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In Skaitytojus.
Draugai!

Šį “Keleivio” numerį turit 
jau dvigubai padidintą. Tas 
turi džiugint lygiai Jus, kaip 
ir mus, nes tas parodo musy 
priešams, jog susipratimas 
tarp žmonių auga.

“Keleivis” labai nepatin
ka musų kunigėliams, nes 
jis tankiai užpila jiems kar
čių, karčių pipirų. Tie pipi
rai, tai teisybės žodžiai. 0 
juk ir lotyniška patarlė sa
ko, kad teisybė karti—d i c - 
tum acerbum!

Nors kunigėliams ir ki
tiems mus žmonių išnaudo
tojams bei grašiagaudoms 
teisybės žodžiai ir kartus, bet 
jie malonus visuomenei. Tą 
tegul paliudija šitas “Kelei
vio” numeris. Jeigu visuo
menėj jis neturėtų parėmi
mo, jeigu pastaruoju laiku 
skaitytojų skaitlius nebūtų 
trigubai pasidauginęs ir jei
gu jo reikalavimas nebūtų 
pasididinęs, tai šiandien jis 
8-nių puslapių nebūtų išėjęs.

Padidindami laikraštį mel
džiam draugų sądarbininkų 
daugiau pasidarbuot, o skai
tytojų—da daugiau jį pra- 
platint tarp nesusipratusių 
darbininkų.

Kaina tuo tarpu pasilieka 
ta pati. Nuo naujų metų 
bus truputį pakelta.

Su pagarba 
Leidėjai.

uždengta korėjiečių laikraš
tis, o Suomijoj patraukta 26 
laikraščių redaktoriai teis
man už tai, kad įsakymą, ku
riuo panaikinama Suomijos 
autonomija, pavadino “lau
žančiu konstituciją”. Dides
nės kratos ir areštai buvo 
Maskvoj, Minske, o Rygoj 
suimta s. d. part. kom. 14 
žmonių, Sevastopolyj uždrau
sta platinti Pirogovo dr-jos 
knygutė apie marą. Peter
burge uždarytos visos rinki
kų draugijos, o Lenkijoj už
daryta parapijinių knygynė
lių draugija. Varšuvoj vie
na alaus dirbtuvė nubausta 
200 rb. už tai, kad ant ataus 
butelių padėjo lenkišką pa
rašą.
100,000 mirė nuo choleros.

Peterburgas, rūgs. 19 d.— 
Pradedant nuo šio pavasario, 
vien tik per kelis tuos mėne
sius, cholera išsmaugė jau 
100,000 žmonių su viršum. 
Nuo Rusijos cholera užsikrė
tė jau Vokietija, Austrija ir 
Italija.Vakarų Europa jau 
pareikalavo, kad Rusija pra
dėtų kitaip kovot su ta liga, 
nes dėl jos apsileidimo ir ki
toms viešpatystėms gręsia 
pavojus.

Žydas paniekino caro ma
lonę.

Peterburgas.
jaučiasi labai įžeista, kad žy-

VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS

nutilo 
ištiesė 
jūres, 
išduo

Valdžia jau nebenori 
Wezosolo.

Peterburgas, rugsėjo 25 d. 
—Rusijos valdžia ir vėl ga
vo per nosį. Vos tik 
Pureno byla, ji ir vėl 
kruvinas rankas per 
kad Amerikos valdžia
tų jai Wezosolą, paskui kurį 
jau treti metai sekiojo caro 
nusamdyti šnipai, ir kurį 
ant galo suėmė Bostone 13 
d. rugpiučio. Jį kaltino už 
išplėšimą Tifliso banko 1907 
metais. Bet Amerikos žmo
nės vėl užprotestavo prieš iš
davimą žmogaus į budeliu 
rankas. Tad pereitoj nedė- 
lioj užsienio ministeris su jus
ticijos ministeriu nutarė We- 
zosolo jau nebereikalaut, nes 
aiškiai matėsi, kad Ameri
kos žmonės nepavelys savo 
valdžiai jį išduot, o čia rei
kia mokėt šnipams, mokėt 
teismams ir t. t.

Ką veikia vytiausybė?
Mirtin nuteista 9 žmonės. 

Laikraščiai nubausta 6 už 
1800 rb. Beto Vladivostoke

Išrado laivą, kuris nereika
laus žmonių.

Berlynas.—Wirth, Beck ir 
. Knausen išrado karišką lai

vą, kuris užinteresavo visą 
pasaulį. Laivas nereikalau
ja nė vieno žmogaus; jis ga
li būt valdomas nuo sausže- 
mio. Ties Dutzendeich’u at
sibuvo bandymai, kur tas 
keistas laivas judėjo pirmyn, 
atgal, darė ratus ir sprogdė 
minas, o ant laivo nebuvo nė 
vieno žmogaus.

. Šovė į gubernatorių.
Viena, Austrija. —Grįžtant 

gubernatoriui Kielmanseg- 
g’iui automobiliuje iš Wie- 
ner-Neustadt’o namon, ka
žin kas paleido į jį šūvį. Gu
bernatorius važiavo su pačia 
ir kulka prašvilpė pro jos 
galvą.

Abdul Hamid’o brangu- 
mynai.

Konstantinopolis. — Tau
tiškas laivyno komitetas 
kreipėsi prie vyriausybės su 
prašymu, kad buvusio sulto
no Abdul Hamid’o brangu- 
mynai butų atiduoti į laivy
no fondą. Vyriausybė mie- 

! lai ant to sutinka. Tų bran- 
gumynų esą ant $1,700,000 
suviršum.
3 metai kalėjimo už fabri- 

kavimą krasos ženklelių. 
Geneva, Šveicarija. — Tū

las H. Toggenberger, 87 me- 
• tų senelis, likos pasmerktas 
3 metams kalėjiman už fab- 
rikavimą ir pardavinėjimą 
Šveicarijos krasos ženklelių. 
Ir tai buvo jau vienuoliktas 
jo pasmerkimas. Toggen
berger netik pats tuom užsi- 

sivažiavimo vienoj iš sesijų įminėjo, , bet būdamas lito- 
užgirta draugo Liebknechto 
rezoliucija, kurioj išreiškia
ma protestas prieš priėmimą 
Vokietijon rusiško caro su 
cariene, kuriedu gyvena da- 

ją Ant to Straus atsake, c^Ų^vadintekara-' 
kad jeigu kitiems „uotu kriminalistu ir reika-
nerala be tam tikro leidimo ]aujama kad jfe aus g. 
po Rusiją važinėtis tai jis is sjnegt Tokia rezuliucija 
specijalisku caro teikiamu jvstair pačiam , bet
pnvilegiju naudotis nenorįs. tuni,,n,u j; likos ^3^

Nušovė generolą. nes cariene serga.
Poltava.—I generolo So- Jieško Turkijai paskolos.

Paryžius.—Turkijai labai 
reikia pinigii, o paskolint jų 
niekur negauna. Didis vizi- 
ras buvo nuvažiavęs Pary
žiun, bet ne ką pešė. Dabar 
Turkijos diplomatai derasi 
su anglais, o jeigu ir ten ne
pasinaudos, tai turi viltį,kad 
vokiečių bankieriai paskolins.

Kapucinas nusižudė.
Madridas, Ispanija.—Kun. 

Noredo, kapucinų “akade
mijos” “profesorius”, perei
toj sąvaitėj paviliojo svetimą 
moterį ir pabėgo. Bet mies
teli je Lorca jį sugavo. Ku
nigas kapucinas iš gėdos nu
sišovė.

Vokiečių socijalistai perski
lo į dvi partijas.

Magdeburg, Vokietija.— 
Pirmą kartą istorijoj vokie
čių socijaldemokratų partijoj 
pasidarė perskilimas. Per- 
skilimo priežastis buvo tame, 
kad vieni buvo priešingi atei
nančiam valdžios biudžetui, 
o kiti už jį balsavo. Bebe- 
lis, soc.-dem. galva, dau
giausiai pastaruosius ataka
vo.

Angliakasiai grįžta prie 
darbo.

Bilbao, Ispanija.—Anglia
kasių streikas Bilbao apskri
ti j,kur tūkstančiai žmonių bu
vo įtraukta, tuom tarpu pasi
baigė ir darbininkai sugrįžo 
prie darbo.

Visasvietinė jureivijos 
sutartis.

Brukselė, Belgija.— Tarp- 
tautiškame jūreivių susiva
žiavime padaryta visasvieti- 
nę sutarti išrišimui bei atly
ginimui atsitikusių ant jūrių 
nelaimių.

Reformos Ispanijoj.
Lisbona.—Karalius Manu- 

elius atidarydamas parlia- 
mentą pranešė, kad valdžia 

_  Valdžia pasiryžusi išdirbti libera- 
- ' “ . lišką programą, kaip turi būt.

das paniekino caro malonę. j sutvarkyti bažnyčios reika- 
0 tas buvo taip: 3 d. rugsė
jo Amerikos pasiuntinys į 
į Konstantinopoliu, Oscar S. 
Straus, grįžo iš Turkijos 
Amerikon. Straus yra žy
das, vienok Rusijos vidaus 
dalykų ministeris pasiuntė 
jam telegramą prašydamas, 
kad užvažiuotų į Peterburgą. 
Pasporto, girdi, nereikės,nes 
caras, kaipo diplomatui su- 
teikia sj^ijališką priyilegi- ^“-£1

tai.
Socijalistai protestuoja 

prieš carą.
Magdeburg, Vokietija.— 

Laike socijal-demokratŲ su-

1$ AMERIKOS

ovjovo rezidenciją atėjo su 
tokiu ten raportu jaunas o- 
Tcierius ir pasakė “dienšči- 
tui,” kad greitai turi matyt 
generolą, nes atėjo su labai 
svarbiu reikalu. Kada pa
sirodė generolas, oficierius 
išsitraukė revolverį ir saky
damas: “Šuva buvai, kaip 
šuva ir stipk!” šovė trissyk 
ir iššoko per langą.

Generolas nusitvėrė už 
krutinės, susvyravo ir krito, 
kaip pakirstas.

Iki šiol šovėjas nesusek
tas. Matyt, kad vikraus bu
tą. Reikėtų jam duoti meda
lį už atsižymėjimą.

grafu ir kitus to darbo mo
kydavo.

150 žmonių sužeista.
Lizbona, Portugalija. — 

Šimtas ir penkiasdešimts 
žmonių likos sužeista ant ge
ležinkelio netoli nuo Oporto. 
Nelaimė atsitiko ant nedi
delės stoties, vadinamos Sen- 
hora Dohora.
Suokalbis ant Mikados gy

vasties.
Tokio, Japonija.—Laikraš

tis “Hoči Šimbun” paduoda 
žinią, kad policija susekė 
suokalbį nužudyti Japonijos 
ciesorių Matsuhito. Suokal
bininkai esą visi suimti.

Yra tai pirmutinis atsiti
kimas istorijoj. Ligšiol da 
nebuvo girdėta, kad ant Mi
kados gyvasties butų buvęs 
kada nors pasikėsinimas.

Orlaivininkas užsimušė.
Charlas, Francuzija.— Pe

reitoj sąvaitėj čia užsimušė 
orlaivininkas Poillot, kuris 
buvo pasiėmęs ir kitą žmogų 
su savim. Išlėkus jam 90 
pėdų augštyn, vėjas pramu
šė spaminį audeklą, mašina 
apvirto ir nupuolė.

$25 baudos už nekirpimą 
r negrui plaukų.

Lvnn, Mass. — Erasmio 
Palermo atsisakė kirpti neg
rui plaukus. Negras pada
vė plaukakirpį į teismą už 
pažeminimą savo ypatos, o 
kartu ir visos juodveidžių ra
sos. Teisėjas liepė užtai 
plaukakirpiui užmokėti $3 
baudos, bet negro advokatas 
užsispyrė, kad pagal įstaty
mus jis turi užmokėti užtai 
$25 baudos. Tuomet teisė
jas pakėlė baudą iki $25 ir 
patarė plaukakirpiui apeliuo
ti. Palermo padavė apelia
ciją, o kol teismas atsibus, 
tapo pastatytas po $1 kauci
jos.

Nelaimes atsitikimai.
Port Wayne, Ind. — Ant 

Port Wayne ir Bluffton ge
ležinkelio susimušė du trau
kiniai. 42 žmonės likos už
mušti, 15 sužeista.

Lafaette, Ind.— Tarp Pur- 
due universiteto studentų iš
tiko peštynės. Seni studen
tai pradėjo bombarduot taip 
vadinamus “frešmanus” — 
naujokus. Muštynių pasek
mėje vienas studentas likos 
užmuštas, o 20 sužeista.

Havehill, Mass. —Ant Lin- 
coln avenue pereitoj sąvaitėj 
susikūlė du gatvekariai. 13 
žmonių likos sužeista, bet nė 
vieno neužmušta.

Oberlin, Kan. — Išėjęs iš 
St. Louis, Mo. traukinis ne
toli nuo čia nusirito nuo 40 
pėdų augšto pylimo. Maši
nistas, pečkurys ir 18 pasa- 
žierių likos užmušta ir 20 
žmonių su viršum sužeista.

Nušovė daktarą.
Atlanta, Ga. — I daktaro 

J. R. Sewell’io ofisą atėjo 
nepažįstamas žmogus ir šovė 
iš revolverio, padėdamas jį 
ant vietos lavonu. Paskui 
šovėjas paleido kulką sau į 
kaktą ir ten pat krito be ža
do. Šovimo priežasties nie
kas nežino.

i

ji turi būt 
netoli nuo

laikraščiai

Suėmė pinigų dirbėjus.
Pereitoj sąvaitėj tapo areš

tuoti septyni pinigų dirbėjai. 
Iš jų vardų reikia spėti, kad 
tais meistrais buvo jeigu ne 
lietuviai, tai lenkai. Jie dir
bo popierines - dvidolerines. 
Dirbtuvės neatrasta, bet val
džia spėja, kad 
New Bedforde, 
Bostono.

Kaip angliški
paduoda, jų vardai skamba 
šitaip:

Andrius Krol, gyveno po 
No.l29Third st.,PassaicN.J.

John Borzik, gyveno ten 
pat.

Antanas Krol, gyveno po 
No. 12 Marvin st.,New Bed- 
ford, Mass.

Joseph Skryzenovvski, gy
veno ant Pine View farmos, 
šalia New Bedfordo.

Jonas Krol, gyveno po No. 
173 Manchester st., Man- 
chester, N. H.

John Gladis, ten pat.
Franas Krol, ten pat.
Visi septyni buvo statyti 

tuose apskričiuose prieš 
Jungtinių Valstybių komisi- 
jonierius ir pasodinti po 
$2,500 kaucijos kiekvienas.
Apiplėšė ir uždegė namą.
Chicago, III. — Į tūlo W. 

F. Muse’o namą įsiveržė plė
šikai ir išnešė ant $50,000 
vertės turto. Apleisdami na
mą padėjo ugnį, kuri sunai
kino ir sienas. Policija jieš
ko piktadarių.

Sudegė 8 arkliai.
Salėm, Mass. — Nuo už

degtų šiuklių užsidegė perei
toj nedėlioj G. Fergusono & 
Co. tvartas. Sykiu su tvar
tu sudegė 8 arkliai ir kelia- 
tas karietų.

Dėl meilės kunigas rezig
nuoja.

Detroit, Mich. — Kun. G. 
D. Chase, šv. Jono bažnyčios 
klebonas, rezignuoja nuo sa
vo vietos, nes jį perdaug my
li moterįs, y būdamas kuni
gu jis negali iš tos meilės 
naudotis.

6 žmonės su automobiliu
• prigėrė.
New Orleans, La.— Perei

toj subatoj anksti iš ryto iš
važiavę iš viešbučio 3 įsigė- 
rusios poros įvažiavo su visu j 
automobiliu į kanalą ir visi 
šeši prigėrė.

Mėsinio trusto galva areš
tuotas.

Chicago, III.-Policija areš
tavo čia F. A. Flowler’ą Na- 
tional Packing Co. preziden
tą, už slaptą susitarimą su 
kitomis kompanijomis pakel
ti ant mėsos kainą. Jis pa
statytas po $30,000.

•J

Perkunija užmušė 6 žmones.
Eastonville, Col.—Rugsė

jo 22 d. čia siautė smarki 
audra su perkūnija ir kruša, 
laike kurios likos užmušti 7 
žmonės ir pridaryta daug 
nuostoliu.

Dviguba tragedija šei
mynoj.

Cleveland, Ohio. — Kada 
pabudęs nuo trijų revolverio 
šūvių L. Distal įbėgo j savo 
pačios miegruimį, ant žemės 

i gulėjo negyvas Paul O. Mue- 
ller, geras jo pažįstamas, o 
prie jo kojų Distel’io pati, ku
ri taipgi mirė tuojaus.

Policija suėmė Distelį, nes 
spėja, kad jo pati ir minėtas 
Mueller krito iš jo rankos.

t



KELEIVIS.

PERŽVALGA
Pastaruoju laiku tarp Lie

tuvos darbininkų ir ūkininkų 
iškilo gana didelės diskusijos, 
kurios buvo vedamos per 
‘ ‘Lietuvos Ūkininką. ”

Ūkininkai buvo sumanę, 
kad darbininkai turėtų pa
liudijimus, kur paskutinį 
kartą dirbo, dėlko persisky
rė ir 1.1.

Darbininkai gi tam pasi
priešino. Jie nurodė, kad 
jeigu darbininkas apsiimda- 
mas pas ūkininką dirbti turi 
pristatyti paliudijimą, kur 
jis dirbo, ar jis geras darbi
ninkas ir 1.1., tai ir ūkinin
kas samdydamas darbininką 
turi turėti nuo darbininkų 
paliudijimus, ar jis gerai ap
sieina su savo samdininkais, 
ar gerą duoda valgi, drapa
nas, ar nereikia šventadie
niais dirbti ir 1.1.

Peržiurėjus visą tą pole
miką visgi pasirodo, kad dar
bininkų argumentai daug 
teisingesni ir tvirtesni, negu 
ūkininkų. Pavyzdžiui, vie
nas ūkininkas klausia, kad 
jeigu darbininkai reikalauja 
pagerinimo, tai kas jam rei
kia daiyti, jeigu daleiskim. 
karvė atsiveda pirm laiko 
veršį, jeigu perkūnas nutren
kia kumelę, jeigu prisieina 
dapiauti avį arba jeigu dar
bininkas jį pameta užtai, 
kad šventadieniais reikia ar
klius šerti?

Tuojaus po šitokiais ūki
ninko išvadžiojimais seka ir 
darbininko straipsnelis, kur 
nurodoma, jog

“...yra ir darbininkų bai
siai ištvirkusių, kurie nakti
mis jodo ūkininkų arklius, 
girtuokliauja, pešasi, daužo 
langus ir 1.1. Bet tą patį 
daro ir ūkininkai.

‘ ‘Ūkininkai vyrus darbi
ninkus dabar jau taip nebe- 
spaudžia, bet užtai į mergi
nų tarnaičių ir piemenukų 
gyvenimą labai sunku žiūrėt, 
nes šie da negali ūkininkui 
pasipriešinti?”

Darbininkas toliaus nuro
dinėja, kad ūkininkas pa
ėmęs piemenuką turi išmo
kyt skaityt ir rašyt, o tarnui 
užrašyti laikraštį.

Vienas ūkininkas, buvęs 5 
metus Amerikoj ir dabar aš
tunti jau metai ūkininkaująs 
Lietuvoj, taipgi nesutinka 
su Lietuvos ūkininkų nuo
mone. Jis rašo, kad

“...tiesa, jog tamsus dar
bininkas nesupranta kartais 
nė ūkininko mandagumo. 
Bet tas nesvarbu. Jeigu 
darbininkas ūkininką ir guo- 
dos, o ūkininkas sėdės so
džiuje, ves trilaukį ūkį. bijo
sis apšvietimo, tai darbinin
kas jo būvio nepagerins. Pa
liudijimai čia taipgi nieko 
negelbės. Amerikoj nėra 
jokių paliudijimų, darbinin
kas kada nori, tada nuo dar
bo atsitraukia ir jam užmo
ka viską, kiek įdirbta. Vie
nok ūkininkui darbininkų 
tenai nekuomet nepritrūksta 
ir darbininkai už trumpesnį 
darbą daug daugiau gauna 
užmokesčio. ”

Toliaus jis nurodo, kad 
Lietuvos žmonėms reikia tik 
apšvietimo ir mokėti gyvent, 
tai nereikėtų nė skųstis, nė 
dejuoti. ------• - . ...

džiaugiasi iš p. Rankaus

straipsnio, kuris tilpo Pary
žiaus dienrašti je “La Croix.” 
Mat, tame straipsnije auto
rius užsipuola ant lenkų, to
dėl “Viltis” ir sako:

“Tas pats balsas, jei jis 
butų paskambėjęs kokiame 
nors lietuvių laikraštije, ne
būtų tokio triukšmo tarp 
lenkų padaręs, kokį jis pada
rė vien tik dėl to, kad atsi
rado Paryžiaus dienraštije...

“Iš to matome, jog mums 
reikia daugiau rašyti apie 
Lietuvą, daugiau supažin
dinti su ja Europos visuome
nę, nes visada geriau tai tau
tai, nors ji butų ir pavergta, 
kurią pažįsta kitos tautos.”

Tokiu budu “Viltis” išriša 
svarbų tautišką klausimą. 
Dabar bent bus žinoma, kaip 
pakelti Lietuvą kultūriškai: 
parašyt apie ją daugiau į 
svetimtaučių laikraščius 
straipsnių, o lenkams duoti 
daugiau “pipirų” — ir mus 
Lietuva bus laiminga, nes 
apie ją tuomet žinos jau ir 
kitos tautos.

Koks vaikiškas išsitarimas! 
Parodykit, meldžiamieji.nors 
vieną tokią tautą, kuri butų 
pagarsėjus rašinėjimu į sve- 
timtautiškus laikraščius 
straipsnių apie savo kilimą? 
Kur-gi jus tokią rasit? Juk 
jeigu kuri tauta šiandien 
daugiau pasauliui žinoma, 
tai žinoma tik mokslu, išra
dimais, išvystymu techni
kos, o ne straipsnių rašinėji
mais ir tuščiais pasigyrimais 
savo kilimu. Juk žmonės 
visi ant žemės vra Ivgiai ki- 
lę. visi kvėpuoja vienu oru, 
visi šildomi vienos saulės 
spinduliais—ir kaipgi gali
ma girtis, kad, daleiskime, 
musų kilimas yra garbinges
nis, negu lenkų, ir tą būtinai 
turim parodyt svetimtau
čiams. Ar gi tai ne nonsen
sas? Girtis, kad seniau męs 
buvom galingesniais, negu 
dabar, tas mums netik ne
priduoda garbės, bet, jei no
rit žinoti, da ir gėdą daro. 
Paklausit, kodėl? O todėl, 
kad tas parodo, jog esam 
nerangus, nesumanųs ir ne
gabus. jeigu būdami galin
gesniais davėmės kitiems pa
vergti. pralenkti kultūroj ir 
politikoj.

Pagalios, jei tame ir butų 
kokia istoriška vertė, ir tai 
kokis reikalas tuomi girtis? 
Bet gi jos nėra. Svarbu tik 
tas, kas šiądien yra, o ne 
tas, kas buvo tūkstantis me
tų atgal. Juk Egiptas savo 
laiku buvo civilizacijos cent
ru, ten likos uždėtas amži
nas pamatas mokslui, ten 
buvo lopšys dailės. — taigi to
kia šalis turėtų būt, rodos, is
torijos muzėjumi} o vienok 
taip nėra.

Iš to jau, rodos, kiekvie
nam gali būt aišku, kad gy
venime ne praeitis, bet da
bartis svarbi. I tą turėtų 
atsižvelgti ne tik “Viltis,” 
bet visi musų patrijotai. Jie 
turėtų suprasti, kad Lietu
vos pakėlimui ne garbė rei
kalinga, bet žmonių apšvieti
mas. Jeigu Lietuva turėtų 
Anglijos arba Amerikos ap- 
švietą, jai nereikėtų reklia- 
muotis svetimtaučių laikraš
čiuose, kad pasaulis žinotų, 
jog tokia šalis randasi ant 
žemės kamuolio, bet kitos 
tautos užeitų jos jieškot ir 
mokintis nuo jos.

O apšvietą Lietuvoj sunku

yra praplatint, nes jai ant 
kelio stovi giliai savo šaknis 
įleidusi Romos bažnyčia. Kol 
jos įtekmė nenupuls,tol žmo
nės apart ražančiaus ir mal
daknygės nieko daugiau ne
žinos, o kol tik žmonės tikės 
į dangų, tol apie pagerinimą 
savo būvio Lietuvoj jie ne
sirūpins.

Bristol, Conn.
Rugp. 14 d. čia susitvėrė 

nauja moterų draugystė iš 
19 narių.

Per Labor Day L. U. N. 
Kliubas parengė Clambake’ą 
(turbut pikniką? Red.) savo 
parke, kurį neseniai nusipir
ko. Lenkai išgirdę apie tą 
Clambake’ą prašė, kad ir jų 
draugystes pakviesti, bet lie
tuviai nekvietė. Paskui len
kai parengė balių ir kvietė 
lietuvius pas juos atsilanky
ti. bet lietuviai ir pas juos 
eiti atsisakė. Lenkai už .tai 
ant lietuvių labai užpyko ir 
per balių kalbėjo: ar negali 
lietuviai ateiti pas mus, o 
mum i užsikviesti pas save ir 
darbuotis išvieno?

Man išrodo, kad L. U. N. 
Kliubas labai gerai pasiel
gė, atsisakydamas su jais 
sėbrauti. (Neteisybė, kliubas 
daug geriau butų padaręs, 
kad butų padavęs draugišką 
ranką lenkams. Daug ge
riau gyvent vienybėj, negu 
neapykantoj. Lenkai čia to- 
kiepat skurdžiai, kaip ir lie
tuviai. kurių devizą turi būt: 
Darbininkai visų šalių vie
nykitės! Red!)

Elzbieta B. Zigmariciutė.
Philadelphia, Pa. Po va

saros karščių lietuviai prade
da darbuotis. Kaip girdėt, 
T. M. D. rengiasi pastatyti 
ant scenos 1 d. spalio kome
diją “Tarnas įpainiojo.”

L. S. S. 1-ma kuopa statys 
ant scenos “Musų Gerasis,” 
o L. S. S. 1-mos kp. choras 
rengiasi sulošti komediją 
“Velnias—ne Boba.”

Rugsėjo 11 d. susirinkus 
kelioms ypatoms pasV.Jakš- 
tį ant repeticijų, tapo sutver
tas Dramatiškas Ratelis, ku
ris mano egzistuoti po T. M.
D. čarteriu. Iškarto prisi
rašė vos 7 draugai, bet lai
kui bėgant manoma darbuo
tis, kad ratelis augtų.

Iki šiol Philadelphijoj ne
buvo jokio dramatiško rate
lio, kuris stengtųsi tarpe 
liaudies skleisti dailą. Tie
sa, būdavo statomos ant sce
nos dramos ir komedijos, bet 
būdavo taikomos tik prie biz
nio. Tankiausiai aktoriai 
per savo nerangumą arba 
neišsilavinimą, tik sugadin
davo publikai skonį.

Šiaip tarp lietuvių apšvie
timas stovi labai žemai, nes, 
apart raugalu dvokiančių 
kliubių, jokių kitokių užeigų 
nėra, kad galėtum žmogus 
kur nuo darbo atlikusį liuo- 
są laiką praleisti.

Rodos pereitą žiemą buvo 
pakeltas klausimas L. S. S. 
1-mos kuopos, kad įkurti 
knygyną, ir net komisija bu
vo išrinkta nusamdymui 
kambario, bet, ačių jos vik
rumui. ir iki dabar kamba
rio nesurado...

Gėda jums philadelphie-

čiai taip snausti dvokian
čiuose kliubuose.

Darbai slenka vidutiniš
kai, tik uždarbiai maži, nes 
daugiausia dirba be jokios 
unijos, tai darbdaviai kaip 
nori, taip su darbininkais 
apsieina.

Senas T incas.

Haverhill, Mass.
Lietuviai čia gyvena jau 

nuo 15 metų. 1900 V. Kau
nas sutvėrė čia pirmutinę K. 
K. D-ją. Nariai mažai tesi
rūpino d-jos reikalais, o va
dovai su titulais “aš” vien 
tik pešėsi už savo ypatos. 
Galų gale d-ja skilo į dvi da
lis ir susitvėrė Šv. Juozapo 
D-tė. Nesutikimai da dau
giau pasididino ir dabar gy
vena tarp savęs, kaip dvi ka
tės vienam maiše. Pagalios 
susitvėrė S. L. A. 211 kuopa, 
kuri parengė prakalbas ir 
užsikvietė kalbėtojus iš Bos
tono ir Lawrence’o. Už dvie
jų dienų pasirodė apskelbi
mai: “Extros prakalbos!” 
Žmonės sujudinti pirmoms 
prakalboms gatavi buvo kas
dien klausyt. Taigi ir vėl 
prisirinko pilna svetainė ir 
laukiam pasirodant kalbėto
ją. Ogi atsistoja vienas su 
titulu “aš” ir pradeda:

“Draugai ir draugės, jau 
čia priviso socijalistų, sy. O 
jus žinot, kad jie bedieviai, 
sy. Daugiau negaliu šnekėt, 
nes gaspadinė sako, kad po- 
licmonas su warrantu namie 
manęs jieško, sy!”

Ir ant to savo kalbą užbai
gė.

Neseniai čia susitvėrė Liet. 
Uk. Ged. Kliubas, kuris 11 
d. rugpiučio įneša savo susi
rinkime užmanymą parengti 
Žalgirio mūšio apvaikščioji- 
mą. 18 d. rūgs, susirenka 
visų vietinių organizacijų ko
mitetai ir pritaria kliubo už
manymui. Apvaikščiojimas 
nutarta parengti, už kalbė
tojus pakviesti d-rą Šliupą, 
F. Bagočių, kun. Žilinską 
ir kun. Urbanavičių. Bet 
kunigai, dažinoję, kad bus 
Šliupas, pabijojo ir atsisakė.

Atėjo prakalbų diena, žmo
nės susirinko, o pirmsėdis 
praneša, kad d-ras Šliupas 
nepribus, nes per dvi sąvai- 
tes kasdieną laikydamas pra
kalbas pagadino sau balsą ir 
negalįs kalbėt. Choras pa
dainavo “Lietuva, tėvynė 
musų,” “Nors audros ūžia 
aplink mus,” tuo tarpu pri
buvo Bagočius, kuris ir atli
ko prakalbas.

P. Česnakas.

Rumford, Me.
Rūgs. 3 d. L. S. S. 136 kp. 

parengė prakalbas, o už kal
bėtoją buvo pakviestas d-ras 
J. Šliupas, kuris visupirmu 
kalbėjo apie Lietuvos istori
ją ir senovės baudžiavą, o 
paskui aiškino apie laisva
many bą ir kas ji yra; ragino 
skaityt visus raštus, ar. jie 
butu bedieviški, ar katalikiš
ki—visus be skirtumo.

Toliaus buvo 15 minutų 
pertrauka, o paskui kalbėjo 
apie religiją; nurodinėjo, kad 
religija yra ne kas kitas, kaip 
popiežijos ir kunigijos suor
ganizuota organizacija dėl 
palaikymo tamsvbės ir ver- 
gijos, taip, kaip išpažintis 
yra kunigų išmislyta dėl iš
tyrimo tamsių žmonių paslap
ties; o bažnyčia yra ne Dievo 
namai, kaip kunigai sako,bet

kunigų ir vyskupų nuosavy
bė, iš ko jie <?emia sau nau
dą, o mus biednus darbinin
kus skurde ir tamsybėj pa
laiko. Kiek, sako, lietuviai 
yra pristatę Amerikoj baž
nyčių už savo kruvinai už
dirbtus centus, o nė ant vie
nos neturi valios—visas turi 
paglemžę kunigai ir vysku
pai. Taipgi priminė kalbė
tojas ir apie Dievą, sako, męs 
negalim žinoti, ar yra Dievas, 
ar ne, o vienok Dievo tarnai 
reikalauja jam aukų. Juk 
Dievas yra galingas, jam 
nieko nereikia, bet jus, bied- 
ni žmoneliai, duokit paskuti
nį savo skatiką, už ką jums 
bus užmokėta dangaus kara
lyste, o tuom tarpu Dievo 
tarnai ant žemės pasidaro 
sau dangaus karalystę iš tų 
aukų. Užbaigdamas savo 
kalbą, d-ras Šliupas ragino 
visus prie mokslo, prie ap
švietos, prie darbo, nes tik 
per mokslą ir triūsą galėsi
me įsteigti dangaus karalys
tę ant žemės, nes kitur męs 
nesitikim jos rast.

Publikos buvo pilna sve
tainė ir visi buvo užganėdin
ti, ką liudijo didelis delnų 
plojimas.

Aukų surinkta S13 užden
gimui lėšų. Aukavusiem 
reikia ištarti širdingą ačių.

K. Pocius.

Cambridge, Mass.
Čia yra daug lietuvių, ku

rie skaito laikraščius, priguli 
prie pažangesnių, draugys
čių, lanko prakalbas ir moka 
su žmogumi mandagiai ap
sieiti, nedraugauja su pijo- 
kėliais, kurie tankiausiai tu
ri akis išdraskvtas, nosis nu- v
daužytas ir t. t., bet užtat jie 
katalikų neapkenčiami, vadi
nami bedieviais, cicilikais ir 
kitokiais vardais; žinoma, to
kie žmonės nepatinka ir mu
sų kun. Krasnickui, nes jis 
negali iš jų biznio padalyti.o 
kadangi tarpe tų apšviestes- 
niųjų dauguma randasi paei
nančių nuo Eržvilko, tai 11 
d. rugsėjo kunigėlis per pa
mokslą apskelbė, buk eržvil- 
kiečiai esą didžiausi “bo- 
mai,” “veršiai,” “bedieviai” 
ir 1.1. Bet kodėl kun. Kras- 
nickas nemato savo parapi- 
jonų, iš kurių vienas net ir 
Kr. giedorkos numylėtinis, 
jau trečią sąvaitę vaikščioja 
su išlupta akia, antras su 
numušta nosia, o trečias su 
perplauta nugara. Skaity
tojas gal pamislys. kad jiems 
akis arba nosis išlupo erž- 
vilkiečiai,— visai ne! Jie pa
tįs šventas giesmes begiedo
dami prie butelio degtinės, 
kur kartais ir Krasnickas da
lyvauja iki 3 vai. nakties. 
Męs patartumėm, kad vietoj 
pliauškimo nebūtų daiktų ir 
trankimosi naktimis, neduo
dant šalia gyvenantiems 
žmonėms iki 3 vai. ryto už
migti, musų tėvelis pamo
kintų savo parapijonus doros 
ir draustų girtuokliaut.

Eržvilke ietis.

New Haven, Conn.
Rugsėjo 9 d., š. m. persi

skyrė su šiuom pasauliu Jo
nas Savickas. 48 metų am
žiaus. Velionis jau seniai 
turėjo džiovą, kuri ir nuvarė 
jį į grabą. Iš Lietuvos jis pa
ėjo nuo Naumiesčio, Suval
kų gub. J. S. nors nebuvo 
apsišvietęs, bet prigulėjo

prie draugysčių D. L. K. Vy
tauto, šv. Pranciškaus, S. L. 
A. 142 kuopos, prie dviejų 
angliškų ir prie L. U. Kliu
bo.

Rugsėjo 12 d. pirmeiviš- 
kesnės moterįs susitarę pa
rengė prakalbas. Už kalbė
toją buvo užkviestas d-ras J. 
Šliupas, kuris ir prisižadėjo 
pribut ant paskirto laiko. 
Žmonės, išgirdę, kad kalbės 
Šliupas, buvo labai užganė
dinti ir laukė tik to vakaro. 
Bet štai tą pačią dieną, ku
rioj turėjo būt prakalbos, 
gauta nuo Šliupo žinia, kad 
negalės sustot New Havene 
(mat važiavo iš Springfield, 
Mass. į New York per New 
Haveną), dėl nuvargimo ir 
susirgimo. Sulaukus 7-tos 
valandos, žmonių susirinko 
keli šimtai pas svetainę. Ren
gėjos nežinojo ką daryt, nes 
susirinkusieji būtinai reika
lavo Šliupo. Paaiškinus, kad 
kalbėtojas susirgo ir nepri
bus, žmonės tam nenorėjo 
tikėt, ir manė, kad rengėjų 
yra kaltė. Daugelis pribu
vo net iš tolimesnių mieste
lių, ir visi turėjo grįžti nieko 
neišgirdę.

Nuo svetainės da keli nu
ėjo į L. U. Kliubo namą, kur 
tūlas jaunikaitis (jis taip sa
ve vadina), prižadėjo šį-tą 
papasakoti. Pirmiausiai nu
rodė, kad lietuviams reika
linga apšvieta ir mokslas, bet 
pagal jo nuomonę, žmogus 
gali geriausiu būti skaityda
mas Bibliją ir sekdamas šv. 
Petro ir kitų šventų pavyz
džius. Toliau kritikavo ka
talikišką tikėjimą ir prirodi
nėjo negražius kunigėlių dar
belius. Štai keli žodžiai:

“Kas iš to, kad męs einam 
išpažinties ir vėl griešijam; 
geriau neikim ir negriešy- 
kim! Kam reikalinga tos 
mišios pirkt nuo kunigo, jei
gu jus, žmonės, patys mokat 
poteriaut?”

Jaunikaičiui reikia pripa
žint daug ir teisybės, bet rei
kia pasakoti, kad daug da 
reikia lavintis ir jam pačiam, 
kad kitus mokinti.

Darbai čia eina gerai. 
J/. G. Paukščiute.

St. Louis, Mo.
Šis miestas guli ant kran

to upės Mississippi, kuri turi 
apie 900 mylių ilgio. Yra 
tai ilgiausia upė ant musų 
žemės ir turi labai didelę ver
tę prekyboj, kadangi ji teka 
per vaisingiausius kraštus ir 
priduoda daugybę produktų 
į portinius miestus, iš kur 
jūrėmis gabena į tolimesnes 
viešpatystes.

Nuo apsigyvenimo čia pir
mo lietuvio yra jau 24 metai. 
1894 m. buvo užsidėjusi pa- 
šelpinė draugystė vardu 
“Širdies Pono Jėzuso,” kuri 
neilgai gyvavus dėl narių 
stokos žuvo. Vėliaus pradė
jo daugintis skaitlius lietu
vių, ir dabar jau randasi pu
sėtinas būrelis.

Yra 6 lietuviškos gertu
vės ir Zigmanto Ražaičio val- 
valgomų daiktu krautuvė, 
kuris prilaiko taipgi laivakor
čių ū’ pinigų siuntimo agen
tūrą.

Yra čionai susitvėrusi S. L. 
A. 115 kp., L.S.S. 44 kp. ir 
dvi pašelpinės draugystės: 
šv. Kazimiero iršv. Juozapo, 
kuriodvi stovi ant vienodų 
pamatu ir rengia vien tik ba
lius, bet kultūriško nieko nė-
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jau yra pažįstamas, blogai 
dvesia, tad kunigai su juo 
ant vienos estrados negali 
rodytis. Nes kalbėjimas ku
nigu ant vienos estrados su 
p. Šliupu išeitu ant paniekos 
šv. katalikišku idealu, butu 
pritarimu šliupiniu bedievy- 
biu. Tik dėl to vieno kuni
gai su p. Šliupu nedalyvauja 
jo atskalunvbėse.

Tolesniai turiu pabriežti, 
kaipo pramanytą melą p. 
Bagočiaus, buk kunigai pa
siuntė p. Jer. Vaičiūną už 
save kalbėti. Niekuomet. 
Kad butu pasiuntę už save 
kalbėti, butu savo kalbas į- 
davę jam ant lakšteliu surašę, 
o p. Vaičiūnas butu jąs per
skaitęs. Bet to neatsitiko. 
Kunigai taipgi nemanė jo
kios daryti per tautišką ap- 
vaikščiojimą agitacijos, nes 
vardo savo tautiečiu nenorė
jo prieš svetimtaučius nie
kinti; priegtam kunigai nie
kuomet nenori būti agitato
riais panašiuose atsitikimuo
se. P. Vaičiūnas nebuvo ku
nigu agitatorius; ką kalbėjo 
prieš p. ŠI. ir Bag., tai iš 
savo giliausio persitikrinimo, 
kaipo geras tautietis ir geras 
katalikas ir gerokai jau pra
silavinęs moksluose. (Bet is
torijos jis visviena nepažįsta; 
tą liudija jo paties kalba. 
Red.) Šmeižimus apie pras
mę kalbos gal jis pats, arba 
draugai jo atšauks, aš norė
čiau tik pabriežti, kad p. V., 
kaipo mokslo vyras, prasky
nė sau ne kreivą, bet tiesu ir 
aišku kelią.

Pagalios, geisčiau pabriež
ti prieš melą p. Bagočiaus, 
kad aš, kaipo vietinis kuni
gas, jokios sątarmės neturė
jau su choru, kad neapliau- 
duotų kalbėtojams bei jiems 
prieštarautu. Nejaugi cho
ristus p. Bagočius laiko už 
tokius kvailius, kad jie pa
tys nebegalėtu atskirti pelu 
nuo gimdų? Butu tai p. Ba
gočiaus vaikiškas naivišku- 
mas. Choristai su visa ka
talikiška visuomene gerai su
prato mintis ir agitacijas p. 
kalbėtoju. Nereikėjo jokiu 
įsakymu ir jokiu nuplianavi
nių. Prieš šunybes atsiliepė 
šunybės, prieš išniekinimą 
katalikišku jausmu, katali
kai atsakė išniekinimu p. kal
bėtoju. Čion nebuvo nė ku
nigo, nė choro, nė kitu kon
spiracija ant nekaltųjų, bet 
tai buvo atsišiepimas visuo
menės priešais savo panieki
nimą. Galėjo suprasti, juk 
kalbėtojai, kad tik patys be- 
dieviaujantieji pritarė bedie
viškoms prakalboms, kitiems 
jos, teisingai, įkirėjo. Jei 
katalikai iš širdies priplojo, 
tai tik p. Vaičiūnui, kuris 
šiek-tiek vardan katalikybės 
atsiliepė. Sapienti sat... Ki
tas melagystes,kiti atitaisys.

Kun. V. Dragunavičius.

Musu pastaba. Pri
pažindami visiems laisvę žo
džio, negalim neleisti kun. 
Dragunavičiui liuosai išreikš
ti per “Keleivį” jo nuomo
nes ir persitikrinimus, vie
nok negalim ir nepatėmyt, 
kad tas ginklas, kurį čia kun. 
Dragunavičius prieš d-rą 
Šliupą ir Bagočiu pakelia, ne
apgina nė jo paties, nė kitu 
kunigu, atsisakiusiu prakal
bose dalyvauk

Jeigu ištikro kunigai yra 
tvirtesniais stulpais, negu 
laisvamaniai, kodėl-gi tad jie

ra nuveikusios, todėl nedaug 
ką apie jasias ir minėsiu.

Pastaruoju laiku pradėjo 
tvertis kliubas, yra jau ke- 
liatas prisirašusiy, bet kliu
bo vardo da nė patįs nariai 
nežino. Kliubas yra geru ir 
naudingu daiktu, bet jo ve
dimui reikia atsakančiu va
dovu, o mums ju trūksta.

J. V. Klastaitis.
Springfield, III.

Rugsėjo 5 d. atsibuvo čia 
iškilmingas apvaikščiojimas, 
su gatvine paroda, dėlei lai
mėjimo darbininku kovos.

Angliakasiai jau pradeda 
eit į darbą, nors da nevisi 
gali prieit dirbt, nes vieto
mis yra labai daug prigriu
vę akmenų. Vienok, už die
nos, kitos galės jau visi su
tilpti į tuos pragaro urvus, 
kur nuo ryto iki vakarui ne
matysime saulės spinduliu, 
vartydami nugriuvusias uo
las. Bet visgi linksma, kad 
tokia ilga—5 mėnesiu kovą 
laimėjom ramiu budu, be jo
kiu riaušių, ir mažai gauda
mi pašalpos iš unijos, nes 
per tuos 5’ mėnesius vos tik 
po 26 dol., o gyvent reikėjo, 
nors vargiai gyvastį palai
kant. Ant toliau dabar gau
sime nors didesnę užmokestį.

A. Ctčkauckas.

Polemika ir 
Kritika.

Brocktono prakalbu delei.
Gerb. Redakcija ‘‘Keleivio!”

Nors neturiu jokiu smagu
mu prie jusu Redakcijos 
kreiptis, bet kuomet jus pa
talpinote savo laikraštije la
bai įžeidžiantį ir melagingą 
straipsnelį p. Bagočiaus: 
“Montello-Brockton, Mass.” 
(No. 37 š.m., 1910), priva
lau nors porą žodžiu parašy
ti prieš jojo teršimą.

Nebekalbėsiu apie visus 
melus, bet privalau visuome
nei skaitančiai jusu laikraštį 
pranešti, kad neteisingai jus 
teršiate tame straipsnelije 
kunigus. (Ne męs, tik ap
rašyto atsitikimo liudytojas. 
Red.) Rašote, kad kunigai 
atsisakę būti ant prakalbu ir 
patys kalbėti dėl tos priežas
ties, kad bijojo save diskre
dituoti. Norėčiau paklausti, 
prieš ką bijojo save diskre
dituoti? Juk ne prieš mi
nias, kurios geiste-geidė, 
idant kunigai dalyvautu. Su
žinoję, kad kunigai kalbės, iš 
visu aplinkiniu miesteliu 
spieste-prisispietė aiškiausiu 
kataliku didžios minios, ne
skaitant katalikų iš Montel
lo. Nebijojo savęs diskredi
tuoti prieš pp. kalbėtojus 
Šliupą ir Bagočiu, nes ne yra 
tai stulpai žalvariniai, kad 
puldami ištesėtų viską savi
mi sulaužyti. Ačiū Dievui, 
taip bloga nėra. Lai sau jie 
laužosi, visuomenės jie ne- 
suardvs. Katalikiška visuo
menė kaip stovėjo su tvir
tesniais stulpais, taip ir to
liau bestovės. Kunigai tai 
ir yra tais tvirtesniais stul
pais katalikystės. Tvirtes- 
nis-gi niekuomet nebijo men
kesnio. Taip buvo ir su pra
kalbomis. Nebijojo viršmi- 
nėtu pp. kalbėtoju Šliupo ir 
Bagočiaus. Bet kad vardai 
tu kalbėtoju, ypatingai p. 
Šliupo, ištolo dėl katalikiš
kos visuomenės, kurioje jis 

negalėjo ateiti ir parodyti 
prieš publiką savo priešų 
klaidas? Kodėl-gi laisvama
niai eina drąsiai į minią ir 
skelbia jai savo nuomonę? 
Jie eina į svetimą minią, ei
na tarp tikinčiųjų, o kunigai 
ir tarp savųjų nedrįsta pasi
rodyt. Tas jau jumi, ger
biamieji, ir diskredituoja, dis
kredituoja net jus pačiu išti
kimiausių šalininku akįse.

Jeigu jus mokslas yra tei
singas, jeigu jis paremtas 
ant tvirto pamato, jus, ger
biamieji, neprivalot laisva
maniu bijoti. Juk jus parei
ga stengtis net ir tuos pa
čius laisvamanius atversti 
prie tikėjimoo, dabar jus pa
sislėpėt, kada laisvamaniai 
atėjo skelbti tarp tikinčiųjų 
bedievybę! Ar gi tas da ju
mi nediskredituoja?

Red.

Atsakymas Kučinskui.
Gerb. “Keleivio” Redakcija!

Malonėkite suteikti Jūsų 
gerbiamame laikraštije vie
tą šiems keliems žodžiams. 
“Keleivio” No. 32 p.F.J.Ku- 
činskas užmeta man melagy
stę, buk aš padaviau netei
singą žinutę iš Gardner, 
Mass., kuri tilpo 30 No.“K.” 
Nematau reikalo ant to už
metimo ką nors atsakyti, ka
dangi tokis p. K-ko patėmi- 
jimas yra žemiau kritikos. 
Aš tik norėčiau p. K-ko už
klausti, iš kur tamsta iškasei 
tą žinią, kad aš norėjau būt 
išrinktas į Koop. komitetą, 
kurio užduotimi buvo išdirb
ti kooperacijai pamatą? Pa
judink maišą, ar jame esanti 
yla drovėsis išlyst? Į ylą ga
lima palygint ir p. K-ką: kas 
jam giliuoja ką nors susap
navus pabusti ir ypatą ap- 
drapstyti? Ant galo p. K-as 
pasiūlo man mokslą. Ačiui p. 
K-ui, kad ir manęs neužmrš- 
tat, nes kitaip nebūčiau ži
nojęs, kad mokslas yra labai 
naudingas ir būtinai reika
lingas. Butu geistina, kad; 
tamsta šį-tą ir pamokintu
mėte, bet pirmiaus pasivėli
nu p. K-ui patart pasimokint 
biskį mandagumo, nes profe
soriui netiktu pasiremiant 
sapnais sakyt: “p. Klinga 
norėjo likt išrinktas į komi-* 
tetą.”

I

D. Klinga.

Ar tik ne provokacija?
“Keleivio” No. 31 tilpo 

korespondencija iš Sintautų, 
kur tūlas Dorą Mylintis rašo, 
kad koks tai Štrimas nušovė 
Bedaliu kaimo Baltrušaitį. 
Korespondentas, matyt, pats 
turėjo būti to darbo sądarbi- 
nįku, nes kitaip iš kur jis taip 
puikiai žinotu, kad drįsta net 
į laikraščius rašyti? Da val
džia nenusprendė, kad taip 
yra, o korespondentas jau ir 
skurelę pardavė. Matyt ko
respondentas gudresnis už 
visus valdžios šnipus, o gal 
net ir už patį ‘ ‘revoliucijonie- 
riu” Azevą.

Negana to da, Dorą My
lintis su išgąsčiu rašo, buk 
da du baisus eksproprijato- 
riai nusileido iš Amerikos 
padangės į Lietuvą ir nori ją 
su savim išnešti į padangę, 
jei policija nepaspės ju suimt. 
Be to da korespondentas gi
rias matęs ir ju baisius gink
lus. Dėl dievo! Korespon
dentas yra viskąžinantis! 
Kaip tik jis neužima pirmą

Šitos moteriškes paveiksle reikia suprasti civilizaciją, kuri veda žmogų į geresnę at
eitį ir rodo jam naujus, niekad nematytus dalykus.

vietą pas carą??!... Juk jis 
galėtu išnaikinti visus Rusi
jos eksproprijatorius; nebe
būtu ne bombų!...

Proiak. doros Nemylintis.

MARGUMYNAI
Iš netolimos pra 

eities.
(Laiškų ištraukos 1904—1910.)

Nežinau, ar dėlei tu atsi
šaukimu ar dėlei ko kito, 
bet pamažu bunda jau prie 
musu ir tamsesni žmonės; 
matomai pradeda po truputį 
teisybę permanyti. Po dva
rus darbininkai straikuoja, 
reikalauja daugiau užmokes
čio. Kiti dvarininkai, bijo
dami sugaišties, patįs padidi
na algas; o kiti, atžagarei
viai, nieko neduoda, dar bau
gina žmones atstatymu nuo 
darbo jei neklausys. Žino
ma, žmonės dar ant tiek ne
susipratę, kad galėtu prie
šintis, arba už vienas kitą už
stoti; kiekvienas tik apie sa-| 
ve rūpinasi. Kurs gavo dau-, 
giau, džiaugiasi, o kitas tesi- [ 
žino.—Su laiku, žinoma, kilsi 
didesnis supratimas, o tuom j 
tarpu gerai ir tiek.

* **
Kad butu didesnė vienybė, vyks jusu svajonės, 

viens kitą neskustu, raudon- 
siuliai negautu viršaus, o da
bar jiems bepigu.

Užtat

* **
Kaip besvajojate apie re- 

Yra to- voliuciją?—Man begalo skau- 
kiu žmonių, kurie įmanytu, dėjo širdis; buvau prislėgta 
iš piršto išlaužę, nebūtus baisiu žudymu ir užmušinėji- 
daigtus priplepėti; raudon- mu nekaltų žmonių,
siuliai išgirdę, tuoj suima ir nesmagu laišką tau rašiau, 
kalėjiman tupdo. Kad da- nors ir dabar nesmagesnis, 
bar kas-nors pradėtu mieste bet ypatiški nesmagumai, 
apie sukilimą kalbėti, tikrai tai ne visuomeniški.
visa minia pultu ir sudras- Neseniai gavau žinią, jog 
kytu, nei išsižioti neleistu. [ Maskvoje kareiviai pasipūtę 
Tamsioji liaudis yra persitik- kaip kalakutai, nebeklausą 
rinusi, jog per “cicilikus” vyresnybės. Buk nušovę 
daugumas turėjo nukentėti: jau 6 oficierius. Darą susi- 
mokesnius mokėti, mušimus rinkimus, kelią buntus. Ir 
kentėti ir t. t. Toksai tai tai Maskvoje! Laikraščiai 
persitikrinimas žmonių. Vie- tyli, negalima žinoti, teisin- 
na šimtinė dalis iš sodiečiu! gos žinios, ar ne. Vis dėlto 
geriau supranta, o 99 iš šim- nuo tokiu žinių atsigauna 
to, visą vargu naštą meta širdis.
“cicilikams.”—Manonuomo-; * * *

nė, jog dar mažiausiai poros 
dešimtu metu praslinks ir be 
skaitliaus auku kris, kol iš
kovosime bent šiokiu-tokiu 
palengvinimu. Dabar dar 
stoka apšvietos ir susiprati- 

’mo.
Kalbėjau su susipratusiais 

oficieriais, jie, sako, bandę 
iš visu pusiu prieiti prie ka
reiviu, bet viskas be pasek
mių. Sako, jog ten tokia 
tamsa, tokia kieta uola, nie
ko negalėję padaryti. Sako, 

' reikia stengtis, kad nors tru
putį apšviestesnius išleisti 
kareivijon. Visur apšvieti
mo stoka.

Balandžio 16 d. buvau Vii- ‘
niuje laidotuvėse Povylo Vi- nu0 P? nagaiku, nemanėme, 
šinskio. Štai ir pargriuvo Pe butii tokie žverįs.
tvirčiausias musu ramstis! 
[Netekome uoliausio darbi- 
ininko musu dirvoje!

Dabar liūdna, liūdna šir
džiai... Nors paukšteliai 

'čiulba, medeliai žaliuoja, o- 
iras kvepia, fijolkos žydi, bet 
i visu širdįs suspaustos... Vie- 
[ ni kraujuose paplūdę, eina į 
amžiną atmintį, kiti be oro 

' žiopčioja troškiuose kalėji- 
i muose, kiti knisa žemę gar- 
j bindami despotus, keikdami 
[kovotojus. 0 visu spran
dais jodo nagaikinė gauja.

Bepigu jums ištolo žiūrint 
[ i mus saldžiai svajoti. Sva
jokite, gal kuomet-nors į-

i

i

Buvo jau minėta, kaip 
žmonės šiek-tiek kruta ir 
dragūnai siaučia. Apie 70 
dragunp atjojo pas mus kra
tos daryti; apstojo namus iš 
visu pusiu, kad nei vienas 
neišbėgtu. Kratė, vertė, 
draskė, vogė; iššnipinėjo vi
sus pašalius, kur tik be
manydami. Męs persigan- 
dome, nežinojome ar gyvi 
esame ar mirę. Kitus mušo. 
kojomis spardė ir keliatą na
miškiu suareštavo. Vienas 
oficierius puolė ant mamos; 
mamytė labai nusigando. 
Toks baisus, akis išsproginęs 

■ —kaip velnias, kur ant sienų 
malevoja. Visi drebėjom

Krėtė porą valandų, prite
mo; tuomet jiems dar geriau 
buvo vogti. Mama negali 
šį vakarą nei rašyti, taip la
bai išsigando; niekaip negali 
nusiraminti. Latvijoj, kaip 

[girdėti, dar labiau žmonės 
kenčia. Baisu! Nežinia kuo
met sulauksime šviesios sau
lutės užtekant ant musu pa
dangės?

Kaip pramigau, galiu jau 
biskutį rašyti. — Baisi buvo 
valanda, kaip laukiau kuo
met skels per galvą; jei butu 
rėžęs, tai jau butu ir užmu
šęs. Aš jei bučiau galėjusi, 
bučiau paklaususi: “Ar tu 
neturi širdies?” Žinoma bu
tu daugiau mušęs, o kaip ne
mušė, nieko nesakiau.—Per
daug anksti pradėjo revoliu
ciją ;žmonės perdaug da tam
sus. Kazokas uždrožia su 
kančiuku kuriam per nuga
rą, tas tuojau išpasakoja ką 
tik žino; įmanytu visą svietą 
apskustu. Laikraščiai rašo, 
jog visur jau revoliuciją su
gniaužė, o Baltijoj niekaip 
dar nepasiduoda; ten, mat, 
geriau susipratę žmonės. 
Musų žemaiteliai paragaus 
daug kareivišku kančiukų.

A. Žymantas.

— Juozuk' Kuomsri norėtumei būti 
kada užaugsi? — nekursai kunigas už
klausė savo brolio.

— Kvailių vyresniuoju.
— Tai kodėl taip?
— Nu?i mama visados būdavo tave 

taip vadina, o tečiaus tau gerai sekas.



K E L E I V I S.

Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

— Sustok, Maike! Ko tu 
bėgi nuo manęs?

—Ar tai tu, tėve? Visai 
nepažinau.

—Gali būt, vaike, kad da
bar geriau išrodau: mat, sa
kau, laikas jau amerikoniš
kai pasirėdyti, nes užvakar 
gavau ukėsiškas popieras. tai 
niekas bent grinorium nepa
vadins.

—Tas viskas gerai, tėve, 
bet pasakyk man, kodėl tavo 
nosis tokia didelė pasidarė.

—Eik jau eik... niekus kal
bi. Iš kur ji gali būt dides
nė.

—Nagi duok, aš ją lazdos 
galu pamieruosiu.

— Kad aš tau kirsiu savo 
obeline, tai daugiau tau ne
sinorės mano nosį mieruot.

—Jeigu man netiki, tai 
pats pačiupinėk.

—Vaike, nevesk mane į 
piktumą... Mano nosis, tai 
mano privatiškas dalykas, o 
socijalistai į tokius dalykus 
nesikiša. Ji nėkiek nėra di
desnė, tik taip išrodo, nes 
nusiskutau usus.

—Negerai padarei, tėve: 
visai sudarkei tautišką iš- 
veizdą.

—Išveizda, vaike, nieko 
nereiškia, bile tik kraujas 
lietuviškas.

—Na, o kam tuos akinius 
užsidėjai?

— Ogi, kad tave geriau 
matyčiau.

— Matyt, tau gerai einasi.
—Iš ko tu taip sprendi?
—Tą liudija tavo nauja 

puskvortinė pypkė ir kiti pa
sipuošimai.

— Kad ir tu. vaike, šian
dien jau su naujais čevery- 
kais apsiavęs. Tikras spor
tas iš tavęs. I darbininką 
tu nėkiek jau nepanašus. Aš 
manau, kad dabar jau ir 
mergos pradės tave mylėt. 
Tik be mano žinios nesiže- 
nyk. Kaip aš dabar į tave 
žiuriu, tai iš tavęs bus dide
lis žmogus. Su laiku Susi
vienijimas galės tave da i 
prezidentus išrinkt, o jei su 
kokia nemokyta apsivesi, kur 
tu ją paskui dėsi?

—Ačiū tau už gerus linkė
jimus, bet Susivienijimo pre
zidentu aš būt nenoriu, tą 
vietą aš rekomenduoju tau, 
nes tau ji labai tikty, kaip 
tu dabar tokį kriukį įsitaisei; 
o kas link apsivedimo, tai tu 
nesirūpink; kaip ateis laikas, 

aš mokėsiu ir be ta\ ęs pasi-

pasauliui, kad pasakoti ku
nigui į ausį savo paslaptis 
vra didžiausia kvailystė; kad 
duoti kunigui rišti sau ran
kas yra pasenėję burtai, ir 
kad be to visko galima apsi
eiti.

—O, vaike, vaike! Toks 
jaunas, o taip ištvirkęs esi... 
Aš nesitikėjau, kad tu toks 
busi.

—Nenusimink, tėve, aš 
geriau žinau, ką aš darau. 
Prižadėjau tau apie ko-ope- 
racijas papasakot, bet šian
dien jau nėra kada, skubinu 
į knygyną. Jei nori, tai ei- 
kiva drauge.

—Eik tu sau vienas, aš da 
noriu čia pasėdėt ant tvoros.

Atidėta Meile.

rinkti sau draugę.
—Jėzus, Marija! jei tu su 

socijaliste apsivestum, aš ta
ve užmuščiau'...

—Nebūk toks atkaklus, tė
ve. Socijalistams priguli at
eitis. Pagalios, jeigu tu no
ri, kad aš su mokyta mergi
na apsivesčiau, tai tik soci- 
jalistė tokia ir gali būt.

—Bet visviena tėvo turi 
pasiklaust.

—O kam tai? Juk tu su 
mano pačia negyvensi. Gal 
tu norėtum, kad aš apsives
čiau su tokia, kokią tu man 
nurodysi? Ne, tėve, taip ne
gali būt. Tu esi senas ir ne
ilgai jau gyvensi, o man da 
visas gyvenimas stovi prieša- 
kij, todėl aš turiu didesnę 
tiesą spręsti ir pasirinkime 
pačios.

—Bet su socijaliste aš tau 
visviena nepavelysiu apsives
ti.

! -Kodėl?
—Jos šliuby nepripažįsta.
— Aš ir nenoriu šliubo.
—Nedaryk man gėdos, vai

ke. Iš mano giminiy da nie
kas be šliubo negyveno.

—Iš tavo giminiy nėra nė 
vieno apšviesto žmogaus, to
dėl iš jy pavyzdžio aš ir ne
imsiu. Žmogus privalo ženg
ti pirmyn ir žiūrėti į ateitį; 
jis turi plaktis prie mokytes
ni žmoniy ir nuo ju moky
tis, o ne grįžti atgal ir jieš- 
koti sau pavyzdžiu tarp gi
miniu, kurie nežinojo, ar že
mė apie saulę sukasi, ar sau
lė apie žemę. Tau nepatin
ka mano kalba, bet tas taip 
yra. tėve; laikai mainosi, o 
su jais mainosi žmonės ir ju 
papročiai. Pavyzdžiui, se
novėj mus bočiai garbino 
perkūną ir aukaudavo jam 
ožius ant laužo, o šiandien ir 
tu pats iš to juokiesi.

— Iš burtu juoktis ne grie- 
kas.

—Bet tuos burtus jie skai
tydavo tuomet labai šven
tais. O gal tau matos, kad 
šiandien tai nėra panašiu 
burtu? Štai aš mačiau, kad 
tu eini išpažinties. Ar tas 
da ne juokingu išrodys musu 
ainiams? Tu ir šliubą vadi
ni šventu, o ar tu manai,, 
kad ateityj žmonės iš to ne
sijuoks? Protaujanti žmo
nės ir šiandien iš to jau juo
kiasi. Kunigai, žinoma, to
kius keikia, nes jie parodo

Po tokiu antgalviu tilpo 
laikraštyj “Evervbody’s Ma
gazine” straipsnis Wm. Har- 
do apie vėlyvą susituokimą. 
Senovės laikuose, kada Ame
rikos gyventojai buvo visi 
farmeriai, moteris buvo rei
kalingiausias ūkės prietai
sas. Ji sūdė lašinius, ji my
nė linus, ji verpė, ji audė. 
Be moteries vesi ūkę, reiškė 
didelį nuostuolį. Užtaigi mo
terų apsivedimui reikalavi
mas buvo didelis. Jų darbas 
sunkus. Mirė jos gana ank
sti. Senmergių beveik ne
buvo.

Šiandien padėjimas persi
keitė. Vaikinas, norintis 
gauti gerą darbą, turi eiti il
gus metus mokytis, paskui 
išmokęs da praleidžia kelia- 
tą mėty, kol pradeda uždirb
ti gerą algą.

Iš kitos pusės, jeigu mer
gina dirba ir uždirba neblo
gą algą, tai atsitraukimas 
jos nuo darbo reiškia mede- 
gišką nuostolį. Vedimas to
kiam atsitikime reiškia su
mažinimą pelno, ir pasidaro 
beveik negalimu, jeigu mer
gina uždirba daugiaus už 
vyrą.
Kuo labiau šalis civilizuota, 

tuo gyvenimas yra painesnis, 
tuo ilgesnis yra prisirengi
mas prie gyvenimo, tuo vė
liaus žmonės veda.

Afrikoj, kada mergina su
laukia 13 metu amžiaus, jos 
giminės iškelia puotą, išmau- 
do ją upėj, ištepa baltu mo
liu ir vadžioja gatvėmis, gar
sindami naują kandidatę į 
moterystės stovį. Ir jai ne
parsieina ilgai laukti.

Rusijoj 50 iš šimto mergi
nu išteka nesulaukę 20 metŲ. 
Rusija savo išsivystyme sto
vi pusiaukelėje tarp Afrikos 
ir Rhode Island. Prancūzi
jos šalij, kaip Rhode Island, 
skaičius ištekėjimu pirm 20 
metu labai nupuolė. 1861 m. 
ištekėjo pirm 20 metu 21 iš 
100 merginu, o 1900 tik 9 iš 
šimto. Massachusetts vals
tijoj vidutiniškas ištekėjimo 
amžius pakilo į 45 metus pa
kilo nuo 20,7 metu iki 24,6. 
Ir tai nėra da labai vėly
vas amžius. Belgijoj, kur 
pramonija yra augščiaus iš
sivysčius, vidutinis ištekėji
mo amžius yra 28,19 metu. 
Vermont’o valstijoj, kuri su
sideda daugiausiai iš farme- 
riu, iš 1000 merginu tarp 25 
ir 85 metu amžiaus 279 yra 
netekėję, New Yorke 430 iš 
1000. Toks skirtumas paei
na vien nuo ekonomiško išsi
vystymo. Pavieniu žmonių 
gyvenimas priguli nuo slėgi

mo visuomenišku aplinkybių.
Net toj pačioj vietoj, toj 

pačioj draugijoj padaro dide
lį skirtumą klesinis stovis. 
Profesionališko žmogaus gy
venimas yra da prastesnis, 
jis reikalauja daugiaus prisi
rengimo, ima daugiaus laiko, 
kol pradeda uždirbti sau duo
ną. Užtai jis ir veda vėliaus. 
Paveizdan Anglijoj maineriu 
tarpe moters išteka viduti
niškai 22 metu, profesiona
lišku klesŲ—26. Tas pats ir 
Amerikoj.

Tokiu budu, kuo labiaus 
draugija lavinasi, tuo ištekė
jimas atliekamas vėliaus. La
biausiai išlavinta draugijos 
dalis veda vėliaus. Mets į 
metą atsiranda vis daugiaus 
merginu, kurios sulaukia 25, 
30 ir 35 metu neišėję už vyro. 
Net amžiuje tarp 35 ir 45 
metu, tokiam pramonės cen
tre, kaip Providence, 20 mer
ginu 100 pasilieka pavienėm.

Iš kitos pusės yra minios 
jaunu moterų, kurios gyve
na šalyje nuo ženybinio gy
venimo, ir gyvena užganėdi- 
nimui lytišku jausmu jaunu- 
menės. Iš to jos sau pada
rė profesiją, teisybė,—paže
mintą, purviną, paniekintą. 
Ta profesija gyvuoja nuo se
ny senovės, bet apsivedimo 
nutęsimas padidina jos skait- 
lingumą.

Ir taip, daugybė motery 
užsilaiko nuo lytiško gyveni
mo tokiame jaunystės laike, 
kada jausmai yra aštriausi. 
Yra tai nenaturališkas, prie
šingas gamtai padėjimas.

Iš kitos pusės stovi nakti
nės moterys, pripildančios re
stauracijas ir gertuves; yra 
tai šlykštus, nešvarys, ne
sveiki sutvėrimai, bet ant jy 
išsipila jaunuomenės jaus
mingoji gyvenimo dalis.

Doros ir darbščios moters 
užsilaiko celibate, žemesnėji 
iš lytišku jausmy daro sau 
profesiją.
Kuo daugiaus užsitęsia apsi

vedimo laikas, kuo daugiaus 
nevedusiy, tuo daugiaus pro
stitučių. New Yorko komi
sija, tyrinėjusi tą klausimą, 
išsireiškė taip: “Paprastai 
alga vyro, norint užtektina 
jo pragyvenimui, yra perma- 
ža užlaikymui šeimynos. Jis 
pasilieka nevedusiu tokiu lai
ku, kada tas jam yra reika
lingiausiu, kada jis labiau
siai pageidauja kitos .lyties.”

Vėliaus gal jis uždirba ge
resnę algą, galėty pragyven
ti su motere, bet jausmai y- 
ra ataušę, iu vietą užima šal
tas apsvarstymas. Jis ati
deda vedimą ant neaprube- 
žiuoto laiko.

Tokiu budu vis daugiaus 
ir daugiaus moterų lieka ne
ištekėję. Kurios gi išteka, 
tos žiuri, kad galima butu 
pragyventi. Paprastai, mo
teris taipgi stengiasi uždirb
ti savo dalį. Kadangi na
muose neparsieina jai nė au
sti, nė lašinius sūdyti, eina į 
dirbtuvę, į pardavinyčią ir 
parneša savo dalį pinigais. 
Vaikai prie tokiy aplinkybių 
pasidaro kliučia ir jie sten
gėsi ju išvengti. Iš kitos pu
sės ji darosi neprigulminga 
nuo vyro, ji nori būti tokiu 
pat žmogum, su tokiom pat 
tiesom. O jeigu, sako, drau
gija reikalauja vaiky, tai te
gul apsaugoja jy išmaitini- 
mą, tegul, vienu žodžiu, už
moka motinai arba paima 
ant savęs jų auginimą.

Kaip atsiliepia ant naujos 
gentkartės vėlyvi šliubai— 
nelengva apkainuoti. Be a- 
bejonės giminiy skaičius ma- 
žinasi, mažinasi ir skaičius 
mirčių. Ar vaikai esti dėlto 
blogesni, kaip pirma? Var
giai. Tyrinėtojai sako, kad 
suaugusiy, arba pagyvenu
siu tėvu vaikai yra geriaus 
nusidavę, negu jauny. Ha- 
veloek Ellis tyrinėjo šeimy
nas geniališky Anglijos žmo
nių ir atrado, jog vidutinis 
amžius genijaus tėvo buvo 
37 metai, motinos 31. Tą pa
tvirtina ir kiti tyrinėtojai.

Tokiu budu iš to neišeina, 
kad rasa eina į niekus.

Bet iš kitos pusės gamta 
baudžia už peržengimą jos į- 
statvmą ligomis ir degenera
cija.

Visas tas padėjimas gali 
atsimainyti tik persikeltus 
visuomeniškam gyvenimui.

Sunku permatyti tolimes
nį to proceso bėgį. Bet nė
ra abejonės, jog šiandieninės 
sanlvgos sutvėrė pamatą taip 
vadinamam moteriškamjam 
klausimui. Moters reikalaus 
ir gaus balsą visuomeniš
kam gyvenime. A J/.

D-ro ŠLIUPO ĮSPŪDŽIAI. 
(Po tokiu antgalviu talpinant d-ro J.

Šliupo laišką, kuriame aprašyti di
desni įspūdžiai iš kelionės 

po Naują Angliją.—Red.)

Mylima “Kel.” Redakcija!
Sugrįžau namon ir atsilsė

jau šiek-tiek iš po kelionės 
po Naują Angliją. Peržvelg
damas tą kelionę, kur atlan
kiau visokius miestus ir mie
stelius, užgyventus musy 
broliy ir sesučiy, raminuosi 
ta įspaudą, kokią įgijau. Ra
dau žmones pažengusius prie- 
kyn! Kas tam kaltas? Ne 
kas kitas; kaip pažangioji 
laikraštija! Apatiškai aš 
pats galiu palyginimą pada
ryti, nes nesykį Naujoje An
glijoje lankęsi esmi. Rods 
mano kelionė vienam ar ki
tam nepatiko, o kitas, ypa
čiai iš kunigu ir nustebo, ko
dėl aš važinėjąs... Anot New 
Britain’o klebono: “Šliupas, 
senas Šliupas, kodėl-gi jis 
vėl keliauja... Buty geras 
žmogus, bet...

Kodėl aš keliavau? O-gi 
pamatyti, ar musy tautos 
žmonės eina priekyn apšvie
time, susipratime; ar galima 
tikėties, juog tautos dvasė 
atgys? juog lietuviai mokės 
bent autonomija naudoties, 
jeigu ją iškovos, kaip iškovo
jo spaudą?

Pasakiau bent 17 kalbu, ir 
mačiau daug jaunuomenės, 
kuri mintyja, svarsto; kuri 
mokinasi ir užsidega idealais 
ateities... Nesakau, kad vi
sur ir visi tautiečiai buty už
ėmę vietas kovoje už tautos 
būvį ir už apšvietimą tokias, 
kokios yra linkėtinos, bet 
pripažįstu, kad pakraipa 
žmonių yra linkusi laisvėn, 
medžiagiškon ir protiškon ir 
polytiškon... Ir negelbės 
šiandien nė “Draugo” sle
giamoji cenzūra lietuviškyjy 
rašty... Lietuviai pabudo 
kaipo tauta ir todėl mokės 
nuo “cenzury” atsikratyti. 
Kuomi daugiaus cenzury jys 
— kunigai — dėsite, tuomi 
greičiaus žmonės—musy liau
dis pažins, kas jys — kunigai 
—esate; kunigai, kuriems iki 
neseniai kiekvienas įtikėjo ir 
nuožemiai lenkėsi. Be jusy, 

kunigy, pagelbos Lietuviy 
tauta nebūty galėjusi atsi
kratyti nuo seny prietary! 
Ne tiek Šliupo, Dembskio ar 
kity raštai buty įstengę lie
tuvius prablaivinti, kiek 
tiems raštams akis atidarant 
jusy, kunigu, netikę darbai 
pagelbėjo liaudžiai prakrapš- 
tyti akis ir pamatyti, kad 
“ne pas jus yra musy išga- * 
nvmas” (kaip kun. Šepetys 
rašo).

Dirbkime toliaus visi, kiek 
musy jiegos neša! Apga
vystei ar iš kunigy ar iš kity 
pusės pasirodys aikštėje! Ne 
religijos klausimai turi mums 
šiandien rūpėti tiek daug, bet 
mokslo reikalai. Žinoma, 
iki žmonėms nepaaiškės kil
tis religijos, nesveika įtek
mė organizuotosios bažny
čios, pražūtingi pamokymai 
kunigijos, patol liaudis ne- 
užsiims rimtesniu gvildeni
mu mokslišky, sociališku ir 
kity klausimu. Per 500 me
tu lietuvius kunigai šunta 
kiais vedžiojo, tai nėra ko 
norėti, idant šiandien liaudis 
urnai iš šuntakiu pasuktu į 
šviesos kelią. Reikia tas 
usnis išravėti! Jeigu męs 
šiandien kliudome klausi
mus bažnyčios, tai darome 
dėl to, idant prablaivinti 
protą, aptemdintą kunigy 
auklėjamais burtais. Nesi
stebės tad nė tokie Vaičiū
nai, drauge su kunigais, ko
dėl tiek vietos turime dar 
šiandien pašvęsti kritikai 
bažnytiniy įstaigy, kunigy 
luomos ir visokiy religišku 
burtų.

Ir savo kelionėje, tarp ki
tu dalyky, nepabijojau visur 
tamsybės lizdą su kačerga 
pažarstyti. Rasi vienas ar 
kitas ir pyko už tai, bet vi- 
satinai imant, žmonės mane 
priėmė gražiai. Regimai, 
musy visuomenė trokšta jau 
stačiai žiūrėti į dalykus, apie 
kuriuos seniaus už nuodėmę 
laikė net pamanyti... Nebe- 
pakakina liaudies jau bibliš- 
kos pasakos ir žydu prieta
rai, skelbiami bažnyčioje. O 
tai mane nuoširdžiai džiugi
na.

“Keleiviui” ir p. Michel- 
sonui bei kitiems draugams 
turiu tarti nuoširdų ačiū už 
surengimą taip ilgos kelio
nės. Dėl nuovargio neįsten
giau aplankyti Haverhill ir 
New Haven; atleis už tatai 
tautiečiai...

Dar turiu pažymėti, kad 
kelionėje neradau antago
nizmo iš pusės socialisty, 
nors to tikėjausi. Regimai 
ir tie musų broliai ne be 
taip karščiuojasi, o blaiviaus 
žiuri į gyvenimą tautos ir jos 
reikalus. Tas taipgi yra 
ženklu, jog pastarais me
tais pažengėme priekyn. Ga
lima tikėtis, jog su laiku visi 
susispiesime į vieną ratą ir 
dirbsime ne svetimiems ant 
naudos, bet saviemsiems;nėsa 
tik kildami augštyn kaipo 
tauta, kildami moksle ir kul
tūroje, tegalime atlikti dar
bus, naudingus visai žmoni
jai. Tautiškumas nėra prieš
gyna reikalarfis žmonijos, 
kaip tai tūli manė...

Tad dar sykį ačiū tarda
mas už suteiktą man progą 
pamatyti tautiečius ir tikė
damasi, kad laisvamanvbė 
pasklis plačiaus tarp lietu
viu ir susisuks gūžtas ten, 
kur pirma nebuvo jos girdi
ma, pasilieku

Su nuoširdžia pagarba 
Scranton, Pa. <7. Šliupas,



KELEIVIS.

Musu Vargai ir Mokslas.
Paraše Žemaite,

Kiek matome ant dangaus žvaigž
džių, kiek ant žemės augmeny, kiek jūrė
se vandeny, tiek yra vargdieniams žmo- 

. nėms vargu. Sunku butu juos pakelti, 
pernešti, išgyventi, kad ne viltis geresnės 
ateities.

Pradėdami kokį darbą, vildamies lai
mėti kasžinkiek, bet priėjus galui to 
darbo, negaunami n? ištolo kiek ma
nėme.— Ką padarysi,— raminame sa
ve,—kitą sykį gal geriau pasiseks? Ir vėl , 
iš naujo vargstame, dirbame.

Artojas pavasarį triusia-prakaituoja 
po laukus: sėja, augina javus su didžiau
sia vilčia rudenyj apsipilti grūdais. A- 
tėjus rudeniui krapšto javus nuo lauko, 
bet vos tik duonelei kiek prisikulė. —Ką 
padarysi,—mano sau, - šįmet blogi metai, 
gal kitą metą užderės geriau... Taip me
tas nuo meto, diena nuo dienos stumia 
savo sunkius vargus. Vargsta žmoneliai, 
rūpinasi, sunkiausiai dirbdami, šaltį ir al
kį kentėdami... O čia, kur tik neišgirsi 
apšviestesniujų kalbas, vis apie vargdie
nius kalba. Kur tik nepažvelgsi į kokį 
laikraštį, ant kiekvieno lapo rasi parašyta 
apie tai, kaip žmonės tamsus visą savo 
uždarbį prageria, nemoka gyventi, nemo
ka savo būvio pagerinti, tinginiai, nejieš- 
ko mokslo, nesteigia mokyklų, neleidžia 
vaiky mokytis ir 1.1. O kas jiems teikia 
tą apšvietimą? Kas, kokiu budu?—bari
mu. Žinoma, kaipgi nebaręs kalbėsi su 
tamsuoliu... Bara ponas, bara klebonas, 
daktaras, advokatas; išgirsi ko negirdėjęs 
nuo viršaičio, nuo raštininko,—prie ko tik 
nesikreipsi—kiekvienas bara; mat, jau 
toks tamsuoliu likimas.

Prisiklausęs visokiu išjuokimy-pra- 
vardžiojimy tamsuolis ima galvoti: Kad 
bent nors vieną vaiką truputį pramokinti, 
jei vaikas gerai mokinsis, gal pasiseks ir į 
kunigus išleisti... tuomet išgrauž visiems 
pavydams, savo kunigą turint, kita mada! 
Tuomet visi vargai į šalį prieš tokią lai
mę! Dabar klausimas: kurį vaiką moky
ti? Tą klausimą riša abudu tėvai: vaikai 
yra keli, vyresnysis namie beveik jau rei
kalingas: bulbelę nuskuta, aslą išluoja, 
mažesnyjį pasupa, o vasarą ir tėvui pade
da, arklius ganyklon išveda, mets po me
tu nebereiks nė pusbernio samdyti.

—Vyresniojo negalima iš namy išlei
sti,—sako tėvas,—antrąjį iš eilės bus ge
riausiai leisti.

Motina galvoja savotiškai:
Būtinai mažąjį mokslan leisti, nes jo 

palinkimas prie kunigystės ant kiekvieno 
žingsnio matomas.—Kaip jis greit išmoko 
poterėlius kalbėti; dar toks mažas, o žiū
rėk, ne tik patsai niekuomet neapleidžia, 
bet ir kitus vaikus prižiūri; nepaspės brėk
šti, tuoj laksto varinėdamas vaikus—4'ant 
poteriu, ant poteriu”—tikrai bus kunigė
lis. Kad tik kaip pasisektu išleisti, visa 
giminė bus laiminga ant šio ir ant ano 
svieto...

Motinėlė, trokšdama tokios laimės, 
tausoja skatikėlius vaiko mokslui. Visu 
vaiky pramokinti nėra iš ko, todėl atiduo
damas mokslan tas, kuris namie nereika- 
lingesnis,—vėliaus tepradės ukėje darbuo
tis.

“Aš daug nukenčiau nemokytas,— 
galvoja tėvas,—bet mano nors vienas vai
kas nebekentės, pastatysiu ant kojy, pa
lauk... turėsiu bent savo kunigėlį, tuo
met ir manę visi paguodos geriau...”

Taip, pamanę, pagalvaję tėvai ima 
ruošti vaiką ginmirijon. Kol dar mažas, 
atiduoda valščiaus “narodnon” mokyklon; 
pasiūdina vaikui kailinukus, batii dar ne
galima siūdinti —išaugs, naginėtas tepa- 
laksto. Pasamdo kur prie davatkos ker
telę, iš namy priduoda maisto, taip vai
kas ir mokinasi. Porą metu pasimokius 
mokytojas giria, kad gerai mokinasi, gra
žiai rašo. Mokytojui šiek-tiek primoka, J 
tas ir per vasarą mokina. Tėvui džiaug
smas, tauso kaip įmanydamas skatikus 
gimnazijai; savo reikalams kaip galint 
mažiau. Rodosi, nemažai jau turi sutau- 
K, reikėtų užtekti visai gimnazijai pa- 

igti; bet kaip įstoja gimnazijon, žiūrėk, 
sutaupvtyju skatiku jau ir nėra.

“Ką padarysi, nors išleidome kelia-
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tos metų sutaupytus skatikėlius, bet vai
kas mokinasi gerai, metas po mėty žen
gia į augštesnią klesą.—Šimet blogi me
tai, nieks neužderėjo, o vaiką reikia to
liau leisti; kaip yra sakoma—“į pelkę į- 
kritęs sausas nekelsi”. —

Parduoda karvę, žąsį, antį, nors na
mie ir mažai kas telieka.

—Pakentėsime,—sako tėvai,—reikia 
mokėti už vaiką, pradėjus leisti nebeper- 
trauksi.

Tėvas maž jau gailėtųsi, pradėjęs 
mokinti, tokios didelės išlaidos, tegul bu
tu vaikas verčiau bandą ganęs, bet moti
nėlė kiek galėdama triūsia, visoko sau at
sisakydama atiduoda viską moksleiviui su 
vilčia, kad turės savo kunigėlį. Sukrapš
to šiaip-taip reikalingus skatikus, užmoka 
už mokslą.

—Toliau, gal užaugs daugiau javų, 
priaugs kumelukas—sukrapštys trečiai 
klesai. Ketvirtajai klesai, kad čia truk- 
tų-plyštų, būtinai reikia, kad pabaigti;. 
Tiek išvargus pertraukti, vaikas liktų, 
kaip sakoma—“nei šuo, nei veršis”, “nei 
ponas, nei mužikas”.

Čia jau reikia ir pasiskolinti, savųjų 
nebeužtenka; gyvuliai nesuspėjo priaugti. 
Nors su skola, bet vaikas jau baigia ketu
rias klesas. Tėvai lengviau atsiduso; ga
lės jau įstoti seminarijon, tuomet bepi
gu! Dėdė žada duoti porą šimtų; o tetu
lė tik laukia, kad Įvilktu į sutoną, tuomet 
visą savo turtą žada atiduoti klerikui. 
Seminarijon įstojus visur galima pašelpą 
gauti; tuomet ir tėvams lengviau, pama
žu skolas mokėtis.

Parvažiavus vaikui vasarą, tėvai pa- 
mažu-aplinkui ima apie seminarją prikal
binėti, Čia pasirodo nemažos kliutįs: vai
kas ką tik pabaigė 16-tus metus, o jau 
pabaigė keturias klesas, tokių jauny ne
priima seminarijon.

“Sėdės namie, žinoma, negalimas 
daiktas, kad išdykautų, o dirbdamas dar
bą užmirš visą mokslą! Liks bereikalin
gai išmesta tiek pinigų!”

Besirūpinant tėvams, vaikas, supra
tęs kame dalykas, nieko nelaukdamas ima 
tėvų prašyti, kad leistų jį visą gimnaziją 
pabaigti. “ Atsiranda ir iš šalies patarč
iai, apšviestesni kaimynai įkalba tėvams, 
kaip mokytas žmogus" ar tai svietiškas, 
ar kunigas daug yra protingesnis ir nau
dingesnis žmonėms; įkalbinėja, kaip su 
didesniu mokslu galėsiąs geresnę ir grei
čiau vietą gauti, lengviau sušelpsiąs tėvą- 
šeimyną.

—Kaip žmogus mokytas, o nedamo- 
kytas, toks niekam netikęs...

Vaikas pats irgi nori toliau mokytis 
ir mokslas gerai sekasi. Krapšto senis 
pakaušį.

—Iki keturių klesy kol dasiekė nema
ža skolų padariau,—dejuoja tėvas.—Kas 
bus toliau? Kiti vaikai liks visai nus
kriausti!

—Penktąją klesą leisk man pabaigti, 
—meldžia vaikas,—šeštajai jau aš pats 
rūpinsiuos; lekcijomis užsidirbsiu, tik dar 
metelius tatulėl!

Motina ir kiti vaikai pritaria, visi nu
sprendžia, jog reikia leisti toliau mokytis.

-Dar metus leisiu,—sako tėvas,— 
pasiskolinsiu; gal savo kiek sukragštysiu.

Taip brisdamas tėvas skolon išleidžia 
penktąją ir toliau, kiek tik galėdamas 
duoda iki galo gimnazijos pabaigimui.

Pabaigus gimnaziją klausosi tėvai, 
kaip vaikas manys apie seminariją? Bet 
girdžia, kaip jis jau mano apie universite
tą...

—Še tau, boba, ragaišis! Nebėra 
kunigėlio! Nebėra palaimos visai gimi
nei!—verkia motina; nubudo visa šeimy
na... Ikišiol žiurėjo į vaiką, kaip į kokią 
laimės žvaigždę; su džiaugsmu tikėjosi 
kuomet pamatyti prie altoriaus, kaip a- 
niolelį dievą ant ranky nešiojant. Ir tai 
įvykty trumpu laiku, už trijy mėty. 0 
tas “versitetas” kiek tai laiko dar suės... 
Dar ketveri ar penkeri metai vargti, skur
sti ir laukti tos pabaigos vaiko mokslo... 
O iš kur tas išteklius imti? Kiek tai dar 
reiks pinigy?!

—Nesirūpink, tatulėl! Ne pirmas aš 
nei paskutinis,—sako vaikas,—ne vienas 
toksai pat beturtis išeina universitetą... 
paskui ne šimtais, bet tūkstančiais į me
tus uždirba... taip ir aš padarysiu... Ne
berūpės tatulėliams skolos; bežiūrint vie
nais metais sugrąžinsiu... Neužmiršiu 
aš jysy malonės už jysy gerą man padary
tą, mokėsiu atsilyginti!...

Kaip kalbėjo, taip ir patsai tvirtai 
buvo persitikrinęs, jog savo prižadėjimą 
išpildys; tikėjosi, jog kitaip neapvirs, jis 
savo artymyjy nenuvils. Ką prižada, tą 
ir padarys... Tikrai atsilygins...

(Toliau bus)

Čia parodyta, kaip du didžiausi ant svieto peštukai, būtent Rooseveltas ir Vokieti* 
tijos kaizeris, kalba broliškai, nors dantis viens prieš kitą iššiepęs, kad reikia panaikint 
ginkluotas armijas, kad nereikia karių, bet patys žmogžudystės įrankių iš rankų nepaleidžia.

... — a

Didelis Balius!
Rengia New Britaino Lietuvių Ukėsų 

Į Neprigulmingas Kliubas ant 15 d. spa
li io (October) ant Turn Hali. Archst., 
New Britain, Conn. Prasidės 7:30 vai. 

j vakare ir Trauksis iki vėlai nakčiai. Už- 
prašom visus atsilankyti įuoskaitlin- 
giausiai. Įžanga vyram 15c., moterim 
10c. Grajis vietinė Lietuviška Kapelija.

L. U. N. K. Valdyba.

Paj ieškojimai
Pajieškau Jono Jonio. Paeina iš Vii 

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

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

duoti

Pajieškau daktaro, kuris pagydytų 
mano žmoną nuo paraližiaus. nevaldo 
vienos pusės kūno. Liga prasidėjo į po
rą savaičių po kūdikiui. Meldžiu para
šyti.

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. rast. K. A. Cziapas. 
4436 S. Hermitage avė ,

Turtų sekr. Leon ginas Jaugilis. 
4606 S. Paulina st.

Kasierius F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

Reikalinga kukarka
dėl virimo valgio prie užlaikymo fur- 

nished roomų. Taipgi gali atsišaukti dėl 
apsivedimo arba moteris. —

G. M. K.
721 E. Wash st., Springfield. III.

Pajieškau savo sunaus Stanislovo Ma- 
ciejausko iš kaimo Juozuniškių. Pilviš
kių parapijos, Mariampolės pavieto, Su
valkų gub. 40 metų senumo. 21 metai 
kaip Amerikoj. Pirma gyveno Shenan- 
doah. o paskui per 15 metų Bostone. At
važiavau į Bostoną, bet pamečiau jo ad
resą ir nežinau kur kreipties. Jis pats 
arba kas apie jį žino, malonėkit pranešti 
šiuo adresu:

Jeva Macijauskiene,
68 W. 5-th st., So. Boston. Mass.

Vincas Gencevičia, 68
26 Sljort st.. Providence. R. I.

Pirmas Metinis

i

i

Reikalingas kriaučius,
koatmakeris. darbas ant visados ir ge

ra vieta. Atsišaukit pas
S. J- ŠVOLSKĮ,

AVyman st.. Stoughton, Mass.

Paješkau Petro Kiblincko. kuris paei
na iš Suvalkų gub.. Naumiesčio pav..Ke- 
turnaujienos kaimo. Metai atgal gyveno 
Brooklyne. N. Y. Kas žino jo antrašą, 
meldžiu duot man žinią.

A. Kiblinckis,
107 Dresser st., So. Boston. Mass.

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

Jonas Viezevičia, (ot
280 šVilbar st., Scranton. Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Nikodemo 
N’avioko, paeina iš Kauno gub. ir pavie
to, Kėdainių volosties, Ze imu parafijos. 
Akmenų kaimo. Turiu labai svarbų rei
kalą, todėl prašau atsišaukti šiuo adresu • 

Jonas Jackis,
86 Spring st.. New Britain, Conn.

«

Pajieškau draugų: J. Skuodžio, J.Kar
velio, Povilo Kulevo. pastarasis gyveno 
Brooklyn. N. Y. Taipgi draugų čia ne- 
minavotų. Norėčiau susirašyt laiškais. 
Aš esmu Kauno gub , Vilkmergės aps., 
Ragovos vai., Šilų par.. Katanų sodž.

Antanas Kartanas,
Heritoge Hali, room 10.

Valparaiso University, Valparaiso. Ind.

Pajieškau savo draugo Antano Peiec- 
kio, paeina iš Kauno gub.. Raseinų pav. 
Kelmų par., Mežunių sodž : 2m<‘tat kaip 
Amerikoj, pirma gyveno Scranton. Pa., 
o dabar nežinau, kur jis randasi. Turiu 
pas jį svarbų reikalą, todėl malonėkit at
sišaukti ant šioadreso:

Antanas Motuzas.
44 Exchange st., Rumford, Me.

I

Rangia Dr-stė Lietuviška Tautiška Tė
vynės Mylėtojų No. 1 Town of Lake.Chi- 
cago. III. Atsibus nedėlioj, 23 Spalio 
(October). 1910 m., COLUMBIA svetai 
nėj, kampas 48-th ir Paulina sts. Bus su
lošta Br. Vargšo drama “Milijonai Van
denyj” spėkomis L. J. Ratelio, kuris jau 
atsižymėjo tarpe Chicagos lietuvių, sta
tydamas svarbius veikalus ir gerai atlik 
damas. Taigi ir ant šio viršminėto vei
kalo bus gabiausi aktoriai L. J. Ratelio, 
kurie beabejonės ką nors žingeidaus 
parodys. Taipgi viršminėta draugystė 
pasistengs šį vakarą surengti tokiu, ko- 
<<io 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.

Teatras ir Balius!
Parenetas per Lietuvių Jaunimo Ra

telį ant Town of Lake. 5 veiksmų dra 
matiškas veikalas po vardu "Lietuvai
tė” bus loštas COLUMBIA svetainėj,ant 
kertės 48-tos ir So. Paulina sts, nedėlioj, 
25 Ruzsėjo (September). 1910m. Durįs 
atsidarys 6 vai. vakare. Uždanga pasi
kels 7:30 vai. vakare. Po teatro bus ba
lius su visokiais šokiais, lekiojančia kra- 
sa irt'i laimėjimu moteriškų šukų ver
tės $10.ts aukos per A. Barčių ir mote
riško žiedo vertės $5.00. aukauto p»*r A. 
Pošką. Šukas gaus tas. kuris apturės 
daugiausiai laiškų, o žiedą — antras.

įžanga: 25. 35. 50 ir 75c.
Komitetas.

TEATRAS ir ŠOKIAI.
71 LSS. kuopa sulos dviejų veiksmų 

komediją "GUDRI NAŠLE”, paimtą iš 
i tikro Lietuvoj atsitikimo. Atsibus suba- 
I toj. 1 spalio (October), prasidės 8 vai.va
kare svetainėj Ilarugary Hali, po nume
riu 67 Sixth st., Cambridge. Mass.

Meldžiame visus lietuvius atsilankyti 
| kuoskaitlingiausiai. nes viskas bus 
i w .; k nepuikiausiai Po teatrui bus šokiai ir 
beklojanti pačta. Viskas trauksis iki 12 
. vai., o salė atsidarys 7 vai. vakare. Įžan- 
! za 50c. ir 35c.

Kviečia komitetas.

Reikalingas partneris.
Pajieškau atsakantį draugą į partne

rius dėl biznio ant saliuno. pool roomoir 
fumished roomų. Pasiskubinkit.

G. M. K.
721 E. AVash st., Springfield. III.

PARSIDUODA
du puikus lotai West Parke prie Mc 

Kees Rocks. Pa. Puiki vieta dėl namų 
lietuviui. Prekiuoja tik #750.00. Atsi
kreipki! ąr rašykit pas:

E. KATAUSKAS.
117 Bell avė., Mc Keea Koks, Pa,

Parsiduoda namas.
Ant dviejų familijų. 8 ruimai, yra į- 

vestas cazas ir įtaisytos maudyklės. Na
mas randasi po No.248Gold st.,So. Boston. 
Mass. Norintiejie pirkti kreipkitės šiuo 
adresu:

J. JASULAITIS, 68
P.O.Box 1029, Stoughton, Mass.

Reikalaujam Agentu.
Stainelės užgimimo Kristaus arba ati 

daromi paveikslėliai, pavidale altorėlių, 
parirabenti iš Belgijos, labai gražus. Gra
ži Kalėdų 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 11.00.

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

Biblija, t. y. visas šventas raštas seno 
ir naujo testamento, lotyniškomis raidė
mis. puslapių 848 ir 279, viso 1127 pusla
piai, drūtais sk’iriniais apdarais, parsi
duoda už $2.00. Agentams duodam ge
ra nuo'imtĮ nuo visokio tavoro,

K. J. INTAS,
P. 0. Boi 1724, NetYork, N. Y.



6 KELEIVIS.

1$ LIETUVOS
“Kalendarz Litewski”(len- 

ky kalba išeinantis Minske 
kalendorius) visų lietuviškų 
laikraščių, draugijų ir įstai
ga prašo atsiusti savo adre
sus, kuriuos veltui atspazdin- 
siąs tame kalendoriuje. A- 
dresas: Minsk, ui. Podgor- 
na No. 33, m. 1.

Kražiečių laimėj imas. Rug 
piučio 22 d. vyskupas Cyr- 
tautas pašventino Kražių baž
nyčią. Kas nežino Kražių? 
1893 m. Kauno gubernato
rius Klingenbergis su kazo
kais buvo atėmęs tą bažnyčią 
iš žmonių... Liejosi kraujas, 
krito aukos... Toliau kalėj i- 
mas, teismas, advokatu kal
bos, knygutės apie Kražių 
atsitikimą, paveikslėliai... 
Dabar pagalios po 18 metu 
bažnyčia grįžta Į Kražiečiu 
rankas...

Dar kartą matome, kaip il
gas, sunkus, bet sutartinis 
darbas pergali visokias kliū
tis ir pagalios priveda prie 
laimėjimo.

Cholera Lietuvoje. Kaiš- 
dariuose neseniai pasimirė 
Ručinskis, o palei patį Vilnių 
Pospieškos dvare Kary. Be 
to buvo dar keliatas įtaria
mu atsitikimu.

Kretinga (Kauno gub.). 
Ūkio paroda. Rugpiučio 12 
d. (s. st.) Kretingoj buvo u- 
kininku paroda, kurioje daly
vavo ūkininkai, turintįs ne 
daugiau 100 deš. žemės. Tos 
parodos įrengėjai tai (kaip 
skelbia apgarsinimas-afiša) 
Kauno Ūkiškosios draugijos 
pasiustas grovas Aleksan
dras Tiškevičius ir Kretingos 
Ūkininku Ratelis. Perskai
tęs apskelbimą, kuris buvo 
dalijamas dvarponiu, rodos, 
“kamisorių”—tyčia nuvykau 
į tą parodą “pažiopsot” nors 
išanksto spėjau nieko nau
dingo nerasiąs. Suvedė žmo- 
neliai savo nuo žagrės gyvu
lius, galvijus parodyt ponams 
ir kunigams. Tiesa, buvo ir 
geru arkliu, ir kandu, bet 
tai pasiturinčiųjų- Buvo iš 
Telšių atvykęs veterinorius 
Veitas, kuris kalbėjo apie 
galviju auginimą, bet jo žo
džiai, yt žirniai, atsimušė 
sienoj.—Gaila. Būt daug 
pasekmingiau buvę, jei p. 
Veitas po tai paskaitai būt 
savo išleistas knygutes pa- 
platinęs. Reikia atminti, kad 
mus žmonės mažiau tiki gy
vam žodžiui, negu knygai.

Teko kalbėt apie naudin
gumą valstiečiams tokiu pa
rodu ir kad lankytu parodą, 
bet nei vienas valstietis ne
sutiko.—Ką męs ten veiksi
me—sakė 'jie—ar žiūrėsim, 
kaip musĮponai už nosies ve
džios. Jei turėtume męs už
tektinai pašaro—ir be jųs(su- 
prask, inteligentai, o gal ir 
ponai? !)’apsiei tume”.

Dar vienas dalykas, puolė 
man akysna, kad koks tai 
‘ ‘panič” prie’savininko išsta
tytųjų galviju dėjo lenkiškus 
parašus, vieton lietuviškųjų, 
kaip priderėjo būti. 

ProncėJPaukštvanagis.
Agronomo Su vaiky gub. 

šiemet neskirs. Atstovas A. 
Bulota gavo iš Žemdirbystės 
Departymento Direktoriaus 
laišką, kuriame pastarasai, 
atsakydamas ^Bulotos laiš

ką, praneša, jog Suvalkų gub. 
šiais metais agronomo vieta 
dar nebusianti įsteigta, nes 
šiemet tokia vieta įsteigta 
Astrachaniaus gub., kur jau 
organizuojamos kai-kurios u- 
kio išbandymo įstaigos. A. 
Bulota buvo prašęs Departa
mento minėtajon vieton pas
kirti lietuvį.

“Šaltinio” redaktoriaus 
Vailokaičio byla. Suvalkų 
apskričio teismas nagrinėjo 
minėtą bylą 17 d. rugpiučio. 
Vailokaitis nuteistas 3 mėne
siams kalėjimo už straipsnį 
apie valstiečiu banko veiki
mą Lietovoj, parašytą pagal 
A. Bulotos kalbos stenogra
mos. GynėatstovasA. Bulota. 
Vailokaitis kaltinamas pa
gal 1034 str. punkto 3 įstaty
mu apie pabaudas. X.

Andrioniškio (Ukm. pav.) 
bažnyčioje yra taip įtaisyta: 
Pas duris prie piliorio paka
binta popiera ar lentelė, kur 
surašyta apie 70 numeriu į- 
vairiu “dusių” rusiu ir pažy
mėta, kiek reikia už kokią 
dūšią poteriauti (litanija, ke
li poteriai ir 1.1.). Tos len
telės apačioje gana augštai, 
kad akimis nebūtu matyti, 
yra du lovukai; viename tu 
lovukai yra mediniai ‘ ‘lyčkai” 
su numeriais. Ateina į baž
nyčią žmogus ar žmona,- pa
siima iš lovuko “lyčką”, pa
sižiūri, koksai jo numeris ir 
ant lentelės po tuo numeriu 
suranda, už kokią dūšią ir 
kiek poteriu reikia poteriau
ti. Kaip sukalba, kas ant 
lentelės prisakyta, tada “lyč
ką” į kitą lovuką padeda.

Pasakojo, kad Kauno gub. 
daugelyje bažnyčių tokie bur
tai traukiami yra.

Toksai papratimas per tai 
yra paminėtinas, kad gali 
būti, jogei siekia gilios lietu
viu senovės.

Suvalkų gubernijoj, rodos, 
tokios mados nėra. A. R.

Iš -‘Liet. Žin.ų.”

‘ ‘Šaltinis”No. 34 straipsny
je “Katalikai,dirbkime spar
čiau”—dejuoja, kad Lietuvoj 
labai daug privisę bedievių- 
pirmeivių, kurie uoliai plati
ną tarp žmonių savo mokslą 
ir 1.1., o žmonės katalikai, 
girdi, tyli, bedieviu darbu 
negarsina ir nepapeikia...

—Na, užtat kunigėliai ne- 
tvli. Net bažnvčios braška, 
kaip bedievius keikia. Tik, 
matyt, ne ką gelbsti.

“Rygos Garsas” visą savo 
gyvenimą (jau antri metai) 
retą dienelę turi linksmą. Ne
spėjo dar gerai įsigriebti— 
pabraukš Jakavičius su savo 
“Naujienoms” koją pakišo. 
Prasidėjo piuvynės. Redak
toriai mainėsi, anot tos pa
sakos, kaip pas ponias piršti
naitės. Neseniai “Viltis” 
pranešė, jog “Rygos Garso” 
redaguotu išvažiavo “Vil
ties” sądarbininkas p. Vėgė
lė. Sis gi nuvažiavęs ir pa
virto “pirmeiviu”. Mat tuo
jau pasisakė, jog “Rygos 
Garsas” eisiąs dabar “pir
myn”, o kaip ir patvirtini
mui savo žodžiu įdėjo nevi
sai švaru Davatkų Botago 
feljetonėlį apie kunigus. Tat 
dabar kad supuolė ant to 
vargšo “Rygos Garso” ir jo 
naujojo redaktoriaus visi ku
nigu laikraščiai — “Viltis”, 
“Vienybė”, “Šaltinis”, “Va
dovas” — rauja, tik kudlos 
dulka. “Vienybė” net pri

kiša, kad ir “Žemdirbys” už 
tai esąs toksai blogas... (mat 
p. Vėgėlė ir“Žemdirbį”veda).

Tikrai kai tam jaunikai
čiui—eisi dešinėn—arklio ne
teksi, eisi kairėn — patsai 
pražūsi.

Iš -Liet Uk.”

Oknista, (Kauno gub.) Čia 
noriu tarti keliatą žodžiu a- 
pie kunigą Šaikuną—Oknis- 
tos kleboną, pramintą “Baž
nyčių statytoju”, nes oene 
30 kartu jau buvo sušaukęs 
sueigą, kad bažnyčią statyti, 
ir vis nieko neišeina.

Tai vis dar būt nieko. Sta
to jis sau bažnyčią, stato... 
kaip patarlė sako—smilties 
pamatas, aguonų stogas, o 
sienos ašutu.

Bet blogiau jau yra, kad 
savo pamuoksluose,—kuriu, 
tiesa, nesugeba gerai pasa
kyti, perdaug kitatikius, kaip 
štai liuterionis peikia. Visi 
parakvijonįs išvien su liute- 
riais labai tuo pasipiktinę.

Tai vis bloga taktika’... 
Bet ką pasakyti, jeigu kuni
gas visai nesidrovi šmeižti 
savo parakvijonu ir dar per 
laikraščius.

Vienam “Vienybės” No. 
tilpo korespondencija, kurio
je pasakyta, buk pirmeiviai 
per procesiją barškino stik
lais aludėse, kas visai netie
sa ir už ką nuo valstiečiu ga
vo tokiu pipiru, kaip priderė
jo; gali, girdi, sau keliauti 
iškur atkeliavęs’...

Atsakymas į tuos šmeiži
mus tilpo vienam iš paskuti
niųjų “Rygos Naujienų” nu
meriu.

Toliau, tasai klebonas 
skriaudžia savo patarnauto
jus, kaip: vargonininką, ber
ną ir vieną moteriškę, gyve
nančią špitolėje, — Janulio- 
nienę. Vargonininko butas 
neišpasakytai blogas, stogas 
kiauras, daiktai pusta. Be 
to dar sumažino vargoninin
kui pelną: jis viso labo per 
metus tik 120rub.tesurenka.

Už “calunavines” mišias 
kiti kunigai mokėdavo po 25 
kap. — Šaikunas — 15 k.; už 
ekzekvijas po 50 k. — šaiku- 
30—40 k. Jeigu su nabaš- 
ninku būna ‘ ‘calunavinė”— 
Šaikunas moka vargoninin
kui 4O=«85 k.; kiti mokėda
vo 50—60 k.; už laidotuves 
su ekzekvijoms kiti mokėda
vo vargonininkui 1 rub. — 
Šaikunas—50 k.

Riti kunigai mokėdavo 
vargonininkui nuolatinės al
gos 3 rub. mėnesiui, paso
dindavo porą purų bulviŲ,iš
ganydavo jo karvę vasaros 
metu, duodavo 12 birkovų 
šieno žiemai karvei maitinti, 

. duodavo sieksnį beržinių mal
kų metams ir kiek tik reikia 
žabų, pavėlindavo nusišie- 
nautŲ šventorių... Šis vis
ką šitą paglemžė nuo vargo
nininko savo naudai.

Bažnytinio pelno vargoni
ninkas gauna mėnesiui maž
daug po 4 rub.

Kitiems metams vargoni
ninkui ir daržo žada nebe
duoti—perdaug, girdi, tau 
pelno.

Taip elgtis negera. Neno
riu čia šmeišti, tik noriu,kad 
tokie dvasiški vadovai pasi
taisytų.

Vilniaus miesto paskola. 
Vidaus reikalų ministerija 
atmetė Vilniaus miesto Val
dybos prašymą leisti šiai pa
starajai užtraukti 12 milijo

nų rub. paskolą. Tą pasko
lą norėta užtraukti vanden
traukio, kanalizacijos, tram
vajaus ir gazo dirbtuvės įtai
symui. Patarta prašyti lei
dimo užtraukimui paskolos 
vien vandentraukio įtaisy
mui.

Žemaites Raštai
ANTRA PATAISYTA LAIBA, 

Leidžiama prenumeratos keliu

Jei lietuvis, svetur duoną bevalgy
damas. užmirštu Lietuva, 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 ga- 
li tai padaryti, atsakyčiau jam: skai
tyk visus ŽEMAITES VEIKALUS'

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

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

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

Telephone 7 62 S®. Boston. i

Nedėliotus iki 3 vai. po pietą, į

||Dr.F. Matulaitis) |
H 495 Broadway, So. Boston. Į į

Valandos:
j: Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. įš;

NEPAMIRŠKIT!
Geriausis Amerikoj kriaučius randasi ) 
7S6 Maiu st-. - Canibridgeport, Mass 

Geriausiai pasiuva vyrams siutus ir o- 
verkočius. taipogi moterims ir mergi
noms siutas ir dreses. Reikalingas lie
tuves kriaučius. Darbas ant visados. 
Eugene Glane "s<! '*a’nVlldllC, CAMBRIDGEPORT

gera proga Lietuvon Vaziuojanliem
Ot’l.isp broIlŲ Lietliviy. žlnoiina. jo. laiks nuo laiko laivų kom- 
Parsiduoda trįs Saliuna:. Biznis eina panijos atpigina savo prekes ant greitų, 

gerai. 1-mas apgyventoj vietoj lietu-'reguliariškų laivų, ir ant tų žmonės gali 
viais, lenkais, rusais ir kitų tautų $3,500. parvažiuot labai pigiai. Tie laivai išeina 
2-ras S2.SOO. 3-čias <1.700. sekančiomis dienomis:

Parduodu namus, farmas, lotus, pie
šiu (malevoju), padidinu paveikslus (fo
tografijas) visokiu didumo ir visokiomis 
spalvomis. l>: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. 
Užrašau visokius laikraščius (gazietas): 
‘•Keleivį'’, "Kovą”, --Lietuvą”. "Vie
nybę Lietuvninkų’’ ir kitus. Iš Lietu
vos: "Lietuvos Ūkininką” ir "Lietuvos 
Žinias”. Kas užsirašys laiKra-tį. tas 
gaus moksliškų knygų dovaną vertės 50c. 
Norėdami plačiau dasižinoti kreipkitės 
šiuo adresu:

J.J. VAITKEVIČIUS.
4S Wal įut st. New Haven. Conu.

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

Kaštuoja iš New Yorko visa kelione iki:
Eydtkunu arba Tilžei <35.00
Bajoru arba Klaipėdai $35.50
Kauno arba Vilniaus $38.00

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja. tai užsisakikit vietasprisiąsdami 
pinigus iš kalno. Męs rvz-rvosim vietas, 
pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
Yorke, nuvesime pas konsulį. išimsime 
pašportus ir galės.te sau ramiai traukt į 
Tėvynę Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
nėj laivai, kuržmonėssu gyvuliais sykiu 
važiuoja, bet geri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Broadvvay Boston. Mass

J P TUINILA
Vienatine lietu
viška dziegorė- 
lin ir auksinių 
daiktų krautuvė.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius.

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

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.

21-25 Bronifield street.

VISU ATYDAI!
Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 

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

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

IL WHITKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Market st, • Brighton, Mass-
RUSSIAN AMERICAN

BUREAU.
Šitas biuras yra įgaliotas vesti teisiš 

kus reikalus. Męs parūpinant advoka
tus. padarom pardavimo papieras. per-

1 leidimo popieras ir kitus teisiškus doku- Į 
mentus su užtviriimmu jų per konsulį 
korespondencijos keliu. Męs iškolektuo- 
jam paveldėjistes. skolas ir bankų ro- . 
kundas. Visk* Atliekam teisingai, sau- . 
šiai ir pigiai/ Reikalaudami užsaky- 
mo blankų ir prekių, atsišaukitje pas

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

GERIAUSIAS

Mano dirbtuve ngta puikiau
| šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie- 
I ku darbą artistiškai. Padarau fotogra- 
fijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 

i liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo- 

į ti.
Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

NAUJĄ SPAUSTUVĘ
įrengėme taip puikiai ir su nau
jausiais pagerinimais, kad joje 
atliekame dailiai, greitai ir už 
prieinamą kainą įvairių-įvai- 
ri.nusius spaudos darbus, kaip 
va: draugijų konstitucijas, ti- 
kietus, programus teatrams ir 
baliams, visokius apgarsinimus, 
knygas ir t. t. Spalvuotas dar
bas yra musą specijališkunni. 
Norintieji turėti rūpestingai at
liktą 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.

Rūkyk KLEINO papirosus!
Geriausi 5 e- Cigarai ant svieto.

Pamėgink ..PRESIDENT’’ gilzes ge- 
ria-’sios. ką • ali gauti. Iš Geriausio R U 
SISKO Tabako.

228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.

Rusiška Lenkiška-Lietuviška
.A

Bronszteino
349 Harrison avė.

BOSTON, MASS. Boston, Mass.

VYRAI!

Puikų, naujausios 
mados

SIUTĄ
pasiuvame už
S 15.00.

Gražios, tvirtos suknios 
ir naujausios mados

KELINES
pasiuvame'už S3.OO 
Jeigu užsisakysit da

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

Tikras jusy brolis 
lietuvys

222 Broadvvay 
SO. BOSTON.

C,6*«WTC.

CIGARETTES
yra padaryti is svariau

sio Turkiško Tabako ir 
turi nepaprastai puikų 
k v a p ą, kuri galima rast 
tik cigare tuose geriausio 
išdarbio.

Pirk skrynutę šiandien. Pamė
gink vieną skrynutę, o niekad ne
norėsi kitokių paperosą rūkyt. 
Pats Suvienytų Valstijų Preziden
tas negal rast geresnių už TUR
KLY RED paperosus rūkyt.

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

The American Tobacco Co.

TO for
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Garbi Redakcija!

Meldžiu paaiškint 
šiuos klausimus:

1. Ar buvo kada nors tau
ta “lotynai.” Iš kur ta lo
tyniška kalba paeina?

2. Jei laisvamanis ar soci-
jalistas pristotu prie kokios 
nors tikėjimo sektos, maty
dama? iš ■*"' sau
naudą, beT šunena
butu laisvu, ar neoutŲ tas 
peržengimu socijalizmo ar 
laisvos dvasios principu?

3. Kada ir per ką buvo pri
imtos ar priduotos lietuviu 
tautai lotyniškos raidės ir 
kokios rūšies lietuviu raštas 
buvo pirma?

Su pagarba L-as.
Atsakymas:

1. Lotyniška £alba — tai 
senovės romėnu kalba. Žmo
nės kalbanti lotyniška kal
ba, taipgi vadinosi lotynais; 
vardas tas paeina nuo vardo 
šalies L a t i u m, kur vėliau 
likos uždėtas Romos miestas, 
ir kuri šiandien vadinasi Ita
lija.

2. Socijalizmas su tikėjimu 
neturi nieko bendro, todėl 
žmogus priimdamas kokį- 
nors tikėjimą, kad jis butu 
ir socijalistu, negali tuomi 
peržengti socijalizmo princi
pus. Bet jeigu žmogus yra 
jau socijalistu, tai reikia ti
kėtis, kad jis yra jau susi
pratęs, o susipratęs žmogus 
nekuomet nepriiminės tikėji
mu, kad ir kažin kokią iš to 
matytu sau naudą. Tikėji
mas, tai yra prietarai, tam
sa, kuri stabdo progresą ir 
palaiko žmoniją dvasiškam 
ir ekonomiškam skurde, to
dėl kiekvienas susipratęs 
žmogus privalo naikinti tuos 
prietarus, o ne platinti juos 
pats prie to prisidėdamas.

Ką pasakėm apie socijalis- 
tą, tas pats atsineša ir prie 
laisvamanio.

3. Lotyniškas raštas arba 
raidės atėjo Lietuvon sykiu 
su krikščionybe iš Romos.
Išsiplatinus tarp lietuviu ka- pavojus, da nepasisekė tikrai 
talikiškam tikėjimui, prade- sužinot. Saliunuose kalba, 
jo platintis ir katalikiški buk vienas iš mus tautos did- 
raštai, suprantama, lotyniš- vyriu neseniai buvęs ant va- 
koms raidėms spauzdinti. kacijos ir parvažiavęs su mas- 
Kada pirmą sykį lotyniškas kole apsivedęs. Jeigu tas 
raštas pasirodė, to niekas ne-( pasirodys teisybe, reikalau- 
žino, tik žinoma, kad ne ank- sim, kad iki 26-tam seimui 
ščiau atėjimo kryžeiviu. nuo pačios butu suspenduc-

Ar prieš priėmimą krikš- tas, o moterų draugystės, 
čionybės lietuviai turėjo sa- protestuodamos prieš paže- 
vo originališką raštą, tą sun- minimą musu geltonkasiu, 
ku pasakyti, nes senovės lie- surengs milžinišką demon- 
kanos Lietuvoj tebėra da ne- straciją. 
ištirtos, kaip reikia. Patįs 
lietuviai ištyrimu senovės lie
kanų ligšiol da ne užsiiminė- Brooklyn, N. Y. 
jo, o kitataučiu mękslinčiams baigus galvaračiu gadynei, 
Lietuvos praeitis nerupi. mus tautiškam rezevoare bu- 

Tiesa, ir prieš krikšto pri- vo užviešpatavus sunki apa- 
ėmimą Lietuvos kunigaikš- tija, bet tas da nereiškia,kad 
čiai savo kanceliarijose var- męs atsilikom jau nuo pro- 
todavo raštą. Bet tai nebu- greso. Inicijativos pas mus 
tu lietuyiikM raita* tik db»Inetrūksta: vieni tveria dai- 
skolintaa nu a balt<udfciį, uininku susivienijimus, kiti, 
kaip lygiai ir kalba tosekan-’ 
celiarijose buvo užvesta balt- 
gudiška.

Daugelis mus patrijotu 
šiandien tvirtina, buk seno
vėj lietuviai daug augščiau 
kultūriškai stovėjo už savo 
kaimynus ir net savo litera
tūrą turėję. Bet tai vien tik 
tvirtinimai, kuriu parėmimui 
ir patįs tvirtintojai faktu ne
suranda.

Kiti vėl mano, kad lietu
viai vartodavę runišką raštą.

man

Runai arba runiškas raštas 
buvo išsidirbęs iš idiografiš- 
ko rašto ženklu, kokius var
tojo šiaurinės Europos tau
tos da prieš prasiplatini
mą lotinraščio. Tuos tai idio- 
grafiškus ženklus ir vadin
davo runais, o idiografišką 
raštą—runišku raštu. Žo
dis runiškas paimtas iš 
gotu žodžio runo, kuris 
reiškia paslaptį. Bet kaip 

J tas raštas išrodė, iš kur ir 
1 kada jis atsirado, tikru žinių 
trūksta. Nekurie istorikai 
kalba, kad tai buvę lazdutės, 
visaip išraižytos, ir jos ženk
lindavo čielus žodžius, arba 
mislį. Gali būti kad ir lie
tuviai tokį raštą buvo išmo
kę nuo kaimynišku tautu, o 
ypač nuo normanu, kurie 
Baltiko pajurėj gyveno irru
nišką raštą vartojo.

Pagalios ar lietuviai tokį 
ar kitokį raštą vartojo, mums 
tik vienas gali būt aišku, 
kad ju raštas buvo netobu
las ir neatsakantis nė litera
tūrai, nė mokslui, nes kitaip 
Lietuvos kunigaikščiai nebū
ti} priėmę baltgudžiu kalbos 
ir ju rašto į savo kanceliari
jas.

Taigi tvirtinimas, buk se
novėj lietuviai stovėjo augš- 
tai kultūriškai ir turėjo net 
literatūrą, yra vien tik iš
mistas. Jeigu pas lietuvius 
butu buvus literatūra, tai jos 
liekanos butu užsilikę ir iki 
musu laiku, kaip užsiliko si- 
rijiečiu, egiptėnu, greku ir 
kitu.

Wilkes-Barre, Pa.—“Drau
go” redakcija rengiasi pa- 
gimdyt filozofišką straipsnį 
apie pragaištingą socijaliz
mo įtekmę ant biblijos, bet 
nežino, kokiu vardu butŲ ge
riau jį pakrikštijus.

Klaunas.
_____

HUMORISTIKA

Iš lietuvišku*
pildymu.

Chicago. III. — Musu “aris
tokratijos” sferoj pasidarė 
kas tai tokio nepaprasto. 
Tautiečiai laiko slaptus sei
melius, socijalistai susirinki
mėlius, ir. nors reporteriu nė 
vieni nė kiti neįsileidžia, bet 
kaip per sienas galima gir
dėt—visur kalbama apie nau
ją tautos pavoju. Kokis tas

Reporteris.

Pasi

rengia 25-metinius jubilėjus, 
o tas juk ne muilo burbulas...

Tautpalaikis.

New Haven, Conn. — Ta
po sužinota, kad pas vieną 
socijalistu atsibuvo slaptas 
susirinkimas, kur nutarta 
suspenduoti S. L. A. centro 
valdybą.

Patartina, kad ji nelauk
dama suspendavimo geriau 
pati atsisakyty.

Patarėjas.

Waterbury, Conn. — Šio
mis dienomis pas mus atva
žiavo gilus pojetas (Turbut 
poetas? Red.) o susitikęs čia 
su Mūza, nutarė ant visados 
čia pasilikti ir leisti poezijos 
laikraštį “Pegazą.”

Žvalgas.

Iš Pittsburgo Padangės.
Kaip girdėt, pittsburgie- 

čiai neužilgo turės du laik
raščiu. Ligšiol tik vienos 
“Dilgėlės” tedilgindavo, o 
dabar sulauksime ir “Švitu- 
rio,” kurį ketina išleisti J. P. 
Keliasdešimts doleriŲ nuo ge- 
rŲ katalikŲ esą jau surinkta 
pradžiai ir laikraštis galėjo 
išeiti pereitą mėnesį, bet ant 
nelaimės leidėjas labai nusil
po fiziškai, tai dabar nesvie
tiškai pradėjo gerti pieną, 
taip, kad farmeriai iš visų 
pusiŲ veža ir da nespėja pri
vežti. Iš tos priežasties Pitt- 
sburge pienas neišpasakytai 
pabrango.

Čia puikiai gyvuoja L.S.S. 
6-tos kuopos numeris ir var
das, nežiūrint, kad sąnariŲ 
jos visai nesimato, nors ofici- 
jališkai ji turi jy 17. Abel- 
nai imant dūminio mus mie
sto lietuviai dideli pirmeiviai, 
kiekvienas jŲ stengiasi pir
mesnių būt prie baro.

Yra pas mus ir tokiŲ dob- 
rodziejŲ, kurie simpatizuoja 
socijalistams, o balsuoja už 
republikonus, nes tie geriau 
“fundija.”

Iš organizacijŲ geriausį 
pasisekimą pas mus turi 
“LietuviŲ Mokslo Draugys
tė. ” Nariai jos pradėjo aug
ti su neišpasakytu smarku
mu vis daugiau ir daugiau, 
taip, kad 11 d. rugsėjo per 
mėnesinį susirinkimą buvo 
įnešta, kad uždaryti svetai
nės duris, nes naujŲ studen- 
tŲ nėra galo, o mokslo įran
kiai (pypkės, bonkos, kazy- 
ros, bačkos) ir taip jau nesu
telpa svetainėj. Vienok rim
tesni vyrai užprotestavo 
prieš tokį įnešimą: mokslei- 
vių, girdi, negalim nuo sa
vęs atstumti; busim kaip sil
kės bačkoj susigrūdę, bet 
mokslą turim platint. Ant 
galo nutarta duris atidaryt 
visiems, tik įstojimą pakelti 
iki $5.00. Nekurie nori duot 
mŲs draugystei gražesnį ir 
vardą: pavadint ją “Girtuok- 
1ių Draugyste,” bet kol kas 
tas da neužtvirtinta.

Barzda.

Athol, Mass. Musų mies
tukas nedidelis, tečiaus lie- 
tuviŲ skaičius siekia apie 
1000. Gero mažai kas pada
roma. bet katalikystė tad 
augo kaip ant mieliŲ. Pra
eit pro Alžvorto saliuną ne
pašventintu rup... — negali
ma, bet už tad kožną vaka
rą pas barą eina pasikalbėji
mai apie reikalingumą baž
nyčios. Knygos ar laikraš
čio tie iš “dvasios šventos” 
pradėti, bijosi lyg žydas kry
žiaus. Girdi galima pavirst 
į “bedievį,” Dieve saugok, 
jeigu iš gyvolio išsilavintŲ 
žmogus, nes sunkiau butŲ 
gyventi! Dobilaitis.

savo

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

BKUNUZA A CO..
106 Hillimsburg, Brooklyn. N. Y.

Sarmatlyva.
Biedniokas atėjo pas 

numylėtą paną Matyldą ir 
pabaladojo į duris.

—Kas čia?—atsiliepė ji.
—Tai aš, man papa sakė, 

kad tamista esi viena namie, 
jie išvažiuoja į Collinsvilę,tai 
liepė ateit ir pabūt su jumis.

—Bet aš negaliu tamistos 
įleist.

-Kodėl?
—Aš buvau besirengianti 

gult, ir dabar esu vienuos 
naktiniuos marškiniuos, o 
mama sakė, kad su nakti
niais marškiniais niekad ne
sirodyčiau vaikinams.

—Gerai, bet dabar juk aš 
negrįžšiu namo, turit įleist!

Už valandėlės pana Matvl- 
da atidarė duris sakydama:

—Dabar, tamista. galit į- 
eit... aš tuos marškinius jau 
nusivilkau...

Dvi pusės padaro vieną 
čielą.

—Kiek Keistutis turėjo se- 
serŲ?

—Vieną čielą.
—Kaip tai vieną čielą.
—Taip: istorija parodo,jog 

jis turėjo dvi puseseres, o 
aritmetika parodo, kad dvi 
pusės padaro vieną čielą.

Baisus sapnas.
—O Jėzus Marija!... —Su

šuko milijonieriaus pati sap
ne.

—Kas tau širdele, ko per- 
sigandai?

—O! Ką tik sapnavau kad 
tu beesąs darbininku, na, o 
aš, tavo moteriške!

Gal Nori Važiuot i
Pliiladelpliia 
Grand Rapids 
Wilkes Barre.
Sehenectady.
Baltimore. 

Cleveland 
Pittsburg.
Scranton. 
Chicago. 

Montreal.
Dėtroit.

Arba i bent koki kitą miestą 
Jungtynėse Valstijose ir Ca- 
nadoj, tai pirma negu išva-j 
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: į Lietuva - rubli 
po 52c. ir 20c. persiuntimo. 
100 rub. už $52.15., 1000 rub. 
už $519.00.

Mes sudėjom kauciją su 
kasierium Massachusetts val
stijos ir esam 
Massachusetts 
Commissioner.

“Keleivio”
28 Broadway,

So. Boston, Mass.73 west st.,

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

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

MONTELLO, MASS

RUSIŠKA PIRTIS 
Vyrams ir moterims.

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

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

Profesorius medicinos

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

■- Į"'

trapais į virių tik 

durys .sBk:

S vakarė. Telephone 1967—3 Ric^mccK

Jonas Kazlauckas
po kontrele 
B a n k i n g

Agentūra
i

Parduoda SIFKORTES už pigiausia 
prekę ir ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAU 
ŠIŲ LAIVŲ. Duoda rodą, kaip galima 
sugrįžti į tėvynę lengvu t>udu. Padaro 
doviernastis ir visokias popieras. pabu
dintas per konsulį. Su viršminėtais rei
kalais kreipkitės šiuo adresu:

JONAS KAZLAUCKAS.
New l'ork. N. Y. (<. t-

Dr. E. C. COLLINS ' •
uždėtojas

NE TUŠTI KALL.a, BET FAKTAI 
darodo gerų daktarų gabumą ir atsakomybę. 
Ne gana būti gydytoju ir apsigarsyti lai k ra 
šėiuose. Musų vargdieniai Lietuviai, sergant:

COLLIN S
NEW YORK 
MEDICAL . 
INSTITJUTE J

žiniuįs reikalauja kuodaugiausei suprantančių, 
sąžiniškų ir teisingų gydytojų, nes Jie ne gali 
išduoti savo sunkaus uždarbio tšž nieką. Tau
tiečiai ! Ne tikėkit save garbinantiems saldiems 
žodžiams tokių ne žinomų daktarų kuriuos 
Jus pažystat vien tik*iš paveikslų atspaustų 
laikraščiuose.

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

The Collins New York Medical Institute 
l4OW.34thSt.-NewYork6ity

Ofiso valandos : šiokiomis dienomis nuo 10 vai. rvte.iki 5 vai. no pietų. 
Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 vai. ryte, iki 1 vai. po pietų. Utar 

ninkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.

50,000 
KNYGŲ 
DYKAI DIEL VYRU.

S te; tas

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pvlnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 14 tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame pa ieime. 
-K Ta knyga tein-gi pasakis supr itamoje kalboje keip

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syfili, 
■ Triperi, ad>l gonorrhoea, Nusilpneirna,
l 1 - na pr-įkaišti Apeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubegimus, Rhemna- 
tizma. Organiškas liftas, Pylva, Kopenu, 
Pūsles Ir Inkštu lipas, gali būt galiutinat 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su — a- 
žais kaštais. •»

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, s^tčkas 
ir stiprumą per pagcibą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava pimntru moki.slami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knyirą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmok am ir pačta. Išrašik aiškeie nava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos. 
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 301, 22 FIFTH AVĖ., CHICAGO.

Godotini: AŠ e«u užinteresnotas jusu dykai
siunstos knygos ir norėliau, jog jus išsiųstame? man 
vieną iš tuo knygų.

V’ardas ir pavardė... .....................................................................

Adresą*....................................................................................... ..



s KELEIVIS.

Vietines Žiniosv

Kadangi rusiška valdžia 
nutarė NVezosolo jau neper
sekioti, tai j>ereitoj sąvaitėj 
jis likos paliuosuotas.

AVezosol buvo kaltinamas 
už apiplėšimą netoli Tifliso 
traukinio, iš kurio buvo pa
griebta 200,000 valdiškų pi
nigų.

Jis buvo suimtas Sųuantu- 
tum’e 13 d. rugpiučio ir pa
statytas po š-5.000 kaucija. 
Kada jį suėmė, pas jį atrado 
35,000 rublių.

Rusijos vice konsulis J. A. 
Convy pasakė, kad Rusija 
nenori VVezosolo persekioti 
dėl to, kad jis yra nesveikas. 
Simon O. Poilock, \Vezosolo 
advokatas, kuris gynė ir Pu
reną. pasakė, kad jeigu pasi
rodytų reikalingu? tai rusiš
kų pabėgėlių apgynimo liga 
partrauktų iš Šveicarijos tris 
profesorius, kurie paliudytų, 
kad laike apiplėšimo pinigi
nio traukinio VVezosol buvo 
Šveicarijoj studentu. Apie 
tai žino ir rusiška valdžia, to
dėl ji ir atsisakė toliau tą 
žmogų persekiot.

Toliaus konsulis nori, kad 
tie pinigai, kuriuos atrado 
pas Wezosolį, butų 
rusiškai valdžiai, 
tas Poilock ir prieš 
testuoja. Jis sako,
pinigai turi pasilikti parti
jai. Kuom ta< pasibaigs, da 
nežinia..

Dabar caro bernai reika
lauja tik Teofiliaus Pabluče- 
ko, kuris revoliucijos metu 
nunešė valdžiai maišą pinigų 
iš pačtos,kur jis buvo tuomet 
urėdninku. Šiomis dienomis 
gauta iš Rusijos dokumentai, 
kurie parodo, kaip vagystė 
buvo papildyta. Tuos doku
mentus perskaityta suimtam- 
jam Pablučekui ir jo apginė- 
jams. Bylos nagrinėjimas 
atidėtas ant dviejij savaičių.

ves. didesnio žmonių pritrau
kimo dėlei, šiomis dienomis 
parsikvietė pagarsėjusį pugi- 
listą juodveidį Johnsoną, ku
ris nelabai seniai sumušė a- 
merikiečių drutuolį Jeffrie
šą. Johnson dabar kasdieną 
minėtam teatre pasirodo aut 
scenos. Laike tokio pasiro
dymo vieną vakarą teatre pa
sigirdo revolverio šūvis ir vie
nas žmogus tuoj smuko per 
duris, bet nespėjo išbėgti aut 
gatvės, kaip buvo sulaikytas. 
Jo revolverį rado pamestą ant 
laiptų, bet kišeniuje turėjo 
da keliolika patronų. Jis tei
sinasi, kad revolveris pri
spaustas pats iššovė kišeniu
je, bet policija ir teatro val
dyba spėja, kad jis yra Jeff-Į 
ries’o draugas ar šalininkas 
ir norėjo nušauti Johnsoną.

Centrai Sąuare parke (East 
Bostone), akyvaizdoj dange-1 
lio žmonių. Daniel Easter- 
man šovė sau į šoną iš revol
verio ir mirtinai susižeidė. 
Užklaustas ligonbutij, kodėl 
šaudėsi, atsakė, kad nusibodo 
gyventi.

atiduoti 
Advoka
tai pro- 
kad tie

John H. Cullen, buvęs vie
no banko iždininku, likos pa
smerktas S metams kalėji
man už pavogimą $8.000.

Aš mokinu:

Mokykis Angliszkai!
( Skaiiymo,
’ Silabavimo, 
'į Ariimetikos,
į Geografijos, istorijos i

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

Phac A taffo 41 Sou,h -**,h street’ bilai A. Jai i D philadelphia, pa.

JOHN E. NOLAN
naujausios mados

šMb- Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.
386 Broaduay, So. BOSTON.

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

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

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SCRANTON PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU. LAIKRODĖLIU, LENCll'CEUU. PUIKIU ŽIEDU. ŠPILKŲ, 
KALČIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERNE- 
Tl', TKUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą IVomaus Medical 

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

Ofisas randas::

30 W. Broadvay,
SO BOSTON^

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmones užsitiki mums ir mus 

su gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausią rodą Į»er laišką dykai.

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

Dr. J. M. BKŪNDZA CO.,
BroadwayA S. S st.. Brooklyn N Y.

I

mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAV0J1MUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU LTTARU. ISTORIŠKU ir MALDAKNYGiU, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ uz 
25c., 5tuz. -$1.00. Perkupėiams 1.060 už $6.00. LIETUVIŠKA EIRLUA 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 e, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio 

Eliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Spkcia liškumasi

366 Second So. Boston. Mass

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

Killiam C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘-Keleivio’’ 

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

“Keleivio” Administracija
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SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

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

South Boston. Mass.

šiuo adresu: I. L WILKEWICH. 115 t. MaKmI Str.,Pr»»niaue šq. SCRANTON DA.

DIDYSIS GYDYTOJAS XEW YGEKO,

Ferdinand Hartmann j
I
1

t-

Pereitoj nedėlioj tūlas 
Charles Brown likos užkal
bintas dviejų jaunų vaikinų, 
kurie pasirodė labai svetin
gais, tuoj užvedė kalbą ir pa
kvietė jį i orlaiviuinkų kliu- 
bą. kurio jie esą nariais. Iš 
pradžios Brown da nenorėjo, 
bet paskui sutiko.

Tuoj pašaukta automobi 
lių ir jie nuvažiavo.*

Važiuojant jauni žmonės 
glūdžiai pasakojo apie orlai- 
vininkystę ir labai tuomi 
Browną už interesavo, 
galios mašina 
Columbus avė. 
namo, kuriame 
vieno žiburio, 
laivininkų’ icsivme ra&ią 
atrakino duris. Brown inė- 
jęs tuoj patėmijo, kad “čia 
nėra kliubas,” kaip staiga 
po tamsiai vienas kirto jam 
per galvą ir jis parpuolė ant 
žemės. Tuomet piktadariai 
pradėjo jį mušti ir spardyt.

Bro\vn apalpo. Plėšikai 
numovė jam žiedus, atėmė 
auksinį laikrodėlį, iškratė ki- 
šenius ir jšvilkę ant balkono 
numetė žemėn į kiemą.

Per visą naktį Brown iš
gulėjo ten be žado, o kada 
rytmetij atsigavo, negalėjo 
atsikelti, nes nuo nubėgimo 
kraujo buvo visai nusilpęs ir 
turėjo sulaužytą nugarą.

PRANESZA NESV2iXIZ’43 VY
RAMS IR MOTERIMS SA’-YDU’S: 
nereikia ilgiau sirgti ir vsrgytis išgeni-, 
nes aš Jus išgydysiu; todėl, k.;d aš per £0 
metu tyrinėjas medicinos mokslą ir gyduo
les, už tai žinau, kurios geriausia gydo 
se.rganėio žmogaus kuna, per tai su geriau
sia pasekmę New Yorke i-gidi;: u < atg'iti 
žmonių, negu koks kitas daktaras teip- 
pat plačiojepasaulėje. Aš išgtdžšsn tokias 
ligas, kurių jau nieks neįstengė pagelbėti 
ir kiti daktarai buvo pripažinę už neišgy
domas;— per ką turiu daugybes padėka vo- 
nių ir už moksliškus darbus už tai, kad 
aš pramaniau jog:

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir nėra ii 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokių l:gų * 

Užtikrinu, 1 ad : įsno v isos gyduolės yra pritaikytos pi ie kiek
vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančią išgydžiau ir tuos, 
ką kiti daktar »i neįstengė.
Pasargej t nesu institutas, nesidengin numirusio kito daktaro vardu, 

ne hiinihiika , nigeris šundaktaris, —bet TIKRAS DAKTARAS ME
DICINOS ir se. ųrsti, kuri apsiimu tai ir išgydau.

t KAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

Kasinėtai pasveiksta tūkstančiai sergančių dėlto, kad i laika pra
deda vartot Severos gyduoles.
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oHRBininKu nELRiHE
Apkurtinantis mašinų triukšmas, su kurio pavojum susiduria darbininkai 

vyrai ir moterys — amžinas vienodumas — rūpesčiai, suardo nervus ir geriau
si organizmą. Vienatiniu ir atsakančiausiu vaistu nuo nervų yra .

SEVEROS
NERVOTONAS.

P

•:

Pa- 
eustojo ant 
ties mūrinio 
nesimatė nė 

Vienas iš “or- 
išsiėmė raktą

Columbia teatras, kuris 
randasi ant Washingtou gat-

gf"’'Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus._
Daktaras Hartmanas, esu neišpasakytai 

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

JI. ANDRUŠENKAS.
Clairmor.t, Cal.

dėkinjras, 
sveikatos-

k

Tas vaistas pergalės visą nervų silpnumą, išsekimą, nupuolimą dvasios, 
melancholiją, nervišką galvos skaudėjimą, sunykimą ir kitus nesveikumus.

Kaina $ I .OO.

SEVEROS GYDUOLES parsiduoda aplietose; kitokios gyduoles nė
ra taip geros, kaip Severos - nei iš atžvilgio savo stiprumo, nei čystu- 
nio, nei pasekmingunio. Temyk, kad tau duotų tikrųjų.

New York, 5 Geg , 1910.
AŠ remiu pieirkšv, širdinga! dėkavoju Dr. Ferd. Hartmanul, cž 

išgydymą nuo 1 goe, kuri kankino manę per 3 metua, skaudėjimas 
:d riuoee, pagedusių nervą lt kraujo: kas labai mane privargino, 

yn kiti nejetengė išgydyti, bet, kad Dr- Hartmanaa pataikė, grei
tai U pamatiškal išgydyti, tad prlpazystų, kad esi geras daktaras 
New Yorke.

Pilnas guodonės FR. LEVAČEKS,
514 TV. 50 St., New York, N. Y.

Jr..
Teisybe pati uz save kalba. Geresniu darody- 

mu negalim reikalaut.
Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei 

negali ateiti nėra skirtinio kaip toli gyvenate, parašyk apie liga 
lietuviškai, aš duosiu rodą ir

IŠGYDYSIU:
Skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėųų, kojų, pečių ir nedirbimą vidurių 

Galvos skausmą, širdies ir plaučių ligas, snnkaus kvėpavimo, slogų ir nusilp- 
nėjusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystes klaidų, įgau 
tų nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- 
lig . Teip-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesinio, baltųjų tekėjimo, gum
bo ligų: neatbokit* kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai 
ir išgydysiu šviežias ir užsisenejusias visokias ligas. Geriau, kad iš karto 
pas mane atsišauktumėt, pirmiau neitu kur kitur. Rašyk kaip moki ir kaip 
jauti nesveikumus savyje, r.š suprasiu, ištirsiu, kad reikės pritaikysiu gy
duoles, kurios yra naujausio išradimo o apturėsi sveikatą. Aprašant ligą, 
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:

Dr. Ferdinand Hartmann, •'

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

Didelius pinigus
kai kurie užmokėtų, kad išgydyt 

įkirią inkstų ligą, bet nežino, kad tūk
stančiai vartojo

SEVEROS GYDUOLES 
NUO INKSTŲ IR KEPENŲ 
ir persitikrino, kad nuo inkstų

kepenų ligos tas vastas yra geriausias. 
Taigi, jeigu pagelbėjo tiems, kurie jau 
bandė — pagelbės ir tau.

ir

■
a

L

Kaina 5Oc. ir $ I .OO

Tūkstantis laišku
gantų iš įvairių valstybės kraštų 

aiškiai darodo, kad užterštas, pagedęs 
ir silpnas kraujas gali būt švariu ir 
stipriu, jeigu * artosi
SEVEROS KRAUJO VALYTOJĄ.

Imti jį gali visi: vyras, moteris ir 
vaikas ir visiems pagelbės, nes tai vai
stas, kuris atgaivina mezginius, sudrn- 
tina kraują ir visą organizmą. Paban
dyk jo, pamatysi, kad pasveiksi.

Kaina $1.00

Teisingas daktaro patarimas dykai. •

W. F. Severą ©o. ce"ow"<‘™s
✓




