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Metas VI

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

IS AM!Triukšmas durnoj.
Peterburgas.— Kovo 16 d. 

Puriškevičius iškoliojo vieną 
studentę visųbiauriausiais žo
džiais, kokius tik jo juoda
šimtiška burna gali išprodu- 
kuoti. Durnoj pakilo neapsa
komas triukšmas. Kairieji 

' pradėjo protestuoti, o juoda
šimčiai savo vadą ginti. Mi
nėtoji studentė yra Peterbur
go universiteto studentų ta
rybos sąnare ir už jos ap
šmeižimą studentų taryba 
nutarė pašaukti Puriškevičių 
į dvikovą ir traukė liosus,kas 
turės su juo muštis. Iš prie
žasties to triukšmo, Chomia- 
kovas atsisakė nuo pirmi- 
ninkvstės.v

Patžudystes manija tarp 
rusų inteligentijos.

Peterburgas.— Rusijos in
teligentiškoji jaunuomenė 
kas kartat vis daugiau pra
deda užsikrėsti kokia tai pat- 
žudystės manija. Ypač at
kreipė į tai visuomenės ati
dą nusižudymas užpereitoj 
savaitėj trijų jaunų mergai
čių, iš kurių viena buvo mil- 
joniere.

Jos visos trįs suėjo ir, pa- 
i skambinus vienai Chopino 
I,, Laidotuvių maršą* išgėrė 
i nuodus ir mirė. Jos paliko 
laiškus, kuriuose sako, kad 
perdaug nusibodo joms gy
venimas.

Tą pačią dieną praneša, kad 
da penkiolika patžudyščių 
buvo papildyta ir tai dau
giausiai tarpe jaunų inteli-

Nudure pulkininką.
Gardine kareivis į eil'u 

perdūrė savo pulkininką. Tai 
koks revoliucijonierius!

Gaisras.
Peterburge Zelenino gat

vėje užsidegė penktasis na
mų augštas kame gyveno 
daugiausiai mokinių. Du ber
niuku nutroško durnuose, du 
šoko per langą ir sutiško,tris 
be sąmonės nugabeno ligon- 
butin.

m
I

Naujas durnos pirmininkas.
Peterburgas, 22 kovo. — 

Atsisakius durnos pirminin- 
. kui Chomiakovui nuo pirmi
ninkavimo, jo vieton išrink
ta Aleksandras Gučkov, spa- 
lietis.

Carukas pabėgo.
Peterburgas, kovo 26 d.— 

Busimas Rusijos sosto valdo
nas, neturintis da pilny šešių 
mėty carukas, niekam neži
nant pabėgo pereitoj sąvai- 
tėj iš namy. Caruką pavilio
jo jūrės. Jis pasiryžo tapti 
jūreiviu. Po visą Rusiją iš
siuntinėta telegramus ir ant 
galo mažas Alioša tapo su- i 
gautas ant kelio apie 3 my
lias atstu nuo Carskoje Selo.

Blogi laikai.
Liepojuje paskutiniuoju lai

ku ne tik kad sumažėjo dar
bai, bet ir užmokestį visur 
mažina, o darbo dieną ilgina. 
Vielų fabrikoj.kuri dabar ne
dirba, išskiriant du skyrių, ,• 
numažino kainas mažne kiek- ■ 
viename skyriuje. 0 darbo 
dieną dieniniams darbinin
kams padidino. Nuo streikų 
ikišiol pietums buvo skiria-j 
ma pusantros valandos ir šeš- Į 
tadieniais tiktai tedirbdavo 
lig 3 valandų po pietų. Da- Užpuolimas,
bar gi pietums tebus tiktai į Tarp Germanovskos ir Va- 
valanda,o šeštadieniais dirbs j silkovo (Kijevo g).du plėšiku 
iki 6 valandų vakaro. Pluto- užpuolė ant pačtos vežimo, . v .
no (Įrankių) fabrikoj irgi nu-1 vežėją sunkiai sužeidė, pač- ma^ baudžia už pasikėsinimą 
mažino kainas mažne iki pu- j toli joną užmušė ir pagrobė jir an^ sovo gyvasties, vienok 
sės. Blogi užstojo laikai.

Užmušė viršininką.
Iš Erivanės (Užkaukazyje) 

telegrafas praneša, kad vieti
nės žandarų valdybos padė
jėjas rotmistras likęs gatvė
je sušaudytas kokių užpuo
likų.

Subadė policistą.
Varsavoje vienas žydas su

badė policistą peiliu. Bady
toją suėmė.

Senovės mylėtojai.
Kijeve liko įsteigta draugi

ja, kurios tikslas jieškoti ir 
saugoti nuo nykimo arba nai
kinimo senovės paminklai: 
senovės pilių griuvėsiai iška
samieji iš žemės įvairus seno
vės išdirbimai ir tt.

Užmušė du policistu.
Karačane (Voronėžio gub.) 

sodiečiai susivaidijo su atvy
kusia sodžiun policija—urad- 
niku ir sargybiniu ir abudu 
užmušė. 20 vyrų jau suim
ta.
Rašytojų susivažiavimas.
Peterburge vėl yra keta- 

ma sušaukti rašytojų susiva- ■ 
žiavimas. 
mučiausiai

Kruvina tragedija vagone.
Iš Mogiliovo praneša, jog, 

bėgant traukiniui, areštan- 
tų vagone, kame buvo gabe
nama 12 katorgiečių ir du 
šiaip suimtų, gabenamieji 
staiga užputę žiburį, užpuo
lė ant konvojaus kareivio, 

j kurs buvo vagone, atėmė iš 
: jo revolverį ir šovė į jį. Šau- 
i dymą išgirdo stovintieji už 
durių kareiviai, puolėsi į va
goną ir ėmė šaudyti į gabe
namuosius. Vienas nušautas 
negyvai ir 10 sužeistų. Iš ka
reivių du liko pašautu.

Žemės drebėjimas.
Tiflise ir apylinkėse perei- 

i tą trečiadienį buvo juntama 
žemės drebėjimas. Namuo
se krutėjo rakankai ir skam
bėjo indai. Karaklio stoties 

■ trobesys nuo žemės drebėji- 
!mo stipriai sukiužo; ir kitų 
trobesių sienos suskirdo.

Da-1 U:
■

i genčių. Nors Rusijos įstatv

15,400 rublių.
I Da vienu tikėjimu bus dau

giau.
Tverius. — Karčevos ap

skrityje atsirado nauja at
skala. Tie atskalūnai mel
džiasi pasislėpę, kunigystės 
ir moterystės nepripažįsta, 
vaikų nekrikštija; augina 
juos ir maitina bendrai iš 
bendro turto. Platinimu tos 
atskalos užsiimanti viena 
turtinga maskvietė.

Šventvagystė.
Susekė kad Peteiburge iš > 

3itro bei Povilo cerkvės vog
ta ir pardavinėta sidabriniai 
vainikai. Pa\ ogių vainikų ; 
dalių rado kai-kuriuose bran-1 
genybių magazinuose. Mato; 
ma, jie supirkinėjo jąs iš va
gilių. Magazinų savininkus; 
patraukė atsakomybėn.

Lenktynės ore.
Lakiojamosios lenktynės, 

Peterburge bus gegužės mė
nesyje. Lenktynės bus tarp-. 
tautinės, vadinasi, jose daly- 

■ vaus ir svetimų šalių lakioto- 
Jai su savais lėktuvais. Rusų 

Sumanytojai pir- laikraščiai temini tiktai apie 
P61" P^°v^ncUv pirktus iš užsienio savo lėk-' 

laikraščius paduos visos Ru- tavus, kurie ketina dalyvau
si jos rašytojams paklausimus, lenktynėse.

Jeigu -*^smerkė sccijal-rcvėlinei* 
balsu jonierius

ar geistinas dabar butų rašy- i, 
tojų susivažiavimas. < 
bus daug pritariančiu balsy 
tai bus pradėta rupinties ši
to sumanymo įvykimu.

Ir intendantai ketina Po- cijonistų partijos pasmerkta 
terburge netrukus daryti sa- katorgon nuo 2 iki 15 metu; 
vo susivažiavimą. • dvylika ypatų ištremta.

Voroneže 16 ypatų užpri- 
* klausymą prie socijal-revoliu-

i

Kunigaikščio > to užmušėjas Suvienytų Amerikos Valsti
jų Prezidento pranešimas.

Kadangi pagal Korgeso 
Aktą, patvirtintą liepos (Ju-

ružudjtes.
Charbinas, Mandžurija. —

Inchan Angan; korejetis šo- > 
vinistas, kuris 26 spalio perei-jly) 2, 1909m., tryliktasis dė
tą rudenį užmušė 'japonu ku-; šimtmetinis cenzas Suvieny- 
mgaikštį Ito, 25 kovo Port Tų Valstijų turi būti padary-
Arthur‘e liko nužudytas.

Vėl nelaimė Italijoj.
V/'Ci U<4>-A td Lt 

dona ugninė upė, kuri pasi
darė iš besiveržiančios iš 
nos kalno lavos, 
jau kelioliką kaimų ir plau
kia Catanijos miesto link,kur 
150 000 gyventojų nusiminę 
laukia tokio likimo, kokis su- 

: tiko miestą Pompeii.
Kovo 25 d. praneša kad 

ties Rimazi ir San Leo pra- 
: žuvo 80 kareivių ir sužeista 
daug žmoniy, kacfo minėtas 
vietas pasiekė lava.

Kaimas Nidolo likos visiš
kai ugnine masa užlietas ir 

‘ pavirto į pelenus. Iš kaimo 
Borello, kurį laukė tokis pat 

i likimas, tą pačią dieną išsi
nešdino visi gyventojai. Cas- 
sa Dėl Bosco tapo visiškai 
nušluotas nuo žemės pavir
šiaus, o daugelis miestelių ir 
kaimų randasi aut kelio, ku
riuo plaukia įkaitusi lava.

Penki tūkstančiai suvir- 
šum žmonių liko be pastogės. 
Jy namai arba sunaikinti, 
arba turėjo apleisti, artinan- 

. ties ugninei upei.
Bėgyje 24 valandų liko nu- 

. šluota nuo žemlapio kelioli
ka kaimų ir viensėdžių, o 
tūkstančiai akrų derlingos 
žemės pavirto į rūkstančius ty 

i rus, užlietus ištirpusia masa. 
'kuri veržiasi iš daugelioug-

(ėa seka Snvienvttį Va’siijiį

Šį pranešimą mums pri-: 
siuntė iš Washingtono, at
spaustą lietuviškoj kalboj ir 
nrašė patalpinti ..Keleivyje“ 
lietuvių žiniai. Pataisę rašy
bą. patalpinom ištisai.

Prie progos priminsime sa
vo skaitytojams, kad laike 
to cenzo (gyventoj u surašy
mo) kiekvienas lietuvis lietu
viu ir pasiduotu, tokiu budu 
žinosim, kiek yra lietuviu A- 
merikoj. Lig šiol vieni saky
davo, buk 400,000, kiti—500,- 
000. bet kiek ištikro jų yra— 
niekas nežino. Dabar ateina 
gera proga surinkti teisin
gas skaitlines, nes valdžios 
daromas gyventojų surašąs 
atsibus vienoj dienoj visoj 
šalyj ir nebus praleistas nė 
vienas žmogus. Surašo pa
sekmė bus apskelbta laikraš
čiuose ir matysis ant kiek 
tautų dalyjasi Suvienytų Val
stijų gyventojai ir kiek ko
kios tautos yra žmonių. Tai
gi, jeigu tik lietuviai visur 
užsirašys lietuviais (Lithua- 
nians),tai turėsim ir lietuvių 
teisingą skaitlių. Red.

Kričmoniutė ir Pečiulis ap
kaltinti.

New Ilaven, Conn. — Pe
reitoj subatoj, kovo 26 d., 
pasibaigė byla Kričmaniutės 
ir Pečiulio,kuriedu buvo kal
tinami už nužudymą P». Kul- 
vinsko, apie ką savo laiku 
„Kel.“ Puvo plačiai rašyta.

J. Pečiulis (Mitchel) pripa
žintas antro laipsnio užmušė
ju ir pasmerktas kalėjiman 
iki gyvos galvos.

Zofija Kričmoniutė* 
žinta žmogžude, bet kaipo 
mergina, pasmerkta nuo 12 
lig 15 metu kalėjiman. Tad 
reikia tikėtis, jog bus tik 12 
metų.

Kaltininkai laukdami teis- 
i mo nuosprendžio nė kiek ne
nusiminė. Zofija žiūrėdama 

j i Pečiulį šipsojosi. Pečiulio 
| išžiūra teipogi neatsimainė.

Mr. Lynch, vienas iš Pe
čiulio apgynėjų, tuojaus pa
davė bylą atnaujint, pasirem
damas ant to, kad bausmė 
nesutinka su prasižengimo 
laipsniu. Zofijos apgynėjai 
prieš paskirtą jai bausmę nė 
kiek neprotestavo. Spėjama, Į 
kad labai užganėdinti tokiu' 
nuosprendžiu pagal jos pra- 

įsižengimo laipsnį.
Užmušėjas savo auką sude

gino.
New York. — Niekam ne

žinant, 24 kovo prapuolė čia 
i Ruth Wheeler, 15 metų ste- 
nografistė. Ji ką tik pabai
gė „business collegc“ ir bu
vo nusiųsta pas tūlą A. W. 
VVolter'į, kuris reikalavo ste- 
nografistės. Mergaitė nuvy
ko į nurodytą jai vietą ir ne
sugrįžo. Vėliau jos kūną at
rado po No 222 E. Seventy- 
fifth st. greta to namo, kur 
gyvena minėtas Wolter. Ne
laiminga mergina buvo ap
sukti aliejuotu maišu ir už
degta. Wolter suimtas.
Chicagos „sausieji” pralai

mėjo.
Chicago, 111. — Blaivybės imtAs.

šalininkai arija, kaip juos pa- 
■ prastai vadina, „sausieji“ 
i pareikalavo nuo rinkimų ko
misijos, kad ant balsavimo 
blankų 1 utų padėtas ir sa- 
liunų klausimas, bet nesurin
kus jiems užtektino skait
liais parašų, kad parodyti, 
jog visuomenė nori už tai 
balsuoti, rinkimų komisija 
„sausųjų *‘ reikalavimo neiš
pildė. Tokiu budu pastarieji 
neturės progos nė balsuoti 
saliunų klausime laike rinki
mu, kokie atsibus 5 d. balan
džio.
Norėjo paaukauti Dievui 

savo vaikus.
Kaip angliški laikraščiai 

praneša, tūlas W. Chongle, 
lenkas, gyvenantis Harford, 
Conn., norėjo paaukauti Die
vui keturis savo vaikus. 
Chongle buvo karštas katali
kas ir prisiskaitęs šventraš
čio iki tiek susidemoralizavo, 
kad į vaikžudį pavirto. Pati 
buvo išvažiavus tą dieną ki
tur, o jį savininkas išmetė iš 
namu. Tas galutinai sugrio
vė jam protą ir jis prisakė 
savo vaikams rengtis prie 
mirties. Iš pradžios jis manė 
juos prigirdyti Connecticut • 
upėj. Paskui jis nutarė pir
ma juos užmušti, o paskui 
sumesti į vandenį. Jo pieną 
kasžin kas užgirdo iš šalies 
ir pranešė policijai. Tuom 
tarpu Chongle pasiėmė kry
žių, kirvį ir nusivedė vaikus į 
atžalyną.

Kada policija nuvyko jo 
pėdomis, 4 vaikai, pusiau nu
drengę, stovėjo sustatyti į 
eilę ir laukė paskutinės va
landos. Keturių metų ber
naitis turėjo Luti pirmutine 

‘lauka; jis stovėjo su kryžium 
, vienoj rankutėj, o pasiutėlis 
‘ j tėvas jau kėlė ant jo blizgan- 

i tį kirvį, kaip iš užpakalio už
klupo ant jo policija ir atė
mus kiną surakino geležimis.

Jis suimtas energiškai prieš 
policiją protestavo, sakyda
mas, kad tai jo vaikai ir jis 
turi tiesą su jais daryti, kas 
jam patinka.

Tai vaisiai tikėjimiško fa
natizmo ir demoralizuojan
čio šventraščio.
Cigaretes prekiavo $1.300. 
Tūlam John‘ui Smith‘ui ne- 

i pažįstamas vyras padavė ant 
Bark Row cigaretą. Suru
kęs John Smith apsvaigo, o 

i kada prasiblaivė, iš kiše- 
j niaus jau buvo išėję $1,300. 
Dinamitu išarė sau farmą.

Spartanburg, S. C.— Far
meris Henrv Caldvvell išrado, 

ikad dinamitu geriau lauką 
išarti. negu arklu. Aštuo- 

iniais šimtais šūvių jis išarė 
i visą akrą žemės ir tas. sako, 
labai gerai išpurina žemę.

Išpiešė $4,000.
Malden, Mass. — Pereitoj 

isąvaitėj nepažįstamas vyras 
I užpuolė prie National Bank 
! di.i ių art gyvasties apdrau- 
dimo kompanijos agento ir 
grūmodamas revolveriu atė
mė maišelį su $4,000. Polici- 

lia išsivyio plėšiką net ant 
farraos. * Tenai jis pasislėpė 
trioboj ir padėjo šaudyt bet 
niekam nepataikė ir tapo su-

tas 1910 m.,
Kadangi teisingas suskai- 

tymas gyventojų kiekvienoje 
- i dešimtyje metu yra reikalau- 

jamas Suvienytu Valstijų 
-t - Konstitucijos apsprendimui sunaikino . . .V . x..i atstovavimo įvairiu Valstijų 

i Atstovu Name, ir
Kadangi tas yra didžiai 

svarbu visų žmonių reika
lams Suvienytose Valstijose, 
idant šitas suskaitvmas butų 
pilnu, teisingu pranešimu 
apie šalies gyventojus ir tur
tus,

Todėl aš, William Hovvard 
Taft, Prezidentas Suvienytu 
Amerikos Valstijų, šiuomi 
pranešu, jog pagal viršuj 
minėtą aktą, kiekvieno žmo
gaus priedermė — atsakyti 
visus ant cenzo lakšto klausi
mus, lytinčius jį ir jo šeimy
ną, arba ūkę ir kad kiekvie
nas suaugęs žmogus, atsisa
kęs tai padaryti, papuola po 
bauda.

Cenzo mieris yra surinkti 
visuotinas statistiškas žinias 
apie gyventojus ir šalies tur
tus; todėl ir atsakymai yra 
reikalaujami nuo pavieni :, 

i kad žmonės padėtu tvarkoje 
surinkti tokias visuotinas 

į statistikas. Cenzas nieko 
bendro neturi su apmokės-: 
čiavimu,su kariauna arba pri- 

; siegdintujų tarnyste, su pri
verstinu mokyklų lankymu, | 
su ateivystės tvarkymu, arba 

. su priverstinu pildymu bent 
■ kokių tautiškų, valstijos, ar- 
i ba vietinių įstatymų ar jjalie- 
pimų; ir nė jokis žmogus ne- 

j gali turėti bent kokio nuos- 
: tolio suteikdamas reikalauja
mas žinias. Teipogi nepriva
lo būti jokios baimės atiden- 
gimo, lytinčio kokio pavienio 
žmogaus ar jo reikalų, nes 
kiekvienam Cenzo Raštinės 
valdininkui yra užginta pa
sunkia bauda išduoti ko
kias nors žinias.

Dėlto aš uoliai raginu visus 
žmones atsakyti urnai,pilnai ir 
rūpestingai ant visų klausi
mų, kokius jiems užduos enu- 
meratorius arba kitokis Cen
zo Raštinės valdininkas, ir 
tuomi prisidėti prie padary
mo šio didžio ir reikalingo vi
suomeniško darbo pasekmin
gu.

Liudijimui šio reikalo, aš 
padedu mano parašą ir liepiu 
pridėti Suvienytų Valstijų 
žymę.

Duota mieste Washington, 
penkeliktoje dienoje kovo, 
tūkstantis devyni šimtai de
šimtuose metuose ir šimtas 
trisdešimt ketvirtuose Suvie
nytų Amerikos Valstijų Ne- 
prigulmybės metuose. 

WM. H. TAFT.
Greta prezidento:

P. C. KNOY
Valstijos .iekrctoi ius.C

i

i keli valstybės tarybos nariai 
padavė proektą. kad tuos į- 

' statymus panaikinti, moli
uodami, kad žmogaus gy-1 naduobių. 
vastis yra jo privatiska sa- Nuolatinis dundėjimas,ku- 
vastis ir jis gali su ja elgtis, I ris pranašavo išsiveržimą,da- 
kaip patinka.

Už kepurę
Vologdos gubernatorius me-

Chvostovas paliepė uždaryti 
1 mėn. kalėjiman inžinierių dengę visą rytų 

: Skrebiną už tai, kad šis, su-1H traukiasi ant jūrių. Nak- 
i sitikęs būrį juodašimčių su ties laiku per šimtus mylių į 
I vėliava nenusiėmė kepurės, matyt, kaip ūždamos lekia Į 
Mat gubernatorius atrado ta-! padanges liepsrcs stulp ai. Su 
me inžinieriaus nenusižemi- liepsna lekia dideli akmenys, 
me demonstraciją. Ir.žinie- uolos skeveldros ir krinta ap- 

irius ant gubernatoriaus pa- linkui kaip kruša.
siskundė senatui. Pirmasis 

'senato departamentas pripa-l 
. žino gubernatoriaus pasielgi
mą neteisingū ir paliepė at
mainyti. Vienok už guberna
torių užsistojo vidaus daly
kų ministeris. Dabar tą skun
dą peržiurėjo visas senatas 
ir beveik dviem trečdaliais 
balsų visgi nutarė, kad gu
bernatorius pasielgė netei
singai.
Mirtis už nežinojimą kalbos.

Atstovas Bulota gavo ži
nią, kad ant Kaukazo teis
mas nuteisė kelis žmones pa
karti. Tie žmonės rusų 
kalbos nemokėjo ir teismo 
nutarimo nesuprato; o nesi-___ ___
jauzdami,-kad gali teip nu- Mat paskutiniais motais 
teisti, visai nei nesirūpino visur prasidėjo kova su tikė

bar da daugiau pasidino ir 
tankiai pradeda drebėti že- 

ė.
Durnų debesiai laiko ap- 

Siciliją ir to-

Popiežiaus politika.
Neseniai popiežius apskel

bė vyskupams įsakymą, kad 
nuo šio laiko visi Romos kata
liku vyskupai kas penkeri me 
tai turi atvykti Romon ir su 
smulkmenomis išduoti iš sa
vo vyskupijos raportus, bū
tent: kaip stovi katalikys
tės reikalai, kiek yra „gėry“ 
ir kiek ,, negeru “kunigų, ar 
daug priviso „bedieviu * ir 
kokią jie turi Įtekmę ant ti
kinčiųjų, ar skaito žmonės 
masoniškus raštus, ar plati
nas tarpe kataliku socijaliz- 
mas, kokiu daugiausiai stei
giama mokyklų ir kokias 
daugiausiai jaunuomenė lan
ko ir tt.

i

pripa-

paduoti kasaciją. Sužinojo jimu ir bažnyčios pamatai 
apie savo likimą tik tada,ka- ėmė trupėt. Tas popiežių la-
da jau užnėrė ant kaklo vir
vę ir ėmė traukti... 0 gal 
dar ir tada mislijo, kad tik 
Laikos.. ?

bai nugązdino. Jis nori ištir
ti, kur daugiausiai platinas 
„bedievybė“, kad sustiprini 
tenai misiją. Politikieris!



KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

' vo jant mokslui. Pirma ir na
mus sudegindavo žaibas ir 
žmonės gązdindavo, mušda
vo; dabar kazoką gali šokti 
laike audros, jeigu tokią 
prietaisą turėsi ant savo na
mu.

— Švenčiausioji panele! 
Kaip aš matau, tu visai į be
dievius virsti.

— Aš nesuprantu, ką tu 
vadini bedieviu ir ką die
vyste. Gal sakysi, kad žino
jimas yra prasižengimas? Jei
gu tikėjimas reikalauja ne
žinojimo, tai jis yra tamsa, 
kurią reikėtų į krepšį įkišti.

Vienas garsus tirinėtojas 
rašo, jog pats ilgiausis am-; 
žius medžiu, kurie tik galėjo 

į kada išleisti lapus, neperei
na per 800 metu. Teisybė, j 

, kaip žmonių ir visu gyvuny į 
amžis kas kartas eina trum-

i

Namine kare
Philadelphijoj.

1A ..Iloston Anierican“.

Ištvirkusi plėšiku gauja,

kurie

suotiną streiką,bombas ir re
volverius kovoje už savo tie
sas.

Jei jie neturi užtektinai 
proto balsavimuose, tad lai 
pakenčia kol jie jį turės ir

1 atmintį. Kiekvienoje krykš- 
čioniškoje sakykloje jo var
das buvo garsinsiąs su pra
keiksmu, kiekvBfia sakykla 
buvo dergimo vieta. Tai bu
vo tokis žmogus, apie kurį 
jokis kunigas dar nepasakė

— Ištikryjy, Maike, kaip Žmogus savo žinojimu, ge- 
aš pradėjau apie augmenis rįau sakant, patirimu pakin- 
mislyti, tai ir užmigti nega
lėjau. O šešiasdešimts mėty 
pragyvenau ir man niekad į 
galvą neatėjo, kaip tie me
džiai auga.

— Su visais teip yra, tėve. 
Nemokytas žmogus mano, 
jog jis viską žino, bet kada 
pradeda mokytis ir mislyti, 
tai kasdieną jis pamato vis 
daugiau nesuprantamy sau 
dalyky.

— Pasakyk, vaike, ar me
dis yr a gyvas, ar ne?

— Gyvas, tėve.
— O dūšią turi, ar ne?
— Kiekvienas gyvas daik

tas turi dūšią. Dūšia yra gy
vastis.

— Tas mane labai intere
suoja. Aš noriu apie tai mo
kytis.

— Apart to, kur tik nepa
žvelgsi į augmenis—o jy tiek 
daug! — tau bus aišku, kam 
jie reikalingi, kaip jie auga 
ir tt. Senovės žmonės dide
lius medžius garbindavo, nes 
medžio augimas jiems rodėsi 
stebuklu.

— Tai kvaili buvo tie seno
vės gyventojai.

— Nesistebėk labai, tėve. 
Tu pats, mačiau, prieš žaibą 
žegnojaisi.

— Žaibas — tai ne medis. 
Trenks į pakaušį, tai nuo sto
go nusirisi. Tai Dievo galy
bė.

— Medis senovės gyvonto- 
jui rodėsi tokia-pat galybe. 
Paskui patyrimas išaiškino jo 
nesusipratimą. Šiandien per
kūnas jau negazdina dauge
lio žmoniy, nes jie supranta, 
kaip jis daros.

— Kaip jie gali suprasti?
— Todėl kad tirinėja At

sirado žmonės, kurie drįso 
užklausti, kas per sutvėrimas 
tas perkūnas. Apart kitokiy 
medegy, ore liko surasta e- 
lektra. Apie jos ypatybes yra 
mokinama mokyklose ir ra
šoma knygose.

— Ar negalėtum ir tu man 
paaiškinti.

— Neapsimoka, kadangi 
męs turime mažai laiko. Me
tus tau aiškinčiau apie elekt
rą ir tai da nedaug apie ją 
žinotum. Velyk nusipirk ši
tos šakos mokslo knygas ir 
perskaityk.

— Gerai, vaike. Kalbėk 
toliau apie perkūną.

— Senovės žmonės, perkū
ną išgirdę kaktomis žemę 
malė, drebėjo kaip apuokai į 
prie šviesos.

— Ištikro, kvaili buvo žmo
nės.
— Užtenka da ir šiandien to- 
kiy. Tu pats visokius burtus 
darai, kad tik perkūnas ne- 
trenkty.

— Gal tu mane už šliup- 
tamį laikai?

— Netinki, seni,į šliuptar- 
nius. Esi teip sau mažai ap
sišvietęs žmogus. Mokyti 
žmonės perkūno nebijo: jie 
turi ant savo namy tam tik
ras prietaisas ir žino, kad 
žaibas žus jose.

— Tur būt kokios bedie
viškos tos prietaisos....

— Nežinau- Tik ir ant baž
nyčių bokšty ir ant kleboni- 
jy stogy jas gali matyt.

— Tai sakai, kad nuo per
kūno

kė tą spėką, kurią perkūnu 
vadina. į vežimus, privertė 
sukti mašinas, šviesti namuo
se ir tt

— Ką tu kalbi! Kas gali 
perkūną pakinkyti. Juk jis 
ne arklys.

— Tiesa, ne arklys. Bet 
elektra veža da geriau kaip 
arklys.

— Kaip galima buvo ištir
ti elektros buvimą?

— Reikėjo prisižiurėt įvai
riems apsireiškimams ir ti- 
rinėti jy priežastis. Tam ti- 
rinėjimui net įrankiai įvai- 
rys liko padaryti. Mokslas 
abelnai užsiima tirinėjimu. 
Jis nieko nepripažįsta, ko 
tikrai nežino. Jis nevaržo 
žmogaus proto: liepia viską 
mislyti ir ant visokiy klausi- 
my atsakyt, pasiremiant ant 
patirimy, darodymy.

— Bet juk ir mokslas ne 
viską da žino.

— Teip, vienok jis liepia 
viską žinoti. Jis jau ir dabar 
išaiškino tokius dalykus, ku- 
riy seniau žmonės, nežinojo 
ir tokius, kuriy seniau nesu
prato arba bijojo.

— Sunku man su tavim 
kalbėt. Iš kur tik tu tiek 
gudrus likai...

— Kitą sykį pasakysiu, 
kuomet da gudresnis busiu.

— Perdaug protingai nekal
bėk. vaike. Mane sirgti pri
versi.

— Visai ne. Da sveikes
nis liksi.

ŽMOGAUS, GYVULIŲ, 
PAUKŠČIŲ ir AUGMENŲ 

AMŽIUS.

visuotinas streikas jeigu pa
sekmingai vedamas, reiškia 
anarchiją,suirutę, sumišimus, 
plėšimus ir sugriovimą viso 
to, ką civilizacija žmonijai 
suteikė.

Dabar Philadelphia pir- galės atsakančiai balsuot, o 
miausia iš Amerikos miesty,; ne mėgint išardyt tą viską, j teisybės. Jisai buvo keikia- 
kurioj iškilo visuotinas strei- ką civilizacija subudavojo. 
kas. Korporacijos valdinin
kai, apsvaiginti suplėštais yra naminė karė, 
milijonais ir ilgmetinėms pa- liai žodžiai ką vietinė valdžia pritarė jy bažnyčiai, 
sėkmingoms vagystėms, ty- sako: 
čiojasi iš padorumo ir nė kai-: vatišką nuosavybę", 
bėt nenori apie sutartį, 
labai teisingai sako: 
cija, milicija,kanuolės ir kul-į nuosavybės ‘?

Kas apgins moteris, kurias ir šiandien. Užtenka patal- 
Męs galime da- trypia raita policija, jei jos ■ pinti laikraštyje straipsnelį,

ii

i

sulaukia j darbininkams.
Dabar Philadelphijoj apsi- 

savarankiškumas ir 
spygliuoti ’ betvarkė, kuri yra pavojinga 
numiršta, i netik Philadelphijai, bet ir 

džiūsta visam kraštui. Negalima sa- 
vienas

pyn, teip ir visy augmeny. perstatantigatvekariykorpo- 
Medis, kaip ir žmogus, ne raciją Philadelphijoj,— gau- 

' visur gali būt sveikas, stiprus ja išlavintu sukčiy, 
ir gražus; vis tai priguli nuo j neseniai apiplėšė New Yorko 
vietos, užsilaikymo, oro ir gatvėkary trustą, šiandien 

; kity aplinkybių gyvenimo. j apskelbė naminę karą savo 
; Ilgiausio amžiaus
spygliniai medžiai: eglė, pu-;
šis, ėglis (kadagis). Sulaukus reiškė 
gilios senatvės, 
medžiai staiga 
kuomet lapuoti 
povaliai. Medžiai išgyvena: kyti, kad čia yra tik 
ąžuolas, pušis ir eglė iki 570 streikas; neužtenka pasakyti 
mėty, uosis —200m., apušė— nė to, kad viena sukčiy korpo- 
219 m.,beržas—200 m., alks- racija apskelbė kovą vienai 
nis— 145 m., lazdynas—100 darbininku organizacijai.
m., medžliepis — 120 m., ta- Šiandien stovi prieš mus 
polis—240 m., žilvitis — 112; klausimas: ar Suvienytose 
mėty. Sodiniai (frukty) me- Valstijose turi būt atsikarto- 
džiai teip-gi išgyveno dau- tinai mūšio laukas viešose 
giau, kaip šimtą mėty. Teip gatvėse, kada tik kapitalis- 
pat yra įdomus nekuriu me- tai nesutinka su suorganizuo

tais darbininkais?
Musy skaitytojai maž-daug 

žino kas dedasi dabar Phila
delphijoj. Nėra nė mažiau
sios abejonės, kad tenykščiai 

nu-

mas kataliku. Akyva mums
Philadelphijoj tas, kad kunigai nenori ištar- 

Vieninte- ti teisybės apie tą, kuris ne- 
Per 

„Męs apginsime pri- 1000 mėty suviršum. kiekvie- 
Ar tai na pamokslinyčia buvo kai-' 

Jie jau šioj žemėj nėra nieko ve, kurioje buvo kalami iš- 
„Poli-1 vertesnio apart „privatiškos mislai ir šmeižimai.

Tą patį girdim iš sakyklų

Tuomlaik

kos, Amerikoj stoja apgyni-
i mui pinigy. T"
: ryt su mys gatvėmis kaip drįsta pasirodyt ant gatvės? kuris nesutinka su kunigy 
mums patinka. Ir kiekvienas, Kas apgins pavojuj esan- nuomone ir tuojaus išgirsit 
kas mėgins mums periškadyt,: čius vaikus? iš sakyklos plūdimus ypaty
bus nubaustas“. j Kas apgins ramy užganė- ir laikraščiy,kuriuose tas til-

Darbininkai jiems ant to dintą ir gerai manantį dar- po. Bet mums nereikia to bi- 
atsako. „Tiesa, jys turit bininką? jotis, nes tas ginklas jau se-
kulkas ir armiją, bet nuo Kas apgins tuos vertelgas, ■ niai atšipo. Męs žinom, kad 
mys priklauso darbas. Męs kurie be kity skriaudos sten- mokslas mums brangus ir 
priversime jus pasiduot, o jei giasi lavinti reikalą, bei vi- todėl už jo griebkimės, o tie 

j ne, męs priversime visuome- sos jo padėtos spėkos yra su- tušti šauksmai-tuščiais ir pa- 
• nę. marindami ją badu, pri- naikinamos toje pasibaisėti- liks.
i spiri jus išpildyt musy reika- noje kovoje tarpe keliolikos A, V kąsnelis.

lavimus. ‘ j susiorganizavusiy kriminališ- ------- --------- ■ s
Toks tai yra padėjimas ky kapitalisty ir skriaudžia- |(nDpQpnMDCMP||n  ̂

‘indipninėi riviliznntni A-i mn darbininku? IVUIIkUI UliuLIlUlUUv

džiy storumas ir augštumas. 
Pati didžiausia liepa ran
dasi Neustadte (Virtember- 

1 ge). Jos šakos jau nuo 1448 
mėty paremtos 67 stulpais, j
Ji turi aplinkui 121 pėdy darbininikai ištikrujy 
storumo, t. y. netoli dviejy skriausti, kad net patys ku- 
sięksniy. Augštumo turi arti nigai iš sakykly ir vertelgos, 
20 sieksniy. Mėty jai priskai- neturinti savyje nė pėdsako 
to 800. Kalifornijoj yra me- radikališkumo, vienbalsiai su- 
džiai vadinami milžinais,ku- tinka su tuom, kad yra kal- 
rie turi augštumo netoli 60 tas gatvekariytrustas,nesjis 
sieksniy ir ant nukirsto stuot- neišpildė savo prižady darbi- 
rio gali šokti keturios poros ninkams; nes minėtam tru- 
žmoniy visokius šokius.

Iš rusiško vertė
R. Baltrūnas.

Eiles prozoje

Į 
I

I šiandieninėj civilizuotoj A- i my darbininky? 
merikoj. Saujalė neteisingy: 
žmoniy su pinigais nesutin-1 
ka su darbininky reikalavi-' 
mais. Ir viens iš didžiausiy; 
miesty visoj tautoj, su plačio- ■ 
mis miniomis gerai manan- 
ėią piliečiu, turi kentėti be:Garsusis, ijus .<Voltaire« t 
jokio prasižengimo.

Korporacijos valdininkai, iš t yeikl vis
kokios pusės nepažiūrėtume,; |imas sugekė 
.vra kalti. Ką jie vadina .Pamanytu per demagogus iš- 
vatiska „nuosavybe“, ištik- mis) nes tuomet pusė mo- 
rujV yra nuosavybė yisuome- k u pradinio ir augštesnio 
nes pavogta ęrkisiu galy--okslo buv0 kunigijos 
bę:ką jie pasididžiuodami va- kose Jjsai studijav0 
dina „teisingu pelnu ištik čios dogmatu Jisai
ruju yra tik sistematiska va- ,^0 kad j0 dįenŲ religija 
gystė, apiplesimas, kuris pu- remesj ant 
verčia pubhką mokėt procen- čios nenuodė.
tus uz niekados neįdėtą ka- g proto

.. ipustelninky sapnai, tevy
Korporacijos valdininkai yra-niek t&( šventųjų klaidos 

knminalistais ramiame laike. į. melagyst& zokoninku hi- 
Juo žiauresniais kriminali-, sterjja> kunigŲ į-
stais jie yra laike naminės zmoniŲ kvailumas. Jisai va
karės, kada turtingieji kor- d kad ciesorius Konstanti- 
poracijos sanninkai kur nors kuris krykščiony-
papasislėpę duoda įsaky- j į nudovyjo

Neužmirštinos 
dogmos.

New York City.
Nors retai, bet atskrenda 

ir pas mus šviesos spindulys. 
Rupestingumu ‘ L.U.P. Kliu- 
bo“ 13 d. kovo buvo prakal
bos ir deklemacijos. Kalbėto
jai J. Šukys ir A. Rinkevi-

kuris gyveno keli šimtai me-Įčius, abu iš Brooklyn, N. Y..
J. Šukys kalbėjo apie Su- 

vienyty Valstijy darbininky 
padėjimą. Nurodinėjo, kaip 
darbo žmonės yra išnaudoja
mi ir pavergti, ir valdžios ne- 
tikumą. A. Rinkęvičia kal
bėjo apie Lietuvos Istoriją. 
Tarpais deklemavo. eiles 5 
mėty mergaite Antanina Ma
ri jošaičiutė. “Kalnelis“ ir 
“Dirbam kenčiamu Abu 
kalbėtojai nurodinėjo vertę 
lavinimas ir vienybės, nupei
kė blogus papročius ir Ragi
no žmones prie skaitymo ir 
lavinimos. Publikos buvo 
pilnutėlė svetainė. Reikia 
priminti da ir tas, kad ir 
dailiosios lyties buvo apie 10 
ypaty. Prisirašė prie Kliu- 

Kalbos ir dek
lemacijos patiko visiems ką 
liudija delny pleškėjimas; tik 

nes 
buvo žmogumi ar užpakalyj smuklės, tai daug 

------------ 1----- Sinodas nu- klausytojy klausė prie stiklo 
sprendė (325 m.),kad Kristus rudžio. Bet kad mys žmonės 
yra sujungtas su tėvu. Jisai retai turi progos nueiti ant 
rado, kad bažnyčia yra sko- prakalby, tai tūli neramiai 
linga vyrui, kuris nužudė savo užsilaikė, nes nepripratę klau- 
moterį, tėvui, kuris nudobė sytis. Reikia ištarti ačiū kal- 
savosuny už išrišymą jautraus bėtojams, Kliubui už suren- 
klausimo apie musy Išgany- girną ir publikai už skaitlin- 
tojaus dievystę. Jisai rado, gą susirinkimą, nes, rodos, 
kad Theodosius sušaukė si- pirmu kartu New Yorke teip 
nodą į Konstantinopolį 381 m. skaitlingai susirinko, 
kur tapo nutarta, kad dvasia 
šventoji paeina išTėvoChal- my. 
cedeno, kad Theodosius j au- i 
nesnysis, sušaukė sinodą į Ep-i 
heną 431 m. ir apšaukė Mariją i 
Dievomotina. Jisai susekė,kad 
ciesorius Marcijanas sušaukė 
kitą sinodą 451 m., kur nu
tarta, kad Kristus turi du 
noru. Atrado, kad Pognatus 
teipgi sušaukė panašy sino
dą 680 m., kuris nutarė, kad 
Kristus turi du prigimimu, 

šalia savo dviejy nory. Su
sekė, kad 1274 m., susirin
kus sinodui į Lyons, tapo iš
rasta svarbi buitis, būtent: 
Dvasia šventoji “paeina“ ne 
tik iš Tėvo, bet teipogi ir iš 
Sunaus tuomi pačiu laiku.
Voltaire buvo žmogus links

mo gero pobūdžio ir meilaus 
apsiejimo. Jisai labai neken
tė Cal vi n‘o filozofijos, žiau- 
riy, sausy ir neteisingy dog- 
maty.

Jisai gailėjosi ty,kurie jieš- 
kojo religijos, kad būti tei
singais, nenuliūdusiais. O 
vienok per šimtą ir pen
kias dešimtis suviršum mėty 
krikščioniškasis svietas per-

stui daugiau rūpėjo neteisin
gas pelnas ir procentai ant 

■ niekuomet neįdėtu pinigu, 
negu teisingi darbininku rei
kalavimai.

Turėtu būt tiesos, kurios 
priverstu tą korporaciją tei
singai apsieit su savo darbi-

Ant ežero kranto laivelis bininkais.
siūbuoja, baltai, apsirengus Dabar gatvės pavestos pil- 
mergėlė irkluoja. Drąsus jau- naį korporacijų valiai — dau- 
nikaitis prie styro sėdėjo, gi- gįausiai už kyšius, kuriais 
liai užsimąstęs į tolį žiurėjo.: korparacijos pasitraukė savo 
Laivelis banguose plaukia pusėn žmonių rinktinius val- 
siubuodam ‘s,_ jaunikaitis sva- dininkus. Tie žmonės, kurie 
joja, vos girdint niuniodams.; gatves išnaudoja, suren- 
Mergėlė irkluoja laivelį pir- ka milijonus ir desetkus mi- 
myn ir josios galvelė nusviro įįjonŲ jr už tuos pinigus jie

ir drąsu bernelį tartum kvie- gu žmonėmis toji korpora-; 
ste kviečia. — Tarki žodelį —!cįja apseina begėdiškai. Ji ty-1 
jisai josios prašo ir rankoj ko ant kiekvieno dolerio, ku- 
paišeliu mintis sau užrašo, j-į g£ H išspausti iš visuome- 
Laivelis linguoja, plaukia vis nė3, 0 pagaliaus iki to daėjo, i 
tolyn, berneliui širdele kais- kad numušdama darbininku Į 
ta vis labyn .... — Mergyte algas nor da daugiau pralob- 
gražioji, kodėl tu teip tyli, ar ti. 
tu jau manęs daugiau nebe
myli?!..— Ne, bernužėli, tu 
teip nemanyk, geriau taiuše- į 
liui tuojau pasakyk. Kam; 
laukti, svajoti ir senti,geriau į 
abiem meiliai ir drauge gy- Į 
venti...— Ačiū tau, mergy
te už širdies gerumą mei
lingą sąjausmą, minčių prie
lankumą! Aš dabar laimin-

i

• I

ro.
Su žmonėmis toji korpora-

siremiant ant įstatymu b* vi
sai atsisako svarstyti apie su-

sunu Crispu tame pat laike, 
i kada jisai sušaukė sinodą į

tartį, nors nuo to priklauso Nice<ą dėl nusprendimo, ar svetainė buvo netikusi, 
viso miesto gerovę. Kristus buvo žmogumi ar užoakalvi smuklės, tai
. Nežiūrint ant visy provo- sunumiVienas iš viso svieto žmo

gus išgyveno mysu gadynėj 
iki 150mety. Paprastai iš tūk
stančio tik vienas išgyvena 
100 mėty.

Laukiniai gyvūnai gyvena 
ilgiausiai 80 mėty, o nami
niai vargiai pasiekia 40 m.

Iš paukščiu ilgiausiai gyve
na gulbė. Nekurie užtikrina, 
jog ji pasiekia iki 500 mėty. 
Vienas tirinėtojas sako, kad 
jis matė kelis sakalus, iš ku
riu vienam buvo 162 metai. 
Vanagai ir ereliai gyvena teip 
pat ilgai. 1819 metuose pa- 
sti po juriy erelis, sugautas 
1715 m. Baltagalvis vana
gas, sugautas 1706m. nudvė- 
sė, Šemburgo parke, netoli 
Vienos 1824 m . t. y. jis išgy
veno nelaisvėj 118 m. Šin- 
cas sakė, jog jam teko matyt 
vanagą dar ilgiau išgyvenu
sį. Pupokai, (ar tik ne apuo
kai? Red.) nuo laiko sugavi
mo gali išgyventi šimtą mė
ty suviršum Juriy ir peikiu 
paukščiai pergyvena keletą 
gentkarčiy žmonių. Žąsys 
ir gegutės teip-pat gali ilgai 
gyventi. Varnos pragyvena 
aukščiausiai 100 mėty. Šar
kos nelaisvėj išgyvena iki 25 
m., o ant laisvės daug ilgiau. 
Kitu paukščiu amžius apskai
tomas teip: Gaidys gyvena 
20 metu, karvelis (balandis) 
— 20 mėty, C iulbantieji 
paukščiai gyvena apie 18 m. 
lakštingelas 18 mėty, juodas 
strazdas — 15 mėty, kanar- 
kas 17 mėty, 0 ant Kanar- 
kiniy saly išgyvena ir ilgiau,

’ i

I

Ant visu užmetinėjimu kor 
poracija atsako: „Męs nesi- 

i ginčysime, męs neperkrati- 
nėsime jokiu užmetinėjimu, 
męs neturime ko taikytis, męs 
perstatom pinigus. Pasisam- 

U dysime streiklaužius, numu- 
Šime mokestį už darbą, ne- 

. užlaikysime savo prižadu, o 
gas visuomet dainuosiu, su jei tas viskas darbininkams 

kaip nepatiks, męs pareikalausi- 
me varde pinigu galybės,kad

kacijy, kalti yra ir darbinin
kai, jie užmiršę įstatymus ir 
tiesas doros priverčia ken
tėti nieko nekaltus žmones, 
idant išlaimėt kovą.

Maskolijoj visuotinas strei
kas yra išteisinamas, net ir 
žiauresni dalykai yra ištei
sinami ten, kur žmonas ne 
turi balsavimo tiesy.

Bet kiekvienas darbinin
kas šioj žemėj turi balsą. Dar
bininkai savo skaitčiumi vir- 
šyja visy korporacijy skali
kus ir savininkus, bei kitus 
priešus teisybės ir žmogišku
mo.

Laiks nuo laiko ateina bal
savimo diena, kada darbi
ninkai tur progą atsimokėt 
už savo skriaudas. Bet jie 
tos progos neišnaudoja.

Jie turėtu pasielgti su 
toms korporacijoms teip, i- 
dant pastarųjų užlaikytojai 
galėty paragaut nors kiek ty 

' piktadrrysčiy, kuriomis iš
naudoja darbininkus.

Jie turėtu padaryt tiesas, 
kurios padėty jiems prava
ryti nuo suolu neteisingus 
teisėjus, išvyt atstovus iš 
parlamento, kurie parsiduo-

tavim g-yvendam‘s kaip nepatiks, męs pareikalausi-
paukštis skrajosiu!.. Berne- me varde pinigy galybės,kad 
Ii gerasis, kam tiek manda- vadžia prisiysty kareivius ir 
gurno, pažįstu as tavo sirde- — j J. i • - • «S gėralą. Užteks ką lig pūdyty kaip sunis 
šioliai man pasakei, lai visj Tai yra viena pusė tos na- 
tuos žodžius išgirsta veikiai! j minės karės.
Ir jiedu važiavo arčiau priei Antra pusė yra: atsišauki- 
namy... Kaip jiems buvo mag unj- j j jauktąjį “vi- 
linksma,kas gal apsakyt,siais ,. << okeliais žodeliais sunku apra- suotm3 streiką . Supran- 

! syti. A. Z. tama, kada korporacijy savi-
_ ______ ___ ___ ___ ■ ninkai apsipylę pinigais, be- 
Iš“vy ro” padarė “merginą” kiniškai pradeda skriausti 

x- i • i l . i savo darbininkus, pastarieji Mažoji Onvt**, kun labai . ... . Jnekęsdavo vyry, žaidė sykį PnsPlrtl st°t i kov ą. 
su katinu. Kada motina įė- Vienok kova su visuotinu 
jo į jos kambarį, ji kirpo ka- streiku, tai kova su ugnim, 
tinui usus. Apšaukimas visuotino strei-

— Onyte, ką tu darai? — ko reiškia, kad visi darbai
užklausė motina. turi sustot, ir visi piliečiai t! _________,____ r_______

— Nieko.... man nepa-y milijonai nieko nekaltydasave,arbauždarytkalėji-
tmka katinas - vyras, todėl ir vaiV11 mnn lmrio
darau iš jo merginą.

ino galima apsisaugot? kiniu salų išg] 
— Teip. Įvyko tas dėka-(kaip 18 mėty.

Tarkiau į ar.ašiy susirinki- 
Varguolis.

Kenosha, Wis.
20 vasario 1910 m. buvo 

susirinkimas SLA 212 kp. Į 
’ ratelį,, Nemuną Banga ‘ ‘ įsto
jo 9 ypatos, ir tapo nutarta 
atlošti teatrą „Živilė“ su ba
lių be svaiginančiy gerimy 
2 d. balandžio, lietuviy sve
tainėj šv Petro. Klebonas 
J. Klonauskas pasakė iš sa
kyklos. kad pareikalaus kny- 
gy į knygyną, kad turėty 
kožnas pasiskaityti. Ačiū 
klebonui už rūpestingumą, o 
ypatingai drg. A. Atkočiū
nui, kuris apie tai pasidarba
vo. 6 kovo čia susitvėrė tau
tiška pašelpinė draugystė po 
vardu‘ Balsas Lietuvos *. Į- 

I stojo 22 nariai. Gaila tik to, 
kad moterįs nebus priima
mos. Buvo pasipriešinimai 
nepriimt nė merginy, bet iš
siaiškinus dalykams, tapo nu
tarta merginas priimti,o mo
teris ne. Rodos neprotingai 
pažeminti moteriškę. 13 ko
vo buvo visuomeniškas susi- 
riukimas 58 kuopos L. S. S. A. 
Kalbėtojas buvo iš Chicagos

vyry, motery ir vaiky, kaip man gubernatorius, kurie 
ir ta saujalė korporacijos sa- vieton būt visuomenės tar-

— Mama, kuris mano ko- vininky, tampa jo aukomis, nu, tampa vergais geležin-
jy pirštas išaugo pirma? — Į Pasekmingumas visuotino keliy kompanijy. 
užklausė_ Marytė išlipus iš- streiko yra tada, kada mai- Darbininkai čia turi balsą, 
maudynės _ stas nėra pristatomas pilie- jie turi viešas mokyklas, ir
sakė mama ’ čiams, komunikacija per- manoma yra,kad jie turi pro-

— 0 kodėl vienas tokis di- traukta, gatvės naktyje ne- tą. ___________________
delis. apšviestos, trumpai sakant, Jie neturi tiesos vartot vi- sekiojo tą žmogy ir teršė jo t erzant a pu^pio).

f

Pasekmingumas visuotino keliu kompanijų.
Darbininkai čia turi balsą,

ir



KELEIVIS.
V. S. Morozov.

yž. VIENĄ ŽODI.
-• Žodis į skaitytojus nuo L. Tolstojaus.

-------- O---------  
(Pabaiga.)

Mano senesnioji duktė išėjo atverti 
duris.

Aš pakėliau galvą. Klausaus. Kas 
ten? Girdžiu, klausia manęs! Vardą ir pra
vardę savo girdžiu. Duktė sako: „Namie 
guli ant krosnies. “ Nuo balso negaliu pa
žinti. Žiuriu, įlenda stubelėn stražnikas. 
Ko jis čia? Klausia manęs. Aš net apalpau. 
Misliju, kam aš jam esu reikalingas? Bet 
man nė į galvą neatėjo tas, kad aš su dar
bininkais kalbėjaus. „Na lipk žemin, ap- 
sirėdyk ir tuojaus pas pristavą!“ Aš da 
norėjau paklausti, už ką tai. Bet jis ir 
kalbėti nenorėjo. Tik sudavė koja į žemę 
ir sušuko: „Nekalbėk, greičiau!“

Aš besiskubindamas net pirštines už
miršau pasiimti. Ėjau ir išėjau. Jis užsė
do ant arklio ir varė mane kiek galėda- i 
mas. Vaikučiai mano išsigando. Mano i 
buvo penketas vaikų, senesnioji duktė 17 
metų, sūnūs 12 metų. Jie paliko šeimyni- : 
kauti. Kiti mažesni. Jie mane išlydėjo 
iš kaimo, šaukė ir raudojo....

Senelis atsiduso, jo krūtinė kilnojos, 
pečiai drebėjo o ant veido buvo matomas 
skausmas ir nubudimas. Su ranka jis už
sidengė akis. Paskui vėl kalbėjo:

— Oi, kaip sunku, broluži, skirtis. < 
Mano vyresnioji duktė rūpinsis apie tai! i 
0 berniukas ... tas da tebėr kūdikis, o 
aš čia vienas po penkeriopa apsauga. Ma
tot, spėkų nebeturiu, bet kiek reikės da 
kentėt?! Viešpatie, rodos visą amžių grei
čiau galima pergyventi, negu praleisti ši
tą laiką!

— Kaip tai tas buvo?
— Buvo taip: žmonės sako, pono dar

bininkai parvažavę namon tuojaus pasakė 
dvaro užveizdai: „Męs važiavom su.Mikiš- 
ka. Mikiška mum pasakojo, kad jų oboja- 
niečiai nuvalė savo laukus nuo pono sa
vasties ir dabar laikas jums jųsų pono dva- 

- re. “ Užveizda pasakė ponui, o musų po
nas yra paliuosuotaspapulkininkas; jis pa
rašė gubernatoriui , popierį“, sako, tokis 

tokis kaimietis Mikiška kursto mano 
1 J Wrbininkus sudeginti mano dvarus. Bet 
> man tas nė į galvą neįėjo. Ir štai! Visu- 

pirmu stražnikas mane nuvarė pas prista
vą. Laikas jau buvo vėlus. Uždarė mane 
arešto namuose Vakare mane neišklau- 
sinėjo. Naktis man, mano mieli, išrodė 
tarsi čiela sąvaitę. Aš nė akių neužmer
kiau. Mislijau, pristavas mane ilgai netu
rės; paklaus kas aš — ir namie. Namie 
pamiegosiu. Matau jau aušta. Rytas. 
Laukiu, laukiu, nežinau kaip ilgai. Bet 
mane da vis nešaukia. Širdis tarsi plis iš 
skausmo. Tik, tik! Ak, misliju, negerai 
bus. Girdžiu, girgždelėjo raktas, atidarė 
duris ir mane nuvedė pas pristavą. Jis pa
sižiurėjo į mane, papurtė galvą ir sako: 
„Tu, brat, ant senatvės pradėjai eit nege
rais keliais. Tau reikėjo sudrausti jaunuo
sius, bet dabar tu pats .... “

Kaip ten jis sakė tą nesuprantamą 
žodį: .,pr-po-padi — /* arba.... ne, nega
liu ištarti, užmiršau.

— Propogandistas?—nežinau kas atsi
liepė.

— Teip, teip, tas pats. Aš ir girdė
jęs nebuvau ir dabar nežinau ką tas žodis 
reiškia. Potam paėmė , popierį * ir sako:! 
„Žiūrėk, šitas „popieris“ yra prisakymas 
nuo gubernatoriaus.“ Aš visai nieko ne
supratau. Supratau tik, lyg kaip kad aš 
bučiau prikalbėjęs padegti. Pabaigė jis 
skaityti ir sako: „Na, kokioj gubernijoj 
tu nori apsigyventi?“ Aš tylėjau, nes ne
žinojau, ką jam atsakyti. Jis ir vėl atkar
toja: „Kokioj gubernijoj?“ Aš stoviu, 
kaip stulpas. „Na aš tau vietą nuspren
džiu Tūloj. Girdėjai ką tau sakiau?“ Gir
dėjau. sakau, ar dabar, jųsų didybė, aš 
galiu eiti jau namo? — „Imkit jį ir ves
kit!“ Ten stovėjo du kareiviai ir mane 
nuvedė atgal į kalėjimą.

— Su plikais kardais, vienas pirma, kitas 
paskui mane, sekė.... kaip paskui žvėrį. 
Ten aš iš buvau dvi sąvaiti. Potam mane 
etapu atvarė į Tūlą. Čia nebuvau buvęs, į 
ar tikėsit man, trįs dienas iškenčiau su 
vienu svaru duonos. Išalkau. Darbo pas 
juos čia, kaip matau, irgi nėra; mėginau 
gauti, bet nėra. Pašelpos prašyti - neį
prastas darbas—bet ir niekas neduoda.

Tegul Dievas jums duoda sveikatą, i
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—Kas per teismas? Jokio teismo nebu
vo. Su mumis trumpas teismas.

— Eet potam, kur jie tave nuvedė? 
— aš klausiau.

— Ką dabar padaryti? Numirt ant savo 
žemės ar ant svetimos - žemė palieka že
me ....

— 0 kūdikiai užaugs ir be tavęs, nes 
męs visi esam baudžiauninkai: kalba ir 
laikraščiuos rašo, jog kalėjimuose tūks
tančiai yra uždarytų. Kitas už teisybę, 
kitas už neteisybę, kai-ką užmušė, nušo
vė, tikrai tarsi svieto pabaiga! Gyvenk 
pakol širdis da gal kentėt.

Senelis pakreipė galvą į tą pusę, nuo 
kurios jis girdėjo šitą balsą ir pritarda
mas jam patraukė-pečius. Kalėjime gauti 

. gyvūnėliai jį kankino ir jis pradėjo kasy- 
• tis.
i — Tėve, tau reikėtų nueit pirtin, — ta

rė vienas, - kitaip tie gyvūnėliai tave su-
■ ės.

— Teip, mano mielas, seniai besi- 
mazgojau. Na, broliai, tegul Dievas jus 
saugo. Ačiū jums.

— Nėr už ką, nėr už ką, tėve. Ateik 
ir vėl kai-kada. Męs ir vėl tau suaukausim.

— Ačiū, ačiū, mano mieli, gal būt 
man rytoj laimė padės. Žadėjo mane pri
imti ant tramvajaus už tarną. Bet dabar 
man atleisit, vaikučiai, aš eisiu.

— Kur tai, ar į prieglaudos namą?
— Ne, ten aš jau vieną naktį perlei- 

džiau. Žmonės ten—Dieve saugok. Ei
siu ant gelžkelio stoties. Bet rytoj, jeigu 
Dievas duos, tai ant tramvajaus.

Aš išėjau sykiu su juo ir atsisveikin
damas suspaudžiau aš jam ranką.

— Ačiū. — sakė jis,— aš su jumis pa
silsėjau. Nusiėmęs kepurę jis persižegno
jo ir ėjo ant stoties. Aš ėjau namo.

Mat, aš pamislijau, žmogui reikia gy
venimą vilkti toli svetimam krašte, atskir
tam nuo vaikučių. Metai yra ilgi. Ar pa
siseks jam dar prigyventi, kada jis galės 
pasimatyt su savo našlaičiais, ir kas bus 
su jo vyresniąją dukteria, apie kuria jis sa
kė: „Tegul Dievas ją saugoja“.

Vertė Barabošius.

Atminimas.

Atmenu tuos aukštus kalnus, 
Kur laiką praleidau linksmai; 
Atmenu žemčiūgus, palvus, 
Kuriuos aš skyniau tenai.
Atmenu tą didelį eglyną, 
Kur aš sėdėjau neseniai;
Ir tą pamena vaikiną, 
Ką kalbėjova tenai.
Seną atmenu tėvelį, 
Kaip jis skursta per dienas! 
Ir jauną pamenu brolelį
Ir jo laisvės daineles.

Atmenu verkiantį tėvelį... 
Motina alpo tenai,
Kaip vežė jauną brolelį 
Nuožmus caro tarnai.

Višnaitė.

Eiles prozoje.

Aš nesutinku su tuoju likimu, kurs 
nuolat vis spaudžia ir spaudž; kurs žmo
nės kankina, neduoda ramumo ir, kaip 
kokia liga siauč! Aš šaukiu, aš keikiu ne
lemtą likimą, bet balsas mano silpnėj; 
krūtinė paskaudo, širdis tankiau plaka ir 
spėkos mažėj ir mažėj. Nuvargo man ran
kos, neturiu spėkų, o priešas galingas, 
dar tur daug jiegų. Jis juokias ir šaipos 
iš mano silpnumo ir niekuomet neduoda 
man daugiau ramumo... Kalėjimai pil
ni žmonių nekaltų kurie kenčia badą ir 
daugel skriaudŲ. Nors juosius kankina 

j kaip jie tiktai žino, bet balsai teisybės vis 
: skrįta platin ir liaudis galingai vis kįla 
griausmingai—žengia pirmyn ir pirmyn. 
Priešas nors ir džiaugias, kad jau apgalė
jo ir viskas užbaigta su jais, bet nusivylė, 
nes nepastebėjo, kaip laisvės karžygiai 
dar yra su tikslais aiškiais! Nors spėkas 
išblaškė, nebėra tuom tarpu pas 
mus tiek jiegy, bet visgi slogikai visus 
neišraškė ir daigas pasėtas vis augs tarp 
draugų. Kaip nori te stabdo—nieko ne
veiks; mažėja jų gale, ateina jau laiks. 

mano mieli; pats Dievas mane čia atvedė.' Jiems rodos kad mušis jau baigtas ir vėl 
Pasrėbiau kopūstų ir duonos pavalgiau ant mus sprando jie jos, bet klysta! Męs 
kiek tik norėjau, ir da dėl rytdienos su- ne tokis daigtas, kur nieko nebus. Ne, 
aukuot. Dievas tegul duoda jums viso ne! Męs nepasiduosim ir mųsų idėja ne- 
£eroT . „ . .. žus; ką paketinom, tą ir iškovosim—lai-
ti Xi± ’r llngU0’ svė ir laimė bus mys! Jau aušta aušrinė,

—Aciu! aciu! matomai dienele tuoj bus, sviesa pirmuti-
—O ar teismo tau nebuvo?-nežinia nė žibės tarp žmonelių ir laisvės karžy- 

kas paklausė. 'giai nežus! A. Ž.

KORESPONDENCIJOS.
(Tąsa nuo amtro pusi.)

J. P. Varkala. Kalbėjo apie 
bedarbią ir kaip išsiliuosuoti. 
Žmonių buvo apie 60 ypatų. 
Aukų surinkta $1.80. Aukos 
apverstos ant naudos kuopos. 
Nutarta atlošti teatrą su ba
lių ant 16 balandžio. Colum- 
bija Hali. Darbai čia eina 
neblogiausiai, bet iškitur at
važiavus darbą gauti yra 
sunku, nes yra ir bedarbių.

K. B.

!$ LIETUVOS darni susipešė. Tėvas, maty- į 
damas, kad menamą „žentą“ Į 
ne juokais smaugia, šoko gin- i 
ti ir „piršlį“ už apikaklės l 
metė pro duris bet šis peilių i 
šoną perdūrė. Duktė šoko te- į 
vą ginti - tai rankas supiau-; i

Telephone 762 S*. Boston

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

Valandos:
Šuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-» vakare. 

Nedėliotas iki S vai. po pietų

Suvalkai. Teismas. Vasa
rio 25 ir 26 d. Varšavos Teis
mo Rūmas nagrinėjo garsią 
byU apie Išpiešimą (sausio st£ °Tai piršlėliri.

Ateita tikęs.17 d. 19()6 m.) Lazdijų pač- 
tos, kuomet buvo sudrasky- — 
ta caro ir carienės paveikslai, 
paimta apie 4 tukst. rubl. ir j 
nušauta pačtos viršininkas. 
Kiek žinoma, tai buvo pada-, - 
ryta kuopos, kuri tuomet Su
valkų g. plėšė visą eilę mo- - 
nopolių, draskė gminų kan- - 
celiarija,s teismus,mokyklas. 

} Vienas ir tos kuopos, Pečiulis. 
, dar 1906 m. nuteistas kator- , 
gon. Bet čionai teisman pa- 
kluvo gerai pasiturintįs ūki- i 
ninkai: Lęšius jo švogeriai - j 
Ludv. Matulatis ir Žaleduo- 
nis, tėvas ir sūnūs Slavynai, 

i Galinių gminos raštininkas 
Blaževičius ir Lelešiaus tar- 

| nas Klimavičius. Iš jų: Sla- 
vynas (tėvas) kalėjime numi- 

' rė, o sūnūs dar toli prieš by
los užvedimą išėjo Amerikon. 
O penki kiti—išsėdėję kasi 

; 14, kas 21 mėnesį kalėjime 
-stojo teisman; buvo kalti
nami pagal 103 str. n. krim. 
kod. (Ugol. Ulož) ir 13,1459 
ir 1632 st. krim. kod. (Ulož.

i o nak.). Gręsė kiekvienam 
j ligi 20 metų katorgom Teis-
I man buvo iššaukta 48 liudy
tojai. Visi kaltinamieji ištei- 

j sinti ir tuoj paleisti iš kalėj
imo. Gynė pris. adv., atsto
vas A. Bulota ir Leontjevas 
(Iš Peterburgo). Byla ėjo už
darytomis durimis.

Pajavonys (Vilkav. pav.). 
Sausio 29 d. n. sk. buvo pa- 

: rapijinė sueiga. Sueigon at
vyko tik jaunieji kunigai, 

jNutarta pastatyti jaunie- 
' šiem kunigams naujus paka-
II jėlius. Beto, per sueigą bu

vo reikalauta kad klebonas 
prašalintų dabartinę klebono 

į gaspadinę, nes per ją buk ne
galį pabūti jaunieji kunigai 

I ir t. t. Pranys.
i

Griškabūdis (Naumiesčio 
, pav.). Sausio 25 d. nakčia ap

vogė Katilių sodžiaus ūki
ninką Mockaitį. Šis tuoj ant 
rytojaus švintant, parsivežęs 
iš Griškabūdžio du sargybi
nius, idant pagelbėtų rast 
pavogtus daiktus, važiojosi 
tuos sargybinius pas to-pat 
kaimo Kriaučiūną, Jakštį ir 
Dovydaitienę. Tas važinėji
mas labai keistai išrodė, nes 
visi žino, kad tie žmonės va
gių neprilaiko.

Nežinia, ką sargybiniai 
Katiliuos taip pamėgo, tik 
po tam tuoj pagret vasaro 6, 
9 ir 12 d. (n. sk.) ir viršinin 
kas, ir žandarai, ir žemsar- 
giai buvo atvykę pas Dovy- 
daitienę.ir klausinėjo sunaus, 
dukters ir kokio tai svečio. 
Neradę, viską iškrėtė, bet 
nieko ypatingo nerado, tik 
užtikę kokį tai sąsiuvinį, 
kamščių trauktuvą (kreico- 
rių), išsidangino.

Bevardi.

Lawrence, Mass.
Čionaitiniai lietuviai pra

dėjo darbuotis jau ištikrujų. 
Jau turi įsisteigę kooperaty
višką valgomų daiktų kratu- 
vę ir sekasi gerai. 21 vasario 
buvo susirinkimas ir nutarta 
atidaryti jau ir antrą tokią- 
pat krautuvę. Buvo pakeltas 
klausimas ir apie farmos nu
pirkimą.

Abelnai kalbant, susiprati
mas tarpe Lawrenco lietuvių 
progresuoja. Iki šiol buvo tik 
viena LSS. kuopa, o pereitam 
rudenyj susitvėrė ir antrą.

Vasario 25 d. P. A. J-čius 
skaitė lekciją ant temos ,,So- 
cijalizmas visuotina respubli
ka.“ P. A. J.

Laiškas Redakcijai.
Musų kun. Jakštys per sa

vo pamokslus labai maloniai 
1 kviečia žmones prie apšvie- 
tos, kurią galima atsiekti ne
skaitant tokių laikraščių,- 
kaip ..Keleivis“, „Lietuva“, 

Kova'* ir „Laisvoji Min- 
“. Ypač išgarbino „Ke

leivį“. Tas mane labai užin- 
teresavo, nes „Keleivio“ ne
buvau da skaitęs ir nežinojau 

' antrašo. Išėjęs iš bažnyčios 
tuojau suradau žmogų, kuris 
skaito „Keleivį“ ir tuojaus 
perstojau skaitęs tokius laik- 
ražčius, kąip „Draugas*’ ar
ba „Ktalikas“, kuriuos piršo 
kun. Jakštys, o prisinčiu jums 
$1.50 ir meldžiu man siunti
nėti „Keleivį“, kuris man la
bai patiko ir aš jį platinsiu 
tarp savo draugų.

Su guodone
<7. Prokschus.

Koketon, W. Va.

kaštuoja nuo Liepojaus ar
ba Eydkunų į Bostoną.

Kam mokėt brangiau, kad 
galima gaut pigiau ‘Keleivio’ 
išleistu vėj.

$28.00 nuo New York 
iki Roterdamo.

Popiera dėl laiškų rašymo.
Popierei dėl laiškų rašymo, naujai iš

rasti 50 gatunkų su gražiais pasveikini
mais. su tam pritinkančiomis dainelė
mis, su visokiais paveikslais ir su šilki
nėms kvietkoms, padabintos auksiniais 
literais. Vienu žodžiu tokios dailios po- 
pieros,kokių dar ligšiol Amerikoj nebu
vo. Prekiuoja nuo 20 c. iki $1.00 už tu
ziną. Popieros par siduoda su konvertais 
Reikalaujam agen to ir duodam gerą už
darbį. Kurie norėtumėt pamatyti musų 
popieras, malonėkit prisiųsti už 25 c. 
markių, tai męs prisiusime visokių ga
tunkų probeles.

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

Rockford, III.
Guodotinas Redaktoriau! 

Ar negalėtumėt patalpinti į 
jūsų gerbiamąjį laikraštį iš 
musų miestelio koresponden-. 
ciją? Aš daug laikraščių 
skaitau, bet visi jie bedieviš
ki, išjuokia mus sentėvių ti
kėjimą, tad nenoriu į juos nė 
rašyti.

Dabar apie dalyką.
Apsigyvenau čia prieš po

rą metų. Tuomet čia buvo 
tik 7 šeimynos lietuvių, o 
šiandien jau 70; su pavieniais 
bus į 300 lietuvių. Gyvena 
visi gražiai, tik kartais ap
daužo vieni kitiems antau
sius. Nebūtų stebėtina, kad 
teip darytų kokie bedieviai, 
cicilikai, bet dabar tas tik 
pas mus Rymo katalikus at
sitinka. Žinoma, męs kalti
nam daugiausiai aludes, nes 
žmonės pasigėrę pavirsta į 
beždžiones ir pradeda vieni 
kitiems akis draskyti. Vie
nok sunku suprasti, kodėl tie 
bedieviai niekuomet nepasi
geria ir tarp savęs nesipeša, 
kaip kad męs darom? Ištik- ’ 
rujų, mums reikėtų daug ko 
nuo jų mokytis, tik nelaimė, 
jog jie netiki... Šventos baž
nytėlės čia neturime. Apie i 
porą kartų atsilankė pas mus 
dvasiškas tėvelis, bet bedie
viai neprisiėmė. Nors męs ir 
protesavom, bet ką tu čia ! 
padarysi, kad jų daugiau, tai 
jų ir viršus paliko. Bet visgi 
dvasioj nenupuolėm: susita
rėm su airiais ir parsikvie- 
tėm Elijošių iš Chicagos,kad 
pasakytų gražų pamokslą.

Vieną nedėldienį išgir
dom, jog jau pribuvo Sukul
tom visi ir skubinom, kad ne- 
pavėluot ant pamokslo.

Jis kalbėjo:
„... Aš atvažiavau iš Lie

tuvos vargdienis, tik trijų 
k lesų, o dabar, iš Dievo ma
lonės, turiu banką $40,000 
vertės ir tikietas man už dy
ką po visas Suvienytas Vals
tijas kaip ir šitam ponui“, 
parodė ranka vieną gražiai 
nutukusį airį. Toliaus nukry
po į Francuziją, jos istoriją 
ir pasakojo kaip bedieviai 
išdraskė klioštorius ir į girias 
išvijo kunigus. Teipgi papasa 
kojo apie keletą stebuklingų 
atsitikimų ir ragino rašytis 
prie kokios ten , katalik re- 
forstis inšiurens. “ Nekurie 
vaikinai buvo da neišsimie
goję ir tuojaus pr isidėjo, bet | 
kurie buvo blaivi, tie paliko 
ant kito karto, kad geriau 
apsvarstyti tą biznį.

Pavesinkės žentas.

w •

Raitau jau šešis laiškus j>as pačios gy- 
minės ir pažystamus, nieks neatsako, ar 
Pilėnų pačta dar tebėra aršu žmonėmis 
pranyko Kas žino meldžiu pranešt

I). Jurgutis,
43 Iiasan st., Fort Cambridge, Lass.

Paj ieškojimai
Pajieškau pusbrolių: Liudviko ir Pran

ciškaus Vasiliauskų ir Aleksandro I’au 
lausko. Visi paeina iš Kauno gubernijos. 
Šiaulių pavieto. Jie patys, ar kas apie 
juos žino, teiksis pranešti ant šio adreso: 

A. Vasiliauskas,
308 Meadow avė.. Rockadale Joliet. III.

Aš Simonas Samuolis pajieškau pačios 
Adelės, paeina iš Kauno gub , Raudon
dvario parapijos. Ji pavogusi $1,500 pa
metė vyrą ir palikdama 2 kudykius, 1 
pusė metų senumo, o kitą 2 metų, pabė
go. Turi 24 metus amžiaus, 2 aršinų ir 
5 verškų aukščio, akys didelės ir mėly
nos: kalba lietuviškai, lenkiškai ir ma
skoliškai. Paliego su Juozu Kalubic, 
augšto ūgio, apsiskutęs. 29 melų am
žiaus. Paeina iš Suvalkų gub. Kalba an
gliškai Su jeis kartu pabėgo ir Anelė 
Kieršauskenė- mažo ūgio. stora, 1 amsiu 
plaukų. Kas apie juos duos žinoti, tas 
gaus $5.oo.

Simon Samuolis.
424 8 th st., Moline.Ill.

Pajieškau draugo Kazimiero Grunano- 
vo. Kauno gub., Raseiuių pav., Baltakių 
parapijos. 4 metai atgal gyveno Montel
lo. Mass. Jis pats, arkas apie jį žino, 
teiksis pranešti ant šio adreso.

P. Podž elis.
18 Bentes eourt Loveli. Mass.

Apgarsinimai.
PRANEŠIMAS.

Nuo 28 vasario bagg-ing audėjams pa
kelta mokestis irti 2 c už 100 yardų lig 
3500 vardų o aukščiau 3500 vardų 'mo
kama po 25 c. už 100 vardų Teipgi liko 
sutrumpintos darbo valandos ir pagerin
ti namai, kuriuose gyvena darbininkai. 

Ludlow Mfg. Associates.
Ludl w, Mass.

Girdiškis (Raseinių pav.). 
Gruodžio 18 d. nežinia iš ko
kios priežasties sudegė senoji 
medinė Girdiškio bažnyčia; 
naujoji dar nepabaigta sta
tyti* Pamaldos atliekamos 
šiomis dienomis klebonijoj 
o šventadienias varpinyčioj. 
Kalėdų pirmą dieną klebo
nas Čerkelauskas per pa
mokslą išaiškino, kad bažny
čia sudegė per žmonių kalty 
Irę: sakė, kad Dievas nubau
dė už žmonių negerus darbus 
ir girtuoklybę. Beto dar pri
minė kokį tai siuvėją, kuris 
skaitąs „L. Uk-ą“. Tas, gir-i 
di, užtrauksęs didesnę Dievo 
koronę. Lauksargis

Panevėžys. Tai tau pirS 
liai. Į Jokuboniy sodžiy pas 
vieną ūkininką atvažiavo pir
šliai prie duktetŲ. Kaip geri 
piršliai - gėrė, gėrė ir beger-

Užsirašykit 
,, Lietuvių Žines”.

Išeina jau 3 metai. Laikraštis plati
nant ss terp lietuvių meilę ir brolybę. 
Skaitatojas kožnas gauua puikia dova
ną „Aukso žyrgą“ ir pajieškojimą patal
pinam dykai. Tiktai 75c. aut metų, už 2 
metus SI.00. Adresas toks:

„Lietuvių Žinios“
Rox 51. Mc Kees Rocks. Pa.

Atyda!!!
Iš priežasties išvažiavimo, parsiduoda 

rašoma mašinuke geriausios pasaulėj 
fabrikos „Remington” vertės $70.00, a - 
tiduosiu už 25 dol.

R. Vasiliauskas.
23 Salėm st.. Boston. Mass.

Gera proga lietuviui.
Aš užlaikau plumer shop ir Sheet Me

tai Work. Iš priežasties senumo norė
čiau gauti partnerį, arba ir šiaip žmogų, 
kuris mvlėtu ta darba. Gali atsišaukti ir 
nemokantis to darbo Norint prisidėt 
prie biznio reikia įnešt biski pinigų. l)ė 
didesnio aiikimo kreiptis laišku. Adri 

sas toks.
A. Gecevič r

9 Ames st. Montello, Mass.

IT® (Al AA gausi 10 tuzinų gra- 
UZ tbl.VV žiausil popierų. 38 

gatunkų su gražio
mis dainelėmis ir puikioms kvietkoms 
bei konvertais. Teipgi ir visokių knygų 
r popierų katalioga siunčiu už 4 c. stem- 

pą. R dkalauju pardavėjų ir duodu gerą 
pe na.

M. ZUKAITIS, h
227 E. Main st.. New Britain, Conn.

PINIGUS išsiunčiame Į 
Russia

Preke už 
. 100 rub.

$51.80.
Priimame vi 
sokius teisiš
kus ir kup- 
čiškus reika
lus.

RUSSIAN AMERICAN BUREAU
' Liftli avenne, CHICAGO, ILL.

Rengia trįs suvienytos So. Bostono Draugystės 
D. L. K. Vytauto, šv. Kazimiero ir Ukėsų Kliubas 

Prasidės 28 Kovo (Mareli}, į 
t. y. antrą dieną Velykų ir trauksis per

Ištisą sąvaitę £■&

Lietuviškoj Svetainėj *
166 BROADWAY EXT.,į 
JSo. Bostone. £

Kiekvieną vakarą prasidės nuo 7 vai.
PELNAS NUO FEIIV BUS APVERSTAS ST A- V 
TYMUI LIETUVIŠKOS SVETAINES BOSTO- » 
NE. Todėl, lietuviai ir lietuvaitės, kokių jus pa- -C 
žvalgų nebūtumėt, užduotis jųsų viena — atsilan- * 
kyt ant rengiamų fėrų, nes visiems lietuviams * 
svetainė yra reikalinga. Kiekvieną vakarą bus 
muzika, dainos ir kalinis. Pasitikim, jogei nevie
nas lietuvys neatsisakys paremti šį mysų naudin 
gą darbą.

W .V<
KOMITETAS

\



KELEIVIS.

Vietines Žinios
Pas tūlą mus tautietį, gy

venantį ant Morton gatv-s, 
Bost'in nt>’liaste koks-ta1 
,,niandr<>č-ns”. >r šiai k<>kiu> 
stebuklus p-indė; tu-didi 1‘j 
bkrvntifej mašinėlė... maši
nėlė la’»ai j»euapra-ta. ties j- 
d'-ju- skiyp‘IĮ baltos ii->pier »8 
išeina (ividešintis dolerinė!

, Gera št nka’’mano sau šei
mininkas. „Tur’iit- tokią ma
šinėlę. laivu krauti žmogių 
nereikėtų O kirk ji j rrkiuo 
jaY’’ paklausė jos savininko.

.,Pusantro tūkstančio do 
lerių ’ trumpai atsakė tasai, 
užsirūkydamas už 25 centus 
cigarą.

Seimininkas tiek pinigų 
neturėjo, tad visi namiškiai 
susidėjo ir reikalinga suma 
tuojaus buvo ant stalo. Ma
šinėle nupirkta kooperaty ■ iš- 
kai. Visi tikėjosi greitai pra
lobti. ..Mandročius” tuojaus 
dingo, o mųsų pirkėjai pra
dėjo pinigus daryti. Už $5 
įtopieros sugadino, o dvide
šimts dolerinės nė vienos ne
padarė.

i

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj j^alit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu 1 guv t ipgi ii 
(r ik i ilgiausius patarimus
:i:il

Pranešimas.
Šiuomi pranešam jog „Kelei
vio-redakcijoj atsidaro didele 
laivakorči", geležinkelio bile- 
t > ir pinigų siuntimo agen
tūrą.

„Keleivio
bar tui i didžiausią spaustuvę 
tarpe Amerikos lietuvi”, 
čia išeina x“?_' ’-1’ '
„Keleivis,“
„Gazeta Bostonska“ ir atlie
kami didžiausi drukoriški 
darbai daug geriau, negu 
kitose spaustuvėse, kurios 
neturi naujausiu mašin”. To
dėl ..Keleivio“redakcija ga
lima sakyt, yra didžiausiu 
Rusijos išeiviu centru; čia 
atliekami svarbiausi reikalai 
ne vien tik lietuviu, bet lat
vių, lenku ir kitu tautų.

Jeigu jums reikia atsiimt 
Lietuvoj savo dali ar skolą, 
jei norit tenai nupirkti ar 

I parduoti namus arba žemę — 
kreipkitės pas mus. Viskas 
bus atlikta greitai ir be kla- 
pato.

Jeigu norit važiuot i 
Lietuvą arba parsitraukt iš 
tenai savo šeimyną ar pažįs
tamus — kreipkitės pas mus. 
Męs suteikiam visokias žinias 
ir patarimus, parduodam lai
vakortes ir geležinkeli’j tikė
tus pagal toKiu prekių, kaip 
jie parsiduoda kompanijų ofi
suose, o rodą visuomet gausit 
už dvką.

"Pinigus siunčiam i visas 
šalys pagal dienini kursą.

Rašydami su visokiais 
reikalais adresuokit šiteip: 

“K E LE I VIS „
28 W. Broadway.

So. Boston. Mass. j

t

Du didžiausiu Naujos Au-Į 
glijos geležinkeliu syndikatu 
New York, Ne\v Haveu, Hart- 
ford ir Boston Main įierejo Į 
rankas tų'pačių kapitalistų. 
Dabar yra projektuojama abi 
stotis Bostone. North ir Soutli 
Statious, sujungti požeminiu 
tuneliu, o ant viršaus to tu
nelio, nugriovus visus namus; 
ant kelio, padaryt platų bul-l 
varą. Būt tai didelis mies:ui 
papuošimas.

Skaitytoju atydai
Meldžiame visu ‘ Keleivio’’ 

skaitytoju, kuriu prenumera
ta pasibaigė atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš
ti sulaikyti.

“Keleivio” Administracija

“ išleis tu vė da- 
[A

nes
tris laikraščiia: 
„Strahdneaks,“

tieriausiu 
t ipgi 

. Nes či«»- 
dirba lietuviškas kl.-irk.-i

U ihiaiii i . Bruzirt.
John J. Lowery

Kampis 6-tcs 168 D. st
So. Boston, v3ss

Tki.KI'HoNK 2I<>27 Su. Bostoll. Mas

Rusiška Lenkiška Lietuviška 
-A _PT11L^_A_ 
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Ui.
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.
LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus. ė<it» 
visada Švieži, vynai ir visoki lik iena 
kogvrtausi. Gėrymus dėl veseliju. kr-i- 
ilvnų ar šeip bailų siunčiam į narr.

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

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darba prie palaidojimų 

kuogeviausiai už nebrangią prekę.

3Sfi Broadtvay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 I>roadway.

J. P. TUINILAUO 
Vienatinė lietuviška dzie- 
gorėlių ir ankJnių daiktų 

krautuvė
Užlaikome visokius laikrodžius, laik--. 

rodėlius, branzletus.šliubinius ir deimon 
tinius žiedus ir visokius iš aukso ir 
sidabro išdarbius. L:etuviai pa re m 
kitę lietuvį.

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.

21-25 Bromfield street.
BOSTON, MASS.

NAUJIENA!
“BROADBINE HALL”

311 Alba n y. ir kampas Dover street s. 
išsiduoda ar.t vestuvių arba šeip ko-1 
kiems nors pokyliams, su visais reika- 
lingais rakandais už $15 <H).

Savininkas J. SIDMAN.

20 Liiconiast. Boston.Mass.
Telephone 1364-4 Tremom

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki tuums ir mų 

sų gyduolėms, kuriems duodame te 
smgiatįsią rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Ilupturą, Slinkim 
plaukų ir Plikimą, Pučkus. Dides
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Mę 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmi' nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

l>r. J. M BRlSDZACO..
Broadmay A >. S st.. Brooiy>-n.N Y.

G 
c
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Temykit! Tėmykit 
OJOELJS PARDAVJMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: .labu

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

Ateik ir išsirink ka nors pats sau!

I. SACOWITZ.

128 Broadtvay (tarpe A ir B) 
S<»uth Boston, Mass

kuro dirbtuvė yra jreii-.'ta puikinu 
šiai, naujausios mados įrankiai. Athe 
ku dalbą artisli-k--i. Padanui fotogra 
fijas kuopuikisusiai, malevoju naluia 
li-k<nn palvom, iš mažų padidinę į u ir it 
Esant reikalui einu į namus folograluo 
Ii.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadvay So. Boston, Mass
MONTELLO

Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 
vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rubsiuvių dirbtuvė. P dėl siutus gali
ma iižsisteliiioti pagal savo skonio. Pa
siuvant greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kajp naujus.

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

MONTELLO, MASS

'DOVANA I
Į Kiekvienas gaus puikią <lakta i-l a t u) 
1 gą su naudingais patarimais. K;; p ui 
laikyti sveikata ir kaip gydyti- ui s r-ru 
►u daugybe re -»-ptų i-uo g> ristnriu da a 
rų Ki>>ga \er a d<>) rio. Kas ž-in-' 
aut ni<ii, nors viena iš žemi •• p:ol;t<»l' 
laikriM-ij • Keleivį-* ■ V-euy 1 etuv 

'.iiin'-ų“. •'Kataliką'*, * Lietuvą“. -1. .r 
. va im «iį * ir “Diru ninsų \ Gij ’ t’ssi 
; n.-ti .l ' ii. • e- ti.-.kurie u mis ■■ -iuu-'i 
|>><tin>-. padėka.oltes. .l-e gti nori daugiai 
a;-ie i.nyga žinoti pr ■ y . k i ologo. pa 
duok savu aUkti adresa irs tuk 
po -luotu a-in-su.

.M. I’alt.-'uav ičia
15 Vill'-orv -I.. YVorcesl.T M .SS.

P. J. Kaunietis.
Naujausių mielų rubsiuvys. Siuvai' 

Visokia- molėtu ir vy u drajciuas. 1 va 
. leme, išpl u jam plėlinas ir i-pr -šiitam'- 
j Darbą atliekam-- v sados ant pažadėto lai 

ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

244 W. 4-thst, So. B?sten, Mass.

M.Galjvan&Co

4

§

§

Gerbusias Lietuviszkas Siuvėjas
Siu vam»-visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų i 
ir suknios. Dirbame | 
visokius siutus ir . 
overkotus Užeik pa- - 
žiūrėt o jeigu nori ’ 
turėt gražią drapa
ną męs galime tau ja 
padaryt

'•

Uzlaiho geriausio 

E liaus Vyno. Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom musu 
Spkciališkumas. 

3K6 Second So. Boston, Mass

n

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

ZEGORELIS DYKAI- 
ir deviska
Amerikoniškas laikrcdėlis 
u čvstais auksotais lukš- 
ais. gvarantuotais 5 me" 

• ams. visai DĖKAI kiek" 
vienam, kurs parduos 2

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis ienkiškai-lietuviškas dak-1 

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.°j. j 
PRIĖMIMO VALANlMžS:

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

419 Boylston st. ruimas 432 
BOSTON, - - MASS

The i harter street 
Med.cai Clinic.

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

Musų gydymo pasekmė yra stebėtina. 
Praktikuojant por ilgus metus išradau 
savot šką. lengvai suta somą gyduolę

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

Ofiso valandos: 10 - 12 vai. iš rvo. 2 — 3 
vai. Į>o pietų ir 7 —8 vakare. Nedėliiomis 
nuo 11 lig 2 po pietų

( HARTER street MEDICAL CLINIC
4 ( H AR TER street (kampas Hanov- r). 

KOŠTOS, MASS.

motelius mus bizuteriios po 10c. kiek
vienas. Aisįųsk vardą. męs tykesime tau. 
Kaip parduos:, p.isiųsk.t §2 40 gausi 
zegoruką.
Henry Jevverly Ce.Dep. 240 Chicago.Hl.

i 
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i 
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TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadway kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reiknlau.i ir per laiškus, o 
męs perexpresą gyduoles prisiusi m

|

B

i
i
i

Šeimynos, turinčios po ranka Severos vaistus, nežino kaj tai yra baime.

NOTARUS
KRAUJAS

Nešvarus kraujas reiškia 
odos išbėrimą, veido i bliš- 
kimą. spuogus ir votis, jau- 
timąsi pavargusiu 
gijos nupuolimą

ir ener-

kiekvie-
Mijsų

Po ilgai žiemai 
išvalymui kraujo, 
nusilpę ir nuvargę, neturim 
stoką apetito. Viskas, ką 
tai vartoti 

Severos kraujo
Jis sustiprins ir atnaujins 

spėką, veiklumas jų bus at- 
jaust’S grfriau. 
spuogus, votis,
kiekvieną kraujo neš.aru- 
sveiką ir linksmą.

Tas s ar- 
tekaučias

AHETCaif BtT AMO
KUASU KMEOT

uaa. ame am

Sdt rJTaf 
rai tXma. -

tai tie tagtet taše. į

SZYARDS
KRAUJAS

Raiškia gražią išžiūrą, 
gerą virinimą, smagu mie

gą, sv iką kūną ir skaidru 

l>sotą.

nas iš jus reikalauja vaisto 
kraujas sugenda, jaučiamės 
n to prie darbo ir jaučiam 
tokiame atsitikime daryti,

valytoja
kraują visi organai atgaus 
naujintas r tu j ridėsi 
bus pavastri<» vai-tas pydo 
žaizdas, odos išberi m u«, ir 
mą. padarydamas žmogų

Kiekvienoj aptiekoj reikalauk Severus vaistų. Visno ik i atkreipk ati- 
<ia ant vanio ‘SEVERĄ”; Tas nžtUrina vaishi g< rirrą. Kitų neimk.

NEUZVILE TO!
Jei turi kada vidurių užkietėjimą, 

nemalimą, ar šeip kokį negerumą vi 

dūriuose, neužvilk to, bet tuoajus imk

SEVEROS GYVASTIES BALZAMA
Jis pataiso apetitą, vidurių malimą, 

paliuosuoja užkietėjimą, geresnę nau 
dą padaro iš maisto ir padeda kunui 
priešintis prieš ligas. Geriausias vais
tas ištalusiom merginom ir silpnom 
moterim. Geriausia vaistas susti įmini
mui senyvų žmonių.

Kaina 75c

APSISAUGOK!
Apie šitą laiką esti nuolatines oro 

permainos ir visokios plaučių ligos. 
Buk atsargus! Saugok savo sveikatą. 
Kad greitai palengvint užkimimą ir 
kosulį, paimk
SEVEROS BALZAMĄ PLAUČIAMS

Kiekvienas gurkšnys bus pa sėkmin
gas. Prašalina aštriansį kosulį, patino- 
suoja ir gydo užsidegusius kvėpavimo 
kanalus, palengvina kvėpavimą ir su 
stiprina plaučius. Prašalina užkimimą 
paliuosuoja skreplius ir apsaugoja 
nuo apsunkinimų.

Kaina 50c

DAKTARO PATARIMAI DOVANAI

W. F. Severą Co. “"kT“

f

1

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

Visokias ligas gy 
aau—pas -kimiigia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į vir ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valan los 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik2 
8 vakare. Telephone 1967 -3 Ric^tnoU*

Pelningą užsiėmi
mą galima rasti 
indiškvjŲ kanapių 
dirbtuvėse
LUDLOAV, Mass. 
kurio paveikslas 
telpa čionai. Dar- 

!bas dėl vyry ir 
motery su didžio
mis šeimynoms.

Norint plačiau 
dasižinoti apie pa
minėtas dirbtuves 
rašykite šitokiu 
adresu:
Ludlow Mfg.

Associates, 
LUDLOVV, Mass.3

SERGĖKIS!!!
Se^ekisnuoprastu^pigiuvais 
kuriuos netikri daktarai siūlinėja

Mat dabar metų laikas, kuriame žmones labiau'-dai 
serga; todėl y vai rus daktarpalaikiai ir siūlinėja pra
stus be vertės vaistus, kurių iki šiol niekas nežinojo ir 
vietoje gero, tik daugiau blogo padaro ir kenkia svei
katai labiau nei pati liga.

APGINK PATS SAVĘ IR ŠEIMYNĄ.
Kiekvienas lietu vys tegul gelbstis pats ir savo šeimyną nuo ne

tikrų daktarų.Neapsigauk ir neatsidėk ant daktarpalaikių, kurie ne. 
pažysta ir nieką ju nežinojo ik dakar. Stebuklingas daktaras, COL- 
LIAiS NEW YORK MEDIKAL INSTITUTO, yra visiems gerai ži
nomas pasauleje. Per 13 metų šiame Institute, išgydė tūkstančius 
lietuvių, kurie buvo desperacijos apimti; užtai, kad kiti daktarai 
nežiuojo paslaptis stebuklingųjų vaistų priskirti, tik Institute 
esanti galėjo patirti. Musų tūkstančiai testamonijų, liudyja apie tai.

Žinai, kai čionai apturėsi vaistus, kurie rūpestingai užrašyti 
Profesoriaus šio didžio INSTITUTO, kuris per 13 metų išgydė daug 
lietuvių. Jng kiekvienas lietuvys žino gerai, kas tai yra COLLINS 
N.Y. MEDIKAL INSTITUTAS ir kad jis yra geriausias, seniausias, 
ir tai pirmutiuii INSTITUTAS New Yorko valstyjoj. kaipo viena
tinis šalyje, kuristiktai gali vadintis COLLINS NĖW YORK MEDI
CAL INSTITUTE. Kiti daktarai garsindamiesi ir ką žada išgydyti, 
beabejones nori, kad gautų dirbti po priežiūrą daktaro COLLINS 
NEW YORK MEDIKAL INSTITUTĘ ir patirti paslaptis, kokie 
čionai stebuklingi vaistai išgydymui sergančių vartojami.

The Collins N. Y. Medical Institute,
140 W. 34th STREET. NEW YORK.

Kasdien uuo 10 iš ryto ik 5 po p. Švent. nno 10 ik L vak. Ut. ir Pet. 7-8
/ ■^^Prisiųsk 10c. markėms, apturėsi garsiąją, knygą Dr. E.O. 

Collins, “Vadovas in Sveikatą” parašytą lietuviškai.
Dr. S. E. Hyndman, Medical Direktorius.

I

GERIAUSIA AKGŠERKA
Ii

F. STROPIENE
'Paboigtisį kursą V’nmans Medical 

C«llege Baitimore M. D.X j
į Pasekmingai atlieka savo darbą prie | 
Inalago, teipgi suteikia visokias ro 
das moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

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

S^O BOSTON. ^ass

I
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GARSUSIS KEW Y03K0 DAKTARAS

Ferdlnand Hartmann M. D.
-MM y 

Puikiausias Lietuviškas 

GALIŪNAS ir RESTORA3IJA 
kartą pas mus atsilankys

To niekad nesigraudvs:
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lczowski it Yudeiko ir Co
3<$4 Hroadway ir 259 D. St..

S« uth Boston. M*«w.

'o.
*

« 
V 
%* % sako:

Jei sergi, nesiksnkink, liet pribuk arba parašyk pas mane, aš išgydysiu! '

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ,
gagu net n mano kataliogą rašyk sendien ų’apturčsi gereusių armonikų, skrlpkų 

^lernetu, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių inozikališkų instrumentų. Cisto au
kso 14 K. Šiiųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, koicikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
teriij, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
taviskoi kaii»oi,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu p’iikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink kouvertiiis tuzinas už 25c 
5 tuzinai už$-,00, 1OJ0 už $-‘',00. Lietuviška biblija arba šventas raštas

i seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. H27dručeia! da
ryta, prekė su prisiuutimu $3,00. E!ektr;k:nis žiedas r > rermnt;zino, sudrųrinin:- 

kųno, atgaivinimo k •arjo, sutptsimonervu irdauryl ę kie
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoįa i ž i’-vd- ma, 1-! b 
paauksuotas a- t 20 me-u p-ekC $3.00. prairto $’.C0 Fr h:i;s 

. kitę savo *>krą ad-ecą ir rž5,-. marke <> epti. T-i t : > rr.ett ka 
tal-'gą dvsai sti 4*0 p- veikiais ir ’COO eatidingu d -iktų.

Štornikrin. a-'Cntsm ir pedlioriam p-*rdi:<xiu visokius ta 
voros labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavoms.

K V U ’ E’*'’CH. 112 (iraud St. Brooklyn, M. Y.Adresuokite;

i

LIETUVISZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

U-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMI’SON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka- 

| dangi jisai pabaigė augėlesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos, chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas; paprastas, chro- 
! niškai užsisenėjusias. veneriškai-Į>aslap- 
lingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystes 
išdykumo ir savižairystės.

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 21 va- 
į land vs

Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 
nors liga, neptivaio leist laiko, bet tuo- 
jans prisiųsti l>-nii Thomson’ui apra- 
ymą savo ligos, pagal ą apsireiškimų 

lakatą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa
geltu. kuria tikrai išsigydys. Išgydy 
mas gvarantuotaM. Patarimai veltui.

Amžius.
K ek svėrėte.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokią lyt šk 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar netižsiimdavot savižagysle.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda 

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

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada ausine 

šalo.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apturėsite pilna sveikata.

l‘CT

ran-

I

Meldžiame kreipti* šiuo adresu.-

I)R. J. E. TII0MPS0N,
342 W. 27-th street. NMV YORK, N. J

Priėmime valandų*: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. T i 5 va), p. pietų.
Nedaliomis nuo 11 va), ryio iki 3 vai. pv pelų.

Per 30 metų daktaravęs, tyrinę- < 
jęs medicinos mokslą ir gyduo-.. 
Iių veikmę, kurios geriausiaj 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs 
universitetą per 20 metu gy -’ 
džiau Didžiam jam New Yorke5 
VYRUS IR MOTERIS ir iš- < 
gydžiau greitai ir gerai.

10 metą atsidavęs mokslui < 
praktikavojau Paryžiuje, Lon ’ 
done, Berline ir Peterburge, J 
surasdamas naujausias gyduo * 
les išgydymui visokią ligą. Su- j 
grįžus iš Europos daktarą bend j 
rovė išrinko savo pirmsėdžiu; o 1 
dabar užkviečiu sergančius vi- į Į 
šokioms ligomis, nes paaukauju 
visa savo mokslą sergantiems.

■ Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius išgy- , 
i (lysia, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui, i [

V J

v

PROGRESAS MEDIKALISKAM MOKSLE!
;> Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija i medicinom mokslo pro-« 
( e r esą: katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, nitai kad užrašo gyduoles i
> ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams ; 
S nežinomi ir ar Ui jie užmirš) ar nenori žinoti, netėmįjant Į mokslą, kad

į KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 

v išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių ligų.

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
’ Cžtiknntt, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie į
> n >s ligos; užtai ir daugiausia sergančią išgydžiau ir tuos, ką kiti J
' daktarai neįrengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai ; 
) tikrai apturėsi sveikatą. i
‘ r> t C \ l?č' A • Sergėkis garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom- 1
> t ASAKtrA. panijų šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, tiei ' 
y i.timir isįdaktarą ' garsina už. savo daktarą profesorių. Žinok gerai,

j jreras daktaras nieknš už algąhebemaus. Matant tokias neteisybes, kad 
’ apsrinli nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos 
S įlydžiau, kad serganti žinotų kur atrasi‘tikrą pagelbą sveikatai, apsigarsinau.

APS1.MU JUS IŠGYDYTI
< nno reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, koją, pečių ir šonų
> Užkietėjimą, skaudėjimą irnedirbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies, , 
? i.i\sių. kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per- ' 
v š ilim-s sloirų. sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykime, Dyspc- ' 
») psiį .s. neuralgijos bei nervą ligos; teip-pat nuo saužagystės ir iš to įgautų i 
?> nesveikumų, sekios nubėgimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių užsikre '

črvniį kavarieriškų ligų--nudegimo. Teip-pat MOTERĄ: skausmingų ir ' 
>, n Te.-.iliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų lirų: [ 
jnopaisvkite. kad kili daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy-! > 

<ly«iu šviežias ir užsisenėjusias litras. Butą goriau, kad iš karto pas n.at e C 
atsišauktum, pirm.au negu kur kitur: joi ne asabiškai, tai parašyk lietuvi*-*' 
kai. nėra skiri ūmo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus J i 
savy jo. aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles. C 
kurios yra goriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit sveikatą, bo skirtumo <'

*' kaip toli gy\*onate Amerikoje, Kanadoje. Anglijoje ir kitur. Biednus gydau dovanai'

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.
218 E. 14-th st, New York City.

į ofise ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų, 
(šventadieniais nuo ll-iki 1 popietę.

v

pirm.au



