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VISOKIOSJINIOS
IŠ RUSIJOS.

Kas tai yra Suomija?
Prieš porą šimtu metu da

bartinio Peterburgo nebuvo. 
Rusijos sostapylis buvo Mas
kva. Rusijos caras Petras 
1-masis 1703 metais įsteigia 
Peterburgo miestą ir perne
ša ten iš Maskvos sostą. Bet 
Rusijos carams negalėjo būti 
labai smagu ten gyventi, nes 
po pat šonu buvo švedų že
mė. Mat, tuokart visa da
bartinė Suomija prigulėjo 
Švedijai. Savo keliu, Švedi
ja tuokart skaitėsi viena iš 
galingiausiu valstybių ir ne
kartą grąsino ginklais Rusi
jai ir kitoms valstijoms. Tad 
norint Rusijos carams ant 
svetimtaučiu žemės rubežiaus 
ramiai sau gyventi, reikėjo 
kaip nors paimti savo glo- 
bon Suomiją. —Prie to Rusi
jos carai ir ėjo.

Suomiai—tai visai atskira 
tauta, ju kalba nepanaši nei 
į švediškąją, nei į rusiškąją. 
Prigulėdami tuokart prie 
Švedijos suomiai visgi turėjo 
plačią konstituciją ir savo 
naminiuose reikaluose valdė
si visai savarankiškai. Bet, 
kuomet švedai su rusais 19 
amžiaus pradžioj mušėsi, suo
miai pradėjo nerimauti,tuom 
labiau, kad ir švedai suo
mius neretai nuskriauzdavo. 
Matė tuokart visa tai gan iš
mintingas caras Aleksandras 
I-masis ir sumojo geruoju 
suomius savo pusėn patrauk
ti, nes piktuoju vistiek butų 
maža naudos buvę, nors šve
dus butų apgalėjęs ir Suomi
ją imte paėmęs, bet patįs 
suomiai nebūtų kaip avinai 
pasidavę. Užtai da beka
riaudamas su švedais Alek
sandras I sušaukia miestelyj 
Borgo Suomių tautos seimą, 
patsai tan seiman pribuna ir 
viešai pripažįsta ir patvirti
na senąją Suomijai konsti
tuciją ir viešai, “už už save 
ir savo įpėdinius,’’ prižada 
užlaikyti tą konstituciją per 
amžių amžius.

Suomiai nurimsta. Tuo 
1808 metais rusai galutinai 
apgali švedus; paskui su 
Švedija sątaika, pagal kurios 
visa Suomija pereina Rusijos 
globon. Aleksandras I tuo
jau savo duotą žodį išpildo 
ir palieka Suomijai visai at
skirą sutvarkymą. Jisai 
priima tik Didžiojo Suomijos 
Kunįgaikšcio vardą, o įstei
gia Suomijoj atskirą tautiš
ką vyriausybę, atskirą teis
mą, atskirą įstatymų leidi
mo tvarką, net kariuomenės 
ir valstijos ūkio (mokesčiai ir 
kt.) atskirą vedimą. Tik 
karo ir užsienių reikaluose 
suomiai priklausė nuo Rusi
jos.

Viskas greitai susitvarko. 
Ir suomiai ir Rusijos to lai
ko vyriausybė liko pilnai už
ganėdintos. Kaip tuokart 
buvo užsitikėjimas tarp suo
mių ir rusų, matyti jau iš to, 
kad vos 3 metams praėjus 
po prisijungimo Suomijos! rublių.

prie Rusijos, kuomet 1812 
m. visa Rusijos kariu menė 
buvo ištraukta prieš francu- 
zus, Rusijos vyriausybė pa
sišaukia Peterburgan Suomi
jos miliciją, kuri ir daboja 
tvarkos per visą karę su Na- 
paleonu.

Ir tasai sutikimas tęsėsi 
per 90 metų. Visi Rusijos 
carai šventė pildė savo pirm- 
takuno duotąjį žodį, o suo
miai buvo pilnai ištikimi ir 
atsidavę Rusijos globai. Jie 
ramiai sau darbavosi, rūpi
nos apsišviesti ir dabar suo
miai augščiau pakilę apšvie
time netik už visus Rusijos 
gyventojus, bet ir už dauge
lį kitų kraštų. Tai ženklas, 
ką gali padaryti nedidelė 
tauta, kurią niekas nevaržo.

Suomija tarpe daugelio ki
tų gerų dalykų da ir tuomi 
garsi, jog tenai be peštynių 
susigyvena dvi tautos ir dvi 
kalbos: suomių ir švedų. 
Štai 1907-1908 metais vy
riausybės gimnazijose buvo 
6,426 besimokinančių—suo
mių 4,454 ir švedų 1,921, 51 
priguli kitoms tautoms. Be
to privatinių vidutinių (su 
prirengiamomis) mokyklų 
buvo 133, iš kurių 82-se bu
vo mokslas išguldoma suo
mių kalba ir 51 švedų kalba. 
Mokinių privatinėse mokyk
lose buvo 14,120. Helsing- 
forso universitete 1909-1910 
buvo 2,700 studentų ir 600 
studenčių. Čionai dar ne
paskaityta specijalinės vidu
tinės ir augštesniosios mo
kyklos.

Iš tų pačių skaičių matyt, 
kaip Suomijos gyventojai y- 
ra apsišvietę dabar.

Kas toliau atsitikovisi 
dar atsimename. 189/ me
tais dabartinis caras Mikalo
jus II-asis išleidžia manifes
tą, pagal kurio Suomijos au
tonomija pamažinama, kai- 
kurios teisės panaikinamos. 
Dejuoja suomiai. Bet štai 
ateina 1905 metai. Vėl ma
nifestas, vėl Suomijos kon
stitucija sugrąžinama. Vėl 
Suomijoj gyvenimas pradėjo 
virte virti, vėl visokios kul
tūros įstaigos pradėjo dygte 
dygti. Bet... taip jau nei
na, kaip kitą syk. Jau Ru
sijos vyriausybė beveik iš
vaiko vieną seimą, kitą, tre
čią... Pagalios štai šiomis 
dienomis V. Durna priima į- 
statymo sumanymą, kuriuo 
naikinasi Suomijos savyval- 
da.

Nors sunkios atėjo Suomi
jai dienos, bet suomiai tvir
tai tikisi, kad jų apšvietimas, 
kultūra, laimė nepražus, kad 
šias ūkanas jie pergyvens ir 
vėl jų tėvynė galės laimingai 
plėtotis.

Markus.

Mirčių bausmes.
Mirtin nuteista Rusijoj per 

praėjusią savaitę 13, o per 
visą gegužės mėnesį 77, daug 
daugiau, kaip balandžio mė
nesį, kuomet mirtin buvo 
nuteista tik 41.

Laikraščių nubausta vy
riausybės be teismo ant 2350

Baudžia činovnikus.
Činovnikų prasivogusių vis 

daugiau senatoriai suseka. 
Senatorius Neidgardt’as lie
pė suimti buvusį vyriausi 
intendantą generolą Liubą ir 
papulk. Zyskand’tą. Aną 
generolą jau keliais metais 
pirmiau tyrinėtojas norėjo 
atsakomybėn patraukti, bet 
Varšavos general-guberna- 
torius Skalonas užsistojo už 
jį ir tyrinėtojas turėjo už sa
vo drąsumą vietos nustoti. 
Tai buvo pamokymas—neju
dink didelių žuvų, gaudyk 
tik mažytes.

Vonsiackį užmušė.
Taip apie 1897 m. visoj 

Lietuvoj ir Rusijoj pragarsė
jo Mariampolės žandarų rot
mistras Vonsiackis. Atėjęs 
iš Varšavos į Mariampolę ir 
radęs čionai gerą patarėją, 
viceprokurorių Samochodskį, 
umu laiku sudarė didelę lie
tuvių bylą už prigulėjimą 
prie slaptos “Sietyno” drau
gijos. Į jų nagus įkliuvo a- 
pie 20 žmonių su viršum.

Pabuvęs apie 2 metu Ma
riam polė j Vonsiackis buvo 
perkeltas Sibiran, iškur atsi
kraustė paskiau į Liepojų ir 
čionai sutvėrė vėl antrą di
delę lietuvių bylą—d-ro Vai- 
neiko ir kitų. Ir vėl kelio
lika per jį žmonių nukentėjo. 
Pabuvęs kiek Liepojuj Von
siackis, išnyksta lietuviams 
iš akių. Tik štai pereitą są
vaitę parėjo žinia, kad Rado- 
mo gubernijos žandarų virši
ninkas, pulkininkas Vonsiac
kis užmuštas savo paties ka
binete kokio-tai policijos a- 
gento. Vonsiackis neseniai 
dar buvęs iš Varšavos karo 
teismo sugrįžęs, kur apie 20 
žmonių katorgon nuteista. 
Matomai ta byla tai irgi Von- 
siackio darbas.

Reikia visgi pripažinti,kad 
Vonsiackis prigulėjo prie iš- 
mintingesniųjų ir gudresnių
jų žandarų.

Gaisras caro palociuje.
Liepos 4 d, į Paryžių atėjo 

žinia, kad Petrapilėje caro 
rūmuose užgimė gaisras ir 
sunaikino visą tą palociaus 
dalį, kurioj buvo caro kasa ir 
daug visokių brangumynų. 
Iš caro šeimynos niekas toj 
vietoj negyveno, bet dauge
lis tarnų vos tik pabėgo nuo 
liepsnų, kurios plėtojosi su 
neapsakomu greitumu. Kaip 
praneša, ugnis buvusi padė
ta tyčia. Nuostolių padary
ta apie 4,00,000 rublių.

Petrapilis arba, kaip ją iš 
vokiško' vadina, Peterhof gu
li ant pietinio kranto Suomi
jos užtakos, apie 18 mylių 
nuo Peterburgo ir tenai ran
dasi suorankis puikiausiu pa
veikslų pasaulije. Pilį, Ku
rią apsupa gražus daržai, pa
statė Petras Didysis, aštuo
niolikto šimtmečio pradžioje.

Naujas “Šventasis.”
Laikraščiai praneša, jog 

Peterburge atsiradęs koks 
tai šventasis, kuris apsiskel
bęs, jog jis esąs Kristaus da
lis ir galįs tverti didelius 
stebuklus. Ypač tas “šven
tasis” turėjęs daug pasekėjų 
tarp moterių, nes buvęs jau
nas ir dailus vyras.

ŽINIOSJSVISUR.
Orlaiviai per okeaną.

Tūli Londono piniguočiai: 
su keliatu Anglijos ir Vokie
tijos inžinieriais rengia du 
dideliu orlaiviu, kurie vež 
pasažierius tarp Londono- 
Berlyno ir Londono-New 
Yorko. Laivai bus po 160 
pėdų ilgio. Dvi mašinos pirm- 
galyj ir dvi užpakalyj. Tu
rės vietos aštuoniems tonams 
petroleumo. Darbininkų rei
kės apie 10. Galės pasikelt 
10,000 pėdų į augštį ir plau- 
kiot ore apie 80 valandų. Ga
lės lėkti 50 mylių į valandą 
ir vežti su savim į 200-300 
žmonių.

Kaizeriui pavojus.
Neperseniai Vokietijoje 

buvo nepaprasti rinkimai į 
Reichstag’ą (Valstybės par
lamentas). Tai buvo dapil- 
dymo rinkimai tų apskričių, 
kurie pastaruosiuose rinki
muose dėl kokios nebūk prie
žasties nebuvo išrinkti atsto
vai. Socijalistų balsai šiuo
se rinkimuose žymiai paau
go. Taip, kad pasiremiant 
ant to, socijalistų vadovai 
išskaito, jog 1911 metuose, 
visuotinuose rinkimuose so
cijalistai išrinks 100 atstovų, 
t. y. 40 nuošimtį visų balsų, 
gaus socijalistų atstovai.

Ir jeigu Vokietijos darbi
ninkų žmonių supratimas 
taip augs, kaip pastaruose 
laikuose, tad bėgyje dešim
ties metų Vokietija evoliuci
jos keliu gali likti republika, 
o kaizeris susikrovęs visus 
savo medalius į baksuką, tu
rėtų keliauti pasi j ieškot sau 
kokį nors užsiėmimą. Iš tie
sų bus skaudi rykštė kaize
riui, kad leistą nuo Dievo 
valdžią žmonės pravarytų.

Tikėjimiški sumišimai.
Ispanijoj kas kartą gimsta 

nauji sumišimai. Republi- 
konai ir radikalai kelia ma
nifestacijas prieš Vatikaną, 
kuris užsimanė, kad Ispani
jos randas ir žmonės jo klau
sytų. Valdžia nutarė, kad 
katalikiškos bažnyčios ir 
klioštoriai užsiregistruotų ir 
mokėtų mokesčius taip-pat, 
kaip moka kitų tikėjimų baž
nyčios. Popiežius už tai įsi
žeidė ir pradėjo per dvasiš- 
kiją varyt agitaciją, kad mi
nios darytų priešingas mani
festacijas. Daugelį kartų 
priešingų pusių manifestan
tai susiremia ir tokiuose su
sirėmimuose būna daugel su
žeidimų ir mirčių. Ispanijoj 
katalikiškai bažnyčiai gręsia 
tas pats pavojus kaip ir Fran- 
cuzijoj. Tai vaisiai Vatika
no (popiežiaus tarybos), nes 
patys tokią neapykantą užsi
traukė. Šiuom sykiu visa 
pradžia buvo už nužudymą 
Ferrer’o.
Chiny valdžia nenor duot 

žmonėms laisvės.
Valdžia ir ciesoriška tary

ba atmetė žmonių reikalavi
mą sušaukti parlamentą 
(žmonių atstovus), atidedami 
tą reikalą ant vėliau. Jie 
teisina tą atmetimą tuom,

kad žmonės politiškai buk da 
nepribrendę, kad galėtų pa
tys valdytis.
Radomskis ant viso amžiaus

Rusas anarchistas Radom
skis, kuris pereitą rudenį nu
šovė Buenos Aires (Argenti
noj) policijos viršininką, ta
po pasmerktas ant viso am
žiaus prie sunkių darbų.

Mirė už tautą.
Ibrahiu Wardani, studen

tas, kuris pernai pavasarij 
nušovė Egipto ministerių 
perdėtinį Boutros Pasha, ta
po pakartas 28 d. birželio 
mieste Cairo. Kada šniūrą 
uždėjo jam ant kaklo, tai jis 
ištarė da šiuos žodžius: “Aš 
mirštu už Egipto laisvę.” 
Wardani, sako, užmušęs Bo
utros dėl to, kad civilizuotas 
svietas atkreiptų atydą ant 
kančių, kokias turi kentėti 
egiptiečiai nuo Anglijos val
džios, nes ant visokių pro
testų ir maldavimų neatkrei
pė jokios atydos.

Orlaivininkas nupuolė.
London.—Kapitonas F. S. 

Coddy laike bandymų nupuo
lė su orlaiviu nuo 100 pėdų 
augščio ir pavojingai susi
trenkė.

Jo orlaivis buvo pagautas 
smarkaus vėjo ir nesuvaldo
mas kelis sykius apvirtęs nu
puolė.
Kapitonas Coddy paeina iš 
Amerikos ir pasamdytas An
glijos karės departamento 
mokino oficierius lekioti or
laiviais.
Radzivila veda amerikonę.

Pereitoj sąvaitėj anglų 
laikraščiai apskelbė, jog ku
nigaikštis Antanas Albertas 
Radzivila, iš Rusijos, veda 
Londone amerikonę, Miss 
Dorothy Deacon, kuri paei
na iš Bostono.

Ar nebus tai tik vienas iš 
Lietuvos kunigaikščių Rądzi- 
vilų?

Upės išsiliejimas.

1$ AMERIKOS.
Juodveidis sumušė ame

rikoną.
Pereitoj sąvaitėj rašėm, 

jog Nevados valstijoj, mies
te Reno rengiama dviejų 
šampijonų kumštinę kovą. 
Vienas iš jų Johnson, juod
veidis, antras—Jeffries, balt- 
veidis.

Muštynė turėjo atsibūti 
San Franciscoj, Cal., bet gu
bernatorius uždraudė. Tas 
sukėlė didelį triukšmą ir 
protestus, nes buvo jau vie
ta prirengta, apgarsinimai 
po visą Ameriką išplatinti ir 
parduota daug bilietų. Ren
gėjai išpradžių sakė, kad gu
bernatoriaus jie visai neklau
sys ir muštynė atsibus. Gu
bernatorius ant to atsakė, 
kad jis šauks miliciją. Ir 
viršus paliko gubernatoriaus. 
Muštynė likos perkelta į Re
no, Nevadon. O per visą tą 
laiką visa laikraštija triuby- 
te-triubijo: vieni muštynei 
pritarė, kiti priešingi. O 
reikia žinot, kad pas ameri
konus mylimiausis sportas 
kumštinė kova. Ameriko
nai apsieis be valgio, be mie
go, bile tik matys, kaip su
stoję du priešai kerta vienas 
kitam į veidą, nosį, akis. 
Todėl Amerikos visuomenė 
neapsakomai ta muštynė in
teresavosi, o tuomi labiau, 
kad muštis ėjo amerikonas su 
juodveidžiu. Per visą sąvai
tę prieš muštynes juodvei
džių bažnyčiose buvo laiko
mos tam tikros pamaldos, 
kad Dievas padėtų jų vien- 
genčiui sumušti baltveidį. 
Baltveidžiai dėjo didelius pi
nigus, kad juodveidis bus su
muštas.

Ėjo, taip sakant, tarp 
dviejų tautų ginčai, kuri iš 
jų per tas muštynes liks iš- 
augštinta, kuri pažeminta. 

! Nors tai didelė kvailystė, bet 
i žmonės apjakę tautiškumo

Roma.—Apie Ascoli Pice- j fanatizmu to nemato.
no baisiai patvino upė Chia- į Atėjo pagalios liepos ket- 
ro. Nekuriose vietose van- virta diena—diena mušty- 
duo pasiekė 50 pėdų augš- j nių.^ 
čio. Laukų visai nematyt.
Daug nunešta namų.

Nelaime su orlaiviu.
Pereitam numeryje rašėm, 

jog Vokietijoj tapo užvesta 
reguliariška oriaivinė komu
nikacija tarp kelių miestų ir 
pirmutinę kelionę pasisekė 
atlikti su 30 pasažierių lai
mingai. Bet birželio 29 d. 
atėjo žinia, jog skriejant 
Zeppelino orlaiviui užėjo 
smarki audra ir į tą patį lai
ką sugedo vienas motoras, o 
du pasilikusieji negalėlo or
laivį nulaikyti ir jis svyruo
damas pradėjo pulti žemyn 
ir pasikorė ant pušyno viršū
nių. Vienok iš 33 keliau
ninkų nė vienas nenukentė
jo; visi per virvę nusileido 
ant žemės. ,
Tikybinės riaušes Ispanijoj.

Bilbao, Ispanija. — Repub- 
likonai surengė prieštikybi- 
nę demonstraciją ir įpuolę į 
karlistų klįubą pakėlė riau
šes. Tuoj įsimaišė policija, 

j Riaušėse vienas likos užmuš- 
. tas ir daug sužeista.

v •

Muštynių pasekmės ame- 
I rikonams buvo labai liūdnos, 
nes Jeffries, baltasis šampi- 
jonas likos baisiai sumuštas. 
Kovoj buvo 15 pertraukų ir 
po kiekvienai pertraukai 
juodveidis vis daugiau ir dau
giau užduodavo baltveidžiui 
smūgių. Per burną ir nosį 
jam metėsi kraujas, akįs jo 
pajuodo ir užtino. Ant tos 
regyklos turėjo žiūrėti 20 tūk
stančių amerikonų. Antga- 
lo baltveidis, apsipylęs krau
jais, krito savo priešui po 
kojų. Jis neišdavė mažiau
sio balso, bet užtai sudejavo 
tūkstančiai žiūrėtojų. Ant 
arenos užšoko muštynių mis- 
tras ir apreiškė, jog Johnson 
pergalėjo.

Publika pakilo ir ėmė skyr- 
stytis.

Iš tos priežasties visuose 
miestuose juodveidžiai pra
dėjo kelti demonstracijas ir 
triumfus. Baltveidžiams 
tas nepatiko ir prasidėjo 
riaušės. Susirėmimai buvo

New York’e, Pittsburg’e, St. 
Louis’e, Baltimorėj, Wash- 
ington’e, Cincinnati, New 
Orleans’e, Atlantoj ir kitur. 
Užmušta ir sužeista daug 
juodveidžių.
Milijoninė korporacija su- 

bankrutijo.
Plačiai žinoma Jocio Atlas 

Publ. Assoc., kuri pastaruo
ju laiku dėl didesnio apvyli
mą žmonių buvo pradėjusi 
leist ir laikraštį “Progresą”, 
subankrutijo. Jocis patrauk
tas teisman. Po ištardinėji- 
mo jisai pasirodė kaltu už 
pardavinėjimą negerų šėrų. 
Pats Jocis nieko neturi. Kom
panijos turtu pripažinta tik 
spaustuvė ir esantieji name 
rakandai. Pats namas, ku- 
riuom Jocis gyrėsi, visai ne
prigulėjo prie Atlas Trad. 
Ass., todėl skolos yra daug 
daugiau, negu turtas išneša. 
Spaustuvė uždaryta už dvie
jų mėnesių randą. Darbinin
kams algos taipgi nemokė
tos. Patartina, kad tie, ku
rie yra pirkę šėrus nuo Atlas 
Trad. Ass. už grynus pini
gus, priduotų juos teismui. 
Parankiausiai butų pasiųsti 
juos “Kovos” administraci- 
jai, o pastaro j i gal neatsisa
kys įduoti teismui.

Neištirta žmogžudystė.
Minersville, Pa. 27 d. bir

želio patiko nelaimė lietuvį 
Juozą Naravą. Atsitikimas 
buvo tokis: 27 birželio vaka
re Naravas atėjo pas savo 
švogerį M. Naikelį, kuris lai
ko smuklę ant Sunburv st. 
Apie 11 vai. nakčia J. Nara
vas išėjo iš smuklės per už
pakalines duris, o apie 12 vai. 
atrado gulintį ant kiemo ša
lia trepu, per kuriuos turėjo 
nulipti į kiemą. Naravas bu
vo jau mažai gyvas ir nieko 
nešnekėjo. Tuojaus pašaukė 
daktarą, kuris apžiūrėjęs ra
do žaizdą galvoj palei ausį. 
Žaizda nebuvo didelė, bet 
taip smarkiai suduota, jog 
buvo pramuštas kaulas iki 
smagenų. Nuvežtas į Pott- 
svilles ligonbutį Naravas pa
simirė 28 birželio 6 vai. ryte.

Kalba visaip: vieni sako, 
buk Naravas puldamas pats 
užsimušė, antri pripažysta, 
kad jis yra kenonors užmuš
tas.

3 vyrai, J. Zujus, A. Žvir
blis ir Kušinskas, kurie buvo 
tą vakarą smuklėj su Nare
vu, tapo suareštuoti. Išvar
dijus Kučinską paleido po 
kaucija $500 ir bus kaipo 
liudininkas: kiti du tebesėdi. 
Kol kas. tikrojo Narevo už
mušėjo nesusekė. Juozas 
Naravas buvo gana teisingas 
ir geras žmogus, tik truputį 
perdaug mylėjo svaiginan
čius gėrimus. Visi miners- 
villiečiai jo apgailestauja 
kaipo teisingą žmogų. Ve
lionis buvo 50 metų amžiaus, 

įvedęs, paliko moterį, vieną 
maroraito ir 3 vn i bucine Po.mergaitę ir 3 vaikučius. Pa
laidotas liepos 1 d.,3-čią vai. 
po pietų. Prigulėjo į 2 pa- 
šelpines draugystes ir į S. 
L. A. Socijalistas. i*'

Naujas juriy milžinas. *
Cunard linija stato naują 

laivą, kokio ligšiol da niekur 
nėr buvę. Laivas bus 1.000 
pėdų ilgio ir 60,000 tonų i- 
talpos. Tokiam milžinui rei
kės kasti tam tikras prie
plaukas, nes kitaip jis įėjęs į 
siaurą užtaką užtvers kelią 
kitiems.

Neužilgo gal padarys tokį 
laivą, kad ant vieno galo už
lipus New Yorke. per kitą 
bus galima išlipti Europoj.



Pasikalbėjimas 
Viaikio su Tėvu.

kyk man, kaip tu galėjai į- 
spėt, kad aš misliju į Fran- 
cuziją važiuot?

—Ar tai tau rodos, jog 
Į velnias man apie tai pasakė? 
Tu pats užvedei mane ant 

. tokios mislies.
—Meluoji, vaike, aš tau 

nieko panašaus nesakiau.
—Kaip gi tai ne! Visy- 

pirmiausiai tu francuziškai 
pradėjai į mane kalbėt, ir 

įkalbėjai apie orą. Tas ir 
i privertė mane pamislyt, kad 
tu užinteresuotas francuzais 
ir orlaiviais. Paskui pasa
kei, kad nori savo tautą pa-

fait tres-beau, Mai- kelti. Na, ir kas čia to ga- 
Ko tu taip žiuri į ma- Iety nesuprast, kad tu misli- 

Ar tu francuziškai ne- ji orlaivininku pastot?
Aš sakau, kad —Tai gali būt, kad aš ap

sirikau. Atleisk, vaike, kad 
sa- taip negerai apie tave pa
tu mislijau. Gal dabar duosi 

i kokį nors patarimą prie ma
da- no užmanymo.
lėk-! —Gerai, tėve, aš visuomet
da: duodu tau patarimus, kodėl-

TiLpnmflC-dnrhi- Pasaulinę dvokiančią iiKejimas uaroi !kuridemoralizuoia i0
ninko priešas.

—II 
ke!... 
ne? 
supranti? 
gražus oras šiandien.

—Aš suprantu, ką tu 
kai, bet aš žiuriu, kur 
tuos žodžius išmokai.

—Tu nežinai, vaike, 
bar aš imu francuziškas 
cijas. Jei tu moki, tai
bar visuomet kalbėsiva fran- gi dabar negalėčiau duot, 
cuziškai, gal greičiau išmok- —Na, tik jau nenupeik
siu. - ' mano pieno.

—O kam tau, tėve, fran-' —Iš pat pradžios, da ne-
cuziška kalba? Juk tu lie- ■ žinodamas tavo pieno aš jau 
tuvis. Ar tau neužtenka lie- patariau tau nusipirkti vasa- , 
tuviškos? Kam tau da už rinį švarką ir geresnio pata- 
lekcijas mokėt? Nusipirk 
geriau vasarinį švarką, nes 
tokiam vatiniame gali su- 
šust, kaip svogūnas.

—Na, tavo laimė, vaike, 
kad aš šiandien nepiktas, tai 
šį kartą dovanoju, bet jei da 
sykį pavadinsi mane svogū
nu, tai taip ir kirsiu per 
galvą!

—Aš tau pasakiau teisybę, 
ir už ką tu žadi man kirst? 
Tik pamąstyk gerai, tėve, 
kaip tokiam karštije galima 
vaikščiot taip storai apsiren
gęs?

—Na, tuščia to, Maike, tu 
manęs nemokyk kaip vaikš
čiot, geriau pasakyk, kaip 
galima greičiau išmokti fran
cuziškai?

rimo negaliu išmislyt tau nė 
' dabar. Jei pinigų turi, tai 
patarsiu da ir kepurę leng- 

| vesnę nusipirkti, nes su šita 
į greit nupliksi.

—Tai tu mano užmanvmą 
išjuoki?

—Daugiau apie tai nė ne
svajok, tėve, nes visi tave iš
juoks.

—Tu klysti, vaike. Klau
syk, aš tau paaiškinsiu, tai 

j tu persitikrinsi, kad mano 
užmanymas yra ’didvyriškas. 

i Nesijuok! Dabar aš noriu 
pramokti francuziškai, o a- 

■ pie rudenį patraukti į Pary
žių ir gauti orlaivių dirbtu- 

I vėj darbą. Galva mano ant 
meistrystės gera. Aš prisi- 

I žiūrėsiu, kaip tuos orlaivius 
—Pasakyk, tėve, kam tau ^ar0* |jau’ 

francuziška kalba? Gal nori 
ištautėt?

—Priešingai, vaike.

lius pasidarysiu pats. Išva
žiuodamas į Ameriką aš pa- 

Aš likau tenai kalvę, todėl įran- 
noriu lietuviy tautą pakelti pirkti nereikės. Ir tu,

Maike, būdamas čia, Ameri- 
ėir'ftįncuziškai koj’. t* Pamatysi, kaip ang- 

hski laikraščiai rašo, kaip 
tavo tėvas lekioja su orlai
viu po Lietuvą. Ot, ir Lie
tuvos vardas tuomet suskam
bės po visą pasaulį! Mano 
paveikslai bus talpinami vi
suose laikraščiuose, o moks
linčiai žiūrės ir stebėdamiesi 
sakvs: “Lietuvys išrado or
laivį!”

—Hm! Pienas tavo nebūty 
blogas, jeigu jis buty įvykdi- 
namas. Padaryt orlaivį, ži
noma, nėra negalima, bet 
tau, tėve, netik padaryti, bet 
ir svajot apie tai persunku. 
Kitą sykį aš tau paaiškinsiu 
apie dalyką plačiau.

—Tai tu ir apie orlaivius 
nusimanai?

—Ir labai gerai, tik šian
dien nenoriu taip daug tau 
pasakot, nes tau galva gali 
apsisukt bemislijant.

svetimtaučiy akįse.
—Gal . __________

prakalbas sakyt apie lietu
vius?

—Prakalbos, tai menknie
kis, vaike; aš turiu visai ki
tokį pieną sugalvojęs. Me
tus mislytum, o neįspėtum... 
duodu sau galvą nukirst, kad 
neįspėtum.

—Gal ketini važiuot į Pa
ryžių mokytis orlaiviais le- 
kiot?

—įspėjai, vaike.
— Na, o kaip dabar bus su 

tavo galva?
—Eee, dabar aš jau ma

tau, kad tu turi velnią savi- 
je... Vardan Dievo-tėvo, ir 
sunaus, ir dvasios...

—Nesižegnok, tėve, ge
riau pasakyk, kaip tu manai 
orlaiviu tautą pakelti?

—Dabar aš jau tavęs bi
jau...

—Palauk, nebėgk, tėve,
aš tau galvos kaip gaidžiui 
nekirsiu.

—Tu velnią turi.
—Gal tau šiandien galvoj 

negerai! Juk tu pats matai, 
koks aš mažas—kaipgi į ma
ne velnias gali jtilpt?

—Na, tai persižegnok.
—Aš j tokius burtus neti

kiu ir visai jy nedarysiu. Pa
galios, jeigu, daleiskime, aš 
ir turėčiau jį, ar tau, rodos, 
kad persižegnojimo jis persi- 
gąsty? Sakytum, stipraus 
tabako užtraukt, tai gal kar
čiu dumy nepamėgty.

—Velnias pats pypkę ru
ko—dumy jis nebijo.

—Bet kodėl tu nenori ti
kėt, kad pasaulije velnio vi
sai nėra? Juk aš tau anuosyk 
aiškinau, jog tai ne kas ki
tas, kaip tik išmislas ir nie
ko daugiau.

—Taip, išmislas. O pasa-

VARDAN TIESOS.

Darbininkas Michael Duf- 
fy likos pasmerktas Brook- 
lyne penkiems metams kalė- 
jiman už tai, kad pavogė 
pusketvirto svaro maišelį 
cukraus. Jeigu jis butų bu
vęs milijonierium ir buty pa
vogęs kokį geležinkelį, tai jį 
buty aprinkę senatorium.

Kadangi automobilistai 
suvažinėja daug žmoniy, tai 
miestuose tiesos draudžia 
greitai važinėtis. Bet ponas 
E. Guggenheim, Jungtiniy 
Valstybiy senatoriaus gimi
naitis, tas tiesas peržengė, 
už ką teismas jį pasmerkė 
ant vienos dienelės kalėji
mam Bet advokatas užpro
testavo, kad pasmerkimas 
kalėjiman yra pažeminimu 
jo ypatos.;

Negvildensiu aš čia tos 
“tikybos” ir krikščionybės, 
apie kurią mums skelbė J. 
Kristus, bet tik paliesiu šian
dieninę “tikybą,” kuri dar 
gludo žmonijoje, ir su kuria, 
pats mokslas Jėzaus Kris
taus neturi jokio sąryšio 
ir juodu greitai prieštaringi 
vienas kitam. Nelvgysiu aš 
čia juodviejy, nes nerupi 
man juodviejy vienodumas; 
aš kalbu tik apie tą, kokis 
tikėjimas yra šiandien ir ar 
atneša jis naudą darbo žmo
nėms, ar atjaučia jis vargus 
žemesnės luomos žmonijos, 
ar yra jis apginėju jy teisių?

Nespėjo J. Kristus ap
skelbti savo tikėjimą žmoni
jai, kaip ji tuoj visai jįjį iš
kreipė; kiekvienas tempė ant 
savo kurpalio ir galutinai pa
siliko tik skliurai bei skivy- 
tai žmonijoje ir pasiliko tik 
menki jo atbalsiai. Dabarti
nis tikėjimas, pasiliko vieš
pataujančių rankose įrankiu 
apginimui savy luominių rei
kalų. Tasai įrankis paves
tas mysų kunigijai, kurios į- 
tekmė, tiesą pasakius, pa
staruoju laiku žymiai puola 
visame pasaulyje.

Bažnyčiai visados buvo 
svetimi vargai. Ji visados 
tik stengėsi padėt išnaudo
tojams išnaudot darbininkus, 
pavergt jų protą, apdum
ti akis užgrabiniu gyve
nimu. Ji darbininkui liepė 
vargt ir kentėt, idant po 
mirties dangaus karalystę 
užsipelnyti.

Ir tasai gailingas vergas 
darbininkas, apsuptas sal
džiomis svajonėmis apie tą 
neišpasakytai smagų rojų, 
vargo ir kentėjo, o tuomtar
pu augštesnvsis žmonijos 
sluogsnis naudojosi iš to ir 
linksminosi, nė kiek nepaisy
damas ir neatkreipdamas a- 
tidos į anapusinį pasaulį.

Bet jeigu tasai darbinin
kas išdrįso nusikratyti nuo 
savęs tas miglas, tas svajo
nes, ir sveiku protu bei tyro
mis akimis pažiurėjo į pasau
lį, pradėjo jieškoti teisybės 
ir iš to kilo revoliucijos, tai 
toji bažnyčia su visa armija 
kunigijos paliko tą vergą, 
kuriuom iki šiol skelbdavo 

' meilę artimo, o drąsiai stojo 
į eiles biurokratijos ir gynė 
jų reikalus, o tam drąsuoliui 

I vergui siuntė prakeikimą, 
i “nesą eiti prieš valdžią, tai 
Į visai tas pats ką prieš Die
vą.” Aiškiu paveikslu to 
viso gali būti mums revoliu
cijos: Francuzijos, Lietuvos, 
Ispanijos. Dar niekur ne
buvo girdėti, kad kunigija 
kovotų už darbininko tiesas, 
nors pastaramjam visados į- 
kalbinėja, buk ji geriausia 
darbo žmoniy apginėja.

Jei męs pažvelgsim į tas 
šalis, kur viešpatauja lais
vesnis tikėjimas, kur žmo
gaus sąžinė ne taip suvaržy
ta, ten daug augsčiau paki
lęs mokslas, ten daug geres
nis padėjimas darbininko, 
nes ten darbo žmogus netiek 
rūpinasi užgrabiniu gyveni
mu, kiek dabartiniu. Pa
vyzdžiui paimkime Vokietiją, 
Angliją, Šveicariją, kur dar
bininkas jau neužganėdintas 
vien tik aprėdu bei valgiu, 
bet svajoja ir apie dailę, (me
ną), smagius pasilinksmini
mus, kuomet darbininkai Is
panijos, Italijos ir Rusijos 
minta arbūzais bei svogūnais 
ir labai užganėdinti, jogei 
apsigina nuo bado. O tas 
yra dėl to, kad paskutinėse 
šalįse tikėjimas daug aštres
nis, negu protestanty pirmu
tinėse šalįse.

Ir kiekvienas sumanus,ap
sišvietęs darbininkas šiandie
niniame tikėjime matys vis

KELEIVIS.______________
~ i ' ’

į opą,' net nepajutau, jog aš taip 
kuri demoralizuoja jo drau- plačiai išsižiojęs (gerai dar, 
gus ir sulaiko juos nuo pa- kad varny nebuvo ten, butų 
žangos. Tas da nereiškia, galėjusi įlėkti man į bumą) 
kad kiekvienas sumanus dar- ir žmonės aplinkui sėdinti 
bininkas turi būti ateistu, pradėjo vienas kitą kumš- 
nes griauti šiandieninį tikė-, čioti ir su pirštais rodyti į 
jimą. kuris pavirto į raugą, mane. Aš tuokart lyg iš 
versti iš pašakny bažnyčią, miego pabudau. Žiuriu: vi- 
kuri pavirto į lizdą priešų si aplinkui sėdinti žiuri į ma- 
mokslo, nereiškia eiti prieš ne.z Man biskutį sarmata 
Dievą, ar mokslą J. Kristaus, pasidarė, bet ta mergina vėl 
Daugelis mokslinčiy atmetė pradėjo dainuoti; vėl mane 
visai bažnyčią bei dabartinį apžavėjo ir aš vėl lakiojau, 
tikėjimą, bet juos negalima skrajojau, nelyginant taip, 
vadinti bedieviais: pav. Tol- kaip sapne arba kaip dūšia, 
stojus, Dostojanskas ir kiti.; kuomet išlekia iš kūno. 
Tikėti kiekvienas gali, kaip Nors mano plunksna nesu- 
sau nori, bet reikia tikėti į rūdijusi, bet negaliu aprašy- 
teisybę, o ne į atlikusį rau- ti ir apsakyti mano tokio di- 
gą, atgyvenusią savo dienas delio susijudinimo, tą galėty 
dabartinę krikščionybę. Ne 
tikėjimas tveria žmogy, bet 
žmogus tikėjimą. Darbinin
kai privalo sutverti sau tokį 
tikėjimą, kuris ne pasigailė
jimo, ne dangaus malonės 
trokšty, bet teisybės ir lai
mės čia ant žemės. O kad 
sutverti tokį tikėjimą, rei
kia: “Ecraser l’infame,’kaip 
sakė francuzy rašytojas Vol
teris; tai yra, panaikinti tą 
niekingąją dabartinę tvarką, 
kuri yra šiandieniniu darbi
ninkų priešu, bet tasai prie
šas nevisiems yra matomas. 
Tai vilkas avies kailije. 
Daugelis mano, kad tikėji
mas veikia ant jautimo žmo
gaus, buk jisai suminkština, 
sušvelnina jo jautimus, su
laiko nuo paleistuviavimo, 
nuo įvairių prasižengimų. 
Tose šalise, kur laisvesnis ti
kėjimas, ten ir prasižengimų 
mažiau. Kad vaizdžiau tą 
viską perstatyti, privedu 
skaitlines

Nusižudymu Kataliku Šalise: 
Prancūzijoje—537, ant vieno milijono 14 
Italijoje - - 1049 ..
Ispanijoje - 811 .. 
Vengrijoje - 1024 ,,

/

33
45
54< * , 

Vagystes Kataliku Šalise: 

Francuzijoj 41,544 ant vieno mil. 1.123 
Italijoje - - 59.973 ,, „ ,.
Australijoje 119,283 .. .. ..

Prasižengimai šalįse 
vesniy tikėjimų, tai 
protestantų ir kitų:

Nvsižudimai :
444 ant vieno milijono S 
136 .. 3
49.........................  10

1.934 
4,771 

lais- 
yra,

Vokietijoje 
Anglijoje 
Olandijoje

Vagystes Laisvi Tikėjimu Šalise:

Vokietijoje 91.1Š6 ant vieno mili. 1,646 
Anglijoje 37,255   907
Olandijoje 3.512I ,, 70S

Kaip matot, kur labiau 
suvaržyta sąžinė, ten dau
giau nusidėjimų. Išeina, 
kad tikėjimas tik temdina 

.žmogaus protą ir daro jį am
žinu vergu.

J. Beširdis.

Vietoj Monoliogo.
Tu dievulėli brangusis! 

Kaip aš nuėjau į koncertą 
pirmos lietuviškos konserva
torijos, tai kaip pradėjo dai
nuoti ta jauna panelė —mer
gelė, mane kaip žavėte-už- 
žavėjo. Aš tuomet jaučiau
si, tartum mane kas nešiojo 
po Lietuvos žaliuojančius 
laukus, pievas ir girias. 0 
kad ji pradėjo riliuoti—tra- 
lialiuoti, tai man rodėsi, kad 
aš stoviu ant upės kranto, 
už upės giria, ir jos balso ai
das atsimuša—skamba per 
girią ilgai—ilgai,—be galo. 
Kuomet ji pradėjo giedoti 
taip, kaip laKštingalė, aš, 
tartum, sėdėjau vasaros va
kare, sode ant suoluko, tuo
met ir vėjas, tartum, klausės 
tos dainos,—nustojo pūtęs, 
ir mano krūtinė tuomet išsi
pūtė, kaip Zapyškio didysis 
bubnas; širdis pradėjo bala
dotis po krutinę; kraujas po 
gįslas bėgiojo žaibo greitu
mu.

Aš sėdžiu sėdynėj, bet 
man rodosi, jog aš laivelyj 
ant jūrių ir mane, mažos ju- 
riy bangos, išpalengvo siu- 
buodamos, supa, kaip mažą 
vaiką lopšelyj. Aš sėdžiu 
taip ramiai, taip ramiai, kad

padaryti tik tas, kuris turi 
poetišką gabumą. Aš sura
šiau tik mažą dalelę to, ką 
jaučiau tada. O kad kas bu
tų pastebėjęs, kaip aš žiurė
jau tuomet į tą panelę-mer- 
gelę, kaip ji dainavo, gal bu
tų ir nusistebėjęs. Aš įsmei- 

I giau į ją savo akis, kaip dvi 
didelias spanguoles ir visą 
laiką neatitraukiau. Aš ne
galėjau atitraukti! Negana, 
kad jos balselis gražus, bet 
ji pati—oi. oi, oi! Tai poe
tiška mūza! Tai lietuviška 
dievaitė! Aš nebuvau matęs 
savo gyvenime tokios ange
liško gražumo mergelės, kaip 
šita dainininkė. Mano šir
dis tirpte-tirpo, kaip aiskry- 
mas; jos gražumas sušildė 
mano širdį. Aš, rodosi, kad 
ne tie žmonės, pulčiau sta- 

| čiai prie jos, nubučiuočiau ją 
visą aplinkui ir nieko nelauk
damas pasakyčiau: “Aš tave 

-myliu.” Bet dabar, prie 
žmonių, negaliu taip daryti, 
nes paskiau, nedorėliai, gali 
da suareštuoti. Kuomet ji 
nustojo dainuoti, kasžinkas 
iš susirinkusių svečių, atnešė 
ir padavė jai didelį bukietą 
gražių, gražių gėlių. Ji pa
ėmė tą bukietą, prispaudė 
prie savo krutinės ir, o! kaip 
maloniai ji šypsojos ir gla- 

: monėjo tą bukietą ir dėkavo- 
jo svečiams. Mane tuokart 
neišpasakytas paėmė pavy
dumas; manau: kodėl aš ne
esu tuom bukietu gėlių?! 
Turėčiau laimę būti prie pat 
tos gražosios mergelės; gir
dėčiau kaip jos širdis iš dide
lio džiaugsmo plaka. O pas
kiau, paskiau būti su ja ilgai, 
ilgai—visada.

Bet, juk tai tuščia mano 
svajonė, ir perdaug didelis 
idealizmas to, kas negalima, 
nepamatuota. Ji apie tai 
nieko nežino, nejaučia, ne
mano ir nemato. Nors ma
no širdis pusiau plyštų iš to 
didelio plakimo—jai tas vis 
viena. Nors aš negalėsiu 
miegoti kelias naktis ir vis 
apie ją galvosiu—jai tas vis 
viena. Jai neskaudės širdis, 
ji turi savo siekius, savo ide
alus. Jai rupi daila-daina; 
ji viską užmiršdama, nieko 

į nežiūrėdama, lavinasi. Aš 
ilgai dar svajojau, nors kiti 
dainavo, bet aš negirdėjau. 
Nebesulaukdamas daugiau 
pasirodant jos ant scenos su 
daina, aš išėjau laukan, kad 
nors ant mažos valandėlės, 

I vėjui papūtus, atgauti savo 
sujudintus įspūdžius. Aš 
kvėpavau orą pūškuodamas, 
kaip lokomotyvas traukda
mas vagonus į kalną. Bet 
jos užmiršti negalėjau, ne
galiu ir kasžin ar kuomet ga
lėsiu.

Tai tokia mano fantazija.
A. Ž.

tiniai perėjo į kelių ypatų kalbos ir diskusijos. Drg. 
nuosavybę. Ir dabar keli Bagočius aiškino tautystės 
tie žmonės, kurie netik nėra ir socijalizmo klausimą, nes 
tos anglies sutvertojais, bet daugelis žmoniy, ypač soci- 
neturi tiesos nė naudotis iš jalisty priešai,kalba, buk so
jos, skelbia, buk jie tą anglį cijalistai naikina tautą. Kal- 
produktuoja. bėtojas aiškiai nurodė, jog

Tie netikri savininkai boi- tik dabar, prie kapitalistų 
kotuoja angliakasius, nes už surėdymo, silpnos tautos yra 
iškastą anglį moka jiems naikinamos galingesnėmis, o 
daug pigiau, negu ji parduo- vsocijalizmas galės tik apgin
dama. Jie boikotuoja visuo- ti jas. Potam drg. Vaivada 
menę, nes parduoda jai ang- paaiškino, kad reikėty su- 
lį daug brangiau, negu ji mesti po keliatą centy dr-gui 
prekiuoja. Bagočiui ant mokslo užbaigi-

Jei angliakasiai atsisako mo. Sumesta $18.84. A- 
pardavinėt už tiek savo dar- part to da, drg. Bagočius 
bą, kiek jiems ponai kapita- pardavė nemažai “Laisvos 
listai paskiria, tai tas vadi- Minties” ir užrašė keliolika 
naši maištu ir tuojau siun- į “Keleivių.” 
čiama milicija. Prie L. S. S. kuopos prisira-

Jei tie netikri savininkai še 8 nauji nariai: 5 vaikinai 
ima už anglį trigubai bran- ir 3 merginos, 
giau, negu jos iškasimas pre
kiuoja, tai tas vadinasi lega- 
lišku bizniu.

("Appeal to Reason.’’)

J. D-lis.
Chicago, III.

Birželio 11 d., J. J. Ellias 
svetainėj kokis ten bažnyti
nis choras vaidino “Audra KORESPONDENCIJOS “je,” ant naudos Šv.

_______  Kryžiaus parapijos. Publi- 
Chicago_ III k°s prisirinko pusėtinai, dau-

a. giausia moterėlių su vaikais;Šiandien mysy sostine la- , . _ , , .. ’, . „ , , . mat jos mane, kad vaikamsbai primena Peterburgą, ka-., , r> ±• ... . .. bus Įžanga uz dyką. Betda, atsimenu, atėjo tenai iš , .m r .x i- i - ant nelaimes kun. pas duris lolimy Rytų liūdna žinia a- , • . . . , .f , . . ,v atsistojęs susuko, kad kiek-pie nupuolimą Port-Arthuro. - v - . . , _.. . ,
\. . r vienas turi užsimokėti uz ke-Atsimenu, kaip narsus gene- , T, , - • -x xi • -t -• i i dę. Potam užsirito ant pa- - rolai vaikštinėjo lyg galvas • , , .. ,j t • - x • T- grindy guodotmas kun.pardavę, lvgiai taip-pat sian- • i • , _. , ...t? . . Sknpka ir pradėjo sakyti pa-dien vaikščioja Chicagoj mu- ■ , , - - ., , . . <T .. mokslą, viso jo nerašysiu,sų tautos didvyriai. Neis- , , <7 , - „ - j-....... J ., bet svarbesnius žodžiusvysi čia linksmo veido, ma- - _ . ,-x t, - .. .. ’ m paminėsiu: Galite, sako, ei-lonaus nusisypsonmo... Tar- f- , , ... ,., j-j i- i , ti dabar išsigerti po vieną—tum didelis akmuo nukrito . x • r i •. - - i- - antrą, tai linksmiauant Chieagos ir pnslege )eįite Kodsl
mums dvasią. O visą tą pa- : f • , - , ... . .j - n- x ot k • tam sake, skaitytojai darė 2o-tas S. L. A. seimas. , r . -• x. -• x -• • lengvai suprasti, jeiguPernai tyčia nutarta si sei- , . , \ -ir-i -i i co.- • x • kvsim, kad užpakalyj mą laikvt Chicagoj, nes tai . . ,.• t,.,... .... .. pardavinėjami svaiginantiseimas jubilejims ir lis gali i - •.. .J . 7. x x gerymai. Po kun. paragim-augstai pakelti mysy tautą, .. -j-- YZ- • „& j-j - x - mo tuoj ir prasidėjo biznis .o vpac tautos didvyrius, to- M i , ., . . , . • r ? Motenskeles po bonkutę a-del, kaipo tokis, turi būt su- , - -x - - x • -- -• -. ...................lauš Įsitverusios-svetamej se-rengtas išmanančiai ir pui- . , , ., . . T _ , . dėjo, o užpakalyj tik girde-kiai. Ir surengėm kuopui- ... , «tt » t t »,. . . tz j • j- x josi šauksmas: Ura! Ura!kiaušiai. Kada pasirodė ant J , . , • • T, . r,.. ... ant baudos parapijos! Irgatvių musų gvardijos ir di- , - . , - • • f&. .. , . .&. , .. . taip traukėsi visą laiką,vizijos, tai visi svetimtaučiai £ .. ....
stebėjosi. Už tai bravo chi- Bet negalima pamiršti ir 
cagiečiams!... Ura!... :peistatjmio. Pirmiausia ak-

Prasidėjus posėdžiams,pa-:t0™1 galvas iškišę pro uz- 
sirodė, jog privažiavo daug dangą atsisveikino su savo 
ir tokiu, kurie mys tautą no- P^ist^mais. Pakilus uz- 
ri pražudyt. Tai rauta. į dangai buvo matyt kaip nu- 
kakliai. Jie tuojaus pradėjo nurusią sėdinčią prie stalo 
šukaut: “Referendum! Refe- Jauną ^gaitę (vietoj senos) 
rendum!” Gerbiamieji mys !f sita da kramtė įsikandus 
advokatai pradėjo aiškint, Vienu žodžiu visas
jog apie tai nėra ko svajoti, ve.1^a ,as. duio athktas ze- 
nes tai priešinga Jungtiniu i n™u kritikos, išskiriant Ku- 
Valstybiu tiesoms. Bet tuoj kjj- ^nlanskį) ir Barbę 
liko sukritikuoti, melagiais/0;., Juraviciutę), kunuodu 
išvadinti ir išjuokti. Ir tas:?‘1,ko sav0 role® Patinai, 
nelemtas referendumas likos Į.kltu? gl net gėda buvo pa- 
užgyrtas. O kada vienas i z'urėtL Tok,.e Perstatymai 
garbės svečias iš Paryžiaus, ^Įk atpratina žmones^^lanky- 
sujudintas lig sielos gilumos 
nepaguodojimu juridikų, už
lipęs ant pagrindų ėmė grau
džiai verkti ir nuo nosies nu
krito panksnė, tai svetainėj 
pasigirdo juokai ir švilpimas. 
Tokie darbai, žinoma, nega
lėjo atsiliepti ant intelegen- 
tiškų mųsų siely ir mums da
bar liūdna, liūdna..

Iksas. No. 2.
Rochester, N. Y.

Bendromis spėkomis D. L.

laiką 
kun. 

galės 
pasa- 
buvo

z 
/

• z

IDIJOTIŠKOS TIESOS.

Gamta-Dievas padarė ang
lį ir sukrovė į žemę žmoniy 
naudai. Bet angliakasiai tą 
anglį iškasa ir to jau užten
ka, kad ant jos buty uždėta 
kaina.

Žmonės padarė tokias tie
sas, sulyg kuriy anglies šal-

I

tis į geresnius perstatymus. 
Taunleikietis.

Gardner, Mass.
Birželio 4 d., š. m., svetai

nėje “Miller’s Opera House,” 
artistų megėjy būrelis per
statė 3-jy veikmiy dramą 
“Paskutinė Banga.” Iš vie
nos pusės perstatymas pavy
ko neblogiausia, nes lošėjai 
buvo gerai išmokę žodžius 
ant atminties. Bet iš artis- 

________ __ tiškos pusės, šis bei ta6 gali- 
K. G. draugystės 69 kuopos ma buty patėmyt aktoriams. 
S. L. A., 7 kuopos L.S.S. ir Nors žodžius gerai mokėjo iš 
jos teatrališko ratelio, ge- atminties, bet toji kalba bu- 
gužės 14 d. čia buvo sureng- vo be jokio takto, visi kalbė
tos prakalbos. Kalbėjo F. 1° beveik lygiu balsu, kaipo 
J. Bagočius iš Bostono. Po poterius, išskiriant tik šeimi- 
prakalby buvo dainos ir de- ninkę (Dolubauckiutę), kuri 
klamacijos. Vienas dievo- savo rolę atliko pusėtinai, 
baimingas žmogelis buvo už- ienas dalykas yra tas, kad 
siundęs policiją, mat jo neži- veikalas “Paskutinė Banga” 
nota, jog laisvos draugystės reikalauja daugiaus nudavi- 
ir socijalistai gali rengti vie- m0 Pagal miesto gyvenimą 
šas prakalbas; taigi tikėjosi bei jo papročius, o kad artis- 
siauro proto žmogelis, jog tai yra paprastai kaimo dar-

i

>

policija areštuos visus “be
dievius.” Bet policija atė
jus pamatė, kad čia prakal
bos, ir nuėjo sau. Aukų tą 
vakarą surinkta uždengimui 
lėšy $12.90.

Ant rytojaus vėl buvo pra-

bininkai ir su miesto gyveni
mu mažai tesusipažinę, todėl 
ir perstatymas iš tos pusės 
nenusisekė. Antras daly
kas, tai svetainės savininkas 
uždraudė vartot visokias kor-

-
(Tąsa sot 3čio puslapio.)
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NEREIKALINGAS
S. A. Špilev.

(Tąsa.)
Paskui, kaip nuodingosios gyvatės, 

skverbėsi mintįs apie baisųjį gaisrą ant 
garlaivo, puolimą į vandenį, stebuklingą 
išsigelbėjimą, o po tam... tamsa ir lėtas 
atsibudimas, kaip iš sunkaus, perdaug il
go miego...

Ant galo mintįs Stepono persikėlė ant 
vaizdy ateinančio pasimatymo su Vikta.

—0 kaip tai Vikta nudžiugs,—beveik 
balsu jis ištarė savo mintis ir raukšlės ant 
kaktos ant valandėlės išsitaisė.

—0 Ignasiuks... Jau didelis dabar, 
palauk, ir nepažino tėvo... Taip, kur jam 
pažinti... _ir Steponas, atsidusęs, perbrau
kė ranka per veidą ir plaukus.

Jis atsisėdo truputį nusiraminęs ir už
siėmė mąstymais jau tikrai praktiškos 
prasmės.

—Ar pataisė Vikta grinčią? Ar nu
sipirko karvę?—jis uždavinėjo sau klausi
mus... Jis išsiuntė jai tris šimtus rublių, 
o juk tai didelis kapitalas ūkininkei... 
Tiesa, kad daugiau pinigų nėra, visi jie 
dingo jūrėse... Na, kaip nors pragyvens 
ir su tais, ką yra, nusprendė jis ir leng
viau atsiduso, jausdamasis, kad ant laiko 
apleidusi laimė greit sugrįž.

Jo mąstymai buvo pertraukti vaiko 
verksmu. Iš už javų pasirodė du vaikai— 
vaikas apie aštuonių metų, o mergaitė 
apie keturių.

Mergaitė verkė, o vaikas, matomai 
brolelis, stengėsi ją nutildyti. Jis rūpes
tingai nušluostė jai nosį skvernu jos dra
bužėlių ir glostė galvutę, aprištą kvietkuo- 
ta skepetaite.

Steponas, rengdamasis jau eiti, pri
dėjo ranką prie kaktos, uždengdamas jai 
nuo saulės akis, ir pradėjo žiūrėti į vai
kus.

Pamatęs keleivį, vaikas tarė -savo 
mažajai sądraugei, rodydamas pirštu į jį.

—Nustok, Maryte! Štai, žiūrėk koks 
baisus dėdė ten sėdi ir kokį didelį turi jis 
krepšį. Jis deda į jį vaikus, kurie ver
kia, ir nešasi juos.

Baisusis dėdė nusišypsojo suvis ne 
baisiai ir, išėmęs iš krepšio gabalėlį duo
nos, ištiesė ranką su duona mergaitei.

—Na, te duonelės... neverk, —malo
niai tarė jis, -prisižiūrėdamas į vaikus.

Mergaitė užsidengė minkšta rankute 
veidą ir prisiglaudė prie brolio. Jiedu 
priėjo arčiau prie keleivio.

—Na, paimk- Mariuk, duoną. Ale 
tu nesibijok gi: tai geras dėdė.—aiškino 
jai vaikas, atitraukdamas jos rankutę nuo 
veido.

Mergaitė, antgalo, 'pakėlė galvutę... 
Širdis Stepono pradėjo smarkiai plakti... 
Iš po skepetaitės ant jo žvilgterėjo Viktos 
akįs. Jis išmetė duoną ir drebančiu bal-^ 
su užklausė:

—Keno gi jus?
—Męs? Zavadienės, atsakė vaikas.
—Keno?—vėl užklausė Steponas, ži

nodamas, kad Zavadienė neturi vaikų.
—Męs Viktos Zavadienės, atkartojo 

vaikas.
—Vi... Viktos... Zava... dienės,— 

kaip ir pats savęs klausdamas, lėtai, tar
tum spauzdamas žodžius, išstenėjo Stepo
nas...—O ne Steponienės?...—ir jo veidas 
pabalo.

—Taip, musų tėvo vardas buvo Ste
ponas, o Zavada mums patėvis... Mudu 
su Maryte našlaičiai, paaiškino vaikas... 
Mus tėvas seniai išvažiavo į Ameriką ir 
pražuvo, o paskui kunigas sakė, kad jis 
prigėrė... o kada Zavadienė numirė, tai 
Zavada apsivedė su mus mama...

—Štai... kaip,—kokiu-tai kurčiu po
žeminiu balsu tarė Steponas. Prie pirmų 
žodžių Ignasiuko jis norėjo priglaust jį 
prie savo krutinės ir pasakyt, kad jis jo 
tėvas, kad jis stebuklingai išsigelbėjo, bet 
juo toliau kalbėjo vaikas, tuo labiau niau
kėsi Stepono veidas. Blogi jausmai gimė 
jame ir sulaikė jį atidengt paslaptį sunui. 
Deginantis keršto jausmas skverbėsi į jo 
širdį. Pas jį atsirado mintis, kad Viktą 
suviliojo Zavados turtai ir gal džiaugėsi 
išgirdus apie vyro mirtį. Jo prote greit 
užaugo plianas sužinoti teisybę pasinau
dojant iš Ignasiuko vaikiškumo...

—Žmonės kalbėjo, kad jųsų—motina 
buvo turtinga, vyras jai daug pinigų par
siuntęs per kurną Povylą—užklausė Ste
ponas.

—Ne, jis mus tėvo visai nematęs... 
jis taipgi numirė žiemą... Męs gyvenome 
labai vargingai... mama daug verkė, ilgė
josi... o dabar mums gerai,—pasigyrė vai
kas...—Zavada geras, jis mus taip myli, 
kaip ir Stasiuką.

—Stasiuką...—atkartojo, kaip ir per 
sapną, Steponas...—judu turite brolį?—

t
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ir staiga drebančiomis rankomis griebėsi 
už širdies.

—Taip, turiva, toks diktas jau, links
mai tarė vaikas.

Steponas staiga nusilpęs prisišliejo 
nugara į kryžių ir nuleido galvą ant kru
tinės. Rankos kabojo nejudėdamos ir di
delės ašaros greit pradėjo riedėti iš jo už- 
merkty akiy, tartum jas tyčia kas tai 
spaudė iš ten...

Mergaitė vėl pradėjo verkti, bet Ste
ponas jau negirdėjo nieko, ausįse jo skam
bėjo, lyginai, kaip tada, kada jis rangėsi 
į valtelę, už keletos sekundy lig nustoji- 
mui sąmonės... Sunki drama nelaimin
gos Viktos jam pasidarė aiški.

Vaikas bailiai pažvelgė ant išbalusio, 
kaip pati mirtis, keleivio, pasirodžiusio 
jam dabar taip baisiu. Jis paėmė mer
gaitę už lankos ir greitai nubėgo su ja į 
kaimą. Bėgdamas Ignasiukas apie du 
kartu atsisuko atgal, bet baisusis žmogus 
vis taip pat sėdėjo ir tik jo pečiai kaip tai 
keistai kilnojosi...

Kada praėjo pirmos desperacijos mi- 
nutos, Steponas uždavė sau klausimą: ką 
dabar daryti?

Jam buvo aišku, kad kūmas Povylas 
prisisavino jo pinigus ir rašė melagingus 
laiškus buk-tai nuo Viktos vardo, kuri dė
lei išgelbėjimo vaiky nuo šalčio ir bado 
sutiko būti Zavados pačia, kada persitik
rino, kad vyras pražuvo.

—Būt, jeigu aš gyvas,—mąstė Stepo
nas,—reiškia, ir šliubas jos su Zavada ne
tikras ir Vikte' turi grįžti prie manęs... 
Taip, turi... Vikta pati mes viską ir eis 
pas mane, ji dora, gera ir pasigailės ma
nęs... juk mudviejy jau yra.vaikai... 
no vaikai. 0 Stasiuks?...—Mintis šita, 
kaip atšipęs peilis, piaustė jam širdį.

Prieš Steponą staiga išaugo kokia tai 
akmeninė siena, skirianti jį nuo Viktos, 
ir ta siena buvo Stasiuks, Zavados sūnūs.

• Vertė P. Posmyla. 
(Toliaus bus.)

KELEIVIS. _
Į jam daugiau neleido kalbėti. 
Kadangi aš tuomi tarpu, kai
po seimo sekretorius, taipgi 
buvau ant estrados, tai šituos 
p. Balevičiaus žodžius aiškiai I n s Miiibury 

---------•

\(Tasa nuo 2-o puslapio )
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Ateik.
Ateik graži gamtos dievaitė! 
Iš skausmo sielą išvaduok;
Ateik, o mylima mergaitė!— 
Daugiau naujų jiegų priduok!...

Ateik, įkvėpk į mano sielą
Naujus troškimus ir mintis;
Ateik, nutrauk tą vargo sielą—
Vesk ten, kur šviečia ateitis!... 

Ateik, nuvesk, kur vargšai-broliai 
Gyvena po kiauru stogu... 
Gana miegojo jie ikšioliai 
Prislėgti skurdo ir vargo...

Ateik, padėk man juos ištraukti 
Iš ranky skurdo ir Tams o s ...
Ateik, padėk į juos vis šaukti,
Kad eity jie keliais Tiesos!... 

Padėk prašalįt tamsą juodą, 
Kuri vargdienių dvasią spaudž’; 
Kuri saulutei šviest neduoda, — 
Kurioj’ mirties aidai vis gaudž’’

Ateik graži gamtos dievaitė! 
Iš skausmo sielą išvaduok;
Ateik, o mylima mergaitė!—
Daugiau naujy jiegy priduok!!.. 

9-V-TO. S. Strazdas.

tinas permainymui scenos. 
Žinoma, be tam tinkamų de
koracijų ir prieinamiausias 
veikalas negal būt gerai per
statytas.

Po perstatymui buvo de
klamuotos eilės. L. Vladic- 
kiutė deklamavo “Povams 
pritinka puoštis” ir “Kaip 
kruša viesulą siaučia,” M. 
Dolubauckiutė—“Ateina lai
kas,” o J. Vladickiutė—“Aš 
nebijau kardo.” Nors eilės 
nevisai butų blogos, bet de
klamavimas visai blogas. 
Kaip man teko patyrt, de- 
klamatorkos nenori klausyt 
tų, kurie norėtų pamokint, 
kaip deklamuojant turėtų 
skambėt balsas; jos mano, 
kad išmoko ant atminties žo
džius, tai jau to ir užtenka; 
bet ne, reikia daugiau at- 
kreipt atidos į balso skambė
jimą ir nudavimą, nes kad ir 
puikiausios eilės, jeigu jos 
bus prastai pasakytos, tai 
ant publikos nepadarys nė 
jokio įspūdžio. Patartina, 
kaip aktoriams taip ir dekla- 
matorkoms, kad ant toliau 
atkreiptu didesnę atidą ant 
išlavinimo balso.

Publikos atsilankė mažai, 
į kokias 60 ypatų. Matyt, 
kad čionai gyvenanti lietu
viai mažai tesupranta apie 
scenos dalykus.

Tik vienas dalykas tai man 
labai patiko, kad nebuvo 
svaiginančių gėrynių. Pa
sibaigus perstatymui, lietu
vių muzikantų benas, veda
mas p. A. Račkaucko griežė 
visokius šokius. Svečiai su 
blaivom smegenimis labai 
pavyzdingai- visą vakarą 
linksminosi ir sulaukus 12 
valandos nakties, visi gra
žiai išsiskyrstė.

Čionai tveriasi “Lietuvių 
Darbininkų Draugija,” arba 
“Ko-operacija,” kuri, kaip 
girdėt, pabaigoje birželio mė
nesio žada atidaryt valgomų 
daiktų krautuvę. Linkėtina 
jai gerų pasekmių. Birželio 
26 d., triusu vietinės L.S.S. 
kuopos žadama surengt pra
kalbas, už kalbėtoją, kaip 
teko girdėt, žada pribut F. 
J. Bagočius. Linkėtina, kad 
publikos susirinktų kuoskait- 
lingiausiai.

Svečias.

girdėjau.
' Toliaus p. S. Astramskas 
sako, kad perskaičius redak
toriaus rezignaciją, jokių 
rankų plojimų nebuvo. Ši
tas jo užginčijimas taipgi y- 
ra melas. Perskaičius re
daktoriaus rezignaciją o kar
tu ir raportą, daugumas de
legatų suplojo rankoms. Pri
sipažįstu, aš taipgi plojau ir 
džiaugiausi iš jo rezignavi- 
mo. Ir kaip galima nesi
džiaugti, kad tas, kuris be
veik tris metus erzino Susi
vienijimo sąnarius netaktiš
ku “Tėv.” redagavimu ir 
vienpusiavimu, galiaus susi
prato, jog jis negali būti mo
kinto jum 8 tūkstančių žmo
nių ir pasitraukė, užleidžiant 
vietą tinkamesniam?...

Abelnai imant, p. S. 
tramskas aprašė S.L.A. 
mą, žiūrėdamas vien tik 
tautiškuosius akinius,
riuos 24-tame seime viešai 
net per anglų presą nukalė.

J. Neviackas.

I

As- 
sei- 
per 
ku-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

PATEMIJIMAS.

Atminimas.
Aš atmenu vakarą tąjį—žinai— 
Tada buvo linksma, ir tu dainavai, 
Ir aš taip atydžiai dainelės klausiau, 
Garsuos jos banguojančios tave jaučiau 
Aš atmenu vakarą tąjį šiandien — 
Kada man taip liūdna ir sunku išvien; 
Ramina mane atminimas gražus 
Tas apie akymirksnius laimės trumpus, 
Nors perkeisti mano n’įstengia dalies, 
Kaip dienos praėję n’apšviečia nakties. 
Smagu atminimu turėti gražiu, 
Jie lengvina valandas musy kanžių.

Alf. Liauryza.

Geidimas.
Pasaulio n’apykantą savo širdin 

Surinkęs, aš žemę apleisčiau
Ir, keršto pagautas, iškilčiau augštyn, 

N’apykantą saulei nuneščiau;
Ir dieną kiekvieną iš saulės šviesos 

Ant žemės n’apykanta plaukty,
Gyvenimą biaury, be lašo tiesos, 

Ir greitai gausiausiai apkrėsty, 
Visi tuoj pažinty, kaip sunku gyvent: 

Vargdieniai ir jy prispaudėjai, 
Ir imty, norėdami vargo išvengt, 

Jie melstiesi Meilei Globėjai.
Alf. Liauryza.

Išaiškinimas.—“Tėve, čionai rašo ne- 
koksai “daktaras abiejy tiesy.” Kągi 
tas gali reikšti?”

“Taip, mano sunau, blogi žmonės 
pradėjo aiškinti, kad šiandien yra du sky
riai tiesy: vienas ticfns,kurie turi per 10 
tukstančiy, kitas—dėl darbininky. Gali 
būt, kad jis abidvi mokėsi atskirai.”

Pajieškau Antano Andriuškevičiaus, 
paeina iš Vilniaus gub, ir pav., Strazdų 
kaimo. 4 metai atgal gyveno Shenan- 
<ldah. Pa. Jis pats ar kas kitas meldžiu 
atsišaukti ant šio adseso:

Matijušas Lisauskas.
, IVoreester, Mass. '

Pajieškau Leono Jablonskio, Kauno Į 
gub., Telšių pav., Skuodos par.Budvie- ’ 
lės sodos. 2 metai kaip Amerikoj. Pir
miau gyveno Nashua, N.H., vėliau išva
žiavo į \Vorcester, Mass. Turiu svarbų 
reikalą; todėl jis pats arba kas apie jį 
žino praneškite šiuo adresu:

John Mineikis,
93 Martland avė.. Brockton, Mass.

Pajieškau brolio Izid. Čepaičio, Kau
no gub.. Panevėžio pav., Siaduvos par., 
Butėnų kaimo. 9 metai kaip Amrikoj. 
Jis pats arba kas jį žino praneškite Šiuo 
adresu:

Leonas Čepaitis,
2005 N. 15 th st., St. Louis. Mo.

Pajieškau draugų Jono Gildučio ir 
Ilafolo Zulono. Kauno gub., Vilkmergės 
I>av., Puponių vol. Pirmas Keginių-so- 
džiaus, antras Melaišių sodž., ir Jono 
Kaulavičiaus, Kauno gub., Saulių pav., 
Triškių vol.. Girkantų sodž. Jiepatvs ar 

su:

Garbi Redakcija:—
Aš skaitau knygose, “...gi

mė iš panos Marijos, kentėjo 
po ponsku Pilotu, nukryžia- 
votas numirė...” Tas galė
jo kada nors atsitikt ir aš 
tam tikiu, bet štai toliau aš 
randu, kad “—palaidotas nu
žengė į peklas...” na, to tai 
mano galva jau negali su
prasti ir todėl meldžiu, ar 
negalėtumėt man paaiškinti, 
kur tos peklos randasi ir ko 
ten Kristui reikėjo žengti? 
Toliau sako: ‘‘...trečioj die
noj kėlėsi iš numirusių ir į- 
žengė danguosna.” Aš ir to 
negaliu suprasti; kaip jis ga
lėjo prisikelti iš numirusių, 
jeigu šiandien niekas iš nu
mirusių prisikelti negali ir 
kokiuosna įžengė danguosna, i 
jeigu mokslas darodė, kad 
dangaus visai nėra?

Tikėdamas gauti rimtą at
sakymą, pasilieku su pagar
ba “Kel.” skaitytojas.

S. Baublis.
Atsakymas:

Ar Kristus kentėjo ar ne,' 
tai niekas negali pasakyti, 
nes tikrai niekas nežino nė 
kada jis gimė, nė kada mirė; 
ką šventraštis apie Kristų 
sako, tai viskas paremta ant 
spėjimo; todėl daugelis abe
joja. kad Kristus yra kada 
nors buvęs. Bet daleiski- 
me sau, kad jis buvo, tai 
vienok negalima sutikti, kad 
jis galėjo prisikelti iš numi- 
rusiy, nes tas yra priešinga 
gamtos tiesoms. Jeigu da- 
leisime, kad ir dangus yra, 
tai prisieitų da užklausti, su 
kokiu greitumu Kristus ga
lėjo eiti į dangų, jeigu tre
čioj dienoj jau “sėdėjo po 
dešinei Dievo?” Halley’o 
kometa lekia su greitumu 
2,700 mylių į minutą, o pa
žiūrėkit, ar per tris dienas ji 
toli nulekia? Praeis treji 
metai, o pralėktas jos kelias 
to berybėj erdvėj bus da vi
sai nežymus. Bet mokslas 
darodė, kad dangus tai tuš
tuma ir nieko daugiau; kur 
galėtų Kristus sėdėti?

No. 25 “Tėvynės” p. S. 
Astramskas, aprašydamas S. 
L. A. 25-tą seimą, pabaigoje 
patėmija, “kad 24 No. “Ke
leivio” p, Delegatas neteS 
singai padavė žirtias apie rin
kimą centro daktaro ir re- 
zignavimą “Tėvynės” redak
toriaus.” Delegato “Kelei
vyje” buvo pasakyta. “... No
minuojant ypatas ant centro 
daktaro, F. Matulaitis iš So. 
Bostono gavo daugiausiai 
balsų. Pamatę tai Chicagos 
tautiečiai pradėjo vesti dide
lę agitaciją prieš d-rą Matu- 

, laitį, o agitavo už d-rą Grai- 
čiuną. Kadangi jiems tas 
buvo patėmyta, tai p. B.,pa
šokęs ant estrados visa gerk
le suriko: “...Tautiečiai, rin
kime geriau žydą, negu d-rą 
Mat....” P. S. Astramskas 
vadina tą'neteisybe ir sako, j 
jog p. Balevičius ragino de
legatus tik dėlto nerinkt d-rą 
F. M. į centro daktarus, kad 
tasai yra priešingas lietuvys
tei. Aš, patvirtindamas žo
džius p. Delegato, priduriu 
tiek, jog kada p. Dundulienė, 
užtėmi jus Balevičiaus nešva
rią agitaciją, atsis tojus pra
nešė apie tai visiems delega
tams, tai p. B. viduryje sa
lės sušuko: “D-ras Mat. yra 
priešingas lietuvystei... nė- 
rinkit...” ir urnai pribėgęs! hK»™irAntanoKv^<**v';
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prie estrados vėl pradėjo rėk
ti: “Tautiečiai, geriau žydą 
rinkime,negu F.Matulaitį...” 
bet pirmininkas ir delegatai

Draugysčių Reikalai
Dr-stė 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,

4436 S. Wood st.
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis.

4606 S. Paulina st.
Kasierius F. Jaugilis.

4606 S. Paulina st.

DRAUGYSTE
Lietuviška Tautiška 
Dr-ste Lietuviška Tautiška 
ŠVIESOS ŽVAIGŽDE No.l 
Town of Lake, Chicago, III.

VYRIAUSYBE:
Pirmsėdis — M. J. Tuoleikis,

4426 So. Harmitage avenue.
Pirm.-pagelbinin. — P. A. Aukštikalnis 

4512 So. VVood street.
Rast i n.-protokolų — A. M. Petraitis

4-135 So. \Vood street.
Turtų raitininkas — D. I. Žonsitis

4536 So. Harmitage avė. 
Kasierius — I). I. Žonsitis

4536 So. Harmitage avė.

Piknikas!

Meldžiu35 metų, 
adreso: 
Sabai,

Midvalo, Utah.

kas kitas malokėkit pranešti šiuo ae 
Frank Kauiakis,

P.O. Box 24, Lewiston. Me.

Pajieškau dėdės Konstantino Makaro, 
apie 10 metų kaip Amerikoj. Pirmiau 
gyveno Chicago,111. Paeina iš Kauno 
gub., Saulių pav., Saulėnų par., Polckos 
kaimo. Jis pats, arba kas jį žino, ma
lonėkit pranešti šiuo adresu:

Aleksandras Bernotas,
22 ltouglas Park, Bellshill, Scotland.

Pajieškau draugo Kazimiero Krikšta- 
ponio. Kauno gub., Taujienų par.. Užu- 
pušių sodos. Jis pats arba kas jį žino 
teiksitės pranešt šiuo adresu:

J urgis Rindzevičius.
Box 77 Montello Sta.. Brockton, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės tik be vaikų, nuo 25 ligi 30 metų 
senumo. Aš pats 
atsišaukti ant šiuo

T.
P.O. Be* 311.

Pajieškau Antano Pavydžio, Olianių 
sod., Pabaisko par., Vilkmergės pav.. 
Kauno gub. Turiu svarbų reikalą. Kas 
jį žino arba jis pats teiksitės pranešt 
šiuo adreso:

Petras J. Džiovei,
8 Albany st., Lasvrence, Mass.

Pajieškau Petro Dirginčiaus, paeina iš 
Balandžių kaimo, Eržvilko valš., Rasei
nių pav., Kauno gub. Turiu labai svar
bų reikalą. Todėl jis pats arba žinan- 
tiejie apie jį teikitės pranešti šiuo adresu:

Petras J. Babilius, 9g
69 Clark st.. Cambridge. Mass.

Pajieškau tėvo Antano Kvatiersko. pa
eina iš Suvalkų gub., Seinų pav. ir para
pijos, Dalečių kaimo. 18 metų kaip 
Amerikoj. Kas apie jį žinote malonėki
te pranešti šiuo adresu:

Beneda Kvatierskiutė, 9<.
83 Emereld st., Gardner, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Kaspara
vičiaus, paeina iš Kauno gub ,Saidų pav., 
Raudėnų parapijos, Gerkantų sodž. Pir
miau gyveno Libonon, N.H. Pajieškau 
pažįstamo Jono Bielskio, tos pačios gub. 
ir pav.. I.ukės parap., Vensėdžių Teter- 
vinės. Kas apie juos žino arba jie patys 
teikitės duoti žinią šiuo adresu:

St. Kiršis, 97.
P.O. Bos 71. \Vest Fitchburg. Mass.

V
Pajieškau pusbrolio Stanislovo Samo- 

vičio. pirmiau gyveno Chicago High, III. 
Girdėjau kad išvažiavo į Orenge City ir 
nuo to laiko negaunu jokios žinios. To
dėl jis pats arba kas apie jį žino, malo
nėkite pranešti, už ką busiu dėkingas.

Antanas Ambrazas, 97.
7SS Cambridgest., E.Cambridge, Mass.

< ‘ŽMONIŲ KNYGYNAS”.
Galima užsirašyti nuo pat 1-ojo nume

rio arba nuo No.4 ir 5 ( 'M a č i o - K ė k- 
što EILES”), kuriuodu netrukus iš
eis. Užsisakant išviršaus — tik 1 d o- 
leris už 12 numerių, vertės dvie
jų dol. su viršum. Šitie penki nume
riai, išleisti per vienus metus, kaštuoja 
95c.; taigi kas užsirašė nuo 1-monum.. 
tiems liko neatlyginta tik 5c.; tie gaus 
da 7 numeiius kitų naujų knygelių įvai
raus turinio. Užsirašykit tuojaus, arba 
reikalaukit platesnių paaiškinimų, ku
riuos atsiųsim už dyką. Adresas:

BALTRUŠAITIS* RRoTHERS, 

2400 Fifth avė., Pittsburg. Pa.

Atitaisymas klaidos.
Ant Seredžiaus bažnyčios Mikas Kem

zūra aukavo $10.00. o pagarsinime buvo 
pasakyta $25.00. Vieton Jono Sizikevi 
čios turi būti Jonas Lizikevičia.

Antanas Kemzūra.

Paj ieškojimai

Rengia Bostono 
Latvių darbinin

kų Draugija.

Atsibus Panedėlyj, 4 Liepos 
(July), 0KLAND GROVE, 

East Dedham, Mass.
Prasidės 11 valandą ryte.

Piknikas bus papuoštas šokiais, lenk
tynėmis, mėtymais, šaudymais ir kito
kiais pasilinksminimais, už kuriuos bus 
skiriamos dovanos.

Grajįs I. SMILGOS orkestrą. 
Įžanga 35c. z 

RENGIMO KOMITETAS.

Gera proga lietuviui.
A J užlaikau plumer shop ir Sheet Me

tai Work. Iš priežasties senumo norė
čiau gauti partnerį.arba ir šiaip žmonių, 
kuris mylėtų tą darbą.. Gali atsišaukti 
ir nemokantis to darbo, aš išmokysiu. 
Prie biznio reikia įnešti biskį pinigų. 
Dėl didesnio aiškumo kreipkitės laišku. 
Jeigu nenorėtų susidėt, tad gal visai at- 
pirkt. Priežastis pardavimo — liga. 
Adresas toks:

A. Grecevič,
9 Ames st., Montello. Mass.

Balius! Balius!
Motinos Svenč. Aštraus Bromo Drau

gystė Athol. Mass. parengia Balių 4 d. 
Liepos (July) 1910 m.. South Oak St. ant 
lietuviškos salės. Prasidės 2 vai. po pie
tų ir trauksis iki vėlai vai. nakties. P. 
H. Collins orkestrą griež visokius lietu
viškus ir amerikoniškus šokius. Kvie
čiam visus lietuvius ir lietuvaites vieti
nius ir iš aplinkinių į šį puikų pasilink
sminimą. Visi bus užganėdinti. Įžan 
ga: vyrams 25c.; moterims ir mergi
noms 15c.

Užkviečia KOMITETAS.

k arė Kvederavičiute pajieško brolių 
vičių. 6 melai 

aitrai gyveno \Vilkes Barre, Pa. Jie 
pats ar kas kitas iš giminių užtėmyją 
meldžiami praneškite ant žemiau nuro 
dyto adreso Turiu labai svarbų reikale.

J. P. Garmus,
1204 St.Clair avė.N.E., Cleveland.Ohio.

I.ietuviškai-Lenkiškas

DENTISTAS
(Dantų Daktaras.)

Dr. S. AKDRZEJEWSKI
Ištraukia pasigadinusius dantis be jokio 
skausmo ir pigiai. Užtaiso pagedusius ir 

įdeda naujus. Darbas gvarantuotas.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare.

238 Harrison avė., Boston.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas
Siuvame visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų 
ir suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drapa
ną. męs galime tau ją 
padaryt.

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekės "Ketai- 

vvj” sekiančios: 1 colis viena karta 50c.• * • •
1 colis per mėnesį $1.25c.

Pajieškojimai: Vieną kartą 50c. Norint 
pajieškoti tą pačią ypatą kelis karius, 
kiekvieną tolimesnį kartą po 25c.

■•Keleivio" skaitytojams pajieškojimą 
giminių arl>a draugų viena kaną per me
tus patalpiname dovanai.

Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
tam panašius, nors ir "Keleivio” skaity- i 
tojai, turi apmokėti teip pat, kaip už pa- j 
prastą apgarsinimą.

ŠIFKORCIŲ AGENTŪRA 
po No 877 Cambridge st-, 

CAMBRIDGE, MASS- (prie soduko) 
Parduodam šifkortes ant geriausių linijų 
Užrašom visus laikraščius ir prie to duo
dam dovanų puikią knygą.

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

Su guodone
P. BARTKEVICZ.

Cambridge st., Cambridge, Mass.877

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘‘Keleivio’’ 

skaitytojų, kurių pronumera- 
rta pasibaigė atnaujinti, ki
tai p busime privemti laikraš
ti sulaikyti.

* ‘Keleivio” Administracija. w. Br«adway

Lietuvon Vaziuojantiem
Žinotina, jog laiks nuo laiko laivų kom
panijos atpigina savo prekės ant greitų, 
reguliariškų laivų, ir ant tų žmones gali 
parvažiuot labai pigiai. Tie laivai išeina 
sekančiomis dienomis:

July (Liepos) 6 ir 20 
Augusi (Rugpjūčio) 3 ir 17.

Kaštuoja iš New Yorko visa kelionė iki:
EydŪunųarba Tilžėj $35.00
Bajorų arba klaipiedaj $3.*>..»O
Kanu* arba Vilniaus $38.00

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja, tai užsisakikit vietasprisiųsdami 
pinigus iš kalno. Męs rčzervosma vietas, 
pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
Yorke, nu vėsime pas konsulį, išimsime 
pašertus ir galėsite sau ramiai traukt j 
Tėvynę. Atminkit, tai nėra kokie skėti
nėj laivai, kuržmonessu gyvuotais sykiu 
važiuoja, bet geri, greiti laivai.

„Kiltnio" Agentūra
r Bastaa,



CEDAR RAPIDS

^P^ijalistas ir p|.„f„

Boston, Masę, 
tsokias ligas gy 

^a.u. Pasekminsda- 
siok ’ A:eikit 
t k pas mane 1 
neiktu

AffS 
d°uokrba -telefona 
7“ok oasatesiv 
Ofiso valandos 
Xuo9 iki llrvte 
““o Ūki 2 ir Č ii- __ 
2^Teleph0ūe 196^ RiCumon.

Vietines Žinios.
Pereitoj sąvaitėj į Bostoną 

atvažiavo pasislėpę ant laivo 
du vyrai: Maks Selling, lat- 
vys ir Joliau Gruudberg, vo- 
kietys. Kada laivas buvo jau 
netoli nuo Bostono, jie šoko į 
jūres ir pradėjo plaukti. Vo- 
kietys tuoj nuskendo, latvys 
ilgiau laikėsi ant vandens pa
viršiaus ir laiveliai jį pagavo. 
Kada jį užtraukė ant laivo 
atgal, jis buvo jau be sąmo
nės. Tuojaus išsiaiškino, kad 
jis atvažiavo pasislėpęs ir li
kos uždarytas į areštą, kad 
ant kito laivo sugrąžinti at
gal. Pereitam ketverge jis 
išlaužė langą ir, surišęs du 
rankšluoščiu. vėl nusileido į 
vandenį. Dabar jam pavyko 
išplaukti ant krašto ir jam 
rodėsi, kad jis jau laisvas. 
Bet laimė jam buvo priešinga.

Lygiai į tą patį laiką, kada 
Selling išsigavo ant laisvės, 
nelabasis nešė imigracijos 
viršininką Ferry Weiss’ą. Iš
girdęs. jog nuo laivo pusės 
kita puse gatves į>o tamsiai 
bėga žmogus, VVeiss tuoj pa- 
mislijo, kad tai ne kas kitas, 
kaip tik uuo laivo pabėgėlis 
ir jis šovė tris kartus iš re
volverio, kad patraukti sar
gybos atidą. Selling vienok 
to nenusigando ir leidosi bėg
ti da greičiau. Tečiaus ant 
kertės Atlantic Avė., netoli 
Row’s AVharf, pasitaikė kitas 
imigracijos urednikas ir ne
laimingas latvys įpuolė jam į 
glėbį ir beveik apalpo.

Selling paeina iš Kigos ir 
su savo draugu Gruntbergu! 
Liverpoolyj pasislėpė ant lai
vo “AVinifredian”. Bijoda
mi, kad išlipant iš laivo jų ne
sugautų, jie nelaukė, kol lai
vas prieis prie uosto, bet išto
lo šoko į jūres.

Selling pereitoj subatoj 
likos išsiųstas į Liverpoolį, 
kur jo laukia kalėjimas.

Co. prie darbo, ligšiol da ne
sugrįžo ir niekas apie jį ne
žino. Teirautasi dirbtuvėj, 
bet ten jo nebūta. Jonis bu
vo 23 metų amžiaus ir blai
vas žmogus. Spėjama, kad 
su juo atsitiko kas nors ne
gero. Pati didelėj despera
cijoj. Jeigu kas apie ji ką 
nors žinotų, teiksis pranešti 
jo žmonai šiuo adresu:

Marijona Jonienė
124 Gold St., So.Boston Mass.

Parsiduoda Namas.
Trijų gyvenimų namas ant Tudorst., 

So Bostone. aluešantis GkK) į metus,par
siduoda už $1,600. TIK TRUPI TĮ 
REIKIA iškalnoir labai lengvas išmo
kėjimas.

Čia jums |>roga nusipirkti narna už 
mažus pinigus.

ALENA N DEK RoSE.
Taikos Teisėjas ir Notarijušas. 
U'ashir.gton st., room 330. Boston.294
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Kt KLEIVI S.
J. P. TUINILACO

Vienatine lietu
viška dzieęore- 
lių ir auksinių 
daiktų krautuve.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius,

šliubinius ir d.imonlinius 
ir visokius iš aukso ir sidabro

branzletus, 
žiedus ir visokius iš aukso 
išdarbius. Lietuviai paremkite lietuvį.

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.
21-25 Bronį tieki street.

BOSTON. MASS.
in 
f

socijalistų kuopos i S 
Pradžia lygiai j FZ 
Po susirinki- 3

Ateinaučioj nedėlioj, bir
želio 26 d., po No. 339 Broad-I 
way bus 
susirinkimas.
10 vai. ryte, 
mui bus diskusijos Ateikit 
visi, kas tik nebijo socijalis
tų. Bus labai įdomių klau
simų. Sekr. A. Zymontas.

Nedėlioj, D. L K. Vytauto 
Dr-stė laikė nepaprastą susi
rinkimą reikale statymo tau
tiško namo So. Bostone ir 
Susiv. Pašelpinių Draug. A- 
merikoj. Po ilgų pasikalbė
jimų draugystės nariai veik 
vienbalsiai prisiėmė sumokė- 

I ti iki 31 gruodžio šių metų 
po 85.00 statymui namo. Kas 
link Susiv. Pašelp. D-čių. iš
rinko komisiją peržiūrėjimui 
konstitucijos.

Birželio 24 d. d-ras F. 
Matulaitis ir S. Michelson iš
važiuoja Į Maine valstiją ant 
vakacijos: todėl tą dieną dak
taro ofisas užsidarys, o atsi
darys subatoj liepos 2 d.

ANT PARDAVIMO
Medinis namas dėl 3 Šeimynų. 11 rui

mų. puikus kiemas, pilnas medžių. Par 
siduoda labai pigiai, nes savininkas turi 
greitai išvažiuot iš miesto. Atsišaukite 

i šiuo adaesu:
VINCENTAS CII NYS.

! 79 Bolton st.. So. Boston. Mass. (><.

Pereitoj sąvaitėj apie Bos 
toną siautė smarki audra su 
perkūnija ir ledais. Kruša 
sumušė daržoves ir javus. Per
kūnas suskaldė daug telefo 
ninių stulpų ir uždegė kelias 
triobas. Nuostolių padaryta 
į $25,000. Worcesteryj nu
trenktas žmogus.

Jonas Jonis, kuris birželio
20 d. išėjo ryte i Walworth

-4.

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

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

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

MONTELLO. MASS

RUSIŠKA PIRTIS 
Vyrams ir moterims.

Labai gerai įtaisyta. Kiekvienam at
skiras kambarys. Tiktai 2jc.

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

DIDŽIAUSIS LIETUVIŠKOJ KALBOJ KATALIOGSA
Drapanų, Apredalų. Laikrodžiu, Laikrodėlių, Lenciū

gėlių, Žiedų, Sbilkų, Armonikų, Koncšrtinų, Skripkų, 
Klarnetų, Triubų. Šnekamų Mašinų. Pijanų, Vargonų, 
Sievamų Mašinų, Žiūronų, Britvų ir šimtus visokių ki
tokių reikalingų ir naudingų daiktų. Dabar tik išėjo iš 
spaudos.

Prisiusk 10c. markę uždengimui pačto kaštų, o męs prisiusime jį dykai Ad
resuok, mums šiteip:

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
3248 So. Halsted st.. Chicago, III.

Netikusių daiktų žmones nepainegdžioja. Severos gi vaistai tan
kiai esti pamėgdžiojanti, kas liudyja, jog jie yra geri.

PRADEK SZIAĮMN!

Ar esi nuvargęs, apsunkęs, išsekęs? Ar esi taip nusil-’ 
pęs, kad vos tik kojas pakeli? Jei taip, tai reiškia, kad 
organizmas tavo pailsęs, o jo sustiprinimui reikalingas

Jis sulaikys spėkų puolimą, atnaujins gyvumą ir už
tikrins sveikatą. Jis padaugins tau kraują, paliuosuos vi
durių užkietėjimą, atgaivins plaučius, jaknas ir visą orga
nizmą. Kaina 75c,

LABAI GERAS SILPNOM MOTERIM IR MERGINOM.
Ponas E. Novak iš Fogelsville, l’a. neseniai mums
Paėmus man Severos Gyvasties Balzamo, sveikata ma

no žymiai pasitaisė, spėkos sustiprėjo, viduriai, plaučiai ir 
jaknos sugryžo i normališką stovį. Todėl ligoje geriausiai 
vartot Severos vaistus, nes jie pagelbsti.

Severos vaistai gaunami aptiekose ir pas atsakančius pardavėjus. Ne 
imk pamėgdžiotų. Jei savo apielinkėj negauni, tai rašyk pas mus.

Stiprus nervai
kiekvienam yra reikalingi atsieki- 

mui savo tikslo. Nuo protiško pavar
gimo, bemiegės ir pavargimo nervų nė
ra geresnio vaisto, kaip

Severos Nervotonas.
Tai tikras vaistas gydymui suer

zintų nervu, neurastenijos ir galvos 
skaudėjimo. Geras dėl moterų po kū
dikio. Kaina $1.00.

Darbo žmones
Gerai žino tą linimentą, kuris po 

sunkaus darbopaliuosavoraumenų su
stingimą arba sugydė žaizdas.

Severos šv. Gothardo 
aliejus 

yra labai geras prie sužeidimų, 
sisukimų, reumatizmo, neuralgijos ar
ba narių sustingimo, kas darbininkui 
pasitaiko beveik kiekvieną dieną. I 
bandykit jo. Kaina 5Oc.

Teisingas daktaro patarimas dykai

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pnsaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. MDLAI'SKAS, 

, Savininkas
Edvardas Daly

2 W• Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So- Boston. MaSS. 
Galit reikaiauii ir per laiškus, o 
męs pereapresą gyduoles prisiusim

Reikalingas
Lietuviškas Korespondentas. Geidžia

mas toks, kuris apsipažinęs su mediką 
liškais reikalais. Atsišaukti šiuo ant
rašu:

Collins N. Y. Medical Institute
140 W. 34thSt. New York City. N. Y.

KATALIOGS
DYKAI!

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

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

Faust Novelty House 
Room 603 Omaba Bldg. Chicago, III

Nepraleiskit savo gyveni
mo laimes!

PIRKIT E Ž E M E
Sliovsheene River l’ark’e.

; 25 minutes geležinkeliu nuo Notrh
• Station. didelis žemės išpardas imas. Že

m<- randasi ant puikių Showsheeoe upės 
krantų. 15 miliutų <-jim« nuo Sidabro 
ežero (Silver I.ake). Upė tinkama niau- 

;dyklėms, laivams važinėti.
Žemės sklypai nuo 20 <L4. aukštyn. 

Duodam ant išmokėjimo. Iš vgos teug- 
I VoS.

Kelias dykai kas ne<i>-ldi'-nis SiJOval iš 
■ryte .n(p Nortlt Stativa.
iraek 16. Geležin celio likietai gauna
mi ten pat pas agenta, kuris turi baltą 
kaspiną prie krutinės.

Cambridge Liliui Co.
Office: 827 Main st., Cambridge,Mass.

|
LIETUVIU UŽEIGA

- PAS -

CHAPLIKA
I Užlaiko puikiausius gėrymus. ai
Į visada Švieži, vynai ir visoki 
kogeriausi. Gėrymus dei veselijų. krik 
štynų aršeip balių siunčiam į namu

i

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius jr baisa m uoto jas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.
380 Broadvvay, So. BOSTON.

Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam ! 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome. išplaujam plėtmas ir išprosiname-j 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai- 
ko kuopuikiausiai už. prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

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

M. Galjvan & Co
Užlaiko geriausio

Elians Vyno, Likierin 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPKCIA Llš K t ■ M AS.

366 Second So. Boston. Mass

ir

ui
tiek protĄ « • TVKST w

nuopelnas

S, kaip daiaktu kadangi
dyūsavąpa^kmnvgą^- 

duokim J** pasenti, »e adi^ • _

CIT*

GERIAUSIA AKUSERKa

F. STROPiENE
Pabaigusį kursą M'omans Medical 

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadvvay,
SO BOSTON, Mass.

>^ų,sus
Hl*

♦

• fEBJ

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 I). St., 

South Boston, Mass.

Specijališkai dėl susipažinimo 
Visos šios puikios dovanos

Idant supažindint pasaulį su tikra vertybe mus dubeltavai paauksuotų "Ameri- 
can" Laikrodėlių, męs duodame DYKAI su kiekvienu parduotu Laikrodėliu bėgy
je 30 dienų: Vieną 1 ikrą senovišką Cutler Briivą, puikų suspaustą Lenciūgėlį su 
gražiu Kabučiu, vieną gintaro pypkę, vieną Gintaro Cigarnyčią, vieną Gintaro 
Popirosinyčiiu puikią mot rištą Špilką, porą spindančių Colcondą Auskarų, ke
turis puikius kny l»k ius. Atmink, su kievienu laikrodėliu gausi visas tas dovanas.

Laikrodėlis Gvarantuotas 20 metų
Vešiausio pagerinimo, gerai laiką rodo. Dubeltavai paauksuotas, puikiai kvietkuo- 
ti viršui. Išžiūri kaip ?::.*> 00 aukso laikrodėlis. Laikrodėlis ir dovanos S4.9S. Męs 
prisiusime dykai, užmokėsi art expreso. apžiūrėjęs daiktus. Jei nepatiks daiktai, 
neimk, agentas sugrržįs ant mus kaštų. Jei patiks, užmokėk 4.9S. Tau nieko 
nekaštuoja. Jei prisių-i $4.!)S su orderiu. męs užmokėsime ir espresą ir dar 
duosime puikų auksuotą žiedą d y k a i. DYKAI VIENAS LAIKRODĖLIS ir vi
sos dovanos jei pirksi šešis už. 29:87. Rašyk, vyriškus ar moteriškus nori gaut.

Rašyk tuoj.
Carroll Cutler A; Co., Manhattan Bld., Chicago, III.

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

^lernetų, trubų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Cisto au
kso 14 K. Šliųblnių žiedų, dzičgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom- /■vGp’za 
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu Ii- 
teriu, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- /A/ 
tuviskoi kalboi,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu p’.iikeusiais’ap- USSSk 
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink k<mvertais tuzinas už 25c V;
5 tuzinai už $1.00, 1000 už $'>,0tl. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 drneei al>da- 
rvta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sndrntinimo 

lt , i i . kūno, atgaivinimo kraujo, stitaisimo nervu ir daugybę kito 
kiti ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma, 14 K.

'tv- paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.oo. pras’o SI.'**. Prisiųs- 
7-įTkite savo‘ikrą adresu irtižuc. markęo apturėsi šio mėto ka- 

talogądvtcai su 4'0 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.
Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta- 

vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gansite, teisingus tavorus.

K- WILKF.WICH, 112firaMdSt. Brooklyn, N. Y.Adresuokite:

G O

Palaidas|KR A K MOLAS, stovint krautuvėse ]>o len- 
lyi u sutraukia dulkesjir nešvarumus, todėl jųsų 
s-kalbiniaijtsti pilkai-baltij arbaCgeltoni.
ARGO yra geriausias krakmolas skalbiniams. Galima vartot 
šaltą ir karštą. Nusipirk gryno ARGO Preke 5 C.

The Stapcn For Every Puppose

FOR HOT AND COLD STARCHIMG

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

Įsų gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausią rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimą 
mlaukų ir Plikimą. Puėkus. Didervf 
mes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Mes 
turime apie pusę milijono laišku su 
madėkavonėmis nuo žmonų visokiu 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRUNBZACO..
I Broadvvay Jc N. S st.. Broolykn.N Y.

Bs!ngiaus,a aptieka
geriausių gy- 
ligti, teipgi ir

Kurioj galit gauti ;
duolių nuo visokių 1 
teismgiausius patarimus. Nes čio- 

dirba lietuviškas klarka
Wliani C. Brūzga. 
John J. Lowery

Kampas 6-tos 168 D. st

FERDINAND i
Ycrko Daktaras sa
Kad sergi, jau ncsivargyk ilgiau; ateik

Per 30 metų daktaravęs, 
tyrinėjęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kuries goriausia gydo 
žmogaus kulią, r.ioaicęs universitetą 
per 20 ni į gvdž.au Didžiamjam 

Vyras i; Moteris 
greitai ir gerai.

10 motų a: iC-ivęs mokslui studi
javau meto, i Paryžiuje, Londone, 
Berlyne ir kitur, surasdamas naujau
sias gyd icl.-s i-gydymui visokių ligų. 
Sugrįžus iš Eti: daktarų bendrove
išrinko savo pirmsėdžiu: o dabar už- 
kviečiu sergančius su visokioms ligo
mis, nes paaukauju visą savo mokslą 
sergantiems. *

Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti 
sveikata, o sergančius išgydysiu, nes 

BE SVEIKATOS NĖRA LAIMES
ne darbininkui, nė biznieriui.

PROGRESAS MEDIKALISZKAM MOKSLE!
Tik tie daktarui pasekmingai išgydė, katrie tėmija j medicinos mokslo pro
gresą. katrie t > nedaro, negali sergančią išgydyti, už tai kad užrašo gyduoles 
ne naujausio lindo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams 
nežinomi yra. Ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant į mokslą, kad

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS IR SZALTINIS SVEIKATOS.
Gyduolė", kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių ligų. •

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinti, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvienos ligos, 
užtai ir daugiausiai sergančių išgydau ir tuos, ką kiti, daktarai !.<:•'‘ęrrč. 
Jei aš pasakys kad galiu tave išgydyti, tai tikrai apturėsi so...;.t.!.

T) A C A T* C'' A . Sergėkis, nesiduok suvilioti hvtnbugo Tnstitut i. 
1 ADril .OZĄ. kurį valdo Visai ne daktaras. • bet šarlatanų L- 
panija: kaip m: omą. galėjo surinkti kuponu paveikslėlius is tabako bei nuo 
cigaretn palteli , buk tai išgydytų, su mirusiojo daktaro paveikslu v . .t .. .■ . 
Daktaru , kt'.rtr iau n -ra ant svieto, nieko negali išgydyti: o geras-.< .s..i ••• 
daktaras, kuria t. sarmata su apgavikais draugauti, tai jiems nebe.....us.
Kad apginti ;’m«iėsr.uo stivndžioloją. tai prašant draujrams-d..-.>.irsius. .. 
teisingiems žmmėms, kuriuos išgydžiau, aš apsigarsinatt, ..-u serran 
* Unotu, kur atrasti tikrą sveikatai pagelbą.

ATSISZAUKUSIUS APSIMU ISZGYDYTI
Resmst „nsrių, U.'.-

mus vyrus.’ Didelio »npyk'.n.o, dy»p.; .-> os t< rv ų ■ 
i.X nesveikumų, rtktos nubėiė- ? j . ■ • •

i v ♦ včiTKRr* H ’l * . ’

■Y ni210 ieradinio
Al’ J A. A Aitbidvor. ar

Dr. Ferdinand Hartmann M. t.<
218 East 14.1h st., ’
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