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Metas VI

IS RUSIJOS

2INICSIS VISUR.Galima tikėtis, kad guber
natoriai po šito aplinkraščio 
pasirūpins parodyti savo 
darbštumą.

Tikybos “laisvė”
Maišyto jungimosi klausi

mas esąs atimtas atgal iš V. 
Durnos ir busiąs įteiktas st. 
sinodui peržiūrėti ir, žinoma, 
paskui ir vėl busiąs įneštas 
į V. Durną. Anot laikraščiu 
pranešimu, st. sinodas jokiu | iš daugiausiai atsižymėjusiu 
’ ' ....................... ! TT ”

I 
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Tautiškas lenkų susivažia
vimas.

Viena, Austrija. — Galici
jos lenkai stropiai rengiasi 
į tautiškąjį lenku susivažia
vimą, kuris atsibus Washing- j 
tone ateinančiame gegužės 
mėnesyj. Delegatai renkami 

I — - • • • - - —

1$ AMERIKOS. Kričmoniutė gavo $200.
New Haven, Conn. — Zo

fija Kričmoniutė, kuri, kaip 
spėjama, nužudė pereitais 
metais B. Kulvinską, 14 Ko
vo vėl nustebino teismą. Šio
mis dienomis atvyko čia iš 
Chicagos d-ras A. K. Rut- 

| kauskas. Kričmoniutė iš 
pradžios tvirtino, jog ji esan
ti su d-ru Rutkausku sužie
duota, nežiūrint ant kokio 
ten laiško, kuris buvęs teis
mui perstatytas darodymui, 

[buk ji buvus sužieduota su 
J. Pečiulių (Mitcheliu), kuris, 
kaip ji sako,nužudęs Kulvins
ką iš pavydo.

Bet Zofijos draugė liudyja, 
kad Zofija pati jai sakiusi, jog 
ji teka už Pečiulio ir. kad ne- 
dėlioj, kuri pripuolė tuoj po

Nelaukė kometos.
Adomas Toma, Vengrijos 

dvarponis iš Szozona. persišo
vė aną dieną, sakydamas, jog 
geriau „savo“ mirčia numir
ti. negu laukti kol sudegins 
kokio ten Halley‘o kometa. 
—Tikras didvyris.

Mušas už tikėjimą.
Carral miestelyj, netoli Co- 
runa, ant laisvamaniu susi
rinkimo užpuolė kunigy pa
kurstytas būrys kaimiečiy. 
kad , išnaikint nuo žemės pa
viršiaus visus velnius ir jy 
tarnus“, kaip kunigai lais
vamanius vadina. Susiremi-

I me 17 žmoniy likos sunkiai, 
Į o keliosdešimtys lengviau su
žeistu.

Gali būt, jog tikėjimas to 
reikalauja, jeigu patys kuni
gai prie to savo parapijonus 
mokina, tik dievai žino, ar 
tas gali būt sveika.

Reformos Ispanijoj.
Šiomis dienomis ministeriu

City Hali juos visus paleido.
Toliaus demonstracija ėjo 

ramiai. Bet prie Spring Gar- 
den gatvės policija vėl įsi
laužė į minią ir suskaldė ją į 
mažas dalis. Ant Ridge avė. 
raita policija įpuolė į vieną 
demonstracijos dalį ir pradė
jo lazdomis blaškyti į visas 
puses. Vyrai, moteris ir vai
kai buvo mindžiojami ark
liais.

Einant pro Centrai High 
School, moksleiviai apleido 
klesas ir išbėgę sveikino ko
vojančius darbininkus.

Jiems nepatinka,
New York. — James J. 

Walker, miesto legisla turos 
narys, gavo laišką, kurio au
toriai grūmojo jam mirtim, 
jeigu jis neatsiims iš legisla- 

jančio tokiu tiesu, kurios 
draustu susitokimą tarp balt- 
veidžiu ir juodveidžiŲ. Mat 
juodveidžiams tas nepatiko. 
Walker nieko iš to grūmoji
mo sau nedarąs.
Gali būt anglekasiy streikas

Šiomis dienomis susivažia- 
vo Cir.cinnati ir Ohio anglia
kasiu atstovai ir kasyklų sa
vininkai apkalbėti sutarties 
reikalus. Jeigu nesusitaiky- 
ty, 300,000 mainieriy vaka
rinėse valstijose išeitu ant 
streiko.
Malšinimui darbininku rei

kalauja kazoky.
Trenton, N. J. — Vietinės 

kary kompanijos advokatai 
kreipėsi 11 kovo pas guber
natorių Fortą reikalaudami 
valstijos kazoku (milicijos) 
malšinimui streikuojančiu 
darbininku bruzdėjimo.

Kovo 11 d. iš ryto tarp 
5,000 streikuojančiu ir streik-

Amerikos laskraštis paliuo- 
savo Čaikovskį.

Kaip skaitytojai pamena, 
1907 metais Amerikon buvo 
apsilankęs Miką lojus Čaikov
skis,senas žmogelis,bet plačiai 
pagarsėjęs savo veiklumu re
voliucijos naudai. Pargryžus 
jam iš Amerikos, jis tapo su
imtas ir uždarytas Petropav
lovsko kalėjime. Uždėjus 40 
tūkstančiu rubliy parankos, 
iš kalėjimo paleido, o šiomis 
dienomis pasibaigė jo teis
mas ir jis liko išteisintas. Iš 
tos priežasties, išeinantis 
New Haven'e dienraštis,, The 
Yale Daily News“ rašo, kad 
tik ačiū jo, t y. “Y. D N.“ 
paliudyjimui Čaikovskis liko 
išteisintas. Mat jis buvo kal
tinamas už dalyvavimą 1907 
m. 13 vasario susirinkime, ku
riame daryta suokalbis ant 
caro gyvasties. Bet Čaikov- 

Į skis tuo laiku buvo Amerikoj 
I ir tą dieną New Haven‘e, 
i „Lamson Lyceum“ svetainėj 
laikė lekciją apie Rusijos stu- 

i dentu gyvenimą ir judėjimą, 
į Valdžia reikalavo aiškiu da- 
; rodymy apie jo buvimą tuo 
laiku Amerikoj. Bet nė vie
nam iš Amerikos laikraščiu 
nebuvo paminėtas jo vardas, 
išskiriant tik “Yale Daily 

i News“, ant kurio teismas 
: pasiremdamas Čaikovskį iš
teisino.

Mirė elektriškoj kėdėj.
Ossining, N. Y. — Kovo 

14 d. čia mirė elektriškoj kė
dėj tūlas F. Schliemann, ku
ris nužudė Brooklyne Sophią 

i Staber. Laike bylos nagri
nėjimo, Schliemann‘ą turė- 

■ davo nešte nešti į teismą, o 
ant mirties kėdės jis ėjo šu 
visai šaltu krauju, be jokio į 
pasipriešinimo.
Milijonieriaus receptas,kaip

. tapti turtingu.
Andrew Camagie. vienas 

iš didžiausiu plieno karalių, 
paduoda receptą, kaip darbi
ninkui pralobti. Tas ponas 
sako teip: žmogus turi steng- 

i tis kas sąvaitę kiek nors a- 
I tidėti. Tas turi būt kiekvie
no žmogaus papročiu. Pri
prasti prie to, girdi, daug ge
riau, negu priprasti prie ko 
nors blogo. Kiekvieno darbi
ninko užduotim turi būt— 

■sudėti $1,000. Kada žmogus 
sudės pirmą tūkstantį,jis pa
liks daug protingesnis ir tau
pesnis. Pinigai pas jį tuo
met auga jau greitai. Jeigu 
kas da neturi $1,000, tegul, 
girdi, pabando o persitikrins, 
jog aš sakau teisybę.

Gaila, kad tas ponas nepa
sako, kokiu budu kas sąvaitę 
kiek nors atidėti, jeigu tan
kiai da ir ant maisto darbi
ninkui pritrūksta.
Norėjo pralenkti greitąjį 

truki.
Newark, N. J. — Tūlas Jo-____ 7 __________________ t

seph Vigliatoro, kuris ant juosakmenaisirdaužėlangus. 
500 pėdy kelio apsiėmė Paskui demonstranciją važia- 
pralenkti greitąjį trūkį, pra- vo su laikraščiais automobi- 
bėgęs 5<> pėdy likossuvažinė- liūs; policija jį sulaikė ir suė- 
tąs. Jis bėgo pirma trūkio ir mė 10 reporteriu sakydama, 
nesuspėjo pašokti į šaiį. i kad jie kurstą žmonės, bet iš

vyry. Henrikas Sienkevičius, 
pagarsėjęs raštininkas, už
kviestas, kaipo garbės sve
čias.

i

budu nesutiksiąs leisti jung
ties stačiatikiams su ne-kri- 
kščionimis.

Bet, stačiatikiai, norintieji 
jungties su krikščionimis ne- 
stačiatikiais, kas-kartas tu
rėsią maldauti arkirėjaus lei
dimo. Maišyto gi tikėjimo 
poros vaikai priverstinai tu
rėsią būti auklėjami stačiati
kybėje. Einantieji poron su 
stačiatikiais turėsią prieš 
jungtuvės prisižadėti ir pasi- 

I rašyti vaikus auklėti stačia- 
| tikiais. St. Sidodas uždrau- 
' siąs stačiatikiu šventikams 
i dalinti cerkvės palaiminimus 
toms ypatoms, kurios neno
rėsiančios savu parašu pasi
žadėti savo vaiky auklėti sta
čiatikiais.

Tai tau ir tikybos laisvė!
Maras.

Kirgizu tyruose, vietoje 
vardu Bodai, vėl pasirodė 
maras. Jau keliatas numirė.

Nemalonus apsireiškimas.
Kronštatas (netoli Peter- 

i burgo). Vasario 18 naktį bu- 
i vo matyti ties miestu oru le- 
kiamasis laivas. Jisai visą lai- 

l ką leidęs iš augštybės į tvir-
■ tovę stiprius prožektoriaus 
spindulius. Laikraštis-.Sviet". 
kurs tatai praneša, sako, jog 
kronštatiečiai buvę labai nu- 

! sigandę iš tos priežasties. Tas 
laivas, tur būt, buvo kurios 
šalimos valstijos, greičiausiai 
Vokietijos.

Truputį pasigyrė.
Prancūzijos parlamentari- 

jai begalo vaišiai buvo priim- 
|ti Peterburge ir apsilankė 
, Carskam-Sele pas carą. Pe- 
, terburge jie lankėsi V. Du- 
i moję, gi pagalios pinigyno 
1 ministeris Kokovcovas juos
■ nusivedė į Rusijos aukso san- 
• delius ir parodė francuzams, 
kiek turi aukso atsargoje.

Mat, paskutiniais laikais 
Prancūzijoje buvo pradėta 
skelbti,kad Rusijai negalima 
daugiau duoti pinigu, o jei 
skolinti, tai reikia, kad kitos 
valstijos vesty kontrolių pi
nigyno. Taigi dabar Kokov
covas stengėsi faktiškai pri
rodyti francuzams, kad pini
gyno reikalai esą vedami pri
derančiai. Vukso esą padėta 
906 milijonai rubliu verty
bės.

I

Dūma ir Sibiras.
Durna savo posedyj prita

rė budžeto komitetui, kuris 
išlaidas, surištas su pridabo- 
jimu ir perkelimu ištremti- 
niy į Sibirą, numažino iki 
67,000 rubliy. Komisija nu
sprendė, jog visa užlaikymo ir 
trėmimo prasikaltėliu į Sibi
rą sistema esanti netikus ir 
turinti būt panaikinta. Ne
laimingi ir Rusijos valdinin
kai, neužilgo ir jie neturės 
jau ką vogti.

Žydy kongresas.
Ministeriy pirmininkas Sto- 

lypinas pavelyjo žydams su
šaukt savo tikėjimišką kon
gresą Peterburge. Ir kodėl 
ne, juk Stolypinas iš patyri
mo žino, kad žydu rabinai 
prieš valdžią ir carą nieko ne
kalbės, kaip nekalba katali
ku kunigai ir rūsy popai.

Reakcija.
Ministeriu pirmininkas Sto

lypinas neseniai išlaidė gu
bernatoriams aplinkraštį, ku
riuo juos įgalioja, sulyg savo 
nužiūrėjimo, neleisti kitatau
čiams (lietuviams, latviams, 
igauniams, lenkams ir kitiems 
nerusams) steigti nauju savy 
draugijų ir dagi ardyti jau 
esančiąsias. Štai to doku
mento žodžiai:

“Išleidus viršiausiai pa
tvirtintus kovo 4 d. 1906 mė
ty laikinuosius įstatus gyve
nančiu Rusijoje kitataučiu 
draugijoms ir sąjungoms,bu
vo patėmyta tarp atskiru 
tauty stengimąsi kultūriškai
lavinties ir šviesties, keliant 
tautiškai-politišką susiprati
mą ir kuriant tam tikslui vi
są eilę draugijų įvairiausiais 
vardais, kuriy siekimas — 
jungti kitataučius išimtinai 
savo tautos reikalams t aprū
pinti. Turėdamas viršuje pa
rodytus tikslus, šitos draugi
jos, be abejo padidintu tauty 
skirstymąsi ir todėl turi būti 
pripažinta, kad jos grūmoja 
visuomenės ramybei ir atsar
gai, kaip tat yra išaiškinęs 
valdomasis senatas visa eile 
nutarimu. Turėdamas tatai 
omenėje, aš išrandu negali
mu daiktu leisti steigti to
kioms draugijoms, pasire
miant kovo 4 d. pirmuoju še
štojo straipsnio punktu, ir lai
kau savo priederme perspėti 
jusy pranašybę, kad apsvar
stant bent kokios kitataučiu 
draugijos registraciją, tame 
skaičiuje ukrainiečiu ir žydy, 
vietiniu draugijų prižiūrimo
ji žinyba privalo kas kartas 
labai išnagrinėti klausimą,ar 
tokia draugija neturi užsida- 
vusi viršuje parodytųjų tiks
lu ir, jei tik teip pasirodytu, 
nieko nežiūrint neregistruoti 
jy įstatu, aiškiai remianties 
paminėtais valdomojo senato 
nurodymais. Šalia to viso jys 
privalote dabar rūpestingai 
ištirti jau esančiųjų draugijų 
veikimą ir kokiame atsitiki
me pasistengti jąs išardyti“.

Miestas maitina 40,000 
vaiky.

London. — Miestas maiti
na 40 tukstančiy suviršum 
vaiky, lankančiu pradines 
mokyklas. Dalyku žinovai 
tvirtina, kad jeigu tie vaikai 
negaus pašelpos. tai ne tik 
mokytis negalės, bet jiems 
gręsia badas.

Kritikas pasmerktas kalėji
mam

London.— Pagarsėjęs dai
lės kritikas, Carew Martin, 
už išeikvojimą karališkosios 
Britanijos artistu draugijos 

ipinigu-tapo pasmerktas 9 mė- 
I nesiams kalėjimam Carew 
j Martin buvo minėtos draugi
jos iždininku.

I
i

i

I

pirmininkas viešai atsišaukė i

Kulvinsko nužudymui, ture- j turos savo įnešimo, reikalau- 
in Vai t 4- inn iv įiaen lzci Iao rzvi • v j t • a • 1 • _

Vezuvijus nepavojingas.
Neapolis.—Vezuvijaus ob

servatorijos direktorius už
tikrina, kad Vezuvijaus vul
kanas liko jau nepavojingas 
ant ilgo laiko po teip dide
lio išsiveršimo.

Užpuolimas.
Iš Ekaterinoslavo praneša, 

kad netoli Goriainovo stoties 
vagone penki ginkluoti plėši
kai užpuolė ant kalny pramo- 
nijos kasieriaus, kurs vežėsi 
11 tukstančiy rubliu, ir pa- 

! grobė pinigus. Lydiejusieji 
kasieriy du sargybiniai ėmė 
šaudyti ir vieną plėšiką nušo
vė, kitą pašovė.

I

Milijonierius girdi kačiy 
muziką.

.< •

Chicagiškis J. A. Patten 
garsus spekuliatorius grū
dais. kuris pereitam rudenyj 
supirko milijonus bušeliu gru
dų Amerikoj ir užvaldęs to- 

Į kiu budu grudy rinką pakė
lė ant miltu kainą šiomis 
dienomis nuvažiavo Anglijon 
ir sutiko netikėtą pasveiki
nimą. Dažinoję Anglijos be
darbiai apie to plutokrato 

j pribuvimą, surengė tokias 
demonstracijas, kad policijai 
prisiėjo jį ginti. Mancheste- 
ryj ir Liverpoolyj važiuojant 
jam per miestą, žmonės svai
dė akmenais, mušė į skardy- 
nes, švilpė, kniaukė ir pra
vardžiavo visokiais žodžiais.

Patten tą viską buvo užsi- 
pelnyjęs. Jis, žinodamas, kad 
nė vienas be duonuos gyventi 
negali, supirko Amerikoj 
grudus, kad paskui juos par
duot dusyk brangigu. Ame
rikos liaudis gerai apie tai 
žinojo, vienok neprotestavo. 
Patten uždirbo milijonus ir 
su tokiu pat meriu nuvažia
vo į Angliją, ir ten teip pat 
norėjo apiplėšti duoną val
gančius žmones. Bet tapo iš
mestas iš biržos ir akis nulei
dęs, kaip tikras plėšikas, kuo- 
greičiausiai turėjo nešdintis.

Jeigu Anglijos darbininkai 
butu buvę teip apsileidę, jis 
ir tenai būt pabranginęs duo
ną ir apsukinęs žmonėms 
pragyvenimą, kaip padarė 
Amerikoj.

I

į visus laisvos dvasios šali
ninkus, kad rengties ir kon
centruoti savo pajiegas kovai 
už ‘ ‘Europejizavimą Išpani- 
jos“. Klerikalai, jis sako,ren
ka visas savo spėkas, kad 
kardu ir krauju, jei kiteip 
negalima,prailgint savo vieš
patavimo dienas tame vie
ninteliam krašte, kur jie da 
skaito save nepaliečiamais 
viešpačiais. Taigi, ant Fer- 

! rer‘o kapo jau digsta gėlės, 
j ir jos, regis, neužilgo pradės 
žydėti.

Rusija rengiasi.
Viena Austrija.— Iš ryty 

Maskolijos praneša, kad Si
biro ir Mandžurijos pasienyj 
stropiai pradėta steigti ka
riškas įstaigas, teip, kad ko
kiam atsitikime buty galima 
akies mirksnyj permesti į 
Mandžuriją čielą armiją ga
tavai į mūšį pasirengusiu ka
reiviu.

Išduota prisakymas, kad 
umu laiku buty sustiprinti vi
si postai. Visose strategiškose 
vietose palei rubežiy garni
zonai turi būt padidinti 
teip, kad kiekvienas tvertu 
čielą armijos korpusą. Išduo
ta aštrus prisakymas, kad iki 
gegužės mėnesiui ant Sibiro 
geležinkelio butu užbaigtos 
kitos ri-lės

Karės ministeris su viešy 
darby ministeriu važiuoja į 
rytus patys prižiūrėti darbu 
ir kuriumenės prirengimo.

Kągi tas reiškia?
Laivas nuskendo, penki 

prigėrė.
Hamburg. — Telegramas 

praneša, kad išėjęs iš New 
Yorko vokiečiu laivas , Penn- 
šylvania“ susimušė su laivu 
„Gertrude‘. Paskutinis nu
skendo ir penki žmonės iš jo 
įgulos prigėrė.
Orlaivis nupuolė, tris su

žeisti.
Berlynas. — Kariškas or

laivis, kuris buvo ką tik pa
imtas išbandymui, nupuolė 
nuo 50 pėdu aukštumo ir trįs 
orlaivininkai liko sunkiai su
žeisti. Dviems iš jy reikėjo 
nupiauti kojas.

jo būt jau ir užsakai bažny-
v • •
C10J.

Atsilankimas čionai d-ro 
Rutkausko su mieriu gelbėti 
kaltinamą merginą, teisme 
padare didėli įspūdį. Perei
to j subatoj ji gavo nuo jo 
$200 apgynimui savo gyvas
ties.
Džiova naikina indijonus 

Washington, D. C.— Tam 
tikrai indijonu reikalams biu
ras stropiai pradėjo rūpintis, 
kad sulaikyti besiplatinančią 
tarp indijonu džiovą. Jeigu 
nebus išrasta būdas, kaip tą 
ligą panaikinti, tai greitu lai
ku ji išnaikins visą tą gimi
nę. Džiova ir trachoma tarp 
indijonu yra du syk daugiau 
išsiplatinus, negu tarpe balt- 
veidžip. Pusė žmonių pas 
juos miršta nuo džiovos.

Iš 11 iladdrhijcs karės 
lauko.

Kovo 10 d. — Penkiolika 
tūkstančiu kovojančiu už laužiu ištiko smarkus mušis? 
duoną ir savo tiesas darbi- 15 žmonių tapo sužeistu. 4 
ninku susirinko į National mirtinai. Po pietų vėl buvo 
League Bali Parką, kad bend- susirėmimai ir vėl buvo su- 
rai apkalbėti juodašimtiškus žeistu. Sudaužyta 4 karai, 
policijos darbus. Tuotarpu vienas streiklaužis sumuštas 
80o šimtai ginkluotu policis- ir įmestas į Assaupink Creek 
tu užpuolė ant beginkliu prigėrė. East Trenton buvo 
žmonių, prie uždarytu parko vieta didžiausiu riaušių, 
vartų, ir pradėjo lazdomis
1 
rei. Girdėjosi tik smūgiai ir 
vaitojimas. Ant galo žmo
nės iš parko išsiveržė ir suren- 

!gė didelę demonstraciją. Čia 
jau minia susirinko dusyk 
didesnė. I 30,000 žmonių 
traukėsi miesto valdybos na
mo link.

Bet visa tragedija prasidė
jo tuomet kuomet leitenan
tas, norėdamas raitas prasi
mušti per minią, nupuolė 
nuo arklio. Minioj pakilo 
riksmas ir juokęsis Tuomet 
duota įsakymas ir 8<><> poli- 
cisty kaip tigrai, metėsi ant 
žmoniy. Minia pradėjo prie
šintis. Tuotarpu pribuvo strei 
ko organizatorius C.O. Pratt 
ir demonstracija pasuko ki
ta gatve. Policija susilaikė. 
Ant kampo Fifteenth, Morris 
ir Columbia gatvių pasitaikė 
karai; demonstrantai metė į

Iš New Yorko partraukta
tašyti po dešinei ir po kai-^0 ,.skebu“, kurie po polici-

jos priedanga sulioo į lau
kiantį ant jy karą. Minia už
puolė ant jų, kaip kapitalis
tu laikraščiai poduoda, su 
revolveriais ir mėtyklėmis. 
Kada pasigirdo šūviai,streik
laužiai sulindo po sėdynių, o 
karas prasimušė per minią ir 
įvažiavo į paskirtą streiklau
žiams pošiurę.
Streikas Glenn FalI, N. Y.

Į Glen Falls, N. Y. ir Fort 
Edward New Yorko guber
natorius išsiuntė visą regi- 
mentą valstijos kazoku (mi
licijos) streiklaužiu apgyni
mui ir suvaldymni čionaiti- 
nės popierinės fabrikos alka
nu streikieriŲ.

Galvos skaldomos kaip bu
rokai; moters, vaikai ir senu
kai mindžiojami arkliais. 
Mat kompanija su guberna
torium pasiryžo žmones nu
baust už tai, kad išdriso pap
rašyt didesnio užmokesčio 
už darbą. Bet tie patys žmo
nės ir aprinko tą gubernato
rių, kaa jis rūpintus apie jy 
gerbūvį. Taigi jis dabar ir 
rūpinas—rūpinas, kaip tik re- 
publikonas rūpintis gali.



KELEIVIS.
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Pasikalbėjimas 
Yiaikio su Tėvu.

— Mat kokie niekšai! Ma
no vaikas — ir dūšios netu
rės .

— Tuotarpu išgirdau, kad Šiomis dienomis tapo per
tu apsirgai. Važiuosiu.sakau, statytas Washingtone imi- 
tėvą paremti. Atvykau pas gracijos komisijai baisus ra
tavę. portas kuris nustebino net ir

— Bet dėlko tu anksčiau mažai ką paisančius buržu- 
nepranešei apie savo ištvirki- jus.

Imą? Vienas Chicagos teisėjų,
— O dėlko tu man nepra- W. Mack, įteikė minėtai ko-

nešei apie savo?... ................ .
— Nejaugi tu gali vadinti 

mane ištvirkusiu?!
— Nuodalies. Nekurie ta

vo pasielgimai yra negražus. 
Karčemų lankymas, pešty
nės, apsileidimas, atsisaky-

dabar

— Sveikas-gyvas, Maike!
— Da laikausi. 0 kaip tau 

einasi, tėve?
— Ne kaip, vaike.
— O kas?
— Tabaką baigiu.
— Tai nieko; uodų

nėra, gali be durnu apsieit.
— Ar žinai, Maike, jei tu 

butum didelis vyras, tai su 
šitokiu protu galėtum būt 
Amerikos prezidentu.

— Palauk, tėve, aš da už
augsiu!

— Duok Dieve, bet neži
nau ...

— Kas ant Dievo atsideda, 
tas nieko ir negali žinoti.

— Na, papasakok, vaike, 
kaip tu mokinaisi, kada bu
vai nuo manęs atsitraukęs? 
Pereitą kartą pradėjai, bet 
nepabaigei.

— Galiu papasakot, jeigu 
apsiėmi patylėti.

— Gerai, dabar tylėsiu.
— Taigi klausykis. Pasitai

kė man sueit į pažintį su vie
nu jaunu žmogumi, kurio visi 
neapkentė. Oi,kokias biaurias 
kalbas apie jį išleidinėdavo. 
Žmogžudžiu, vagim, plėšiku, 
tinginiu jį vadindavo. Visi 
sakė, kad jis be dūšios. O 
man vistiek: buk tu su dūšia 
ar be dūšios. Vaikščioju, bū
davo, su juo ir kalbame apie 
visokių visokiausius dalykus. 
Atviras jis buvo. Patyriau, 
kad tai vienas doriausiujų 
žmonių.

— Ar tik tu nemeluoji, 
Maike?

— Tylėk! Juk prisižadėjai.
— A! buvau užmiršęs.

• — Pasirodė, kad visos tos 
paskalos leidžiamos ant jo 
tik todėl, kad tas jaunas žmo
gus nesitaikė su senovės 
prietarais. Pamokytas jis bu
vo. Pradės kas apie sapnus, 
apie šmėklas kalbėt, žiūrėk, 
jis jau miega, o užves ginčus 
apie žemės susitvėrimą, apie 
visatos pradžią ir progresą, 
tai gult nenuvarysi.

— Turbut, kokis bedievis 
buvo...

— Man vistiek. Pats paty
riau, kad nieko blogo jis nėra 
padaręs. Už laisvą mintį su
sipyko su tėvais, giminėmis, 
atsiskirė nuo jų. Rodės, kad 
jis viską jau žino, tiek moky
tas buvo, o pasižiūrėk, vis da 
skundžiasi turto neturįs dau
giau mokytis. Skaito knygas, 
pats mokinasi.

— O tau kas is to?
— Juo daugiau jis pats da- 

sižino, tuo daugiau man pa
aiškina. Apsigyvenome abu 
krūvoj. Dėl manęs tartum 
universitetas atsidarė. Daro
me, būdavo, bandymus, svar
stome ir kritikuojame viso
kius dalykus, paskui vėl skai
tome.

— Iš kur tiek laiko galėjo
te turėt?

— Vakarais. Kada žmogus 
bereikalo nesivalkioji, laiko 
užtenka.

— Na, o kas toliau?
— Neužilgo mano draugas 

išvažiavo kitur darbo jieškot, 
o aš pasilikau vienas. Pradė
jo ir manęs tamsunai neapkęs 
ti. Darbdavius kuretydavo, 
kad mane iš darbo išvarytu. 
Nuobodu liko ten gyventi. 
Kunigas bažnyčioj da iškeL 
kėmane, tuomet gyventojai 
da labiau įnirto ant manęs. 
Visur triubyte triubydavo, 
kad aš dūšios neturiu.

misijai raštišką pranešimą, 
kuriame parodo, jog per pra
eitus dvejis metus pražuvo 
kolionėje iš New Yorko į 
Chicago 1029 merginos imi
grantės. Tos merginos yra 
apleidusios teip vadinamą 

mas lavinti savo protą — yra Ellis Island („kaslegamę“) ir 
ištvirkimas. Negana to, kad keliavusios į Chicago pas gi- 
pats neprisidedi prie gerų minės ir pažįstamus, bet ne- 

davažiavusios į paskirtą vie
tą, nežinia kur dingo.

Teisėjas Mack abejoja, ar 
nepriklausytų prie tik minėtos merginos nebus 

kultūriškų organizacijų, kad papuolusios į gyvojo ta voro 
neskaitytų tyrą teisybę skel- pirklių rankas. Jis pataria 
biančių raštu, kad nesilanky- imigracijos komisijai pasi- 
tų į susirinkimus. . rūpinti geresne apsauga imi-

— Aš gerai darau. Jeigu gantams kelionėje iki galo, 
leisiu tau viską skaityt, ir ypač dailiosios lyties imigran 
viską klausytis, tai,, beabejo- tems, kad apsaugoti jas nuo 
nes, greitai pateksi į raguo- tobaisaus likimo.
čiaus nagus. . . Tūkstantis ir dvidešimts

— Ko tu rūpiniesi „sveti- deVynios nekaltos merginos
mais griekais?*’ Tau daugiau jjng0 kelionėje iš New Yor- 
yietos liks... Manai, man |.o j chicago ... ir vien tik į 
linksma nuolatos su ta\im chicago!-.. Bet kiek jų žu- 
ėsUs- vo, kurios važiavo į kitus

— Aš, Maike, nusileisčiau, miestus?
bet sarmata: tu tokis mažas, Pamąstyk, mielas skasty- 

tojau.
Apsvarstyk teiposgi baisų 

i,

darbu, bet ir kitus trukdai.
— Kaip, tai?
— Nugi atkalbinėji, kad 

žmonės

Istorija mano bylos so kunigu Turbut prisieis ir kunigui
0 'Valaičiui už šiuos gražius 

darbelius stot prieš teismą. 
Gal rengiamas kitiems kalė
jimas pačiam susigadįs už 
neteisingą šmeižimą ir prisie- 
gas. Mat kunigo nežinota, 
kad čionai Amerikoj neteip, 
kaip Rusijoj; čionai netiki 
kunigui, bet reikalauja doku
mentų, o kunigas jų neturi. 
Raštai buvo ne Gvazdinsko, 
o apie bombos metimą vieti
niai gyventojai nieko nežino; 
namas kaip buvo, teip ir yra 
sveikas ir kunigas sveikas ja
me su gaspadine gyvena. 
Dabar jis kolektuoja po visus 
aplinkinius miestelius pini
gus Cherry, III. našlėms, ku
rių vyrai žuvo anglių kasyk
loje pereitam rudenyj. Jis 
turėjo ne vieną šimtą jau su
imti, bet našlės sako, kad 
joms da nė cento kunigas nė
ra davęs. Tas teipgi negražu; 
reikia tuojaus atiduoti, nes 
žmonės ant to tik ir aukau- I .ja.

Juozas G vazdinskas.

Bostono lietuviu 
atydai.

likas sakė, kad traukinis yra 
varomas velnio galybe ir, ži
noma, važiuot juom buvo 
priešinga katalikų tikėjimui. 
Teip-pat yra šiandien su lai
dojimu krematorijoj, kuomet 
da neįprato, tai tūliems tas 
pasirodo priešingu katalikų 
tikėjimui.

Vardan Liet. Sūnų Draug. 
M. DiL^evičia .

RED. PRIERAŠAS. Pa
laidojimo būdas neturi nie ko 
bendro su tikėjimu. Kokis jis 
nebūtų: užkasimas, krema
cija, ar kitokis — viskas 
priguli nuo įsiviešpatavusių 
papročių. Užkasimas lavonų 
į žemę, yra labai netikęs bū
das. Visųpirmiausiai, dide
liuose miestuose, kur daug 
miršta, reikia daug žemės 
turėti palaidojimui jų kūnų; 
toliaus, tas užteršia vandenį 
teip vadinamais nitratais, pa
einančiais iš organiškų puvė
sių. Iš to kįla ligos. Apie tai 
abejoti jau negalima; tas iš
tirta ir patvirtinta tukstan-. 
čiais faktų. Praktiškiausis ir 
švariausis palaidojimo būdas 
— tai kremacija — sudegini
mas.

Jeigu tas butų priešingu 
katalikų tikėjimui, tai visas* 
Rymas turėtų būt prakeiktas 
už sudeginimą tūkstančių 

; žmonių, ir da-gi sudeginimą 
gyvais.

Rymas, degindamas ant 
laužo mokslo vyrus, skelbė, 
kad ugnis nuvalo tų „nusidė
jėliu“ ,. nuodėmės. 4 4 Taigi 
vien tik iš to atžvilgio sude
ginimas yra jau geras, ypač 
katalikams.

Valaicziu.
Spring Valley, III.

Spring Valley yra tokia 
vieta,kad žmonės čia ilgai ne
prisilaiko, užtai čionai sunku 
ir su žmonių švietimu. Pra
silavinę tuoj važiuoja toliaus 
uždarbiaut, o čionai daugiau
sia iš Lietuvos tamsus pribu- 
na; tie apsišvietę vėl keliauja 
toliaus, o mums su naujais 
nauji vargai. Kunigas Valai
tis teipgi nemažai apšvietai 
stoja į kelią. Nėr tos nedė
lios, kad jis iš sakyklos ne
niekintų mokslo, gerų laik
raščių, knygų ir t. t. Jis net 
provokacija užsiima. 1908 m. 
įskundė valdžiai Juozą Gvaz
dinską,buk jis esąs vadovu 76 
anarchistų, kurie jam (kuni
gui) rašinėją nedorus laiškus, 
šaudą į jo langus ir bombas 
metą į jo namus; teip, kad 
sykį nuo bombos sprogimo 
vos tik išliko su savo gaspa- 
dine nesudraskytas (mat, 
kaip dvasiškąjį, tai tikDievas 
išgelbėjo).

Rugsėjo 15 d. 1908 m. Chi
cagos pačtos inspektorius su
areštavo Juozą Gvazdinską 
pagal kun. Valaičio nurody
mą. Mat kun. Valaitis ir Chi
cagos kun. Kručas prisiekė 
kad jiedu gerai pažįsta patį 
Gvazdinską ir jo charakte
rių (raštą) ir pripažino, kad 
šie laiškai rašyti Gvazdinsko. 

I Už šaudymus ir tokius laiš
kus, kunigas manė G-ką ne
mažiau kaip ant 15 metų įdėt 
į kalėjimą. Apart Gvazdins
ko, kunigas manė da Įpainiot 
dvi lietuviškas Spring Valley. 
tautiškas draugystes. Iš jo 
pasakojimų buvo plačiai ra
šoma anglų laikraščiuos; ten 
minėta, kad tautiškos Spring 
Valley drugystes da prieš 
prezidento McKinley užmu
šimą išleidę proklemaciją.kad 
McKinley mirs — ir McKin
ley miręs.

Šiteip kunigas manė išnai
kinsiąs visas laisvas nuo baž
nyčios draugytes, o teipgi ir 

> laisvi! pažiūrų žmones, bei 
socijalistus. Gali kas sakyt, 
kad tas ne kunigo Valaičio, 
bet mano išsvajota. Jei tas 
nebūtų teisybė, tai kunigas 
vėl tąsytų mane po 'teismus. 
Jis tūlam M. Kairiui 1908 m. 
sakė, kad jis išradęs būdą ir 
išnaikinsiąs visus bedievius 
ir jų draugijas, o pavasaryj 
(1909 m.) Zamauckienei sa
kė, kad jis įdėsiąs kalėjiman 
jos sūnų Tamošių Gvazdins
ką, A. Tamaliuną, M. Ben- 
dorių, J. Jezav^tą, A. Ben- 
dorių, E. Draugelį ir daug 
kitų, kurie turėsią raudot ka
lėjime už nepaklusnumą ku
nigui. Taigi kunigas Valai
tis, kaipo liekana inkvizici
jos, kaipo antras Targumedo 
(? Red.) nori išmislyt naują 
būdą naikinimui nepatinka
mų žmonių. Bet nelaimė! 
Teismas atsibuvo 8 gruodžio 
1909 m. ir nors kunigėlis tu
rėjo da naujų skundų ir ko
kių ten laiškų atsinešė, bet 
tie Amerikos teisėjai nepati
kėjo kunigo melams ir atme
tė bylą.
. Teip ir nuėjo kunigo pienai mi k a 1 p o nariai nuo-! 
ant nieko, obedieviai su savo vos.^s^autos, nora 
draugijoms gyvuoja ir juo- f7čia m,,s pJ Jbkubynas 
kiasi iš kunigo. . suranda aiškiai pasakyta, jog

Dabar Gvazdinskas ap- lietuviai ir finai bus užrašo- 
skundė lenkų laikrašti mi nariais tos tautos, „kū

moje j ievra,“ 
stebėtina, kad jis 

baisiausiu 
užtėmyja 
pas soci- 
„Bagočių 
“ irtam

f

Aklumas „Tėvynės” 
redaktoriaus.

o aš didelis.
— Arklys da ir už tave 

didesnis, bet proto neturi. jį^imą t nekaltų mergelių, 
Protas ne nuo didumo, bet kurios pačioje savo jaunystė- 
nuo ištobulinimo smegenų pačiame žydėjime turėjo 
priklauso. Protingu gali būt patekti į žemiškojo pragaro 
ir didelis ir mažas. . nasrus ir ten supuvo arba

Maike, mudu galime turės suputi. -.
Tiek vargo ir nesmagumo 

panešusios kelionėje su vil- 
čia, kad čia susitiks su savo 
giminėmis, bet štai kas jas 
sutiko.

Ir tas musų kapitalistiškai 
valdžiai negalvoj. Nerupi tas 
nė dvasiškijai, kuri teip stro
piai platina dorą.

Na, ir kas čia rūpės musų 
ponams? Juk tai ne jųjų duk
terys! dukterys vargšų dar
bininkų. Antra, juk tai vis 
pramonės pakilimas, kad ir 

Kaioer, nes gai is nesuprati- gyvuoju tavom pirkliauja, 
mo tu jų neapkenti. Juk ir t)et vis pirklyba — biznis, o 
manęs tu nenori kartais ma- Amerika juk biznio šalis, 
tyt, bet nieko blogo aš tau j j/ Kudlivs.
nedarau. Da uždirbu šiek- ----------------
tiek tau ant pragyvenimo ir 
paaiškinu šį-tą. ŠIS-TAS IŠ STATISTIKOS.

— Gerai, Maike. Kalbėsi- Francuzijoj ant 300 gyven
ine mudu apie viską. Tik aš Lojų išeina viena smuklė, 
bijau į pragarą patekti, nes. Vyskupų, kanauninkų ir že- 
sako. kad žmogus apie viską mesnio „cino“ kunigų yra
kalbat ir matyt negali. < apie 53,000; zokoninkų —

— Spiauk ant tokių paša-1 apie 90,000. 
kymų, tuomet protingesnis 
busi.

— Teip ir padarysiu, vaike, bovo"viena smuklėj'bet pas

nasrus ir ten supuvo arba

ginčytis, tik nereikia muštis.
— Tas teisybė, tiktai gin

čai turi būt rimti, ant ko- 
nors paremti, o ne tušti. Aš 
nenoriu bereikalingai laiko 
gaišinti.

— Ir aš nenorėčiau už 
menkniekius ginčytis, bet ne
žinau svarbių dalykų. Butų 
malonu, jeigu tu nuolatos ši
tą man paaiškintum. Tik ne
kalbėk apie tokius dalykus, 
kurie man negeistini.

— Apie juos ypač turime 
kalbėt, nes gal iš nesuprati- gyvuoju ta voru pirkliauja.

Norvegijoj XIX šimt. teip 
gi ant trijų šimtų gyventojų

Eiles prozoje
kutiniais laikais smuklių 
„progresas“ Norvegijoj su
silaikė, ir dabar išeina tik 
ant 13.450 gyvent, viena 

u,Ašta-nkiaisva-jojuir, ty- srnuklė. Vokietijoj 1901 m., 
kiai kaip mažas drugelis pla- abelnai skaitant. kiekvienas 

„Z™ .““Z* gyventojas išdavė ant duo 
nos 30 markių, ant mėsos 40 
markių, bet ant svaiginančių 
gėrimų 58 markes. Rusijoj 
kiekvienas Peterburgo gy- 

| ventojas išduoda per metus 
ant cukraus ir arbatos 15 
rub.. o ant degtinės 42 rub. 
1899 m. caro valdžia išplėšė 
iš valstiečių už degtinę 421 
milijoną rublių, o 1908 m. iš
plėšė jau 600 milijonų rublių. 
Tai yra tik už degtinę, o kur 
da kiti gėralai? Nuostolių 
svaiginanti gėrimai padaro 
Rusijai apie 3% milijono rb. 
kas metai. D-ras Scholomo- 
vič sako ant degtinės bute
li o XX šimt. mokslas privalo 
užrašyti šiteip: ..Alkoholio 
40%, džiovos — f 
so 3<)%;atliekantis .
gas*. Pagal valdžios pa 
tų skaitlinių, Rusijoj kas me
tai miršta nuo džiovos dau- 
iau kaip 800,(HM) žmonių.

lekioju. Ant gatvių tarp mū
rų, luotelyj ant jūrių, kaime- 
lyj, ant lauko — atydžiai žiu
rėjams galvoju: Man rodos, 
kad visur išrodo, jog myliu 
ir, tankiai manydams vis ty
liu. Tave paminėdams su juo
ku ant lupų, prie savo širdies | 
glaudžiu, suėjęs su tavim, 
nedrąsiai, baimingai rankelę 
tau spaudžiu. Mano širdyj 
kova, nedrąsus, švelnutis 11- 
gėjims; tau žodžius ištarus, 
giliai užsimąsčius, būna ra
mus tylėjims... Laikrodžio
švytuoklė nuolat užkimu
siu balsu takšnuoja; neramus 
aš sėdžiu ir ilgėiims mintyje 
atsikartoja. Skubinuos išeiti, 
surasti ramumą, svajonėms 
prašalint liūdnumą; susti- 
print sielos jautrųjį švelnu
mą ir gamtoj meilei rast 
daug prakilnumo. Kad žod
žiai ištarti skambėtu jaus
mingai ir mintis išreikštos,

Neseniai vietiniuose laik
raščiuose buvo pajudintas 
klausimas apie reikalingumą 
So. Bostono lietuviams sve
tainės. Tą reikalingumą ma
to ir supranta jau didžiuma 
Bostono lietuvių, o ypatingai 
pašelpinės draugystės, ku
rioms samdymas svetainės 
atsieina labai brangiai. Trįs 
So. Bostono draugystės, D. 
L. K. Vytauto, šv. Kazimie
ro ir Ukėsų Kliubas, pirmu
tinės tą klausymą pajudino 
ir visomis pajiegomis stengė
si, idant surišt į krūvą visas 
Bostono draugystes ir ben
dromis spėkomis pastatyti 
lietuvišką svetainę. Bet, dė
lei skirtumo pažvalgu, kitos 
draugystės šitam sumanymui 
nepritarė. Vienok viršminė- 
tos trįs draugystės savo su
manymą nepaliko be nieko. 
Išrinkta tam tikslui komite
tą. kuris pradėjo jau ir veik
ti. Nutarta atsišaukti prie 
visų, kaip Bostono, teip ir 
aplinkinių miestelių draugys
čių ir į pavienius lietuvius, 
idant prigelbėtų nuveikti 
teip naudingą darbą. Teipgi 
nutarta surengti tam tikslui 
fėrus, kurie prasidės 28 d. 
kovo, t. y. antrą dieną Vely
kų ir tęsis visą sąvaitę. Tai
gi, lietuviai, neužmirškit atsi
lankyti kuoskaitlingiausiai, 
nes visas pelnas bus apversta 
statymui sveitainės. Fėrai 
atsibus svetainėje po No. 166 
Broadway Ext„ So. Bosto- 
n4e. Surengimui fėrų išrink
tas tam tikras komitetas, 
kuris eis per lietuvių stubas 
kolektuodamas; todėl neatsi
sakykit sušelpti ar tai pini
gais, ar tam tikrais daiktais. 
Visu ką-nors aukavusių var
dai bus užrašyti. Idant iš
vengt negeistinų kolektorių, 
visur stubose reikalaukit, kad 
kolektorius parodytų knygu
tes, ant kurių bus antspau- 
dos viršminėtų draugysčių. 
Lietuviai, tik remkit naudin
gus sumanymus ir-darbus, o 
nauda bus visiems aiški!...

Vardan suvienytų drau
gysčių D. L. K. Vytauto, šv. 
Kazimiero ir Ukėsų Kliubo. —

J. Neviaclcas, 
K. Jurgeliunas.

Nestebėtina, jei kartais 
žmogelis po dešimts-dvylika 
valandų darbo dienos padaro 
kokią klaidą,nesugčbia gerai 
išmokt anglišką kalgą, bet 
jei tokia ypata, kaip didžiau
sios pasaulyj lietuvių organi
zacijos organo redaktorius 
pradeda lyg nakties laike 
žvirblius gaudyt ir savo 
„žvirbliomanija“ maitint 8- 
000 nariu,tai yra netik pikta, 
bet ir skaudu.

Dalykas tame:
„Tėvynės“ No. 9 šių me

tų, savo redaktoriškam 
straipsnyj ant 99 pusi. „Nė
ra lietuviams rubrikos“, tas 
„redaktorius“ paduoda se
kančią ištrauką iš „The Chi- 
cago Daily Tribūne“ (pasku
tinis skirsnelis):

„Poles on the other hand, 
will be classed as Poles, whe- 
ther they where born in Aus- 
tria, Russia or Germany. Bo-, 
hemians will be classed as 
Bohemians, though bom in 
Austria, and Fins and Lithu- 
anians will be counted as 
mėmbers of their respective 
races, though natives of Rus
sia“.

„Redaktorius“ prideda se
kantį paaiškinimą:

„Čia aiškiai pasakyta, jog: 
lietuviai ir finai bus užrašo-1 
mi nariais tos tautos, kurios Sudeginus krematorijoj 
globoje jie yra, taigi, bus už- Kazimiero Žemaičio kuną,tu- 
rašomi rusais arba vokiečiais, las naris parašė į „Katali- 
,. . , kad Lietuvos Sūnų
biami Vokietijos, odideses Drau-stč Worceser, Mass. de 
Lietuvos lietuviai, Rusijos . . , ..

Ištikrujn gi tas straipnys, «‘na nanusįtodel ji yra 
kuriame mns „redaktorius“^laisva, nes palaidojimas pri- 
randa kokius ten „aiškiai pa- guli nuo riric išreikšt o i ei c. 
sakytus4* visai nebūtus daik-i — r
tus, verstas į lietuvių kalbą,1 
žodis į žodį, skamba sekan-

i ar • • —ciai: s
., Lenkai, vienog, bus užra

šomi kaip Lenkai, nežiūrint

I

i Delei patemijimo.

j nes Prūsijos lietuviai yra glo- ką ‘ ‘
- - -

„Katalikas“, patalpinęs 5- 
tame No. tą žinią, prikergė 
sekanti prierašą: „Ir męs pa
tįs labai apgailestaujame, 
kad L. S. D. turi tokią keis
tą konstituciją, kuri leidžiaar jie būt gimę Austrijoj, tą konstituciją, kun leidžia 

Rusijoj arba Vokietijoj. Če- lietuvius deginti krematori-

_____. .
Da apie visuotiną 

balsavimą.

Mieli broliai tautiečiai, 
kaip jus žiūrit į visuoti
nąjį balsavimą, kuris visai 
žmonijai yra naudingu ir 
praktišku? Ar jis mums rei
kalingas, ar ne? Visuotinas 
balsavimas remiasi ant to, 

j kad panaikinti viršininkų 
sauvališkumą, kad panaikin
ti visus priešingus darbinin
kams įstatymus, bet vis bu
vo girdėt skambinant po lie
tuviškus laikraščius, kad vi
suotinas balsavimas, tai esąs 
kokis ten aštrus' įrankis, o 

i paduotas mažam vaikui bo- 
vytis yra labai pavojingas. 
Čia gali būt greitas atsaky
mas: o tamistos, aprašinėto
jai to irankio, ar jus mokėjo
te su dalgiu šieną piaut, kad 
ir dideli jau buvot, kol bu
vot dalgio savo rankose ne
vartoję? Ar mokėjote balsuot 
slaptu ar viešu balsavimu, kol 
buvot niekad nebalsavę? 
Ar mokėjote aprašyt tą 
„pavojingą įrankį“, kol ne- 
mokėjot rašyt? Jus tik tada 
pradėjote viską atsakančiai 
daryt, kada išsimokinot. Tai 
kodėl nenorite, kad visuome
nė išmoktu teip, kaip ir jus 
išmokote? Kodėl nenorite, 
kad ir jus brolis butų lygus 
su jumis? Kodėl jus nenorite 

kad jus motina turėtų tokią 
tiesą, kaip ir jus? Kodėl ne- 
skatinatsavo tautiečių prie 
visuotino bolsavimo, bet at- 
imat jį iš jų? Ar negeriau 
butu vietoj aprašymo kokio 
ten įrankio parašyti pamoki
nimą, kaip naudotis visuoti
nu balsavimu? Bet jus to ne
norit Jus manot, kad visi 
yra paiki, tik jus gudruoliai. 
Jus pamatote kito akyj kris
lą, o kodėl nepamatote savo 
akyj krislo? ,,Tu, veidmaini, 
palauk! Išsiimk pirma iš sa
vo akies krislą, o tada išims 
tavo brolis.“ (Matt. 3. 4. 5.) 
Draugai tautiečiai! Neužsi- 
puolant perdaug ant jūsų už

tai bus užrašomi^ kaipo Če- joj. Juk deginimas kremato
rijoj yra priešingas katalikų 
tikybai.“

Lietuvos Sūnų Draugystė 
labai, labai apgailestauja, kad 
„Katalikas44 tiek tik supran
ta. Juk L. S. D. nepasivadi
no save kokio ten švento Pi
lypo ar Baltramiejaus drau
gyste. Ji yra tautiška ir dėl
to tokią konstituciją pasida
rė, neklausdama 4‘Kataliko“, 
ar ji bus gera ar ne. „Kata
likas“ dėdamas tokį prierašą 
pasirodė, kad nepažįsta savo 
tautos; juk lietuvių tauta su
sideda ne vien iš katalikų, — 
yra liuteronų,kalvinų,—todėl 
ne vietoj jis čia kištelėjo ka
talikų tikėjimą.

Prie progos patėmysime, 
kiek tai naudingų daiktų bu- 

mui! Pavyzdin, atsiradus ge
ležinkeliams, ne vienas kata*

kai, nors gimę Austrijoj, o 
Finai ir Lietuviai bus skaito
mi kaipo nariai nuo- 
savosios tautos, nors i. . — — .. t(

.Dziennik Chicagoski “ ant r K J J e
$100 ooo, nes ten buvo skel
biama visi aukščiau minėti

ĮKROVA IAIUIA7O y
kunigo Valaičio išmislai apie „juodus akynius 
Gvazdinską.

Lietuviu Ukėsų Draugija elektrikos užmuštąjį 
iš Spring Valley irgi ant tiek panašias haliucinacijas? 
pat sumos apskundė tą patį 
„Dzienką“už apšmeižimą jos

Tad ar i 
mato „Keleivį“ ,, 
priešu tautos“,• • • • 
jalistus, sapnuoja

3o%, sifili- vardo. Buvo apskustas ir 
isnepavojin- Chicagos ..Katalikas* .bet šis 
Ižios paduo- su Gvazdinsku susitaikė be

kad veiktų galingai. Gyve- g?a.u kaip 800,000 
nims kad plauktų gražiai ir Tai mat surėdymas. 
‘ • Į Z_.laimingai... Barabošius

teismo, uždengdamas Gvaz- 
dinskui visus iškaščius, kurių 
buvo pasidarę $313 oo. Mat 
pagailėta neturtingo lietuvių 
laikraštuko.

Patariu tamistai, p. Joku- 
bynai, nueiti vakarais į Bi- 
gelow vakarinę mokslainę ir 
Kreiti nors „first grade *, pa- 

igti su mažais vaikais 
..first reader“, tai nereikėtų

j klaidinti neteisingais verti- 
; mais aštuonis tūkstančius S. 
L A. narių.

Parcė Pažvelsiškis.

vo priešinga katalikų tikėji- panaikinimą visuotino baisa- 
T'k___ j* _ j __ 1_ __ PoHornf LrlaiHnvimo: Padarėt klaidą, tai 

padarėt, bet turit ją atitai-

\
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formose pasirėdžiusių — tai sunai ir 1.1. Nors apšvieta 
lietuviška kapeli ja. Davus turėtų rūpėti lygiai visiems 
dirigentui ženklą, sugaudėir sujungtomis jiegomis dar- 
triubų balsai. Potam ant sce- bas eitų daug sparčiau pir- 
nos pasirodė ir Petrauskas,' myn, bet pas mus to nėra, 
kurį publika pasveikino ilgu Prie LSS 52 kuopos, priguli 
delnų plojimu; nusiraminus, kuone visi pirmeiviai, taigi 
Petrauskas linktelėjimu gal- ir kuopa turėtų būti inicija-

syt ant ateinančio seimo, nes 
„kokiu budu jus sudysit, to
kiu sūdyti busite ir kokiu sai
ku jus saikuosi t, tokiu bus 
atsaikuota.“ (Matt. 7. 1. 2.) 
Aš čia neprivedu, kad jus 
žmones sudyjat ant mirties 
arba į kalėjimus pasmerket, 
— jųs tada negalit—betpri- vos padėkavojo publikai už tore rengime prakalbų, pa
vedu,kad išduodat įstatymus išreiškimą prielankumo ir po skaitų ir tt. Musų pirmei- 
skurdžiams tautiečiams,skur- valandėlėj pradėjo dainuot, viai slenka atgal, o ne pir- 
džiams darbininkams, kaip Žmonės klausėsi su dideliu myn. Kiekvieno socijalisto 
carai, norints jus neesate ca- įtempimu, bet negalėjo su-, užduotim yra šviestis ir švie- 
rais, esate lietuviais , tautos prasti, nes dainavo itališkai sti kitus. Bet musų 52-ra 
„vadovais.“ j — ir publikoj pasigirdo bal- kuopa jau, rodos, metai pra-

Draugai ir draugės tautie- -M«s nesuprantam“. į slinko o su viešu darbu ne-
čiai! Kovokime už visuotiną Pabaigus dainuot, salėj buvo pasirodė. Bet visgi žmones 
baslsavimą. Pažiūrėkime,kur tyku; matyt, žmonės laukė j randasi ir pas mus,kūne vel
tas prieglaudos namas, kuri .ko nors suprantamesmo. To-;kia siek-tiek, tai „Lietuvių 
ketinom pastatyt dėl pavar- liaus dainuota „Pasakyk Lie- Ukėsų Politikos Kliubas 
gūsių tautiečio, dėl savo tė-i‘uva mylimoji“ ir kitas, pa-: Nors retai, bet surengia pra- 
vų ir motinų? Jau ant SLRK j programo. — ■
A. pinigų nujojo kokie ten Nors Petrauskas balsą tu- 
apaštalai, kad nebūtų teip ir ri gerai išlavintą ir dai- 
su SLA. Gvildenkim visuoti- : navo neblogiausiai, bet įspu-. 
ną balsavimą ir numeskim džio .ant susirinkusiųjų ne- 
„carus“ nuo sostų! Lai jie padarė. Užsilaikymas buvo 
nevaldo visą tautą teip, kaip į triukšmingas, o traukianties 
jie nori. Man rodos, jeigu aš programui toliau, daugelis 
ariu ir sėju savo grudus ant apleido svetainę, 
savo lauko, tai aš turiu tiesą Po koncertui girdėjosi ne- 
juos ir sunaudot. Taigi jei malonus atbalsiai ir žmonių 
naris moka pinigus į susivie- neužsiganėdinimas, nes dau- 
nyjimą, tai jis turi tiesą ir į geliui pasirodė, kad ir įženga 
balsą turėt, apkalbant apie tokio vakaro buvo perbran- 
savo centus. Persiprašau vi-' gi- 
sų „įstatimdavėjų“, gudro- Ir ištikrųjų vakaras buvo 
galvių,neužpykite,bet duokit nuobodus. Bet keno tame 
greitai atsakymą ant mano;kalte: ar rengėjų, kurie nie- 
klausimo; nors pamatysiu, ko daugiau nepagamino pro- 
kaip jūsų stygos skamba. At- gramo pamarginimui,ar gar- 
sakymą duokit šitam pačiam baus musų dainiaus-tai neži- 
laikraštyje. nia. Ponas Petrauskas turė

tų geriau pažinti musų vi
suomenę, kuri susideda iš 
paprasčiausių žmonelių, ne-

V A D T C D n M nr k! n | in O turinči’l j°kio supratimo apie 
KUntorUnutNuluUd muziką, todėl jai tik žodžiai

—3------. j svarbus, ne meliodija, o jei-
Kenoša, Wis. jį nesupranta nė meliodi-

Darbai prieš ir po švenčių jos, nežodžių, tai kad ir ge- 
buvo apsistoję, bet paskuti-' riausis butų balsas, jis negali 
niu laiku pradeda po biskį žmonių užganėdint. Kad jau 
krutėt ir žmoneliai sugryžo butų nors kiek įvairumo, bet 
prie darbo, nors nemažai ran-į dabar per visą vakarą tas 
dasi ir bedarbių, kurių, nia- pats veidas ir tas pats bal- 
nau, niekur netrūksta. : sas.

Lietuviai šiame miestelyj Nors „D. Viltis“ ir igno
ruoja publikos pasielgimą, 
išvadindama žmones siaura
pročiais ir suprantančiais 
apie „kliasikų arijas tiek, 
kiek kiaulės apie žvaigždes“ 
(„Dar. Vilties“ žodžiai), bet 
kam tad reikia žmonėms kiš
ti tą, ko jie nesupranta 

Sako, kad parodyti p. Pet
rauskui, kaip jį guoduojam, 
tai saujalė išrinktųjų padarė 
•siurprizą - netikėtą vakarie
nę. Bet kažin, ar tie išrink
tieji supranta ir moka godo- 

Į ti visuomenę?

Po koncertui girdėjosi ne-

kalbas po du-tris kartus į 
metus, o gal ir tankiau reng
tų jei žmonės reikalautų. Bu- 

, tų geistina, kad kiekvienas 
lietuvis gyvenantis New Yor- 
ke, prigulėtų prie to Kliubo. 
L. U. P. K. parengė viešas 
prakalbas ant 13 dienos Ko
vo š. m.. J. Miller'io svetai
nėj, 134 E. 7-ts st., tarpe 
Avė. A ir B. Prasidės 2-oj 
valandoj popietų. Laike pra
kalbų bus priimami nariai. 
Įstojimas bus tik 50 centų. 
Taigi pasinaudokit iš progos.

Varguolis.

Juozas Petrauskas.

laikas nuo laiko vis kįla it 
žolė pavasorio dienose, tik 
linkėtina butų, kad tas juju 
kilimas butų kiek naturališ- 
kesnis.

Sausio 11 dieną pasimirė 
čia P. Simanas, savininkas 
didelės lovų dirbtuvės, ir pir
masis magnatas Kenošoj,tai
gi laidotuvių dienoje, ku
rios atsibuvo panedėlyj, 14 
vas. čionykštės dirbtuvės, 
krautuvės ir kitos įstaigos 
buvo uždarytos išreiškimui 
pagarbos minėtam dikaduo-vl _____ _
niui. Darbininkai velionio ; K. S. B.
dirbtuvės buvo varu verčiami p g Ant i d. balandžio 
dali vau ti laidotuvėse. Veži- rengiama 40-metinių sukak- 
mų buvo apie 100. tuvių lietuvių emigracijos

Tarpe darbininkų buvo apvaikščiojimas. Kaip gir- 
girdetis žodžiai: „Kad jojo dėt, busiąs didelis trikšmas. 
dūšią velniai teip susuktų, pamatySime. K. S. B. 
kiek jis yra apsukęs ir nu
skriaudęs darbininkų.“ Bet: Kiekvienas žmogus turi 
nekurie siaurai matanti žmo- jausmus, betsavaip žiuri į rei- 
neliai net su pagarba ir pasi- kalą. Pripažįstame kiekvie- 
gailėjimu gyrė velionį, šaky- nam laisvę žodžio, vienog 
darni, jog jis davęs pragyve- prie to turime prisegti irmų- 
nimą 4,000 žmonių.

Tai matote su kokiomis 
nuomonėmis žmonių nesiran
da.

J. M. Katilius

sų nuomuonę. Įtikti visiems 
;— negalima P. Petraus
kas visgi padarė lietu
vių tarpe žymų judėjimą. 
Jeigu buvo triukšmai, tai čia 
Ine p. Petrausko kalte, bet 
kaltė rengėjų. Todėl never
tėtų kelti triukšmą, bet atei
tyj stengtis tą pataisyti, i- 
dant pripratinti mus žmones 
prie kiltesnių dalykų.

Red.

Visi persiėmę žin-

New York, City.
Šio didmiesčio lietuviai 

mažai darbuojasi link apšvie- 
tos. Prakalbos ir paskaitos 

Už tai ga-

Shenandoah, Pa.
Vasario 16 d.New 0‘Hara 

Teatre atsibuvo seniai lau
kiamas M. Petrausko kon
certas, kurį parengė 23-čia 
SLA kuopa. Išgarsinta bu- 
bo gerai ir daug tikietų par
duota pirm laiko, todėl pub
likos prisirinko beveik pilna 
svetainė. Daug atvažiavo ir 
iš toliau,
geidumu laukė pasikeliant rengiamos retai, 
kurtinos, kad kuogreičiau-Įima pavadinti tamsybės ir 
šiai pamatyt dainių, kurį girtuokliavimo sostapilia. 
teip plačiai garsina laikraš- Nors randasi ir pažangesnių, 
čiai. I teip vadinamų „susipratelių’’.
Staiga pasigirdo griausmin-\ bet tie apšvietos neplatina, 

gas delnų plojimas — tai kė- Mat tarpe musų randasi.kaip 
lesi kurtina. Persistatė re-( ir kitur, vieni socijalistai, ki- 
gykla iš apie 30 ypatų, uni- ti tautiečiai, katalikai, tam-

Minersville, Pa.
17 d. vasario Minersville‘s 

teatrališka draugijaA.Gurčio 
pastatė ant scenos 5 aktų 
tragediją po vardu ,,Pilėnų 
Kunigaikštis“. Veikalas ga
na didelis ir aiškiai perstata, 
kaip lietuviai narsiai kovojo 
su vokiečiais—kryžeiviais ke
turioliktame šimtmetyje, ne
galėdami jų pergalėt, patys 
nusižudydavo, kad tik nepa
pulti į jų verguvę. Daugiau
siai visą teatrą dabino gra
žus rūbai, partraukti per J. 
Menkutį. Aktoriai savo rolės 
atliko neblogiausiai. Franas 
Nasutavičius (Bernardas bro
lis) gerai nudavė judėjimą ir 
kalboje; Jurgis Miškinis pi
joko rolėje gerai nudavė; V. 
Lietuvninkiutė (Reda, Pilė
nų Kunigaikštienė) labai sim
patiškai kalbėjo atradus ka
rėje savo sunu, kad net pub
liką sugraudino. O kitiems 
negalima nieko nė užmesti, 
nes pirmą sykį stojo ant 
scenos. Tiktai suflerius 
(J. Ramanauskas) išpradžių 
per garsiai rėkė už scenos, 
kad net buvo girdėti kitam 
.gale svetainės, o publikoj 
girdėjosi šnabždėjimas, „tai 
bepiga jiems lošt, kad pasa
koja“.

Tarpais padainavo vieti
nės merginos keletą tautiškų 
dainelių, kurios nusisekė ne
blogiausiai, tiktai M. Salaša- 
vičiutė atsiskirus nuo kitų, 
atsuko užpakalį į publiką, 
nors ir gražus rūbai, bet iš 
užpakalio vis nebuvo gražus 
publikai. Tarpais Mikalavi- 
čiutė, jauna mergaitė, dekle- 
mavo eiles. Publika užsiga
nėdino ir geidžia pamatyt da 
ir kitą syk tokius ilgus vei
kalus perstatant.

K. Arminas.
St. Paul, Minn.

Lietuviams šitas miestas ma
žai yra žinomas,nes daugiau
siai jis apgyventas vokiečiais, 
lenkais, švedais ir franeuzais. 
Lietuvių yra tik 6 šeimynos, 
apsivedę su lenkėmis.

Darbai eina neblogiausiai. 
Apie pavasarį tur būt da pa
sigerins, nes tuomet iš čia iš
važiuoja ant ūkių dirbti.

Sausio 7 d. pas lenkų ku
nigą kažinkas pavogė $1,500 
pinigų, kuriuos parapija bu
vo sudėjus bažnyčios pataisy
mui. Stebėtinas daiktas, kad 
vagis tik parapijos pinigus 
vogė, o kunigo nepalytėjo nė 
cento. A. K.

Staughton, Mass.
Sausio 16 d. LSS. kuopos 

naris J. A. Pildžius parengė

KELEIVIS. 

geografijos lekciją, kurios' 
išguldymui buvo pakviestas 
S. MichelsonasišSo. Bostono. 
Lekcija buvo labai žingeidi, 
tik gaila, kad žmonės prie to 
da nepripratę ir daugelis at- i 
ėjo jau pusėtinai rudžio įsi- 
trukę. Šeši vyrukai net kepu
rių nenusiėmė per visą laiką. 
Buvo ir mergini} prisirinkę, 
tas užsilaikė labai gražiai ir 
klausėsi su atsidavimu. Vy
rai, mokykitės nuo jų!

Laikraščių pareina „Kelei
vio“ 36 egz., „Kovos“— 18, 
„Dilgėlių“ — 8, ..Vien. Lie- 
tuv.“ — 3, „Lietuvos

Rus. Golos“ — 3,
“-8, 

„Katali
ko“ — 3 ir „Saulės“ — 3.

Angiras.

Worcester, Mass.
Nors paprasta naujiena 

pos mus, bet kitur, rodos, 
taip nedaroma. todėl pranešu 
apie tai visuomenei. Vasario 
27 d. kun. Bukaveckas, prieš 
sumą, vieton krapylos pasiė
mė bilę ir pradėjo bėgioti po 
bažnyčią jieškodamas trijų 
ypatų vardų, bet nieko nepe
šęs, nabagas, sugrįžo atgal.

Kaip tau. skaitytojau, tas 
išrodo? Žmonės susirenka į 
bažnyčią melstis, o kunigas 
su buože eina vaikyti laukan.

Vėjo Pamušalas.

Cambridge, Mass.
Sv. Juozapo d-tė buvo pa

rengus prakalbas 22 vasario. 
Kalbėjo F. J. Bogočius ir T. 
Stanis; abudu iš So. Bostono. 
Pirmas kalbėjo apie mokslą 
ir lietuvių praeitį, o antras— 
apie draugysčių reikalus.

Prakalbos žmonėms patiko 
Grinorius.

Scranton, Pa.
Vasario 14 dieną, Scranto- 

n‘e atsibuvo Miko Petrausko 
koncertas.

Atsidarius koncenrtui, Pe
trauskas pirmiausiai padai
navo ariette „Setu m‘ami‘ 
(itališkai). Toliaus dainavo 
lietuviškai sekančias dainas: 
. Naktis“. ,Nuožmi mergi
na“, ,, Laivyne “ir , pavasa
ris“. Teipgi padainavo tris 
dzūkiškas dainas. „Siu nak- 
cely“, „Saulele raudona“ ir 
„Jojau dieną“.

„Ditiatko“ (rusiškai), ,,By 
the murmuring streams“ 
(angliškai) ,.Straszny Dwor“ 
(lenkiškai).

Publika labiausiai buvo už
ganėdinta iš lietuviškų dai
nelių.

Paskutinės trįs padarė 
publikoj daug juokų. Matyt, 
kad publika užsiganėdino 
šioms dainelėms,nes tą reiškė 
didelis delnų plojimas.

Kur tik klausai, visur gir
dėt: „Puikiai padainavo“*

Vientik iš jauomenės, kat
ruos galima vadint apsišvie
tusiais, tik tiems nepatiko. 
Sako: „Mums darbininkams 
reikia revoliucijonieriškų dai
nų. o ne tokių kaip: apie ože
lius ir bernelius, nuo seno
vės.“ Mat tas jau yra tautiš
kos, o jie nori revoliucijonie
riškų.

Nematau, kodėl musų jau
nuomenei nepatinka tautiš
kos dainos teip, kaip revoliu- 
cijonieriškos? Man rodos.męs 
turėtume visi mylėt tautą ir 
tautiškas dainas. — nes jos 
yra mums prigimtos.

Broliai! męs turime džiaug
tis sulaukę dainiaus, kuris 
nevieną sulinksmina savo 
maloniomis dainomis,bet ne
sakyt: „negarai dainavo“.

A. Višnaitė.

g«¥ . i p v 1111A A nieko nežino. O juk tos | \ I 11 TI I U B i X įsignatos visuomenės žmo- 10 Ll L I U V UO nėms. Aš pate.

Pakrojaus (Panevėžio p.) 
’' Miestelis neperdidelis, bet 

aludžių tai kaip geram mies- 
j te, net keturiolika, ir visos vis 
pilnos žmonių. Už pinigus 
paliktus aludėse, galėtų daug 
mokyklų užlaikyti.—Čia yra 

: liaudies mokykla, mokytojas 
rusas, mokina tik rusiškai 
(kitaip ir negali, patsai nei- 
kiek nemokėdamas). Be to 
Madeikonių kaimo įkurta 
mergaičių mokykla. Yra jau 
ir mokytoja, bet mergaičių 
dar nedaug. Šios mokyklos 
įkūrimu daugiausiai pasirū
pino kun. vikaras. Jis prie 
blaivybės labai ragina žmo
nes. Pirmeivis.

(Iš „Liet. Ukin.“

Jeznas (Trakų pavieto). 
Rodos niekur girtuokliavi
mas teip neišsiplatinęs, kaip 
šiam kampe. Gana bus pasa
kius, kad Jezno valsčiuj gy
vuoja trįs monopoliai ir apie Į 
dvidešimt alinių ir visoms 
toms įstaigoms klojasi neblo
giausiai. Teip pereitais me
tais Jezno monopolis turėjo 
apie 20 tūkstančių rub. įei- 
gos, Stakliškių 14 tūkstan
čių, Nemajūnų — 4 tūkstan
čius. Taigi visam Jezno val
sčiuje per metus išgerta už 
38 tūkstančius rublių degti
nės. Tiek-pat, o gal ir dar 
daugiau, išleidžiama ir ant 
alaus. Po tam nėr ką stebė
tis, jei žmonės čionai tamsus, 
neapsišvietę, jei valsčius, t. 
y. savo reikalų aprūpinimą 
paveda ne žmonėms, kurie 
sąžiniškai pildytų savo parei
gas, bet tiems, kurie daugiau 
išmeta pragėrimui. Jezne 
viršaičiu renka tą, kuris duo
da 4 šimtus rublių ,,forsos“, 
seniūnas užsimoka keturias 
dešimtis rub. ir 1.1. Pasek
mės tokių rinkimų visiems 
težinomos, apie tai nekalbė
siu.

Dar reikia pridėti, kad ir 
musų apielinkėj visgi atsi
randa žmonių, suprantančių 
svaiginančių gėralų blėdin- 
gumą. Teip buvusioji šių me
tų pradžioje valsčiaus rinkti
nių sueiga nutarė uždaryti 
alines ir traktierių šventadie
niais, teismo ir sueigų dieno
mis. Bet ar ilgam? Prie šio 
daugiausiai pasidarbavo M. 
Tamošiūnas ir kiti.

Dzūkas.

Antalieptė (Ežerėnųpav.) 
Sausio 14 d. buvo sueiga. 
Reikėjo išrinkti du kandida
tu į teisėjus, kurie tuojau ir 
buvo išrinkta. Ir jau rašti
ninkas baigė rašyti knygon 
aprinktus kandidatus, kaip 
atėjo dar vienas rinkikas 
Just. Kuzma; sužinojęs, jog 
išrinkti Meželis ir Bertulis, 
tuoj pripuolė prie stalo, su
stabdė raštininką ir pradėjo 
šaukti, jogei Bertulis teisėju 
netinkąs, vieton jo turįs būti 
Podžius. Pakilo triukšmas, 
vieni šaukė už Bertulį, antri 
už Podžių. Galų gale daugu
ma balsų liko išrinktas Po
džius, o Bertulis išbrėžtas iš 
knygos raudonu rašalu. Teip 
ir išėjo žmogelis nosį nulei
dęs....

Žinoma, buvo pas žydelį ir 
magaryčios...

J. Giesmininkas.

—Dėl Dievo, žiūrėk, ten 
ant šakos kažinkas kybo.

— E, duok jam pakajį! Jis 
šjryt norėjo nusiskandint, 
bet ištraukiau jį už aušo... 
tur būt užsikabino ant šakos, 
kad išdžiūti.

Redakcijos atsakymai.
Baravykui — Tegul 

nuskriaustas kreipiasi į,, Sau
lėsredakciją. Męs nenorim 
būt to nesusipratimo tarpi
ninkais.

A. K. iš Baltimore, 
M d. — Eiles reikalauja daug 
taisymo. Jei laiko kada turė
sim —pataisysim.

K. A. iš Cambridge, 
Mass. — Ačiū už pasidar
bavimą, bet ant tos temos 
męs jau daug, daug rašėm ir 
nenorim atkartot. — 
laikraščiui persilpnos.

D. K1 i n g a i. — Feljeto
nas netinka.

G rin o r i u i. 
persilpnos.

Eiles

Eilės

J. B. Grand Rapids, 
M i c h. — 1. Dešimtukai 
bažnyčiose renkami dėl jų už
laikymo. — 2. Bokštai ant 
bažnyčų su Dievo garbe nie
ko bendro neturi; tas tiek dėl 
pagražinimo ir atskyrimo nuo 
kitų narni} architektūros, o 
daugiausiai dėl patraukimo 
žmonių atidos,teip, kaip var
pų gaudimas užmušimui pro
to ir sužadinimui baimės.

W. G. W o r c e s t e r 
Mass. — Kad visuomet 
verštusi lava; tokio vulkano 
niekur nėra. Italijoj, netoli 
Neapolio, yra vulkanas, Vezu- 
vius vardu, kuris beveik vi
suomet rūksta, bet lava ver
žiasi labai retai.

Dvinskas. (Vitebsko gub.) 
Bažnyčiojekoncer- 
t a s. Dvinsko naujojoj baž
nyčioj buvo įtaisyta nauji 
vargonai už 6 tukst. 8 šim
tus su dešimtimi rublių. Tai
gi tuoj po įtaisymui tų var
gonų, sausio 29 d. šių metų 
buvo įtaisyta bažnyčioše kon
certas. Bilietai buvo ne pi
gus: pirmą vietą — 3 rubl 
antra—2 rub., trečią — Ir. 
50 k*, o paskutinė — 50 kop. 
Žmonių susirinko pilna baž
nyčia. Šv. Sakramentas bu
vo išnešta kiton bažnyčion. 
Artistai buvo pakviesti iš 
Varšavos; Furmanikas, Ra- 
vičius ir Šteinas. Grajino ant 
tų vargonų, o dainavo mie
sto „Liutnės“ choras. Vis
kas atlikta labai puikiai. Su
sirinkusieji buvo daugiausiai 
lenkai. Vargo Sūnūs.

Žagare (Šiaulių pavieto). 
Žagarės pono Nariškino kan
tare pardavodami malkas ir 
kitas medegas duoda perkan
tiems signatas rusiškai at- 
spauzdintas su visokiais jų 
zokonais ir bausmėmis už 
prasižengimus. O pono Ko
maro Jurdaičiu dvare, viskas 
lenkiškai. Musų žmonės ma
žai temoka rusiškai, o lenkiš-

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Viktoro Ščepavičiaus 

Kauno gub.,Reseinų pav., Kaimijų sod. 
2 metai Amerikoj. Pirmiau gyveno apie 
Nevv Yorka. Jis pats, ar kas apie jį žino, 
malones pranešti ant šio adreso: 

Teodoras Scepavičia oi
89 Pardel st. New Ilaven Conn.

Pajieškau pusbrolio Antano Pavydžio 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Pabaisko 
parapijos, Alloniųkaimo. Girdėjau gyve 
na Conn valstijoj. Jis pats, ar kas apie 
jį žino, malones pranešti ant šio adreso: 

Stanislovas’Pavvdis oi
512 So. Centre st. Beaverdam,Wiss

Pajieškau pusbroliu Silvestro Šipu- 
liausko. Babriškių sodžiaus ir Vincaus Es 
malavičiatis. Ežercku sodžiaus, Varėnos 
parapijos, Trakų pav., Vilniaus gub. 
Jie patys, ar kas apie juos žino, teiksis 
pranešti ant šio adreso:

Peliksas Kvedaravičia 
North Easton MassBos 266

Pajieškau draugu Vlado Dubendrio ir 
Kazimiero Peslio, Šimoniu parap . Jued- 
penu sodžiaus. Pirmiau gyveno Rumford, 
Me., o po tam Boston'e Mass. Jie vatvs. 
ar kas apie juos žino, teiksis pranerti ant 
šio adreso: Jonas Kalvelis

222 Pine st., Rumford,Me.

Račių. Jie patys, ar kas apie juos tino, 
teiksis pranešti ant šio adreso:

Jonas Eisminskis
57 Vine st., Montello,Mass.

Pajieškau draugų Jono Katalos ir Jo
no Žalneriuno, Kauno gub., Vilkmergės 
pav. Katala Račipanų sodžiaus. Kupiškiu 
parap. Žalneriunas Naiviju sod. Skapiš
kiu parap. Jie patys, ar kas apie juos ži
no, teiksis pranešti ant šio adreso:

Povilas Alekna,
360 Lisbon st., Lewiston,Me.

Paj ieškau pusbroliu: Juozapo ir Jur
gio Bagdoniį ir Petro Čapliko. Visi 
Vilniaus gubernijos, Lidos pavieto, No- 
čos parapijos. Jie patys, ar kas juos ži
no teiksis pranešti ant šio adreso.

B. Bruzgis,
31 Salėm st., Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolių Jančaitukų. Su
valkų gub,, Naumiesčio pav., Griškabū
džio kaimo. Jie pats, arkas apie juos ži
no, teiksis pranešti ant šio adreso.

J. Jančaitis,
443 So. Sperman st. Wilkes Barre,Pa

Pajieškau patėvio Kazimiero Gričiaus 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav.. Triš
kių parapijos. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats, arba kas kitas teiksis pranešt ant 
Šio adreso.

Leonas Krolis
34 Business st.. Hyde Park, Mass.

Pajieškau pusbrolio Domininko Pale- 
saičio, Kauno gub., Panevėžio pav.. Ri
me niškių kaimo, Smilgių parapijos. 3 
metai kaip Amerikoj. Girdėjau gyvena 
Chicagoj, III. Turiu svarbų reikalą. To
dėl jis pats, ar kas apie žino, malonės pra 
nešti ant šio adreso.

A. Dapkevicz.
P. O. bos 226, W.Gardner,Mass.

Pajieškau Simano Kašėtos, paeina iš 
Vilniaus gub., Lydos pav., Kašėtų kai
mo. Turiu svarbų rpikalą. Jis pats, ar 
kas apie jį žino, malonėkit pranešti šiuo 
adresu.

Wm. Pundis,
P. O. bo.x 238, Bridgewater, Mass.

Apgarsinimai.
Parsiduoda.

Geras arklys ir vežimas tinkamas dėl 
visokio biznio už labai prieinamą prekę.

Atsišaukit ..Keleivio” Redakcijon.

Atyda!!!
Iš priežasties išvažiavimo, parsiduoda 

rašoma mašinukė geriausios pasaulėj 
fabrikos „Remington” vertės $70.00,a- 
tiduosiu už 25 dol.

R. Vasiliauskas,
23 Salėm st.. Boston. Mass.

Reikalingas kriaučius.
Kuris bent oiskį apsipažinęs su tuo 

darbu. Nereikalauju, labai mokančio. 
Mokestis ano nedėlios nemažiau kaip 9 
dol. ir nedaugiau kaip 12 dol.

Joseph Samaitis,
58 Danport st., Portland, Me.

Gera proga lietuviui.
Aš užlaikau plumer shop ir Sheet Me

tai Work. Iš priežasties senumo norė
čiau gauti partnerį, arba ir šiaip žmogų, 
kuris mvlėtu ta darba. Gali atsišaukti ir 
nemokantis to darbo. Norint prisidėt 
prie biznio reikia įnešt biski pinigų. Dė 
didesnio aiškumo kreiptis laišku. Adri 
sas toks.

A. Gecevič g
9 Ames st. Montello, Mass.

Ant pardavimo.
Parsiduoda lietuviška mėsinyčia—bu- 

černe- groserne. Vieta labai gera, ant ge
ros gatvės, aplink apgyventa lietuviais 
ir lenkais. Biznis atsakančiai išdirbtas 
tarj>e vietinių lietuvių ir visiems gerai 
žinomas.

Suprantama, žmogus gali puikų gyve
nimą darvti. Atsišaukite ant šio antrašo 

4. *

J. Januškevičius
75 E. 22-nd st., Bavonne, N. J.

Didelis lietuviškas storas.
Pas mus galima gauti visokių drabu- 

z.ų, skribėliu, marškinių, kelinių, ova- 
ralls, abrozdų. popieros gromatoms ra
šyti, visokių knygų ir gražių istorijų. 
Visus laikraščius užrašom ir kas per mus 
užsiraša laikraštį dodam dovanų už 11.00 
knygų. Čia gauste puikių iaikrodėlių, 
žiedų ir lenciūgėlių, auksinių ir paauk
suotų už pigią prekę, prie to da parduo
dame daug pigiau negu kur kitur. Lai
kom t rajankos ir zmeječniko nuo 60 li
gų. Turime gerų britvų. Parduodame 
laivakortes (šipkortes) ant geriausių li
nijų.

P. RARTKEVK'IA & S. MORKIS.
719 Main st., Cambridgeport. Mass.

PajieSkau brolienę Petro ir Rronislavo 
Mumikų. Kauno gub.. Panevėžio pav., 
Krinčino parapijos. 5 mėtai kaip Ameri
koj. Jie patys, arkas apie juos žino, teik
sis pranešti ant šio adreso:

Jurgis O. Murniks
Ros 16O2,st. 2, Fitchburg, Mass

47 50 Szifkortes
kaštuoja nuo Liepojaus ar

ba Eydkunų Į Bostoną.
Kam mokėt brangiau, kad 
galima gaut pigiau ‘Keleivio’ 
išleistnvėj.

$28.00 nuo New York 
iki Roterdamo.

Pajieškau brolio Juozo Kuro ir dėdės 
Juozo Gustainio, Suvalkų gub., Naumies- ■ 
čio pav., Rigiskių kaimo. Brolis pirmiau 
gyveno Brooklyn'e, N Y. Jie patys, ar 
kas apie juos žino, teiksis pranešti ant 
šio adreso: Jonas Kuras,
443 So. Sherman st. Wilko» Barte, Pa

Pajieikan Svoeero PranciSkaus Krapaus- 
ko ir Antoninos Bnlnačiaitos. Kauno {rū
be r., ToJiių pav., Zemalio parap.. kami

Telephone 762 Se. Boston.

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston. 

Valandos:
į Nne 8-10 iš ryte ir na« 7-t vakare  J 

Sedelioms iki 3 vai. po pietų

Į



K E L E I V I S.

Vietines Žinios
George W C* lemnn, kuris 

išvogė Cambridge miesto bau 
ką 1 <1. kovo tapo palinosuo 
tas iš kalėjimo užde juos gi 
minėtus 50 tūkstančių dol 
parankos.

Viee-prez.

Pr<>t. rast.

Turtu sekr.

1. 
III.

st.

Birželio mėnesyje, jiereitų 
metų, 125 siuvėjos, dirbusios 
penktose dirbtuvėse am 
Boylston st.. išėjo ant streiko 
ir streikavo lig šiolai. Dabar 
g>. pasidauginus darbui, jos 
nutarė da tvirčiau laikyt- 
prie savų reikalavimų.

Pranešimas Draugystės
Tėvynės Mylėtoju No.

Town of Lake, Chicago,
ADMINISTRACIJA:

Preziilenias A. J. Bierzynskis.
4600 S. Paulina

A. A. Poszka.
4603 So. Ilarmitage avė. 
K. A. Cziapas.

4437 S. Wood st. 
Lionginas Jaugilis. 

4606 S. Paulina st.
Kasierius F. Jaugilis.

4606 S. Paulina st.
Kovo 6d. prj uola beita airis susirinki

mas. į kurį biuir.’ai tuii pribūti kiek
vienas narys. Už n-pribuvi<ua bus bau
sme pairai konstitucijas.

Su guodone raštininkas K. A. Cziapas.
PASARGA: No. 7 "Kel.-’ Tėv. My!. 

l>r-siės No. 1. varduose ir adresuose ad
ministracijos buvo padarytos kelio* klai
dos. todėl kreipiau:ies su kokiais nors 
reikalais prie l)r-stės administracijos, 
malonėkit atkre>p ant to atyda. Dabarti
niai adresai teisingi.

DOVANAI.
Kiekvienas gaus puikią daktarišką kny

gą su naudingais patarimais. Kaip už
laikyti sveikatą ir kaip gydytis apsirgus 
su daugybe receptų nuo geriausių dakta
rų. Knyga verta doh-rio. Kas užsirašyo 
antini tu nors viena iš žemiau padui tų 
laikraščiu "Keleivį" "V enytę Lietuv 
mukų". •'Kataliką". "Lietuvą“. "Lais
vą mintį"ir"Daroininkų Vi ii" Pas 
naudokit. t ęs tie.kurie u.-siiaše. siunčia 
mums padėkavone-. Jieigu nori daugiau 
»•, ie knygą žinoti prašy k ka'ologo. pa
duok savo aiškų adreaa irsusk pinigu- 
po šiuom adresu.

M. Paltrjiavičia
15 Millbury st.. tVorcester Mass.

Tėniykit! Tėmykit 
CJDELJS PAmVJiHS

Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 
les. Sijonai. Šlebes. teifigi gražus vaikų 
[Fredai. Skrynios, valizos, viskas par- 
siduoda labai pigiai.

A eik ir išsirink ką nors pats sau!

I. SACOW1TZ.
128 Broa<lway (tarį>e A ir B) 

S<>utli Bostou, Mass

ii

RalpE Dvw> 25 metų am
žiaus, taj o a ręst uolas kalėj! 
me už neteisingą pasisavini
mą registruoto laiško su 20 
dolerių.

Jis sėdėjo jau kalėjime ir/ 
čekių suklastavintą. Tuotar- 
pu išsiaiškino, kad jis ir laiš
ką iš krasos paėmė. Laiškas 
buvo adresuotas Dr. C. H. 
Gray. o Dawe atėjęs krasos 
klerkui pamelavo, buk Dr. 
Gray suteikęs jam teisę tą 
laiška pasiimti. Klerkas laiš
ką išdavė. Vėliau viskas išė
jo Į aikštę ir aut I)awe kalė
jime uždėjo da kitą areštą

Pranešimas.
Nuo šios dienos „Kelei- 

vio’redakcijoiatsidaro didelė 
laivakorči > 1, geležinkelio bilė
tu ir pinigų siuntimo agen
tūrą.

„Keleivio“ išleistu ve da
bar turi didžiausią spaustuvę 
tarpe Amerikos lietuvių, nes 
čia išeina 1*‘1 ------
„Keleivis,“

Į

NAI JAS ĮSU t III MAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

Įsų gyduolėms, kuriems duodame tei 
baugiausią rodą [>er laišką dykai.

Kaip išgydyti Kapt urą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Diderv 
nes. Niežus ir hliškąjį brudą. Mes 
h u r tane apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokiu 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr J. M. BRLNUZACO..
I Broadnay A S. S st.. BroolyUn.N Y.

NAUJIENA!
“BKOADBINi: HALL”

311 Al bau y. ir kampas Dover str. ets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais n i ka
lingais rakandais už #15 OO,

Savininkas J. SIDMAN.

20 Lacoinii st. Boston,Mass.
Telephone 1361-4 Tremom

GERIAUSIA AKUŠERKA

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

I

i

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘ Keleivio’’ 

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

"Keleivi..” Administracija.

J. P. TUINILACO 
Vienatine lietuviška dzie- 
gorelių ir autinių daiktų 

krautuvė
Užlaikome visokius laikrodžius, laik

rodėlius. branzletus ir visokius iš aukso 
ir sidabro i’darbius Lietuviai parem
kite lietuvį

J. P. TUINILA CO.
21-25 Bronįfield street. 

BOSTON. MASS.

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyri: ką ir moteriškų drapaną krautuvė 
ir rubsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsistoliuoti pagal savo skonio. Pa
siuvant greitai ir gerai. Senus išvalom, 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

H. STA5KUS
681 N. Main ir kampas Ames sts.

MONTELLO. MASS

tris laikraščiia: 
„Strahdneeks, “ 

Gazeta Bostoiiska ‘ ‘ ir atlie
kami didžiausi drukoriški 
darbai daug geriau, negu 
kitose spaustuvėse, kurios 
neturi naujausių mašinų. To
dėl „Keleivio“redakcija, ga
lima sakyt, yra didžiausiu 

į Rusijos išeivių centru: čia 
atliekami svarbiausi reikalai 
ne vien tik lietuvių, bet lat
vi ų, lenkų ir kitu tautų.

Jeigu jums reikia atsiimt 
Lietuvoj savo dali ar skolą, 
jei norit tenai nupirkti ar 

j parduoti namus arba žemę - 
I kreipkitės pas mus. Viskas 
! bus atlikta greitai ir be kla- 
■ pato.

Jeigu norit važiuot i 
Lietuvą arba parsitraukt iš 
tenai savo šeimyną ar pažįs
tamus — kreipkitės pas mus. 
Męs suteikiam visokias žinias 
ir

dirba lietuviškas klarka

NVilliain C. Brūzga.
John J. Lowery 

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

Telephone. 2102? So. Boston. Mas

F. STROPIEMS
Paboigusį kursą Mtunans* Medical 

College Balt i mere JI. I>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro 
das moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

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

SO BOSTON’. Mass

įtarimus, parduodam lai- 
----- Yležinkelių tikė-vakortes ir geležinkelni tikė

tus pagal tokiu prekių, kaip 

suose, o rodą visuomet gausit 
už dyką.

Pinigus siunčiam Į visas 
šalys pagal dienini kursą.

Rašydami su visokiais 
reikalais aaiesuckit šiteip:

“KELEIVIS-,,
28 W. Broadivay.

So. Boston, Mass.

jie parsiduoda kompanijų ofi-
h

Telephone. Back Ray 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valst:.~,j
PRIĖMIMO VALAN1KJS:

Nuo II vai iki 1 vai. diena.
" 6 vai. “ S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 
BOS T O N, - MASS.

iI
i a
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TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broa’dvvay kampas Dor | 
chester avė. So- Boston, Mass. į 
Galit reikalau.i ir p.-r laiškus, o |j 
męs perexpresą gyduoles prisiusim

SV1VNOAGV

M.GaIjvan&Co.
Uzlaiho geriausio

Eli.-ius Vyno. Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SrKCIAI.lŠKt MAS. 

cHfi Set ond So. Boston. Mass

Šeimynos, turinčios į>o ranka Severos vaistus, nežino ka< tai yra baime.

KOSULYS
visokio budo—aštrus arba valkus, kuriam seka uždegimas 
gerklės, pažiaunių, arba paeinantis nuo peršalimo — pas 
vaikus arba suaugusius—greitai pranyksta vartojant

SEVEROS
Balzama

Plaučiams
Suminkština flegmą, prašalina apsikraujavimą plaučių, 

alsavimą daro lengvu ir teip kenkiantis kosulys tampa su
laikytu, išgydytu. Parsiduoda pas aptiekorius.

Kaina 25 ir 5OC.

hsu labai dėkingu, jog yra tokis garsus vaistas, 
irias Plaučiams“ ■—F. L „

aš jį nuo kosulio ir persitikrinau, jog veikia teip. kaip skelbiama*4.

kaip Severos Balza-
—rašo p. Andrew L’panec iš Salėm,O. — „Išmėginau

Pasipirk pas savo aptiekoriu arba pardavėją. Visados atkreipk atydąant 
vardo SEVERĄ“ ant viršukų. Neimk kitų

Ar patemijai?
jog tavo fiziškos pa jėgos sunyko, 
valgys kurį vartoji neina ant gero,jog 
gromulioji neregnliariškai, ir maistas 
neatneša t u naudos? lai yra žeuklu, 
jyg turi vartotiSezaros Gyvasties Baizami

Jis veikia sustiprinančiai ant viso 
žmogaus organizmo, per ką turi nea[>- 
kainuojainą verto laike visuotino nu
silpimo amenijos, dirųiepsijos, pagelto- 
navuno, užkietėjimo ir tankaus gal
vos skaudėjimo. Visą organizmą lai
daro galingu priešintis ligoms.

Kaina 75c.

Norėdamas gaiKti atsakanti daktarišką patarimą, parašyk pas mus į dakta 
riškaji departamentą.

Netyras kraujas.
Kiek tai ligų paeinančių nuo nety 

ro krajo. labiausia apsireiškia pava 
satyj, o retai kuris iš mus gali jų iš 
vengti.

Severos Valytojas Kraujo
prives sukepusi kraują prie natūrali* 
ko savo styprumo. Gydo visokius spo 
gudins, šašus, tekančias žaizdas, skru 
fuią. išbėrimą ant skuros ir visą kitą 
eilę nesmagumų paeinančių iš prie
žasties nevalumo žmogaus kraujo.

Kaina. $100

W. F. Severą Co. “d“w7“s

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

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
tropais j viršų tik
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesir
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iiu
8 vakare. Telephone 1967

Dr. S. E. Hyudman, Medical Direktorius.

’ COi'i N1LA<4'-'N NEGU KITŲ IŠ DIRBIŠČIŲ TABAKU.
a.isioj forui j. J s turi g irti •iausj smo'<ą. Jis visada užlaiko savo 

■ ui J<> nieks nt paiėmvs. nes jo 
J s palieka burnoj gardą.

i

i

Meldžiame kreiptis šiuo adresu;

349 Harrison avo. 
Boston, Mass.

UETUVIU IZE1GA
- PAS

CHAPLJKA
ĮTžlntko pu1 kmusius irėrymns. a us. ėliu 
. Jvr ži. .ynai tr visokį h1 ieria
p-ogi-riausi. Gėrvniua d.-l vi-s.-liju. 
Itvnų ar šeip balių siunčiam | nam

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston. Mass

Puikiausias Lietu višltes 

'ALIUKAS ir RESTGRACIJA 
kartą pas mus atsilankys 

To niekad n**s:graudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, g-riausi 

Lo'ow:.ki & Yudeiko ir Co 
:ic~4 Kr>»dw»y ir 2is» I>. S> 

Šou t h Boston. Mass.

| SERGĖKIS!!!
Sergėkis nuo prastu - pigių vaistų, 
kuriuos netikri daktarai siūlinėja ! 11

Mat dabar metų laikas, kuriame žmonės labiausiai 
serga; todėl y vai rus daktar palaikiai ir siūlinėja pra
stus be vertės vaistus, kurių iki šiol niekas nežinojo ir 
vietoje gero, tik daugiau blogo padaro ir kenkia svei
katai labiau nei pati liga.

APGINK PATS SAVĘ IR ŠEIMYNĄ'
Kiekvienas lietuvys tegul gelb6tis pats ir savo šeimyną nuo ne

tikrų daktarų.Neapsigauk ir neatsidėk aut daktarpalaikių, kurie ne
pagesta ir nieką j u nežinojo ik dakar. Stebuklingas daktaras, COL- 
LINS NEVY YORK MEDIKAL INSTITUTO, yra visiems gerai ii- 
uomas pasauleje. Per 13 metų šiame Institute, išgydė tūkstančius 
lietuvių, kurie buvo despereci jos apimti; užtai, kad kiti daktarai 
nežinojo paslaptis stebuklingųjų varstų priskirti, tik Institute 
esanti gulė jo patirti. Musų tūkstančiai testamonijų, liudyja apie tai. 

Žinai, kad čionai apturėsi vaistus, kurie rūpestingai užrašyti 
Profesoriaus šio didžio INSTITUTO, kuris per 13 metų išgydė daug 
lietuvių. Jng kiekvienas lietuvys žino gerai, kas tai yra COLLINS 
N.Y. MEDIK AL INSTITUTAS ir kad jis yra geriausias, seniausias, 
ir tai pirmutinii INSTITUTAS New Yorko valstyjoj, kaipo viena
tinis šalvje, kuristiktai gali vadintis COLLINS NĖW YORK MEDI
CAL INSTITUTE. Kiti daktarai garsindamiesi ir ką žada išgydyti, 
btiabejo-iės nori, kad gautu dirbti po priežiūrą daktaro COLLINS 
NEW YORK MEDIKAL INSTITUTE ir ištirti paslaptis, kokie 
čionai stebuklingi vaistai išgydymui sergančių vartojamu

The Coliins N. Y. Medical Institute,
140 W. 34th STREET, NEW YORK.

Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p. Švent. nuo 10 ik l.vak.Ut. irPet. 7-8 
’-a^B^^Prisinsk 10c. markėms, apturėsi garsiąją, knygą Dr. E.O.

Celinis, “Vadovas in Sveikatą’’ parašytą lietuviškai.

Tabakas— Jo Moksliszkas Sutapsimas
BUBĄS IŠDIKBYMO.

T i».> k.u yra auga Ii s, ir kaip visi a'.-tralai tur būt atsakančiai sut isvt«s žmonių naudojimui. Tarp 
r:u atsakančiai sutaisyto Tabako ir ZUJOPA ALDINTo tabako, yra toks pat Skirtumas kaip ta-p 

idtb o rai i \.r o. arba nk apvirint.. Budas vartojamas prie Šaut t Taba .o. aroa sudej mas. vra tas pats 
a s nesant i.-.bakai. kuomi yra geras būdas virimo maistui, arba fermencija vynui.

Yni hiboka pritaikyta vartojimui žniouėms.
KODĖL \ARTOTOJAI MYLI Gi^AC . . j?.;

T“? T*bako ';‘i,rl>ys yri savo .švWaasi_j t___ j. _______  ...„
kvapsnį ir tvirtumą. Jis apseina pigiai, dėlto, kad jo užtenka ilgam lai-ui 
nu kas nekramto, bet tik rainiai raiko burnoj ( arp apatinės lupos ir smegenų), 
svarą, smagu smoką. r « v

Tai yra tabakas moksliškai sulaisvtas. 
GVARANCICA GERUMO ir ŠVARUMO.

<'penn.<gcn Snt.ff y ra padarita geriausio seniausio puikaus gardžiai kvepančio lapinio Tabako, prie 
nrio y ra pridėtos tik tokios pri.-maieos kurios yra v isad tvos ir neatbūtinai reikalingos padarvmui o ta 

bako atsasanctausiu ir gar.ižiau iai kvepančiu. Snuff Budas išvaro iš paprasto Lap nio Tabako tiek karčia- 
sia-, žmonių vartojimui netinkamas dalys.
, LAŠAL(.A—Imk rabai mažą dalelę Tabako i burną, nes kitaip jus galit manyt, jog jis turi perdaug na- 
tura.ek.-jo tabako stiprumą. Cope .himen Snuff yra mažitelei šv.riis. turtingi grūdeliai geriausio kr; mto- 
rni’joj.ib. ko. (.eitoj s yra daug geresniu ir atsakant esni u Tabaku visuotinam vartojimui, negu tabakas 
v is;.. zaiias.'ie.u: t sytas pagal naojau.ius išradymu .paprastai supjaustytis arba sudžiovintas ir sutrintas, 
teip kaip smulkiai, atsuk učiai sutrinta kava kad vra daua gardesnė ir kvepant snė, negu stambiai su
malta arba kava pupuose esančioji.

KOPENHAGEN SNUFF YR.A GERIAUSIS PASAULY'.! KRAMTOMASIS TABAKAS.

AMbRiCAN SNUFr COMPANY, Dept S., III Fifth Aveaue, New York, N. Y

naujausios mados
Graborius ir Balsamuoto;as 

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuoge.iausiai už. nebrangią prekę. 

38*> Broad.vay, So BOSTON 
Gyvenimo vietaTMS Broadvvav.

LIETDVI5ZKA GYDYKLA

r

r

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO.
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos I) ras TH0.MPS05 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris liktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurią 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Para žiu i ir visa savo jau- 
oystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos, chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. vcneri-kai-paslap- 
tingas. teip-pat lytiška nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižasystės.

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va
landas.

Todėl, jeigu kuris nedacali kokia 
nors liga, nepiiva’o leist laiko, bet tuo
jaus prisiųsti D-rui Thomson ui apra
šymą savo ligos, pasai šį apsireiškimu 
lakstą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
selba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantnotas. Patarimai veltui.

v

SKAITYK O ZINOS! VISKĄ.
«.-sgu net . mano kauiliogą rašyk šeudien o apturėsi gereusitj armonikų, /kripkų 

tleraetii, t: ubų, koncertinų ir daugyt>ę kitokių niozikai.škų instrumentų. (Jislo au- 
kso 14 K. Šiiųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
tno masvuukių, ai bumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terin, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie
tuviškai kaibui,gražių p įpierų dėl rasimu grumulus:: pitikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais opiink koav ertais l izinas t.ž 25c 
5 tuzinai už$!.Ot», 1000 už. $1.00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom pus’ap. 1 ;27 dručei a'..da
ryta, prekė su prisiuntima,$3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sndrųtirdmo 

kųno, atgaivinimo kraujo, sutaisimonervu irdaugyl ę kito 
/ kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoįa už iž-vd’ nv. 14 K.

paauksuotas ant 20 mėtų prekė prastu $1,00. Pri>iits-
kitę savo ’ikrą ad-e-.a ir už. 5c. markę o apturėsi šio n ė:, ka- 
talogą dve-.i su 4Č0 paveikslais ir J<MK> i-audingit daiktų.

Štoniikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta
voms labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavoms.

Adresuokite: K- WILKEW!CH, HJGraadSt. Brooklyn, M. Y.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ka labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokią lytlšk ligą 

jei turėjot parašykite kokg.
Ar neužsiimdavo: savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skaudi

Uis bei kojas.
Ar turite ant kimo pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai.
Ar lytiški orga ai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą kada susinę- 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes t iktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

į GARSUSIS NEW Y03K0 DAKTARAS

į. Ferdinand Hartmann M. D
p sako:
> Jei sergi, nesikankink, bet pribuk arba parašyk pas mane, aš išgydysiu!

DR. J. E.T1IOMPSOA.
342 W. 27-1 h street. NE1V YORK. N.

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo I vai. f i 5 vai. pn pietų.
Neliekomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų

TJSBOKO VARTOTr>J4|

Padėkit nuims apgarsinti 
mus tabaką tarp savo ura il
gu, o męs jums duosim už 
tai $15.00anksinį laikrode- 
H--

Dailiai graviruotas, sn dvisnbais vir. 
lėliais. Vidur,ai geriausi s rųš;c<. eina 
•m geriausių akmenų, laiką daboja teisin
ai, ay sau irvtas nuo dulkių, reir-iliatorins 

pat'-mu.itas. rankenėle užsisuka ir raiko 
nele nusišauto. Piešiniai išgraviruoti tokie 
pat kaip ant 14K gryno au‘-solaikr< dolią. 
Gvargrdnotas ant ŽOmrtij. šaornikai jums 
skaitys už. tokį laikrodėlį 8)5.00

Męs norime, kad jų< piulėtumet mums pngirsįn!: musu g.-ri-insį 
TABAKA ( IGARETVMS IR PYPKĖMS.

Męs prisiusim jums visokio tabako no biskį. Austriško. Bo-niško. II -r -o 
giško. Turki-ko ir Rusiško. VISO SYKIU už 6 did. Jus ie igv.u c;-.lite tą 
tabaką parduot savo draugams, nes iai yra g<-ria įsias latakas Ta 
bakas yra las pats, kurį jus teip noriai r ūkė t Euro, 
p o j. tabakas, kurį jus drangai myli nemažiau u ž. j u s 
Aplaikęs nnts tabaką, rekomenduok jį savo draums ir jei jis jiems paga- 
tiks. dtto iem mus varda ir adresą ir teip padėsi mums apgarsinti. I’ž 
tai męs duosim jums visai dykai pinkų laiknslėiį.vyriška urna motorika. 
Yra taj eninVdė proga dykai gaut pirmos klesos laiktedėlį. Vz tabakų 
roknosim męs jums 6dol. Pris'sųsk iš kalno 50<-. (atampos). <> męs išsiųs ui 
tabaką ir laikrodėlį. Ažiurėjęs. jei rasi gera;s. užmokėsi cxpreso agentui 
likusius $5.50 ir pasiliksi juos sau PINhlUS sugražinsimo 'kiekvienam, 
kurs bus neužganėdintas

J< i prisiusi mums 6 do. iš kalno, tai męs nusiųsime jums dovanai gražų 
retoželj viršaus.

Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, kol męs nepertikrjsi- 
me. jog musų kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patariam ne- 
atideliot, jeigu norite gaut musų aikrodėlį dykai.

EUROPEAN TOBACCO CO 
33 Leonard st, Dept. 74, New York. N. Y.

Per 30 metų daktaravęs, tyrinė
jęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs Į 
universitetą per 20 metų gy- j 
džiau Didžiamjam New Yorke; 
VYRUS IR MOTERIS ir iš j 
gydžiau greitai ir gerai.

10 metą atsidavęs mokslui < 
praktikavojau Paryžiuje, Lon 1 
done, Berline ir Peterburge, * 
surasdamas naujausias gyduo ’ 
les išgydymui visokių ligų. Su- ; 
grižus iš Europos daktarų bend 
rovė išrinko savo pirmsėdžiu; o 
dabar užkviečin sergančius vi
sokioms ligomis, nes paaukauju j 
visa savo mokslą sergantiems, j

Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius iŠgy-' 
(lysių, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui. < 

PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLE! i 
Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija Į medicinos mokslo pro- « 
gresų: katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, nžtai kad užrašo gyduoles J 
ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams ’ 
nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant i mokslų, kad

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

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie b 
uos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgvdžiau ir tuos, ką kiti J 
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai '! 

tikrai apturėsi sveikatą.
r> \ C \ \ • ^r?čkis garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyii kom- y
i .Ao.\KCvA. panijų šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net p

J numirusį daktarą - garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai, j’ 
j.>g geras daktaras niekad už algą nebernaus. Matant tokias neteisybes, kad j, 
apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos ; i 

r išgydž.iau. kad serganti žinot ų kur at rasi*tikrą pagelbą sveikatai, apsigarsinau. < į

APSIMU JUS IŠGYDYTI
. nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. ' > 
) Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedirbiiną vidurių. Galvos skausmą, širdies,!’ 
J inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per- L 
, šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykimo. Ilyspe-p 

>; psijos. neuralgijos bei nervų ligos: teip-pat nuo.saužagystčs ir iš to įgautą «’ 
o nesveikumų, sekios nubegimo. blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių ujįsikre- L 
’ čiamų kavarieriškų ligų — nudegimo. Teip-pat MOTERŲ: skausmingų ir ; 1
> nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moterišką ligų: ■ !
> n-paisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo: aš kad apsiimu tai ir išgy- 

■j dysiu šviežias ir užsisenėjusias ligas. Butų goriau, kad iš karto pas mano
> atsišauktum, pirm.au negu kur kitur; jei ne asabiškai. tai parašyk lietuviš- 
’ kai. nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus 
’ savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles.
' kurios yra goriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit. sveikatą, be skirtumo 

kaip toli gyvenate Amerikofe, Kanadoje. Anglijoje ir kitur. Biednus gydau dovanai!

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.
218 E. 14-th sL, New York City.

Į ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų. v 
Šventadieniais nuo lt iki 1 po pietų.
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