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Metas VI.

se, spaustuvėse, ir paliepė ti į cerkvę, nes langai, spy- 
dusyk į dieną rodytis polici
jai.—Neleista gi atidaryti 4 
draugijy (senatikiy, žydy, 
ukrainiečiy ir Peterburgo 
mokytojų instituto bu v. stu
dentų).

Teismai.
Maskvoj už prigulėjimą 

prie social-revoliucijonieriy 
partijos nuteista 6 žmonės 
nuo 1 mėty 3 mėn. lig 2 mė
ty tvirtovės, 4 - ištrėmiman 
ir 10 Išteisinta. Novočer- 
kaske už geležinkelio streiką 
1905 m. nuteista 1 metams 

Štai ir 3 mėn.. kitas 1 mt. 6 mėn , 
Jų nedaug, tik o 5 1 metams tvirtovės; kiti 

Suvalkų proku- 
pati iš savęs labai neturtin- j roras padavė teisman vals- 
ga, bet per savo gyventojų tietį Koronkovičiy už slaptą 
darbštumą ir apšvietimą taip vaiky mokinimą. Vladivos- 
augštai pakilo, jog visas pa- toko žandarų papulkininkui 
saulis apie juos žino. Ir štai Zavamickiui, kuris už pro- 
kuomet Rusijos vyriausybė 
ėmė kėsintis panaikinti suo
mių autonomiją, maž ne viso 
pasaulio mokslininkai, drau
gijos net pramoninkai ir kt. ________  ___ v__ t
sujudo, ėmė rašyti laikraš- teismą, ir bal. 2 d. Zavar- 
čiuose ir kt. ir siųsti Rusijos niekį paleis. Čeliabinske už 
vyriausybei protestus, užsto- žydy išmušimą buvo teisia-

IŠ RUSIJOS.
Kas rupi pasauliui?

Ką gali, rodos, rūpėti 
šauliui kokia pora milijonu 
kokiu ten Rusijos gyventoju? 
Musu, lietuviu, rodos, da 
daugiau esama o ar daug 
kas apie mus plačiame pa
saulyje žino, ar daug kas rū
pinasi? Mat, šiais laikais 
priverčia pasaulį apie save 
galvoti ne dauguma, bet ap
švietimas, kultūra, f 
suomiai. __2__O7_ _______
apie pustrečio milijono, šalis j išteisinti.

pa-

vokaciją dukart buvo nuteis
tas 4 metams katorgos, baus
mė (per caro amnestiją) su
mažinta lig 2 metų kalėjimo, 
užskaitant sėdėjimą prieš

darni suomius. Kai-kur 
(Prancūzijoj ir kt.) daroma 
net tam tikros demonstraci
jos, Anglijoj net parlamente 
ėmė apie tai kalbėti ir reika
lauti nuo savo vyriausybės, 
kad užstotu suomius. Šito, 
turbut, nesitikėjo nei “tik
rieji” rusai, ir dabar jau pu
siau valdiškuose laikraščiuo
se ėmė rodytis gana švelnus 
straipsniai, kad vyriausybė 
nei ne mano panaikinti Suo
mijos autonomiją, kad įneš
tasis Dūmon įstatymas tai 
tik taip sau...

Kuomet kitu šalių gyven
tojai sujudo užstoti Suomiją, 
patįs Rusijos gyventojai nei 
ne murmt... Bet ką čia da
bar Rusijos paprasti gyven
tojai... Štai Maskvoj vy
riausybės uždengta mokytu 
vyru susivažiavimas, kurie 
tyrinėja, dulko žmonės pildo 
įvairias nuodėmes t. y. taip 
vadinamas kriminalistu susi
važiavimas, už tai kad buvo 
bemaną svarstyti apie pa
smerkimus per teismus mir- 
tin—kokią įtekmę tie pa
smerkimai daro ant kitu 
žmonių. Visos Rusijos gi 
rašytoju susivažiavimui, šio
mis dienomis Pėterburge bu
vusiam. neleista svarstyti 
apie dabartinį spaudos padė
jimą.
Rusijos vyriausybės darbai.

Lodziuje uždengta trįs žy
du draugijos ir užpečėtyta 
biuras apšvietos platinimo 
draugijos. Viatkos guber
natorius paliepė į tris mėne
sius iškrėsti visas skaityklas, 
knygynus ir kt. ir iš visur 
paimti visas politiško turinio 
knygas. Žemojo Novgorodo 
gu bėra a torius uždraudė “Ar
chyvu komisijai” rinkti žinias 
nuo apšviestesniuju valstie
čiu apie baudžiavos laikus. 
Mariupolio policmeisteris už
draudė esantiems po polici
jos priežiūra (už politiką) 
žmonėms užsiiminėti lekcijo
mis arba rašymu į laikraš
čius, taip gi dirbti knygynuo-

ma 49 žmonės. Iš ju 34 iš
teisinta, o likusie nuteisti 
nuo pusantro menesio lig 2 
metu areštan arba arešt. ro- 
tosna. Evtaropijoj teismas 
išteisino 5 valstiečius, kalti
namus už užmušimą straž- 
niko, per vestuves. Mat iš
siaiškino. jog pristavas per 
tyrinėjimą tik grasinimais ir 
mušimais buvo išgavęs jam 
reikalingus parodymus.

Suvažiavimai.
Balandžio 20, 21 d. Peter

burge atsidarė šie susivažia
vimai—1) kovotoju prieš 
džiovą, 2) kovotoju prieš pa- 
leistuviavimą, 3) Rusijos ra
šytoju, J) “Pyrogovo” (dak
taru) ir 5) esperantistų (leng
vos dirbtinės tarptautiškos 
kalbos). Maskvoj gi bal. 21 
d. prasidėjo kriminalistu su
sivažiavimas, bet į trečią die
ną vyriausybės liko uždary
tas.

Kratos ir areštai.
Didesnės kratos ir areštai 

buvo Vilniuj. Rygoj, Lodziuj. 
Lodziuj areštuota apie 100 
žmonių, daugiausia mokyto
ju, advokatu ir kt. inteligen
tu.
Prieš kitataučių susivažia

vimus.
Lenkijos ir Lietuvos rusai 

sąjungiečiai (tie tikrieji) įtei
kė Peterburgo valdžioms raš
tą. kur nurodoma, kaip ken
kia esą vietiniams rusams ki
tataučiu (lenku, lietuviu, žy
du ir kt.) susivažiavimai. Pe
terburge girdėt, labai tas 
raštas patikęs...
Gyvenime kaip ir pasakoj.

Tifliso laikraštis “Novaja 
Rieč” štai kaip aprašo apie 
vieną atsitikimą kaime Geri: 
19 dieną kovo išplėšė to kai
mo cerkvę. Vagįs išnešė pa
auksuotus kryžius ir kitokius 
brangesnius daiktus. /

Dėlei to atsitikimo popas 
sušaukė parapijonu susirinki
mą. Susirinkime parapijo- 
nįs stebėjosi, kaip galėjo įei-

nos ir durįs buvo sveiki ir 
raktai buvę pas starostą,— 
žmogų dievobaimingą, kuris 
negalėjo drįsti kėsintis ant 
šventinybių. Pagalios jau
nas vaikinas praneša, kad jis 
patėmijęs ant vieno parapi- 
jono pečiu kokius tai ženk
lus, kaip ir kas butu stovėję 
ant ju. Minia tuoj apstojo 
tą žmogų ir reikalavo, kad 
prisipažintu prie vagystės. 
Kadangi jis neprisipažino, 
tai pradėjo plakt. Po išpla- 
kimui jis “prisipažino” ir nu
rodė dar du. Sujieškojo ir 
tuos. Tie ir-gi nenorėjo pri
sipažint, tada su tais taip 
pat pasielgė, kaip ir su pir
mu, pagalios * ‘prisipažino” ir 
prižadėjo parodyti, kur pa
dėti pavogti daiktai. Ant 
rytojaus surakintomis ranko
mis jie ėjo į kalnus parodyti, 
kur padėti pavogtieji daik
tai. Užėję ant augšto kal
no pienas iš areštuotųjų šoko 
žemyn į tarpkalnę ir surinkę 
tiktai šmotelius palikusio kū
no ir sudaužytą galvą. Pro
cesija ėjo prie upės Rion, kur 
pagal parodymą antrojo ‘ va
gies”, buvo paslėpti daigtai. 
Kaip tik prįėjo krantą upės, 
areštuotasis šoko į vandeni, 
bet pasisekė jį išgelbėti. Su
grįžus Į kaimą, vienas iš a- 
reštuotoju parodė, kad tasai 
pats išplėšė cerkvę, kuris nu
rodė į juos. Pradėjo mušti 
ir tą. Potam pradėjo pliekt 
starostą cerkvės, kuris neiš- 
kęsdamas skaudėjimo šoko į 
ugnį sukurtą ant kiemo. Iš 
ten jį ištraukė su labai ap
degintu kunu. Taip pasi
baigė visas apvaikščiojimas, 
kuris nieko daugiau neparo
dė, kaip tik kraują, gėdą ir 
žvėriškumą. Viskas tai bu
vo žinoma vietiniam prista- 
vui ir pavieto viršininkui.

Peštukai sėdos kalėjime.
Peterburgas, Geg. 23 d.— 

Durnos pirmininkas Aleksan
dras Gučkov ir grovas Uva- 
rov, taipgi durnos narys, ant 
vakacijos laiko gavo kalėji
mą. Mat, dėl nuomoniŲ 
skirtumo tie poneliai susigin
čijo ir užgavo vienas kito 
garbę, o garbė mat jau tokis 
dalykas, kad ir paprastas 
žmogelis tankiai gatavas už 
ją savo gyvastį padėt, tai ką 
jau čia bekalbėt apie tokius 
vyrus, kaip durnos pirminin
kas arba grovas Lvarovas! 
Taigi jie metė viens kitam 
pirštines į dvikovą, vadinas, 
nutarė muštis, už ką abudu 
gavo po mėnesį šaltosios.

Per vasaros karščius tas 
bus jiems neprošalį.

Kalinių pabėgimas.
Tūla, vidurinėj Rusijoj.— 

Nakties laiku, iš vietimnio 
kalėjimo išsilaužė 15 kalini u. 
Sužeista užveizda ir vartų 
sargas. Persekiojant bėgan
čius kalinius, vienas jų tapo 
užmuštas, o trįs suimti.

Išvijo juodašimčius.
Ekaterinoslavas.—J kaimą 

Čaplinko atsidangino juoda
šimčių viršininkai ir popas 
Balabanovas tuoj pradėjo sa
kyti susirinkusiems pamoks
lą. Kaimiečiai pradėjo tik 
švilpti ir mėtyt pagaliais. 
“Misijonieriai”* leidosi bėgti.

1$ AMERIKOS.
Už savo paveikslą tapo su

areštuotas.
Paryžius—Paveikslų gale

rijoj, taip vadinamoj Salon 
. dės Artists Francaise, atsiti
ko labai nepaprasta tragedi
ja. Tūlas Jean Sola, išpa- 
nas, pamatęs, kad jo pa
veikslas patalpintas negeroj 
vietoj, pradėjo reikalauti 
perkelt jį į geresnę vietą, te- 
čiaus galerijos prižiūrėtojai 
to reikalavimo neišpildė. 
Tuomet artistas pareikalavo, 
kad tą paveikslu jam nuimty, 
nes jis norįs jį perliakeriuoti, 
o kada prižiūrėtojai atsisakė 
ir tą reikalavimą išpildyt, tai 
artistas prisirišo prie lazdos 
peilį ir visą paveikslą su- 
piaustė. Policija tuojaus ar
tistą suėmė, bet tas tokį 
triukšmą pakėlė, kad visi 
svečiai persigandę išbėgo.

Jau trečią kartą mušėsi.
Paryžius.—Pereitoj neda

lioj, gegužės 22 d., atsibuvo 
čia jau trečia iš eilės dviko
va, kurioj likosi sužeisti abu
du priešai: grovas Ismael de 
Lesseps ir grovas Just de 
Poligny.

DeLesseps yra kavalerijos 
oficierium. Kelios sąvaitės 
atgal jis susipyko su De Po
ligny vienam cirke dėl kokių 
ten mažmožių ir tuoj viens 
kitą pakvietė į dvikovą. Ge
gužės 3 d. jie mušėsi kardais, 
bet abudu išėjo sveiki. Tas 
jy neužganėdijo. Nutarta 
šaudytis. Susitiko paskir
tam laike ir išleidę po šešis 
šuvius vėl persiskyrė abudu 
sveiki. Tuomet nutarta da 
sykį šaudytis. Už kelių die
nų vėl atsibuvo šaudvmasis 
ir prie antrų šūvių abudu kri
to sužeisti. Dabar, turbut, 
abudu bus užganėdinti.

Įžeidė kunigaikščiutę.
Berlynas. — Dorothy Ward, 

jauna amerikone, gavo nuo; 
vokiečių valdžios įsakymą,; keliamos puotos ir girtuok- 
kad į 24 valandas išsineštų | liavimai. 
iš Vokietijos užtai, kad įžei
dė kunigaikščiutę Viktoriją 
Luisą

Vieną rytą miss Ward 
vaikštinėjo zooliogiškam so
de ir patėmijo dvi moteri: 
viena jau žilagalvė, kita vi
sai da jauna, kuriai atiduoda 
garbę visa sargyba, kaip ly
giai ir praeiviai. Jauna a- 
merikonė iš pavydo pasakė: 
“Mat, kaip guodojamos vo
kiečių aristokratijos bobpa- 
laikės!”

Ir vėl Ispanijoj bombos.
Madridas. — Vasariniuose 

karaliaus rūmuose sprogo di
delė bomba. Iš žmonių nie
kas nenukentėjo, bet namui 
padaryta labai daug blėdies. 
Taipgi praneša, jog policija 
susekė plačiai išsišakojusį 
suokalbį ant karaliaus Al
fonso ir visos jo šeimvnos. 
Vargas tiems karaliams?

“Šuo” apsivedė.
Paryžius.—Jean Coquelin, 

atsižymėjęs aktorius, kuris 
pagarsėjusioj Edmondo Ros- 
tando dramoj “Chanteclair” 
lošia šunies rolę, apsivedė su 
m-lle Blanche Miroir. Pa
ryžiaus juokdariams to tik ir 
reikėjo, kad paleisti paskalą, 
jog “Šuo” apsivedė su made- 
moiselle (pana) Miroir.'
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Gaisras sunaikino miestą.
Ottawa, Ont., Kanada.— 

Apie 23 mylias nuo čia į piet- 
vakarus, gaisro likos nušluo
tas miestas Corlton Place, su 
4,500 gyventoju- Iš čia iš
siųsta ugniagesiai ir apara
tai ugnies gesinimui.

Corlton Place buvo daug 
banku, audekliniu ir mašini
niu fabriku, viskas nuėjo su 
durnais.

15 mėty kalėjimo.
Cambridge, Mass.—Perei- 

toj sąvaitėj pasibaigė byla 
George W. Coleman’o, kuris 
išvogė iš Cambridge City Na- 
tional Bankos $300,000 su- 
viršum pinigu- Nežiūrint, 
jog Coleman yra da jaunas 
vaikėzas, teismas jį pasmer
kė ant 15 metu kalėjiman.

Supjaustė kunigą.
New York.—Gegužės 18 d. 

nežinomas piktadaris pavo
jingai supiaustė kun. Ange
lo Bellezai veidą. Nepažįs
tamas žmogus atėjo į bažny
čią ir pareikalavo kunigo pas 
ligonį. Kada kunigas nuvy
ko į nurodytą vietą, iš tam
saus prieangio iššoko su brit- 
va žmogus ir užpuolė ant jo. 
Kunigas gynėsi išpradžios su 
lietsargiu, bet užpuolikas jį 
apgalėjo ir ėmė piaustyt. 
Buvę aplinkui žmonės visi iš
bėgiojo.

Rengėsi prie svieto pabaigos.
Louisville, Ky. — Rytuose 

ir viduryj Kentucky valstijos 
tamsus žmonės ištikrųjų ren
gėsi prie svieto pabaigos. 
Taip baltveidžiai kaip ir ne
grai tikėjo, kad Halley’o ko
meta padarys žemei galą. 
Daugelis farmerių nešėjo lig- 
šiol lauky, nes tikėjosi, kad 
daugiau nieko jau nereikės. 
Kelias paskutines naktis 
prieš kometos perėjimą buvo

ką mums atnešė kometa?
Nekurie Amerikos laikraš

čiai pakėlė klausimą, ką 
mums atneš* Halley’o kome
ta? Ir visi sutinka su tuo, 
jog kometa davė žmonėms 
didelę lekciją. Ji, keliauda
ma paskirtu savo keliu, at
kreipė milijonų žmonių akis 
į dangy, į tą neišmatuojamą 
dausą, kur męs matom lekio- 
jančias kaimynystėj plane
tas, kur išmėtyta milijonai 
matomy ir nematomu žvaigž
džių. Per kelias sąvaites 
žmonės užmiršo apie viską, o 
mislijo tik apie kometą; laik
raščiai gi aiškino, kas ji to
kia yra, kaip greitai lekia ir 
t. t. Iš to visko žmonės, ar 
bent daugelis ju, suprato 
maždaug dangaus ruimu pa
slaptį. persitikrino, kad tai 
ištikroyra berybė tuštuma, 
nes kometa, kuri sugrįžta 
pas mus tik sykį į 75 metus, 
lekia su greitumu 45 myliu i 
sekundą arba 2,700 myliu į 
minutą, ir lėkdama per tą 
visą laiką, niekur neranda 
sienos. O yra ir tokios ko
metos, kurios tik sykį buvo

patėmytos ir, nors praėjo 
šimtai mėty, jos da nesugrį
žo. Gali būt, kad jos da ir 
šiandien vis lekia nuo musų 
žemės tolyn ir lėks da kelis 

. tūkstančius mėty iki kokia 
nors saulė privers jas apsi
sukt ir jos vėl sugrįž tuo pa
čiu keliu, kuriuo bėgyje mi
lijonų metų gal nesykį jau 
musų saulinę sistemą aplan
kė. O jei kometa per kelis 
tūkstančius metų, lėkdama 
pirmyn su tokiu greitumu 
niekur nesutinka pasiprieši
nimo, tai tas jau aiškiai pa
rodo ir tamsiems žmonėms, 
kad tas dangus, tai ne kas 
kitas, kaip tik didelė, didelė 
—begalinė tuštuma.
Lietuviai permokėjo $11.000

New York.—S. L. A. nu
pirko čia centro namą, kuris 
randasi po No. 307 ant 30-os 
gatvės. Namas atneša išvi
so apie $163 nuomos į mėne
sį, bet dabar stovi tuščias, 
nes S. L. A. komisija nupirkus 
jį nepaaiškino gyventojams, 
jog jie gali gyvent ir toliaus, 
todėl visi ir išsikraustė. To
kiu budu iš pirmo mėnesio 
pasidarė jau $163.00 nuosto
liu. Bet tai da neviskas. Iš
siaiškino. kad už namą per
mokėta $11 000, nes žemė ir 
namas verta $20.000, o užmo
kėta $31.000. VienoK namas 
yra geroj vietoj ir gali būt, 
kad neužilgo viena žemė bus 
verta $31,000, bet geriau ap
sižiūrėjus butų galima gauti 
daug pigiau.
Lenkų diena Washington’e.

VVashington. — Iškilmingai 
lenkai rengėsi į savo kongre
są, laike kurio turėjo būt ati
dengti čia dviejų lenkiškų 
karžygiu paminklai: Kos- 
ciuszkai ir Pulaskiui. Gene
rolui Pulaskiui paminklą pa
statė Jungtiniu Valstybių 
valdžia, o Kosciuszkai—A- 
merikos lenkai surinktomis 
aukomis. Lenkai manė at
kreipti tuomi amerikonų ati
dą į save ir “pakelti save 
ju akyse”. Rimtesni lenku 
laikraščiai tam sumanymui: 
nepritarė, bet karšti patrio- | 
tėliai būtinai užsispyrė ir su- ■ 
rinkę tūkstančius doleriu pa
minklą pastatė. Atidengi
mas buvo vienoj dienoj su a- 
tidengimu Pulaskio pamink
lo, todėl žmonės buvo pasi
daliję pusiau ir paroda visai 
nebuvo tokia skaitlinga, kaip 
lenkai tikėjosi. Prie atiden-! 
gimo Pulaskio, kalbėjo prezi-I 
dentas Taft o prie Kosciusz- 
kos karės ministeris Dick- 
inson. Kariumenės paroda 
buvo gana didelė; buvo ir 
lenku kariumenė: “Kraku- 
sai”, ‘ Sokolai”, “Huzarai” 
ir 1.1., bet draugysčių nepri
buvo nė pusė, kiek buvo ti
kėtasi. Po parodai buvo pa
rengta iškilminga vakarienė, 
kurion buvo užkviestas ir 
Taftas. Todėl daugelis len
ku važiavo vien tik dėlto,kad 
“panie t ego”, dalyvauti vie
noj vakarienėj su prezidentu, 
bet... “na nieszczęšcie”, pre
zidentas ėmė ir nepribuvo.
Studentai pavogė automo

bilių.
\Vaterbury, Conn. — Iša

lkius New ftaveno policijai.

i čia tapo areštuoti Robert 
Kelly ir Earl Hale, Yale uni
versiteto studentai, kurie pe
reitoj sąvaitėj pavogė New 
Havene automobilių. Auto
mobilius priklauso tūlam J.
G. Pretiss ir stovėjo ant ker
tės Grove ir College st., ka
da studentai susėdę nusidan
gino į Waterbury.

Nelaimė cirke.
Chicago, III.—Pereitoj są- 

vaitėj liko sužeista 35 žmo
nes, kada Blue Island cirke 
sugriuvo sėdynės.
Trukije padarė operaciją.
New York. —Ant pririštos 

prie vagono sėdynių lentos 
gulėjo numarintas vyras ir, 
kuomet traukinis dūmė į Ja- 
maicą, chirurgas darė jam 
operaciją. Tą žmogų suva
žinėjo traukinis ties Belle- 
more, L.I., ir paėmė jį nu- 
vežt į Jamaicos ligonbutį. I 
Rockville Centre nusiųsta te
legrafu žinia, kad ant stoties 
pribūtų daktaras. Kol trau
kinis pasiekė Jamaica, dak
taras atėmė žmogui koją.

Apie 20 valandų meldėsi.
New York.—Tūlas žmoge

lis išstovėjo ant kertės apie 
20 valandų karštai melsda
mas Dievo, kad išgelbėtų 
pasaulį nuo kometos pavo
jaus, kad pasigailėtų nors 
dievobaimingų žmonių. Ant- 
galo policistas pertraukė jam 
tas maldas ir nuvedė į nuo
vadą. Policijai jis pasisakė 
esąs Thomas McCue iš Dan- 
burry, Conn. Policija jį nu
siuntė į Bellevue ligonbutį 
ištyrti, ar neturi jis galvoje 
“kometos”.
Varnas varnui j akį nekerta.

Philadelphia, Pa.—Plačiai 
žinomas piniguočius George
H. Earle, kuris buvo apsiė
męs atstovauti miestą ir su
taikyti kary kompaniją su 
streikuojančiais darbininkais, 
dabar rezignavo nuo vietos 
ir pasakė, kad ant toliaus į 
tokius dalykus nesikiš. Ir 
kaip čia kištis? Earle tokis 
pat kapitalistas, kaip karų 
kompanijos akcijonieriai, tai
gi visų reikalai vienodi: iš
naudoti darbininkus.
Socijalistės nepripažįsta su- 

fražisčių.
Chicago, III.—Dalyvaujan

čios socijalistų susivažiavime 
moterįs buvo priešingos su- 
fražisčių klausimo svarsty
mui. Kaip žinoma, sufra
žistės, tai moterįs kovojan
čios už lygias su vyrais mo
terių tiesas; jos reikalauja 
moterims balsavimo teisių. 
Socijalistės gi išsireiškė, kad 
moterįs turi eiti išvieno su 
sociialistais, o kada Įvyks so- 
cijalizmas, tai ir be sufražis- 
čių moterims bus duotos ly- 
gios tiesos.
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Dr-stė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. L, 

Town of Lake, Chicago, III.
GUOIX>TIN’I DRAUGAI:

Siuomi pranešame, kati ant apvaikš- 
čiojimo Seimo SusivieiB ;;mo Lietuvi!: 

i Amerikoje turi pribūti kožnas draugas 
i 12 vai, die*. 5d. birželio š. m. i svi tai- 
| nę K .L Bierzynskio. 4600 Paulinas:.

Raštininkas K. A. Cziapas.
S. Hermilage avė.



KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu. I

—Na, iš kur taip trauki, 
tėve?

—0 kas tau darbo!
—Kodėl taip piktas esi, se

ni? Jei aš tave mandagiai 
užklausiau, tai tu turi man
dagiai ir a'tsakyt.

—Kad man liepė nesakyt, 
kur aš buvau.

—Kas tau liepė nesakyt? 
—Komitetas.

—Kokis?
—Parapijos ar šeip koks... 

tikrai nežinau.
—Man neaišku, apie kokį 

komitetą tu kalbi, tėve. Prie 
draugysčių, rodos, tu niekur 
nepriguli.

—Šiandien prisirašiau... 
ką tik grįžtu iš susirinkimo.

—Na, tai duok ranką, tė
ve, pasveikinsiu tave, kad 
nors ant senatvės susipratai. 
Tikiuos, kad dabar nebusi 
toks atkaklus savo pažiūro
se. 0 prie kokios gi drau
gystės prisirašei?

—Prie bažnytinės. Ir su
sirinkimas buvo po bažnyčia.

—O iš kur tu pinigu gavai 
įstojimą užsimokėt?

—Priėmė be įstojimo.
—0 kaip tas atsitiko?
—Kad aš bijau pasakot, 

vaike. Įsakyta tylėt. Jei
gu tu manęs neišduotum, tai 
pasakyčiau... Žut-but!

—Duodu žodį, kad neiš- 
duosiu.

—Tai klausyk: parapijonai 
nori surinkti tris tūkstančius 
parašu ir paduoti prašymą, 
kad valdžia išvytu iš musu 
miesto vieną bedievį, kuris 
savo prakalboje baisiai sukri
tikavo tikėjimą pirmoj gegu
žės dienoj. Apart parašu 
nutarta rinkti ir dešimtukus, 
už kuriuos bus pasamdytas 
geras advokatas tam tikslui. 
Taigi, kas duoda parašą ir 
10 centu ant to reikalo, tą 
priima į draugystę be įstoji
mo. Pasinaudojau ir aš iš 
tos progos: padaviau vardą, 
pavardę, užmokėjau dešimtį 
centu ir sąnarys! Preziden
tas užfundijo da alaus ir pra
šė daugiau atsivesti.

—Kaip matau, tai tu, tė
ve, antgalo visai į chuliganą 
pavirtai. Aš bijau su ta
vim jau ir draugaut, kad tu 
manęs nepapiautum.

—Nebijok, vaike, aš esu 
katalikas ir rąžančiu nešioju.

—Bet proto neturi.
—Kaip tu gali darodyt, 

kad aš proto neturiu?
—Nereikia to nė darodi- 

nėt, nes kalbi pats už save. 
Prisidėjai prie tamsuoliu, ku
rie griebiasi chuliganišku 
priemonių kovoti su mokslu, 
tas jau ir parodo, kad proto 
pas tave nėra.

—Su mokslu, vaike, nie
kas nekovoja, tik su bedie
viais, kurie į Dievą netiki.

—Jeigu tu nori tikėt, tai 
tikėk, bet nenorėk, kad tikė
tu ir tas, kuris nenori. Gal 
tau rodos, kad jis nežino, kas 
tai yra tikėjimas? Gal ma
nai, kad jis dėl pasileidimo 
netiki? Gal tau rodos, kad 
tu gali jį prie tikėjimo at
versti? Ne, tėve! Jis daug 
daugiau apie tikėjimą žino, 
negu tu. Jis irgi tikėjo. Jis 
perskaitė visus dvasiškus 
raštus, pažino tikėjimą kiau
rai ir ištisai, ir jeigu jis da
bar netiki, tai reiškia, jog 
nėra reikalo. Tik tu apsi-

dairyk, tėve, kur tu rasi, kad 
mokytas žmogus tikėtu? Ti
ki tik tamsuoliai. Ar tu ma
nai, kad kunigai taipgi tiki? 
Tik bažnyčioj jie pasakoja 
miniai apie dievus ir velnius, 
apie dangų ir pragarą, o iš
ėję iš bažnyčios juokiasi tarp 
savęs iš tu žmonelių.

—Sustok, Maike, man bai
su, kad perkūnas netrenktu.

—Nebijok, tėve, jis čia 
negali trenkti. Matai, tenai 
ant kamino tą smailą virba
lą? Tai perkūnsargis. Kaip 
tik elektriška sriovė, kurią 
žmonės vadina perkūnu, čia 
ateina, tuojaus tas virbalas 
ją ir pagauna. Pažiūrėk, ant 
jusu bažnyčios taipgi jį pa
matysi. Pabandyk jį nuim
ti, tai perkūnas tuoj ir trenks 
į bažnyčią. Matai, seni, ačiū 
mokslo išradimui ir bažnyčia 
gali būt apsaugota nuo pa
vojaus, o tavo parapijonai 
organizuoja juodąją armiją 
prieš mokslo skelbėjus. Jei
gu jie netiki į mokslą, tai 
patark jiems ir tą perkūn
sargį nuimti nuo bažnyčios, 
o jo vietoj duok pakabinti 
savo rašančiu... Ko taip 
raukiesi, tėve? Ar nepatin
ka? Matai, koks iš tavęs asi
las! Tu prisidėjai prie para- 
pijonu ir davei 10 centu ant 
pasamdymo advokato; argi 
tu manai, kad ir advokatas 
eis prieš mokslą?

—Męs protestuojam 
bedieviškas prakalbas, 
prieš mokslą.

— O argi jus nežinot, kad 
čia laisva šalis? Argi jums 
rodos, kad amerikonai dėl 
jusu panaikins krauju nu
pirktą laisvę? Jeigu jums 
laisvoj šalyj nepatinka, tai 
kraustykitės į Turkiją; jeigu 
jums mokslas išrodo baisus, 
tai neškitės į Afriką! Čia gi 
romiškos gadynės jus nesu
grąžinsit. Čia gali būt kri
tikuojamai taip Dievas, kaip 
ir kiekvienas dalykas. Kalbė
tojas išsiims leidimą ir nuė
jęs ties bažnyčia, kaip žmo
nės eina po pamokslo, ten kri
tikuos jusu tikėjimą. Ir jus 
jam nieko nepadarysit, nes 
Jungtiniu Valstijų konstitu
cija jam leidžia kalbėt visur 
ir apie viską.

—Na jau, vaike, jeigu jis 
prie bažnyčios pradėtu kriti
kuoti Dievą, tai ir mano ran
kos neiškęstu...

—Tai niekis, tėve! Jis 
ateis su penkiais policistais 
ir kalbės, o jeigu ant gatvės 
bandysi kelt triukšmą, polici
ja tave areštuos.

prieš 
o ne

GEISTINA ŽINOT.
Tegul man bus daleista 

užklausti buvusiojo laikraš
tininku susivažiavimo dele
gatu, ar yra nors vienas iš 
musu susivažiavimo nutari
mu pildoma?Kodėl taip ilgai 
nėra protokolo? Argi tas 
pirmutinis laikraštininkų su
sivažiavimas butu taip nelai
mingas, kad jo nutarimai 
negali įvykti nė ant popie
ros? Jau du mėnesiai su
kanka ir nieko apie tai ne
girdėt.

Buvo išrinkta komisija su
rinkimui informacijų dėl 
įsteigimo Amerikoj paskolos 
bankos išpirkimui parceliuo
jamu dvaru Lietuvoj ir ko
misija išdirbimui draugiji
nės arba politiškosios termi- 
noliogijos. Gal malonėtu 
tos komijos paaiškinti, ar 
yra kokis nors žingsnis pa
darytas tame atvejyje ar ne?

Gali būt, kad sekančiame 
susivažiavime bus išrinkta 
komisija sutaisymui lietuviš
kos enciklopedijos, taigi lig 
tam laikui būtinai turi būt 
jau gatava terminoliogija, 
kad kiekvienam nereikėtu 
savotiškai kalti žodžius.

S. Michelson.

AR-SI TAI CIVILIZACIJA?
(Feljetonėlis.)

Senų žmonių priežodis sa
ko: “Pasaulyj nieko nėra be 
priežasties.” Kas tik atsi
tinka—gero ar blogo—vis at
sitinka dėl kokios nors prie
žasties. Be priežasties nė 
Adomas nebūtų ištremtas iš 
rojaus. Be priežasties aš nė 
šio straipsnio nebūčiau para
šęs, o priežastis buvo—pra
kiuręs čeveryko padas. Moks
liškiau sakant, iš prakiurusio 
čevęryko pado paėmiau šiam 
straipsniui temą, nelygint, 
kaip kad prabaščius papuo
šimui savo “gaspadinės” ima 
iš parapijos iždo pinigus.

Aš turiu paprotį kas vaka
ras nusiavęs atidžiai apžiūrė
ti savo čeverykus, kaip kad 
astronomai kas naktį apžiūri 
Halley’o kometos uodegą,ku
ri gązdina davatkas svieto 
pabaiga. Kaip kometos uo
dega su kiekviena diena da
rosi ilgesnė ir baisesnė, taip 
ir mano čeveryko pade skylė 
kasvakar darėsi platesnė ir 
platesnė.

Žinodamas, kad Amerikos 
biznieriai iš kerosino daro 
sviestą, iš bulvių—sūrį, iš 
popieros—duoną, dievai ži
no iš ko dešras ir mašinomis 
peria viščiukus, pradėjau a- 
nalizuoti čeverykų padus, 
norėdamas persitikrinti, ar 
tik ir jie nepadaryti iš kram
tomojo tabako, nes pastara
sis labai panašus ant to. Ant 
kiek man pasisekė patirt, tai 
padai buvo, rodos, iš tikros 
odos. Tas man tuojaus pri
minė, kad toji oda turėjo 
būt kada-nors ant jaučio 
sprando, o tas jautis gal pa
ėjo iš veislės tų, kuriuos se
novės žmonės garbindavo 
kaipo dievus. Egiptėnai 
tikėdavo, kad žmogaus dūšia 
nemiršta, bet persiskyrus su 
kunu apsigyvena kokiame 
nors gyvuly j, o po trijų šim
tų metų sugrįžta vėl į tą pa
tį kūną, bet jei kartais jo ne
randa, tai pavirsta į baidyk
lę ir bastosi po svietą be vie
tos, kaip numestas nuo sosto 
Persijos šachas. Todėl egip
tėnai statydavo piramidas ir 
jose sudėdavo balzamuotas 
savo karalių liekanas (mumi
jas), kad už trijų šimtų me
tų dūšia galėtų jas atrasti. 
Karaliaus gi palociuje buvo 
laikomas didelėj paguodonėj 
jautis. į kurį pareidavo jo 
dūšia jam numirus. Ant ga
lo tasai jautis paliko kaip ir 
popiežium, o paskui Dievu.

Bet pasaulyj viskas maino
si. Atėjo mokslas ir tuojaus 
žmonės ištvirko. Jautis ta
po pakinkintas prie arklo ir 
turėjo art jau žemę, o šian
dien priėjo prie to, kad iš jo 
odos siuvami čeverykai. Tai, 
prie ko veda mokslas!

Kol mokslo ant žemės ne
buvo, tol buvo garbinami 
jaučiai, krokodiliai, medžiai 
ir akmenys, o šiandien pasi
liko tik vienas Dievas ir Vel
nias, bet ir tų niekas nemato. 
Ligšiol buvo da dangus, bet 
astronomai tyrinėdami kome
tas irtą jau baigia griaut. 
Turėjo žmogus dūšią, o bio- 
liogai ištyrė gyvybės paslap
tį ir darodė, kad tokio gy
vūno žmoguje visai nėra, kad 
žmogus—tai ne kas kitas, 
kaip tik naminė beždžionė. 
Taip sakė, amžinas jam at- 
silsis, Charles Darwin, kuris 
ir pats bu vo labai panašus į 
gorillą. Vienu žodžiu, moks
las—tai didžiausis revoliuci- 
jonierius, jis visame daro 
permainas. Visiems buvo 
žinoma’iš biblijos, kad kaip 

i Dievas sutvėrė žemę yra tik- 
, tai šeši tūkstančiai metų, o 
ųatėjo geoliogai, ištyrė žemės
;sluogsnius ir sako: “Meluoja, 
jūsų biblija! Žiūrėkit: štai 
300 pėdų gilumoje męs ran-' 
dame anglies nuogulą—tai 
buvusi kitkart giria. Neti-

kit? Atsimerkit! Štai męs ' butu sulošę geriau. Scene- 
atkasam čielą medį; galit rija buvo pritaikyta gana at- 
matyt kiekvieną jo šakelę, sakančiai. Žaibai ir laužas 
Jis augo kitkart ant žemės buvo panašus į naturališkus. 
paviršiaus, bet sausžemis nu- Negalima sakyti, kad visai 
sileido, ant tos vietos užsi- 
liejo jūrės. Po tūkstančiu 
metu juriu dugnas vėl iškilo, 
bet girios jau nebuvo. Da
bar męs atrandam ją apneštą 
dumblu ir smiltimis. Sluog- 
sniai gi nugulusios žemės liu
dija, jog tas negalėjo anks
čiau atsitikti, kaip 200 tūks
tančiu metu.” Ir biblija lie
kasi sukritikuota. Kiti sa
ko, jeigu iš biblijos išbraukti 
visas klaidas, tai liktu tik 
tuščia popiera. Ponas Mai
šius sako, kad Dievas sutvėręs 
žemę, pirmoj dienoj apšvietė 
ją, o trečioj dienoj buvo su
tverta saulė, mėnulis ir 
žvaigždės. Astronomai gi 
tuojaus klausia: ‘ -Jeigu sau
lę Dievas sutvėrė tik trečioj 
dienoj, tai kokiu budu galė
jo būt šviesu pirmoj dienoj?” 
Dvasiški mokslinčiai, vietoj 
duoti rimtą išaiškinimą, tik 
užčiaupia lupas ir tyli, kaip 
oisteriai.

Rimtai žiūrint į visą tą gy
venimo mašineriją, rodos, 
kad civilizacija pakilus taip 
aukštai, kaip leidžia jos apy- 
stovu rubežiai: klerikališki 
laikraščiai rašo apie socija- 
lizmą, kunigai gyvena su 
gaspadinėmis be šliubo, kaip 
tikri laisvamaniai, o vienok 
praeis keli amžiai ir musu 
ainiai juoksis iš šiandieninės 
musų civilizacijos. "kaip kad 
męs, nešiodami iš jaučio o- 
dos padus, juokiamės iš savo 
bočių, kurie tą jautį garbin
davo.

Iš to visko darau šitokią 
konkliuziją: Musų gadynės 
negalima vadinti da civiliza
cija, nes ji da toli ant to ne
panaši. Ateis naujos gent- 
kartčs ir tą, ką męs šiandien 
garbinam, išjuoks.

( KORESPONDENCIJOS

be nedateklio. Buvo šen-ten 
ir trukumai, kaip va: karei
viai nelabai tvirtai žinojo sa
vo roles, Zbignievas neturėjo 
atsakančių rubu.

Žmonių prisirinko apie 600. 
Užsilaikė stebėtinai tyliai. 
Matyti lošimas užėmė juos.

Po perstatymo atsibuvo 
šokiai su išlaimėjimu. Žilvi- 
čiukė, V. J. Vitkevičia lai
mėjo “medalius” «n parašu: 
“Lietuvių Jaunimo Ratelio 
už šokį”.

Užbaigdamas korespon
denciją pridėsiu kelis žodžius 
apie Chicagos savmylius. 
Niekur turbut nėra taip pra
siplatinęs egoizmas, kaip 
Chicagoje. Pas savmylį, tai 
žinomas dalykas, kas ne ma
no, ne mano ratelio, tai pras
tas, negeistinas ir t. t. Ga
na butu tiems vaidams, lai
kas susiprasti, žiūrėti į daly
kus kiek bešališkiau. Juo 
greičiau pamesime tą nesuo- 
maningą varžimosi ir šmeiži- 
mosi, tuo greičiau pasieksi
me progresą, greičiau pasi
vysime svetimtaučius. Juk 
musų tautoje taipgi yra žmo
nių gabiu, gal ir genijų, bet 
tik reikia priduoti drąsos 
kiekvienam norinčiam dirbti.

Reikia ištarti ačių “Lietu
viu Jaunimo Rateliui”, jo va
dovams, kad jie jau gana 
daug pasidarbavo ant kultū
riškos dirvos.

pradėjo rėkt, kad nereikia! KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
šokt lietuviškai. Viena lie-į ___
tavaitė išvadino šokikus Garbi Redakdja! Mal<> 

grinoriais’, sako, męs ne- ngkit man paaiškinti keliatą 
esame “gnnonai ir nenori- ,žemlaus duot klausi 
me lietuviškai šokt. ; Ge^fe g d . m Cambrid.

Argi negėda kad musy, .okun j Krasnickas 
lietuvaites bando is lietuvis-\ ksl kad
ko kailio įssmert, o apsivilki listai žmogžudžiais ir 
j koki ten airišką... Šiaip jieškoį kokį ten airišką...
vakaras užsibaigė smagiai. krie ž s gj.vasties. 
Publikos buvo pnsinnkę pu-.p ijonams He^ sk ti 
sėtinai. Matyt lietuviai irsėtinai. j
pradeda pamėgt lietuviškus 
vakarus. kad juos išvarj tŲ iš darbo, o 

jeigu jus, sako, negalėsit, tai 
praneškit man, o aš su jais 
apsidirbsiu. Taigi meldžiu 
paaiškinti:

1. Ar teisybė, kad socija
listai yra tokiais, kaip kuni
gas sakė?

2. Ar yra Amerikoj to
kios tiesos, kad kunigas ga
lėtų prašalint iš fabrikos 
darbininką už tai, kad jis ne
tiki į Dievą?

3. Ar Kristaus mokslas 
būtinai reikalauja persekioti 
tuos žmones, kurie atsisako 
nuo bažnyčios?

Draugaa.

Atsakymas:
1. Socijalistai iš principo 

yra priešingi žmogžudystėms 
ir reikalauja panaikinimo ka- 
riumenės, kuri tam tik tiks
lui ir yra užlaikoma. Taigi 
kun. Krasnickas meluoja, kad 
socijalistai yra žmogžudžiais.

2. Kunigo bauginimas, 
kad “bedievius” jis išvarys 
iš fabrikų, yra daugiau negu 
juokingas. Jis da neturi sa
vo fabrikos, kad galėtų iš 
jos varyti “bedievius”, o jei
gu jis nueitų į amerikonų 
fabriką skųsti bedievius, tai 
tie nusiųstų jį į bepročių na
mą.

3. Kristus mokino mylė
ti visus žmones. Jis mirda
mas ant kryžiaus meldėsi už 
tuos, kurie jį prie to kry
žiaus prikalė. Taigi kuni
gas, stengdamasis persekioti 
nenorinčius klausyti tuščių 
jo pasakų, niekina Kristaus 
mokslą, yra kurstytoju nea
pykantos, yra blėdingu drau
gijos elementu. Reikia tik 
valdžiai pranešti, tai jį tuo
jaus paims į pataisos namus.

A. V.
Chicago, III.

įvairiu tautu socijalistu 
vietinės organizacijos nutarė 
šįmet iškilmingai apvaikščiot 
darbininku šventę. Kadan
gi 1-ma gegužės šįmet pasi
taikė nedėlioj, kuomet dau
guma darbininku nedirba,tai 
apvaikščiojimas buvo skait
lingas. Dalyvavo įvairios 
tautos; kožna beveik tauta 
turėjo savo atskirą ir šios ša
lies vėliavą ir ženklus su pa
rašytais reikalavimais. Bu
vo anglu, lenku, žydų, rusu, 
slovaku, vengru, vokiečiu, 
latviu ir kt. Negalima ne- 
paminėt, kad ir unijos pv. 
“U. W. of W.” ir kitos da
lyvavo šioje iškilmėj. Pra
sidėjo maršavimai nuo įvai
rių miesto daliu, galop visi 
susirinko į “Brewing Park” 
dėl pasilsio. Čia įvairiu tau
tu oratoriai aiškino apie 
svarbą 1-mos gegužės dar
bininku judėjime, kovoj su 
kapitalizmu. Chorai iš abie
ju lyčių padainavo darbinin
kiškas dainas, kurios labai 
sujudino užšalusius darbinin
ku'jausmus! Taip dvasiškai 
pasistiprinę, sanbroliai apie 
6 vai. pradėjo skirstytis į su
rukusius namelius. 0 ką lie
tuviai?" Iš 50,000 Chicagos 
lietuvių kasžin ar buvo 50. 
Taip garsi visoj Amerikoj 
Chicagos lietuviu inteligen
cija ir suvienytu kuopu komi
tetai, nežinau kur tą dieną 
buvo ir kodėl neparodė savo 
darbštumo? Turbut nesusi
tarė, kam pirma pradėt, nes 
garbė tik pirmutiniam pri
klauso. Apgailėtina!

Briedžiu Antanus.
Lewiston, Me.

Balandžio 19 d. atsibuvo 
čia šv. Baltramiejaus drau
gystės puota. Žmonių susi
rinko į 200, ypač daug buvo 
“dailiosios lyties”. Jauni
mas linksminos gerdamas 
alų ir kalbėjo, kad tokias 
puotas reikia kelti tankiau. 
Vis mat lietuviai šviečias. 
Vakare visi įkaitę pradėjo 
priekabiu jieškoti, stumdytis 
ir t. t. Tas labai negražu. 
Pas mus nėra to nedėldienio, 
kad nenakvotu belangėj keli 
lietuviai. O vis tai dėl gir
tuokliavimo.

P. Sokolov.
Plymouth, Pa.

Gegužės 2 d. lietuviškoj 
smuklėj čia atsitiko kruvina 
tragedija, kur vienas lietuvis 
likos papiautas. Kaltinin
kai visi jau suimti. Jie visi 
paeina iš Suvalkų gubernijos. 
Vardu ir pavardžių neminė
siu, nes ir taip jau sarmata 
katalikams. Visi suimtieji 
yra karšti katalikai ir darbš
tus bažnyčios apgynėjai.

F. Movika.

S. M.
Baltimore, Md.

Vietinė rubsiuviu unija 
parengė apvaikščiojimą 1-os 
gegužės su prakalbomis, dai
noms ir deklemacijoms. Už 
kalbėtoją parsikvietė drg. J. 
Šukį iš Brooklyn, N. Y.

Atidarius susirinkimą, P. 
-Glaveckas padeklemavo ei
les. Potam drg. Šukys išėjo 
su prakalba; kalbėjo apie 2 
valandi; gana plačiai aiškino 
apie 1-mą gegužės šventę, 
potam nukreipė kalbą klesu 
kovos link. Matyt, prakal-, 
ba publikai labai patiko, ką 
parodė gausus delnu ploji
mai. Antras kalbėjo gana 
trumpai J. Bulota, vietinis. 
Potam draugo Petraičio cho
ras padainavo kelias puikias 
dainas, kurios publikai ir-gi 
gana patiko. •

Ant galo vėl drg. Šukys 
skaitė referatą ant temos 
“Tautystė ir Socijalizmas”. 
Perskaitymas ėmė laiko apie 
2 valandi. Už tokį nenuil
stantį drg. Šukio darbavimo
si verta ištarti širdingą ačiū. 
Žodžiu sakant, apvaikščioji- 
mas nusisekė gana puikiai, 
tik gaila, kad publikos ma
žai buvo.

Cleveland, Ohio.
Gegužės 1-mą dieną Cleve- 

land’o socijalistai apvaikš
čiojo su demonstracija, ku
rioje dalyvavo anglai, vokie
čiai, lietuviai, latviai, lenkai, 
slovakai, čekai, finai, veng
rai ir žydai. Išviso buvo virš 
2000 asmenų, tame skaičiu
je apie 600 moterių.

Maršuot pradėjo nuo Pub- 
lic Sqare lig svetainei “Halth- 
worth’s Hali”.

Suėjus į svetainę prasidėjo 
prakalbos, deklamacijos ir 
dainos. Programas buvo il
gas, tęsėsi iki 9 vai. vak. 
Kalbos buvo visose kalbose 
apie reikšmę 1-mos gegužės 
šventės.

Geriausia atsižymėjo trįs 
vengrų vaikai, kurie daina
vo “Marsalėtę”. Buvo iš
šaukti publikos net antrą 
sykį dainuoti. Ant pabaigos 
muzika taipgi užgriežė ‘ ‘Mar- 
salėtę” ir prasidėjo šokiai, 
kurie tęsėsi iki po pusiaunak
čiui. Kapitalistiški laikraš
čiai praneša, kad tai pirmą 
sykį Clevelande atsibuvo to- 
kis apvaikščiojimas 1-mos 
gegužės.

V. J. Geibis.
Chicago, III.

Gegužės 1 d. “Lietuvių 
Jaunimo Ratelis” lošė antrą 
kartą žinomą istorišką trage
diją “Živilė”. Veikalas pa
rašytas V. Nagomoskio. Ja
me perstatyta atsitikimas iš 
tų laikų, kada lietuviai 
garbino dievaitį Perkū
ną. Veikalas svarbus ir 
sunkus, bet atloštas, galima 
sakyt, gerai. Ypač, jeigu 
atminsime, kad lošėjai buvo 
vieni darbininkai, žmonės 
patįs per save prasilavinę. 
Labai pagirtinas darbas, kad 
darbininkai gali taip atlošti. 
Aš tikiu, kad inteligentai ne-I

J. Bulota.
Scranton, Pa.

Balandžio 20 dieną čia at
sibuvo lietuviška vakarienė, 
surengta 30 kp. S. L. A. Va
karienė prasidėjo 8-tą val.va- 
kare Auditorium svetainėj. 
Visa svetainė buvo išpuošta 
vėliavomis. Vakarienė bu
vo prirengta iš įvairiu gar
dumynu.

Apgarsinimuose visur bu
vo matyt, kad laike vakarie
nės bus dainos, deklemacijos 
ir kalbos; bet kada atėjo tas 
vakaras ir žmonės susirinkę 
užklausė, kur tos dainos ir 
viskas, kas buvo žadėta, tai 
ant to nebuvo jokio atsaky
mo. Mat buvo kam dainuot 
ir kalbėt, tik nebuvo kam 
perstatyt, tai viskas ir nuėjo 
ant niekų.

Po vakarienei prasidėjo 
šokiai. Vienoj pusėj svetai
nės susirinko būrelis jaunu 
ir pradėjo šokt lietuviškus 
šokius: “Suktinį” “Klumpa
kojį”, “Aguonėlę” ir t. t 
Bet tarpe nekuriu lietuvai
čiu pakilo nesusipratimas, ir

Kurartė.
Vyras (suaugęs, storas, 

raudonas).—Kada aš čia at
vykau, aš negalėjau žodžio 
ištart; negalėjau per kamba
rį pereit; ant galvos neturė
jau nė vieno plauko; ant ran
ku mane turėjo nešiot, o da
bar— aržuolas!

Sena moteriškė.—Tai ste
buklinga vieta! Tas duoda 
man viltį, kad ir man plau
kai ataugs... O kaip seniai 
čia tamista esi?

Vyras.—Aš čia gimiau.

MARGUMYNAI

Kiekviena diena sąvaitėj
šventė.

Nevisiems yra žinoma, jog 
kiekviena diena sąvaitėj^ant 
žemės yra šventė. Krikš- 
čionįs švenčia nedėldienį, 
grekai—panedėlį, persai— 
utaminką, assyrai—seredą, 
egiptėnai—ketvergą, turkai 
pėtnyčią, žydai—subatą.
Ne auksas yra brangiausis.

Paprastai yra manoma, jog 
auksas yra brangiausis nau- 
gis (metalas), kuomet yra 27 
naugiai brangesni da ir už 
auksą. Pats brangiausis 
naugis yra gailium. Aukso 
svaras prekiuoja apie $400, o 
svaras gailium—apie $68.000. 
Jis yra taip minkštas, kad 
tirpsta prie 86 laipsnių šilu
mos pagal Fagrenheito ter
mometro arba vidutiniškai 
užkaitusioj rankoj.
S. V. prezidentas ant vienos 

dienos.
1849 metuose, pasibaigus 

prezidento Polko tarnystei, 
kovo 4 dieną jo vietą užėmė 
D. R. Atkinson ir preziden
tavo iki antrai dienai, kol 
generolas Taylor priėmė pri- 
siegą. Atkinson jau vartojo* 
S. V. antspaudą ir pasirašė 
ant poros dokumentų kaipo 
S. V. prezidentas.

Vėjo greitumas.
Vėjo greitumą suseka su 

tam-tikra prietaisa, vadina
ma anemometru. Yra tai 
nedidelė skrynutė, ant ku
rios pritaisyti 4 sparnai pa
vidale didelių šaukštų. Vė
jas tuos sparnus suka, o apa
ratas viduryj parodo jo grei
tumą.

/



KELEIVIS.

INSPUDŽIA1.
Šiomis dienomis gavau laišką iš Lie

tuvos nuo žinomos raštininkės ir ji laiške 
rašo man savo įspūdžius iš buvusios dabar 
neseniai Vilniuje ketvirtosios Lietuviu 
Dailės parodos. Europoj einančiuose laik
raščiuose, ypač “Liet. Žiniose,” plačiai 
buvo apie tai rašyta, bet pas mus ameri
kiečius - nieko. Todėl, manau, jog žin- 
geidu ir nyms susipažinti nors įspūdžiais 
ketvirtosios lietuviu Dailės parodos. Štai 
jie: —

... Parvažiuodama įš Bresto buvau 
Vilniuje ant dvieju dailės parodu; viena— 
grynai lietuviška, kita — tarptautiška. 
Darbai: rusu, lenku, baltgudžiu ir lietu
viu artistu. Tarptautiška paroda puiki 
—išgražinta, išdailinta; kiekvienas pa
veikslas akį traukia ir visokias mintis su
kelia. Vieni paveikslai sukelia linksmias 
mintis, kiti—liūdnas, arba nepermanomą 
galvojimą ir nepaprastus jausmus. Vienu 
žodžiu—garsus artistai iškilmingus savo 
darbus išstatė.

Lietuviškoji dailės paroda ant pažiū
ros rodos menkesnė, bet daug, daug šir
džiai meilesnė. Artistai visi lietuviai, 
taigi kiekvienas savo paveiksle parodo, ką 
myli, ko ilgisi, prie ko jo širdis, traukia. 

* Randi čia įvairius užkampelius nupieštus 
musu šalies Lietuvos: tai miškelis su ban
guojančiu per jį upeliu; tai iškartos, kel
mynai, dirvonai su įvairiais senkapiais. 
Liūdna šalis musu Lietuva... Kitur pama
tai, kur ten augštai, debesyse, musu pra
bočių šešėliai, tartum maldaujantis mums 
geresnės ateities. Lietuvos sodžiai ir tro
belės su darželiais palangiais; tai grinčios 
vidus su jos rakandais; tai maldininkės 
bobelės bažnyčioje; tai kapai su daugybe 
kryžių: tartum žmogaus mintį traukte 
trtukia į nežinomą svietą. Tartum jieš- 
kai tu dvasiu, kuriu kūnai guli po tais kry
žiais. Randi ir smarkesniu paveikslu- 
Perkūno trenksmas pabriežtas šviesiu žai
bu; juriu audros; debesyse audros... Gy
venimo vartai apibriežti šviesiu lanku 
augštai debesyse, rodosi, tolesnis gyveni
mas, o nuo to lanko, nuo tu vartų, jau
čiasi, jog nė vienas negali apsilenkti. Pa
veikslai, piešiniai, molio nulipinti darbe
liai; kiekvienas, rodos, prie savęs traukia; 
kiekvienas skverbiasi į galvą; kiekvienas, 
nors nesuprantamas sukelia mintis, suju
dina jausmus. 0 tautiškame skyriuje: kiek 
ten musu žmonelių ir mergeliu darbeliu! 
Juostos, austinės, kylimai, audimai, kver- 
belkos; piemenėliu, jaunu berneliu ir .senu 
dėdžių drožiniai: šaukštai, šakutės, pyp
kės, lazdos, kultuvės, prievarpstės ir jieš- 
meliai... O tu kryžių įvairiu įvairiausiu 
visa siena apkabinta; pamačius kokį pažįs
tamą. tuoj rodos atsistoji ant to vieškelio 
ar ant to kapo, kame matęs tokį kryžių. 
Vis tai dailė, talentas musu artistu pri
gimtas, kįlantis vien tik iš galvos ir šir
dies musu Lietuvos žmonelių; be pamoki
nimo, be pagražinimo, be palituros, tokia 
prasta, rodosi apnokusi, o tokia iškilmin
ga, gili ir didi. Žiuri, žiuri, tartum ma
tai senovės laikus, didumą ir liuosybę Lie
tuvos sykiu su dabartiniais laikais pri
spaudimo, retežiais ir kalėjimais. Musu 
šalis graži, liūdna, tvirta ir mylima kiek
vienam... Bet, kur jos vaikeliai išblaš
kyti? Už augštu kalnų, už plačiu jūrių, 
po tamsius kalėjimu urvus, po tankias gi
rias... Gal ju širdelės kraujuose plusta, 
trokšdamos pamatyti savo mylimą šalį? 
Jie apsip " Lų ašaromis atsistoję prieš tokius 
liūdnus paveikslus Lietuvos užkampėliu- 
Gal nesykį dūsauja atsiminę?...

Tokie tai įspūdžiai išėjus iš ketvirto
sios lietuviu dailės parodos.

A. Ž.

Ant rytojaus ji stovėjo prie lango ir 
žiurėjo į kiemą, kur greitai bėgo mažas 
vaikiščias ir užkliudęs koja už akmens par
puolė. Kada jis atsikėlė, jo visos drapa- 
naitės buvo purvinos ir jis pradėjo garsiai 
verkti. Ji turėjo rankoj dėžutę saldu
mynų ir atėjo jai mintis, kad juos atiduo
ti tam vaikiščiui, bet tuoj atėjo kitokia 
mintis: “Ne, aš pati tuos saldumynus 
mėgstu”. •

Dabar kunigaikščiutė atsiminė veid
rodžio žodžius: “Užmiršk save!” Ir ji 
greitai nubėgo laiptais žemyn, padavė 
vaikui saldumynus, sakydama: “Imk, vai
keli, ir valgyk, tik neverk!”

Kada ji sugrįžo į savo kambarį, jai 
pasirodė nepaprasti dalykai, nes visos 
auklėtojos ir govemantės. kurios tenai 
buvo susirinkę, pažiurėjo su nusistebėji
mu į kunigaikščiutę, paskui viena į kitą ir 
nudžiugę tarė: “Nagi musų kunigaikščiu
tė išrodo daug gražesnė, negu paprastai.” 
Po to ji visuomet pradėjo sekti veidrodžio 
patarimą ir stengėsi užmiršti save, o mis- 
lyti apie kitus. Jos meilus jausmai, ku
riuos ji pradėjo auklėti širdyj, pradėjo ap
sireikšti akįse, o veidas ėjo malonyn ir 
gražyn.

Kada ji užaugo, jos išžiūra taip persi
mainė, kad visa šalis ją vadino “Gražiaja 
kunigaikščiutė”.

(Iš “New York Magazine of Mysteries’.)

Z

Garsas.
Ką ten priešas žada rengt? 

Engt, engt, engti
Ką jis nori padaryt? 

Ryt’, ryt’, ryf!
Ar sarmatos neturės? 

£s, ės, ės!
Lygiai koksai gyvulys? 

Lįs, lįs, lįs!
Mus begėdiškai užklups? 

Lups, lups, lups!
Musų kraujo prisigers? 

Gers, gers, gers!
Knygas, laikraščius uždraus? 

Raus, raus, raus!
Ir męs busime tamsoj? 

Oi, oi, oi!
Gal mus džiaugsmas tik sapne? 

Ne, ne, ne!
Kas gi mums belieka? Laukt? 

Augt, augt, augt!
Purint žemę, nesibart— 

Art, art, art!
Nei adynos nesilsėt, 

Sėt, sėt, sėt!
Mokslo šviesą žmonėms skelt— 

Kelt, kelt, kelt,
Iki galą barbare tas 

Ras, ras, ras,
Ir jo rėdymas gražus 

Žus, žus, žus,
Ir jis pats sau po velniais 

Eis, eis, eis!...
A. Jakštas.

iŠ LIETUVOS
i

Kalbantis Veidrodis.
Buvo—gyveno sykį kunigaikščiutė. 

Ji buvo taip negraži, taip pikta, kad nie
kas nenorėjo nė žiūrėti ant jos. Tankiai 
tikra motina susitikus atsukdavo nuo jos 
savo veidą, kad nematyti jos. Nors ji 
vaikščiodavo šilkais ir satinomis pasipuo
šus, nešiojo gražiausius brangakmenius, 
bet tas nieko jai negelbėjo, priešingai, tas 
da daugiau atidengdavo jos veido negra
žumą.

Kunigaikščiutę tas neapsakomai kan
kindavo ir ji tankiai jauzdavosi labai ne
laiminga. Bet ji turėjo stebuklingą daik
tą, tai buvo magiškas veidrodis, kuris ne- 
vien tik jos veidą rodydavo, bet galėdavo 
da ir kalbėt apie ją. Vieną gražią dieną 
kunigaikščiutė atsisėdo prieš jį ir labai nu
budusiu balsu tarė: “O! veidrodi! pasa
kyk man, kaip aš galėčiau palikti gražes
nė?” Ir skaistus veidrodis atsakė jai du 
žodžiu: “Užmiršk save”! Bet toks atsa
kymas jai buvo labai neaiškus ir ji ilgai 
mislijo, ką tas galėtų reikšti.

Mano gimtine.
Ten, kur Nemunas banguoja, 
Tarp kalny, lankų,
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo 
Raudomis mane, 
Į krutinę skausmą savo 
Liejo nežinią.

Girios ūžė ir minėjo
Tuos didžius laikus,
Kad lietuvis netikėjo, 
Jog apkaltas bus.

Ten apleistos pilis griuvo 
Ant kalnų aukštai;
Milžiny ten kaulai puvo, 
Verkė jų kapai.

Ten užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienio durnas.

0 tos durnos ant krutinės 
Ne aušros rasa!
Tai lyg rudįs geležinės, 
Tai skaudi žaizda.

Maironis.

A. A. D-ras A. Levenaus- 
kis. Balandžio 4 d. pasimi- 
rė savo dvare Balčėse Stul
gių parap., Raseinų apsk. 
daktaras A. Levenauskis tu
rėdamas amžiaus apie 60— 
65 m. Sirgo sunkiai ir ilgai. 
Palaidotas Stulgiuose. Tai 
buvo žmogus mėgstąs netik 
žmonių gydymą, bet ir ap
švietimą, neturtingųjų varg- 
sų.../ Vargovaikis.

Vilkaviškis (Suv. g.). Ba- 
landž. 11 d. Rudžiuose pas 
K. Anckaitį Vilkaviškio vir
šininkas su šešiais žandarais 
darė kratą. Jieškojo bom
bų if uždraustų raštų. Ra
do tik kėlės moksliškas kny
gas, kurias ir pasiėmė. Taip
gi pasiėmė porą iš Amerikos 
laiškų. Paties Anckaičio 
tuokart namie nebuvo.

Jonas Kapsukas.
Naumiestis (Suv. gub.). 

Dar buvo kratos, per kurias 
jieškota ‘ ‘negerų knygų,laik
raščių ir šautuvų”.—Bube
liuose: valsčiaus raštinėje, 
pas Staugautį; Valiuose pas 
Tumosą; Krykliuose pas A. 
Kerutį; Pa vaši juose pas Pr. 
Sipailą, pas D. Martišių, pas 
A. Dailidę; Armoniškiuose 
pas A. Mosevičią, pas M. Ku
raitį; Vilšikiuose pas Pr. Va
laitį, pas Sipailą. Vienur- 
kituršį-tą rado, bet kad ir ne
rado, tai žmones išgązdino ir 
padarė bereikalingų žygių. 

Naumiestinė.
$

Vilkaviškis. (Suv. gub.). 
Balan. 11 d. buvo pašaukti 
pas žandarų viršininką nuo 
Naumiesčio iš Liepalotų: 
Antanas Stiklius—66 metų, 
jo moteris Marcelė Stikliu- 
vienė 57 m. ir jų sūnūs Jo
nas St. 24 m. Visi kaltina
mi už tai, kad pas juos pa
šiūrėje rado kasžin kokius 
popierius. Žandarų viršinin
kas visiems trims apskelbė, 
kad jis Stiklių dalyką per- 
duodąs prokurorui. Minėti 
kaltinamieji ^prasėdėjo Nau
miestyje, o paskui Vilkaviš
kyje po 10 dienų ir tapo pa
leisti ant “parankos” už 600 
rub. A. Stiklius besėdėda
mas ir tąsomas gavo kojų 
reumatizmą, o M. St.—šir
dies ligą ir vos tik nenumi
rė. Stikliukę Oną žandarai 

| pralaikę tris mėnesius kalėji
me paleido, nes jokios kaltės 

j ant jos neberado; bet kny- 
? gas, kurias per kratą paėmė, 
- neatidavė, sakosi konfiskavę.

Naumiestinė.

AFORIZMAI.
Už purviną pinigą parsiduoda šva

riausi daiktai.

Nerodyk žmonėms širdies, nes j\e ją 
apspiaus. <

____________ «

Geriaus būt neturtingu, negu vergu. va^a's-
turtuolio.

Kiekviena taurė nubudimo yra me
dumi, bet žmogus tik tuomet jį pajunta, 
kada išgeria lig dugno.

Paikas žmogus visuomet užganėdin
tas savimi.

savo paskutiniu atsisveikini
mu ant tiek pravirgdino vi
sus žmones, jogei, rodos, ne
sirado tokio, kad butų ne
verkęs.

Pranas Kriaučiūnas.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
“Keleivio” No 16 tilpo at

skaita Charlestow’no lietu
vių, kurie aukavo Varputėnų 
bažnyčiai pinigus. Atskai
toj raštininkas padarė klai
dą: F. Plekąvičio, kuris pa
aukavo $5, pavardės visai 
nebuvo; paskui, vietoj J. 
Vailkus, turėjo būt J. Vait
kus; vietoj Aitutaitė—Aitu- 
laitė, vietoj Ravolaitė—Ra- 
votaitė, vietoj Malienė—Ma- 
tienė; o pinigai nusiųsti ne 
varpulėnų, bet Varputėnų 
klebonui.

A. Lukšas.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Męs, So. Bostono kriau- 

čiai, gavę nuo drg. J. Liut- 
kausko laišką, kuriame jis 
išreiškia savo neužsiganėdi- 
jimą dėl tilpusios 12-me 
“Keleivio” numeryj žinutės, 
buk jis savo prakalbose iš- 
plustąs katalikus, laisvama
nius ir 1.1., nutarėm praneš
ti, kad toji žinutė tilpo ne iš 
musų inicijativos. Męs pil
nai užganėdinti iš drg. Liut- 
kausko prakalbų ir esam dė
kingi už jo pasidarbavimą 
dėl mus labo.

Vardan So. Bostono lietu
vių kriaučių unijos.

W. M. Serkus.

DRAUGYSTE
Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Towu of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

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

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

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

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

Kasierius F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

Paj ieškojimai
Pajieškau brolio Stepono Vojego, pa

eina iš Kauno gub , Zarasų pav., Pane- 
dėlio parapijos, Vieanasėdžio Ninofi. Jis 
pats arba kas kitas duos žinoti, tas gaus 
dovaną$1.00. Teikitės pranešt šiuo adre
su:

Kazimieras Vojega.
2015 Canalport avė. Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Antano Vinciuno, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Dziugiškų 
viensėdės. Girdėjau, kad gyvena šone Bo
stono ant farmų. 8 metai kaip Amerikoj. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas ki
tas meldžiu duot žinią šiuo adresu: 

Jonas Tarvedas.
No. 16 Morton st., Montello station 

Brokton, Mass.

Pajieškau Mykolo bemutoš. Vilniaus 
gub.. Tratų pav.. Butrimonių vals., Re- 
donių kaimo. Seniau gyveno Scranton, 
Pa. Malonėkit atsišauki pats, arba kas 
apie jį žino teikitės pranešt šiuo adresu: 

Vladas Šemuta
120 VVilliam st., Northamton, Mass.

Naumiestis (Suv. gub.).
- Balandžio 16 perkūnėlis į- 
: trenkė ir uždegė Paukščių 
■; Dielininko grinčią ir nudegi- 
į no stogą. Be to dar toks 
netikėtas atsitikimas žmones 
labai išgandino. Pernai vi
durvasarį Bubelių Raklinai- 
čio nuo įtrenkimo visos trio- 
bos supleškėjo. Laikas gal 
butų pagalvoti Lietuvos ūki
ninkams apie perkūnsargių 
įsitaisymą, nes su senovės 
dievu-perkunu nėra juokų. 

Naumiestinė.
Vilkija (Kauno g.). Laido- 

'.btniš be degtinės. Kovo 27 
(bal. 9) d. pasimirė Vilkijoje 
a. a. Teofilė Marmienė, mo
tina kun. Marmos, žinomojo 

i lietuviams kaipo blaivybės 
platintojo ir vedėjo gyvuo
jančios blaivininkų draugi
jas. Per visą šermenų laiką 
degtinės, tiesa, niekas nema
tė nė dūko; užtat, per visą 
staJai buvo užkrauti įvairiau- 

. Panedėlį 29 
d. kovo buvo iškilmingas lai
dojimas velionės kūno. Pa
sakius vietiniam kun. vika- \ n tano Adomaičio. Abudu Kauno gub. 
TUi savo “pamokslą”, pasi- ,Kn*c“ Tribulckas gyveno Jerome, Pa.. 
____ » , . . _ Į Antanas Adomaitis Philadelphia. Pa., 
prašė balso ir veliones sūnūs dabar girdėjau išvažiavo į Kansas City,

Pajiieškau Antano Valadkos, Šakėnų 
miestelio, Šiaulių pav., Kauno gub. Gir
dėjau, kad 1908 metuose gyveno Cam- 
bridge, Mass.. kur dabar—nežinau. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
šiuo antrašu:

Povylas Peterick.
P. O. box 99!), Beverly, Mass.

Pajieškau puseserės Varonikos Atko- 
čiuniutės, po vyru Petraitienės, paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Klovai
nių parapijos, Zorkių kaimo. Turiu svar
bų reikalą. Jeigu kas žino, arba ji pati 
teiksitės pranešt šiuo adresu: 

Vincentas Vilkunas, 
4407 So. Lincoln st , Chicago, III.

--------- .---------------
Pajieškau Helenos Trapulionaitės ir 

Rožės Budrevičiutėš, paeinančios iš Kau
no gub., Panevėžio pav., m. Biržų. 2me
tai kaip Amerikoj. Turiu labai svarbų 
reikalą. Juodvi pačios arba žinantis apie 
jas pranešk i t.

Jonas Astu pienas,
25 Porterst., Montello, Mass.

Pajieškau Liudviko Nojulio, iš Kauno 
gub., Telšių par. Bus jau 10 metų kaip 
Amerikoj. Kas apie jį žino, meldžiu pra
nešti šiuo adresu.-

8. Teckis,
57 Linden st., W. I.ynn, Mass.

Pajieškau draugų Ignaco Tribulckio ir

Apgarsinimai.
500 metinės sukaktuvės 

KOVOS PRIE ŽALGIRIO.
Brooklyn’o. Maspeth'o, Nėw York’oir 

Jersey City lietuviai rengia paminėjimą 
500 metų sukaktuvių ir todėl tam tikslui 
suvienytomis spėkomis surengia prakal
bas. Prakalbos bus trįs dienas.

Pirmą dieną:

Subatoj, 21 Gegužio (May) 
1910 m. Tautiško namo sve
tainėj, 101-103 Grand st., 

Brooklyn, N. Y.
Kalbės Dr. J. Šliupas ir Jo

nas Perkūnas.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Antrą dieną:

Nedėlioj, 22 Gegužio (May) 
Dispencer Hali 

403 W. 36-thst. <fc 9-th avė., 
New York.

Kalbės Fr. Živatkauckas ir 
J. Perkūnas.

Prasidės 1 vai. po pietų 
Trečią dieną:

Utaminke, 24 Gegužio (May) 
Salėje po No.

461 Henderson street, 
Jersey City, N. Y. 

Kalbės J. Šukys ir J. 
Liutkauskas.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Todėl kviečia visus lietuvius ir lietu
ves į minėtas vietas paskirtu laiku susi
rinkti.

Su pagarba
KOMITETAS: 1

J. Šukys, pirm.
J. Baniulis, sekret. 
Andriukaitis, iždin.

Telephone 762 So. Boston. I

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

ValandoH:
i Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare. ■

Nedėliotus iki 3 vai. po pietą
u

Verta padėkavonės.
Per ilgą laiką skaudėjo kojos per na 

rius. Daug daktarų perleidau, bet nieko 
negelbėjo ir jau buvau nustojus vilties, 
kad kur begalėsiu rasti pagelbą. Pažino
jus per žmones, kad daugelis randa pa
gelbą pas J. PiragįMontello, Mass.. krei
piausi ir aš prie jo. Pasiėmus pas jį vai
stų, kurių m dabaigiau vartoti, likau vi
sai sveika. Taigi, už tokį gabumą ir ge
rus vaistus ištariu širdingą ačiū.

Su pagarba
ZOFIJA URBON,

2 Raibroad avė., Stoughton, Mass.

V.

ŠIFKORCTŲ agentūra 
po No- 877 Cambridge st-, 

CAMBRIDGE, MASS- (prii stMce) 
Parduodam šifkortes ant geriausių linijų 
Užjasom visus laikraščius ir prie to duo- 
dam'dovanų puikią knygą.

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

Su guodone
P. BARTKEVICZ.♦

877 Cambridge st., Cambridge, Mass.

—Mykolas Marma, Dorpato 
universiteto studentas, kuris 
iškilmingoje kalboje tuom

*

dabar girdėjau išvažiavo į Kansas City, 
Kan. Todėl, jie patys arba kas apie juos 
žino teikitės pranešt šiuo adresu:

Amanas Dapkevičia,
P. O. box 226, West Gardner, Mass.

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekes “Kelei- 

vyj” sekiančios: 1 colis vieną kartą 50c. 
1 colis per mėnesį -Si.25c.

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

“Keleivio" skaitytojams pajieškojimą 
giminių <(rba draugų viena kartą per me
tus patalpiname dovanai.

Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
tam panašius, nors ir “Keleivio’’ skaity
tojai, turi apmokėti teip pat, kaip už pa
prastą apgarsinimą.

Persiduoda geras biznis.
Labai didelis Knygynas, gera Spau 

stuvė ir daug kitokių brangių daiktų. 
Riznis gerai išdirbtas, nes įsmigtas jau 
10 metų atgal. Ant biznio jokios skolos 
nėra, viskas išmokėta. Viskas parsi
duoda už $25,000, nors man pačiam dau
giau kaštavo. Priežastis pardavimo yra 
ta. kad daktaras liepė nors ant metų ap
leisti užsiėmimą. Jei kas negali nupirkt 
viso biznioantsyk, tai parsiduosdalimis. 
Norintiejie pirkti atsišaukite ant šio 
adreso:

M. A. Ignotas, 
1028 So. 2-nd st, Philadelphia, Pa.

Tik $2.00 per 40 dienu.
BIBLIJA tai yra visas šventas raštas 

seno ir naujo testamento lietuviškoje 
kalboje lotyniškomis raidėmis, spausdin
ta Berlyne 1908 m ; 848 ir 279 puslapiai, 
viso 1127 puslapiai; su drūtais skuros 
apdarais. Jos visada parsiduoda po #4.00 
bet mgs parsitraukėm iš Europos labai 
daug ir dabar neturim kur sutalpinti,to
dėl pradėjom pardavinėti po $2.00 per 40 
dienų, o potam ir vėl bus brangesnės. 
Kas nori gauti šią naudingą knygą, ma
lonėkit prisiųsti ‘orderį, o ‘ greitai išsių
sim. Teipgi reikalaujam agentų ir duo- 
.dam gera uždarbį.

‘ C INTAS.
P, O. Box 1724, New York, N. Y. o2

J. P. TUINILACO 
Vienatine lietuviška dzie- 
gorėlių ir auksiniu daiktų 

krautuvė-
Užlaikome visokius laikrodžius, laik

rodėlius. branzletus.šliubinius ir deimon- 
tinius žiedus ir visokius iš aukso ir 
sidabro išdarbius Lietuviai parem
kite lietuvį.

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.
21-25 Bromfleld street.

BOSTON. MASS.

Nepraleiskit savo gyvėli
mo laimes!

PIRKITE ŽEMĘ
Showsheene River Park’e.

25 minutes geležinkeliu nuo Notrh 
Station, didelis žemes išpardavimas. Že 
me randasi ant puikių Showsheene upės 
krantų, 15 minutų ėjimo nuo Sidabro 
ežero (Silver Lake). Upė tinkama mau
dyklėms, laivams važinėti.

Žemes sklypai nuo 20 dol. aukštyn. 
Duodam ant išmokėjimo. Išlygos leng
vos.

Kelias dykai kas nedėldienis 9 vai. iš 
ryto ir 12 va), dieną nuo North Station, 
track 16. Geležinkelio tikietai gauna
mi ten pat pas agentą, kuris turi baltą 
kaspiną prie krutinės.

Cambridge Land Co.
Office: 827 Malu st., Cambridge, Mass.

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. Malti ir kaupas Amas $ts.

MONTELLO, MASS

GERIAUSIAS

5

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 fotografuo
ti.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston,, Mass
RUSIŠKA?PIRT1S Ofib 

Vyrams’Ir moterims.y 
Labai gerai įtaisyta. Kiekvienam at

skiras kambarys. Tiktai 2įc.

11 Savoj st ir 1286 Wasbingtoa’st. 
BOSTON,

\



KELEIVIS.

Vietines Žinios.—
Mums praneša, jog So.Bos- 

tono lietuviai katalikai turė
ję pobažnytiniam skiepe labai 
svarbų susirinkimą, kuriame 
svarstyta... kaip čia praša
linus iš Bostono Michelsoną 
už pasakymą lietuvių ukėsų 
susirinkime (gegužės 1 d.) 
prieštikėjimiškos prakalbos. 
Iš pradžios męs nenorėjom ti-1 
keti, kad musų parapijonai 
taip mažai turėtų proto, jog 
nežinoti} nė to,kad jie gyvena 
Amerikoj. Bet vėliau gavom 
ir daugiau žinių, kurios pir
mutini pranešimą patvirtino. 
Jei tos žinios yra teisingos, 
tai męs labai apgailestaujam, 
kad musų parapijonai, išgy
venę jau po keliatą ir kelio-' 
liką metų Amerikoj, keliatą 
metų jau lankę naują So. Bos
tono bažnyčią, kasnedėldienis 
klausę pamokslų nedasiži- 
nojo da nė to, kad Jungtinių 
Valstijų konstitucija leidžia 
žmogui gyventi, kur tik jam

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadway k»nų>.is Dor 
chester avė. So- BoStOII, MaSS. 
Galit reikalau.i ir per laiškus, o 
męs pereapresagyduoles prisiusim

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 Broadvvay ir 259 D. Si..

Suutb Boston, Mass.
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Rusiška- Lenkiška - Lietuviška

_A FTIZLKA

BroDszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

Visas; liukas 
Garsusis Kew
Ycrkv Dvaras
Kad sergi, jau nesivar]

ferdinand hartmann m? d.
- vk išgydy8iu tave!■gyk ilgiau; ateik ar parabĄ, -----------

Specijalista* ir Profesorius medicinos

Mus prašo pranešti, kad, 
lietuviškos svetaiuės prižiū
rėtoju yra L. Grikštas. Jei; 
kas neretų pasisamdyti s ve 
tainę, malonės kreiptis šiuo į 
antrašu:

L Grikštas
328 E. Street

So. Boston, Mass.

Rengia Bostono 
Latvių darbinin

kų Draugija.

Atssibus 30 d. gegužio, pane- 
delyje, OKLAND GROVE, 

East Dedham, Mass.
Piknikas bus papuožtas šokiais, lenk

tynėmis, mėtymais, šaudymais ir kito
kiais pasilinksminimais, už kuriuos bus 
skiriamos dovanos.

Grajis I. SMILGOS orkestrą. 
Prasidės 11 vai. išryto. Įžanga 35c.

RENGIMO KOMITETAS.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 1‘armenter S t.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pa-s kmiogia
usiai. Ateikit t le
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesh- 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 irti ik.*

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

Lietu viškai-I.enkiškas

DENTISTAS
(Dantų Daktaras.)

Dr. S. ANDRZEJEWSKI
Ištraukia pasigadinusius dantis be jokio 
skadsmo ir pigiai. Užtaiso pagedusius ir ; 

įdeda naujus. Darbas gvarantuotas.

8 vakare. Telephone 1967—3 RiCutncuN

patinka ir kad prašalint jo 
niekas negali, kad ir “aršiau- J 
sis bedievis” jis hutų.

Amerikoj tikėjimas ūžimai 
taip menką vietą, kad valdžia, 
į ji neatkreipia jokios atidos. 
Kiekvienas galėjo tai paste
bėt dabar laike gyventojų su
rašymo. Į kiekvienus namus 
buvo prisiųsta tam tikros 
blankos. Męs matėm, kad 
tenai klausinėjama smulkiau
sių dalykų, bet apie tikėjimą 
nė pusės žodžio. Tas jau 
reiškia, kad, ar jus tikit ar 
ne, valdžiai visai nerupi. Bet 
musų pa ra pi jonams, mato
mai, tas da nežinoma.

Buvom jau rašę, kad Chel- 
sea’je nuo pirmos gegužės at
sidarė saliunai, o kaipo pa
sekmė jų atidarymo, panedė- 
lyj tūlas A. Bryant jau sude
gė nuo alkolioliaus, o antras 
(pavardė nežinoma) atrastas 
bežado, dabar guli ligonbutyj. 
Apart to da kiekvienas poli
cistas areštavo jau po kelio- 
liką girtų.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare

238 Harrison avė.. Boston.

Rūkyk geriausius orientališ- 
kus tabakus.

Rausiau “Hassau” su korkinias galiu
kais eigaretu parsiduoda, negu kokių 

kitų. Didžios vertės, žemos prekės.

Visada yra smagu pagirti seną drangą— 
labiausiai seną draugu, ant galima pasi- i 
tikėti ir kurs atlieka savo užduoti gerai. 
Iš tos priežasties męs norim tari gerą žo
dį už „ITassan” cigaretus, kurie yra la
biausiai žinomais visam pasaulyj.

Nors iki keturių metų „Hassan” ciga- 
retų visai nebuvo, dabar jau jų parsiduo- 
dadaugiau. negu bent kokių kitų pasau
lyj. Ar galima todėl reikalaut geresnių 
faktų, kad jie vra geri ir kad užganėdina 
vartotojus?

Tūkstančiai gero tabako žinovų sutiks 
ir patvirtins viską, kas y ra pasakyta apie 
. ,IIassan’'cigaretus didesniam apgarsini
me šio laikraščio, Amerikan Tahacco Co. 
didžiause ir geriause panaši firma visam 
pasaulyj, teisingai tvirtina, jog..Hassan" 
yra puikiausi orientališki cigaretai. ko
kius galima gaut bent už kokius pinigus.

Tie ėigaretai yra padaryti iš visųge-1 
riausio tabako. Jie yra kvepenti ir lengvi. | 
Jie užganėdina net ir geriausią rūkytoją. 
Tai yra dėlto, kad jų gerumo nė joki ki
ti neviršyja. o prekė yra tokia žema.

Pakietuka dešimties gausite už tokia<r j
niekingą sumą—penki centai. Jei atmin 
si, kad kiekvienas turi ant galokorkutę. 
suprasi, jog ..Hassan” perkant gaunat 
didžiausią vertę už savo pinigus.

Telephone. Rack Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis ienkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valstiją.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
ti vai. ” 8 vai. vakare

419 Boylston st. ruimas 432 
BOSTON, - - MASS

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

34L Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadwav, So BOSTON’.
Gyvenimo vieta 645 Broadivay.

VVilliani C. Brūzga.
John J. Lowery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

SIOO BANKOJ 
kiekvienam vyrui, moterei 

ir vaikui.
Kas turi tokią ECZEMĄ. kurios męs 

neišgydysim per septynias - penkiolika 
dienų — jeigu męs to neišgydysim --- 
jums'nieko nekaštuos.

Daktariškas patarimas visose odos ir 
kraujo ligose DYKAI. Specijalistai tik
tai kraujo ir odos ligų.

ONESIMUS 
DERMO -CYSTE-M 

1 54 Boylston st., Room 7, BOSTON.
Valandos: 10—12; 2—4.

Nedėliotus: 2 -4: 7 -8. o<.

Skaityk o suprasi.
Nauja daktariška knyga po vardu 

.. Daktaras ” su daugybe paveikslų, pa
rosianti kaip sutaisytas žmogaus kūnas 
ir kaip apsireiškia gyvastis žmogaus ku 
ne Aprašytos abelnai visos ligos. Daug 
naudingų patarimų ir pamokinimų kaip 
išgydyti visokias ligas ir naujų apsisau
goti. Čia ne tik aprašytos ligos kaip ki
tose knygose, bet paduoti vaistai ir nau
dingi receptai, galima pats savę išgydy
ti. Knyga prekiuoja 1.50c.. bet męs uo 
rodami tarp lietuvių apsigarsinti prisiu
sim tą knygą kožnam dovanai, kuris tik 
prisius savo adresą ir už lti c. markių at
siuntimui tos kuygos ir musų katalogui, 
kuriame telpa visoki elektriški diržai ir 
daugelis naudingų patentuotų gyduolių 
Adresuok teip;

Prof. JOHN E. JACOBSON
P. O. box 353. C’anaseraga. N, Y.

I

I

Per 30 metų daktaravęs, 
tyrinėjęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios goriausia gydo 
žmogaus l.uną. Pabaigęs universitetą 
per 20 me.-j gydžiau Didžiatnjam 

Vyrus ir Moteris 
greitai ir gerui.

10 ia?tų :.t .įdavęs mokslui studi
javau metodą Paryžiuje, Londone, 
Berlyne ir kitur, surasdamas naujau
sias gyduoles išgydymui visokių ligų. 
Sugrįžus iš Europos daktarų bendrovė 
išrinko savo pirmsėdžiu; o dabar už- 
kviečiu sergančius su v isokioms ligo
mis, nes paaukauju visą savo mokslą 
sergantiems.

Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti 
sveikatą, o sergančius išgydysiu, nes 

BE SVEIKATOS NĖRA LAIMES
ne darbininkui, ne biznieriui.
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KATAL10GS
DYKAI!

Visims kas prisius savoadr-
isa ir už 2c marke tas apturės

Naudingą Katalogą dykai, tame kataloge 
yra aprašyta daug visokių daiktų, kurie 
yra jums visiem reikalingi. Nelauk ryto
jaus. ale rašyk žaras pas mus. o dalinosi 
kan męs turimę ant pardavimo. Reika- 
laujem Gerų Agentų ir duodam gera už
darbi. Adresuokite.

Faust Novelty House 
Room 603 Omaha BIdg. Chicago, III

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS -

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gerymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gerymus dėl veselijų. krik 
štynų ar šeip bulių siunčiam į nam-.

117, 119 and 121 A St,,
So. Boston, Mass

Geriausiu aps’saugojiinu nuo ligos yra turėti po ranka Severos gyduoles
■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ii~ir ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ irw

DABAR LAIKAS
prašalinti jautimąsi nuvargusiu, atnaujinti fi

zišką spėką ir pritaikyti organizmą prie aplinkybių ir 
permainų pavasario oro. Geriausiai tą gali padaryti 
su pagelba

SEVEROS

Kraujo Valytojo,

nes tai geriantis vaistas, turįs ypatybę valymui, 
padauginimui ir gaivinimui kraujo. Greitai prašalina 
visus pavasarinius nesmagumus, gydo votis, spuogus 
tekančias žaizdas, duoda gyvumą visam organizmui.

Kaina $1.00,

L

Severos vaistai gaunami aptiekose. Perkant gyduoles visnome t rei
kalauk “SEVEROS” ir žiūrėk, kad gautum tą, ko nori.

Negali miegot?
Greitai įpuoli į ūpą? Nusimini? Su

sinervavęs esi? Tokiame atsitikime yra 
arti galutinas nervų suirimus. Imk gy
duoles sustiprinimui nervų, o geresnių 
nėra, kaip

Severos Nervotonas
Nuo pirmutinio paėmimo žmogus 

pradeda grįžti į sveikatą ir su kiekvie
nu sykiu eina geryn, kol galutinai ne
sugrįžta visa nervų sistemos energija 
ir sveikata. - Kaina $1.00.

Menki žmones
paprastai jaučiasi išsekę - - stoka 

energijos ir gyvumo: jų kraujas yra 
skystas ir silpnas. Bet toks stovis gali 
būt lengvai pataisytas su pagelba

Severos 
Gyvasties Balzamo.

Imamas po valgio pereina tiesiog 
į kraują ir maitina visus jo kūnelius, 
sugrąžindamas tikrąją įšveizdą ir Iš
laikydamas sveikatoj skilvi, kejienis ir 
kt. Kaina 75c.

Teisingas daktaro patarimas dykai

M. Ga!jvan& Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom musu 
SpecialiŠki mas.

366 Second So. Boston. Mass

ir

Broliai Lietuviai!
Pranešu jums, kad darbuojuos apie gy

venimą mus žmonių ir datyriau iš kur 
vargas plusta tarp mus žmonių. Dėlto 
parašiau didelį rankraštį, kurį noriu at- 
spaudinti. Jos vardas: ..Žmonių a;aros”. 
Didumas bus 6 colių ploxio, o 9 ilgio ir 
250 pusi.; jos prekė 1.50 c. su gražiais ap
darais. Dėlto, kuris prisius 1.00 c. tas 
aplaikysite minėtą knygą ir palengvįsite 
jos išleidimą. Katras aukausite tai bus 
toj knygoj patalpinta vardas ir pavardė 

I ir kiek aukausite, ba žinote, kad kokios 
j knygos uemyli mus kunigėliai, tai krei
piuosi prie savo žmonių. bet jei bučiau 
parašęs tokią knygą apie Dievą, tai be 
abejonės kunigėliai mielai aukautų. Dėl
to pagelbėkite kiek galėdami kad tą 

i knygą galėčiau atspaudinti. Adresuoki!:
Mike Roos

; 343 So. 7-th st. Reading. Pa

PROGRESAS MEDIKAL1SZKAM MOKSLE!
ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai mokslą, kad
nežinomi yra. Ar Ui jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant į mokslą, aaa 
KRAUJAS YRA TAI PAMATAS IR SZALTINIS SVEIKATOS.

Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokiu ligų.

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

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
gagu net .1 mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gerensių armonikų, skrlpkų 

tlemetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au 
kso 14 K. Šilųbfnių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie
tuviškai kalboi,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikensiais ap
skaitymais ir dainoms su drukttotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už$1,00, 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127dručei atida
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrutinimo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma, 14 K 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $1.00. Prisiųs- 
kite savo ’ikrą adresą ir už 5c. marke o aptu’T-si šio mėtė ka 
talogą dysai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

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

gausite, teisingus tavorus.
K- HILKEHICH, 112 Grand St. Brooklyn, N. Y.

L1ETDVI5ZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

D-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 
jialiks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 

I kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius 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 savižagystės.

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va
landas.

Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 
nors liga, neprivalo leist laiko, bet tuo
jaus prisiųsti D-rui Thomson’ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 

I lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantuotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek svėrėte.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokią lvtišk 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavoš savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei 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 t iktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

liga■ *■
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PACAI) C' A • Sergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Institutui, L kurį valdo visai ne daktarai, 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 nčm ant svieto, nieko negali išgydyti; o geras-teisingas 
daktaras, kuriam sarmata su apgavikais draugauti, tai jiems nebernaus. 
Kad apginti žmones nuo suvedžiotojų, tai prašant drangams-daktarams, ir 
teisingiems žmonėms, kuriuos išgydžian, aš apsigarsinau, kad serganti 

žinotų, kur atrasti tikrų sveikatai pagelbų.

ATSISZAUKUSIUS APSIMU ISZGYDYTI
Reomat zma. skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, skaudėjimą 
ir nediibiu ą v.d rų t’J'OB skausmą, š.rdics, inkstų irtSlaučių ligas. Greito pailsimo, sun
kaus kvė;,avi o, slogų, ir nui.lpnėj- sius vyrus. Didelio supykimo, dyspepsiios, nervų llgoe, 
teipgi nuo jaunystės kla dų, įgautų nesveikumų, sėklcs nubėgimo, blogų sapnų, visokių užsi
krečiamų s aptų Ii-ų. Tkip pat OTEItŲ: skausmingų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo 
irvisokiųro ter.š ųli-ų; ne_tbok t k d k.tl daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai Ir 
išgyd sius- iižia ir užs^orė.i.sins 1 gus. Geriau, kad iš karto pas mene atsišauktum, pirmiau 
negu kur kitur: j-i ne asab ši at Ui parušyk lietuviškai. Kasyk kaip moki ir kaip jauti neevel 
kum sca-y.e, aš suj ras; o. is’ir iu, d rosiu rodą, ked reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra 
ger sesios ir nau; u.'lo išradime, o apturėslt sveikatą, bė skirtumo kaip toli gyvenate AMERJ 
KOJ-i, KA AU JE, 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 L Vakarais Panedėlyj ir Pėtnyčioj nuo 7—8.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPiENE
Pabaigusį kursą domaus Medinai 

College Balti more Md.
Pasekmingai atlieka savo darba 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.
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Geriausias Lietuviszkas
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 ja 
padaryt

Siuvėjas- S*.*?ar?er street
I
i Medical Clinic 
tau ilgiau kentėti m>kr^LInus: nereik«s 
'•Ros-jei<ni tokia i lo ^los chroniškos 
gu sergi ^Avma. Jei-
<Hiova. hiSs,^ gI’.(Br°nchi,is)- 

Penų liga. °' ,nkst1 »rba ke-

^ktikaąjant"0^^^ yra steb*tina. 

savot.ška l,.n„. ■ ffUS m’',us išradau

<'HARTEP\. “
♦ C'Harter i^t^:DICALCLI^IC 

boston-, maST" Hanov,‘r)-
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Meldžiame kreiptis šiuo adresu.*

Mass

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

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. ii i 5 vai. po pietų.
Nedėliomis nuo II vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

to-

miouiNs.

—
! VADOVAS

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mn 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei- 
slogiausią rodą j>er laišką dykai.

Kaip išgydyti Rupturą Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Didrrvi* 
nes. Niežus ir lytiškąjį bruda. jį 
turime apie pusę milijono laišk,, s?u 
padėkavonėmis nuo žmonų visA- 
tautysčių. Rašyk pas: ' "1

Dr. J. M BRUNDZACO.. 
Broadvvay A- S. 8 st.. Broolyk’n X y
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