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Kometa jau arti

!

Iš to lengva 
kaip il- 
budama 
peršluot

Į

tarp že-

Halley’o kometa jau neto
li. Ateinančioj sąvaitėj ji 
pereis tarp žemės ir saulės. 
Atsitiks tai 18 d. gegužės. 
Dabar kometa užteka kas ry
tas vėliau, o nuo 18 os dienos 
gegužės ji pereis ir vėl į va
karus, kaip buvo keli mėne
siai atgal. Dabar ją galima 
matyt tuoj po dvyliktai nak
ties lyg pat rytui, kol užteka 
saulė. Dieną ji taipgi ran
dasi ant dangaus, bet per 
saulės spindulius jos negali
ma matyt.

Kaip kiekviena kometa, 
taip ir šita turi ilgą, ilgą uo
degą, kuri visuomet yra at
kreipta į priešingą nuo sau
lės pusę. Halley’o kometa 
arčiausia prie žemės bus 18 
d. gegužės. Tuomet ji bus 
tarp žemės ir saulės vienoj 
linijoj ir tuomet ji savo uo
dega peršluos musų žemę. 
Jeigu po įtekme Veneros ar 
Merkurijo kometa neiškryps 
iš dabartinio savo kelio, tai 
tarpas tarp jos ir žemės 18 
d. gegužes bus 14,300^000 
(14 milijonų ir 300 tūkstan
čiu) myliu-
yra sau įsivaizdinti, 
ga jos uodega, kad 
taip toli galės ja 
musu žemę.

Bet kaip žinoma,
mes ir saulės randasi dvi ne
dideli planeti, būtent Vene
ra ir Merkurijus. Pirmoji 
yra mažesnė ir sukasi apie 
saulę visai arti. Antroji gi 
—Merkurijus—daug dides
nė, toliau sukasi nuo saulės 
ir turi nemažą pritraukimo 
pajiegą. Kometa gi eis šio
mis dienomis pro Venusą 
13,800,000 myliu- Taigi la
bai gali būt, kad pastarasis 
daugiau patrauks ją prie sa
vęs ir tuomi atitolins ją nuo 
žemės. Bet kiek ji nebūtu 
nuo žemės atitraukta, ji vis
gi peršluos ją savo uodega.

Kada Halley’o kometa įeis 
tarp žemės ir saulės, žemė 
bus apipilta nepaprastos švie
sos spinduliais. Jei tas at
sitiks giedrioj dienoj, tai tu
rėsime šviesią ir karštą die
ną. Jei nakčia, tai bus švie
si naktis, kaip kad pilnas 
mėnulis šviestu ant šviežiai 
nukritusio sniego.

Senovėj žmonės drebėda
vo išvydę ant dangaus uode
guotą žvaigždę. Kunigai 
per pamokslus gązdindavo 
tamsias žmonių minias, kad 
tai ženklas Dievo rūstybes— 
reikia daugiau melstis ir au
kauti ant bažnyčios. Bet 
mokslas ištyrė, kad ta me nė
ra nieko panašaus; tai apsi
reiškimas neturintis nieko 
bendro su žmonėmis, nė su 
jų darbais; apsireiškimas, ko
kiu gamtoj labai daug. Dan
gaus ruimai, tai berybė tuš
tuma, kurioj milijonu milijo
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iŠ RUSIJOS.
Žudė kitus, nužudė ir jį.
Rygoj karčiamoj nunuo- 

dintas koksai Cvietkovas, ku
ris buk prie kalėjimo buvęs 
budeliu, t. y. koręs žmones.

Revizijos.
Senatoriaus Neidgardto 

kratų pas Varšavos inten
dantus pasekmės jau maty
tis: beveik visi vyriausieji in
tendantai vertelgos atstatyti 
nuo vietų. Kalba, kad Neid- 
gardtas darys reviziją ir ge- 
neral gubernatoriaus kance
liarijoj. Nejaugi ir tas bu
tų neištikimas?

Reakcija.
Kratos ir areštai užpereitą 

sąvaitę buvo Vologdoj, Kle
ve, Odesoj, Mintaujoj, Lo- 
dziuj ir kt. Daug žmonių 
suimta. Mintaujoj rasta 
slapta spaustuvė ir suimta 
12 žmonių.

Viršininką pakars.
Sevastopolis.—Tūlas Šilo, 

vienas iš tarpo Sevastopo- 
liaus valdžios;, kuris dalyva
vo apiplėšime vietinės pač- 
tos, kur tapo pavogta 80,000 
rubliu valdišku pinigu, šio
mis dienomis likos pasmerk
tas ant pakorimo.

Konfiskuota literatūra.
Kišiniovas.—Ant Koršen- 

tu stoties sulaikyta kelias 
skrynias, kuriose buvo siun
čiama socijal-revoliucijonie- 
riu literatūra. Ant skrynių 
buvo pažymėta, kad viduje 
randasi indai. Savininkas 
tu skrynių suimtas.

Per anksti sprogo.
Aleksandrovskas.— Netoli 

nuo čia kaime Voznesenske 
pas vieną kaimietį sprogo 
bedarant bomba ir užsidegė j 
namai. Gaisras tuoj likos 
užgesintas. Savininkas na
mu suimtas, o kaltininkai 
pabėgo.

Prieštautiškas darbas.
Vladivostokas.—Čia prasi

dėjo dabar didelis darbime- 
tis: taisomas uostas, tvirto
vė ir kazarmos. Prie darbo 
rusiški valdininkai samdo
chiniečius, kadangi pastarie-1 
ji pigiau už kitus dirba, o ru
siški darbininkai pradeda 
mirti badu. Dūmon nusius
ta peticija, kad valdžia ap- 
rubežiuotu tą konkurenciją.

Suimti Agentai.
Minskas. - Nuo tūlo laiko 

čia priviso agentu, kurie 
rinkdavo akvatninkus važiuo
ti į Ameriką. Policija tuos 
apgavikus susekė ir šiomis 
dienomis visus areštavo.

Juodašimčiai darbuojasi.
Kijevas.—Tikrųjų rusų są

jungos nariai darbuojasi čia 
kurstydami visus žmones 
mušti žydus. Kadangi ak- 
vatninku mažai randasi, tai 
sąjungiečiai patįs tą darbą 

Užpereitą nedėl-

ŽINIBSJSVISUR.
Anglijos karalius numirė.
Londonas. —Pereitoj sąvai

tėj iš pėtnyčios į subatą apie 
12 valandą nakties, pasimirė 
Anglijos karalius Edvardas. 
Dabar jo vietą užėmė sūnūs 
Jurgis (George) V. Laido
tuvės atsibus, rodos, 20 d. 
gegužės. Mat tyčia taip to
li atidėta, kad suvažiuotų vi- 

į si Europos valdonai. Edvar- 
!das buvo mažiau ar daugiau 
i surištas giminyste su visais 
Europos karaliais, todėl be
veik visi dalyvaus ir laidotu
vėse. Ligšiol prižadėjo būti 
aštuoni, būtent: Vokietijos 
kaizeris Vilius; Francuzijos 
prezidentas Fallieres; Greki- 
jos karalius Jurgis; Švedijos 
karalius Gustavas; buvęs 
Jungtinių Valstijų preziden- 

: tas Rooseveltas; Rusijos ca
ras Mikė; Danijos karalius 
Frederikas ir Ispanijos kara- 

■ liūs Alfonsas. Yra tai pir- 
: murinės tokios laidotuvės 
musų istorijoj.

Žemės drebėjimas.
Port Limon.—Iš Cortago 

I ateina čion liūdnos žinios. 
Žemės drebėjimas tenai nesi
liauja. Su iškastais šiandien 

(lavonais pražuvusiųjų skait
lius siekia 2 500. Pačiam i

i Cortago miestelyj, kur gyve- 
j na apie 12,000 žmonių, neli- 
i ko nė vieno namo—sugriuvo 
visas miestas. Nuostolių 
neapskaitliuota, bet jie bus 
milžiniški.

Išskerdė 1000 chiniečiu.
Pekinas. - Iš Lhasos čia 

atėjo žinios, kad tibetiečiai 
išskerdė tenai visą chiniečiu 
garizoną, susidedantį iš 1,000 
kareivių. Mat keli mėnesiai 
atgal chiniečiai numetė nuo 
sosto Tibeto ciesorių Dalai- 
Lamą ir įvedė tenai savo val
džią. Tibetiečiams tas, ži
noma, negalėjo patikti ir štai

Ant gatvių nepasirodė n^ 
vienas tramvajus, nė vienas 
vežimas. Visą judėjimą da
rė tik sušlapę kareiviai ir po
licija.

Bem, Šveicarija. —Dauge
lyje Šveicarijos miestu atsi
buvo gegužinės apvaikščioji- 
mai. Genevoj priėjo prie 
susirėmimo policijos su anar
chistais. Iš abieju pusių su
žeista po keliatą žmonių.

London.—Hyde Parke at
sibuvo iškilmingas apvaikš- 
čiojimas tarptautiškos dar
bininku šventės. 20,000 su- 
viršum žmonių dalyvavo ap- 
vaikščiojime, kur kalbėjo 
pagarsėję socijalistu kalbė
tojai.

Tokie pat apvaikščiojimai 
atsibuvo Bruselėj, Belgijoj; 
Madride, Ispanijoj; Berlyne 
ir kitur.

Revoliucija nuslopinta.
Konstantinopolis. — Po 

karštai kovai, kuri tęsėsi 13 
valandų, turku kariumenės 
vadas Šefket Paša išvarė 
albaniečius iš užimtos ju po
zicijos ir išžudė daug jų ka
riumenės. Kaip telegramos 
praneša, krito 500 revoliuci- 
jonierių. Po ta smūgio -re
voliucija turbut jau pasibaigs. 
Kaip girdėtis, nekuriu apie- 
linkiu žmonės nutarė pasi
duot senai valdžiai.

Skerdynė Albanijoj.
Salonika.—Nuo Istib 

pat Montenegro, apie
myliu pločio, Albanija šian
dien perstato sunaikinimo ir 
žudymo sceną. Moterįs, vy
rai ir vaikai skerdžiami čie- 
lais šimtais. Turkai žudo ir 
degina kaimus, kurie prisi
dėjo prie revoliucijos, o re- 
voliucijonieriai užpuldinėja 
ir naikina tuos, kurie revo
liucijos neparėmė. Turkai 
išpiovė kaimus Kozlovo, Glu- 
govik, Sais ir apsigyveno pa
tįs tenai, o gegužės 5 d. nu
sileido nuo kalnu būrys re-
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nai skrajoja tokiu kornetu ir 
jose negali būt Išreiškiama 
keno-nors rūstybė.

Nekurie astronomai abejo-
ia, kad šita kometa yra Hal-liXyU1.61^,c>, 
ley’o. Pernai gegužės mė- iat!ieka. Užpereitą nedėl- 
nesyj viena kometa taipogi i s- .Z „.tuo pačiu keliu pralėkė. jųi^ie l^uiys tikrųjų rusu už- 
yra taip daug, kad sunku ir j puolė ant pnemiescio Slobod- 
atskirti vieną nuo kitos. ka ir sumušė kelioliką žydu.

jau girdim kad jie skerdžia j voliucijonieriu ir užpuolė ant 
chiniečiu kariumenę. Gerai! į turku tuose kaimuose apsi- 
Taip ir reikia.

Kanalas per Europą.
Geneva, Šveicarija. — Ka

nalas per vidurį Europos bus 
pradėtas kasti šią vasarą ir 
spėjama, kad bus užbaigtas 
1913 metuose. Kanalas eis 
per Olandiją, Vokietiją, 
Šveicariją, Francuziją ir su
jungs Šiaurines ir Tarpžemi- 
nes jūres.
Apvaikščiojimas gegužinės

šventės.
Roma.—Visam Vatikanui 

kinkos drebėjo, kada artinos 
pirma gegužės diena. Mat 
bijota, kad darbininkai nesu
rengtu demonstracijos, ku
riu taip bijosi musu popie
žius. Valdžia taipgi pasirū
pino sutraukti visą kariume
nę ant Romos gatvių kad 
pasirodžius demonstracijai 
tuojaus butu galima ją iš
vaikyti. Bet tą dieną Ro
moj lijo smarkus lietus ir jo
kios demonstracijos nebuvo. 
Tečiaus, kad parodyt val
džiai ir popiežiui, jog darbi
ninkai simpatizuoja geguži
nei šventei, mieste tapo per
trauktas visas judėjimas.

gyvenusiy. Ištiko karštas 
mušis. Tai visoj Albanijoj 
šiandien tokis sumišimas.
Popiežius meldžiasi už ka

raliaus “dusią”.
Roma.—Popiežius išgirdęs 

apie Edvardo VII mirtį at
laikė pamaldas už jo “dū
šią”. Dievmaldystė tęsėsi

Keturi plėšikai sujudino 
miestą.

Nowell, W.Va.—Pereitam 
ketverge keturi plėšiKai, su 
uždengtais veidais, sujudino 
visą šitą miestą, kada su
sprogdino geležinę šėpą ir 
paėmę $5,000 pinigŲ pabė
go.

Traukiniu susikulimas.
Marietta, Ohio.—Dvi my

li atstu nuo Clarsburg W. 
Va. susikūlė du tavoriniai 
traukiniai. Vienas darbi
ninkas likos užmuštas, ketu
ri sužeisti
Clevelande jautė žemės dre

bėjimą.
Cleveland, Ohio. — Perei

tam ketverge nuo 6:47 lig 
7:03 vakare čia buvo jaučia
mas žemės drebėjimas. Seis
mografas rodė, kad už 4,000 
myliy buvo smarkus drebėji
mas.

Užuojautos streikas.
Providence, R. I. — Penki 

tūkstančiai audėju tarėsi pe- 
reitoj sąvaitėj pertraukti 
darbą kad išreikšti tuomi 
streikuojantiems italams už
uojautą. Jei toks streikas 
įvyks, tai išviso 8,000 darbi
ninku apleis dirbtuves.

Greistone’o audeklinės per- 
dėtinis J. A. Andrevvs krei
pėsi pas gubernatoriy prašy
damas kariumenės dėl ap
saugojimo dirbtuvės. Poli
cija suėmė apie 30 darbinin
ku

Pabrangino geležinkelį.
Boston <fe Albany geležin

kelio kompanija pabrangino 
bilietus iš Bostono, Worces- 
terio, ir Middlefieldo i visas 
vietas Massachusetts valsti
joj ir iš Albany ir New Yor- 
ko į visas vietas New Yorko 
valstijoj. Priežastį pabran
ginimo kompanija motyvuo
ja tuom, kad darbininkams 
turėjo pakelti algas. Tarp
valstybinė komercijos komi
sija Washingtone nė kiek 

( tam nesipriešino. Kainą ant 
bilietu pakelta apie 15 nuo
šimčiu. Kompanija turės iš 
to gryno pelno virš milijono 
doleriu į metus.

Sniegas.
Bangor, Me. — Pereitoj są-

kelias valandas jo privatiš- vaitėj visoj šiaurinėj Maine 
koj koplyčioj. Paskui “baž-, valstijos dalyj stovėjo tikra 
nyčios galva” nusiuntė Lon- žiema. Termometras nu- 
donan telegramą išreikšda- puolė iki zerui, kas reiškia 
mas savo apgailestavimą mi- jau pusėtiną šaltį. Ketver- 
rusiojo karaliaus. ge čia prisnigo storai sniego

Taigi pasirodo, kad popie- ir putė aštrus šiaurinis vėjas, 
žius tik socijalistams prie- Soduose vaisiu medžiu suša- 
šingas, karalius gi jis labai lo visi žiedai. Toks oras far- 
myli. menams pridarė daug blė-

dies.
Iš juoky nelaimė.

Brockton, Mass.—Josephi- 
ne Bell. penkių metu mer
gaitė, žaidė su kitais vaikais.

- kuomet vienas iš jų uždegė 
sklypelį popieros ir metė ant 
jos Nuo popieros užsidegi 

į drapanos ir kol jas užgesino, X dl V^IUO.-- kjlllivv A C** . 1 . . • J _
je bus antra orlaiviu paroda, merRa1^ baisiai apdege.

• ■ • ” ” ’j Tėvai privalo saugot, kad
(vaikai nežaistu su degtukais.

Maištai nesiliauja.
Čang-Ša, Chinija.— Gauja 

chiniecių maištininku po va
dovyste įtekmingu vadovu 
ištraukė iš čia į Taję ir Hupe 
provinciją, kur, spėjama, pa
kels dideles riaušes prieš val
džią.

Antra orlaiviu paroda.
Paryžius.—Šįmet Paryžiu

je bus antra orlaiviu paroda, 
kuri tęsis nuo spalio 15 d. iki 
lapkričio 2 d.

Ekspliozija kasykloj.
Birmingham, Ala.—Perei

toj sąvaitėj Palos anglių ka
sykloj, 30 mylių nuo čia į žie
mius, atsitiko baisi eksplio
zija, kurios pasekmėje už
griuvo žemė ir 185 darbinin
kai likos palaidoti gyvais. 
Spėjama, kad jei nevisi, tai 
mažiausia šimtas užmušta. 
Ekspliozija buvo taip smarki, 
kad kaiminis laiškanešis, sto
vėjęs 1000 pėdų atstu nuo 
kasyklos atvaros, likos už
muštas ant vietos. Tuojaus 
po ekspliozijos kasykloj pa
kilo gaisras ir įėjimas buvo 
negalimas, nes iš šaftų pra
dėjo veržtis liepsna ir durnai. 
Ant nelaimės vietos tuojaus 
susirinko iš visos apielinkės 
moterys ir vaikai. Prasidė
jo verksmas.

Lietuvis sėdi kalėjime:
Cambridge, Mass.—Ado

mas Jacevičius, 40 metų am
žiaus, gyvenąs po Nr. 313 
Portland St., E. Cambridge, 
policijos yra kaltinamas už 
subadymą savo brolio, kuris 
dabar mirštantis guli ligon- 
butyj.

Pereitoj subatoj abudu Ja
cevičiai girti grįžo iš Bosto
no. Buvo jau vėlus laikas. 
Važiuojant jiedu susiginčijo, 
kuris iš judviejų turi mokėti 
už karą. Ginčai ėjo visą ke
lią. Parėję nuo karo namo, 
taip sako policija, Adomas 
užlipo ant viršaus, pasiėmė 
peilį ir sugrįžęs ant gatvės 
ėmė badyti savo brolį. Su
badė šonus, nugarą ir kak
lą. Adomas tapo suimtas ir 
nugabentas į kalėjimą, o jo 
brolis į ligonbutį.

Skundžia policistą.
Haverhill, Mass. — John 

Mc Lean, darbininkų vadas, 
apskundė policistą A. Lucie- 
r’į už tai, kad tas “tvarkda- 
ris” užgavo jį stumdamas 
laike pildymo darbo agento 
pareigų. Apart to da, Mc 
Lean kaltina policistą užtai, 
kad jis atsisakė areštuoti 
streiklaužį už nešiojimą pa
vojingo ginklo. Mat, polici
ja visuomet laiko streiklau
žių pusę.

Daktaras nusižudė.
New York.—Dr. F. Til- 

den, kuris išvažiavo iš čia į 
Maine valstiją gydytis, pe- 

! reitoj subatoj nusišovė. Jis 
Į turėjo sunkiai gydomą nervų 
(ligą, kuri buvo apsunkinimu 
i jo gyvenimo, ir todėl jis nu- 
į lėmė negyvent.

šutinai norėjo mirt.Į
Now York.— Tūlas idijo- 

I tas, kuris sakėsi esąs Walter 
j E. Bell, iš Bostono, rengėsi 
šokti nuo tilto į upę. bet ta- 

| po i ulaikytas. Tuomet jis 
nubėgo ant geležinkelio ir 
metėsi ant bėgių prieš grei- 
tąj traukinį. Bet ir čia jį 
žmonės nuvilko į šalį. Jis 
sako, bandęs Bostone pasto
ti j policiją, bet policija per
daug apsileidus ir neatkrei
pė .-.ridos į jo gabumą; tad iš 
to nusiminimo norėjęs pada
ryti au galą.

Taftas gauna du laivu.
V/ashington, D. C. — Ad

ministracijos reikalavimas

dviejų naujų kariškų laivų, 
bus, rodos, išpildytas. Na
vigacijos (jūreivystes) komi
sija senate nutarė priimti tą 
sumanymą ant apsvarstymo.
B. & M. geležinkelis pake

lia mokestį už kelionę.
Boston & Maine geležinke

lio kompanija taipgi pakėlė 
mokestį už kelionę. Dabar 
nuo Bostono lig Williams- 
town, Mass. vietoje $2.92, 
reikės mokėti $3.71; nuo 
Bostono lig Milford, N.H., 
vietoje $1.03,—$1.30; .nuo 
Concord, Mass. lig Rotter- 
dam Junction, N. Y. vietoje 
$3.83 - $4.98; nuo Concord 
lig Gardner, Mass. vietoje 90 
c.—$1.13. Apskritai mokes
tis pakelta ant 20 nuošimčių. 
Tečiaus tas mokesties pakė
limas bus pritaikytas tiktai 
prie tų bilietų, kurie parsi
duoda tik ant tiesiųjų linijų.

Taftas pavojuje.
New York.—Iš 8 į 9 d. ge

gužės prezidentas Taft per 
plauką tik liko neužmuštas 
ant geležinkelio. Preziden
tas važiavo automobiliuje ly
dimas raitų policistų skersai 
per geležinkelį, kaip staiga 
užbėgo greitasis traukinis ir 
išskirstė policiją. Automo
bilius tik perėjo per bėgius 
ir tuoj pralėkė traukinis.
Japoniečiams patiko Ame

rikos darbininkės.
Šiomis dienomis po Ame

riką važinėjasi 54 japoniečiai 
; turistai (keliauninkai), kurie 
1 tirinėja amerikiečių papro
čius ir būdą. Jie atsilankė į 
Waltham, Mass. didelę laik
rodžių fabriką, kur dirba 
daugiausiai merginų. Jie 
sako, kad didžiausį įspūdį 
ant jų Amerikoj padarė fab- 
rikos darbininkės. Jos, esą, 
visai nepanašios į tas darbi
ninkes, kurios dirba fabriko- 
se Japonijoj.
Kunigai protestuoja prieš 

“baseball”.
Pittsburg,Pa.—Visos Pitt- 

sburgo davatkos ir kunigai 
įteikė apskričio advokatui 
peticiją, kad tas pasirūpintų 
sulaikyti nedėldieniais loši
mą “baseball”. Mat, atėjus 
pavasariui ištuštėjo bažnyti
nės šventadienės mokyklos; 
vaikam geriaus patinka žais
ti su sviedium, negu klausy
tis nuobodžių “tėvelių” pa
sakų.
Perdaug stropiai darbuo

jasi.
Chicago, III.— Tautiškam 

misijonierių susivažiavime, 
kuris čia atsibuvo šiomis die
nomis, vyskupas Ch. P. An- 
derson delegatams pasakė: 
“Perdaug spėkų ir turto eik
vojama skelbimui Dievo žo
džio visam pasaulyj. Męs 
turim susivienyt ir tą eikvo
jimą sustabdyti”. Mat per- 
brangiai atsieina agitacija.

Philadelphija neprigul- 
minga.

Philadelphia, Pa. — Laik
raščiai praneša, buk Phila
delphija nutarus, kad iki 15 

j birželio nenešioti šiaudinių 
skrybėlių ir šviesių drapanų. 

; O tas esą dėlto, kad parody- 
| ti, jog Philadelphija neseka 
New Yorko mados.



KELEIVIS.

Pasikalbėjimas
Viaikio su Tėvu,

—Sveikas-gyvas, tėve!
—Da krutu! O kaip 

Maike?
—Vidutiniškai.
—Šiandien, vaike, turi 

man papasakot, kas man rei
kia daryt, kad savo vardą 
pakelti? Pereitą syki priža
dėjai.

—Man matos, jog pereitą 
sykį męs apie lietuviškas ves
tuves kalbėjova. Ar ne?

—Na, tai visviena, kalbėk 
man apie vestuves.

—O gal geresnę temą ras
tume? Ką mums apie vestu
ves kalbėti? Juk tu man ne 
mergina.

—Vis viena, kalbėk. Tei
sybė, aš jau senas - nesipa- 
čiuosiu—bet apie vestuves 
noriu gerai žinot, kad ir ki
tus galėčiau pamokyt. Ves
tuvės tai svarbiausis žmo
gaus gyvenime apsireiški
mas. kuris, tarytum kokia 
kometa, patraukia visu ati
dą. Kada pasirodo karietos 
ir užgriežia muzika, tai nuo 
kelių gatvių susirenka žmo
nės. Aš senas, ir tai neiš
kenčiu nenuėjęs... Tuomi 
galima lietuviu vardą pakel
ti.

—Kokiu budu?
—Reikia išmokti pirma 

rengti vestuves, o paskui jas 
kelti kuotankiausiai, nes tai 
vienatinis kelias, kuriuo sve
timtaučiai įsitėmija lietu
vius. Kada vestuvės bus 
gražios, tai lietuviai pagar
sės tarp svetimtaučiu kaipo 
civilizuota tauta.

—Iš dalies tu pasakei tei
sybę, tėve. Pas neapšvies
tus žmones vestuvės reiškia 
labai svarbų atsitikimą; ant 
ju paprastai susirenka visa 
apielinkė. visi žiopsotojai, o 
tas jau ir parodo žmonių 
tamsumą. Ar tu manai, jog 
tie svetimtaučiai, kurie susi
renka žiūrėti vestuvių- kaip 
kokiy stebuklu, yra civilizuo
ti žmonės? Ar tu manai, 
kad prieš juos reikia rodytis 
su kiltais darbais? Ar tu 
manai, kad jie supranta, kas 
tai yra kiltumas? Jie tokie 
pat žmoneliai. kaip ir lietu
viai. Bet pas svetimtau
čius daugiau inteligentijos, 
kuri, taip sakant, ju visuo
menės yra akimis ir smege
nimis; nuo jos reikia moky
tis. Bet yra gerai apsišvie
tusiu ir lietuviu; jie taipgi 
gali būt geru pavyzdžiu mu
sų visuomenei. Kodėl mi
nia nesimokina nuo ju?

—Kaip musu visuomenė 
gali nuo savo inteligentu 
mokytis, kad jie visi bedie
viai?

—Jeigu jie butu tokie die- 
vuoti, kai]) tu, tėve, tai ne
galima butu vadinti juos ap
sišvietusiais žmonėmis.

—Jie šliubo nepripažįsta, 
vestuvių nedaro.

—Vestuvės yra privatiš- 
kas dalykas, tėve, ir dalykas 
taip senas, kaip žmonija yra 
sena. Pas apsišvietusius 
žmones vestuvės jau visai iš
eina iš mados. Tu nori kuo- 
daugiausiai lietuvišku vestu
vių, kad tuomi atkreipti sve
timtaučių atidą į lietuvius, 
bet aš sakau, kad lietuviai 
turi vestuves rengti taip, kad 
svetimtaučiai visai ju nema
tytu.

tu,

kad lietuviai pasaulije gyve- reikalingas, jog daug laimin- Vytauto dr-stė, New Haven, Toliaus męs matom, jog 
Conn.; 25—Šv. Antano iš lietuvišku laikraštininku su- 
Padvos dr-stė, Maryville, III.; sivažiavime užmanyta įkuny- 
26—D.L.K. Gediminodr-stė, ti banką išpirkimui Lietuvo- 
Renton, Wash.; 27—Lietu-je dvaru, t.y. skolinti lietu- 
vos Sunu dr-stė, Clinton, viams pinigus dėl išpirkimo 
Ind.; 28—Lietuvos Sunu dr-i žemės Lietuvoje. Šis užma- 
stė, Spring Valley, III.; 29 — nymas mums yra labai svar- 
L.D.K. Gedimino dr-stė, Le-, bus ir jį galėtu paremti lie- 
wiston, Me.; Simano Dau- tuviškos pašelpinės dr-stės, 
kanto dr-stė, Baltimore, Md.; kuriu pinigai dabar guli su- 
31-L.D.K. Gedimino dr-stė, krauti amerikoniškose ban- 
Mt. Carmel, Pa.; 32—D. L. koše, o biznieriai daro sau 
K. Keistučio dr-stė, Ells- lengvą pragyvenimą iš to. 
worth, Pa.; 33—Apšvietos Nejaugi męs negalime tuos 
dr-stė, New Britain, Conn.; centus suvartoti savo nau- 
34—Šv. Antano dr-stė, Car- dai taip, kaip kiti? Ar męs 
negie, Pa.; 35—D.L.K. Ge- neturim gabiu vyru atlikti 
dimino dr-stė, Buckfort, N. tuos reikalus?... Męs viską 
Y.; 36—Šv. Kazimiero dr- turime, tik nėra vienybės. O 
stė, St. Louis, Mo.; 37—Lie-1 vienybė tarp mus įvyks tik 
tuviu Darbininku Pašelpos 1 tuomet, kada visuomeniš- 
dr-stė, Passaic, N. J.; 38— kam klausime užmiršim savo 

I (vardas nepriduotas) iš Sta- privatiškas pažvalgas ir nuo- 
ger, III. • mones.

Gerbiamosios dr-stės! Jei- Todėl dr-stės, apsvarstę 
gu ką klaidingo patėmysite apie S.L.P.D., kurios pritar- 
malonėkit atitaisyti, prisius- šit šitam užmanymui, pri- 
damos paaiškinimus; taipgi * siuskite savo nutarimus, 
prisiųskite savo raštininku. Su pinigiškais reikalais, 
arba pirmininku antrašus, kaip buvo garsinta buvusios 
nes artinasi laikas nominaci- komisijos, kad reikia duoti 
jos į centrališką valdybą, o po $1.00, taituotarpu nesips- 
aš neturiu visų dr-čiu antra- kitę. Apie tai bus pranešta 

vėliaus.
Su pagarba 

J. T. Kazlauckas, 
S. L. P. D. C. raštininkas 

77 Ashmun st.
New Haven, Conn.

na. giau jus galit gyventi be
—Ir nėra jokio reikalo, kad vaiku-

visi apie tai žinotu. Ar tu Iš tūkstančio nerasit nė 
nori, kad lietuviu tauta bu- vienos moteriškės, kuri butu 
tu geresnė už kitas? Pašau- be vaiku laiminga.
Ii j daug yra tautu ir kiek-i Motiniškas instinktas yra 
viena stato save aukščiau už vienas iš jautriausiu, kokis 
kitas. Ir kas gali pasakyt, tik žmogaus širdyje galėjo 
kuri iš jų geresnė? kada užgimti. Mylėti vyrą

—Visos tautos geros, vai-, ir būti motina jo vaiku, tai 
ke, bet lietuviška geriausia, yra aukščiausia palaima, ko- 

—O airys sako, kad jo tau
ta geriausia. Aš gi tame 
dalyke esu visai bešališkas. 

. Aš nenoriu, kad kokia nors 
i tauta butu aukštesnė už ki- _ ______ , __ __r_____
tas; nenoriu, kad apie vieną tarp vyro ir moteriškės ri 
žinotu visas pasaulis, apiejšys.
kitą—niekas. Aš noriu, kad 
visos butu lygios. Todėl, tė- tekėti, sudeda į jusu rankas 
ve, aš priešingas, kada lietu
viai kelia triukšmingas ves
tuves, priveža po kelioliką 
bačkų alaus, šūkauja, trypia, 
ir daužo torielkas, nes toks 
darbas žemina visą tautą, o 
aš nenoriu, kad viena ju bu
tu žemesnė, kita aukštesnė; 
nenoriu, kad viena blizgėtu 

'moksle, kaip saulės spindu
liuose, o kita butu aptraukta 
prietaru ūkana. O kol tik 
lietuviai nepradės žiūrėti 
toliau, kaip karčema ir baž
nyčia, nepaliaus klausę tuš
čiu pamokslų, kol nepradės 
pažinti svietiško mokslo, tol 
jie negalės su kitomis tauto
mis susilygint. Jei tu myli 
tautą, tai mokykis ir kitus 
ragink mokytis, nes tik moks
las žmogų išaukština, tik 
mokslui priguli pasaulis. Ne
skaityk tuščiu pasakų, bet 
moksliškas knygas ir pirmei
viškus laikraščius.

—Gerai, vaike, 
pamokinimą.

kią tik moteriškė gali pasiek
ti.

Motinos meilė ir bendri 
reikalai, kurie koncertruoja- 
si vaikuose, tai stipriausis

Vyras, kuris kalbina jus

m------ <^.^.4-

ačiū už

Ką reiškia tikro= 
ji meile?

Aš norėčiau žinoti, ar pa
prasta mergina gali pilnam 
pavidale sau persistatyt. ką 
tai reiškia, jei vyras kalbina 
ją tekėti už jo.

Visupirmiausia tas reiškia, 
jog jis jus taip myli, kad ne
gali be jusu gyventi ir būti 
laimingu.

Tas reiškia, jog jis jus sta
to aukščiau kitu merginu ir 
taip jus guodoja, kad išsi
renka savo kūdikiams už mo
tiną. Tai yra aukščiausia 
garbė, kokią tik vyras mote
riškei suteikti gali.

Jis visuomet yra pasiren
gęs aukauti dvigubą energi
ją ir atsakomybę vien tik dėl
to, kad laimėti jus už pačią.

Jis su nužeminta širdžia 
skaito save blogesniu už jus. 
Jo akįse jus esat kokia-tai 
šventybe, taip skaisčia, taip 
malonia, kad, nors ištikruju 
jis niekuomi nėra už kitus 
blogesniu, jaučiasi jus ne
vertu.

Jis gatavas išsižadėti visu 
savo draugu, papročiu ir 
smagumu; jis gatavas pada
ryti viską, kad tik jo gyveni
mas buty taip švarus, kad bu
tu galima jį padėti po jus 
kojų.

Ir jis visą tą daro dėlto, 
kad jis myli jus ir nori jus.

Jis gerai žino, jeigu jis yra 
apsišvietęs žmogus, jog gy
venti tik tuomet užsimoka, 
kada pati ir vaikai gyventi 
padeda. ‘

Dabar iš jusu pusės, ar jus 
apsvarstot. kaip didelę atsa
komybę jus imat ant savęs, 
kada priimat vyro meilę ir 
pačios užduotį?

Tas nereiškia vientik be
protiškai įsimylėti, turėti 
smagu kambarį ir švęsti me
daus mėnesį.

Tas reiškia didelį prisiža- 
dėjimą būti pačia, drauge ir 
motina.

Nevengkit motinos prie
dermiu, manydamos, jog 
ii ims tas apsunkinimas ne-

Vaidinta buvo pačta, buvo choras, bet ba
lius visai netoks. Kada dai- 
noriai sustojo dainuot, salėj 
pasigirdo švilpimas. Už
klausus vadovui, kame daly
kas, tai pasigirdo atsaky
mas: “Pėžos jus tarpe kad 
nebūtu!” Visi sužiuro, kur 
čia tas musu geradėjas. Vie
nas, pirštu rodydamas aukš
tą vaikiną, tarė; “Va kur 
jis!” kiti vėl suriko: “O va 
Pėžos ir gaspadinė” ir salėj 
pasigirdo tikra kačių muzi
ka.

užsitikėjimą, jog jus saugo- 
sit jo garbę, kaip jis pats.

* * *
Raudonveidis vaikas, žais

damas su visa širdžia atsida
vęs savo žaislėms, nekuomet 
nepamislija, jog ateis tokia 
diena, kada bus daug svar
besnė žaismė, kuriai reikės 
atsiduoti su visu kunu ir sie
la, o kitkas pasaulyje išro-Į 
dys tik menkniekiais.

Ir toji mažytė mergiūkš
tė, kuri sūpauja suvysčiusi 
savo lėlę, niekados nepamis- 
lija, jog kiekvienas tos su
pyktos krustelėjimas neša ją 
artyn prie to raudonveidžio 
vaikiščio ir tikrųjų gyvu lė
liu.

Gal už juriŲ-mariu nusi
tiesia tas plonutis, nemato
mas meilės siūlas, kuris su
riš juodu į krūvą.

Dėl meilės jaunikaitis išsi
žada visu smagumu; dėl mei
lės moteriškė išsižada savo 
auklėtoju ir prigimtu namu, 
o leidžiasi ant nežinomu jū
rių.

Bet tai turi būt didelė mei
lė, tvirta, kantri, širdinga, 
gatava atleisti ir užmiršti, 
kad tik visuomet šypsotųsi 
laimė.

Jeigu jus negalit taip my
lėt, jus neprivalot nė vesti, 
nė tekėti, nes moterystė yra 
didelis bandymas kaip vienai 
taip ir kitai pusei.

Beatriče Fairfax.

Reikaluose SLPD.
Centralinio raštininko 

pranešimas.

Vardai dr-čiu. kurios pritarė Susivie
nijimui Lietuviu Pašelpiniu 

Draugysčių.

su.
Malonėkite prisiųsti grei

tai, idant galėtume be klai- 
] du susižinoti su gerbiamomis 
dr-stėmis S.L.D.P. reikaluo-

■ se.
Draugystės gi, kurios da _ 

neprisiuntė savo nutarimu, 1.I ” 
y. ne pristojote prie S. L. P. IKORESPOFIOENChJOS 
D., teiksitės apsvarstyti šio; 
sąryšio naudingumą ir įstoti 
į mus eiles dirbti išvieno dėl: 

i geresnio savitarpinio sušel-, 
1 pimo savo broliu lietuviu ’at- i 
|sitikus nelaimei. Ypatingai 
meldžiu visu atkreipti atydą 
į tą punktą konstitucijos,kur 
pažymėta, jog “dr-stės gali 
susivienyt tik tos, kuriu Įsta
tai nevaržo sąnarių sąžinės”.
Šį punktą reikia tik rimtai _ __ _
apkalbėti, o susitaiky ti gali- ^}auSė kunigo, kodėl jis ne- 
ma visiems bąip» kad galėtu- išpildė velionio prašymo, 
me visi dirbti išvieno dėl sa-1 Kunigas atsakė, jog velionis 
vo geroves. ^ame reikale mirė katalikiškam ligonbu- 
neprivalom maišyti ypatišku tije, tai katalikiškai likos ir 
pažvalgu nei persitikrinimu, palaidotas. Bet visiems ge- 
Pad^kime sau, jog iš laisvos žinoma, jog miestas tik 
draugystes narys persikelia į tuomet laidoja, kada niekas 
tokį miestą, kuryra tik baž- lavono neatsiima.
nytine draugyste su bažnyti- Balandžio 16 d. Chicagoj 
niais Įstatais, ant kuriu jis pasimirė kunigo pusbrolis, 
nesutinka. Tuomet jis nau- j0 iavonas tap0 atvežtas į 
dojasi medegiška pašelpa iš gaitimore ir iškilmingai pa
savo senosios dr-stes, o pa- laidotas; buvo keliolika gor- 
staroji jam patarnautu tik degtinės ir kelios bačkos 
nelaimes atsitikime (bet ka- raugalo.
talikai norės, kad jis prieš Balandžio 11 d. Mikolą Če- 
mirsiant išpažintį atliktų kauckį patiko nemalonus at- 
ar laisvamanis ant to sutiks? sitikimas: eidamas skersai 
Jis norės būt laisvai palaido- gatVės įsipainiojo į besivel- 
tas— ar katalikai ant to su- kančią paskui vežimo virvę ir 
tiks? Reikia ir tą apsvars- tojį vilkosi gatve; pasiliuosa- 
tyt. — Red.). Malonėkite šio vo tuomet, kada nuo ko-

Baltimore, Md.
Pora metu atgal čia numi

rė ligonbutije senyvas žmo- 
| gus, Jurgis Stalgys, kuris 
buvo pasidėjęs pas kun. Lie
tuvninką $25 palaidojimui jo 
kūno, bet kadangi jis mirė 
miesto ligonbutij, tai mies
tas savo lėšomis jį ir palai
dojo. Dabar gi Stalgio gi
minės apie tai dažinojo ir už-

Bet visiems ge-

talikai norės, kad jis prieš Balandžio 11 d. Mikolą Če-

1—Lietuvos Sunu drau
gystė, Springfield, Ilk; 2— 
Lietuvos Šuny dr-stė, Wil- 
merding, Pa.; 3—Žirgvaikių 
dr-stė, New Britain, Conn.; 
4—Šv. Vincento dr-stė, Ta- 
rington, Conn.; 5—Šv. An
driejaus dr-stė; New Britain, 
Conn.; 6 - Lietuvos Ukėsu 
dr-stė, Pana, III.; 7—Lietu
vos Ukėsu dr-stė, Spring 
Valley, III.; 8—Lietuvos 
Laisvės Kliubas, Los Ange
les, Cal.; 9 —Dr-stė Lietuva, 
Philadelphia-Frankford,Pa.; 
10—D.L.K. Keistučio dr-stė, 
Johnstown City, III.; 11— 
Lietuvos Sūnų dr-stė, Wor- 
cester, Mass.; 12—D.L.K. 
Gedimino dr-stė, Meriden, 
Conn.; 13—D.L.K. Gedimi
no, Rhone, Pa.; 14—Lietu
vos Broliu dr-stė, Waterbu- 
ry, Conn.; 15—D.L.K. Vy- negalime gauti broliškos pa- 
tauto dr-stė, So. Boston, 
Mass.; 16—Lietuvos Sunu 
dr-stė, Lawrence, Mass.; 17 
—Lietuvos Broliu dr-stė, To
ronto, Ont.; 18—Šv. Petro 
ir Povylo dr-stė, Westville, 
III.; 19—D. L K. Gedimino 
dr-stė, Rochester, Conn.; 20 
—Sv. Jurgio dr-stė, Passaic, 
N. J.; 21—Lietuvos SunŲ 
dr-stė, Waterbury, Conn.;
22—B. P. Lietuviu Darbinin
ku dr-stė, Courtney, Pa.; 23 
—Sv. Juozapo dr-stė, New 
Britain, Conn.; 24—D. L. K.

tyt. —Red.).
svarbaus punkto nepraleisti, jos nusimovė kurpė, 
bet išgvildenti geras ar blo- . ■ ■ - - -
gas puses ir duoti patarimus, j Kiai jį patj aptrankė. 
Jei męs suvienytomis spėko- 7 • -
mis imsimas už darbo, tai Washingtone. D.Č., 
galėsim tikėtis gausiu vaisiu, ve lietuvis Petras Kalvaitis, 
bet jei tik imsime skyrstytis jįs prigulėjo prie dvieju pa- 
į partijas ir sektas priešingas; šelpiniu draugysčių Baltimo- 
viena antrai, mus darbai ne- rgj, todėl jo kūnas tapo par
bus pasekmingi... vežtas į Baltimorę ir čia tu

Šiandien nors męs ir pri- draugysčių lėšomis palaido- 
gulim prie draugysčių, mo- tas.
kame pinigus, bet jei mums 
prisieina keltis į kitą miestą, 
(kas tankiai atsitinka), męs 
turim ju išsižadėti, palikti į- 
mokėtus ten pinigus ir rašy-1

bet išgvildenti geras ar blo-

Jei męs suvienytomis spėko-

panos visai nuplyšo ir

To paties mėnesio

Dra- 
smar-

19 d.
nusišo-

P. Kvedaras.
Ansonia, Conn.

Balandžio 16 d. teatrališ
kos kuopos ir L. S. S. 66 kuo-

tis į vietines, nes kitaip męs Į P°s t^usu buvo surengtas 
__ - - y „ vakaras. Vaidinta “Knarkia 

šelpos nelaimėje, nieks mus paliepus padainuota keletą 
nė atlankys, nieks nesura- dainų, o antgalo buvo šokiai, 
mins. Antraip vertus, pa- Viskas atlikta gerai, tik gai- 
čiom draugystėm taipgi ge- kad publikos buvo mažai, 
riau bus prie to susivieniji- turbūt užtai, kad vakaras 
mo prisidėjus, nes nebūtu buvo ne kokios-nors šventos 
apgavysčių. Dabar narys draugystės, 
išvažiavęs į kitą miestą pra
neša, buk jau serga; išsiima

Ansonijos jaunime! Jei 
pradėjai eiti progreso keliu, 

pas daktarą paliudijimą (kas ir eik drąsiai^ pirmyn, o 
labai lengva gauti) irdrau- boikotas tau neužkenks, 
gystė turi mokėti. Susivieni
jus gi viskas pranyks, nes 
bus jau žinoma, kur ir kaip 
'sąnarys apsiverčia.

Kūkalis.
Kenosha, Wis.

Vietinė L S. S. 58 kuopa 
parengė 16 balandžio teatrą

■ ir balių.
' “Nie znaja brodu, nie suisia 
v vodu”, rusų kalboj ir “Po 
revyzij”, mažrusiu kalboj. 
Vaidino dramatiškas kliubas 
“Progress” iš Chicagos. At
lošta gerai, ką liudijo gausus 
delnu plojimai. Žmonių bu
vo į 300, daugiausiai lietu
viu. V. Braževičiukas dekla
mavo “Akyvas buk, broli, 
kol esi lietuvis”, o K. Braže- 
vičius—‘ ‘Tiažko, bratcy, nam 
živiotsia na Rusi sviatoi”.

Gal skaitytojams įstabu, 
kodėl lietuviai socijalistai 
parengė vakarą rusu kalboj? 
Męs kreipėmės pas L.S-S. te
atrališką kuopelę Chicagoj, 
bet jokio atsakymo negavo
me; kreipėmės pas S. Straz
dą—ir tas nieko neatsakė; 
prašėm antgalo vietinės gie- 
doriu draugystės—ir šita ne
apsiėmė. Tad priversti bu
vom užkviesti rusus.

Lošėjai rinko ir aukas sa
vo draugui Altšuleriui, ku
riam akiję reikia operaciją 
daryt. Surinko $6.51.

Įplaukų nuo teatro ir ba
liaus buvo $121.66; išlaidu— 
$101; pelno liko $20.66, ku
riu pusė paskirta kuopos nau
dai, o pusę agitacijai.

Kenošietis.

Haverhill, Mass.
Sausio mėnesyje š. m. čia 

susitvėrė lietuviu moterių 
pašelpinė draugyste, po var
du “Sv. Marijos panos ne
perstojančios pagelbos”. Pir
mam visuotinam susirinkime 
likos išrinktas komitetas, į 
kurį įėjo šios sąnarės: M. 
Stravinskiutė, prezidentė; P. 
Blažukonienė, vice-preziden- 
tė; M. Rutkauckiutė, prot. 
sekretorė; J. Valiukevičiūtė 
turtu sekretorė; E. Radzevi
čienė, iždininkė; I. Pauliuka- 
niutė ir A. Budrevičiutė— 
knygų prižiūrėtojos; M. Va
liukevičiūtė, maršalka.

Iki šio laiko jau prisirašė 
45 draugės. Draugystė stip
riai pastatyta ant kojų ir iš
imtas čarteris, kuris yra taip 
sakant, kaip pamatas, be ku
rio negali pastatyti tvirto na
mo. Taigi ant tokio pama
to dabar pastatyta musu 
draugystė. Atsistoję ant 
taip tvirto pamato męs da
bar kviečiam prisidėti ir ki
tas drauges, kurios da nepri
guli. Prisidėdamos prie 
draugystės gausite pašalpą li
goj ir draugišką pagelbą 
kiekvienoj nelaimėj.

Norint prisirašyti, turit at
sinešti nuo daktaro paliudi
jimą, kad esat geros svei
katos.

Balandžio 16 d. musu 
draugystė turėjo balių, kur 
buvo pusėtinai sveteliu ir 
vietinis choras “Nemunas” 
padainavo keletą gražiu dai
nelių.

Sąvare.
Haverhill, Mass.

Kada tik nepaimsi laikraš
tį, visuomet atrasi iš Haver- 
hill’io ilgoką straipsnį su pa
sigyrimais. Tai vis darbas 
tu ciciliku, kuriu aš teip ne- 
apkęsdavau, kada buvau tam
suoliu.

Balandžio 1 d. parengė jie 
balių. Visas Haverhill pra
dėjo apie tai kalbėt. Aš 
baisiai norėjau pamatyt, kas 
tie cicilikai per paukščiai,bet 
mano draugai ant baliaus 
manęs neleido. O aš tokio 
budo, kad neiškenčiau ir 
slaptai nuvykau. Ant ba
liaus pamačiau daug įdomiu 
dalyku: cicilikai tokie man
dagus, vikrus! Bet dau
giausia mane nustebino lė
kio janti pačta; to 
nebuvau matęs, 
labai man patiko 
gi ciciliku, tik iš 
atvažiavęs.

Balandžio 16 d. 
teriu draugystės 
Neperstojančios pagelbos ba
lius. Buvo ir čia lėkiojanti

da niekur 
Toliaus 

choras, ir 
Lawrence

buvo mo- 
Šv. Pan.

Buvęs Davatka.

!S LIETU VOS
Bartininkai. (Vilkaviš. 

pav.). Nors pas mus vals
tiečiu nutarimu smuklės 
šventadieniais ir uždarytos 
ir, policijai gerai prižiūrint, 
nelabai gali gauti ir ‘ ‘per už
pakalines”, bet kiekvieną 
šventadienį matyti gerai į- 
kaušusiu žmonių. Visi vis 
galvojo, iš kokios balos pa
sigeria. Tik paskui pasiro
dė, kad pabažniausios davat
kėlės slapta dęgtinę pardavi
nėja. Pranys.

Žeime. (Kauno pav.). Va
sario 22 d. apie 8 vai. vak. 
šeši plėšikai užpuolė Žeimės 
Taupom. Skoliu. bendrovės 
kasą. Apsiginklavę revolve
riais ir peiliais ir apsiraišioję 
skaromis bumas. Surišo 
sargą, jo žmoną ir viešnią ir 
pastatę juos prie sienų, už
puolikai padarė kratą ių 
kambaryje ir surado 297 rb. 
97 kap. Bet ‘‘veikėju” va
das prisakė šitų pinigu ne
beimti ir metė juos ant sta
lo. Potam pradėjo kūgiais 
mušti geležinę kasą. Bet 
persitikrinę, kad kasos dar 
greit neįvalios, plėšikai me
tė pradėtą darbą ir pradėjo 
po visus namus šnipinėti. 
Susijieškojo pieno, arbatos, 
išsigėrė degtinės ir tik po 
tam jau išėjo, palikę visus Į- 
rankius ir surištą sargo šei
myną. Beto, vienas iš plė
šiku urnai sugrįžo neva žibu
rio užgesinti. Begesindamas 
pavogė ir paliktus ant stalo 
sargo pinigus. Išėjęs, užra
kino duris ir dingo su savo 
sėbrais.

Besitriuzdami “veikėjai” 
pasisakė nesą jokiais plėši
kais, tik mat norėją persitik
rinti, ar visuomenės pinigai 
gerai bendrovės apsaugoti... 
Mat, sako, Šetiečiai pinigus 
laiko medinėje kasoje ir jie 
lengva išlupti, tai manę, kad 
ir čia tokia tvarka. ElBe.

Nauji Raštai.
Žemė ir žmogus. Pa

rašė Dr. P. Avižonis, išleido 
“Liet. Ūkininkas”, kaina 8 
kap., pusi. 32. Moksliška 
knygutė.

Ūkininko Daržas. 
Pagal St. parašė Studentas; 
M. Kuktos spaustuvėj, Vil
niuje; kaina 15 kap. 48. Kny
gutė naudinga ūkininkams.

Kaip sodas sodin
ti. Parašė Studentas; iš
leido “Liet. Ūkininkas”. 
Kaina 5 c.; pusi. 24. Kny
gutė gera ūkininkams.

Nuo audros pasi
slėpus. Parašė Žemaitė; 
išleido “Liet. Ūkininkas”. 
Kaina 6 kap.; pusi. 16. Vaiz
delis iš kaimiečiu gyvenimo.

Musu Gerasis, dvie
ju veikmių komedija. Pa
rašė Žemaitė; išleido “Lietu
vos Ūkininkas”. Kaina 10 
kp.; pusi. 26.

Dvejos Laidotuvės, 
Dveji Palaikai, vaiz
delis. Parašė Žemaitė; išlei
do “Liet. Ūkininkas”, kaina 
10c., pusi. 38.

Kodėl Streikus Pra
laimi? kaip juos lai
mėti? Angliškai parašė 
W. E. Trautman, vertė A. 
Baltrušaitis; spauda ir kaštai 
“Dilgėliu”, Pittsburg, Pa.; 
kaina 10 c.; pusi. 44. Kny
gutė naudinga darbininkams.



KELEIVIS.

Aš Nemirsiu.
(Feljetonėlis).

Jus žadate mirti, o aš ne. Ir kam 
čia man tokiais menkniekiais užsiimti,kad 
ir ant žemės gerai gyvent: merginos ma
ne myli, oksigeno pilnas laukas ir butas, 
Dievas obuolių sutveria tiek, kad ir suval- 
gyt sunku. Tikrinu, kad ir general-gu- 
bematoriaus įsakymai manęs nenumarin
tų, jau nekalbant apie visokią-ten gaide- 
liogiškąją policiją.

Daleiskime, galų-gale, kad aš paklau
syčiau keno-nors paliepimo ir bandyčiau 
numirti... Negaliu!

Taip, aš negaliu numirti, nors ir pats 
to geisčiau.

Ne sykį užduodavau sau tokį klausi
mą: ar nenusižudyt? Tuoj imdavau 
plunksną į ranką ir rašiau visiems dėdėms, 
tetoms, dėdienėms ir draugams, net ir 
mažai pažįstamiems atsisveikinimo laiš
kus. Rašiau jiems, kad daugiau nesima
tysime. Valantierių brigadai liepdavau ap
statyti mano namą kanuolėms ir pagal 
mano komandą: “viens, du, trįs”—šaut. 
Bet visuomet, kaip tik reikėjo komanduo
ti, aš liepiau jiems grįžti namo, ir jie, nu
siminę, rankas žemyn nuleidę, šalinosi nuo 
mano namo.

Kada kokis-nors juokdarys ketino ma
ne užmušti, kad galėčiau numirti, aš sa
kiau: “Aš tau atkeršysiu: kokio-nors su
tvėrimo pavidale ateisiu pas tave ir gąz- 
dįsiu. Atsimink, kad manęs užmušti ne
gali”.

Ir jis bijojo mane užkliudyti.
Visa apylenkė laukė mano mirties, 

kad persitikrinti, ar tikrai aš esu nemirš
tantis.

Aš tuomtarpu giedojau karunką apie 
šventą Roką ir mislijau apie energijos 
amžinybę. Aš žinojau, kad girioj supu
vęs medis dar nedingo: juomi maitinasi 
kiti medžiai ir žolės. Jei pasodinti medį 
ten, kur nėra organiškų kūnų liekanų, jis 
neaugs. Aš atsiminiau tą laiką, kuomet 
aš buvau mažas Antanukas, mažas-mažas, 
kokį ir kunigai ir motinos myli, o dabar 
likau didelis Antanas, kurio net kun. 
Krasnickas šalinasi ir negali įveikti. Aš 
pradėjau galvot, iš kur aš galėjau augti 
arba taip didelis pasidaryt. Atsimeniau, 
kad mama duodavo ir pieno, ir obuolių, ir 
mėsos, ir vuogų, ir daržovių įvairių, kad 
tik nenumirčiau ir didesnis augčiau. Taip 
sakyt, maitinaus organiškais daigtais, to
dėl ir didelis likau. Mačiau, kad gyvu
liams taipgi duoda ne akmenius ėsti, o žo
les. lapus, šaknis, grudus ir mėsą. Ma
čiau, kad žolėms (javams, daržovėms, me
džiams ir kitiems) duoda supuvusius arba 
sudegintus daiktus ir tie daiktai paeina 
taipgi iš organiškų kūnų: žolių medžių, 
lapu, grudų, kaulų, mėsos ir 1.1. Kaip tik 
augmens negauna tokių maistų, taip tuoj jie 
neauga. Žodžiu sakant, aš mačiau, kad gy
vuliai maitinasi gyvuliais ir augmenimis, 
augmėnįs—gyvuliais ir augmenimis ir 
žmogus—gyvuliais ir augmenimis. Tar
tum ratas eina organiškame pasaulyj, tik 
jam netenka dar vieno stipino: kas žmo
gumi maitinasi?

Žmogus—taipgi organiškas kūnas—kas 
gi juomi maitinasi?

—O, tu, bedievi, šiokis ir tokis! žmo
gus visų sutvėrimų karalius: kas gali iš
drįsti juomi maitintis?

Vilkas vienok sako, kad jam žmogaus 
kūnas labai gardus - ar jis butu vyriškas 
ar moteriškas. Beržas ar kitas medis, 
augantis ant kapinių, kartais taip tyliai 
pralenda iki pat grabui, maisto bejieško- 
damas ir išneša žmogaus kūno daleles į 
savo šakas, lapus ir kitur. O kaip papus 
vėjalis rudenį, tai kapinių medelio lape
liai ir šakutės pasiskleidžia po laukus, ku
riais ir maitinasi paskui javai, daržovės, 
kuriuos valgo gyvulys ir žmogus su geru 
apetitėliu.

Vandens taipgi negalima sulaikyt, 
kad jis neatlankytų numirėlių grabelius ir 
nenuneštų jų dulkelių į upes-upeles, ku
rių dugno ir krantų žolės ir medeliai su
valgo tas dulkeles, o kartais ir žmogus iš
gena biskutį jų su vandenėliu.

Kaip matote, ir žmogaus kūnas nenu
eina ant nieko: juomi naudojasi gyvūnai 
ir augmens, o tais gyvūnais ir augmeni
mis—žmonės, tokiu budu vieno žmogaus 
dalelė tankiai sugrįžta pas kitą žmogų.

Žmogus yra nemirštantis ir žudytis 
Jam neapsimoka, nes išsiskirstęs iš vieno
dos formos pereis jis į daugelį kitokių, 

kurioms atskirai esant dar gal sunkiau 
prisieis kovoti su aplinkybėmis gyvenimo.

Aš dabar žinau, kaa sudegintas daik
tas nesudega, nužudytas—neišnyksta, tik 
persikeičia. Vanduo keičiasi į ledą, ga
rus ir gazus ir vėl grįžta į vandenį. Mano 
organiškas kūnas organišku ir liks ant vi
sados, todėl aš ir tikrinu, kad nemirsiu.

Ir jei kas mane supykįs žmogumi e- 
sant, aš jam atkeršysiu augmeniu likęs.

Dono Kazokas.

Eiles Prozoje.
Daugiau nematysiu aš tokios šašelės, 

kur upės banguoja, liūliuoja, kur kalnai ir 
slėniai ir lankos žaliuoja, kur skaisčios 
mergelės daineles dainuoja. Laukai iš
arti, dailiai išakėti, didžiai rūpestingai 
žmonių apžiūrėti ir gražus javai ten auga 
pasėti. Lankos žaliuoja, šienpjoviai dai
nuoja, garsas jų dainelių per mišką ban
guoja... Stoviu aš ant kalno, klausaus 
tos dainelės ir smagu ir jauku ant mano 
širdelės; rodos, klausyčiau ilgą, ilgą laiką, 
tokioj valandoje, ramu man be saiko. 
Tuomet aš nejaučiu nė jokio sunkumo, 
gyvenimas plaukia be jokio liūdnumo. 
Nereikia liūdėti, sunkiai eimanauti, aša
ras lieti ir spėkas aukauti. Smagu tad 
gyventi—norisi gyventi ir niekuomet taip 
greitai nebepasenti. Tos gražios svajo
nės, kad greitai nenyktų, kad viskas gir
dėtas, dabar nepranyktu; kad ramus ir 
gražus—tykus vakarėliai, vis mintyj bu
jotu, kaip lauko kvietkėliai. Bet... sva- 
joniu svajonė ir lieka svajonė; siela kad 
nerimsta, vis yra karionė...

* * *
Žmogaus mintįs,kaip bangos, vis nuo

lat banguoja, keičias ir mainos—niekuo
met nestoja. Būna audros—protas vei
kia; užein’ ramumas—grožę teikia. Lai
mingas tas kurs neboj’ audru; viską per- 
gal—nekenč’ vargų!...

KLAUSYMAI IR ATSAKYMAI. ko, kad tai dzūkų kalba; pa-! 
rodysi dzukui, tas sako, kad ' 
tai kalakutų ir 1.1. Pavyz
džiui, jeigu žmogus labai nu
tukęs, męs sakom “diktas 
žmogus”, o kiti sako “—drū
tas”. Žmogų, kuris daug 
pajiegia, męs vadinam “drū
tas”, o kiti —“diktas”. Męs 
sakom “ratas”, o kiti—“te- 
kinys”.

Malonėkit paaiškinti, kaip

Garbi Redakcija! Meldžiu 
paaiškinti man šiuos klausi
mus:

1. Kada ir kas davė vi
siems žmonėms pavardes?

2. Kaip vadinasi tas kal
nas ir kur jis randasi, ant 
kurio buk tai Maižius pasili- , . „
pęs su Dievu kalbėdavosi? ..

3. Ar visi akmenįs yra yra7eisingiau?
augmenimis, ar ne? j

4. Ar radi u m yra ak
muo, ar taip kokia eksplio-, < liktas” 
duojanti medega?

Su pagarba J. Bajoras.
Atsakymas:
1. Vardus ir pavardes prasmėj 

žmonėms davė gyvenimas.; drūtas ir druktas, o tokį, ku- 
Kada žmonės atsirado ant ris daug pakelia, vadina ga-

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

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

MONTELLO. MASS
I

! OD

Atsakymas: 22
Nėra abejonės, kad žodis i 

__>” yra paimtas nuo 
vokiškojo diek (storas), todėl IZ 
geriau sakyti storas, negu “ 
diktas._ Raseinų paviete toj ~ .. ., - . , ..._ v- j- j Mano dirbtuve vra įrengta puikiau

"į vartoja žodžius: šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie-
' ku darbą artistiškai. Padarau fotogra- 
: fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
i liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
i Esant reikalui einu į namus fotografuo 
Iti.

Pasilieku gero velijančiu 
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

GERIAUSIAS

Tik $2.00 per 40 dienu.
BIBLIJA tai yra visas šventas raštas 

seno ir naujo testamento lietuviškoje 
kalboje lotyniškomis raidėmis, spausdin
ta Berlyne 190 m .; 848 ir 279 puslapiai, 
viso 1127 puslapiai; su drūtais skuros 
apdarais. Jos visada parsiduoda po £4.00 
bet męs parsitraukėm iš Europos labai 
daug ir dabar neturim kur sutalpinti,to
dėl pradėjom pardavinėti po #2.00 per -10 
dienų, opotam ir vėl bus brangesnės. 
Kas nori gauti šią naudinga knyga, ma
lonėkit prisiųsti orderį, o “'greitai išsių
sim Teipgi reikalaujam agentų ir duo
dam gera uždarbį.

C. INTAS.
P, O. llox 1724, New York. N. Y. o2

t

A. Ž.

Nu veski mane.
Aukauju Viktorijai S en-tei.

Nuveski mane, kur saulės šviesa 
Per amžius—ilgai nes’liauja žibėt, 
Kur žydžia graži dorybė—tiesa,— 
Kur dvasiai skausmų nereikia kentėt...

Nuveski mane, kur meilės jausmai 
Išsklaido tamsias svajonių bangas... 
Kur auga tiktai prakilnus geismai;— 
Aš noriu įgyt ten naujas jiegas!...

Nuveski mane, kur šviesus žaibai, 
Lyg angis pikta padangėj’ ringuoj’;
Kur audros nerimst ir kaukia labai—
Lai audros jausmais krūtinė banguoj’! 

Nuveski mane, kur tylus miškai 
Suglaudę šakas svajoja giliai... 
Kur širdį gaivin malonus kvapai, 
Kur gamta viską apkaišius dailiai;

Nuveski mane, kur lygus laukai 
Papuošti gamtos įvairiaisjdažais!
Kur lankstos visaip takeliai—takai - 
Kur bėga vanduo upeliais mažais!...

Nuveski mane leljia dangaus!
Kur niukso tamsoj’ vargdienių

[mai...
Parokyk takus į sielą žmogaus,— 
Padėk prikelt jų dvasią urnai!!...

27-I-’10. /?. Strazdas.

na-

Man tinka.
Man tinka ta meilė, ką tyra, 
Lyg tylus šaltinio vanduo, 
Kaip rasa nuo lapų ką bįra,— 
Kurios neperkeičia ruduo;

Kurį kaip švelnutis vėjalis 
Į veidą bučiuoja mieliai....
Kaip kvepiančios gėlės žiedelis 
Sujudina širdį giliai...

Ta meilė, ką jiegas suteikia, 
Gyvenimo audras įveikia,— 
Ta meilė man tinka labai!!!...

4-VI-’O9 Strazdas.

Liūdna.
Liūdna, kai vėjas už lango 
Rudenį gailiai vaitoja, 
Lakdamas kieman iš lauko 
Vartus subeldžia, dejuoja. 
Liūdna, kai lapai nugeltę 
Krinta nuo medžių ant žemris 
Ir į krūveles sus’telkę 
Laukia ateinant žiemelės. 
Liūdna, kai debesius juodus 
Gainioja vėjas padangėj; 
Verkia gamta nusiminus 
Dieną, naktį apsiniaukę. 
Liūdna, kai vėjas už lango 
Vakare gailiai sugaudžia, 
Dangumi debesius vaiko, 
Medžių viršūnėms nušliaužia...

A If. Liauryza.

Skiriu A=jui Bl.
Nemunu kad yriaus, 
Grįždams nuo savų.
Man šlamėjo girios: 
“Bene grįši tu?”
Kad ėjau pakrantėms 
Po tamsą nakties, 
Bangos man plesdėjo 
Liūdnos be vilties, 
Ir kad vėlei yriaus, 
Nemunas liūdnai:— 
“Kur-gi tavo dėjos 
Praeities sapnai?”

Alf. Liauryza.

iI
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žemės, jie nemokėjo da kai- lingu arba stipriu; 

i bet ir negalėjo turėti tuomet caVn hmm.
pavardžių, bet kada išmoko 

įžodžiais išreikšti savo min
tis, tuomet tėvai pradėjo da
vinėti savo vaikams ir šio- 
kius-tokius vardus, nes kal- 
bant jau reikėjo vieną nuo 
kito atskirti. Iš pradžios 
žmonės turėdavo tik po vie
ną vardą, bet vėliaus prie 

į vaiko vardo pridėta da ir tė-
■ vo vardas, kuris pasiliko kai
po pavardė. Kiekvienoj 
kalboj šiandien galim rasti 
daugybę tokių pavardžių, ku
rios aiškiai liudija, kad paei- 
na nuo tėviškų vardų; ypač 

ianglo-saksu kalbose, pa-vyz
džiui: Jacobson, reiškia—Jo- 
kubo sūnūs; Johansohn arba 
Johnson—Jono sūnūs. Sko-■ Į
tų ir airių pavardes tankiai 

i prasideda su “Mc”. Yra tai 
sutrumpintas žodis ‘ ‘Mac”, 
kas reiškia sūnų; daleiskim 

' Mc Namara išguldytas lietu- 
viškon kalbon išeis: Sūnūs 
Namaros. Lietuvių kalboje 

’ turim pavardes tokias, kaip 
Vilkutaitis, kas reiškia, jog 
tėvas vadinosi kitados Vilku, 
o sūnūs tapo pavadintas Vil
kučiu, Vilkaičiu arba Vilku- 
taičiu: Pas slavus randame 
pavardes: Nikitin, Dubrovin, 
Popov, Zasulič ir t.p., kurių 
galūnės reiškia: keno arba 
kam priklauso. Išvertus Po
pov lietuviškon kalbon, išei
na Popo: Dubrovin—Dubro- 
vo arba, kitais žodžiais sa 
kant, Popov reiškia Popo sū
nūs, Dubrovin—Dubrovo sū
nūs ir 1.1.

2. Kalnas, ant kurio, kaip 
biblija sako, Maižius priėmęs 
dešimtį Dievo prisakymų, 
randasi ant pussalio prie 
Raudonųjų Jūrių, o vadinasi 
Sinai; aukščio turi suviršum 

! 8,000 pėdų.
3. Akmenįs prie augme

nų sryties visai nepriklauso; 
jie pasidarė iš žemės plutos 

! nuotrupų ir skeveldrų; amži- 
i nas gamtoj judėjimas, ar tai 
vėjas ar vanduo, per ilgą lai

šką juos taip aptrynė, nu- 
I švelnino, kad dabar daugelis 
j jų išrodo, kaip kad butų už
augę. Tiesa, žemės sluoks
niuose randam ir augmenų 
suakmenėjusių, randam įvai
rių gyvūnų ir žmonių, iš ko 
mokslinčiai semia žinias apie 
praeitį, tečiaus ir tuos ak- 

' menis negalima pavadinti 
augmenimis; juos paprastai 
vadina liekanomis.

4. Radium yra substanci
ja, kurią 1898 m. Bemont at
rado mineralinėj dervoj, va
dinamoj uraninitu. Buvo 
spėjama, jog tai yra vienas 
iš tų elementų, iš kurių susi
deda uraninitas, vienok che
mikai su tuo nesutinka. Ra- 

i dium nuolat išduoda spindu
lius, kuriuos panaudota gy
dymui vėžligės ir vilko.

i Garbus Redaktoriau!
Man teko daug kartų gin

čytis dėl kalbos, kada .susi
eina keletas lietuvių ir nega
li vienas kito suprasti; kiek
vieno apskričio lietuvis ki
taip vis kalba. Jeigu žemai- 11 Savoj St. ir 1286 Washington st. 
čiui parodysi laikraštį, tai sa- BOSTON, • • L".'L

; “storas” 
sako tiktai tuomet, kada 
daigtas yra plokščias, pav.: 
lenta stora, popiera stora, 
lapas storas, stiklas storas ir 
atoulai, popiera plona, stik
las plonas ir 1.1. O jeigu 
daiktąs apvalus, tuomet sa
ko drūtas (gruby; tolstij; 
diek) arba laibas (cieriki; ton- 
kij; din), vienok literatūroj 
vartojama tik “storas” ir 
“plonas, nežiūrint ar daik
tas yra plokščias ar apvalus. 
Todėl ir kalboje reikia sakyt 
taip, taip yra priimta litera
tūroj, nes tik tokiu budu ga
lės susilygint musų kalba. 
Kaslink “rato” ir “tekinio”, 
tai geriau vartoti pirmąjį, 
nes jis yra trumpesnis, leng
viau ištart ir gražiau skam
ba.

DRAUGYSTE 
Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Towu of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

4606 S. Paulina st.

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

Vice-prez. A. A. Poszka.
4603 So. Harmitage avė.

Prot. rast. K. A. Qziapas.
4437 S. AVood st.

Turtų sek r. Leonsrinas Jaugilis, 
4606 S. Paulina st.

K asierius F. Jaugilis.

Paj ieškojimai
Pajieškau Simano Stočkaus, paeina iš 

; Suvalkų gub., Vilkaviškio pav.. Pajevo- 
| nio vals., Pajevoniu kaimo. Pirmiau gy
veno Keewane. III. Turiu dideiį reikalą. 

, Malonėkit jus p.ds arba kas apie jį žino 
; pranešt, o aš už jums atlyginsiu

J uozas Stočkus.
■ P. O. Box 415, Farmington. III.

l'ajieškau puseserės Grasildos Sorplai- 
tes: paeina iš Kamiesiib., Raseini 
Vevetžėnų para p jos. Vistiskų 
Trįs nie: ai Amerikoj. Girt>ejau ; 
Serą ton. Pa. Tt ikitė- kas žino : 
p it i pranešti šiuo adresu: 

Jonas Gubisia.
124 Cherry st., New York City

ių Į>av.. 
kaimo, 
gyvena 
arba ji

Pajieškau Paulinos liajorities, iš Kau
no gub.. Panevėžio pav,, Kupreliškių pa 
rupijos. Meganu sodžiaus. Girdėjau gy
vena Philadelpliia, Pa. Jos pačios arba 
kas apie ją žino meldžiu man pranešti 
šiuo abresu:

Petras Kalvelis.
•SO Water st.. Ilaverhill, Mass.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Šamo. 
Kauno gub.. Vilkmergės |>av., Palėvenės 
par.. Vasalavo sodžiaus. 12 melų gyveno 
Chicago, III. Jis pats ar kas kits malones 
pranerti ant šio adreso:

Stanislav Zabarauski
31 Ames si,, Montello. Mass.

Pajieškau draugo Antano Juškt*. paei
na iš Kauno gub. Šiaulių pav., Šaukėnų 
parapijos Ketvirti metai kaip Amer koj. 
pirmiau gyveno Foveroytrine. Jeigu kas 
zinė jį žino arba jis pats teiksitės duoti 
žinę šiuo adresu:

Antanas Kasparavy<*ia
P. O. bos 909 Staughton Mass.

PAJIEŠKAU VIETOS,
Esu geras kriančius. padarau atsukan

čiai vyrų drapanas Norėčiau užsidėti ant 
savęs šapą. Jeigu rastus kur lietuviais 
apgyventas m-estelis ir nebūtų lietuviš
ko kriaučiaus. prašau duoti žinę ant šio 
adreso:

A. Jakubonis
54 Baulevord st., Wiuston Salėm N. C.

Apgarsinimai.
TEATRAS!

Cambrid’io Teatrališka Kuopa “Aidas” 
suloš viena iš didžiausių 'r geriausių 1 e- 
tuviškų dramų, parašytą žinomo rašejo 
n. Žemkalnio 4 rių veiksmų drama

BLINDA
Svieto Lyuintojasizemaiėių razba i įlinkas)

Subatoj. 14 Gegužio (May).
Institute Hali,

277Cambridge ir 3-rd sts.. E. Cambridg . 
Prasidės 8 vai. vakaro. 

Po teatrui šokiai ir lekiojanti knisa. 
Maloniai kviečia KOMITETAS.

n/ !
>•

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

krautuvė-
Užlaikome visokius laikrodžius, laik

rodėlius. branzletus.šliubinius rr diimon- 
tinius žiedus ir visokius iš auksb ir 
sidabro išdarbius Lietuviai parem
kite lietuvį.

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.
21-25 Brointield street.

BOSTON, MASS.

I
3

Į 
i

J j
Telephone 762 So. Boston. į

Dr.F. Matulaitis
495 BroaJway, So. Boston. Į

Valandos:
Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare.: 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

i
Jeigu tikrai nori

BŪTI SVEIKAS 
----- rašyk pas------  

A W. MATULONIS,
Schuyl Co., Minerville, Pa.
ŠlFKORČlŲ AGENTŪRA 

po No 877 Cambridge st,
CAMBRIDGE, MASS- (prie soduko) 
Parduodam šifkortes ant geriausių linijų 
Užrašom visus laikraščius ir prie to duo
dam dovanų puikią knygą.

• Turim gražiausių popierų gromatoms 
rašyti. Užlaikėm geriausias ir aštriau
sias britvas. Čia galima gauti puikiau- 

I šių marškinių ir kitokių aprėdai ų. Lai
kom gyduolių nuo daugelio ligų. Puiki 
dainų kn\ gėlė 35c. vertės dabar parsi
duoda už 10c.

Su guodone
P. BARTKEVICZ.

| S77 Cambridge st., Cambridge. Mass.

f

-------- 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.

I

Parsiduoda Namas
Ant 3-rd st.. 13 kambarių ir daug že

mės. teip, kad namą galima padidint. 
Dabar gali gyvent 3 šeimynos Kaina 
£4.200, įmokėt reikia £4 000.

SULL1VAN.
So. Boston. Mass219 I) sc.,

Nepraleiskit savo gyveni
mo laimes!

P I R K 1 T E 2 E M Ę
Showsheene River Park’e.

25 minutes geležinkeliu nuo Notrh 
Siation. didelis žemes išpardavimas. Že 
m<- randasi ant puikių Showsheene upės 
krantu, 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 ir 12 va), diena nuo North Station. 
track 16 Geležinkelio tikietai gauna
mi ten pat pas agentą, kuris turi baltą 
kaspiną prie krutinės.

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

KONCERTAS!

“Birutės Kanklių” dainininkų draugija

Visiems 
gerai žino
ma “BIRU
TES KAN
KLIŲ” dai- 
norių 'drau
gija rengia 
gražų kon
certą. Dai
nuos maišy
tas ir vyrų 
chorai ir ne 
girdėtas da 
kvartetas.

Koncertas bus subatoj, 7 d. Gegužio (May), 1910 m. 
DAHLGREN HALL, cor. E & Silver sts, SO. BOSTON.

Pradžia 7 vai. vakare.
Salė bus gražiai išpuošta; teipgi bus įvairios žaislės 

ir saldus gėrimai su ledine Smetona (icecream) ir nauju 
žaislu “sniegas”. Po koncertui bus šokiai. Todėl nuo
širdžiai visus kviečiame!

“Birutės Kanklių” KOMITETAS.

RUSIŠKA PIRTIS
Vyrams ir moterims.

Labai gerai įtaisyta. Kiekvienam at
skiras kambarys. Tiktai 25c.

MASS



KELEIVIS.

Vietines Žinios.
Šiomis dienomis tapo su

imtas Thomas Rourke ir pa
statytas po $3.000 parankos. 
Rourke buvo pasamdytas 
kaipo užveizda prie griovimo 
seno namo ant \Vebster gat
vės, East Bostone. Beturčiu 
vaikai ateidavo tenai rinkti 
malkų. Užveizdai tas nepa
tiko. Jis sviedė i vieną senu 
geležgaliu ir teip nelaimingai 
pataikė, kad vaikas nuvežtas 
į ligonbuti tuojaus numirė. 
Rourke dabar kaltinamas už 
vaiko mirti.

Į miesto teisdaryetės namą 
buvo įneštas sumanymas, kad 
merginoms, neturinčioms 21 
metų, butų uždrausta vaikš
čiot į cliiniečių restauraciją 
valgyt. Bet tuoj paaiškėjo, 
kad tai butų boikotas, kas y- 
ra priešingu
sumanymas tapo atmestas. 
Sumanytojas 
ganėdino ir 
paduoti ant apsvarstymo, bet
reikalavimo nepriimta.

konstitucijai ir

įstatymo priešai sako, jog 
tai pirmas tokis socijalistiš- 
kas sumanymas, kurį guber
natorius užtvirtino.

Legislatnroj dabar yra į 
neštas sumanymas, kad Ko- 
luinbo dieną, kuri pripuola 
spalio 17, padaryti legališka 
švente. Jau keli metai, kaip 
tas sumanymas įnešamas, bet 

į vis uupuldavo: šįmet gi jis 
i slenka jau prie gubernato
riaus, kuris, kaip girdėt, at 
mesiąs, nes švenčių jau ir te 

: to esą daugiau negu reikia.
i-------------------------------------------------------------------

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų “Keleivio” 

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

“Keleivio” Administracija.

tuomi uepasi- 
pareikalavo jį

van-East Bostone atrado 
deny j nepažįstamą žmogų. 
Knnas da sveikas, aprėdytas 
mėlynoms drapanoms, su mė
lynu kaklaryšiu ir balta apy
kakle.

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. nestie.kurie užsirašė, siunčia 
mums padėkavones. Jieigu nori daugiau 
apie knygą žinoti prašyk katologo. pa
duok savo aiškų adresą ir siusk pinigus 
po šiuom adresu.

M. Paltanavičia
15 Millbury st., Worcester. Mass.

So. Bostono Lietuvių Ukė- 
sų Kliubas nutarė apvaikš
čioti šįmet Gegužinę Šventę; 
tam tikslui ateinančioj nedė- 
lioj rengia prakalbas, kurios 
atsibus Dahlgren svetainėj, 
ant kertės E ir Silver gatvių. 
2 vai. po pietų. Įžanga 
šiems dykai.

vi-

Gubernatorius Draper 
tvirtino naują įstatymą, 
gal kurio kiekvienas 
davis, pajieškodamas per 
laikraščius darbininkų, jeigu 
pas jį yra streikas, visuomet 
turi apie tai pasakyti. To

už-
l>a- 

darb-

Kodėl
Laivakortes yra ger au 

pirkt „Keleivio“ redakcijoj, 
kaip kur kitur?

Pirma. Visos prekės 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, 

[ollandiją, Angliją arba Lie
poją, Į New Yorką, Bostoną, 
Baltimore arba Philadelpią.

Trecia. Važiojant per Lie
poją išsistorojam gubernskus 
pašportus be jokio vargo ir 
klapato važiuojančiam.

Ketvirta. Jei atvažiuoja 
moters, vaikai ar seni žmonės.

aprupinam reikalingais po-i 
pieriais (aff idavits) su kuriais 
be vargo ir jokio užlaikymo 
įleidžia į Ameriką.

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

Šešta. Atvažiavus j Ame
riką nueinam patys arba nu-' 
siunčiam savo agentą, kad' 
pagelbėt išeit iš kastlegarnes 
ir kad neklaidžiotų kur, o 
kiti agentai, kurie gvvena 
toliau nuo portą, to padaryti. 
negali.

Septinta. Jei kas nori va
žiuot į krajų. i praneš mums 
nors porą nedielių prieš tai, 
męs pasistorosim specijališką 
laivą, gerą 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 draugu.

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

„KELEIVIO“ 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 Turkijos, geriausi

Lozovvski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadway ir 259 D. Si., 

South Boston. Mass.

GERIAUSIAS

dirbtuvė yra įrengta puikiau 
Atlie- 

Padarau fotogra- 
malevoju natūra

Mano
šiai, naujausios mados įrankiai, 
ku darba artistiškai.*
fijas kuopuikiausiai,
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 
ir rubsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa- 
siuvam greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

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

MONTELLO, MASS

ZEGORELIS nvrAI 
irdeviska U,MU_

Amerikoniškas laikrodėlis 
su vystais auksotais lukš 
tais, gvarantuotais 5 me
tams. visai DYKAI kiek
vienam. kurs parduos 25
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Rusiška- Lenkiška • Lietuviška

_A PTIIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.
LIETUVIU UŽEIGA

- PAS -

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 

I visada švieži, vynai ir v įšoki likieriai 
, kogenausi. Gėrymus dėl veselijų, krik 
i šlynu ar šeip balių siunčiam į nam-.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass
JOHN E. N0LAN

naujausios mados

3^. Graborius ir Balsamuotojas 
i Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

38ii Broadvvay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 6-45 Broadway.

M. Galjvan& Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Sp ECI a Llš K f SI AS.

'366 Second So. Boston. Mass
, -------- —
Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.2J.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
" 6 vai. *' S vai. vakare.

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

motelius mus bižuterijos po 10c. kiek
vienas. Atsiųsk vardą, męs tykesime tau. 
Kaip parduos:, prisiųskit $2.40 gausi 
zegoruką.
Henry Jewerly fo.Dep-240 Chicago.lll.

J. P. TUINILACO 
Vienatine lietuviška dzie- 
goreliu ir auksinių daiktų 

krautuvė
Užlaikome visokius laikrodžius, laik- j 

rodėlius. branzletus.šliubinius ir deimon- 
tinius žiedus ir visokius iš aukso ir 
sidabro išdarbius Lietuviai parem-I 
kitę lietuvį.

Laikrodžius savo kostumėriam vatai-' 
som dykai.

21-25 Broinfield street.
BOSTON, 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- Broadwav kampas Dor 
chester avė. Šo. Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pereipresą gyducies prisiusim

$1OO EANKOJ 
kiekvienam vyrui, moterei 

ir vaikui.
Kas turi tokią ECZEMĄ, kurios ings 

neišgydysim per septynias - jtenkioliką 
dienu — jeigu męs to neišgydysim — 
jums'nieko nekaštuos.

Daktariškas patarimas visose odos ir 
kraujo ligose DYKAI. Specijalistai tik
tai kraujo ir odos ligų.

ONESIMUS
DERMO—CYSTEM

154 Boviston st., Room 7. BOSTON. 
Valandos: 10—12; 2—4.

Nedėlionis: 2—4: 7-8. 0o

SEVEROS GYDUOLES YRA ŽINOMOS SAVO PASEKMINGU MU.

BRLHI1DIS IR GEGUŽIS
Yra atsakančiausiais mėnesiais valymui kraujo. Per žiemą nuo 

nuolatinio sėdėjimo namie ir daugelio kitokių priežasčių kraujas su
genda. Žmogus tuomet jaučiasi pavargęs, susinervavęs, neturi apetito, 
nusilpsta inkstai, pasidaro išbėrimai, spuogai ir da svarbesnės ligos.

SEVEROS
KRAUJO VALYTOJAS

Atgaivina gyvumą, gydo visas ligas ir priveda visą organizmą prie pilnos 
sveikatos. Taigi dėl pagerinimo savo sveikatos paimk ji šiandien. Kaina 1.00.

Knygutę “Kraujo ligos ir jų gydymas” issiiinciam dyka*.

Aptiekorius tau pristatys, vienok turi jam pasakyt, kad būtinai nori Seve
ros vaistų. Kitų neimk.

Sveikas papratimas
Nuo skilvio sugedimo, nuo nege

ro virinimo viduriuose, nuo abelno nu
silpimo ir išėjusių iš tvarkos jaknų. 
imk

Severos rukšti skilviui
Vienintelis, tikras ir užsitikėjimo 

vertas vaistas, kuris sustiprina ir pa
taiso apetitą. I>abai gerai vartoti jį 
prieš valgį. Kaina $1.00.

Te isi'togas daktaro patarimas dykai

Kaip vagis naktyj
Teip įsivagia visokios inkstų, ke

penų ir pūslės ligos. Nors jos esti ma
žiau ir daugiau skaudžios, bet visuo
met labai pavojingos savo pasekmėse.

Severos vaistas 
inkstams ir kepenims

Yra paskirtas ir pavedamas nuo 
inkstų silpnumo ir sugedimo, nuo ke
penų sugedimo ir daugelio šlapinimo
si ligų. Kaina $1.00.

k

Npecįjalistas ir Profesorius medicinos

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

Visokias Mgas gv 
dau pasckmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 j 
trepais į viršų tik Įgį 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki-2 ir 6 ik.’ 
8 vakare. Telephone 1967—3 Ricdmon*

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

Williani C. Brūzga.
John J. Lowery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

J

į

KATALIOGAS DYKAI!
Kas Nusipirks Naują juokingų dainų 
Knygelę dainų Vainikėlis' kurios prekė 
15cent. tam Prisiusime Kataiioga 
Dykai. Tame katalioge Telpa aprašy
mai. apie Elektriškų krutančių paveikslų 
mašinas. Magiszkas Sztukas. lempas, 
visokių gatunkų knygas, drukuojemų ma
šinėlių Armonikų koncertinų Britvų. 
Laikrodėlių. Auksinių rašomu plunksnų. 
Špilkų. Žiedų. Lenciugeiių, Strielbųir tt. 
George A. Pupausky & Co. Dep. 3 
2342 S. Leavitt St. Chicago, III.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu net-ji mano kataliogų rašyk šendieno apturėsi gereusitj armonikų, skripkų 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. (jis to au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziCgor’.ų, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknvgų kokiu tik randasi lie
tuviškoj kalboi,gražių popierų dėl rasimo gromatų su puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $*>,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127dručei alda-
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

• ii /. i. kūno, atgaivinimo kraujo, sntaisimo nervu ir daugybę ki«<>
, Z / , kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydvma, 14 K 

paauksuotas ant20mčtų preke $3.00. prasto $1,00. Prisiųs- 
kite savo ’ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio meto ka 
talpgą dyxai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

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

Adresuokite: K. W!LKEWICH, 112 Gratid St. Brooklyti, N. Y.

Visiems žinomas
Garsusis New
Ycrko Daktaras - , k
Kad sergi, jau nesivargyk ilgiau; ateik ;

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

Vyrus ir Moteris 
greitai ir gerai.

10 luotu at idavęs mokslui studi
javau nuųoda Paryžiuje. Londone, 
Berlyne ir kitur, surasdamas naujau
sias gyduoles i’-gvdymui visokių ligų. 
Sugrįžus iš Europos daktarų bendrovg 
išrinko savo pirmsėdžiu: o dabar 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 išgydo, katrie V‘T'ja ATi^kad* užrašo gyduoles 
gresą, katrie to nedaro, negali sergančių i-gydyt!. uz • kjem8 daktarams 
ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerint „ .įnjįgiLkad 
nežinomi yra. Ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėniijani į mva 

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS IR SZALTINIS SVEIKATOS.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokiu įgį. * 

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ! 
Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai tikrai apturėsi sve tą. 

D A C A D C A . Sergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Institutui, 
r 2A.O/Y1VVJYY. 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 suvadžiotojų, tai prašant draugams-daktarams, ir 
teisingiems žmonėms, kuriuos išgydžiau, aš apsigarsinau, kad serganti 

žinotų, kur atrasti tikrą sveikatai pagelbą.

ATSISZAUKUSIUS APSIMU ISZGYDYTI
Renmatlzmą, skandėjimy sąnarių, kaulą, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, skaudėjimą 
ir nedirbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies, Inkstų ir plaučių ligas. Greito pailsimo, sun
kaus kvėpavino, slogų, ir nnailpnėjusius vyrus. Didelio supykimo, dyspepsifoe, nervų Ilgos, 
teipgi nuo jaunystės klaidų, įgautų nesveikumų, Bėklos nubėgimo, blogų sapnų, visokių užsi
krečiamų slaptų ligų. Teip-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo 
ir visokių moteriškų ligų; neatbokit kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai Ir 
išgydysiu šviežias ir užsisenėjusias ligas. Geriau, kad iš karto pas mane atsišauktum, pirmiau 
negu kur kitur: jei ne asabiėkal, tai parašyk lietuviškai. Rašyk kaip moki ir kaip janti nesvei
kumus savyje, aš supras-,v, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra 
geriausios ir naujau.-:o išradimo, o apturėsit sveikatą, bė skirtumo kaip toli gyvenate AMERI
KOJE, KANADOJE, ANGLIJOJE ir kitur. ___ --

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

Ofiso valandos kasdien nuo 11 i§ ryto iki 1, nuo 2 iki 5 vai. po pietų.
Šventadieniais nuo 10 iki 1. ---- ■ " _.Vakarais Panedelyj ir Petnyčioj nuo 7—8.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą M’omans Medical 

College Baltimore Md.
Pasekmingai atlieka savo darba prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose parūpina gyduoles

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y,
SO BOSTON, Mass.
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Geriausias Lietuviszkas
Siuvame visokius ru 
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų 
ir suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drapa
ną męs galime tau ja 
padaryt

LIETDVISZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

O-ro JONO E. THOMPSONO

Siuvėjas

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

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmones užsitiki mums ir m 

sų gyduolėms, kuriems duodame toj 
singiausią rodą per laišką dykai

Kaip išgydyti Rupturą, Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus, Diderv* 
nes. Niežus ir lytiškąjį bruda. yj'' 
turime apie pusę milijono laišku V 
padėkavonėmis nuo žmonų visok^U 
tautysčių. Rašyk pas: ’ ”i

Dr J. M BRUNDZACO..
Rroadnay & X. 8 st.. Broolykn.S y

iSharter street
Medical Clinic 

lau ilgiau keniėti n'^ mus: nereikės 
ligos, jeigu t<.ki\ , noJ°Hlos chroniškos 

sergi ;; .’r erS? gydymą. Jei- 
(i-ova. hird^ ^^chitis),

T*nų įi^ '’0, Inl<st’i arba ke-
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Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietmiškos Gydyklos I> ras THOMPSON 
pilnai gvaranlnoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visa savo jau- 

i nystę pašventė vien studvjavimui medi- 
I cinos, chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 

J tingas, teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
i kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
■ išdykumo ir savižagystės.

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va- 
; landas.

Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 
nors liga neprivalo leist laiko, bet tuo
jaus prisiųsti D-rui Thomaon'ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
gelba kuria tikrai išsigydys. Išgydy

tu narantnotas. Patarimai veltui.

W. ZF. Severą Co. ced‘rOwJpids Į

Amžius.
Kiek svėrėto.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokią lvtišk .> ligą, j 

jei t urėjot parašykite kokg.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei plaučius
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda ran

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

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes liktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

Meldžiame kreiptis šiuo adresu?

DR. J. E. TIIOMPSON,
! W. 27-th street. NEW YORK, N. Y.
Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. iki 5 vai. po pietų

Nekėliomis nuo 11 va), ryto iki 3 vai. po pietų.




