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VISOKIOSJINIOS
IŠ RUSIJOS.

Oru lakiojimas Rusijoje.
Lekiamųjų prietaisų fabri

ką Peterburge atidarė tam 
tikra draugija, vardu „Pir
moji rusų oru lakiojamoji 
draugija“. Fabriką esant į- 
taisyta naujoviškiausiu budu 
ir galinti dirbti visokių siste
mų lėktuvus. Komercijinę fa- 
brikos dalį vedąs Ščetininas, 
labai gabus vyras. Keletas in- 
ženėrių užsienyje dabar tyčia 
mokąsi šitos naujos Rusijoje 
fabrikacijos. Vyriausybė de
rantis su garsingiausiais 
Francuzijos išradėjais Blerio, 
Šantos-Diumon ir Farmanu 
ir norint ^atpirkti iš jų teises 
išimtinai viena jais naudo- 
ties.

Rusai sumanė patįs taisy- 
ties dirbtuvę lekiamųjų pa
dargu iš tos priežasties, kad 
užsienio fabrikos begalo bran
giai ima už šitos rūšies savo 
išdirbinius.

Galima pridurti dar antrą 
priežastį, kad Peterburge 
tuoj ar vėliau lėktuvu gali 
labai daug prireikti.

Peterburge dagi pradėta 
leisti tyčia lakiojimo reika
lams paskirtas laikraštis, 
vardu „Lakiojamoji Biblio
teka“, kurs eina kas dvi sa- 
vaiti vieną kartą. Jau išėjo 
5 numeriai. Laikraštis esąs 
labai puikiai leidžiamas, nei- 
kiek nemenkesnis už šios rū
šies užsieniu laikraščius. Ži
noma, toksai laikraštis yra 
skiriamas labai puikiems 
skaitytojams, todėl ir turi 
būti labai puikus. Be abejo, 
jį skaito visi didieji kuni
gaikščiai, kunigaikštės ir 1.1.
Užpuolimas ant traukinio.

Plėšikai-galvažudžiai su- 
kuldė traukinį, tarp stočių 
Badžvako ir Nigoiti (Užkau- 
kazyje) ir norėjo pagrobti iš 
važiavusio tuo traukiniu ge
ležinkelio kasieriaus pinigus. 
Jie išardė geležinkelio bė
gius ir patįs netoliese pasis
lėpė. Atbėgo traukinis ir su
sikūlė 14 vagonu, čia iššoko 
iš krūmų visi 20 galvažudžiu 
ir ėmė šaudyti į vagoną, ka
me važiavo kasierius su sar
gyba. Nušauta kasierius ir 3 
sargybiniai, bet pinigu pagrob 
ti plėšikams nepasisekė, ne
są pribuvo veikiai ginkluota 
pagelba iš Samtredi.

Suimta 13 įžvelgiamu žmo
gysčių.

Traukiniu susikulimas.
Taganroge prie pat stoties 

atbėgęs traukinys susidaužė 
su stovėjusiu ant tu pačiu 
bėgiu kitu traukiniu. Abu 
garvežiai suaižėjo. Daug ge
ležinkelio brigados kareivių 
liko sužeista.

Sargybinis—galvažudys ir 
plėšikas.

Netoli Lodziaus miesto 
(Lenkijoje) valsčiaus Dlugo- 
siadlo raštinėn buvo parėję 
keliatas šimtų rubliu iš Ame
rikos vienai moteriškei. At
siėmusi pinigus, žmonelė bi
jojo viena eiti ir pasiprašė 
sargybinio, kad ją palydėtu. 

Kaip tik juodu įėjo miškan, 
tuo sargybinis išsitraukė kar
dą ir užbaudė moteriškę, kad 
atiduotu jam pinigus. Persi
gandusi moteriškė atidavė. 
Bet sargybinis tečiaus keliais 
kardo kirčiais suskaldė ne
laimingosios galvą. Buvusis 
už krumu medininkas visa 
tat matė ir išdavė galvažudį, 
kurs suimtas prisipažino atė
męs iš moteriškės pinigus, o 
paskui ją užmušęs, kad ji jo 
neišduotu-

Nušovė žmogų.
Dorpate policistas, susirė- 

męs smuklėje su tulu girtu 
vyru, pavarde Lucha, šovė 
jam į veidą iš revolverio ir 
padėjo ant vietos. Policistas 
sakosi, buk jį Lucha užgavęs 
ir jis nenorėjęs nušauti.

Sušaudė du raudonsiuliu.
Vladikaukazo apylinkėse 

šalia Keskemo, ginkluoti vy
rai užpuolė bevažiuojantį po
licijos viršininką ir važiavusį 
su juo seniūno padėjėją ir 
abudu sušaudė; vežėjas, kurs 
vežė, liko lengvai pašautas.

Pragariška mašina.
Tiflise į vieną magaziną 

kažin-kas atsinešęs paliko dė
žę kurioje butą pragaro ma
šinos. Toji sprogo ir užmu
šė vieną pardavėją. Mano
ma, jog norėta nušauti patį 
magazino savininką.

Sudužo traukinys .
Šalia stoties Vergiklos, ne

toli Rostovo prie Dono pre
kių traukinys nusirito nuo 8 
sieksnių pylymo. 19 vagonų 
susikuP, mašinistas pražuvo, 
jo padėjėjas ir konduktorius 
stipriai sužeisti.

Studentai protestuoja.
Buvom jau rašę, kad gar

sus juodašimčių vadas V. 
Puriškevičius viešai iškoliojo 
vieną Peterburgo universite
to studentų tarybos sanarę, 
už ką studentų taryba pašau
kė tą burnočių į dvikovą. Da
bar gi praneša, kad Rygos 
politechnikos studentai aps
kelbė Puriškevičiui didelį pa
peikimą. o Dorpato ir Mask
vos universitetai pakėlė prieš 
tą juodašimtį protestą.

Raudonas pavojus.
Laikraščiai apskelbė išleis

tą dar 1909 m. gruodžio 4 d. 
ministerių pirmininko Stoli- 
pino aplinkraštį miestų virši
ninkams ir gubernatoriams. 
Tame aplinkraštyje nurody
ta, kad „vienintelis 
ypatingų įgaliojimų tik
slas. tai kova su priešvaldiš- 
ku veikimu žmonių, kurie 
stengiasi nuversti dabartinę 
tvarką“, tuo tarpu gi „dau
gelis gubernatorių ir miestų 
viršininkų, remdamies tuo 
įgaliojimu, išleidžia privers
tinus įsakymus apie dalykus, 
visai nieko bendro neturin
čius su revoliucija. Ir išvar
dyta visa litanija neteisingų 
gubernatorių parėdymų, k.t. 
apie vežikus, prekybą, užlai
kymą sveikatos ir t t. Ant 
galo sakoma, kad,,revoliuci- 
jinis judėjimas’ užslopintas, 
bet dar neužgesęs, ir kiek
viena valdžios klaida gali
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luoti bereikalingą progą vėl rikoną numalšinti, bet tas 
■ atgyti revoliucijiniam judėji- šoko ir ant žandarų, už ką 
mui.“ Baisus pavojus!
Studentai sveikina^ripirmei- 

viškus atstovus.
Besimokinančioji jaunuo

menė sujudo siųsti pasveiki
nimo telegramas tiems atsto
vams, kurie priešinosi Puriš- 
kevičiaus burnojimams. Nu
kentėjusieji gi atstovai—Ge- 
gečkori, Bulota, Miliukovas, 
Cheidze ir kt. gauna daugy
bę prijautimo telegramų.

Pražuvo ant jūrių.
<JŠ Liepojaus praneša: an
dai išplaukę į jurą keletas 
valčių su žvejais, bet nakties 
metu užėjo audra, ir-žvejai 
ikišiol nepasirodo. Spėjama, 
jog jie bus pražuvę per aud
rą.

Netyčiomis nušautas.
Rizenbergo valsčiuje, neto

li Revelio, viename sudžiuje, 
nesant tėvui namie, vieno u- 
kininko vaikai nusikabino nuo 
sienos tėvo šautuvą ir pradė
jo su juo žaisti. Šautuvo bu
tą primušto — šovė ir vienas 

i vaikutis liko ant vietos negy- 
vas.

Tai ką daro tėvų neatsar
gumas!

Nauja moterų sąjunga.
Neseniai Baltijos krašte 

susitvėrė moterų sąjunga ku
rios vyriausis tikslas suteikti 
visų luomų moteriškosioms 
ūkio mokslas. Šitą sąjungą 
yra sumaniusi ir išdirbusi jai 
įstatus baronienė Budbergie- 
nė. gim. grafaitė Anrep- 
Elmpt. Įstatai jau patvirtin
ti valdžios.

Sąjunga ketina vykinti sa
vo tikslą steigdama moterims 
ūkio mokyklas, taisydama 
kursus, viešas paskaitas ir 
teip toliau, kad moteris įgy
tų reikalingas žinias teorijo
je ir praktikoje vesti sava
rankiai žemės ukiui visose 
jo šakose. Ketama yra įsteig
ti tam tikras biuras, kurs pri- 
rodinės vietas toms mote
rims, kurios įgijusios ūkio 
mokslą, nenorės darbuoties 
šitoje darbo šakoje.

Įsteigė jos tikisi per žemės 
ūkio mokslą įgaivinti mote
rims sodžiaus gyvenimo mei
lę ir sumažinti didmiesčių į- 
tekmę.

7HHL ? tflOIID

j tapo nubaustas $40 ir 6 me- 
nesiams kalėjiman.

Popiežius nusiminęs.
Roma,balandžio 7 d.—Ne- 

kurie artimi popiežiaus sėb
rai neiškentė nepasiskundę, 
kad katalikų bažnyčios galva 
dabar baisiai nusiminęs. Jį 
kankina įvykęs tarp Vatika
no ir Roosevelto incindentas. 
Rooseveltas išreiškė norą pa
simatyti su popiežium, o jis 
tuojaus išlygas stato, kad 
Rooseveltas neatsilankytų 
pas metodistus. Rooseveltas 
parodė, kad jis nenori 
būt aprubežiuotas ir atsisakė 
nuo statomų jam sąlygų. 
Popiežius žinodamas, jog 
Rooseveltas turi Amerikoj 
didelę įtekmę ir po Taftui 
gali būt vėl išrinktas Suv. 
Valstijų prezidentu, dabar 
labai gailisi teip stačiai su 
juo pasielgęs. „Neklaidinga
sis“ musų popiežius pats pa
matė savo klaidą. Kaipgi 
nenusiminti?

Sukilimas Albanijoj.
Konstantinopolis. — Alba

nijoj išsiveržė revoliucija. 
Turkų valdžia nusiuntė ka- 
riumenę jos numalšinimui. 
Tarp sukilėlių ir kareivių iš
tiko smarkus mušis. Kariū
nė tapo apsupta, priversta 
pasiduot ir nuginkluota. A- 
timtais ginklais ir amunicija 
apsiginklavo revoliucijonie- 
riai. Apart to da, jie suėmė 
Prizriendo gubernatorių ir 
laiko ji nelaisvėj.
Albanija randasi tarp Mon- 

tenegro ir Grekijos; gyvento
jai susideda iš ainių senovės 
ilyriečių. maišytų su grekais 
ir slavais. Tikėjimas vienu 
laiku buvo krikščioniškas, bet 
turkai įvedė mahometaniz- 
mą. Šalis nedidelė, tik 1 200, 
000 gyventojų.

Užmuštas dvikovoj.
Paryžius. —Atėjo čia tele

gramas, kad Algire atsibuvo 
dviejų politikierių dvikova, 
kurioj M. Robert tapo nu
šautas per savo priešą, M. 
Hombe. Jie abudu veržėsi 
ant vieno urėdo ir teip per 
laikraščius viens ant kito į- 
siedė. kad tyčia nuvažiavo j 
Afriką muštis.

Moterys parlamente.
Paryžius — Susivienyję so- 

cijalistai išrinko į atstovų rū
mą dvi moteri. Lig šiol da 
nė Francuzijoj moterų parla
mente nebuvo.

Gaisras ant jūrių.
London. — Devyni šimtai 

vyrų, moterų ir vaikų važia
vo į Kanavą, kada ant laivo 

I pradėjo siausti gaisras. Bet 
ačiū beveliniam telegrafui, 
tuojaus pribuvo pagelba ir vi- j 
si likos išgelbėti.

Už 900 šimtus išgelbėtų 
gyvasčių reikia padėkavoti 
mokslui, kurį musų kunigija 
teip aršiai persekioja.
Amerikonas Paryžiaus ka

lėjime.
Paryžius. — Skulptorius 

Edgar Mc Adams, iš Pitts- 
burg,Pa.,nuėjo į tepliorių pa
rengtą balių ir pakelė vaidus.

Vaikų meilės tragedija.
Kopenhaga, Danija. — Dvy

likos metų mergaitė ir 13 m. 
bernaitis pasiryžo abudu krū
voj numirti, dėlto, kad drau
gai visur juos erzino ir juokė
si iš jų meilės. Vietą apsirin
ko sau svetimą skiepą, kur 
užsidarę jis nušovė savo my-
limą, paskui paleido šūvį sau 
i galvą.

Krateriai griūva.
Catania, Sicilija. — Ant

Etnos kalno keliatas krate
rių įgriuvo. Lava liejasi srio- 

Zandarai norėjo karstą ame- vėmis į visas puses. ,

1$ AMERIKOS.
Brangus pragyvenimas pa

daugina savžudystę.
Boston, Mass. — Surinkta 

sveikatos komisijos statisti
ka parodo, jog pragyvenimo 
pabrangimas padaugina skai
tlių savžudysčių. Bėgyje ke
turių metų, nuo 1905 iki 1909, 
Bostone savžudystė pasidau
gino ant 40 su viršium nuo
šimčių.

Žemiau sekančios skaitli
nės už keturius perijodus pa
rodo, kad paskutiniame pe- 
rijode savžudysčių pasidaugi
nimas daug didesnis, negu 
pirmuose, būtent:

1890 m. nusižudė 54,
1895 m. M 77,
1900 m. 78,
1905 m. 88,
1909 m. n 124.

Išdžiovino miestą.
Kenosha, Wisc. — Balan

džio 5 d. atsibuvo miesto 
valdininkų rinkimai ir kartu 
balsavimai už panaikinimą 
saliunų. Blaivininkai gerian
čius perbalsavo ir miestas bus 
sausas. Už palaikymą, saliu
nų balsavo 1152, o už panai
kinimą—2767. Miesto majo
ru (gaspadorium) išrinktas 
demokratas, M. Siulis, dvie- 
jis metus jau buvęs juom.
Nusinuodyjo, kad neiti ka

lėjiman.
New London, Conn.—Dr. 

Ladd. kuris buvo kaltina
mas už kriminališką operaci
ją. 6 balandžio nusinuodyjo 
akyvaizdoj policijos, kuri a- 
tėjo jį suimti.

Ligonbutyj čia pasimirė 
tūla Lieberman, jauna ir dai
li žydelkaitė. Jos mirties 
priežastim ir buvo minėto 
daktaro operacija. Ji prieš 
mirsiant pasakė, jog tūlas 

i Chippendale po prievarta su- 
i žagė ir pasamdė d-rą Lad- 
d‘ą, kad tas padarytų opera
ciją. Policija tuojaus suėmė 
Chippendale ir nuvyko suim
ti daktarą. Daktaras polici
ją priėmė labai mandagiai: 
paprašė atsisėst, sakydamas, 
jog turįs ,.šaltį“, tod“l norįs 
pasiimti gyduolių ir išėjo į 
kitą kambarį. Už valandė
lės šipsodamas sugrįžo ir nu- 
ryjęs „gyduoles“ krito poli
cijai po kojų negyvas.
Dvasiškas tėvelis sugautas 

su mergina.
Chicago, III.— Pereitoj są- 

vaitėj į Queen viešbutį, ant 
kertės Wabash ir Harrison 
gatvių, atėjo lenkų kunigas 
B. Skulik su 15 metų mergai
te ir pareikalavo sau ruimo. 
Viešbučio klerkas, matyda
mas nepilnametę mergaitę, 
užtelefonavo policijai, kuri 
tuojaus išsiuntė detektivus. 
Bet „dvasiškasis tėvelis “ tai 
pajuto ir tuoj smuko su mer
gaite laukan. Detektivai jį 
suėmė ant gatvės ir nugabe- 

■ no į policijos nuovadą. ..Dva
riškasis“ buvo apsirengęs 
paprasto sporto drapanoms, 
be kunigiškos apykaklės, kad 
paslėpti kuom esąs. Norėjo 
nabagas užsistatyti kauciją, 
bet ta masoniškoji policija 
nepriėmė ir uždarė dvasiškąjį 
į šaltąją — uždarė vieną, at

skyrus nuo draugės. 0! nusi
minime. ..

Bet reikia žinoti jog kun. 
Skulik. tai neprastas kuni
gas! Tai garsus teoliogijos 
daktaras ir išleistojas pašėlu
siai dievobaimingo laikraščio 
„Rodzina“. o apart to visko 
10 metų jau klebonaująs šv. 
Hyacinto bažnyčioj ir plačiai 
pagarsėjęs savo „doros“ pa
mokslais ir plūdimais ant so- 
cijalistų už laisvos meilės 
skelbimą.

Socijalistai valdys miestą.
Milwaukee, Wisc. Turbut 

niekad užtekėjusi saulutė ne
buvo regėjus teip laimingo 
Amerikoj miesto, kaip išvy
do 6 d. balandžio Milwaukee, 
Wis.

Milvvaukee. miestas su 

Kova už būvį su kiekviena 
diena darosi sunkesnė. Dau
gelis nusiminime išsižada tos 
kovos ir užbaigia gyvenimą. 
Pereituose metuose vienam 
tik Bostone, kaip matot, nu
sižudė 124 žmonės, o dides
niuose miestuose da daugiau. 
Ir juo kapitalizmas daugiau 
išsiplėtoja, tuo didesnis tarp 
darbininkų darosi skurdas; 
juo saujalei gyventi smagiau, 
tuo milijonams gyvenimas 
darosi sunkesnis. Ir žmonės, 
negalėdami panešti to sun
kumo, pradeda žudytis. Štai 
prie ko veda kapitalizmo išsi
vystymas! Pernai miestas tu
rėjo palaidoti 393 lavonus 
savo lėšomis, nes tie žmonės 
mirė tokiam skurde, jog ir 
palaidoti nebuvo iško.

Į šitą sudrebinančią statis
tiką turėtų atkreipti atidą 
musų dvasiškija, kuri teip 
mėgsta pakolioti socijalistus, 
buk tai jie veda prie tokio 
ištvirkimo.

Sutrumpina darbo valandas.
Nevv Haven, Conn.—New 

Yorko, New Haveno ir Hart
fordo geležinkelių valdyba 
praneša, jog garvežių taisy
mo dirbtuvėse sutrumpina
mos darbo valandos. Pirma 
dirbdavo 48 valandas į sąvai- 
tę, dabar 4<» tedirbs.

Vėtra ir sniegas
Albany, N. Y.—Balandžio 

8 d. nupuolė didelis sniegas 
ir siautė smarki vėtra. Daug 
blėdies padaryta medžiams.

Nubaudė cukraus trustą.
New York. — Balandžio 8 

d. čionaitinis apskričio teis
mas uždėjo ant American 
Sugar Refining Co.$500 bau
dos už nepristatymą reika
laujamų valdžios peržiūrėji
mui knygų ir dokumentų,ku
rių pareikalauta jau antrą 
kart.

Laikrodžiai turi būt teisin
ai.

Washington.— Į kongresą 
tapo įneštas įstatymų projek
tas, kad Kolumbijos distrik- 
te laikrodžių savininkai butų 
baudžiami po $25 už kiekvie
ną sykį,jeigu išstatytas viešoj 
vietoj laikrodis nors ant dviejų 
minu tų rodys netikrą laiką.

400,000 gyventojų, galutinai 
perėjo į socijalistų rankas. 
Republikonų ir demokratų 
senos partijos tapo sumuštos 
balsų didžiuma. Miesto ma
joru išrinktas Emil Seidel, 
socijalistas; visi septyni al- 
dermanai—socijalistai; iš 35 
councilmanų—21 socijalistas 
ir du sacijalistų teisdariai.

Už socijalistų majorą E. 
Seidel‘į paduota 27,622 bal
sai, kuomet demokratų kan
didatas gavo tik 20,513, o 
republikonų—11,262 balsu.

Boikotas vis da gyvuoja.
New York.— Mėsos boiko

tas vis da gyvuoja. Pereitoj 
sąvaitėj rytinėj miesto dalyj 
susirinko moterys ir norėjo 
pertraukti mėsos pardavinė
jimą. Iš pat ryto, tarsi susi
tarę, atsistojo ties boikotoja- 
mų krautuvių po keliolika 
moterų ir kas tik išsinešė 
nusipirkęs mėsos, tuojaus jį 
apsupo ir mėsą apipylė kero- 
sinu. Pašaukta policija pra
dėjo triukšmingas moteris 
vaikyti. Bet čia ir policijai 
teko. Įerzintos moterys lais
tė policiją kerosinu, mušėsi 
bonkomis ir badėsi skrybėlių 
špilkomis.
500 amerikonų važiuoja ka

riauti.
New Orleans, La.— Neuž

ilgo išeis iš čia laivas su 500 
amerikonų, kurie važiuoja į 
Nicaragua suorganizuoti re- 
voliucijonierius, kuriais lig 
šiol vadovavo generolas Es
trada, ir išnaujo suorganizuo
tomis spėkomis',vėl stoti į ka
rę su prezidentu" Madrizu, 
kad galutinai išveržti iš jo 
ranki} valdžią.

Panika teatre.
New York. — Teatre Al- 

hambra buvo perstatymas ir 
2000 žiūrėtojų gėrėjosi, kaip 
artistė Cedara važinėjosi ant 
motorinio dviračio viduryj 
didelio rato, padaryto iš plie
ninių virbalų, su greitumu 
40 mylių į valandą. Staiga 
moteriškė nupuolė su dvira
čiu stačia galva žemyn ir 
sprogo motoras. Artistė likos 
apipūta benzinu ir visa -pra
dėjo degti. Tarpe žiūrėtojų 
pakilo panika. Į pagelbą ne
laimingai aktorei pasiskubi
no jos vyras. Užgesinus ug
nį, nuleista ekranas ir pradė
ta rodyt krutančius paveiks
lus, bet kada užgesinta žibu
rius, publikoj vėl pakilo pani
ka ir griūdami vieni per ki
tus pradėjo bėgti laukan.
Karų kompanija svyruoja.

Philadelphija, Pa.—Strei
kuojančių karų darbininkų 
solidariškv.mas ir vienybė 
teip prispaudė kompaniją, 
kad pastarajai pradėjo grū
moti bankrutas. Pasekmėje 
judėj imo suv aržymo, kompani 
ja kasdien turi po 20 tūkstan
čių dol. nuostolių, o streikas 
jai kaštavo jau milijoną su
virtum dolerių. Kompanija 
pradėjo su darbininkais ko
vą tikėdamosi suardyti jų u- 
niją, bet vienybė tarp darbi
ninkų teip didelė, kad pačiai 
kompanijai artinas bankru
tas.

Nežiūrint, kad kompanijai 
padeda miesto ir valstijos 
valdžia, jos iždas jau išsekė 
ir dabar jieško pustrečio mi
lijono pasiskolint.

Darbininkai pasiryžę tvir
tai laikytis kol kompanija ne- 
pusiduos.



<

KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

— Na,kas girdėtis, Maike? 
Papasakok, tik nemeluok.

— Naujenų, tėve, labai 
daug. Štai dabar gražus o- 
ras....

— Ar ir tą tu vadini nau- 
jena?

— Kad tu man pertraukei 
kalbą, tėve. Aš norėjau pa
sakyt, kad dabar gražus o- 
ras, tai vakarais galima ko
metą matyti ant dangaus.

— Kaip tai ant dangas? 
Juk tu man anuomet sakei, 
kad dangaus visai nėra.

— Jeigu žmonės erdvės 
ruimus, tą neišmatuotą tuš
tumą, priprato vadinti dan
gumi, tai dėl aiškumo ir aš ją 
vadinu dangumi. Pagalios 
žodis pats per save nieko, o 
nieko nereiškia. Jeigu žmo
nes pamatę pirmą syki asilą 
butų pavadinę jį dangumi, o 
dangų—asilu, tai dabar męs 
teip ir žinotumėm, kad žodis 
,,dangus" reiškia ilgaausį su
tvėrimą, o žodis „asilas44 
reiškia tą mėlyną tuštumą 
ant mųsų galvy. Ir jei aš 
tau tuomet pasakyčiau, kad 
šį vakarą bus galima matyti 
ant „asilo“ kometą, tai tu 
išėjęs ir žiūrėtum galvą aukš
tyn užkėlęs, kur toji kometa 
yra.

— Gal tu iš proto, Maike, 
išėjai? Kaipgi tu asilą gali 
sulygint su dangum?

— Sulygint aš visai nema
nau, nes tokis sulyginimas 
buty labai neprotingas, 
kadangi asilas reiškia egzi
stuojantį daigtą. o dangus 
reiškia tik tuštumą, po ku
rią lekioja milijonŲ milijo
nai žvaigždžių, kometų ir ki
tokių tiems panašių kūnų. 
Aš tik pasakiau, kad žodis 
pats per save nieko nereiš
kia. Kaip žmonės ką pakrikš- 
tyja, teip tas ir vadinas. Pa
vyzdžiui, tu vadiniesi dabar 
Jurgiu-Spurgiu ir jeigu aš iš
girstu tą vardą, tai ir žinau, 
kad tai tu. Mat, tu teip jau 
pakrikštytas; bet jeigu tėvai 
tave butų pakrikštyję, duo
kim sau, Bu-bu Bu-bu, tuo
met jau Jurgis-Spurgis man 
butų nepažįstamas.

— Aš jau protestuoju, Mai
ke, prieš tave. Tu mane įžei
dei... Tu pats esi Bu-bu Bu
bu!

— Protestai dabar jau ne 
madoj, tėve.

— Kaip aš tau trauksiu sa
vo aržuoline per sprandą, tai 
nereikės nė mados klausti.

— Tik pabandyk—tuojaus 
pašauksiu policiją.

— Tu socijalistas, polici
jos nepripažįsti.
—Bet tu nesocijalistas, todėl 
tau policija ir reikalinga.

— Gerai, vaike, kad musų 
kalba pakrypo ant socijalis- 
tų. Aš noriu apie juos kiek 
pakalbėti.

— Gerai, tėve,aš jau klau
sau.

— Aš noriu žinot, vaike, 
kokis skirtumas tarpe soci- 
jalistų ir cicilikų?

— „Cicilikas“ tai tik iš
kreiptas žodis, bet ištikrųjų 
tas reiškia socijalistą.

— Meluoji. Ąš girdėjau, 
kad socijalistai, tai da nieko 
sau žmonės, bet cici likai — 
niekai.

— Netikėk, tėve.
— Na,o pasakyk man, Mai

ke, kodėl socijalistai priešin

gi mus tautai?
— Iš kurgi tu tai iškasei? 

Socijalistai reikalauja visoms 
tautoms lygybės ir priešin
gi tiktai tokioms tautoms, 
kurios skriaudžia už savę silp
nesnes. Bet tas da nereiškia, 
kad socijalistai priešingi ir 
toms tautoms, jie priešingi 
tiktai priespaudai ir skriau
doms.

— Ką tu man kalbi tokius 
daiktus! Ar aš nežinau, kad 
musų socijalistai užsipuola 
ant lietuvių tautininkų. O 
lietuviai nuskriausti nie
ko negali, nes patys yra 
skriaudžiami. Tai ką ant to 
sakysi?

— Tėve! Nekartą jau sa
kiau ir dabar atkartosiu, kad 
žmonės nek uomet negali būt 
vienodų nuomonių. O kur tik 

' yra nuomonių skirtumas.tenai 
negali būt sutikimas. Bet ar 

1 tu manai, kad tame kalti so
cijalistai? Jeigu gamta neap- 

j dovanojo žmonių vienodomis 
i pažiūromis, tai jų niekas jau 
nesulvgins. Pagalios, ar tu 
manai, kad pasaulis butų lai- 

■ mingesnis, jeigu visi žmonės 
butų vienodų nuomonių?

—Žinoma.
— Visai ne.
— Tai kamgi da tos orga

nizacijos mums reikalingos? 
Kamgi šaukti žmones į vie
nybę?

— Dėl to. kad kovoti su 
žmonėmis kitokių pažiūrų. 
O jeigu visi butų vienodų 
nuomonių, tai ne butų tarp 
žmonių nė kovos, ne butų 
lenktynių ir ne butų jokio 
progreso. Pasaulis butų ap
miręs, visur dvoktų pelėsiai; 
gyvenimas butų labai nuo
bodus.

— Tai tu sakai, kad nuo
monių skirtumas reikalingas?

— Teip, tėve. Juk ir tu 
su manim neturėtum ką kal
bėti, jeigu męs abudu būtu
mėm vienodų pažiūrų ir abu
du vienaip mislytume.

— Gal ir tavo teisybe, Mai
ke.

Patžudyste.

Kada jus skaitot laikrašty
je. jog toks ir toks atėmė 
sau gyvastį, jums pasidaro 
baisu ir jus sakot, kad tas 
žmogus iš proto išėjo. Jeigu 
jus išgirstat, kad nusižudė 
jūsų draugas, jus jį panieki- 
nat. Ir kaipgi jį nepaniekin
ti? Jis paniekino gyvenimą, 
paniekino brangiausią žmo
gaus dovaną - gyvastį, pa
niekino draugus ir liepė sau 
mirti... Jus mąstot: argi dėl
to žmogus gimė, kad nusi
žudyti! Argi dėlto motina jį 
savo krūtims maitino, kad jis 
paniekintų jos vargus ir užau
gintas atimtų sau gyvastį? 
Argi protingas žmogus gali 
daryti ant savęs pasikėsini
mą? Ne, nekuomet! Juk tai 
baisus daiktas... Žudytis ga
li tik bepročiai.

Bet palaukit, mano mieli! 
Teip greit bepročiais jų ne
vadinkit ir ne niekinkit jų. 
Tokius žmonės reikia guodo- 

■ ti. Jie yra savotiški didvy- 
‘ riai, o ne gyvenimo vergai, 
I kokiais esate jus. Jeigu gy- 
| venimas yra kartus, tai kam 
jis reikalingas? Jeig jis yra 
sunkus, tai kam jį vilkti? 
Žmogus jautrus,—kurio sie
los reikalavimai peraugo gy
venimą,—negali būt gyveni
mo vergu, jis priverstas nuo 
jo pasiliuosuoti. Tokį žmogų 
negalima vadinti bepročiu. 

Į Sakot, gyvastis yra brangiau
sia žmogui dovana. - Netei
sybė. Ji tik apsunkina žmo
gų. Gamta, išduodama žmo
gų, elgiasi despotiškai, visai 
neklausdama, ar jis nori gy
venti, ar ne. Jis užgema 
prieš savo norą ir užaugina 
jį po prievarta; o kas suteik- 

j ta žmogui prieš jo norą, kas

uždeta ant jo po prievarta, 
tas nesivadina dovana, bet 

Į —jungu.
Nemokančiam protauti žmo

gui. patžudyste išrodo baisiu 
daiktu. Tarp žemesnes žmo
nių luomos patžudyste labai 
retai ir pasitaiko, bet tarp 
inteligentijos ji kasdien vis 
daugiau įeina madon. Juo 
daugiau žmogus intelektua- 
liškai išsivystęs, tuo didesni 
jo dvasiški reikalavimai, o 
jeigu gyvenimas tų reikala
vimų užganėdint negali, dva
sia pradeda kentėt ir gyveni- 
mas pasidaro nepanešamu. 
Tas ir veda prie patžudystės. 
Neišlavintas žmogus turi tik 
materijališkus reikalavimus 
arba, teisingiau sakant, pil
vo reikalavimus, kuriuos už- 
ganedint kurkas lengviau, 
negu pirmuosius. Todėl ne
galima stebėtis, jeigu visuo
menė nesupranta priežasčių, 
dėlei kurių tarp inteligenti
jos teip tankiai atsitinka 
patžudyste. Paprastai žmo
gus skursta, dejuoja, bet jej 
užeina liga, jis gatavas ati
duoti viską, ką tik turi, kad 
tik nenumirti. Toks žmogus 
yra gyvenimo vergu, — ir da
gi aklu vergu, — jis nemato 
durių kito gyvenimo, kur nėr 
ašarų, nėra vargo, kur vis
kas, viskas baigiasi...

Racijonalistas.

Kaip eiti i dangų?
(Feljetonelis)

Kada Kainas užmušė Abelį, 
tad dieviškas balsas pranešė, 
kad užmuštojo nuodėmės 
puola ant užmušiko, o užmu
štasis bus išganytas.

Krikščioniška bažnyčia iki 
šiolei skelbia tą patį.

Garsusis japonų kariume- 
nės vadas Kuroki rusiškai-ja- 
poniškoj karėj išžudė tūk
stančius Rusijos pusėtinai 
,,prigriešijusių44kareivių. Nė
ra mažiausios abejonės, kad 
jis tuomi suvertė ant savo 
kupros kelis tonus sunkių 
nuodėmių. Ir neduok Dieve 
kam-nors užmuštį jį. Juk pa
gal krikščionišką tikėjimą 
kur-kas parankiau užmušti 
gerą žmogų, tai bent mažiau 
nuodėmių paliks jis užmušė
jui. Juo aršesnis piktadaris. 
juo labiau privalo saugoti jo 
gyvastį krikščionis.

Tečiaus ar nėra budo, kad 
galima butų likti išganytais 
ir didžiausiam piktadariui ir 
mažesniam ,,griešninkui“?

Aš išradau. Arba, teisin
giau sakant,aš patėmijau tą, 
ko daugelis arba visi krikščio
nis nepastebėjo savo religi
joj.

Męs žinome, kad krikščio
nybėj yra įstatymai: užmu
štojo nuodėmes puola ant 
užmušiko. Taigi reikia tik 
geros sutarties visų krikščio
nių. Dalykas turi būt pasta
tytas štai kaip:— vienas pri
valo mušti kitą—Jonas—Pet
rą, Povilas — Joną, Povilą— 
Vincas, Vincą—Baltrus ir tt. 
Nuodėmės nuolatos pereis 
nuo vieno ant kito, kol, galų 
gale, jos visos nesuguls ant 
vieno žmogaus, kuris užmuš 
paskutinįjį4užmušiką,ant ku
rio gulės jau visų užmuštųjų 
nuodėmės. Paskutiniojo žmo
gaus užmušiko, beabejonės, 
nebus jau kam užmušti, nes, 
kaip žinome, žvėriui jis ne
gali pasiduoti, kadangi žvė
rių į dangų neįleidžia—ir to
dėl jie nuodėmių nebijo;— iš 
čia liogiškas išvedimas, kad 
žvėrio suėstasis nenusikrato 
savo nuodėmių. Sakysite, jis 
gali pakišt savo pakaušį ko- 
kiam-nors eretikui, pagonui, 
bet kas iš to, kadangi, kaip 
bažnyčia mokina, tik krikš- 
čionįs eis į dangų, o pagonįs 
ir šiaip kitokiai jo nesieks— 
reiškia paskutinisis krikščio- 
nis-užmušikas tiesiog netu-

REGĖJIMAS. Iš sodo vi
dudienyje pavogė obuolius. O 
prie sodo buvo sargas. Kas 
kaltas? Žinoma, sargas. Sar
gą patraukė į teismą. Kada 
teisėjas pradėjo jį klausinėt, 
sargas teisindamasis ėmė da- 
rodynėt, buk tai vagį jis pa
laikęs už sodo savininką. Tei
sėjas paklausė:

— Argi tu nepažįsti savi
ninko?

— Pažįstu, — atsakė sar
gas.

— Tokiu budu, — teisėjas 
sako:-r-išeina, kad nenorėjai 
gerai įsitėmyti, kas raškė ir 
išnešė obuolius: vagis, ar sa
vininkas? Ar tu neturi akių? 
Jeigu turi, tai dėlko jomis 
nežiūrėjai? Dėlko nematei! 
Jeigu tu butum tikrai pasi
žiūrėjęs, tai butum pažinęs 
vagį. Dabar tu kaltas. — Ir 
sudžia nubaudė sargą.

GIRDĖJIMAS. Nekuriuo- 
se vokiečių miestuose užsilai
ko da ir šiandien paprotis 
laikyti ant gatvių sargus, ku
rie išgirdę mušant miesto 
laikrodžio valandas, turi iš
rėkti arba išgiedoti kiek va
landų. Tas darosi dėlto, kad 
kiekvienas gyventojas žino
tų tikrai, koks laikas ir daro- 
dyjimui, kad sargas nemie
ga. Vienok vieną sargą ap
kaltino, „kad jis neteisingai 
išaukė valandas. Sargas pra
dėjo teisintis tuo, kad jis ne
girdėjo mušant laikrodžio. 
„Jeigu teip“, tarė teisėjas: 
„tai tu blogai girdi; tave 
reikia atstatyti nuo sargy-

rėš kur numesti savo nuode- bos". Sargas, bijodamas pa
inių. likti be vietos, pradėjo tvir-

Dabar kįla klausimas, ar tint, kad jis gerai girdi, tik 
neatsiras tokis geradaris terp apsiriko. ,, Jeigu teip“. toliau 
visų krikščionių, kuris apsi- sakė teisėjas: „tai nėra tau 
mtų amžinai pragare degti išsiteisinimo, tu kaltas; dėl- 
dėl įleidimo į dangų milijo- ko-gi negirdėjai? Tave reikia 
nų krikščionių, kurie čia tik nubausti “ 
svečiais yra'ir labai trokštan- PALYTĖJIMAS. Vienas 
ti keliauti nuo žemės į dan- keleivis buvo kaltinamas,kad 
gų? Jeigu niekur neatsirastų, jis laikė nakvinės viešbutyje 
aš pasiūlyčiau savo patarna- tyčia pasiėmė, vietoje savo 
vimą, nežiūrint į tai, kadį prastos veltinės skrybėlės, vi- 
karščio labai mažai galiu pa- siekai naują šilkinę. Paklau- 
kelti.
Tolesnis įsigilinimas į švent

raštį priveda mane prie tokio 
išėjimo: kada milijonai pri
imtųjų į dangų dėl mano pa- 

; sišventimo pradės melsti pas • 
Dievą ir Panelę Švenčiausią, 
kad mane paliuosuotų iš pra
gariškos bulvienės, tai, ti
kiuos, Dievas išklausys jų 
prašymo.
Blogesniam atsitikime švent
raštis man nurodo, dar ge
resnį kelią prie išganymo. 
Kristus pasakojo, kad pie
muo, palikęs 99 avis, ėjo jieš- 
koti vienos, kuri buvo pakly
dusi ir džiaugėsi ją atradęs 

; labiau, negu anas visas turė
damas. Iš to išvedame, kad 

i paklydusį, tai yra visaip pra- 
■ sižengusį krikščionį, bet prieš 
pat mirtį pasitaisiusį, Dievas 
dar linksmiau į dangų pri
ims, negu paprastus. Pagal 
krikščionybės mokslą didžiau- 
sis prasižengėlis gali įeiti į 
dangų, jei jis mirdamas šauk
sis prie Dievo. Žut-but, aš 
apsiimu, mirdamas, visa gerk
le parėkauti, kad tik būti iš
ganytų.

Ir teip, priėjome prie už
baigos, kad ir visų nuodė
mes susidėjusis ant savo kai
lio gali žingsniuoti į dangų. 
Taigi visi krikščionįs iki vie
nam gali būti danguj, jei tik į pienas“, atsakė tarnaitė, pa- 
jie nenori ant žemės gyventi, j

Šitą raštelį pabrėžiau pasi
remdamas nat krikščioniško- j 
jo šventraščio ir bažnyčios 
mokslo, todėl nemanau, kad 
jis bus bedieviškas, o jei kas 
jį pavadįs bedievišku, tai tu-1 
ri pripažinti tokiais pat ir 
bibliją ir bažnyčios mokslą.

Dono Kazokas. j

’ uždengė - užklodė. Vėjas, 
tartum atjausdamas, pradėj 4 

' smarkiai pusti, medžių šakos 
linguodamos pradėj- grau
džiai ūžti... Aidas iš tolo 
girdėti, rodos, kad kas eina; 
štai jos mylimas bernelis, 
skubinai ateina. Jieško, žiu
ri, klausos4, kur ji pasidėjo? 
U-U! - Jisai tik sušuko ir 

Į vėl sau nuėjo. Eidamas kran
tu to upelio jis visaip galvojo: 
—Štai tas takas, tas krūme
lis, kur jie du sėdėjo, daug 
čia buvo tuomet laimės, kad 
jiedu kalbėjo... Nesugrižš 
jau tuos dienelės meilios ir 
laimingos; netekau savo mer- 
gėlės, jautrios ir galingos... 
Karšta ašara per veidą jam 
tuoj nusirito, rasos mažyčiai 
lašeliai iš padangių krito. 
Vėjas ūžė, medžius lankstė, 
šakelės lingavo, tartum visos 
gamtos grožė, kaip vilnis 
bangavo... Netekus gerosios 
mergelės, verkė gamta ir ber
nelis. . • 

j A. Ž.

KORESPONDENCIJOS
Treadwell, Alaska.

Iš 2 į 3 d. kovo, apie 11:30 
naktį, Alaska Mexican Gold 
Mining Co. kasykloje atsiti
ko baisi eksplozija. Gilumoj 
1100 pėdų ekspliodavo 50 su- 
viršum skrvnučiŲ parako. 
Darbininkai buvo susirinkę 
prie stoties ir laukė, kada 
juos iškels ant viršaus pus
nakčiu valgyt. Vienas eleva
torius jau buvo pakilęs su dar 
bininkais į viršų ir į tą laiką 
pasidarė sprogimas. Eleva
torius tapo sudaužytas ir 
žmonės į visas puses išmėty
ti, sudraskyti, kur galva, 
kur koja; daugelio visai ne
surado. Apart to da, liko su
daužytos vandeninės dūdos 
ir pribėgo 60 pėdų gilumo 

: vandens.
Palaidota 55 aukas, o 6 da 

j nesurado. Spėjama, kad tos 
randasi po vandeniu. Vienuo
lika ypatų nuvežta į ligonbu- 
tį. Didžiuma iš jų sužeista 
labai sunkiai: išdegintos akys 
ir tie jau bus elgetomis. Spė
jama, kad sužeistų yra daug 
daugiau, tik kompanija slė- 

•pia.
Tarpe užmuštų yra vienas 

ir lietuvis, Ignas Turkus, jo 
brolis yra Chicagoj. III.; dir
ba skerdykloj, bet męs jo 

: antrašo neturim, tai negalė
jom nė žinios duoti. Dau
giausiai pražuvo juodkalnie- 
čių (čemagorcų), nes jų čia 
daugiausiai dirba. Jų popas 
pasakė, kad pereitais metais 
tose kasyklose iš viso žuvo 
110 darbininkų, o vis tai per 
tą beprotišką skubinimosi. 
Nauji ateiviai neįpratę prie 
kasyklų darbo, o prižiūrėto
jai stovi ant sprando ir vis 
tik ragina greičiau. Darbas 
tiesiog jau ir teip nepaneša
mas, oro stoka, kasyklos pil
nos dulkių ir durnų nuo para
ko; žmonės teip nusikamuoja, 
kad nuo kojų virsta.

Čiabuvis lietuvis.

Schenectady, N. Y.
Pas mus lietuviai nesnau

džia, darbuojasi ant visų pu
sių, tik pelno iš to mažai. Sv. 
Kazimiero dr-tė sausio 9 die
ną buvo nutarus parengti 40 
metinį lietuvių imigracijos 
jubilėjų,kam irapšvietoskliu- 
bas pritarė. Kazimierinė nu
tarė kviest už kalbėtoją kun. 
J. Žilinską, bet gavus žinią, 
kad jis išvažiavo jau Euro
pon, kreipėsi pas kunigus 
Pežą ir Žydanavičią, Amster- 
dam‘e, N. Y. Bet išgirdus 
jiems, kad apsvietos kliubas 
turi už kalbėtoją pasikvietęs 
Antonovą, abudu atsisakė 
nuo virš minėto apvaikščioji- 
mo Tokiu budu ir apsvietos 
kliubas atidėjo prakalbas po 
Velykų. Po Velykų jau ne
žiūrės nė Kazimierinės, nes 
su šventomis draugystėmis

sius teisėjui, ar tikrai, teip 
atsitiko, kaltininkas atsakė, 
kad tikrai jis pasiėmė sveti
mą skrybėlę, bet tai jis pada
ręs iš netyčių, kadangi tuo
met buvo tamsu. Teisėjas 
jam tarė: „Man sunku per- 

: tikrint paties teisybę; paėmęs 
i skrybėlę lengvai gakjei su
prasti. kad pas tavę rankoj 

I šilkinė-švelni skrybėlė, bet 
ne tavo šiurkšti.. Juk dasili- 

! tėjimu męs atskiriam ir ne 
tokiuos daigtus? Ir už tai ta- 

|ve nubaudžiu-“
RAGAVIMAS. Viena tar- 

, naitė tankiai nugerdavo pe
ną skiepe. Šeimininkas apie 
tai patyrė ir apskundė tar
naitę vaitui. Kaltybė matėsi 

Į jau nuo veido, vienok ji tei
sinosi, buk naktyj negalėjo 
atskirti pieną nuo vandens, o 
prie to skundėsi, kad ir sko
nį seniai pametusi. Išklausęs 
tuos žodžius, vaitas liepė pa
duot tarnaitei du uždengtu 
puodeliu: vienam buvo uk- 
susas, o kitam pienas; jis pa
davė tarnaitei puodelį su uk- 

| susu ir liepė gerti. Mergaitė 
išpildė prisakymą, bet pradė
jo raukytis ir kosėt. „Čia uk- 

! susas!*4 sušuko jinai parau
dus. Tuomet vaitais pa
davė jai kitą puodelį ir 
paklausė: ,,o kas čia?“—„čia 

traukus iš puodelio. „Na,ar 
matai?“, tarė vaitas, „pas 
tave yra geras skonis, o tu 
dar neprisipažįsti! Jeigu gali 
atskirti uksusą nuo pieno, tai 
gali atskirt ir pieną nuo van
dens. Dabar turėsi užmokėti 
šeimininkui už pieną, ir dvi 
dieni atsėdėti šaltojoj“.

UOSTYMAS. Vieną žmo
ną, kuri tarnavo ligonbutyj, 
kaltino už neprižiurėjimą 
švarumo kambariuose, kur 
gulėjo po jos priežiūra ligo
niai ir kad tenai pagedęs 
oras. Bet ji teisinosi, kad vi
są sąvaitę ji nejaučia jokio 
blogumo, kadangi jau antra 
sąvaite ji turinti didelįą slogą. 
Moteriškės žodžiai pasirodė 
teisingi, ir ji liko išteisinta.

R. Baltrūnas.
I

Eiles prozoje.

Sešelyj tarp medžių mer
gelė stovėjo, kur upelis plau
kia, ji į ten žiurėjo. Mėnuo 
savo melsva šviesa erdvėse 
blizgėjo, medžių lapai iš pa- 
lengvo nuo vėjo judėjo. Vei
das jos išbalęs, akįs ašarotos; 
visas čia tas plotas, kaip 
ūkais apklotas. Žiuri kaip 
upelis banguodami sau plau
kia, širdis jos nerimsta, tar
tum šaukte-šaukia. Ilgėji
mas sielą tartum spauste- 
spaudžia; balselis jos plonas, 
vos tik girdint gaudžia: O, 
gamta tu gražioji, miela mo
tinėlė, atleisk mano visas 
kaltes, štai tavo dukrelė!.. 
Jis paliko mane vieną ir dau
giau negrįžta, gal kur nors 
jis su kita ant amžių surištas.. 
Ne, tas negali teip būti, jis 
teip nedarys; aš turėsiu tuoj 
pražūti, jei tą padarys... 
Dar palaukė... Pažiurėjo į 
tolumą - nieko nematyti - 

i—puolė vandenin ir dingo, 
kaip maža žuvytė... Bangos 
putuodamos ūžė, nieko neat- 
bojo, savo galingąja spėka, 
mergelę apklojo... Rankas 

j baltas dar iš vandens sykį Ji 
parodė, vilnis didelė atėjus 

mažai tegalima nuveikti, jos 
visos bijo apsvietos.

Dabar pas mus lietuviai 
teip sumišę, kaip da niekad 
nebuvo. Atsidanginus kažin 
iš kur kunigui Pežai i r pra
dėjus jam darbuotis bažny
čios dalikuose, teip tuos žmo
nės suerzino, kad dabar ga
tavi suėst vienas kitą. Bet 
pradėjus jam vaikščiot po 
namus, rinkti pinigus ant 
bažnyčios ir gavus nemažai 
pipirų nuo tų. kaip jie vadi
na, bedievių arba šliuptarnių, 
žmogus daugiau ir nepasiro
dė. Atvažiavo tuomet kun. 
Žydanavičia. bet ir pastarąjį 
tas pats patiko, tai daugiau 
nė vienas nepribuvo, o kun. 
Peža visai iš čia išsidangino 
ir nežinia, kaip bus su$400,ku 
riuos turėjo surinkęs ant baž
nyčios, ar pas Žydanavičią jie 
paliko, ar kun. Peža pasiėmė 
susavim ant kelio.

Dabar Schenectadiečiai ku
nigo neturi. Nuvažiavus baž
nytiniam komitetui pas kun. 
Žydanavičią melst, kad atva
žiuotų Velykinės išklausyt, 
tas be 5 dolerių nuo ausinės 
neapsiima. Parsivežė kvite
liu ir pardavinėja, bet dau
gumas atsisako mokėt 5 dol. 
Tokiu budu nevienas paliks 
be Velykinės. Mat patys ku
nigai apsunkina išpažintį. 
Tegul jie teip daro,—grei
čiau prives žmonės prie susi
pratimo.

A. Bevezis.

Montreal, Canada.
Lietuvių čia yra apie 700. 

Katalikai turi savo parapiją 
ir $344,58 turto, bet kunigo 
nėra, vienok Amerikos kuni
gėliai žvejuodami lietuvių 
darbininkų dolerius tankiai 
mumi aplanko. Kovo 13 d. 
buvo atsidanginęs kun. Ja
kaitis iš Pittsfield, Mass. ir 
laikė prakalbą. Uoliai ragi
no taupyti pinigus, kad kuo- 
greičiausiai pastatyti bažny
čią, tai tuomet, girdi, galė
sit ir kunigą užlaikyti (gal 
patį Jakaitį? Red.) Toliaus 
ragino rengti tankiai prakal
bas, tik nekviesti bedievių 
kalbėtojų, kurie tik carą ir 
valdžią keikia, o nieko geres
nio pasakyt žmonėms negali. 
Taigi ragino skaityti „dvasiš
kas knygas“ ir laikraščius, 
būtent „Drg.44 ir,.Žv.4‘, o 
kitus laikraščius išpeikė, net 
ir „Tėvynei“ kliuvo. Jos vi
sas personalas da nė sykio iš
pažinties nebuvęs nuo pat 
pradžios jos įsteigimo.

Po prakalbų tuojaus smu
ko per duris, matyt, bijojo, 
kad iš publikos ne pasipiltų 
klausimai.

Dabar pažiūrėkim, kokį į- 
spudį padarė tos prakalbos. 
Pirma į parapijos iždą buvo 
mokama po 50c. ant mėne
sio, o kaip tik kunigas para
gino daugiau taupyt, nutar
ta mokėt tik po 25 c. Mat 
žmonės pamatę kunigo godu
mą suprato, kad vistiek ne
galės tiek sudėti, kiek jis pa
geidauja.

Moksliški raštai — tai be
dieviški raštai; kiti kalbėto
jai nieko naudingo nepasako. 
Supraskit, tik aš geras, ei
kit po mano skvernu, aš ap
dengsiu jums galvas ir jus 
nieko daugiau nematysit.

J. K. M. 

Baltimore, Md.
Musų didmiesčio lietuviai, 

atėjus gavėniai, rodosi, visi 
užmigo, niekur negirdėti ba
lių, perstatymų. Džiaugiasi 
vietinis kun. J. Lietuvninkas, 
kad jau visi „bedieviai44 iš
nyko iš Baltimores. Bet štai, 
pabaigoj gavėnios išlenda tie 
nenuoramos socijalistai su sa
vo plakatais po antgalviu 
„Ar bus pabaiga svieto?“ 
Na ir vėl „tėveliui“ darbo. 
Rėkė, rėkė nabagas sulaukęs 
nedėldienio, kad jo ištikimos 
„avelės4* neitų ant tų ,,be-

(Tasa ant 3 puslapio)'.



KELEIVIS.

Mintis apie , kūdikiu 
auklėjimą.

--------o---------

Garsus vokiečiu poetas Goehte vie
nam savo veikale yra nupiešęs, kokis turė
tu būti ateities ktdikių auklėjimas. Sena 
pedagogiška metodą, teip svajojo Goehte, 
nueis į archyvą. Jos vietą užims tam ti
kros draugijinės įstaigos, į kurias kūdikiai 
turės įstoti iš pat jaunystės. Ten jie pri
pras prie naudingo draugijai darbo, gy
vens bendrai, o tarp ju augs ir plėtosis so- 
lidariškumo idėja. Niekas kūdikiu per 
prievartą nevers atkartoti tik ant popieros 
užrašytus doros įstatymus, vienok dora 
per tai nenukentės. Doros ir mandagumo 
supratimas išsivystys per dailės ir literatū
ros įtekmę—per teisingai sutvarkytą dar
bą. Senoji mokykla su savo nuodingu mo
kinimu privalo prasišalinti ir jos vietą u- 
žimti nauja mokykla, ne pagal kazarmiu 
dvasios ir kalėjimu tvarkos, bet paremta 
ant gryno mokslo ir meilės pamatu. Teip 
sakė Goehte. Jo pedagogiškos pažvalgos 
nesukėlė žingeidumo ir, kaip neturinčios 
reališko pamato, pavadino utopija.

Beveik tame pat laike viešpataujan
čią auklėjimo sistemą kritikavo socijalis- 
tas-utopistas Fourier. Prancūzijos tuomet 
ką tik užgimęs kapitalizmas, atidengda
mas daug įvairiu nedorybių, parodė ir a- 
belnai priimtu pedagogišku principu blo
gumą. Užviešpatavimas stipresnio ant silp
nesnio, darbo spėkų išnaudojimas, žmogaus 
ypatiško persitikrinimo persekiojimas, iš 
vienos pusės paikas pasipuošimas, o iš ki
tos didžiausis skurdas, turtingųjų džiaugs
mai ir pavergtųjų vaitojimai, - tai kapita
listiškos tvarkos vaisiai, juos gerai perma
tė Fourier ir aštriai pasmerkė. Skirtingi 
reikalavimai ir neišvengtina kova pertikri
no Fourierą. kad įvedimui tvarkos reikia 
pamatiniu reformų. Reikia įvesti draugi
joj falangai, teip svajojo Fourier, kur visi 
butu lygus, kur žydėtu solidariškumas tar
pe kovotoju prieš tamsunus, norinčius su
laikyti progresą.

Fourier. svajodamas apie naują gyve
nimą, negalėjo palikti neužkliudęs ir auk
lėjimo klausimą. Falansteroms (jo suma
nytoms mažoms draugijėlėms) reikalingi 
buvo nauji žmonės, kurie galėtu atsi
sakyti nuo žiauraus egoizmo,nuo savo ypa
tos garbinimo. Kaipgi galima norėti, i- 
dant žmonės dirbtu dėl vienos idėjos, la
bui visu draugijos nariu, kuomet per įtek
mę blogo auklėjimo yra sugadinti ir pa
skendę prietaruose, kurie išnaikina kiek
vieną prakilnesnį draugijinį sumanymą. 
Fouriero auklėjimo pienas visai nesiskiria 
nuo Goehte‘s proektu. Tokios pat draugi
jinės įstaigos auklėjimui, toks pat pasmer
kimas netikusio šeimyniško auklėjimo, toks 
pat protestas prieš teismu ir kankinimu 
sistemą, ko tikras pedagogas neprivalo pa
žinti!

Kada Goehte ir Fourier svajojo apie 
naujas auklėjimo formas, nesulaikomai 
artinosi kapitalizmo audros. Nieko nežiū
rėdamos irneatkreipdamos atydos į mora
listu mokinimus, kapitalizmo audros nu
ardė viską, kas stojo joms ant kelio. Ka
pitalizmui padavė ranką mokslo ir techni
kos progresas, pagaminimo spėkų priau
gimas pergalėjo visus pasitikėjimus ir se
na patriarchališka tvarka pradėjo sviruo- 
ti, gatava krist nuo suvienytu spėkų spau
dimo,—spėkų,kurios atnešė žmonijai atgi
mimą. Krito amatnikystė, mirtinai sugriu
vo ir naminė manufaktūra. 0 kapitalas 
pajudindamas tuos pamatus, kurie pirma 
buvo nepajudinami, šventė pergalės die
ną. Nebuvo tokios vietos, kur ne būt ma
tomas buvęs naujos, tik ką užgimusios iš- 
dirbystės apsireiškimas. Kapitalizmas už
dedamas savo ranką, nuardė ,,šeimynišką 
šventumą“ ir viešpataujančius auklėjimo 
pamatus. Kapitalistiškoj išdirbystėj pir
mas perkeitimas buvo—panaudojimas mo
terių darbo. Prie nauju technišku įvedimu, 
ką padarė naujausis mokslas, galėjo ir mo
terys dirbti, nes raumenų spėka tapo pa
lengvinta. Beto da ir abelnos sąlygos pri
sidėję prie pastumėjimo išsivystimą mete- 
riu darbo. Laimės saulutė žybėjo tiktai 
turtingųjų klesai. Jie tik galėjo panaudoti 
visus mokslo užkariavimus ir išradimo vai
sius. Ju lėmimai vis didinosi,pelnas augo. 
Bet šalia ju išaugo ir proletarijatas, tur
tu gamintoju klest, kuriai gyvenimo sąly
gos vis ėjo blogin ir skurdas tapo nepane
šamas.

Moterys nebegalėjo palikti šeimynose, 
nebegalėjo būt tiktai kūdikiu motinoms ir 
namu prižiūrėtojoms. Skurdas jas varė į 
dirbtuvę, kur už visai menką atliginimą 
turėjo dirbti sunku darbą, idant išgelbėti 
savo vaikučius nuo baisaus bado. Kada

I
moterys pradėjo eiti į dirbtuvę, joms ne- 
beatliko laiko mislyti apie auklėjimą, jos 
visą laiką praleido mislydamos tik apie 
kasdieninį duonos kąsnį. Motinos rūpinos 
tik apie medegišką badą, o apie dvasišką 
užmiršo. Pažvelgkime tik biskutį į gyve
nimą giliau, o pamatysime, kad moterys 
mažai tegali užsiimti auklėjimu kūdikių, į 
nes jų laukia visos dirbtuvės. Anglijoj 
1881 m., plunksnų dirbtuvėj dirbo 2503 
moterys, o vyrų tiktai 220. Medvilnės 
dirbtuvėj moterių dirbo 302,367, vyrų — 
185,410; audeklų dirbtuvėj dirbo 7,853 mo
terys, o vyrų 4,220. Inspektorius Bruers 
sako, kad dabartinis moterių darbas atne
ša visai draugijai blėdį. Tie silpni sutvė
rimai dirba nuo ryto iki vėlam vakarui ir 
už ką? Už elgetos algą, kokią suteikia ka
pitalistai. Jos dirba, kad pavalgidinti sa
vo alkanus vaikučius.

Aiškiai matome, kad darbinikkų kle
sos moterys negal užsiimti kūdikių auk
lėjimu. Jeigu moterys negali atsitraukti 
nuo darbo pavalgidinimui kūdikių, jeigu 
jos negali išpildyti tų pareigų, kurių išpil
dymo reikalauja moteries ar motinos or
ganizmas. tai ar gal būt kalba apie išauk
lėjimą priderančiai kūdikių ir įkvėpimo 
jiems doros ir meilės supratimo? Bet gal 
iš turtingųjų klesos moterys labiau prisi
deda prie auklėjimo? Jeigu męs rimčiau 
pažiūrėsime į tą dalyką, tai pamatysime, i 
kad ne. Gyvenimo sąlygos palieka sunkes
nės ne tik darbininkų klesai, bet ir smul
kiesiems buržuazams. Paimkime, pavyz
džiui, Vokietiją, kur da nelabai seniai mo
terys užsiganėdindavo viešpataujan- 
čiom formom, bet dabar jau matosi dide
lės permainos; jos nebeužsiganėdino 
siauru virtuvės gyvenimu, prie kurio jos 
buvo per prievartą prirakintos. Pažvelgki
me, kaip auga skaičius moterų lankančių 
mokyklas. 1886 m., mokyklas lankė tiktai 
36,000 moterių, bet dabar lanko daugiau, 
kaip 75,000 moterių. Visur jos trokšta 
mokslo ir kovoja, idant pasiliuosuoti nuo 
tų prietarų, per kurių įtekmę jos buvo mė
ginamos amžinai palaikyti vergijoj. Męs 
matome, kad vidurinės klesos moterys, 
priverstos ekonominių sąlygų, dirba •viso
se šakose. Žinoma, draugijai tas negal i- 
šeiti ant blogo, kad moterys aktyviškai sto
ja prie darbo. Bet kūdikių auklėjimas ne
jaučiant išspruksta iš motinų rankų. Mote
rys, kurios dirba dirbtuvėse, krautuvėse, 
moterys, kurios praktikuoja daktarystę, ar
ba advokatystę, negali atsiduoti auklėji
mui kūdikių. Noroms-nenoroms kūdikiai 
patenka į svetimų žmonių rankas. Šeimy
niškas auklėjimas tampa fikcija, nes neiš
turi nė pirmo susirėmimo su gyvenimo 
tikrybė.

Nors turčių klesos moterų nespaudžia 
ekonominės sąlygos, vienok jos pačios ne- 
auklėja savo kūdikių. Jos užimtos su ba
liais, koncertais ir kitais pasilinksmini
mais. Joms nuobodus toks darbas, kaip 
kūdikių auklėjimas.

Trumpai sakant, į kokią klesą nepa
žvelgsime, visur pamatysime tą patį apsi
reiškimą: musų laikuose motinos mažai 
beužsiimą auklėjimu kūdikių. Bet dėl to 
męs neprivalome nuliūsti, nes dabartinis 
auklėjimas nepadaro kūdikių naudingais 
draugijai nariais. Musų pareiga yra, vie
toj raudų ir dejavimų, stengtis sutvarkyti 
auklėjimą ir pastatyti jį ant mokslo ir do
ros pamatų. Ką męs sakytume, jeigu kas 
imtųsi prie gydymo fiziškų ligų, darytų 
operacijas ir tt.. nepažindamas medicinos 
mokslo? Beabejonės, męs pripažintumėm 
už nedaleistiną,męs protestuotumem prieš 
tokį pasielgimą, per kurį galėtų būti atim
ta žmogaus gyvastis, tas brangiausis pa- 
salyj daiktas! Kodėl-gi męs tą sielos higi- 
jeną ir sykiu gydymą, su teip lengva šir- 
džia atiduodame motinoms, katros nė bis- 
kučio nepažįsta pedagogijos?

Barabošius.
(Toliau bus)

(Tąsa nuo antro pusi.)

i dievių“ „cicilikų“ prakalbų. 
Girdi, „ką tie bedieviai žino, 
kada bus pabaiga svieto? 
Tik vienas Dievas težino ir 
kada panorės, tada žmones 
pakoros“. Bėt baltimorie- 
čiai jau nevisi beklauso juo- 

i kingų kunigo grumuojimų, 
ėjo ir gana ant prakalbų, ku
rios atsibuvo 15 d. kovo.

Drg. J. B. Smelstorius, iš 
Philadelphia, Pa., skaitė pa
skaitą ant temos: „Ar bus 
pabaiga svieto?“ Labai pui
kiai nusisekė ir publika labai 
buvo užganėdinta, ką liudy- 
jo gausus delnų plojimai.

Potam 14-tos LSS kuopos 
draugai sulošė „Milijonai van
denyj.“ Aktoriai savo roles 
atliko gerai. Ant to vakaras 
ir užsiboigė.

J. Bulota.

Cambridgeport, Mass.
Kovo 29 diena atsibuvo lie

tuvių angliškos kalbos moki
nių susirinkimas, kaip ma
no buvo jau paminėta viena
me „Keleivio numeryje. 
Taigi minėtoj dienoj nutar
ta da mokintis visą balandžio 
mėnesį, o paskutinį vakarą, 
kuris pripuola 28 balandžio, 
nutarta surengti visuomeniš
ką koncertą su įvairiais per
statymais ir bus pakviestas 

i,, Birutės Kanklių “ choras iš 
i So Bostono. Toliau nutarta 
vasaroj parengti pikniką, 
paminėjimui mokyklos ir kad 
per vasarą vienas antro neuž
mirštų, o dėl artimesnio mo
kinių susivienyjimo nutarta 
ant rudens sutverti lietuviš
ką kliubą dėl linksmesnio va
karų praleidimo. Kliube bus 
prirengtas dydelis knygynas 
su įvairiomis knygomis ir 
laikraščiais ir vakarine mo
kykla. Tikslas musų toksai: 
vietoj praleisti laiką namie 
prie kazirių, arba saliune prie 
raugalo, šimtą sykiu geriau 
tokiame kliube.

K. M. Urmonas.

Waterbury, Conn.
Kovo 28 d.,antrą dieną Ve

lykų, Waterbury’o lietuvių šv. 
Jurgio draugystės nariai pir
mą kart pastatė ant scenos 
„Živilę**. Aktoriai neturėjo 
mažiausio supratimo apie sce
ną, todėl nedarysiu jokios 
kritikos, nes atlikimas buvo 
žemiau jos; vien tik patar
čiau daugiau nesiimti ne už- 
savo darbo. Teip aukštos ar
tistiškos vertės musų istori
joj „Živilė** buvo teip išjuok
ta, kad žiūrint iš šalies širdį 
spaudė. Waterburiečiai tikė
josi pamatyt toje tragedijo
je savo prabočių būdą, dra
bužius; stebėtis jųjų narsu
mu, bet susirinkę išvydo ko
kią tai dailės pašaipą, o ne 
tikrą jos paveikslą. Aktoriai, 
ne gana to, kad neturėjo jo
kio supratimo apie dailę, ne
parodė lietuviams nė rūbų, 
kokius jų prabočiai nešiojo. 
Apsirėdę buvo kokiais tai ka
ntonais, šių laikų Rusijos ka
reiviais; vienas buvo tipiškas 
XX amžiaus Rusijos budelis, 
o pagal sceną jis turėjo būt 
omigaikščio tarnas. Pati 
„Živilė“, teip sakant, žvaiž- 
dė tos tragedijos, ir jos drau
gė aldutė, buvo apsirėdę su
lyg šių dienų mados. Abel
nai visas perstatymas nepa
darė mažiausio įspūdžio ant 
publikos.

Klausimas, kas kaltas teip

Gražesnis žiedelis tarp tujų kvietkelių, iP^Y®’ P61* ažvidėjimą, 
. r v T-y į viarn Lririic mnlzindomi I

Kur meilė tik skenda nuo jaunų lapelių;
Kurs žydi teip skaistus, gražus, 
Kaip mėlynas augštas dangus.

Gražiausis žiedelis iš visų šių žiedų, 
Kurs doros ir meilės aukštu žydi kva-

[pu...

Gražus žiedas...
---------o----------

Gražus tas žiedelis darželyj merginu, 
Kurs visą darželį grožybe dabina;

Kurs žydi ir kvepia saldžiai
Ir akį vilioja guodžiai.

Tik tąjį aš myliu karštai, 
Kurs meile žydi nekaltai!..
Te žydi ir žydi žiedai 
Ir meile te kvepia ilgai.

P. Pasmyla,

j netikusiai atlikto darbo? Męs 
patys, per savo ažvidėjimą,

< vieni kitus niekindami. Teko 
patirt, jog VVaterburyje yra 
ypatų daugiau suprantan
čių dailę, negu tie. kurie lo
šė. Todėl nuveikimui teip 
svarbaus darbo reikėjo kreip
tis prie ypatų daugiau su
prantančių, bet pas mus to 
nėra. Jeigu vieni sulošė kokį 
nors teatrą, kiti tuoj pradeda 
užvidėt,—jie tokie ir tokie, 
jeigu jie gali lošt — galim ir

, męs, o ne mato, jog tie pir- į Nėra abejonės, kad ir dau- 
mutiniai buvo išsilavinę ir giau tokių yra, kuriuos tas 
nors vienas ardu iš jų tarpo apgarsinimas užinteresavo; 
suprato dailę.

Jeigu šv. Jurgio draugys
tės narių tarpe butų buvęs 
nors vienas suprantantis dai- i 
lę, tai tokios pašaipos nebu- J 
tų surengę. Užmanius kokiai 
nors kuopelei lošt teatrą, o 
jeigu jos tarpe nesiranda ypa
tos suprantančios dailę, visa
dos reikia pakviesti tokią 
(tokių ypatų, nors po vieną, į 
randasi beveik kiekvienam 
daugiau apgyventam lietu
viais mieste), kad išaiškintų, 
kaip reikia apsieiti ant sce
nos, kaip pastatyt dekoraciją, 
kaip nuduot roles ir tada 
kiekvienas, nors ir negabus 
aktorius, atloš pusėtinai.

Publika laike perstatymo 
užsilaikė ne ramiai, girdėjosi 
visoki išjuokimai akttorių — 
matomai visi buvo neužganė
dinti.

Tokios pašaipos iš musų 
dailės labai atsiliepia ant 
lietuvių demoralizuojančiu 
budu ir labai daug atneša 
blėdies. — atšaldo žmones ir 
nuo atsakančiai parengtų te
atrų. Pameskim męs savo aš, 
o daug pasekmingiau atlik
sim savo užduotis. K. G.

NEGALIU SUPRAST.
Gerbiamoji „Keleivio“ re

dakcija!
Aš, skaitydamas jūsų ger

biamąjį laikraštį, visados ran
du daug įvairių žinučių, ku
riomis aš labai interesou juo
si. Vienos iš jų mane nudžiu
gina, kitos prijuokina, o tre
čios išgąsdina arba tiesiog 
sugraudina. Bet aš nemisly- 
ju, kad tos visos žinutės jus 
pačių surinktos, greičiau jos 
yra prisiųstos tam tikrų rin
kikų, kuriuos vadina repor
teriais Bet aš skaitydamas 
bibliją ir čia randu visokių 
žinučių, bet tų aš jau nega
liu suprast - jos baisiai supai
nioja žmogaus mintis, t. y. 
pabaiga tų žinučių visuomet 
beveik sukritikuoja pradžią.

Prasideda, padėkim, teip: 
Pirmiausiai Dievas atskyrė 
šviesą nuo tamsos, vandenį 
nuo sausumos, sutverė gyvū
nus, augmens ir t. t. Per 
penkias dienas jis tverė visą 
gamtą, o šeštą sutverė žmo- 
Bj, p. Adomą. Toliaus sako: 

ievo niekas nematė ir ma
tyt negali. Taigi čia ir su
painioja viską, ir negaliu su
prasti, kas 
penkių dienų 
jeigu žmogus tapo sutvertas 
tik šeštoj dienoj, kada viskas 
jau buvo gatava. Kasgi šitų 
žinučių buvo reporterium? 
Asilas? Jautis? Jie pirmiau 
už žmogų sutverti. Bet jei
gu ir asilas butų toks protin
gas, kaip biblijos rašytojas, 
tai visgi jis negyveno kelių 
tūkstančių metų, kol atsira
do popiera ir garsus biblijos 
autoriai, kad perduoti jiems 
visas informacijas, parašyti 
tokio storio knygą ir dagi pa- 
vaninti biblija.

Aš šito visko negalėdamas 
suprast, norėjau kreiptis pas 
„Draugo“ redaktorių su šiuo 
klasimu, nes jis tam dideliai 
simpatizuojąs bet kadangi aš 
„Draugo“ neskaitau, tai ne
turiu ir antrašo, užtat krei
piuos pas Tamstą, “Keleivio“ 
redaktoriau, ir tikiuosi gaut 
paaiškinimą per gerbiamąjį 
„Keleivį“. F. 2.

Kadangi klausimas nelabai 
lengvas, tai męs nenorim vieni 
užsiimti jo išrišimu. Gal at
siras kas iš mųsų gerbiamųjų 
bendradarbių arba skaityto
jų, kurie, turėdami daugiau j 
laiko, galėtų šį dalyką pla
čiau ištirti ir pranešti, kaip 
tas ištikrųjų buvo. Red.

liejo sužinot
•ievo darbus,

i

Redakcijos atsakymai.
Gavom nuo savo skaityto

jų kelis laiškus su užklausi
mais, kodėl męs patalpinom 
apgarsinimą, reikalaujantį į 
Ludlow, Mass. audeklų dirb
tuves darbininkų, kur nese
niai buvo streikas ir darbi- 

• išmesti iš namų
111AI MUVV C 

: ninkai buvo 
>ant gatvių?

DRAUGYSTE
Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Towu of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

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

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

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

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

Kasierius F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

j todėl atsakymą duodam per 
laikraštį. Kada buvo Lud- 
low audeklinėse streikas, tai 

i apie jį buvo ir rašyta; buvo 
' nupiešta visas Ludlow gyve- 
nimas. Bet po dviejų mėne
sių streiko, kompanija su 
darbininkais susitaikė, apie 
tai savo laiku teipgi buvo ra
šyta. Darbininkų reikalavi- 

! mai, nors nevisi, bet išdalies 
■ tapo išpildyti ir didžiuma su
grįžo prie darbo. Kiti gi, ku
rie laike streiko išvažiavo, 
negrįžo. Dabargi, pasidau- 

| ginus darbams, kompanija 
i pajieško darbininkų per lai- 
'kraščius. Vienas iš tokiu pa- 
jieškojimų tilpo ir ,, Keleivy
je“. Kompanijos agentas 
mums sakė, kad dabar page- 

| rintos jau ir darbo sąlygos, 
bet męs to negalim skaityto
jams užtikrint ir patariam 

i niekam nevažiuot, kol nepri- 
siųs ant kelionės pinigų arba 
tikieto. Tokiu budu žmogus 
nieko nepralaimės, jeigu nu
važiavęs ir nesutiktų ant pa
siūlytų jam išlygų. Uždar
biai tenai negenaursi,tai męs 
žinom.

R. Baltrūnui. — Su
lyg laikraštininkų susivažia
vimo nutarimu, kritika turi 
tilpti ten pat, kur tilpo kriti
kuojamas straipsnis, bet jei
gu to laikraščio redakcija,ne
norėdama užgauti savo bend- 
rodarbio nuomonę, atsisaky
tų priimti, tai tuomet jau ga
li ir kitas laikraštis patalpin
ti. Todėl Tamistos straipsnį, 
apie Oną Baronaičiutę, pa- 
siuntėm „Katalikui“, nes te
nai tilpo apšmeižimas. Jeigu 
,, Kataliko* * redakcija jo ne
spausdins, tai tuomet galė
sim atspausdinti męs.

A. V a i č u n u i.
notizmas tai tokia ypatybė, 
po kurios įtekme pas hipno
tizuojamąjį užminga kūnas ir 
protas. Kad galėt kitą užhip
notizuoti, tai reikia atsidėjęs 
ant to mokytis, vienok kiekvie 
nas to išmokti negali; išmok
ti gali tik tas, kuris turi tą 
ypatybę prigimtą. Velnias ta
me nieko bendro neturi.

Pirmo balandžio apgaudi
nėjimai neturi jokios reikš
mės. Tas paprotis užgimė da 
senovės Persijoj, kada Nauji 
Metai pripuldavo 1 d. balan
džio. Naujus metus persai 
sutikdavo labai iškilmingai, 
su neapribuojamu linksmu
mu ir juokingais apgaudinė
jimais. Vėliaus ta tradicija 
perėjo i Europą ir, nors civi
lizacija iš dalies tą apsurdą Į 
išdildė, vienok apgaudinėji
mai užsiliko iki šiai dienai.

Iš kur paeina žodis , .baž-1 
nyčia“—sunku pasakyti, bet 
gali būt, kad tai nuo lenkiško ti, kreipkitės pas 

žodžio „božnica“, lietuviškai RUSSIAN AMERICAN BUREAU 
tus butų: dievnamis.

Hip-

I

Paj ieškojimai
Pajieškau Jono Gulbino iš miestelio 

Papilės ir Marei jono Moto iš sodos Še- 
metaičių, abu Papilės parap. Jie patys 
ar kas kitas malonėkit duoti žinią šiuo 
adresu:

F. Doveika,
Box 119, Riverton. III.

Persergiu visuomenę nuo šito žmo
gaus, Juozo Arbačausko, Suvalkų gub.. 
Kalvarijos pavieto, Rudaminos gmino ir 
Rudaminos dvaro; senumo 24 metų, di
dumo 5 pėdų ir 5 colių, baltveidis. raup
lėtas ir be ūsų. Metai atgal gyveno She- 
nandoah. Pa.. Pas mus pagyvenęs pus
antro mėnesio šdumė nežinia kur, ne
užmokėjęs už burdą -315 ir da paėmė si
dabrinį laikrodį vertės $15. Pabėgo nuo 
mus 9 kovo. Jeigu kas apie jį sužinotų, 
tai meldžiame pranešti ant šito adreso: 

Mart. Kupstas,
1834 Cusick avė., Seranton, Pa.

Apgarsinimai.
Telephone 762 So. Boston.

Dr.F. Matulaitis
*

495 Broadvvay, So. Boston. 
Valandos:

Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare. 
.Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.

i

Reikalingas Kriaučius
Darbas ant, visados. Mokantis kriau

čių darbą tegul atsišaukia šiuo adresu:
E. G. KLIMAS, 15

155 Millbury st.. Worceeter, Mass.

' ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Parengė LSS. 134 kuopa West Fitch- 

burg. Mass. ant 9 d. balandžio (April), 
1910 m.. I56 Ashbunrham st., Unity 
Hali. Bus puikus muzikantai ir puikiai 
grieš visokius šokius. Labai bus sma
gu trepsėt. Įžanga vyrams 25c., mergi
noms 15c. Užkviečiam visus vietinius 
ir aplinkinius atsilankyti skaitlingai ant 
mųsų puikių šokių. Ant rytojaus atsi
bus prakalbos toj pačioj salėj. Kalbės 
garsus kalbėtojas A. Baranauskas.

Nuoširdžiai užkviečia KOMITETAS.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Rengia Oambridgeporto Jaunuomenės 

Kliubas Subatoj, 9 d. balandžio, Cyprus 
Halėj, po No. 40 Prospect st. Cambrid
geport. Mass. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Muzikantai bus geriausi, kokių da iki 
šiol niekur nebuvo. Todėl užprašom vi
sus lietuvius ir lietuvaites ant to gra
žaus pasilinksminimo.

Su pagarba KOMITETAS.

LAIVAKORTES
Parduodam 

ten ir atgal į 
visas dalis 
svieto. Se 

> kantis laivas 
išeis j Roter- 

f damą 16 Ba
landžio. Pre- 
kiuoja 328T00 
per vandenį.
Męs vedam 

teisinga biznį Morėdami ka nors sužino- Z t.

.»« I'ifth avenne, CHICAGO, ILL.

***********************

iūffiis Teatras!——————
Atsibus subatoj, | 6 balandžio (April) 1910 m.

I DAHLGREN HALL
Ant kampo E ir Silver sts,

Ii
* 

__ > 
I DAHLGREN HALL, *

Ant kampo E ir Silver sts, SO- BOSTON.
S BUS PERSTATYTA 5-se AKTUOSE TRAGEDIJA

* MINDAUGIS |
Prasidės 8 vai. vakare.

Tas veikalas paimtas iš tŲ laikų, kada lietuviai bu- 
vo da stabmeldžiais, o krikščionys buvo jau pradėję 

«$» juos krikštyt. Kiekvienas lietuvis turėtų žinoti, kaip 
męs iš ,,pagonų’’ palikom katalikais ir kiek pertai iš- 
siliejo iš abiejų pusių kraujo. Lietuviai tuomet buvo 
galingi ir todėl kova su jais buvo sunki ir traukėsi apie 
200 metų. Toj kovoj daugiausiai atsižymėjo lietuvių 

.$» kunigaikštis Mindaugis ir dėlto jo vardu tapo pava- 
dintas šis veikalas.

Vietiniai ir aplinkiniai lietuviai atsimena, kaip gra- 
^žųs ir įspūdingi buvo pirmesni “Žaibo’’ perstatymai,

— “Živilė", “Keistutis”, “Išgriovimas Kauno Pilies”,
— bet “Mindaugis" yra daug gražesnis ir įdomesnis 
už visus anuos^sudėjus į krūvą.

Visus širdingai kviečia
* ŽAIBAS. >

l \>Z X*/ MKf NA/ MLc XI/
I
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KELEIVIS.

Vietines Žinios
Panedėlyj, 28 kovo, prasi

dėjo fėrai suvienytų So. Bos 
tono lietuviškų draugysčių 
ant naudos lietuviškos svetai
nės. Pirmą vakarą žmonių 
atsilankė apie 300 su viršum, 
o įplaukų buvo $116 su cen
tais. Buvo muzika ir prakal
bos. Antrą vakarą, t y. ko
vo 29 d., svečių buvo truputį 
mažiau. įplaukų — $85 su 
centais. Taigi per tuos du 
vakaru įplaukė $200 su vir
šum. Toliaus, galima tikėtis, 
bus daugiau žmonių, nesant 
pabaigos pasiliko patys gerie 
ji daiktai, kaip antai: vargo
nai, puikus gramofonas, keli 
gražus laikrodžiai, didelis 
pieštas Kudirkos įiaveikslas 
ir daug kitokių.

I

I

na Pliiladėlphijos laikraščiu 
tvirtino,buk išviso streikuoja 
tik 17,000 darbininkų ir slėpė 
tikrąjį skaitlių išvaikytų ar
ba uždraustų mitingu"’.
Žmonių buvo į 500; visi dar
bininkai. Russell'io balsas bu
vo žemas ir, rodos, šaltas, liet 
su tokia impresija, kad kiek
vienas žodis smeigėsi i klau
sytojo širdį.

Baigdamas savo kalbą, jis 
pašakė: „Philadelpliijos strei
kas mane galutinai Įtertikri 
no. kad laisvoj mušti Aineri- 
kaj pinigai yra valdžia,o vai 
džia —pinigai!-’

n

Charles Edward Russell. 
pagarsėjęs socijalistas kaipo 
raštininkas ir darbininkų ju
dėjimo tirinčtojas, pereitam 
utarninke, 29 kovo, kalbėjo 
Faneuil svetainėj apie Phila- 
delphijos streiką, pradedant 
nuo priežasčių.dėlei kurių jis 
kilo,kaip jis buvo vedamas ir 
kaip kovojo prieš jį valdžia.

Russell tyčia buvo nuva
žiavęs į Philadelpliiją. kad 
ištirti dalykų stovį ant vietos. 
„Pragyvenimas ant tiek pa
brango”, jis sakė, „kad uz to
kią algą, kokią Pliiladėlphi- 
jes karų kompanija mokėjo 
savo darbininkams, negalima 
buvo gyventi ir darbininkai 
turėjo pilną tiesą pa reikalau
ti didesnio užmokesčio. Ir jie 
pareikalavo. Bet kompanija 
tik nusijokė ant to.
darbininkai sustreikavo, 
reikalavimai buvo ant 
teisingi, streikas buvo teip 
reikalingas, kad 136 tūkstan
čiai darbininkų, neturinčių 
nieko bendro su ta kompani
ja. išėjo ant streiko, kad iš
reikšti savo užuojautą ir pa
rėmimą karų darbininkams. 
Ir kada 136.000 apskelbė u- 
žuojautos streiką, tai didžiu-

Taigi 
Jų 

tiek

So. Bostono „Žaibas” ir vėl 
rengia didėlį teatru. Šįkart 

bus perstatyta „Minda ūgis”, 
puiki istoriška tragedija, pa
rašyta garsaus lenkų poeto 
Julijaus Slovackio. Perstaty
mas bus 16 d. balandžio, 
Dalilgren svetainėje, ant kei
ties E ir Silver gatvių.

Skaitytoju atvdai
Meldžiame visu ‘ Keleivio’’ 

skaitytojų, kurių prenumera
ta pasibaigė atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš
ti sulaikyti.

‘ Keleivi Administracija

Kodėl
Laivakortes yra geriau 

pirkt „Keleivio44 redakcijoj, 
kaip kur kitur?

Pirma. Visos prekės yra 
pagal kompanijų išsiuntinė
jamus cirkuliarus, męs pasi- 

I ganėdinam gaunamais nuo 
kompanijų mažais procentais 
ir jokio pelno nuo pirkėjų

: nereikalaujam.
Antra. Męs duodam tei- 

I singus patarimus visiem kaip 
geriau važiuot, per Prusus, 
Hollandiją. Angliją arba Lie- 
pojų, į New Yorką. Bostoną. 
Baltimore arba Philadelpią.

Trecia. Važiojant perLie- 
pojų išsistorojam gubernskus 
pašportus be jokio vargo ir 
klapato važiuojančiam.

Ketvirta. Jei atyažiuoja 
moters, vaikai ar seni žmonės,

aprupinam reikalingais po
pieriais (affidavits) su kuriais 
be vargo ir jokio užlaikymo 
įleidžia į Ameriką.

Penkta. Atvažiuojantiems 
jasiunčiam drukuotus pamo
kinimus, kaip kelionėj elgties 
Kad neturėt vargo arba kad 
neapgautŲ.

Šešta. Atvažia\"us į Ame
riką nueinam patys arba nu- 

! siunčiam savo agentą, kad 
pagelbėt išeit iš kastlegarnes 
ir kad neklaidžioty kur, o 
kiti agentai, kurie gyvena 
toliau nuo uortu, to padaryti 
negali.

Septinta. Jei kas nori va
žiuot Į krajy, i praneš mums 
nors porą nedieiių prieš' tai, 
męs pasistorosim specijališką 
laivą, gerą ir pigų.. Bet pra
nešęs jau turi out gatavas 
važiuot ir kas dien laukt nuo 
mus žikios važiot. Teip gali 
parvažiuot už $24. iki $30.

Aštunta. Jei kas visai ma
žai turi piningu, tegul parašo 
mums, o męs apsirupinsim ir 
duosime draugišką rodą.

Devinta. Nuo perėjimo 
rubežiaus męs pranešam pir
kėjams apie visą atvažiuo
jančiojo judėjimą: kur jis yra 
ką daro, kada pribus.

Dešimta. Kiti agentai 
rūpinas kad tik parduoti 
laivakortę, o kaip žmogus 
važios, tai jau ne ,,ju biz
nis;4' o męs atidarėm agen
tūros skyrių ne dėl pelno, 
bet idant patarnaut savo 
žmonėms, teisingai ir gerai, 
ir tokiu budu padaryt dides
nį skaitlių ,,Keleivio44 rėmė
jų ir draugų.

Todėl su visais reikalais, 
ar tai piningus -siunčiant, ar 
dokumentus darant, arba 
kur toliau geležinkeliu va
žiuojant. kreipkitės į

,,KELEIVIO44 Agenciją, 
28 W. Broadway.

So. Boston. Mass.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turki les, geriausi

Lo’owski & Yudoiko ir Co
3o4 Broad^ay ir 259 I). St..

Šou t h Boston. Mass.

i

Rusiška Lenkiška- Lietuviška 
.A

Bronszleino
349 Harrison a\e. 

Boston, Mass.
LIETUVIU UŽEIGA
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Padarau fotojrra 
malevoju natūra

Mano dirbtuvė yra įrengta 
šiai, naujausios mados įrankiai, 
ku daibą artistišk-'i. 
fijas kuopuikiausiai. 
liškom parvom, iš mažų Įtadidinėju ir tt
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 8r93dway So. Sostcn, Mass

s-

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir moseriškų 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
681 N. Main ir kampas Ames sts.

MONTELLO. MASS

Ami-rikoni-kas lai k n dėl is 
<u čystuis auksotais Inkš 
ais. jrvarantuotais 5 me

lams visai DYKA! kiek
vienam. kurs pareiti S 25

motelius mus bižuterijos po 10c kiek
vienas. Aisiąsk var '.a. nigs tykesime tau. 
Kaip parduosi, piisiuskit 82 40 gausi 
zegoruką.
Henry Jetverly Co.Bcp. 240 Chicago.lll.

Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrvmus de) v.-sehiu, krik 
šlyną ar šeip balių siunčiam į nam

117, 119 and 121 A St.,

So. B^stnn, Vass
JOHN E.NOLAN

naujausios mados
3^. Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimą 

kuogeriausiai už nebrangią prekg.

386 Broadwav, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.I

i

M. Galjvan & Co
L'zlaibo geriausio

Eliaus Vyno, Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Specialisku.mas.

366 Secoud So. Boston, Mass

Telephone. Back Bay 2350

Dr. Lewandowski
Vienintelis ienkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti joj.
PRIĖMIMO VALANDOS:

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

419 Boylston st. ruimas 432 
BOSTON. - - MASS.

Nauja 1/etuviška
A P R E B A k U KR ATŲ VE. 

po No- 877 Cambridge st, 
CAMBPJDGE, MASS* (prie seduko)

Laikau visokių geriausių drabužiu, 
skrybė ią. marškin:ą. kelnių, ambrt-liu. 
overolų ir t. t.

Laikau visokių knygų, britvų ir gro- 
inatoms popierą.

Turiu agentūrą ir parduodu šifkorte- 
ant geriausių linijų.

p.‘ BARTKEVI77..
877 Cauibridge st,. Cambridge. Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vanoja, teipgi visados randasi I.ie 
tuvis aptiekorius K. SIIU.Al’SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadwav kampa*8 l>or 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalau.i ir per laiškus, o 
męs perexpresą gyduoles priminsim

Tėniykii! Tėmykit
OJBELJS PAROAVJMAS

Visokie moterų ir vyru parėdai: Jaku- 
tės. Sijonai. Slebės. teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrv mos, valyzos, viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau.’

I. SACOVV1TZ,
128 Broadway (tarpe A ir B) 

Soutli Boston, Mass.

j I I i

turinčios po ranka Severos vaistus, nežino ka- tai yra baime

gražią išžiūrą.

Kaina 50c

1

KRAUJAS
Nešvar kraujas reiškia 

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

ir ener-

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

Seve os kraujo
Jis sustiprins ir atnaujins 

spėką, veiklumas jų bus at
jaustas geriau. 1 
spuogus, votis, 1 
kiekvieną kraujo 
sveiką ir linkHmą.

kiekvie-
Musn

Tas svar- 
tekančias 
nešt al ū

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

valytoja
kra’i ą visi organai atgaus 
naujintas T tu j radėt-i 
b't> p. ' asa rio vaistas gydo 
ža:Z I. s u os išbėrimus, ir 
nrį p; <L rydamas žmogų

Kiekvienoj aptiekoj reikalauk Severus vaisių. Visuomet atkreipk ati
da ant vardo ‘SEVERĄ” ; Tas užtikrina vaisių geruma. Kitų neimk.

NEUŽVILE TO!
Jei turi kada vidurių užkietėjimą, 

nemalimą, ar šeip kokį negerumą vi

duriuose, neužvilk to, bet tuoajus imk

SEVEROS GYVASTIES BALZAMA
Jis pataiso apetitą, vidurių malimą 

paliuosuoja užkietėjimą, geresnę nau 
Gą padaro iš maisto ir padeda kūnui 
priešintis prieš ligas. Geriausias vais
tas ištalusiom merginom ir silpnom 
moterim. Geriausia vaistas sustiprini 
mui senyviį žmonių.

Kaina 75c

APSISAUGOK!
Apie šitą laiką esti nuolatinės oro 

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

SEVEROS BALZAMA PLAUČIAMS
Kiekvienas gurksnys bus pasekmin

gas. Prašalina aštriausi kosulį, paliuo- 
suoja ir gydo užsidegusi n-i kvėpavimo 
kanalus, palengvina kvėpavimą ir su 
stiprina plaučius. Prašalina užkimimą 
paliuosuoja skreplius ir apsaugoja 
nuo aįtsunkinimų.

DAKTARO PATARIMAI DOVANAI

CEDAR RAPIDS 
IOWA

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

YViliiain C. Brūzga.
_ John J. Lowery
Kampas 6-tosZ168’D.sst’

So. Boston, Mass
Tei.EPHONE. 21<»27 So. Boston. Mas

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

Visokias ligas gy 
aau pas-kmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane i 
tropais į vir-ų tik 
neikit į apuoką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967 -3 Ricumont

KATALIOGAS DYKAI!
Kas Nusipirks Naują juokingą dainą 
Knygelę dainą Vainikėlis' kurios preke 
15cent. tam Prisiąsime Katalioga 
Dykai. Tame kataiioge Telpa aprašy
mai. apie Elektrišką krutančią paveikslą 
mašinas. Magiszkas Sztukas. lempas, 
visokią gatunką knygas, drukuojemą ma
šinėlių Armonikų koncertinų Britvų, 
Laikrodelią. Auksinių rašomu plunksnų. 
Špilką. Žiedą. Lenciugelią. Strielbąir tt 
George A. Pupausky & Co. Dep. 3 
2342 S. Leavitt St. Chicago, III.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
jagu net mano kataliogą rašyk šendien o apturC-si gerensių armonikų, skripk-q 

tlernetų, ti ųbų, koncertinų ir daugyl>ę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au 
kso 14 K. Šiiųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo inasynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių. adresam pečečių, istorišku ir maidaknygų kokiu tik randasi lie
tuviško! kalimi,gražių popierų dėl rašima gromatų su puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink kouvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už$tjX), 1000 už f>,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom ptis’ap. 1127 drtičei abda- 
ryta, prekė su prisiuutimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, endrųtinim 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdangylę kiti
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja t:ž iž"'d* m:>. 1 ! E 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $’.00 T‘ri> it; 
kitę savo ’ikrų adresų ir už5c. markę o apturėsi šio mėti, ka 
taiogų dvicai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štomikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta 
vonia labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavoms.

Adresuokite: K- V-’1LKEWICH. 112 Grane! St. Brooklya, N. Y.

LIETUVISZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Birekterius ir sveikatos l’alarėjas 

Lietuviškos Gydyklos J) ras THOMPSO5 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris liktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas. net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstenge išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė aukštesnius mokslus 
New Yorke Jr Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-Įieslap- 
lingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystės.

Soliteri 
landas

Todėl, 
nors liga, 
jaus prisiųsti D-rui Thomson’ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųstajam pa- 
gelb*. kuria tikrai išsigydęs. Išgydy 
ntas gvaraiituotas. Patarimai vėlini.

(kirmėlę) prašalina į 24 va-

jeigu kuris nedasrali kokia 
neprivalo leist laiko, bot tuo-

Amžius.
Kiek svėrėto.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar ture,ei kada nors kokia h I šk 

jei turėjot parašykite koką.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
A r skauda krutiną bei plaučius
Ar kosite. Koks 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 skaudėjimą, kada susinę 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

t

I

F. STROPIENE
Paboigusį kursą M'omans Medical 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro 
das moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d way,
SO J3OSTON, Mass.

4

ran.-
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Garsinga knyga 
“Vadovas in

Sveikata” pri
siusiu tuojaus, 
jeigu apturėsiu 
10 centu mark, 
ant prisiuntiina.

Priima ’.romus 
kasdiena 10 1 ii 
2-5. Sventadie- 
nais 10-1. Utar- 
nikais ir petin, 
čiomis 7-8 
kare.

Dr. E. C. COLLINS. 
įsteigėjas.

Nėra daktare visam pasaulyj, kuris galėtu,

Garsinti Sava Stebuklinga Gydymą,
tik geriausi daktarai Collins New York Medical 
Institute. Kiti, kaip žvaigžde,pasiroda ir vėl pražust, 
gires, jug gal Jusu gydyti ir išgydyti, bet to negal 
padaryti, kadangi nor tik išnaudoti žmogų. Neduo
kite save apguati, bet jeigu reikalausite tikros pagel
tos, atsišaukite pas gerus žinomus daktarus į

Collins N. Y. Medical Institute,
140 W. 34th Street, New York City

Dr. S. E. Hyndman, viriausis daktaras. J GUMA
U/f/UY A! J

l GERIAUSIA AKUSERKA •remsiu j ąq n jį įsus bį.)

•ssefl ‘eoi*og
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3S0H 83QNVX3TV
-SnĘ.IlEp OUISj.ų StIĮĮfOSĮA JĮ StllU 
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SnUIĮAK|«'|Į.>J, SupmefS SJMĮVPK

įsnye^pj sntjĮosĮ.v n^aiĮty
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Meldžiame kreiptis šiuo adresu.*

BR. J. E. TIIOMI’SON,
342 W. 27-th strret. NEH YORK, N

Priėmimo valandos: Šiokiom1 s dienomis nuo 1 vai r i 5 vai. po pietų.
Nedėtomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

—r**-1 Jwmi
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Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas 
siuvame visokius ru 
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų 
ir suknios. Dirb ime 
visokius siutus ir 
overkotus Užeik pa
žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drab
ną męs galime tau ją 
padaryt

i

i

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

NAUJAS IŠR URMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų-s 

tų gyduolėms, kuriems duodame tei-| 
■ogiausią rodą {>er laišką dykai.

Kaip išgydyti Kupiūrą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Diderv 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Siti 
turime apie pusę milijono laiškų su 

Ipadėkavonėmi> nuo žmonų visokių] 
j tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M BRUNDZAfO..
Br«adway i N. s st.. Brooly n.N Y.

į

The Charter street 
Medical Cllnic-

Jeigu sergi, ateik pus mus: nereikės 
tau ilgiau kentėti nuo jokios chroniškos 
ligos, jeigu tokia bus da išgydymą Jei
gu sergi sloga, gerklės litru (Broneliuis). 
džiova, hirdies. skilvio, ink tų arba ke
penų liga.

Musų gydymo pasekmė yra steb. tina. 
Praktikuo.ant por ilgus metus išradau 
savot ška. lensr.ai suta soma gvduole

Musų būdas stebėtinu greitumu gydo 
odos krau o ir nervų ligas

Ateik šiandien, patarimą gausi dykai
Ofiso valandos: 10-12 vai. iš* ry o. 2 — 3 
vai. po pietų ir 7 8 vakare. Neilėliio.nis 
nuo 11 lig 2 po pietų
CIIARTER str-et MEDICAL t'LINIt’

4 CHARTER street (kampas Hanover).
BOSTON, MASS.

NAUJIENA!^)
“RROADRINE HALI.”

311 A 1 b a n y. ir kampas I) >ver st r. ets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip to
kiems nors p >k\ liams. s : visais r< ika- 
lingais rakandais už $15.00.

Savininkas J. SIDMAN.
20Laconia st. Boston,Mass.

Telephone 1364-4 Trernont

CAKSI’:

nd Hartmanri M. O.
fako:

ukiitk, bet pribuk n.ba parašyk pas mane, aš išgydysiu!

Per 30 metų daktaravęs, tyrinė
jęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia 
gydo žmogaus kurtą. Pabaigęs 
universitetą per 20 metų gy
džiau Didžiamjam Nevv Yorke 
VYRUS IR MOTERIS ir 
gydžiau greitai ir gerai.

10 metą atsidavęs mokslui 
praktikavojau Paryžiuje, Loti 
done, Berline ir Peterburge, 
surasdamas naujausias gydue 
les išgydymui visokių ligų Su 
grižus iš Europos daktai ų Lemi 
rovė išrinko savo pirm sėt! ž i t,; c 
dabar užkviečiu sergančius \i 
šokioms ligomis, nes paaukauju 
visa savo mokslą sergantiems.

’ Sreikun mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius ifgy 
? dysiu, nes l>e sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui. > 

PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija i medicinos mokslo pro- 
gnesų; katrie to nedaro, negali sergančią išgydyti, aitai kad užrašo gyduoles 
no naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams 
nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netčmijant į mokslą, kad 

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokią ligų.

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ! 
tTžtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie 
n-'S ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, ką

> daktarai neįrengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti.
> tikrai apturėsi sveikatą.
> r> a q » t>/-' y • Sergėkis garsinamą profesorių, nes tai yra pasamdyti k
’ ‘ AoAKUtA. pąniją šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šar'aiii: :,
y numirusį daktarą ' \ garsina už sau» daktarą profesorių. Ziiu.k gi r:

j >g geras daktaras niekad už algą nebernaus. Matant tokias noteisyt>cs, k 
apginti nuo apgaviką, tad pagal prašymą draugą daktarą ir žmonių, kuriuos 
išgydžiau. kad serganti žinotą kur atrast tikrą pagelbą sveikatai, apsigiimii-iu

a ARSIMU JUS IŠGYDYTI
nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulą, strėnų, koją, pečių ir Šoną. 
Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedirbitną vidurįą. Galvos skausmą, širdie:", 

( inkstą, kiųieną ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo. į cr 
6 šalinio, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykinto. 1 >> sj 

psijos. neuralgijos bei nervą ligos; teip-pat nuo saužagystės iriš to į * 
n-'sveiknmą. sėklos nubėgimo, blogą sapną, nemigos ir nuo visokią t”-, 
čiamą kavarierišką ligą — nudegimo. Teip-pat MOTERŲ: skausmin 
ti'-rezuliarišką mėnesinių, baltąją tekėjimo, gumbo ir visokią moterišką 
nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo: aš kad apsiimutniir 
dysiu šviežias ir užsisenėjusias ligas. Butą geriau, kad iŠ karto pas 
atsišauktum, pirm.au negu kur kitur; jei ne asabiškai. tai parašyk li.-t 
kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesver-: 
savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gydno.es. 
kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit sveikata, be skirt 
kaip toli gyvenate Amerikoje. Kanadoje. Anglijoje ir kitur. Biednus jądatt dovanai’

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

Į ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valai dai po pi«ti: 
Šventadieniais nuo 11 iki 1 po pietą.

: liti
iklt- < 
ui, •

licr. 'f

<• /v- 
»

<

pirm.au
gydno.es



