kas 
maloniau patingėt, su drau
gais praleist laiką, negu per 
valandas sėdėti prie knygos 
ir varginti savo smegenis, 
negu šimtus sykių tėmyt į 
gamtos dalykus ir jieškot at
sakymo ant visokių apsireiš
kimų ir ypatybių. Mokinys 
lanko mokyklą tik todėl, kad 

■ tėvai ar valdžia jį verčia, ar- 
' ba todėl, kad jis jau suprato 
reališką veikmę kultūriško 
darbo ir pats save pašventė __ 
tūlai nelaisvei, kuri reikalin- rizavimui reikalingos nelais- 
ga yra dėl jo dvasiškų ir fi- v-s 
ziškų jėgų tobulinimo.

Amerikos lietuviai turi pil- Mandagumas kalboj, paši
ną laisvę kultūriško darbo elgimuose yra pamatiniu į- 
veikimui, bet labai menka statymu draugijinio gyveni- 
dalis yra tokių, kurie pašvęs- mo, o to tai mandagumo pas 
tų save nelaisvei, reikalingai lietuvius didžiausia stoka, 
savęs pačių kulturizavimui. Žinoma, mandagumas turi 
Visgi pirma pats save turi savo šaknis: jis išauga iš kul- 
žmogus ištobulinti, kad galė
tum lygiame laipsnyj veikt 
ant gamtos. Didžioji lietu
vių dalis prielankiai pasiduo-

buvo 
lietu- 
taip- 
Ma- 

arba
I

Manyta buvo, kad jie lankys 
savasias, su tuo tikslu 
atidaryta vienur-kitur 
viškos mokyklos. Jos 
gi tuščiomis pasirodė, 
ryti lietuvį mokykloj
laikraštį jo namuose — tai 
naujiena, bet visai nenaujie- 
na girdėti lietuvį blevizgo- 
jant visa burna, taip kad ki
tam koktu klausytis, nenau- 
jiena matyt lietuvius besipe
šant arba besiglaudžiant prie 
mielaširdingo stulpo, kuris 
išgelbsti ne vieną girtuoklio 
galvą nuo sukulinio. Ką dar 
kalbėti apie ką augštesnį, kad 
daugelis lietuviu pragyvena 
Amerikos miestuose po kelis 
metus, o gatve neišmoksta 
atsakančiai eiti arba elgtis 
ant jos. Vadinasi, jie dar ir 
to nepripažįsta, kas juos pa
čius puoštų ir nesuteiktų vai
kams progos sniegais mėtyt. 
O ką bekalbėt apie baubimus, 
rėksmus ir visokių armonikų 
tąsimus namie. Juk dauge
lis svetimtaučių turi bėgt iš 
lietuviais apgyventų vietų 
arba stengiasi neįleist lietu
vį į geresnių žmonių apgy
ventus namus. Tos visos ne
lemtos nemuzikantų muzi
kos, nedainininku dainos, 
trankimosi, girtybė ir apsi
leidimas sodina visą tautą 
ant sarmatos suolo svetim
taučių akyse. Kultūriškoji 
lietuvių tautos mažuma turi 
panešti tą pačią panieką, ko
kios užsitarnauja didžiuma, 
duodama pilną laisvę savo 
gvvuliškiems instinktams ir 
nesistengdama jų neikiek 
kulturizuot.

dagumą augštai išsivysčiu
siais žmonėmis.

Lietuviški vaikai Ameri
koj gėdijasi savo kalbos ir 
bėga nuo savo tautos tik to
dėl, kad nesupranta tos kal
bos turto ir gėdijasi lietuviš
kų pasielgimų, iš kurių net 
maži svetimtaučių kūdikiai 
juokiasi. Lietuviškas vai
kas tankiausiai tik blevyzgas 
ir biaurius žodžius girdi savo 
tėvų namuose, jam tankiai 
lietuviško rašto nėra prisiėję 
matyt. Na ir mano sau vai
kas, kad lietuviška kalba tik monQ, parpuolė ant gatvės 

kraujais apsipylęs.
Daugiausiai drąsos toj ko- 

glaudžiasi VOJ parodė streikierės-mote-

riaus, būtent, kelinių darbi
ninkai). Nuėjo streikieriai 
iki Canalport avė. kampo ir 
grįžo atgal. Policija to jau 
laukė, ir lazdos tuoj pradėjo 
lakstyti ant nekaltos minios 
galvy.

Muse su tokia brutališku- 
mu, kad, kasžin, ar Rusijos 
policija geriau “atsižymėtų”.

Ant vietos keli tapo sua
reštuoti. Vieną po mano a- 
kiy policistai ir keli slaptieji 
pinkertonai taip sumušė, kad 
nelaimingasis, pražudęs są-

I 
keikimui tinka, kad gražių 
žodžių, dailių sakinių joje vi
sai nėra. Jis ir 
prie tos tautos, kurios raš
tus jam teko skaityt, kur 
randasi nemažai dailios kai- ta-tuom tarpu nežinia, 
bos. Be to jis nemato tokių Kitame Kel. - num. parašy- 
nešvariu pasielgimų tarp siu paėjau. 
nosios tautos, kaip pas ne
toli visada girtus savo tė
vus ir kaimynus. Priežas
tis pačios lietuvystės nyki
mo tarp čia augusiųjų lietu
viškų vaikų, man matos, yra College galima imti komer- 
ta, kad lietuviai nemanda- cijos, tiesų ir technikos kur

sus, mokytis angliškos, vo
kiškos, lotyniškos ir kt. kal
bų. Bet tiesų, išskiriant 
“commercial law,” pirmus 
metus čia mokys tik vaka
rais. Technikos dienomis

rįs;—garbe joms!
Kiek suareštuota ir sužeis-

Neturtingų moksleivių 
atydai.

Logan Square Business

Tie žmonės, kurie duoda 
savo instinktams pilną lais
vę, neša nelaisvę kulturiš- 
_____ ____ ___  Kiekvie
nas tautos rašėjas privalo 
nupeikt tokį apsireiškimą 
savo tautoj. Žmonės priva
lo būt darbščiais linkui sa
vęs ir apsupančios gamtos, 
tiktai tuomi jie tvers vis to
lesnį istorijos puslapį, nes 
tunojimas ant vietos veda 
prie supuvimo, prie regreso. 
Lietuviai perdaug darbštus 
dirbtuvėse kapitalisto nau
dai lieka perdaug tingiais 
pasidarbuot savo jėgų išto
bulinimui, savęs aprašymui. 
Jie perdaug nuolankus prieš 
visokius perdėtinius, bet ant 
savęs neišdrįsta uždėt kultu-

turos, iš mokslo. Be man
dagumo kalboj ir pasielgi
muose męs negalime turėt 
susirinkimų, kur giliai galė
tume svarstyt įvairius daly
kus, be mandagumo męs ne
teksime draugu, ant kuriy 
kultūra palikus yra savo 
veikmę, be mandagumo bu
sime paniekinti ir išjuokti 
visy kulturišky tauty. Kiek
vieno lietuvio elementarišku 
įstatymu turi būt, jei jis pa
siryžo toliau eit kultūros ke-

. vienam žmogui nėra svetimi) 
instinktams, kurie apsireiš
kia muštynėse, girtybėj, ble- 
vizgose, paleistuvystėj, dva
siškame ir naminiame apsi
leidime. Skaitymas rašty y- 
ra atsidavimas tūlai nelais
vei dėl žinojimo, dėl savęs 
tobulinimo. Kiek-gi atrasi
me skaitančių iš 500 tukstan- liais, būt mandagiu, tuomet 
čių suviršum Amerikos lietu- męs visi galėsime be blevyz- 
vių? Tikiuos, nedaugiau, kaip gų ir peštynių pasidalyt vie
la tukstančiy, o gal ir ma- ni su kitais savo nuomonė- 
žiau. Vietinių (nors ir vaka- mis, žinojimais. Ir kitos 
riniy) mokykly lankytojų iš tautos pripažįs mus už man-

giai ir nešvariai elgiasi ir 
kalba, o taipgi perdaug gir
tuokliauja. Tie žmonės, ku
rie užlaiko karčemas ir kvie
čia pas savąjį eit girtuok- 
liaut, tankiai vadinasi patri- 
jotais (o tokių daugiausiai irgi niekas nesimokina. Šita 
Amerikoj męs turime nelai- mokykla yra visai nauja ir 
mę turėt). Jie gerokai prisi- studentų turi nedaug. Ren- 
deda prie lietuvystės naiki- gįamos perkelt ją į kitą na- 
nimo, vienok nė dolerio ne- mą ir įvesti da naujus sky- 
prideda lietuviškų raštų iš- rius. Už dienos kursus rei- 
leidimui, kurie tik dar ir pa- kia mokėti $10 į mėnesį, o 
laiko lietuvystę, kokių ten nakties (trįs vakarai į savai-.

tę) S5; kas mokinasi tiesų 
—$7.50. Bet svarba tame,* 

: kad nuo beturčių studentų, 
kurie mokinasi dienomis, ne
ima už mokslą nė vieno cen
to, pakol depabaigia kurso, 

Žemiau paduota lentelė pa- ir negauna gerai apmokamo 
rodo, ant kiek pabrango pra- užsiėmimo. Vietų pajieško 
gyvenimas nuo 1907 m. 15 ir kaip kurį dar nepabaigusį 
d* spalių iki 15 d. spalių šių kursą išleidžia dirbti, o pa-

pakraipų jie nebūty.
A. Antonov.

l
Ant kiek pabrango pra

gyvenimas.

kursą išleidžia dirbti, o pa
baigti mokyties leidžia vaka
rais.

Ar nebūtų naudinga, kad 
neturtingi lietuviai, kurie 
trokšta mokytis tiesų, pir
miausia^ čia gerai įšmoktų 
kokį nors užsiėmimą, angliš
ką kalbą, kurie nemoka, eitų 
padirbėti, kad užsimokėti už 
mokslą ir gautų praktiką, o 
“paskui” įstotų į kitą mo
kyklą. Juk nepabėgs Val- 
paraiso universitetas.

Aš manau, kad paskui bu
tų-galima lengviau užsidirb
ti sau pragyvenimui, o gal 
da ir už mokslą užmokėti.

Męs, nekurios merginos, 
tik dėlto ir mokinamės ko
mercijos kursus, kad besi- 
mokydamos toliau galėtu
mėm užsidirbti liuosose nuo 
mokslo valandose ant pragy
venimo ir mokslo.

.. . Lietuvių čia daugiau nėra,
Chicago, lo d. spalio.— A- a> vjena jeį kas noretų 

pie 3-cią valandą po piety daugiau dasižinoti, rašykite 
Chicagos policijai buvo lem- 1Bkai 0 kas norite>" H. 
ta “atsižymėti ramiu begin- te iietuviškai, kolegi- 
kliy zmomy kraujo praliejo I jos principalas man

laišką, o aš atsakysiu lietu
viškai. įdėdami krasos žen
klelį ant atsakymo, rašykite 

. šiuo antrašu:
Logan Sq. Business College, 

2328 Milwaukee Avė., 
Chicago, III.

“pareigas”.

metų.

11 svar. kiaulienos.............
1907 m
S . 14

1910
3 .35

1 tauku ................... .10 .18
1 gat. kump. __ _ .20 .30
1 kvorta pieno ................... .05 .09
1 s>. dėsnį......................... .10 .18
lt rump s eak'o .... .30 .44
1 .. makaronų ............. .10 .10
1 kvorta spalgenų .............. .08 .'10
1 maišelis tntltų................ -75 1.05
« citrinos ............................. .10 . 15
9 sv. kuTpto .................. 1.08 1.9S

.. jautienos.................. .53 1.09
5 .. cukraus.................... 25 .30

.. ruk. kumpio .......... .64 1 20
1 .. sviesto....................... .25 35
3 .. kiaulienos steak’o. .20 .46
12 kiaušinių......................... .25 .30
4 sv kiaulinio kepsnio .. .36 .88
1 šluota .............................. .25 .50
1 sv. jaknų....................... .08 .10
1 , lašinių....................... .08 .18
2 ,. kauliukų ................. .14 .30
2 „ avienos .................... .30 .50;

,. vištos ........................ .93 1.55

«7 31 $12.63

Policija pildo savo

mu.
Buvęs tos regyklos liudi

ninku, pranešiu nors trum
pai atsitikimo priežastis. 
Hart Shafter Marx rubsiu- 
viy kompanijos darbininkai- 
streikieriai minėtos dienos 
popietyje ėjo sau 'ramiai 
Halsted gatve pro dirbtuvę, 
duodami tuo ženklą kitiems 
ir kviesdami juos prie strei
ko. Mat, manoma buvo su
rengti visuotiną streiką (kol- 
kas streikuoja tik vieno sky-

Kiek yra kėpių?
—Mama, kiek yra kėpių ?- 

paklausė mažoji Onytė.
—Viena, Kodėl tu klausi? 
—Aš mačiau, kad numirė

lius veža j visas puses.
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Iš “kalinio užrašu knygų' s."

Ir tave niekins, Į veidą spiaus... išrū
dys tave nuogą, kapos botagais ir pins 
erškėčius aplink tavo galvą. Ilgi, aštrys 
digliai smeigsi? į tavo kaktą ir dideli la
šai kraujo tekės per veidą... Grąsinan- 
čios kumščios, išjuokimai ir žemės galiu- 
ny keiksmai apsups tave iš visy pusiu. 
Kur tik pasikreips tavo akis, visur prie
šai. Bet tu tvirtas šaltai stovėsi.

Tavo sielą apims skausmy liepsnos ir 
tave perims pasibiaurėjimas matant mil
žinišką minią kerštingai sukąstais danti
mis, atraitytoms rankovėms ir pakeltomis 
rankomis... Jie visi su ilgėsiu lauks tavo 
mirties. Jie džiaugsis matydami tave 
mirštant. Aštrys šauksmai draskys tavo 
ausis: mirtis piktadariui! Bet skausme ne
pasijudins tavo lupos, nė ašaros iš akiy 
neišsispaus, nė rankos, nė balsas nepakils 
prieš juos. Nesužeistas, drąsus tu mesi 
žvilgį per tą minią ir stovėdamas mąstysi: 
4‘Jie žino, ką daro. Nes vergija yra jy 
gyvenimo pamatas, o jy gyvenimo tiks
las: maitinkis savo artimy žmoniy triusu. 
Jy švenčiausis įstatymas: “Mirti tam, ku
ris ėjo į kovą už laisvę.”

Ir tada ištrauks tave iš gyvenimo ir 
draugijos, kaip plėšikas ištraukia motinai 
iš glėbio kūdikį, kaip vanagas iš lizdo 
paukštelį, ir įmes tave tarp akmeniniy sie- 
ny, kur visi vartai, kurie veda į gyveni
mą, draugiją; kurie veda prie darbo,gam
tos, saulės, prie tavo kovos sapny ir idea- 
ly,—bus užrakinti ir apsupti tamsa. Nė 
gyvy žmonių tu ten nebematysi, nė sau
lutė nebepasirodys, nė mėlynasis dangus 
nebešypsosis, nė pavasario gėleliu žiedai, 
nė paukšteliy čiulbesiai tavęs nebelinks- 
mįs. Ir kada gojaliuose beržai palinkda
mi savo viršūnes sveikins tave, tarsi myli
moji mergaitė—tu nematysi. Bet tavo 
darbas, tavo prakilnasis darbas, tarsi liep- 
snot-liepsnosis... Veltui tu ilgėsies lais
vės, veltui norėsi būt tarp draugu ant ko
vos lauko, veltui ilgėsies saulutės ir pava
sario grožybiy, mylimos mergaitės pabu
čiavimo, dainy ir meilės, - nėra nė vieno 
kelio iš ten sugrįžimui, nebiliai kalėjimo 
vartai nebeatsivers. Prie jy stovi žmog- 
žudis. Jis išvedęs tave nakties laike, ka
da neapsakoma tamsa apkloja žemę ir ne- 

. besimato mirgančiy žvaigždeliy, kada mė
nulio sidabriniai spinduliai neprasimuša 
pro tamsius debesius,—tada jis atliks sa
vo užduotį. Ir tu šaltai, lengvais žings
niais eisi prie mirties. Tu žinai, kad ko
va reikalauja aukų, didi žmonijos išsiliuo- ' 
savimo kova... Tu žinai tą. Tu žinai sa- i 
vo kelią. Vienok eisi, kur viešpatauja 
skurdas ir vargai, kur auksas apkala žmo- 
gy vergijos pančiais. Bet tu didžiu balsu 
šauksi į kovą kenčiančią žmoniją, drąsiai 
stosi į kovotojy eiles ir narsiai be perstojo 
kovosi. Visi gyvenimo džiaugsmai, visa 
tavo laimė bus kova, tu pasišvęsi ir prigu
lėsi jai. Nė panieka, nė kančios, nė kalė
jimas, nė mirtis tavęs neatgrąsins.

Nes tu žinai—jog bus pergalė. Tu 
žinai, kad tūkstančiai ir vėl tūkstančiai 
eina tavo keliu. Tu žinai, kad tai yra vi- į 
sudidžiausia kova, kokios žmogus da nėra 
prigyvenęs, o ta kova atneš žmogui galu
tinį išsiliuosavimą. Be tos kovos tavo gy
venimas nebūty gyvenimu, nes tu pats esi 
.dalelė kovos.

Sulietuvino Barabošius.

Saulė skaisti kad žibėjo,
Kad sidabro rasa krito,—
Jausmo dainos čia skambėjo.

Bet... dabar viskas pražuvo... 
Rustus vėjai draskos, kaukia...
Rodos nieko nė nebuvo, —
Laikas,—ak kaip greit jis plaukiai...

II.
Suskambėjo kankliy stygos,
Suskambėjo sidabrinės...
Plaukia raudos liūdnos, ilgos,
Atminimu pinas’ pinės...

Kūdikystės seni metai— 
Praeities sparnai juos dengia...
Atminimų aug verpetai... 
Laiks be atvangos vis žengia.—

Ryty šalnos... kojos basos...
Sunki, nešvari rudinė... 
Nuolatinės ruščios grąsos—
Tai paguoda tolaikinėl...

III.
Suskambėjo kankliy stygos, 
Suskambėjo sidabrinės...
Plaukia aidas liudnas-griaudus
Į platybes begalines...

Žmoniy širdįs rūsčios, šaltos...
Nieko gero jos neduoda...-
Nors iš viršaus jos ir baltos,
Bet viduj ten tamsu-juoda...

Viens ant antro lipa, keikia, 
Purvai tyška... kumsčias maino...
Rodos jiems tik to tereikia.— 
Rodo rūsty veidą Kaino...

Purvai vieni... liūdna, griaudu...
Ant mirties viskas atrodo...
Širdį skausmas drasko-spaudžia—
Retai saulė pasirodo...

Suskambėjo kankliy stygos, 
Suskambėjo sidabrinės... 
Lekia, žyva liūdnas aidas, 
Gesta raudos paskutinės.... 
17-IX—10. S. Strazdas.

GĖLES.

Kaip puikiai man gėlės žydėjo, 
Bet man ant jy žiūrint skaudėjo, 
Skaudėjo širdelę, kad jasias, 
Puikiausias, malonias, gražiąsias 
Atpūtęs vėjalis šiaurusis, 
Rūstokas rudens tas žiaurusis 
Aštriai supurtė naikindams 
Išrovė iš krumy beskindams 
Ir nešė jas, nešė į tolį, 
O man gi paliko tik molį. 
Sakykit, dėlko taip ištiko? 
Likimas gal taip man priliko. 
Užiuodams vėjalis sau skrido, 
Draugystėj žiedų jis išvydo 
Esybes, gal būt, ką žydėjo, 
Ir joms ant jy ranky sudėjo 
Tas gėles; o žiedai naikinąs, 
Apmiršta, nes jaunas vaikinas 
Mokytas laikyt jy nemoka... 
(Užbaigsiu, nes žodžiy man stoka).

Daili Mergina

RUDUO.

Suskambėjo Kanklių 
Stygos.

Fragmentas. 
I.

Suskambėjo kankliy stygos, 
Suskambėjo sidabrinės... 
Skamba raudos, skamba ilgos— 
Slenka liūdnos begalinės...

Skęsta, žysta liūdnas aidas
Tarpe giriy šimtmetinių;
Rasa prausias žemės veidas—
Kiek čia dėjy paslaptiniy!

Kiek svajoniy, kiek auksiniy 
Čia perleista—pergyventa! 
Meilės dieriy pirmutiniy...
Kiek čia dvasiai maisto lemta!

Ruduo šaltas jau atėjo,
Naktis ilgos prasidėjo,

Dienos trumpos, ukanuotos,
Tamsios, šaltos ir miglotos. 

Visur vėjas liūdnai gaudžia, 
Lyg apmirus gamta snaudžia...

Juodi debesįs jau kįla.
Ir nuo pievy kvietkos dįla; 

Jau nuvyto jos darželij, 
Krinta lapai nuo medeliy—

Šalta šalna joms užkenkė,
Šviesios saulės nebetenka. 

Šiaurės vėjas pučia šaltas, 
Gėlės mėlynos ar baltos—

Visos gula į purvyną,
Žiemai patalą gamina...

Taip ir tau bus, jaunuomene, 
Kuri žydi da šiandieną—

Laikas permainys kiekvieną,
Kaip tas kvietkas šalta žiema.

J. Stelmokas.

Šitas paveikslėlis parodo, kaip Amerikos milijonierius mėto dolerius, o juodi nakti
niai paukščiai juos gaudo. Tie doleriai yra uždirbti darbininky, kurie tankiai neturi nė 
duonos. Tai gyvas paveikslėlis kapitalistiško surėdymo, kurį taip uoliai gina mysy 
“dvasiški tėvialiai”.

x I e o •Paj ieškojimai
Pajieškau Jono Jonio. Paeina iš Vii 

niaus gub.. Trakų pav.. Aleksandrov- 
skos vol.. Daugu miestelio. Jis apvogęs 
žmogų pabėgo iš So. Bostono 20 birželio, 
palikdamas visą šeimyną dideliam varge. 
Minėtas Jonis 23 m. amžiaus, nedidelio 
ūgio, geltonų plaukų, rauplėtas, be ūsų 
ir kuprotas. Kur jis dabar gyvena, ne
turime jokių žinių. Todėl meldžiame vi
sų gerbiamųjų lietuvių, jeigu patėmysi- 
te kur nors tokį vyra, malonėsite 
žinia šiuo adresu:

Marijona Jonienė.
42 Sil verst.. So. Boston.

duoti

fet- 
Mass.

Pajieškau savo brolio Motiejaus Vil- 
kišiaus. paeina iš Vilniausgub.. Trakų 
pav., Olkininkų valsčiaus. Tiltų kaimo; 
5 metai Amerikoj: gyveno Reading. Pa. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsišauk
ti ant šio adreso:

Stanislovas Vilkišius
79 W. Second st.. So. Boston. Mass.

Pajieškau Igno Virkiečio. kuris gyve
na Francuzijoj, rodos, kad Paryžiuje, 
bet nežinau jo adreso, todėl busiu labai 
dėkingas, jei kas man apie jį praneš.

Vladas Virkietis,
295 Bolton st.. So. Boston. Mass.

Pajieškau draugo Petro Šen u tos. Vil
niaus gub.. Trakų pav., Butrimonių gmi- 
no. Kėdainių kaimo. Jis pats ar kas apie 
jį žino, teiksitės pranešti šiuo adresu: 

Petras Revynskas.
622 F.lectric st.. Scranton. Pa.

Pajieškau savo draugo DominikoSker- 
kos ir Jono Klimo, pirmasis paeina iš 
Kauno gub.. Saulių pavieto. Triškių pa
rapijos. Kairiškių sodos, antras paeina 
iš Viekšnių parapijos, Sovaičių sodos. 
Turiu svarbu reikale iš TJetnvos. Jie pa
tys ar kas apie juos žino, teiksis pranešti 
šiuo adresu:

Antanas Kontvainis.
P. O. Box 190. Lewiston, Me.

Pajieškau Kazimiero Venckaus; paei
na iš Kauno gub., Telšių pav., Alsėdžių 
parapijos. Žvirblaičių sodos. Pirmiau ji
sai gyveno Cambridge. Mass., o dabar 
nežinau, kur jisai randasi. Jeigu kas 
apie jį žino, arba jisai pats, teiksitės at
sišaukti šiuo adresu;

S. Gedvilas.
14 Coburn st.. Rrockton, Mass.

Dr-ste Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III. 
ADMINISTRACIJA:

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

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

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

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

Kasierius F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st. 1

Pirmas Metinis Darbo žmones!
PLATINKITE “KELEIVĮ

I
 Rengia Dr-ste Lietuviška Tautiška Tė
vynės Mylėtojų No. 1 Tovvn of Lake.Chi- 
cago. III. Atsibus nedėlioj. 23 Spalio 
(October). J910 m.. COLUMBIA svetai
nėj kampas 48-th ir Paulina sts. Bussu- 
l. ’-uBr. Vargšo drama "Milijonai Van-
' .' J ’ spėkomis L. J. Ratelio, kuris jau
atsižymėjo tarpe Chicagos lietuvių, sta
tydamas svarbius veikalus ir gerai atlik 
damas. Taigi ir ant šio viršmin’to vei
kalo bus gabiausi aktoriai L. J. Ratelio, 
kurie beabejonės ką nors žingeidaus
parodys. Taipgi viršminėta draugystė , 
pasistengs šį vakarą surengti tokiu, ko- ’ 
kio 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.

Komitetas, i

-

Reikalingi Vyrai
Įvairiuose miestuose ir miesteliuose, mo
kanti lietuvišką ir anglišką kalbą, kurie 
norėtu dirbti atliekama nuo savo darbo v *•
laiką. Tai yra labai geras pasiūlymas 
dėl gero žmogaus.

Kreipkitės angliškoj kalboj šiuo ad
resu:

II

M. A. BRENNAN
58 Niles Bldg.. Boston. Mass.

Birutes Vakaras

FA R M A
Su namais ir gyvuliais, taipgi su viso

kiais padarais. —tik imt ir gyvent. Par
siduoda pigiai, prie miestelio Paxton, 
Mass. Pilnesnes žinias gausite, rašyda
mi ant šio adreso:

Jurgis Karpavičia,
Box 75. Paston, Mass.

atsibus Subatoj

29 Spalio (October)
HULL HOUSE TEATRE

Polk ir Halsted gat., Chicago
“Birutės” artistai - mėgėjai pastatys Į 

ant scenos vieną iš geriausių dramatišką, 
keturių veikmių veikalą

“LITVONI AjN AI ”
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare.

Lietuviai ir lietuvės, nepraleiskite 
šios progos ir atsilankykite kuoskaitlin- 
giausiai. o •■Birutės’’ draugija pasistengs 
Jus užganėdinti ir duoti Jums tikrąjį iš I 
scenos meno Ireną ir kuogeriausią naudą.

“Birulės“ skaitlikgas choras padai
nuos keletą puikių da niekur negirdėtų 
dainelių musų kompozitoriaus ir moky
tojaus p. M. PETRAUSKO.

Piogrance «'al\ vauja ir Lietuviškos 
Konse.-r a <>:ij<s mokiniai, kurie dainuos 
solo, pagriež ant smuiko ir tt.
r-C” Kurie nebusite tikrai gailėsitės šio 

vakaro. *^5.
Tikiety Kainos: 25,35, ir 50c.

Parsiduoda
du gražus nameliai, nešanti 83^.00 rau
dos per mėnesį, yra po du tenemc..tu 
kiekviename, su visomis vigadomis. arti 

. vinių ir čeverykų dirbtuvių, arti moky
klos ir strytkario. Prekė £4.000; 81.600 
iš aukšto. Suolą ant 5į nuošimčio. Dėl 
greitesnio pardavimo leidžiama ir už 
81.000. Gera proga. Pasiskubinkit!

ARTHUR SUMNER
86 Green st.. Brockton. Mass.

Skaitykite! Skaitykite!
Alų darykite namie. Aš parduodu šilą 

sekretą vertą 8100.00 už 25c. Jus prage
riate saliune po keletą dolerių kas savai- 
t£, kur jus galite pasidaryt alaus namie- 
jie taippat gero už 25c. ir tą sekretą tu
rėsite ant viso gyvenimo.

Peter Lozowskas.
300 ŠV. Raspberry Alley,

Shenandoah, Pa.

Didžiausia So. Bostone lietu
viška Krautuvė, kuri užlaiko

VYRŲ IR MOTERŲ 
Geriausius Čeverykus

SHOC
T&ntikman

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

233 Broadwaj, So. Boston, Mass.

Reikalaujam Agentu.
Stainelės užgimimo Kristaus arba ati 

daromi paveikslėliai, pavidale altorėlių, 
pargalienti iš Belgijos, labai gražų*. Gra- 

I ži Kalėiių dovana parsiųsti į Lietuvą ar 
kur kitur giminėms arba pažįstamiems. 
Parsiduoda po 5 ir 25c. pagal didumą ir 
gražumą. Jeigu norėtumėt kurie matyti 
tuos paveikslėlius, malonėkit prisiųsti už 
25c. pačto markių, tad prisiųsim vieno 
gatunko probeles.

Popieros gromatoms rašyti su Kalėdų 
pasveikinimais ir šilkinėms kvietkoms ir 
paveikslu Jezuso, taipgi partrauktos iš 
Belgijos. 2 popieros 25c. Turime taipgi 
visokių gromatų su pasiskaitymais, dai
nelėms ir gražioms kvietkoms. Tuzinas 
25c., 6 tuzinai 81.00.

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

Biblija, t. y. visas šventas raštas seno 
ir naujo testamento, lotyniškomis raidė
mis. puslapių 848 ir 279. viso 1127 pusla
piai. drūtais skuriniais apdarais, parsi
duoda už $2.00. Agentams duodam ge
ra nuošimtį nuo visokio tavoro.

K. J. INTAS, (?*t 
P. 0. O1 1724, New York, N.



6 KELEIVIS.

Komedija
Prie stalelio pavidale O.

Dalykas dedasi Chicagoj p. Beržinskio 
tautiškam saliune.

Veikiančios ypatos:
Domino Jautis, ser

gąs socijalizmo baime lietu- 
viy prezidentas.

Juoky Bijąs, rimtas 
exredaktorius arba šlicinis 
tautietis.

Jurgi ii Liordas, su
pykęs redaktorius arba kas- 
tai-ai

Burbuliavičius, aug- 
ščiausio intelektuališko išsi
vystymo inteligentas arba 
S.L.A. cenzūros komiteto na
rys.

Senas Dėdė arba niech 
Bog broni redaktorius.

Šikarskis, p. Beržins
kio alnešys.

Natalija, kazoky ata
mano duktė.

Scena I.
Dom. Jautis.—Na, da 

po vieną burgundišką ir pra
dėsime kalbėt apie reikalą... 
Sikarski, penkis burgundiš
kus; tik šaltus!

Juoky Bijąs. — Ačiū, 
man Schlitzą!

Dom. Jautis. — Gerai, 
duok tam ponui Schlitzą, o 
mums keturis burgundiškus.

Senas Dėdė.—Niech 
Bog broni jį su Schlitzu (al
nešys paduoda gėrymus).

Dom. Jautis.—Na,ger
kim. vyrai, už tautą. Urra!

Visi. —Urrra ’. Lai gyvuo
ja Lietuva!

Dom. Jautis. — Dabar 
ponas Burbuliavičius malo
nės paaiškint dalyką, dėl ku
rio męs čia susirinkę esam.

Juokp Bijąs.—Aš įne- 
šu, kad da po Schlitzą išger- 
tume, bus drąsiau.

Senas Dėdė.—Pritariu!
Jurgiy Liordas.—Ga-į 

lime!... (taikos dainuot) Gau- 
deamus igitur... Ot, dabar 
atsiminiau Šveicarijos kal
nus, kur ta Grigaičio išpra
šytoji iš “Aušros” penkde- 
šimtė taip greitai su manim 
atsisveikino, kad ne paspė- 
jau nė pamatyt... Bet. o 
Margareta! Margareta! ka
da aš prisimenu tas valan
das, man ašaros...

Senas Dėdė. — Tamis- 
ta toks sentimentalistas! Pa
liauk, aš senas, mane tas er
zina... Ir mano atsiminimai 
bunda...

Burbuliavičiu s.— 
Well,bet dėdė nemėginai my
lėt, naprzyklad... maskolai- 
čiy. O, kokios jos meilios!

Domino Jautis. — Ką 
čia, vyrai, privatiškus judi- 
nat dalykus. Po šitą taurę 
da ištraukim ir eikim prie 
reikalo...

.Juoky Bijąs (pertrauk
damas).—Bet kalbant tegul

da po vieną Schlitzą atneša!
Visi .—Sutinkam!
Burbuliavičius. — Da

lykas, apie kurį aš turiu 
garbę prieš šį augštą tautos 
tribunolą kalbėt, yra labai 
svarbus. “Tėvynės” redak
torius, ponai, visai ištvirko. 
Štai turiu paskutinį numerį 
“Tėvynės,” kur pasakyta, 
kad Balevičiy reikia suspen
duoti nuo T. M. D. Kas jam 
davė tiesą be cenzūros komi
teto leidimo apie viršininką 
taip rašyti? Prie to da lie
tuviu ir rūsy Dievą jis rašo 
su mažaja “d.” Bet to da 
negana. Jis jau keturis kar
tus buvo apsilankęs “Kelei
vio” redakcijoj, tai gi bičiu- 
liuojasi su socijalistais ir to
kioj dvasioj veda musy orga
ną. Todėl aš įnešu, kad Vi- 
dikas, dabartinis “Tėvynės” 
redaktorius, butu prašalin
tas.

Juok ii Bijąs .—Patvir
tinu! “Tėvynė” dabar visai 
supeizuota... Šikarski, da 
penkis Schlitzus!

Senas Dėdė.—Ale po
nai, “Tėvynė” dabar, pasto
jus Vidikui, paliko visai kitu 
laikraščiu. Suspenduodami 
Vidiką sukelsite prieš save 
ne tik -visas kuopas, bet visi 
protingesni žmonės pava
dins jus bepročiais. O kas 
bus ant Seimo? Atsiminkit, 
kad socijalistai nemiega!... 
Niech Bog broni.

J u o k ii Bijąs.— Yes, 
su socijalistais reikia labai 
atsargiems būt, o prie to da 
ten pat Bostone didžiausis 
ju lizdas...

Dom. Jautis. — Na, 
baigkim Schlitzą.

Juoky Bijąs. — Ail 
right, geras alus, tik gaila, 
kad jį socijalistai daro.

Jurgiy Liordas.—Aš 
taipgi pritariu, kad Vidiką 
nuo “T.” redagavimo praša
lint. Jis ir mane jau įžeidė 
savo “faktais” ant 480 pusi.

Juoky Bijąs. —Yes, 
ir biauriai išpeizavo...

Dom. Jautis .—Ir drą
sus velniškai!

Senas Dėdė. — Vyrai, 
apie tai aš nieko nežinau, bet 
žinau, kad “Tėvvnė” dabar 
redaguojama gerai. Su- 
spenduosit—pakelsit triukš
mą.

Dom. Jautis. — Su
spenduosime visus.

Juoky B i jąs .—Ir aki
nius uždėsime.

Dom. J autis .—Sikar
ski! eik šen... Ponai, ką ger
site?... (pamatęs pro langą 
Laukienę) Ponai, svarby tu
riu reikalą... au revoir! (iš
bėga per duris).

Juoky Bijąs. — (išgė
ręs Schlitzą nuvirsta nuo kė
dės) Ot, peizuoja mys tau
tą... peizuoja... (pradeda 
knarkt.)

Natalija, (su trumpu 
sejonu ir kazokiškais čeba- 
tais moteris. Įėjus puola 
prie Bur. ir kaip vanagas įsi
velia  ̂jam j. plaukus).— Ach 
ty neviemaja dušą! Ja do- 
ma odna grušču, a ty pjan- 
stvujes?!... Dubyna ty!... 
Zivo domoj! Ja tebia po ka- 
zacki proberu. (išveda).

Jurgiy Liordas.— 
Der Teufel soll die Weiber 
haben!

Senas Dėdė. — Niech 
pan Bog broni!...*

(Finis comediae parvae fit.).

Parcė iš Pažvelsio.

Kerštas.
A. :—Girdėjau, kad Kazys 

Ilgakojis nori vest tavo Ma
rijoną. Ar teisybė?

B. :—Yes; ir prezentą nu
pirko.

A. :—Ir tu ją leisi už jo? 
Juk tu jo nekenti!

B. :—Taigi ant keršte aš už 
jo ir leidžiu Marijoną...

Keista liga.
Kariumenės gydytojas ap

žiūrėjęs naujoką klausia:— 
Ar neturi kokiy nors kūno 
nedatekliy?

Naujokas: — Rodos, kad 
turiu... Ar tamista matai va 
kur sienon įkaltą vinį?

Gydytojas:—Matau.
Naujokas:—Na, matote, o 

aš jos visai nematau.

Tai bent išmintis.
Kada pakilo ant juriy aud

ra ir laivui pradėjo gręsti 
pavojus, žydas pribėgo prie 
kapitono ir šaukia:

—Gevalt, ponas kapitone! 
Liepkit sustabdyt laivą, aš 
išlipsiu ir eisiu pėkščias.

Geras atsakymas.
—Ar nematai tu, asile,kad 

ant duriy užrašyta: “Užda
ryk!”—užsipuolė kurpius ant 
savo mokinio.

—Tas, matai tamista, ma
nęs visai nesilyti, — ramiai 
sau sėdėdamas atsako moki
nys,—nes aš nesu asilu, o ta- 
mistos mokiniu. O prie to 
da tamista manęs ir nepra
šai, kad aš tas duris uždary
čiau, tik klausi, ar aš matau 
tą užrašą ir podraug kolio- 
jiesi.

Ūkininkas pamokino 
artistą.

Pas ūkininką atvažiavo iš 
miesto sūnūs piešėjas ir atsi
vežė daug tepyly. Kada ar
tistas pradėjo piešti paveik
slą, ūkininkas klausia:

—O kaip brangus tie tavo 
tėpylai?

—O, nekurie po 50c, neku
rie po dolerį.

—Tai negerai darai, vai
keli,—sako ūkininkas,--kad 
nepažįsti tepyly kainos, pas
kui nežinosi, kiek kuriy iš- 
vartojai ir kiek už paveikslą 
paskaityt.

Saule ar menulis.
Du lietuviai išėjo apie vi

durnaktį iš saliuno ir jiems 
metėsi į akis mėnulis.

—Jonai,—atsiliepė vienas, 
—pasakyk man, ar tai saulė 
šviečia, ar mėnulis.

—Aš ne Jonas, bet Jokū
bas—atrėžė užklaustasis—ir 
kas čia šviečia, aš nežinau, 
nes aš ne čionykštis.

Tai nėra ženklas.
Į daktaro ofisą įpuolė už- 

dususifžydelka ir šaukia:
—Ui, ponas doktor, tegul 

ponas man išgelbės, nes ma
no Icek pasiuto!

—Pagal ko tamista spren
di, kad jis pasiuto?—užklau
sė daktaras.

—Nu, ba jis suvalgė kum
pi-

—Ir daugiau nieko?
—Ir pabučiavo tarnaitę 

Marijoną, o ji katalikė...
—Tai tas da nėra pasiuti

mo ženklas.
—Nu, o kada buty ženk

las?
—Jeigu kumpį pabučiuoty, 

’ o Marijoną suvalgvty.

Pigios prekės.
—Mama, iš kur žmonės 

gauna mažiukus vaikus?
—Perka juos.
— Stebėtina, kad biedniau- 

si žmonės prisiperka dau
giausiai vaiky.

Apkainavimas.
Elzytė.—Oh, klausyk, čia 

tai juokinga naujiena.
Petras.—O kas, ar Milu- 

kas naują gaspadinę turi?
Elzytė.—Ne, Afganistane, 

štai rašo, vyrai moka už pa-* 
čias po 25 c.

Petras.—Čia nėra jokio 
juoko. Nekurios pačios yra 
vertos 25 centy.

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

Pamėgink ..PRESIDENT” gilzes ge
riausios. ką sali gauti. Iš Geriausio RU 
SISKO Tabako.

228 Broadmf, SO.BOSTON, MASS.

JOHN E. NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę. 

386 Broadwav, So BOSTON. 
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės u’-itiki mums ir mus 

su gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausia rodą per laišką dykai.

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

Dr J. M. BRUNDZA CO.,
Broadvvay A S. 8 st.. Brooklyn.N Y.

Mokykis Angliszkai!

Aš mokinu:
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

Chas A. Jaffe 341 South 5-th street, 
PHILADELPHIA, PA.

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

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

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.

21-25 Bromfleld street.
BOSTON. MASS.

Telephone 762 So. Boston.

||Dr.F. Matulaitis) |
H 495 Broad.ay, So. Boston. ii 

Valandos:
į Nuo i2-2 dieną ir nuo 7-3 vakare. Į i 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.
n,—. ........   —jį

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

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

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

MONTELLO, MASS

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

Kaštuoja iš New Yorko visa kelionė iki: 
Eydtkuuųarba Tilžei 
Bajorų arba Klaipėdai 
Kaunu arba Vilniaus

$35.00
$35.50
$38.00

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

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Broadvvay Boston. Mass

Žemaites Raštai
ANTRA PATAISYT? LAIDA,

Leidžiama prenumeratos keliu.

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

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

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

PRENUMERATA DABAR UŽ VI- 
SUS RAŠTUS TIK SĮ.m,

ANTANAS ŽYM0NTAS, 
318 W- Broadwav- S- Boston.Mass

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

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

Rusiška-Lenkiška-Lietuviška
_A

Bronszteino
349 Harrison avė.

Boston, Mass.

NEPAMIRŠKIT!
i Geriausia Amerikoj kriaučius randasi-
780 Maiu st., - Cambridgeport. Mass.

Geriausiai pasiuva vyrams siutus ir o- 
verkočius. taipogi moterims ir mergi
noms siutus ir dreses. Reikalingas lie
tuvys kriaučius. Darbas ant visados. 
Eugene Glane Main streetVJ1O.11C, CAMBRIDGEPORT

GERIAUSIAS

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

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadvvay So. Boston, Mass

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

Šitas biuras yra įgaliotas -esti teisiš 
kus reikalus. Męs" parūpini m advoka- 

; tus. padarom pardavimo papieras. per
leidimo popieras ir kitus teisiškus doku- 

: mentus su užtvirtinimu jų per konsulį 
korespondencijos keliu. Męs iškolektuo- 
jam paveldėjistes. skolas ir bankų ro- 
kundas. Viską atliekam teisingai, sau
gia: ir pigiai ‘ Reikalaudami užsaky
mo blankų ir prekių, atsišaukitje pas

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

Gal Nori Važiuot i
Pliiladelphia
Grand Kapids
Milkus Barre. 
Schenectady. 

Baltimore.
C’leveland.
Pittshurg.
Scranton. 
Chicago. 

Montreal.
Detroit.

Arba i bent koki 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.

Dokumentus, Ameriko
niškus ir Rusiškus, padarom 
atsakančiai ir pigiai.

Pinigus siunčiam į visas 
dalys svieto*, i Lietuva - rubli 
į>o 5‘2c. ir 20c. iiersiuntimo. 
100 rub. už $52.15., 1000 rub. 
už $519.00.

Mes sudėjom ka-.iciją su 
kasierinm Massachusetts val
stijos ir esam po kontrele 
Massachusetts B a n k i n g 
Commissinner.

“Keleivio" Agentūra 
28 Broadway

So. Boston, Mass.

VYRAI!

Puiky, 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 15.00.

Tikras jusy brolis 
lietuvys

222 Broadvvay
SO. BOSTON.
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Žmones paukščiai. Rūgs. 
5 ir 6 d. vilniečiai turėjo pro
gą pamatyti, kaip žmonės le
kioja ore. Orlaiviai buvo dve
jopos mados — vienas labai 
panašus į didelį žirgelį ar pe
teliškę, o kitas kitoks, bet 
Trumpai aprašyti negalima. 
Lekiojo labai puikiai,abi die
nas po keliolika minutą, ir 
atlėkęs nutupė lygiai toj pa
čioj vietoj, kur pakilo. Iškilę 
buvo ligi 90 sieksniv augščio, 
o į minutę netoli 3 verstus 
(į 23 min. 40 siek. 60 verstŲ).

Parduoda dvarą “Przy- 
jazri” su palivarkais palei Ig
naliną, Vilniaus gub., Šven
čionių pav., Daugėliškiu v., 
1650 deš. Turgai prasidės 
nuo 116,026 rb. gruodžio 5 d. 
Vilniaus Teismo Rūmuose.

(IS “Vilt”.)

Kalvarija. “Mariampolės 
Ūkininku Draugovės” Kal
varijos skyriaus susirinkimas 
dėlei kai-kuriu priežasčių a- 
tidėtas ant spalio 9 d. p. To
toraičio namuose, Graboriu g.

Skyriaus Valdyba. •
Pilviškiai (Mariamp.pav.). 

Kratos. Rūgs. 22 d. Jurkšu 
sodžiui pas J. Danckevičiu 
trįs Pilviškių žemsargiai krė
tė jau antrą kartą. Rugp. 
gi 26 d. nuo pat ryto vėl du 
žandarai su vietiniu vyres
niuoju žemsargiu jieškojo už
drausti} raštu. Rado ketu
rias “negeras” knygeles, ke- 
liatą No. “Žvaigždės”, ku
riuos paėmė su savim, ir kar
tu areštavo Juozo brolį Pliu
šą, bet tas pabėgo.

J. Vaidyla.
Višakio-Ruda (Mar.pav.). 

Labai malonu paminėti, kad 
čion apšvietimas mets iš me
to šiek-tiek žengia pirmyn ir 
pirmyn. Anais metais čion 
buvo susitveręs “Šviesos” 
skyrius... bet šiaurės vėjai jį 
išblaškė. Dabar šią vasarą 
čion susitvėrė “Žiburio” sky
rius.

O ir laikraščiu į Rudą pa
reina nemažai. “Šaltinio”—: 
65 ekz., “Spindulio” — 15 
“Vienybės” — 8, “Lietuvos 
Ūkininko”—12, “Garnio’’— 
3, “Vilties”—L “Draugijos” 
—1, “Liet. Žinių”—3. Iš
Amerikos pareina: “Vieny
bės Lietuvninku”—4, “Dar
bininku Vilties”—1, “Kovos” 
—1, “Keleivio” — 1, “Lais
vos. Minties”-1. “Saulės”-1.

Tatai išviso į Rudą parei
na 115 lietuviu kalboje laik
raščiu. Turiu dar čion pri
durti, kad kaikurie patįs at
siima iš krasos laikraščius, o 
kitiems, rodos, pareina per 
raštinę.

Jonas Višakis.
Liudvinavas (Kalvarijos 

pav.). Keista byla buvo 
Liudvinavo gminos teisme. 
Vasario mėnesį š. m. apie 8 
valandą vakare, kada parke- 
liauna į raštinę pačta, buvo 
susirinkę daug žmonių jos 
laukti. Žmonės pradėjo skir
stytis. Bet čia butą atvažia
vus žandaru viršininko Kis- 
linskio, kuris į raštinę įslinko 
ir pas duris patamsyj atsisto
jo. Tuom kart tenka išeiti 
p. Juozui Akelaičiui su pil
noms rankoms laikraščiu ir 
siuntiniu, ir dviems-trims 
žingsniais prieš duris jisai 
užsideda kepurę. Tas baisiai 
nepatiko Kislinkiui, kuris A-

Lėlaitį sulaiko grasina areš
tuosiąs ir liepė pašaukti žem- 
sargius ir sustatyti protokolą.

Tat dabar spalio 2 d. s. sk. 
Liudvinavo gminos teisme ir 
buvo byla. Juozą Akelaitį 
gynė atstovas Bulota. Kis- 
linskio buvo parodyta, kad 
Akelaitis tyčioms užsidėjo 
kepurę, idant užgauti rašti
nėj esančius caro paveikslus. 
Bulota gi, pasiremdamas liu
dininku parodymais, prirodė, 
kad čia niekas daugiau neuž- 
sigavo, kaip tik vienas Kis
linskis, pro kurį praeidamas 
Akelaitis kepurę užsidėjo. 
Gminos teismas Akelaitį iš
teisino.

Kalnėnas.
Daugiai (Traku pav.).Rug

piučio 29 d. klebonas sakė 
pamokslą apie daug norėji
mą.— Jeigu, sako, žmogus 
pradeda rinkti pinigus, tai jo 
širdis pasidaro kaip koks mai
šas nepripildomas. Bet už
miršo klebonas, kad ir jam 
pačiam tie žodžiai labai tin
ka... Už viską ima bran
giai, o kad reikėjo rūsio (skie
po) stogas dengti, liepė žmo
nėms po kulį atvežti—o pats 
šiaudais apsivertęs... Ir dar 
per mišias ramumo neduoda, 
vis nežinia kam pinigus renka

Svečiu laukdamas vėl lie
pia vežti avižas, sviestą, kiau
šinius, ir tai dar vis mažai...

Klausyt. J. Kuklis.
Teterviniai (Skrabotiškio 

vai.). Šventoji gydytoja. 
Neseniai iš Biržų pas mus 
atsilarikė ‘ ‘gydytoja” Kon
trimą vičienė. Atvažiavus 
tuojau pradėjo pasakoti, kad 
ji turinti paliudijimus nuo 
popiežiaus ir gubernatoriaus j 
—jog ji gera gydytoja.

Žaibo greitumu žinia aplė- į 
kė visą apielinkę, ir tuojau; 
moterėlės pradėjo jai nešti 
rubliukus... “šventoji” gy
dytoja prisiima net beveik 
stebuklus parodyti. Taip, 
ji apsiima išgydyti vieną jau
nikaitį prieš 15 metu apaku
sį, kurio net tikri daktarai 
neišgydė. Bet ji ligšiol dar 
nė vieno neišgydė, nors jau 
tris sąvaitės kaip čionai dar
buojas. Taigi moterėlės, ne
tikėkit tokioms gydytojoms 
ir dykai savo rubliukus ne- 
blaškykit. Ig. M. Gudas.

Iš "Liet. Uk.”

Naumiestis (Suvalkų g.), keliavo vėl pas B.Puskunigi, 
Ir vėl 1905 —1906 m. laikai, i ’ 
Naumiesčio apygardoje šiuo] 
laiku net sunku sužinoti vi
sas vietas, kuriose esti daro
mos kratos. Išvažiuoja 
iš Naumiesčio po keliatą ve
žimu žemsargiu apsiginkla
vę su kareiviškais šautuvais i 
ir krečia vieną ūkininką po 
kitam... paskučiausia dar įė
jo į madą krėsti upiu pakran-. 
tėse, krūmuose ir gojuose;- 
Dievas žino ko ten “baisaus” 
jieško.

Baisiausi laikai prasidėjo 
nuo rugsėjo 4 d.; tą rytą be
auštant kelia tas vežimu žem
sargiu apstojo gyvenimą B. 
Puskunigio Navatkią kaimo 
ir pradėjo daryti kratą, iš
krėtę klausinėjo B. P-gio, 
kur jo sūnūs; “esą męs ži- 

,nom, kad jie sugrįžo, girdi, 
sakyk ir gana, kur yra”... 
Čia apsidirbus, krėtė tame- 
pat kaime pas Andriukaitį ir 

: Skatiką, Berukščiuos pas j žiau 20 žemsargiu be virši- 
Raulynaitį ir kitur. Krato- i ninku... bekrėzdami po visas 
se dalyvavo žemsargiai išįtriobas ant tvarto vienoje 
Naumiesčio ir Vilkaviškio, i palėpėje užtiko skylę... labai

Rugsėjo 6 d. vėl Naumies-| nusigando, nes nutarė, jog 
čio ir Vilkaviškio žemsargiai j tai ola vedanti į žmogaus pa
vežimuose iškeliavo kratą ikavonę; nei viršininkai, nei 
daryti už 2 — 3 myliu nuo j paprasti žemsargiai lįsti į ją 
Naumiesčio; o kad tą rylą (61 neišdrįso. Nutarė nuversti 
rūgs.) visose valdžios įtaria-|šieną, nulupo nuo antro galo 
mose vietose išgalėti padary-: lentas ir pradėjo versti į abu 
ti kratas, dar buvo pakviesti galus, bet nei gyvo, nei ne- 
kareiviai (sergenti sieną),ku-; gyvo nieko nelegališko nera- 
rie po vadovyste aficiero ir do. 
Naumiesčio žandaro <’ 
kratas apie Naumiestį, krėtė 
pas A. Liūdžiu Kubilėliuse 
ir pas kai-kuriuos artymes- 
nius jo kaimynus; toliaus nu
jojo pas Miknaičiu Šilerį— 
iškratė viską pagal savo no
ro... niekur nieko nerado. 
Krėzdami pas L. klausinėjo 
jo sunaus ir reikalavo pasa
kyti, kur yra... Visą darbą 
atliko beauštant. Padaryti 
minėtoms kratoms buvo pa
kviesti kareiviai iš Naumies
čio, Kubilėliu ir Bajoraičiu 
kardonu, viso labo—15.

Iškeliavusi daugybė žem
sargiu (virš 20) su 4 vežimais, 
po vadovyste keliatos virši
ninku ir žandaru, darė kra
tą Pavasijuose pas D. Mar
tišių, suareštavo A. Mar
tišių, kuris buk turįs blogu 
knygų ir prigulėjęs prie re
voliucijos. Iš Pavasiju nu-

krėtė, bet nieko nerado; to
liaus, nuvyko į Veršiu kai
mą, krėtė pas Caniliauską. 
J. Rajacką, Lingį; išvertė 
visą “Veršiu Kibirmiestį”; 
neaplenkė nei Veršiu krumu 
—iškrėtė pas V. Duobą, Buk- 
šnį ir kitur. Kaikuriose vie
tose krėzdami klausinėjo ko
kio tai L. ir P.

Vienur ant kelio žemsar
giai sutiko nepažįstamą vai
kiną ir reikalavo pasakyti, 
kur P..., vaikinas iš baimės 
nei kalbėti negalėjęs, tik at
sipeikėjęs pasakė: ma-ma- 
ma-čiau ke-le-le-liu e-einant..

Rugsėjo 7 d., bemaž dar 
tamsoje suareštavo visu ger
biamą, kaipo apšviestesnį 
žmogų J- Rajacką; toliaus 
išsidalinę po keliatą ištraukė 
nežinia kur... tik vėliaus da- 
sižinota, jog užuolankoms vi
si nutraukė dar pas B. Pus- 
kunigį, viso labo buvę nema-

čio. A. Martišiui kelionėje 
pasisekė pabėgti.

Žmonės kalba: o tu dievu
liau, kas čia tik darosi, kad i 
kaip ant “vainos” tokia dau
gybė suvažiavo načelstvos, 
net iš kitu pa vietų... esą žmo
nes vargina su davimu ve
žimu ir tt.

Kad krečia pas gyvento
jus, tad jau suprantama, bet 
kaip paskutiniais laikais krė
tė po Novos krantus, po kru
mus ir gojus, tai iš dalies į- 
domu ir juokinga—juk jokis 
socijalistas nei anarchistas 
negali būti tokiose vietose 
apsigyvenęs.

L. J-nas. | 
Iš "Liet. Žinių”.

NAMINE MOKYKLA.
ORAMATIKA angliškos kalbos mokin

tis be mokintojo (a]xiaryta)......... $1.00.
NAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokin

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

mokintojo ...........................................  10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rukundų 

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

adresu:
P. MIKOLAINIS

Box 62 NEW YORK CITY.

RUSIŠKA PIRTIS 
Vyrams ir moterims.

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

11 Savoy st. ir 1286 Washington st. 
BOSTON, - MASS
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Verzdami nuo tvarto 
darė i šieną vieni dirbo, o antri lai

kė rankose šautuvus; mat, 
'jei ras—tuoj šaus...

Iš 7 į 8 rūgs, naktį žemsar
giai lankėsi upės Novos pa
krantėse. beauštant vaikščio
jo ties Murinu kaimu: kalba
ma buk sergsti Novos liep
tus... tai jau kaip karės sto
vio laikuose...

Veršiu krumus aplinkiniu 
bažnytkiemiu žemsargiai ser
gsti kas naktį.

Rūgs. 8, 9 ir 10 d. bemaž 
be pertrūkio tai vienur, tai 
kitur krėtė Naumiestį, ypač 

j krėtė gyvenanačius arti sie- 
(nos dėl minėtu P- ir L.; krėz
dami dar pas A. Liūdžiu jieš- 

• kojo padirbtu pakavonią, bet 
! nieko paslėpto nerado.

J. Rajackus ir neseniai su
areštuotas siuvėjas J. Kau- 

I nas jau išvaryti iš Naumies-

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 l’armenter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gv 
aau pas -kmmsria- 
usiai. a.eikit t le
siok pa» mane i 
tre’pais | vir-ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir ė ik! _ _
S vakare. Telephone 1967 -3 Ricumon<

VISU ATYDAI!
Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 

mųsų dirbtuvėj žmonų, kalbanti jų pri
gimta kalba, kurs paims mierą ir pada
ręs atsakančiai darba.
• * v

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

I L WHITKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Markei st-, - Brighton, Mass-

Lavvrence, Mass.
Geriausia ir teisingiausia

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

tai iš Lietuvos ar Amerikoniški.
Gyduolių galite gauti kokios pasaulėje 

vartojamos. Teipgi rasite savo tautietį 
P. A. JATULEV1CHIŲ.

Savininkas

JOHN H. CRONIN
317 Broadvvay, kampas Cedar street 

I.AVURENCE. MASS.
Galite reikalauti gyduolių ir per laiš

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

Jonas Kazlauckas
Parduoda ŠIFKORTES už pigiausia 

prekę ir ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAU 
ŠIŲ LAIVŲ. Duoda rodą, kaip galima 
sugrįžti į tėvynę lengvu budu. Padaro 
doviernastis ir visokias popieras. pabu
dintas per konsulį. Su viršminčtais rei
kalais kreipkitės šiuo adresu:

JONAS KAZLAUCKAS,
73 West sL, New York, N. Y. (čt

TWIH 5CAC.W UMCU STCAMiMJP SAAįM WILHCLM OCR ClMOSiL.

LAIVAKORTES ATPIGO!
P A Č T A V A I S LAIVAIS.

Iš Bajorą i Bostoną, 7-9 dieną ant vandens, $48.60. 
Iš Eydtkunu Į Bostoną, 7-9 dieny ant vandens, $48.10. 
Iš Tilžės Į Bostoną, 7-9 dieny ant vandens, $48.05. 
Iš Hango arba Gelsingfors Į Boston tiktai $45.60. 
Expresiniais laivais (su 4 kaminais) brangiau $4.50.

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

“Keleivio” Agentūra,
28 Broadvvay, So. Boston, Mass.

KE.eeoi.uHS
uždėto jas.

Dovanai! Prisiųsk 10 
centu, markėmis apmo
kėjimui siuntymo ’gšų, o 

apturėsi tą knygą 
Dovanai.

VADOVAS
IN

SVEIKATĄ

Daktaras yra geriausiai 
žinomas, per atliktus jo 
darbus.

Dro Collins’o garsingą 
knygą

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

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

TAUTIEČIAI - GINKITE PATS SAVE!
Saugokitės suvadžiotojo daktaro, kuris nori išplėšti Jųsų kišianius, padėdamas aukštą prekę už pigų patarnavymą 

ir Medingas gyduolias, — kuris nori Apgaut Jus ir Jųsų šeimynas nuo didžiausio turto, tai yra Sveikatos, duodami 
Jums ne atsakančius vaistus, tiesiai ne Žinodami medikališko mokslo.
DATKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI savo apgarsinimuose, vienkart ir įkalbinėja meluodamas 

~ Jums. Jųsų kentėjimuose. Teip, jagu jis kalba apgarsi
nime savo: ‘‘Aš esu pirmvedžiu daktaru—aš esu geriausiu daktaru— 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 neteisingų 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- 
nimo, bet be medikališko mokslo, loja ant darbąvymosi didžiųjų profesorių, be protiškai užvydėdami, jok ne turi tos Aukštos 
Žinios medikalijoje, kuris vra reikalingas dėl pastosimo į daktarus didžiausiojo pasaulėje medikališko Instituto

“THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE”.
7 PRIE7XSTIS DĖL KO’ Aukščiausiai moksliški daktarai. The Collins N. Y Medical Institute, gydo daugiau

— ' , ■..................................i - ' žmonių kiekvieną metą, kaip visi kiti pasaulės daktarai, imant kartu.
1. Dėlto, kad The Collins New York Medical Institute, yra 

seniausiu, didžiausiu, geriausiu ir labiausiai naujagady- 
nišku Institutu Amerikoje.

2. Dėlto, kad The Collins Nevr York Medical Institute, tuno 
įsteigtas, per gerai žinomą ir gerbiamą profesorių daktarą 
Collins'ą, dėl naudos visų Lietuvių, kaip Amerikoje, teip ir 
senam krajnje ir r.e dėl piniginio uždarbio, bet dėl suteikimo 
pagelbos nelaitnine-iems-ligoniams ir kad galėtu kiekvienas 
atgauti sveikata savo, kaip galima su menkiausiais pinigi
niais kaštais.

8. Dėlto, kad tie stebėtinai pasekmingi vaistai, kuriuos skiria 
garsingi daktarai, ThsUollins N. Y. Medical Institute yra 
surengiami lomoje aptiekoje iš naujausiu ir aukščiausios 
vertės mo likaliikų m -legų. o kuriąs dėl jų brangumo, no 
gali įgauti kiti daktarai, jagu gi ir būtu žinomi vardai tų 
paskučiausių, šiądieninių gyduolių, tai ir teip ne žinotu 
kaip jas užrašyt.

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti apie ..avo sveikatą, kreipdamiesi v-nCS’--, 
Viriausio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL I\ST

140 WEST 34th STREET

4. Dėlto, kad prekės tų. greit, gydančių vaistų yra daug žeme
snės. negu per tuos daktarus.šarlatanus yra statomos už 

Ą siunčiamus be naudiškus, Medingus vaistus, neštiems dak
tarams rūpi daugiau pinigai, kaip gydymas.

5 Dėlto kad Daktarai The Collins N. Y. Medic 1 Institute 
Jums pasmlbėti kiekviename atsitikime, nežiūrint, kokia tai 
ne būtu ligą, ir kaip nuo senei ir kaip įsiviešpatavus orga
nizme ligonio.

6. Dėlto, kad nėra daktaro, kuris galėtu gydyti kiekvieną lirą 
pasekmingai, per tai yra įsteigti institutai ir ligonbučiai. 
kur kiekvieną litrą yra atydžiai peržiūrėta ir atsakančiai gv- 
(loma, per daktarus, kuriems ligos visos yra gerai žimonos, 
iš i’gmętines praktikos.

7. Delio, kad .Tų-ų nusilpnėjimas yra visados, speciališkai ir 
atydžiai peržiūrėtas kuo skubiausiai, o prie tam visados yra 
perrašomi vaistai tie, rnr> knrin -tebėtino pssekmintrumo. 
likos jau tūkstančiai tokim ligų. kaip Jusu, pagydyta.

:šku prie Daktaro S. E. Hyn.lmz::

YORK C!TY
Ofiso valandos: kasdieną nuo 10-5 vai Nedeldieniais ir šventą!. r.no 10-1 va! po pietų f'r.tr- ink ris ir pėrnyči . 7-8 vai vakaro 

afi* w**~~ v ' ,yr - . T- •



8 KELEIVIS.

TELEGRAMAI
Gibraltaras. — Buvęs Por

tugalijos karalius Manuelis 
su savo šeimyna išvažiavo iš 
čia ant angliško laivo į Ang
liją.

Lisbona.— Iš Vatikano te
legrafavo, kad jei naujoji 
Portugalijos valdžia duos ko
kias nors privilegijas katali
ku bažnyčiai, tai Vatikanas 
gatavas paduoti respublikai 
draugišką ranką ir tuojaus 
atsiųs į Lizbotlą savo pasiun
tinį, kuris, revoliucijai iškilus, 
buvo atšauktas.

liai ne užners jam kilpos ant 
kaklo, tai ištrems į Sibyrą. į 
katorgą, kur žmogus miršta 
ilgai, išlėto...

Boston Varnish Co. dirb
tuvėj panedėlij ekspliodavo 
8001 igaliomi liakerio (var- 
nish’io). 3 žmonės likos mir
tinai sužeisti, o 12 lengviau. 
Ekspliozija išnešė fabrikos 
lubas ir visus langus. Ver
dantis liakeris ištiško į visas 
puses ir arčiau esančius sun
kiai apdegino.

‘‘Birutės Kanklių”choro pir
mutinė praktika.

Madridas.—Užklaustas Is
panijos premjeras Canalejas, 
ar teisybė, kad Portugalijos 
karaliaus motina Amelija ap
sigyvens Seville'je Sant Elnio 
palociuje, atsakė, jog jeigu 
ir buvo tokis projektas, tai 
dabar jau valdžia jį atmeta, 
nes nenori, kad Portugalijos 
republikonai gautu progą Is
panijoj platint respublikos 
propagandą.

Pereitoj seredoj, 12 d. spa
liu, Bostone buvo iškilmin
gas apvaikščiojimas Kolum
bo, Amerikos atradėjo, šven
tės, kuri pirmą sykį šįmet 
Massachusetts valstybėj liko 
įvesta. Už įvedimą tos šven
tės, Lavvrence’o italai pado
vanojo Massachusetts guber
natoriui Draper’iui auksinį 
medaliu.

Airiu kunigams atėjo geni- 
jališka mintis galvon — tai 
naujas išradimas (tik neuž
patentuotas da), kaip apsau
goti minią nuo socijalizmo 
įtekmės. Jie nutarė vakarais 
laikyti bažnyčiose susirinki- 
kimus ir gvildenti darbinin
ku klausimą. Mat, jie jau 
suprato, kad žadamas dan
gus negali užganėdinti darbi
ninko reikalavimo.

Kunigai tiki, kad jeigu 
bažnyčia užsiims darbininku 
klausimu, tai socijalizmas 
bus nereikalingas.

IŠSIUNČIA DYKAI
Į Aprašymus nito ko plaukai slenka, galva 
I nuplinka ir kaip nuo to apsisaugoti. Ra- 
I švkit pas:

BRLNDZA A CO..
: 106 AVilliuisburg, Brooklyn, N. V.

M. Galįvan & Co

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. LENC1LGELIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALCKU. KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLER.NE- 
TU, TRLBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVl', visokio skyriaus DRUžAVOJMUf MAŠiM'JHU, .UPL'MU FOTOGRAFIJOMS, GU- 
MLNll LITARU. ISTORIŠKU ir MaLDA-LNYGIU, visokiu gražiu FGUŽRIU gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais Tl'ZLNĄ uz 
25c., 5 tuz. - $1.00, Perkupėiams 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 daigtų. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties

Winnipeg, Kanada.—Elek- 
trikinio geležinkelio kompa
nijos darbininkai pastatė 
kompanijos viršininkams ul- 
timatum, kad jeigu iki 4-tai 
valandai po pietų 18 d. spa- 
liu nebus priimti atgal prie 
darbo neseniai prašalinti uni- 
jistai, tai bus streikas.

Savo atsakyme į pastatytą
jį darbininku ultimatum kom
panija pranešė, kad prašalin
tu darbininku ji nepriima ir 
nuo 4-tos valandos nė vienas 
gatvekaris ant Winnipeg gat
vių nepasirodys.

Spaliu 15 d. ant Charles ir 
Cambridge gatvių, Bostone, 
apie 7:30 vai. vakare atsiti
ko didelė nelaimė: gatveka
ris, pilnas žmonių, smarkiai 
bėgdamas iššoko iš bėgiu ir 
apvirto. 4 žmonės likos ant 
vietos užmušti, o 50 visaip 
sužeista.

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekes "Kelei

vėj’' sekiančios: 1 colis viena karta 50c. 
1 colis per menesį SI.25c.

Pajieškojimai: Vieną kartą 50c. Norint 
pajieškoti tą pačią ypatą kelis karius, 
kiekvieną tolimesnį kartą po 25c.

•Keleivio" skaitytojams pajieškojimą 
giminių arba draustų viena kartą perme
tus patalpiname dovanai.

Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
tam panašius, nors ir •‘Keleivio’’ skaity
tojai. turi apmokėti teip pat, kaip už pa
prastą apgarsinimą.

Užlaiko geriausio
Bliaus Vyno. Likierių 

Cigarų.
Pardavimas šeimynom musu

SPECIA LĮSK ŪMAS.

366 Second So. Boston, Mass

ir

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

Williani C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

šiuo adresu: M. L W1LKEW1CH. 115 W. MARkiT Str.,Pwideace Sq. SCRANTON. ”L

ARGO
Galu gale demokratai jau 

nominavo iš savo partijos 
kandidatą ant gubernato
riaus, o juomi yra Eugene 
N. Foss.

Spaliu 21 d. po No. 339
Broadway 7:30 vai. vak. bus

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadvvay ir 259 L>. St., 

South Boston. Mass.

>

I

Palaidas KRAKMOLAS, stovint krautuvėse po len- 
tvnų, sutraukia dulkes ir nešvarumus, todėl jųsų 
skalbiniai esti pilkai-balti arba geltoni.

ARGO yra ^eriansias krakmolas skalbiniams. Galima vartot 
a Itą ir karštą. Nusipirk gryno ARGO. Prekė 5c.

Vietines Žinios
Teofilius Pavluček jau iš

siųstas. Jį išvežė 17 d. spa
liu i New Yorką, o iš ten ant 
pirmutinio laivo bus paimtas 
į Rusiją, kur caro budeliai 
laukia jo jau su atraitytom 
rankom.

Pavluček yra Kaltinamas 
už nunešimą valdžiai 6,380 
rubliu. Pati rusu valdžia sa
ko, jog tie pinigai buvo su
naudoti revoliucijos reika
lams, bet revoliucijonieriai 
jo negynė, nes jis, apart sa
vo pačios ir penkių vaikučiu, 
draugu čia neturėjo, ir... ne 
turėjo pinigu.

Nuo tos dienos, kaip jį su
ėmė, moteris gyvena apverk
tiname padėjime. Kalėjimo 
vyriausybė patėmijo, jog 
Pavluček čėdija paskirtą jam 
maistą, o kada ateina aplan
kyti jo pati, tai atiduoda jį 
jai ir vaikams..?

17 d. spaliu, kada Pavlu
ček laukė atsiskyrimo valan
dos, kalėjime buvo sujudi
nanti scena. Vienoj pusėj 
geležiniu duriu stovi verkian
ti moteriškė su penkiata ma
žu vaiku, kitoj—ju tėvas ir 
jos ■vyras. Jis bandė į juos 
kalbėt, bet negalėjo. Nuo 
skausmo žodžiai užmirė jo 
krūtinėj ir jis sunkiai atsi
dusęs pradėjo verkti... Jis 
palieka savo moterį, palieka 
vaikus, jis jau nepaduos 
jiems daugiau atliekamos 
kalėjimo duonos—kuomi jie 
gyvens? Bet da baisesnė 
mintis jį kankino, kas jo lau
kia Rusijoj!... Jeigu bude-

I

DIDYSIS GYDYTOJAS XEW YORKO,

Fe r din and HartmannPaklausk tų, kurie vartojo SEVEROS GYDUOLES, o jie tau pa
sakys apie jų gerumą.

PRAŠALINK SKAUDULIUS!
Strėnose, krūtinėj, pečiuose, kojose, sąnariuose ar

ba raumenįse. Kamgi kentėt, kad galima išsigydyt,var
tojant

Severos šv. Gothardo Aliejų
•Šimtai laišku, apturėtu iš visu Amerikos kraštu, 

liudija; jog tas vaistas gydo su stebėtinu greitumu.

Štai tik keletas nekuriu laišku 
ištraukų:

$0U i
L—¥

v

PRANESZA NESVEIKIEMS VY
RAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS: 
nereikia ilgiau sirgti ir vargytis ligoms 
nes aš Jus išgydysiu; todėl, kad aš per 20 
metų tyrinėjas medicinos mokslą ir gyduo
les, už tai žinau, kurios geriausia gydo 
sergančio žmogaus kuna, per tai su geriau
sia pasekmę A'evv York® išgydžiau daug'cu 
žmonių, negu koks kitas daktaras teip- 
pat plačioje pasaulėje. Aš išgydžian tokias 

’ ligas, kurių jau nieks neįstengė pagelbėti 
ir kiti daktarai buvo pripažinę už neišgy
domas;— per ką turiu daugybes padėkavo- 
nių ir už moksliškus darbus už tai, kad 
aš pramaniau jog:

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

Užtikrinu, kad t tano visos gyduolės yrą pritaikytos prie kiek
vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, 
ką kiti daktarai neįstengė.
Pasarga: až ne<n institutas, nesid«ngiu numirusio kito daktaro vardu, 

ne humhukaS. no nigeris šundaktaris, — bet TIKRAS DAKTARAS ME
DICINOS ir setgtatį, kurį apsiimu tai ir išgydau.

•KAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

Ii

“Sevevos šv. Gothardo aliejus išvarė visus reumatizmo skausmus”. 
“Po keliu įtrynimu skausmai šone prapuolė”. 
“Puikus vaistas nuo išsisukimo arba susižeidimo”.
“Du syk tuomi aliejum ištryniau ir skausmai išėjo”.
“Vartojau tą aliejų nuo kaklo sustingimo ir pagelbėjo”. 
“Prašalina neuralgijos skausmus ir daro tai greitai”.
“Yra tai geriausias linimentas nuo sutinimo, žaizdų ir užsiasietrijimo.

—Kaina 5Oc. —
Knygute su nurodymais tavo kalboje yra prie kiekvienos bonkutes.

Severos vaistus galima gauti aptiekose. Neimk kitokių, reikalauk Severos.

įnirčiai yra pradžviete daugelio III Kolai jjgŲ, 0 kieviena ju, jei 
tuojaus negydyt, gali turėt pavojingą 
pabaigą. Nėra geresniu gyduolių ink
stams, kaip

Severos vaistas inkstams ir jaknoms.

Kaina 50c. ir $1.00.

Žmogaus mašina irs„2r> 

dalys tankiai nusilpsta, o tas silpnu
mas reikalauja gydymo. Išsekusi tavo 
fiziškoji energija tuoj sugrįž,malimas 
bus sustiprintas, vartojant

Severos Gyvasties Balzamą.
Kaina 75c.

Teisingas daktaro patarimas dykai

W. F. Severą Co. “Vs

egul bus pagarbintas Jėzus Kristus.

Daktaras Hartmanas. esu neišpasakytai 
už išgydymą mane nuo ligos abėlno nupuolimo ant 
nusilpnėjimo, ką gavau tą liga per saužagiavima,

M. ANDRUŠENKAS.
Clairmont,

dėkingas, 
sveikatos-

New York, 5 Geg., 1910.
Ai žemio prirašę®, širdingai dėksvojn Dt. Peri. Ha»t»annl, ož 

išgydymą nno llgoe, kori kankino manę per 3 metus, ekasdėjlc.a« 
viduriuose, pagednelų n«rri| Ir kraujo: kas labai mane privargino. 
Nors kiti nejetengėišgydyti, bet, kad Dr- Hartmanas pataikė, grei
tai ir punatiėkai išgydyti, tad prlpažystų, kad esi peras daktaras 
New Yorke.

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

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

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

I ©GYDYSIU:
Skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir nedirbimą vidurių 

Galvos skausmą, širdies ir plaučių ligas, snnkaus kvėpa rimo, slogų ir nusilp- 
nėjusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų. įgau 
tų nesveikumų, sėklos nubėgimo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- 
lig . Teip-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesini’', baltųjų tekėjimo, gum
bo ligų: neatbokit* kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai 
ir išgydysiu šviežias ir užsisenėjusias visokias ligas. Goriau, kad iš karto: 
pas mane atsišauktumėt, pirmiau negu nur 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, 
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:

Dr. Ferdinand Hartmann, *

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




