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VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS.

Visuotinas mokinimas.
Odesos miesto taryba nu

tarė įvesti savo mieste visuo
tiną vaikų mokynimą, vadi
nasi, nutarė įtaisyti tiek mo
kyklų. kad į jas sutilptų visi 
mokomojo amžiaus vaikai. 
Tas didis darbas busią gali
ma įvykinti tiktai 20 metų 
bėgyje.

Žiema.
Iš Kijevo, iš Rostovo prie 

Dono ir daugelio kitų vietų 
pietuose pareina žinios, kad 
šiuo tarpu oras ten labai at
šalęs. Pradėję šalti ir snigti. 
Pradėjusieji žaliuoti žiem
kenčiai vėl likę apdengti snie
gu ir išrodą visiškai kaip žie
ma.

i

“KELEIVIS”
LITHUAMAN WEEKLY

---- published by-------

IX 4TT ZIS <fc co.
everv Tliursday in BOSTON, MASS.

R presPnts over 4 nOO Lithuanian* In the 
c<ty of Boston. 50 <KX) in New England 

and .ils.ut 400,000 in l’niled Sules.

''teįsįįK ■ ■ Z 7 g

Boston, Mass., 21 balandžio April 1910 m.
..Enterkd as^rconi -Class mattek” Fkbrcary 23, 1905, at the Post Oefice at Boston, Mass., cndf.r theAct op Congress op Makch 3, 1879."

Užpuolimas ant dvaro.
Ant Pradlų dvaro, Kališo 

gubernijoj, Lenkijoj, užpuo
lė brauningais apsiginklavę 
20 plėšikų. Savininkas į tą 
laiką buvo išvažiavęs. Plė
šikai, radę namie sūnų ir žen
tą, suraišiojo juos virvėmis 
ir pareikalavo pinigų, grasin
dami visiems mirčia. Ant 
galo apiplėšė visą namą ir 
prasišalino.
Mokyklos su prigimta kalba.

Peterburgas. — Apšvietos 
komisija durnoj, nežiūrint ant 
von Anrepo protesto, užgyrė 
Bulotos pataisymą prie įve
dimo mokyklose prigimtos 
kalbos, t. y., kad lygiai su 
rusų kalba butų išguldoma ir 
prigimta vaikų kalba Kauno, 
Vilniaus, Gardino ir Vitebsko 
gubernijose, kaip tas yra įve
sta Lenkijoj ir Latvijoj.

Atstovas Janikevičius įne
šė, kad tokias pat tiesas duo
ti ir muzulmanų mokykloms 
visoj Rusijoj, o atstovas 
Friedman įnešė, kad ir žy
dams butų duota tas pačias 
privilegijas. Apšvietos ko
misija visus tilos įnešimus 
priėmė balsų didžiuma.

Triguba žmogžudystė.
Ryga. — Netoli Polocko 

atsitiko baisi žmogžudystė. 
O tas buvo teip: po Polocko 
apielinkę važinėjosi Paderev- 
skis, rinkdamas monopolių 
pinigus. Parvažiuodamas na
mo jis visuomet parsivežda
vo daug pinigų Apie tai su
žinota plėšikų, kurie jam už
stojo kelią miškelyj, 4 verstai 
nuo Polocko. Paderevskis 
visuomet važiuodamas turė
davo prie savęs vieną sargy
binį, bet ir tas nieko nepagel
bėjo. Kaip tik įvažiavo į 
miškelį, tuojaus iš krūmų iš
šoko užpuolikai ir šūviais iš 
brauningų padėjo ant vietos 
sargybinį, patį Paderewskį ir 
vežėją, o paskui negyvus api
plėšė. Arklius supančiojo ir 
paleido. Policija jieško plė
šikų.
Latviams siūlo žemės Voly- 

nijoje.
Latvių laikraščiai praneša, 

kad vietiniai sodiečių banko 
skyriai gavę žinią, kad Voly- 
niuje esąs nupirktas dvaras, 
kuriame esą apie 10,000 de
šimtinių žemės, ar girdi, ne
atsirastų latvių sodiečių, ku
rie norėtų keitiesi ten gyven
ti. Iš to numanau, kad į nu
pirktuosius Latvijoje dvarus 
bankas gabens burliokus
Rūpesčiai dėl žemes ūkio.
Garsus latvių ekonomistas ir 

statistikas Balods, anot laik
raščių,pirkęsis Vokietijoje ne
toli Berlyno dvarą,kame įtai
sysiąs pavyzdinį ūki savo 
tautiečiams pasimokyti įtem
pto vokiško ūkininkavimo. 
P. Balods nusinuomojo tam 
pačiam tikslui du valdžios 
dvaru Kuršėje.

Didins laivyną.
Valstybės durna sutiko,kad 

paskirti 11 milijonų rublių 
padidinimui kariškojo laivy-

»•!

Ginkluotas užpuolimas.
Bekotovkos stotyje, neto

li Caricino, ginkluoti vyrai 
užpuolė ant lentpiuvės kasie- 
riaus ir pagrobė 314 rublių. 
Du plėšiku jau suėmė.

Pinigų dirbikai.
Kazaniuje prasidėjo byla 

kaltinamųjų 10 ypatų dėl pi
nigų dirbimo ir skleidimo.

Tarp kaltinamųjų yra vie
nas gyvulių gydytojas (vete
rinaras) Iljinas.
Nubausti dėl sulaikymo te

legramos.
Per japonų karę 1905 me

tais vieno samaros-Zlotousto 
geležinkelio stoties viršinin
kas Jandolauskis su telegra
fistu Kratkovu sulaikė nu
siųstą iš Peterburgo vyriau
siajam rusų kariuomenės va
dui gen. Linevičiui caro te
legramą. Dabar tuodu vyru 
susekė ir nubaudė keturiais 
mėnesiais kalėjimo.

Valdininkų patraukimas 
teisman.

Senatas nutarė Vetlugos 
bajorvedį Verchovskį su tri
mis miesto valdybos nariais 
ir ispravniku Andronikovu, 
patraukti teisman d”l prasi
žengimų, perkant grudus vie
tinių gyventojų reikalams.

Išvaryti studentai.
Iš Peterburgo elektro-tech

nikos instituto liko išvary
ti tris studentai, kurie daly
vavo susirinkimo vadovavi
me, kame buvo išreikšta pa
nieka Puriškevičiui dėl jo 
pikto atsiliepimo apie studen
tus.

Užpuolimas ant valdiškų 
bankų.

Tiflisas, ant Kaukazo.—12 
balandžio trisdešimts galva
žudžių užpuolė Kizliero mies
te ant valdiškų bankų. Už
puolikai susirėmė su kariu- 
mene ir iškilo karštas mušis. 
Septyniolika žmonių tapo už
mušta, o tame skaitliuje 5 
kareiviai ir vienas oficeris. 
Apart to da, nuo plėšikų šū
vių krito vienas kasierius ir. w
buchalteris. Vienok po karš- no. Mat Irgšiol Rusija buvo 
tai kovai kariumenė plėšikus visai be laivyno; kokį turėjo, 
atspyrė. tai prakišo karėj su Japonija;

japonai geresnius laivus atė-; 
mė, o prastesnius nuskandi
no. O, daleiskime, kila da
bar su Japonija kita karė — 

' japonai neturėtų į ką nė ka- 
: nuolių išbandyti.

Kuropatkinas susirėmė su 
Vitte.

Peterburgas.—Grovas Vit
te, pagarsėjęs kaipo caro di
plomatas laike sątaikos su 
japonais Portsmouth'e. išsi
reiškė durnoj, buk dabarti
niai rusų kariumenės vadai 
baisiai ištvirkę ir per tą iš
tvirkimą rusų kariumenė ta
po apdengta tokia gėda lai-į 
ke karės su japonais. Tokisj 
išsireiškimas labai užgavo 
karštakraujį Kuropatkiną, I 
kuris teip daug Rusijai ka-| 
reivių išgelbėjo visuomet Į 
tvarkoj atsitraukdamas iš j 
mušvietės. Taigi čia susirė
mė du garsus rusų didvyriai, i 
Kuropatkin, už įžeidimą ka-1 
reiviŠKO vardo, pašaukė Vit- 
tę į dvikovą. Žinia ta aplėkė 
plačiąją Rusiją su žaibo grei
tumu. • - Kuropatkin mušis 
su Vitte! Tai ne juokai, bra- 
cia! Visas Peterburgas nusi
gando. Ir kas čia nenusigąs
tų? juk nuo tokių didvyrių 
susirėmimo galėtų da Cars- 
kame Sele murai sudrebėti, 
o Mikė jau ir beto serga ner
vų liga... Taigi suskato visi 
činovninkai perkalbinėti tuos 
užsirustinuosius karžygius, 
na, ir iš teip baisaus debesio 
nebuvo nė lašo litaus.
Caras cenzūruoja dvasiškiją.

Peterburgas, 13 balandžio. 
Švenčiausis juodašimčių sino
das gavo nuo Mikės aštrų į- 
sakymą. uždraudžiantį mai
šyti į tikyjimiškus dalykus 
politiką. Tas įsakymas atsi
neša į visą dvasiškiją, prade
dant nuo arcivyskupo. o bai
giant ant paprasto poppalai- 
kio. Dabar tas juodašimtiš- 
kiausis sinodas turės žiūrėti, 
kad laike pamaldų už caro 
sveikatą ar .,dūšią“ (jeigu 
pamaldos laikomos už miru
sius carus) apie politiką po
pas nė išsižiotų. Kodėl Mi
kei užėjo tokis ūpas, tai sun
ku įspėti.

Nubaudė kalėjimo vir
šininką.

Už pasisavinimą pinigų iš 
kalėjimo žinybos, buvusįjį 
Valko apskričio viršininką 
Grinevskį, teismas pasmerkė 
metams ir 4 m nesiams ka- 

j lėti ir atimti iš jo 2 382 rub. 
83 kap.

Nupuolė orlaivis.
Sosnovicuose iš kovo 18 į 

19 dieną nakties metu nukri
to iš oro pagedęs lėktuvas su 
dviem lakėjais iš Vokietijos. 
Abudu lėkėju smarkiai susi
kūlė-

Reakcijos darbai.
Anot latvių laikraščių, 

Odesos latvių draugijos butą 
valdžia esanti šiomis dieno
mis uždariusi Kaip žinome, 
Odesoj latviai laikė nusisam 
dę butą susirikimui iš drau
gės su lietuviais. Taigi, jei 
latvių butą uždarė, podrau- 
gei uždarė ir lietuvių. 
Odesos pajūryje neseniai iš- 

lios senovės gyvulio 
mamuto griaučius.

Ir vėl vienu mažiau, 
i Caricino stotyje tualeto kam
baryje rado is nakties negy
vai peiliais subadytą stoties 
žandarą.

vuvcvo P«JU>?JV <w

kasė gilios senovės gyvulio

Dėlei Roosevelto suėmė įta
riamąjį anarchistą.

Geneva, Šveicarija. — Ba
landžio 16 d. čia tapo suim
tas anarchistas, kuris, kaip 
policija spėja, yra sąnariu ži
nomos Amerikoj juodrankių 
draugijos ir buvo pasirengęs 
važiuot į Veneciją, kur keti
no būti Rooseveltas. Kada 
jį suėmė, pas jį daug atrasta 
telegramų iš Amerikos.

Nejaugi Amerikos anar
chistai negalėtų prieiti prie 
Roosevelto čia ant vietos, jei- 

j gu jiems teip jau reikėtų, kad 
važiuoja net į Veneciją? (’ia 
matyt vien tik rekliama, o 
daugiau nieko. Rooseveltas 
pasakė Egipte prakalbą — 
buvo pilni laikraščiai. Roo
seveltas buvo Romoj ir ne
pamatė popiežiaus — vėl pil
ni laikraščiai apie Roosevel
tą. Na, o dabar jau nėra 
ko, tai atsirado anarchistai — 
ir vėl apie Rooseveltą rašo — 
ir vėl triukšmas!

Triukšmingas užuojautos 
streikas.

Marseilles, Francuzija.— 
Riaušės ir susirėmimai tarpe 
žandarmerijos ir streikuojan
čių darbininkų pripildė be
veik visus miesto ligonbučius 
sužeistais. Kepėjai išėjo ant 
streiko, bet valdžia jų vieton 
pastatė atsargos karei vi jos 
kepėjus. Daugelis tramvajų 
darbininkų apleido darbą, 
nors organizacijų vadovai bu
vo priešingi streikui. Iš viso 

i čia streikuoja 20,000 darbi
ninkų. Šitas streikas išsiver- 

1 žė vien tik dėl to. kad išreikš
ti užuojautą streikuojantiems 
jurininkams.

Dievobaimingas autorius 
plėšikas.

Berlynas—.Herr C. May, 
garsus iš labdaringų darbų 
milijonierius ir plačiai Vokie
tijoj žinomas kaipo autorius 
i daugelio dievobaimingų kny
gų, pereitoj sąvaitėj stojo j 
prisaikintujų teismą (Grand 
jury) už daugelį kriminališ- 
kų prasižengimu pietinės 
Saksonijos kalnuose, kur 40 
metų atgal jis buvo plėšikų 
gaujos vadu. May teisme 
apalpo i tapo pastatytas po j 
gera priežiūra, kad nenusižu- 
dytų. Jis turi jau 70 metų 
amžiaus.

Popiežius keršyja.
Roma —Popiežius išbraukė 

visus amerikonus, kurie pir
ma buvo užrašyti kandida
tais į kardinolus. Tarp iš
brauktų randasi NewYorko, 
Chicagos ir Orleano arcivys- 
kupai. ’ Popiežiaus valdžios 
pranešimas tą žinią patvirti
na, bet nenurodo jokių prie
žasčių, dėl kurių amerikonai 
tapo išbraukti. Nėra abejo
nės, kad ,,bažnyčios galva ' 
pasiryžo amerikonams ker
šyt už jų nenuolankumą.

Teisme pasikėsinimas.
Paryžius.—Balandžio 13 d. 

buvo teisiamas čionai įtaria
mas anarchistas, kurį teismo 
pirmininkas pasmerkė 1 me
tams kalėjimam

tas išgirdęs teisėjo ištarmę, 
išsitraukė revolverį ir davė 
keturius šuvius į jį, vienok 

j nė vieno nepataikė.
Dvasios liepė užmušti mi- 

nisterų pirmininką.
Saint Etienne, Francuzija. 

Policija suėmė čia tūlą Dup- 
lanilių, kuris būtinai norėjo 
įsigauti į tą viešbutį, kur ap
sistojo ministerių pirminin
kas Briand .. Pradėjus poli
cijai jį kamantinėt, jis pasa
kė, kad dvasios jam liepė už
mušti Briandą ir jis norįs iš
pildyti jų prisakymą. Pas jį 
rado revolverį ir ilgą peilį.

Paleido parlamentą.
Madrid, Išpanija.—Kara

lius Alfonsas liepę paleisti 
parlamentą. Nauji rinkimai 
atsibus gegužės mėnesyj, o 
birželio 15 d. atsidarys posė
džiai naujam parlamente.

Orlaivis nupuolė—keturi 
užsimušė.

Bitterf eld. Vokietija.—Ne
toli kaimo Reichensachsen 
nupuolė orlaivis ir keturi or- 
laivininkai užsimušė ant vie
tos.
Ekspliodavo 130 tonų dina

mito.
Tokio, Japonija.—Iš Kobe 

čionai praneša, kad ant laivo 
tenai ekspliodavo 130 tonų 
(tonas=2000 svarų) dinami
to. Netoli stovėjusios trio- 
bos likos sugriautos, paga
dinta keletas laivų ir sužeis
ta labai daug žmonių. Ke
lios dienos atgal irgi panaši 
ekspliozija atsitiko.

Orlaivis neš 35 žmones.
Parvžius.—Da pirmą kart' 

pasisekė reporteriams išgau
ti visas smulkmenas apie sta- 

I tomąjį milžinišką orlaivį, ku- 
: ris neužilgo bus gatavas ir 
' leisis iš Paryžiaus į Londoną. 
Į tą kelionę orlaivis paims 20 

'pasažierių du styrininku, du 
mechaniku, 700 svarų kuro 
ir 440 balasto. Bet reikale 

į orlaivis galęsiąs nešti 35 
i žmones.

Susektas vagių trustas.
Berlynas.—Tapo susektas 

vagių trustas, kuris bėgyje 
keliu metų apvogė įvairių pa

keleivių ant milijono dolerių 
suviršum. Daug nužvelgti- 
nų ypatų jau suimta. Išsi
aiškino, kad tai buvo tikra 
organizacija, vedama pagal 
naujausią vaizbos metodą ir 
mokėdavo metinį dividendą 
sąnariams. Pirmininku bu
vo tūlas kaminkretis Berly
ne ir iš ten vedė visą “biz
nį”. Kaip likšiol susekta,tai 

I prie tos organizacijos prigu
lėjo 30 narių.

Ispanijos sosto Įpėdinis 
sveikas.

Madrid. Ispanija.— Tūlas 
laikas atgal pasklido Ameri
kos laikraštijoj žinia, buk 
pirmas karaliaus sūnūs esąs 

I kurčias ir todėl negali būti 
sosto įpėdiniu. Dabar-gi o- 
ficijališkai praneša, jog tai 
buvęs grynas išmislas, nes 
karaliaus sūnūs visai nėra 
kurčias ir todėl pasilieka sos-1 
to įpėdiniu.
Paliuosavo 280 pakvaišėlių.

Pešta, Čekija. —Du šimtai 
aštuonesdešimts pakvaišėlių 
tapo paleista iš visuomenės 
prieglaudos namų dėlto, kad 
nebuvo iš ko užlaikyt tiek 

Apkaltin- žmonių.
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Philadelphijos streikas pa
sibaigė.

Philadelphija, Pa.—Komi
tetas susidedantis iš 19 strei
kuojančių darbininkų atsto
vų nutarė pereitoj sąvaitėj 
priimti kompanijos propozi
ciją grįžti prie darbo. Susi
taikymo išlygos da nežino
mos; vienok girdėt, jog kom
panija sutinka prisiimti visus 
darbininkus atgal ir užtik
rinti kiekvienam $2 ant die
nos algos, kol visiems bus 
paskirti reguliariški kursai.

Keturi tūkstančiai darbi
ninkų, kurie išstreikavo jau 
du mėnesiu, balandžio 20 d. 
nutarė grįžti prie darbo. 
Nuostolių streikas padarė, 
kaip laikraščiai skelbia, 12 
milijonų ir 200 tūkstančių 
dolerių. Daugiausiai nuken
tėjo Philadelphijos pramonė. 
Darbininkams streikas pre
kiavo apie $3,000,000, pri- 
skaitant ir tuos, kurie strei
kavo tik dėl užuojautos.

Kompanijos nuostoliai sie
kia pusantro milijono dole
rių.
$40.00 už perdurimą šono.

Newton Lower Falls, Mass. 
—Vietinis apskričio teismas 
pripažino kaltu Stanislovą 
Paniškevičių, kuris pereitoj 
subatoj grįždamas namo ka
re perdūrė žmogui šoną. Lai
ke tos tragedijos kare buvo 
tik du vyrai, o Paniškevičius 
trečias. Buvo jau vėlus lai
kas ir visi trįs buvo išsigėrę. 
Paniškevičius užmokėjo $40 
baudos.

Sufražistės išgązdino 
kongresą.

Washington, D.C.—Balan
džio 18 d. persigando visas 
kongresas, kada keliasde-1 
šimts automobilių privažiavo; 
prie Baltojo Namo ir kiek
vienas automobilius pripildy
tas “dailiosios lyties” karai- 
vėmis. Buvo tai sufražistės, | 
kurios atvažiavo kaipo dele- i 
gatės, nuo kiekvienos valsti
jos ir teritorijos atskiriame 
automobiliuje, su nepapras
ta peticija, turinčia 250.000' 
suviršum parašų ir reikalau
jančia, kad prie konstitucijos 
butų pridėtas pataisymas, 
duodantis tiesas moterims 
balsuoti.

Peticija tapo priimta ir 
tuojaus, akyvaizdoje visų de
legačių. įmesta į gurbą O 
senatorius La Follete pasa
kė: “Aš tikiu, jog ateis to
kie laikai, kad inteligentiš
koji visuomenė šios šalies ne
matys reikalo daryti pana
šios peticijos ir reikalauti ly
gių tiesų, nes persitikrins, 
jog šioj šalyj visi yra lygus”.

Suvažinėjo automobilių.
Meriden, Conn.—New Ha- 

veno traukinis pervažiavo ne
toli nuo čia automobilių. Vie
na motei is užmušta, o kita 
su vyru sunkiai sužeista.

Degtine su nuodais.
Wasterly. R. I. — Staiga 

mirčia j^asimirė čia jau vie
nuoliktas žmogus. Tas už-

H
l.
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interesavo valdžią ir, pradė
jus tirinėti, išsiaiškino, jog 
tai nuo degtinės, maišytos 
su mediniu alkoholium. Kas 
tokios degtinės išgėrė, tas 
mirė baisiausiose kančiose, 
nieko nepagelbėjo visos dak
tarų pastangos atgaivinti. 
Valdžia jau jieško tos deg
tinės fabrikantų.
$5,000,000 statymui naujos 

fabrikos.
Pittsburg, Pa.—American 

Sheet and Tin Plate Co. pa
darė kontraktą statyti nau
ją geležinę fabriką Gary, 
Ind., kur reikės tūkstančių 
darbininkų. Pastatymas lė- 
šuos 5 milijonus dolerių.

Audra.
Ne\v Orieans, La.—Ateina 

žinios, jog pietuose pereitoj 
sąvait j siautė baisi audra, 
kuri perėjo per penkias vals
tijas, palikdama tik griuvė
sius pankui save. Nuosto
liai da neapskaitliuoti, bet 
jie pasieks milijonus dolerių. 
Žmonių teipgi daug pražuvo.

Įnamio tiesos.
Chicago. III.—Tūlas C. H. 

Hutchins, namų savininkas, 
uždraudė įnamiui Sunshine’- 
ui smarkiai trankyti durimis 
ir priminėt jo pačiai per prie
šakines duris visokius siun
tinius. Sunshine neklausė ir 
dalykas atsidūrė į teismą. 
Teisėjas vienok bylą atmetė, 
paaiškindamas, jog jis turi 
svarbesnių reikalų, ir liepė 
namų savininkui apmokėti 
visas lėšas už bylos užvedi
mą.

Keistas atsitikimas.
Chicago, III. Pereitoj są

vaitėj prie Indiana avė. ir 24 
gatvės tūlos J. Knight na
muose užgimė gaisras. Pa
ti Knight buvo suraišiota 
juostomis iš suplėšytos pa- 

i klodės. Ji tvirtina, buk tai 
koks nepažįstamas vyras ją 

i surišo ir, apstatęs rakandais 
lovą, kad ji nenusiristų, pa
dėjo ugnį. Vienok policija 
jai netiki, nes tai moteriškė 
žinoma visokiais prasižengi
mais ir net dabar ji tapo a- 
reštuota už povogimą pas 
vieną daktarą sidabrinių 
daiktų.

Gaisras sunaikino kalėjimą.
New Haven, Conn.—Ba

landžio 13 d. pavietiniam ka
lėjime užgimė gaisras. Šeši 
ugniagesiai pražuvo liepsno
se, kol išgelbėta 300 kalinių, 
tame skaitliuje 75 moterįs. 
Kaliniai tikėjosi, kad gy
viems reikės savo celėse iš
kepti, nes geležinės duris už
rakintos, o čia ugnis aplin
kui jau ūžia; ypač neišveng- 
tina mirtis gięsė moterių 
skyriui, vienok pribuvę ug
niagesiai išnešė jas per liep
snas. Kalėjimas tapo visiš
kai sunaikintas. Apie 50 ka
linių pabėgo.

Užgriuvo 200 kalnakasių.
Vashington, Pa.— 

Dvi myli atstu nuo čia, Jong- 
hiogneny <fc Onio Coal Co. 
kasykloj atsitiko ekspliozija 
ir užgriuvo sujudinta žemė. 
200 darbininkų tapo atskir
tais nuo svieto, vienok, apart 
10 sužeistų .visus išgelbėta. 
Netrukus užsidegė visa ka
sykla.



KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Viaikio su Tėvu.

— Maike, aš girdėjau, kad; 
Amerika ruošias jau į karę. 
Ar tas teisybė?

— Iš kur čia gali būt karė, 
kad kiekam nesinori muštis.

— Tas man patinka, vaike. 
Aš irgi karės bijau. Atsime
nu da turkų su maskoliais 
karę,—tegul Dievas myli! Aš j 
dirbau virtuvėj, muštis ma-: 
ne neleido, sako, netikęs esi! | 
Košę, būdavo, maišai žmo
gus ir visas drebi, kad ne
gautum į pakaušį. Juokų te-i 
nai nėra. Ant karės, vaike, 
teip: sėdi, žmogus, ir nepa- 
mislyji, kad čia tave gali kas 
užmušti, o tuom tarpu bom- ■ 
ba tau po nosia pūkšt—ir tu 
lavonas. Japonų su rusais ka
rėj man neteko būt, aš jau 
Amerikoj buvau, bet kas bu
vo, tai sako, kad tenai da 
baisiau buvę—miegant žmo
gų užmušdavo!

— Perdedi, tėve! Nors iš-
tikrujų karės yra neapsako
mo žiaurumo paveikslas, bet, 
kareiviams, pas kuriuos už
mušti visi žmoniški jausmai, 
o išvystytas žiaurumas, tokia 
skerdynė nė kiek ne baisi.: 
Mirt, ar kitą užmušt jiems nus metus, o kas mokinas tik 
vis viena. Jeigu kareivis tu- dėl sužinojimo, tai išmoksta 
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nebijo, nes jis žino, kad jis Į 
gali kitą nužudyt, o tas jam 
padaro tokį smagumą,kad jis 
nepaiso nė apie savo gyvas
tį.

— Neteisvbė, Maike. aš7 

baisiai bijojau mirt. Nuolat, 
būdavo, drebu.

— Tu nebuvai kareivis.
— Kaip tai ne? Uš ką tu 

mane laikai? Turėjau mun- 
dierių su raudonais antpe
čiais ir tokią pat kepurę su 
žvaigžde.
—Kas tik tarnauja kariume

nė j, tas turi nešiot ir jos u- 
niformą, bet ji dar nereiškia 
ištvirkimo.

— Gerai, vaike, tas reiš
kia, jog ir aš nebuvau iš
tvirkęs.

— Bet tas ir daugiau reiš
kia.

— Oką?
— Jei nepyksi, tai pasaky

siu.
— Sakyk, už teisybę aš nie

kad nepykstu.
— Tas reiškia, kad tu esi 

nerangus, netikęs prie gink
lo. Jie matė, kad tu negalė
si nunešti turkui galvą, todėl 
pastatė prie košės virimo, o 
tavo vietą užėmė vikresnis.

— Užteks jau to. Užves
tom, Maike, kitokią kalbą.

— O ką, jau nepatiko? Ma
tai, tėve, kaip greit tu įsižei
dei. Aš tau pasakiau teisy
bę, o tu jau nenori ir kalbėt 
apie tai. Jeigu aš apie tave 
išsireiškiu gerai, tai tu net 
paaugi iš džiaugsmo, o nu
peikiu—da mažesnis palieki. 
Teip yra su visais, tėve, visi 
yra savmyliais. Bet teip netu
rėtų būti. Tu turėtum būt dė
kingas, jeigu aš nurodynė- 
ju tavo ydas, nes žinodamas, 
kad jos yra negeros, gali jų 
išvengti, o jei tau niekas jų 
nenurodys, jos pas tave pasi
liks ant visados. Teip, tėve: 
žmonijos tobulumas priklau
so nuo mus pačių; nurodinė
tom kitiems jų klaidas, te
gul jie pataiso jas, o j™ 
mums nurodys kiti, bukim

— Bet pasakyk, vaike, ar- Dievu,į kurį ir dabar keli mi
gi tai mano kaltė, kad aš esuflijonai žmonių tiki, 
nerangus? Ir pasakyk, kaip 
man tą ydą prašalint? Aš 
tuojaus pasinaudosiu tavo 
patarimu.

— Tokią ydą atitaisyti ne
lengva, tėve, bet nereikia 
pikti, jeigu kas pasako, kad 
tu esi nerangus. Tu tokis 
jau esi ir visi tai mato, jeigu 
tu pykši, tai daugiau tave 

į erzins. Žinoma, protingas
žmogus iš to nesijuoks, bet 
žinai, tėve, kad protingų pa
saulyj labai mažai randasi.

— Na, o kaip tu apie ma
ne mislyji, ar aš protingas, 
ar ne?

— Apie tai pamislyk pats, 
: tėve.

— Gerai,vaike,einu mįslyt.

Filozofija

Filozofijos mokslas suside- 
| da iš daugelio skyrių. Kiek- 
: vienas skyrius turi tam tik
rą vardą. Filozofijos moks
las apie Dievą ir religiją va
dinas t e o 1 i o g i j a; apie 
medegą — fizika, apie 
žmogaus sielą, — psi
chologija, ir teip to
liaus. Teoliogijos mokslas 
yra neilgas; įstojus į univer
sitetą galima išmokti per 3 
mėnesius. Suprantama, jei
gu kas mokinasi ant kunigo 

1 seminarijoje tai užima keliatą 
metu, nes jie mokinas ne vien 
tik dėl sužinojimo, bet dėl 
išsilavinimo, kaip mokinti ki
tus. Psychologijos mokslas v- 
ra labai puikus ir teip-pat ne- 

į ilgas, galima išmokti per vie

ri ginklą rankose, jis nieko psr 3 mėnesius.
Mokindamasis medicinos 

aš per vienos vasaros vakaci- 
ją (tris mėnesius) paėmiau 
Indianos Universitete teolio- 
gijos mokslą. To mokslo lek
cijoms pareikalavo vienos va
landos kasdieną ir 2-jų va
landų knygų skaitymui. Lek
cijos ir skaitymas pasirodė 
labai sunkus. Išpradžios mo
kina apie senovės dievus, ti
kėjimus :Brahmanizmą, Kon- 
fucijonizmą,Taknizmą, Bud- 
dhizmą ir t. t. Lekcijose pro
fesorius išguldinėja tu reli
gijų istoriją, ju išsiplėtojimą 
ir kokią naudą atnešė žmoni
jai. Paskui pradėjom mokin
tis apie musu krikščionišką 
tikėjimą. Profesorius ažduo- 
damas mums skaityti iš viso
kiu svietišku, bibliju ir kito
kiu knygų, pats išguldinėja 
visus sunkiausius tos jaunos 
religijos dalykus. Teipogi 
aiškina apie Christu.jo įpėdi
nius ir kitus šventuosius. Iš- 
guldinėjimas buvo labai įdo
mus ir bešališkas. Viena lek
cija buvo užduota išmokti 
apie švento Pranciškaus gy
venimą. Ant rytojaus,atsida
rius lekcijai, profesorius už
klausė keliu studentu apie to 
švento gyvenimą ir pasidaru- 
sias nuo kryžiaus žaizdas. 
Paskui paaiškino, kad tos 5 
žaizdos tikrai buvo gautos ir 
kad negalima buvo jas išgy
dyti. Bet tame nieko nėra į- 
stabaus. Šv. P. perdaug apie 
tai mįslydamas pats save už
hipnotizavo ir atsivėrė 5 žaiz
dos. Suprantama, kad šv. P. 
nežinoja. kas tai yra hipno
tizmas. Tas pasidarė nuo il
go varginimo smegenų ir 
nuolatinį mislyjimą apie 5 
žaizdas. Bet musu laikuose 
kiekvienoj laboratorijaj ga
lima padaryti visokias žaiz
das su pagelba hipnotizmo.

Vėliau mokinomės apie pa
skutinę ir naujausią Maho
meto religiją. Čionai kiek
vieną gali užinteresuoti, kas 

°, Jei perskaitys jo gyvenimą, kad 
uTui S ir klauski™ Mahometas,budamasprastu, 
ar nesimato pas mus ju da nemokytu žmogeliu, per sa- 
daugiau. T- -j _ _

Filozofijos apie žmogaus 
sielą,arba psychologijos, mo- 
kinausdu terminunu; 
paraiso 
mėnesius 
versitete.
pie atidą (attention) Indianos 
universitete buvo labai įdo
mus. Vienoje lekcijoje pro
fesorius atkreipė visų stu
dentų atidą paėmęs į kairią
ją ranką šunį, į dešinę re
volverį, sakydamas: „Vien
kart su mano iššovimu iš re
volverio, 
lubas. “ 
pasirodė, kad tas šuo išlėkė 
per lubas. Bet tame nebuvo 
nieko įstabaus. Kada jis at
kreipė musų atidą ir mintis 
į tą šovimo mementą, tai mu
sų smegenyse ir pasirodė to
kis paveikslas, o jis tuom 
tarpu numetė šunį žemyn.

Lekcijos apie vaidintuvę ir 
supratimą (imagination and 
idea) teipgi buvo labai inte
resingos. Vieną sykį profeso
rius liepė studentams užsi
merkti ir užsimerkusiems žiū
rėti į viršų ir klausė, ar męs 
matom didelį orlaivį lekian
tį ore? Paskui klausė, ar ma
tom, kad tas orlaivis užside
gęs puola žemyn? Ir daugu
mas iš musų persigando, pa
matę krintantį žemyn orlai
vį. Paskui liepė mums klau
sytis, sakydamas, buk tai 
gaudžia didelis varpas. Dau
gumas iš musų ir tai girdėjo. 
Suprantama, kad čia nieko 
panašaus nebuvo, bet kaip 
profesorius mums įsakė, teip 
vaidintuvėse įsivaidijo pa
veikslas orlaivio ir varpo 
gaudimas.

Toliaus mokinomės apie 
kūno pajautimus: girdėjimą, 
regėjimą, uostymą, dasilitė- 
jimą, karščio ir šalšio pajau- 

1 timus.
Vėliaus mokino apie mąsty- 

■ mą, supratimą, protavimą, 
atmintį ir kitus prigimtus 
žmogaus instinktus. Visus 
tuos pajautimus ir instinktus 
mokina sulyginti su žemesnių 
gyvūnų instinktais; žmogaus 
anatomiją, smegenis—suly
ginti su šunės, beždžionės ir 
kitų gyvūnų smegenimis. Žo
džiu sakant psychologijos 
mokslas yra žingeidus ir nau
dingas visiems, kas nori žinoti 
apie gyvasties veiksnius ir 

j skirtumą tarp žmogaus gy
vasties ir gyvasties gyvūnų. 

lgn. Stankus, S. J/

Delei 13 to Suv. Vai. 
Gyventoju suraszo.

_____

Val-
Universitete ir 3 

Indianos Uni- 
Išguldinėjimas a-

šis šuo išlėks per 
Ir ištikrujų mums

žinosim, kiek lietuvių yra 
Amerikoj.

Jeigu visi lietuviai lietu
viais pasiduos, tai iš šių me
tų surašo męs dažinosime ne
tik kiek lietuvių yra S. V., 
bet teipgi žinosime, kiek vy
rų ir kiek moterių ir kokio 
amžiaus. Dažinosim kiek ve
dusių, kiek pavienių, kiek 
našlių ir kiek persiskirusių 
poru; dažinosime kiek vaikų 
ir koks nuošimtis mokyklose. 
Dažinosime kiek darbdavių, 
darbininkų ir bedarbių; daži
nosime kiek moka skaityt, 

■ turi savo namus ir farmas, 
o kiek lietuvių randas moka.

Kad tai dažinot, balandžio 
• mėnesio pabaigoj į kiekvienus 

namus ateis žmogus nuo val
džios pasiųstas ir klaus:
1. —Kaip tavo vardas?
2. — Kiek metų turi?
3. —Ar vedęs, ir kelintą 
tą esi vedęs; ar našlys, ar per- 
siskyręs su pačia,ar pavienis?
4. — Kiek metų gyveni 
paskutine pačia?
5. — Kiek vaikų turėjot?
6. — Kiek vaikų mirė?
7. — Kur esi gimęs?
8. 9.— Kur tavo tėvas ir mo
tina yra gimę?
10. — Kokiuose metuose at
važiavai į Ameriką?
11. — Ar turi Amerikoniškas 
pilnas popieras, ar tik pir
mas, ar jokių neturi?
12. — Ar kalbi angliškai?
13. — Kokioj dirbtuvėj dirbi?
14. — Kokį darbą dirbi?
15. — Ar buvai be darbo 15 
-toj Balandžio (surašo die
noj)?
16. — Kiek sanvaičių buvai 
be darbo per ištisus 1909 m?
17. — Ar dirbi už algą; ar 
samdai kitus pas save dirbt; 
ar dirbi tik pats sau?
18.19.— Ar moki skaityt ir 
rašyt ir kokiuose kalbuose?
20. — Ar lankei mokyklą po 
rugsėjo 1-mai 1909 m?
21. — Ar gyveni savam na
me? Ar samdai?
22. — Ar turi skolos ant savo 
namų?
23. — Ar turi savus farmą ar
ba namus?
24. — Ar dalyvavai karėj 
1864 m?
25. — Ar esi neregys?
26. — Ar esi kurčias ar neby
lys?

Ant šitų visų klausimų 
kiekvienas privalo teisingai 
atsakyti. Jeigu gi sakytų ne
teisybę, arba neatsakytų vi
siškai ant virš minėtų klausi
mų, tai užsitrauks ant savęs 
S. V. teismą ir bausmę (skai
tyk teisykles Direktoriaus D. 
E. Durand „Lietuvos“ nu
meryj 12-tam).

Persitikrinimui, kad jūsų 
teisingi atsakymai nebus pa
naudojami ypatiškiems rei
kalams ir kad neįžeis jūsų 
gerovės ir kad statistika nie
ko bendro neturi su taksais, 
kariumene, ateivyste, mo
kyklos lankymu ir kitais 
klausimais, buvo apskelbtas 
tam tikras S. V. prezidento 
Tafto pranešimas, kuris til
po „Keleivio“ 13-me nume- 
ryj-

Lietuviams šiam surašo lai
ke turi rūpėti, kad visi Lie
tuviai Lietuviais užsirašytų, 
idant įgyt sau atskirą rubri
ką ir ateityj.

Surašynėjimas prasidės 15 
■-tą balandžio ir miestuose 
turinčiuose virš 5,000 gyven
tojų trauksis ne ilgiaus, kaip 
dvi sąvaiti, o sodžiuose ir 
mažuose miesteliuose turi 
būt užbaigta iki 15-tai gegu
žės.

Pirma, negu surašinėtojai 
ateis į namus, gausit tam 
tikrą popieriaus lakštą su 
klausimais ir ten bus vieta 
atsakymams. Yra pageidau
jama, kad kiekvienas turėtų 
surašęs atsakymus ant virš

kar-

su

Pereituose metuose kun. 
Žilinskas sumanė suskaityt, 
kiek Lietuvių yra Amerikoj. 
„Lietuva“ tam tyčia net ir 
žmogų paskyrė skaitlines su
tvarkyt, o Gabrys net ir 
rankvedį parašė, kaip statis
tikos turi būt tvarkomos. 
Bet kas iš to išėjo?...—Nie
kas. Nes kas galėjo surašy
ti ir suskaityti Lietuvius, iš
sisklaidžiusius po Colorado, 
Arizona, Kalifornija ir kitas 
tolimas valstijas S. V.? Kas 
suskaitys tuos pavienius gy
ventojus ir darbinikus ant 
farmų? O tokių yra nemažai.

Taigi šiemet S. V. valdžia 
šį darbą atliks, nes darys vi
sų gyventojų surašą.

Kitais metais, kada surašąs 
S. V. gyventojų buvo daro
mas, lietuviai buvo užrašo
mi maskoliais arba vokie
čiais, šiemet gi, pasidarba
vus ?chicagiečiams, gauta iš 
Washingtono paliepimas,kad 
lietuviai ir butų užrašomi lie
tuviais.

Todėl dabar mums reikia 
tik pasistengti, kad lietuviai 
lietuviais ir pasiduotų sura- minėtų klausimų, ir palikti

Atsiliepimas 
už draugę.

Tūlas P. M. 12-tame num. 
,,Kataliko“ apšmeižė miru
sią Oną Baronaičiutę, buk ji 
„nesidarbavo tautos labui, 
tik laisvomanybėj ir socija- 
lizmui, kam pašventus savo 

; spėkas papildė savžudystę“. 
Bet—gi męs visi žinom Oną 
Baronaičiutę, matėm jos ge
rus darbus ir girdėjom žo
džius, kurie da tebeskamba 
nevieno ausyse, ypač moterų 
kurias ji‘teip karštai žadino 
iš tautiško miego.

Toliaus P. M. sako: ,,na, 
koks gyvenimas tokia ir mir
tis. Bet negana to. Prieš 
nusižudysiant palikus testa
mentą, idant jos lavonas bu
tu krematorijoj sudegintas. 
Vietiniams laisvomaniams to 
tik ir reikėjo. Da visai ne
sustingusį lavoną nugabeno 

i į krematoriją ir viską palei
do su durnais....,,

O, didžią nuodėmę papildė 
laisvamaniai sudegindami 
krematorijoj Onos Baranai- 
čiutės lavoną ir dagi nesus
tingusį, kuriame, pagal P. 
M. supratimą, turėjo būt ir 
dūšia, kurią laisvomaniai 
teipgi turėjo sykiu su durnais 
„paleisti“. Bet nedrebėk, P. 
M. Dūšia nesudegė ir už ją 
gali sukalbėti,,amžiną atsil
sį“, jeigu esi doras katali
kas. Jeigu tikras katalikas 
esi, tai turi tikėt, kad susi
ras ir dūšia ir kūnas ir stos 
čielybėj valandoje paskuti
nio Dievo sūdo Juozapato pa
kalnėj, sykiu stos su tais 10 
milijonais dūšių, kurias tik
rai gyvomis kunigija sudegi
no per šventą inkviziciją. 
O savžudystė nėra teip baisi, 
kaip popiežiaus Bonifaco 
XIII inkvizicija, kurią popie- 

, žius Povilas V-tas (1605-1621 
m.) pavadino da įkvėpimu 

I dvasios šventos.
Taigi, jeigu tas butų pa

daryta pirm šimto metų, gal 
tad nevienam P. M. išrodytų 
keistai, nes tuomet lavoną be 
dūšios negalima buvo degin
ti, bet gyvą, su dūšia. To
kis deginimo būdas skaitėsi 
šventu darbu. Šiandien jau 
deginami tik lavonai. Tei
sybė, tamsuoliams tas išrodo 
labai keistai, bet praslinkus 
keliatui metų ir jie teip-pat 
darys, o palaidojimas į žemę 
pasiliks teip stebėtinų, kaip 

j dabar jums deginimas. La
vonui vistiek: ar žemėj puti, 
ar vandenyje mirkti, ar ug
nyje sudegti, bet reikia žiū
rėt, kaip geriau ir sveikiau 
gyviems.

P. M. sakai, kad ^numiru
sių nepridera peikti“, 
nok peiki, kur
„...koks gyvenimas, tokia 
ir mirtis“. Kodėl-gi nepa
sakei koks? Kokia mirtis? 
Ką ji nuskriaudė savo mir- 
čia? R, B.

I

o vie- 
sakai:

KORESPONDENCIJOS
So. Boston, Mass.

Korespondencijas-žinias ra- 
Į šyti, reikia irgi mokėti. Pas 
mus amerikiečius lietuvius 
da mažai yra žmonių, kurie 

(atsakakčiai parašytų žinias. 
Priežasčių, žinoma, daug; 
svarbiausia priežastis — ne
daug yra mokančių grama
tiškai rašyti. 0 antra gal bus 
ta, kad iki šiol už parašymą 
žinių rašytojai - korespon
dentai nieko negaudavo, gal 
todėl ir nesistengė gerai ra- 

i šyti. Bet dabar, po laikrašti
ninkų suvažiavimui, kaip ma
tyti iš paduotų laikraščiuose 
recenzijų, leidėjai turės bent 
po keliatą šiek-tiek apmoka
mų žinių ir šiaip rašytojų. 
Kad tas projektas įvyktų, 

šuose, nes kitaip ir vėl lietu- juos namie, o ypač tie,' kurie butų nebloga. Tuomet jau 
vius nriskaitvs Drie maskolių n^sitiki būt namieje dienos butų galima tikėtis, kad ir

vo gudrumą paliko kokiu tai .arba vokiečiu, ir vėl męs ne- laike. J. P. V ar kala. žinias pagerėtų ir laikraščiu

turinis paįvairėtų. Bet... 
kol kas, da tas klausimas lie
ka klasimu...

25 d. kovo, vietinė 60 kp. 
L. S. S. turėjo paskaitą-pre- 
lekciją. Ptelegentu buvo L. 
S. D. P. atstovas A. Bara
nauskas. Tema paskaitos — 
mokslo pamatas. Kai kurias 
mintis tos paskaitos aš čia 
paduosiu, gal bus kam žin
geidžios.

Mokslas — tai didžiausis 
ginklas; kas turi daugiau 
mokslo, tas turi, teip sakant, 
aštresnį ginklą. Kiek yra at
skirų šakų darbo, tiek yra 
atskirų šakų mokslo. Viena 
mokslo šaka yra didžiausia, 
tai ta, kuri remiasi gamtos 
pamatais. Dabartinėj surė
dymo sistemoj mokslas yra 
labai aprubežiuotas visokių 
žmonių ir valdžios. Žemdir
bystė irgi yra mokslas. Krikš
čionybė irgi yra mokslas, tik 
krikščioniško mokslo pamatu 
yra Dievas; buk tai viską, ką 
męs matome ir nematome, 
davė ir valdo Dievas. Krikš
čioniškasis mokslas seniau 
turėjo 40 evangelijų, bet su
važiavimas Nicejoj pripažino 
tiktai keturias, kurios ir iki 
dabar yra vartojamos. Pas 
krikščionis viskas gaunama 
su pagelba stebuklų, tokiu 
budu žmogui nereikia galvo
ti — aprubežiuoja protą. Se
niau krikščionių mokslas va
dinosi teoliogija, dabar pava
dinta — metafizika. Pas 
krikščionis visokie gamtos 
apsireiškimai buvo ir yra die
vais. Krikščionių mokslas 
aprubežiuoja, uždraudžia var
toti kokį nors kitą, svietišką 
mokslą. Kkikščionįs savo lai
ku padarė mums tiek nau
dos, kad paliuosavo nuo 
daugdievvbės, iš to žmonės 
ir pasinaudojo — pradėjo ty
rinėti gamtą. Kuomet žmo
gus yra materijališkai užga
nėdintas daugiau, tuomet 
pas jį mažinasi dievų galybė, 
nes pamato, kad jis pats ga
li viską sau padaryti be jo
kios pagelbos ir augštybių. 
Gyvenimas kas-kart parodo 
mums faktus ir dogmos nyks
ta. Pas kriščionis visas gy
venimas teip suraišiotas, kad 

1 nevalia nieko permainyti, to
dėl piniguočiai ir krikščiony
bė drūčiai laikosi išvien. 
Žmogus, pažinęs gamtos spė
kas, stengiasi kiek galėda
mas iš jų pasinauduoti. Tik
rasis mokslas nepripažįsta 
Dievo, nė dūšios. Tą viską 
pakeitė gamta — amžinas ju
dėjimas ir niekas nenykstan
tis. Todėl, dabar jau galima 
protauti ir tokiu budu pradė
ti gyventi labiau gamtiškai. 
Bet ar taip yra? Kai—kurie 
mokslo vyrai pasakoja, kad 
pirmiausiai protas viską pa
daro. o paskui tos teorijos 
gyveniman įvyksta. Męs su,
tuo nesutinkame. Męs sako-, gystės ir knygynas, iš kurio 
me, kad gyvenimas pats vis- galima pasirinkti visokių 
ką padaro, o teorijos vėliau pasiskaitymui, bet di-
gimsu žmogus yra dale-fe 
le gamtos, todėl ir tun ture-1 įias, girdi, socijalistai gali 
ti pilną tiesą gyventi, kaip skaityt, o geram katalikui
W • * « • W • * • • • . • < ' • • M

Lavvrence, Mass.
Lietuviu čia gyvena, sulyg 

kun. Juosaičio statistikos, 
3,500. Judėjimas tarp ju ne
paprastas. Nors girtis nepri
tinka, bet jeigu aš čia teisy
bę pasakysiu, tai meldžiu ne
palaikyti to už pasigirimą. 
Aš čia gyvenu vos tik antras 
mėnuo ir į tą trumpą laiką 
daug pamačiau tarp vietiniu 
gero. Draugijų iš viso yra 
10. Kas link apšvietos, tai 
daugiausiai darbuojasi Lie
tuvos Sunu D-tė ir LSS kuo
pelė. Rengiami teatrai, refe
ratai ir prakalbos. Nekartas 
pasitaikė susitikęs ant gat- 
vęs pažįstamą lietuvį užkai
tant, tai visuomet buvo at
sakymas: ,,Neturiu laiko. 
Skubinu prie užsiėmimo.“ — 
Vieni eina teatro mokintis, 
kiti —prie choro, treti—prie 
kooperacijos. Ypač atidos 
verta kooperacija. Ji susitvė
rė sausio mėnesyj š. m. ir a- 
tidarė valgomųjų daiktu 
krautuvę. Begyje dvieju mė
nesiu reikalas teip išsidirbo, 
kad vienos krautuvės buvo 
jau permažai — žmonės ne
sutilpo. Pradžiojo kovo ati
darėm antrą krautuvę, priė
mėm daugiau darbininku ir 
nupirkom kitą arklį. Teipo
gi negalima nepagirti musu 
ir moterų, kurios nė kiek ne
atsilieka nuo vyru- Ju yra 
dvi draugysti: šv.Onos ir šv. 
Elžbietos. Prie pirmutinės 
priguli daugiausiai jaunos 
merginos, iš kuriu susideda 
choras ir kurios lošia teatrus.

Kovo 20 d. šv. Elžbietos 
d-tė parengė prakalbvas, o 
kalbėt užkvietė K. Venciu, 
iš Haverhill, Msss. Svetainė 
buvo maža, bet ir ta pati ne
pilna. Priežastis neatsilanky
mo buvo tame, kad kalbėto
jas visiems žinomas žmogus, 
prakalbu niekur nelaikęs ir 
pats ant ju nevaikščiojęs.

Tai geras pavizdis: ren
giant prakalbas, kalbėtojus 
reikia kviesti gerus.

J. P. Vabalevičius.

Lawrence, Mass.
Šv. Onos moterų draugys

tė turėjo 2 d. Balandžio 5-tą 
metinį balių. Dr. Kudirkos 
orkestrai griežiant šokius, 
jaunuomenė smagiai pasilinks 
mino; apart šokiu buvo le- 
kiojanti pačta ir už daugiau
sia gautas pačtakortes ouvo 

į duodamos dovanos. Pirmuti
nę dovaną (žydintį vazoną) 
gavo E. Laboniutė. Antrą do
vaną (puikus artistiški mar
gučiai) gavo M. Bastonaičiu- 
tė. Trečią dovaną (juodilnv- 
čią) gavo A. Baronas.

Daugiausiai balių palinks- ' 
mino lietuviškas benas, už 
ką Šv. Onos d-tė dovanojo 

| jam gyvu gėlių bukėtą.
Publikos buvo pilna svetai

nė ir užsilaikė labai manda
giai, už ką reikią .,ištarti šir
dingą ačiū.

O. liama.avckune.

Leviston, Me.
Čia randasi kelios drau-

kiti ir visuokuomi lygiai nau
dotis.

Tai tiek ką aš patėmyjau 
minėtoj paskaitoj.

A. Z.

Ištikruju, nevienas pers
kaitęs šitą korespondenciją 
persitikrins, jog, kaip musu 
sądarbininkas sako, pas mus 
labai mažai yra mokančiu ko
respondencijas rašyti. Čia ap- 
rašysa sutrauktoj formoj vi
sa paskaita ir jus matot, 
kaip aiškiai perstatytas daly
kas. Kitose korespondencijo-
še irgi skaitot apie laikytas 
paskaitas, prakalbas ir 1.1., 
bet ten jus nieko nerasit žin- 
geidaus; korespondentas pa
sakoja, kiek pas juos yra lie
tuviu, kiek lenky. kiek drau
gysčių ir kiekvienoj kores
pondencijoj atsikartoja ta 
pati nuobodžiu litanija. Tai
gi tokie korespondentai tu
rėtu tai įsitėmyti ir rašyti 
tiktai kas atsitiko. Red.

jos netinka, nes gali da iš- 
proto išvesti (mat pas juos ir 
teip to proto mažai). Su laik
raščiais tei-pat: jeigu nori 
jiems perskaityt laikraštį,tai 
pirma turi prisirišt, nes ki- 
teip pabėgs. Pasiutusiai bi
jo bedieviais likti.

Bedievis-rnokytojas. 

Peabody,Ma ss.
Vietinė šv. Jurgio draugys

tė parengė prakalbas su aek- 
lemacijomis ir muzika. Kal
bėtoms užkvietė iš kitų mies
tų, bet pribuvo tik vienas 
Antonovas. Jo kalba patiko 
beveik visiems, tik keliatas 
buvo priešingu, bet tai ne
stebėtina, tie žmoneliai tam
sus ir prakalbų gal buvo ne
girdėję. Paskui ouvo dekle- 
macijos, deklemavo J. Šidliš- 
kiutė irE.Rutkevičiutė. Pra
kalbos ir deklemacijos nusi
sekė gerai, tik sumuzika ne
nusisekė, nes buvo kam gra- 
jit, tik nebuvo ant ko.

d. Barfaša^



K E L E I V I S.

Mintis apie kūdikiu 
auklėjimą.

Tąsa
---------o---------

Dabar palipysime draugijos laiptais 
kiek aukščiau ir pažiūrėsime į kapitalistų 
šeimyną. Paj ieškosime, gal būt ten rasi
me kokius prakilnesnius dalykus, prie ku
riu galėtu apsistoti musu žvilgis, nuvar
gintas skurdo ir kūdikiu darbo spėkų eks
ploatacijos. Bet ne. Kapitalistu šeimyniš
kas gyvenimas negali būti mums pavyz
džiu,nes pas juos nėra to, kas būtinai rei
kalingas naudingam draugijiniam gyveni
mui. Jie tik žino garbinti kapitalą, kaipo 
dievą ir ju idealas yra—pinigai. Aš neesu 
matęs, sako Engels, teip sudemoralizuo- 
tos luomos, galutinai sugadintos per įtek
mę egoizmo, kuri butu teip ištvirkusi, kaip 
Anglijos buržuazija. Ji gyvena tiktai dėl 
pinigu ir pas ją nėra nė biskučio žmonių 
meilės.

Toksai yra Engels‘o sprendimas, kas 
link Anglijos buržuazijos, nes tada, kada 
Engels rašė, Anglijos buržuazija buvo pa
čiam žydėjime.

Žinoma, ji yra visur vienokia, nėra 
geresnės, nė blogesnės ir pas ją męs nega
lime rasti doros principu, kuriuos reikia į- 
auklėti ateinančiai gentkartei. Pasirodo, 
kad būtinai reikia nuimti nuo šeimynos pe
čiu tą naštą, katros ji negal panešti. Abel- 
na žmonijos laimė priguli nuo ateinančios 
gentkartės ir ji bus tik tada prakilna, ka
da kūdikiai bus laisvai auklėjami tam tik
ru mokytu pedagogu, kurie yra susipaži
nę su gyvenimu ir kūdikiu psichologija.

Nors Goehtes pažvalgas pavadino u- 
topija, vienok mintis apie naują auklėji
mą nepranyko. 1866 m., tarptautiškam 
darbininku kongrese (Genzoj) tapo plačiai 
apkalbėta apie draugijinį auklėjimą ir 
vienbalsiai priimta šitokia rezoliucija: 
,,Kiekvienas kūdikis prie racijonališkos 
tvarkos, nuo devynių metu, privalo būti 
gamintojas darbininkas ir kad nė tėvams, 
nė darbdaviams nebūtu daleista išnaudot 
kūdikiu darbo spėkas. Darbas turi būt da- 
leistas tiktai toks, koks reikalingas ir nau
dingas prie auklėjimo, tai yra fiziškas spė
kų išlavinimas ir išmokinimas visokiu a- 
matų.“

Tokia tai tuomet tapo priimta darbi
ninkišku partijų idea. Vėliau pridėjo, kad 
reikalinga nuo pat mažumos pripratinti 
kūdikius prie bendro darbo, nes niekas 
teip nesuvienyja žmonių, kaip bendras 
darbas.

1889 m. Redenn įsteigė naują mokyk
lą ir mėgino įvykdinti tuos principus, apie 
kuriuos minėjome 1898 m., Vokietijoj įs
teigė tokią mokyklą d-ras Liks. Jis dapil- 
dė Redenno sistemą ir 1902 m. perstatė 
mokytoju kongrese gana geras pasekmes, 
kurias buvo atnešęs naujas ir laisvas auk
lėjimas. Ačiū protingam auklėjimui, kū
dikiai priprato prie švarumo ir pamylėjo 
darbą. Žinoma, kad tie, kurie geidžia pa
laikyti vergiją, kurie geidžia, kad darbo 
žmonės amžinai paliktu tamsybėj ir neži- 
nybėj, tie bando įkalbinėti, kad tada bu
siąs tiktai ištvirkimas, visai nenorėdami 
suprast, kad baisesnio ištvirkimo negal 
būti už dabartinį, kurį paskleidė kapita
lizmas su savo pasakų pedagogais....

Taigi musu pereiga yra išrauti tą iš
tvirkimo medį, kurį įsodino kapitalizmas, 
o į jo vietą įsodinti jaunutį, gražu medelį, 
—medelį teisybės, mokslo ir meilės.

Tegul kūdikiai pamyli ir pradeda 
gerbti darbo žmonių idealus, tos klesos 
idealus, prie kurios jie priguli ir kuriai 
priguli ateitis!

(Paimta is d-ro Konel'o raštu.) 
Barabožius.

na apleista; aš surandu vėl ramumą, pato
gumą ir linksmumą. Vėl kaip paukštis 
sau lakioju, kalbu, tylit! ir galvoju. Gam
tos aš maža dalelė,darželyj aš viena gėlelė, 
naudojuos iš visų gerybių: vargo, šalčio 
ir linksmybių. Visko reikia pamatyti ir 
kam norint pasakyti; tuomet imu popierė
lį, rašynėju po žodelį; čiaatrasit ir sunku
mą ir linksmybę ir ramumą — gamta ant 
žmogaus tur‘ galę, be jos nieks nieko ne
gali. Kad turėčiau aš galybę, prirašyčiau 
daug—daugybę, bet tuom tarpu nėra laiko, 
darbas mano nėr‘ be saiko. Aš dar kuo
met vėl rašysiu ir vargelius pasakysiu; jei 
turėsiu daug linksmybių, su jumis ir-gi pa- , 
sidalysiu. A. Ž.

DIALIOGAS.
I š a n g 1 i š k o.

Eiles prozoje.
Man štai rodos—viskas mano: laukai, 

upės, miškai, pievos; ten kur vaikai bandą 
gano: jura, kalnai ir ganevos. Aš valdo
nas, gamtos ponas; noriu geriu iš upelio; 
noriu —dainuoju dainelę; noriu išeinu ant 
kelio. Stoviu kur tarpe žmonelių- važiuo
ju sau ent rogelių; sėdžiu su gamtos die
vaite. gražia, patogia mergaite. Dainas 
visokias jai dainoaju, daug šiaip minčių 
pasakoju. Liuosas nuo visu sunkumu,pri
spaudimu, nesmagumu; tai sau vienas 
vaikštinėju, tai kur baliuj šokinėju. Mie
gu, valgau ir galvoju, rodos, nieko neat- 
boju; viskas mano, kas tik yra, niekad a- 
šaros nebyra. Tai svajoju kuogiliausiai, 
mintis renku kuoplačiausiai; žodžius sau 
vienas niūniuoju, tykiai sau vienas dai
nuoju. Bet visam kam būna laikas, tan
kiai noriu verkt, kaip vaikas. Tuomet 
bėgu jai sakyti, kad daugiau teip nedary
tų. Viskas gamtoje daleista, niekas nebu-

— Kokios tamista esi nuomuonės apie 
mėsinį streiką?—užklausė Raulas susitikęs 
Baltrų.

— Apie kokį streiką tamista kalbi? 
Kasgi streikuoja: karvės ar piemenis?— 
atsakė Baltrus.

— Ne, streikas prieš mėsą arba, teisin
giau sakant, prieš mėsos pabrangimą.

— Aš dar nepatėmyjau jokio pabran
gimo.

— Bepiga, kaip tamista nevedęs, — 
sako Raulas,—bet jei tamistai reikėtų kas 
sąvaitę apmokėt mėsininkui bilas už išim
tą mėsą šešiems — septyniems vaikams ir 
pačiai, tai tamista būtumei patėmyjęs,kad 
mėsa pakilo jau po velniais aukštai! Na, 
kaip jums rodos, kiek aš moku už round 
steaką?

— Round steaką?—atkartojo Baltrus. 
—Aš nežinau turbut dolerį.

— Aš nekalbu apie visą jautį, — atsi
liepė Raulas,— bet svaras kiek prekiuoja?

— Aš visuomet imu tik steaką. Aš 
nekuomet nereikalauju svaro steako arba 
round steako — steakas ir daugiau nieko?

— Męs nekalbam apie restauraciją— 
sako Raulas,-bet kiek tas prekiuoja imant 
pas mėsininką? Kaip tamistai regis? — 32 
centai svaras!

—Trisdešimts du centai—tas gana pi
giai!

—Pigiai!.. Tai yra pašėlimas, tai vis
kas, kuom tokį brangumą galima pavadin
ti. Dėl to ir streikas išsiplėtojo. Žmonės 
renkasi būriais ir tariasi mėsos tol noval- 
gyt, kol ji neatpigs.

— 0 kas bus, jeigu per tą laiką jie 
neteks apetito ant mėsos?—užklausė Balt
rus.

— Tuomi geriau! Tuomet vaikus mai
tinsime ropėmis.

— Bet jeigu visi išsižadės mėsos—pa- 
tėmyjo Baltrus — ir visi pamėgs ropes, ar 
neužkels tad daržovių trustas tokios pat 
kainos ant ropės, kaip dabar ant mėsos?

— Tuomet męs paliksime daržoves ir 
vėl grįžšime prie mėsos-paaiškino Raulas.

— Reiškia, pusę metų maitintis dar
žovėmis, o pusę—mėsa.

— Beveik, teip.
— Man rodos, tame bus neapsakomai 

daug vargo—sakė Baltrus. — Kodėl nepa
bandyti kokį mėnesį visai nieko nevalgyti? 
Tas ant syk nugązdintų abudu trustu, o 
tuomet atpigtų ir mėsa ir ropės nepa- 
brangtų.

— Nekalbėk tamista tokių niekų! — 
užprotestavo Raulas. — Čia ne juokų daly
kai. Žmonės jau nebeišmano, kaip iš die
nos uždarbio apmokėti už kambarį, paval
gyti ir apsirėdyti?

— 0 kam būtinai gyventi kambariuo
se? Ant atviro oro daug sveikiau ir nuo
mos niekam nereikia mokėt. Šalta? Gali- 
lima apsirėdyt tokiais kailiniais, kaip Dr. 
Cook.

— Liaukis, tamista!—Subarė Raulas 
ir parodė stovinčiam waiteriui du pirštu, 
kas reiškė: „da to paties“.

— Ne, ne, ne!—užginčyjo Baltrus.— 
Aš pritariu darbininkams, kuriem sunkiai 
prisieina kovoti už būvį, kada teip bran
gus pragyvenimas, bet mane ima juokai, 
kada tamista kalbi apie mėsinį streiką 
ir vienkart meti 25 centus už stiklą kokte- 
liaus. be kurio męs galim apsieiti.

— Gerai, bet atsilyginkim. 
Tuomet Baltrus įsikišo Raulo 25 cen

tus į kišenių.

Motiejui.
(Iš Puškino) 

Morfėjau. lig ryt‘ duok ramybę 
Kankinančiai mane meilei! 
Ateik, uždengk akių šviesybę, 
Palaimink svajoti saldžiai! 
Paslėpki nuo atminties liūdnos, 
Baisų sprendimą atskirties! 
Te niekad ni'šdils iš širdies 
Man žodžiai ir žvilgis mielos! 
Kadagi pranyks nakties tamsa 
Ir tu apleisi mano akis, 
O, kad lig bus naktis kita, 
Užmiršt meilę galėtų širdis!

P. Pasmyla.

Teismas. „ FžZ. Re
daktoriau* byla. Kovo 2 (15) 
d. Vilniaus Teismo Rūmai 
peržiurėjo buv. „Viln. Žin.“ 
redaktoriaus adv.Jono Vilei
šio opeliacijos skundą.—1908 
m. „Vii. Žinių“ No 59 buvo 
atspauzdinta korespondenci
ja iš Tauragnu, kur tarp ki
to ko pasakyta, jog kunigas 
Šnapštys kolioja, keikia žmo
nes už skaity mą pirmeivišku 
raštu, prikalbinėja su pir
meiviais jokiu ryšiu neturėti, 
kviečia skaityti „Vien.“, 
„SaltL irtt.. pataria palai
kyti dvarponius, neapkęsti 
žydu kaipo didžiausiu priešu 
ir tt. Ant galo dar buvo tok
sai atsišaukimas į ku. Šn.: 
„Dievo tarne! apmąstyk ką 
kalbi!! Ruoši tamsią minią 
prie baisaus juodašimtiško 
darbo!.. “

Kun. Šnapštys pasijuto už
gautu ta korespondencija, ir 
padavė Vilniaus prokurorui 
skundą, kad patrauktu Joną 
Vileišį į teismą. Savo skude 
kn. Šnapštys tarp kitoko teip 
sako: „Kiekvienas tos ko
respondencijos sakinys kve
pia baisia, mirtina neapykan
ta prieš kunigiją... Kaip re
daktorius, teip ir jo rašalinis 
draugas „Vyturėlis“ (kores
pondencijos autorius) sten
giasi su pagelba laikraščio 
„Viln.Žinios“ pakast (podor- 
vat) autoritetą, įtekmę kuni
gijos į liaudį, dargi sukelti 
(vraždebno nastroit) dabar 
tikinčias žmonių minias prieš 
kunigu luomą. .. matyti, jog 
akyse kaip redaktoriaus, teip 
<orespandento — pirmeivis 
tas,kas neapkenčia kunigijos, 
spiauja į ją, o kas kiek nors 
oaguodoja.—tas aršiausis at
žagareivis. .. Juk 4 minėti 
toresp. kunigai akyse redakr 
toriaus ir korespondento ver
ti beveik kartuvių. • • Išeina, 
<ad nuo priėmimo Lietuvoje 
krikščionybės Tauragnuose 
kunigai buvo tik juodašim
čiai ir, redaktoriui su kores
pondentu kaip ant pykčio, 
kn. Šnapštys toks pat... Ar
gi čia nematyti aiškaus tik
slo—sukurstyti žmones prieš 
kunigus ir prirengt kunigu 
jersekiojimą?!“ Paskui kun. 
Šnapštys „išrodęs“, kaip toj 
knygutėj užgauti, ir „tiky
biniai jausmai“, toliau sako: 
„Apart to, korespondenci
joj išeina eikšten dar viena 
„šviesi“ žymė pirmeiviško 
korespondento ir redakto
riaus, t. y. neapykanta dvar
poniu ir stengimasis sukelti 
prieš dvarponius valstiečius. 
Apie pasekmes gi tokiu dar
bu musu laikais nerėkia kal
bėti. Į mano lupas korespon
dentas deda žodžius ginimo 
dvarininku- žodžius įkalbinė
jimo žmonėms gpventi satai- 
koj su dvarininkais, gerbti 
ju rupesnius apie žmonių ge
rovę; o tie žodžiai ausyse ko
respondento ir redaktoriaus 
skamba pasibiaurėtinai, ne
švariai, kaipo „juodi“, neat
leistinai nuodėmingi. Taip! 
Matyti korespondentas ir re
daktorius nori iš kunigu lu
pu išgirsti priešingai,būtent: 
„Kelkisnuskriaustas valstie- 
ti-žmogau! Žiūrėk, dvarpo
niai valdo didelius žemės plo
tus, gyvena turtingai — eik, 
imk, piešk! Teip pagal mu
su pirmeivystės“ irtt.

Pagal šito tai skundo per
nai rugs.9 d. Vilniaus apskri
čio teismas buvo nuteisęs Jo
ną Vileišį 7 paroms arešto, 

i Darbar teismo Rūmuose ad
vokatas Tarchovskis prirodė 
iš laikraščiu kun. Šnapščio 
rašytus straipsnius, kur visai 
panašiai kalbėta, kaip apra
šyta toj kkrespondencijoj, 
kur žydams prikišama viso
kios nuodėmės, išvadinta jie 
„dielėmis“, išreikšta noras,

nuo 1040 rub.

kad jie „pasiretintų“. Dėl
to, anot adv. Tarchovskio, 
redaktorius ir ’galėjo pana
šiai atsišaukti į Dievo tar
ną.“

Ir teismo Rūmai apskričio 
teismo nutarimą atmainė ir 
Joną Vileišį išteisino.

Be reikalo tik ,,Šaltinis‘‘ 
su „Vienybe* * pirm laiko teip 
džiaugėsi...

Naudingos bežemiams ži
nios. Balandžio 2 d. šių me
tų Mariampolėje Taikos Tei
sėjų susivažiavimo bute par- 
siduos per licitacijaą šieu- 
kiai:

Naumiesčio pav. 1) Įpėdi
nių Vilkaičio, Žalvedenių sod. 
Liesnistvos valsčiaus, 122 
margai 105 prentai įpuote- 
kuotos žemės su triobėsiais; 
pradžia licitacijos nuo 4000 
rublių. 2) Įpėd. * Matulaičio 
Slabados sod. to paties vals
čiaus 43 margai 172 pr. su 
triobomis
3) Įpėd. Simelaičio. Viltra
kių sodž. 36 margai žemės su 
gyven. trioba; — nuo 620 r. 
ir 4) Mauzos, Usienių sodž. 
23 margai 285 pr. su triobo
mis nuo 442 r.

Vilkaviškio pav. 1) But- 
rimonaičio, Čyčkų sodžiaus, 
Alvito valsčiaus 9 margai su 
triobomis; nuo 175 rub. 2) 
Genricho Paramoniškių sod., 
Vilkaviškio valsčiaus 25 mar
gai su kalve;—nuo 500 rub.
3) Įpėd. Bartoškevičiaus, 
Graužinių sod., Vaitkabalių 
valsčiaus, 50 mar. 195 pr. su 
triobomis; — nuo 1600 rub.
4) Šlivinsko, Vartelių sod. to 
paties valse. 10 margų be 
triobų 180 rub. 5) Žemaičių, 
Šulų sodž. Bartininkų vals. 
20 margų su triobomis (yra 
ordinarija ir neišmokytos da- 
lįs)—300 rub. 6) Įp^d. Buro
kevičiaus, Trilaukio sod. Pa
jevonio vai 2 daržu—5 mar
gai;—nuo 300 rub. 7) Įpėd. 
Baltaičio, Daugelaičių sodž., 
Kybartų valsščiaus (prie sto
ties Virbalio) piečius—4 gy
ven. namai 2 tvartai — nuo 
2500 rublių ir 8) Puodžiuno, 
Karklupėnų sodž, Kaupiškių 
valse. — 10 margų be triobų 
—nuo 250 r.

Pirkėjai turi turėti tiesas 
oirkti valstietišką žemę.

Miku Dėdė.

„Šaltinio” redaktoriaus 
byla. Kovo 9 d. n. sk. Var- 
šavos Teismo Rūmai peržiu
rėjo „Šalt“ redaktoriaus 
<un. J. Vailokaičio ir kores
pondento Girniaus apilecijos 
skundą. J. Vailokaitis buvo 
nuteistas 150 r. užmokėti ar
ba mėnesį atsėdėti už at- 
spauzdinimą .. Šalt. ‘* No 31 — 
09 m- korespondencijos apie 
neteisingą mokesčių ėmimą 
nu Garlevos vartotojų drau
gijos, o J. Girnių už parašy
mą tos korespondencijos. 
Kaltininkai to neteisingo mo
kesčių ėmimo koresponden
cijoj menami buvo buk tar
naujantis Suvalkų mokesčių 
rūmuose du raštvedžiai žy
dai. Apeliacijos skundą (nu
baudimą) Teismo Rūmai a-; 
biem patvirtino.

Redakcijos atsakymai.
J. D u d u 1 i u i.— Mintis 

gera, bet nėra ritmo. L spau
dą netinka.

y. Ž v i n a k i a v i č i u i.- 
Apie Pensylvanijos angliaka
sių streiką buvo jau rašvta 
„Keleivyje“, o tamstos ko
respondencijoj nieko nėra 
naujo. Netilps.

Apgarsinimai.
PRAKALBOS! Lietuvių Ukesų Kliubo 
Atsibus nedėlioj. 17 d. balandžio (April),
š.m. po No.78 Lindenst., W.Lynn,Mass. 
Kalbės F. J. Bagočius. Prasidės 2 vai. 
PO Pietų.______________________

Surengtos Wėst Lynno

DRAUGYSTE
Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

4606 S. Paulina st.

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

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

Prot. rast. K. A. Cziapas,
4437 S. IVood st.

Turtų sekr. Leonjrinas Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

Kasierius. F. Jaugilis.

n i I II TU | Rengiamas \Vest 
Ii A I II 1^’ Lynno Lietuvių U- 

kęsu Kliubo. Atsi
bus 19<1. balandžio (April). 1910 m., ant 
svetainėsCOLUMBIA HALI., 10; Fede- 
ral sq., W. Lynn. Mass. Prasidės 2 vai. 
po pietų ir tranksis iki vėlai nakties, 
įžanga vyrui su motere 75c., meterei vie
nai 25c. kviečiame visus lietuvius ir lie 
tuvaites, kaip iš Lynno, teip ir iš aplin
kinių miestelių atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai. Gražiai pasilinksminsit ir jūsų 
centai ne nueis ant nieko, nes Kliubas 
ateityj žada turėti savo locną svetaing. 
Gėrimai ir užkandžiai bus geriausi.

Su guonone KOMITETAS.

PRANEŠIMAS
So. Bostono ‘‘Lietuvių Ukesų 

Kliubo” sąnariams.
Šiuomi pranešame, kad sekantis Kliu 

t>o susirinkimas atsibus nedėlioj, 17 ba 
landžio (April) 2 vai. po pietų, naujoj 
svetainėj po No 339 Broadway, S Boston. 
Teikitės visi nariai pribūti ant paskirto 
laiko. Su pagarba KOMITETAS.

I

Paj ieškojimai
Pajieškau savo tėvo Benuventuro Be- 

renio. Tūlas laikas atgal gyveno Eulish 
Lake, Ind., bet kur dabar—nežinau Jei
gu kas apie jį žino, tai meldžiu pranešti 
ant šio adreso:

W. Berenis,
23 E. Ashland st., Brockton, Mass.

i.

Telephone 762 So. Boston.

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

Valandos:
Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare.

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.

Pajieškau Barboros Ulčiukes, paei
na iš Kauno gub., Siaubų pavieto ir pa 
rapijos. Bertužių sodžiaus. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

Mr. Juozapas Varas,
6 Bolton place, Charlestown. Mass.

Pajieškau draugo Stanislovo ( Jaučiaus, 
paeina iš Kauno gub . Krakių parapijos. 
Aukštoliukų sodžiaus. Trjs metai kaip 
atvažiavo iš Škotijos. Turiu svarbų rei
kalą: jis pats ar kas kitas teiksis pra
nešti šiuo adresu:

Stanislovas Urbanavičius.
:6 Daniels st„ Salėm. Mass.

Pajieškau draugo M ikolo Būt kaus, pa 
eina iš Kauno gub.. Betigalos parapijos. 
Jakaičių kaimo. Yra jo sesuo pas ma
ne, todėl meldžiu jo paties arba kas apie 
jį žino, pranešti man šiuo adresu:

Martinas Jagiela.
222 Greenr dge st., Scranton. Pa.

H
•t
•E: įį

Reikalingas Kriaučius
Darbas ant visados. Mokantis kriau

čių darba tegul atsišaukia šiuo adresu:
‘ E. (i. KLIMAS, 15

155 Millbury st., Worceeter, Mass.

f

LAIVAKORTES
Parduodam 

ten ir atgal į 
visas dalis 
svieto. Se 
kautis laivas 
išeis į Roter- 

!/ damą 16 Ba
landžio. Pre- 
kiuoja $28.00 
per vandenį.

Mgs vedam 
teisingą biznį. Moredami ką nors sužino
ti. kreipkitės pas

RUSSIAN AMERICAN BUREAU
56 Fifth avenue, CHICAGO, ILL.

iDMelis Teatras!;
% ■■■■ ..... %. ’ ---------------------------------------------- -------------------------
T Atsibus subatoj, | 6 balandžio (April) 1910 m. 3) 

I W DAHLGREN HALL, * 
Ant kampo E ir Silver sts, SO- BOSTON. ¥ 

g BUS PERSTATYTA 5-se AKTUOSE TRAGEDIJA 

| AIINDAIIGIS | 
Prasidės 8 vai. vakare.

Tas veikalas paimtas iš tų laikų, kada lietuviai bu- 
vo da stabmeldžiais, o krikščionys buvo jau pradėję 
juos krikštyt. Kiekvienas lietuvis turėtų žinoti, kaip 
męs iš „pagonų’’ palikom katalikais ir kiek pertai iš- 
siliejo iš abiejų pusių kraujo. Lietuviai tuomet buvo 
galingi ir todėl kova su jais buvo sunki ir traukėsi apie 
200 metų. Toj kovoj daugiausiai atsižymėjo lietuvių 
kunigaikštis Mindaugis ir dėlto jo vardu tapo pava- 
dintas šis veikalas.

Vietiniai ir ąplinkiniai lietuviai atsimena, kaip gra- 
♦ji žus ir įspndingi buvo pirmesni ‘ ‘Žaibo’’ perstatymai, 

‘Živilė’’,“Keistutis’’,“IšgriovimasKauno Pilies”, 
bet “Mindaugis” yra daug gražesnis ir įdomesnis 

už visus anuos sudėjus į krūvą.
* Visus širdingai kviečia

ŽAIBAS.^

Klaidos atitaisimas.
Patėmijau,,Keleivio“ 13 nu

meryj žinutę apie S. D. Va
liulį ir jo laidotuves. Tenai 
skamba, kad dr-tė D. K. G. 
buvo priešinga atidavimui 
velionio į krematoriją. S. D. 
Valiulis prie jokios draugys
tės neprigulėjo, tiktai prie 
LSS kuopos, tagi Gedemipo 
draugystė nebuvo priešinga 
ir atidavimui jo ant sudegi
mo. Tik užsidarius D.L.K.- 
G.D. susirinkimui, buvo pa
šalinių draugų pasikalbėji
mas. kur svarstyta S. D. X a- 
liulio palaidojimas; svarstė 
ne G. dr-tė, bet visi, tiktai 
nekurie pradėjo sakyti, kad 
nauji nariai pamįslys, jog vi
sus tos draugystės sąnarius 
degins po mirties.

eZ. D. Bendokaitis.

I



KELEIVIS. t

Vietines Žinios.
Pereitoj nedelioj graikai 

apvaikščiojo Bostone Graiki
jos neprigulmybrš sukaktu
ves. Mechanics Building sve
tainėj buvo susirinkimas, kur 
dalyvavo apie 700 graikų. 
Tikslas to susirinkimo ir ap- 
vaikščiojimo ne tame, kad pa
minėti ir pagerbti senovės 
Graikijos didvyrius, bet — 
kad sustiprinti ir pastatyti 
ant kojų dabartinę Graikiją. 
Taigi tam tikslui tapo įsteig
tas fondas pastatymui naujo 
kariško laivo, kuris kaštuos 
kelis milijonus dolerių. Su
sirinkime kalbėjo graikų po
etas Spyro Matsukas, kuris 
surinko jau tarp Amerikos 
graikų $800,000 nupirkimui 
savo tėvynei laukinės batare- 
jos.

•Man nerupi Graikijos pra
eitis", sakė p. Matsukas, 
„man rupi tik jos gerovė, aš 
noriu matyt Graikiją galin
ga. kad ją guodotų visas pa
saulis. O kaip Graikija to
kią garbę turi pasiekti? Už 
tikrinu, kad ne senovės atgai
vinimu, tet sustiprinimu jos 
armijos ir laivyno".

Po tokiai kalbai, 
susispietė apie savo 
ją ir pasipylė aukos,
moteriškė nusiėmė nuo pirštų 
žiedus ir paaukavo juos tėvy
nės reikalams.

Tokie susirinkimai bus da
romi po visą Ameriką, kur 
tik gyvena graikai.

graikai 
kalbeto-

Viena

AtpigoT • t - ' r - a ‘ _A ® land Ameri .a
nipigl ls t vdk
Boston 51.40. Ne\vYork 48.65

ILietnva Mt visais reikalais 
kreipkitės į --Keleivio“ Red. Agencija.

28 IV. Broadtvay. So. Boston. Mass.

J. P. TU1N1LAC0
Vienatinė lietuviška dzie- 
norelių ir auksinių daiktų 

krautuve-
Užlaikome visokius laikrodžius, laik

rodėlius. branzletus.šliubinius ir derinoli
tinius žiedus ir visokius iš aukso ir 
sidabro išdarbius. Lietuviai parem
kite lietuvi.

Laikrodžius savo kostumeriatn patai
som dykai.
21-25 Bronį lieki street.

BOSTON. MASS.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų n bsiuvys. Siuvus 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome, išplaujam plotinas ir išprosinanu- 
Barba atliekame visados ant pažadėto lai' 
kp kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:
244 W. 4-thst, So. Boston, Mass.
Popiera dėl laiškų rašymo.

Popieriai dėl laiškų rašymo, naujai iš
rasti 50 gatunkų su gražiais pasveikini
mais. su tam pritinkančiomis dainelė
mis. su visokiais paveikslais ir su šilki
nėms kvietkoms. padabintos auksintais 
literais. Vienu žodžiu tokios dailios po- 
pieros.kokių dar ligšiol Amerikoj nebu
vo. Prekiuoja nuo 20 c. iki 81.00 už tu
ziną. Popieros parsiduoda su konvertais 
Reikalaujam agento ir duodam gera už 
darbį. Kurie norėtumėt pamatyti musų 
popieras. malonėkit prisiųsti už 25 c 
markių, tai męs prisiusime visokių ga 
tunka probeles.

C. Intas.
P. O. box 1724, New York. N. Y.

gausi 10 tuzinų gra
žiausių popierų. 38 
gatunkų su gražio

mis dainelėmis ir puikioms kvietkoms 
bei konvertais. Teipgi ir visokių knygų 
r popierų katali< ga siunčiu už 4 c. steni- 

pa. Reikalauju pardavėjų ir duodu gera 
pČ’ną.

Už 81.00

Kodėl
Laivakortes yra geriau 

pirkt „Keleivio“ redakcijoj, 
kaip kur kitur?

Pirma. Visos prekės yra
pagal kompanijų išsiuntinė- 

I

DOVANAI.
Kiekvienas gaus puikia daktarišką kny

gą su naudingais patarimais. Kaip už- I 
laikyti sveikata ir kaip gydytis apsirgusi & 
su daug) b“ receptų nuo geriausių dakta
rų. Knyga verta dolerio. Kas užsirašys 
ant metu nors vieną iš žemiau paduotų 
laikraščių “Keleivį“ ‘ Vienytę Lietuv
ninkų”. -"Kataliką“. "Lietuvą". “Lais
vą mintį" ir "Darbininkų Viltį". Pas- 
naudokit. nestie.kurie u-žsiraše. siunčia 
mums padėkavones. Jieigu nori daugiau 
apie knygą žinoti prašyk katologo. pa-1 
duok savo aišku adr-sa ir siusk pinigus I- i - *-]x> -niom adresu.

M. Paltanavičia
15 Millbury st., AVorcester. Mass.

jamus cirkuliarus, męs pasi- 
ganėdinam gaunamais nuo 
kompanijų mažais procentais 

'ir jokio pelno nuo pirkėju 
nereikalaujant.

Antra. Męs duodam tei- 
.. singus patarimus visiem kaip 

i geriau važiuot, per Prusus, 
j Hollanaiją, Angliją arba Lie- 
I pojų, į New Yorką, Bostoną, 
Baltiniore arba Philadelpią.

Trečia. Važiojant per Lie- 
pojų išsistorojam gubemskus 
pašportus be jokio vargo ir 
klapato važiuojančiam.

Ketvirta. Jei atvažiuoja 
moters, vaikai ar seni žmonės,

i aprūpinant reikalingais po- 
■ pienais (affidavits) su kuriais 
Į be vargo ir jokio užlaikymo 
įleidžia į Ameriką.

Penkta. Atvažiuojantiems 
pasiunčiam drukuotus pamo
kinimus, kaip kelionėj elgties 
<ad neturėt vargo arba kad 
kas neapgautų.

Šešta. Atvažiavus į Ame
riką nueinam patys arba nu
siunčiant savo agentą, kad 
pagelbėt išeit iš kastlegarnes 
ir kad neklaidžiotų kur, o 
kiti agentai, kurie gyvena 
toliau nuo portų, to padaryti 
negali.

Septinta. Jei kas nori va
žiuot į kraju. i praneš mums 
nors porą nedielių prieš tai, 
męs pasistorosim specijališką 
laivą, gerą ir pigų.. Bet pra
nešęs jau turi būt gatavas 
važiuot, ir kas dien laukt nuo 
mus žinios važiot. Teip gali 
parvažiuot už $24. iki $30.

Aštunta. Jei kas visai ma
žai turi piningų, tegul parašo 
mums, o męs apsirupinsim ir 
duosime draugišką rodą.

Devinta. Nuo perėjimo 
rubežiaus męs pranešam pir
kėjams apie visą atvažiuo
jančiojo judėjimą: kur jis yra 
ką daro, kada pribus.

Dešimta. Kiti agentai 
rūpinas kad tik parduoti 
laivakortę, o kaip žmogus 
važios, tai jau ne „jų biz
nis;o męs atidarėm agen
tūros skyrių ne dėl pelno, 
bet idant patarnaut savo 
žmonėms, teisingai ir gerai, 
ir tokiu budu padaryt dides
nį skaitlių „Keleivio“ rėmė
jų ir draugų.

Todėl su visais reikalais, 
ar tai piningus siunčiant ar 
dokumentus darant, arba 
kur toliau geležinkeliu va
žiuojant, kreipkitės i

KELEIVIO“ Agencija,
2S W. Broadway.

So. Boston. Mass.

J J

Nauja Lietuviška 
APREDAKŲ RRATl VE.

po No- 877 Cambridge st-, 
CAMBRIDGE, MASS- (prie soduko) 

Laikau visokių geriausių drabužių, 
skrybėlių, marškinių, kelnių, ambrelių. 
ov.-rolų ir t. t.

Laikau visokių knygų, britvų ir gro- 
matoms popierų.

Turiu agentūrą ir parduodu šifkortes 
ant geriausių linijų.

iV BAJšTKEVI ?Z.
<77 Cambridge st.. Cambridge. Miss.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
sartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

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

South Bostou. Mass.1a
B#*0003* ? 030*£0*0

(i E R I A U S I A S

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

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

I

MO^TELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

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

MONTELLO, MASS

ZES DW
Amerikoniškas laikrodėlis 

vystais aukščiais lukš 
is. gvarantuotais 5 nie- 
ms. visai DYKAI kiek

vienam. kurs parduos 25 
motelius mų> bižuterijos po 10c kiek
vienas. Aisiųsk vardą, męs tykesime tau. 
Kaip parduosi, pasiuskit -82 40 gausi 
zegoruką.
Henry Jeucrly Co.Dep. 240 ( hieago.lll.

TEISINGIAUSIA ir geriausia
Aptieka

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

Savininkas
Edvardas Daly 

2 W- Broadway kampas Dor 
chester avė. S0- Boston, MaSS. 
Galit reikalau.i ir per laiškus, o 
męs perezpresą gyduoles prisiusim

Pradėjus vartoti Severos kraujo valytoją, 
mano sveikata teip pasitaisė, jog tikiuos, kad pa
gyrimu tokiam vaistui negali būt perdaug.

W. Cenvenka. Springfield. III.

SEVEROS

Lietoviszkas D-ras M. Zise’man
7 Parinenter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
Jau pas-kmmgia- 
usiai. A .eikit tie- 
siok pa» mane i 
t repais į vir;ų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti ik2 ____
8 vakare. Telephone 1967 -3 Ricumon«

KRAUJO VALYTOJAS

CAUšMAMAo 
VISOSE 

APT’EKOSE

Raszyk pas mus 
KNYGUTES 

“KRAUJO LIGOS

*

Pasekmingiausias pavasarinis vaistas čysti= 
iimui kraujo iš visu lig šiol išrastu, pa= 

gerinimui visos sveikatos ir galutino 
atgaivinimo organizmo.

• • * •

Teisingas daktaro pabarimas dykai

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška 
_PTIZE_iZ&^ZN_ 

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.
LIETUVIU UŽEIGA

CHA PLIKA
I Užlaiko puikiausius gėrymus. aius. ėliu> 
visada švieži, vyną' ir visoki likier.a:

. kogs-rtausi. Gėrymus dėl veselijų. krik 
i šlynu ar šeip balių siunčiam į aam-.

1 17, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.
JOHN E.NOLAN

naujausios mados
JML. Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

3S6 Broadwav, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 045 Broadvray.

S

I

sako
r parašyk, i

ku.: s g -riausia gydo 
■ ą. 1 - baigęs universitetą 
ų g-.d a.iu Didžiainjanii 

V.7.5 i; Moteris

tarų tondrovė 
.u: o dabar už-

ilsiems žinomas
Garsusis Kew
Ycrko Daktaras
K::d sergi. j::u nesivargyk ilgiau; ati-iL

Per 30 metų daktaravęs, 
tyrinėjęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikme. ' . “ .» žmogaus 1. 
per 20 Ine.
New Yori.a 
ir i.šgyd". ii i 
grei.ui irį.i

10 Ui ‘t r 
javau m ;<■ 
Berlyną ir 1

•yduojes i
»iš llu.-c

mokslui studi- 
i Paryžiuje. Londone, 
j-, s i.-asdamas itaujau- 

R sias gv les i-gvdynmi visokių ligų. 
R Sugrįžti > iš Eua.;«.s< 
3 išrinko savo p.rins. d’ 
ti kviečiu s --—•.nčies su visokioms ligo- 
-į ntis, nes p.iaula.uju visą savo mokslą 
į! sergantiems.
S Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti 
I sveikata, o sergančius išgydysiu, nes

BE SVEIKATOS NĖRA LAIMES
no darbininkui, nė biznieriui.

y . * -

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Bliaus Vyno, Liktorių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SpecialiŠkvmas.

366 Second So. Boston. Mass

f

PROGRESAS MED1KALISZKAM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija i medicinos mokslo pro
gresą, katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, tižt.:i kad užrašo gyduoles ■ 
ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams 
nežinomi yra. Ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant Į mokslą, kad

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS IR SZALTINIS SVEIKATOS.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas krauj'as pradžia visokių ligų.

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvienos ligos, 
užtai ir daugiausiai sergančių išgydau ir tuos, l.ą kiti daktarai m-stengė. 
Jei aš pasakysiu, kad galiu “tave išgydyti, tai tikrai apturėsi sveikatą.

Telephone. Back Bav 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.£,j.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
" 6 vai. “ 8 vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 
BOSTON. - - MASS.

Tėmjkit! Tėuiykit
DJDELJŠ PARDAVIMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 

tės. Sijonai. Slebės, teipgi gražus vaikų 
parėdai, bkry nios, valyzos, viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

I. SACOWITZ,
128 Broadtvay (tarpe A ir B)

South Boston, Mass.

t

PĄC AL C' A • Sergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Institutui. 
1 W O. i 1\. VIJA, kurį valdo visai ne daktaras, bet šarlatanų kom
panija: kaip matoma, galėjo surinkti kuponu paveikslėlius iš tabako bei nuo 
cigaretų pakelių, buk tai išgydytų, su mirusiojo daktaro paveikslu viduryje. 
Daktaras, kurio'jau nėra ant svieto, nieko negali išgydyti; o geras-teisingas 
daktaras, kuriam sarmata su apgavikais draugauti, tai jiems nebernaus. 
Kad aprieti žmones nuo stiradžiotojn, tai prašant drangams-daktaranis, ir 
teisingiems žmonėms, kuriuos išgydžiau, aš apsigarsiaan, kad serganti 

žinotų, kur atrasti tikrą sveikatai pagelbą.

ATSISZAUKUSIUS ARSIMU ISZGYDYTI
Re-imafzras, skaudėjimu sąnariu, kaulą, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, Bkandėjimą 
Ir ncd:;b:-rą vid r ų Hclvos ekanemą, š.rdies, inkstų ir plaučių l.gas. Greito pailaimo, sun
ka :e kvė; avi o, slogų. Ir nuvilpnėj sius vyrus. Eidello enpykimo, dyspepti os, nervų Ilges 
t i;- 1 nuo ja nystės kla dų, iju-.tų ne.-veikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų visokių tž;i- 
kreči-.mnsa tų lirų. Telp-pat i OTEIgį : s.eatsmingų rnėnes nlų.ksltų'ų tekėjimo, gumbo 
1- viso’., ų in ter š ų lirų: neitbok t k d kiti daktarai Jums nepacelbėjo, aš kad apsiimu, tai ir 
iš vd si:. š -!• ils. ir užsisentjusias ligas Gerlaa, kad iškirto pas mane atsišauktum, pirmlsn 
re"n !.: r! i r: j i ne asabiškal tai parušvk lietuviškai. Kašyk kaip moki Ir kaip jauti nesvei 
k’ni s a -v e, aš s-yras- iširsiu, duosiu rodą, kad reikės pr taikysiu gyduoles, kurios yra 
<-er e»si‘>s ir ntuj-usio išradimo, o apturėeit sveikatą, bėekirtumo k'ip toli gyvenate AYER! 
KtJ , E A Al) JS, ANGLIJOJE ir kitur. BIEDNUS GYDAU ANT BAKGO

ADRESAS: Dr. Ferdinand Hartmann M. D.
218 East 14-th st., New York N. Y.

Ofiso valandos kasdien nuo 11 iš ryto iki 1, nuo 2 iki 5 vai. po pietų.
Šventadieniais nuo 10 iki 1. Vakarais Panedelyj ir Petnyčioj nuo 7—S.

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

\Villiam C. Brūzga.
John J. Lowery

Kampas 6-tosll68^D.i.st
So. Boston, Mass

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

—
M

GERIAUSIA AKUŠERKA

KATALIOGAS DYKAI!
Kas Nusipirks Naują juokingų dainų 
Knygelę dainų Vainikėlis- kurios prekė 
15cent. tam Prisiusime Katalioga 
Dykai. Tame katalioge Telpa aprašy
mai. apie Elektriškų krutančių paveikslų 
mašinas Magiszkas Sztukas. lempas, 
visokių gatunkų knygas, drukuojemų ma
šinėlių Armonikų koncertinų Britvų. 
Laikrodėlių. Auksinių rašomu plunksna. 
Špilkų. Žiedų. Lenciugelių. Strielbųir tt 
George A. Pupausky & Co. Dep. 3 
2342 S. Leavitt St. Chicago, III.

SKAiTYK 0 ŽINOSI VISKĄ.
vagų net . mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, surlpk 

įlemetų,trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių inozikališkų instrumentų. Čistc at 
žso 14 K. Šliųbinių žiedų, uzičgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masytiukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių. adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lię- 
ruviškoi kailiui,gražių popierų dėl rasimo gromatųsit p’jikeusiais ap-
<kai:ymais ir dainoms su drukth 'aišop'ink koiįverti.is tuzinas t;ž 25c S.7
5 tuzinai užfl.n', 10)0 už $ :,ih). Lietuvišk i 1 d Ii; i ar a šventas raštas 
-“noir nat:;.o t'-'tarr.-nt.) liemvišk-'m lit -r >m puslap. 1127 dručel a! da
ryta, prekė su prisiuntimu Ą3,00. Elektrikir.is žiedas no reumatizmo, sudrųtin’r“;

■ kimo, atgaivinimok'-aujo. sntaisimorervu irdamryl ę ki-'- 
-įj‘_, kių ligtt. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgvd>m«, i4 K 

- paauksuota?ant 20 mėtų prekė $3.00. p~>st > M.OO U id 
kitę savo »'kją adresą ir už 5<-. marke o apturėsi s:o n ė’ 
ta’ogą dyžai su 4'0 paveikslais ir 1000 naudingu d dkm.

Šiomikatn. agentam ir pedlioriam parduodu visokius ’n- 
vorus Ubai pigiai. Reikalaudami viską p..s tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavoms.
V U H. 112 G rauti st. Bronktvn. N. V

ka

LIETUV1SZKA GYDYKLA
U

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

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

Jisai gydo visas ligas; paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. vene risk ai-paslap
tingas. leip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystes 
išdykumo ir savižagyst<-s.

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va
landas

Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 
nors liga, neprivalo leist laiko, bet tuo- 
jatis prisiųsti I>-rui Tliomson’ui apra
šymą savo ligos, pagal Jį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gva raut uotas. Patarimai veltui.

Amžius. 
Kiek sverete. 
Kaip seniai sergate. 
Ka labiausiai skauda.

♦

Ar turėjei kada nors kokią lytlšk 
jei turėjot parašykite kokę.

Ar neužsiimdavo. savižairyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę liet plaučius 
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda 

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

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susinę- 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu buriu apturėsite pilną sveikatą.

Meldžiame kreiptis šiuo adresu.’

DK. J. E. THOMPSON’,
342 IV. 2Mli street. NEW YORK, N

Priėmimo valandos: šiokiomis dienomis nuo 1 vai. i' i 5 vai. po pietų.
Nedaliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

F. STROPIENE
Paboigusį kursą M’omans Medical 

College Baltiniore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

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

SO 1K )ST( )N Mass. i

•ihjįsįsiu i^įv^įsus tųj

•ssBįM ‘i-oisog
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Geriausias Lietuviszkas S'uvejas
Siuvame visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų 
ir suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drapa
ną. męs galime tau ją 
padaryt.

I

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

N AUJAS ISR URMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausią rodą jier laišką dykai.

Kaip išgydyti Rupi urą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pulkus. Dides
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Me 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokiu 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M BRUNDZACO . 
Broadway A8 st.. Breolykn.N Y

The Jharter street 
Medical Ciinic.

Jeigu sergi, ateik pas mus: nereikės 
tau ilgiau kentėti nuo jokios chroniškos 
ligos, jeigu tokia bus da išgydymą Jei
gu sergi sloga, gerklės ligų 1 Bronchitis). 
džiova, hirdies. skilvio, inkstų arba ke
penų liga.

Musų gydymo pasekmė yra stebėtina. 
Praktikuojant }K>r ilgus metus išradau 
savotišką, lengvai sutą somą gyduole

Musų būdas stebėtinu greitumu gydo 
odos, kran o ir nervų ligas
Ateik šiandien, patarimą gausi dykai

Ofiso valandos: 10—12 vai. iš ryto, 2 — 3 
vai. po pietų ir 7 8 vakare. Nedčliiomis 
nuo 11 lig 2 po pirtų
CIIARTER street MEDICALCL1NIC

4 CHARTEK street (kampas Hanover).
BOSTON, MASS.

O“ NAUJIENA! ^0 
“BROADBINE HALL” 

j 311 A 1 ba n y. ir kampas Dovcr strcets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko- 

! kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už $l».00. 

Savininkas J. SIDMAN.
20 Laconiast. Boston,Mass.

Telephone 1364-4 Tremont

Nėra daktaro visam pasaulyj, kuris galėtu,

Garsinti Sava Stebuklinga Gydymą,

Dr. E. C. COiJJNS. 
įsteigėjas.

’SVM/r .

Garsinga knyga
“Vadovas tn 

Sveikata” pri
siusiu tuojaus, 
jeigu apturėsiu 
10 centu mark, 
ant prisiuntima.

Priima ligonius 
kasdiena 10-1 ir 
2-5. Šventa lie- 
naislO-1. ITtnr- 
nikais ir perui- 
čiomis 7-6 vd- 
kare. *.* -p*»č-žr

tik geriausi daktarai Collins New York Medical 
Institute. Kiti, kaip žvaigžde.pasiroda ir vėl pražust, 
gires, jng gal Jusu gydyti ir išgydyti, bet to ncgal 
padaryti, kadangi nor tik išnaudoti žmogų. Neduo
kite save apguati, bet jeigu reikalausite tikros pagel
tos, atsišaukite pas gerus žinamus daktarus į 

ColiinsN.Y. Medical Institute,
140 W. 34th Street, New York City

Dr. S. E. Hyndman, viriausis daktaras.

/A<




