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Metas VI

IS RUSIJOS.

ty; sausio gi 29 d. ant ple- 
ciaus Supiriai sprogo bomba. 
Pridirbta daug pragaišties. 
Mieste didis neramumas.

Kiek Rusijoje buvo mokan
čių skaityti-rašyti 1908 m.

Neseniai išėjusioje prie vi
daus dalyky ministerijos sta
tistiško centralinio komiteto 
metŲ knygoje užeiname ga
na įdomius skaitlius, kiek 
žmoniŲ mokėjo rašyti ir skai
tyti Rusijoje 1908 m.

Vidutinis ztokių žmoniŲ 
nuošimtis visoje Europos ir 
Azijos Rusijoje buvęs 21%. 
Vvtų mokančiŲ rašyti buvę, 
pustrečio karto daugiau, negu 
moterŲ. Visiškai stebėtini 
skaitliai sulyg mokyklŲ. Eu
ropos Rusijoje išeina viena 
mokykla 52- ketvirtainiams 
verstams, o Sibire — 2619 
verstams!

Kalinių bibliotekos.
Peterburgo kaliniŲ biblio

tekose, padarius netikėtą re
viziją, susekta, kad tos bib
liotekos pilnos esančios revo- 
liucijonistiškŲ knygŲ.

Atkeršyjo kunigui.
Čenstakove (Lenkijoje).šio

mis dienomis kunigas, parė
jęs iš bažnyčios, rado belau
kiant jo vyrą su moteria. 
Kunigas įsivedė juodu į savo 
kambarį. Po valandėlei pasi
kalbėjimo vyras netikėtai kir
to kunigui į galvą ir perskė
lė galvą. Kunigas sugriuvo, 
svečio žmona užpylė kunigui 
ant veido sierarugštės, ir iš
degino kairiąją akį. Ant ku
nigo riksmo atbėgo tarnaitė. 
Tada nepažįstamieji išbėgo 
gatvėn, kur jŲ laukė trečias 
jų sėbras. - - Visi trįs leidosi : 
bėgti. Betgi bėgančiuosius 
piktadarius pasivijo žmonės, 
išėję iš bažnyčios, ir baisiai 
juos sumuse. Įsimaisiusi po
licija nedavė piktadariŲ visai 
užmušti ir juos suėmė. Juo
du prisipažino esą broliai — 
Vladislovas ir Antanas Bi- 
nendan ir Konstancija jo pa
ti. Jie tyčia atvažiavę iš Ba
ku atkeršyti kunigui už tai, 
kad jis liudijęs prieš juos per 
tardymą, kuris esąs pradė
tas.

Slavy susiartinimas.
Peterburge šiomis dieno

mis buvo slavŲ vienybės tar- 
tuvės. SlavŲ susivažiavimą 
susirinkusieji nutarė laikyti 
birželio 24 dieną Bulgarijos 
sostinėje Sofijoje. Vyriau
sieji suvažiavimo darbai bus: 
apsvarstymas įsteigimo visų 
slavŲ banko ir rusu bei lenkŲ 
san tikiu.

Nauji vyskupai.
Sį kartą jau visai grieštai 

apskelbė laikraščiai, kad Že- 
maičiŲ vyskupu paskirtas pa- 
vyskupis Cirtautas, SeinŲ 
vyskupu — Žitomiriaus pav. 
Karosas, Mogiliovo antvys- 
kupiu — Vilniaus pralotas 
Kliučinskis.

Bomba.
Charkove jau kuris laikas 

pakilo streikas. Buvo iš tos 
priežasties susirėmimŲ tarp 
darbininkŲ ir žandaru, kame 
abiejose pusėse buvo sužeis-

Streikas.
Baku mieste iškilo strei

kas naftos fabriko j Ter-Ako- 
povo, kurs visiškai nenori tai 
kyties su darbininkais.

Galvažudys.
Permėje plėšikas-galvažu- 

dys vienuose namuose nužu
dė tėvą ir motiną su kūdikiu. 
Kada gi jį sugriebė policija, 
tai pats nusinuodijo.

Činovnikp darbeliai.
Naujos revizijos užtinka 

vis naujus činovnikŲ įvairius 
prasikaltimus, vagystes. Ki
jevo gubernatoriaus kance
liarijoj jau susekta daugybė 
neteisybių, taip-pat Varšuvos 
gubernijinėse žinybose irgi 
negeriau. O jau ką keliu ži
nybose, ypač Kijevo, Vil
niaus ir Pavislio, apskričiuo- 
se, tai imta ne tik saujoms, 
bet ir glėbiais.

Arklys papjovė žmogų.
Peterburge kovo 1 dieną 

tūlas Judinas šėrė tvarte ark
lį ir bešerdamas sudavė jam 
per snukį. Arklys tuojau grie
bė šėrikui koja ir parmušė, 
paskui įsikando į nugarą dan
timis, atsistojo piestu ir iškė
lė jį augštyn. Šėrikas nusi
baigi arklio dantyse. Paskui 
arklys ėmė daužyties, kaip 
pasiutęs—pašaukti ugnage- 
siai vos jį nuram dė vandens 
strukliais.

200,000 angliakasių grįžta paimta $100. Visose trijose 
prie darbo. vietose vagys buvo tie pa-

Chicago, III.—Pereitoj są-tys, su automobilium. 
vaitėj sustreikavo 13 valsti
jose angliakasiai. Streikuo- 

I jančiŲ skaitlius siekiaJ500,000 
žmonių. Streikas prasidėjo 
pėtnyčioj, pirma balandžio. 
Pastreikavus dvi dieni, 200, 

į 000 suviršum darbininkų nu
tarė grįžti prie darbo.

Angliakasiai sako, kad tai 
nėra streikas, tik pertrauki
mas drabo, kol tarp darbinin
kų ir savininku bus padary
ta nauja sutartis, kur seni 
kontraktai pasibaigė. Maža 
užmokestis ir nepanešamos ^^elarbo.' 
darbo sąlygos iššaukė tą mil
žinišką angliakasių protestą, 
kokio Suvienytų Valstijų is
torijoj da niekad nebuvo.
Pasibaigus seniems kontrak- prįe užsisukimo išvažiavo iš 
tams, darbininkai reikalauja bėgių įr vieną žmogų užmu- 
ant 10 nuošimčiu (10 cento 0 kelis 3užeids. 
ant dolerio) pakėlimo algos
ir pagerinimo darbo sąlygų, Vyskupai peikia popiežiaus 
nes ligšiol jos buvo teip bai- pasielgimą.
sios, kad kas metai žūdavo Cincinnati, Ohio.— Vysku- 
tukstančiai žmonių. pai Eart Cranston ir John

Pirmutinė streiko diena Walden, metodistai, išreiškė 
buvo podraug apvaikščioja- popiežiui nupeikimą už jo fa- 
ma ir kaipo visų Suvienytų natizmą. Mat dalykas tame: 
Valstijų ir Kanados angliaka- Anuomet popiežius atsisakė 
šių šventė. Ta diena yra ži- priimti pas ra ve buvusį Ame- 
noma po vardu „Aštuonių rikos vice-prezidentą Fair- 
valandų diena“, t. y. pami- banks‘ą, kadangi tas meto- 
nėjimas įvedimo trumpesnio distų bažnyčioje apsiėmė 
darbo laiko. prakalbą laikyti. O dabar to-

Tose valstijose, kur kont- kia pat istorija atsikartojo ir 
raktai tarp darbininkų ir su buvusiu prezidentu Roo- 
darbdavių da nepasibaigė, 4 seveltū. Roosevelt norėjo 

i d. balandžio darbininkai su- pasimatyti su popiežium, bet 
grįžo prie darbo. kardinolas Mery dėl Vai pa-

Dabar dalykai stovi šiteip: reikalavo uštikrinimo, kad 
Illinois valstijoj uždaryta Roosevelt neis pasmetodis- 

900 kasyklų ir 72,000 darbi- tus. Atsisakius Rooseveltui 
ninku nedirba. išpildyti katalikų reikalavi-

Indiana valstijoj nedirba mą, kardinolas atsakė jam 
18,000 žmonių. pasimatymą su popiežium.

Pennsvlvanijoj nedirba 40, Teip nemandagus katalikų 
000. pasielgimas neapsakomai į-

Iowoj visos kasyklos uždą- žeidė Amerikos patrijotus, o 
rytos. i ypač metodistus.

°;hiFV.£!JOj visi anglia_ vienas čeverykas sugriovė 
šeimyną.

New York. — Tūla mrs. 
Lary skundžia savo vyrą už 
atsiskyrimą, o vyras ją kalti
na už veidmainingą meilę. 
O priežastim to incindento 
buvo tik vienas čeverykas. 
„Aš pamačiau išpolovos išsi- 
kišusį čeveryką“, sako Lary, 
„aš paėmiau jį ir išvilkau iš 
polovos jauną vyrą.“
Dėl sūrio sustojo traukinis.

St. Paul.—Tūlas bulgaras, 
tik ką atvažiavęs iš savo tė
vynės, vežėsi apie du svaru 
Limburgo sūrio, kuris suši
lęs vagone teip pasmirdo, 
kad amerikonai pakėlė triukš
mą. Ant arčiausios stoties 
traukinis turėjo sustot, kad 
išvėdinti vagoną.

Pašovė „juodrankių” 
vadą.

New York, balandžio 2 d. 
— Kepėjas Antonio Morda 
peršovė Alfonsą Vicitoni.pa-

Apvogė vagone.
Lynn, Mass. — Tūlas Ro- 

senberg su pačia ir 13 mėne- 
sių kūdikiu, iš Salėm, Mass., 
pardavęs visą savo turtą, va
žiavo į Portland, Ore., bet 
atvažiavęs į Lynną pamatė, 
kad vagone pavogė nuo jo 
visus pinigus.

Orlaivininkas nupuolė.
San Francisco, Cal. — Or

laivininkas Frank Johnson, 
milijonierius, norėdamas pa
sirodyt publikai su savo lėk
tuvu, pakilo į orą ir apsuko 
du kart ratą, bet leidžianties 
žemyn mašina apvirto ir mi
lijonierius nupuolė.
Amerikos moterims balsavi

mas nereikalingas.
New York. — Aktorė A- 

melia Bingham, kuri dabar 
tik atvažiavo iš Anglijos, kur 
ji buvo labai užimta sufra- 
žisčių judėjimu ir labai joms 
simpatizavo, visai kitaip žiu
ri į moterŲ klausimą Ameri
koj. „Jei aš turėčiau balsa
vimo tiesasc, ji sako, „aš a- 
bejoju,kad aš eičiau balsuoti. 
Amerikos moterims balsavi
mas visai nereikalingas. An
glijoj, kur yra tiesos mote
rims ir tiesos vyrams, balsa
vimas moterims reikalingas. 
Tenai vyras gali savo pačią 
sumušti,gali elgtis su ja, kaip 
tik patinka, o jeigu ji pasi- 
skŲs į teismą, tai ji bus ap
kaltinta.“

Meteoras uždegė tvartą.
Dover, N. J.— Balandžio 4 

d nupuolė čia nuo dangaus 
meteoras ir pataikė tiesiog 
į tvartą, per kurį perėjo 
kiaurai nuo stogo lig žemės. 
Tvartas užsidegė.

Nauji pieno įstatymai.
Boston, Mass.— Nuo 1 d. 

gegužės įeis gyveni man nau
ji pieno įstatymai. Pagal tŲ 
įstatymŲ niekas neturės tie
sos neštis su savim į krautu
vę indą dėl pieno. Teip pat 
ir krautuvninkai neturės tie
sos laistyt pieną į bonkas ar 
kitokius indus; vienu žodžiu 
sakant, palaido pieno visai 
nebus. Kratuvninkai turės 
pardavinėt teip, kaip gaus 
nuo pieno išdirbėjŲ—bonko- 
se arba tam tikrose dėžutė
se. Tas bus apsunkinimu 
biedniems žmonėms, kurie da
bar nusiperka už du centu, o 
paskui mažiau, kaip puskvor- 
tį („paintę ‘) negaus ir turės 
mokėt jau 4 centus.

Palaido pieno pardavinėji
mas bus uždraustas dėlto, 
kad krautuvėse pilant pieną 
į indą, visuomet perpila per 
kraštą ir tas pienos suteka 
atgal su visais nešvarumais, 
kokie ant atnešto indo arba 
krautuvninko rankŲ randasi.

Teatras ant jūrių.
New York. — Balandžio 2 

d. bevelinis telegrafas prane
ša, kad ant laivo „Kaiserin 
Auguste Victoria“, kuris i- 
šėjo iš Hamburgo, atsibuvo 
keli dramatiški perstatymai, 
kuriais gėrėjosi apie 500 pir
mosios klesos pasažieriŲ.

Roosevelt įžeidė egiptenus.
Cairo, Egiptas.— Roose

velt grįždamas nuo medžiok
lės užsuko į Egipto sostapilį 
Cairo ir, kaipo žmogus mėgs
tantis daug kalbėti, pasakė 
vietiniam universitete pra
kalbą. Kaip žinoma, Egiptas 
yra po Anglijos globa, todėl 
musą Rooseveltas, norėda
mas įtikti Anglams, savo 
prakalboj pradėjo nurodinėt, 
kad egiptenai yra ant tiek 
atsilikę, ant tiek da nesu
brendę, kad apie savivaldą 
jie neprivalo nė svajot, nes 
jie patys toli gražu nemokė- 

pik- tŲ valdytis. Universitete su- 
, kaip širšių lizde. Tuo- 

keršyti, tad duodavo senei jaus surengta demonstranci-

Provokacija.
Philadelphija, Pa.— Kad 

patraukti ant savo pusės vi
suomenes užuojautą, kary 

' kompanija pereitoj sąvaitėj 
susprogdino dinamitu kelis 
savo karus ir paleido paska
lą, buk tai straikieriai pada
rė.

Abelnas padėjimas Phila- 
delphijoj daug jau atsimai
nė, bet streikas da tęsiasi. 
Visi darbininkai, kurie buvo 
sustreikavę dėl užuojautos, 

• Mieste 
ramu. Ant kary dirba streik- 

______  Anądien neapsipra
tęs su tuo darbu streiklaužis, 
užimantis mašinisto vietą, 
prie užsisukimo išvažiavo iš

Užmuše padegėją.
Kursko gubernijoje sodie

čiai užmušė seną sodietę, ku
ri padegdavo už pinigus trio- 
bas. Jei kaimynas ant 
kaimyno turėdavo ] " 
tumą ir užsimanydavo at- užė, 
keiS\tl,--- -------- - ------ JdUO OUltllgUl UVlllVllOLiailVl-
kiek pinigų, ir toji padegda- ja įr minia atėjusi su tautiš- 
vo. Pagalios nelaboji mote- komis vėliavomis pas tą vieš- 
riškė teip įgriso visiems, jog būtį, kur apsistojo Roose- 
sodiečiai pamiršo ir Dievo v« ’ 
prisakymus.

Nuskandino savo žmoną.
Stavropolės apskrityje vie- Etna užbėrė miestą pelenais 

nas vyriškis nuskandino šuli- Catanija, Italija. — Ant 
nvje savo žmoną, kurios la- kalno Etna atsivėrė 80 ugna- 
bai jisai nekentė. Kada mote- duobių (kraterių) ir veržiasi 
riškė pasilenkė per rentinį, ištirpę žemės viduriai, lekia 
nelabasis vyras nutvėrė ją už raudoni akmenys ir pelenai, 
kojų ir įmetė į šulinį stačia Kovo 30 d. ant miesto Cata- 

; galva.
Artinas „antikristas.”
Balašovas. — Paskelbimai 

apie prisiartinimą prie žemės 
Halevaus kometos sukėlė Ba- 
lašovo apskrityje tamsiose 
miniose visokias kvailas kal
bas.

Pramano ir platina tas kai- kelis kartus žemė. Daug na- 
bas visoki pelnininkai. valka- W suskirdo. Gyventojai d: 
tos, elg tos ir kitos tamsios džiausioj panikoj pradėjo 
žmogystos, kurių čia priviso bėgti iš namų, 
labai daug. Jie pasakoja 
tamsioms minioms: prisiarti-, 
nančioji ., planeta ‘ ‘ esanti 
didelė „ugninė gyvatė“ ilga
uodegė, o ant tos gyvaties I 

i sėdįs 
•sis karalius“, 
' Rusiją klaidinti stačiatikių 
krikščionių ir priversti jų

elt, šukavo: ,,Lai gyvuoja 
liuosybė!“ ,,Šalin melagiai!“ 
,,Šalin Roosevelt!“

Policistas plėšiku vadas.
Ekaterinoslavas.— Netoli 

nuo čia, ant vienos gelžkelio 
stoties tapo apiplėštas kasie- 
rius Chripača. Policija pra
dėjo plėšikus gaudyt ir už
mušė jų vadą. Ir štai pasiro
dė, kad tasai vadas, tai per
sirengęs policistas.

Rusijos apsisaugojimo 
pienas.

Peterburgas, balandžio 
d.—

2
Valdžia tuoj žada įnešti 

dumon pieną, sulyg kurio tu
ri būt padaryta abelna šalies 
apsaugojimo reorganizacija 
arba.kitaip sakant, tas apsau
gojimas turi būt sudrutintas. 
Tas darbas turi būt atliktas 
bėgyje ateinančiŲ 10 metŲ ir 
lėšuos 675 milijonai doleriŲ. 
Apsaugojimui ant sausžemio 
325 milijonai rub. jau paskir
ta.

Durna apie Finliandiją.
Peterburgas, kovo 30 d. —

Šiandien dumon liko įneštas garbinti jį patį. Kurie klau- 
įstatymų proektas, sulyg ku
rio durna turi turėti ant Fin- 
liandijos autoritetą, vadinas, 
Finliandija be durnos žinios 
nieko negali daryti. Apkalbė
jus tą proektą, ji perdavė tam 
tikram komitetui. Opozicijos 
vadovai, o jų tarpe ir profe
sorius Miliukov, konstituciji- 
nis demokratas, reikalavo, 
kad tas įnešimas tuojaus bu
tų atmestas, nes yra priešin
gas Finliandijos konstituci
jai. Spaliečiai karštai tą įne
šimą gynė, nurodydami, kad 
vien tik valstybės durna gali 
turėti valią ant prigulinčiŲ
Rusijai kraštŲ.

Norėjo nušaut; generolą.
Baku. — Persirengęs į ci

viliškas drapanas jurininkas 
šovė dukart iš revolverio į 
generolą, kariškojo uosto ko
mendantą. Abudu šūviai nu
ėjo prošalį. Išgirdę šaudymą 
pribėgo kazokai ir ėmė šovi- 
ką persekiot. Tas matydamas 
kad negalės jau išsprukti, šo
vė sau į galvą ir mirtinai su
sižeidė.

nija pasipilė pelenai ir užklo
jo žemę'6 colių storio sluoks
niu. Gyventojai apleidžia 
miestą, palieka savo turtus 
ir bėga, kur kojos neša.

Žemės drebėjimas.
Roma.—Kovo 30 dieną Ca- 

labrijoj smarkiai sudrebėjo

Asilas nupiešė paveikslą.
Paryžius.— Visas Paryžius 

juokiasi šiandien iš paveiks
lo, kurį nupiešė asilas. Fran- 

Antikristas - pikta- ?yzij°s artjstai, Pare"?ė P‘e- 
kurs lekiąs į slnlv Parod«’ ' kurią kiekvie- 

nas stengėsi padaryti ką nors 
orginališko. Ir štai vienam 
ateina į galvą nupiešti „Sau
lės nusileidimą Algerijoj.“ 
Jis pririšę asilui prie uodegos 
teptuką, padažė jį pąrvoj, 
pastatė asilą užpakaliu į au
deklą ir pradėjo bružint jam 
šonus. Asilas gindamasis ėmė 
uodega švaistyt ir išėjo sau
lės nusileidimas. Paveikslas 
nusiŲstas į parodą publiką 
užima daugiau negu visi ki
ti.

sysią jo įsakymų ir į jį įtikė
sią, Antikristas apdovano
siąs brangiomis dovanomis, o 
kurie atsisakysią, tuos nu
šluos nuo žemės savo ugni
ne,, uodega“. Kai-kurie tiki 
tokiems plepalams ir skubina 
praleisti pinigus ir rengiasi 
mirti,o visu tuo naudojasi 
apgavikai. -

Sprogimas aptiekoj.
Iš Maskvos praneša, kad 

tenai pereitą antradienį Kras- 
nosielskoje gatvėje Vinsber- 
go aptiekoje sprogęs benzi
nas ir stipriai sužeidęs du 
aptiekos tarnautoju.

Suėmė eks-sultono pačią.
Dvinske suėmė ką-tik par

vykusią iš Argentinos žydę 
Goldšteinę, kuri buvusi viena 
iš numestojo turku sultono 
pačių ir, prisivogusi daugy
bes brangenybiŲ ir pinigŲ, 
pabėgusi į Argentiną, o iš ten 
dabar parvykusi į Dvinską. 
Milžiniškos sumos jos suvog
tų pinigŲ esančios padėtos 
48 Europos bankuose.

Boikotuoja sviestą.
Berlynas. — Visuomenė čia 

labai užinteresuota sviesto 
boikotu kuris užgimė ant to
kių pat pamatŲ, kaip buvęs 
Amerikoj mėsos boikotas. 
Sviestas Vokietijoj teip pa
brango, kad žmonės ir neboi
kotuodami jau negali jo val
gyt-

Esperantistų susivažiavimas
Londonas.— Šeštasis espe- 

rantistŲ susivažiavimas į- 
vyks rugsėjo mėnesyj atei
nančiam rudenyj, Washing- 
tone. Iš Anglijos teip daug 
važiuos delegaty,kad bus pa
imtas specijališkas laivas.

•kasiai nedirba.
Valstijose Missouri, Kan- 

sas, Oklahoma ir Arkansas 
streikuoja Į35,000 angliaka
sių.

Nekurios kompanijos jau 
sutiko ant darbininkŲ reika- 
kalavimu ir spėjama, kad šis 
streikas ilgai nesitęs.

Muša moteris.
Louisville, Ky. — Ameri- 

can Tabacco Co. dirbtuvėj 
sustreikavo 2.500 darbinin
kŲ. Balandžio 1 d. pakilo 
riaušės. Žmonės pradėjo 
šturmuoti fabriką. Daugiau
siai buvo įsikarščiavę moterys 
Pribuvus policija pradėjo laz
domis daužyti žmonėms gal
vas. Daug moterŲ nugaben
ta į ligonbutį.

Susprogdino 3 šėpas.
Woonsocket, R. I. — Iš 3 į 4 
dieną balandžio tapo susprog
dintos 3 geležinės šėpos. Fo- 
restdale miestelyj, 3 mylias 
atstu nuo čia. Forestdale 
dirbtuvėj susprogdinta viena 

| šėpa ir pavogta apie $100.
Porą myliu toliau, susprog
dinta tokia pat šėpa kitoj 
dirbtuvėj, kur vagys gavo 
tik $25. Da toliau susprog
dinta trečia geležinė šėpa ir

U ~ 7 1

gal policijos spėjimą, tarp- 
itautišką „juodrankių“ va-
dą. Vicitom, kaip Morda pa
sakoja, atėjo su trimi savo 
sėbrais ir pareikalavo $5,000. 
grąsindamas išmesti dinami
tu visą namą į padanges,jei
gu neišpildytų jo reikalavi
mo.

I



KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

i
viename j v numeryj atrasi garbinamas kaipo tautas did- 
tąpat seną giesmę,kad reikia vyrio.
susiprasti, organizuotis, kad | Kunigas tankiai nenori 
tas ar tas mus skriaudžia, o priimti ant kapiniu la^no, 
ketinamojo duoti mokslo kaip jeigu velionis buvo socijalis-

j esant ir kity kalby. Kadan
gi žmonės yra skirtingų pa- 

; žiury ir turi skirtingą skonį 
prie literatūros, tai beveik 

j kiekvienas atrasty čia pagal 
i savo norą ir laikraštį.

Knygas galima duoti na- 
j mo neštis ir paskirti laiką, 
kada jos paskiausiai turi būt 
sugrąžintos. Nuo nepriklau- 
sančiy į knygyną gali būt pa
imta paranka (kaucija), o rei
kalui esant ir mėnesinė ar 
sąvaitinė mokestis už naudo
jimosi knygomis.

Reikia tikėtis, kad norin- 
čiy priklausyt į panašy kny
gyną ir pašaliniu skaitytoju 
atsirasty jei ne labai daug, 
tai visgi užtektinas skaitlius.

Dabartiniai lietuviy kny
gynai nepatraukia minios to
dėl, kad juose randasi tan
kiausiai vienpusiškos knygos 
ir ty pačiu visai nedaug. Pa-

Sios šalies tvarkymas pri
klauso piliečiams, kokiy iš 
lietuviy tarpo turime labai 
mažai. Jei lietuviai nori pri
sidėti prie politišky bei eko- 
mišky reformy, jie privalo 
būti šios šalies piliečiais 

. (išsiimti popieras, kad turėti 
balsuotojo tiesas). Kad išgau-. 
ti pilietiškas popieras, reikia 
išlaikyti šiokį tokį egzameną 
prieš tam tikrą komisiją. Be 
angliškos kalbos nors pavir
šutinio supratimo popieros 
neišduodamos. O kas jas iš-. 
gauna tas pažįsta nors kiek 
arba ir gerai vietinę kalbą— 
tas gali priklausyti į šios ša- 

i lies jam tinkamą partiją. Nė 
lietuviai socijalistai, nė lietu
viai republikonai, nė kitoki 
neišstatys savo kandidaty A-

■ merikoj į augštesnius šalies 
urėdus. Permažas tam skait
lius. Męs turime taikytis su 
didžiuma šalies gyventojy ir

■ būti jy draugais geruose jy 
užmanymuose. Stipriausią 
ranką jiems paduosime tuo- 

. met, kada patys busime pi- 
i liečiais. O kad tapti tokiu, 
reikia mokėt rašyt-skaityt, 
pažint šalies surėdymą, nors 
kiek žinot vietinę kalbą. Mų
sų tveriamosios politiškos ir 
ekonomiškos organizacijos 
atskirai nuo kity tauty jau 
parodė savo silpnumą, nes 
jos neturi reališky pamaty 
savo atsiskyrime. Vistiek pri
sieina taikytis su vietinėmis 
tarptautiškomis organizacijo- ■ 
mis. o tarp savęs tik pešty
nes vykdiname, nes užgimsta 
kokia-tai siaura naminė poli
tika. kuri baigiasi ant pasi- 
koliojimy, įsipykimy, atšal- Į 
dina nuo kultūrinio darbavi
mosi minioj. Laikas mums 
išardyti tos siaurosios ir ne
švariosios politikos sienas, o 
griebtis prie plataus visuome
niško darbo ir platinimo gry
no mokslo tarp savyjy, kurie 
dar negali šviestis tarp sve- 
timtaučiy. Švietimo budus; 
jau aukščiau minėjau.

Gal man pasakys, jog visy 
šaliy darbininkams reikia 
vienytis. Gerai. Čia Jungti
nės Valstijos — ir todėl visi 
jy darbininkai turėty vieny
tis dėl kovos, o netverti vi- 
sokiy nacijonaliniy grupeliy. 

! Kurie dar neprirengti dėl 
vienyjimosi, tuos reikia reng
ti, o neklaidinti atskiras gru- 
pas tveriant ir netvirtinti, 
kad tos grupos turi kokią- 
nors svarbą politikoj. Pas

■ mus įėjo į madą pasivadini- 
mas suaiyratiisiu. Įsirašo žmo
gus į organizaciją ir niekina 
visus kitus, vadindamas juo
dašimčiais. tamsurais, šni
pais ir teip toliau. Jam ro
dos, kad keli jo centai ir at- 

i silankymas į mitingus pada
rė jį mokytu, susipratusiu. 
Tuo tarpu tie nesusipratėliai 
kartais mokinasi sau, many
dami, jog jie visko da nežino 

i —ir galy gali pasirodo kur- 
kas daugiau susipratusiais, 
negu tas, kuris rekliamavosi 
susipratusiu ir mokino vien 
tik kitus, užmiršdamas pats 
save mokinti.

Daugelis tvirtins, kad lie- „ _________ ____
tuviams reikia vienytis į at- nėms, valdomai luomai. Tas,! kalauja kariumenės panaiki- 
skirą partiją (bet artai bus ką „Dievo prisakymai “drau- n^mo* Kiekvienam gali būt 
partija?), kad laikraštį išlei- džia paprastam žmc gui, yra aišku, kad panaikinus kariu- 
sti. Ant to reikia atsakyti, daleistina ir net oagi.*t na ndespotai netekty apgi- 
kad Amerikos lietuviai turi valdonui ir išnaudo.ojui. Jpi-nėjy, o pinigai, kurie dabar 
gana visokios politikos laik- gu skurdžius žmogelis pa- ' metami ant jos užlaikymo, 
raščiy, kuriy redaktoriai išsi- vogs kepalą duonuos ir tą suvartoti naudinges- 
žioję laukia žirny, straipsniy. nuodėmę išpažins kunigui, ta* n'‘ems reikalams. Taigi klys- 
Nereikia skaitytojams gal- pavadins jį vagim ir lieps už & ponai, kurie socijalis- 
vas sukti, kaip nupirkti nau- tą duoną savininkui atlygint, 3 vadina tautos priešais, 
jas raides, mašiną, aukas dė- jeigu policija jį sugaus, 
tiirt t. \ ’ ’ // ‘ “
musy organizacijy organai donas užgriebs svetimą ze- ka remiasi ne ant militariz-

visuomet buvo ir yra priešin- 
jšinga pirmžengystei. Seno
vės laikuose, kuomet kunigi
ja turėjo didelę galę, buvo 
net inkvizicija įsteigta kan
kinimui žmoniy už mokslą. 
Šiandien jos galybė jau nu
puolus ir kasdieną vis puola 
daugiau, tečiaus kiek pajie- 
gia, tiek da priešinas. Bet 
veltui tas pasipriešinimas. 
Visa inkvizicija neįstengė su
laikyti žmoniy progreso, o 
šmeižimai ir niekinimai nė 
tiek nesulaikys.

— Kad tu, Maike, tuojaus 
nukrypsti nuo dalyko. Męs 
kalbam apie fėrus, o ne inkvi
ziciją. Inkvizicija buvo rei
kalinga bedieviy naikinimui, 
bet aš nesuprantu, kam per
sekioti fėrus.

— Jeigu nežinai, seni, tai 
nesakyk, kad inkvizicija bu
vo reikalinga. Per 
jos laikus nužudyta'*150 tuk- 
stančiy suviršum žmoniy.

— Tur būt buvo kokie ne
nuoramos. Gėry žmoniy nie
kas nežudyty.

— Žinai, tėve,už ką žudė? — 
už mokslą.

— Eik jau eik! Ims mat už 
. Kur gi tu 

matei teip darant? _ _
— Tas buvo da nelabai se

niai ir viskas yra užrašyta, o 
inkvizicijos įrankius ir šian- 

oiąne- ^įen matyti muzejuo-
se. Plaukai šiaušiasi ant jy 
pažiurėjus. Na, vienok grįž
kim prie dalyko.

— Palauk, vaike, aš noriu 
da apie inkviziciją. Pasakyk 
man, kas ją užsiimdavo?

— Kunigija, po popiežiaus 
vadovyste. Popiežius tuomet 
skaitėsi neklaidingu. Ką jis 
pasakė, visi turėjo tai skai
tyti už šventą teisybę. Bet 
męs gerai žinom, kad žmo
gus negali būt neklaidingas, 
o popiežius juk tokis pat žmo
gus, kaip tu, tėve, aš arba 
kitas. Ir tuomet jau atsirado 
mislijančiy žmoniy, kurie ne
tikėjo ant nieko neparemtai 
pasakai, buk Dievas pasaulį 
sutverė Į šešias dienas, bet 
pradėjo tirynėti gamtą. Štai 
čia jau pasirodė kad tie 
žmonės nepripažįsta tos pa
sakos apie pasaulio sutvėri
mą, kurią pripažįsta pats po
piežius. Ką su tokiais ereti
kais daryti? Nužudyti? To 
da permažai. Išmislyjo inkvi
ziciją ir išspausdavo jiems 
gyvastį ilgais kankinimais. 
Tai vadindavosi šventa in
kvizicija.

— Gerai tai žinot, bet aš, 
vaike, laiko neteriu. Susitik- 
siva kitą syk.

— Sveikinu tave su Vely
kom, Maike.

— Ačiū, ačiū.
— Tai kas man iš tavo a- 

čiu? Žinai, jeigu aš tave svei
kinu, tai tu turi man užfun- 
dyt ... Ko tu teip žiuri?

— Man rodos, kad tau ver
tėtu pasirūpint geriau apie 
naują ploščiy.

— Tylėk, vaike. Žinai, kad 
tėvas Jurgis.

— Tai kas iš to?
— 0 gi neužilgo bus var

duvės? Gal kas dovanos, to
dėl dabar nenoriu nė pirkti.

Gali nesitikėt. tėv e. To- mokslą ir žudys, 
kiam seniui dovanu niekas ’. - - -kiam seniui dovanu 
neperka.

— 0 gal ir nupirks, 
žinai?

— Žinąi ką, tėve? 
dėl So. Bostone yra teip va
dinami fėrai lietuviškoj sve
tainėj. Nueik, gal laimėsi.

— Ką, arploščiu?
— Viskas gali pasitaikyt.

• — Kad aš bijau. Girdėjau,
kad tuos fėrus rengia bedie
viai.

— Neturėtum bijot, jeigu 
ir teip butu. Juk nesykį, ro
dos, aiškinau, kad tie teip 
vadinami bedieviai, nėra teip 
baisus, kaip juos piešia; nuo 
ju nereikia šalintis, nes tai 
apsišvietę žmonės ir daug 
nuo jy galima pasimokyti. 
Bet tie fėrai nėra, kaip tu 
sakai, bedieviu. Juos paren
gė kelios draugystės, kad su
rinkti kiek pinigu lietuviškai 
svetainei.

— Tikrai?
— Žinoma!
— Reiškia, tautiški fėrai.
— Teip.
— 0! tai aš eisiu. Aš, vai

ke, savo tautą myliu. Aš su
prantu, kad svetainė mums 
reikalinga. Neatsimenu ko
kis kalbėtojas sykį, apie tau
tą kalbėjo — niekad tos kal
bos neužmiršiu—žmonės, jis 
sakė, miršta, bet tautos per 
amžius gyvuoja. Už savo, 
tautą, Riko, privalom ir gy
vastį atiduot! Tuos žodžius 
jis man kaip kirviu įmušė į 
galvą. O tai buvo kalbėtojas! 
Nuo to karto aš, vaikeli, už 
tautą gatavas numirt.

— Pareis laikas ir numirsi, 
bet tautai nuo to geriau ne
bus. Gyvas žmogus daugiau 
gali nuveikti, negu numiręs. 
Stengkis gyventi ir visame 
prisidėti prie visuomenės 
darbo.

— Gerai, Maike, ant fėry 
aš nueisiu. O pypkiy tenai 
bus?

— Bus visoko.
— Bet pasakyk man, Mai- 

kuti, kodėl musy bržnytiniai 
priešingi tiems fėrams? Juk 
męs patys ir bažnyčią pasta
tėm; darbai tuomet gerai 
ėjo ir aš pats penkinę išme
čiau. Aš bažnyčiai nepriešin- 
gas, bet svetainė mums teip- 
gi reikalinga. Męs gyvenam 
tokioj gadynėj, kad be to jau 
negalima apsieiti. Męs nega
lim jau gyventi, kaip gyve- j 
no žmonės du tuksiančiu mė
ty atgal. Šiandien musy gy
venimas yra surištas bend- 1 
rais reikalais, todėl bendrai . 
tuos reikalus privalom ir 1 
svarstyti, o tam tikslui visy 
pirmiausiai mums reikalinga aL 
svetainė.

— Visi negali būt vieąody 
nuomonių, tėve. Bažnyčia nosis bėga.

Ką tu

Apie apšvietos 
platinimą.

' z*nesimato,teip nesimato; tan
kiau koliotis pamokins, negy 
ką paaiškins.

Jei išleisti tiek pinigu kny
gų pirkimui ir išleidinėjimui, 
kiek atsieina organizacijoms 
ju organai, tai nauda buty 
kelis sykius didesnė, apšvie- 
tas vaisius kur-kas greičiau 
išvystume.

Ne vienas rašėjas galėtu 
pasiysti savo veikalą į dru- laimina kanuoles ir dudu
čiai užsidėjusį knygyną ir ne-; vus.
aikvojantį bereikalingai pi-Į Popiežius meta prakeikimą 

knygyno nariai savo ant revoliucijos ir sukilimu, 
susirinkimuose perskaitytu 0 einantiems į karę valdo- 
rankrastį ir išleistu, jei vei- nams visuomet suteikia pa
kalas jiems patiks, o jei ne, laiminimus. Kuomet socija- 
tai autorius galėtu kreiptis į Hstai protestuoja prieš kares, 
kitą panašu knygyną, kol tik • kunigu laikraštija karštai gi- 
liktŲ užganėdintas. Tokiu na kariaujančią pusę, o soci- 
budu greitu laiku atsirasty jalistus vadina tėvynės prie- 
pas mus nauji veikalai. į

Galy-gale, įsigyvavusieji Serbijoj paprastai prieš 
knygynai per kelis metus ga-; rinkimus į parlamentą visuo- 
lėty net savo mokyklą įsteig-1 se Beveik bažnyčiose laiko- 

mos pamaldos ir vedama tam 
Pastatykime apšvietą ant tikra agitacija, kad nepatek- 

reališky pamatu ir žmonės ty į parlamentą socijalistų 
eis prie jos, o be pamatinio atstovai, bet laike susivaidi- 
mokslo, be laipsniško lavini-: nimo Serbijos su Austrija 
mo žmonijos nepagerinsime i dėlei Bosnijos ir Hercegovi- 
savo būvio, kaip nepagerino- i nos neatsibuvo nė vienos mi
me ligšiol, nežiūrint į,visokią šios, kad išvengti karės, prie- 
agitaciją. Laikai visuomet šingai, klerikaly laikraštija 
gerintis, tiktai pagal mokslo • net kurstė prie karės, 
laipsnį, kurį buvo pasiekusi , ,Ret kodėl socijalistai kal- 
žmonijos didžiuma. , Įįna tik valdžią ir kunigus?

A. Antonov. Kodėl jie užmiršta, kad lai- 
! -- ■ - į ke revoliucijos jie patys lieja
Klinicriin ir rnili savo priešy kraują? Kuom-gi 
IKUIllglJd 11 mm- skyriasi revoliucija nuoka- 

fafiyni'ię rėš?“ paklaus mus kokis
tai i£inaa. klerikalas Męs ant to atsa-

--------  kom: ,. Revoliucija skyriasi
Bažnyčia — tai Dievo na- •nu0 karės tuomi, kad čia ei- 

mai. Tenai kasdieną gali gir- ina kova už prigimtus žmogui 
dėt atkartojai!t „Dievo pri-i tiesas, o karej-priešingai. 
sakymus‘ ‘, kasdieną vis skam- j Revoliucijoj pakila prispau- 
binama: ., Neužmušk, ne- sta liaudis prieš savo skriau- 
vogk;mylėk artimą savo,kaip dikus ir čia jau eina kova už 
pats save“. Iš to galėtum žmogaus tiesas. Karė gi yra 
spręst kad kunigija yra prie- jne kas kitas, kaip tik godu- 
šinga žmoniy skriaudimui, imas turto ir garbės, pasikė- 
vagystei, militarizmui ir ka-1 sinimas ant kity laisvės ir no
rams. Juk kuriumenė — tai raš ant jy viešpatauti. Revo- 
gauja gerai išlavinty žmog- liuciją veda žmonės dėl to, 
ižudžiy. O kuomi gali pava- kad kitaip negali gyvent, 
dinti karę, jeigu ne žmogžu- žmonės paniekinti ir nuvar-

Zmogus amžiy gyvena, am- 
žiy mokinas. Ypač mokinasi 
tie, kas daugiau ar mažiau 
mokslą pažįsta. Pastarasis 
laiks nuo laiko reformuo
jamas. Pirmesnieji ištirimai 
pasirodo daugiau ar mažiau 
klaidingais, todėl pripažįsta
mi yra naujausieji ištirimai; 
prie esančiyjy ištirimy prisi
deda da nauji ir tt. Mokslas, 
kuris kitiems rodos jau neap
sakomai plačiu, atvirai prisi
pažįsta, jog neištirtų dalyky 
kur kas daugiau yra negu iš
tirtu- Reiškia, kad ir moks
las da visko nežino, o ką čia 
bekalbėt apie mokytą žmogy, 
kuris tik dalelę mokslo pažįs
ta. —

\ ienok pąragavusis nors- siryžusieji platinti apšvietą 
; kiek gryno mokslo aiškiai su- visuomet bruka pradi-
pranta,kaįp jis svarbus ir rei- niam skaitytojui politiško ar 
kalingas. Tečiaus jis, nors ir tikėjimiško turinio knygutes, 
Mugščiausį mokslą baigusis, kurios tankiau atgrąsina ma- 

žai mąstantį žmogy nuo skai- 
ką jau supranta ir žino ir tymo, negu patraukia. Rei- 
daugiau mokytis nereikalau- kia neužmiršti, kad minios 
ja, kadangi tokis pasakymas protas yra apkaustytas tikė- 
bus.klaidingas prieš mokslą, jimiškaisirtradicijiniais prie- 
kuris da nezmo, ir tokis tarais, kuriuos galima praša- 
žmogus (jei jis daugiau nesi- }įnti mokslo išplėtojimu. To- 
mokins) atliks nuo naujy iš- jgj tie, kas nori platinti ap- 
tirimy. kurie ar bus sumušę švietą, privalo vpatingai pla- 
pirmesmuosius darodymus.ar tinti mokslo knygas. Kada i 
bus padauginę ištirimy eilę, žmogus išgirs, ką darodo 
Ar šeip ar teip kalbėsime, o mokslas apie gamtą ir jos pa- 

1 jiegas, tad nereikės su juo 
vesti bereikalingus ginčius ą- 

į į pie dievy esybę ir tiems pa- 
■ našius. Niekai iš to , .bedie

vio“, kuris liko juomi ačiū 
. keno-nors agitacijai arba per- 
t viršiui savo ištvirkimo. Jei 
. jis neturi savo smegenyse 

ant mokslo paremty motyvy, 
I dėl kuriy jis pamėtė religiją, 

tai neatsiras jy ir tuomet, 
kada jis vėl grįžš prie jos. O 
grįžtančiyjŲ atrasime tuzi
nus. Besiskubindami įteikti 
darbininkui susipratimą, tan
kiai sudemoralizuojame ’jį, 
nes pradedame mokyti ne 
nuo pradžios, o nuo vidurio 
ar da toliau. Tokia mokslo 
sistema yra nenuosekli, ka
dangi besilavinantis, neturė
damas pradžios, visą laiką 
randasi kokiame-tai neaiškia
me sukuryj. Būtinai reikia 
pažinti žmonijos istoriją, kad 
galima buty tarti teisingą žo
dį apie religiją ir kitokius da
lykus, kurie radosi ir randa
si draugijos kūne. Aš paklau
siu, kelintas iš mysy tarpo 
apšvietos platintojas stengia
si pirmiausiai supažindinti la
vinamąjį žmogy su istorija 
pirm užgausiant jo senąsias 
pažvalgas? Tankiausiai tik 

|rėkiama: „Kunigija mus dar
bininkus mulkina, kapitalis
tai skriaudžia, šnipai išdavi- 
nėja, juodašimčiai persekio
ja!“ Kviečia darbininkus su
siprasti ir viską tą nuversti 
nuo savo sprando. Pagirti
nas kvietimas, bet kaip ne-

I

I

I

inkvizici-
i*50 f '

> neprivalo sakyt, kad jis 
ka iau supranta ir žiu

tas, vargdienis; bet jeigu nu
miršta generolas, kuris atsi- 
žimėjo kruvinais darbais, jei
gu numii ^arabus, despo
tas, tai už ; ^išiąc visose 
bažnyčiose gaudžia varpai ir 
giedomos ekzekvijos.

Labai tankiai kunigai atsi
sako pakrikštyt socijalisto 
darbininko kūdikį o krikšty- 
ja kariškus laivus ir vėliavas,

bus padauginę ištirimy eilę, žmogus išgirs

mokytis negali nustoti, jei esi 
mokslo pasekėjas.

Mokslas dalyjasi į daugelį 
šaky. Visos jos svarbios ir 
interesingos.

Kad pasiekti mokslą, rei
kia lankyti mokyklą. Bet tas 
nepriverstina, jei žmogus tu
ri progą mokytis pats namie. 
Randasi žmonės, kurie namie 
iš knygy pasiekia tiek pat mo
kslo, kiek kiti mokyklose ir iš
laiko egzamenus. Kiti turi 
naminį mokytoją, o kiti patys 
per save mokynasi.

Bet nevisuomet vienas 
žmogus gali nusipirkti visas, 
kokiy jis geisty, knygas. Ne
turtingam darbininkui, kokiy 
daugiausiai randasi tarp A- 
merikos lietuviy, yra sunku 
turėt tiek pinigy. Čia reikia 
atmint, kad norinčiy apsi
šviesti, o neturinčiy iš ko— 
yra daug. Kiekviename mie
ste atsiras bent keli, o dides
niuose miestuose po kelias 
dešimtis ir po kelis šimtus. 
Lai jie visi sutveria vieną or
ganizaciją. Tokiy organiza- 
cijy atsiras keli šimtai. Da- 
leiskime tokios organizaci
jos (vardą duokite jai, kokį 
norite) kiekvienas narys lai 
įmoka į iždą po 25 c. kas mė
nuo arba nors po 20 centy. 
Pirmam atvėjyj pasidarys 
per metus 3 dol., o antram— 
2 dol. 40 centy. Jei panašioj 

’ organizacijoj rasis nors 50 na 
riy, tai per metus pasidarys 

• 150 dol. arba 120 dol. Per- j 
i kant daug knygy išsyk, gali-; 
> ma gaut jas už pusę kainos, bijoti barzdočiaus, kol neži- 
Tokiu budu galima vienais na\ to, ar žemė į blyną, 
metais (tik 50 nariy turint) 

I nupirkti knygy už 300 dol. 
Pagalvokite, kiek tai buty 
knygy! Tiesiog prisieity pa- 

i galvoti, kur jas padėti. Jei 
atsirasty neapmokama vieta, 
tai reikia džiaugtis,o jei rei- 
kėty nors po 10 dol. mokėt 
kas menuo 1 „ „ , .
pusėtiną vietą knygynui. Ga- n^s mokslas. Tokį mokslą A- 
lima pirmuosius metus ne- merikos lietuviams lengviau- 
samdyti vietos arba pirkti' šiai įgyti užlaikant didelius 
mažiau knygy, arba mokėt knygynus, įsteigiant vakari- 
daugiau duokliy. Sekančius Į nes mokyklas ir rengiant lek- 
metus bus visai lengva, nes, cijas bei moksliškas prakal- . o . - ( .
beabejonės, kas metai nepri- bas ir referatus. Tuomet jau- yra labiau uždaryti ty orga- mę, miestus ir turtus, tai jo mo, bet ant darbminky,o jei- 
sieis pirkti teip daug knygy. sime, kad platiname pamati- nizacijy nariams, negu paša- nė pats popiežius nedrįsti kariumenė tuos darbinin- 

" ‘ ,"1“ 1 : J" ’’ ’ * ’ ’’ * kuriuose pavadinti vagimi, priešingai, kus šaudo, ar galima tad ją
ir jeigu jis bus katalikas, tai Išvadinti taja spėka, ant ku- 

- - - rios remiasi tautos garbė?
____ ____ _  — ___ — ___ _____ _____ Jeigu bažnyčia ištikro yra 

vkvtoia ______ Tokiame tuviams į politišką ar ekono-šuoja organizacijoms gana pamaldas surengti, o svietiš- Dievo namais, jei tenai kal-
- Mano kojos uodžia, o knygyne gali rastis visi lietu-1 mišką partiją atskirai nuo brangiai ir garsinasi esą ap- kos valdžios apdovanos ji me- tama apie dorą įrmeilę,

Sonetas.
Aš dainium būt norėčiau 
Ir melsčiau mūzos širdingai. 
Kad an Parnaso aukštai 
Giedoti garsiai galėčiau.
Ir balsas skambėtu liūdnai, 
Užgautu lyrą kankleliu; 
Kad verktu meilės balsai 
Kančiom suspaustu širdelių- 
Ir žadintu gilius jausmus 
Tas verksmas liūdnas, grau- 

[dus, 
Graudžiai skambančiu kank- 

[leliy. • •
Bet to jau niekad nebus
Kam mokslo giedras dan- 

Igus 
Neapšviečia tamsaus kelio... 

P. Pasmyla.

Pas jį atbulai.
Mokytoja, aiškindama vai

kam apie žmogaus kūno da
lis, pasakė:

— Nosis reikalingos uosty
mui, kojos-bėgimui.

Jonukas tuoj pakėlė ranką 
ir sako:

— Pas mane visai atbu-

Kaip tai? — užklausė 
mokytoja.

*

B 
į ar į kupranugarį panaši? Kol 
manai, jog žvaigždės — tai 
dangaus sieny blyzgučiai? 
Kol nežinai, kada ir dėlko tie 
skriaudikai atsirado ir kaip 
jie ilgai galės laikytis? Žo
džiu sakant, kad viską tą su
prasti, reikalingas yra jei ne- 

tai galima gaut 1 klesiškas, tai bent paviršuti-

metus bus visai lengva, nes, ; cija^ bei moksliškas prakal

Kada panašus knygynas—ar
ba kiteip jį pavadinkite-pa- 
gyvuos kelis metus, tai 
nebus knygos, kuri netu- 
rėty jame vietos. '

dyste kurią užgina „Dievo i^ti; o kares veda ištvirke- 
; prisakymai* ‘? Kuomi yra lai
mėtos karės pasekmė jeigu 
neapvogimu, jeigu ne apiplė
šimu sumuštos pusės? O 
žmogaus etika juk neleidžia 
kitam daryti skriaudų, nelei
džia užmušti nekaltą žmogy. 
Prie to da ir ..Dievo prisaky
mai“ to neleidžia. Kodėl tad 
užlaikoma kariumenė? Kodėl 
steigiamos tam tikros kariš-

liai ir parazitai. “
Jeigu tūli ponai vadina so

cijalistus tautos priešais, tai 
męs paklausim ju, kaip va
dinti kariumenę?.Beabejonės, 
jie atsakys: „kariumenė, tai 
spėka, ant kurios remiasi 
tautos garbė. “ Bet apsišvie
tęs darbininkas nekuomet ne
gali būt tos garbės šalininku. 
Jis žino, kad kur tik streikas, 
kur darbo žmonės kovoja už 
duoną, tenai kariumenė eina 
prieš žmones. Ne gana to 
da, kariumenė užislaiko iš ki- 
šeniaus ir kraujo ne kapita- 
listy, bet darbininky. Ji ne
tik apsunkina darbininkams 
kovą už geresnį gyvenimą, 
bet darbininkai turi da ir 

Didesnio darbi
ninkui priešo už kareivį nė- 

'7 , „Dievo prisaky- Tad kiekvienam gali būt 
yra nukalti tik žmo- aišku, kodėl socijalistai rei-

i I ________ _ _____ —o 
kos mokyklos, kur mokyna- 
ma, kaip parankiau nudurti 
žmogy? Argi tai nėra peržen
gimu „Dievo prisakymy“? 

į Jeigu męs užklausiame apie 
tai kunigo, tai jis mums at
sako: . .Dievo prisakymai ly- 
tisi tik atskiry asmeny, gry
nai privatiškuose dalyku
bet nė kiek nesilyti viešy da- maitinti ją. 
lyky tarpe viešpatysčiy *. _ .

Reiškia, „j 
mai“

nu
Teip vadinamieji baus kalėjimu. Bet jeigu vai

Rodos, niekas negali ušgin- 
čyt, kad tautos turtai ir spe-

i nį mokslą, kuris nuves dar- liniai laikraščiai, 
bininku klesą prie tikro ir ne- visokiai rimtai nuomonei 
išraunamo susipratimo.

Organizuotis Amerikos lie- vieta. Tie mysy organai lė- nigams lieps da tam tikras
atsiliepimui visados randasi popiežius už jo sveikatą ku-

viski laikraščiai, o reikalui kity tauty nesimato reikalo, švietos vedėjais, vienok kiek- daliais. Vardas jo bus ilgai menę artimo, tai kiekvienas
*



*

Į

I

KELEIVIS.
las. Mieldžiamieji, nemany- Velionis buvo laisvu pažiūru nai da darbavosi, o kaip tik vas, nes mums nėra kaip gy- mui ir tt.

44
Pertraukose de- 

klemavo eiles Morkiutė ir J. 
Blažis, paskui buvo užklausi
mai, kuriuos drg. Baranaus
kas išrišo su plačiu išaiškini
mu. Publikos nedaug buvo, 
nes subatos vakare daugu
mas užimtas ypatiškais rei
kalais. Kalbėtojui padėka iš
reikšta delny plojimu.

St. Gritz

Rumford Falls, Me.
Kovo 19 ir 20 d. čia buvo 

teip7ka'<nr'rašyt*apie'tai*gė^ Tuįaus ““vežtas i Ii-i surengtos L. S S. 136 kuo-
da. Jeigu nepasitaisysit, vy- Į 
račiai, tai kitąkart ir pavar
des jusy apskelbsim.

Iš ttn pat.

Haverhill, Mass.
Lietuviai čia pastaruoju jįešk0 platesniy žirny, 

laiku teip pakilo, kad saky
tum čia susispietė pačios in- Į 
teligentiškos spėkos, o tuom g 

I tarpu čia nė vieno inteligen-! 
j to nerasi.

Pradėjus teip darbuotis, 
labai duodasi atjausti svetai
nės stoka. Gyvenimas verčia 

i rištis į kuopas, organizuotis į 
; į draugystes ir gintis suvie
nytam pajiegom nuo išnau- 
dotojy svetimtaučiy, o čia ir
.... . , meis.viena ji uictuiiu. v viiums | taųnpiv. vienam ua-

i Tr,0"1 huvo 29 mėty amžiaus ir ne- vatkinui nepatiko ir jis pra-
turėjo čionai jokiy giminiy; i dėjo garsiai protestuoti. Tuo- 

■ buvo tai blaivus vaikinas ir met kalbėtojas nukreipė kal- 
bą ant darbininky klausimo 
ir socijalizmo. Išrodė, kaip 
męs esam kapitalisty išnau
dojami ir ragino kovoti už 
savo būvį,prisidedant prie so
či jalisty organizacijos ;ragino 
prie mokslo, skaityti knygas 
ir laikraščius.

Auky sudėta lėšy užden-

j kit, jog aš tame dalyke esu' vaikinas ir plačiai žinomas laikai kiek pasigerino, jie vi- venti su mažais kūdikiais.' 
I didelis materialistas. Jeigu Amerikos pirmeiviŲ eilėse sa- sai nustojo veikę Pernai bu- Auyutis.
I , .. *. | 1 _______ ______ ___ 1______ * - _____ *

turėti) žmonėms kal- 
’iriumenės blėdin- 

j pasibaisėtinus jos 
bet ne socijalistus 

įeižti. Jeigu kunigas nieki
na socijalistus, jis yra prie
šingas darbininky judėjimui 
ir kovai už geresnį b. vį. Jis 
užmiršta, kad--.7 cinkui 
priguli dėkingu?.!.v.' ‘.r paguo- 
dojimas už jo ua*bo vaisius,

sakysit, musy tikslas — idea- vo darbštumu. Budumas vo ir vakarinė mokykla įs- 
las, tai aš pirmutinis tam i LSS sąnariu, darbavosi tarp teigta, kurion lankėsi nema- 
pritariu, bet viskam reika- savo draugy rengdamas pa-1 žas skaitlius, o šiemet to visai 
lingi pinigai. ’ skaitąs ir platindamas ap- nereikia. Paskui buvo susi-j ... .. . .

Da keli žodžiai apie char- svietą. Nors paskutiniomis tvėręs choras ir iš karto da lruf?Z° J1?”1.0 vie^me 
terį. Yra patarimas, kad kol dienomis buvo visai silpnas, susirinkdavo, bet dabar ir ;.ai e’_ ne.?1!nm^'. .uvo

Ibut. kalčiausis vadovas, nes P° ^daužytas teip kad parė- 
! iam Dradėius iš niniun kaži- nam0 ** zado lr tlk P° ko_ jam praaejus iš pinigy Kazį in;vn atąmpikčin bet kur 
!riuot ir kiti pasitraukė. Bet kl° iaik0 bet k.ur

__ ir kas sumuse, nežinojo.

I
I
i

i kas, jeigu be charterio nebus vienok griebėsi už pluksnos j .tas sustojo veikęs. Čia, tur 
galima veikti, pasinaudoti S. ir bandė rašyti. būt, kalčiausis vadovas, nes

užmiršta, kad ir jis gyvena iš L. A. charteriu. Patarimas Laike apsvarstymo, kaip ve- 
ty darbininky triūso ir, tarsi negeras. S. L. A. yra pašei- 1 " “
pasamdytas kapitalistu ber- pinė draugija ir jos charteris 
nas, bažnyčioj veda prieš so-'T'Q"+y’ v 
cijalistus agitaciją.

Iksas.

PRIE TEATRALIŠKŲ 
KUOPŲ SUSIVIENYJIMO

Savo laiku apie tai buvo 
plačiai jau rašyta, dalykas, 
rodos, užtektinai išsigvilde- 
no ir pusėtinai jau buvo į- 
temptas, reikėjo tik neatleist 
Bet, kažin kodėl, viskas nu
tilo. Dabar vėl pradeda pa
sirodyt straipsniai ir susivie- 
nyjimo naudingumo nurody
mai. Tas visai bereikalo. 
Kalbėt apie tai, kas seniai 
jau apkalbėta ir visiems ži
noma, yra tuščias dardas ir 
bereikalingas laiko eikvoji
mas. Męs pripažinom, jog 
susivienyjimas mums reika
lingas, ir to užtenka. Klau
simas tik apie jo jvykdinimą.

Ant kiek patyriau, tai vi
sos pritariančios kuopos pri
davė Shenandoah‘riečiams 
šiokius-tokius nutarimus, są- 
nariy skaitliu ir perstatė kan
didatus į centrališkajį komi
tetą. To ir užtenka. Shenan- 
doah‘rio draugams duočiau 
šitokį patarimą: padaryti 
centrališko komiteto rinki
mui blankas ir išsiuntinėti jas 
kuopoms. Blanku daug ne
reikia - penkias, šešias - gar 
Įima per vieną vakarą sutai- 
syt.

Sykiu su rinkimais reikėtų 
nutarti ir šiuos dalykus: įs
tojimo mokestis, mėnesinė 
mokestis, centro valdininku 
kaucija ir kokį laikraštį pa
siskirti už organą. Kitus rei
kalus sutvarkys jau pats ko
mitetas.

Norėčiau da išreikšti savo 
nuomonę ir kas link kaucijos. 
Yra vienos kuopos įnešta, 
kad iždininkas ir administra
torius butu po $1,000 kauci
jos kiekvienas. Pagal mano 
nuomonės, tas įnešimas nevi
sai praktiškas. Pasakyti tūks
tantis doleriu yra lengva, 
bet neteip lengva jį užstatyt. 
Jeigu kas ir galėtu užstatyti, 
ir tai nelabai norės, nes mu
su susivienyjimas procentu 
už tai, man rodos, nemokės. 
Pagalios, aš visai nematau, 
kam mums tokia kaucija rei
kalinga. Pagal mano nuomo
nės, kaucija turi būt tik ne
mažesnė už turtą, kokis pas 
iždininką ar ką kitą bus glo
biamas. Bet nėra reikalo, 
kad ji butu daug aukštesnė. 
Jeigu iždo globėjai matys, 
jog turtas auga tuomet bus 
galima proporcijonališkai re
guliuoti ir kauciją.

Teipgi mačiau yra įnešta, 
kad moterys butu paliuosuo- 
tos nuo mėnesiniu duoklių.

Teatr. K. Susivienyjimui ne
tinka. Prie to jis yra teip ne
tikusiai sutaisytas, jog val- 

1 džia nevisur jį pripažįsta.
T. M. D. charteris ar nebus 

! tik mums atsakančiausis. 
> Bet visypirmiausiai turim 
susiorganizuot. Charteris ne- 

I teip jau svarbus dalykas — 
kokį laiką galima ir be jo ap
sieiti.

Da vienas dalykas — tai Ii-| 
teratiškas komitetas. Jis bū
tinai mums reikalingas. Męs i 
jau neturim dramatišky 
veikaly. Visi svarbesni jau, 
lošti, o didesnės kuopos men 
kais veikalėliais neužsiganė
dina. Netoli bėgus, So. Bos

tono „Žaibas“ dabar moki
nasi „Mindaugį“. Tą sulo
jus, nežinia ką reikės imti; 
visi geresni jau lošti. Taigi 

• literatiško komiteto užduo
tim buty - parūpinti naujus 
veikalus. Pas jį turėty būt | 
visa sceniškoji literatūra. I 
Bet tokį komitetą išrinksime I 
vėliau. St Michelson.

Eiles prozoje.

Chicago Heights, III.
26 d. Vasario Kazimieras 

Gigą buvo nuėjęs į kokią tai f
aus knygą „Aryra Dievas?“ 
asiskubinkit! Dėl parankes
nio pinigy siuntimo reikia 
keliems susidėti ir siysti per 
money orderį Pinigus reikia 
siysti Dono Kazokui ant, .Ke
leivio,, antrašo.

lionis turi būt palaidotas, ki-
. lo nesusipratimas. Laisvi dabar pasielgė da gražiau 
draugai norėjo, kad kūną su
deginti krematorijoj, o drau
gystė L. D. K. D. buvo priešin-- 
ga. Pirmutiniai įsikarščiavę 
pradėjo aukauti po 5-6 dol. 
ant sudeginimo ir tuojaus iš
rinko komisiją susižinojimui 
su graborium. Bet graborius 
paaiškino, kad dabar negali
ma duoti į kremetoriją,o jei- 

: gu jau labai norėty, tai pir- 
į ma reikia nuvežti į bažnyčią, 
o paskui galima jau siysti į 

i kremetoriją, bet tas brangiai 
į atsieisią. Tuomet visi susi- 
: rinkę draugai, kurie norėjo, 
kad nuvežti į Buffalo kremą- 
toriją- atsiėmė savo pinigus, 
nes aukaudami teip buvo su
tarę.

Vasario 14 d velionis tapo 
palaidotas ant lenkišky ne- 
prigulmingy kapiniy, o visi 
laisvamaniai atsisakė daly
vauti.

Žinią suteikė J. Dudutis.

gonbutį, bet nepagelbėjo ir pos prakalbos. Kalbėti buvo 
5 d. kovo persiskyrė su šiuo parkviestas drg. F. J. Bago- 

j svietu. ičius iš So. Bostono. Pirmą
Kaip girdėtis, užmušėjai vakarą kalbėjo apie žemės 

j patys išsiduoda. 2 jau suim- susitveri mą ir žmogaus išsi- 
ti ir sėdi kalėjime. Policija vystymą. Antrą vakarą - apie 

_ • Lietuvos istoriją, iš kur lie-
Velionis Kazimieras Gigą tuviai atkeliavo, kur jie gy- 

prigulėjo į dvi draugystes ir Veno pirmiaus ir kokį tuo- 
L. A. met išpažindavo tikėjimą.

Teipgi papasakojo, kaip ka
talikai lietuviams įbrukę sa-

Pa j ieškoji mai
Pajto>kau savo pusbrolio Juozo Kur- 

kulio. Iš Lietuvos paeina Kauno gub.. 
Vilkmergės pavieto, Svėdasų parapijos, 
Riuzgių sodžiaus, 7 metai kaip Ameri
koj; 3 metai atgal gyveno Rochester. N. 
Y. Aš turiu pas jį labai svarbų reikalą, 
todėl jis pats ar kas kitas teiksitės duo
ti žinia ant šio adreso:

lt -

J. Samenas,
S-te Marie, Montreal, Canada, P. Q.

Pajieškau Vincento Stulpino, paeina iŠ 
Kauno gub.. Saulių pavieto. Papilės pa
rapijos, Urbonaičių sodos, 9 metai kaip 
Amerikoj. Išvažiuodamas iš Lietuvos 
paliko pačią ir vaikus didelėj biednys- 

i įėj ir nuo to laiko niekas nežino, ar jis 
gyvas, ar ne. Jisai turi jau apie 40 me- 

■ lų amžiaus Jis pats ar kas kitas, apie 
jį žinantis, teiksitės atsišaukti ant že
minus paduoto adriso. už ką busiu labai 

j dėkingas.
Juozapas Szuszo,

į 4119 Wentwonh avė., Chicago, III.

Andrius Gcrbukas

Great Falls, Mont.
Kovo 5 d. persiskyrė su vo tikėjimą ir kiek pertai 

šiuom pasauliu Julius Dauno- Lietuva turėjo panešti vargo, 
ras. Jis neseniai atvažiavo Toliaus buvo pradėjęs aiškin- 
čionai darbo jieškodamas, bet ti abelną tikėjimy istoriją ir 

\ uiaugjsLes u gintis »uvic- kaįp priežodissako,mirtis ne- iprie to užsiminė, kokiu budu 
i nv om pajiegom nuo įžiūri į dantis, seną ir jauną - Maižis išveda izraeliečius iš
dotojŲ svetimtauciy, « ir kiekvieną pjauna ^eIionis | Eigipto. Bet tas vienam da- 

svetimtaučius. Męs negali- - - - —
me pasikakinti vien tik mal
domis; mums reikia kovot už , , . , , T 1 “, . ’ . . .. labai mylėjo mokslą. Jo lai-buvį, turim rūpintis netik , , _J :r , 7 .... v • • r j dotuvese dalyvavo beveik vi-apie duoną, bet ir apie bend- . . . ..m u x -i • si vietiniai lietuviai, uz ką rą pastogę. Tur būt nereikia .. - .... .7 r 7 . reikia ištarti jiems pagyrimone aiškinti, jog męs gyve- .. v r . . - ' xx i • i-i t j - žodi. Velionio pinigus nutar- nam tokiame laike, kad zmo- ■. •.••x-r. , ta pasiusti jo tėveliams, gus žmogy, kaip žuvis žuvį, ty- y
ko vienas kitą praryt. Mažos 
žuvelės visados tampa auko- M est Lynn, Mas. 
mis didesniy. Prie ty mažu- Kovo 6 d. buvo čia L. U. K.

i

Pajieškau savo dviejų pusbrolių Ta
mošiaus ir Kazimiero Puidokų, paeina 
iš Kauno gubernijos ir pavieto, Butkiš 
kių parapijos. Varbutų kaimo. Prašau 
atsišaukti ant šio adreso:

Mr. M. Kručkauskas
22 North st., Ware, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
19 iki 23 metų, ne senesnės. Aš turiu 23 
metus amžiaus. 6 pėdasaugščio. Katra 
m ergiaa nori gauti gerą vaikiną, malo
nėkit atsi aukti ant šio adreso:

A. M., 611 Lew s st., Rockford, III.

Apgarsinimai.
į|

■Dr.F. Matulaitis Į
Tel^phone 762 So. Boston.

495 Broadway, So. Boston.
Valanti ik:

Nuo 8-10 iš ryto >r nuo 7-9 vakare. 
Netolioms iki 3 vai. po pietų.

Kiek sugrąžina ateiviy iš. 
Amerikos.

Šiemet per Sausio mėnesį 
tapo sugrąžinta nuo New 
Yorko uosto 1,400 ateiviy. 
Bėgyje Vasario mėnesio su
grąžinta 1.100, o nuo 1 d. 
iki 18 d- kovo sugrąžinta 
1,000 žmoniy. Iš viso per 
pustrečio mėnesio šiemet jau 
sugrąžinta 3,500 ateiviy. 
Amerikos valdžia, kaip žino-I 
ma, neįleidžia sergančiy, o 
Europos agentai dėl „biznio ‘ 

i tankiai ir sergančiam įkalba 
i važiuot; jiems nerupi, ar čia 
jį priims, ar ne bile tik iš- 
siyst jį Amerikon ir pasipel- 

; nyt iš to. Teipgi tankiai grą
žinama ir tokius, kurie netu- 
ri pasirodyti reikalaujamos 
sumos pinigy, kad išlipęs iš 
laivo, kol gaus darbą, turėty 
iško gyventi.

3

Į 
i

_____
* i
Štai grabe liaudies veikė

jas ilsis sau ramiai. Širdį 
skauda, nėr' kur dėtis, akįs j 

į verk gailiai. Juk tai buvo 
i minties draugas stiprus ir 
galingas, daug žadėjęs ką 

; nuveikti ir būti laimingas. 
Mintįs lyg bangos bangavo, 
toj stiprioj galvoj, bet urnai 
mirtis pagavo ir dingo tam- 

. sumoj. Tos kietai suspaustos 
i lupos, daugiau nekalbės; tos 
drūčiai užmerktos akįs, dau
giau neregės. Stiprus ir ga
lingas balsas, daugiau ne
skambės, mintįs išreikštos 
jausmingai tarp mys nekle
stės. Męs netekome veikėjo, 

! kurs buvo naudingas ir gyve
nimas mys *rodos,be jo mums 

i verksmingas. Kad daugiau 
nebūty sviete panašiy žmo- 

! niy, neramu buty gyventi be 
| tokiy draugy ■. Sujudėjo.. - 
: Kas tau yra, tu nusigandai? 
Nebijok, tai tik vėjas įpūtė 
čionai. Daug dar yra čia ant 
žemės žmoniy, nors gyvy,bet 
jy darbai visai,rodos, kaip ir 
negyvy. Nors jie gyvi—stul
pai negyvi ir tokiy bijok, tu 
papuolęs tarpe kitokiy, stul
pu nepastok. Męs gyvenam 
ne todėl, kad tiktai numirti, 
bet privalome visuomet sau 
ir žmonėms dirbti! Tuomet 
tiktai tu surasi gamtoje links
mumą, švelny, gražy ir mei
lingą, didį prakilnumą. Ne
bebus tavo galvoje minties ne
ramumo; siela, protas—sykiu 
viskas pakils be liūdnumo. 
Ašaros sunkiausios dienos 
jau neras sau vietos ir nebus

Iuia,uluTuv- /— vv v, — v n - gimui $16. Aukavusiems ver-
jų zuvyciy galima prilyginti surengtos prakalbos. Kalbe- J * j:no.Q tni
lietuvius. Kuomet męs nesu- ti buvo pakviesti pp‘ A. Ra- 
siorganizavę, kuomet neturi- manauskas, F. J. Bagočius ir; 
me savo pastogės, tai visu o- S- Bendoraitis. Dėlei nežino- 
met turim būt aukomis sve- my mums priežaščiy, pirmu-: 
timtaučiy. tiniai du nepribuvo. S. Ben- ■

Pastaruoju laiku tankiai doraitis kalbėjo apie šios ša-

ta ištarti širdingą ačiy, tei- 
i r Į P°gi ačiy ir vietiniams soci- 

jalistams už surengimą tokiy 
: prakalby.

Prakalbas mylintis.

galima matyt iš laikraščiy lies politiką ir draugysčiy rei-i 8188^/11131.
apie lietuvišky kooperacijy kalus. V. Černiauckas rag’i- 
tvėrimąsi. Argi nelaikąs bu no rašytis prie L. U. Kliubo. _ J. B., Grand Rapids, Mich 
ty jau ir HaverhilPio lietu-: B. Miglynas kalbėję apie laik- Žinutė nesvarbi. Kad lietu
viams apie tai pasirūpinti? raščiy skaitymo naudą. S. viai nieko neveikia, tai nieko 
Argi negalėtume tokiu budu Daniliavičia nurodinėjo, kaip tame nėra naujo. Kokios 
įsteigti sau svetainę? Turim valdžia persekioja mys bro- i randasi kuopos, teipgi ne- ’ 
keliolika organizacijy, kiek- liūs Lietuvoj. J. Degesiunas svarbu.

;viena laiko susirinkimus, ragino sutverti tam tikrą A. Nevėžiui. — Tilps 
rengia balius, teatrus - argi draugiją, kuri rūpintųsi pa-; kitam numeryj.

; neužsimokėty turėti savo statymu lietuviškos svetai-l p, p o s m y 1 a i. Pata- 
; svetainę? nes Lynn e. riam Tamistai daugiau rašv-

Bet kas pertikrins musy Žmoniy buvo prisirinkę i nes turit prie to ta-
lietuvius, kad geriau savo pi- daug, tik gaila, kad apgar- lentą. Visos prisi ŲSto9 eilu- 

KORESrOKjEnClJOu didėti į nepajudinamąjį simmuose nebuvo pasakyta. ■ piinos poezijos ir turtin- 
! turtą, negu laikyti juos ka- kad „ir moterys kveciamos- •. minčiy. Tik kaip kur da 
• pitalistiškose bankose? Per- Daugelis mane, kad mote- rįtmas šlubuoja ir vietomis i 

teip tikrins tik laikas ir kapitalis- rims nevalia eiti, jeig'u jy ne- atsiliepimai per silpni,bet tos : 
I ktyečia. Buvo net iš kitur at-1 ydos greit išsitaisys, kaip tik 

Lictuviškn svetaine sulni- vhzihausių. motery, bet p<i“ dHu.p’imj. prasilavinsite.
kytŲ mŲS jaunuomenę nuo matę, kad ant apgarsinimy R A r m 0 n u j _Ačiu už 
ištautėjimo atnešty pinigiš-apie moteris nieko nepaisą- Hnios suteiki bet apie tą! 
ką naudą ir palengvintp kyla nedrįso e>t ant; prakal- tj da]vk kita araš5 ir. 
mums kultunskaj! darbą, by. (laidanegirdėtas atei-:^ ir ?tn! ė formFoj.

J. P. TUINILACO 
Vienatinė lietuviška dzie- 

l garelių ir auksinių daiktų 
krautuvė

Užlaikome visokius laikroilžius, laik
rodėlius. branzletus.šliubinius ir <toim«.ri
tinius žiedus ir visokius iš aukso ir 
sidabro išdarbius. Lietuviai parem
kite lietuvį

Laikrodžius savo kostnmeriam patai
som dykai.

21-25 Bronį lieki street. 
BOSTON. MASS.

----—T— J***4 llcIac oau ii ntuuū 
Tas negali būt. Tokiu budu daugiau tarp mysy jos varg- 
jos neprigulėty prie susivie- dieniy lietos. Neverk! Nors 
nyjimo. Juk pamatinis mys netekome draugo iš mysy 
akmuo bus - pinigai. Kas jy būrelio, bet idėja negal žūti 
neįdės, tas neturė s mys s^- 
sivienyjime pamato. Juk pa
tys to užmanymo inicijatoriai 
ten pat sako, kad neužsimo
kėjusieji nariai ir kuopos bus 
išbraukta. Reiškia, kas pri
gulės, kas vartos aprėdalus Į 
- o jie juk plyšta - tas turės 
ir duoklę mokėti. Ant galo, 
kokis-gi tai buty sąnarys ar 
sąnar»‘, jeigu ji arba jis ne
būty pririšti prie draugijos 
pinigais? Gali būt padarysit 
man užmetimą, jog mys tiks
las ir pamatas ne pinigai, 
kaip aš išsitariau, bet idea-

Schenectady, N. Y. 
Kaip laikai mainosi, t--r . 

mainosi ir žmonės. Pas mus tiškas išnaudojimas. 
| irgi viskas persimainė, kaip 
tik atvažiavo kun. Peža. Pir-

. ma lietuviai darbavosi visi iš 
vieno, o dabar jau skįla į dvi 
partiji. Peža pasisamdė len- 

; kišką bažnyčią ir ten susišau- 
į kęs lietuvius niekina apšvie
tą. Dabar jis vaikštinėja po 
namus ir renka pinigus baž
nyčios nupirkimui. Kaip gir
dėt, jau turi surinkęs apie 
400 doleriy (Schenectadiečiai 
turi būt atsargesni; aukau
jant pinigus, reikia išrinkti 
iš savo žmoniy komitetą ir 
pas jį sudėti pinigus, o ne 
pas kunigą. Tas pats kun. 

i Peža nelabai seniai rinko pi
nigus ant bažnyčios statymo 
Haverhill. Mass. ir kaip gir
dėjom, haverhilliečiai dabar 
jieško kun. Pėžos ir suaukau- 
ty pinigy. Kad neatsitikty 
tokia pat istorija ir Schenec
tady. Red.) Bažnyčią keti
na pirkti nuo kokiy ten žydu 
už 15 tukstančiy dol., o kiek 
da prekiuos viduris? Prie to 
da reikės kunigą užlaikyti ir ~____ v

i kleboniją parūpinti. Žmone- sniego atkasimo darbininkai 
! liai pakurstyti gatavi jau vis- dirba dieną ir naktį Iš pric. 
.ką padaryt, bet neapsvarsto, žasties tokios nelaimės, nu-, 
ar bus galima tuos iškaščius iiudo visas miestas, ypač mo- 
panešti. Teisybė, męs jau į terys su mažais kūdikiais nu- 
papratę vilkti amžiną jungą, siminė. Dvasiškas tėvelis ra

gai sirgo džiova ir paskuti-1 bet laikas buty jį nusikratyt. mjna, akydamas: „Jusy vy- 
niuoju laiku gulėjo Rocheste-1 Negalima pagirti ir musy DjeVas pasiėmė į dangy.“ 
r‘io ligonbutyj, kur ir užbai-1 pirmeiviy. Kol buvo da sun- į Moterys ant to atsako: ,,Te- 
gė vargingą savo gyvenimą. įkesni laikai,tai ir musy vaiki- ! gul ir mus atsiima tas I\-e-;

■ Draugystės musu turėtu tą tikimas, kad delei nepaminė- Tnjn,pe$n?sžini<)sJ^kraščiui 
I klausimą apsvarstyti susinn- jimo apgarsinimuose motery, dau^_ parankesnės.
kimuose ir paskirti po kelis jos bijoty eiti ant prakalby. 

' šimtus - tai buty jau pradžia. Juk jeigu rengiamas viešas
Paskui parengti prakalbas ir susirinkimas ir apgarsini- 
išaiškinus žmonėms dalyką, muose nepasakyta, kad mo- 
sutverti kooperaciją. Pada- terims uždrausta, tau jau 

. ryti Šerus (akcijas) ir parda- reiškia, kad galima eiti vi
rinėti nuo $5 iki $100. siems. Red.)

Pranas Zairantis i'

l

Pranas Z/uravlis

Revelstoke, Canada, B. C.
Kovo 5 d. netoli nuo čia

Čiabuviui iš Bridge- 
£ port, Conn. — Tamista nepa- 

davei nė antrašo, nė tikro sa
vo vardo, todėl koresponden
cija nuėjo į gurbą.

N. N. A u d ė-j u i . —Ap
rašymui tokiy darby, kaip 
motery peštynės, gaila laik
raštyje vietos. Geri darbai

i

iš mysy pulkelio. A. Z.

S. D. Valiulis.

Mums praneša iš Roches- 
ter, N. Y., kad drg. S. D. 
Valiulis, kuris pasirašydavo 

) po savo straipsniais,.Paplešta- 
, kis", vasario 12 d. persisky
rė su šiuom pasauliu. Jis il-

Gudelis.

Cambridgeport, Mass.
Kovo 12 d. Orange svotai- visuomet esti geru pavyzdžiu 

nuslinko nuo kalno sniego la- tainėj atsibuvo prakalbos,pa- kitiems, o blogi demoralizuo- 
vina ir užbėrė geležinkelį rengtos LSS 71 kuopos. Kai-ja visuomenę ir todėl geriau- 
teip, kad traukinis negalėjo bėtojas buvo A. Baranaus-šiai apie juos nieko nerašyti, 

i pereit. Nuvažiovo iš čia dar- kas, ką-tik atvykęs iš Lietu- 
bininkai nuvalyti geležinkelį, vos LSDP atstovas,kuris aiš- Žinia nesvarbi, 

j tuotarpu nuslinko kita lavina kiai nurodinėjo Lietuvos pa- 
: ir užbėrė 73 darbininkus, dėjimą prieš revoliuciją per 
Sniego nugriuvo 54 pėdy -----— r».-----
aukščio ir iki Kovo 9 d. at
kasta vos tik 46 nelaimingy 
darbininky lavonai,o kiti ne
žinia kada bys surasti. Prie

B. Valšvidžiui. —

„Ar yra Dievas?” 
revoliuciją ir dabar. Pirma Nors buvo pasakyta, kad 
buvo tik vienas priešas, o visy aukavusiu išleidimui 
dabar jy pasidarė tiek, kad knygos „Ar yra Dievas?* 
nė suskaityti nam»Km« varas 
Dabar netik 
reikia kovoti, 
vais, broliais

negalima, vardai bus ^rsinami „Kę
su valdžia leivyJ« , kadangi tas
‘‘ a užimty daug laikraštyje vie- 
bet su te- vardy negarsinsiu,

seserimis ir Dabar tik pranešiu, kiek jau 
draugais, o prie to visko pri
vedė dvasiškija, kuri tam
suoliams skelbia Dievo moks
lą apgavingu budu, nurody
dama, kad valdžia yra nuo 
Dievo leista, o kas priešinas

Te- valdžiai, tas priešingas Die- dabar ’ da laikas 
ivui ir katalikiškam tikėji-įrašyti. Kas prisiys 25c 

X

DOVANAI.
Kiekvienas gaus puikią aktaiišką kny

gą su naudingais patarimais. Kaip už
laikyti sveikatą ir kaip gydytis apsirgus 
su daugybe receptų nuo geriausiųdakia- 
rų. Knyga verta dob-rio. Kas užsirašys 
ant metų nors vieną iš žemiau paduotų 
laikraščių ••Keleivį-* • Vienytę Lietuv- 
ninkų'*. ‘“Kataliką“. “Lietuva“, "Lais
vą mintį“ ir “Darbininkų Viltį“. Pasi- 
naudokir. nes tie.kurto užsirašė, siunčia 
mums padėkavones. .lieigu nori daugiau 
apie Knyga žinoti prašyk katologo. pa
duok savo aiškų adresą irs usk pinigus 
po šiuom adresu.

M. 1‘a'tė.navičia
15 Millbury st.. \Vorcester Mass.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rūbai u vys Stovam 

visokias moterų ir vvrų drapanas. Išva 
lome. išplaujam plėtinius ir išprusiname 
Darba atliekamo visados ant pažadėto lai
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

244 W. 4-th st, So. Boston, Mass.
Popiera dėl laiškų rašymo.

Popieriai dėl laiškų rašymo, naujai iš
rasti 50 sratunkų su gražiais pasveikini
mais. su ’am pritinkančiom s dat'.elė- 
mis, su visokiais paveikslais ir su šilki
nėms kvietkoms. padabintos auksinais 
literais. Vienu žodžiu tokios <la lios po- 
pieros.kokių dar ligšiol Amerikoj nebu
vo. Prekiuoja nuo 20 c. iki $1.00 už tu
ziną. Popieros parsiduoda su konvertais 
Reikalaujam agento ir duodam gera už 
darių. Kurie norėtumei pamatyti musų 
popieras. malonėkit prisiųsti už 25 c. 
markių, tai męs prisiusime visokių ga 
lunkų probeles.

C. Intas.
P. O. box 1724, New York. X. Y.

gausi 10 tuzinų gra
žiausių popierų. 38 
gat tinku su gražio

mis dainelėmis ir puikioms kvietkoms 
bei konvertais. Teipgi ir visokių knygų 
r popierų kataliogą sinn'iu už 4 c. stem- 

pa. Reikalauju pardavėjų ir duo to gera 
pelną.

M. 7.1’KAITR. H
227 E. Main st., Now Rritain, Conn.

yra surinkta. Vardai ir adre
sai visy yra užrašyti ir kaip 
tik išeis knyga, visiems bus' 
prisiysta. Ligšiol suplaukė: 
jau $31,25. Aukavo išviso! 
122 ypati. Knyga neužilgo) 
eis į spaudą. 'Kas nori, tai 

užsi- 
*., tas

Už $1.00

PINIGUS išsiunčiame Į
Rnssiją

Preke už 
100 rnb.
$51.80.

Priimame vi 
soKiuS teisiš
ku!) ir kup
riškus reika
lus.

RUSSIAN BUREA'J
..O l.iflli avenne. (H1UM, ILL

k



KELEIVIS

Vietines Žinios.
Šiomis dienomis idiįsiį mie

ste 1»ilas J. J ii i) m t-K: s, 
bando suorganizuoti vie
tinius kriaučius ir sutverti 
lietuvišką skyrių Uuited Gar- 
meut Workers of An eįica
unijos, kaip jau yra Br-aikly , 
ne ir Baltimorėj. Apie 400 
kriaučių jau susirašė. Darbi
ninkai noriai vieny ias. Tas 
gerai. Tik geistina būtų kad 
minėtas orgau'zatorius prisi
laikytų dangau unijos orga
nizatoriaus taktikos. Dabar/ 
nekurie skundžiasi, buk jis 
savo prakalbose, vieton pla- 
tint uniją, išplųstąs katali
kus, laisvamanius, socijalis
tus ir net tą nekalčiausi SLĄ. 
Iš tokio mišinio šiupinio ne
bus.

Šiąnodėl Į Bostoną atėjo 
penki laivai žuvies ir dėlto 
greitai nupuolė ant jos kaina. 
Vieną dieną atvežta 1,079,500 
svarų žuvies. Yra tai pirmu
tinis tokis atsitikimas šįmet

Skaitytoju atydai >>a|
Meldžiame visų ‘■Keleivio’!! 

skaitytojii, kurių prenumera
ta pasibaigė atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš
tį sulaikyti.

■ •Kydei vj.A d m i nist ra ei ja.

Pranešimas.
Siuomi pranešam jog ,, Kelei
vio-'redakcijoj atsidaro didelė: 

i laivakorčių, geležinkelio kilo
tu ir pinigų siuntimo agen- 

1 turą.
,. Keleivio“ išleistuvė da

bar turi didžiausią spaustuvę 
tarpe Amerikos lietuvio, nes 
čia išeina tris laikraščiia: 
,, Keleivis, ‘ ‘ , .Strahdneeks, ‘ ‘ 
,,Gazeta Bostonska“ ir atlie
kami didžiausi drukoriški 
darbai daug geriau, negu 
kitose spaustuvėse, kurios 
neturi naujausiu mašinų. To
dėl ,. Keleivio “redakcija ga
lima sakyt, yra didžiausiu 
Rusijos išeiviu centiu: čia 
atliekami svarbiausi reikalai 
ne vien tik lietuviu, bet lat
viu, lenku ir kitu tautų.

Jeigu jums reikia atsiimt 
i Lietuvoj savo dalį ar skolą, 
jei norit tenai nupirkti ar 
grduoti namus arba žemę - 

eipkites 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 

įtarimus, parduodam lai
vakortes ir geležinkelių tikė
tus pagal tokiu prekių, kaip 
jie parsiduoda kompanijų ofi
suose. o rodą visuomet gausit 
už dyką.

Pinigus siunčiam į visas

Rusiška- Lenkiška • Lietuviška

Bronszleino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

GERIAUSIAS

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A

c

* Ant*1'*

Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėliu 
visada Švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gervinus dėl veselijų, krik 
štynų ar šeip balių siunčiam į nam ..

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

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broad way.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie 
ku daibą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, nr>«w,'bju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus foiogratuo 
ti.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway

DOVANAI.
Kiekvienas gaus puikia daktarišką kny 

.p gą su naudingais patarimais. Kaip už- 
{laikyti sveikatą ir kaip gydyti- apairgus 

"į Įsu daugybe receptų nuo geriausių dakta
rų. Knyga Ver a dolerio. Kas užsirašys 
ant metų nors vieną iš žemiau paduotų 
laikraščių "Keleivį" * Vienytę Lietuv
ninkų". ‘‘Kataliką". "Lietuva", "Lais
vą mintį" ir "Darbininkų Viltį". Pasi- 
naudokit. res tie.kurie u/siraše. siunčia 
mums padėkavones. diegu nori daugiau 
apie knygą žinoti prašyk ka o)ogo. pa
duok savo aiškų adresą irs u>k pinigu, 
pošiuom adresu.

M. Pa tenavičia
15 Millbury st.. Worcester. Mass.I

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvvs. Siuvam 

visokias moterų ir vvrų drapanas., lšva
So. Boston, Mass • lome. išplaujam plėtotas ir išprosiiiame

Į Darba atliekame visados ant pažadėto lai 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbt u vės vieta:

244 W. 4-th st, So. Boston, Mass.
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I NAUJAS IŠR UJIMAS
I Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

■sų gyduolėms, kuriems duodame t«-i 
■smgiausią rodą j>er laišką dykai. 
zj Kaip išgydyti Rupturą. Slinkiui? 
■plaukų ir Plikimą. Pučkus. Diderv 
■nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Mę 
gturime apie pusę milijono laiškų su 
■padėkavonėmis nuo žmonų visokiu 
(tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M BRl'MlZACO.. 
9 Rroadway k b. S st.. Brtmlykn.N Y.
b

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

H. STANKUS j
681 N. Main ir kampas Amas $ts.

MONTELLO, MASS

M. Galjvan & Co
Uzlaiho geriausio

Elians Yryno. Likierių ir
« «•

i

J. P. TUNILACO 
Yienatine lietuviška dzie- 
gorėlių ir auksinių daiktų 

krautuvė
Užlaikome visokius laikrodžius, laik

rodėlius. branzletus.šliubinius ,r deim< n 
tinius žiedus ir visokius iš aukso ir 
sidabro išdarbius Lietuviai parem 
kitę lietuvį.

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

BOSTON, MASS.

šalys pagal dienini kursą. 
Kasydami su visokiais 

i reikalais adresuokit šiteip: 
“K E LEI VIS ‘,

28 W. Broadway.
So. Boston. Mass.

NAUJIENA!
“BROADB1NE HALL”

311 Albany. ir kampas Dover str>ets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip 1-o- 
kiems nors pokyliams, su visais rtika- 
lingais rakandais už $15 041.

Savininkas -I. S1DMAN.

20 Laconia st. Boston,Mass.
Telephone 13ti!-4 Tremom

The l harter street 
Medcal 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, ink tų arba ke
penų liga.

Musų gydymo pasekmė yra stebėtina. 
Praktikuo ant por ilgus metus išradau 
savot šką. lengvai suta soma gyduolę

.Mošų būdas stebėtinu greitumu gydo 
odes, krau o ir nervų ligas

Ateik šiandien, patarimą gausi dykai 
Ofiso valandos: 10 -12 vai. iš ry o. 2 — 3 
vai. t o pietų ir 7 —S vakare. Nedėliiomis 
nuo 11 lig 2 po pietų
CHARTKlt street Si EDICAL CLINIC : 

4 (BARTER street (kampas Hanoverį.
HOSTOS. MASS.

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

padaryt

Cigarų.
Pardavimas šeimynom

Speciauškcmas.
366 Second So. Boston. Mass i

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
i

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

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak- I

... ... . — - - - - I
I 
I

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

NVilliam C. Bruzda.
John J. Lovvery

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

Tel.kphone. 21027 So. P>oston. Mas

Temykit! Tein.vkit 
DJ DELJS PARDAVIMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: .Taku

tes. Sijonai. Slebės. teipgi gražus vaikų 
jarėdai. Skry tvos, valyzos. viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

I. SACOVVITZ,

12S Broad\vay (tartie A ir B)

South Boston. Mass

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozowski & Yudeiko ir Co
3.>4 itma<!way ir 259 1). St..

Son t h Boston. Mass.

*
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*
$
«
*

£
k
e
k

)•<
Šeimynos, turinčios po ranka Severus vaistus, nežino ka- tai yra haune.

NESZVARUS
KRAUJAS

Nešvarus kraujas reišk a 
odos išbėrimą, veido išbliš- 
kimą. spuogus ir votis, jau- 
timąsi pavargusiu 
gijos nupuolimą.

ir ener-

...>.]
•'

i
B
j

Po ilgai žiemai 
išvalymui kraujo, 
nusilpę ir nuvargę, n etų r m 
stoką apetito. Viskas, ką 
tai vartoti 

Seveižos kraujo 
Jis sustiprins ir atnaujins 

spėką, veiklumas jų bus at- 
jaustis geriau. Tas s va r- 
spuogus, votis, tekaiičit.s 
kiekvieną kraujo nešta;u- 
sv*»iką ir Ii n ksmą.

kiekvie-
Mųsų

SZVARŪS
KRAUJAS

Reiškia gražią išžiūrą, 

gerą virinimą, smagų mie

gą, sveiką kūną ir skaidrų 

psotą.

uas iš jus reikalauja vaisto 
kraujas sugenda, jaučiamės 
noro prie darbo ir jaučiam 
tokiame atsitikime daryti

valytoja
kraują visi organai atgaus 
naujintas :r tu pradėsi 
bus pavasario vaistas gydo 
žaizdas odos išbėrimus, ir 
mą. padarydamas žmogų

4

Kiekvienoj a pliekoj reikalauk Severus vaistų. Visuomet ai kreipk ati
dą aulvardo uoEVERAM • Tas ūži f krinti vaistų Jie rinitą. Kitų neimk.

3 NEUZVILE TO!
Jei turi kada vidurių užkietėjimą, 

neinalim į, ar šeip kokį negerumą vi

duriuose, neužvilk to, b-?t tuoajus imk 

SKVERBS GY VASTIES BALZA M A
Jis pataiso apetitą, vidurių malimą 

paliuosuoja užkietėjimą, geresnę nau 
dą padaro iš maisto ir padeda kunui 
priešintis prieš ligas. Geriausias vais
tas i: tai ilsiom merginom ir silpnom 
moterim. Geriausis vaistas sustiprini 
mui senyvų žmonių.

Kaina 75c

APSISAUGOK!
Apie šitą laiką esti nuolatinės oro 

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

SENEKOS BALZAMĄ PLAUČIAMS
Kiekvienas gurkšnys bus pasekmin

gas. Prašalina aštriansį kosulį, pal i uo
si loja ir gydo užsidegusius kvėpavimo 
kanalus, palengvina kvėpavimą ir su 
stiprina plaučius. Prašalina užkimimą 
pa!mosuoja skreplius ir apsaugoja 
nuo apsunkinimų.

Kaina 50c.

DAKTARO PATARIMAI DOVANAI.
s?

CEDAR RAPIDS 
IOWA

•rejtętstu tjųjEųtsns Jtpt^ vi;)
•ssefl ‘uo|S08 

0SEseiUĮnj|suo)3iHqseMW? 
3S0H BSONmiV 

sn^fpp otuspi sni^osĮA jj snta 
SBjatdod 

SmniuK|b-'|p}{ švpuntfs
:snit::(Įdj sniųosiA n^atpy

SVIVMOAOV

Pateigusį kursą M'omans Medieal 
(’ollege Baltimore M. D.

Į Pasekmingai atlieka savo darbą prie , 
palago, teipgi suteikia visokias ro

dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. Broadrcay.
SO BOSTON- Mass.

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.= j

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo II vai iki I vai. diena.
“ 6 vai. “ 8 vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432
BOSTON, - - MASSJ

KODELCI NEMECINTI LUDLOW?
ZESORELIS jyKA'

ir deviska
Amerikoniškas laikrodėlis 
;u čystais auksotais lukš 
ais. g.arantuotais 5 me

tams. visai DYKAI kiek
vienam. kurs pardu >s 

motelius mus bižuterijos po 10c kiek
vienas. Atsiųsk vardą, męs tykesime t 
Kaip parduosi, p-isiųsk.t $2 40 gausi 

! zegoruką.
Henry Jenerly ('o.I)ep. Ž4O Chicago,111.

->

a u.

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

1i

TEISINGIAUSIA ir geriausia

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrim ar iš Lietuvos at 
vežti ar Amerikoni-ki. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiek orius K. SĮDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadway kampas D<»r 
chester avė. Sq. Boston, MaSS. 
Gabi reikslau.i ir p-r laiškus, o 
męs perezpresągyduoles priminsim

i
_ ________ ______

'bas dėl vyru ir 
: moterų su didžio- 
‘ mis šeimynoms, 
i Norint plačiau 
dasižinoti apie pa
minėtas dirbtuves 

I rašykite šitokiu 
adresu:
Ludlow Mfg.

Associates,
LUDL0W, Mass.

i

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

Visokias ligas gy 
aau pas -ktnirigia- 
usiai. A .eikit tie- 
siok pas mane 1 
trapais į vir ų tik 
neikit į apuoką: 
mano durys bal
tos arba lelefna 
duok oa-atesir 
Ofiso valan ios 
Nuo 9 iki 11 ry-te 
nuo 1 iki2 irti ik'
•S vakare. Telephone 19C*

KATAL1OGAS DYKAI!
Kas Nusipirks Naują juokingų dainų 
Knygelę dainų Vainikėlis' kurios prekė 
15cent. tam Prisiusime Kataiioga 
Dykai. Tame katalioge Telpa aprašy
mai. apie Elektriškų krutančių paveikslų 
mašinas Magiszkas Sztukas lempas, 
visokių gatunkų knygas, drukuojemų ma
šinėlių Armonikų koncertinų Britvu. 
Laikrodelių.-Auksiniųrašomu plunksnų. 
Špilkų. Žiedų. Lenciugelių. Strielbų ir tt. 
George A. Pupausky & Co. Dep. 3 
2342 S. Leavitt St Chicago, III.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
wagn net . mano kataliogą rašyk šendieno apturėsi gerausių armonikų, skrlpkp 

tlernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių tuozikahškų instrumentų. Cisto ati 
aso 14 K. Šuųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolctkų, kom 
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
teriu, adresam pečečių, istorišku ir maldaknvgų kokiu tik randasi lie
tuviško! kaiboi, gražių pjpierų dėl rašimo gromatųsu p’.iikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink kouvertais tuzinas t:ž 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $>,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom pusiap. 1127 dručei apda
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sridnVinin: 

kųno, atgaivinimo k’-anjo, antaisimo nervu irdangyl ę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dčkavoja t:ž ižrvd' n:», 1-1 K 
paauksuotas ant 20 mėtų p-ekč $3.<W. p-asto $!.<‘0. U’i ius 1 
Kitę savo ’lkrų ad-e«!j iru* f--, markę cptnH'si šio n ka 
talogų dvKai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daik’ų.

Atornikam, arentam ir pedlioriatn parduodu visokius ta 
vorus labai piriai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K- WJLKEW!CH. 112 G ra n d St. Brooklyrt. N. Y.

LIETUVISZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjus 

Lfelaviškos Gydyklos D ras THOMPSOM 
pilnai gvamntnoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydy tas, net iš tokių ligų, kurių 
Kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Ji-ai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneri-kai-|>«slap- 
: iugas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
Kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdy kumo ir savižagystės.

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va- 
vnd vs

Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 
lors liga, neptivao leist laiko, bet tuo- 
<us prisiųsti l)-rui Thomson'ui apra- 
ymą savo ligos, pagal šj apsireiškimą 
.ikstą, o tuojaus bus išsiųstajam pa
eita, kuria tikrai išsigydys. •šgydy 

nas gvantntRotas. Patarimai veltai.

I»R. J. E. TI10MPS0N,
42 W. 27-lh Mreet. NEW YORK, N

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. i' i 5 vai. p<> pietų. 
Nedvliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. j>o pietų.

A-m žiu* 
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate, 
Ką labiausiai skauda. 
Ar turėjei kada nors kokia lyt >k 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavol savižagyste.
Ar skauda jums gaiva.
Ar skauda krutinę bei plaučius
Ar kosite. K<»k- alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skaudi 

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

ar panele.
Ar jaučiate skaudėj mą. kada su.ine 

Šate.
Negalite nieko užslė|4i, nes t iktai lo

kiu budo apturėsite pilna sveikata.■ * *

ran

Meldžiame kreipti* šiuo adresu;

Y

i

i

> GARSUSIS NEW YORKO DAKTARAS

: Ferdinand Hartmann M. D.<
» sako:
’ Jei sergi, nesikankink, bet pribuk arba parašyk pas nane, aš išgydysiu!

Per 30 metą daktaravęs, lyrinė- Į Į 
jęs medicinos mokslą ir gyduo- < ’ 
lių veikmę, kurios geriausia'' 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs ! > 
universitetą per 20 metą gy- j! 
džiau Didžiam jam New Yorkejj 
VYRUS IR MOTERIS ir iš- > 
gydžiau greitai ir gerai. ' i

10 metiį atsidavęs mokslui I 
praktikavojau Paryžiuje, Lon- ; 
done, Berline ir Peterburge,! > 
surasdamas naujausias gyduo > 
les išgydymui visokią ligą. Su-1 
grįžus iš Europos daktarą bend < 
rovė išrinko savo pirmsėdžiu; o j 
dabar užkviečia sergančius vi-1 j 
šokioms ligomis, nes paaukauja < 
visa savo mokslą sergantiems, j'

!>

■ A

Sveilcus mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius Hgy- 
; (lysių, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui.» 
į PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLE!
; Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmįja į medicinos mokslo pro- 

' gresą; katrie to nedaro, negali sergančią išgydyti, až tai kad užrašo gydaolea i 
? i:e nunjansio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams' 
S nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmįjant į mokslą, kad 
| KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.

Gyduolės, karios nepataiso kraajo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokią ligą. ,

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
c Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie- J 
č n.>s ligos; už tai ir daugiausia sergančią išgydžiau ir tuos, ką kiti j
> įlaktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai ■
> tikrai apturėsi sveikatą. 1
t P!Q \ PU A’ Sergėkis garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom- 
i i AbdKliA. pąnijų šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net ' 
K i,uiniriixį daktarą ' garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai.
> j < coras daktaras niekad už algą nebernaus. Matant tokias neteisybes, kad
' apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos , 
t išlydžiau, kad serganti žinotų kur atrasttikrą pagelta sveikatai, apsigarsinau. i

APSIMU JUS IŠGYDYTI
Jj nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, ftaulų, strėnų, koją, pečių ir šonų, j 
r, Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedfrbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies, i 
i; inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per-1 
J šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito su pyk i mo, Dyspe- : 
k psijus. neuralgijos bei nervų ligos: teip-pat nuo saužagystės ir iš to įgautų < 
’ nesveikumų, sėklos nubėgimo. blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių užsikre- J 
; čiamų kavarieriškų ligų — nudegimo. Teip-pat MOTERŲ: skausmingų ir ' 
i nerezuliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų: 
j nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy- 
[ dysiu šviežias ir užsisenėjusias ligas. Butų geriau, kad iš karto pas m Ane
> atsišauktum, pirm.au negu kur kitur; jei ne asabiškai, tai parašyk lietuviš- 
“ kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus

savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, 
kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit sveikata, be skirtumo 
kaip toli gyvenate Ameriko|e. Kanadoje. Anglijoįe ir kitur. Biednus gydau dovanai!

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

Į ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų. 
Šventadieniais nuo 11 iki 1 po pietų.

pirm.au



