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IŠ RUSIJOS.
Duma užsidaro ant 12 dieny.

Peterburgas. — Poniškoji 
durna uždaro savo posėdžius 
ant 12 dienu, būtent nuo 27 
dienos balandžio iki 8-tai 
dienai gegužės; pertą laiką 
bus švenčiamos Velvkos.v

Kunigėliu darbai visur 
vienodi.

Kitiems gal rodosi, kad 
pirmeiviai su klerikalais ko
voja tik Lietuvoj. Kur tau! 
Štai per paskutinį “Lenku 
Kultūros Draugijos'' suva
žiavimą skyriy atstovai pri- 
rodė daugybę atsitikimu,kaip 
kunigai persekioja Lenkijoje 
visokį pirmeiviu darbą ap
skritai, o tos draugijos ypa
čiai.

Štai vienas iš daugelio at
sitikimu. Krušinske (Len
kijoj) pirmeiviu rupesniu į- 
steigta moterų ūkio mokyk
la. Rėmimo liaudies pra
monės draugija tai mokyklai 
davė net pašalpą. Bet štai 
vietiniai klerikalai užsipuolė, 
ant mokyklos vedėju, kad šie Į 
buk platiną tarp mokiniu be
dievybę, socijalizmą ir tam 
panašius dalykus. Ir kuomet 
vietiniai klerikalai bažnyčio
se iš sakyklų perkūnus leidė 
ant mokyklos vedėju galvy, 
klerikalu laikraščiuose spauz- 
dinosi jau iškeikimai “piktu-, 
ju bedieviu”. Ir klerikalu 
spiriama liaudies pramonės 
rėmimo draugija jau atsisa
kė tai mokyklai pašalpą da
vusi, o dvarininkai irgi be
veik visi jau atsisakė tą mo
kyklą šelpę. Ta mokykla gi 
gana plačiai žinoma ir iš jos 
mokiniu yra jau pasižymėju
siu žmonių ir visuomenės vei
kėju.

Žinoma, dėl tos krerikalu 
kompanijos mokykla nenu
stos gyvavus, nes Lenkijos 
pirmeiviai ranky nenuleido 
ir ėmė rinkti aukas tai mo
kyklai. Bet visgi tasai atsi
tikimas parodo, ligi kokio ap- 
jakimo prieina kunigai.
Suomijai atimta autonomija

Šiomis dienomis caras iš
leido manifestą, kuriuo pa
naikinama Suomijos autono
mija, o paliekama tik savi
valda. Suomijos seimui pa
likta teisė spręsti tik apie 
vietinius reikalus (kelius, til
tus, mokyklas ir p.), apie vi
są gi kitą gali išreikšti tik 
savo nuomonę. Sprendžia gi 
—Rusų Valstijos Durna ir 
Taryba, o užtvirtina caras. 
I Durną gi suomiams busią 
leista išsirinkti sau 4 atsto
vus, o į V. Tarybą—vieną. 
Ligšiol Suomija turėjo savo 
mokesčius, savo pinigus, net 
rusu kariuomenėj netarnau
davo. Dabar gi visa tai iš 
Suomijos atimta. Suomiai 
dėlto naujo įstatymo labai 
sujudo: daro įvairius susi
rinkimus, siunčia peticijas ir 
1.1. Visur kalba, kad rusu 
vyriausybė pasielgė netei
singai. Nei į Durną, nei į 
Tarybą suomiai savo atstovu 
nežada siusti.

rapijos klebonas ant to pasa
kė: “Perdaug jau kalbama 
apie tą baisų džiovos naiki
nimą” ir paskaitos rengti ne
pavelijo.

Bet reikėtų to klebono pa
klausti, ar neperdaug jis kal
ba apie Abramo karalystę ir 
kas nedėldienis vis tą pačią 
pasaką atkartoja.

Suareštavo stirną/
Providence, R.I.—Pereitoj 

sąvaiteį vietinė policija pa
darė labai įstabų areštą, su
imdama vieną iš nekalčiau
siu ant žemės gyvūną. Bu
vo tai nežinia kaip užklydusi 
į miestą stirna. Užklupta 
žmonių, ji perplaukė per upę 
ir įbėgo į vieną krautuvę; čia 
policija ją suėmė ir nusivedė 
į nuovadą. Ji sveria 150 
svary/
Užsidarys visos dirbtuves.
Laikraščiai praneša, jog 

Pittsburgo maišyto metalo 
darbininkai nutarė birželio 
30 d. apskelbti visuotiną 
streiką, kad užsidarytų vi
sos tos ryšies dirbtuvės. Bir
želio 3o d. sukaks apskriti 
metai, kaip streikuoja blėtos 
dirbėjai ir kompanija nepa
siduoda; taigi kada užsidarys 
visoj šalyje tos dirbtuvės ir 
pritruks blėtos, tai darbinin
kai tikisi, kad tuomet korpo
racijos bus varu priverstos 
taikytis su darbininkais.
Kunigo Skuliko nupuolimas

Chicago, 111. — Aukštos 
garbės kun. Skulik, teolo
gijos daktaras, kuris anuo
met buvo nusivedęs ant ‘ ‘ne- 
šparu” į viešbutį 15 metu 
mergaitę ir tapo suareštuo
tas, nupuolė kaip nuo tilto. 
Vyskupas išvarė jį iš parapi
jos ir atėmė prabaštystę; da
bar, nabagas, nuvažiavo ant 
farmos į Alabamą, kur už 
“pakutą” per visą vasarą 
dusaus ir svajos apie tą gra
žią chicagietę ir nenusiseku
sią “nešparinę”.

Nukryžiavojo žmogp.
Wheeling, W. Va. bal. 23 

d.—Taip ir papūtė čionai bi- 
blijiniy laiku barbarizmo ir 
žvėriškumo vėjas, kada gir
ta angliakasiu minia Avella, 
Pa., miestelyje išvilko iš lo
vos Jurgį Rabišą ir visą su
kruvinus nukryžiavojo. Ka
syklų superintendentas nuė
mė nelaimingąjį nuo kry
žiaus ir davė žinią policijai. 
Rabiš nuvežtas į ligonbutį 
tuojaus numirė. Jis buvo 
Pittsburg <fc Washington 
Coal Co. kasyklų viršininku. 
Pasigėrę fanatikai įspaudė 
ant jo galvos spygliuotą ka
rūną, o kada spygliai sulin
do į kūną ir per veidą pra
dėjo tekėti kraujas, pastate 
šiurkštų kryžių ir pririšo prie 
jo savo auką paskui per del
nus varė vinis. Po to, apie 
porą valandų apie kryžių šo
kinėjo, giedojo šventas gies
mes, svaidė akmenimis ir 
peiliais pjaustė sąnarius.

Tas sudrebinantis faktas 
tegul atidaro draugijai akis 
ir parodo, prie ko veda skel
biamas mus dvasiškijos fana
tizmas; da sykį tegul paro
dys, kaip blėdingas draugi
jai juodasai mokslas.

1$ AMERIKOSOrlaivininku lenktynes.
London.—Šiomis dienomis'

čia eina orlaivininku lenkty
nės. Lordas Northcliffe pa
skyrė $50,00<) dovanu tam, 
kuris nulėks nuo Londono 
iki Manchesteriui. 186 my
lias be jokiu kliūčių. Vi-j, 
siems norisi 50 tūkstančių 
laimėt ir prie to da garbę todėl mažai jiems žinomas, 
sau įgyt. Ligšiol toliausiai bet tarp amerikonu nerasi- 
nulėk* Glaudė Graham Whi- me tokio žmogaus, kuris jo 
te; jis padarė 112 myliu bė- nežinotu iš humoristišku jo 
gyje 4 valandų ir 20 minutu, raštu; todėl jo mirtis sugrau- 
bet kovodamas su dideliu vė- dino visą šalį, o buržuaziją 
ju susigadino lėktuvas ir tu-ypatingai, nes Mark Twain 
rėjo nusileisti. pats tokiu buvo ir jo raštai,

Revoliucija Chinijoj. nors ir humoristiški. dau- 
T , . giausiai buržuaziško skonio.Jau trecia savaite kaip

Chinijoj dega miestai ir lie-i Plėšikai juokdariai, 
jasi kraujas. Priežastimi to Philadelphija, Pa. - Nak- 
sukilimo is vienos pus*s yra ties laiku pl8šikai įsiverž8 į 
pabrangimas pragyvenimo, o .. , t-, t •
iš kitos—krikščioniu misijos, i Abrahomo Rosenbergo ceve- 
Mat, misijonieriai niekeno rykų sąkrovą, susprogdino 
nekviesti važiuoja ir skelbia 
tarp chiniečiu krikščionybę. 
Žmonės, prispausti valdžios 
ir bado, teip įniršo prieš tuos 

. neprašytus svečius, kad pra
dėjo persekioti jau netik mi- 
sijonierius, bet iš eilės visus 
svetimtaučius. Mieste Han- 
kau ir apielinkėj Čang-Ša li- 

! kos sudegintos visos europie- 
jčiy įstaigos. Francuziją, 
Anglija ir Amerika nusiuntė 
kariškus laivus apginimui sa
vo pavaldiniu ir jų turto, bet 
tas nedaug pagelbės, nes re
voliucija platinas po visą ša
lį. Prie revoliucijonieriy 
grisidėjo daug ir kariumenes.

balandžio 23 d. Hankau mie- 
' ste nukirsta 13 vadovams 
galvas, bet tas tik daugiau 
pakurstė riaušes.

Patvinys Serbijoj.
Belgradas, Serbija.—Van

duo da nepuola. Nuo pra
džios patvininio pražuvo jau 
95 žmonės ir sunaikinta ke- 

i liolika sodžiy. Nuostoliu
jau apskaitoma ant $2 500,0- 
00 (pustrečio milijono dole
rių). Apie 200 žmonių su- 

; žeista.
10,000 žydy bus išvaryta iš

Kijevo.
Berlynas.—Iš Kijevo čio

nai praneša, jog nuo Stolvpi- 
no gauta įsakymas, kad bė
gy ie 5 dieny, skaitant nuo 
balandžio 23 d., iš Kijevo 
butu išvaryta 10 tūkstančiu 
žydy, kurie tenai apsigyve
no be tam tikro valdžios lei
dimo. Vietinė policija įsa
kymą turi išpildyti į penkias 
dienas.
Suėmė 45 revoliucijonierius.

Havana, Kuba.— Susekta 
suokalbį prieš Gomezo val
džią ir suimta 45 revoliucio
nieriai-suokalbininkai. Jų 

I tarpe randasi generolas Eve- į 
i risto Estenoz, vadas negru, 
' neprigulmybės judėjimo. Jo • 
'suėmimas neapsakomai su-■ 
kurstė negrus ir laukiama 
riaušių.

Caro pusbrolis pavojuje.
London. —Iš Peterburgo 

čionai telegrafuoja, jog Mi
kės pusbrolis, didis kuni-| 
gaikštis Mikalojus per plau
ką tik išsisuko nuo mirties. ■

čioje sandelį vogtu daigtŲ ir 
visi trįs įtariamieji liko su
imti ir uždaryti arešto bu- 
tan prie valsčiaus.

Gandas apie ju suėmimą 
greitai pasklydo po sodžių ir 
į raštinę pradėjo rinkties 
žmonės. Susiejo kas tik ga
lėjo, ir pareikalavo išduoti 
jiems vagis. Viršaitis atsi
sakė. Tada minia išlaužė 
arešto duris, išsivilko vagis 
ir pradėjo juos mušti ir kan-

Šveicarija išdavė apgavikus.
Pargabeno iš Šveicarijos 

šiomis dienomis Landfordą 
ir Eftanovičiu, kuriuodu pe
reitą rudenį apgaulingu bu
du buvo išėmę iš Rygos ban
ku 80,000 rub.

Oi, tos moterįs.
Liepojus. Kovo 18 d. Lie- 

pojaus apskričio teismas nu
teisė 6 metams katorgos pač- 

' toriaus Jono Kliavės pačią, 
i Oną, ir jos mylimąjį Mykolą 
Liaudanskį užtai, jog ji buvo 
susikalbėjusi su šituo savo 
numylėtiniu naktį į rugsėjo 
8 d. 1909 m. išgauti apdrau
džiamąją sumą 500 rub. iš 
Rusiškosios Apdraudžiamo
sios Draugijos, ir norėjo su
degint savo vyrą tą naktį ir 
apipylė spiritu sieną ir namu 
duris, kame miegojo jos vy- 

iras. Tečiaus sudeginti ne
pasisekė. Jonas Kliavė pa
budo dar mažai teužsidegus 
namui ir užgesino ugnį. Aiš
ku, jog jo pati norėjo jį su
deginti; nors per jos ištvirki
mą vargšas daug prikentėjo 
ir nemažai turto nustojo ir 
namus praskolino, tečiaus 
teisme prašė prokuroro, kad 
sumažintu jo pačiai pabau
dą. Ji gavo 6 metus kator
gos.

Bevėlinis telegrafas.
Šito telegrafo reikalas jau 

seniai pripažintas Rusijos ir 
svetimu kraštu jurininku,bet 
labiausiai tuo rūpinantis Vo
kietija. Vokietijos kancle
ris srlyg šito reikalo jau se
niai esąs susinešęs su Peter
burgu ir padavęs visą taisy
mo sąmatą. Bet Peterburge 
vis dar neesą tikrai to viso 
sumanymo permanę, todėlei 
ir neesą davę Vokietijai pa
skutinio atsakymo.

Nušovė miškasargį.
Ryga.—K urtengofo miške 

vietinis sargas užtiko bešau- 
dant tetervinus. Slapukai 
išpradžiy pradėjo bėgti; bet, 
kada sargas į juodu šovė 
(nepataikė) ir ėmė šaukti, 
kad sustotu, nes jis juodu 
vistiek pažįstąs, tuomet sla
pukai atsisukę šovė į jį patį 
ir peršovė jam koją; paskui 
priėję artyn prie pargriuvu- 
sio sargo suvarė jam vieną 
šūvį į nugarą, kitą į pilvą ir 
pabėgo. Miškasargis netru
kus numirė, bet subėgusiems 
ant triukšmo žmonėms su
spėjo pasakyti, kas buvo tuo
du šaudytoju. Vienas ne
trukus liko suimtas.

Pavydėjimo tragedija.
Kišiniove, prokuroro pa

dėjėjo bute, ištiko kruvina 
drama: policistas nušovė sa
vo gražuolę pačią, gyvenusią 
už tarnaitę pas prokuroro 
padėjėją, ir paskui patsai 
nusišovė.

Vagiy nubaudimas.
Sodžiuje Baraktuose, Va- 

sikovo apskr., visą rudeni ir 
žiemą buvo dažnai vagiama, 
užpuldinėjama ir plėšiama. 
Betgi piktadariu surasti nie
kas negalėjo, nors pažvalga , ,
puolė ant 3 vietiniu sodiečiu, keturias skrynias, pilnas va- 

į Pagalios balandžio 1 d. pa- riniu bombų; kuriu išviso su- 
naktiniai užtiko vienoj grin- skaitė 54.

Vatikanas bijo laikrašti jos.
Roma.—Apleidus Roose- 

veltui Italiją, Vatikanas iš
reiškė norą, kad visy Ame
rikos laikraščiu ir magazinu, 
kuriuose bus kas nors rašyta 
apie įvykusį tarp Roosevelto 
ir popiežiaus incidentą, po 
vieną egzempliorį butu pri
siųsta į Vatikaną, nes “baž- 

kinti. kaip 'tik kas sumanė, nyčios galva” nori žinot, kaip 
Juos mušė kumščiais ir pa- atsilieps ant to Amerikos vi- 
galiais; mindžiojo kojomis, suomenė. 
pakylėdami metė žemėn, pa- 
koliai nelaimingieji nenusi
baigė.

Apvogė dūmos atstovą.
12.000 rubliu buvo ištrau

kęs viename Peterburgo te
atre iš V. Dūmos nario gra
fo Reiterio kišenės tūlas žy
das Briaudė; bet urnai suska
to jieškoti ir vagilių policija 
sugriebė beeinantį per duris 
iš teatro. Matyt, tam rei
kėjo pinigy.

Revoliucijos muzėjus.
Peterburge įsteigta keis

tas muzėjus—sudėti ateičiai 
visiems uždraustu Rusijos re
voliucijos laiko spaudiniu pa
vyzdžiams, laikraščiams, kny
goms ir t.t.

Suviliojo mergaitę.
Tiflisas (Kaukazas).—Per

nai metais liepos mėnesį vie
nas lietuvis, iš Tifliso parva
žiavęs Ukmergės pavietan 
kieminėtis, prisikalbino vie
ną mergaitę važiuoti su juo 
Tiflisan. Jau bekeliaujant 
tasai žmogus norėjo subiau- 
ryti tos mergaitės nekaltybę, 
bet kuomet ta smarkiai pa
sipriešino, tai tasai nedorė
lis pardavė kokiam armėnui 
už 300 r. tą mergaitę į pa
leistuvystės namus. Tai 
mergaitei pasakė, kad gerą 
vietą gavusi, ir ji (mergaitė), I 
nieko blogo nemanydama 
nukeliavo su tuo armėnu tar- Į 
nybon. Apsižiūrėjo tik tuo
met, kur ji pakliuvo, kada 
atnešė šeimininkė drapanas 
ir... pamatė kitas tokias jau 
“tarnaites”. Iš susikrimti
mo pradėjo visu balsu par
puolusi verkti. Jos laimė, 
kad tuo laiku pasipainiojo 
tame name koks tai studen
tas. kuris užgirdęs verkian
čią, būtinai užsispyrė, kad jį 
“įleistu pažiūrėti verkiančios 
ypatos.” Ir tas studentas 
pasigailėjo tos mergaitės ir 
liepė paleisti. Armėnas pra
šė dar, kad tylėtu. bet stu
dentas reikalavo paleisti ir 
gana. Tuo tarpu mergaitė 
dar labiau pradėjo šaukti ir 
langą daužyti. Subėgo po
licija ir norėjo mergaitę su
imti, bet studentas užstojo, 
pagrąsino gubernatorium, 
teismu, ir policija, turbut 
pabugusi, atšoko, ir studen
tas tą mergaitę išvedė lais
vėn.

i

Garsus juokdarys numirė.
Danbury. Conn.—Pereitoj 

sąvaitėj numirė čia Mark 
Twain, garsus amerikonu 
juokdarys. Lietuviams jis 
nieko gero nėra padaręs ir

", Iš tos priežasties 
; Vatikanas tapo užverstas 
amerikoniškais laikraščiais ir 
magazinais, nes kokios pa
kraipos laikraštis nebūtų 
kiekvienas patalpino šiokios 
ar tokios nuomonės straipsnį 
apie tą atsitikimą.
Da vienas žudymo išradimas 

reikalingas.
Berlynas. — Garsinga gink

lu išdirbimais firma Krupp, 
Essen’e,pajieško išradėjo, ku
ris išrastu tokią prietaisą, 
kad su pagelba elektros bu
tų galima šaudyt. Paduo
dama nuomonė, kad smar- 
kią elektrišką sriovę butu ga
lima paleisti tiesiai į tolį,nai
kinti kariškus laivus arba į ■ 
viršų, sprogdinti orlaivius; 
kitais žodžiais sakant—pa
daryti perkūną. Daugelis 
žmonių jau galvoja apie tai.

Naujas oro milžinas.
Berlynas. — Naujas 

milžinas—baisiai didelis
oro 
ge

ležinis lėktuvas — pradėtas 
statyti Trevese. Laivas vi
sas bus iš geležies; neš 60 
žmonių su greitumu 50 my
liu į valandą. Jo, išradėju 
yra nekoksai Anton Border. 
Lėktuvas bus 410 pėdu ilgio 
ir svers apie 30 tonu. Tas 
naujas oro milžinas bus va
romas penkiais motorais, ku
riu spėka lyginsis 480 ark- 

I liams.
> i Rengiasi prie svieto pabai

gos.
I

Daug bomby.
Ozurgety apskrityje (Už- 

kaukazije) kalno urve užėjo

Keli mėnesiai atgal, kun. 
F. W. Stanford. iš Lisbon. 
Me, nuvažiavo į Jeruzale- 
mą; buvo tuomet spėjama, į 
jog jis važiuoja parsivežti 
“Dvasios šventos draugiją”,! 
kuri jau tenai išvažiavo keli l 
metai atgal, bet dabar kun. 
Stamford rašo, jog jis su vi
sa ta draugija eis ant kalno 
Shiloh ir lauks tenai svieto 
pabaigos.

Kalnas Shiloh guli 20 my
liu nuo Jeruzalemo į žiemius. 
Apie 1,400 metu prieš Kris
tų tenai buvo didelė žydu 
šventinyčia; miestas likos 
sunaikintas 600 mėty p.K. ir 
dabar randasi tik griuvėsiai, 
kuriuos kasmetai lanko 
krikščioniu kunigai ir semia 
iš jy dvasišką įkvėpimą. Gal 
skaitytojams tas išrodys keis
ta, kad krikščioniu kunigai, 
kurie taip niekina žydus, va
žiuotu jieškoti sau įkvėpimo 
ju bažnyčios griuvėsiuose? 
Bet tame nėra nieko keisto. 
Dvasiškieji mys tėvaiiai, ne
turėdami ko veikti, o pinigu 
turėdami daugiau negu pro
to, gali važinėtis, nes namie
miegoti šiems labai nusibosta- skystimais.

geležinę šėpą, pavogė apie 
$1 295 ir išeidami paliko ši
tokio turinio raštelį: “Tiki
mės j ūsų biznį sujungti su 
savo.”

Tas atsitiko ant 17-tos gat
vės, po No. 2,014. balandžio
22 d.

Atrado 6 lavonus.
Amsterdam, Ohio.—Vieti

nėj Younghiogheny and Ohio 
Coal Co. kasykloj atrado še
šių angliakasiu lavonus, kur 
anądien ištiko ekspliozija ir 
užgriuvo sujudinta žemė ka-: 
sykloj.

Tiesos neužgina vogti.
Washington, D.C.—Char- 

les D. Northon, valstybinio 
iždininko pagelbininkas, pa
sakė, jog už išeikvojimą vi
suomenes pinigu iš Jungtinip 
Valstibip iždo,kaltininkas ne
gali būt nubaustas, nes 
JungtiniŲ Valstijų įstaty
muose visai n-ra tokio para
grafo, kuris draustu išvogti 
visuomenes pinigus. Jeigu 
keletas susitars vogti, tai jie 
gali būt nubausti tiktai už 
konspiraciją (suokalbį).

1,000,000 ateiviy.
Washington, D. C. — Su- 

lyg dabartinės ateivystės 
sriovės, valdžia tikisi, jog šį
met į Jungtines Valstijas 
pribus čielas milijonas atei
viu, jeigu d*4 kokiu nors 
priežasčių toji sriovė nesusi
mažins. Per kovo mėnesį 
ateiviu įvažiavo 136,745, 
kuriu buvo 110,207 vyrai 
26,538 moterįs.

Mirs elektriškoj kėdėj.
New York.—Albert Wol- 

ter, 18 mėty amžiaus vaiki
nas, apkaltintas už nužudy
mą penkiolikos mėty mergai
tės, Ruth Wheeler, bus nu
žudytas begije 4 dienu, tarp
23 ir 27 d. balandžio, Sing- 
Sing kalėjime ant elektriškos 
kėdės.

Perdaug kalbama apie 
džiovą.

Grįžtant jam iš Sevastopo- | Lynn, Mass, — Draugija, 
liaus užsidegė jo vagonas, kuri už tikslą turi sau pasi- 
Ugnis likos užgesinta ir ku
nigaikštis persėdo į kitą va
goną. Neužilgo užsidegė ir 
tas. Vėliau pasirodė, jog 
visi vagonai aplaistyti smar
kiai degančiais chemiškais

iš
ir

stačius kovoti su džiova 
kreipėsi į vietinius kunigus, 
kad jie pavelytu surengti sa
vo parapijose paskaitas apie 
džiovą, kad žmonės žinotu, 
kaip nuo to baisaus priešo 
apsisaugoti. Sv. Povylo pa-



KELEIVIS.
Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

I

— Ko teip žiuri, vaike?
— Baisiai atsimainęs esi, 

tėve. Nė kiek į gyvą žmogų 
nepanašus.

— Gali būt, vaike, labai 
daug mįslijau per tą laiką, 
kaip su tavim persiskyriau.

— Gal ir man pasakysi a- 
pie ką teip sunkiai mislijai, 
kad net sublogai.

— Tai ką čia pasakosiu, tu 
pats žinai.

— Ar tu mane už burtinin
ką laikai, jeigu manai, kad 
aš tavo mintis galiu žinot?

— Mat, pereitą sykį tu pa
sakei, kad pasaulyj labai 
mažai protingų žmonių yra, 
tai man labai rūpėjo, prie ko
kių tu mane priskaitai. Mis- 
lijau visaip: ir vaikštinėda
mas, ir atsigulęs—nieko ne
supratau. Kaip pažiūriu — 
yra tokių, kur nė tiek neži
no, kiek aš, bet kaip pamis
imu, tai ir aš nieko nežinau. 
Kaip tu, vaike, man aiškini 
ką nors, tai aš, rodos, viską 
suprantu, bet jeigu man rei
kėtų tą patį išaiškint, tai nė | 
pradėt negalėčiau,

— Žinai, tėve, žmonių prie
žodį : jei du zuikiu šausi, tai į 
nė vieno negausi? Jeigu tu i 
apie viską ant syk mislysi,tai į 
500 metų gyvenk, ir tai nie- j 
ko nesuprasi. Kad suprasti 
kokį dalyką, tai reikia ant jo; 
apsistoti ir su atsidavimu ty- j 
rinėti. Kada vieną pažinsi, 
tuomet imk kitą. Tokiu bu-! 
du tu įgysi mokslą. Ir aš teip i 
mokinausi. Mokyklose pap- • 
rastai mokina kelių dalykų, Į 
ant permainos, nes vienas j 
per visą dieną labai nubostų, i 
bet tu nesėdėsi visos dienos i 
prie knygos, tau negali nusi- j. 
bost.

— Na, o kaip tau rodos, 
Maike,ar aš galiu da išmokt?

— Kodėl ne? Juk skaityt 
tu moki. Bet jeigu nemokė
tum, tai ir skaityt gali da iš
mokti. Laiko nesigailėk mo
kytis. Tik vieną sykį gyveni 
pasaulyj—stengkis jį pažinti. 
Jei dienomis laiko neturi, 
mokykis vakarais. Nedamie- 
gok, nedavalgyk, o mokykis, j 
Aš irgi neturėjau liuoso lai
ko, o vienok išmokau. Tu va- balsuot—mokykit du moky- 
rai, būdavo, į bažnyčią, c_
pasislėpęs kur skaitau moks
liškas knygas.

— Už tai tu tokis bedievis 
ir ėsi

— Su dievotumu,tėve, šian
dien pasigirti jau negali. 
Rąžančių atkalbėti kiekvie
nas gali pataikyt, bet tegul 
tas jau palieka davatkoms,; 
kurios nieko naudingesnio j 
atlikti negali. Ir tu. tėve,su- 
laukęs nedėldienio nečiupi- 
nėk jo teip ilgai, geriau mo- j

tuose ir vėl keliauja į vaka- jeigu jus paleisite SLA iš 
rus,—tu tą aiškiai matai, bet 
kaip tas pasidaro, tu nežinai. 
Ir argi tave tas nežinojimas 
nekankina? Tu jauti, kad pu
čia vėjas; kartais jo visai 
nėra, o kartais toks smarkus, 
kad namus nuneša, medžius 
laužo; sykį jis pučia iš vienos 
pusės, kitą iš kitos, bet kaip 
tas pasidaro, nežinai. Pažiū
ri ant pievos, čia žaliuoja žo
lė, tenai auga medžiai, bet 
kaip tas pasidaro ir kam tas 
reikalinga, tu nežinai. Tu 
girdi ant galo varpo gaudimą 
bažnyčioj; jis toli, tu jo nema
tai, bet tu jauti kiekvieną 
jo užgavimą, tu girdi, kaip 
jis dejuoja ir per tavo kūną 
eina šurpuliai, bet ar tu ga
lėtum išaiškint, kokiu budu 
tas balsas pasiekia tavo au
sis {ir kodėl tas ant tavęs da
ro tokį įspūdį? Negali, tėve. 
Ir kur tik tu nemestum savo 
akių, visur prieš tave paslap
tis. 0 tu nenori da mokytis.

— Žmogus, vaike, visų tų1 
paslapčių ir negali suprast, 
nes tai Dievo galybė.

— Matau, kad tu visai 
virsti į atgaleivį, tėve. Lik 
sveikas.

tų jį doros. Jis pataria rašti
ninkams rašyti kuodaugiau- 
siai apie dorą.

„Nėra šviesos“, jis sako, 
„nebus nė doros, o kur nė
ra doros, ten nėra nė duo
nos, o be duonos žmonės 
lieka žvėrįs, plėšikai... 
Dėlto raštininkai turi at- : 
minti, kad jų raštai butų 
ne tamsa žmonėms, bet i 
šviesa... “

Na, kas gali p. A. peikti, 
kad jam užsinorėjo doros, o 
raštininkai kaip tyčia ima ir 
nerašo... Ar ne šelmiai! Ar 
gi tai toks jau sunkus dar
bas parašyti kelių tomų kny
gą apie dorą? (Mažučių kny
gelių p. A. nenori.) Ponui A. 
rodos, kad jeigu kas pabrie- 
žia nuo 12 pusi, apysakutę, 
tai gali parašyti ir tokią kny
gą, kaip K. Markso „Kapi
talas“. Teip, raštininkai kal
ti, kad jie nebando, o rasit 
pas mus Marksų ir Tolstojų 
daug yra, tik jie nepasirodo. 
Toliau jis sako:

„Dora šiądien pas mus 
teip nupuolusi, kad jau jos 
nebežymu. Ir kas ją gali 
atkelti? Ir kaip? Apie tai 
reikia rašyti kuodaugiau- • • C Lšiai...

Čia jau visai kiteip skam
ba. Iš pradžios pasakyta, jog 
musų literatūroj nėra doros 
mokinančių raštų, reiškia 
apie tai niekas da nerašė, o 
toliau jau išeina, kad dora ir 
pas mus yra buvus kitados, 
bet dabar jau ji nupuolus, ją 
reikia pakelti. Tik kažin, ka
da tas „nupuolimas“ įvyko? 
Reikėtų parengti tam tikrą 
apvaikščiojimą.

Mums gi rodos, kad dora 
kila kartu su civilizacija. Jei
gu šiądien pas lietuvius dora 
stovi da žemai, tai tik dėlto, 
kad žemai stovi civilizacija. 
Bet seniau pas mus nebuvo 
da nė tokios civilizacijos, ko
dą yra šiądien; pagal to ga
lima spręsti, kad tuomet ir 
dora buvo menkesnė už šią- 
dieninę. Laikui bėgant ir ki- 
ant civilizacijai laipsniškai 
kila ir dora. Bet iš kur p. A. 
iškasė, kad pas mus dora nu- ■ 
puolusi?

♦

0 katalikai daugiausiai tą 
rudį garbina. Per Velykas 
čia tūlas Limontas tiek prisi
gėrė, kad atsigulęs daugiau 
jau nebeatsikėlė Jis paėjo iš 
Ilonių parapijos ir buvo ve
dęs, bet pačią jau antri me
tai kaip išsiuntė Lietuvon. 
Teip tai eina mus Brightone.

K. Vaikis.

Haverhill, Mass.
Męs, haverhiliečiai, pers

kaitę 13-me „Keleivio“ nu- 
meryj korespondenciją iš 
Schenectady, N. Y. labai nu- 
džiugom dasižinoję, jog mu
sų geradėjas kun. Pėža da 
gyvas tebėr. Męs mislijom, 
jog jį patiko kokia nelaimė, 
kad jis teip ilgai neatvažiuo
ja su musų pinigais statyti 
bažnyčią. Męs manėm, jog 
viskas jau dingo. Parapijo- 
nai, kuriuos kun. Pėža tan
kiai pavaišindavo, o neku- 
riuos, kaip jie patys gyriasi, 
ir automobiliuje pavažinėjęs, 
visuomet mus ramino, kad 
mus vadovas da pargrįž, o 
jeigu nepargrįž, tai visgi 
nors jo kelinės paliks parapi
jai, kurias jis išvažiuodamas 
užmiršo pasiimti. Bet keli
nės kad ir kunigiškos, o baž
nyčios už jas vistiek nepasta- 
tysim.

Brangus draugai, schenec- 
tadiečiai! Neaukaukit jus 
kun. Pėžai pinigų ant bažny
čios statymo, nes męs norim, 
kad jis pastatytų pirma pas 
mus bažnyčią. Jeigu jau bū
tinai norit statyt bažnyčią, 
tai išsirinkit komitetą iš sa
vo tarpo ir pas jį sudekit pi
nigus, nes kitaip jums gali 
palikti tik seni čevėrykai, 
kaip mums paliko senos keli
nės.

Havei kilio parapijonas.

Scranton, Pa.
Kovo 21 d. po ilgai ligai 

mirė Juozas Rugienius, 47 
metų amžiaus. Amerikoj jis 
pragyveno 26 metus; paėjo 
iš Suvalkų red., Vilkaviškio 
pavieto, Šunskų gmino, Be- 
beminkų kaimo. Amžinos at
minties velionis buvo laisvų 
pažiūrų ir populiariškas žmo
gus. Mokslą buvu baigęs dvi 
klesi Mariampolės gimnazi
joj; mėgo skaityti knygas ir 
laikraščius, prigulėjo prie S. 
L. A. ir Joakimo Lelevelio 
Draugystės. Bet po metų li
gos, pagal konstitucijos tie
sas, tapo išbrauktas iš drau
gystės knygų. Bet kadangi 
velionis ilgą laiką minėtoj 
draugystėj raštininkavo, tad 
draugystė visados buvo jam 
prielanki ir da gyvam bū
nant išmokėjo posmertinę! 
Juozas Rugienius paliko pa
čią ir ištekėjusią dukterį di
deliam nubudime! Kaip bu
vo prašęs da gyvas būdamas, 
kad jį palaidotų be jokių ti- 
kėjimiškų ceremonijų ant 
angliškų kapinių Forest Hill, 
teip ir padaryta. Atidavę ve
lioniui paskutinį patarnavi
mą, visi sugrįžom nubudę. 
Tai pirmas tokias laidotuves 
turėjom tarp 
tuvių.

Kovo 20 d. 
nio gelžkebo 
Petrą Danušą, nežinia kokiu 
budu tenai papuolusį. Velio
nis Danušas paėjo iš Kauno 
red., Reseinų pavieto, Vi
duklės parapijos, Vėjukų so
džiaus; Amerikoje gyveno 18 
metų, amžiaus turėjo 40 me
tų; palaidotas ant lietuviškų 
nešventintų kapinių. Velio
nio buvo išmokėta už kapi
nes, bet jo draugai nuėjo pas 
kun. Kurą ir tas vėl atlupo 
$25 už žemę, o pati liko Lie
tuvoje su trimis mažais vai
keliais. Ar išpuola teip pa
daryti ponui prabasčiui, ku-

Eiles prozoje.
Girdi kaip tamsumoj nak

tyje, 
girdi, 
dint, 
Visur 
svietas jau apmiręs, tik aš 
vienas štai galvoju ir sėdžiu 
nemigęs. Niekur nieko ne
girdėti, jokio gyvo balso, tik
tai mano širdis šaukia, ty
kiai ir be garso. Naktis tam
si, visur juoda, nieko nema
tyti, ko širdelė tu vaitoji,pri
verti manyti? Kas tau ken
kia, ko tu nori, kas tau pasi
darė, ko plasnoji ir nemiegi 
kuomet viskas užsidarė? — 
Gal skaudžiais žodeliais savo, 
dabar tave kas užgavo?.. 
Klausaus — girdžiu kaip šir
delė rodos man ir skundžias: 
—Vakar man sakyta buvo, 
ką aš padariau ir, neviskas 
pasakyta, ką aš tad dariau. 
Žodžiai tie kankina mane, ne
turiu ramumo; vis plasnuo- 
siu ir dejuosiu, prispausta 
sunkumo. Sakyti ir nepasa
kyti—aštriau peilio pjana,ai
das tų girdėtų žodžių, gau
dęs nepaliauna. Aš negaliu 
sau atleisti, ką aš padariau, 
rodos nieko pikto, blogo, aš 
nepasakiau...— Tu bereika- 
lo, širdelė, liūsti, nerimauji, 
skundies, plasti ir nemiegi, 
sunkiai eimanauji. Žmogus- 
gamtos juk dalelė, Kuosas, 
lankus kaip nendrelė, užeina 
vėjai audringi, vėl nustoja 
laikai laimingi. Žodžius tar
ti gal kiekvienas, kalbėt ne
gali tik sienos, pasitaiko kad 
užgauna, bet žeidimas vėl 
paliauna. Reikia viskas pa
maišyti, negali būti vienodu
me, nuolat sekti ir manyti, 
kad nebūtų nuobodumo. 
Skaudžius ir malonus žodžius, 
reik vienaip kainuoti ir vi
suomet kritišką atsaką išduo
ti. Tu ne viena gal dejuoji, 
sunkioj kovoj eimanuoji, yra 
dar kita širdelė, ką nemiega 
šią naktelę. Praeis ši tamsi 
naktelė, išauš gražioji diene- ! 
lė; migk, širdelė, neplasnuok, 
saldžius sapnus tik sapnuok.

A. Ž.

i py kantai ir mirčiai. Ji vie
toj palaiminimų mėto pra
keikimus ir išpila pamaz
gų ąsuočius ant galvų žy
dų, protestantų ir visų 
pirmeivių...

„Kleras visuomet ir vi
sur jieškoio sau tiktai nau
dos ir valdžios; jis tarp vi
sokių atsitikimų mokėjo 
pasinaudoti, kad tvirčiau 
pastatyti ir įremti savo 
valdymo pamatą. Jei rei
kėjo, iei buvo regima nau
da, kleras skelbė šoviniz-

i mą, kaipo tėvynės meilę. 
Jei reikėjo, šlaistės ir glau
dės prie darbininkų, 
damas nuošimčius, 
ir mammoną. <___
kleras linksmino pavargė
lius ir elgetas, iškeldamas 
į padanges skriaudas, pur
vyną ir bemokslingumą. 
Bet tankiausiai kleras ėjo 
kart su šio pasaulio galin
giausiais ir didžiūnais“...

Tegul „Keleivio“ skaity-
■ tojai nemano, jog tai žodžiai 
kokio „bedievio“. Ne, tai 
žodžiai kunigo, tiktai kunigo 
protaujančio. Jam rupi ti
kėjimas, bet jis mato, jog 
tas tikėjimas perdaug toli at
siliko nuo gyvenimo ir jau
nuomenė nuo jo šalinas; lie
tuvių inteligentija, galima 
sakyt, jau kaip ir pertraukė 
ryšius su bažnyčia; su žiburiu 
reikia pajieškot, kad atrasti 
tikintį inteligentą. Didžiu
ma musų kunigijos kaltina 
už tai socijalizmą ir koncent
ruoja visas savo pajiegas ko
voti su juo. Bet kun. Šepe
tys rimčiau į tą dalyką žiuri 
ir mato, jog tame nekaltas 
nė socijalizmas, ne kas kitas, 
tik pats tikėjimas. Kaip tik 
žmogus pakilo aukščiau už 
beždžionę, pas jį tuojaus at- 

susi-isirado ir tikėjimas. Laikui

Chicagos. tai aš jum mažiau
siai 1,000 sąnarių atitrauksiu. 
Aš da pasakiau, kad mums ne
rupi iškur bus išrinktas cent
ras, bet kad tik butų geri 
žmonės; mums ne miestas, 
bet SLA. ir tauta turi rūpėti. 
Sumanim buvo V. Čemiauc- 
kas ir J. Žvingilas ir męs tuo
jaus išėjom. Ar tai neagita- 
cija? Aš paskutiniu kartu 
atsiliepiu į visus SLA narius, j 
kad jie įvestų visuotiną bal- j 
savimą. Jeigu jie nori SLA; 
gerovės, tegul patys jį vai-j 
do. Katrie teisingi ir geri' 
žmonės, teisingai tarnauja ■ 
SLA. tai tuos ir visuotinas! 
balsavimas parems.

Dabar sutaisyta SLA kons-! 
titucija, tai ne konstitucija, 
bet tiesiog cariški įstatymai | 
dėl pavaldinių, daugiau nie- j 
ko. Jeigu tokią „konstituciją1* i 
SLA priims, tai SLA gręsia: 
greitas gruvimas; aš pirmas j 
tada jį pamesiu; aš nuo caro! 
ištrukęs noriu liuosai atsi-j 
kvėpti, kam man pačiam dė- Į 
tis tokis jungas, kokį „kon
stitucijos“ dirbėjai rengia? 
Tie įstatai duoda neaprube- j 
žiuotą sauvalę centro valdy- , 
bai: narius apkrauti mokės-p 

F> *1 1 d i • čiais, spenduot ir išbraukt. '
IvClkcl 1C O L, A. Vl= Viršininkai važinėsis už SLA į 

x « | • pinigus ir tik davinės kuo-L
SUOl. DdlSdV įmO. poms įstatymus, o nepaklau- , 

_____  sys kas, išdrįs kas tokią sau- 
Garbi „Kel.“ Redakcija! valę, suk.ntlku°t — tuojau
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I uždarvta visuomenės balsui. Pagal laikraštininkų
Kadangi visuotinojo balsavi- važiavimo nutarimo, pasali-i bėgant jo protas lavinosi ir, 

imo priešai daug vra kalbėję, ^iai laikraščiai neprivalo kiš-,galų—gale, tas pirmutinis ti- 
! nurodydami tik jo blėdingu-i or^^ci^ Ujimas jam pasirodė klai-
mą, tad neiškentęs ir aš da- 
viau atsakymą per „Tėvy
nę“ vienam visuotino balsa- 

jvimo kritikui, bet redakto- 
j rius ilgai jo netalpino, o ant 
j galo duodamas man atsaky- 
j mą uždarė ir skiltįs kalbėt 
■ apie tą klausimą. Aš čionai 
klausiu visų visuotino balsa
vimo priešų, ar bus kas blo- 

j go, jei žmonės žinos apie sa- 
vo draugijos reikalus? Juk 
jie patys sudeda tenai turtą, 

Į tai kodėl turi būt nuo jų sle
piama? Visos prispaustos 
tautos stengiasi išsiliuosuot 
ir turėt savyvaldą, o mus 
tautos vadai per amžius nori 
laikyt savo brolius pavaldi
niais. Jeigu mus visuomenė 
ir nemokėtų naudotis visuo
tinu balsavimu, tai vadovai 
ją turi išmokyt. O dabar vi
suomenė nori, bet vadovai 
neleidžia. Negalima su vie
nu mėnesiu išmokyt žmonės

keik- 
eius, žydus 
Jei reikėjo,

<4

kalus, kurios turi savo orga- j dingas; jis ji pametė ir pra- 
nus. Bet jeigu strapsnis palie- i dėjo garbinti kitokius dievus, 
čia visuomenės reikalus, jei- j Bet atėjo nauji žmonės, išty- 
gu po jo pasirašo autorius, 
o organo redaktorius ji atmes 
tai tuomet gali jau kiekvie
nas laikraštis patalpinti. Su- 
lyg to laikraštininku nutari
mo, šitas straipsnis irgi ne
turėtu tilpti „Keleivyje“,nes 
jis paliečia reikalus Susivie
nijimo, kuris turi savo orga
ną. Kad neperžengti laikraš
tininku nutarimo, gavę šitą 
straipsnį pasiuntėm ,,Tėvy
nei“. bet pastaroji mums jį j 
sugrąžino, paaiškindama, jog į 
artinanties seimui turi labai; 
daug raštų ir negali visko su- į 
talpint. Red.

LAIKRAŠČIU 
PERŽVALGA.

tartum kas tai brazda; 
kas ten, vos tik gir- 
rodos sapnas šnabžda, 
tyku, tartum grabe,

0 aš kit trįs — ir ji išmoks. Juk 
j kiekvieno daigto žmogus tu
ri mokytis, o jus norit, kad 
nesimokynę išmoktų balsuo
ti !' Visuotinas balsavimas 
baisus gali būt tik kapitalis- 

j tams,žmonių išnaudotojams, 
bet darbininkams jis geriau- 
sis ginklas prieš skriaudėjus, 
todėl ir turim jo mokytis. 
Sakoma, kad visuotinas bal
savimas tik agitacijai duoda 
vietą. Stebėtina, kodėl teip 
bijoma agitacijos? Agitacija 

kykiš, o mokslas palengvins I paprastai vedama tik prieš 
tau gyvenimą nors ant senat- Į tą, kas visuomenei yra ne
ves. geistinu. Kodėl tad jus, gar-

— Aš žinau, vaike, kad bus SLA viršininkai, bijot 
mokslas yra geras daiktas, Į tos agitacijos? Jeigu jus tei- 
vienok bedieviu likti aš neno
riu, o ypač dabar jau ant se
natvės. Ligšiol gyvenau do
rai, tai dabar ištvirkti jau 
baisu... .0 pagalios, ką man 
tas mokslas gali duoti? Pro
fesorium aš jau vistiek ne
busiu ...

— Ar gi tau nesunku, tė
ve, kada tu žiuri į pasaulį ir 
nesupranti jo? Tu matai ry
tuose tekančią saulę, o vaka
ruose ją nusileidžiant: ant 
rytojaus ji vėl pasirodo ry-

Į singai elgsitės, tai galit būt 
i užtikrinti, kad prieš jus nie
kas priešingos agitacijos ne- j 
varys. Jus patys norit agi
tuot, o žmonėms nevalia. 
Prieš 21-mą seimą Chicagoje, 
neesant visuotino balsavimo, 
buvo varoma plati agitacija 
(ir man teko būt ant vieno 
tokio seimuko drugstory‘je) 
prie gėrimų, kad 22-ro sei
mo nepaleisti iš Chicagos ir 
kad visa centro aldyba bu
tų išrinkta iš Chicagiečių. 
Viena ypata pasakė, kad:

„Lietuvos Žiniose“ eina 
diskusijos apie tikėjimą. No. 
22. kun. J. Šepetys straips- 
nyj „Ne pas jus išganimas“ 
tarp kito ko sako:

„Dabar pažiūrėkime, kas 
yra katalikybė ir jos skel
bėjai?. .. Dabartinė kata
likybė įsikunyjo klere (ku
nigijoj). Seniai jau praė-; 
jo tie laikai, kuomet visi 
žmonės buvo bažnyčia. Da
bar bažnyčia — tai kleras. 
Kur kleras, ten Kristus; 
kur vyskupas, ten išgany
mas; Kur popiežius, ten ne
klystanti tiesa. Kas kuni
giją užgaus — tas užgauna 
ir šmeižia tikėjimą. Kuni
gas stovi ant parapijos; jis 
ne tarnas jos, bet ponas; i 
jis valdo žmones; jis žmo-j 
nių teisėjas. Kunigą valdo i 
vyskupas, vyskupą — po- 1 
piežius. Kaip matome, tai 
vergų valdymas vergais, j 
„Katalikybė pametė Kris-- 
taus pamatus (artimo mei-1 
lę), sustojo ant vietos ir 
suakmenėjo; o kadangi šis 
pasaulis paslinko tolyn, 
pirmyn, ji užsiliko užpaka
lyje tolyn - žengimo ir ta
po neprieinama naujo gy
venimo reikalavimams.

,, Katalikybė neskelbia 
ramybės ir broliškos mei
lės, bet gieda ozanną nea-

: rė tų dievų ypatybę, pasiro- 
j dė, jog tai paprasti daiktai
— ir tas antras tikėjtmas 

| teipgi sugriuvo. Žmonės pra- 
j dėjo garbint tuomet tokius 
dalykus, kokių da negalėjo 

' suprasti, kokių paslaptis- 
i jiems rodėsi dievyste. Miru- 
! šių tikėjimų galima priskai- 
: tyti labai daug, bet ne tame 
Į svarba, kad jų daug, o tame. 
; — kad kiekvienas jų buvo 
l geras ir kiekvienas atgyveno 
savo amžių ir mirė. Katali
kų tikėjimas savo laiku buvo 

: vienas iš tobuliausių, bet ir 
jis jau pražilo... Ir laikas. 

Į Beveik du tūkstančiai metų, 
kaip jis gimė; gyvenimas jau 
toli, toli nuo tų laikų nužen
gė pirmyn, o jis vis da ant 
vietos. Kunigija, vietoj eiti 
su gyvenimu pirmyn ir neš
tis kartu tikėjimą, bando pri
rišti prie jo visą progresą 
ir sėdėti ant vietos. Kun. 
Šepetys aiškiai tą viską ma
to ir sako:

„Jus gerai suprantat, 
kad jei XVI amžiuje nuo 
vieno tiktai perskaitymo 
biblijos atpuolė nuo katali
kų bažnyčios trečia dalis 
jos išpažintojų, tai šiądien 
gali būt da blogiau. Dėlto 
iš visų jiegų jus užginat vi
sokį tyrinėiimą tikėjimo 
dalykuose, dėlto jums rei
kalingi indeksai. Bet man 
regis, kad kariaudami su 
protu, tyrinėjimo laisve ir 
žmogaus mincia, jus patįs 
rengiate sau maistą, patįs 
sujudinat savo trobos apa- 
cią. • •

..Taigi man regis, kad 
kiekvienas neiškreiptos są
žinės ir sveiko proto žmo
gus, kiekvienas ne refor
matų kunigužis, kurs tebe
kovoja senais surūdijusiais 
ginklais, pasakytų sau: Jei 
trobos apačia įuda, baiso
ku gyventi tokioj troboj, 
kad nesugriūtų ‘ ir rūpin
tųsi ją pertaisyt. . “

* • *
„Rygos garse“ (No. 20) 

tūlas p. A. eimanuoja, kad 
musų literatūroj visai nėra 
tokių raštų, kurie pamokin-

*
*

Liet.“ (No. 15) KORESPONDENCIJOS„Vienybė 
praneša, jog Brooklyno lietu
viai galutinai jau nutarė ap
vaikščioti Žalgirio mūšį, kur 
1410 metuose, liepos 15 d., 
lietuviai su lenkais ir rusais 
sumušė kryžeivius ir galuti
nai panaikino jų zokoną. 
Nuo to laiko šiemet sukanka j a. Vozgirdas, F. Daujo-

Charlestown, Mass.
Vardai aukavusiu draugu 

ant Varpulenu bažnyčios, 
Lietuvoj:

K. Barauskis $5.50; po 
$5.00 aukavo šitie: A. Luk-

oOO metų, todėl lietuviai ir Į tas, L. Sidlauskis, A. Kove-
■ | ra, F. Daujotas, K. Dauiotas, 
|S. Daujotas. O. Rudzinskie- 
nė ir J. Vailkus; A. Aleksan
dra vičia $3.25c.; po $2.00 A. 
Pratasas ir T. Aitulaitė; po 

j $1.00: J. Tomelis, T. Mila- 
šauskaitė, J. Aitutis, O. Vai- 

ičiunienė-Gricaitė, Z. Gricai- 
tė, J. Petraica, F. Ambro- 

l zaitis, L. Zinkaičiutė, J. Nor
vilas, O. Skipinaičiutė, A. 

' Mankauskis, O. Ravolaitė, J. 
j J. Kukanauza, S. Kirilaus- 
kaitė, O. Kitienė, J. Jesins- 

| kis, S. Pocevičia, J. Jurevi- 
! čia ir A. Balčiūnas;, šitie au
kavo po 50 c.: A. Strazdaus- 
kis. S. Plekavičia, J. Rimu- 
tis, L. Puzanas, A. Šilalis, 
P. Vaitkus, O. Vaitkienė, O 
Kitaitė, B. Kitaitė, A. Sto- 
puras, Z. Malienė, J. Matas 
ir P. Skirienė; po 25 c. au
kavo: F. Mankaičiutė, M. 
Daukšienė ir M. Vasiliaus
kaitė. Viso labo $89.00- Pi
nigai pasiųsti per,,Keleivio’’

lenkai, paminėjimui to atsi
tikimo, rengiasi daryti ap- 
vaikščiojimus. Lenkai labai 
nori, kad apvaikščioti išvien 
su lietuviais ir nuolatos kvie
čia prie jų prisidėti. Kaip 
kur jau lietuviai ir sutiko ant 
to, bet brooklyniečiai nutarė 
apvaikščioti vieni. Štai ką j 
apie tai rašo „V. L“:

,,Pirmas draugysčių de
legatų susirinkimas įvyko 
19 d. gruodžio 1909, Kur 
pribuvo arti nuo 2o drau- į 
gysčin delegatai. Teipgi 
pribuvo ar šeši lietuviški j 
Kunigai... ir trįs delega- Į 
tai nuo lenkų konferenci
jos .

,,.. - Nutarta: apvaikš
čioti 500 metų sukaktuves 
kovos ties Žalgiriu. Toliau 
nutarta su lenkais nesusi- 
dėt, bet apvaikščiot vie
niems lietuviams. Lenkų 
delegatai tuomi neužgane- 1 
dinti, prasišalino...

,, Antra konferencija bu
vo laikyta 28 sausio, 1910...
Nutarimai: Gatvėmis su, .... „ . ...
paroda nevaikščiot. kadan-Į ^akciją ^Varcianų k^e^°nui 
gi butų vien tik dideli iš- 
kaščiaiir tuščias pasigyri
mas svetimtaučių akyse, 
kad proseniai buvę galingi 
o męs šiądien bespėkiai, 
išblaškyti po visą pasaulį. 
To vieton sumanyta su
rengti prakalbas ir užkvies
ti gerus kalbėtojus, kurie 
daugiau naudos suteiks
1
čiojimas gatvėmis... -

Scrantono Be

ant elektriki- 
rado negyvą

Juozapui Leikui.
A. lAikįas ir A. Vozgirdas.

Brighton, Mass.
Čionaitiniai lietuviai neap

sakomai įsileidę gerti. Kadai." rv /""’i ’/Tateina kokia šventė, tai kiek-1™. šventą auku^ atsis- 
vienas rūpinas, kad užtekti-skelbla.1mvell« f
nai paimti alaus. Kas dau-l leP?a ^ilokamnyt; ant

musų dvasiai, negu vaikš- giau nusiperka alaus, tas
skaitosi jau aukštesniu vyru.

turty* Petras Danušas hu
(Tąsa ant 3 puslapio). X



KELEIVIS.

Šmėklos. '
---------o----------

Aš mąstau. Mąstau apie savo artimus 
draugus, pažįstamus. Mąstau apie tą ši
rdį žavejantį vakarą, mąstau apie tą gro
žybę gamtos... Mąstau apie tą tyrą van
denėlį, kuris teip retai čiurkšlena po ma
no kojy. Aš sėdžiu ant upės kranto ir 
mąstau..-

Štai prieš mane atsistojo senas žilas 
senelis.

— Ko sėdi čia vienas, atsiskyręs nuo 
to virdulio gyvenimo? Ar tau nubodo jo 
linksmybės, ar jau tau nubodo jo grožy
bės?—Užklausė jis manęs.

— Teip, nubodo—atsakiau aš.
— Nu-bo-do! — pasityčiodamas tarė 

jis,—nubodo. Turint tokias puikias pasi
linksminimo vietas, turint koncertus, teat
rus, turint tokias galybes aukso, turint 
fabrikas užverstas įvairiomis puikybėmis 
ir tau tas viskas nubodo!

— Bet tas viskas ne dėl manęs.
— Ne dėl tavęs! Tai kam tu išsirinkai 

sau valdonus, kam tu apsistatei armija lu
piku, činauniky, kam tu laikai tas bude
liu armijas, kam statai tuos kalėjimus, 
kur tave patį kankina? Kam tu remi kar
tuvės? Tu tą pats viską darai ir tau nu
bodo. Užmiršk viską, eik su manim, aš 
tau pakelsiu uždangą ir tu išvysi kitą pa
saulį, kitą gyvenimą. — Gyvenimą meilės, 
gyvenimą šviesos! Tu viską ištyręs, vėl 
atgysi, paskui galėsi būt pranešėju. Eik 
su manim!

— Negaliu.
— Dėlko?
— Aš vergas šio gyvenimo.
— Tu vergas šio gyvenimo,—atkarto

jo senis mano žodžius ir išnyko.
— Aš mąstau. Mano akyse pasirodo 

jauna pana. Ant galvos liauru vainikas, 
kuriame spinkso įvairiomis varsomis žvaigž 
dutė. Drapanos visos žiba melsva spalva. 
Gelsvi pi aukai, ižsisklaistę į visas puses jai 
darė labai dailią išveizdą. Mėlynos akys 
linksmai kaktoj mirgėjo. Rankose turėjo 
kankles, kurios skambėjo stebėtinai ma
loniu balsu.

— Ko atsiskyręs nuo visu, ko teip liū
di?—užklausė ji.

— Man liūdna, kad nerandu vietos pa
silinksminimui,—kad liūdi prispausta žmo
nija, - atsakiau aš.

— Užmiršk tą alkaną gaują žmonijos, 
užmiršk jos vargus, užmiršk tą visada vai
tojančią liaudį, užmiršk tą visą raugą gy
venimo, užmiršk pats save. Buk aukščiau 
visu skausmu,aukščiau kentėjimu. Pamy
lėk mane ir lėk sumanim. Lėk į tą berybę 
erdvę, dainuok apie mane, girk mane! 
Eikš pas mane!

— Negaliu.
— Dėlko?
— Perdaug didelę žaizdą padarė ji 

mano krūtinėj, perdaug artimi man jos 
kentėjimai...

— Tu svajotojas!—pratarė ji ir išny
ko.

Aš mąstau. Mano akyse ir vėl pasiro
do jauna pana raudonuose rūbuose. Kai
rėj rankoj ji laiko raudoną vėliavą, o deši
nėj blizgantį kardą.

— Vienuoli! ko toks užsimąstęs? Ko 
ilgiesi?—užklausė ji.

— Man ilgu, kad nerandu vietos nu
siraminimui,—atsakiau aš.

— Tau ilgu! Daug jus tokiu vienuo
liu išsisklaistę visame pasaulyj. Nuo jus, 
tarytum visas pasaulis užklotas tinklu ai
manavimo, tinklu liūdnumo. Jungkit spė
kas, griaukit sieną, per kurią negalit įeit 
į gyvenimą. Griaukit tą sieną, kuri kan
kina jus. Pamylėk mane ir eik su manim, 
eik į tą plačią minią žmonijos, skelbk žo
dį meilės, brolybės ir lygybės. Stok narsiai 
į kovą, kovok lig mirties. Atsivers tada 
prieš tavo akis kitas gyvenimas, gyve
nimas pilnas smagumu, gyvenimas mei
lės, gyvenimas, kur nebus kovos, ten bro
lybė viešpataus... Eik su manim, pamy
lėk mane.

— Aš myliu tave, bet negaliu eit.
— Dėlko?
— Man rytojus rupi!
— Kaip tai?

„ — Aš neturiu dirvos po kojų.
— Tu neturi dirvos po kojų?—gailes

tingu balsu pratarė šmėkla ir išnyko.
Aš mąstau. Prieš mano akis stojo 

šmėkla. Ji mažai buvo panaši ant žmo
gaus. Sudžiuvus, jos kaulai barškėjo ap
temti skūra. Rankoj turėjo surūdijusį, su
linkusį kardą. Atkišo ji man ir tarė:

— Imk!
— Tik tokį?
— Tokį..
Išnyko šmėkla, o ausyse ilgai skam

bėjo „tokį“...
Jonas Beširdis.

Mirštantis gladijatorius.
--------o----------

Linksminas,puotaujo ištvirkus Roma... 
Aplodismentais plati skamba arena,— 
O jis, su perskriosta krutinę, bežado 
Kraujuotam guli purvyne... .Veltui da 

[bando 
Melst pasigailėjimo jo žvilgis tamsus: 
Laikinis valdonas, jo sėbras senatorius, 
Vainikuoja garbe nu veikimą ir gieda... 
Kas piktai miniai nuveikti gladijato- 

[rius? 
Jis nekenčiami, užmiršti... .apšvilp- 

[tas aktorius, 
Ir kraujas jo teka—baigias paskutinės 
Jau jo skaudaus gyvenimo valandėlės... 
Bet staiga pražibo jo dvasioj spindulys 
Brangaus jam atminimo... Prieš jį štai 

[vilnys 
Ūžia Dunojuj ir žydi jo gimtinė— 
Laisvas gyvenimo kraštas—jo tėvynė... 
Jis mato namelį, sav4 mielą šeimyną, 
Paliktą skriaudimui nedoru kaimynu... 
Mato žaidžiant vaikus—numylėtus Vai

tkus ....
Seną tėvą, ištiesus4 silpstančias rankas, 
Šaukiant prie savęs atspirtį seny dieny... 
Visi jo lauk4 su nauda,garbės vainiku.. • 
Bet veltui: jau gęsta žvilgis paskuti- 

| nis....
Apverktins verg4s! krito, kaip žvėris gi- 

[rinis, 
Bejausmės minios žaislu trumpos valan

dos .... 
—,,Sudiev, ištvirkus Roma, — sudiev, 

P. P—la. [gimtinė šalis!..

Sonetas.
Kad tai aš bučiau poetu!
Tad melsčiau, o mūza garbinga! 
įkvėpki gabumą man tu
Eiles rašyti stebuklingas...

O mūza! duok raktą lyros, 
Apšviesk tu man kelią spinduliais, 
Kad sutrintos širdies tyros
Iškiltu skausmai balsais skardžiais...

Ir juos tik tas suprast galės,
Kam laimė šviesiai nežibėjo,
Kurio širdyj4 vien audros klestėjo... 

Tik tas širdį pažint mokės, 
Kam laimės žvaigždelė nešvietė 
Ir niekad jos spinduliu nejautė.

P. Posmyla.

Dainos sidabrines.
Dainos sidabrinės. 
Iš jaunos krutinės 
Nesiliaukit kilę, 
I tėvynę skrieję, 
Ten, kur aš užaugau, 
Kur dainuot išmokau. 
Dainos lengvaspamės— 
Mintis ir svajonės 
Mano numylėtos, 
Kas diena dainuotos, 
Skryskit į tą šalį, 
Kur daina daug gali. 
Dainos giliai liūdnos, 
Dainos labai linksmos, 
Lėkit, kur klevelį, 
Baltąjį berželį 
Saulė glamonėja, 
Leidžianties bučiuoja. 
Dainos skausme gimę, 
Liudint užsimezgę, 
Lėkit kur mergelės 
Skaisčios, kaip dienelės 
Vakarais dainuoja, 
Bernelius vilioja.

Alf. Liaury7.a.

Myliu aš mus kaimą.
Ar tyli dar auštant kaimai Lietuvos, 
Ar vakarop dainos ten skamba, 
Kaip saulėtą rytą ankstyvos dienos, 
Kaip tamsoje spindinčią aušrą 

Myliu aš mus kaimą.
Ar linksmos pavasario dienos ateina 
Ir žmonės į lauką išeina,
Ar vasaros metui užstojus aplink 
Mus pievose žolės pakvimpa— 

Myliu aš mus kaimą.
Čionai ir pažinti man teko akis, 
Kurios ir dabar tebežiba...
Ar siaučia už lango audrota naktis, 
Ar pusto pašėlusiai žiema—

Myliu aš mys kaimą.
Alf. Liauryza.

IŠ LIETUVOS
(Tasa nuo antro pusi.)

Marytė: — Mam, užtrauk tą langą 
nuo kiemo, aš negaliu teip maudytis.

Mama: — / v . *
ko daugiau nėra.

Marytė! — Mam, tai nors tą gaidį iš
varyk ištenai...

Pilviškiai. (Mariam, pav.) 
Buvo krata pas Oną Liudvi- 
navičiutę. Jieškojo daug-ko, 
sunku ir surašyti. Klausinė
jo apie kokią draugiją „lie
tuvišką44, ar turi ryšius su 
Aleksa ir tt. Krėtė žandaras 
Kislinskis iš Mariampolės. 
Paėmė apie 50 laiškų ir kny
gelę su skolininku užrašais 
(ji siuvėja). Girdėjau, buvo 
kratos ir Kapsuose J-s.

Paminklas. D-ras Stau
gaitis per,,Liet. Žinias44 ir 
„Viltį4* atsišaukia į visuome
nę, kad siųstu aukas įtaisy
mui paminklo Edmundui Ste
ponaičiui. Aukas prašo sius
ti per laikraščiu redakcijas, o 
Šakiu (Suv. gub.) apielinkės 
gyventojai gali dėti aukas 
stačiai pas d-rą Staugaitį.

Negalima. Vilniaus aps
kričio vyriausios pačtu val
dybos viršininkas prašo mus 
pranešti, kad, pagal pačtų į- 
statu, atvirukės, ant kuriu 
išreikšta koks nors popieri
nis pinigas (trirublė-, pen- 
kerublė ir kt.), yra už
drausta siuntinėti pačta. 
Teip-pat uždrausta siuntinė
ti pačta atvirukės su blizgan
čiais (sutrinto stiklo, sumai
šyto su „sliuda44) paveikslė
liais. Tokiu atvirukiu dabar 
pačta visai nebesiuntinės, o 
naikins.

Teismas. Varšavos teis
mo Rūmai kovo 9 ir 10 d. s. 
sk. peržiurėjo „pabėgimo iš 
Suvalkų ligonbučio44(V. Mic
kevičiaus ir kt.) apeliacijos 
skundą. Apeliacijos skundas 
buvo paduotas apgynėju ir 
buvo dar uždėtas protestas 
prokuroro. Suvalkų apskri
čio teisme lapkr. 9, 10 ir 11 
d. iš 23 kaltinamųjų buvo 13 
visai išteisinti ir tuoj paleis
ti, o kitiems — teko nuo 3 
mėn. kalėjimo ligi 8 met. 
katorgos. Dabar gi visi 
—ir pirmiau išteisinti — nu
teista nuo 6 ligi 10 metu ka
torgos. Žada būti kasacija 
(Senatan).
Naša Rodina. „Liet. Žin.4* 
praneša, kad „Naša Rodina41 
leidėjai jau suimti ir atsako
mybėn patraukti. Jie varė 
tokį gešeftą: skelbdavosi 
laikraščiose (ir lietuviškose), 
kad leisią įvairius laikraščius 
su daugybe priedu visai pi
giai. Tokiuo budu tik 1908 
m. iš žmonių jie išviliojo apie 
20 tūkstančiu rubliu, o 1909 
m. dar daugiau. Kai-kurie 
ir lietuviai tenai sudėjo savo 
pinigėliu- Peterburgo polici
ja tik dabar susigriebė ir su
ėmė Koroliakovą ir Rutkovs- 
kį, kurie tokias baikas vari
nėjo.

Pilviškiai. (Suv. gub.) Ne
toliese nuo Pilviškių yra kai
mas Stugučiai. Jisai nebūtu 
įdomus musu skaitytojams, 
bet dėlto jo jaunimas įdo
mus. Kuone kas sąvaitė te
nai būna lioterijos. Išlošėjas 
ir leidėjas stato nuo savęs po 
kelias bačkutes ir po lošimui 
jau, bešokdami, išgeria jas. 
Žinoma, tuoj atsiranda gir
tu ir tada visas pragaras. 
Pačiu Pilviškių jaunuomenė 
neatsilikus nuo Stugučių. 
Šieji pastarieji, tai nuo kai
miečiu ima fundušus, už ką 
turi apmušti kokį-nors žmo
gų, vaikiną ar net merginą. 
GiMėjau, kad net yra iš 
miesčioniu susitvėrusi tam 
tyčia kokia tai draugijėlė,ku
ri pagal taksą,užu buteliuką, 
tik ir užsiima žmonių muši
mu.* Nežinia, ar ta draagije- 
lė registruota kur...

J. S.
Sedoj. (Telšių pav.) kovo 

4 d. kilo gaisras. Šitas gais
ras nuo Nauju Metu jau ket
virtas. Kalbia, kad padegiku 
darbas. Vienas jau suimtas, 
kuris prisipažino, padeginė-

vo teisingas žmogus, niekam 
neliko skolingas. Amerikoj 
gyvendamasjvisą savo laiką 
dirbo anglies kasyklose.

Ilsėkitės viengenčiai šitoj 
svetimoj Amerikos žemelėj!

Bačių Juozas.

Cambridge, Mass.
Iš vietiniu Lietuviu gyve

nimo šiuom tarpu jokiu svar
besniu nuotikiu neatsitiko. 
3-čio Balandžio sulošta trijų 
veikmių komedija „Amerika 
Pirtyj44. Statė vietiniė para
pija. Publikos susirinko į 200 
suviršium. ,, Aktoriai4 * savo 
roles, išskyrus Vincą, sulošė 
teip prastai, kad jau pras
čiau ir negalima buvo. Geis
tina butu, kad antru kartu 
prasilavintu kiek geriau, o 
jeigu ne, tai kad ir visai ant 
scenos nepasirodytu, nes su 
tokiais perstatymais netik 
kad publikos neužganedinam, 
bet visai ją nuo dailos atgra- 
sinam. Našles Vaikas.

Nauji Raštai.
Politiškoji e k o - 
omija, kas ji yran

ir ko mokina. Pagal 
D-rą J. B. Marchlewskį ir 
kitus sutaisė ir išleido V. K. 
Račkauckas. Popiera gera, 
spauda graži, kalba lengva, 
turinis gana turtingas.

Valstijairmokes- 
č i a i. Parašė Juodkalnie- 
tis. Išleido „Lietuvos Ūki
ninkas44. Knygutės turinis 
labai įdomus.

Susimildamas. — 
Vaizdelis parašytas J. Gu- 
rauskio, išleistas „Lietuvos 
Žinių44, Vilniuje.

„Žmonių knygy- 
n o" No. 4 esąs jau paimtas 
į darbą. Toj knygutėj redak
cija buvo ketinus leisti „Te
atrą44, bet paskutiniu laiku 
sumaniusi išleisti Jono Ma- 
čio-Kekšto eiles—pilną turi
nį—su poeto paveikslu. Tai 
busianti nemaža knyga ir 
gražiai apdirbta; prekiuo- 
sianti 50 c. ,.Žmonių knygy
nas“ prižada išleisti 12 kny
gučių per metus; prenume
rata metams kaštuoja $1.00. 
Adresas šitoks:

Baltrušaitis Bros., 
2304 Fifth avė., 

Pittsburg, Pa.

Leidėjams Žinotina.
Esu parašęs brošiūrą, var

du „Teatras; jo istorija ir 
vertybė44, kuri turėjo išeit 
kaipo „Žmonių Knygyno44 
No. 4, bet leidimą jos atidė
jome (į No. 4 dedame Mačio 
eilių rinkinį) dėl šios priežas
ties: Sumaniau, mat, gale 
to veikalo pridėt visu esan
čiu mus literatūroj teatrali
niu veikalų surašą, su trum
pais ir kiek galint, pilnais 
paaiškinimais, naudingais te
atrų rengėjams, režisieriams. 
Neturėdamas visu veikalų po 
ranka, kreipiuos į jus, leidė
jai, ar neprisiustumėte po 1 
ekz. minėtu veikalu- Bučia 
dėkingas, jei kas su veikalu 
prisiųstų ir jo paaiškinimą; 
tat man sutaupytu šiek-tiek 
laiko, nes užtektu tik perž
velgti, nereikėtu ištisai visą 
skaityt.

Juozas Baltrušaitis, 
2400 Fifth avė., 

Pittsburg, Pa.

Ar vištaibiiai’ Kieme nie- F® dėlt0- kad neturėjęs dar- Ar vistu bijai. Kieme me- g Ztnonės jbaugintijkai.ku.
rie danginasi į sodžius.

M. S. ir Albrius.

DRAUGYSTE
Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtoju No. 1. 

Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. .1. Bierzynskis, 
4600 S. Paulina st.

Vice-proz. A. A. Poszka, 
4603 So. llarmitage avė.

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

Turtų sekr. Lionginas Jaugilis. 
4006S. Paulina si.

Kasierius F. .Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo draugo Jono Graibaus, 

paeina iš Kauno gub.. ^Vilkmergės pav., 
Skapiškio parapijos, Bajorų kaimo, trįs 
metai kaip Amerikoj, girdėjau, kad gy
vena Elizabeth Port, N. Y. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinią šiuo adre
su:

Vladislovas Dubendris,
P. O. Rumford. Maine.

Paješkau savo brolio Antano Žalio pa
eina iš Lietuves Kauno gub., Ukmergės 
pavieto. Viešintų parapijos, Balčiuniškių 
palivarko, treti metai kaip Amerikoj. 
Pirmiau gyveno Kast St. Louis, o dabar 
nežinau. Jeigu kas apie jį žino arba jis 
pats teiksitės duot i žinią šiuo adresu:

Mr. Kezimieras Žalys.
65 Greenpoint avė., Blissville L. Y. Sity 

New York.

Pajieškau savo trijų draugų Igno Žu- 
kaucko ir Aleksandros ir Liudviko Va- 
lešionių; visi paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pavieto, Joniškėliu miestelio 
Meldžiu kreiptis ant šito antrašo:

A Valeika,
053 Main st,. Cambridgeport. Mass

Apsisaugok it ir praneškit ant ž.emiau 
paduoto antrašo, jeigu kur atvažiuotų 
jaunas, nedidelio ūgio vaikinas. Juozas 
Mockevičia, kuris apie Bostoną daugu
mą prigavo, skolindamas pinigus ir gas- 
padinėms nemokėdamas už pragyvenimą 
(burdą) ir ant galo, pavogęs vieno vaiki
no laikrodėlį, prasišalino iš šios apielin- 
kės.

J. P. Raulinaitis,
2S W. Broadway. So. Boston. Mass.

Pajieškau savo draugo Konstantino 
Kučinsko. paeina iš Kauno gub., Ežere 
nų pavieto, Panemunio parapijos. Ste. 
nionių sodžiaus. Jau metai kaip Ame
rikoj: pirmiau gyveno Bridgeport, o pa. 
skui išvažiavo į Lavrence. Dabar, gir
dėjau. esąs Chicagoj. Turiu pas jį svar
bų reikalą. Jis pats ar kas kitas malo
nės duoti žinią šiuo adresu:

Juozapas Grigas.
Black Rock Bridgeport. Conn.

Pajieškau savo kaimynų Kazimiero 
Gudo Kauno gub.. Kupiškio parapijos, 
Kausanų sodžiaus ir Povilo Silaikio Kau
no gub , Skapiškio parapijos. Abonių so
džiaus ir Juzapo Du m šos. Kauno gub., 
Panevėžio pavieto. Šeduvos parapijos, 
Pakalniškių sodžiai s. Kas apie juos ži
no arba jie patys teiksitės alsUaukti ant 
šio adriso.

A. Gudelis.
S3 Wawerly st., Brighton. Mass

Pajieškau savo draugo. Antano Jara- 
mino. paeina iš Kauno gub . Šiaulių pa
vieto. Papilės parapijos. Šiliškių sodos. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
ant šio adreso:

Juozapas Smilgis.
10 Swiftst,_ Lowell. Mass.

Pajieškau sovo kaimyno Mikolo Pavi- 
laikos, paeina iš Kauno gub., Telšių pa
vieto, Garzdų parapijos S. M. M. apie 
18 metų yra Amerikoj. Jis pats ar kas 
apie jį žino praneškit šiuo adresu:

M r. Antanas Vilkas,
26 E. 21-th st., Bayonne City, N. J.

Pajieškau draugo Jokūbo Zenevičiaus 
ir draugės Onos Pigagiutės. Pirmas 7 
metai kaip Amerikoj ir gyvena, girdė
jau, Chicago. III. Jisai paeina iš Vil
niaus gub.. Trakų pavieto. Žežmarių pa
rapijos ir valščiaus, kaimo Žiodeikiškių. 
Turiu pas jį labai svarbų reikalą. Antra 
10 balandžio išvažiavo iš mus ant vienos 
dienos; ji turėjo važiuoti į North Way- 
mounth, Mass., bet dabar nieko apie ją 
nežinom. Jie patys, ar kas kitas teik
sitės duoti žinią ant šio adreso:

M. Gruzinskas,
33 Sawtell avė., Montello, Mass.

Pajieškau savo pusserės Rozalijos 
Brazdulaitės, paeina iš Kauno gub..Šiau
lių pavieto. Kuršėnų volosties. Raudo
nių miestelio; trįsmetai atgal gyveno Le- 
wiston, Me., o dabar nežinau kur. Tu
riu pas ją labai svarbų reikalą. Kas apie 
ja žino meldžiu pranešti šiuo adresu:

Jurgis Žilinskis,
i0 Congress st., Rumford, Me.

Pajieškau savo brolio Telesforo Ostrovv- 
skio paeina iš Kauno gnb , Šiaulių pa
vieto, Kuršėnų valščiaus. Užlaukių kai
mo. Jis pats ar kas apie jį žino, meldžiu 
pranešti šiuo antrašu:

Kaz. Ostrowsky
197 Ames st., Montello, Mass.

Apgarsinimai.
FERAI! FERAI!

New Britain, Conn. ausivienyję šešios 
lietuviškos draugystės rengia fėrus,kurie 
prasidės 2 d. Gegužės (May) ir trauksis 
iki 9 d. Gegužės. Fėrai bus ant Turner 
svetainės, prie Arch gatvės. Visus lie
tuvius ir lietuvaites, vietinius ir aplinki
nių miestų, kaip tai: Hartford, Meri- 
den, Bristol užkviečiame atsilankyti ant 
viršminėtų fėrų. Kiekvieną vakarų bus 
muzika, šokiai ir kitoki pasilinksmini
mai. Svetainė bus atidaryta nuo 7 vai. 
vakare iki 12 nakties.

Vyrams, moterims ir pavieniams vai
kams įžanga 10c.

Su pagarba S. D. KOMITETAS.

ANT PARDAVIMO
Lietuviška mėsos krautuvė, lietuviais 

ir lenkais apgyVentoj vietoj. Miestelis 
nedidelis, bet lietuvių yra nemažai, o 
kitos mėsos krautuvės čia nėra; labai 
gera vieta dėl prasigy veninio. Mėsa at
veža iš Flašino ir New Yorko. Aš išva
žiuoju į Lietuvą. Kas norės dasižinoti 
arčiau, kreipkitės per laišką šiuomi ad 

-esu: PAUL SAPIEGA*
Bo.\ 403, Great Neck, N. Y.

--------- Ant pardavimo---------

Gražus medinis namas 
su 11 kambarių ir visokiais kitokiais pa
rankiais įtaisymais. Žemės prie namo 
randasi 6,500 pėdų. Tvartai ir vištiny- 
čia. Labai paranki vieta auginimui gy
vuliu. Nueit lig geležinkelio arba karo 
tik 1 minuta Parsiduoda pigiai nes sa
vininkas važiuoja į Lietuvą. Platesnes 
žines galite gaut “■Keleivio” redakcijoj.

Mes kolektuojam
Pinigus iš 

visų bankų 
Rusijoje ir 
pristatom bė 
gyje 4 savai
čių. Kaštai 
yra tik $1.00 
nuo $100.00 
ir 50 c. už 

kiekvieną 
šimtą viršiau 

$500.00. Męs teipgi užsiimant teisiškais 
ir vertelgiškais reinalais. ’ Su klausimais 
kreipkitės pas

RUSSIAN AMERICAN BUREAU
56 Fifth avenue, CHICAGO, ILL.

Nepraleiskit savo gyveni
mo laimes!

P I R K IT E 2 E M Ę
Showsheene River Park’e.

25 minutes geležinkeliu nuo Notrh 
Station, didelis žemės išpardavimas. Že 
mė randasi ant puikių Showsheene upės 
krantų, 15 minutų ėjimo nuo Sidabro 
ežero (Silver Lake). Upė tinkama mau
dyklėms, laivams važinėti.

"Žemės sklypai nuo 20 dol. aukštyn. 
Duodam ant išmokėjimo. Išlygos leng
vos.

Kelias dvkai kas nedėldienis 9 vai. iš 
ryto nuo North Station, track 16. Gele
žinkelio tikietai gaunami ten pat pas 
agentą, kuris turi baltą kaspiną prie 
kruti lies.

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

SIFKORČIl AGENTŪRA 
po "No 877 Cambridge st, 

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

Turim gražiausių popierų gromatoms 
rašyti. Užlaikom geriausias ir aštriau- * v
sias britvas. Čia galima gauti puikiau
sių marškinių ir kitokių aprėdalų. Lai
kom gyduolių nuo daugelio ligų. Puiki 
dainų knygelė 35c. vertės dabar parsi
duoda už 10c.

Su guodone
P. BARTKEVICZ.

877 Cambridge st., Cambridge, Mass.
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KELEIVIS.

Vietines Žinios Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘ Keleivio’’ 

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

“Keleivio” Administracija.

J. P. TUINILACO 
Vienatinė lietuviška dzie- 
gorėlių ir auksinių daiktų 

krautuvė
Užlaikome visokius laikrodžius, laik

rodėlius. branzletus.šliubinius ir deimon 
tinius žiedus ir visokius iš aukso i. 
sidabro išdarbius. Lietuviai pa reni 
kitę lietuvį.

Laikrodžius savo kostumeriani patai 
soni dykai.
21-25 Broinfield street.

BOSTON. MASS.

Bostono kunigija, išgirdu
si, kad Mihvaukee, Wis. soci
jalistai paėmė i savo rankas 
miesto valdžią, užvirė tarsi 
koks skruzdynas, subeldus 
griaustiniui. Arcivyskupas 
O’Connell pasiryžo, matyt, 
visą savo So. Bostono Airiją 
sukelti prieš socijalistus, kad 
laike rinkimų neatsitiktų ka
da nors teip. kaip atsitiko da
bar Mihvaukee. Nedėldie- 
niais po piet jis prisakė lai
kyt bažnyčiose susirinkimus 
ir kritikuoti socijalizmą arba, 
teisingiau sakant, vesti prieš 
tą .,raudonąjį pavojų” agita
ciją. Reiškia. įkalbinės tam-: 
siems žmoneliams, kad jie bū
tinai turi vilkti kapitalizmo 
jungą ir kovoti prieš socija
listus, kurie tą jungą nori pa
naikinti.

Tokia agitacija bus veda
ma ne vien tik So. Bostone, 
bet ir kituose aplinkiniuose 
miesteliuose.

* **
Ateinančioj subatoj, t. y. 

16 d. balandžio, “ŽAIBAS” 
perstatys “M i u d a u g į”, 5- 
kių aktų tragediją, paimtą iš vo- Prekiučja nuo 20 c. iki 31.00 už tu-

- -- - - - . . žiną. Popi>-ros parsiduoda su konvertais
i Reikalaujam agento ir duodam gerą už 
’ darbį. Kurie norėtumėt pamatyti musų 
Į popieras. malonėkit prisiųsti už 25 c 
I markių, tai męs prisiusime visokių ga 
I tunkų probeles.

C. Intas.
P. O. bos 1724. New York. N. Y.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvau 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome. išplaujam plėtmas ir isprosinane- 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai' 
ko kuopuikiausiai už prieinamą pre>-ę. 
Dirbtuvės vieta:
244 W. 4 th st. So. Boston, Mass.
Popiera dėl laiškų rašymo.

Popieriai dėl laiškų rašymo, naujai iš
rasti 50 gatunkų su gražiais pasveikini
mais. su tam pritinkančiomis dainelė
mis. su visokiais paveikslais ir su šilki
nėms kvietkoms. padabintos auksiniais 
literais. Vienu žodžiu tokios dailios po- 
pieros.kokių darligšiol Amerikoj nebu-

tų laiku, kada musu Lietuva 
buvo savistoviška ir galinga 
šalis. Bus tai teatras, kuri 
vertėtų kiekvienam lietuviui 
pamatyti.

Perstatymas prasidės 8 vai. 
vakare, Dalilgren Hali, kam
pas E ir Silver gatvių.

> t • . Laivakortės ant geriau-Ą l^lrtAsios Holland-Amerika M I 111111 Linijos per liotterdama. II tpigv ĮšEydkunuį 
Boston51.40. NewYork48.65 
IT i at n va1 JulUllllO. VorkKS.OO.

Su visais reikalais 
kreipkitės į "Keleivio" Red. Agencija.

28 W. Broadway. So. Boston. Mass.

DOVANAI.
Kiekvienas gaus puikią daktarišką kny

gą su naudingais patarimais. Kaip už
laikyti sveikatą ir kaip gydytis apsirgus 
su daugybe receptų nuo geriausių dakta
rų. Knyga verta dolerio. Kas užsirašys 
ant metų nors vieną iš žemiau paduotų 
laikraščių "Keleivį“ "Vienytę Lietuv
ninkų". '“Kataliką", "Lietuvą", "Lais
vą mintį" ir "Darbininkų Viltį". Pasi- 
naudokit, nes tie,kurie užsirašė, siunčia 
mums padėkavones. Jieigu nori daugiau 
apie knygą žinoti prašyk katologo. pa
duok savo aiškų adr>-są ir siusk pinigus 
po šiuom adresu.

M. Paltanavičia
15 Millbury st.. ŠVorcester. Mass.

Kodėl
Laivakortės yra ger au 

pirkt ,,Keleivio“ redakcijoj, 
kaip kur kitur?

Pirma. Visos prekes yra 
pagal kompanijų išsiuntinė
jamus cirkuliarus, męs pasi- 
ganėdinam gaunamais nuo 
kompanijų mažais procentais 
ir jokio pelno nuo pirkėjų 
nereikalaujam.

Antra. Męs duodam tei
singus patarimus visiem kaip 
geriau važiuot, per Prusus, 
Hollandiją. Angliją arba Lie-

• aprupinam reikalingais po
pieriais (affidavits) su kuriais 

! be vargo ir jokio užlaikymo 
! įleidžia į Ameriką.

Penkta. Atvažiuojantiems 
pasiunčiam drukuotus pamo
kinimus, kaip kelionėj elgties 
kad neturėt vargo arba kad 
kas neapgautų.

Šešta. Atvažiavus į Ame
riką nueinam patys arba nu- 
siunčiam savo agentą, kad 
pagelbėt išeit iš kastlegames 
ir kad neklaidžiotų kur, o 
kiti agentai, kurie gyvena 
toliau nuo portų, to padalyti 
negali.

Septinta. Jei kas nori va
žiuot j krajų, i praneš mums 
nors porą nedielių prieš tai, 
męs pasistorosim specijališką 
laivą, g-erą ir pigų.. Bet pra
nešęs jau turi būt gatavas 
važiuot, ir kas dien laukt nuo 
mus žinios važiot. Teip gali 
parvažiuot už $24. iki $30.

Aštunta. Jei kas visai ma
žai turi piningų, 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 „jų biz
nis;“ o męs atidarėm agen
tūros skyrių ne dėl pelno, 
bet idant patarnaut savo 
žmonėms, teisingai ir gerai, 
ir tokiu budu padaryt dides
nį skaitlių „Keleivio“ rėmė
jų ir draugų.

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

„KELEIVIO“ Agencija,
28 W. Broad'vay.

So. Boston, Mass.

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA

kartą pas mus atsilankys.
To niekad nesigraudys;

Alus, vyną: mus gardžiausi. 
Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozowski Si Yudeiko ir Co
3o4 Broadway ir 259 D. St.. 

Senth Boston, Mass.

GERIAUSIAS

s
M

*

s

iška-Lenkiška-Lietuviška M
X PTIEK.A I

Bronszteino
Rusiška- Lenkiška • Lietuviška 

A

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.
LIETUVIU UŽEIGA

— PAS -
CHAPLIKA

l

Visiems žinomas
Garsusis New 
Ycrko Daktaras

FERDINAND HARTMANN M. D. sako: <
Kad sergi, jau nesivargyk ilgiau; ateik ar parašyk, išgydysiu tave!

X

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daibą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
MONTELLO

Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 
vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
tr 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

ZEGORELIS PYKAI 
irdeviska U,MU_

Amerikoniškas laikrodėlis 
su čvstais auksotais lukš 
tais, gvarantuotais 5 me
tams. visai DYKAI kiek
vienam. kurs parduos 

motelius mus bižuterijos po 10c. kiek
vienas. Aisiųsk vardą, męs tykesime tau. 
Kaip parduosi, prisiųskit 82 40 gausi 
zegoruką.
Henry Jevverly Co.Dep. 240 Chicago,111.

Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, e’iu- 
visada švieži, vynai ir v įšoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėt veselijų. krik 
šlynu ar šeip balių siunčiam į nam

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass
JOHN E.NOLAN

naujausios mados
Graborius ir Balsamuotojas

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadtvay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Likierių 
Cigaru.

Pardavimas šeimynom mūsų
Spkciališkvmas.

366 Second So. Boston. Mass

ir

I I

Per 30 metų daktaravęs, 
tyrinėjęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia gydo 
žmogaus kūną. Pabaigęs universitetą 
per 20 motų gydžiau Didžiamjam 

XX Vyrus ir Moteris 
greitai ir gerai.

10 metų atsidavęs mokslui studi
javau metodą Paryžiuje, Londone, 
Berlyno ir kitur, surasdamas naujau
sias gyduoles išgydymui visokių ligų. 
Sugrįžus iš Europos daktarų bendrovė 
išrinko savo pirmsėdžiu: odabar už- 
kviečiu sergančius su visokioms ligo
mis, nes paaukauju visą savo mokslą 
sergantiems.

Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti 
sveikata, o sergančius išgydysiu, nes 

BE SVEIKATOS NĖRA LAIMES
■ne darbininkui, nė biznieriui.

PROGRESAS MEDIKALISZKAM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekmingai išgydė, katrie tėmija i medicinos mokslą pro
gresą. katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, už tai kad užrašo gyduoles 
ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams 
nežinomi yra. Ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant į mokslą, kad
KRAUJAS YRA TAI PAMATAS IR SZALTINIS SVEIKATOS.

Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių ligų.

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinu, kad mano tįsos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvienos ligos, 
užtai ir daugiausiai sergančių išgydau ir tuos, ką kiti daktarai neįstengė. 
Jei aš pasakysią, kad galiu tave išgydyti, tai tikrai apturėsi sveikatą.

vojv, į New Yorką. Bostoną. 
Baltimore arba Philadelpią.

Trečia. Važiojant per Lie- 
poj’p išsistorojam gubernskus 
pašportus be j’okio vargo ir 
klapato važiuojančiam.

Ketvirta. Jei atvažiuoj’a 
moters, vaikai ar seni žmonės,

Nauja Lietuviška 
APREDAKŲ RRATUVE.

po No 877 Cambridge st, 
CAMBRIDGE, MASS- (prie soduko) 

Laikau visokių geriausių drabužių, 
skrybėlių, marškin’ų. kelnių, ambrelių. j 
overolų ir t. t.

Laikau visokių knygų, britvų ir gro- i 
matoms popierų.

Turiu agentūrą ir parduoti u šifkortes Į 
ant geriausių linijų.

P.‘ HARTKEVICZ.
>77 Cambridge st.. Cambridge. Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pereipresą gyduoles prisiusim

MSEVEROS

Teisingas daktaro patarimas dykai

W. F. Severą Co.

Pradėjus vartoti Severos kraujo valytoją 
mano sveikata teip pasitaisė, jog tikiuos, kad pa- 
gyrimŲ tokiam vaistui negali būt perdaug.

W. Cervvenka. Springfield. III.

KRAUJO VALYTOJAS

GAUNAMAS 
VISOSE 

APTIE KOŠE
AK EXCai£!*T ANO 
REUABU REMED* 

fa’taau. »>S«.
PUata. OroKk Ksmaf

Specyalistas ir Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman
7 I'armenter St
Boston, Mass.

pas \m;r.gia-
.'-.a:. Aieik.t t:—
- k pas mane 1
!.r -paisį visų tik J ,
e- kit į aptieka:

u:o dury8 bal- 
t s arba telefoną

’uok o aš atesir
Ofiso valau los
Nuo 9 iki 11 ryte
nuo 1 iki 2 ir 6 ik! __
8 vakare. Telephone 196“ -3 RiCr»mon<

i?-

S
Salt 

mffteua.

Raszyk pas mus
KNYGUTES 

KRAUJO LIGOS

Pasekmingiausias pavasarinis vaistas 
jimui kraujo iš visu lig šiol išrastu, pa

gerinimui visos sveikatos ir galutino 
atgaivinimo organizmo

Telephone. Back Day 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis tenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.2,j.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Kuo 11 vai iki 1 vai. diena.
" Ovai. “ 8 vai. vakare.

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

Temykit! Temykit

OJOELJS PARDAVJMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 

tės. Sijonai. Siebės. teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrynios, valyzos. viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

I. SAC0WITZ,
128 Broadvvay (tarpe A ir B)

South Boston. Mass.

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

VViliiam C. Brūzga.
_John J. Lowery
Kampasl6-tosl168"O.ist'

So. Boston, Mass
Telephone 21027 So. Boston. Mas

J

KATALIOGAS DYKAI!
Kas Nusipirks Naują juokingų dainų 
Knygelę dainų Vainikėlis' kurios prekė ! 
15 cent. tarn Prisiusime Kstalioga ' 
Dykai. Tame katalioge Telpa aprašy-| 
mai. apie Elektriškų krutančių paveikslų I 
mašinas. Magiszkas Sztckas. lempas.] 
visokių gatunkų knygas, drukuojemųma-l 
žinelių Armonikų koncertinų Britvų, 
Laikrodėlių. Auksinių rašomu plunksnų. 
Špilkų. Žiedų. Lenciugelių. Strielbųir tt. 
George A. Pupausky & Co. Dep. 3| 
2342 S. Leavitt St. Chicago, III. j

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
vagų net , mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

dėmėtų, trųbų, koncertinų ir daugyl>ę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au 
fcso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziegonų, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie
tuviškoj kait>oi,gražių popierų dėl rasimo groinatųsu ptLkeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1.00, 1000 už $8,00. Lietuviška biblija arba š enta« raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, prekč su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

, - , | / kųno, atgaivinimo_kraujo, sutaisomo nei vu ir daugyl ę kito
pjyį/_/x kių ligų. Tūkstančiai žmonių dčkavoia už iž -vdvn:a, 14 K 

paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $1.00. I’risiųs- 
'kite savo 'ikrą adresą ir už 5c. marke <> ■•••*-■ i šio n.čto k a

Į^~talogą d.VKai su 450 paveikslais ir 1000 nioidinru daiktų.
Štornikam, agentam ir pedliotiatn parduodu visokius ta- 

' vorus labai pigiai. Reikalaudami visk i pas t:k;-a lietuvi 
gausite, teisingus tavoms.

Adresuokite: K- WILKEWICH, 112 Gratid St. Brooklvn. N. Y.

P A C Ą D C' \ • Sergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Institutui, 
•L LVvJZa. kurį valdo visai ne daktaras, bet šarlatanų kom
panija: kaip matoma, galėjo surinkti kuponu paveikslėlius iš tabako bei nuo 
cigaretų pakelių, buk tai išgydytų, su mirusiojo daktaro paveikslu viduryje. 
Daktaras, kurio'jau nėra ant svieto, nieko negali išgydyti; o geras-teisingas 
daktaras, kuriam sarmata su apgavikais draugauti, tai jiems nebemaus. 
Kad apginti žmones nuo suvadžiotųjų, tai prašant draugams-daktarams, ir 
teisingiems žmonėms, kuriuos išgydžiau, aš apsigarsir.au, kad sergaati 

žinotų, kur atrasti tikrą sveikatai pagelbą.

ATSISZAUKUSIUS APSIMU ISZGYDYTI
Renmatlzmą, skaudėjimu sąnarių, kaulą, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, skaudėjimą 
ir nedlrbisą vidurių Oalvosakanemą, širdies, Inkstų ir plaučių l.gae. Greito pailsimo, sin
kaus kvėpavi . o, slogų, ir nmiipnėjtrsias vyrus. Didelio supykimo, dyspepei oe, nervų ligos, 
teipgi nuo jaunystės klaidą, įgautų nesveikumų, sėklcs nubėgimo, blogų sapnų, visokių užsi
krečiamų s’aptų ligų. Teip-pat JiOTEP.Ų: skausmingų mėnes nių. b: ltųjų tekėjimo, gumbo 
ir visokių meteriškų ligų; nevtbokit kud kiti daktarai Jrms nepageibėj- , aš kad apsiimu, Ui Ir 
isgydvslu š'-ležiae ir užsigerėjusias ligas. Geriau, kad iš karto j as mane atsišauktum, pirmiau 
negu kur kitur; jei ne asab^kal, tai parašyk lietuviškai. Bašyjc kaip moki ir kaip jauti neevei 
kum-seavy;e, aš suprast i, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra 
geriausios ir naujausio išradimo, o apturėslt sveikatą, bė skirtumo kaip toli gyvenate AVĖKI 
KOJ-o, KA'ADJJE, ANGLIJOJE ir kitur.

ADRESAS: Dr. Ferdinand Hartmann M. D.
218 East 14-th st., New York N. Y.

Ofiso valandos kasdien nuo 11 iš ryto iki 1, nuo 2 iki 5 vai. po pietų.
Šventadieniais nuo 10 iki 1. Vakarais Panedėlvj ir Pėtnyčioj nuo 7—8.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Paboigusį kursą ftomans; Medical 

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

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y.
SO BOSTONN Mass.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas-
Siuvame visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų 
ir suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa-

I žiūrėt o jeigu nori 
į turėt gražią drapa
ną. męs galime tau ja 
padaryt.

LIETDVISZKA GYDYKLA
Sveikatos pa tarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSO5 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai j jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, 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.

•Tisai gydo visas ligas; paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 
tingas, teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystės.

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va
landas

Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 
nors liga nept i valo leist laiko, bet tuo
jaus prisiųsti D-rui Thomson'ui apra
šymą savo ligos, pagal apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųstajam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantuotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.

Ar turėjei kada nors kokią lyt šk
jei turėjot parašykite kokę.

Ar neužsiimdavot savižajryste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda 

kas bei kojas.
Ar turite ant kūno pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite polucijj. Ar skauda inkstai 
Ar lytiški organai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriške, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susinę 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

Meldžiame kreiptis šiuo adresu;

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-th street. NEW YORK, N. Y.

Priėmime valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. t' i 5 vai. po pietų.
Nedėliomis nuo 11 va), ryto iki 3 vai. po pietų.
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Z. BUDRECKIS,
222 Broadway, So. Boston, Mass

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

sų gyduolėms, kuriem s duodame tei
singiausią rodą per la’^ką dykai.

Kaip išgydyti Rup turą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pu.čkus, Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjįbrudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pt>.s:

Dr J. M BRUNMAC0 .

The Charter street 
Medical Clinic.

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

Musų gydymo pasekmė yra stebėtina. 
Praktikuojant por ilgus metus išradau 
savotišką, lengvai sutaisomą gyduolę

Musų būdas stebėtinu greitumu gydo 
odos, kraujo ir nervų ligas
Ateik šiandien, patarimų gausi dykai

Ofiso valandos: 10 — 12 vai. iš ryto, 2 — 3 
vai. po pietų ir 7—8 vakare. Nedėliiomis 
nuo 11 lig 2 po pietų
CHARTER street MEDICALCLINIC

4 (’HAKTER street (kampas Hanoverį.
BOSTON, MASS.

IT* d* 1 AA jra,lsi lOtuzinųgra- 
UZ ąPl.UU kiaušių popierų. 88 

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

pą. Reikalauju pardavėjų irduolugerą 
pelną.

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

| Broadvvay &S. 8 st.. Brooly kn.Ji Y.

ran-

apsigarsir.au



