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VISOKIOJ ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

Pats nusižudė.
laikinio teisino teisėjas 

Dudkinas Rostove prie Dono 
pats save nusižudė. Pagirti
nas dalykas: ir kitam nerei
kėjo rankų tepti, o jeigu bu
vo geras žmogus, tai gaila.

Bankierius liko sugautas.
1902 metuose buvo išbėgęs 

iš Peterburgo bankierius Zei- 
fertas su 100.000 rublių, ku
riuos žmoneliai buvo pasidė
ję į jo banką. Turbūt, pragė
rė pinigus, kad atgal sugrįžo 
ir liko pagautas.

Advokatai atsisako ginti.
Smolensko advokatai atsi

sako ginti tuos apkaltintuo
sius, kuriems gręsia mirtis. 
Jie persitikrino, kad kariškas 
teismas jų apginimų beveik 
neišklauso, o reikia klausytis, 
kaip pasmerkia žmogų pakar
ti arba sušaudyti.

Studentus areštuoja.
Pas Tomsko studentus pa

daryta daugybę kratų ir ne
mažai studentų suareštuota. 
Galės jie kalėjimuos mokytis. 
Tai rusiškai.

Atstovas pasimirė.
Atėjo žinia, kad antrosios 

ir trečiosios Valstybės Durnos 
atstovas O. J. Pergamentas 
pasimirė. Jis buvo išrinktas 
nuo Chersono rėdybos ir bu
vo progresyviškų pažvalgų. 
Profesija jo — advokatūra. 
Buvo jis žydas, todėl visuo
met stovėjo už žydų tiesų ly
gybę. Gaila tokio žmogaus.

Geri daiktai ant nieko nu
ėjo.

Rygoj viename name atras
ta 21 dėžutė su uždrausta li
teratūra, tūlos spaudžiamo
sios mašinėlės dalis, 10.000 
patronų ir apie 5 svarus med
vilnės povieros dėl beduminio 
parako.

•į Per praėjusią sąvaitę, 
teismui nusprendus, nužudy
ta išviso 8 žmonės: Tambove— 
5, Varšavoje — 2 ir Vilniu
je — 1. Nuteista nužudyti 32 
žmonės.

Juodašimčių apsilanky
mas pas carą.

Gegužės 2 d. caras priėmė 
atvykusius iš 9 Lietuvos ir 
Ukrainos gubernijų juoda
šimčius, kurie prašė pakeisti 
rinkimų tvarką Į Valstybės 
Tarybą teip, kad juose galė
tų paimti viršų juodašimčiai 
rusai. Jų tarpe buvo 4 stačia
tikių vyskupai ir kai kurie 
dešinieji Durnos atstovai. 
Kalba, buk jų prašymą paža
dėta išpildyti.

Totorių mokyklos vargai.
Atstovai totoriai žada Du

rnoje pakelti klausimą apie 
savo mokyklų ir mokytojų 
padėjimą. Vietinė vyresny
bė be jokių priežasčių praša
lina totorių mokytojus ir už
daro jų mokyklas. Kai kurie 
prašalinti mokytojai ištarna
vo jau ilgus metus.

Boston, Mass., 10 Birželio |June| 1909 m.
„Entkkkd asSecosd-Classmatter” Febbuary 23, 1905, at thk Post Office at Boston, Mass., undek thk Act op Conoress of Makch 3, 1879.”

Z1NI0SJSVISUR.
Streikas nepasisekė.
Havre, Prancūzija. — Tar

naujančiųjų ant tavorinių 
laivu streikas pralaimėtas Jie 
reikalavo vieno šventadienio 
sąvaitėj ir mokesties už darbą 
pakėlimo. Ligšiol da vis strei
kavo laivo ,,La Savoie” dar
bininkai, pasitikėdami, kad 
ir kiti jiems pritars. Neesant 
vienybės, nutarė ir jie grįžti 
į darbą. Patys darbininkai 
kalti, kad vieni kitų neremia.

Vaizbūnas pasimirė.
vParyžius. — Čia pasimirė 

turtingiausis vaizbūnas 11. A. 
Chandard, didžiausios tavorų 
krautuvės „Magasin du Lou- 
vre” savininkas. Galės'keliau
ti i dangų.
Permainos Prancūzijoj.
Paryžius. — Apskelbta sta

tistika, pagal kurią matos, 
kad 1908 metuos užgimė žmo
nių Prancūzijoj 45.441 dau
giau. negu mirė. 1907 . me
tuos mirusiųjų skaitlius vir- 
šijo gimusiųjų skaitlių 19.892 

lypatomis. Tai negirdėta nau
jiena. jeigu teisinga statisti
ka.

i

Rooseveltas, bevažiuoda
mas ant lokomotivo, žvėrį 

suvažinėjo.
Kijabe, Afrika. — 4 birž. 

d. Roosevelto trukys atvažia
vo į šitą stotį vakar 5 vai. 16 
minutų po i>ietų. Ameri
kos misijonieriai riksmu su
tiko buvusįjį prezidentą. Roo
seveltas ir majoras Mearns 
važiavo uuo stoties Kiknyn i 
Escarpment, sėdėdami aut 
tamtikrų sėdynių ant loko- 

įmotivo ir suvažinėjo liyjeną, 
1 kuri nenorėjo pasitraukti nuo 
kelio. Lai kitos žmo, kad Roo
seveltas Afrikoj važinėjasi.

Liebkneclit liuosas.
Berlynas. — 2 birž. d. pri

buvo į čia garsus socijaldem. 
K. Liebkneclit, kurį Prūsijos 
valdžia užlaikė kalėjime 18 
mėnesių už parašymą knygu
tės, kurioj jis kvietė jaunuo
menę neeiti į kariumenę ir 
panaikinti ją. Dideli darbi
ninkų būriai sutiko Lieb- 
kneclitą gana iškilmingai.

Caro neleis Į Rymą.
Buvo pranešta, kad Rusijos 

caras rengiasi važiuoti į Ry
mą pasimatyti su Italijos ka
ralium. Italijos darbininkai, 
išgirdę apie tat,pradėjo ruoš
tis prie protesto, kuris bus 
išreikštas demonstracijomis ir 
kitokiais budais prieš kruvi
nąjį Mikę, kaip tik jis ten 
pribus. Pora metų atgal jam 
ten jau suskaldė pakaušį. Li
ko pasiųsta pora šnipų suži
nojimui, ar tikrai italai ne
nori caro atsilankymo. Pra
nešė jiedu, kad teip, kad pa
vojinga Mikei važiuot į Ry
mą. Prisieis vargšui namie sė
dėt.

Valstiečių riaušes.
Madrid, Ispanija — Ispa

nijos Galicijoj iškilo valstie
čių riaušes, panašios į kada 
tai buvusias Andalūzijoj. Jie 
degina girias ir d varus. Nepa
girtinas dalykas, bet ką vals
tiečiai darys, kad ramus ko
vos budai jiems uždrausti?

1$ AMERIKOS. _ _
XXIV S L.A. SEIMAS.
Seimas prasidėjo 1-mą bir- j 

želio, 9 vai. iš ryto, Beaver 
salėje, VVorcester, Mass. De
legatų suvažiavo 92.

Pirmąjį posėdį atidarė pir
mininkas J. Tareila, kuris, 
pasakęs trumpą prakalbą, pa
skyrė komisiją priėmimui 
mundatų.

Seimo pirmsėdžiu likos iš
rinktas P. Mikolainis, jo pa- 
gelbininku —K. Gugis. Pir
muoju raštininku — B.K. Ba Į 
levičia, antruoju— J. G. Ge
gužis. Išrinkus visas komisi
jas, prezidijum užėmė savo 
vietas. 12 vai. posėdis tapo už
darytas.

2:10 po pietų atidarė ant
rąjį posėdį. Peršaukus dele
gatų vardus, prasidėjo išda
vimas raportų. Pirmas išda
vė centro sekretorius J. Že- 
mautauskas; raportas priim- 

j tas.
Po jo—centro knygų peržiu- 

rėjimo komisija. „Tėvynės” i 
administratorius raštiško ra
porto neturėjo, todėl atidėta = 

(iki 3 birželio. Bet vėliau nors 
ir pristatė šiokią-tokią apy
skaitą, vienok iš jos nieko 
negalima buvo suprasti. Už 
paskutinius 3 mėnesius nebu
vo jokių skaitlinių, jokių bi
lų. Todėl tapo išrinkta ko
misija peržiūrėjimui adminis

tracijos knygų.
Kasos globėjų raportas ati

dėtas ant vėliaus ■*
Užsibaigus raportams, bu

vęs S.L.A. pirmininkas E. J. 
Bagočius prašė, kad seimas 
suteiktų jam sprendžiamąjį 
balsą, bet seimas nesutiko. 
Po tam Bagočius skaitė savo 
raportą, bet seimas jį atme
tė 50 balsais prieš 39.

Balsavimas visuose klausi
muose buvo viešas, žodžiu ir 
pakėlimu rankų. 5:45 po 
piet sesija uždaryta.

3- čioj sesijoj skaityta lin
kėjimai, paskui kuopų įneši
mai ir emigracijos komisijos 
raportas.

4- toj sesijoj pareikalauta 
i nuo kasieriaus raporto, bet ka
dangi iki šiol niekad nuo ka
sieriaus panašaus raporto ne- 
sireikalavo, todėl nebuvo pri
rengęs. Potam kolioni- 
jos komisija pranešė apie 
p.Balsevičiaus iš Shenandoali, 
Pa.paaukautą Susi vien yjimui 
300 ekerių žemę. Bet kadan
gi jis tą žemę duoda tik su ta 
išlyga, kad ant jos statyti 
prieglaudos namą, o kadangi 
ta vieta tam neatsako, tai sei
mas, išreiškęs p. Balsevičiui 
dėkingumą, žemės nepriėmė.

Potam Bagočius pareikala
vo sugrąžinimo jo raporto. 
Seimas sutiko tik nuorašą 
jam duoti.
Priėjus prie svarstymo kuo

pų įnešimų, pirmutinę vietą 
užėmė Bagočiaus klausimas. 

Į F. J. Bagočius prisipažino, 
i kad priėmė nuo Staškuno 
$83.75 iš jo brolio posmerti-, 
nes, kaipo atliginimą už savo 
darbą. 50 balsais prieš 12 
(ir 25 nebalsavo) Bagočius pri
pažintas kaltu.

5- toj sesijoj buvo svarsty
ta apie tesingumą Bagočiaus 
suspendavimo. Bagočius at
rastas kaltu ir galų-gale nu
tarta visai iš S. L. A. išbrauk
ti.

6- toj sesijoj svarstyta apie 
viršininkų algas. Pirmininkui 
liko ta pati: ši00 metams. 
Sekretoriui pakelta iki $75.oo 
ant mėnesio, o senas būdas — 
mokėti nuo skaitliaus sąna
rių — atmestas.*" •

Nutarta, kad jokis S. L. A. 
centro valdybos narys negali 
būti sąnariu centro valdybos 
kitos lietuvių organizacijos.

Centro valdyba turi tiesą 
visados kontroliuoti „Tėvy
nės’’ administraciją ir kitas 
S. L. A. įstaigas.

Paaiškinus centro valdybai 
reikalą,dėlei kurio buvo šauk
tas extra seimas, pripažinta, 
jog centro valdyba elgėsi le- 
gališkai.

7- toj sesijoj svarstyta svar
biausi reikalai, būtent apie 
visuotiną balsavimą ir redak
torių. Pasekmės labai liūd
nos. Po ilgų ir karštų disku
sijų, visuotinas balsavimas li
kos atmestas, nes kaip Lopat- 
to ir F. Bračulis (deleg. išChi- 
cagos) paaiškino, tai net ir 
čarteris dabar išimtas ant 
priešingų visuotinam balsavi
mui tiesų. Tas pats Bračulis 
įnešė, kad ateityje rinkti tik
tai vieną delegatą nuo 100 
sąnarių, o Lopatto tą įnešimą 
parėmė ir seimas užtvirtino, 
bet atidėjo prie naujos kons
titucijos sutaisymo.

Redaktorius pasiliko senas, 
V. Jokubynas.

8- toj sesijoj likos įneštas 
ir patvirtintas užmanymas, 
kad posmertinė būtų 4 laips
nių, būtent: $150.00, $300.00, 
$600.00 ir $1000.00. Pagal 
kiekvieno laipsnio bus pakel
ta ir mėnesinė. Sutvarky
mui to reikalo išrinkta komi
sija, o galutinai užtvirtins bu
siantis XXV seimas.

Namas, kaip per referen- 
dum nubalsuota, turi būt per
kamas Nexv Yorke ir pirkti 
nutarta tuojaus. Matant rei
kalingu, pirkimui iš kasos ga
lima imti $25,000.00,

Įnešta ir priimta rezoliuci
ja išreiškimui Suv. Vai. prezi
dentui ir kongresui neužsiga- 
nėdinimo už apkrovimą atei
vių mokesčiais. Pasiuntimas 
tos rezoliucijos paliktas cent
ro valdybai.

Organo reikalai:
,.Tėvynė’’ turi būt papuoš

tas tautišku herbu. Atskaitos 
bus spauzdinamos atskirose 
brošiūrose. Mokestis už orga
ną ta pati — 50 c. metams. 
Kuopų susirinkimai turi būt 
garsinami dykai, kiti apgar
sinimai apmokami.

Administratorius turi būt 
po kaucija $1,000.00, alga — 
15 dol. ant sąvaitės.

9- toj sesijoj nutarta, kad 
prie S.L.A. turi būt apmoka
mas advokatas. Nutarta pa
likti tą patį J. Lopatto, kuris 
ir iki šiolei buvo S.L.A. ad
vokatu nuo pastorojo extra 
seimo. Alga mokėsis pagal 
vertės jo darbo.

Pavieniai sąnariai negali 
ten būti, kur yra kuopa.

ir

Apskričiai [rajonai] buk 
i varą ,,negeistiną” agitaciją, 
todėl turi būt panaikinti.

Mokesčius turi mokėti 
sergantiejie sąnariai.
Černiaucko ir Žemautaucko 

konflikte seimas atrado abi 
pusi teisingomis (?!).

10-toj sesijoj buvo išmokė
jimas visokių bilų. Busiantį 
seimą nutarta laikyti Chica- 
goje. Pirmininku S.L.A likos 
išrinktas per visuotiną balsa
vimą F. Ži vatkauskas iš Scran- 
tono, jo vietininku — M. Da
mijonaitis iš Chicagos; sekre
torium — J. Žemantauckai 
iždininku — J. Skritulskas.

Kadangi didžiuma balsų vi
suotinas balsavimas liko at
mestas, tai 33 atstovai prieš 
pabaigą paskutinės sesijos iš
dirbo sekančią rezoliuciją:

,.Kadangi 22-ras S. L. A.! 
seimas įvedė visuotinąjį balsa- 

j v imą. kuriam žmonės karštai 
pritaria,o 23-čiasseimas teip-; 
gi pripažino jį praktišku ir 

1 užtvirtino;
“Kadangi kuopos savo įne

šimuose apie 45 klausimuose! 
įvairiai rėmėsi ant visuotino 
balsavimo, kadangi apie 10 
kp. tiesiog reikalavo visothio 
balsavimo ir tik 1 kp. reika
lavo panaikinti (šits punktas 
kiek pakeistas, negu origi
nale), todėl męs, žemiau 
pasirašiusieje, pasiremda
mi ant aukščiaus minėtų 

jmotivų, išnešam sekančią re
zoliuciją:

,,1) Kad klausimas apie 
visuotiną balsavimą būt riša- 
mas tik visuotinu balsavimu, 

j ,,2) Kad reikalai, svarsto-i 
i mi ir rišami visuotinu balsa- 
i vimu. nebūtų palytėti nė per
keisti, pakol nebus išpildytas 
pirmutinis punktas šitos mų-j 
sų rezoliucijos, t. y. pakol vi
suomenė pati nuspręs, ar re-1 

iferendum atmesti, ar ne. 
j ,,3) Kad čarteryj permainy- 
ti punktą, kuris varžo visuo
tinąjį balsavimą, o pritaikyti 
tokį, kokį nutars didžiuma 
S.L.A sąnarių.

Po paduotąja rezoliucija 
pasirašė šie atstovai:
49-tos kuopos P. Kubeuis,

s

paduota nuo mažumos, liet 
didžiuma ją atmetė, pripazin-

45-tos J. Kirtiklis,
44-tos L Grabauskas,
43-ios 5’ L. Grikštas,
57-tos ?? T. S. Bubi kas,
57-tos $ J A. Bernotas,
64-tos I*. Lazauckas,
69-tos K. Vaivoda,
72-ros A.Strakauskienė.
7 9-tos V. Cernia uckas,
8 5-tos $ $ K. Žukas,
89-tos K. Senkus,
104-os V J.M.Danielius,
104-os J. Plokštis,
113-os $ $ I’. Babilius,
117-os J. Taunis,
142-os >> J.F.Juozunas,
142-os J.T.Kazlauckas.
156-os J. Ivonaitis,
165-08 r J.G.Gegužis,
165-os v E.Alminavičiutė,
11—tos v M.Bendoravičiutė
11 -tos 9 9 J.Pruselaitis,
15-tos 9 9 P.J .Čepulis,
17-tos ’ 9 S. Stripinis,
10-tos 99 J. Uždą vinis.
30-tos 99 M. Skalna,
33-ios 99 P. Latvinckas,
33-ios 9 9 J. Raulinaitis,
33-ios 9* J. P. Tuinila,
34 -tos ’ 9 J.J.Gerdauckas,
41-tos 9 9 R. Kentra”
23-čios ’ 9 Kazunas.X
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i i
dama tiktai sau teisę. Tuomet 
mažuma pareikalavo sugrąži
nimo savo rezoliucijos, liet 
pirmsėdis P. Mikolainis pa
sakė, jog jis ją padėsiąs į ar
chyvą. M. Damijonaitis-gi ne- 
sisarmatino atsistojęs įnešti, 
kad visus tuos, kurie išdrįs-6 i tų po tokia rezoliucija pasi
rašyti, išmesti (!) iš Susivie- 
nyjimo.
Abelnai,visas seimas ėjo pil

noj betvarkėj. Parlamentariš- 
kos tiesos buvo mindžiojamos 
ant kiekvieno žingsnio. Tau
tininkų visos pastangos buvo 
atkreiptos prieš „raudonąjį 
pavojų’’. Agitacija prieš so- 
cijalistus buvo varoma kur 
tik galima: visuose pakraš
čiuose girdėjosi, kad „socija- 
listai susivažiavo šįmet Susi- 
vienyjimą griauti”. Karštes
ni vyrukai, atakuodami soci- 
jalistus, tankiai toli peržengė 
per etikos ribas. Balsavimo 
būdas teipgi buvo labai pras
tas: iššaukia delegatą vardu, 
irtas turi viešai išreikšti savo 
nuomonę: kuriam nuomonė 
nepavelino teip balsuoti, tai 
nesisarmatyta padaryti patė- 
myjimą, kad jis „valgo Susi- 
vienyjimo duoną. o nenori 
už jį balsuoti’’.

Štai pavyzdys: Priėjus bal
suot, ar F. J. Bagočių iš 
S. L. A. išmest, ar pa
likt, A.Žimontas, dirbąs prie 
„Tėvynės, kaipo raidžių rin
kėjas, balsuot atsisakė. Tada 
poni Ramanauckienė, iš Law- 
rence, Mass., pilnu balsu 
išsireiškė: ..Žiūrėkit, Ži-
montas S.L.A. duoną valgo, o 
už ką balsuoja!” Kiekvienam 
klausime nežiūrėta nė liogi- 
kos nė tiesos, o daryta: truks 
ar plyš, bile tik socijalistams 
ant keršto. Presos komitetas, 
į kurį įėjo V. Ambraziavičia. 
P.Birsztein ir M. Paltanavičia, 
net per angliškąjį laikraštį 
pasigyrė, kad „Lietuvių susi
važiavime socijalizmas gavo 
juodas akis” (Žiur. „\Vorces- 
ter Sunday Telegram”, 
J u ne 6. page 16).

Nenorams čion veržiasi 
klausi mas, ką mano tokie tvir
tos valios tautiečiai, panašiai 
persta t yda m i save svetimtau
čiams. Kada visuotinas balsa
vimo būdas įvedamas net ir v
tamsiausiose šalyse, tada mų- 

jsų tautiečiai daro „juodas 
akis socijalizmui”. Bet ar pa 
si klausė savęs tokie tautie
čiai ir ar jie tai žino, kad vi- 

! suotinas balsavimas, tai de
mokratiškas balsavimo būdas, 
ir socijalistai jį paremia tik
tai kaipo teisingiausi? Ir iš
tiesę, vieton duot juodas akis 
socijalistams, tokie reporte
riai savo tamsumu nužemina 
visą lietuvių tautą.

Bevardis.

Streikas išlaimetas.
Philadelpia, Pa. — Gatvi

nių vagonėlių [tramvajų] 
streikas užsibaigė. Jis buvo 
vedamas solidariškai. Darbi
ninkų visi reikalavimai už
ganėdinti. Jie sugrįžo į dar
bą.

Brockton, Mass. — Sus
treikavo 16.000 kurpių ir ke
li šimtai kitų darbininkų. Jie 
priklauso į uniją, kuri ir ve- 

(da streiką.

Metas V.

IŠ LIETUVOS
Šiauliai. Nepaprastos lai

dotuvės. Balandžio 29 d. dau
gybė žmonių su visa bažnyti
nė procesija A. O. Podžiu- 
naitės lavoną iš kalėjimo nu
lydėjo į bažnyčią. Buvo du 
vainikai: vienas nuo giminės, 
o kitas nuo draugų su tokiu 
parašu: “Be laiko mirusiai 
sauvalės aukai“. Bet štai va
kare į bažnyčią ateina polici- 
ja, sustato ant neištikimo vai
niko protokolą ir pareikalau
ja kad lig šeštos valandos ry
to “pavojingas” vainikan bu
tų nuimtas ir kad laidotuvės 
apseitų be jokių iškilmių.Ant 
rytojaus susirinko dar dau
giau žmonių ir su visa iškil
me nulydėjo į kapus. Tik ži
noma, ‘baisusis’’ kaspinas 
buvo nuimtas, dargi buvo už
drausta kunigui pamokslas 
sakyti. Kapinės buvo pilnos 
žandarų ir policijos. A. 
Podžiunaitė mirė karštine (ti- 
fu), kuri labai išsiplėtojo po 
Šiaulių kalėjimą. PI.
P.S. Kitas musų koresponden
tas Silpnutis rašo, kad 
dabar policija pradėjo perse
kioti tuos žmones, kurie buvo 
arčiau prie laidotuvių. Ane
lę ir Liudviką Radzevičaites 
kaltina už nešimą vainiko su 
“baisiuoju“ kaspinu ir išsiun
tė žinią net gubernatoriui.

Biržai. Vartotojų Draugi
jos krautuvė per didžiąsias 
šventes — Velykas, Sekmi
nes, Kalėdas — būdavo 2 die
nas uždaryta. Bet dabar nau
joji valdyba ketina įvesti tik 
1 dieną visiškai švęsti. Ta per
maina gero nepadarys, nes 
visi ligvaliai prisiperka prieš 
šventes, o tik apsunkįs krau
tuvės tarnaujančius. Juk ir 
jiems reikia atilsio.

Sąnarys.
Vilnius. Balandžio 29 d. 

buvo V. Liet, sušelpimo Drau
gijos susirinkimas. Draugijos 
nariu yra 70, pinigu kasoj — 
1106 Y 87 k.

— Gegužės 8 d. buvo Lie
tuvių Mokslo Draugijos Ko
miteto posėdis. D-ras J. Basa
navičius paskaitė “Iš Seinų 
Vyskupijos istorijos”, d-ras 
K. Grinius paskaitė keletą 
dokumentų iš laikų Vygrių- 
Augustavo vyskupo Golašev- 
skio.

Marianipolė. (Suv. gub.) 
Žandarų rotmistras Kislin- 
skis apsidirbęs su “Šviesa” 
dabar jieško priekabių prie 
“Mariamp. Ukin. Draug.’’. 
Per kratą pas P. Vitkauską 
buvo paimta surašąs D-vės 
narių, tai dabar žandarai val
kiojasi po raštines, žiūrinėja 
knygų surašuose, kur koks 
uarys gyvena. Ar mano kra
tas daryt, ar tik nori dažiuoti 
kokių pažiūrų žmonės prigu
li prie “Mar. U k. Draug. ” 

Tekšys.
Iš „Liet. Uk.’’

PAAIŠKINIMAS.
Pereitą numerį “Keleivio” 

skaitytojai gavo daug vėliau, 
negu paprastai. Priežastis— 
tai pačtos neapsižiūrėjimas, 
kur laikraštis išbuvo 3 dienas 
neišsiuntinėtas.

Tikimės, kad ateityje tas 
neatsitiks.

Su pagarba
“Kel.“ išleistuvė.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

>

Į šuo j i.
— O. tėve. Jeigu teip. tai 

jirtugalėjei kokią nors tar
nystę Susivienyjime gauti. 
Reikėjo nepasigailėti kalėtos 
dolerių ant alaus ir degtinės 
vyrams ir aut saldumynu mo-* • fc

terims, tad beabejonės būtų 
; išrinkę, nes sarmata bus sa
kyt, kad nepaduoda už tave 
balso, jeigu nuo tavęs gavo 
gerti.

— Kad pinigų neturėjau, 
vaike, ir labai piktas buvau 
už neleidimą man kalbėt.

— Ką tu norėjei kalbėt?
— Aš pamačiau, kad visus 

tuos delegatus, kurie nepri" 
sidėjo prie politikierių, o lai 
kėši teisybės, priskaitė prie 
socijalistų, nors daugelis jų 
visai nėra socijalistais. No
rėjau sakyt, kad reikia leisti 

'kiekvienam išreikšti savo 
■ nuomonę, o neliepti balsuoti 
teip, kaip kelios y pa tos nori. 
O, Dievuli! Kaip pradėjo net 
Chicagos inteligentai ir kito
kie teip vadinami ..tautie
čiai" kojomis trepsėti, rėkti, 
vos-vesišlaikiau, neišbėgęs iš 
seimo.

— Juk ir tu, tėve, tautie
tis.

— Žinoma. Bet aš supran
tu, kad ir mano nuomonei 
priešingieji lietuviai yra tau
tiečiai, tai yra žmonės tos pa
čios tautos, kokios ir aš. Ga
lima pasiginčyt, o ne liežu
viais badyt.

— Sakai, kad tau seimas 
nepatiko, o kiti jį giria.

— Aš žinau, kad tie giria, 
kurie dėl kokios-tai priežas
ties net ir visuotinąjį balsa
vimą panaikino.

— Kaip tai?
— Nugi pirma da visokius 

reikalus svarstė visi Susivie- 
nyjiino nariai ir kaip jų dau
guma nubalsavo, teip ir turė
jo būti, dabar narių jau ne
klausys. Perdėtinius rinks 
ir algas jiems skirs tik sei
mas. Jau dabar teip padarė.

— Tėve, tuomet i seimą 
susivažiuos visokie politikie
riai, išrinks iš savo tarpo vi
sus perdėtinius, paskirs jiems 
dideles algas, teip sakyt, iš
naudos narius, kaip jiems 
patiks.

— Ir aš teip manau.Seimas 
ant galo nubalsuos, kad ir sei
mų nereikia, kad galėtų aut 
visad pasilikt išrinktieji per- 
dėtiniai. Tuomet ką norės, tą 
ir darys su nariais visokios 
centrališkos įstaigos. Cent
ras. galų gale, galės nutart, 
kad ir posmertinė nereikalin
ga, o nariai turės tylėt. Jė
zus. Marija! Aš tik pastumdė
liu liksiu, nors tiek jau ilgai 
priklausau i Susivienvjimą 
Lietuvių Amerikoj.

— Man stebėtina, tėve,kad 
tu pradedi šį-tą suprasti.

■v

— Čia ir pusprotis supras, 
kad jeigu kuopos nutylės, tai 
Susivienyjimas liks kelių ypa
tų rankose, nuo kurių pri
klausys jo likimas. Jeigu tik 
tos ypatos panorės pasinau
dot iš jo, tai jis turės arba 
mirt, arba būt išnaudojamas, 
nes nariai liekasi tik centrą- 
liškų įstaigų pastumdė, 
liais, nuo jų atimtas balsas.

— O kaip „čarteris” —ar 
rodo, kad turi būt visuotinas 
balsavimas?

— Ne. .Mat jie pasistengė 
ir „čarterį” teip šutai- 
syt, kad negalėtų visai na- 
ria i dalyvauti reikalų spren
dime. Bet girdėjau,. kad tas 
negeras, reiksią kitą išimti.

— Negeras naujienas tu 
parnešei. Bereikalo teip lau
kiau tavęs sugrįžtant... Dau
giau nieko nebuvo?

— Kur čia nebus. Visądie- 
ną turėčiau pasakot, bet esu 
labui pavargęs. Kitą sykį pa
pasakosiu daugiau, o tuom 
tarpu leisk mane pasilsėt ir

ką reiškia himnas prieš visų tylėjimą.
A. Antonov.

I Kritika.

— O, tėve! Tu jau iš Susi- 
vienyjimo Lietuvių Amerikoj 
seimo sugrįžai.

— Netrukdyk, vaike. Aš 
turiu svarbų dalyką apmis- 
lyt. Štai perskaičiau No. 22, 
,, Tėvy nes” korespondenciją 
iš Wilmerdingo, Pa- ir nega
liu suprast, ką reiškia žodis 
h i m n a s ir s o 1 o. Korės- 
ponpentas rašo, kad ,.du vai
kučiai griežė ant smuikus 
himną pritariant pianui’’, o 
„Tėvynės” redaktorius nesu
pranta ir klausia: „gal solo?” 
Ir a< nežinau, vaike, kas jų
dviejų teisingas.

— Beabejonės, koresjou- 
deutas. Jis nekaltas, jeigu re
dakcija nežino, ką reiškia 
himnas ir solo. Himnas 
yia ką-nors garbinanti gies
mė. Kiekvieną dainą arba 
giesmę galima pernešti i mu
zikos sryti. Himną gali gie
dot arba griežti vienas arba 
ir daugelis, jokio sanrišio jis 
neturi su muzikos taisyklė
mis. Solo gi yra tam tikras 
muzikes arba dainos skyrius, 
sutaisytas vienos ypat -s atli
kimui. Jeigu du vaikučiai 
griežė, tai jau buvo duetas.

— Gerai, vaike. Dabar ži
nosiu. Po seimo da vis galva 
kvaišta ir be tavo pagelbos 
negalėjęs bučiau suprasti.

— Argi teip jau pavargai 
ant seimo?

Kur čia nepavargsi. Net 
ausis skauda. Visą savaitę 
sėdėt ir klausytis, kaip tai 
vienas, tai kitas rėkia — tai 
tai ne juokas.

— Vienok nebi joj ei į seimą 
eiti?

— Į tautiškus seimus aš 
mėgstu lankytis. Tikėjaus 
ką-nors gerą išgirsti, bet ne 
visai mano noras išsipildė. 
Seimiečiai persiskyrė į dvi 
priešingas dalis. Mat susi va
žiavo daug įvairių vertelgų- 
politikierių, kurie atsivežė su 
savim net po kelias moteris. 
Ir žinoma, tosios balsavo teip, 
kaip politikieriai liepė.

— Ar ir jos delegatėmis 
buvo?

— Teip. Bet juk tu pats ži
nai, kad daugelio moterų 
protas aptemdytas... kaip 
tik pradės kalbėti kas iš de
legatų, priklausančių į socija
listų sąjun., tuoj jos ir rėkia: 
,,nereikia, nereikia! Socija- 
listas!” Buvo ir vyrų, kurie 
su neapykanta žiurėjo į soci- 
jalistus ir net užoipuldinėjo 
ant jų.

— Tėve, kaip tai galėjo bū
ti? Juk S.L.A. yra beparti- 
viškas:kaipo į pašelpinę drau
gystę, j JĮ gali priklausyti vi
sokių partijų žmonės ir net 
visai beparti viškiej i.

— Ne teip buvo, vaike. Ga
bus politikieriai patraukė į 
savo pusę visus tuos delega
tus, kurie bijo socijalistų ir 
nori paimti visą Susi vienyji- 
mą į savo rankas. Toji dele
gatų dalis visuose klausimuo
se balsavo teip, kaip 
jiolitikieriai.

— Kaip jie galėjo 
jų norus?

— Kur čia nežinos, 
viešą balsavimą. Kaip tik rei
kėjo balsuot kokiame svar
biame klausime, tai ne tik 
rankų pakėlimo neužteko, 
bet da pravardėmis šaukė ir 
klausinėjo, už katrą pusę bal-

geide

žinoti

Į ved e

užsirašyk, 
ir solo.

Mano straipsnio antgalvis 
perpintus. Neturiu užtekti
nai laiko, kad išgvildent kri
tikos reikšmę. Užsiganėdįsiu, 
kelius žodžius apie ją ištaręs.

Pas lietuvius įėjo į paprotį 
„sukritikuotus” dalykus at
mest. Kadangi visokie užma
nymai ir reikalų apkalbėji
mai pirmiausiai pateuka Į 
laikraščius, tai parankiausiai 
juos laikraščiuos ir kritikuot.

Bet su gailesčiu širdyj tu
rime pripažinti, kad Ameri
kos lietuviai kritikų kaip ir 
neturi. Tiesa, raudasi keletas 
šiokių-tokių polemistų ir tu
rinčių norą bent ką kritikuot. 
bet ar tai kritiškas jų smege
nų padėjimas, ar tai liogiškos 
žodžių prasmės stoka — pa
verčia juos į nešvarius kolio- 
tojus ypatų. Tokie „kritikai” 
ne ypatų nuomonės skaudžią
sias vietas muša, o bado pačią 
ypatą. Išeina, kad pirma ap 
šarvuok savo fizijonomiją, o 
paskui tik išdrįsk pasirodyt 
su nuomone.

Kada vietoj nuomonės ki
šama yra y pa ta, tad aš sakau, 
kad pas kritiką apsireiškė 
krizis prote, tik nesuprantu, 
kam subankrutijilsioms sme
genims duoda vietą laikraš
čiuos.

Ne tas kritikas gabus, ku
ris perkratinėja kitu paduo
tas nuomones, raštus, bet tas. 
kurs iš reališko gyvenimo ar 
ba mokslo surinko medegą ir 
prie pagelbos faktų, argumen
tų ir liogiškų išvadžiojimų 
sukritikavo ją. Tie, kas be- 
paliovos kabinėjasi prie kitu 
Į>agamintos mažiau ar dau
giau svarbios kritikos, yra 
panašus į šunelius, lojančius 
prieš slonį.

Tvirtas paž valgose rašejas. 
persitikrinęs kritikas arba 
šeip remtas žmogus i pana
šius koliotojus neatkreipia 
atvdos. Jeigu aš parašau ką. 
tai pas maue yra netiktai 
tamtikra tendencija, bet ir 
pažinimas aprašomojo daly
ko. Jeigu aš klystu, tai kriti
kas gali pertikriut mane ir 
kitus tiktai neabejotinais da- 
rodymais. Amerikos lietuvių 
,,kritikams” to nereikia. Pas- 
juos atrasi: „man rodos”, ..sa
kė”, „tikiuos”, „K. Marksas 
rašo”, „kunigas bažnyčioj sa
ke”, o aš pridursiu: teip 
davatkos dainavo. Ne, ponai 
„kritikai”, jus negalite kriti
kuot mus savo nuomonėmis ir 
kitų pasakymais, — męs rei
kalaujame darodymų! Jus 
teip manote, o męs kitaip, jus 
turite tokius persitikrinimus, 
o mes kitokius. Ginti savo 
straipsnius arba raštus nuo 
abejotinos jūsų ,,kritikos”ga
li tik intrigantas arba šeip 
silpnas, perdaug laiko turin
tis žmogutis.

Ne tas raštas arba nuo
monė liko sukritikuotas, kurį 
pasikėsinta kritikuot. apie 
kurį daug parašyta. Jeigu 
man sako kas. kad mano 
straipsniai kritikuojami, tai 
pirmiausiai atsižvelgiu į kri
tikos vertę: jeigu ji yra tik
ra kritika, aš bandysiu ant 
jos atsakyt, nes visuomet at
siras pas mane trumpas atsa
kymas, kuomi rėmiau aš sa
vo nuomones, jeigu gi matau 
tuščią šokinėjimą apie mano 
nuomonę, aš tyliu, nes žinau, 
kad ji sveika, nesukritikuota, 
kiek ten apie ją kas nekalbė
tų, nerašytų.

Pas lietuvius teip jau yra. 
kad kas paskutinis parašė 
tas 
juokingesnio 
Negalintis 
nuveikti i 
daug laiko, beabejonės, para
šys paskutinis, nes jis vis 

kol negaus pakalbėt

sukritikavo. Nieko 
negali būti, 

i nieko kiltesnio 
ir turintis už tat

Apie dekliamavi* 
mą.s

Pas lietuvius Įėjo i paprotį 
prie prakalbų, koncertų, te
atrui irt.t. pridurti dekliama- 
< ■ a - Pa i tinas daiktas. Tik
tai kaip žmogus pradeda ką- 
u< r> veikti, tuojau ir klaidos 
apsireiškia. Jų neišvengsime, 
jeigu yra reikalas ką-nors 
veikti, vienok pat irimas mo
kina: pastebėję šiokias ar to
kias ydas savo ar kitų dar
buose, turime stengtis praša
linti jas.

Man teko pastebėt, kad be
veik visur Įvairias eiles dek- 
liamuoja maži vaikai. Kabiau 
ap.-išviettįsieji tėvai išmokina 
5 C» metų mergaites arba vai
ki imlius net tokias ilgas ei
les, kaip .. Kas auksą žemėj 
rauda' ir kitas. Supraskite, 
ka i ma as vaikutis turi pails- 

;. K<d j 's perskaitys. Pagir
sime tėvus už lavinimą vai
ku. tiktai lavinimas turi eiti 
lai i stoikai, normališkai, be 

rkaus užsipuolimo ant 
■suu. Jauniems vaikams 

i.a’i tinka mokintis truin- 
: eilutes?, jiems supranta- 

ir Jų amžiui atsakančias. 
a< pasisteug'

siu-1 
la' -i 
pas 
mas
Si r ■ į i-akymą
siu paaiškint.

N egana \ ra
• es lyginai po
mūvimas turi s.

perskaityti ei- 
terjus: deklia- 
avyj muzika ir 

retoriką. be kurių geriausia 
eilių turinys liekasi nuobo
džiu. monotonišku. Neužten
ka išsimokinti žodžius,bet rei
kia ’ ažinti tų eilių skambė

tą, kurias ketini deklia- 
uūi. reikia suprasti jų reiš- 
ną, turinį, 
r pakelti bal 

kur kalbėti 
iškilmingai.
kerštingai

kad žinotum, 
-ą. kur nuleis- 

graudingai, 
kur liuk- 

ir t.t. Dek-

kau, kad vaikai negali de
kliamuoti, anaiptol, bet no
riu atkreipti atydą, kad jų 
dekliamavimui būtų paveda
mos lengvo, tinkančio jų am
žiui, jų protavimui ir jaus
mams turinio eiles. Kada dek- 
liamuojamuos eilės bus, jei
gu teip galima išsireikšt, pro- 
porcijonališkos dekliamato- 
riui, tuomet dekliamavimas 
išeis naturališkas, patrau
kiantis. Pas vaikus yra savo
tiška filozofija. savotiškos 
pažiūros, pastangos — prie to 
turi būt pritaikytos ir jų dek- 
liamacijos. Jeigu panašių ei
lių stoka, tai čia jau kitas 
klausimas, kuris išsiris tik 
tuomet, kada jų bus užtekti
nai.
Dekliamatorius neturi grieb

tis už tokių eilių, prie kurių v neužteks jam energijos. Čia 
reikia suprasti dekliamavimo 
toną ir eilių ilgumą. Teipgi 
nereikia griebtis su didele 
energija dekliamavime tų ei
lių, kurios jos nereikalauja. 
Balsas ir ypata būtinai turi 
taikytis prie sakomų žodžių 
liogikos, žinoma,neužmirštant 
ir muzikos.

Dėlko-tai suaugusieji šali
nasi nuo dekliamavimo. Te
kis apsireiškimas labai negeis- 
stinas. Tie, kas gali labiau 
atsakyt ištobulinime dailus, •T
paveda ją vaikams. Reikalin
ga mums ir vaikus mokinti 
dailos, bet kam šalintis pa
tiems? Daugelis musų, tei
sybę pasakysiu, nemoka dek
liamuoti ir nesistengia mo
kintis. Tiesa, kad vaikai ap
lenkė šitame dalyke suaugu
sius, nors jiems sunku pas ne
mokančius mokintis. Turbūt 
todėl teipgausingai ploja del
nais publika vaikams—deklia- 
oratoriams.

A. A n tono v.

i

m v
j. r. 
n. I ;

ku
ti,
kur 
sr. ■ ai.
liamatorius privalo pervirinti 
«-iks savo jausmuose, kad jos 
skambėtų ne tiktai iš jo lu
pų.. bet iš jo krutinės, kad 
kiekvienas žodis ir garsas bu
tų surišti su jo kimu. Pakly
dimų dekliamavime būti ne
gali, nes tuomet tuoj matysis, 
ka<i tik jo lupos kalba, kad 
jos mechaniškai įkaltos į jo 
galvą.

Apie sinktaksio ženklus ir 
pauzas (sustojimus) nė nekal
bėsiu, nes be jų pažinimo ar
ba bent atsiminimo vargiai 
kas gali dekliamuoti, o jei 
dekliamuoja, tai vargiai tai 
galima pavadinti dekliamavi- O x
mu.
Ne kiekvienas gali būtidek- 

liamatorium, kaip ne kiek
vienas gali būti muzikantu, 
dainininku, oratorium ir t. t. 
Dekliamatorius turi būt ap
dovanotas švelniu, lipšniu 
bals •», turi mokėt permainyt 
tą balsą ( kur reikia,kalbėt se
nio tonu, arba moteries, arba 
vyro, arba vaiko ir t. t.) Jis ' 
turi būti nuodalies ir artis-Į 
tas: pritaikymas prie tariamų 
žodžių minos, manėrių būti 
nai yra reikalingas.

I

Valkata.

Užvertė valkata galvą augš
tyn, ten pamatė tyrą mėlyną 
dangų, apsėtą nežinomos ran
kos dailiomis žvaigždutėmis. 
Tiesiog ties jo akimis sping
sėjo daili balta žvaigždute. 
Jos šviesa krutėjo-mirgėjo, 
rodos, džiaugės ji, kad gali 
žiūrėt nuo tos augštumos ant 
„ašarų pakolnės”. Stebuklin
gas gražumas dangaus teip ir 
traukė, viliojo valkatą pakilt 
augštyn ir lėkt, lėkt ten ant 
debesių. Ir čia jo prote ge
ma klausimas apie milžiniš- 
kumą erdvės ir begalinį ilgu
mą amžinybės. Ir norisi jam 
kilt aukštyn ir apžvelgt visą 
pasaulę. O ta dangiška gro
žybė su tomis auksinėmis ir 
sidabrinėmis žvaigždutėmis 
neliauja viliojus! Akis jo 
pradeda merktis. Jam atro
do, kad tas visas spingsėji- 

• mas ir mirgėjimas susiliejo 
i vieną daiktą ir tas žibintu- 
vas ridinėjasi erdve. Štai 
jam visai pasidarė šilta, sma
gu, visas kūnas sujudo ir jau
čia, kaip su tuo rituliu kįla 
augštyn... o visam teip sal
du smagu... ir lekia, lekia 
jisberybine erdve ir kįla aug
štyn. ..

Abi ranki nuleido, nusviro 
nuo kelmo, išvertė beprotiš
kai akis ir sustingo...

Išauš rytas, ateis diena. 
Užtiks sušalusį valkatą žmo
nės ir pradės rūpintis apie jo 
sušalusį kūną. Pirmiausiai 
apžiūrės, kokio tikėjimo, ar 
turi ženklus krikščionybės, ar 
galima laidot ant kapinių, 
nešt į bažnyčią, kad kunigas 
atskaitytų maldas. Neapsieis 
ir be policijos: apžiūrės, ar 
turi pasportą, kur augo, kur 
gimė, kuom užsiėmė... ir ko
dėl pasimirė; pakvies gydyto
ją, kuris padarys operaciją. 
Bet valkatos sušalusiam kū
nui bus vistiek: jis nieko, ne
jaus, tik beprotiškai išvers
tomis akimis žiūrės į augšty- 
bes.

nigų pasielgimai liko U-:ška 
kurio užginčyt niekas neg. 
todėl apie tokius dalykus rei
kia kuoinažiausiai rašyt, o 
jei rašyt, tai vengti atkarto
jimų.

Nebuvus tame ar kitame 
mieste beveik galima parašyt 
iš jo koresi>ondenciją. Štai 
ji: — darbai pas mus eina vi
dutiniškai. Lietuvių pusėti
nas būrelis. Visi jie girtuok
liauja. Laikraščių beveik nie
kas neskaito. Yra čia šven
to Povilo draugystė ir t. t. 
Da retkarčiais pranešama, kad 
atsibuvo prakalbos, sulošė 
teatrą ar kitą ką padarė.

Korespondencijose turi būt 
šis-tas naujo, tikras atsitiki
mo aprašymas. Jose reikia 
vengti pamokslų ir išvadžio
jimų, kurie tinka straips
niams, o ne korespondenci
joms. Pastarosios turi būti 
trumpos, teisingos, faktais 
paremtos.

Tikimės, kad ateityj mųsų 
korespondentai tokias žinias 
paduos.

Bediticija.

KORESPONDENCIJOS

Naktis. Vėjas kaukia pašė
lusiai, nešdamas su savim 
mangulius sniego. Girioj me
džių šakos šlama gązdinančiu 
balsu ir poška nuo šalčio. Vi
sa gamta paskendus tamsu
me. Medžių tankumyne lė
tais žingsniais, svyruodamas, 
eina valkata. Paėjęs keletą 
žingsnių apsidairo, ar nema
tyt kur žiburio, pastogės, kur 
galėtų ko nors pasigamyt ir 
sušildyt savo sušalusius są
narius. Veltui... visur tam
sa. Tik vėjas cypia pro ausis 
ir šaltas sniegas lipina akis, j 
Nematydamas kur eit,tankiai 
atsimuša į medį: pasisuks į šo
ną ir vėl traukia ir iriasi to 
lyn. Kojos klymsta iki ke
lių į baltą purų sniegą. 
„Brrr... kaip šalta!’’— pasi
purtė valkata ir vėl keliauja 
tolyn. Kojos pradeda ilst.

' Pastovi truputį ir vėl eina to
lyn, kad neužpustytų snie
gas.

Oras pradėjo šiek-tiek blai- 
Vėjas tyksta. Iš tam-

J. Beširdis.
Maskva, 10.iv.09.

Korespondentu atydai.

i 
j

j vytis.
Ar galima visko to reika- gumos medžiai pasirodė, yt 

lauti nuo 6-7 metų kūdikio? k ud lotos baltos meškos. Ry- 
Jeigu galima, 
dekliamavimo tokių eilių, ko
kios šiandien jiems paveda
mos.

jums atrodo, kada iš
ėjęs vaikutis kalba apie bom
bas, apie tėvynes meilę, kovą 
su aplenkintojais, arba giria 
tą ar kitą tikėjimą? Jirk aiš
kiai matos, kad jis visko to 
nesupranta, nejaučia, 
žįsta net, ką reiškia iš 
pų skambanti žodžiai, 
kilčiausia mintis būtų 
kiama jo dekliainuojamose 
eilėse, vienok ji tankiausiai 
dingsta neatsakančiame per
statyme, ir klausytojai, kaip 
man ne sykį teko patėmyt, 
neretai juokiasi. Juokiasi jie 
ne iš eilių turinio, kuris tan
kiai būna graudingas, bet iš 

; sanrišio tarp turinio ir ypa- 
jtos. jį j»erstačiusios. Nesa-

tai tik ne prie į tuos ant tamsaus dangaus su- _ - - — - — I
[žibo kelios blizgančios žvaigž
dutės. Išbalę skysti debesys 
greitai plaukia dangumi. 
Žvaigždutės pasirodo kaip per 
rūką ir vėl skęsta debesyse. 
Sniegas mažta, tik pažeme 
rūksta, tartum dūmas. Girioj 
tarpe medžių suneštos baisiai 
didelės pusnis, tarytum dide
li stebuklingi rūmai. Valka
ta vos-ne- vos žingsniuoja to
lyn, jo spėkos mažta. Ką tik 
stengiaištraukt kojas iš snie- 
go. Štai jis priėjo kelmą. 
„Ech, sunkus valkatos gyve
nimas”, — pratarė jis ir atsi
sėdo. Apsidairė, ar nematyt 
kur nors arti gyventojų, bet 
veltui: jo žvilgis nieko nepatė- 
myjo, apart baltumos ir me
džių, kurie ramiai tarp savęs 
šnabždėjo, rodos, kalbėdami 
apie ką-tik praėjusią audrą.

nepa- 
jo lu-

Nors 
išreiš-

Net nusibodo. Neapsako
mas monotoniškumas. Kores
pondencija, kurioj nerašoma 
apie vietinių to ar kito mies
to gyventojų girtuokliavimą, 
liko naujiena, beveik negir
dėta naujiena. Kiekvienas 
korespondentas mano, kad 
tik jo mieste teip išsiplėtojus 
girtybė ir kiekvienas parašo 
kelis puslapius apie tat. Į 
redakciją ateina glėbiai kores- 
pondencijų, ir toji turi progą 
patėmyt, kad beveik nėra 
miesto ir miestelio, kur ypač 
lietuviai nesvaigintų savo 
proto alkoholiu. Jeigu nėra 
karčemų, tai, kaip daugelis 
korespondentų praneša, 
ten beveik kiekvienas namas 
pavirsta į karčemą.

Jeigu jau girtybė ima vir- 
Įšų, tai yra jeigu labiau išsi
plėtojus už blaivybę, tai bus 
naujiena, jeigu koresponden
tas praneš, kad ten ir 
ten žmonės negirtuokliau
ja. Ir meldžiame gerbiamų
jų korespondentų atkreipti į 
tai atydą.

Tokis korespondentų pasi
elgimas atneš daug naudos: 
nereikės jiems gaišinti laiko, 
kad pa rašyti visą girtuoklių 
istoriją, redakcija nebus ap
sunkinta skaitymu vienodų 
korespondencijų, iš kurių tik 
dvidešimta dėl vienodumo ga
li patekti į laikraštį, skaity
tojas nebus varginamas vieno
domis korespondencijomis. 
Tiktai nepaprasti atsitikimai 
iš girtybės gali būti aprašo 
mi ir talpinami laikraštyj.

Kitas dalykas. Pastarųjų 
metų bėgyj parapijonys pra
deda peštis su kunigais ir 
apie tat rašoma labai tankiai 
it daug. Girtybė ir negeri ku-

I

Waterbury, Conn.
Musų mieste 26 d. gegužės 

vietinis klebonas parengė pra
kalbas: nors žmonių buvo ne
daug — apie 50 ypatų ir mer
gaičių apie I5, bet Įžangai 
esant po 10 c. vis susirinko. 
Oratorius buvo parkviestas 
net iš Philadelphijos kun. A. 
Milukas. Jis, išėjęs ant pa
grindų, pirmiausiai klausė 
publikos, iš kokios statinės 
ekzaminų pradėti jam kalbėt? 
Vienas iš publikos patarė 
kalbėt apie S.L.R.K.A. Ora
torius atsakė, kad nesą reika- 
lo, nes susivienyjime esą 
net nemažai laisvamanių, 
šliuptarnių, socijalistų ir t.t. 
„Velyk pasikalbėsime teip 
apie ką”. Maža mergaitė at
sakė: „teįp!” Oratorius ant 
to: ,,ką tu žinai? Nuo daug- 
žinystės dantys iškirmija...” 
Po tokių derybų pradėjo: 
„VVaterburio lietuvių apšvie
timas vien-tik semiamas iš 
stiklinės bačkos; jie vardan 
„Šviesos’’ atsiskyrę, už kal
bėtojus kviečia kokius-ten 
bomus, kurie nekartą sako: 
kukužė, kukužė!” Lietuvių 
gabumas esąs užmuštas vien 
tik mėsos valgymu; liepė jis 
valgyti cibulius ir makaro
nus, teip kaip žydai, būdami 
Egypte, valgė cibulius ir bu
vo drūti. Laikraščių kores
pondentai esą ėda mėsą ir ge
ria alų, o paėmę plunksną ka
riauja prieš kunigus. „Protes- 
tuokit! Ūžtarkit! Jus matot, 
kad kunigams reikia discipli
nos, disciplinos ir discipli
nos!.. .Senovės laikuose ka
riavo su kirvukais,o šiandien 
kariauja su plunksna. Šliup- 
tarniai... Disciplinos! Neuž
ilgo męs neteksime žydų, — 
juos visus išvarys į Mesopa- 
tamijos žemę; ten reikia tik 
2 mil. dolerių ant pagerinimo 
tos šalies. Žydai, išeidami, iš- 
sivešią ir cicilikus. Slienan- 
doah’io lietuviai ir abelnai vi
sos Pennsylvanijos vagia bak- 
siukus ir bėga į kitus mies
tus, o labiausiai Į Waterbu- 
ry. Mahanoy’uj budavojo 
mokslainę, fundamentą pa
dėjo — nuliejo iš alaus, už 
tat bokštas sugriuvo ir vieną 
ypatą vos neužmušė. Ei, ar 
žinote! Waterbury’o kalėji
me šliuptarnių kunigužis ėmė 
popieras, todėl jo pasekėjai 
ir dabar ne vienas gauna tą 
malonę..

Ir visą vakarą užėmė tais 
plepalais, kuo žmonės, net 
daugelis moterų, pasipiktino 
ir apgailestavo užmokėto de
šimtuko.

Matomai, kun. A. Milukui 
labai įsipyko mėsa, — todėl 

(Tąsa ant 3 skil. 3 pusi.)
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New Yorko bedievybe.
(Užbaiga.)

----- o------
Kitas sako: „Reikia mest Į Salį mintis, buk 
užtenka turėti žmones bažnyčios sienose ir 
mokyti juos doktrinos. Keikia daryti ką 
nors kitą”. Tokiu budu Rainsford epis
kopai^ bažnyčioj, o J udson baptistų užve
dė stoliorių dirbtuves, gimnastikas, mau
dynes, suėjimo kambarius. Kun. Worces- 
ter Bostone užvedė gydymą ligonių. O 
bažnyčioj Ascension socijalistas Irvine kas 
nedėldienis sako pamokslą, o vakare eina 
diskusijos. Kitos bažnyčios prasimano 
įvairius kitokius patraukimus. Visos 
jos pripažįsta, kad atsitolino nuo žmonių, 
kad reikia prie jų grįžti, ir bando tą viso
kiais budais. Bet kame gi bažnyčios klai
da?

Arcivyskupas Cauterbury neseniai sa
kė jis dirbąs 17 valandų į parą ir neturįs 
laiko pamąstyt apie bedarbes klausimą. 
Ant to jam atsakė Keir Hardie: ,,Tikyba, 
kuri reikalauja septyniolikos valandų į 
parą organizacijos darbui ir nepalieka nie
ko minčiai apie išbadėjusius ir nuskuru
sius vyrus, moteris ir vaikus, tokia tikyba 
neturi nieko pasakyti šiam amžiui”. Padė
jimas bažnyčios yra toks: daugelis turtin
gų priguli prie bažnyčios, didžiuma netur- 
čių laikosi šalyje. Bažnyčios jaučia, kad 
kokiu norint budu jos turi grįžti prie žmo
nių, bet tuom syk tik žaidžia: duoda žmo
nėms gimnastikas ir kliubus, kada jie ne- 
tur ką valgyt, gyvena purvinose grįčiose. 
Jie stebiasi,kodėl visi jų pagaminti rerivals 
nepatraukia žmonių. Stabdo teatrus,tuom- 
tarpu kada šimtai tūkstančių moterų ir 
vaikų New Yorke yra išsigimę aut kūno 
ir dvasios dėlei nežmoniško išnaudojimo— 
perdaug darbo, permažai užmokesčio, pur
vinų namų, stokos pasilinksminimo. Su
šelpia pavargusį kūdikį, bet neatkreipia 
atydos ant priežasties pavargimo. Jie ne
mato visuomeniškos neteisybės, jie netur 
ką pasakyti žmonėms. ,,Pasaulė, — sako 
kun. Cochran,— nebus užganėdinta iš mū
sų tikėjimiškų profesijų, pakolei męs ne
atkreipsime atydos į priežastį skurdo ir li
gos su tuom pat entuzijazmu, kaip kad 
šiandien męs bandom palengvinti simpto
mus”.

Apgavingos gyduoles.
—:-------

Pirm trejatos metų reporteris Samuel 
Hopkins Adams užsiėmė ištyrimu apgavi n- 
gų daktarų ir gyduolių. Neprošalį bus 
paduoti ir lietuvių žiniai keletą bent fak- Į 
tų iš to tyrinėjimo.

Pagal jo apskaitymą, Amerika išlei
džia per metus 75 milijonus dolerių pirki
mui patentuotų gyduolių. Iš jų didžiau
sia dalis priguli alkoholiui, toliaus eina 
morphinąs, cocainas, įvairus vaistai nuo 
galvos skaudėjimo, kurie silpnina širdį ir 
sugadina kraują, likusi dalis susideda iš 
tyro vandenėlio, sumaišyto su grynu melu. 
Visi patentuoti vaistai gali būti padalyti į 
du skyrių: vieni susideda iš nekenksmin- • 
gos apgavystės,kiti iš pavojingų gyduolių. Į 
Acentanilidas, paveizdon, sumažina galvos 
skaudėjimą, bet tankiai vartojamas paveik
sle miltelių nuo galvos skaudėjimo (heada- 
che powders), jis sugadina kraują ir ap- 
silpnina širdį, pripratina žmones tolydžio 
jį vartoti, teip kad galiop žmogus negal 
be jo apsieiti. Cocainas ir opium apstab- 
do skausmą, bet yra labai pavojingi vais
tai, jeigu juos pavesti ligoniui, ypatingai 
kada jie randasi įvairiose kosulio gyduo
lėse, syrupuose, balzamuose, kataro milte
liuose. Tas pats su alkoholiu. Kaipo vais 
tas jis gali būti kartais vartojamas su pasi
sekimu. bet vartojamas tolydžio turi bai
sias pasekmes, ypatingai, kada paslėptas 
I»tentuotose gyduolėse būna vartojamas 
moterų ir kūdikių. Geriaus jau vartoti tik
rą degtinę, negu visokius „biterius”, ,,sar- 
saparillas”, kurie sukelia vartotojų entuzi- 
jazmą su alkoholiu. Nė viena iš tų gy
duolių neišgydo, bet daugelis, kurie jas 
vartoja, pagyja, nežiūrint į jų vartojimą. 
Tie laimingi atsitikimai ir būna paskui 
garsinami laikraščiuose. Nelaimingų nieks 
neišgirsta, ir kaip išgirs, jeigu laikraščiai 
apie tai tyli. O kaip jie netylės, jeigu jie 
gyvena iš tų apgavingu garsinimų? Iš to
kios pusės žiūrint visi pasigyrimai apgavi
kų, kaip lygiai padėkavonės laiškai nieką 
neturėtų pertikrinti. Bet tamsus žmone
lės, skaitydami juos, mano, kad tie garsi
nami išgydymai yra tikri ir tokiu budu 
įtiki į Peruną, o paragavę pamėgsta alko
holį joje, kaip kad daugelis pamėgsta jį 
degtinėj. Tokiose ligose, iš kurių žmogus 
pats pasitaiso, nedaug skriaudos yra pada
ryta: žmogus tik paledžia savo pinigus. 
Bet tokiose, kaip inkstų ligose, džiovoj pri

skubina galą ir niekad negalima jiems už
mesti užmušėjystę: vis vien žmogus turi 
mirti. Laikraščiai yra sandarbininkais to
kių fakirų. Jie netik ką garsina už pini
gus, užslepia mirtis nuo patentuotų gyduo
lių, bet da apart to viso veda agitaciją prie
šai išleidimą įstatymų, apsunkinančių par- 
davima pateutuotų gyduolių. Cheney — 
katarro gyduolių pardavėjas išrado pasek
mingą būdą pamauti laikraščius. Jis įvedė 
į kontraktą tokius žodžius, kad visas kont
raktas eina ant niek, jeigu bus išleistos 
priešingos jo gyduolėms tiesos. Legisla- 
turoje buvo įnešta užmanymas, kad išdir
bėjai patentuotų gyduolių arba nostrumų 
garsintų formulą aut viršaus, iš ko suside
da, arba kitur reikalavo, kad būtų paminė
ta, kiek yra tose gyduolėse pavojingų vais
tų. Cheney tuojaus parašė visiems laik
raščiams, kurie turėjo jo apgarsinimus,kad 
dabotų legislaturą, nes kitaip kontraktas 
pasiliks be vertės. Ir laikraščiai dirba, iš 
kailio neriasi, kad tik tik itik- 

i ti savo kostumieriams. Ir da pats 
parūpina padėkavonės arba paliudyjimus. 
Žmonės, kurie davė parašus po paliudyji- 
mais, vieni pripažino, kad jie minėtų gy
duolių nė matyt nematė, nė ragauti nera
gavo, jie pasirašė dėlto, kad figūruoti laik
raščiuose, kaipo pažymus ukėsai. Treti yra 
specijalistai, kurių vardai patenka po viso
kioms apgaviugoms gyduolėms. Žinoma, 
pasekminga kova gali būti vedama tik ta
da, jeigu plačios žmonijos minios supras 
pavojų.

Priežastis tų visų apgavysčių, kaip ir 
maisto klastavimo, yra privatiška nuosa
vybė su jos pelno sistema. Užduotis žmo
gaus yra padaryti pinigą, o kokiu keliu— 
tas neturi svarbos, kad ir reiktų pražudy
ti žmonių gyvastis. Legislatura visai ne
turi galybės tame klausime. Visi įstatymai 
sutinka opoziciją, kurios vertę galima skai
tyti ant 250 milijonų dolerių. Tie milijo
nai kontroliuoja laikraščius, o laikraščiai 
legislaturą. o legislatura atstovauja irgi ka
pitalo reikalus, ne žmonių. Krasa daugiau
siai tame galėtų padaryti, uždrausdama 
siuntinėjimą apgavingu garsinimų, bet iki 
šioliai, galima sakyti, nieko nepadarė, iš
skiriant tiktai, kad uždraudė siuntinėti 
apgarsinimus apie nustotą vyriškumą. 
Sveikatos užveizdos darbuojasi praplatini
mui žinios apie tas apgavystes, bet aky- 
vaizdoje tokio galingo biznio pakolei labai 
mažai yra atsiekę. F. M.
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jis persergsti vienus nuo deš
rų, kitus nuo mėsos. Męs, ku
rie jo klausome, 
bulius, cibulius 
nūs...

valgykim ci-
ir makaro-

Malina.

Pavasario rytas.
Yt jurės-marios be krašto, be galo 
Ūkanos guli ant pievų aplinkui, 
Dangumi debesis sklypas po sklypo 
Irias, banguoja visi rytų linkui. 
Klausau su atyda. Balsas^gegutės 
Krūmuos toli-kur-toli praskambėjo. 
Vėl tyku. Ratas raudonas saulutės 
Tarp šakų medžių šviesiai sužibėjo. 
Vyturių choras iškilęs padangėn 
Dainą rytinę tekėjimui saulės 
Skambina, sielai praverdamas laimėn 
Duris, kur nyksta tas vargas pasaulės, 
Kur vien ramybe graži viešpatauja, 
Kur niekas nerauda ir nedejuoja.

V. Suširdes.

Pragare.
Šešėliai, šešėliai, šešėliai, 
Čion dvasios nerasi gyvos, 
Visi: dideli ir mažyčiai 
Nieks savo neturi galvos. 
Daugiausiai vis galvos vienokios: 
Tos formos pačios ir spalvos, 
Bet randas kai-kur ir kitokios, 
O tai ir visai be galvos.... 
Daugiausiai vis galvos vienokios 
Tamsoj tos pasriuvę kraujuos; 
Bet randas kai- kur ir kitokios, 
Tos dvasią gaivina šviesoj .... 
Šešėliai, ką šviesą atskirti 
Negali gerai nuo tamsos,
Ką blaškos nelaimės prispirti — 
Tai tie, tai visai be galvos.

V. Suširdis.

Ant ežero kranto.
Ant ežero kranto, kur karklai siūbuoja, 
Kur čiulba lakštingala, lelijos linguoja 
Ir straksi ožiukas, anksti ten kas rytą 
Galvijus ganydama vaikėzas mažiukas, 
Pasiėmęs birbynę, draugų padarytą, 
Į ežerą žiūrint, ar neina luotukas, 
Užbirbindavo dainą visa krutinę, 
Kad net lankos skambėdavo.Balsas gražus 
Iš mažos birbynaitės, užgimęs jausme, 
Vis liuliuodams.plaukdams lankė namus. 
Taip grieždavo mažas vaikėzas, kol saule 
Rytuose, gražiai nusiprausus, tekėjo, 
Ir klausė jo žmonės, galvijai, mergelė, 
Kuri jį karštai jau už tai numylėjo.

V. Susirdis.

Easton,
23 geg. d. 42 kuopa L.S.S. 

parengė prakalbas. Vietiniai 
lietuviai neblogiausiai prijau
čia socijalistams: prisirinko 
gana skaitlingai žmonių, ku
rie su užsigauėdiuimu, geroj 
tvarkoj laikėsi salėj. 
Ant kalbėtojo klausimų pub
lika noriai atsakinėjo ir davė 
klausimus jam. Kalbėjo F. J. 
Bagočius. Tvarkdariu buvo 
F. Laurynaitis. Z Staukiutė 
padekliamavo eilutes. Po jos 
kalbėjo Bagočius dviejuose 
atvejuose: pirmoj kalboj aiš
kino darbininkų ekonomišką 
padėjimą, o po pertraukai — 
kokią tvarką sccijalistai nori 
įvykdint. Ant pabaigos 
iš publikos uždavinėjo klau- 
mus, kas liudyjo, kad publi
ka interesuojasi prakalbomis. 
Ant galo dekliamavo eiles A. 
Meškauskas. Aukii surinkta 
apie 6 dol. Tuom susirinki
mas ir užsibaigė.

Da turiu priminti apie tū
lus mus lietuvius. Pereitais 
metais priėmus gerų katalikų 
prisiplakė kun. Milukas. Jis 
užmanė statyt bažnyčią, t vert 
parapiją irt t., o pirm visoko 
rinko pinigus, teip kad iš- 
gramdė nuo mus gerų kata
likų apie 200 dolerių. T uos 
pinigus surinko jau ne šį
met, bet męs dabar jų pasi
gendame ir jokių budu nega
lime niekur matyt Miluko: 
dabar jau jis neatvažiuo
ja pas mus, o musų pasiųstus 
žmones su juo pasikalbėt—ne
priima, sako, kad kunigėlio 
nėra namie. Tai tokia tei
sybė pas mus kunigėlius! Už 
tokį suktumą žmonės labai 
neužganėdinti.

B iaukšlata isis.

Pa.

Ii. Svki atneše krikštiti 
mažą vaiką: kunigas nekrikš
tijo, mat ueturįs laiko, patys 
girdi, galite pakrikštiti. Ge
ras pavizdys. Kitas buvo su
derėjęs su kunigu palaidoti 
numirėlį su visomis bažnyti
nėmis apeigomis. Kada atli- 
dėjo į bažnyčią, rado jos du- 

Žmogutis nu-i 
ir klausia. 0 ne apie ateitį, turime pripa

žinti, kad jo kalba buvo ne- 
Po jo labai trumpai 

iš Cbi-

Lawrence, Mass.
6 birž. d. atsibuvo „Tėv.j 

Myl. Draugystės” prakalbos- 
Balevičius iš Chicagos kalbė
jo apie apšvietos galybę ir 
įeikaliugumą lietuviams pa
kilti ant augštesnio laipsnio. 
Atmetus buržuaziškas ten
dencijas ir imant į atydą, kad 
jis kalbėjo tik apie šiandien,ris uždarytas, 

bego pas kunigą 
kas yra, kad duris uždarytos? 
Kunigas mat sustreikavo: su- bloga, 
siprato perpigiai apsiėmęs tą kalbėjo Damijonaitis 
darbą atlikti ir reikalavo SSk-agos. Jis ragino, kad ne tik- 
daugiau. Geras streikas: du-j tai vyrai, bet ir moteris lau- 
rįs bažnyčios stovi uždarytos kytų susirinkimus ir griebtų- 
dešimts minutų, vežimai lau
kia, reikia katalikiškai palai
doti — žmogelis apsiėmė už
mokėt.
(nors ne visi), keikia, 
žmonės bedieviais tampa, 
eina į bažnyčią, pinigų 
duoda, o čia ar reikia da 

1 dėsnio a pi upinio?. Sykį 
nigas pasakė per pamokslą: pabaigos visai policmaniškai: 

i „Niekas nežino, kur Dievas teršė ir koliojo lietuvių soči- 
įyra”. r
dė, kad žmogus, nebuvęs di- kaitusi paniekiuo visus. Kai- 
deliam mieste, negali žinoti, po policmanui dovanotina: 
kiek gyventojų jame yra, teip juk jje tankiai net lazdomis 
ir Dievo niekas nežino, kur | gocijjjįstus muša, o ponas J. 
jis randasi, nes niekas neina- Arlauskas tik žodžiais. Visgi 
tė. Ar tai reikia geriaus pa-Į jis inteligentiškesnis už tu- 
sakyti? Girdi, mena, 
teip ir teip buvo. Ot, 
Franeuzijoj buvo i 
cijairapieją randame kny- ineta pusėtinai. Šiame atvė- 
gose parašytą. Teip, girdi, juj visose salės dalyse girdė-1 
su viskuom bus, Mat kuni- jOg murmėjimas ir aukų su-; 
gelis norėjo pasakyti, kad rinkta tik 4 doleriai su cen- 
šiaudien ir mažai mokytas tais. Matyt, kad kas nors ' 
žmogus paima knygą ar laik- žmonėms nepatiko, 
rasti, randa žmonių suskait- 
liavimą, žino, kiek tam ar ki
tam mieste randasi gyvento
jų, o apie Dievą negali nei j

j?

si prie mokslo. Keli jo žo
džiai. bet svarbus ir teisingi. 
Nors jis būtų ir priešingas 
mums patinkamai partijai, 
betjeigu kalba teisybę, męs ją 

Galų gale iš-

Vis musų kunigai
kad
no- pripažįstame.
no- ėjo specijališkas policmanas
di- J. Arlauskas. Iš pradžios jis 

ku- kalbėjo žmoniškai, bet antI

Parodymui to prive- jaiistus, už vieną-kitą praši-!

kad įus>
esą,

revoliu- met laikosi tyliai ir aukų su
Publika Lawrence visuo-

Lavrrence'o tautietis.

Gardner, Mass.
Šitas miestelis nedidelis,bet

pats kunigėlis pasakyti, kur gamtos papuoštas, oras labai
jisai randasi.

Laisvas Lietuvys.

Worcester, Mass.
Čia susitvėrė neprigulmin- 

ga parapija. Leidimas išim
tas ant lietuvių „visų šventų
jų katalikiškos bažnyčios” 
vardo. Ketinama statyt savo 
bažnyčią ir parsikviest nepri- 
gulmingą kunigą. Senas pa- 
rapijonas No. 19 ,,Kataliko” 
šmeižia kunigą Mickevičių ir 
sako, kad jis išrinkęs į para
pijos komitetą visus socijalis- 
tus. Aš pažįstu visus komite
to narius ir žinau, kad ne 
vienas jų prie socijalistų ne
priklauso.

Worcesteryj yra 4 pašelpi-j 
nes lietuvių draugystės, skait
lingos savo nariais. Tris jų

sveikas, gyvenimas linksmas. 
Yra pusėtinai ir lietuvių.

29 geg. d. L.S.S. 89 kuopa 
parengė prakalbas ir šokius. 
Publikos buvo nedaug. Kal
bėjo J. Ivonaitis, F. Kučin
skas ir M. Stakėnas. Visi aiš
kino socijalizmą ir skurdų 
darbininkų padėjimą.

Publika nepratus prie pra
kalbų: paskutiniam kalbėto
jui bekalbant pradėjo nerim
ti ir jis greitai užbaigė.
Laikas būtų gardneriečiams 

griebtis prie apšvietos. Čia 
randasi kelios ypatos, kurios 
galėtų šitą paaiškint, bet 
tamsunai persekioja jas.

Balandėlis.

i

Skaitytojų atydai
Meldžiame visų gerbiamų-

susivienyjo, tik Švento Jurgio j|} ..Keleivio„ 8kaitytojų, ku'-

O_

Springfield, III.
Darbai po senovei blogai 

eina: iš kitur pribuvusiems 
darbo negalima gauti, nes ke
turios anglių kasyklos stovi 
ir nežinia, kada pradės dirb
ti. Žmoneliai, netekę darbo, 
nusiminė. Lietuviai savo 
papročių nepameta. Neseniai 
buvo vieno gero kataliko
krikštynos. Žinoma, prie
krikšto būna gėrimų, o prie 
gėrimų tai ir visokiiį atsitiki
mų. Dvi moteri gerai įsikau- 
šė ir bandė viena kitą krikš- 
titi, tik ne šaltu vandeniu,
verdančiu (mat karštai kata
likiškai). Net ir vienas vyras 
gavo to gero krikšto. Pasida
vė į teismą. Turės pusėtinai 
lėšų. Kitas vėla iš augščiau 
stovinčių lietuvių su broliu 
susipešė. Kaimynai stebiasi, 
kad mokytesni žmonės teip 
negražiai elgiasi.

Lietuviškoj bažnyčioj ku
nigas negauna rodos su savo 
parapijonais. Nedėlioj vie
nas katalikas bažnyčioj atsi
šaukė į kunigą: ,,Tu, kunige, 
vadini mus bedieviais, o ko
dėl neparupini kito kunigo 
mums velykinę atlikti.” “Ku
nigas visa gerkle suriko: „Aš 
tave areštuosiu! Jai! trečią 
kartą atsišauki bažnyčioj 
prieš poną Dievą!” Kiti ėmė 
jnoktis. Ir pats kunigas nusi- 
šipsojo, mat juokus pasako
jo. Parapijonai laikė mitin
gą, laike kurio vienas para- 
pijonas pasakė: „Jeigu jus 
visi užstosite už mane, aš nu
eisiu į karčemą, kur kunigas 
užeina įsigerti ir sumušiu 
jį”. Parapijonai suriko: „Už
stosime!” Nutarė jie nemo
kėti šitam kunigui algos ir 
rašyt į vyskupą prašymą, kad 
jį iškeltų, Jau ne sykį jie ra
šė vyskupui prašymus: jis ty-

draugystė perdaug yra prisi- 
gėrus fanatizmo ir nesitaiko 
su kitom.

J. Kaulais.

Waukegan, III.
23 geg. d. 7 vai. vakare prie 

karčemos liko dviejų bulgarų 
subadytas peiliais lietuvys 
Ignas Mazis. Paeina iš Kau- 
no rėd., Šiaulių pav., Lygu-; 
mos parapijos, Gėdvaiuių so
džiaus. Turėjo 29 metus am
žiaus. Girdėjau, kad jo bro
lis gyvena Philadelpliijoj.Pa. 
Ignacas Mazis tuoj pasimirė.

rių prenumerata pasibaigė šia
me bertainyje ir gavote para 
ginimo korteles, atnaujinti, 
kitaip busime priversti laik
raštį sulaikyti.

Keleivio” Administracija.

Apgarsinimas
Daktaras, kuris 

išgydo.
Nepaprastai paranki pro-

• X

Užmiišikai liko suimti. Jeigu ga sergantiems, kokią šutei-
kas nori gauti platesnias ži
nias, malonės kreiptis 
adresu:

M. K. Petrauskas,
36] Quince st. 

Keuosha, VVisc.

šituo

Ilaverhill. Mass.

kia pagarsėjęs d-ras George 
Payne, apžiūrėdamas kiekvie
ną su X-Ray mašina ir duoda
mas visiems patarimą dykai.

Sveikata yra turtas ir link
smybė. Kiekviena beveik liga 
yra išgydoma, jeigu į laiką 
bus apžiūrėta per išsilavinusį 

ir crvdnma naorolbirž. d. čia atsibuvo pra- specijalistą ir gydoma pagal 
Kadangi gyventojų naują būdą. Bet didesnė da-

6
kalbos. ]
-lietuvių randasi nedaug, tai lb\specijalistų iabai^ aukštai 

! *r i
tik kelios dešimts. Kalbėjo
A. Antonov ir Butkus. Susi
tvėrė socijalistų kuo]>elė iš

num 390 Main st., kam ba
riai 331 - 2 - 3, Worcester, 
Mass. Slater Bldg. kasdien, 
išskyriant nedelią, nuo 9 iš 
ryto iki S vakare.

D-ras Payne yra, galima sa 
kyt, didžiausias specijalistas 
Amerikoj, kadangi daug jo 
amato draugų taukiai pas jį 
kreipiasi, kaipo SpecijalistlĮ 
meistrą. Prie to da subren
dęs išsilavinimas, tam tikras 
gabumas ir patirimas, įgytas 
laike 40 metų bandymų ir 
praktikų universitetuose, li- 
gonbučiuose ir didžiausia 
privatiška praktika Naujoj 
Anglijoj, reikalavo didžiausių 
elektriškų mašinų, kurios da
bar pas jį randasi. Tarpe jų 
kelios naujausios ir geriau
sios X-Ray mašinos, su kurių 
pagelba jis permato kiaurai 
žmogaus kuuą ir atranda li
gos vietą, nereikalaudamas 
ant spėjimų. Jis turi teipgi 
du Inhalatorium kebinetu 
(nors ir vieno užtektų jo ne
paprastam darbui.) Tos ste
buklingos mašinos yra dėl gy
dymo džiovos, astmos, užside
gimo gerklinių išsišakojimų 
ir slogos. Jos jau tiek išgel
bėjo žmonių, kad dras Payne 
jas pavadino sveikatos kam
bariais. Per jų vartojimą iš- 
gyjo daug žmonių, neturėju
sių vilties jau gyventi ir bai
siai kentėjusių nuo skausmo 
ir baimės mirties nasrų. Ša
lia to da, šis daktaras turi 
daug kitokių mašinų ir apa
ratų, kurie teipgi jam pade
da surasti ligos priežastį ir ją 
prašalinti.

Jus užduotis aiški.
Jeigu jums nusibodo jau 

sirgti; jeigu nusibodo būti 
sunkumu sau pačiam, drau
gams ir šeimynai — eik su 
vilčia pas tą dideli specija- 
listą ir buk per jį apžiūrėtas. 
Jeigu pasakys, kad jus galite 
būt išgydyti, jus tikrai sugy- 
site. Jeigu jus liga bus neiš
gydoma, jis pasakys atvirai, 
ir jus sučedysit šimtus sun
kiai uždirbtų dolerių. Bet tai 
retas atsitikimas, kad d-ras 
Payne pasakytų: ‘‘Aš nieko 
negaliu jums pagelbėt”. Jo 
nepaprastas gabumas ir toli 
siekiantis mokslas tankiai iš- 
gelbsti nusiminusį jau ligonį, 
kada kiti daktarai atsisako 
išgydyti. Sutrumpink sau to
lesnį skausmą, kentėjimą. 
Nebūk ilgiau fiziškai sugriu
vęs ir nerviškai suiręs. Ateik 
ir buk išgydytas.

D-ras Payne gydo džiovą, 
astmą, užsidegimą gerklinių 
išsišakojimą, slogą su pagel
ba Inhalatorium, vienatini 
būdą dėl tų ligų pripažin
ta per Amerikos kongresą 
kovoje SU džiova. Pamąstyk 
ką tas reiškia! Prie to da jis 
gydo savo specijališku budu 
kurtumą ir galpos užimą, vi
sas ligas skilvio, plaučiu, ke
penų, vidurių, kraujo, odos 
ir kaulų. Gydo be skausmo 
vežliges ir votis, nevartoda
mas ne peilio ir nesulaikyda
mas nuo darbo. Teip-pat jis 
daro su hermorliaidais, fistu
la, žarnų ligomis, reumatiz
mu ir kraujo užnuodijimu. 
Gydo ypatingas vyrų ir mo
terų ligas. Suvytimą jaunys
tes. chronišką ir nervišką nu
silpimą, trumpą atmintį ir ki
tas sveikatos ydas, 
ligas gydo greitai 
mingai.

Nenešk daugiau 
go. Nusivalyk nuo jo. Tegul 
d-ras Payne tau padės. Jis 
yra gatavas ir gali tą padary
ti, tik turi pas jį kreiptis. 
Kreipkis tuoj. Savo sveika
tos, kaipo turto, ne atidėk 
ant kitos sąvaitės.

Prof. Dr. George H. Payne
didis specijalistas

585 Boylston st., Boston, 
Mass. Arti miesto knygyno 
ir dailos muzejans, prie 
Copley sų. Telephone 3800

Visas tas 
ir pasek-

ligos jun-

i susirinkimą atsilankė ,.8a'° rt.arb* . teiP
" .. „ kad neturtingam žmogui sun-

ku prieiti.
Žiūrint į tai ir pasišventęs

18 ant žemes daryti tiktai gerą,... . .................... ................• — ——. ojaunų ir gana energiškų vau |d ras Geo H payne, kurig

I
i

i

kinu. Reikia tikėtis, kad 
narių skaitlius augs, nes J. 
Baronas ir keli kiti nariai yra 

'gana gabus ir apsipažinę su 
socijalizmo mokslu, todėl 
jie mokės ir jaunuosius drau
gus pralavint.

Naujas socijalistas.

gavo nuo daugelių išgydytų 
savo pacijentų vardą.
“Daktaras, kuris išgydo”, 

suteikia dykai patarimą ir 
apžiūrėjimą su X-Ray mašina 
kiekvienam savo pacijentui, 
vyrui ar moterei, kurie tik 
kreipsis į jojo brenč ofisą po, Back Bay.
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KELEIVIS

Paj ieškojimai Susirinkimas.
Pajieškau brolio Prnaciškaus 

Stakaucko, paeina iš Kauno 
gub., Kauno pavieto, Betigo- 
106 para p., Ugonių sodž. 6 me
tai kaip gyveno Pittsburge, 
Pa, dabar nežinau kur ji$| 
yra, todėl kas apie jį žino ar 
ba jis pats teiksis duot žinią 
šiuo adresu:

Jurgis Masaitis,
39 \Villain st., Chelsea. Mass.

Pajieškau savo švogerių: 
Vinco ir Juozo Biegiliu; abu-Į 

du Suv. gub., Seinų pav.. 
Matelių kaimo. Jeigu kas ži
no, meldžiu pranešti adresu:

V. Kemeza,
201 Empire St , 

Wilkes-Barre,

.13 Birželio bus L S.S. 60 
kuopos susirinkimas. Visi są. 
nariai turi susirinkti lygiai 2 
vai. po piet “Kel” redakcijon 
28 Broadwav. So. Boston.

Sekr. S. M.

S Z 0 K I A L
12 Birželio lietuvių 

nėję. Atliol, Mass. bus šokiai 
su Įvairiais gėrimais 
giais. Muzika bus labai puiki.
Prasidės 7:30 vakare. Įženga 
vyrams po 15c., moterims dy
kai.

svetai-

ir vai-

l‘a.

Pajieškau Aleksandro 
ravi ko. kuris paeina iš Kau
no gub.. Šiaulių pav. ir Trum
paičių kaimo. Pajieškau teip
gi Vincento Noreikos, kuris 
pirmiau gyveno Cbicagoj.Ill., 
Antano Merkelio, Vlad. Cu- 
kurio ir Kazimiero Juomanto. 
Kas apie juos žino, meldžiu 
pranešti šiuo adresu: 

Jonas Stankus.
Box 601, Thompsonvillt*. Conn

Ba

Reikia partnerio.
Pajieškau partnerio Į Bučemę. Bučer- 

n<- So. Bostone ir labai geroj v ieto . Jau 
tas biznis 10 metų kaip stovi. Bučernėj 
yra visi reikalingi daiktai, kaip tai: ske- 
los, legisteris, arklys, tintas — viskas 
nauja. Priežastis tokia, kad negaliu 2 
bizniu apžiūrėt. Jeigu kas norėtų pirk
ti, tai parduočiau. Meldžiu atsišaukti j 
agentūros ofisą.

G. BAlITAsZ.lI s. [35]
258Broadway, So. BOSTON.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namai. Sė

Vienas namas iš ls kambarin, antras
21. ant keturių gyvenimų. ant metu 

atneša $1.600. Pataisymo nereikia. Vi
sur šėpos <iv. dr . - indas
40 ir 44 Athens. So. 1K>ST«>N. Masx.

iŠ

TAMOSZAICZIO ir
JURCELIUN

Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone.

Užlaikome g tinusius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikėm teipgi visokias skry ■ 
beles. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavoms parduodam 
už pigos prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
l>as mus.

233 Bror<lway, So. Boston.

I 
I

Gražiausi' s

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys r Merginos, pra 

nešu kad užde, m Nae/i skrybėlių dirb
tuvę. kur galite gauti gražiausių skry bė
lių už pigiausią pr< ke. Reižaiaujančios 
ateikite ims

M MILIUVIENĘ
2<'4 E ir kampas Bovv- n street

SO. BOSTON. Mass.

Oftiso Telepli. 217-1 Chelsea.
Gy venimo Teleph. 1337-1 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už. nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik
štynų

CHELSEA office: 70 Broadway
Atidarytas nuo S iki 9

Gy v. vieta: 183 IJridge st . Cambridge

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią d i ai >a na. 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z. 1
222 Broadnay

Z. Budreckis.
BUDRECKIS.

Su Boston.

NAUJIENA!
BRODB1N E 1L\ I.l. išsiduv, a it ves 

tuvių arba šeip kokiu pokilio. su visais 
rakandais ir indais už <15.00.
311 Albany st. cor. Dover st , 

Savininkas J. SIDMAN

20 Laccnia st, Eostc?, Mass.
Telefonas Kit>4 1 Tremont.

(i E BLAUSIAS

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsit;\y-.

Si u vai n visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam pletinas ir išpro.-.- 
name. Darbą atliekame visa
dos aut pažadėto laiko kuo
puikiausiai uz prieinamą [ rė
kę. Dirbtuves vieta:

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

M ; dirbtuvė yra įrengta puikiau 
' ., naujausios mados įrankiai. Atlie
ku įlaib.i artistiškai. Padarau fotogra- 
ti is kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedėki leninis fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems kad j ersiskyrė su 
šia pasaule M kola< Montvila 
24 metų 3 dieną Birželio, pa 
eina iš Vilniaus gnb . Traku 
pav., Vockiškių kaimo No 
linti apie jį daugiau žinoti, 
tegul kreipiasi aut šio a ires<>.

K. .Montvila,
26 Harl< m Si.,

Worcester. Mass.

ANT BRANDAVOJIMO
3 platus ruimai, geras skiepas ir rui

mingas kiemas. Ruimai gerai užlaiko
mi ir vanduo viduj. Randasi po num. 
3s7 ir 411 First st., s -. BoSToN.

Atsišaukit šiuo adresu:
Anton Kalinoski

First Street. S.>

k

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kati siuvu moteriškas dreses. 
kotus, jakutes irt. t.: prietaro 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atnulys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUI E

105 Broadvrav, So. Boston.

S. B. hLEIN
2 2 s l.roadnay So BOSTON, Mass. 

kampas U st.
Užlaikom cigarus, tabaką, pipkes 
ir cigare: us. Parduodame daugme- 
anenoj ir smulkmenoj. Užlaikom 
visokius rašomus dalykus ir saldu
mynus t garus parduodam dėžutė-* 
mis (baksukais. Pigiai parduodam 
rusiškus papirosus ir gilūs, l’igiau- 
s a ir geriausia vieta Bostone. Tu
rim gražiausią post kančių. Kalba 
nu- lietuviškai ir lenkiškai.

TEISINGIAUSIA IR GĖRIAI ŠIA

Aptieka
Sutaisome Recep: us su <i;dž i msią 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius Ii. MDLAl’SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas l)or- 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perexpresą gyduob s p: isiusim

I

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

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
| Didžiausias nupiginimas bo. Bos

Moteriškos skrybėlės, jakutes, kei 
pai ir vystės Pilna eile naujausios 
mados krikštui paredų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kilus ta
vorus, kaip tai kuĮierus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOW1TZ,
128 Broadway (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

Williaiti U. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Tei.ephone. 21027 So. Boston, Mas

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus ėltus 
visada švieži, vynai ir visoki likienat 
kogertausi. Gėrymus dėl veseliju. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

PIKNIKAS
Bo-tono Latvių Darbininkų Draugija 
rengia PIKNIKĄ Ketverge 1. Birželio1 
(June) OAKLAND GROVE. Kast Ded-1 
bam. Mass. Šokiai prie puikios muzikės. 
S J oanos už atsižy mejimą. Įžanga 35e

Važiuojant nuo toliau, nuo Dudley st. 
reikia imti \Vashington Jc Grove st. karą 
arba Dedham ir East IValpole karus iš
lipti ties Grove st. Tenai teikia paimti 
Oakdale karą ir važiuoti iki Boidon sq.. 
nuo tenai pasisukti Centrai gatve žemyn 
jierėjus per tiltą pas sukti po dešinei ir 
eiti palei upę iki pikniko vietai.

ėjų komitetas.

B. .sic411

Lia.dbszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parineater St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gv 
Cau pas-kmingi*- 
usiai. Ateikit tie
sioje pas mane i 
trepais Į virių tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesic 
Ofiso valandos 
Nuo9 iki 11 ryte 
nuo 1 .ki 'i ir ii iki
s .a..are. Teleplione 1967-3 RiCutnotM

“TABAKAS11

Dabar tik išėjo iš spaudos na: ja kny
ga apie tabaką. Kas tik vartoja tabaką, 
tas turi žinoti kokia jis turi įtekmę ant 
išsivystymo žmogaus. Toj kn.. goj 
išaiškinta kuop ačiausiai. Kas nori 
ti—tegul perskaito “TABAKA*". 
ga puikiai padarą ta, spauda
turi G4 pusi., kaštuoja tik 15 centu.

R UUBERKIS
1061Markei st., BRIGHTON. Mass.

iskas 
Ž:I1O- 
Kny- 
liški.

g
į

B

M

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Vonians Metlical 

t ollege Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
ptilago. teipgi suteikia visokias ro
dą- dėl ligonių, pagal nmrodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadnay ir 
264 E st , kampas Boven st.

So. Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei ne 
vienoj, tai kitoj iš minėtu vielų 
visada galit rasti.

II

i

Nr. 1005. — Užtikrinta per W. F. Severą Co. sulyg maitinimosi ir gydymosi 

tiesomis 30 Birželio 1900 m.
Yr

No. J. 82.:~£ LAIKRODĖLIS
Tiktai $3.95, mūsų draugrystes sąnariams už $3.55.

Labai puikus nuolatinis kalendorinis 
laikrodėlis, kuris visada parodo se
kundas, minutas, valandas, sanvaitee ir 
mčnesio dienas, menesiU9 ir visada parodo 
kaip menulis stovi. Užlaiko labai gerai 
1 alką ir yra pilnai per mųsų firmą gva- 
r ant uotas. Pry^akys labai puikus,
auksinas rodykles ir su auksiniais pagra
žinimais. Kitos firmos parduoda tą patį 
laikrodėlį už kelis kartus dauginus, bet 

paleidome už tą prekę, kad apgarsin
ti mųsų pirklyst<, nes norime parodyti ea- 
vo tautiečiams, jog męs galime parduoti 
geresnius ta vorus ir pigiaus kaip svetim
taučiai, nes mųsų firma yra labai didelč, 
i r męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga
lime pargabenti iš Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lenciūgėlio duodame už $3.95, mųsu 
draugystes sąnariams už $3.55, o su auk
siniu (gold filled) labai puikiu lenciugč- 
liu už $4 95. Kiti parduoda tokius lenciu- 
gSlius po kelioliką kartų daugiaus kaip 
męs.

Kas prisius pinigus per pačtą, laikro
di lis tuojaus bus išsiųstas per paČtą mų
sų kaštu, bet jeigu kas nori užsimokėti už 
tavorą ant eipreso.tada eiųsime per eipreeąir pirkėjas užsimokSs visus prisiuntimo kaštus.

Per mųsų draugystę galima gauti visokius tavorus pigiau kaip kitur. Męs turime savo 
epauatuvę ant 942 Lombard St., Philadelphia, Pa., atliekame visokius drukoriškus darbus 
ir išleidžiame didelius kataliogus nuo visokių tavorų visokiose kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiusime mųsų kataliogus dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Męs nesiūlome ir negarsiname jokių tavorų uždyką, apart mųsų kataliogo, bet parduoda
me gerus tavorus pigiaus kaip kiti. Tie, kurie garsinasi ir prižada duoti ką nors už dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo jų reikia saugotieei, nes už dyką tavorus duodant niekas prekys
tes negali varytu

Mųsų yra tikra lietuviška ko-operatyviška draugyste ir kiekvienas gali prie mųsų drau
gystes prisirašytL Akcijos yra po vieną dolerį ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metą. Prigulinti prie mųsų draugystes gali tavorus pirkti 10 procentų pigiaus kaip 
kiti. Užkviečiame visus tautiečius prie mųsų pirkliškos draugystes prisirašyti nors su vie
na doleriu. Pinigas siųskite per Money Order iš pačto arba registravotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION. Dept. P.O.Box 722
416-418-420 S. Broatl St. ir 942 I.otnbartl St.

VHH.A DELPHPA., V. S. A.

Telephone. Back l>..v 2350.

Dr. Lewandowski
Vieniui- lis icnkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj
PRIĖMIMO VAI.ANDOC:

Nuo 11 \ai iki 1 vai. diena.
•' G \ ai. " S vai. vakare.

1 19 Boy istoil st. ruimas432 

BOSTON, - - MASS.

Dr. S ANDKZEJEHSKI
Viei'atinis lenkiškas Dentista

RoTi'.L t l.I.YDE

10,000 Nepaprastas Pardavimas 10,000
kW LAIKRODĖLIU Laikr<,<L

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

M. Galį vau & Co.
Užlaiko geriausio

EI i.l lis Vyno. Li kičui n ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Spkciališki mas.

366 S<*con<l So. Boston. Mass

. kampas CoJumbas avė. ir 
Berk -iey st , BOSTON, Mass.

172 t‘a m bridže st.. E. •"ambridge. Mass. i 
Ofiso valandos:

N m S ki 10 iš ly <• ir nuo 7 iki 9 vakare.
Nvdėlt. inis nuo 9 iki 10 iŠ ryto ir nuo

4 iki 7 vakare.
Ii t. ■ vin po Polsku. Francuzku. Nie- 

miecku i Angielsku.

naujausios mados

3^. Graborius ir b’alsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangia preke.

3S6 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

Tabako ir Papirosu.
I’r ;nošu visiems karie tik vartoja ta-1 

l... kad aš atidariau nauja Tabako! ‘ - ■ krautuve, kuri -je galite gauti visokio 
Mn-.k.iliško ir Turkiško tabako, visokios!

■ ■•:■ -s ir inportuotij iš Maskolijos gilzu

I. F O X
310 liarison avė., BOSTON.
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Puikiausias Lietuviškas.

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadway ir 259 I). St., 

Sonth Boston, Mass.
t
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ANT JO GALIMA UŽŠIT1KIET1 ATSITIKIMUOS

DAKTARO PATARIMAI DOVANAI.

Kitokio ne imk. tik SEVEROS.

CEDAR RAPIDS

Severos vaistą nuo inkstų ir kepenų,
o pamatysi kaip greit vėl jausiesi garai. Yra tai 

geriausias vaistas nuo .sugedimo inkstu ir kepepų.
Kaina 50c. ir $1.00.

SERGANTIEMS TULŽIES LIGA
Ar esi nuvargęs ir turi gelionaišžiūra? Tai pasek- 

nie tulžies ligos. Valgis tau neskanus, turi užkietėji . 
mas. kauda galva, ypač kada pasilenki. Tuojau stok 
ant tikro kelio: pradėk vartoti

TIKRAS DRAUGAS
Jeigu bus reikalinga ir jausiesi, kad tau reikia 

kokių nors gyduolių, kurios padėtų skilviui malime val
gių, o kitos gyduolės tau nieko nepagelbėjo

I Severos Skilvio Kartumynas
tikrai pataisys malimą, pagerins išdavimą sulčių 

ir pataisys apetitą.

Dispepsijos, nematinio, drugio ir kitokių perijo- 
diškų ligų pas žmones silpno sudėjimo ir grįžtančius 
prie sveikatos ar tai jauno ar seno amžiaus. Vienatinis 
daiktas sustiprinimui iršdirbimni apetito.

Kaina 50c. ir $1.00.

Isz priežasties didelės bedarbės, kuri tęsėsi Amerikoje daugiau kaip 
metus laiko, daugelis laikrodinių pabrikų turėjo iszparduoli savo tavorą 
už daug pigiau, negu kasztuoja jo padarymas. Musų gerai žinoma firma 
laike to krizio supirko su virš 10.000 gražiu taip kaip pirmos kliasos laik
rodėlių. Mes juos nupirkom teip pigiai, kad dabar galime pardavin t: už 
labai pigias kainas, o tankiai už ketvirtą dalį tikros jų prekes.

ATYDA: Męs turime daugybę vyriškų ir moteriškų laikrodėlių auksu 
pavilktų 1 1 Karai, su Ilunting viršais. stipriais viduriais, ant 7 akmenų, 
gražaus darbo, eina teisingai, jeigu pages perdu metų, męs pataisysim dy
kai. Tie laikrodėliai visados parsiduoda po $15 arba $25.

□*, MĘS PARDUODAM l’O $4.95
Prie kiekvieno laikrodėlio męs nusiųsime jums 

gražių retežėlių ir sagutę dykai. Užsisakant kokį 
nors laikrodėli, moteriška ar vyriška, atsiūki 
te mums $1.00. o męs jums siusime laikrodėlį, re
težėlį ir sagutę. LiKusius$3.95 jas užmokėsite at
siėmę daikt us.

Jeigu jus busit neužganėdinti iš tų daiktų, pri- 
siuskit juos mums begyje 90 dienų, o jums bus 
sugražinti pinigai.

Tūkstančiai žmonių naudosis iš to nepaprasto 
pardavimo, taigi jums patariant užsisakyti tuojau 
Jus niekados nesulauksite kitos progos, kad įgy
ti tokį laikrodėlį su dailiu retežėliu ir sagute 
už $4.95. Visus užsakimuus siųskit šiuo adresu:

AMERICAN M ATUTI and SALES COMPANY, 
31-32 Purk Row, Department 180, • NEW YORK

j

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendieno apturėsi gereusių armonikų, ,skripk-t 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių muzikališkų instrumentų. Cistų au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgurių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygtj kokiu tik randasi lie
tu v iš koi kalboi, gražių popierų dėl rašimo gromatų su puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais 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 pttslap. 1127dručei atda
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, eudrutinimo 

kūno, atgaivinimojeraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito 
kiti ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgvdyma. 14 K. 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1.00. Prisiųs- 
kite savo tikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka
talogą dykai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Stomikam, agentam ir pedlioriani parduodu visokius ta
vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K. WILKEWICH, 112 Grand St, Brooklyn, Fi. Y.

NEGALĖJO VALGYTI.
‘‘Malonu man yra pranešti, jog suvartojus vieną lx>nką Severos Skilvio 

Kartuinyno, daug geriau jaučiuositi. Pirma negalėjau valgyti, dabar gi turi di
deli apetitą ir jaučiuos daug sveikesnis. Teiksitės priimti padėką už jūsų vai
stą. — Krank Blalia, Odauab, Wis"’’

SUGEDIMAS NERVŲ.
Nervų ligos teipgi yra ligonis, nors tankiai žmo

nes ir nejaučia to. kadangi, anot jų draugų. “gerai 
išrodo”. Abelnas nervų sistemos nusilpimas, paei
nantis nuo persidirbimo. susirūpinimo gali padaryti 
žmogų visai netinkančiu prie darbo. arl>a pasilinksmi
nimo. Sergantis tuomet turi p-adėt pastoviai vartoti

Severos Nervotoną
Tas stebuklingas sustiprintojas nervų tikrai at

gaivins ir sustiprins nervus. Kaina $1.00.

Parsiduoda visose aptekese.

I

IValtliam ir Elgin 
laikrodėliai: auksi- 
niai. sidabriniai ir 

nikeliniai.

Mųsų tavorai yra 
augštos veri*-... bet 
kainos visu tavorų 

labai žemos.

i)
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Pirmutinis Lietuviškas Bankinis Namas

W. DACKEVICZ1US *
Notarijnšas ir Slidžia taikos. Q

23 Salėm street, BOSTON, Mass. J,
LAIVAKt >RTES
Šifkortes parduo
du ant geriausių ir 
greičiausių laivų 
už. nejausiąs pre
kes.

Laikrodėlius
PINIGUS

Išmainau visų vieš 
patysčių pagal tos

-i -.

Lenciugelius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus 

TIESIOG IŠ PAKRIKOS 
ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink musu 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

\Vashington 
Jevvelry Co.

387 Washingtcn st., (vienus trepus) BOSTON, Mass.

dienos kursą. Teipgi išsiunčiu ir gvarantuoįii kad nepražus ir greitai U 
gaus. IX>VIERNASČTUS už.silikčjimus išdirbu kiekviename reikale 
Jeigu kurie tur palikę kokį nors turtą Lietuvoje ir nor jį perves! kitam r* 
arba pavesti likusiems ten broliams arba gentims, kreipkitės prie mus. f, 
o mes padalysime jums viską kuogeriausiai.

Jeigu kurie turite paskolinę kam nors Lietuvoje pinigų ir nenor su 
jums pasiteisti, tad jei norite nuo jų |>ajieškoti. atsikreipkite prie mus. <qK* 

PATIKUS NELAIMEI prie kokio nors darbo. jeigu sužeidžia 
darbininką ne per jo paties kaltę, bet per kompanijos apsileidimą, tad
kreipkitės prie mus. o męs duosime teisingą rodą. kj.

Pinigus priimam ant apsaugojimo ir mokame už. juos procentą. 
kartais mokame didesnį už. kitas bankas. C
Visokie paaiškinimai ir patarimai dovanai. Norin-M^ 
tiejie gaut patarimą per laišką tur apmokėti pačtą.

NV. DACKEVICZIUS

ST , BOSTON, MASS-

• *’-*T>*-


