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Svarbi Reforma.
Visiems jau yra žinoma, 

jog Peterburge yra valstybės 
durna; visiems žinoma, jog 
tai yra įstatymdavystės kū
nas, suorganizuotas aprube- 
žiavimui autokratu sauvalės. 
O vienok jei ta durna užsi
spyrė kada padaryti kokią- 
nors reformą jei pasiprieši
no senajai valdžiai, tai visuo
met ją patiko liūdnas liki
mas: atstovai likosi uždaryti 
kalėjimuose arba ištremti 
Sibiran ir jos kūnas buvo or
ganizuojamas išnaujo. Ki
tais žodžiais sakant, durnai 
visuomet tokiuose atsitiki
muose buvo daroma opera
cija.

Bet pasitaikė proga, kad 
ta nelaimingoji durna pada
rys antgalo... svarbią refor
mą.

Vyskupas Eulogijus tos re
formos yra sumanytoju.

Kaip žinoma, Peterburge 
aristokratija apie šitą laiką 
nešioja vasarinius kaliošius.' 
Vyskupas Eulogijus, kuris yra 
durnos sąnariu, taipgi nusi
pirko naujus kaliošius. Ir 
štai jo ekscelencija įsižiūrėjo, 
kad vidurinėj kaliošo pusėj 
ant pado įspaustas firmos 
ženklas, susidedantis iš ka
rūnos ir kryžiaus. Vaikščio
ti šitokiuose kaliošiuose ir 
ant kiekvieno žinksnio min
džioti kryžių ir karūną, kas 
reiškia stačiatikybę ir caro 
valdžią, tam stačiatikių vys
kupui pasirodė baisus daik
tas. Ir jis atsisakė nešioti 
tuos kaliošius.

Durnos ruime kasdieną
randasi apie 400 pory kalio- j 
šių. Vyskupas ištyrė juos ir 
pasirod -, jog didžiuma du
rnos atstovų mindžioja kry
žius ir karūnas. Tuojaus ži
nia apie tą ' ‘nuodėmę” aplė
kė visą Peterburgą ir pasipy
lė reikalavimai, kad nevilki
nant butų padalyta reforma. 
Vyskupas kreipėsi pas vaiz
bos ministerį su prašymu, i 
kad jis tuojaus pasirūpintų 
tos reformos įkunijimu.

Ministeris atrakę, jog jis 
pilnai sutinka su ta nuomo
ne ir išreiškė didelį apgailes
tavimą, kad ligšiol tas nebu
vo patėmyta. Parėmimui I 
ty motyvy, ministeris papra
šė vyskupo prisiysti porą to-, 
kiy kaliošiy.

Spėjama, kad neužilgo du
rna užsiims tuo klausimu ir 
valdžia jį parems. Bus tai 
vienatinė reforma, kurią du
rna per visą laiką savo gyva
vimo padarys kaliošiy paduo
se.
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Užgriuvo 560 angliakasių.
Londonas. - Netoli Tyny- 

Bedu kasykloj užgriuvo pen
kis šimtus anglekasiy. Mais
tas ir vanduo pristatoma iš 
viršaus.

Arbata su bakterijomis.
Stockholm, Švedija. —Visa 

Švedija šiandien užimta kal
bomis apie arbatą su gyvo
mis bakterijomis. Tūlas lai
kas atgal Švedijoj likosi iš
rinkta komisija arbatos išty-

Antras atsitikimas, kuria
me šuo policistas parodė sa
vo svarbą, buvo toks: važiuo
jant iš Voroniežiaus, trauki- 
nije likos apvogtas vienas 
pasažierius - ištraukta 5 000 
rub. suviršum. Atvažiavus 
ant pirmutinės stoties paleis
ta tokį pat šunį, kuris nusi
tvėrė vienam belipant iš 
gono už skverno ir pas jį 
rasta pavogtus pinigus.

Suome susirinkimą.
Peterburgas.—Policija

ėmė slaptą soc.-rev. susirin
kimą, skaitliuje 10 žmoniy. 
Susirinkimas buvo tūlo gru- rimui. Dabar šita komisija 
žino -studento bute.
ri suimtieji atsisakė pasaky
ti kuomi jie yrai

Mirties bausme.
Nuo 1 iki 31 d. kovo

riose Rusijos vietose išduota 
71 mirties ištarmė. 15 jy 
išpildyta.

• Suėmimai.
Lodžius, Lenkija.—Polici

ja susekė slaptą socijal-de- 
mokraty butą. Suimta 18 
žmonių.

Badas.
Ekaterinburgas. — Iš prie

žasties bedarbės darbininkų 
padėjimas kasdieną eina vis 
sunkyn. Žmonės duoną ke
pa iš pely. tik truputį primai- 

, šydami milty ir bulvių ir a- 
part tos duonos nieko dau
giau nevalgo. Vaikai mirš
ta tiesiok nuo bado. Iš prie- 

, žasties tokio skurdo, žmonės 
baisiai nusilpę, o tarp tokiy 
visuomet viešpatauja ligos.

Slaptas sumanymas.
Prieš pat Velykas valsty

bes dumon likos įneštas slap
tas sumanymas, kurį turės 

; ginti valdžios šalininkai. Su- 
’lyg to sumanymo turi būt 
paskirta iš valstybės iždo 
700 milijonų rub. kariume- 
nės perorganizavimui ir 650 
milijony pastatymui ir ap- 

Iginklavimui naujy tvirtovi ’.
Už stebuklą Į kalėjimą.
Chersonas, Pietinė Rusi

ja.—Tūlas kaimietis apskel- 
|bė, buk pas jį “apsireiškė” 
ikona (tam tikras paveikslas, 

j pastatytas kertėj, prieš kurį 
į stačiatikiai kloniojasi). Ir iš 
visy pusių pradėjo rinktis 
tamsuoliai melstis prieš tą 
“stebuklingą” paveikslą. 
Kada pribuvo policija atimti 
tą ikoną, minia pradėjo prie-: 
šintis ir policistas išvaikė, 

i Tas dalykas atsidūrė į teis
mą ir likos apkaltinta vie- 

'nuoiiką žmonių. “Stebuk- 
. lingo” paveikslo savininkas 
nuėjo ant trijų mėnesių ka
lėjimam
Pats save padavė į teismą.

Peterburgas. Šiomis die
nomis Peterburge atsibuvo' 
įdomi byla, kurią užvedė tū
las žmogus pats prieš save. 
Jis būtinai reikalavo, kad 
teismas jį pasmerktų.

—Kur aš eisiu, kas mane 
priims, kas darbą duos? Vis- 
viena prisieis ir vėl vogti. 
Apsaugokit mane nuo nerei- 
kalingy nuodėmiy. Pasodin- 

Man tik te-

kompanija ir to nepanorėjo ėjo iš Kauno rėdybos, Skaud- 
mokėti; ji padavė bylą į ap
skričio teismą, kuris ir nepri-j buvo tykus ir blaivas, 
pažino pirmutinio teismo nu- “Tr 1 ” 1 
sprendimo. Tuomet darbi
ninkas padavė apeliaciją i 
aukščiausį teismą ir tas už
tvirtino pirmutinio teismo 
nusprendimą. Kompanija 
turi užmokėt.

tas sauvališkai pasielgė tame 
dalyke.
Per 109 mylių girdėjo šir

dies plakimą.
Londonas.—Dabar tik pa

darytas bandymas parodo, 
kad su telefono pagelba ga
lima suskaityti širdies plaki
mą per šimtą mylių. Ban
dymas buvo daromas ant sa
los Wight, kur seismoliogas 
Milne ir keturi daKtarai per 
paprastą telefoną klausėsi, 
kaip Londone vienos mote
riškės plaka širdis. Prie šir
dies buvo pridėtas stetosko
pas, o pastarasis sujungtas 
su telefonu ir tokiu budu per 
100 mylių gali būt aiškiai su- sex pavietą plėšikų 
skaitytas plakimas širdies.

Orlaivinir.kas sušalo.
Paryžius.-Pagars jęsfran- 

euzy orlavininkas LeBlanc 
pasiryžo perlėkti per Pi- 
renėju kalnus. Jis pakilo iš 
i 'au ir išlėkė 2.500 metrų į 

iaugštį, bijodamas susitikti 
i su dideliu sniegu, kuris labai 
tankiai ant ty kalnu sninga. 
Bet ant pustrečio tūkstančio 
metru aukštumo pasirodė to 
kis šaltis, kad nelaimingas 
LeBlanc nusileido beveik 
mirtinai sušalęs.

Suomė japonų šnipą.
Hongkong. - Suimtas čia 

japonu šnipas, kuris ėmė ple- 
l ną nuo Ly-E-Mun tvirtovės 
pasodintas kalėjiman.
Turkai skerdžia krikščionis.

Salonika, Macedonija. — 
Tarp turky kariumenės ir 
Albanijos sukilėlių kalnuose 
eina smarki kova. Turkai 
suėmę sukilėliy vadą Kača- 
niką Passą privertė juos 
trauktis į kalnus.

Įniršę turkai pradėjo per- 
! sekioti krikščionis užtai, kad 
; pastarieji pritaria sukile- 
j liams ir duoda jiems pagel-

. Manoma, jog pakol mu- 
zulmanai nusiramins, bus iš
skersta šimtai krikščioni-i.

f ’ •* y’> t r • 
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Lietuviai pradeda žymiai 
žengt pirmin.

New Britam, Conn. Susi- 
vienyjusios šešios lietuviy 
draugystės per šią ištisą są
vaitę laiko fėrus. Fėry pel
nas skiriamas statymui sve
tainės. Ypatingai labai busią 
gražu 7 ir 9 Gegužės mėn. 
vakarai. Todėl lietuviams 
aplinkinių miestelin gera pro
ga pasilinksminti.

Jieško plėšikų.
Ipsw ich, Mass. — Policija 

išsijuosus jieško po visą Es- 
, kurie 

pereitoj subatoj įsiveržė į 
d-ro McGinley butą su plėši
mo mieriu. McGinley išgir
do bildesį ir nulipo žemyn, 
kur atrado du nepažįstamu 
vyru Vienas jy tuojaus pri- 

’ dėjo jam prie galvos revol
verį ir liepė nesi judint, o ant
ras tuo tarpu nuėjo šnipinėt 
po namą. Kada plėšikai iš
ėjo, daktaras užtelefonavo 
policijai, bet jau buvo perv- - 
lu. V- liau išsiaiškino, jog 
tie patįs svečiai buvo ir pas 
d-rą D Bailey;'tenai jie pra
šė karpinigiu nuvažiuot į 
Bostoną.

Dailydžiy streikas.
Fall River, Mass. —Perei

tą panedėlį čia sustreikavo 
dailyd^s, kurie dirba prie na- 
my užbaigimo. Iš viso strei
kuoja apie 500 žmoniy. Jie 
reikalauja sutrumpinimo dar
bo laiko ir pak- limo užmo
kesčio.

Kongresas apgina žydus. 
vVashington, D.C — Balan

džio 30 d. Jungtiniy Valstijų 
valdžia nusiuntė savo konsu- 
liui Odesoj telegramą su pa
siteiravimu, ar tai teisybė, 
kad, kaip eina paskalos, te
nai buvo surengtos žydy 
skerdynės ir išvarymas jy iš 
miesty nuo balandžio 23 d. 
š.m.

Atstovas Francis Burton 
Harrison iš New Yorko 
š ■ į kongresą rezoliuciją 
rioj nurodo, kaip laikas 
laiko Rusijoj atsikartoja 
dy skerdynės ir naikinimas 
j y turto. Jis prašo rezoliu
cijoj prezidento, kad tas 
draugišku keliu patarty Ru
sijos valdžiai, kad nors atei
tyje nebūty tokiy darby.

Tikisi užbaigti streiką.
Lynn, Mass. — Pribuvus 

čionai W. Watsonui, vyriau
siam nariui čeverykų firmos, 
kur sustreikavo merginos, 
dirbusios prie guzikiniy sky- 
luči i, spėjama, jog nesusipra
timas tarp darbininkiy ir fir
mos bus atitaisytas ir įvyks 
sątaika.

$12.000 už akis.
Columbus, Ohio. — Tūlas 

J. Frank apskundė “Horau- 
court Brewing Co.” už suga- 

idinimą akiy, reikalaudamas 
; už tai kaipo atlyginimo $50,- 
000. Jis nurodė, jog akis 
jam sugadino medinis spiri- 

, tas, kuriame tarpinamas šer 
lakas išliejimui bravoriniy 
indy. Teismas jam pripaži- 

i no už akis tiktai $12,000. Bet

“Kel.” korespondentas.

Peršovė vištavagį.
Chicago, III., gegužės 2 d. 

,!—Tūlas Charles Offersson, 
50 metų amžiaus, tapo per- 

I šautas ir mirštantis nuvežtas 
į ligonbutį.

Henry Sorg naktį išgirdo 
savo vištinyčioj persergėji
mo varpelį, kuris buvo su
jungtas su jo namais. Jis 
iššoko laukan. Nuo vištiny- 
čios pradėjo bėgti du žmo
nės.

Policistas, kuris sekė juos 
paskui ir buvo jau besiren
giąs areštuoti, ėmė vytis su 
savininku. Negalėdamas 
pasivyti, policistas ėmė šau
dyt. Ant triukšmo pribuvo 
daugiau policijos ir pasidarė 
____ ____ ___ _ Išleista 
apie 20 šūvių. Prie Huron 
St. ir Ridgeway avė. Offers
son krito, kada kulka pervė
rė jam plaučius. Kitas jo 
draugas pabėgo.

Offersono namuose atrado 
50 suviršum višty tos pat 
veislės, prie kokiu jis tapo 
sugautas.
Bijojo bausmės—pasikorė.

Indianapolis, Ind.—Kada 
Albert Chilton sugrįžo iš sa
vo ofiso, jo pati jau kabojo 
ant skersinio sustingusi. Ant 
stalo buvo paliktas šitokio 
turinio laiškas:

“Albert E. Glinton. Bran
gus, mylimas mano drauge: 
tame visa kaltė mano. Aš 
padariau klaidą su cenzo vir
šininku. Aš to nenorėjau— 
tu esi visai nekaltas. Pasa
kyk visiems sudiev.—Tavo 
mylinti pati...”

Jos vyras priguli prie In- 
surance Co. ir ji cenzo rašti
ninkui pamelavo kaslink jo 

i turto stovio. Tad bijodama, 
kad nepatekti už tai į kalė
jimą, pasikorė.
Hearst skundžia laikraščius

VVilliam Randolph Hearst, 
išleistojas daugelio Ameri
kos laikraščiu, skundžia vi
sus tuos laikraščius, kuriuo
se tilpo pilnas aprašymas 
New Yorko majoro Gayno- 
r’o kalba, laikyta laike suvie
nytos spaudos bankieto, kuris 
atsibuvo balandžio 28 d. š. 
m. New Yorke.

Toj kalboj majoras Ga\ nor 
pasakė, jog “dviejų valsty- 
biniy kalėjimų piktadarystės, 
būtent pramanymas ir su- 
klastavimas dokumenty, bu
vo papildyta per išleisto- 
jaus ir redaktoriaus (Hears- 
to) uolumą, kad apjuodinti 
New Yorko majorą“.

Kalba ta buvo išsiuntinėta 
visiems Amerikos laikraš
čiams, kurie tik priguli prie 
suvienvtos spaudos, ir. išski
riant Hearsto, beveik visuo
se buvo atspauzdinta. Tai
gi Hearst, už nuplėšimą gar- 
b s, skundžia ant $500,000 
suvienytą spaudą ir ant $10- 
0,000 kiekvieną laikraštį.

Socijalistai išgąsdino mo
teris.

Mihvaukee. Wis.
i iy Katalikių Sąjunga buvo 
nutariusi šįmet sušaukti čia 
susivažiavimą. Dabar gi, 
kada Milwaukee miesto val
džia likos išrinkta iš socija- 
listy, katalikės persigando ir 
susivažiavimas bus perkeltas 
kitur.

Dingo laivas ir 178 žmonės.
St. Johns, N. F.—Garlai

vis “Boethic” atvežė čionai 
žinią, kad laivas “Aurora”, 
kuris balandžio pradžioj iš
važiavo su 178 žmonėms ant 
jūrių, kažin kur dingo. Spė
jama, jog jis nuskendo.
Drumbliai ištruko, mieste 

panika.
Danville, III. — Devyni 

drumbliai ištruko čia iš Ring- 
ling broli y cirko ir kol tapo 
sugauti, pridarė ant kelioli- įįkra "medžioklė, 
kos tūkstančių dolerių nuo
stolių, sužeidė keletą žmo
ni u ir išgązdino visą miestą. 
Didelis patinas išsilaužė iš 
vagono, parvertė sargą ir 
nutraukė į miestą; paskui ji 
išsiveržė da aštuoni. Prasi
dėjo nepaprasta medžioklė 
su automobiliais. Per kelias 
valandas žvėrįs buvo gaudo
mi, prie ko prisidėjo visa po
licija, daug liuosnorių paša
linių žmonių ir visas cirko 
personalas. Iš pradžios dram
bliai ėjo krūvoj, paskui išsi- 
skyrstė. Jie nieko neaplen
kė. išskiriant didelius mūri
nius namus. Šiaip kas tik 
ant kelio pasitaikė-tvoros, 
medinės triobelės, anglių pa
šiūrės—viskas likos apversta, 
nulaužta ir sumindžiota. Kur 
ėjo keli krūvoj, o vieta buvo 
siaura ten namai likos vary
te nuvaryti į šalį. J. Peeb- 

į les’o tvartas likos sugriautas 
! ir užmuštas arklys Išviso 
sudarkyta 100 suviršum trio- 
by ir sode išlaužyta daug 
gražių medžių.

Legališkas apiplėšimas.
Chicago III. —Tūla Mary 

De Kolney tapo areštuota už 
išplėšimą iš savo vyro $11. 
Pei eitoj sąvaitėj atsibuvo 
byla ir teismas, nors pripa
žino moteriškės pasielgimą 
plėšimu išteisino ją, nes ji 
nuo ilgo laiko jau negauda
vo nuo savo vyro nė cento 
ant pragyvenimo. Negalė
dama geruoju išprašyt, ji pa- 
sik\iete du pažįstamu vyru 
ta” on ir kuomet jie parsi- 
vertę jos vyrą laikė, ji iš
kraustė jam kišenius.

Lietuvis atrastas be žado.
Včaterburry, Conn.—Ba

lai žio 28 d., apie antrą va
lai: ą Išryto, prie pat namų 

(du ų uvo atrastas be žado 
llie tuvis, Antanas Karinaus- 
kas, 24 mėty amžiaus. Tą 
pačią dieną ligonbutije jis 
numirė. Daktaras pripaži
no, kad mirties 
buvo sumušimas, 
draugai sako, jis 
savim $30 vertės 
laikri.h-ų ir Kišeninį peiluką 
su į> j austu kriaunuose pa
veikslu ir pavarde. To 
ko pas jį nerado

Antanas Karinauskas

Ketu- apskelbė savo raportą laik
raščiuose, pranešdama, jog 
arbatoj randasi daug gyvy 
bakterijų, iš kuriu pasidaro 
įvairios ligos.

Revoliucija nesiliauja.
Konstantinopolis, Turkija. 

—Sukilimas Albanijoj netik 
nesiliauja, bet jis kasdieną 
darosi grąsesnis. Pereitoj 
sąvaitėj turky kai iumenė du 
syk bandė šturmu paimti re- 
voliucijonieriy stovyklą, bet 
nepasisekė. Revoliucionie
riai atmušė priešą su dide
liais nuostoliais.

Pražuvo 500 albaniečiy.
Londonas. — Iš Salonikos 

čionai telegrafuoja, kad tur
kai bombardavo miestą Go- 
danne (?). Pražuvę Į 500 al- 
baniečių, daugiausiai vaiky 
ir motery.
Apgailestauja raštininką.
Christianija, Norvegija. — 

Visa šalis apsidengė geduliy 
rūbais, kada atėjo žinia apie 
B j oernst jerne’o- B j oernsono, 
didžiojo raštininko ir poeto 
mirtį. -'Karalius Hakon iš
reiški per telegramą gilu nu
siminimą Storthing (parla- i 
mentas) is tos priežasties 
pertraukė posėdžius pirma . 
vienok nutaręs iškilmingai 
jį palaidoti valstybės lėšo- V" 
mis. Užsidarė visi teatrai;™' „ . . ...
ir visur iškabinta juodas vė- " emazai jau n dabai P'ozu- 
liavas. Vienas iš kariškyjy 
laivu tuojaus gavo įsakymą, 
kad važiuoty į Prancūziją 
parvežti Bjoernsono liekanas.

Tečiaus laimėjo.
Kaip skaitytojams žinoma 

iš tilpusio jau pereitam nu- 
merije pranešimo. Anglijoj 
šiomis dienomis buvo orlai- 
vininky lenktynės. Už nu- 
1 kimą nuo Londono lig Man- 
chesteriui (186 mylios) buvo 
paskirta dovana $5O,O»io. Po 
ilgy bandymų daugelis nu

ėstojo vilties, kad ta dovana 
bus laimėta. Bet balandžio 
28 d. vakare Manchesterije 
nusileido francuziškas orlai
vis, perlėkęs 186 mylias į 5 
valandas ir 22 minucas. Do
vaną laimėjo Louis Pahan,to 
orlaivio savininkas.
Bruzdėjimas ant salos Haiti.

Port au Prince, Haiti.— 
Šios republikėlės prezidentas 
Simon davė tūlai ameriko
niškai firmai leidimą auginti 
ir eksportuoti bananas. Iš 
tos priežasties tarp vietiniy 
žmoniy prasidėjo didelis 

Mat žmonės 
m užganėdinti, kad preziden-

įvai-

•A

■Fu

Šuopolicistas.
Peterburgas, balandžio 30 

d.—Valdžia persitikrino, jog 
šunes policijoj daug naudin
gesni, negu žmonės. Šiomis 
dienomis netoli Voroniežiaus,
kunigaikščio Vasilčikovodva- kit kalėjimam 
re, nežinia kas užmušė už- nai bus šilta, 
veizdą. Tuojaus likos par Prisiekusieji iį išteisino, 
trauktas iš Maskvos policijos nežiūrint, kad jis prisipažino, bruzdėjimas, 
šuo ir užmušėjas susektas, kad jau 9 kartus apsivogė. r ---

vo nekaltu žmoniy. Turkai 
, yra baisys fanatikai ir dau
giausiai persekioja krikščio
nis dėl tikėjimiškos neapy- 

I kantos.
Sukilėliai bandė išardyti 

geležinkelį, kuriuo’ turkai 
' priveža sau maistą ir karei- 
j vius, bet padarė tik nežymių 
' nuostolių. Kaip dalykų sto
vis rodo, tai valdžios kariu- 
menė neužilgo numalšins su
kilimą
Italija šnairuoja Į Austriją.

Roma. Italija šnairuoja į 
Austriją, ar pastaroji, pasi
naudodama ’š dabartinių su- 
mišimy negriebs Albanijos 
ar kitokios turky teritorijos. 
Italija seniai jau laižosi žiū
rėdama į Albaniją ir gatava 
iau ją paimti. Bet jeigu 
kibty prie to ir Austrija, tai 
be karės neapsieitu.

Nesmagus atsitikimas.
Laike Roosevelto vaišių 

Paryžiuje, franeuzy užsienio 
ministeris Pinchon padova
nojo Rooseveltienėi brangią 
šlapio kaulo vėdyklą iš dip
lomatiško muzėjaus. Paži
nojus apie tai muzėjaus glo
bėjams, pakilo didelis triukš
mas.

įne- 
ku- 
nuo 
žy-

I
priežasčia

Kaip jo 
turėjęs su 
paskolintą

vis-

pa-

Mote-



KELEIVIS. X

Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

Tu atradus. Mėtų aš akis į ki
tą pusę ir lyg tyčia ant sta
liuko “Inkvizicija”. Per
skaitęs pirmą puslapį tuojau 
supratau, kad čia aš atradau 
vagių slaptą kambarį, plėši
kų slaptą suokalbį,—pama
čiau muilinimą žmonėms a- 
kiu. Aš perskaičiau kelis 
puslapius ir netyčiomis vers
damas atrandu vieną po ki
tai kokias tai prietaisas. Žiū
riu. kabo užsmaugti žmo
nės - . Kas tai? Pamislijau, 
kad tai tie šventieji kabo, 
apie kuriuos aš pirma skai
čiau. Bet vėliau pamačiau 
savo apsirikimą. Tos prie- 

tai buvo (torturos)

šven- I
I

I
Ištiesų apsukraus butą se

nio ... Da ir kunigas nekiek- 
vienas teip vikriai užkariau
tų senos davatkos širdį. Tik 
pamislykit: bedievis su da
vatka... ir da net šv. Pane
lės stovy lą padovanojo...^ 
Bet paklausykit, kaip tas be
dievis toliau pasielgė:

“Nespėjo Meunier’iutė nu
mirti, kaip Ferrer permainė 
prieglaudą ant La Escuela 
Moderną*). I tą mokyklą 
tapo parengti vadovėliai, ku
riuose nėra minimi nei Dievo 
nei tėvynės vardai: dagi skel
biama, buk Dievo neesą, buk 
tėvynės nereikią mylėti ir ki
tokie anarchistų mokslai...”

Labiausiai “Draugui” ne
patinka, kad Ferrer nemo
kino vaikų poterių savo Nau
joj Mokykloje, o vadovėliuo
se dagi nei Dievo vardo ne
paminėjo. Na, o męs pave
rsim sau užklausti “Drau
go”, ar kunigai, mokindami 
vaikus savo mokyklose pote- 
terių, daug pripasakoja savo 
katekizmuose apie mokslą?

ton’o lietuviai suvis užmigo 
ir nupeikia L.S.S. 67 kuopą, 
kad, po likvidacijos knygy
no rakandų, ji nieko nevei
kia. Bet ar drg. Klykunas 
jau užmiršo, dėlko tapo pa
naikintas musų ruimas? Ar 

j neatsimena, kiek reikėjo nu
kęst nuo K. M., to ruimo sa
vininko? Nors 67-ta kuopa 
tą namą nusisamdę ir įleido 
K. M. gyventi, kad jis tik 
apvalytų ir prižiūrėtų jos 
ruimą, bet jis pradėjo mums 

1 kenkti ir perdaug išnaudoti 
kuopą—tai buvo viena prie
žastis. Antra,—sumažėjus 
kuopos sąnariams, (neminė
siu, kiek drg. Klykunas rui-

prie kito ir klausia: „Kam 
jus įleidot tą žmogų, kuris 
atsinešė dvokiančius kiauši- 

I nius?”
Aš vis dar nesupratau, ka-, 

me dalykas. Norėjau šaky t J 
i kad nepaisytų apie tą žmo
gų, bet buvo sarmata prasi- į 
tarti...

Neužilgo liko atidarytas su- Į 
sirinkimas ir aš pradėjau kal
bėt. Žmogus, pas kurį, sa
kė, esą negeri kiaušiniai, 
ėmė nerimti. Jis kelis sy
kius pertraukė mano kalbą 
ir rėkė, kad niekas jos ne
klausytus.

Publika pradėjo kalbėti 
kad jis ims mėtyti po salę 

viena kitą ne£erus kiaušinius, nes esąs mo užlaikymui buvo paau- 
: aršus fanatikas. i——a —----------

ant

jei

—Labą rytą, tėve! Kaip 
jautiesi po varduvių?

—Aš nelinkiu nė tau, vai
ke, tokių varduvių.

—Kodėl? Gal mušt gavai?
—Niekas • nė nepasveiki

no... Ir tu, vaike, neatėjai. 
Turėjau ir alaus parsinešęs...

—Kaip aš eisiu, jeigu tu 
manęs nekvietei? O prie to 
da aš ir laiko tą dieną netu
rėjau.

—Ant varduvių gali eit ir 
nekviestas.

—Tai tik pas lietuvius 
vestuvių eina nekviesti.

—O tu, parše, kas. 
ne lietuvis?

—Tai kas, kad lietuvis? 
Ar tu manai, jog lietuvis bū
tinai turi prisilaikyt laukinių 
papročių? Jei tu myli lietu
vio vardą, tai neprivalai jo 
teršti šlykščiais darbais. Ne
lįsk, kur tau ne vieta; mo
kykis nuo civilizuotų žmonių 
gyvent.

—Maike, tu priešingas 
man. Aš esu tikras lietu
vis, paeinu iš žemaičių, o tu 
nori mane paversti į kitatau
tį ... Ne, vaike, to nesulauk
si. Koks aš gimiau, toks ir 
mirsiu. Mano lietuviška šir
dis teip ir dreba, teip ir šoki
nėja, kada užgauna kas lie
tuvystę. 0 tu, pinčiuke, lie
tuviškus papročius vadini 
laukiniais... Kaip kirsiu per 
galvą!...

— Štai, tuojaus tu nori jau 
ir muštis! Ar gi tai nelauki- 
nis paprotis?... Ko teip su
siraukei, tėve? Nesmagu 
girdėt? Ar jau tyli? Matai, 
ar ne mano teisybė? Buk 
mandagus, švelnus, tuomet 
kiekvienas tave mylės ir 
kiekvienas guodos. Sukumš- 
čia, tėve, šiądien jau nesiro
dyk, nes tuomi tu nieko ne
laimėsi, tik parodysi, kad esi 
da necivilizuotas žmogelis. 
Ne tu vienas toks barbaras, 
neapsišvietę žmonės visi to
kie šiurkštus, o ypač lietu
viai. Nueik tu ant vestuvių, 
tai išvysi tikrą pragarą. Visi 
girti, visi rėkia, triukšmas, 
užimąs, net plaukai šiaušia
si. Teko man eit neseniai 
National gatve, So. Bostone, 
kur, matyt, buvo vestuvės. 
Net baisu paklausyt, kokis 
buvo kliksmas. Ar tai gra
žu? Pereik, tėve, visas tau
tas, o tokių vestuvių niekur 
nerasi.

—Palauk, Maike, palauk! 
Kaip tavo vestuvės bus, tai 
tu pats šūkausi. Ir aš teip 
kalbu, o kaip nueinu kur ant 
vestuvių ir išsigeriu, tai teip 
šaukiu, kad nu! Nė vienas 
teip neišrėkia, kaip aš. Ir 
aš nematau, kodėl nepašu- 
kaut? Juk Amerika laisva 
šalis. Čia ir teip jau viskas 
susiaurinta. Lietuvoj ves
tuvės paprastai traukiasi 
po tris- keturias dienas, o 
jaunuomenė per tą laiką tie- 
siok galvomis eina.

—Lietuvos žmonės užaugę 
tarp girių kaimuose, toli nuo 
civilizuoto pasaulio, todėl 
jiems reikia dovanot už to
kius apsiėjimus; bet ameri
kiečiai lietuviai yra pervažia
vę pusę pasaulio, čia gyvena 
tarp civilizuotų žmonių, ma
to jų gražius apsiėjimus—ir 
jeigu nesimokina nuo jų, tai 
kaip gi juos nepeikti?

i
—Ne teisybė, vaike, 

perdaug išaukštini ameriko
nus, o nužemini lietuvius. 
Aš protestuoju prieš tai. Juk 
lietuvių tauta daug senesnė, 
negu Amerikos.

—Niekus kalbi, seni. Juk 
pasaulyj kas tik senesnis, tas 
daugiau atsilikęs nuo civili
zacijos. Egiptas yra seniau
sia šalis; da prieš Kristaus 
gimimą egiptėnai pagarsėjo 
savo kultūra, o kur jie dabar 
yra? Atėjo naujos tautos ir 
joms šiądien priklauso pasau
lis, o Egipto jau kaip ir ne
būtų, niekas apie jį nė minėt j 
nemini. Teip, tėve: juo tau
ta senesnė, tuo daugiau atsi- taisos, 
likus nuo pirmžengimo; juo kankinimui tų žmonių, kurie 
tauta jaunesnė, tuo aukščiau buvo nepaklusnus kunigijai, 
pakilus kultūroj ir senes- Tame laike vien tik Ispani- 
nėms tautoms prisieina nuo joj nukankinta torturomis 
jos mokytis, taip, kaip tu 10,220 žmonių; 104,313 gyvų 
turi mokytis nuo manęs. ant stirtų sudegino. Vidu-

—Tai tu sakai, kad ant irimuose amžiuose 10,001,700 
vestuvių dainuot negalima? žmonių nužudė. Tokią žmog-

—Kodėl ne? Dainos yra žudystę popiežius Povylas 
savotiškos rųšies dailė, ku- V-tasis (1605—1621) pavadi
nai niekas negali būt prie- no įkvėpimu dvasios
šingas; bet ant lietuviškų'tos... Daugiau aš negalėjau 
vestuvių aš da neesu dainų jau skaityt, negalėjau į tokį 
girdėjęs. Kur kiekvienas žvėrišką gyvenimą žiūrėt ir 
stengiasi parodyti, kaip dide- išpuolė knyga iš mano rankų 
lę jis turi gerklę, tai tas ne- ir pajutau, kad per mano 
sivadina daina. Dainuot rei- veidą nuriedėjo karti ašara, 
kia mokytis, bet neturint ge- Dabar aš atsiminiau viršmi- 
ro balso ir išmokt negalima, nėtus kunigo žodžius, kad a-

—Na, palauk, Maike, tu teis tokie laikai, kad žmonės 
viską peiki, viską kritikuoji, Į ištvirks, bus nepaklusnus 
bet pasakyk, kaip turėtų būt? Į aukštai valdžiai ir kunigijai.

—Kitąkart aš tau papasa- Bet Dievui tas baisiai nepa
kosiu, šiądien jau bus gana, tiks ir bus pabaiga svieto. 0.

-------- --- -....— - i Dieve aukščiausis! Ar gi tuAr gi tu 
sutvėrei pasaulį dėl to, kad 
žmogus žmogų, kaip žvėris 
žvėrį, žuvis žuvį, paukštis 
paukštį draskytų? Argi tu 
sakei per pranašus, kad tau 
nepatiks toji gadynė, kada

Mano Mintys.
Anksti iš ryto atsikėliau ir 

mąstau, kas čia pradėt. Ry
tas buvo miglotas, kokiu tai 
ruku buvo užklota visa že
mė. Girdžiu nesuskaitomą vargšai pasipriešins prieš sa- 
trinksėjimą, atsimušantį į Į vo skriaudikus? Ne. Aš 
akmeninį šaligatvį; o tai bu-; netikiu tam. Ne tu sutvė- 
vo nedėlios rytas ir žmonės rei, bet tave sutvėrė tie, Ku- 
skubiai ėjo į bažnyčią. _ No- rje tavo aukštu ir garbingu 
rėjau ir aš eiti; pažiurėjau į vardu prisidengdami prana- 
laikrodį:—et, jau vėlu! _ At- šauja visokias melagystes, j 
sisėdau ant kėdės ir sėdžiu į baugina mus pragaru, o sau į 
tarp keturių sienų vienas, daro žemišką rojų. Aš bal- 
Paėmiau knygą į ranką ir su šaukiau šituos žodžius,bet I 
užsikabinęs ant nosies aki- atsakymo neišgirdau, nes! 

apart keturių sienų nieko ne
buvo ...

No. 16-me “D. Vilties” 
skaitom apie gegužinę šven
tę straipsnį, kuris pereituose 
metuose tilpo “Keleivyje”. 
Prieš perspaudimą to straips
nio męs nieko priešingo ne
turime — absoliutiškai nieko 
—tik mums įstabu tas, kad 
“Keleivyje” buvo du straips
niai ir po vienu buvo pasira
šęs A. Antonov, po kitu—S. 
Michelson, o dabar jie suau
gę jau į vieną ir parašas pri
augęs kokio tai M Stakėno. 
Šeip nieko nepersimainė, su
tinka žodis į žodį; buvo zece- 
riška klaida—ir ta pasiliko

nius—skaitau. Buvo tai
knyga apie atsiradimą pirmo 
žmogaus—Adomo ir Jievos 
—ir ištisos sąvaitės Dievo 
darbus. Knygos įtalpa maž
daug tokia: 1 
tverdamas pasaulį 6 dienas, 
o septintą pašventė atsilsiui. 
Toliaus atrandu, kad Ado
mas ir Jieva peržengė Dievo 
prisakymą ir Dievas juos nu
bausdamas išvarė iš rojaus 
ir pasakė: Prakaite veido ta
vo gaminsi sau duoną.

Et, ką čia... Imsiu kitą 
knygą. Ziuriu,—baudžiavos 
laikai, kada žmonės dirbo kalbos Esperanto (jis mokėjo 
ištisą sąvaitę ponui bei ku-1 tik katalikiškai, išpaniškai, 
nigui, o nedeldienį—sau. O Į prancūziškai ir truputį ang- 
viešpatie! Turbut jie buvo liškai).” 
nekatalikai ir į Dievą netikė- r~ * . .......................
jo, jei Dievo prisakymų nepil- jaį neklausia musų, kas tai 
dė... ! per kalba katalikiška, nes

Atsirėmiau ant rankos ir męs, nors ir katalikai, tik 
drūčiai užsimąsčiau. Ir štai' pirmą sykį apie ją išgirdom, 
atsiminiau: Aną nedeldienį Labai butų geistina, kad 
kunigas sakė pamokslą se-i “Draugo” redaktorius patai
kančiais žodžiais: “Griešnin- pintų savo laikraštyje nors 
kai, jus griešninkai! Ar ne-! kelia tą sakinių tos kalbos; 
paliausit jus griešiję! Jau; rasit ir labai gražiai skamba, 
pildos žodžiai pranašų, pil- Toliaus:
dos žodžiai pranašavimo ka- “Ferrer buvo gudrus pini- 
ralienės Michaldos, kad ateis giniuose reikaluose. Pary- 
laikai ir ateis tokia gadynė, žiuje jisai susipažino su sena 
kad visi norės būt lygus ir dievobaiminga merga, Er- 
susilygįs. Dievui tas baisiai nestina Meumier’iute, ir iš- 
nepatiks ir bus pabaiga svie- gavo iš jos pinigų įsteigimui 
to... ” Nerviškai mečiau tą Barcelonoje prieglaudos vai- 
knygą į šalį ir pradėjau žing- kams. Prieglauda turėjo 
sniais matuoti savo kambarį, būt katalikiška ir nešiot ti- 
Bet vis man neramu. Aš kybinę spalvą. Gudrus Fer- 
paėmiau kitą knygą. Buvo, rer, norėdamas įtikinti, jog 
tai visų “šventų gyvenimas”, prieglauda ištiesų yra kata- 
Aš čia randu, kad šventieji likiška,padovanojo Meunier’- 
baigė savo gyvenimą didelė- iutei net šv. Panelės stovy- 
se kančiose; jie žūdavo iš lą. Meunier’iutė, mirdama, 
persekiotojų rankų arba pa- užrašė Ferrer’ui nuosavybę 
tys nusižudydavo ir už tai Paryžiuje, už kurią paskui 
paliko šventais. E, ką čia Ferrer gavo daugiau, kaip 
apie šventus—aš ne kunigas, milijoną frankų gyvais pini- 

I Kad man kas darbininkiško'gaiš”.

A Ž.

DdTX LAIKRAŠČIU
PERŽVALGA

Kunigų “Draugas” prane
ša negirdėtą dalyką, būtent 
naują katalikų kalbą. No. 
15-me išguldinėdamas savo 
skaitytojams Ferrer’o “nuo
dėmes”, tarp kito ko sako:

‘ ‘ F errer visai nemokė j o

Tegul “Keleivio” skaityto-

BISKIS RUGŠČIOSIOS
BELETRISTIKOS.

(Feljetonėlis.)

Buvo 9 vai. 5 minutos va
kare, kada per namo kami
ną šokinėjo pasišiaušęs vėjas, 
yt turkas prieš senąją val
džią. Ore kvepėjo kopūstais 
ir raugi tais agurkais su arba
ta .Kada — nekada girdėjos 
lėti policisto žingsniai, kuris 
išnaudoja žmonės ir neikiek 
neatjauvčia tautiškiems rei
kalams. Kur ten toli tupėjo 
varna ant tvoros ir rūpestin
gai laukė nakties. Sužvangėjo 
—subraškėjo dektinės bonka 
policisto kišeniuj ir vėl tyla. 
Didelis veršis nudžiugo su-Į 
lauks nakties ir, ’_______
sykį meliodiškai subliovęs, arsus fanatlkas- kavęs), ankščiaus ar vėliaus
mandagiai išsitiesė patvo- Ąš netikėjau, kad fanati-męs buvom priversti ruimą 
jyj i kai užsiimtų susigadinusių apleisti. Kaslink kuopos gy-

‘ Selvestras Valkūnas sėdėjo kiaušinių nešiojimu, bet pu-vavimo, tai ji gyvuoja ne- 
tame laike ant aukšto stogo bpka iš pirmosios eiles sten-blogiausiai; susirinkimai lai- 
ir mislijo apie meilę Žvirb-: ^si mane pertikrinti. komi kas mėnuo privatiškuo-
liai iš tos priežasties neturėjo Kalbėjau toliau gana aš- se namuose, tik drg. Klyku- 
kur tūpti, todėl beveik visą triai apie rekgijas, kas Prp nas, kitus peikdamas už ne- 
naktį perleido be miego ir iš- •vertė žmogų... sukinėtis ant veikimą, retai ant jų tesilan- 
rodė labai susnudę. ' kedės ir šokinėt Griebė Jis ko-

Vienok Selvestras ant to kell_s sVklus i kišemus, tartum KasMnk kooperacijos, tai 
nepaisė ir, beabejonės, butų norėdamas ką-tai ištraukti, drg. Klykunas klysta, kad ji 
bėgęs į Ameriką su gražia vėl atsisėdo. Turbut,. susitvėrė per kuopos pasi-
Barbyte, jei tėvas nebūtų besisukinėdamas sudaužė ne- darbavimą. nes ir pats prie 
paliepęs anksti iš ryto suneš- g®1"118 kiaušinius savo kiše- jos nepriklauso. Kuopos su- 
ti bulves į skiepą, kurių bu- niU08e’ dėlto kad aplinkine sirinkimuose niekad nė įne-
vo apie 40 maišų. .... , .

Mėlsvai-juodas dangus ap-i P° Prie durlŲ’ kur daugiau 
siniaukė teip tamsiai, kaip 
kareivių skalbiniai ir gązdino 
žemę lietum, 
sieksnių subeldė perkūnas. 
Nors saulė dar netekėjo, o 
jis jau trenkė.

Baimės apimtas Selvestras

publika pavarė jį iš savo tar- Šimo nėr buvęs, kad uždėti

Tūlas laikas atgal, S. Mi- 
liauckas pakėlė “Lietuvoj” 
klausimą, kodėl socijalistai 
niekina tautą. Diskusijos 
ėjo gana ilgai ir ant galo pra
dėjo virsti beveik į ypatiškus 
besikoliojimus. Redakcija 
su 15-tu numeriu skiltis už
darė, o klausimas, nors ir 
gana tuščias, pasiliko neiš
rištu. Paskutinis gavo bal
są tame klausime nekoksai 
Kazių Juozas, iš tautininkų 
pusės. Iš socijalistu pusės 
rašė daugiausiai J. Raulinai- 
tis, nurodinėdamas, jog soci
jalistai daugiau darbuojasi 
tautos labui, negu tautinin
kai ir todėl negalima juos 
vadinti tautos priešais. Ka
ziu Juozas laikė opoziciją, t. 
y. nurodinėjo, jog socijalis
tai yra tokiais. ' Štai neku- 
rie jo argumentai:

“Man esant aiškiu musų 
teisatikių socijalistu prieši
ninku, vienas vietinis gerais 
norais, bet siaurai matantis 
susipratėlis sakėsi mane su- 
mušiąs kur gatvėje susiti
kęs. To, rodos, jis nepada
rė, bet jis padarė ką kitą. 
Taikėsi man kartą ant pasi
linksminimo vakaro nueiti, 
kur jis buvo pastatytas dra-i 
bužius priimti pasidėjimui. 
Ore tąsyk smarkiai lijo ir 
mano ploščius buvo visas 
šlapias. Jis jį paėmęs teip 
gerai suglamžė, kad po dvie
jų valandų man jį atsiėmus, 
jis išrodė kaip tik iš šuns 
gerklės ištrauktas. Aš ant 
jo nei kiek nesupykau...”

Iš „vyro” padare ..merginą”
Mažoji Onytė, kuri nekęs

davo vyrų, žaidė sykį su ka
tinu. Kada motina įėjo į jos 
kambarį, ji kirpo katinui u- 
sus.

— Onyte, ką tu darai? — 
užklausė motina.

—Nieko... Man nepatinka 
katinas-vyras, todėl darau iš 
jo merginą

Išrauk dagį, įsodinu rožę, 
kur tik rožės auga.

A. Lincoln.

*) Naujoji Mokykla—‘•Kol.’’ red.

• - - - oro.
■ ■ - -- J Kada aš užbaigiau kalbą
Už ”kokiu 50 paklausiau nekuriu, ką reiš

kia žmogus su negerais kiau- 
* - - šiniais, tai gavau tokį atsa- 

į kymą: — „Negeri kiaušiniai 
Baimės apimtas Selvestras ~~ įrankis nekuriu fana- 

nusirito nuo stogo ir pataikė Dkų^kovai su bedieviais . ~ 
į purvyną. Išgirdęs tai šuo 
pašoko ir į kryžių žiūrėdamas sNkl- 
ėmė kaukti, kaip lakštinga- „Nekurie hetuviai Amen- 
las prieš aušrą. I koJ už katalikystę kovoja ne

Ant rytojaus, kada bulvie- ^era's kiaušiniais , — atsi-

„Kaip tai?”— klausiau dar
I

nė baigė jau virti, atėjo į tą ^ePe jaunas v aikinas.
. •» ____ v : A Ant.vietą Barbytė. O, šventieji, 

kaip ji verkė, atradus tik iš
gulėtą vietą ir dažinojus, 
kad Selvestras skiepe dar
buojasi! Suspaudė ji širdį, 
kaip kurpius čeveryką ir nu
sprendė ant visad, persiskirti 
su Selvestru.

Išgirdęs apie tai, jis prisi
žadėjo labai daug parašyt f o- 

Į tografiškų apysakų, kad tik 
■amžinai mvlėtis.

P. S. Kaip toliau jam ėjo
si, jis pats-aprašo.

Dono Kazokas.
■ .I  _____________ 
Žmogus ir kiau=

A. Antonov.

kooperatyvišką valgomųjų 
daiktų krautuvę, tik dauge
lis iš mus tam užmanymui 
simpatizavo ir davė vietą 
knygyno ruime kooperacijos 
susirinkimams.

Vardan 67 kuopos L.S.S. 
J. Gabalis,

J. Trainavičia, 
J. Motuzas,

J. Kūgis. 
Brockton-Montello, Mass.

Balandžio 16 d. buvo pa
rengtas čia lietuviško baž
nytinio choro koncertas, po 
Vinco Juškos vadovyste. 
Dainininkų buvo apie 60 y-

KORESPOND E N G M 0 SpatŲ’apie 40 mažŲ mergai_ 
  cių ir vaikų. Choras buvo 

Philadelphia, Pa. labai ?erai išlavintas ir vis- 
'•n u • i i kas buvo atlikta gerai; neDarbai siaip-teip slenka, i , . ., r. , , . j k •- i • sarmata, kad buvo ir svetim-bet nustojus darbo, ar iš ki- , .. .. , ..i, -r • i - taucių—ir jie mate, kad lie-tur pribuvusiam, nelengva jį , . . f . . . ,| į- tuviai yra lygiais kitų tautų

^Balandžio 10 d. šiaurinėj!^"6"]8* nes 
dalvj miesto atsibuvo pra-l'1®’?® lr angliškas dainas, 
kalbos, parengtos L.S.S. 1-kunos >nusisekė kuogeriau- 
mos kuopos. Žmoniy susi-alaL Nemanau, kad galėtu 
rinko neperdaugiausiai ir lai- kitas rastis choras, kuns ge* 
ke prakalbų buvo girdėtis jriau P^amuotų.

šiniai.
(Feljetonėlis.)

Atsitiko tai Cambridge- 
porte. Mass. Dalykas stovė
jo taip: — Apšvietos kuope
lė (o žinoma, kaip tik apšvie
tos, taip ir bedieviška) už
kvietė mane šį—tą papasakot 
apie religijų vystymosi vie
šame susirinkime.

Kada aš atėjau į salę, tad 
prisiartina prie manęs vienas 

. žmogus ir, pirštu rodydamas j 
į kampą, sako: .,Žirėkite,tasi 
žmogus atėjo su kiaušiniais”, j 

„Lai jis sau eina”, —ta
riau aš, nieko blogo nemany
damas.

Po valandėlės prieina ki
tas žmogus ir vėl į tą patį ro
dydamas sako: „Turiu jums 

i pranešti, kad anas žmogus 
atėjo su kiaušiniais”.

„Bus gerai”. — tariau aš, 
neišmislydamas, ką tas reiš
kia.

Paskui prieina viena mote
ris ir vėl sako tą patį: „Aną 
žmogų kunigas atsiuntė su 
kiaušiniais”.

„Tai nieko”, — atsiliepiau 
aš.

„Bet su bjauriais, susiga
dinusiais kiaušiniaus”, — įsi
kišo pašalinis žmogus.

Publiką vis rinkos ir visuo
se kampuose šnibždėjosi apie 
žmogų, pas kurį randasi ne
geri kiaušiniai.

Vienas vaikinas pribėgo

murmėjimai iš pakampių: . Teisybė.
„Nusikirpk plaukus! Gospo- New York City, N.Y. 
di pomilui ir t. p.” Lietuvių Ukėsų Politikos

Kalbėtojais buvo: J. Gri- Kliubas surengė eilę prelek- 
nius, J. B. Smelstorius ir V. cbV Balandžio 1 d. skaitė 

p. J. Šukys, temoje: “Tau
tyste ir Socijalizmas”. 
da žmonės gyveno mažose 
grupose, kada pas juos ne
buvo da egoizmo, tuomet 
jų gyvenimą galima buvo pa
vadinti “gamtiškuoju soci- 
jalizmu”, nes vienos grupos 
nariai dirbo visi išvien visai 
grupai. Męs žinom, kad 
pirmuose mus eros laikuose 
žmonės gyveno daugiausiai 
iš žuvininkystės, medžioklės 
ir gamtos suteiktų vaisių. 
Žemės išdirbystė turbut bu
vo da nežinoma, arba visai 
mažai buvo išvystyta. Jei 
vienas užmušė žvėrį, tai visi 
jį valgė; jei vienas pagavo 
žuvų, visi dalijosi. Bet vė
liaus, kada jau žmonių atsi
rado daugiau ir pradėjus vys- 
tyties žemdirbystei, tos gru
pos pradėjo užpuldinėti vie
na ant kitos ir silpnesnes pa
vergdavo. Ir čia jau apsi
reiškė kitų išnaudojimas; to
liau prieinam prie to, kad su- 
stiprėjusios grupos arba tau
tos iki VIII šimtmečio mėgi
na užgriebti didesnius plo
tus žemės ir ant jų apgyven- 
dint savus žmones. Bet 
šiądien tautos nesiskečia pla
tyn, tik auga augštyn, nes 
žmonės gyvenimo reikmenis 
pasigamina kitokiu budu, ne
gu senovėj. Kas nepasakys,

Jakštys. Deklamatorės bu
vo: Dryžaitė ir Levanavičai- 
tė.

Kaip kalbėtojai, taip ir de
klamatoriai savo užduotis at
liko gerai.

Balandžio 16 d. S. L. A. 10 
-ta kuopa parengė vakarą su 
perstatymu dramos “Išga
ma”. Lošėjai savo roles 
atliko neblogiausiai, tik gai
la, kad publika, ypač pas
kiausia išėjusi iš smuklės, ne
užsilaikė ramiai; pertai ne
buvo galima girdėti lošėjų 
kalbos.

Ar nebūtų geriaus, kad 
lietuviai panaikintų svaigi
nančius gėrymus rengdami 
vakarus, o vietoj to padary
tų įžangą brangesnę, tuomet 
ir publika butų rami ir lošė
jų kalba butų girdima vi
siems.

Gatvekarių streikas da vis 
tęsiasi. (Dabar streikas jau 
pasibaigė. Rd.) Ir vargiai 
ką darbininkai laimės, nes 
kompanija su streiklaužių 
pagelba, paleido tramvajus 
beveik į pilną judėjimą.

Gaila, jeigu streikas bus 
pralaimėtas. Bet kas kal
tas, kad darbininkai nesiru- 

j pino pirmiaus savo reikalais?
Senas Vincas.

9
Brighton, Mass.

No. 7-me “Keleivio” drg. 
P. Klykunas rašo, buk Brigh- (Tasa ant XZio puslapio.)

Ka-



KELEIVIS.

GAMTOS MOKSLAS.
Ella W. Wilcox.

Jus manot, jog sutvertojas to didžio
jo pasaulio kiekvieną sielą pagamina iš 
naujos medegos ir siunčia ją naujai užgi
musiam kūdikiui. Jeigu jus nors kiek 
apie tai mąstot, jus turit užklausti, kodėl 
vienos iš ty Dievo pagamintu siely yra 

x siunčiamos elgetoms, kitos—genijams; 
vienos į turtingus namus,kitos—kur skur
das viešpatauja.

Jeigu jus manot, jog vienos yra su
tvertos gyventi skurde ir varguose ant že
mės dėlto, kad paskui danguje blizgėtu 
prieš tas antrąsias, tad jus turit pamislin- 
ti, kaip tas sutvertojas yra neteisingas, 
jeigu tarp savo tvariniu daro tokį skirtu
mą.

Kaip jus apie tą klausimą negalvotu- 
mėt, jis vis pasilieka nesutaikomu su tei
sybe, išskiriant daleidimą, kad siela perei
na iš žmogaus į žmogų.

Trumpai sakant, yra daleidžiama, jog 
toji Spėka, kuri sutvėrė visą pasaulį, vi
suomet buvo ir bus. 0 viskas, kas yra, 
visuomet yr buvęs; kiekviena siela, kuri 
pereina iš žmogaus į žmogų šiandien, pe- 
reidinėjo per nesuskaitomas esybes visa
dos.

Yra tai, ištikro, klausimas labai pla
tus. Vienok su ta nuomone nėra teip 
sunku sutikti, kaip su nauja ja, buk, kad 
kiekviena siela daroma iš naujos mede
gos ir kad pradžia gyvybės buvo tik keli 
tūkstančiai metu atgal. Daug lengviau 
įsivaizdinti sau be pradžios ir be galo ap
skritu ratą, negu tiesiąją liniją, kuri nie
kur neprasidėtu.

Tveriamoji pajiega yra teip didelė, 
kad mintim ji beveik neapimama. Bet 
męs turime priimti tai, kaipo faktą.

O tas faktas yra teip prakilnas ir nuo- 
stebus, kad sujudina mintį, širdį ir dva
sią, jei tos yra sunykę arba neišsivystę.

Musu žemė yra vienu tik viena iš mi- 
.lijonu pasauliu teip įdomi ir męs tik vieni 
suprantam tą milžinišką pajiegą.

Kas tik kur yra, viskas yra gamta. 
Tas, ką męs vadinam Dievu, kitiems daik
tams gamtoje neturi jokios reikšmės.

Amžinam laiko bėgije męs turėjom 
užėmę jau daug pasviečiu; dabar męs ė- 
sam šiame pasaulyje tuomi, kuomi mus 
padarė pirmesnis musu buvimas (nors bu
vom kitokiam pavidale). Ateityje gi męs 
busime tuomi, prie ko dabartinis musų 
buvimas mumi prirengs.

Tiesos valdančios visatą yra keitimo 
ir vykdinimo tiesomis. Jeigu pirma jus 
gyvenot pertekliuje ir pasileidime, jeigu 
jys “mindžiojot kvietkuotus besimylavi- 
mo takus'’ ir niekinot išminties ir teisy
bės žodį, tai dabar jys sugrįžot atidirbti 
visatai savo skolas. Jys esat silpnas ir 
biednas ant kūno, bet tarp jys ir laimės 
stovi regimos neapveikiamos kliūtys. Jys 
žiūrit ant laimingo žmogaus ir manot, ko
dėl Dievas jums nebuvo toks malonus.

Bet jys pats surengėt sau tokį likimą.
Jys galit jį perkeisti iki stebėtino 

laipsnio čia, dabar, ir galit prirengti pui
kią ateitį busimam gyvenimui.

Gali būt, jog busimas jusy gyveni
mas bus perkeltas ant kitos planetos; bet 
kur jys nebūtumėt,o būdas,kurį jys dabar 
auklėjat, bus jums ateities gyvenimo rak
tu. Apart to da esama ‘ dangaus” ir 
“pragaro”, per kuriuos męs turim pereiti 
ir kuriuose prisieina pagyventi, o jusy 
mintys ir darbai šiame gyvenime jau pa
rodo, kokis likimas bus jusy ateityj.

Dabartiniai tikėjimai išmokino sav- 
mylingą moterį, jog kada ji numirs, pra
šydama Dievo atleidimo visy nuodėmių, 
tai ji tuojaus susitiks su mylimo savo kū
dikio dvasia, kuris da mažutis būdamas 
jai numirė. Bet tas jos su kūdikiu nesu
vienys. Ji turės užsipelnyti sau įžangą 
į tą pasvietį, kur apsigyveno jos kūdikis.

Kuomi jus čia nebūtumėt, ką jys ne
turėtumėt, vis tai per tą jūsų amžiną gy
venimą yra uždirbta. O nuo naudojimosi 
tuomi dabar, priklauso jusy ateitis. Jei
gu jys esat beturtis ir nesveikas, o sten
giatės savo stovį pagerint pramonijos ar 
ekonomiškesnio gyvenimo keliu, tai nors 
jys numirtumėt neatsiekę savo tikslo, te- 
čiaus bus jau uždėtas dvasiškas pamatas 
geresniai ateičiai ir geresniam kunui busi
mam gyvenime.

Jeigu jys troškot mokslo ir gabumo, 
jeigu jys stengiatės tatai įgyti, tai kiek
viena pastanga bus padėta į jys kreditą, 
kada jys sugrįžšite vėl.

Jeigu jys turit gabumą, turtą, gra
žumą ir nemokat iš to naudotis, tai jys su- 
grįžšit be nieko ir turėsit vėl dirbti gam
tos malonei.

Tos keitimosi ir veikimo tiesos vadi
nasi: karma.

Pro Memoria V. S=tei
Kas širdį geriau suramįs?
Iš skausmo kas ją išvaduos?
Kas puolančią dvasią gaivįs?—
Kas naujas jiegas vėl priduos?!
Tik tu, o grožybė dangaus! 
Karalaitė širdies ir jausmų!... 
Dievaitė esybėj’ žmogaus— 
Ateik, išvaduok iš skausmy!-.. 

19-IV-’1O. S. Strazdas.

Pavasaris.
Pučia, ūžia šiltas vėjas! 
Laukas skamba nuo dainy;
Dingo šaltis piktadėjas, — 
Upėje nebėr ledy!....

Gamta kelias iš letargo, 
Krinta kieti retežiai! 
Ji nepaiso triūso—vargo,— 
Puošia žemę taip gražiai!... 

Plaukia, plaukia švelnus kvapas, 
Lauke pempė jau gyvuoj’: 
Dingo žiemos šaltas kapas— 
Piemenėlis štai duduoj’:— 

Ei, tu mano miel’s rageli!
Ei, skambėk, skambėk: du, du... 
Saldink mano tu vargelį— 
Du-du, du-du, du-du, du!...

Saulės šviesa žemėn plaukia, 
Kelias knibžda nuo žmoniy;
Vargšas bėrį plakdams šaukia: 
Ei, į vagą!—šimts velnių!...

Žiedai skleidžia švelny kvapą,— 
Giria šlama pamažu...
Jausmo balsas, rodos, šneka: 
Kaip malonu, kaip gražu!... 

12-IV-’1O. &. Strazdas.

*

Elegija.
Didžiai nusiminęs aš verkiu per dienas: 
Man ašara gaili vis vilgo blakstienas.

Paguodą surasti jau nąra vilties,
Ir kančios nepereis apgautos širdies. 

Norėjau aš meilę gėlėms apsodinti, 
Gražiausiy žiedeliy vainikais išpinti,

Perlais, koralais apsagstyti brangiais
Ir aukso rėdyti ją rūbais gražiais. 

Dievaite vadinti, ją gerbti, guodoti 
Ir lyros kanklelėms graudžiai apgiedoti;

Apjuosti visokios grožybės žiedais,
Jai giesmes giedoti, dalytis jausmais... 

Ja visad širdyje su savim nešioti, 
Doros nekaltybėj’ ją visad guodoti...

Ir gyvasties savo dėl jos negailėt—
Aš visad galėjau drąsos tiek turėt!...

Bet!... Apverktins belaimi! raudok lyg
[vaikas, 

Dvasios tavo kentimy ne’šgydys nė laikas!
Širdies tu nerasi, ką tave supras:
Nes ji jau užmiršo tas brangias dienas. 

Ir meilios mys kalbos ir brangys žodeliai, 
Ir saldžiy svajonių sapnai ir sapneliai;

Ir tie prižadėjimai tuomet duoti,
Teip šventi, doringi, aukšti ir tvirti — 

Jau viskas tas nyksta, lyg durnai nuo vė-
[jo:

Pražuvo ta meilė, kuria teip mylėjo; 
Jausmai tie jau šala, žūti tuoj žada. 
Ir širdis ne’žilgo pavirs į ledą...

P. Posmyla.

Gegužine Švente.
Štai brėkšta dienužė, tamsumas jau slen-

Lka, 
Ir skamba dainuže, ir švinta aušrinė... 
Varguolis varguoliui pūslėtą spaudž’ ran-

|ką: 
Mys Švente! mys Šventė! Šventė Gegužine! 
Žolynai žaliuoja, šakelės linguoja. 
Ant žaliy lapeliy rasa sidabrinė.
Jie tykiai sau šnabždas, viens kitą bučiuo-

Mys Šventė! mys Šventė! Šventė Gegužine! 
Ir ošia giružė, ir kvepia žalioji;
Ir sielą žavėja krūtinėj jausmingą, 
Ką nuolat vis liūdi ir sunkiai dejuoja.
Rods, viskas pabudo su diena saulėta, 
Rods, diena atėjo didžiai laiminga, 
Priešai sutrinti, kova laimėta...

J. Juodžiukynas.

Sonetas.
Ko dejuoji, ko vaitoji, 
Nelaimingoji širdis?!
Kam krutinę teip kilnoji? 
Ko graudingai verki vis?... 
Kas suprasty, kas pažinty. 
Kas atminty tuos skausmus? 
Kas paguostų, suraminty, 
Atgaivinty man jausmus! 
Verkia, jieško, nor atrasti, 
Kas galėty ją suprasti, 
Jos palengvintų kančias!
Kad galėty —paukščiu lėktų, 
Norint trumpai pasilsėty 
Kelias minutas saldžias!

P. Posmyla.

i

kad John D. Rockefeller ne 
Jung. Valst. patrijotas? O 
gal Mikė ne patrijotas Rusi
jos? Teip! Bet kas dau
giausiai išnaudoja darbinin
ką, jei ne minėti vyrai ir ki
ti jiems panašus patrijotai? 
Šiądien darbininkus jau vie
nija ir riša į krūvą ne patri- 
jotizmas, bet jų bendri eko
nomiški reikalai Taigi so- 

j cijalizmas yra neišvengtinas 
ir anksčiau ar vėliau jis tu
rės įvykti.

Antra paskaita atsibuvo 
8 d. balandžio. Skaitė p. 
Menkutis, temoje: “Orlaivi- 
jos išsiplėtojimas’’. Pirmie
ji mokslo žmonės sumanė ir 
paleido ant jūrių vilnių lai
vus, kad pervežti žmones ir 
prekes iš vienos šalies į kitą 
ir tuomi šiądien žmonija 

: naudojasi gana pasekmingai. 
Į Bet tuomi mokslo mylėtojai 
i nepasikakino ir žengė toliau. I 
i Matydami ore lekiojant 
i paukščius, pradėjo mąstyti, 
kaip smagu yra laisvai gy
venti, kur nori ten nulėkti. 
Tūlas dainius sako: “Lėk
čiau, lėkčiau, kad galėčiau, 
gandro sparnus kad turė
čiau”. Ir kas nenorėtų taip 
gyventi, kaip sparnuočiai? 
Žmonės, nusižiūrėję į lekio- 
jančius sutvėrimus, pradėjo 
protauti, kad išrasti prietai
sas, su kurių pagelba butų 
galima išlėkti i orą ir skra
joti jame. Bet tas žmonėms 
pasirodė nelengva. Tūlas 
romėnas da 400 metų prieš 
Kristų buvo padaręs orlaivį 
panašų į karvelį ir mėginęs 
lėkti, bet nenusisekė. Vė
liaus, XI šimtmetyj vienas 
minykas irgi mėgino pasida
ryt sparnus—irgi veltui.
Nors mintįs pas žmones gi
mė žiloje senovėje ir mėginta 
lėkti, bet nenusisekta. Ši 
paskaita buvo tik bandymas 
apie orlaivininkystę. 29 d. 
bal. po No. 37 Bedford St ir 
kampas Carmine St., N. Y. 
City. p. Menkusis skaitys 
apie “Orlaivijos išsiplėtoji- 
mą'' šių dienų. Įžanga vi
siems bus dykai. Už perei
tas paskaitas padėka prigu
li “L.U.P.K.” ir prelegen
tams. Tik musu žmonės ne
skaitlingai tesusirenka. Bu
tų geistina, kad ateityj skait- 
lingiau susirinktų. Kliubas 
pastaruoju laiku pradėjo ga
na puikiai gyvuoti ir veikti 
tarpe vietinių lietuvių; da
bar pasiryžo, kad kiekvienas 
narys taptų šios šalies ukė- 
su; apie tai rūpinasi p. S. 
Jankauskas, kaipo gerai su
prantantis šios šalies politi
ką. Darbas sparčiai eina 
pirmyn.

Varynolis.

Vilnius. Rūtos bute kovo 
17 (30) d. A. Janulaitis turė
jo pranešimą apie Lietuvos 
valstiečių gyvenimą 1831 su
kilimo metais. Pagal Šiau
lių ekonomijos dokumentus 
dailiai buvo išpasakota, kaip 
valdėsi tuomet valstiečiai, 
kaip baudžiavą ėjo, kaip re
voliucijai iškilus patįs vals
tiečiai tuojau baudžiavas pa
naikino, kaip ponai sukįlimui 
ištikus švelnesni pasidarė, 
kaip patsai sUkįlimas ėjo, ko
dėl prie jojiei valstiečiai, nei 
miestelėnai (žydai) nenoriai 
prisidėjo, kaip pagalios rusai 
sukįlimą apmalšino ir visą 
senovę vėl sugrąžino.

Matiniky kursų šiemet nei 
Vilniuje, nei Kaune nebus. 
Bus Peterburge. Mokslas 
prasidės kovo 26 (bal. 8 d.) 
š.m. ir tęsis visus metus. Į- 
stojant‘reikia maž-daug ži
noti miesto mokykly arba 4 
gimn. klesy kursas. Mokes
tis—150 rb. visiems metams. 
Pinigai galima mokėti ir da
limis (po 50 rb.). Sužinoti:

I

./

5. -Peterburg, B. Ružeinaja
6, Kanceliarija zemlemier- 
nych kursov.

Pilviškiai. Kovo 25 d. 
Naumiesčio žandaras su Griš
kabūdžio žemsargiu areštavo 
Bai-zdų Pov. Brazaitį. Kre- 
čiant paėm“ rankraščių etc. 
Nuvarytas Naumiestyn. Už 
ką areštavo—nežinia. J-s.

Joniškis (Šiaulių pav.). 
Džiugių sod. atsilanko kokie 
gudai, kurie labai pigiai (nuo 
5 iki 40 kap.) apsiima puo
dus išpalivoti su dinamitu(?). 
Tuoj atsirado moterėlių, ku
rios įtikėjo. Bet tie gudai 
išpalivoję pasakė, kad tik už 
nedėlios laiko galės virti ir 
liepė padėti šaltai. Moterė
lės taip ir padarė: buvo sau- 

1 lėta šalta diena, išnešė oran, 
bet kaip pradėjo pusti vėjas 
ir džiovinti, tai visas baltu
mas ir prapuolė. Pamatė 
žmoneliai, kad gudai apga
vo, ir nutarė iš tokių perėjū
nų daugiau nieko nepirkti ir 
darbo neduoti. Tik nelaimė, 
kad pervėlai... > eštolcas.

Mažeikiai (Šiaulių pav.)- 
Vasario 28 d. buvo vakaras. 
Buvo vaidįnta “Trįs myli
mos’’ir “Dėdė atvažiavo”; 
paskui deklamacijos ir dai
nos. ant galo šokiai. Viskas 

■ atlikta gerai. Tik žmonės 
i buvo labai nesotus, kad bu
vo vien tik kokie vokiški ar 
žydiški šokiai, kuriuos šoko 
kokie rygiečiai. Šiaip žmo
nių buvo prisirinkę daug.

Berželis.

Pajieškau savo pusseserių Katrines ir 
Julios Padegimiutių. Pirmiau gyveno 
Edvardsvi.le. Pa, .Luzerne Co. Girdė
jau jųjų tėvas ir molina mirė Jos pa 

I čios. ar kas apie jas žino, malonės atsi
šaukti ant šio adreso. L. Vasaris

57 Chestnut st. New Britain, Conn,

Pajieškau savo d<-dės Jono Seravskio 
Kauno gub.. Saulių ujezdo, Baisogolos 
parapijos, sodžiaus Devderių. Jau apie 
20 metų kaip Amerikoj Girdėjau buk 

■ yra užmuštas prie darbo anglių kasikloj 
Jis pats, jeigu yra gyvas, ar kas apie jį 

j žino, malonės atsilepti ant šio adreso: 
Vladislovas Domaševicze

2905 VVorth si. St. Louis. Mo.

dėl prad.-jom pardavinėti po $2.00 per 40 
dienų, o polam ir vėl bus brangesnės. 
Kas nori gauti šią naudingą knygą. ma
lonėkit prisiųsti orderį, o greitai išsių
sim. Teipgi reikalaujam agentų ir duo
dam gerą uždarbį.

C. INTAS.
P, O. Bos 1724, New York. N. Y. q2

Jeigu tikrai nori
BŪTI SVEIKAS 

----- rašyk pas------  
A. VV. MATULONIS,

Schuyl Co.,_ _ _ _ _ Minersv.lie, Pa.
Parsiduoda Namas

Ant 3-rd st., 13 kambarių ir daug že
mės, teip, kad namą galima padidint. 
Dabar gali gyvent 3 šeimynos. Kaina 
84.200, įmokėt reikia 84.000.

SULLIVAN,
219 I) st., So. Boston, Mass

Apgarsinimai.
FERAi! FERAI!

New Britain, Conn. susivienyję .šešios 
I lietuviškos draugystės rengia ferus.kurie 
■ prasidės 2 <1. Gegužės (May) ir trauksis 
'iki 9d. Gegužės. Fėrai bus ant Turner 
svetainės', prie Arei) gatvės. Visus lie
tuvius ir lietuvaites, vietinius ir aplinki
nių miestų, kaip tai: 
den, Bristol užkviečiame atsilankyti ant 
viršminėtų fėrų. Kiekvieną vakarų bus p-‘. 
muzika, šokiai ir kitoki pasilinksmini- dam dovanų puikią knyga, 
mai. Svetainė bus atidaryta nuo 7 vai.
vakare iki 12 nakties.

Vyrams, moterims ir pavieniams vai
kams įžanga 10c.

Su pagarba S. 1). KOMITETAS.

Telephone 762 So, Boston. į:

br.F.Matulaitisji
į 495 Broadway, So. Boston. H

Valandos:
i Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare.i Ė 
t Nedėlioms iki 3 vai. po pietų. Į: 
L-r—-----

Redakcijos atsakymai.
M. L. iš Farmington, 

III. — Korespondentas ap
rašė tiktai prelegento paskai 
tą ir tie žodžiai, kurie tams
tai teip nepatiko, tai nebuvo 
korespondento žodžiai, bet 
prelegento. Todėl neužsi
moka apie tai nė diskusijas 
vesti.

S. Strazdui. — Gavom 
eiles: “Nuveski mane”, “Man 
tinka”, “Pavasaris”, ir “Pro 
memoria”. Paskutinės dvi 
telpa šitam numeryj, o kitos 
tilps vėliau.

V. J a k š č i u i. Rašinė-
kit—laikraštį siuntinėsim.

J. G. i š, S t. Charles, 
Mich. — Žinutėj nėra nie
ko svarbaus. Netilps.

T. Kučinskui. — To
kio turinio monoliogas mums 
netinka. Gal geras buty 
“Rimbui”. Praneškit ką su 
juo daryt?

P. Dailidžiui. — Pie
šinėlis spaudai persilpnas; 
pataisyti negalima, nes jame 
nėra pamatinės minties.

F . K . — Galima daug 
prikalbėt, o nieko nepasakyt. 
Tamstos eilėse prozoje teip
gi žodžių daugybė, o mislies 
nėra.

Biblijos 
j u i. - 
—peržiuresim,

) 11 jo s skaityto-
— Paaiškinimą gavom

DRAUGYSTE 
Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Town of Lake, Chicago,*111.
ADMINISTRACIJA:

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

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

Prot. rašt. K. A. Cziapas,
4437 S. Wood st.

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

Kasierius F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

ŠIFKORITŲ agentūra 
po No- 877 Cambridge st,

Htrtiord. Men. cambridge, mass. (prie soduko)
. ‘ . i Parduodam šifkortes ant geriausių linijų

TTžrašom visus laikraščius ir prie to duo-

Turim gražiausių popierų gromatoms 
rašyti. Užlaikom geriausias ir aštriau
sias britvas. Čia galima gauti puikiau
sių marškinių ir kitokių aprėdalų. Lai
kom gyduoliųnuo daugelio ligų. Puiki 
dainų knygele 35c. vertės dabar parsi
duoda už 10c.

Su guodone
P. BARTKEVICZ.

877 Cambridge st., Cambridge. Mass.
-------- Ant pardavimo--------

Gražus medinis namas 
su 11 kambarių ir visokiais kitokiais pa
rankiais įtaisymais. Žemės prie namo 
randasi 6,500 pėdų. Tvartai ir vištiny- 
čia. Labai paranki vieta auginimui gy
vuliu. Nueit lig geležinkelio arba karo 
tik 1 minuta Parsiduoda pigiai nes sa
vininkas važiuoja į Lietuvą, Platesnes 
žines galite gaut “Keleivio” redakcijoj.

Nepraleiskit savo gyveni
mo laimes!

PIRKITE ŽEMĘ

ŠOKIAI.
West Fitcliburg. Mass. šv. Kazimiero 

draugyste rengia puikius šokins am 30 d. 
balandžio, 1910 m., ant l'uity Hali, po 
No. 156 Ashburnham st. Prasidės 7 vai. 
vakare. Bus lekiojanti pačta. Mergina, 
gavusi daugiausiai atviručių, gaus liet-i $howsheene River Park'e. 
sargį.o vaikinas—knypkus (euff button). j minute, .^©žinkeliu nuo Notrh
įžanga vyrams 25c.. o merginoms pi- . statįon, didelis žemes išpardavimas. Že

__ Visus užprašom atsilankyti. i me randasi ant puikių Showsheene upes 
KOMITETAS. ! krantų, 15 minutų ėjimo nuo Sidabro

-........................ ............ .................. ; ežero Isilver Lake). Upė tinkama mau-
; dykiems, laivams važinėti.
j Žemės sklypai nuo 20 dol. aukštyn. 
I Duodam ant išmokėjimo. Išlygos leng-

BIBLIJA tai yra visas šventas rastas i vos 
seno ir naujo testamento lietuviškoje. Kelias rh kai kas nedeldienis 9 vai. iš 
kalboje lotvniškornis raidėmis, spausdin- ; ryto ir val- dieną nuo North Station.

» , ’ioao o.o- i • track ! ■> Geležinkelio tikietai gauna-ta Berlyne 190b m ; 84b ir 279 puslapiai, mj Ien a ,e„la kuris tu£ baka
viso 1127 puslapiai; su drūtais skuros kaspiną prie krutinės, 
apdarais. Jos visada parsiduoda po 84.00 4 i d a lanti fn
bet męs parsitraukė m iš Europos labai | VaiiiVI Ijrtliu W.
daug ir dabar neturim kur sulaipinti.to-j OfTice: 827 Main st., Cambridge,Mass.

giau.

I

Paj ieškojimai
Pajieškau savo kaimino Antano Kvia 
daro Kauno gub. ir ujezdo, Surviliškiu 
valsčiaus. kaimo Kalnaberžių. .lis pats, 
ar kas apie jį žino, malonės pranešti ant, 
šio adreso: A. Gudzin

Box 703 Schenectadv, N. Y.

Pajieškau savo draugų: .Jono Jonulio, 
Pelikso Priunckiuno ir Jono Mazircvi 
čiaus Kauno gub., Vilkmergės pavieto, 
,s vedas n parapijos. Jenulis sodžiaus Va- 
danių, 3 motai atgal gyveno Brooklyn’c, i 
N. Y. Priunckiunas ir Mazirevičius so
džiaus Naujikių. 2 metai atgal gyveno | 
Rochester, N. Y. Jie patys, ar kas apie , 
juos žino, teiksis pranešti ant šio adreso:

J. Samenas
96 St. Mario Cotst. Paul road. Montreil. 

Canada P. Q

Pajieškau savo draugo Jurgio Z.icevi- 
či<» Kauno gub.. Panevėžio |Av . I.ionka 
vos parapijos. Pirmiau gyveno NewYor- 
k "e. Jis pats, ar kas apie jį žino, teiksis 
pranešti ant šio adreso: W. Slaniliunas 

107 Adams st. Neuark. N. Y.

Pajieškau savo draugo Vilimo Vens- j 
lausko Kauno £ub. 4 metai kaip Amcri- ! 
koj. Pirmiau gyveno Indiano valstijoj iri 
dirbo anglių kasikloj. Jis pats, ar kas 
apie jį žino, malonės atsišiaukti ant šio 
adreso: Wm. Sulojus

436 James st. St. Paul, Minn.

Tik $2.00 per 40 dienu.

KONCERTAS!

("Birutės Kankinį” dainininkų draugija.)

Visiems 
gerai žino- 
ma“BIRU- 
TES KAN
KLIŲ” dai- 
noriy drau
gija rengia 
giažy kon
certą. Dai
nuos maišy
tas ir vyru 
chorai ir ne
girdėtas da 
kvartetas.

Koncertas bus subatoj, 7 d. Gegužio (May), 1910 m. 
DAHLGREN HALL, cor. E &Silversts, SO. BOSTON.

Pradžia 7 vai. vakare.
Salė bus gražiai išpuošta; teipgi bus įvairios žaislės 

ir saldys gėrimai su ledine Smetona (ice cream) ir nauju 
žaislu “sniegas”. Po koncertui bus šokiai. Todėl nuo
širdžiai visus kviečiame!

Birutės Kankliy” KOMITETAS.



KELEIVIS

Vietines Žinios.
Miesto uzveizda Fitzgerald 

praneša, jog jis steigia skun
dų biurą kokio ligšiol Bosto
ne da nebuvo. Biuras bus 
miesto valdybos name (City 
Hali); tenai bus pastatyti du 
valdininkai ir priiminės vi
sokius skundus ant miesto 
tarnų: policijos*, kolektorių ir 
t.t. Jeigu dabar nkėsas nori 
ant ko pasiskųsti; jis nežino, 
kur kreiptis: policija neklau
so, majoras neturi laiko. Tai
gi Fitzgerald Įtaisys tam tik 
rą biurą.

■ tainę po No. 339 Bro*dway. 
! Prie Klii bo prisidėjo ir D. L.

K. Vytauto draugystė. Taigi 
nuo šio laiko Kliubo ir Vy
tauto susirinkimai visuomet 
bus po No. 339 Broadway. 
Pirmutinis Vytautinės 
rinkimas bus gegužės 
dieną, 2 vai. po pietų.

SI1S1-

1-mą

Ateiuančioj nedėlioj, t.

faprupinam reikalingais po
pieriais (affidavits) su kuriais 
be vargo ir jokio užlaikymo 
įleidžia į Ameriką.

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

Šešta. Atvažiavus į Ame
riką nueinam patys arba nu- 

i siunčiam 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 krajų, 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 S24. 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 i 
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, 

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 į 

„KELEIVIO“ Agenciją, 
28 W. Broadway.

So. Boston, Mass.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi 

Lozowski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadway ir 259 1). Si.. 

South Boston. Mass.

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška

APTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.
LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
<

------- 3C3B

p ,* - jiC. 
l! n .

uafsu&is i’.vW
i'crkj Daktaras

y.. 
24 kovo, bus 60 kuopos L.S.S. į 
susirinkimas Lietuvių Ukėsų 
Kliubo svetainėj po No. 330 
Broadyvay, So. Bostone.

GERIAUSI A S

\\V/^

DFERDINAND
sako: «

K;.d su.-į i, j.-.u nesivargyk ilgiau; ateik :.r parašyk, išgydysiu tave!

2 n

i t • 

h

N Per 30 metų daktaravęs,
■ tyrinėjęs modirinos mokslą ir gyduo- 
B lių vt il.uię, 
R žmogaus 1-
E P -r 20 rn< . ų gydžiau llnlžiajnjani
B Ne .v Y >r...-
E ir išgvdžiati
■ greiti ir gerai.
I J J Ei"tą r- ,idavęs_______ ____
B javu u in "odą Paryžiuje, Londoue, 
ų i; -r!y:r> ir ),:iur. surasdamas naujau-
■ sias gvdu ,:<-s išgydymui visokių ligų. 
J Sugrįžus iŠ Europos daktarų bendrovė 
| išrinko s.-.vo pirmsedžiu: odabar už- 
B kviečiu sergančius su visokioms ligo- 
į< mis, nes paaukauju visą savo mokslą 
J sergantiems.
j Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti
■ sveikata, o sergančius išgydysiu, nes

BE SVEIKATOS NĖRA LAIMES
'ne darbininkui, nė biznieriui.

-į- -- ----
hunus geriausia gydo 

na. P..baigas universitetą

V, rus ir Moteris
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėhu* 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, kr:i 
šlynu ar šeip balių siunčiam į nanr

mokslui studi-

MtP

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass
-JOHN E. NOLAN

naujausios mados
Graborius ir Baisa m uoto jas 

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią preke. 

386 Broadyvay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta U45 Broadvvay.

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘-Keleivio’’ 

I skaitytojų, kurių prenumera
ta pasibaigė atuaujiuti. ki
taip busime priversti laikraš
tį sulaikyti.

"Keleivio” Administracija.

Laisvų krikščionių drau-i 
gija, “Holy Rollers” vardu, 
kasdieną beveik laiko susi
rinkimus ir meldžiasi, kad 
Dievas pasakytų, ar bus svie
to pabaiga? Tos draugijos 
nariai tiki, kad žmonės jau, 
ant tiek ištvirkę, kad Dievas 
negali ilgiau žiūrėt į tokį iš
tvirkimą. Melsdamiesi jie 
tikisi išgirsti Dievo balsą.

Mat ir Amerikoj 
tamsuolių d a esama.

tokiu

Pereito j subatoj ‘‘Žaibas" 
vaidino „Mindaugį“. Pub 
likos buvo pilna svetainė ir 
vargiai galėjo kas būt neuž
ganėdintas, nes perstatymas 
nusisekė teip gerai, kad ir 
pats „Žaibas“ to nesitikėjo. 
Aktoriii prie „Mindaugio“ 
daug nereikia, roles turėjo 
tik patys gerieji; tik vienas 
Trainaitis truputį gadino, bet 
prie kitų jo silpnumas mažai 
buvo patėmijamas.

DOVANAI.
j Kiekvienas gaus puikią daktariška kuy- 
Į gą su naudingais patarimais. Ka":p už
laikyti sveikatą ir kaip gydytis apsirgus 
su daugybe receptų nuo geriausių dakta
rų. Knyga verta dolerio. Kas užsirašys 
ant metų nors vieną iš žemiau paduotų 
laikraščių - Keleivį-- • Vienytę Lietuvi 
ninku“. ‘"Kataliką--. --Lietuvą“, -Lais
vą mintį“ ir “Darbininkų Vilų -. I’asi- 
naudokit. nestie.kurie užsirašė, siunčia 
mums padėkavones. Jieigti nori daugiau 
apie knygą žinoti prašy k katologo. pa
duok savo aiškų adresa ir siusk pinigus : 
po šiuom adresu.

M. Paltanavičia
15 Millbury st.. VVorcester. Mass.

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

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

? T

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

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

MONTELLO, MASS

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno; Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spkcia aiškumas.

366 Second So. Boston, Mass

ir
I

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

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS IR SZALTINIS SVEIKATOS.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokiu ligų, e

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvienos ligos, 
už tai ir daugiausiai sergančių išgydau ir tuos, ką kiti daktarai neįstengė. 
Jei aš pasakysią, kad galiu tave išgydyti, tai tikrai apturėsi sveikatą.

ir j < žmonėms, teisinga 
H I ir tokiu budu pačiai

lYv/vlvl ni skaitliu ..Keleivi

Mus prašo pranešti, 
pasibaigus kontraktui, 
tuviškos draugystės apleido 
savo seną svetainę po No. 
166 Broadivay Extension ir 
susirinkimų daugiau tenai 
jau nebus. Sv. Kazimiero 

draugystė persikėlė į pobaž- 

nytinę svetainę, o Lietuvių 
Ukėsų Kliubas pasisamdė sve-

kad 
Lie-

Laivakortės yra ger au 
pirkt „Keleivio“ redakcijoj, 

kaip kur kitur?
Pirma. Visos prekės yra 

pagal kompanijų išsiuntinė
jamus cirkuliarus, męs pasi- 
ganėdinam gaunamais nuo 
kompanijų mažais procentais 
ir jokio pelno nuo pirkėjų 
nereikalaujam.

Antra. Męs duodam tei
singus patarimus visiem kaip 
geriau važiuot, per Prusus. . ... , .
Hollandiją. Angliją arba Lie- ?orehu ir auksinių daiktų 
pojų, į NewYorką, Bostoną. «
Baltimore arba Philadelpią. v

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

Ketvirta. Jei atvažiuoja 
moters, vaikai ar seni žmonės,

J. P. TUINILACO
Vienatine lietuviška dzie

krautuve
Užlaikėm.- visokius laikrodžius, laik 
lėlius, branzletus.šliubinius ir deimon 

tinius žiedus 
sidabro išdarbius 
kitę lietuvį.

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.
2I-Ž5 Broiufield street.

BOSTON, MASS.

ir visokius iš aukso ir
Lietuviai parem

BfllHRDIS IR GEGUŽIS
)

SEVEROS
KRAUJO VALYTOJAS

■

SEVEROS GYDUOLES YRA ŽINOMOS SAVO P ASEKMINGUMl.

Yra atsakančiaisiais mėnesiais valymui kraujo. Per žiemą nuo 

nuolatinio sėdėjimo namie ir daugelio kitokiu priežasčių kraujas su

genda. Žmogus tuomet jaučiasi pavargęs, susinervavęs, neturi apetito, 

nusilpsta inkstai, pasidaro išbėrimai, spuogai ir da svarbesnės ligos.

Atgaivina gyvumą, gydo visas ligas ir priveda visą organizmą prie pilnos 

sveikatos. Taigi dėl pagerinimo savo sveikatos paimk jį šiandien. Kaina 1.00.

Knyuntę “Kraujo ligos ir jų gydymas” išsiiinčiani dyka’

Aptiekorius tau pristatys, vienok turi jam pasakyt, kad būtinai nori Seve> 

ros vaistų. Kitų neimk.

Sveikas papratimas
Nno skilvio sugedimo, nuo nege

ro virinimo viduriuose, nuo abelno nu

silpimo ir išėjusių iš tvarkos jaknų, 

imk

Severos rukšti skilviui
Vienintelis, tikras ir užsitikėjimo 

vertas vaistas, kuris sustiprina ir pa

taiso apeti tą. laibai gerai vartoti jį 

prieš valgi. Kaina $1.00.

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenk įškai-lietu viskas dak

taras Bostone ir Massachusetts ValstiSJ. 
PRIĖMIMO VALANDOS: 

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

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

ZEGORELIS nvui 
ir deviska

Amerikoniškas laikrodėlis 
su vystais auksotais lukš 
tais, gvarantuotais 5 me
tams. visai DYKAI kiek
vienam. kurs parduos 25

motelius mus bižuterijos po 10c. kiek
vienas. Aisiųsk vardą męs tykesime tau. 
Kaip parduosi, prisiųskit $2 40 gausi 
zegoruką.
Henry Jetverly Co.Dep. 240 Chicago. 111.

r
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TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

- W- Broadvvay kampas I)or 
chester avė. Šo- Boston, MaSS. 
Galit reikalau.i ir per laiškus, o 
męs per espresą gyduoles prisiusim

Teinykit! Tėmykit
OJDELJS PARDAVIMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku

tis. Sijonai. Slebes. teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrynios, valyzos, viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ka nors pats sau:

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

South Boston. Mass.

T) Ą Q A "O A . Sergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Institutui, 
A xx O xx TV \_T xx . 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 apginti žmones nuo suvadžiotojo, tai prašant draugams-daktarama, ir 
teisingiems žmonėms, kuriuos išgydžiau, aš apsigarsinan, kad serganti 

žinotų, kur atrasti tikrų sveikatai pagelbą.

ATSISZAUKUSIUS APSIMU ISZGYDYTI
Reumatizmą, skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, skaudėjimą 
ir nedirbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies, inkstų ir plaučių Ilgas. Greito pailsimo, sun- 
kaue kvėpavi; o, slogų, ir nu3ilpnėjusins vyrus. Didelio eupykimo, dyepepeiios, nervų ligos, 
teipgi nuo jaunystės klaidų, (gautų nesveikumų, sėklos n ubėgimo, blogų sapnų, visokių užsi
krečiamų s'aptų ligų. Telp-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo 
ir visokių moteriškų ligų: neatbokit kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai ir 
išgydveiu šviežias ir nžsisenėjusias ligas. Geriau, kad iš karto pas mane atsišauktum, pirmiau 
negu kur kitur; jei ne asablėkai, tai parašyk lietuviškai. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesvel 
kuiuus savyje, aš supras-v, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra 
geriausios ir nanjauzio išradimo, o apturėsi! sveikatą, bė skirtumo kaip toli gyvenate AMERI 
koje, Kanadoje, Anglijoje ir kitur.

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 Pėtnyčioj nuo 7—S.

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

Williain C. Brūzga.
_. John J. Lovyery

GERIAUSIA AKUŠERKA

Kaip vagis naktyj
Teip įsivagia visokios inkstų, ke

penų ir pūslės ligos. Nors jos esti ma
žiau ir daugiau skaudžios, bet visuo
met labai pavojingos savo pasekmėse.

Severos vaistas
inkstams ir kepeninis

Yra paskirtas ir pavedamas nuo 
inkstų silpnumo ir sugedimo, nuo ke
penų sugedimo ir daugelio šlapinimo
si ligų. Kaina $1.00.

Teisingas daktaro patarimas dykai

W. F. Severą Co. CE"*mRf“s

Specijalistas ir Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į vir-ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesit- 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 RiCotnon«

— _ — —
I —
Kampas’6-tos"168’D.ist

So. Boston, Mass
Tei.efhone. 21027 So. Boston. Mas

1

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 Britvu. 
Laikrodėlių. Auksinių rašomu plunksnų. 
Špilkų. Žiedų. Lenciugelių. Strielbųir tt 
George A. Pupausky & Co. Dep. 3 
2342 S. Leavitt St. Chicago, III.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu net ji mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknvgų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kalboi, gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $6,(K). Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127drtičei atda
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrntiniino 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdaugvlę kito 
z kių ligų. Tūkstančiai žmonių dčkavoja už ižgvdyma, 14 K
"įįj^v- paauksuotas ant 20 metų prekė $3,00. prasto $1,00. Prisiim

kite savo tikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka- 
talogą dykai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikam. agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta- 
x vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 

gausite, teisingus tavorus.
Adresuokite: K- HILKEH'ICH, 112GrandSt. Brooklyfl, N. Y

■
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LIETDVISZKA GYDYKLA
Sveikatos jiatarejo

L-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

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

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

Soliteri (kirmėię) prašalina į 24 va
landas.

Todėl, jeigu kuris ncdagali kokia 
nors liga nepiivalo leist laiko, bet tuo
jaus prisiųsti D-rui Thomson'ui apra
šymą savo ligos, pagal Šį apsireiškimų 
lakštą o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
geiba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy-1 
mas gvarantnotas. Patarimai veltui. I Meldžiame kreiptis šiuo adresu.-

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-th street. NEW YORK. N.

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. iki 5 va), po pietų.
Nedaliomis nuo II vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

F. STROPIENE
■Pabaigusį kursą Womans Medical 

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

Ofisas randasi:

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

SO BOSTON Mass.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas
Siu varne visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų
ir suknios. Dirbame i .J-;. 

visokius siutus ir f/'‘ 
overkotus. Užeik pa- • 
žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drapa
ną męs galime tau ją 
padaryt

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

•reąstsnj ijąptųtsns iįjuŽ «jf) 
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Amžius.
Kiek svėrėto.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.

Ar turajei kada nors kokią lytišk 
jei turėjot parašykite kokg.

Ar noužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda 

Ntas 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. I 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą kada ausine- 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to- : 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

The #Jharter street 
Medical Clinic.

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

Musų gydymo pasekmė yra stebėtina. 
I'Taktikuojant por ilgus metus išradau 
savotišką lengvai sutaisomą gyduolę

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—S vakare. Nedėliiomis 
nuo 11 lig 2 po pietų
CHARTER street ‘MEDICAL CLINIC

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

f
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NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei 
tingiausią rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyli Rupturą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus, Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męš 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M BKl'NDZACO • 
Broadnay A N. S st.. Broolykn.N Y.|

P. J. Kaunietis.
Naujausiu madų rubsiuvvs. Siuvant 

visokias moterų ir vvrų drapanas. Išva 
lome. išplaujam plotinas ir išprosiname- 
Darbą atliekame visados am pažadėtolai’ 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

244 W. 4-th st. So. Boston, Mass.

litrą.
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Priima ligonius 
kasdiena 10-1 ir 
2-5. Sventndie- 
nais 10-1. Ut-ar- 
nikais ir petni- 
šiomis 7-8 va
kare.

Garsinga knyga
“Vadovas in 

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

Nėra daktara visam pasaulyj, kuris galėtu,

Garsinti Sava Stebuklinga Gydymą,
Dr. E. C. COlmns. 

įsteigėjas.
f f ff'ST

tik geriausi daktarai Collins Now York Medical 
Institute. Kiti, kaip žvaigžde.pasiroda ir vėl pražust, 
giras, jng gal .Tusu gydyti ir išgydyti, bet to negal 
padaryti, kadangi nor tik išnaudoti žmogų. Nuno
kite save apgnati, bet jeigu reikalausite tikros pagel- 
bos, atsišaukite pas gerus žinamus daktarus į 

Collins N. Y. Medical Iostitnte,
140 W. 34th Street, New York City

//5/>«A»arr>zDr. S. E. Hyndtaan, viriausis daktaras.
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