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500 metu atgal. visokį
Liepos 15 d., š.m., sukako 

lygiai 500 metų, kaip lietu
viai, susivieniję su lenkais, 
baltgudžiais ir totoriai^, su
mušė ties Žalgiriu kryžei
vius, kurie pirmą sykį atsi
dangino į Lietuvą apie 1213 
m. po Kr. ir ganabijo ją apie 
200 metŲ, t. y. iki Žalgirio 
mūšio.

Užtekėjusi iš ryto saulutė 
jau apšvietė žvilgančius kry- 
žeiviŲ šarvus ir skydus, o jų 
buvo tiek, kad ištolo išrodė 
lyg kokia jura, kuri tik kilo 
ir kilo, povaliai artindamosi 
į pamiškę, kur stovėjo pavė- 
sije lietuvių pulkai.

Vytautas be kepurės tik 
laksto raitas apie prišakines 
kareivių eiles, žiūrėdamas, 
kad visi butŲ gatavi į mūšį, 
o taipgi įkvėpdamas jiems 
drąsą ir pakeldamas dvasią.

Visi pasirengę eiti ant 
priešo, tik laukia, kol duotas 
bus ženklas.

Bet Jagaila užsidaręs su 
kunigais koplyčioj kalba po
terius ir trukdo visą darbą.

Artinas jau priešas ir tuoj 
prasidės mušis, o Jagaila 
persigandęs rengiasi bėgti. 
Vytautas jį sulaiko ir prikal
bina laikytis.

Jau prasidėjo ir mušis. 
Pradėjo kryžeiviai. Užgrio
vė kanuolės. Lietuviai su 
totoriais, negirdėję taip bai
saus trenksmo, pradeda bėg
ti ir supainioja paskutines 
eiles. Kryžeiviai šoka vy
tis, bet nauja lietuvių eilė 
užtveria jiems ragotinėmis 
kelią ir prasideda baisi kova.

Krinta kryžeiviai, krinta 
lietuviai. Tuotarpu iš vieno 
šono užpuola lenkai, o iš ki
to—pirmutiniai pabėgėliai ir 
ėmė piaute kryžeivius piaut. 
Nieko negelbėjo nė jų kry
žiai; viskas buvo sutremta ir 
sumindžiota kraujuose ir 
purvyne. Tik maža jų dale
lė ištrukus pabėgo, palikda
ma ant kovos lauko tūkstan
čius lavonų, apie 50 vėliavų 
ir didįjį savo mistrą Junin- 
geną.

Nuo tos dienos popiežiaus 
kryžeivių ordenas likos pa
naikintas ir daugiau neatgi- 
jo.

Mušije dalyvavo iš abiejų 
pusių apie 280,000 vyrų, o 
krito 100,000 suviršum.

Lietuviai paėmę daug kry
žeivių į nelaisvę, suraišiojo 
juos tomis virvėmis ir kar- 
nais, kuriuos jie buvo iškal- 
no atsivežę rišti lietuvius.

Kiek tame mušije dalyva
vo lietuvių, istorijoj neran
dam tikrų žinių, bet kaip 
kurie istorikai sako, jų buvę 
apie 40,000.

Apvaikščiodami dabar Žal
girio mūšį, męs grįžtam min
timi į praeitį už 500 metų 
atgal ir matom, kaip lenkas, 
rusas, lietuvys, ir totorius— 
tartum vienas vyras—visi iš- 
vieno eina ant kryžeivio. 
Nors paskirasis aplietas va
riu ir plienu, nors ėjo su po
piežiaus palaiminimu ir nau
jausiu ginklu, bet prieš ke
lių tautų vienybę viskas žuvo. 

IŠ RUSIJOS.
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to dar užmuštos vienas ark
lys ir sužeisti du valstiečiai. I 
Trenksmas buvo taip smar
kus, kad buvusieji nepertoli 
30 jaučių, visi pargriuvo ant j 
žemės.
Paleistuvystės namus nori 

uždengti.
Rusų draugijos moterų ap- 

ginimo komitetas padavė vi
daus dalykų ministeriui pra
šymą, kad butų uždengti visi 
paleistuvystės namai.

Naujas kalėjimas.
Jau pradėjo statyti Peter

burge pirmą moterų kalėji
mą ant Arsenalnos gatvės.

Cholera.
Pastaruoju laiku Kijeve iri 

apielinkėse susirgo 284 žmo
nės, mirė 178; Rostove-prie- 
Dono, laike vienos sąvaitės 
išviso susirgo 1255, mirė 384 
žmonės; Černigove, laike są
vaitės susirgo 101, mirė 30.

Kaimo tragedija.
Pskovo gub. Zabovsko val- 

ščiuje, gauja valstiečių už
mušė tėvą ir du sunu Fedu- 
linus už tai, kad jie prieš vi
so kaimo nutarimą norėjo iš
sikelti į vienasėdžius.

Kruša.
Samaros gubernijoje kruša: 

išmušė 2,000 desetinų rugių’ 
lauko.

Mašinistas revoliucijo- 
nierius.

Ant šiaurės vakarų gelž-i 
kelio suimtos mašinistas Be-1 
rent, kuris slapta gabeno iš 
užrubežio brauningus ir pat
ronus. Pas jį rasta suvir
šum .1000 brauningų.

Liūdnos skaitlinės.
Vyriausioji karo teismų 

valdyba apturėjo šiose die
nose visų 12-kos karės aps
kričių apyskaitą apie mirties 
bausmių skaičių, išnagrinėtų 
karės teismuose 1909 me
tuose.

Sulyg apyskaitos, per tą 
laiką nužudyta išviso buvo 
630 žmonių: 605 privatiškos 
ir 25 kariškos ypatos. Sulig 
skaičiaus mirties bausmių 
nutarimų ir išpyldimų pirmą 
vietą užima Odesos apskri
tys, kuriame 1909 m> buvo 
nužudyto 138 žmonės. Antrą 
vietą užima Maskvos apskri
tys, ten nužudyto 89 žmo
nės. Kijevo apskritije nu
žudyto 81 žmogus. Kaukazo 
—74 žmonės, Vilniaus—43, 
Varšuvos—40 žmonių.

Mažiausia buvo nužudyta 
žmonių Peterburgo ir Tur- 

Į kestono karo apskričiuose, 
i tik po 6 žmones kiekviename.

Nori atimt lenkams vieną 
guberniją.

Rusijos vyriausybė būtinai 
užsispyrė atskirti nuo Len
kijos naują Cholmo guberni
ją. Mat tenai gyvena daug 
unitų, kurie kitkart buvo 
katalikais, bet rusų valdžios 
pavilioti priėmė stačiatikių 
tikybą, o 1905 metuose, ka
da manifestu buvo duota ti
kėjimų laisvė, apie 15,000

Darbininkų gyvenimas.
Iš Blagovieščensko prane- ■ 

ša, kad ant Amūro gelžkelio i 
darbininkų tarpe iškilo nauji 
sumišimai. Iš Irkutsko iš
šaukta kariumenė. Streikuo-' 
jančių likimas sunkus. Dar
bininkų tarpe viešpatauja 
badas. Yra išsiplatinusios 
ligos.
JTiflise į tabako fabriką 
“Mir” atėjo paliuosuotieji 
nuo darbo darbininkai ir ban
dė išvaryti iš fabrikos ne
streikuojančias moteris, ku
rios buvo nusamdytos vieton 
jų. Fabrikos direktorį ir 
sargus, kurie bandė sulaiky
ti juos, darbininkai labai pri- 
mušo. Fabriką daugiau ne
bedirba. Streiko vadai su
imti.

Lodziuje padaryta daug 
kratų ir -suėmimų darbinin
kų tarpe.

Žvėriški darbai.
Voznesenske, birželio 7 d. 
Chakurensko kaime, iš kerš
to užmušta visa šeimvna, su- 
sidedanti iš vyro, žmonos ir 
penkių vaikų. Trijų mėne
sių vaikas rastas perplautas 
pusiau pas motiną ant kruti
nės. Žmogžudžiai pasislėpė.

Išdegė miestas.
Mogileve, birželio 7 d. iš

kilo didelis gaisras. į tris 
valandas ugnies liepsna ap
supo visą miesto dalį. Be
veik visas Maskvos priemies
tis išdegė. Sudegė suvir
šum 600 namų, 2 cerkvės 
viena mūrinė, kita medinė, 
liaudies namas, keliatas že
mesniųjų miesto mokyklų, 
daugybė prekybos įstaigų su 
visomis prekėmis ir 10 žmo
nių. Be to dar sudegė visa 
žydų šeimyna: motina-žydė 
su šešeto vaikų, senis ir se
nė. Be pastogės pasiliko 
suviršum 3,000 žmonių. 
Laikraščiai rašo, kad esą dar 
ir daugiau žmonių aukų.

Bomba.
Odesoje, vienuose namuo

se, skiepe, sprogo užkasto 
žemėse bomba. Sužeista 
dvi mergaitės, viena—sun
kiai. Eina tardymas; suim
ti šeši žmonės.

Užgriovė 30 žmonių.
Lvove, birželio 7 d., nak

tį, sugriovo dideli mūriniai 
namai. 30 žmonių guli po 
griuvėsiais.

Trįs vagonai bepročių.
Iš Vladivostoko praneša, 

kad pro Charbiną pravažia
vo į Rusiją trįs vagonai pro
to liga sergančių, Rytų-Kita- 
jaus gelžkelio tarnautojų.

Perkūnas užsirūstino.
Netoli Kolieno stoties, No- 

vochopersko pa v., birželio 12 
d., perkūnas trenkė įdirban
čius lauke darbininkus-vals-, .
tiečius. Viena valstietė, ku- uni.tU per ktinigų agi-

. . j taciią sugrjzo vėl prie kata-ntuo la,ku penejo kratomi |ikyJsfe.s Rusams pasirodė

iiRiud io vidun,
. ■■

Laike pietų įmete bombą.
Monovar, Ispanija. — Į 

Don ’Callardos ruimą, kur 
prie pietų sėdėjo daug sve
čių, staiga įlėkė bomba ir 

: plyšo. Du svečiai likos ant 
vietos užmušti, o dvylika su
žeista.
d. vakare, 

j antryto jaus 
žmonių.

Callardo 
bankierius ir didelis politikoj 
atgaleivis, todėl spėjama, 
kad bomba likos įmesto po
litiškųjų priešų.
Turkija šnairuoja į Grekiją.

Konstantinopolis. — 25 tūk
stančiai turkiškų kareivių iš- 

I siųsta pereitoj subatoj į El- 
lasoną, Grekijos pasienin, 
kur būriais siaučia raiti gre- 
kų plėšikai. Sątikiai tarp 

| Turkijos ir Grekijos labai į- 
tempti ir be ginkluoto susi
rėmimo turbut neapsieis.

Italija reikalauja pik
tadario.

Roma.— Formališkas Ita
lijos valdžios reikalavimas iš
duoti Porterį Charltoną likos 
išsiųstas užsienio ministeri
jos į Washingtoną Italijos 
i pasiuntiniui. Charlton, kaip 
i neseniai rašėm, yra jaunas 
Amerikos kapitalistas, kuris 

i Italijoj nužudė savo pačią ir 
; pririšęs jos kūną prie skry- 
I nios dugno įmetė į gilų prū
dą, iš kur žvejai tą skrynią 
ištraukė ir po ilgų kamanti
nėjimų susekta, kas tai pa
darė. Charlton, ant parei
kalavimo Italijos valdžios, 
likos suimtas Amerikoj, Ho- 
boken, N. J. Žingeidu, ar 
Amerikos valdžia išduos sa
vo kapitalistą, ar stengsis 
darodyt, kad jis yra bepro
čiu. Išsiųsta iš Romos rei
kalavimas yra užtvirtintas 
Amerikos konsulio Romoj,, 
kad jis su tuo reikalavimui 
sutinka.
Naujas bevelinis telegrafas.

Londonas.—Anglų kariu- 
menės majoras Beddington 
išrado naują bevėlinį tele
grafą susižinojimui laike ka
rės torį) armijų. Šitos telegra
fas yra tuomi už ligšiol var
tojamąjį geresnis, kad jo a- 
paratas gali būt vežamas ant 
arklio visur su jotija ir jo 
prirengimas vartojimui ne
reikalauja nė pusės valandos 
laiko.

Orlaivių manievrai.
Paryžius.—Francuzijos ka

riškųjų orlaivių atsibuvo jau 
ir manievrai ore. Orlaivius 
padalyto į dvi dalis: viena 
dalis darė ant miesto užpuo
limą, kito—gynė. Apgynė- 

. jai likos apgalėti ir turėjo 
, pasiduoti. Mušis — bandy- 
; mas buvo 100 metrų (328 

pėdų) augštije ir iš abiejų 
• pusių šaudyto padangėj iš 

kanuolių.
Tarptautiškų vagių sąjunga

Genoa, Italija. — Policija 
čia susekė torptoutiškos va
gių sąjungos centrą ir suėmė 
jau 30 žmonių suviršum.

Tas atsitiko liepos 8 
Iš tos priežasties 

suimta daug

yra turtingas

Rusams pasirodė 
puolimas “kaziono- kudikį, užmušta. Kūdikį tame nū

numetė už keletą sieksnių jo” tikėjimo ir nori tą guber- 
nuo motinos ir apdegino. Be nU4 nuo lenkų atimt.

i

Tos sąjungos nariai apvog
davo daugiausiai turtingus 
amerikonus, kurie taip mėgs
ta Europoj “good time” jieš- 
koti.

Kaizeris kovos su socija- 
listais.

Berlynas.—Kaizeris nuta
rė leisti tam tikrą laikraštį, 
kurio tikslu bus kova su so- 
cijalisteis,kurie paskutiniuo
ju laiku taip įsigalėjo, kad 
neužilgo galės paimti į savo! 
rankas visą parliamentą. Į 

. Kaizeris sako, kad dabarti- • 
niai laikraščiai permažai ko
voja su besiplatinančia soci- 
jalistų įtekme ir todėl jie 

: taip įsivyravę.
Kaizerio draugas, kuni

gaikštis Max Egen Fuersten- 
berg, gavo instrukciją pri
rengti kas reikalingą ir laik
raštis, kurio redaktorium ir 
leidėju bus pats kaizeris, ne
užilgo išeis.

Dabar Vokietijos parlia- 
mente (Reichstag’e) yra jau 
48 socijalistų atstovai.
Generališkas streikas Pran

cūzijoj.
Paryžius. — Centrališkas 

į komitetas nacijonališkos 
geležkeliečių unijos nutarė 

• apskelbti generališką streiką. 
Išrinktas tam-tikras komite
tas. kuris susižinos su visais 

i skyriais ir duos ženklą, kad 
visur antsyk sustotų darbas. 
Unijos nariai visi streikui 

Į pritaria. Reikalavimai eko
nomiški.
Kariumenė saugoja Ispa

nijos sostą.
Madridas. — Išėjus aikštėn, 

! kad visuose Ispanijos mies
tuose yra rengiamos! prie re
voliucijos, valdžia labai per
sigando. Premjeras Cana- 
lejas sušaukė šiąnedėl tom 
tikslui nepaprastą ministe- 
rių susirinkimą, kad apsvar
styti, kaip gelbėti seną val
džią, kuriai artinasi pavojin
ga valanda.

Rodos, susvyravo jau ir 
sostas. Karaliaus ypatos 
sargyba sustiprinto trigabai. 
Kariu menei duotas prisaky
mas, kad butų pasirengus 
ant kiekvieno pašaukimo. 
Padėjimas Barcelonoj, kur 
daugiausiai randasi anar
chistų, kaip praneša pati val
džia, dabar yra daug grąses- 
nis, negu laike sumišimų po 
Ferrer’o nužudymui.

Pereitoj pėtnyčioj susekto 
Valladodo mieste suokalbį 
ant karaliaus Alfonso gyvas
ties. Iš tos priežasties pri
sakyta areštuti kiekvieną ži
nomą anarchistą.

Karaliaus rūmų apsauga 
padidinto.

Padaryti valdžios keli 
žingsniai prieš bažnyčią ir 
popierių, truputį užganėdijo 
revoliucijos dvasia kvėpuo
jančią publiką, tečiaus val
džia sutraukia į didesnius 
miestus kariumenę, o tas, ži
noma, labai erzina žmones. 
Kai-kur jau apskelbto ka
riškąjį stovį.

Pereitoj subatoj Bilbao ap
skrityje 15,000 angliakasių 
pametė darbą ir apskelbė 
streiką. Vis tai pakelia ir 
stiprina revoliucijos dvasią. 
Gijone taipgi rengiama strei
ką.

Oro milžinas.
St. Louis, Mo.—Taip va

dinamoji “Visapasaulinė Or- 
laivininkų Kompanija” ren
giasi padaryti pasažierinį or
laivį, apie kokį pasakoja sa
vo fantastiškuose romanuo
se Julius Verne, vienas iš di
džiausių svajotojų pasau
li je, kuris parašė “Kelionę 
ant mėnulio,” “Kelionę į vi
durį žemės,” “20,000 mylių 
po vandeniu” ir daug tam 
panašių.

Taigi panašų orlaivį suma
nė padaryti minėta kompa
nija. Orlaivis busiąs gata
vas už metų laiko, galėsiąs 
nešti apie šimtą žmonių ir 
prieš smarkiausi vėją lėk- 
siąs 100 mylių į valandą.

Išradėjas to oro milžino y- 
ra nekoksai J. W. Oman. 
Kaip jis tvirtina, jo orlaivis 
galės pasikelti taip lygiai 
nuo vandens, kaip ir nuo 
sausžemio ir kils tuojaus iš 
vietos augštyn.

Naujas orlaivis vadinsis 
giroplianu, nes bus sukom
binuotos iš giroskopo ir aeo- 
pliano.

50c už kramtymą gumos.
Philadelphia, Pa.—J.Jung- 

kurth, darbininkas, nenorė
jo teisme sutikti mokėt savo 
pačiai $4.50 į sąvaitę ant 
pragyvenimo ir siūlė tik 
$4.00. Bet laike bylos Jung- 
kurth su dideliu apetitu ma
lė per visą laiką kramtomą 
gumą. Teisėjui tas, mato
mai, negerai atsiliepė ant 
nervų, nes jis pasakė: “Ta- 
mista turėsi savo pačiai mo
kėti po $4.50 į sąvaitę, o už 
tai nekramtysi gumos.”

Neištirtas ženklas ant dan
gaus.

Baltimore, Md.—Ant dan
gaus iš čia matėsi ilgas žalios 
šviesos spindulys, nusidrie
kęs nuo horizonto lig pat ze
nitui vakarų dangaus. Dau
gelis žmonių tą ženklą išvy
dę manė, jog tai naujos ko
metos uodega

Tas ženklas pasirodo labai 
retai ir ką jis reiškia, ir iš ko 
pasidaro, astronomams lig
šiol da nepasisekė ištirt.

Nors mirė, bet laimėjo.
New York.-Tūlas p. Smith 

susiderėjo iš dolerio, kad jis 
išgers 17 stiklelių degtinės. 
Išgėręs pasiėmė laimėtą do
lerį, bet tuojau krito ant že
mės ir nuvežtos į ligonbutį 
mirė.

Šeško mėsa labai skani, sa
ko profesorius.

IIlinojaus valstijinės labo
ratorijos profesorius Frank 
E. Wood sako, buk šeško mė
sa esanti labai skani valgyt. 
Profesorius, žinoma, jos ne
bandė, bet remia savo tvirti
nimą ant to, kad šeškas, ir 
tai ne tas nepaprastos šeš
kas, bet smirduolis, kurį a- 
merikonai vadina skunkiu, 
yra švarus gyvūnėlis ir turi 
labai švelnią mėsą.

IS AMERIKOS. Milicija išvaikė lenkų ka- 
riumenę.

Chicago, III.—Pereitoj ne- 
delioj Chicagos lenkai ap
vaikščiojo Žalgirio mūšį. Da
lyvavo ‘ ‘związkowcai” ir 
“sokolai,” kurios tai orga
nizacijos visuomet nori pasi
rodyt savo kareiviškumu vie
na už kitą augščiau.

“Związkowcai” turėjo už
ėmę vietą manievrams, ku
riems pasibaigus atėjo “so
kolai” ir pareikalavo, kad 
“zwiąkowcai” dabar užleis
tų jiems tą vietą maniev- 
ram. Bet “zwiąkowcai” ne
klausė ir prasidėjo muštynė. 
Suskaldyto daug galvų. Ant 
galo valstybinė milicija tuos 
karžygius išvaikė.

Sustreikavo 400 žmonių.
Athol, Mass. — Liepos 14 

d. sustreikavo čia Union 
Twist Drill kompanijos dar
bininkai, reikalaudami pri
pažinimo unijos ir sutrum
pinimo darbo dienos. Yra 
viltis, kad streikas bus lai
mėtos, nes darbininkai drū
čiai laikosi vienybės.
Pirmutine nelaime ant vien- 

rėlio geležinkelio.
New York.— Pereitoj su

batoj po pietų atsitiko pir
mutinė nelaimė ant vienrė- 
lio geležinkelio, kuris buvo 
paleistos į darbą tarpe Bar- 
low-on-the Sound ir City Is- 
land, po vadovyste išradėjo 
ir inžinieriaus Howardo H. 
Tunis’o.

Kas tai yra vienrėlis gele
žinkelis, “Keleivije” buvo 
jau rašyto (žiur.No. 6, š. m.) 
Karas bėgo 45 mylias į va
landą ir vežė 47 pasažierius. 
Staiga ties Glower’s Rock 
sustojo ir nuvirto. 20 žmo
nių suviršum likos sužeisto.

Streiklaužiams samdo vieš
bučius.

Baltimore, Md. — Liepos 
17 d. įvairiuose viešbučiuo
se čia nakvojo apie 150 žmo
nių, už kuriuos apmokėjo 
Pennsylvanijos geležinkelio 
kompanija. Iš pradžios bu
vo neaišku, kas tai per žmo
nės, bet vėliau išėjo aikštėn, 
kad tai streiklaužiai, kuriuos 
minėto geležinkelio kompa
nija parsitraukė tikėdamosi 
streiko.

Apart tų, ką nakvojo vieš
bučiuose, keliasdešimts bu
vo kitur, taip, jog išviso 
kompanija dabar užlaiko 200 
streiklaužių. Jie gauna po 

| $1.50 į dieną nieko neveik
dami, o kada sustreikavus 
darbininkams, užims jų vie
tos, gaus po $3.00 į dieną.
Kiek geležinkeliai užmuša 

žmonių.
Washington, D. C. — Per 

pereitus metus ant geležin
kelių užmušto 8,722, o su
žeisto 95,626 žmonės.

Išviso per pereitus metus 
geležinkeliais pervežto 891,- 
472,425 pasažieriai, kurie už 
bilietus užmokėjo $2,418,677- 
538. Gryno pelno geležin
kelių kompanijos turėjo apie 
321 milijoną dolerių.

_________________-
Ą

%25c5%25beiur.No


KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Vlaikio su Tėvu.

—Heilo, Maik! Kurtu bu
vai per “Fordžulaju?” Nie
kur negalėjau tavęs rast.

—O kam tu manęs jieško- 
jai?

—Turėjau, vaike, didelį 
“fajerkrakį,” tai norėjau ir 
tau parodyt kaip jis sprogsta.

—Ar tu nežinojai, nad šį
met buvo uždrausta šaudyt?

—Girdėjau kalbant apie 
tai, bet nenorėjau tikėt. Juk 
tai patriotiška šventė, misli- 
jau sau, kas gali užginti iš
kilmingai ją apvaikščioti? 
Taigi gavau geležinę dūdą, 
vieną galą suplojau, įpyliau 
pelenu, paskui pusę svaro 
parako, ant viršaus vėl pele
nu, kad daugiau butu durnu, 
ir antrą galą taipgi suplojau.

—Tai tu padarei bombą?... 
Na, sakyk, kaip toliau buvo?

—Ir nusinešiau į sodą, kur 
daug buvo žmonių- Bet, 
kaip tik išvyniojau iš popie- 
ros, policistas tuoj kapt ma
ne už rankos ir suareštavo! 
Rodos, ir girtas nebuvau, o 
reikėjo lig rytdienai išsėdėt 
tamsiojoj ir užsimokėt bau
dos.

—Tai tavo laimė, kad į 
laiką policistas pasimaišė, ki
taip tu butum daug žmonių 
išmušęs.

—Man rodos, kad tai butu 
tikras “Fordžulajus,” vaike. 
Juk dėlto tik ir šaudoma, kad 
paminėti, jog toj dienoj buvo 
galutinas Anglijos kariume- 
nės pergalėjimas.

—Tą galima paminėti ir 
be šaudymo. Bet ką tas pa
minėjimas žmonėms atneša? 
Milijonus doleriu kasmetai 
išleidžiama liaudies turto ant 
fajerverkių ir kitokiu daly
ku, o kiek susižeidžia, kiek 
palieka elgetomis, kurie pas
kui apsunkina visą šalį. Štai 
tau ir patriotizmo vaisiai.

—Tai kas, kad vienam-ki- 
tam nuneša ranką, bet tas, 
vaike, eina ant tautos labo. 
Juk per kares tūkstančius 
išmuša žmonių, bet niekas 
ant to nepaiso, jeigu tautos. 
gerovė to reikalauja.

—Klysti, seni, karės tik | 
pražudo tautas. Jos prarija 
sveikiausius tautos sūnūs, iš
eikvoja turtą ir įstumia jas į 
amžinąjį vargą. Kas pražu
dė Lietuvos laisvę ir savisto
vybę, jeigu ne karės? Kas 
suardė Lenkiją, jeigu ne ka
rus? O pažiūrėk į Grekiją— 
tą kultūros ir dailės buvusį 
lopšį—kas ją sunaikino, jei
gu ne karės? Buvo gadynė, 
kada grekai turėjo užėmę 
pirmą vietą pasaulijė, bet 
greku karžygiai taip įsimy
lėjo į kares, kad apie kitką 
nė nesvajojo. Jie 
vesdavo kares vien 
garbės ir su mušdavo 
armijas. Bet ar tu 
kad greku tautai tas išėjo 
ant labo? Užplaukė necivi
lizuoti turkai ant Konstanti- 
nopoliaus, kur buvo greku 
drutvietė, ir išskerdė juos 
lig vienam. Mokslo įstaigos 

’ likos sunaikintos ir nuo to į 
laiko Grekija pavergta.' Tai' 
matai prie ko veda karės.

— Palauk, vaike, aš tave' 
vistiek sukritikuosiu.^Tu esi 
socijalistas, o jie visi yra 
priešingi tautystei ir viskam, 
kas tik su tautos reikalais ri- 
šasi. Kare, žinoma, taipgi 
yra tautos reikalu, todėl tu1

tankiai 
tik dėl 
dideles 
manai,

' taip ir kalbi. Bet tas netei
sybė. Męs, tautiečiai, kares 
guodojam. Štai męs ap- 

: vaikščiojam paminėjimą mū
šio ties Žalgiriu. Tame mu- 
šije, kaip aš nuo kalbėtoju 
Bostone girdėjau, lietuviai 
paguldė penkiasdešimts tūk
stančiu kryžeiviu- Ar tai ne 
garbė musu tautai? O jeigu 
kryžeiviai, neduok Dieve, 
nebūtu tuomet sumušti, tai 
šiandien, vaike, nė tavęs ne
būtu, nes lietuviu tauta bu
tu seniai jau pražuvus, kaip 
pražuvo prusai.

— Ar jau pabaigei, tėve? 
—Pabaigiau.
—Menka tavo kritika, tė

ve. Ji visai neparodo, kad 
karės butu reikalingos. Ap
vaikščioti su iškilme tokį mū
šį, tai reiškia džiaugtis, kad 
kada ten senovėj lietuviams 
pasisekė išpiaut daugiau vo
kiečiu- Tas lygiai tokią tu
ri prasmę, kaip dabar juod- 
veidžiu džiaugsmas, kada ju 
tautietis sumušė amerikoną. 
Teisybė, lietuviai tuomet at
sigynė nuo kryžeiviu, bet ką 
tuonri laimėjo? Šiandien tie 
sumušti ties Žalgiriu kryžei
viai yra galingi, į juos at
kreiptos viso pasaulio akis, o 
apie lietuvius niekas nė ne- 

i žino.

I

LAIKRAŠČIU PERŽVALGA.
Šiomis dienomis visoms 

lietuviu redakcijoms išsiun
tinėta buvusio laikraštininku 
susivažiavimo protokolas ir 
kuone visos redakcijos jį at- 
spauzdino, todėl tikimės, kad 
“Keleivio” skaitytojai galė
jo matyt jį kituose laikraš
čiuose ir todėl męs jo nespau- 
zdiname.

šė Delegatas ir kiti apie tuos daleidimo, bet ir visuomenė 
vyrukus—taipgi yra teisybė, vargiai ant to sutiks. Dr-go 
“Keleivis” turi liudininkus Baranaucko nuomone, laik- 
ir dokumentus. raštis turėtu būt nelegališ-

--------  kas ir, kaipo tokis, turėtu 
Shenandoahriškė “D. Vii- būt leidžiamas užsienije ir 

tis” No. 27-me rašo:
“Ginčai

lietuviu parapijoj daėjo iki

Nauji Raštai.
Žemaites Raštai.

Antra pataisyta laida.

Mano motina jau užper-
gabenamas į Lietuvą per na' metą rašė man laišką,

Shenandoah’rio kontrabandą. Taigi noroms- Pačiai aprašydama apie ant- 
i nenorams reikia užklausti, ^pataisytą laidą jos visu 

to, kad vyskupas stačiai pa- ar galėtu prie tokiu aplinky- raštų. Bet Lietuvoje neiš
sakė, jog ta bažnyčia yra jo biu laikraštis užsilaikyti, jei- būdas kaip tuos raštus 
savastis ir jis galįs joje gas- gu “Žarija” neužsilaikė nė išleisti, todėl ji pavede man. 
padoriauti taip, kaip jam pa- tuomet, kada buvo leidžia- Štai ištrauka laiško, kuriame 
tinka. Vyskupas kreipėsi į ma ant vietos ir L.S. D. P. J* rašo aP*e tai: 
svietišką valdžią ir išėmė buvo da stipri nariais? Apart “Rašau prie tavęs su rei- 
taip vadinamą Injunction ar- to da, kiek auku buvo sūdė- kakG dalykas tame: Baigiasi 
ba uždraudimą. Tasinjunc- ta! Dabar auku nė dėšim- pardavinėti mano spaudin- 
tion via išimtas prieš para- tos dalies negalima tikėtis, tieji raštai. Knygininkai: 
pijos komitetą ir net prieš nes jos perdaug jau žmonėms P- šlapelis ir kiti pradėjo 
duobkasį Kazį Šitkauską, nusibodo. Daleiskime, kad mane bauginti, jei aš nepa- 
kad jam nevalia kasti duo- tas laikraštis butu ir nepe- j sjrupinsiu išleisti antrą lai- 
bės ant kapiniu.

“Shenandoah’rio parapijo- 
nai yra gana subrendę, kad 
suprasti, jog tas neteisybė, 
nes jie pastatė bažnyčią sau, 
o ne vyskupui. Be abejonės, 
jie neapsileis-neatiduos sa-

graži, tik korekta neprižiu- savo kardus tiktai barkšt, 
reta. Neturėjom laiko vis- barkšt ir iškelia augštyn. 
ką perskaityt, be abejonės 
klaidu butu galima rasti 
daug, nes iš pirmo atskleidi
mo I-me tome, ant 204 pus
lapio, į akis metėsi biauri 
klaida: “Žirbliai ir Kaliau
sė,” vieton “Žvirbliai ir Ka
liausė.” Ne tiek tas butu 
šlykštu, jei butu tekste, bet 
jeigu tokia klaida palikta 
antgalvije, ir dagi jubilėjinėj 
laidoj, tai redaktoriui išteisi
nimo jau negali būt.

Atskleidus tą pačią knygą, 
t. y. I-mąjį tomą kitoj vie
toj, ant 149 puslapio, “Lie
tuvos Tilto atsiminimuose” 
vienoj vietoj žodį “žydą” 
randame su maža ja “ž,” ki
toj—su didžiąją ‘ ‘Ž. ” — ‘ ‘Da 
pamenu tą gadynę, kada po
nai važinėjo, o žydai vaikš
čiojo pėsčiomis...” Toliaus: 
“Sueis viso miesto Žydai 
prieš ‘neštines’ nuodėmes 
skandyt...” Tas, žinoma, 
nėra taip jau šlykšti klaida, 
bet rašyba jau nevienoda. 
Žmogus perskaitęs negalės 
suprasti, ar “žydas” turi būt 
su mažaja “ž” rašomas, ar 
su didžiąją.

Naujos ir gražios dainos. 
Naujai sutaisytos su puikio
mis gaidomis. Išleido T. P. 
Križanauckas, Shenandoah, 
Pa.

Žemės Išpažintis. Visų- 
prieinamoji geologija ir pa- 
leontoliogija, su daugeliu pa
veikslų, pagal V. V. Bitnerį, 
parašė J. Baltrušaitis. 
“Žmonių Knygyno” išleidi
mas; kaina 15 c., Pittsburg. 
Pa.

Birutės Garsai. Parink
tos dainelės vartojimui Lie
tuvos jaunuomenei. Išleido 
“Birutės” Draugija, Tilžėje.

Barbarizmas apsireiškiąs 
užgynime rusų lietuviams 
spaudos per grafą Muravjo
vą (1863-1904). Parašė Per
kūnėlis, išleido J. Vanagai
tis, Tilžėje.

Biržiečių dainos arba Vie
versėlio dainų trečioji laida. 
Kaina 15 kap. Išleido Ma- 
ciejausko knygynas, Rygoje.

“Laisvos Minties” išėjo 
jau No. 6-tas.

“Pipiro” No. 1 jau išėjo. 
Yra tai gražus, bepar- 
tyviškų juokų laikraštukas, 
knygutės formoj, su paveik
slais.

Reiškia: atiduoda pagarbą 
p. Marcinkaus saliunui. Ku
nigas Čiuberkis, kaipo pro
cesijos vadas, žengia pirmyn 
į saliuną, durise susitinka 
saliuninką p. Marcinkų ir 
drūčiai sveikinasi. Paskui 
traukia į vidų ir kareiviai. 
Žmonių susirenka da dides
nė minia ir tik klausinėja 
viens kito: Kas čia bus, kas 
čia bus? Tik po pusvalan
džiui išsiaiškino, kad tai yra 
pašventinimas saliuno ir 
drauge apvaikščiojimas po
no saliuninko varduvių. Tuo 
visi žiopsotojai pradeda juok
tis ir rankomis ploti. Arti
mesni kaimynai šaukia: “Ot, 
tai turėsime nors vieną 
Springfield’e šventą saliu
ną.” Dasižinojo ir svetim
taučiai kame dalykas; tie 
irgi trūksta juokais ir šne
ka: “Jesus Christ! I see it 
the first time in my life!” 
Po valandėlei saliuninkas iš
rita laukan kelis pusbačkius 
alaus it liepia publikai pasi
linksmint. Publika prie a- 
laus puolė, kaip musės prie 
medaus. Vieni geria ant 
vietos, kiti po viedrelį na
mon gabenasi. Muzikantai 
griežia, kaip kas moka. Kun. 
Čiuberkis taipgi geria ir pa
mokslus sako, ir vėl geria ir 
vėl sako. Saliuninką prily
gino prie geriausiu žmonių, 
liepė ir kitiems nuo jo pa
vyzdį imti. Sako, Antanas 
Marcinkus, yra taip geras, 
kaip ir šventasis Antanas. 
Melskitės, girdi, už šitą An
taną ir lankykitės pas jį, o 
bus garbė jo patronui šv. 
Antanui ir pačiam ponui 
Dievui! Po pašventinimui 
besilinksminimas tęsėsi iki 
visi nosimis sveikino žemę. 
Prie pabaigos dar kun. Čiu
berkis susivaidijo su tūla 
Baltrušiene, buk jam per
daug ant pečiu ji lipant. 
Baltrušiene supykusi išėjo 
namo, bet tuojaus potam 
kun. čiuberkis ir pamokslus 
užbaigė. Dabar apie šven
tinimą minėto saliuno mies
te tik ir kalba. Da randasi 
ir tokiu pliuškiu, ką šneka, 
buk drauge ir p. Marcinkaus 
plačiaisias kelnes pošventi- 
no.

rijodiškas, kad jis butu lei- ^3 savo raštu, tai Prūsuose 
džiamas tik tuomet, kada jis atspaus vėl mano veikalus ir 
butu reikalaujamas ir kada vėl pardavinės,~ man nė gra- 
butu galima jis išplatinti, tai šio, nė gero žodžio nesakę 
visgi negalima norėti, kad kaip ir iki šiol. Taigi ir pra- 
amerikiečiai leistu jį auko- dėjome tarties dėl išleidimo. 

„_____ .r____ ________ — mis, nes jie da neįstengia už- Bet... žinoma, nėra pinigu
vo savasties jokiam prisisa- tektinai suaukauti išleidimui atspaudimui. Galvojome ir 
vintojui, nors tas ir kryžių savu raštu. “Moteris ir So- pr šiaip ir taip, bet nieko ne- 
pirma savęs atkištų. Jeigu cijalizmas” arba “Revoliuci- išgalvojome.
vyskupas kreipėsi į svietišką jos dainos” jau ir paseno Dabar aš tą dalyką pave- 
teismą, tai ir parapija jieš- spaudoj, prisieis beveik ir du tau, todėl, kad nepaliktu 
kos svietiškos teisybės, jei- jubilėju švęsti, o čia da soči- svetimose rankose. Jei man 
gu pas dvasiškuosius jos nė
ra. Prasidės tąsynės po 
teismus... Visiems aišku, 
kad čia klausimas ne Dievo 
garbės, bet noras prisiplėšti 
nuo lietuviu pinigu sukėlė 
visą triukšmą.

“Shenandoah’rio parapijo
nai nesigailėjo pinigu pasta- 
tvmui bažnvčios, kuri kašta- 
vo apie $150,00 ir visados 
buvo gatavi mokėti kiek rei
kia jos užlaikymui. Viskas, 
ko jie norėjo, tai tik išdavi
mo atskaitų, ant ko jų pini
gai eina. Kunigas galėjo 
susikrauti sau tūkstančius, 

i bet parapijonai norėjo tik ži
noti, ant ko eina ju pinigai 
sudėti užlaikymui bažnyčios. 
Dėl to jie turėjo komitetą 
nuo pat parapijos uždėjimo.

“Bet kunigėliams nepati
ko, kad yra komitetas. Jie 
sako: jus tik sumokėkit pi
nigus, o męs jau patįs be jus 
žinosime kur tuos pinigus pa
dėti... Bet parapijonai ne
pasitiki kunigams, nes tie 
tankiai apvagia parapijas... 
Visi pamena purviniausį 
skandalą kun. K. Urbana
vičiaus, paskui kurį net de
tektyvai vaikėsi—o juk tai 
buvo ‘pagirtinas’ kunigas, 
dagi ‘Draugo’ redakto
rius!...”

i .

Dabar aš tą dalyką pave-

. Jei man 
jaldemokratams organą rei- ir nieko dabar netektu, bet 

To butu jau per- busiu rami, kad tavo ran-kia leisti, 
daug.

Žydas ir Hrabris.

Į

koše paliks. Rūpinkis mano 
veikalais, gal kaip nors iš
leisi.”

Keliatas sąvaičiu atgal, aš 
jau dalį motinos raštu ga
vau. Jie jau prirengti ga
lutinai spaudai. Įdėtas laiš
kas, kuriame ji rašo:—

“Gavusi nuo tavęs laišką, 
nė atsakymo tuojau nera
šiau, kol nesutaisiau nors da
lį raštu tau išsiųsti. Turėsi 
dabar dalį raštų ir sąrašą, 
kiek ju bus išviso.

Taisėme abudu su p. Jab
lonskiu.”

Sykiu įdėtas laiškas ir nuo 
p. Jablonskio, kuriame štai 
ką jis rašo:—

“Gerbiamasis! Siunčiame 
Tamstai pradžią Žemaitės 
raštu- Iš tos pradžios Tam
sta matysi, kaip išrodo visi 
pertaisytieji ir sutaisytieji 
spaudai Tamstos motinos 
darbai, kuriuos Tamsta keti
ni dabar spaudinti... Spau- 
dinti galima jau ir pradėti... 
Tolesnieji raštai bus atsiusti 
pačios Žemaitės birželio pa
baigoje arba liepos mėnesio 
pradžioje: kiti raštai, kuriu 
Tamsta šiuo kartu negauni, 
yra jau galutinai taisomi 
spaudai (visi jie jau perrašy
ti, tik reikia dar šį-tą ap
dirbti paskutinai). Reikia 
spaudinti, žinoma, nieko ne
mainant. Pataisyti kokį 
mažmožį Tamsta gali tik to
se vietose, kur pačios redak- 

| cijos yra šis-tas pražiopsota.
Bus išspauzdinta ir trum

pa žinelė apie pačią autorę, 
jos gyvenimą ir darbus.

Raštai bus leidžiami šiuo 
kartu po pačios autorės re
dakcija. Daug jie kuo skir- 

i sis todėl nuo tu, kurie yra iš
ėję ligšiol be jos redakcijos.” 

Visu Žemaitės raštu, ma
nau, bus du torųai. Aš no
rėčiau juos tuojau išleisti, 
bet,., reikia nemažai kapita
lo. Todėl, aš, pasikalbėjęs 
su draugais, nutariau išleisti 
prenumeratos keliu. Ma
nau, kad atsiras draugų-žmo- 
niu, kurie panorės turėti Že
maitės visus raštus ir todėl, 
padės man juos išleisti. Pre
numerata — vienas doleris 

i (tuojaus galima ir siusti), lis: Birželio 13 dieną kunigas
Aš busiu labai dėkingas Čiuberkis aprėdė naujai jo 

tiems draugams-žmonėms, i sutvertos draugystės sąna- 
kurie šiokiu ar tokiu bu-i nūs kareiviškais rūbais, ap- 

įdu pagelbės-prisidės prie| ginklavo kardais ir su muzi- 
greitesnio išleidimo Žemai- ika ir vėliavoms numasiravo 
tės raštu. i gatvėmis linkui p. Marcin-

A. Žymontas, i kaus saliuno. Žmonės, pa-
318 W. Broadway, I matę taip keistai apsirėdžiu- 

So. Boston, Mass. si buri lietuvių, sekė paskui, 
---------  manydami, kad kur nors ran- 

Kudirkos raštai jau išėjo, dasi didelės šermenys. Bet 
Gavome vieną egzempliorių procesija stapt ties minėtu 
šešiuose tomuose. Spauda isaliunu ir sustojo. Kareiviai

Žydas: — Nu, Monsieur 
Hrabri, kada man atiduosi 

■ tam skolą, ką paėmei pada- 
; ryti sau gerus laikus su Til

žės Freulėmis ir Paryžiaus 
Mademoisellėmis?

Hrabri:— Apie kokias 
Mademoiselles tu kalbi?

• Žydas: — Nu, gal Mon
sieur Hrabri pamiršo, kaip 
Sagadinas važiuojant iš Švei
carijos į Ameriką užvažiavo 
į Paryžių?

Hrabr i: —Tai kas?
Žydas:— Nu, tai tas, 

kad Monsieur Hrabri nuvedė 
jam pas Mademoiselles ir... 
ir...

Hrabri:—Kas “ir?...”
Žydas. —Ir... ir.. Saga

dinas per tai nuvažiavęs A- 
merikon turėjo iš šio svieto 
išeiti...

Hrabri: — Šššš... tylėk, 
smarve, kad socijalistai neiš- 
girsty... Važiuoju į Ameri
ką lietuvystę gaivint, tenai 
mulkių nestokuoja, tai ne
trukus gausi savo skolą su 
gerais procentais. Tenai y- 
ra turtinga T.M.D., tai ne 
tik jos kailį, bet ir jerką par- 

I sivešiu. Turiu tau paaiškin
ti, kad tarp mulkių nuduoti 
tautietį, tai taip, kaip kuni
gui tarp “šventakuprių”— 

i tik spėk imti! Netik šimtais1 
moka, bet po 500 dolerių. Jie 
da užmokės man ir už kelio
nę.

Žydas : — Ui. argi jie to
kie mulkiai, kad mokėtų ir 
už tai, kad nuvažiuosi jiems 
kailį nunert?

H ra b ri J — Ar tu, 
smirdėli, manai, kad tik

“Vienybė Lietuvninkų” 
(No. 26) malonėjo mums pa
stebėti, kad męs leidom tū
lam Delegatui per du nume
riu “plūsti” ypatas, būtent 

. p. p. Gabrį ir Balevičių, ku
riuos “V. L.” taip didžiai 

. i guodoja.
Čia gerbiamoji “V. L.” iš- 

■ sišoko be reikalo. “Keleivi
ję” nebuvo jokių plūdimų. 
Ką delegatas rašė, tai rašė 
teisybę. Jeigu jis privedė 
keliatą nešvarių žodžių, išė
jusių iš Balevičiaus burnos, 
tai tas nėra plūdimu; tas tik 
parodo, jog tas vaikėzas 
(Balevičius) turi nešvarią 
burną. “Vienybė Lietuv
ninkų” gali sau tokius bur
nočius gerbti, jeigu jai pa
tinka, bet “Keleivis” tokių 
negerbė ir negerbs.

Kas link p. Gabrio, tai tas 
buvo truputį pajuoktas, bet I 
anaiptol neišplustas. O gal 
“V. L.” pasakys mums, jog 
tokių vyrų nė pajuokti nega
lima. Kodėl? Jeigu žmo- 

igus juokingas, jeigu lenda 
kur nereikia, jeigu jieško ne
užpelnytos garbės, jeigu 
stengiasi parodyt “kas tai 
aš,” stengiasi be reikalo pa- 
blizgėt — kodėl tad tokį 
“frantą” nepajuokt? Mums 
visviena, ar tai buvo p. Gab- ganizacijas, paremdami iš- ■ rodos, kad galvą aš tik 
rys, ar butų kas kitas, jeigu leidimą partijos organo, ant J * KT"
nespėjęs da apsipažinti su kurio keliasdešimts dolerių 
šios šalies gyvenimu ir ap- kas mėnuo butų užtektinai... 
linkvbėmis, pradėjo jau “va- Antras dalykas, tai kanki- 
ryti politiką,” — mųsų prie- niai neužmirškite jų... aš, 
dermė pasakyti: “Palauk, vardan L.S.D.P. ir kankinių, 
tamstyte! Taip negražu. įnešu tokį užmanymą: kad 
Tamistos niekas čia nekvie- kiekvienas draugas apsun- 
tė, tamsta atvažiavai kaipo kintų save mokesčiu po 2 
svečias, tad ir buki kaipo ■ centu ant sąvaitės; iš tų mo- 
svečias.” “Keleivis” jį tru- kesčių pusė eitu laikraščio iš- 
putį pajuokė, o tas pajuoki- leidimui, 
mas ir bus jam pamokinimu, 
nes parodys, jog nereikia 
taip daug ant savęs pasiti
kėti, nereikia save statyti 
augščiau už kitus, o ypač da 
būnant tarp jų naujokėliu.
“Vienybei Liet. ’’ daleista menės ir tik ji gali spręsti, 
tokius vyrukus gerbti, ginti kam tie pinigai gali būt pa- 
ir pataikauti, bet “Keleivis”: skirti. Kitais žodžiais sa- 
to nedarys, jis gins tik giy- j kant, R. R. Komitetas pini- 
ną teisybę. Ir viskas, ką ra- !gų neišduoda be visuomenės

i

Springfieldietis.

“Kovos” 26-me numeryje 
skaitom dr-go A. Baranauc- 
ko L.S.D.P. atstovo atsišau
kimą, kuriame dr-gas Bara- 

• nauckas prašo sąjungiečiu 
Liet. Soc. Dem. Partijai pa
šalpos. Partiją, esą, aplei
dę netik prijaučiantieji, bet 
net ir draugai. Vieni dėl 
partijos, esą, gyvastį padėję, 
o pasilikę ant laisvės atsi
kreipė nuo jos ir išsižadėjo.

Draugas B. sako į sąjun- 
giečius:

“...Padėkit mums atgai-i 
vinti ir pakelti partijos or- j

Vertejy atydai.
Pradėjau versti lietuviškon 

kalbon A. Orlovo veikalą 
“Bažnyčia ir Valstybė,” to
dėl pranešu, kad keliese ne
dirbti vieną darbą.

J. Stropus.

KORESPONDENCIJOS

pa- 
smirdeli, manai, kad tik žy
dai moka vest gešeftą? Aš
ir žydą apsukčiau. Gal 

mados nešioju? Ne, broly
ti! Štai Kudirka buvo gar
sus vyras, bet ką jis giliuo- 
ja prieš mane! Jis parašė 
knygas, o aš už jo darbą pa
imsiu pinigus ir garbę sau į- 
gysiu. Matai, kaip reikia 
mokėt.

Pique.

tau 
dėl

Paryžius.

pusė — kanki
niams... Pirmo balso lau
kiu šitam sumanyme nuo 
Revol. Rėm. Komiteto...”

Bet Revol. Rėm. Komite
tas atsakė, jog esantieji ižde 
pinigai yra suaukauti visuo-

Ponas N. nuėjo į bažnyčią 
ir tenai pavogė jam naują 
lietsargį, net per visą sąvai- 
tę jis niekam apie tai nesa
kė. Ateinančioj nedėlioj jis 
vėl nuėjo į bažnyčią ir pasi
lipęs augščiau pranešė, jog 
tūlas laikas atgal čia tapo 
pavogtas jo lietsargis ir Ilg
šio) da nesugrąžintas, o jei 
vagis nesugražinsiąs da nė 
lig kitai nedėliai, tai jis ap
skelbsiąs jo vardą.

Antrytojaus, kada p. N- 
atsikėlė, jo kiemas buvo pri
mėtytas pilnas lietsargiu-

Springfield, III.
Turbut niekas tiek svieto 

neprijuokina, kaip sufanati
zuoti kunigu lietuviai. Štai 
kelios dienos atgal šventino 
čia bažnytinį varpą. Su vi
soms ju ten kitoms apeigom*

• butu jau tiek to, liejo vande
niu, rūkė, meldėsi-tas pa
prastai. Bet po pašventini
mui žmonės ėjo eilėmis klup
ti ir visi bučiavo tą metalo 
šmotą. Varpas gulėjo lau
ke, taigi kiekvienas praeivys 
ir aplinkiniai gyventojai tą 
viską matė ir stebėjosi iš lie
tuviu tamsumo. Paskui ki
tas paveizdingas atsitikimė-

taipgi

drau-
Ka-

Bristol, Conn.
Birželio 18 d. Neprigul- 

mingas Kliubas surengė te
atrą per apvaikščiojimą Žal
girio mūšio. Perstatymas 
žmonėms turbut patiko, nes 
smarkiai plojo rankomis. A- 
part to da, buvo dainos ir 
deklamacijos, kurios 
publiką užganėdijo.

Antrytojaus tos pat 
gystės buvo piknikas,
dangi diena buvo graži, tai 
ir žmonių daug prisirinko, 
tik ant nelaimės užėjo di
delis lietus ir visus sulijo.

Vėliau, kada žmonės lie
tui perėjus pradėjo linksmin
tis iš naujo, atsibeldė polici
ja ir sustabdė muziką. Ne
žinia, ar buvo keno apskus
ta, ar tvarkdariai norėjo pa
sipelnyti.

J. Dudonis.

Kunigas J. Žioplevičia iš
ėjo po vakarienei pasivaiRš- 
čiot ir pamatė, jog prie du
riu net sušilęs kamuojasi vai- 
kas, norėdamas pasiekti var
pelio rankenėlę. Kunigui 
vaiko pagailo. Jis palipėjo 
ant laiptŲ ir tarė:
- Palauk, vaikeli, aš tau 

pagelbėsiu.
— Gerai, tėveli, paskam

bink tu. Tik smarkiai trauk!
Ir kunigas pradėjo skam

bint.
—Dabar bėgk, tėveli, nes 

gausi mušt—sušuko vaikas 
ir pasileido i pakalnę.

J
) *



KELEIVIS.

Ilgėjimas.
(Siužetas nežinomo autoriaus).

nematysiu?—pamislijo ji ir 
jos akįs dar labiau prisipildė 
liudnumu.

— Nustok švilpavęs,—man
dagiai paprašė ji.

— Tave tas erzina? — pa
klausė jis.

—Taip,—vos girdint atša
ukė mergaitė, nuleidusi že
myn galvą.

Jaunikaičiui pasidarė gai- 
į la jos.

—Lena! Sakyk, tu myli 
mane?—tykiai paklausė jis, 
paėmęs jos ranką.

Mergaitė nieko neatsakė, 
tik sunkiai atsiduso.

—Ir kam aš ją pamylėjau, 
— pamislijo jaunikaitis. — 
Pririšau prie savęs tą vaiką.

Naktis buvo puiki, bet šal
ta. Dangus buvo apsėtas 
mirijadais žvaigždžių, kurios 
tai geso, tai vėl pasirodė, 

i —Lena, prasivaikščiokim 
į truputį?—paklausė jis.

▼ W •• > v _

i
i

—Ne, aš nenoriu!—atsakė 
ji,—Aš geriau dainuosiu.

Ji žinojo, kad jis viską už- j 
mirs išgirdęs dainą—juk gra
žumas ir jos balsas, apžavė
jo ji-

Jis suprato, jog liks perga
lėtu ir vėl paprašė eiti, bet 
mergaitė laikėsi prie savo.

—Na, dainuok, — pasakė |

ba-

da
ra

—Na, dainuok, — pasakė 
jis ir pajuto, kaip krūtinėj 
tartum kas truko.

—Pasitrauk, nežiūrėk!
—Pasislėpk iš akių.
- Aš neturiu spėkų.

—Pasitrauk, nežiūrėk!...
Ji sudainavo kelias eilutes 

ir pažiurėjo jam į akis.
Jis sėdėjo nuleidęs galvą 

ir iš akių bėgo ašaros.
—Kolia! Kas tau? — pa

klausė mergaitė—ir paėmė 
! jo galvą į savo rankas.
I

į

Jų buvo du. Jie sėdėjo 
parke, tyloj. Jis švilpė kas- 
žinkokią liūdną dainą, o ji 
tylėdama žiurėjo į tolį.

—Žiūrėk, kaip laivas pri
siartina prie krašto, — per
traukė ji tylėjimą, nemainy
dama savo padėjimo.

—Jie du, o ne vienas,—pa
sakė jis ir jie vėl tylėjo.

Mergaitę galvojo apie sa
vąjį. Žiūrėdama į laivą jai 
rodėsi tikras jo išvažiavimas: 
išvažiavimas to, kurį ji taip 
tvirtai mylėjo.

Lygiai keturi metai atgal, 
kuomet ji pabaigė gimnazi
ją, jie susitiko prie paprastų 
aplinkybių: jai reikalingas 
buvo repetitorius-mokytojas, 
ir štai vienas jos pažįstamas 
rekomendavo jai gimnazistą.

Pasitaiko, jog mokytojas 
įsimyli į mokinę ir antraip. 
Tas pats buvo ir čia.

Gražus veidelis užinteresa- 
vo jaunikaitį ir repetitorius 
pamylėjo ją pirmutinia karš
ta meile. Bet tokia meilė 
ilgai negalėjo tęsties. Karš
tą jaunikaitį, atsiliepiantį 
ant svetimų nuoskaudų, ant 
žmonių sunkaus vaitojimo, 
negalėjo užganėdinti tuščia 
koketė, kuriai rūpėjo tik 
liai ir parėdai.

Jis stengėsi visuomet 
rodyti jai, kad ji silpnai
žįsta kitą gyvenimo pusę, jog 
laikas pažiūrėti ten, iš kur ji 
gauna sau viską; laikas užsi
interesuoti taisiais žmonėmis, 
kurie dirba turtuoliams ir 
pagamina jiems viską reika
lingą.

Bet mergaitė nesikeitė. 
Instinktas jos buržuaziškų 
gimdytojų, kuriems visą gy
venimą dirbo kiti, giliai įlei
do šaknis į jos jauną sielą.

Mergaitė iš savo pusės 
stengėsi pertikrinti jį savon 
linkmėn, bet jai nesisekė, 
taip kaip ir jam.

Ta kova tęsėsi daugiau 
kaip metus ir pasibaigė į nie
ką.

Jaunikaitis nusprendė pa
baigti su visu kuo praeitu ir 
sykį pasakė jai:

—Lena, “puodas katilui 
ne draugas,”

Jis išpasakojo savo jaus
mus jai ir dadėjo; “Atleisk 
man už atvirumą, bet aš tu
riu tau prisipažinti, jog aš 
didžiai myliu tave. Man di
džiai skaudu, bet ne mano: Atmink, jog greitai šitie 
kaltė, kad pirmutinė mano, 
meilė buvo nepasekminga.

Jie nustojo susitikti.
Jaunikaitis greit užmiršo 

savo “pasiją” gyvenimo ban
gose. Rašė, skaitė, ėmė u- 
niversitete lekcijas ir buvo 
visuomet pirmutinis ten, kur 
girdėjosi žmonių skaudus ai
das. Abelnai neliūdo, nors 
kartais atsimindavo apie tą 
gražią mergaitę, bet greitai 
blaškė tas mintis iš savo gal
vos.

Mergaitė-gi pirmą laiką po 
persiskyrimo lyg išrodė už
ganėdinta. Ji tankiau ėjo 
teatran ir į visokius balius- 
yakarus ir linksminosi, bet 
sykį baliuj ji kaip ir nuken
tėjo.

Vienas jos pažįstamas ne- 
mandagiu budu apreiškė jai 
savp meilę.

Tuomet tiktai ji suprato 
tąrpe šito ir pirmutinio repe- 
titęriaus-mokytojo skirtumą.

Ji pradėjo ilgėtis ir supra
to, jog myli savąjį pirmutinį 
Kalią,

Taip tęsėsi apie metus.
Kokiu tai budu ji dasiži- 

nojo, jog jis išvažiavo į už
sienį, baigti mokslą.

Ir štai, ji sulaužiusi savo 
didybę ir tuščią saumylybę 
paprašė jo ateiti į parką, kur 
jie praleisdavo pirmutines 
meilės dienas.

— Nejaugi aš jo daugiau

i

Pakol gudrybės, melo 
Tinklai neapsiaučia.
Pakol da prispaudimai 
Lopšij netur’ vietos 
Ir kol tie ištvirkimai, 
Kurių pilnas svietas, 
Pr’eigos da čia neranda, 
Nes mama pas šalį— 
Ir niekas, nors ir bando, 
Tau užkenkt negali. 
Ir buitį tavo sergsti 
Nuo audros piktosios, 
Kad nereikėtų verkti 
Prie mamos mielosios; 
Augina, kaip kvietkelį 
Trąšiai pasodintą, 
Kaip leliją darželij 
Žiedais išdabintą 

i Ji net nuo dulkės gina 
Tartum akies lėlę;
Tai ant krūčių mėgina 
Užmigdyt galvelę, 
Tai guldo ant perino, 
Supa ir liūliuoja, 
Tai vėl ant rankų ima 
Ir karštai bučiuoja; 
Nežino kaip nešioti 

J Ir kaip paguldyti, 
Nuo vėjo kaip užkloti, 
.Verksmą numaldyti; 
į Naktimis jai budėti— 
Pirmučiausias darbas, 

; Ir ką čia bekalbėti— 
Tu brangiausis skarbas: 
Ar tu juokies meilingai, 
Ar verkki, ar tyli, 
Ji tave vis širdingai, 
Vis karščiausiai myli.

* *
*

Neverk, mielas, neverki, 
O vaikeli mano
Kodėl akytes merki 
Į ašarų klaną?

M. Kučinskas.

i

i

Į Pa i i eškoj i mai Lietuvon Vaziuojantiem
i. -l. i , t-i - i. .l- Į partijos atpigina savo prekes ant greitų, PajicKKau dėdės Klemenso »‘‘tkiius. [-laivq ir ant žm(ųleS 

paeina iš Kriuno gub.. Saulių pav.. I pi
nos miesteli«i. 10 metų kaip Amerikoj. 
Turiu labai svarbų reikalą ir kas man 
apie jį praneš busiu labai dėkinga. To
dėl jis pats arba kas apie jį žino teikitės 
pranešti šiuo adresu:

Ona Naujalaitč. oj;
| P. O.L. Bos 12. shirley. Mass.

Paji* škau draugo Stanislovo Barta 
šiauš, Kauno gub.. Kuršėnų par.. Skil
čių sodos. 4 metai kaip Amerikoj. Pir
ma gyveno So. Bostone. Turiu’svnrbų 
reikalu. J s pats ar kas kitas teikitės 
pranešti ant Šio adreso:

Antanas Kačinskas.
P. O. Box $39. M t. Carmel, Pa.

Pajieškau JuozoJesiulio. Suvalkųgub 
Gelgaudiškio vaBč. Kaimelio par.. Pa
piškių kaimo. 5 metai atgal gyveno N» w 
Philadelpbia. Ohio. Busiu labai dėkin
gas. jeigu jis pats ar kas kitas atsišauk- • 
šit e ant šio adreso:

Juozas Mikolai! is.
P. O Box 77. \Villiamstown. Pa.

Pajieškau draugo Stasio Dauko, paei
na iš Kauno gub..
konių kaimo.
no ir Longino Mierko, Skapiškio 
Vizelų kaimo. Jie patįs, ar kas 
meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 

Jonas Giedris, 
G4G \V.Lomb.ird st,, Baliimore. Md.

. . w i Pajieškau draugo Petro Česnausko.pa
Rozalinas (Pan. pav.). sakius spiga įsejus. Zem- ,.inais Kauno gub., Telšių ^iv.. piun- 

Gegužės 11 d. kun. Grinke- sargiai tai užtėmiję tuojau kaimo. Hmu
° i__ -i_.___• x_ia._2_ _____ i_____ Į no Chicago, III., dabar nežinau kur. Kas

apie jį žinoto, arba jis pats meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

Antanas Kniukšta.
Box 536. Sag Harbor N. Y.

Pajieškau pusbrolio Juozo Abromavi
čiaus.Suvalkų gub..Prienų parap . Ūtos 
kaimo. Girdėjau, kad pernai pribuvo 
iš Lietuvos į Ameriką Turiu labai svar
bų reikalu. Meldžiu atsisaukt t ant šio 
adreso:

Jurgis Radzevičius,
P.O. Box 197. Itockl'ord, III

Pajieškau apsivedimui kavalieriaus 
nuo 50 iki CO metų amžiaus. Aš jauno 
nenoriu, ba pames. Turiu 45 metus ir 
man jau atsibodo mergaut. Meldžiu at
sišaukti ant šito adreso:

Julia Pipirailč,
3408 So. Halsted st., Chicago, III.

noma, vietiniai neturtingi Taip kun. Stakialė per vaka- 
bežemiai ir mažažemiai re- rą labai triukšmingai elgėsi, 
tas kuris turės pinigų iki 500 Tik stebėjomės, daugelis bu- 
rub. tos žemės nusipirkti. 
Tiek tik girtina, kad visgi 
tas dvaras galės tekti vieti
niams nors pasiturintiems 
gyventojams. Kas kita bu
tų, jeigu dvaras būt parda
vinėjamas su pagelba ban
ko.
damas 100 rub., jau galėtų pačią sumą kunigas eina per 
pirkti žemės už 1000 rub., o į besimeldžiančius žmones ir 
200 r. turėdamas—už 2000 neduoda atsitraukti nuo že- 
rub. ir t. t., nes bankas sko- miškų jų dalykų: renka pi- 
lina žemės pirkimui iki 90% nigus ir barškina torielka. 
vertybės perkamosios. Jei
gu aplinkui mažažemiai ir 
bežemiai butų susipratę, tad 
galėtų ir jie susitarę tokį 
dvarą per banką nusipirkti. 
Jie galėtų apderinti dvarą 
pas grafą ir per banką nusi
pirkti. Ir vietiniams inteli
gentams, nors ir tam pačiam 
kun. Jarulaičiui, vertėtų a- 
pie tai pagalvoti.

Dėdė Antanas.
(Pan. pav.). sakius špiga išėjus.
i,----  careriai tai nžtčmiip

vo ir pasipiktinę.
Bėgunas.

Saluose par. (Kauno red.) 
vagys nakčia kleboniją apvo
gė. Vagiu sugauti nepasise
kė.

Vajesiškio (Ežerėnu pav.) 
Tuokart žmogus ture- bažnyčioj per atlaidus per

Tai yra peiktina, nes ne tam j 
tikru laiku daroma ir dar, 
kad nežinia, kam tie pinigai 
renkasi ir kur jie užsirašo.

Juodvarnis.
Garlevoje (Mariamp. pav.) 

po jomarką birželio 2 d. 
vaikštinėjo vienas vaikinas 
su dailaus išdirbimo lazdele, 
kurios viršuje buvo rankos 
pirštai taip išdrožti, jogei 
tikra dūlią arba prastai pa-

Skapiškio par., Tat- 
ir draugų Longino Balčiu 

jar., 
kitas

iŠ LIETUVOS
—Lena, nieko!—tykiai pa

sakė jis ir, prispaudęs jos 
veidą prie savojo maloniai 
tarė:

—Aš vėl myliu tave...
Bokšte laikrodis išmušė 

dešimtį, o žvaigždės vis mir
gėjo ir mirgėjo mėlyname 
dangaus skliaute.

A. Ž.

‘Čiūčia liūlia,Var
gudeli.”

Ilsėk tu, mažutėli, 
Štai mama mieloji 
Tau minkštą patalėlį 
Mylėdama kloja. 
Ilsėk, kol į galvytę 
Ramus miegas eina,

Sapnai persimaino, 
Jog daug užaugęs vargo, 
Rūpesčių turėsi, 
Tuomet netekęs darbo 
Akių nesudėsi, 
Nugrimęs gal bėdose 
Karčias vargsi dienas, 
Tada tik tu vaitosi, 
Sūdžiusi kaip šienas. 
Tada tik tu kentėsi 
Po našta sunkybės, 
Pakoliai nesudėsi 
Kapuosna gyvybės.
Nors, tiesa, trumpas laikas 
Tavo čia kelionės, 
Bet kol esi da vaikas 

I Jau beširdžiai žmonėsI ~. t » t . •

i Spėkų sau tavo laukia, 
: Laukia tavo pelno, 
I jie viską godžiai traukią 
■ Iš varguolio delną.
Į Kam dirvos yr’ prakilnos 
j Ir murai rūmų dailus, 
į Kam skrynios lobio pįlnąs. 
Tam visi yr’ meilus, 
Ant rankų tą nešioja, 
Kaip didžiąusį poną, 
Ir patį jįguodoją, 
Kad pilną tur’ delmoną, 
Beturtis čia vargingas 
Niekas jo nekenčia, 
Tik ašaras gailingas 
Likimas jam siunčia.

• »

#

Miegok gi, mielas mano, 
Kol miegą turi saldų, 
Širdis kol neišmano 
Būvį savo graudų, 
Pakol rami širdelė 
Kartumo nejaučia,

| Žinotina. jo*r Įniks nuo laiko laivų kom- 

i reiruliarišku laivų, ir ant tų žmones *<ali 
parvažiuot labai pigiai. Tie laivai išeina 
sekančiomis dienomis:

Julv (Liepos) 6 ir 20
A uitus t (Rujrpjučio) 3 ir 17.

Kaštuoja iš New Yorko visa kelione iki:
Eydtkunų arba Tilžei $35.00
Bailini arba Klaipėdai $35.50
Kaum/arba Vilniaus $38.00

Ka<ian»ri ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja, tai užsisakikit vielasprisiųsdami 
pmiiriis iš kalno. Mjs rezervosim vietas 
pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
Yorke, nuvesime pas konsulį. išimsime 
pabju rtus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvynę. Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
nėj laitai, kur žmones su gyvuliais sykiu 
važiuoja, bet sreri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Broadnay Boston, Mass

3

vičia apšaukdino iš sakyklos vaikiną į šaltąją nugabeno.; 
vardais ir pavardėmis, kiek Dar buvo besipuolą kiti vai
kas davė bažnyčios pataisy-1 kinaj neduot, bet ką tu prieš 
mui: bet dvarininkų kunigė
lis “negarbina” iš sakyklos. 
Keli metai jau renkasi aukos, 
bet daugumas skundžiasi, 
kad nežinia tikrai esą, ko- 
kiems-gi bažnyčios pataisy
mams eis tie pinigai, kaip 

j jie yra ar bus išleidžiami. 0 taiP kad b«t kas ateidavo ir 
i štai ana, pirma buvęs klebo- paimdavo svetimus laikraš- 
nas Sarapas ir nerinkdamas čius ir laiškus arba skaityda- 
iš parapijonų brangiomis v0 svetimą laišką. Dabar 
blėtomis uždengė bonias— spinta užrakinta. Įeina tik 

| tai atlaidinių aukų pinigai, 
i Gera butų ir kun. Grinkevi
čiui pasekti kun. Sarapo pė
das ir prisidėti nors dalele 

i prie bažnyčios pataisymų.
S. Pagubenis.

Krakiai. Męs krakiškiai 
norime, kad mums kunigų! 
vyriausybė duotų kitą kle- 
boną, nes šitas mums netin
ka.

Buvom padavę vyskupui bėtlsunaus' 
prašymą su kokia 180 žmo-

kardus padarysi. 
Geltonkasė.

Pajievonys (Vilk, pav., 
Sub. sėd.). Šį pavasarį į- 
vesta valsčiuje gera tvarka. 
Pirmiau laikraščiai ir laiškai 
atvirai gulėdavo spintoje,

brangiomis v0 svetimą laišką, 
spinta užrakinta, 
šaltyšius ir raštininko pagel- 
bininkas, kurie ir atiduoda 
laiškus kam priguli. Gera 
tvarka, vertėtų ir kitur taip 
įsitaisyti.

Pelių sargybinis.
Barzdai (Griškabūdžio 

gminos). Birželio 16 d. n. 
!st. bemaudydamas gyvulius 
prigėrė 10 metų vaikas. Tė
vas tik drapanas pas prūdą 
išvydęs, šoko į vandenį gel- 
__________ Rado savo vai- 

- -v ką jau negyvą pačioj gelmėj.
Į nių parašų nieko negelbe- ne stovįntiejį anį kran- 
jo. Po to buvo nuvažiavę to žmonės butŲ ir pats tg. 
prie vyskupo 3 mųsų vyrai, 
taipo-gi nieko nelaimėta. 0 
priežasčių ant mųsų kleboJ 
no turime daug. A.

Joniškis (Šiaulių pav.). 16 
gegužės Kaz. Žigulis su savo 
švogeriu Kuisiu gerai įgėrę 
subadė ir supiaustė peiliais 
savo kaimyno Piranto berną 
už porą bonkų alaus. Jie 
areštuoti. — Prageria rublius, 
o badosi už kapeiką.

Aš pats. 
Kirnovaičių kaime (Šiaul.

pav.). 30 gegužės sudegė tri
jų ūkininkų gyvenimai su 
gyvuliais. Sudegė ir vienas 
senukas. Spėja, buk užsi
degė iš pypkės. J. B. j

Spilgiai (Rozal. vai., Pa^in oliogo sunaudoti negalima, 
nev. pav.). 26 gegužės iš 
Spilgiy palivarko žydžiukas:prasmė Luty ge 
nuėjo į Sitkūnus arki pirkti. netikus rašyba ir 1' 
a ________ i___a. __ 4 *

. - - ' Sunaudot negalima.
K. A. — laiškas iš Min

taujos yra visai privatiškas 
Policiją ats|Jir’ kaiP° tokis> i laikraštį ne-

| tinka.
F, Brikeliui. — “Nu

vargintas Rusijos kareivis” 
•spaudai netinka.

K. J u s t i n a v i č i u i. 
| laikraštį talpinti tokių da
lykų negalima, nes tas per
daug įžeistų tikinčiųjų jaus- 

1 mus.
Senam V i n c u i. — “Ai 

Kapucino žodžiai teisingi?’ 
tilps kitam numeryje.

Ameri k os 
n ai.

1 rašymėliai netinka, 
dykit pabriebžti ką-nors svar
besnio, kas lytėtųsi visuome
nės. Dabar Tamsta rašot,

Vilnius birželio 6 d, gana 
lietuviškas pasidarė—visose 
gatvėse girdėt buvo lietuvių 
kalba: mat atėjus pirmai sek
minių dienai pribuvo daugy
bė maldininkų. Gaila, kad 

| Vilniun atsilankančių mal
dininkų reikalai nesutvarky
ti, kaip reikiant—nėr nei 
tam tikros knygutės-vadovo 

i po Vilnių.
Pilviškiai (Suv. gub.) Jau 

paleido iš kalėjimo P. Bra
zaitį, kuris išsėdėjo du mė
nesiu kalėjime. Arešto prie
žastis—laiškai, suimti Pil
viškių krasoje. Atsargiau 
su laiškais, nes šnipams jie 
permatomi. Ypač tegul la
biau suvaržo savo liuosybę 
amerikiečiai, nes Rusija tai 
ne Amerika.

Mariampolč (Suv.gub.) 11 
gegužės čion buvo teisiamas 
buvusis Veiverių mok. sem. 

j II kurso mokinys, M. Vit- 
į kauskas už metimą bombos. 
Nuteistas 3 metams kalėji- 

į mo. Gynė adv. Leonas. 
■Paduota apeliacija. Sako, 
I M. V. nekaltas. M. V. pa- 
I leido už 500 rub. kauciįos.

Kuku-Rieku.
Veiveriai (Suv. gub.) Su

grįžo iš Peterburgo iš proto 
išėjęs karįumenęj bebūda
mas Ed. Lesevskis. 1905 
metais už streiką j įsai buvo 
išvarytas iš Veiverių mok. 
sęm. iš II kursų. Buvo ga- 
pą gabus ir stiprus.

hraugąs.
Kartipą (Telšiųpav.). GĮra- 

j fąs Jurgis Pliateris buvo be
ketinąs sąvo dvarą “Alek- 
sąndrovo” perduot Vahtle-' 
ęįų Bankui, bet perkalbėtas 
perduot Bankui atsisakė ir 
išdavė kun. Jarulaičiui įga-’ 
liojimą išpardavinėt tą dva
rą atskirais sklypais vieti- 

1 niams žmonėms, su ta sąly
ga, kad kun. Jarulaitis įneš
tų jam grafui už visą dvarą 

! 120,000 rub., o už tą patar- 
i navimą grafas duodąs kun. 
1 Jarulaičiui 10 nuošimčių kai- 
. nos, t. y. 120,00 rub.

Dabar kun. Jarulaičio ap- Artistai puikiai sulošė, 
skelbta, kad Aleksandravo tyt, kad susipratę, bet tarp kaip sėdėjot ant slenksčio, 

'dvaro žemės galima pirktis jų atsiranda ir nesusipratu- kaip ponia atėjo ir t. t. Tas, 
tik už grynus pinigus. Ži- šių, kurie tik ardo darbą, žinot, neturi jokios svarbos.

ūraugysčiuReikaiai
Dr-stč Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, Iii. 
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzvnskis. 
1000 S. Paulina st.

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

I’rot. rast. K. A. Cziapas.
4136 S. NVood st. 

Turtu sekr. Leonginas Jnugilts. 
4006 S. Paulina st. 

Kasierius F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

vas iš to išgąsčio prigėręs.
Šidlava (Ras. pav.) Švent

vagystė. Šidlavos koplyčio
je pavogė nuo P. Šv. stovy- 
los karūną ir du liktorių. 
Vagis įlindo per langą.. Va
gystė buvo patėmyta rytą 
birželio 9 d. T. N.

Jūžintai (Ežer. pav.) Ju- 
žintiškiai išsiuntė Kauno gu
bernatoriui prašymą, kad už
tvirtintų “Bežemių ir maža
žemių mažturčių draugiją.” 

Sodietis.
(Iš "Liet Uk."J

Apgarsinimai.
“ŽMONIŲ KNYGYNAS”.

Galima užs rašyti nuo |iat 1-ojo nume
rio arba nuo No.4 ir 5 (“M ač i o - K e k- 
š i o E I L ES"), kuriuodu netrukus iš
eis. Užsisakant išviršaus — tik 1 d o 
leris už 12 numerių, vertes dvie
jų dol. su viršum. Šitie penki nume
riai, išleisti |>er vienus metus kaštuoja 
95c.; taigi kas užsirašė nuo l-monum.. 
tiems liko neatlyginta tik 5c.; tie gaus 
da 7 numetius kitų naujų knygelių įvai
raus turinio. Užsirašykit tuojaus. arba 
reikalauk it platesnių paaiškinimų, ku
riuos at iusim tiž dyką. Adresas;

BALTRUŠAITIS BRoTllERS 
2400 Fifth avė , pittsburg. Pa

Atyda,
Parsiduoda geras naujas d\ i ralis(Rise 

bycicle), gaus už. pigią prckią.
A Kietis.

28 W. Rroa<lw:iv. So. !'w>st>n. Mas»

Senam Vincui.—Mo-

Arklio nepirko, bet grįžtant 
namo ant jo užpuolė žmog
žudžiai ir užmušė. Suimtas į- 
tarįamas J. P,, bet jisai ne- 
prjsipąžįstą. L . . 

į vedę is Mintaujos šunį. Šu- 
■vą taipgi parodė ant J. P.

S, Pagubenjs,
I

Eržvilkas (Ras. pav.). 
iStribąičįų kaime 25 gegužio 
i uk, A. V. primušė savo kai
myną. Paskui savo pasiel- 

įgimo gailėjos, bet buvo jau 
pervėlu. A. V. suimtas ir 
pasodintas Tauragės kalėji
me. Pamokymas, kad pir
ma, negu ką padaryti, rei
kia apmąstyti.

Petro sūnūs.
Duse tai (Ežer. pav.). 30 

gegužio buvo liet, vakaras. 
Lošė dramą “Gena vaite.” 

------------- „1* ma>

šių, kurie tik ardo darbą.

K o v a 1 e v s k i u i.
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Į laikraštį tokie ap-
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žinot, neturi jokios svarbos.
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Tcleplione 762 So. Boston.

|Dr.F. Matulaitis
495 BroaJway, So. Boston. !

Valandos:
Nuo 8-1O iš ryto ir nuo 7-9 vakare

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

iI
Į

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekės “Kelei- 

vyj” sekiančios: 1 colis vieną kartą 50c. 
1 colis per mėnesį $1.25c.

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

‘Keleivio” skaitytojams pajieškojima 
giminių arba draugų viena karta per me
tus palaipiname dovanai.

Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
tam panašius, nors ir "Keleivio” skaity
tojai. turi apmokėti teip pat, kaip už pa
prasta apgarsinima.* o r“ 4>

“PIPIRAS”
Jau pasirodė. Yra tai tas pats “PI

PIRAS". kuris dar prieš užgimimą gąz- 
dino atgaleivius. “Pipirą” pradėjo gar
sinti daugelis kunigų bažnyčiose už dy
ką. Yra tai tas pats “Pipiras”, kurį 
Slieneetady, N.Y. parapijonai užstelia- 
vo kunigui Žyilinavičiai ant visų metų. 
"Pipire" telpa vien tik juokai, satira ir 
paveikslai Užauga jis kas mėnuo kny
gutės iš :12 puslapių pavidale. Metams 
$1.00. pusmečiui—50c., atskira knygu
tė 15 centų.

‘'“PIPIRAS” Co.,
P.O Box 1. So. Boston, Mass.

Gera proga dėl visų.
Parsiduoda trjs Saliunai. Biznis eina 

gerai. 1-riias apgyventoj vietoj lietu
viais. lenką s, rusais ir kitų tautų $3,500. 
2-ras 8'2.800. 3-čias $1.700.

Pardnodu namus, farmas, lotus, pie
šiu (malevoju). padidinti paveikslus (fo
tografijas) visokio didumo ir visokiomis 
spalvomis. I> rbu rėmus visokio didu
mo. Užlaikau krautuvę siutų, marški
nių. apikaklių ir tt. Paveikslų (abrozų) 
visokio didumo gražiausių pasaulyj. Už
laikau moksliškų knygų ir maldaknygių. 
Užra’au visokius laikraščius (gazi-tas): 
'•Keleivį". “Kovą”, “Lietuvą”, “Vie
nybe Lietuvninkų’’ ir kitus. Iš Lietu
vos: "Lietuvos Ūkininką" ir“Lietuvos 
Žinias’’. Kas užsirašys laikraštį, tas 
gaus moksliškų knygų dovanų vertės 50c. 
Norėdami plačiau dasižinoti kreipkitės 
šiuo adresu:

J. J. VAITKEVIČIUS.
227 ('■ apel st.. New Haven. Contr.

NAUJĄ SPAUSTUVĘ
įrengėme taip puikiai ir su nau
jausiais pagerinimais, kad joje 
ai liekame dailiai, greitai ir užį 
prieinamą kainą įvairių-įvai-l 
riausius spaudos darbus, kaip! 
va: draugijų konstitucijas, iii 
kietus, programos teatrams ir! 
baliams. visokius apgarsinimus, 
knygas ir t. t. Spalvuotas dar
bas yra musų specijališknmii. 
Norintieji turėti rūpestingai at- 
I k ta spaudos darbą, kaip iš dai 
les. taip ir iš kalbos puses, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku 
šiuo ant rašų;

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

BETWEEN the ACTS

Ii

lt , i j

■ .*

Little Cigars
Geriausiai ištinka cigarų rūkytojams 

kurie myli trumpai rūkyti.

PAS VISUS PARDAVĖJUS
IO už | O centu

THE AMERICAN TOBACCO CO.



K E L E I V I S.
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A teinančio j nedėlioj, 10 lie- j 
pos, Bostone atsibus apvaikš- 
čiojimas 500 metų sukaktu
vių mūšio ties Žalgiru. Paro-i 
doje dalyvaus visos So.Bosto
no ir aplinkinių miestelių 
draugystės. I’o parodai ant 
Faneuel Hali bus prakalbos. 
Norintieji imti dalyvavimą 
par<xloj turi nusipirkti ap- 
vaikščiojimo ženklelius, ku
riuos bus galima gauti dieno
je apvaikščiojimo pobažnyti- 
nėj salėj nuo 9 iki 12 vai ry
te, po 25c.

Vietines Žinios. nešėsi pinigus iš batikos Po
licijos viršininkas liepė nak
čia išvežti Abesoną iš ligon- 
bučio ir užrakinti policijos 
nuovadoj.

Liet uviškai-I.enk iškas

DENTISTAS
(Daniu Daktaras.)

Dr. S, ANDRZEJEWSKI
Ištraukia pasigadinusius dantis be jok ■■ 
skausmo ir pigiai. Užtaiso įagedusius ir 

įdeda naujus. l>arl>as gvarantuotas.
Valandos: Nuo 9 ryto iki s vai. vakare

23S Harrison avė.. Boston.

ant Pardavimo!
Puikus narni ■» Įh> No 512 Fourlli st., 

So. Boston. ti kambariai, maudyne, ga- 1 
zas įvestas, viskas įtaisyta parankiai.#

HENRY L BOWEN,
469 Jtmadway. So. Boston. Mass.

Parsiduoda Namas.
Trijų gyvenimų namas aut Tudorst.. 

So Bostone, atnešantis $300 į metus.par
siduoda už $1,600. TIK TRUPUTĮ 
REIKIA iškahioir laivai lengvas išmo
kėjimas.

Čia jums proga nusipirkti narna 
mažus pinigus.

ALENANDER R«»SE,
Taikos Te sėjas ir Notarijušas.

294 VVashington st.. room 3:10. Boston.

UŽ

J. p. Tl INU.A ( O
Vienatinė lietu
viška dziegore- 
lin ir nukoiiiių 
daiktu krautuve.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius, 

silabinius ir dei>ii<-iiiinius 
iš aukso ir sidabro 

Lietuviai paremkite lietuvį

branzletus.
žiedus ir visokius 
išdarbius

Laikrodžius savo kosi utn> r am patai 
šou dykai.
21-25 Bronį lie'd street.

BOSTON. MASS.
!

RUSIŠKA PIRTIS
Vyrams ir moterims.

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

11 Salių si. ir 1286 Washington st. 
BOSTON, - MASS

i

JOHN E.NOLAN Rusiška- lenkiška- Lietuviška
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimu 

kuoge.iausiai už nebrangia preke.♦ * «.
386 Br<-a«lway, S<» BOSHl.N.

Gyvenimo lieta 045 Broadway.

_A JPT 1EKA

Bronszteino

So. Bostono lietuvių inteli
gentu būrelis pasididino šio
mis dienomis dviem draugais: 
atvažiavo naujas ..Tėvynės” 
redaktorius p. Vidikas. jau
nas ir energiškas vaikinas, 
kuris, kaip girdėjom, nuo lie
pos 15 d. užims savo vietą, 
ir pribuvo daktaras I. Stan
kus, kuris tik pereitam mė-j 
nesije pabaigė mokslą. D-ras 
Stankus ketina apsigyvent 
Bostone: dabar jis laikys 
Massacliusstts valstijoj egza- 
mena. o paskui važiuos da į 
New Yorką lavintis specija- 
liškai operacijose.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas 
Siuvame visokius ru 
bus merginoms i 
vyrams Turi
me visokių audimų 
ir suknios. Dirbame 1 
visokius siutus ir > 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drapa
ną. ntęs galime tau ja 
padaryt.

Z. BUDRECKIS,
222 Broadway, So. Boston, Mass

D.L.K. Vytauto draugyste 
rengia 11 spalio vakare 
balių, kuris atsibus Berkeley 
svetainėj, todėl meldžia kitų 
draugysčių, kad toj dienoj 
jokių viešu pokilių malonėtų 
nerengti.

SIFKORdU AGENTŪRA 
po No- 877 Cambridge st-, 

CAMBRIDGE, MASS- (prie soduko) 
Parduodam šifkortes an; gerbusių linijų 
Užrašom visus laikraščius ir prie to duo
dam dovanų puikią knygą.

Turim gražiausių popierų gromatoir.s 
rašyti. Užlaikom geriausias ir aštriau
sias britvas. Čia galima gauti puikiau
sių marškinių ir kitokių apr.-dalų. Lai
kom gyduolių nuo ^{augelio ligų. " Ihiiki 
dainų knygelė 35c. vertes daSar parsi
duoda už 10c.

Su guodone
P. BARTKEVIOZ.

877 Cambridge st., Cambridge. Mass

ANT PARDAVIMO
Mielinis namas dėl 3 šeimynų, 11 rui

mu, puikus kiemas, pilnas medžių, l’ar 
aid uodą labai pigiai, nes saiiuittkas turi 
gn-itai išvažiuot iš miesto Atsišaukite 
šiuo adaesu:

VINCENTAS < Ii NYS.
70 1 lelioti st . So. Boston. Mass (**<*

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvani 

visokias moterų ir vyru drapanas. Išva 
lome. iiplaujam plvtmas ir išprosiname- 
Darbą at liekame visados ant pažadėtoji* 
ko kuopu i kiaušiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuves vieta:

244 W. 4-tii st, So. Boston, Mass
TEISINGIAUSIA APTIEKA

Kurioj galit 
duoliu nuo b 
teisingiau^ 
na i

“Fourth of July” šįmet 
praėjo daug ramiau, negu ki
tais metais. Mat valdžia už
draudė tą beprotišką šaudy
mą, skambinimą ir triubiji- 
mą. Per visą dieną šaudant 
kaip ir nesigirdėjo, tik sute
mus kur-nekur pūkštelėjo 
ugniatraškis. Sužeista vie
nok 26 žmonės.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. (žyduolių 
galite gauti, kokios tik paša ulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
mvis aptieki, rius K. šlDl.Al'SK t S.

•Savininkas
Edvardas Daly

- W- Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So. Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per iaiškus. o 
ntęs per vapresą gyduoles prisiusim

MO^TELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir moteriškų drapaną krautuvė 
ir ruiisiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsist oliuoti pagal savo skonio. Pa
siniam greitai ir gerai. Senus išvalom, 
išprusina m ir padarom kaip naujus

H. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames$ts.

MONTELLO, MASS
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
artą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co
3o4 Broad*-ay ir 259 D. St., 

x«»uth Boston. Mass.

GERIAUSIA AKUSERKA

gauti geriausiu gy- 
visokiu ligų, teipgi ir 

tt-.s patarimus. Nes čio- 
dirba liettivišįz^z ~~-r *;1 »

* vii- /- *** neesu pi
vie_|

John J. Lowe.j'ie
Kampas 6-tos 168 D. st

So. Boston, Mass
TEi.Et-noNE 21027 So. Boston, Mas

349 Harrison avė 
Boston, Mass.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

E liaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 

SPECIALIŠKIMAS.

366 Second So. Boston, Mass

HAMBURG ■ BREMEN
TIKTAI kelis dolerius kaštuoja pas mus parvažii.v.mas Į kraujų ant geriausių 

EXP IlEšINlŲ garlaivių prie lėngvodarbo. Laivai išeina 4 kartus ant savaites

$22. SZIPKARTES i KRAJU. S22.
Tiktai ;ias mus galite gauti šipkartę už tok: ; p:- k: a: E.vųresinių laivų į krn- 

jų. kurie išeina'sekančiose dienose 7 ir 21 .Tūlio. ■' -.r ls Augusto. Atsiųskite $3 0b 
zadotko. o vietą męs Jums ant laivo užsakysime. Rašykite apie išvažiavymą į 
vvriausia agentūra.

NĘW YORK SHIPPING CO., 5 Marris St., New York.

DIDŽIAUSIS LIETUVIŠKOJ KALBOJ KATAIJOGAS

4

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą M'omans Medical 

College Baltimore Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro- 

rtiKTlSų‘rų ligose parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

StP »V. B r o a d w a v.tJ
S( > 1 IOSiT( Mass.

F

ir dangus turintis—gera
pasveikusių paveikslais:

UŽPRAŠO SERGANČIUS, SAKYDAMAS:
ATEIKITE ABBA PARAŠYKITE PAS MANE, AŠ IŠGYDYSIU;

todėl, kad esu senas daktaras, pažinstu visokias ligas ir teip-pat gyduoles, kurios 
gali geriausiai pagelbėti Vyrams ir Moterims, nes daug ligonių perlei- 
džiu ir už tai turiu didelį patyrimą, geriau negu kokis kitas daktaras, garsiamjam 
New Yorke. Aš esu pasiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip užlaikyti 
sveikatą: todėl, kad be sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes geriausias išganymas 

Aš daugiausia išgydan sergančių ir daugiau už kitus gaunusveikata.
iš daugumos nors keletą čion patalpinu.

laišku padėka vonių bu

v » •A. VOLt'IK. iš Malheson. Canada. Ont. 
Išgydytas nuo galvos skaudėjimo ir 

kurtumo.

bov 112, VV. Pittsburg,
Pa. Išgydytas nuo romatizmo, ir vidu

rių slogos ir kitų.

I
I

GEO. SUNKS.
MARE ZLATA. 577 Gibson st.. Yongs- 
town. O. Išgydyta nuo skausmų vidurių 

ir moteriškų ligos silpnybių.
GUODOTAS DR. HAKTMA N ! teipRenlti 1 aip naudojau Jųsų sryduole*, tai nuo jų greitai pasveikau, nors buvau sirgęs ii'ą laiką, o kaip po 
operacijai hogpitolė galėjau, lad jaučiausi blogiau. Jers *y C.t'- ten daktarai nustoju bovo vilt.es mane išgydyti; bet J ųs darodėte, kad ne teisybė, išgy 
dydami mane! Už ta’ širdingai dėkavojn .lum* VA L NTINAS BEKGOVIČ 3S0 Hend-*reon st, Jersev City. N J

Todėl čia kalba žmonės, ką aš jiems padariau, per tai ir tau galiu teip padaryti. Rodos, kad geresnių darodyinų nega
lima reikalauti!

SE’tt; ŪKIS nuo meškerės knygutes vadinamos .. Vadovu į sv." nes yra tai teisingai ..VADOVAS Į LIGĄ", kurią siūlo, ų 
brudą. suviliojimo INSTITUTAS.

Kad jautiesi nesveiku, tai netrot)k laiko, nesendink ligos, jei nori būt išgydytu, tai kreipkis prie manęs, kurie gal 
ateiti ar atvažiuoti, tai užprašomi i mano ofisą asabiškai, o toliau gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia, ant k« 
j autiesi nesveikas.

TMJįSĮSnJ

Specijalistas ir Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
aau pas kmingia-
usiai. a eikit tie- /į 
s:ok pas mane i b? 
t repais į virš ų tik į 
neikit į aptieka: 1 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1961

atsišaukusius apsiimu išgydyti:
Kenmatiz-rą, skaudėjimą sąnarių, kantų. Ureną, kojų, pečių ir šonų. Vžkietejimą, skaudėjimą ir aed.romią vidurių Gal os skausmą, širdies 

inkstų ir pianu.ų 1'ua.A. Greito pailsi o, sunkans kvėpavimo, slogų ir nusilpnėjasins vyr s. Didelio enpykimo. dyspe:*e jos ner^ų lliroe, teipgi ne 
jaunystės klaidų i autų n-sveikumų. sėklos nubėgamo, blo/ų šapeų, visokių užsikrečiamų slaptų ligų. Teip pat MO1 ERŲ: skausmingų mėnesinių 
baltųjų teke im >. g mbo ir visokių moteriškų ligų: neatbo itkad k'.ti daktarai Jums nepagelbėjo, as kad a s im 11 .i ir išgAdvs u šviežias ir užsisenč 
jueias ligas. Geria’.:, k-d iš karto pas mane atsisaukt m, pirmiau negu kur kit r; jei ne asabiškai. tai parašyk lietuv’šrai. Rašyk i aip moki ir kai] 
jauti nesveikumus stvy*e ssz sopnsiu. isztirsiu duosiu rodų, kad reikės pritaikysiu g’ drole?, kuri' s yra g*r.ai sios ir na* :ai šio ltz-ad m* ,oapturėei 
sveikatą, be skirtumo kaip toli gyvenat. Aprasztnt ligų. Liausiant rodos NUO DAKTA i O. visada adresu* ti ant mano vardo taip:

DR. F. HARTMANN,
New York City, N. Y.

Vakarais i'an-dėl. ir i'ėtn. nuo“—S.

Drapanų, Apredalu. Laikrodžiu. Laikrodėliu. Lenciu 
gelių. Žiedu. Špilkų. Armonikų. Koncertinų, Skripku, 
Klarnetu. Triubų. Šnekamų Mašinų. Pijanų. Vargonų. 
Siuvamų Mašinų. Žiūronų. Britvų ir šimtus visokių ki
tokių reikalingų ir naudingų daiktų. Dabar tik išėjo iš 
spaudos.
» Prisiusi, 10c. markę uždengimui pač-to kuštu, o męs prisiusime jį di kai. 

resuvk mums šiteip:

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
3248 So. Halsted st., Chicago. III.
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218 East 14th St.
Ofiso vai nuo II lez ryto iki l, n »•» 2 iki 5 vai. po p.I

BITTERS

RUGSZTIS

v ra

3

J

Meldžiame kreipti* šiuo adresu;

J

:•

Severos vaistai’išlaikė bandymo laika ir-verti užsitikėjimo. 
Ant ju galima remtis.

DR. J. E. TIKIM PSON.
342 W. 27-tli street. NEW YORK, N. Y.

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. ivi 5 vai. po pietų. 
Nedaliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

VIDURIAMS

Policija sužinojo, kad plė
šikų draugai tariasi užpulti 
ant Lynu'o ligonbučio ir pa- 
liuosuoti Andrių Abesoną, 
kuris pereitoj savaitėj su 
dviem savo draugais užmušė 
T. A. ljindreganą ir urednin- 
ką J. H. CaroU’ių. kada tie

COLLINS
NEW YORK 
MEDI C AL 
INSTITUTE

GERAS APETITAS
visuomet esti prie geros sveikatos, o apetito stoka 

reiškia, jog kas nors yra betvarkėj.
z 

Sitam laike beveik kiekvienas reikalauja ko nors 

pataisymui ir paaštrinimui apetito, kuris pagedo iš prie
žasties karšto oro

plačiai žinoma, kaip geriausis vaistas sustiprinimui 
»

viduriu i palengvinimui malimą maisto. Turėti namuo

se bonką tos rūgšties, tai reiškia apsisaugoti nuo įvai 

rių priepuolių laike karščių.

W. F. SEVERĄ CO.

Severo* vaistai gaunami aptiekose ir pas atsakančius paruavėjiis. Ne 
imk pamėgdžiotų. Jei savo apielinkej negauni, lai rašyk pas mus.

i Pabrinkimas
veido, rankų ir kojų arba išblišku 

si išžiūra visuomet reiškia inkstų ligą. 
: 1'ateinijęs toki tai apsireiškimą tuo-

H jaus imk

4 Severos Vaistus
§ DĖL INKSTU IR JAKNU.
• Jie pagamina inkstams reikalin-
: gas substancijas, be kurių negali būt 
7 atgaivintos susirgusios celės. Tie vai- 
•f štai sustiprina inkstus. Kaina $1.00.

1 n tempi mas
dabartinio gyvenimo daugiausiai • 

atsiliepia ant nervų sistemos. Kaipo : 
pasekmė persidirbimo. rūpesčio ir var- • 
go vra išsekimas nervu. Tavo nervams : 
reikalingos gyduoles, o geriausios yra *

Severos Nervotonas.
Jis ramina sujudintus ir pavar

gusius nervus, grąžina jiems veiklumą • 
ir užtikrina gerą miegą. Kaina $1.00. :

| Teisingas daktaro patarimas dykai.

‘ W. F. Severą Co. "“U"’1“
x

NAUJAS ISRiiHMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

su gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausia rodą t»-r laišku dvkai.

Kaip išgydyti Rupi ura. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Didervi 
nes. Niežus ir lyt iškąjį brudą. Mes 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pis:

Dr. J. M BRUNDZACO..
Broadivay A S. S st.. Broolykn.N Y.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie 
ku datba artistiškai. Padarau fotogra*
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tl 
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
ti.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
vigu net . mano kataliogą rašyk šendieno apturėsi gereusin armonikų, skripk: 

dernetij, ttųbu, koncertinų ir d.mgyl■«; kitokių mozikahškų instrumentų. (Jisto au 
kso 14 K. Šliųbiniii žiedų, dzlėgorių, lenciūgų, špilkų, koleikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerti britvit, visokio skiriaus drukavoii- 
mo masytiukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
teriu, adresam ;><-č-ečiiĮ, istorišku ir malda knygų kokiu tik randasi lie
tuviškai kalinti,gražių popierų dėl rašinio groniatųsti p’tiketisiais ap
skaitymais ir dainoms su dntktiotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,(M>, 1O<K) už $ Lietuviška liibiija arba šventas raštas 
-■•?noir naujo t ■ tamę-ito lietuviškom literom pttsi.tp. 1127 drueei atida
ryta, preke su pi lsiuutimu š:;,ot». Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdattgyl’ę kito 
-. / / kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už. ižgvdvma. 11 K

■ * -s-.'Af paauksuotas ant 20 mėtų prekė fft.00. prasto $1,00. Prisitjs- 
l.ite - avė ,:krą adresą ir už 5<-. markę <> apturėsi šio mėto ka 
talogą dvaai s-i 450 paveikslais ir looo naudingu daiktų. 

Štornikani, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta 
vorjjs labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus lavorus.

Adresuokite: K W!LKEW!CH. 112«ra«d5t. Brooklyn, M. Y.

LIETUVISZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

C-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

.Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenejusias. veneriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystes.

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va
landas.

Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 
nors liga, neprivalo leist laiko, bei tuo- 
jaus prisiųsti D-rui Thomson'ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųstajam pa
galba. kuria tikrai išsigvdys. Išgydy
mas gvarantuetas. Patarimai veltai.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar tūrėjei kada nors kokią lytišk litrą, 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda ran

kas bei kojas.
Ar turite ant kūno pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai.
Ar lytiški organai nnsilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis, 

ar panele.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susino- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

Dr. E.C. COLLINS 
uždetojas.

Tiktai išnaudotojas daktaras apgarsina save 
jog jis gydo visokias ligas, mislidamas apkvai
linti sergančius Lietuvius, bet kožnas žino, jog 
tas yra negalima. Šiaul ius gali pasiūt gerus 
čebatus, bet ne gali sint geras dtajianas. Teip 
yra ir su gydytojais Katras gali išgydyti džiovą, 
tas ne gali gydyti inkstų ligas. Ūžtai niekados 
neatsiduok tiems gydytojams, kurie ‘-GYDO 
VISUS”, apie katrų-w Jus niekados negirdėjot, 
tiktai ką Jus matėt .Tų jiaveikslus ap;-arsini- 
rnuose ir katras negali darodyti ne vien i išgy
dymą. The Collins NevvYork Medical Imti.ute 
didžiausias ir pirmas ant svieto, samdo t k 
Geriausius Gydytojus dėl gydymo kiel i ievos 
ligos ir gydo daugiaus sergančiu, negu kiti gy
dytojai kartu ir gali darodyti tuksiančiais 
padėkos laiškais.
Užtai, jeigu sergate kokia nors ligą, ra.šyk-te. 

arba atsišaukite ypatiškai Į šiuos garsingus 
gydytojus. Priima ligonius kiekv ena diena tino 
10 lik 5 vai., šventadienais ir nedėliotais nuo 
10 lik 1 vai., ir utarnįkais ir pėtniėiomis dar 
nuo 7 lik 8 vai. vakare.

Dr. S. E. Hyndman, Medikališk.as Direktorius

The Collins N. Y. Medical Institute

140 W. 34th STREET. NEW YORK CITY.
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