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IS RUSIJOS.

keletą ofi-

mokąsis le- 
Rosinskis.

Orlaivių gadynė.
Rusų laikraščiai su pasi

didžiavimu praneša, kad už
sienyje tam tikrose lekioji- 
mo mokyklose mokąsi lekio
ti naujausiais lėktuvais apš- 
čiai rusŲ. Efimovas su Po
povu jau esą pilnai įpratę le- 
kiotojai, bet greta jy esą 
daug rūsy, kurie dar tik mo
kąsi. • Farmano mokykloje 
mokąsis tūlas Lebedevas iš 
Peterburgo ir du maskvie
čiai — Kuznecovas ir Visoc
kis. Į tą pačią Farmano mo
kyklą valdžia išleisiant ne
trukus mokyties 
cierių.

Blerio lėktuvu 
kioti maskvietis
Belgijos mieste Muzone bai
giąs lekiojimo mokslą tūlas 
Petrauskis Zommerio mokyk
loje. Štutgarte mokąsis tū
las Luckis.

Be-to, Paryžiuje Zacharo- 
vo aero-dinamikos institute 
taip-pat baigią mokslą kele
tas rusų, kurie galėsią būti 
puikys inžinieriai, konstruk
toriai oro lekiojamioms rei
kalams.

Rodos, oru lekiojantiems 
išmislams bus lemta atšalin- 
ti daug svarbių, šiądien visą 
žmoniją slegiančių sunkeny
bių. kurių ikišiol neįstengė 
atšalinti jokios kitos priemo
nės.

Jeigu sykį bus galima už
pulti valstiją, tautą, miestą, 
įstaigą išaugštai ir sulyg rei
kalo arba visai išnaikinti, ar
ba gerokai išgriauti, tai nei 
armotos nei kulkasvaidžiai, 
nei, pagalios, jokia kariume
nė ar laivynas, jokia sargy
ba neturės vertybės. Tuo
met kiekviena valstija, tau-

Išdildė stačiatikių parapiją.
Iš Cisų (Vendeno) praneša: ten. 
to apskričio stačiatikių para
pija vietoje Incems likusi iš
dildyta iš tos priežasties, kad ■ 
pritrukę to tikėjimo išpažin
tojų.
Išardė ukrainiečių draugiją.

Kijevo mieste jau kelinti 
metai gyvavo apšviečiamoji 
ukrainiečių draugija “Pro- 
svita”. Dabar Kijevo gu
bernatorius išrado, jog toji 
draugija nepildant įstatymų 
ir išardė. Mat, rusai ir ma- 
žarusius (ukrainiečius) taip- 
pat prie kitataučių skai
to.

Plėšikai pakliuvo.
Obiopolyje (Chersono gu- 

bern.) ant pirklio Lenbergo 
namų buvo užpuolę ginkluo
ti plėšikai, bet nepasisekė 
nieko laimėti. Užklupti po
licijos, plėšikai, šaudydami 
leidosi bėgti. Bet 4 pakliu
vo į policijos nagus. Visi 4 
buvę seniai jau jieškomi.
Kronštato tvirtovės apžiū

rėjimas.
Aną dieną V. Durnos pir

mininkas su keliolika valsti
jos ginamosios komisijos na
rių buvo nuvykę į Kronštatą 
apžiūrėti pertaisytos pasku
tiniuoju laiku tvirtovės. Ge
nerolai išrodė ir išaiškino du- 
mininkams tvirtovės įtaisy
mą ir apginklavimą, o pas
kui pavaišino pietumis.

Nepasisekė.
Uspenskoje cerkvėje pasi

gedo daugybės brangenybių 
nuo paveikslų: aukso, dia- 
mento ir kitokių brangių ak
menėlių, vertybės viršaus 
per milijoną rublių. Tuojau 
suskato jieškoti ženklų, per 
kur vagįs galėjo įeiti ir išei
ti, bet nerado; tada nulėmė, 
kad vagis dar tebėra cerk
vėje. Apsupo cerkvę sargy
ba ir ėmė jieškoti. Ir ką gi?

giau ir daugiau iškįla aikš- 
. Kijevo gubernijos val

dyboj susekta net tam tikra 
draugija, kuri buvo užsiė
musi už pinigus vietų paru- 
pinimu. Laukiama revizijos 
ir Vitebsko gub. Sako, ten 
ir dailių štukų esama.

Represija.
Didesnės kratos ir areštai 

šią savaitę buvo Kijeve, Tve
riu j, Archangelske, Orenbur- 
ge, Varšavoj, Lodziuj, Vil
niuj ir daugelyj mažesnių 
miestų, miestelių ir sodžių. 
Suimta vienas laikraščio re
daktorius, vienas sądarbinin- 
kas, daug darbininkų ir ne
maža mokslan einančios jau
nuomenės. Vilniuj suimtas 
vienas kunigas už apgavys
tes, o kitas atvarytas kalėji
man už įžeidimą pravoslavų 
tikybos. Apskritai, pasta
ruoju laiku gana daug kuni
gų, ypač šiaur-vakarų kraš
te, Lietuvoj ir Lenkijoj, nu
bausta tai už pakrikštijimą 
kokio maišytų tėvų (pravos
lavų ir katalikų) kūdikio, tai 
už priėmimą iš pravoslavijos 
katalikybėn ir kt.
Nauja Jeruzalemo nupuoli

mo istorija.
Peterburgas, geg. 15 d.— 

Profesorius von Domaszew- 
ski parašė pilną Jeruzalemo 
nupuolimo istoriją. Yra tai 
pirmutinis veikalas, kuriame 
surinkti visi to atsitikimo 
faktai ir priežastįs. Jeruza- 
lem nupuolė pirmutiniam 
šimtmetyj po Kristaus. Kai
po priežastį to nupuolimo 
Domaszewski’s nurodo didelį 
žydų žiaurumą su savo žmo
nėmis ir kaimynais romėnais, 
kurie jiems atsilygino tuo 
patim laike Jeruzalemo ap
gulimo ir po jo nupuolimo.

Per apgulimo laiką romė
nai kryžiavo j o keikvieną žy
dą, kurį tik paėmė į nelais
vę arba kurį sugavo bėgant 
iš apgulto miesto, kur vieš
patavo badas. Aplink visą 
Jeruzalemą stovėjo siena pa
daryta iš kryžių, ant kurių 
mirė tūkstančiai žydų. Ap
gulimas tęsėsi penkis mėne
sius.

Kova su prostitucija.
Peterburgas.—Šiomis die

nomis atsibuvo Peterburge 
susivažiavimas įvairių luomų 
žmonių, kurie už tikslą turi 

, pasistatę kovoti su prostitu
cija (taip vadinasi moterių 
kūno pardavinėjimas). Iš 

, susivažiavimo pasirodė, jog 
. vienam tik Peterburge yra 

50,000 prostitučių. Apskri
tai imant, ant 14 Peterbur
go moterių iš to skaitliaus 

mis," - klerikalai' "išgalvojo | išPuoIa viena prostitute. O 
naują ir paskutinį būdą: ku- ’"eskaitąnt jauny mergaičių 
nigai iš sakyklų ir klerikalu llf? 15 met« lr senv ,moteriŲ 
laikraščiai apskelbė, kad ko- nuo nietų, tai ant kiekvie-

I
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ta, įstaiga ir t. t. bus pri-įUž “ikonostaso” atrado so- 
versta saugoties bent kanadietį Feminą, 20 metų vy- 
neteisybę daryti, priešingai 
stengsis elgties kuodoriau- 
siai, kuoteisingiausiai, nėsa 
savitarpinio išsižudymo 
vengs visi.

Ko nėra įvykinę humani
tariškos garsingų veikėjų pa
stangos, tat, rodos, bus lem
ta įvykinti technikos išradi
mams, kurių eilėje, rasit 
svarbiausią rolę atloš lekio- 
jamieji padargai.

Kiek toliau lekiojimu, ro
dosi, ims interesuoties ne 
vien tiktai didžiųjų valstijų 
vyriausybės bet ir kitos sry- 
tįs. K.

Socijal-demokratų atstovų 
susivažiavimas.

Susivažiavimas įvyko Lie- 
pojuje. Per susivažiavimą 
buvę pažymėta, kad švieses
nieji veikėjai nuo partijos 
paskutiniais laikais yra atsi
traukę, todėl nėsą kas varo 
propagandą. Narių įmokes- 
čių ir aukų esą sumokama 
labai mažai. Pasiturintieji 
ūkininkai arba, kaip juos čia 
pravardžiuoja, pilkieji baro
nai, esą visai atsimetę nuo 
socijal-demokratų.

rūką iš Kalugos gubernijos. 
Jo, mat, išvakaro pasilikta 
cerkvėje ir per naktį nuran
kiota tos brangenybės, bet 
negalėta išeiti. Čiapat rado 
ir visas brangenybes.

Nesiseka.
Lenkijos klerikalams nesi

seka. Kaip jau buvo rašyta, 
lenkų kunigai labai užsipuo
lė ant Krušinsko moterų ūkio 
mokyklos, ir norėjo ją galu
tinai užgniaužti. Bet maty
dami, kad mokyklos ir be 
dvarininkų pašalpos galės 
gyvuoti, nes lenkų pirmei
viškoji visuomenė karštai ė- 
mė remti tą mokyklą auko
mis, ■

I

nų 9 suaugusių moterių iš
puola dešimta prostitutė.

Bombos.
Kaime Krilovka, Saratovo

vo 19 d. visi tėvai ateitų mo
kyklon ir atsiimtų >avo mer
gaites iš ten. Bet koks bu
vo jų nubudimas, kuomet iš
63 mokinių tėvų vos viena gub., policija darant kratas 
sena bobutė paklausė jų šau- užtiko pas vieną kai- 
kimo. j mietį skrynioj paslėptą bom-

Iš vagių statistikos. o_ kitą rado užkas-
TT ... . , .. . tą žemei. Pas kitą kaimieti
Valdininkų vagysčių ir atrasta kelias dėžutes dina- 

šiaip blogų darbų vis dau- mito.

Persekioja svetimtaučius.
Pekinas, Chinija.—Ameri

konų Yale misija, kuri buvo 
apsibuvus mieste Čang-Ša, 
kaip praneša telegramos, li
kosi visiškai sunaikinta laike 
riaušių, kurias chiniečiai pa
kėlė prieš svetimtaučius jau 
kelios sąvaitės atgal.

Romėnai sveikina Peary.
Roma.—Gegužės 14 d. at

vyko čia su visa šeimyna 
Robert E. Peary, menamas 
atradėjas šiaurinio žemgalio. 
Ant geležinkelio stoties jį! 
pasitiko geografiškos draugi
jos prezidentas ir daugelis 
kitų mokslo vyrų.
Anglija gauna nuo turkų 

“džiabą”.
Londonas. — Nepasisekus 

vokiečiams paimti kontraktą 
ant statymo naujų kariškų 
laivų Turkijai, tą darbą apė
mė Anglijos kariškų laivų 
dirbtuvės. Turkija užsakė 
17 karlaivių, kurių padary
mas reikalaus 7,000 darbinin
kų. Anglai tuomi labai di
džiuojasi prieš vokiečius.

Kaizeris pasmerkia alų.
Berlynas. — Šiomis dieno

mis kaizeris jau antrą kartą 
išreiškė papeikimą paprati
mui gerti alų, ypač jauniems 
studentams. Nuvykęs į Al- 
zaciją jis pasakė ant tos te
mos ilgą prakalbą, kurioj nu
rodinėjo, buk alaus gėrimas 
yra pavojingas netik patiems 
studentams, bet ir visai vo
kiečių tautai, kurios ateitis 
turės prigulėt augančiai gent- 
kartei-
Nesutikimai tarp Austrijos 

ir Italijos.
Roma, geg. 16 d.—Kad 

1913 metuose gali ištikti ka
rė, nėra nė mažiausios abe
jonės. Atėjusios iš Austri
jos žinios, kad tenai pienuo
jama statyti keturis karlai- 
vius, atkreipė visuomenės 
atidą į rengimąsi Austrijos 
prie karės. Laikraštija ra
gina savo valdžią taipgi pa
didinti laivyną.

1913 metuose baigiasi tų 
dviejų viešpatysčių sutartis 
ir, nors oficijališkai skelbia
ma, jog bus atnaujinta, dau
gelis faktų rodo, jog visi są- 
tikiai liks pertraukti. Kad 
Austrija ginkluojasi ir kad 
Italija rengiasi ją pasitikti, 
yra aaugiau negu aišku.

Nuo to laiko, kaip Austri
ja prisijungė Bosniją ir pra
dėjo daryti pastangas prie 
Balkanų russalio žemių, Ita
lija pradėjo koncentruoti pa
sienyj kariškas spėkas, tuo
jaus* buvo nutarta pastatyti 
tris didelius karlaivius ir 500 
milijonų dol.paskirta apgink
lavimui parubežinių tvirto
vių ir atnaujinimo jose ka
riškosios meaegos.

Ligšiol Austrija ginklavo
si slapta ir hiekas apie tai 
nežinojo, tik šiomis dienomis 
susekė tai Italijos šnipai.

Peikia amerikonų madas
Paryžius.— Ateinantį rude

nį ketina atvažiuoti į Jung
tines Valstijas franeuzas An
dre de Fugeires mokyti ame
rikonus siūti drapanas, ku
rios dabar, pagal jo nuomo
nės “gadina tik žmones”. 
Fugeires negali rasti užtek

I

stryt-

namo

bu- 
visi 
tu- 
ko-

imtas, nes padarytas vientik 
brūkšniais, tankiai bėgan
čiais vienas palei kitą skersai 
paveikslą ir tamsesnes vie
tas (šešėlius) daro storesnį 
brūkšneliai, o šviesesnes— ■ 
plonesni, tečiaus pažinti ga
lima visai lengvai. Vėliau,: 
žinoma, bus pagerinta.
Pan-Amerikoniškas teismas

Žodis “pan” reiškia ką-nors , 
susidedančio iš daug dalykų 
ir tveriančio vieną kūną. Pan- 
Amerikoniškas teismas reiš
kia, kad jis susideda iš įvai
rių Amerikos republikų ir 
valstijų teisėjų. Tokį teis
mą yra užmanęs buvęs Bra
zilijos (p. Amer.) ambasado
rius. Apie tai dabar svars
to Brazilijos ir Meksikos val
džios ir Jungtinių Valstijų 
sekretorius Knox. Kaip Ha
gos teismas yra išrišimui 
tarptautiškų klausimų, taip 
Pan-Amerikoniškas butų iš
rišimui visos Amerikos klau
simų, ypač karės klausimų.
Meteoras nušvietė dangų.

EI Paso, Meksika. — Iš 
Montzuma, Chihuahua (Mek
sikoj) praneša, jog į šiaurę 
nuo tenai buvo matomas di
delis meteoras, kuris buvo 
taip įkaitęs, jog nušvietė vi
są apyregį ir labai išgandino 
gyventojus.

Už keliolikos minu tų po jo 
nupuolimo ant Las Minas 
kalnų pasigirdo didelis trenk
smas, kaip kad butų kas 
sprogęs. Spėjama, jog me
teoras pataikė į kietą uolą. 
Kadangi tai turi būt labai 
didelis meteoras ir gali turėt 
didelę vertę dangaus rūmų 
tyrinėtojams, tai išsiųsta 
tam tikrą ekspediciją suras- 

JI.
Antras meteoras nukrito 

sąvaitė atgal ir uždegė girią. 
Gyventojai įbauginti įvairio
mis pasakomis apie kometą, 
manė, jog tai pradžia “svie
to pabaigos”.

Kada matysis kometa.
Nuo 18 d. gegužės, kada 

žemė pereis per kometos uo
degą, Kometa matysis vaka
ruose, kur saulė nusileidžia. 
18 d. gegužės kometa nuo 
žemės visai nematoma. Ko
metos nusileidimas bus:

pereitoj pėtnyčioj kelionė už 
debesių. “Aš turėjau pui
kų patyrimą ’ ’, jis sako. ,, Or
laivis pakilo tuoj po pietų 
Pittsfield’e. Męs pasiėmėm 
15 maišų smilčių su savim. 
Iš pradžios oras buvo visai 
grynas, bet lekiant mums!«-„—, — -----------------------

į greitai augštyn ir augštyn. 
kas kartas darėsi tirštesnė

Socijalistai daro reformas.
Milvvaukee, Wis.—Da ne

praėjo keturios sąvaitės lai
ko, kaip socijalistai paėmė į 
savo rankas miesto valdžią, 
o didelės reformos jau tapo 
sumanytos.

Visųpirmiausiai miesto ad
vokatas turi duot patarimus 
ir pamokinimus darbinin
kams dykai. ’

Turi būt įsteigta miesto 
švinorystės dirbtuvė (plum- 
bing shop), kad apginti vi
suomenę nuo dabartinio švi- 
norių trusto išnaudojimo.

Miestas turi pasirūpint 
pirm vasaros karščių apie 
ledo užvedimą visuomenei 
dykai.

Turi būt pagerintas 
karių patarnavimas.

Miesto valdybos
samdininkams turi būt pail
gintos darbo valandos, bū
tent vietoje šešių valandų 
turės dirbti aštuones ir per 
vasarą subatomis po pietų 
nebus šventės, kaip tas 
vo lig šiol. Taigi ir 
klerkai arba raštininkai 
rėš dirbti tokį pat laiką,
kį dirba fabrikuose darbinin
kai nors pastarieji aštuonių 
valandų visur da neturi, dir
ba ilgesnį laiką.

Mokyklos turi būt dykai 
atidarytos subatvakariais šo
kiams ir kitiems žmonių pa
silinksminimams. Muziką ir 
tvarkos dabotojus miestas 
duoda dykai. Socijalistai 
nori tuomi atitraukti jaunuo
menę nuo saliunų, kur lig 
šiol, prie demokratų ir re- 
publikonų tvarkos, subatva
kariais buvo rengiami šokiai 
ir platinama girtuoklystė ir 
ištvirkimas.

Visuomeniškų darbų komi
sija. kuri ligšiol susidėdavo iš 
keturių valdininkų, kuriems 
buvo išmokama $11,500 į me
tus algos, dabar bus pakeis
ta vienu vyru ir tokiu budu 
sumažintos miestui bereika
lingos išlaidos.

Sveikatos komisija turi ly
giai prižiūrėti ir valyti prie
miesčių gatves, kur gyvena 
skurdžiai, kaip tas vidurmies- 
čio, kur gyvena turčiai.

Iš to kiekvienas gali su
prast, kokią naudą socijalis- 
tų valdžia atneša žmonėms.
Per telefoną nuima foto

grafijas.
Boston, Mass. — Pereitoj 

sąvaitėj Jš Bostono į Ne v 
Yorką buvo nužaibuota jKr 
telefoną keliatas fotografijų. 
Yra tai naujausis šių dienų 
mokslo išradimas. Su tam 
tikro aparato pagelba gali 
būt nuimtas per telefoną pa
veikslas. Nuėmimas užėmė 
tik kelias minutas ir New 
Yorke dviejų laikraščių re
dakcijos, “New York Ameri- 
can” ir “Evening Joumal”, 
turėjo Bostono majoro Fitz- 
geraldo paveikslus, kuomet 
jų originalas pasiliko visai 
sveikas “Boston American” 

_______________ ___ _____ ~ . Pa- 
mui dabartinės amerikonų | veikslas nėra taip aiškus, ______, ___

kaip kad pas fotografą nu- džius, kuriuos aut jo padarė

tinai tvirtų žodžių nupeiki- redakcijoj._ Bostone.
^——2 J — 1_____ a.*_______________ ____ _ _____ I Lroloc*

mados.I

I

Gegužės 19 <1. 7:52 vak. Geg. 26 d. 11:03
„ 20 d. 8:43 ,. 27 d. 1107
.. 21 d. 9:30 28 d. 11:10
.. 22 d. 10:05 ,. 29 d. 11:11
,. 23 d. 10:30 „ 30 d. 11:12

24 d. 10:40 „ 31 d. 11:13
,. 25 d. 10:55

Gegužės 19 d. kometa bus 
matoma po saulės nusileidi
mo per 35 minutas, paskui ji; 
nusileis. Kas vakaras ji lei-! 
sis vėliau ir ilgiau bus ma-‘ 
tomą.

Indijonų maištas.
East Las Vegas, N. M.— 

Iš Taos, N. M. praneša, jog 
Pueblos (Naujoj Meksikoj) 
indijonai rengiasi užklupti 
ant Jungtinių Valstijų kanu- 
menės, kuri dabar iškeliavo 
iš Fort Wingate. Apysto- 
vos taip pavojingos, indijo
nai yra taip prisirengę, kad 
kariumenės vadas gavo iš 
VVashingtono pranešimą, kad 
neiti į Taos. Indijonai visą 
pereitos subaios naktį bari- 
kadavo Pueblb, kad apsigin
ti nuo valdiškas kariumenės, 
jeigu pastaroj) bandytų juos 
nubausti. <

įspūdžiai iš uždebesių.
Tūlas Jason F. Bailey, bos. 

tonietis, aprašo savo* įspu.

migla. Mums rodėsi, jog 
vėjas nuvarys mus į piet-va- 
karus, ką išdalies jis ir pada- 

jrė.
“Kada męs išlėkėm 4,000 

■pėdų augštyn, tenai siautė 
audra su sniegu ir p. Glidden 
išleido vieną maišą smilčių. 
Męs pakilom da augščiau, o 
kada išlėkėme da 4,000 pėdų, 
tuomet snieginiai debesiai 
paliko po mumis. Žinoma, 
žemės męs jau nė kiek nema
tėm, nes tarp jos ir musų 
buvo sniegas. Oras tenai 
šaltas ir apsiniaukęs. Ter
mometras nupuolė iki 32 
laipsnių.

“Męs išmetėm daugiau 
sunkumo ir pakilom da 700 
Eėdų augščiau. Tuomet męs 

uvome jau 8,700 pėdų nuo 
žemės. P. Glidden patraukė 
truputį klapanos. nes pirma 
negu sutems norėjom sugrįž
ti, Kadangi vėliau galėjo pa
kilti didesnė audra ir leistis 
kiaurai per debesis butų la
bai nesmagu.

“Kada nusileidom ir vėi 
į sniegą, jis pradėjo ant or
laivio tirpti ir tuomi labai 
apsunkino musų lėktuvą ;męs 
pradėjom pulti 700 pėdų į 
minutą. P. Glidden' sustab
dė taip greitą puolimą, iš
mesdamas da vieną smilčių 
maišą, vienok su tuomi jis 
buvo atsargus, kad neišeik- 
vot viso sunkumo, kuris vi
suomet gali būt reikalingas, 
kada orlaivis nusileidžia pa
vojingoj vietoj.

“Pakol nusileidom, męs 
turėjom išpilti 7 maišus smil
čių. Iš orlaivio išlipom apie 
7 mvlias į šiaurę nuo Pitts- 
fiela, Mass. Aš labai užga
nėdintas iš to lekiojimo ir 
prie pirmos progos vėl lėk
siu”.

Streiko nebus.
Chicago, 111.-35,000 peč- 

kurių streikas neįvyks, nes 
geležinkelio kompanijos at
stovai pradėjo su darbinin
kais taikytis.

Dailydės laimėjo streiką.
Newport, R. I.—Po 12die

nų streiko, 300 dailydžių nu
tarė sugrįžti prie darbo. 
Streikas buvo grvnai ekono
miškas: vietoj $3.50 reika
lauta $4.00 į dieną. Darbda
viai pasiūlė $3.76 ir darbinin
kai sutiko.

j Susitaikymo išlygos tokios: 
; 8-nių valandų darbo diena ir 
47 centai į valandą.

!-------------------------------------
ATYDAI

Sąnariams Draugystės Tė- 
nes Mylėtojų No. 1, 

Chicago, III.

Godotini Draugai'
Sitiomi pranešam, ka<l mitingas, pri- 

puo’.mtis 5 d. birželio šių mettį.dėlei ap- 
vaiksaiojimo seimo Susiv, bietuvių Ame
rikoje, tapo perkeltas ant

22 d. gegužes (May), 1910 m.
Susirinkimas bus svetainėje A J 

Bieržynskio, 4600 Paulina St. Prasidės 
: 2-rą vai. po piet^, Kiekvienas sąnarys 
i turi neatbūtinai pributnes bus apkal- 
i kalbama daug svarbių reikalų.

Ant apvaikSfiojimo s. imo Sitsiv. Liet. 
Amer. kiekvienas sąnarys turi pribūti 

Į 5 d. birželio (Jnne). S. m.. I vai. popietų 
| į svetainę A. J. Bierzynskio. 1600 Paulina 
| Street.

Su padirba
K. A. (lapas. raštininkas 

443(1 So. Hermitage Avė.
Chicago, Iii,



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

—Pasakyk, tėve, ką tenai 
darei už kertės užsiglaudęs?

—Kur?
—Kam da klausi kur? Aš 

aiškiau mačiau: pamatei ma
ne ateinant ir užsiglaudei.

—Aš norėjau tave išgąz-
dint, Maike. x

—Gal tau, tėve, galvoj ne
gerai pasidarė, kad užsima
nei žmones gązdint.

—Žmonių, vaike, aš negąz-
dinu. Aš tik tave norėjau 
išgązdint, o tu juk neėsi da 
žmogus.

—Kalbi, kaip kad butum 
dabar tik iš Lietuvos atvažia
vęs kaimietis. Jau šešti me
tai aš tave mokinu, o proto 
pas tave kaip nėra, taip 
nėra.

—Nepyk, vaike, aš norė
jau tik pajuokaut su tavim.

—O aš tau dursiu lazdos 
smaigaliu į pilvą, ar tau bus 
juokas?

—Maike, ko tu taip užsi
rūstinai? Aš nenorėjau tau 
į pilvą durti, bet iš tolo iš
gązdint.

—Tai darbas, tėve, kokiuo 
užsiima paprasti idijotai, ir 
ištvirkėliai. Tu turi žinot, 
kad jauno vaiko nervai da 
silpni, tu gązdindamas gali 
juos taip suardyt, kad pas
kui jis gali būt visą amžių 
nelaimingas.

—Nebijok, vaike, tas nie
ko nekenkia. Juk tu velnių 
nebijai.

—Tas labai daug kenkia. 
Nemanyk, tėve, jog aš tavo 
gązdinimo bijau—tu gali į 
ožį pavirtęs mane gązdint ir 
tai aš nenusigąsiu, bet aš 
nupeikiu tokį papratimą, kad 
tu nepradėtum gązdint visų 
vaikų, nes kitiems tas gali 
labai užkenkti.

—Lietuvoj kailinius išver
tę vaikus gązdina, o nė vie
nas nenumiršta.

—Bet aš tau patariu taip 
nedaryt, kaip Lietuvoj daro. 
Jei tu neturi užtektinai sme
genų, kad suprasti, kaip tas 
paprotis yra blėdingas, tai 
klausyk nors tų, kurie tai 
supranta. Tu turi žinot, kad 
kiekviena vaikų yda paeina 
nuo tėvų. Ką tu įdėsi vai
kui į kraują ir smegenis,įtas 
jau ir pasiliks. Jeigu tu gąz- 
dini jį, tu įdedi jam baimę. 
Jis bijo ir į tamsų kambarį 
įeiti. Tu pats drebi, kaip 
nueini naktį į skiepą. Tu 
gerai žinai, kad tenai nieko 
nėra, bet tave apima kokia 
tai baimė. O tas yra dėlto, 
kad iš mažens tave gązdino 
suaugę neišmanėliai.

—Į skiepą eit aš nebijau, 
vaike, bet į jaują, tai kad ir 
kažin kas neičiau.

—O ištikrųjų nereikėtų bi
joti nė jaujos. Žmogus turi 
būt drąsus visur ir visuomet.

—Taip tik rodos, o kaip į- 
eini kur pa tamsi j, taip ir 
pradeda plaukai šiauštis.

—Tame kalti musų tėvai. 
Jeigu papasakosi mažiems 
vaikams apie visokias šmėk
las, baidykles, tai jįe ir už

 

augę negalės to užmiršti. Ta 
baimė įauga į jų sme nis ir
jiems visur mirga pri akis 
raguočiai. Iš to išsiplėtoja 
visokie prietarai.

—Na, tai daugiau aš tavęs 
nebaidysiu, Maike. Atleisk 
man už šį kartą. Aš neži
nojau, kad tas blėdinga.

Teisybe, kur tu 
esi?

Begalvojant man apie tei
sybę, atėjo į galvą mintis, 
kaip galima ištyrti, kad iš- 
tikrųjų pasaulyj nėra teisy-1 
bės.

Aš užsimąsčiau.
Ir štai aš atsimenu, kaip 

aš buvau da vaikėzu ir lan
kiau mokyklą, kaip mokyto
jas mus užklausė: “Ar jus 
galit pasakyt, kaip žmogus 
atsirado ant svieto?”

Męs visi tylėjom.
Tuomet mokytojas pradė

jo: “Visųpirmiausia Dievas 
sutvėrė iš molio Adomą. Ka
da Adomas pradėjo skųstis, 
jog jam vienam ilgu, Dievas 
nuleido ant jo gilų miegą, iš
ėmė jam vieną šonkaulį ir 
sutvėrė iš jo Jievą. Tai bu
vo pirmutiniai musų tėvai.”

Ir aš tuomet jam įtikėjau. 
Man rodėsi, kad visi žmonės, 
tai vienos motinos ir vieno 
tėvo vaikai, visi sutverti 
“ant Dievo paveikslo”. Bet 
kada aš pamačiau negrą, tai 
pradėjau abejot, ar jis gali 
būt Adomo sūnūs? Jeigu jis 
yra Adomo sūnūs, tai jis tu
ri būt mano brolis; o jeigu 
jis yra mano brolis, tai kodėl 
gi jis juodas, o aš baltas? Ko
dėl jo sudėjimas kitokis? Ne, 
jis negali būt Adomo sūnūs! 
Bet tuomet kįla kitas klausi
mas: jeigu jis nepriklauso 
prie Adomo gentkartės, tai 
kaip gi jis ant žemės atsira
do? Kas sutvėrė pirmutinį 
jo tėvą? Šventas raštas apie 
tai nė bampt; reiškia, Dievas 
negro netvėrė, jis pats ant 
žemės atsirado. Kodėl tad 
Adomas negalėjo tokiu pat 
budu atsirasti, kaip negras? 
Iš kur mus mokytojas galė
jo žinot, kad Adomą sutvėrė 
Dievas? Ir čia jau pasiro
do, jog mokykloj skelbiamas 
melas, o ne teisybė.

Apie porą sąvaičių atgal aš 
buvau bažnyčioj ir gerai at
simenu, kaip kunigas skaitė 
evangeliją: “Palaiminti bus 
ubagai, nes jų yra karalystė 
dangaus”. Toliau sakė: 
“Lengviau yra kupranuga
riui išlįsti per adatos skylutę, 
negu turčiui įeiti į dangaus 
karalystę”.

Tas pasakyta labai gud
riai, nes butų galima pasakyt 
ir taip: “Kas nori įeiti Į dan
gų, tas neprivalo krauti sau 
turtų— viską turi atiduot 
bažnyčiai”.

Tečiaus man tuojaus dink- 
stelėjo, kad visi vyskupai ir 
pats popiežius yra kapitalis
tais, kuriems sunkiau įeiti į 
dangų, negu kupranugariui 
perlįsti per adatos skylutę. 
Reiškia, kad tie, kurie veda 
mumi į dangų, patįs jo nera
gaus. O jeigu į dangų jie 
nebus įleisti, tai reiškia, jog 
jie nėra Dievo tarnais.

Galų gale išeina, jog tame 
niekas kitas, kaip tik muili
nimas žmonėms akių, mela
gystė. Teisybės ir bažny
čioj nėra. Bažnyčia tokia 
pat institucija, kaip ię kiek
viena humbugo firma. Tik 
pamislykit, ar reikia dides
nio humbugo, kaip pardavi
nėti dangų arba, teisingiau 
sakant,—vėją?

Truks ar pliš!—mislija sau 
žmogus—jei už pinigus ga
lima į dangų nusikraustyt, 
tai griešysiu, kaip rusų ka
reivis, o paskui duosiu kuni
gui šimtą dolerių ir busiu iš
ganytas.

Ir kunigas ima šimtinę iš 
to žmogelio nė kiek nesisar- 
matydamas.

Teisybės, meilės, sąžiniš- 
kumo pasaulyj visai nėra ir 
nekuomet negalės būti, jei 
męs į tokius humbugus tikė
sim...

Inspudžiai.
Štai guli prieš mane ant 

stalo laiškas, mano didžiai 
gerbiamo draugo. Kai ku
rias ištraukas to laiško aš 
paduosiu “Keleivio” skaity
tojams; manau, gal jos bus 
kai kam žingeidžios gražios. 
Štai keletas mano draugo į- 
spudžių:

... G. R. gražus miestas; 
viskas apsiausta medžiais, 
tik žaliuoja, tartum milžiniš
kame sodne. Bet, nors G. 

1 K. gražu ir smagu, visgi man 
kur kas smagiau ir linksmiau 
mano vietelėje. Čionai taip 
ramu! Daržai tik žydi ir 
traukte traukia prie savęs 
savo gražumu ir žiedų kva- 

| pu. O giria, kokia ji puiki 
ir išdidi! Pasiėmiau šį rytą 

: laikraščių ir knygų ir išėjau į 
girią—į mano mylimą vietą. 
Taip prakilniai ji ošia ir šla
ma! Gėlės visur žydi viso
kiomis spalvomis—linksmina 
akis, žadina jausmus! Šian
dien mane giria labiausiai 
pralinksmino! Netoli už gi- 

įrios yra mokykla, šiandien 
mokiniai turėjo kvotimus ir 
todėl išėjo iš mokyklos anks
čiau. Žiuriu, bėga per gi
raitę trįs mergaitės; inks- 
mos, pilnos gyvumo ir dailu
mo, lyg tos gėlės, kurios ap
linkui žydi. Perbėgo per u- 
pelį ir pradėjo skinti gėles. 
Suskynė gana daug ir atnešė 
man! Ir jos taip meiliai ir 

.maloniai šypsojosi, kaip...tik 
mergaitės! Ir man prisimi- 

Įnė mano mokyklos dienos, 
kuomet išėję iš mokyklos, ei
davome paupiais rinkdami 
gėles; linksmi ir laimingi. 
Šitos trįs mergaitės, laimin
gos, linksmos ir laisvos, su
kėlė manyje daug, daug min
čių. Kodėl nėra visi žmonės 
tokie, kaip jos?! Gėlelę, ku
rią tau prisiunčiu, skinta ne 
mano rankos, bet tų mergai
čių. Viena iš jų čiagimė, 
apdegusi saulės labiau negu 
aš, tamsiaplaukė, linksma, 
pilna gyvumo ir tokių tam
sių ir puikių akių, kad nega
lima nė atitraukti nuo jos 
savo akių. Kokis tai milži
niškas skirtumas, tarpe šitos 
mergaitės ir miesto kūdikio! 
Žmogus galėtum knygas pri
rašyti ir tai negalėtum visko 
išpasakoti....

Tai keletas įsprudžių. ku
riuos gražioji gamta sutei
kė mano draugui, ir kuris 
jaučiasi dabar laimingas.

A. Ž.

i

Į ma, neužsimoka tokį nonsen
są, tik patarčiau kunigužiui 
nors kiek pasimokyti, nes 
taip neliogiškai kalbėt yra 
nužeminimu savo ypatos. 
Jeigu jau kunigas yra toks 
be sąmonės, tai parapija tu
rėtų uždrausti bažnyčioj ko- 
lioti ir plūsti žmones. Juk 
reikia tik suprasti, kad soci
jalistai buvo ir bus; plūdimai 
ir keiksmai nužemina tik pa
tį kunigą, o socijalistai nuo 
to~nė kiek nenukentės. Jei
gu valdžia socijalistų neper
sekioja, jeigu tai yra lega- 

, liška partija, kuri stato savo 
kandidatus ant miestų ir ša
lies viršininkų, argi tokis 
Krasnickas, ką-tik atvažia
vęs iš Lietuvos kunigėlis, ne
pažįstantis šios šalies nė kal
bos, nė įstatymų, gali užgin
ti socijalistams egzistuoti?

Dabar uždraudė vaikščioti 
pašaliniams žmonėms į para
pijos susirinkimus ir esąs pa
sirengęs tokiems padary ti gė
dą. Matyt, ima baimė, kad 
kas nepagadintų biznio, nes 
gerai žinoma, kad, iš Cam- 
bridgeporto lietuvių aukų 
bažnyčią ir kleboniją sunku 
bus pastatyti ir veltui žmo
nės išnaudojami; kad kiek
vienas lietuvis atiduotų pa
skutini savo centą ir tai da 
reikalingos sumos nebus.

Vietinė socijalistų kuopa 
tyčia parengė prakalbas ir 
užkvietė kunigą Krasnicką 
ant diskusijų, bet jis atsisa
kė, nes gerai žinojo, kad bus 
sukritikuotas. Per pamoks
lą iškeikė netik socijalistus, 
bet ir tuos, kurie eis ant jų 
prakalbų. Kalbėjo Antono
vas ir Bagočius. Prakalbos 
nusisekė gerai ir visi buvo 
užganėdinti, tik Krasnicko 

| parapijonai smarkiai čiaudė. 
K. Armėnas.

Lowell, Mass.
Balandžio 5 d. T. M. D. kuo

pa parengė čia prakalbas, 
i Kalbėjo p. F. J. Bagočius iš 
Bostono ir p. A. Ramanauc- 
kas iš Lavvrence’o. Prakal
bos žmonėms labai patiko; 
po prakalbų D. L. K. Vytauto 
benas pagriežė jautrų mar
šą. Už tą viską susirinku
sieji padėkavojo delnų ploji-
inu.

J. Verseckas.

. f. z.

KORESPONDENCIJOS

Norwood, Mass.
Jau netoli metai laiko, kaip 

šitam miestelyj gyvuoja so- 
■ cijalistų kuopelė. Ji nuo pat 
Į susitvėrimo darbuojasi tarpe 
norvvoodiecių lietuvių gana 
stropiai: rengia prakalbas, 

1 koncertus, teatrus ir diskusi
jas; žodžiu, dirba, kiek tik 
gali. Toks socijalistų darbš
tumas atkreipė atydą neku
riu supelėjusių Norvvoodo 
tautiečių. Tuojaus pasipylė 
šmeižimai Norwoodo socija
listų per “Kataliką” ir 
‘ Draugą”. Vienok vietiniai 
socijalistai ant tų šmeižimų 
neatkrėipė visai atydos. Ta
da taip vadinamieji Nonvoo- 
do “tautiečiai”, matydami, 
kad jų šmeižimai vietinių so-

Cambridgeport, Mass.
Jau buvo rašyta, jog pas 

mus tveriasi nauja lietuviš
ka parapija; noriu apie tai 
kiek plačiau pakalbėti.

Tuo tarpu viskas daroma 
po vadovyste kun. Krasnic
ko, kuris neseniai tapo išvy
tas iš Dubois, Pa., ir kuris 
jau atsižymėjo savo atkaklu
mu Cambridgeporte. Lig- ■ 
šiol čia parapijos nebuvo ir 
žmonės apsieidavo su So. cijalistų nė kiek neįžeidė, pa- 
Bostono bažnyčia, lig kuriai liovė juos “kritikavę” per 
tik 5c. kaštuoja nuvažiuot. i laikraščius, bet užtai pradė-

Kun. Krasnickas iš pirmos I jo jiems kenkti ypatiškai. 
dienos pradėjo persekioti Taip, pastaruoju laiku jie 
laisvesnius lietuvius ir siun- 
dyt ant jų nesusipratusius. 
Mat stengiasi tas žmogelis 
atkeršyt, kad iš pirmos die
nos pirmeiviai nepritarė jo 
pienui ir nedavė aukų bažny
čios statymui. Dabar pa
maldas laiko portugalų baž
nyčioj, kur kasnedėldienis 
plusta visųbjauriausiais 
džiais pirmeivius, 
mas “atskalūnais”, “žydais 
“utėlėmis” ir tokiais žodžiais, 
nuo kurių popiera turėtų pa
rausti.

Vieną nedėldienį aiškino 
savo parapijonams apie so
cijalistus: kas jie yra ir iš kur 
atsirado. Kritikuot, žino- 
j
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pradėjo persekioti socijalis
tus dirbtuvėse, įskųsdami 
juos darbdaviams ir tyčioda
mies iš jų ypatiškai sykiu su 
tamsiais ir nesusipratusiais 
kitataučiais. Tas tai jau la
bai negražus darbas! Nesi
stebiu, jeigu tuomi užsiima 
gentys serantoniškio kun. 

žo- j Kuro, bet labai stebėtina, 
vadinda- kad daugiausiai tą darbą va- 

i”, ro gentys garsaus musų rašė- 
jo Kudirkos, kurie taip labai 
didžiuojasi savo paėjimu!...

I 23 d. balandžio čia atsibu
vo teatras, surengtas vieti
nės socijalistų kuopelės. Bu
vo sulošta tragedija “Salia- 
'mono Sapnas” ir komedijai

Į “Knarkia paliepus”. Pir
mutinė išėjo silpnokai, pa- 

į staroji gi—gana gerai. Per
traukoje kalbėjo A. Bara
nauskas apie moterų klausi
mą. Jo kalba publikai, o 

j ypatingai moterims, labai 
patiko.

24 d. balandžio atsibuvo 
prakalbos, surengtos taipgi 
socijalistų kuopos. Kalbėjo 
A. Baranauskas ir F. J. Ba- 
gočius. Pirmasis kalbėjo 
apie Lietuvos padėjimą, o 
pastarasis apie Amerikos 
darbininkų padėjimą. Abu
du kalbėtojai savo užduotis 
atliko labai gerai. Po pra
kalbų A. Baranauskui iš pub- 

; likos buvo užduoti šie klau
simai: Ar darbininkas gali 
būti tautiečiu? Ar darbinin
kas gali būti kataliku? Ar 
darbininkas gali būti socija- 
listu? Kokis skirtumas tar
pe tautystės, katalikystės ir 

1 socijalizmo? Šiuos visus 
klausimus kalbėtojas išrišo 

i gana nuosekliai. Ypatingai 
gerai jisai išrišo klausimą 
tautystės. Publika sutiko 
su kalbėtojo išaiškinimais ir, 
kiekvieną klausimą išrišus, 
dėkavojo jam garsiu delnų 
plojimu.

K. J. Šulas.

Philadelphia, Pa.
Jau antra sąvaitė kaip čio- 

. nai atsidangino misijonie- 
rius, nežinau nė vardo, nė 
pavardės,—sako buk iš Lie
tuvos esąs atsiųstas Bet 
kaip girdėjau šnekant gerus 
katalikus, kurie yra girdėję, 
jo pamokslus, tai neesąs iš 
Lietuvos ir ne misijonierius, 
bet tiesiok iš dangaus kokis 
ten šventas. Nors aš esu 
daug matęs šventųjų ant po- 
pieros ar šiaip nulietų iš ko
kio metalo, bet vis tai tik pa
veikslai. Taigi pašvenčiau 
vieną vakarą ir nuėjau pa
žiūrėti, kaip atrodo gyvas.

Teisybė į šventąjį pana
šus: apsirengęs ilgais rudais 
rūbais, šniūrais susijuosęs, 
kojos basos, apžėlęs— lygiai, 
kaip ant paveikslo, tik ant 
paveikslo tik su akiniais 
(jei mokslinčiai nebūtų išra
dę padidinančio stiklo, tai 
šventasis nematytų nė kelio 
į dangų). Misijonierius da
bar kiekvieną vakarą misijas 
laiko kun. Kaulakio bažny
čioj, ir žmonių būna visada 
kiek tik gali įtilpti. Šven
tasis atrodo kaip ir papras
tas mirtininkas, bet baisiai 
nešvarų liežuvį turi. Vietoj 
pamokinti žmones doros ir 
apšvietimo, jis keikia ir siun
čia visus į pragarą, o ypač 
bedievius ir socijalistus.

Jis tikrai tvirtina, jog kad 
ir norėtų dabar bedieviai grįž
ti atgal prio Dievo, ir tai jau 
negalėtų, nes jų nė pats Die
vas negalėtų pataisyti. Dan
gaus vartai dėl jų jau užda
ryti (ar jis matė?—Red.). 
Daugiau nieko nepamokino, 
kaip tik keikti ir būti visiems 
tamsybėj. Užgynė skaityti 
moksliškas knygas, laikraš
čius ir lankyti darbininkiš
kas prakalbas. Liepė tik 
dirbti, melstis, pasninkauti 
ir ant bažnyčios nesigailėti. 
O kaip gyventi, tai nepasa
kė.

Nežinau, ar aš klystu ta
me ar ne, bet man rodos, jog 
misijonierius labai klaidingas 
savo pamoksluose. Daleis- 
kim. jeigu kalvis nukaltų ne
tikusią žagrę, tai męs žagrės 
negalime kaltinti, tik tą. kas 
ją nukalė; ir jeigu kalvis ne
gali jos pataisyti, tai męs ne
galime jį vadinti kalviu. 
Taigi, jei visogalįs Dievas 
sutvėrė bedievius, tai misijo
nierius negali juos kaltinti. 
Jeigu jie yra netikę žmonės, 
tai tegul gi visogalįs juos pa
taiso, o jeigu jis, anot misi- 
jonieriaus, pataisyti jų nega- i 
Ii, tai kurgi jo galybė?

A. A. Garliauckas. I

Benton, III.
Nors čia yra keletas desėt- 

ku lietuvių, bet niekuo ne
galima pasigyrti, apart peš
tynių ir girtuokliavimo.

Turim vieną draugystę po 
vardu Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto, bet ir to
ji silpnai stovi, nes sąnariai 
neturi laiko atsilankyti į pa
skirtą susirinkimą.

Darbų kitokių nėra apart 
anglių kasyklių, o tuom tar
pu ir tos nedirba nuo pirmos 
balandžio, nes darbininkai 
nori iškovoti didesnį pelną 
už savo darbą.

Kalnakasys.
Pittsburg, Pa.

Šiuo laiku čia nemažas 
skaičius gyvena lietuvių, dau
giausiai miesto pakraščiuose, 
kur daugiau dirbtuvių. Lie- 
viai dirba daugiausiai gele
žies dirbtuvėse, kur sunkus 
darbai. Mat daugiau uždir
ba, tui turi iš ko ir paūžti 
“ant pėdės”. Apšvietimas 
stovi žemai, bet girtuoklystė 
užima augštą vietą. Algos 
dieną jie vadina “atpuskų 
diena”, sako, gausim naujų 
pinigų, tai suužšime per at- 
puską! Saliunų čia daug, 
keli žingsniai vienas nuo ki
to, o kai algos diena, tai visi 
pilni esti žmonių. Išgirsi 
jau ir šaukia: “Dženai! Džio
vai! eikime išsimauti! Gal 
ne atpuskas šiądien?” Pas
kui susimuša, susipeša, areš
tuojąs, užsimoka teismui ir 
lieka vėl sunkiai dirbti. Taip 
čia gyvena lietuviai. Nors 
yra ir apšviestesnių vyrų, ku
rie tankiai surengia tai teat
rą, tai prakalbas, bet vieti
nis kunigas mėgsta tokius iš
keikti bedieviais, ir aveles 
savo baugina pragaro kan
čiom už lankymą tokių susi
rinkimų. Gerk ir muškis, 
tik duok ant bažnyčios, tai 
busi vyras, katalikas. Bet 
neparemk kun. Sutkaičio 
bažnyčios—tai bedievis. Kaž
kokią jau šįmet mileširdys- 
tę kun. S. padarė, kad išpa
žintį paleido tik po 3 dole
rius, nes paprasta kaina, tai 
$6. Taigi dabar džiaugias 
lietuviai, kad atpigo “spa- 
viednė”.
nas neseniai galą gavo. Mat 
buvo biskį “bavarsko” įsi
traukęs, tai kaip žengė nuo 
laiptų, taip ir nudardėjo pa
kalnėn. Žmogelis pasirgo 
dvi sanvaiti ir 9 d. balandžio 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
ir su “bavarskiu”. Balan
džio 10 d. draugai nulydėjo 
ant kapinių. Kitoj subatoj 
likos užpirktos mišios; drau
gai nuėjo ant mišių, bet ku
nigo dar nebuvo nuo baliaus, 
tai bažnyčios tarnas pasakė, 
kad mišios jau atsibuvo kop
lyčioj, o koplyčios čia, rodos, 
visai nėra. Taip žmoneliai 
ir išsiskyrstė, bet ant kuni
go negalima rugoti.

Ten buvęs.
Rochester, N. Y.

Balandžio 27 d. L. S.S. 7- 
tos kuopos Teatrališkas Ra
telis sulošė “Pirmi Žings
niai”. Lošėjų pagirti nega
lima; nors roles ir mokėjo, 
bet balso nebuvo girdėti nė 
pirmutinėse sėdynėse. Tar
pe aktų buvo rodyta, kaip 
nebiliai gyvena, tai tas žmo
nėms padarė daug juokų (iš 
nebilių juoktis negalima.— 
Red.). Taipgi prieš patį ati
darymą buvo deklemacijos. 
Kada pasibaigė perstatymas, 
tai lošėjai publikai padėka- 
vojo už apsilankymus, o Ony
tė pradėjo šokinėt po areną, 
kaip voverė po medžius. Tas 
labai negražu. Paskui buvo 
šokiai ir skrajojanti pačta. 
Balius buvo gražus.

J. B. Dudulis.
Brighton, Mass.

Nėra da metų, kaip atva
žiavo iš Lietuvos J. Paulaus
kis. Tikėjosi žmogus už-

dirbti čia keliatą dolerių ir 
vėl parvažiuoti/ Bet visą 
laiką beveik išsirgo ir antga- 
lo gydytojas liepė važiuot 
Lietuvon. Bet Paulauskis 
neturėjo už ką nė laivakor
tės nusipirkti; tad geros va
lios draugai sumetė ant ke
lionės ir išleidom į Lietuvą.

Aukavo šie draugai: J. Ga- 
vrilavičius, J. Petrutis ir V. 
S. davė po 5 dol.; J. Vaškis 
ir J. Kūgis—po 3 dol.; R. 
Grigalauskaitė ir K. Poškus 
—po 2 dol.; S. Klikunas, J. 
Vaškis, K. Vaškis, J. Kara
lius, O. Kompikevičius ir I. 
Vaškiutė—po 1 dol.; A. Rut
kauskas, R. Čuberkis ir K. 
Zonis—po 50c; F. Bušma, J. 
Bušma, A. Lukaitė, Tiške
vičius, Bepav. ir I. Jonuš— 
po 25c; viso labo surinkta 
$34.

J. Petrutis.
New Haven, Conn.

Policijos viršininkas par
traukė iš Belgijos per New 
Yorko agentą du šunis, ku
rie bus priduoti naktiniems 
policistams, kurių rajonuose 
tankiai atsikartoja plėšimai. 
Tie šunes turi nepaprastai 
gerą uoslę ir suseka kiek
vieną žmogų, jeigu jiems 
parodyt jo pėdas.

Worcester, Mass.
Praėjusiais metais susi

tvėrė čionai aktorių mėgėjų 
draugija “Aidas”. Žiūrė
dami aidiečiai i teatrą kaip 
į rimtą kulturinį darbą, no
rėjo iškarto pastatyt ant 
scenos ką nors vertesnio, ne
gu paprastai Worcesterio 
įvairios teatrališkos kuopos 
statydavo, ir nors turėdami 
mažai narių, ypatingai gal 
būt dėlto, kad “Aidas” lai
kosi to principo; jog mėgėjai 
negal skirt pelną nuo teatro 
savo kišeniui, bet turi skirt 
įvairiems tautos reikalams, 
visgi, per darbavimosi “Ai
do” inicijatorių, skaitlius na
rių padidėjo ir ant 14 gegu
žės rengiama pastatyt “Pa
baigtuves”. “Pabaigtuvių” 
turinys gana užimantis. Čia 
puikiai perstatyta musų 
dvarponių gyvenimas, ypa
tingai gražus mus studentų

Vienas parapijo-iX}varpOnjŲ žodeliai ir jų ne
visuomet puikus darbai. Per
statyta taipogi ir musų kai
miečiai su įvairiais papro
čiais.

Pelnas nuo teatro skiria
mas žinomam„ “Keleivio” 
skaitytojams jaunam rašė- 
jui J. Beširdžiui.

“Aidas”.

JUOKAI.
Pagal statistikos turi sugyt.

Ligonis.—Tai kaip-gi, po
nas daktare, ar aš da atsi
kelsiu, ar reikės jau pas Ab
raomą keliaut?

Daktaras.—0! Tamsta su- 
gysi.. Statistika parodo, kad 
vienas įš šimto tokių ligonių, 
kaip tamsta, visuomet sugy- 
ja, o 99 ligoniai, kuriuos aš 
gydžiau, jau mirė, taigi 
tamsta turi sugyti.

Daugiau nenori.
Ponas X, nuvažiavęs su 

reikalais į kitą miestą, gavo 
iš namų sekančio turinio te
legramą: “Iš vakaro sulau
kėm dvynių. Daugiau bus 
per pačtą”. Nesupratęs, kad 
“per pačtą” reiškia, kad pla
čiau apie tai bus parašyta 
laiške ir prisiųsta per pačtą, 
p. X tuojaus išsiuntė telegra
fu šitokį atsekymą: “Džiau
giuos. Bet daugiau neno
riu. Jei pačta atneš—grą
žinkit atgal!”

Nelaimingas.
X. —Kaip einas?
Y. —Nekaip, brolau! Mi

rė pati ir nustipo trįs geriau
si šunes. Vienas iš jų buvo 
vertas $500.



KELEIVIS.

f

Poezija be žodžiu/
✓

Paprastas žmogus, kuris težino vos 
kelis šimtus savo kalbos žodžių, mano, jog 
tos kalbos pilnai užtenka, kad išreikšti 
kiekvieną mintį. Bet kada jis pažiūri 
nors kiek toliau už galo savo nosies, kada 
pamato, jog pasaulyj, tiek apsireiškimų, 
kad negalima butų suskaityti nė milijar
dais, tai tuomet jis pamato, jog kelių šim
tų žodžių toli da neužtenka, kad apie vi
sus tuos apsireiškimus jis galėtų kalbėt. 
Žodžių mažiau, negu daiktų, apie kuriuos 
reikia kalbėt... Kaip žmogus kalbės? 
Shakespeare vartojo 16,000 žodžių ir tai 
toli gražu nepasakė viso to, ką norėjo pa
sakyt. Paprastas gi žmogus retai kada 
vartoja ir 500 žodžių; daugelis apsieina su 
200-300. Šitiek žodžių žmogus mokėda
mas gali lengvai išreikšti savo mintį, bet 
jokiu budu negali išreikšti visų savo jaus
mų, visų sielos įspūdžių.
' Jeigu jus stovit, daleiskime, laike 

audros ant putojančios juros kranto ir 
klausotės rūstaus jos ūžimo, ant jūsų tas 
daro kokį tai žavėjantį įspūdį. Tas šiurkš
tus paveikslas jumi tiesiok hipnotizuoja. 
Bet pabandykit jus apsakyti tą įspūdį sa
vo draugui ir jus tuojaus pamatysit, kad ' 
jus nė pusės negalit pasakyti to, ką jus 
jaučiat..

Ant A. Mickiewicz’iaus, matyt, dide
lį įspūdį padarė nepraeinamos Lietuvos 
girios. Daugiausiai to įspūdžio jis išreiš
kia sakydamas: “Ktož zbadal puszcz li- 
tewskich przepastne krainy, až do same- 
go šrodka, do jądra gęstwiny...”

Bet visai kitokį supratimą apie tai 
jus įgausit iš Artur’o Grottger’o paveiks
lų “Lituania”. Čia poezija be žodžių, bet 
jus čia matot, kad artistas perstata Lietu
vos girią tikrai tokiam pavidale, kokiam 
jis matė savo vaidentuvėj. Ant kimšo, 
žolėj jus matot vilkų lizdą. Artistas ap
vilko jį tokia baime, kad tuojaus matosi, 
jog žvėrįs jaučia kokį tai pavojų. Aplin- 
linkui blizga vanduo, iš kurio aukštai ant 
šaknų pasikėlę snaudžia milžinai-medžiai. 
Giria tamsi. Tarp medžių matyt, kaip su 
dalgiu ant pečių, tarytum šešėlis, balta 

' marška apsidengus, nešasi giltinė.—Tai 
mirties šmėkla, kuri siaučia po Lietuvos 
kaimus ir girias, kada prispausti žmonės 
rengiasi į kovą.

Artistas perstata savo sielos įspū
džius iš lenkmečio Lietuvoj 1863—4 m. 
Yra tai, galima sakyt, penkių veikmių 
tragedija, neapsakomai įspūdinga ir be 
galo liūdna.

- ...Jau bunda Lietuvos kaimai, bunda 
tamsi ir kurčia giria! Grintelėj miega sė

dėdamas apsirengęs mišką sargis. Šalyj 
jo stovi užtaisytas šautuvas. Jis laukia 
tik ženklo ir tuoj bus ant kojų.—Visą tą 
galit jo piešinyj išskaityt; išskaityti tą, ko 
jokio raštininko plunksna nebūtų galėjus 
aprašyti.—Mišksargis nežino, ar sugrįž da 
į savo grintelę... Sunkus prijautimas pri
spaudė jo dvasią ir jis užmigo. Bet mo
teris jo užmigti negali. Jai užmigti ne
duoda baisi mintis: už valandėlės reikės 
persiskyrt su mylimu vyru... gal būt, jog 
persiskyrt ant visados!... Staiga tarp 
nakties tylos subeldžia kas tai į langą. 
Tai sutartas -ženklas. Ženklas baisus: 
mišksargis turi apleisti savo šeimyną!... 
Tuoj užvirs mušis, reikia skubint. Mote
riškė pusnuogė, su palaidais plaukais, su 
išgąsčiu ant veido, prišokus žadina savo 
vyrą: kelkis, skubink, ten šaukia tave tė
vynė!...

Pašoko miškasargis, griebė už gink
lo, išbučiavo pačią, vaikutį, nusišluostė a- 
šaras ir išėjo...

Toliaus ant trečio paveikslo matom, 
kaip girioj renkasi sukilėliai. Viskas ei
na nakčia. Prie mėnulio šviesos kunigas 
juos saikina. Ir čia matom musų mišk- 
sargį, kuris persiėmęs lig sielos gilumos 
sukilimo dvasia, su karžygišku užsidegi
mu prisiekia, jog savo tėvynei atiduoda 
kraują ir gyvastį.

Neužilgo girioj užgriovė šūviai. Su
kilėliai susirėmė su valdžios kariumene. 
Užvirė kova. Čia matom, kaip mišksar
gis užsidegęs, nors aplinkui krinta lavo
nai, pakelia vėliavą ir veda savo draugus 
ant priešo... Aplinkui siaučia mirtis, bet 
gyvi eina drąsiai... eina prieš mirtį...

Artistas palieka mūšį ir grįžta į mišk- 
sargio grintelę. Čia jis mato, kaip nusi
minusi moteriškė glaudžia prie krutinės 
savo kūdikį, lyg norėdama tuomi nura
minti skaudų persiskyrimą. Bet ji nega
li pergalėt draskančio jos širdį skausmo, 
negali išblaškyt sunkaus neramumo. Ir 
štai dinkt jos galvoje mintis: vyras jau 
žuvo! Ir jai regis, kad štai pasirodė ant 
slenksčio jo dvasia, su kruvina žaizda krū
tinėj...

Prijautimas neapvylė...

i

Sukilimas pasibaigė, o mišksargis ne
sugrįžo.

Po Lietuvą siunta Muravjovas-kori- 
kas. Sūnūs kariamas už tėvą, tėvas—už 
sūnų, o pati atsako už vyrą... Nelaimin
go mišksargio moterį caro budeliai ištrė
mė Sibiran ir pristatė prie sunkiųjų dar
bų. Čia nelaiminga moteriškė dirba<pože- 
myj su pančiais ant kojų, o neramumas 
drasko jai širdį: kur jos kūdikis dabar? 
Ar išeis ji kada iš to urvo? Ar pamatys 
da jį? Ir ji su ašaromis šaukiasi prie 
Dievą. Jos vaidentuvėj pasirodo vizija: 
ji mato prieš save paveikią, prieš kurį vi
suomet melsdavosi namie.

Taip Grottger baigia tą tragediją. 
Keliuose paveiksluose užsidaro visa ta is- 

j torija nelaimingo sukilimo. Artistas su
dėjo į juos visą žmonių skausmą, visą 
grąsą, baimę, nusiminimą ir sutvėrė takią 
poeziją—poeziją be žodžių—kad juo dau
giau ją studijuosit, tuo ji darysis gilesnė, 
įspūdingesnė.

Visuose Grottgero paveiksluose atsi
spindi skausmai, grąsa ir neapsakoma 
fantazija. Kaip visų didelių poetų, taip 
ir Grottero sieloj gyveno “amžinos revo
liucijos dvasia”. Ir toji dvasia įdėta į 
kiekvieną paveikslą. Turbut niekas da 
taip nenupaveikslavo visam-žiaurume ka
rių ir militarizmo, kaip Grotter savo seri
joj “Karė”. Kaip Dante savo nemirtinam 
veikale “Dieviškoji komedija” liepia Vir
gilijui vedžioti save po pragarą, taip Grott
ger liepė savo mūzai, kad jį vedžiotų po 
karės lauką, kur verda mušis, kur liejasi 
žmonių kraujas, kur naikinamas gyveni
mas ir ramumas, kur sėjama baimė ir mir
tis.

Ir tuoj jis perstata visą karių praga
rą. Pirmutiniam paveiksle matom sėdin
tį savo dirbtuvėj paskendusį mintįse artis- 
tą-tėpliorių. Staiga čia atsistoja prieš jį 
su žvaigžde ant kaktos mūza ir 
“Eikš į ašarų pakalnę”.

Ir jis nuėjo.
Ir tuoj męs matom:-mūza veda 

rankos ir rodo viską, ko jis norėjo, 
bar nupuola iš prieš jo akių uždanga ir jis 
išvysta pasaulį tokioj šviesoj, kokioj jis iš- 
tikro yra. Jis persigandęs krūpčioja, nu
liūsta, glaudžiasi prie jos.

... Ant dangaus pasirodė kometa. Tai 
piktas ženklas, kuris anot žmonių prieta
rų, reiškia karę. Pasklydo po visą šalį 
gandas apie karę ir žmonių širdįs prisipil
dė baime. Matom ant paveikslo nusimi
nusią šeimyną, visų veidai išreiškia bai
mę, nes kometa—gandas apie karę-pra
našauja ašaras ir kraują... Ir matom, 
kaip artistas, mūzos vedamas, ateina žiū
rėti į nusiminusios šeimynos širdis. Paži
nęs jų baimę, jis nupieš jos paveikslą ir 
parodys žmonėms..

Toliaus matome jau naujokų ėmimą. 
Rodos, tai labai paprastas dalykas, vienok 
mūza ir čionai atsiveda artistą. Skaistas 
jaunikaitis traukia iš urnos numerį; iš jo 
akių žėri neapykanta prie viršininkų, ku
rie tenai sėdi, o veidas išreiškia baimę ir 
skausmą... Į jaunikaitį rūsčiai žiuri akis 
įrėmę viršininkai, nes jiems nepatinka jo 
neužsiganėdinimą išreiškiantis veidas ir 
neapykanta žėriančios akįs. Už prasivė
rusių durių stovi rankas užlaužus jauni
kaičio motina.

... Naktis. Dangus nušvitęs nuo gais
ro... jau dega bombarduojamas miestas, 
ore sprogsta bombos, žmonės bėga didžiam 
sumišime. Ir čia mūza atsivedė artistą. 
Ji sėdi ant uolos pasirėmus ir žiuri, kaip 
bėga iš miesto žmonės; ant malonaus jos 
veido,-apšviesto degančio miesto šviesa, 
atspindi didelis skausmas. Artistas susi
judinęs tuo reginiu negali į tą pusę žiūrėt; 
jis pasviręs ant vienos rankos atsigrįžta 
nuo gaisro ir glaudžiasi prie mūzos koj n.

Karė dūksta naikindama žmonių tur
tą ir gyvastį. Kas išliko gyvas, tam pa
liko tik skurdas ir vargas.

Po karei mūza vedasi artistą per mū
šio lauką. Čia pergalėtojai plėšia lavo
nus. Artistas krūpčioja ir vėl glaudžiasi 
prie mūzos. Perėjęs tą visą pragarą, jis 
grįžta į savo dirbtuvę ir, lig aukščiausio 
laipsnio susijudinęs, piešia ištvirkusiai 
žmonijai prakeikimą: “0 žmonija, tu Ka- 
jino giminė!”

Trečia serija Grottgero paveikslų už
vardinta “Polonia”. Ant kiek toji epo
pėja tragiška, ant tiek liūdna ir įspudin- 
S. Ant griuvėsių sėdi nelaisvė moteriš- 

, rankos sukaustytos, veidas uždengtas. 
—Tai pavergta Lenkija. Bet jaunas jos 
sunus-revoliuciionierius, su kardu prie šo
no, visomis spėkomis stengiasi paliuosuot 
savo motinai rankas. Kiti vaikai žiuri 
per griuvėsius į tekančią laisvės saulę ir 
rankas ištiesę, tarytum, meldžia jos dau
giau spindulių.« Grottger įdėjo čia sielą, 
skausmą, energiją ir viltį. Sukaustyta 
moteriškė išreiškia tokį skausmą, kad var
giai koks lenkas sulaikys ašaras žiūrint į 
ją. Tekanti saulė—tai viltis; ji užtekės, 
apšvies šalį, sušildys vaikus ir priduos 
jiems energijos; jie tuomet pakels revoliu
ciją ir sutraukys savo motinos retežius...

S. Afichelson.
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Vilnius. “Rūtoj” ba- jOįj apje kitus kraštus—Ry- 
landžio 3 d. buvo vaidinta gą, Peterburgą ir t .t., o dau- 
Siaulėniškio 3 veikmių dra- gumas važiuoja į Ameriką, 
ma. “Sparnai , o antryto- Afriką ir kitur laimės jieško- 
jaus—“Genovaitė”. “Geno- ti. Vėjo Brolis,
vaitę” daugelis musų skaity-__—___________ _ ________
tojų bus matę ar bent girde-; « j i •• i i • jo, arba skaitė gana plačiai RfidOkCljOS StSSkyUlBL

slovas Razevičius, paeinantis iš Kauno 
miesto, bet tikros pravardės nežinom. 
Jisai sakėsi, jog yra atkeliavęs iš Bosto
no 27 d. balandžio. Išgyvenęs pas mus 
4 dienas, išbėgo nakčia, apvogęs pinigais 
25 dol., auksinius akuliorius irdrapanų, 
teip kad viską sykiu paėmus pareina 50 
dol, Ženklus jisai turi sekančius: deši
nės rankos pirmutinio piršto nuo nykščio 
neturi, juodu storų plaukų, su ūseliais, 
juosvo budo, vidutinio ūgio, apie 28 metų 
senumo, apsivilkęs juosvai pilkais dra
bužiais. Jeigu kas jį žinot, meldžiu pra
nešti ant šio antrašo, o gausit už. tai do 
vana.

s
L. Sliakys,

781 Cliford st., Rochester. N. Y.

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

seno ir naujo testamento lietuviškoje 
kalboje lotyniškomis raidėmis, spausdin
ta Berlyne 1908 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 {>er 40 
dienų, opotam ir vėl bus brangesnės. 
Kas nori gauti šia naudinga knyga, ma
lonėkit prisiųsti orderį, o greitai išsių
sim. Teipgi reikalaujam agentų ir duo
dam gera uždarbį.

* C/ INTAS.
P, O. Box 1724. New York, N. Y. o2

taria:

ji už
Da-

>ega didžiam
Ir čia mūza atsivedė artistą.

I. Ba. iš Brockton, 
Mass. —Tamistos korespon
dencija netilps, nes viena tai 
pasenęs jau dalykas, o antra 
jus nepasirašot pilną pavar
dę šalia inicialų.

W. B. A.—Žinutė ne
svarbi, netilps.

P. J. Mickevičiui.— 
■ Sunaudot negalim, nes labai 
daug užimtų vietos, o nau
dos skaitytojams jokios ne
būty.

J. Gvildžiui.—“Šven
toji inkvizicija”, tai buvo ko
va, kurią dvasiškija vedė su 
mokslu. Pats žodis “inkvi
zicija” reiškia kankinimą, 
nes tuomet žmonės ir buvo 
dvasiškijos kankinami. Jei 
Tamsta labai tuomi intere- 
suojatės, tai patariam per
skaityti kun. Dembskio kny
gą “Kankiniai ir kankinto
jai už mokslą”. Galit gaut 
“Keleivio” redakcijoj arba 
pas autorių.

Alginiam 
—Eilėse trūksta 
nespauzdinsime. 
riam nevarginti
gai ant to smegenų, 
rašyti, tai nėra 
amatas, kurį butų galima 
išmokti. Poetu tik toks ga- 
li’but, kuri prigimtis apdo
vanojo tam-tikru talentu.

A. V. Vasneliui.— 
“Lietuvių bažnyčios Ameri
koj” gavome—peržiūrėsime- 

ne
svarbi, nes joje apart pa
prasto kasdieninio lietuvių 
gyvenimo nieko daugiau nė
ra.

Pajieškau savo draugų Stanislovo Ma
čio ir Juozapo Valasko, Kauno gub., Pa
nevėžio pavieto, Svilių sodžiaus, 
apie juos žino ar patys malonėKite 
nešti ant šito adreso:

Jurgis Bacakirskas,
34 Atlant st., Montello, Mass.

Kas
pra-

Pajieškau savo sunaus Vincento Kau
no, paeinn iš Suvalkų gub., Vladislavovo 
(Naumiesčio) pavieto, Dobravalės gmino, 
parapijos Panemunės, iš kaimo Mikitų. 
5 metai Amerikoje, pirmiaus gyveno 
Frankforde, paskui Bengor, Me. Jis pats, 
jeigu yra gyvas, ar kas apie jį žino, ma
lonės atsiliepti ant šio adreso:

J. Kaunas,
117 Ames si., Montello, Mass.

Pajieškau dėdės Juozapo Kiinaucko. 
paeina iš Suvalkų gubernijos, Marijam
polės pavieto, Mikališkio gmino. Plutiš
kių parapijos, Živavodes kaimo, apie 20 
metų kaip Amerikoj. Turiu svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas kitas apie jį žino
dami malonėkite atsišaukti ant šito ad
reso:

Juozapas Bandža,
71 Congress st., Rumford Falls, Me.

Apgarsinimai.

Čia, matyt, “aštresnė 
nes kaikurių laik- 

vietas

pav.). 
Vemb-

paplitusią knygutę—“Geno
vaitė”.

“Sparnai” gi—tai veika
las ant scenos statyti dar ne
senai cenzūros leistas. Tu
rinys gilus ir prakilnus, so
džiui pastatyti būt persunku 
Kaip vilniečiai sulošė “Spar
nus”, — pasakyti negalime, 
nes tik pirmą veikmę tema- 
tėme, kuris, tiesą pasakius, 
pavyko nepuikiausia. Ant
rojo gi, nors visą valandą 
laukėme, nesulaukėme ir pu
siaunakčiu prisiėjo išeiti. Ne
jaugi vilniečiai negali išeiti 
ant scenos paskirtu laiku 
kaip reikiant?

Konfiskuotas “Šaltinio” 
No. 12 š. m. už atspauzdini- 
mą straipsnio “Žemės reika- 
ai Lietuvoje”^ o redaktorius 
kun. Vailokaitis patrauktas 
teisman.

“Vilniaus Žinių” b.redak- 
redaktorius P. Vileišis pa
trauktas teisman už at- 
spauzdinimą “V.Ž.” Nr.106, 
1907 m. žinutes “Iš Paprū
sės gyvenimo”. Beto redak
torius P. Vileišis įdavė teis
mui ir tos korespondencijos 
tariamą autorių, pasirašusį 
K—lis '. Tai yra apskritai i- 
mant retas atsitikimas, o lie
tuvių laikraštijoj pirmutinis, 
kad redaktorius išduotų ko
respondentą be jo sutikimo.

Užsienio lietuviški laik
raščiai ligšiol ėjo per Varša- 
vos ar Peterburgo cenzūrą. 
Dabar gi pradėjo eiti per Vil
nių,
cenzūra, 
raščių nepatinkamas 
iškerpa.

Anykščiai (Ukm. 
Kovo 31 d. klebonas
ra nepaspėjo sakvklon įlipti 
ir patėmijęs, kad lomkose sė
di kampininkė su mažu vai
ku, tuoj užsipuolė ant visu 
kampininkų—girdi, jus,kam
pininkai, neturit tiesos lom
kose sėdėti, ba prisakysiu 
brostvininkams, kad išvestų 
iš bažnyčios. Kampininkai 
(grįtelninkai) išėję po visam 
susitarė visi ir parašė skun
dą vyskupui. Klebonas da- 
žinojo apie tai, ir dabar kur 
tik susitikdamas kokį kampi
ninką vis įkalbinėja, kad jam 
(klebonui) nieko nepadary
sią.

Kovo 29 d. per metinį var
totojų draugijos susirinkimą 
revizijos komisijon buvo iš
rinktas vienas ^grintelninkas 
Kastiuška; bet klebonui tas 
nepatiko ir pradėjo prikalbi
nėti, kad reikia išrinkti Ba
ranauskas 80 metų senelis. 
Tai kaip klebonui 'nepatinka 
grintelninkai. Pitliimas.

Joniškis (Kauno g.). Pa
staruoju laiku pas mus žmo
nės pradėjo labai važiuoti į 
Ameriką, 
mergelės, 
mažėjimas 
ninku pas 
nūs, prastas užlaikymas ir 
nuobodus gyvenimas. Nei 
sueiti pasilinksminti, nei pa
sikalbėti negalima (kodėl? 
R.); o valgis, kokį daugumoj 
vietų duoda—tai jau baisu 
pažiūrėti; apdaras—kai elge
tos: nuplyšęs, marškiniai sto
ri, kad vos ant nugaros links
ta. Daugely j vietų šeimyna 
neturi jokios lovos: vasarą 
guli daržinėj ant šiaudų, o 
žiemą kūtėj ant mėšlo arba 
grįčioj kokiame smirdančia
me kampe, kur kiaulių loviai 
stovi sudėti ant kokių lentų.

ypaš vaikinai ir 
Priežastis-su- 

samdymo darbi- 
ūkininkus ir po-

vergui. 
poezijos— 

Ir pata- 
bereikalin- 

Eiles
kokis-nors

V. J. P. — Žinute

P. Pil ipauskui. — 
Kad oras pas tamistas gra
žus, tai naujiena nesvarbi.

I. Stankui.—Kad pa
talpinti paveikslą, tai reikia 
padaryti klišę, o tas kaštuotu 
apie $1.50.

Našlaitei. — Veikalėlį 
‘ ‘Klaidingas gyvenimas” ga
vom—peržiurėsim.

. P. Pil kalniu i.—Ka
da gavom nuo tamistos ko
respondenciją, kita apie tą 
patį dalyką buvo jau paduo
ta statyt; taigi tamistos jau 
netilps.

Kad

DRAUGYSTE 
Lietuviška Tautiška 
Tėvynes Mylėtojų No. 1. 

Towu of Lake, Cliicago, III.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzj*nskis,
4600 S. Paulina st.

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

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

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,
4006 S. Paulina si. 

Kasicrius F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

♦ • ’V’ f • O •PajĮ ieškojimai
Pajieškau savo dėdės Jono Seravskio 

Kauno gub.. Šiaulių pavieto, Baisogolos 
parapijos, sodžiaus Dcvderių. Jau apie 
20 metų kaip Amerikoj. Girdėjau buk 
yra užmuštas anglių kasykloj. Jis pats, 
jeigu gyvas, ar kas apie jį žino, malonės 
atsiliepti ant šio adreso:

Wladislovas Domaševiėin,
2005 North 15 st., St. Ix>uis, Mo.

Pajieškau savo pusbrolių Stanislovo 
Adomaičio, kaimo Sedvigų ir Kazimiero 
Jaka čio, kaimo Sukurškes, abudu Su
valkų gub, Vladislavo arba Naumiesčio 
pavieto. Jie patys ar kas kitas malonės 
duoti žinia Šiuo adresu:* 

Petras Adomaitis,
1809 Price st., Scranton, Pa.

Pajieškau Marijonos Adomaičiukėsjbus 
m<'tai kaip iš Litu vos, paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Procunų sodžiaus. 
Pirmiau gyveno Philadelphia. P*., o 
<labar nežinau kur išvažiavo. Turiu pas 
ją labai svarbų reikalą, loclėl ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žinia anl šio adre- «• 
so: Juozas Gailiunas.
1338 So. Ilankock st., Philadelphia, Pa.

Pranešu visiems tautiečiams, šioj šalyj 
gyvenantiems, kad apsisaugotų žemiau* 
nurodyto žmogaus, jisai \adinas Bole-

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekės “Kelei- 

vvj” sekiančios: 1 colis viena karta 50c. 
1 colis per mėnesį 81.25c.

Pajieškojimai: Vieną kartą50c. Norint 
pajieškoti tą pačią ypatą kelis karius, 
kiekvieną tolimesnį kartą po 25c.

“Kjcivio” skaitytojams pajieškojimą 
giminių arba draugų viena kartą per me- 
tusj patalpiname dovanai.

Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
tam panašius, nors ir •'Keleivio” skaity
tojai. turi apmokėti teippat, kaip už pa
prasta apgarsinimą.

TEATRAS!
Cambridge’ioTeatrališka Kuopa"Aidas” 
sulos vieną iš didžiausių ir geriausių lie
tuviškų dramų, parašytą žinomo rašėjo 
p. Žemkalnio 4 rių veiksmų drama

Svieto Lygintojas(ženiaičių razhaininkas)

Su bato j, 14 Gegužio (May),
Institute Hali,

277Cambridge ir3-rd sts., E. Cambridge. 
Prasidės 8 vai. vakare.

Po teatrui šokiai ir lekiojanti krasa. 
Maloniai kviečia KOMITETAS.

3
'i'

Telephone 762 So. Boston.

Dr.F. Matulaitis!
I 

495 Broadway, So. Boston. į
Valandos:

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

———................ -................... —... j

J. P. TUINILA CO 
Vienatine lietuviška dzie- 
gorčlių ir auksinių daiktų 

krautuvė-
Užlaikomo visokius laikrodžius, laik

rodėlius. branzlctus.šliubinius ir dvimon- 
tinius žiedus ir visokius iš aukso ir 
sidabro išdarbius Lietuviai parem
kite lietuvį.

Laikrodžius savo kostumcriam patai
som dykai.
21-25 Bromfield street. 

BOSTON, MASS.

ŠIFKORČIŲ 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. via galima gauti puikiau
sių marškinių ir kitokių aprėdalų. Lai
kom gyduolių nuo daugelio ligų. Puiki 
dainų knygele 35c. vertės dabar parsi
duoda už 10c.

Su guodone
P. BARTKEVICZ.

877 Cambridge st., Cambridge, Mass.

---------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.
________________________________________

Nepraleiskit savo gyveni
mo laimes!

PIRKITE ŽEMĘ
Showsheene River Park’e.

25 minutes geležinkeliu nuo Notrh 
Slation, didelis žemes išpardavimas. Že 
mė randasi ant puikių Showsheene upes 
krantų, 15 minutų ėjimo nuo Sidabro 
ežero (Silver Lake). L’pė tinkama mau
dyklėms, laivams važinėti.

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

Kelias dykai kas nedėldienis 9 vai. iš 
ryto ir 12 va), dieną nuo Nonh Station. 
track 10. Geležinkelio tikietai gauna
mi ten pat pas agenta, kuris turi baltą 
kaspiną prie krutinės.

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

MONTELLO, MASS

GERIAUSIAS

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

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

RUSIŠKA PIRTIS 
Vyrams ir moterims.

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

11 Savoy st. ir 1286 Washington st. 
BOSTON, - - MASS



KELEIVIS,

Vietines Žinios.
Bostono priemiestis Cliel 

sea kuris jei neskenda, tai 
dega, jei nedega, tai skenda, 
gegužės 2 d vėl tapo užlietas. 
Tik šiuo žygiu užlietas ne 
vandeniu bet tokiuo skysti
mu, kurio ištroškę žmoneliai 
seniai jau lauke. Šeštoj va
landoj iš ryto (’lielsea’je at
sidarė 32 talkinai ir pasipy
lė alus. Policijos viršininkas 
išsiuntinėjo visiems saliunin- 
kams Įsakymą, kad i saliūną 
neprivalo įžengti nė viena 
moteriškė, nė maži vaikai.

Ateinaučioj Subatoj 
rutės Kauklių” 
gia puikų koncertą, kuris 
sifcus Dahlgren salėj, E. 
Silver gt., 7 vai. vakare.

iravęs
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Kodėl
Laivakortes 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.

Antrą. Męs duodam tei
singus patarimus visiem kaip 
geriau važiuot, per Prusus, 
Hollandiją, Angliją arba Lie- 
vojų, Į New Yorką, Bostoną, 
Baltimore arba Philadelpią.

Trečia. Važiojant per Lie- 
pojų išsistorojam gubernskus 
pašportus be jokio vargo ir 
klapato važiuojančiam.

Ketvirta. Jei atvažiuoja 
moters, vaikai ar seni žmonės, 
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 kastlegarnes 
ir kad neklaidžiotų kur. o 
kiti agentai, kurie gyvena 
toliau nuo portų, to padalyti 
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 

i laivakortę, o kaip žmogus 
j važios, tai jau ne ,, jų biz
nis;“ o męs atidarėm agen
tūros skyrių ne dėl peTno, 
bet idant patarnaut savo 
žmonėms, teisingai ir gerai.

‘Bi- 
choras reu- 

at- 
ir

Kaip girdėtis, tai pagarsė
jęs savo laiku ‘ Pipiras” neuž
ilgo ketina išeiti. Kompa
nija esanti jau susitvėrus, re
daktoriai yra ir bendradar
biai yra. tik jieškoma paran
kios vietos spauzdinimui. 
Rankraščiai esą jau gatavi. 
Kaip teko mums nuo vieno iš 
kompanu patirti, tai -Pipi
ras” busiąs tokis pat liumo- 
ristiškas mėnesinis laikraštis, 
kaip buvo skelbiama ankš
čiau. —

Legislatura ir senatas per
leido Įstatymų sumanymą, 
taip vadinamą ‘‘Bottle bill”. 
Pagal to sumanymo, saliunai 
turi būt atskirsti nuo sąkro- 
vu, kur svaiginanti gervinai 
tik bonkomis parsiduoda. Ki
tais žodžiais sakant, jei kas 
turės leidimą (license) tik ant 
saliuno, tai negalės bonkomis 
pardavinėti. Dėlto suma
nymo labai daug ginčytasi 
kaip legislaturoj, taip ir se- v
nate. Salininkai uurodine-. 
ja, kad tas sumažins girtuo
kliavimą, o priešai sako, kad 
tas padidinąs jį. Senatorius 
Lomasnev pasakė, jog tuomet 
kiekvienas krautuvninkas iš- 
statys savo lange užrašą: ‘ Ry
toj šventė—nusipinki t bonką 
dengtinės!” Tą, girdi, kiek
vienam leidžia valstybės kon
stitucija. Vienok sumany
mas priimtas ir eina pas gu
bernatorių. kurisesąs jau pa
sirengęs jį užtvirtinti.
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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 i

„KELEIVIO“ Agenciją, 
28 W. Broadway.

So. Boston, Mass.
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TEIsIN .1 iLSIA IR GilRlAVSIAI

Aptieka
Sutasurr.e i b’.n-pt ils Ml u džiausiu 
atyda. m-ziurir- ar B Lietuvos at
vežti ar V meriki-nitki. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja ’i-ipgi visad. - randasi I.ie

\ ap’ k- r-..s K. MOLAI SKAS. 
Savininkas

Edvardas Daly
- W- Broadvvav kampa- !><>r 
ch<su-r avė. So- Boston, Mass. 
GaH reik;tlau»i ir per laiškus, o 
mjs po- t'spresa ;r\<luob s prisiusim

Specijtil*■ tas i.- Prod-sorii:s m<-diciiios

• Lietinriszkas D-ras M. Ziselman
7 I’arnienter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pas kmingia- 
usiai. A įeikit t le
siok pas mane i 
t repais į vi r-ų tik 
neikit į aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo I iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telepnone 196' -3 RiCutnctM
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SALIUNAS ir RESTORACijA
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nestgrauiiys; 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigaru i4 Turkijos, ;eriu«i

Lozowski & Yudeiko ir Co
> u Kroadaay ir 259 l». 

«»n!‘h BosUni.
z . O4C.1 ■ ---•«£? ?» >•
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a
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TEISINGIAUSIA APTIEkA-
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius pa tarinius. Nes ėi<y 
nai dirba lietuviškas klarka

Willinui <’. Brūzgu.
Johfn J. Lovvery

Kampas 6-tcs 188 D.st
So. Besto*, Msss

TeLEPHOMK Jb ž? So. bosi :. UacTelefhose i

kurios męs 
\nkiolika * 4

'gydysim —

'•kaityk o supras
Nauja daktari ka knyga \

Daktą-as " su daugy 1 e paveiks 
.rodanti kaip suta.sy , ii:oga,..s k 
j ir kaip ap ireiškia gyvastis ž.m >gaus 
j ne Aprašvtos abeln.ii visos liaus. 1 
t , ‘ .ivualingu į-įtarimų ir pamokin tat; 
; išgydyti viv>k:a» lig s ir : auj.; a;-. 
Į goti. Čia ne tik apraĄtos ligds kai

: s,- knygose, ’o t pa i i \ a. - .ai r 
idingi receptą . gilini . pi- s::vę šj 
ti. Knvga pr<-k.uoa i..‘. e bet n-< ■ 

i rėdanti tarp lietuvių apsigursinli į.: 
I sim ta kny ga x<<. iai:
prisius savo adre-ą ir 
siuntimui i -s kuygo- 
kuriatue telpa visokį 
daugelis naudingų p: 
Adresuok t-*ip;

Prof. JOHN H
1 P. O. bo.Y 1153.

fERDINAND UARTMANN M. D. 
. .. ,.. Sai'°L,

- l ._ ■ — -I

L jlldoliO, 
;S nuujau- 
šuktii ligų, 
i b-‘nurovė 
du bar už- 

: ’<>ms lijro- 
vo mokslą

užlaikyti 
vdvsiu,

NA LAIMES
biznieriui.

nęs

I

$!OO RANKOJ 
kiekvienam vyrui, moterei 

ir vaikui.
Kas turi tokią ECZMMA 

neišgydysim per septynias 
dienu — jeigu męs to iii-i 
jums nieko nekaštuos.

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

ONESIMUS
DERMO -CYSTEM

154 Boylston st.. Room 7. BOsToY. 
Valandos: 10—12; 2—1.

Nedėtioms: 7 -S.

rto.
I Telephon.- i ack It.y 2350.

Dr. Lewandowski
\7--: v : s sa -J i diriš tas

I tartis Bost-uii* r )i:.s»:i<* usetls Vaisi :.x,j.
PRIĖMIMO VALANIMK:

Nuo 11 v:- ik: 1 vai. diena, 
i •• b vai. “ S vai. vakare

4 19 B< y’stiiii t. r imas432
BOS Y G N. - - MASS

JOHN E. N OLA N
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą pri*- palaidojimų 

kuoget rausiai už nebrangia prekę. 

386 Broadvvay, 8 > BOS TON.
Gyveni':.o vu*ta (»45 Broadwav.

Užlaiko geriausio
Eliaus A yno. IJkierių

Cigaru.
Pardavimas šeimynom musu 

Speciali^ k cmas.
366 Secoud So. Boston. Mass

ir

Broliai L e
Pranešu jums, kad darbu juos 

venitną miys žmoni s ir datyriai 
vargas plusta tarp mus žmoni 
parašiau didelį rauuras į. kt. 
s; ai:-:iiiti. ,1. - var-bis: . Zie 
lil iunias bus *> e ini pi 
250 pusi : jos į re v ■ 1.5 
darais. I) Ito, kuris į. 
aplaikysito minėtą knyga 
jos išleidimą. Katras au ::usiti- ta: 
toj knygoj patu pinta’ \ard.is ir pava 
ir kiek aukausiu*, bt žinot * sad kokios 
knygos uemvii uitis kunigėli 
pinosi prie save žmon ų, bet 
para<ęs tokia knygą :c i<* 1>
abejones kunige iai mi* lai :. ts mn 
to pagilbčkite kiek galėdami 
knygą galėčiau r. t spaudini ■. Adr

Mike
343 So. 7-ih st.

iEDIKALISZKAM MOKSLE I
i medieibos pagerinimai

..r liCDori žiuotij uctciuijHiit į

’.d’ATAS IR SZALTINIS SVEIKATOS.
■ . '•įtaiso kraujo yra negeros ir negali 
blogas kraujas pradžia visokių ligę-

LUBAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
g.iluolės vra pritaikvtos prie kiekvienos ligos, 

: i ič ■ :r tuos, La kiti daktarai neįstengė, 
t t .i.*’i ..ti, tai darai apturėsi sveikatą.

teisi:?

A"

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ,
•ragu net . mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skrl; 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikaliskų instrumentų. C 
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerųbritvų. visokio skiriaus drukavoji- 
mo mašiniukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik rančas; lie
tuviško! kalb'oi,gražių popierų delrašimo gromatųsti p’tlkei.ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink koncertais t 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $5,00. Lietuviška bl Ii ja ari i š 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom pu-' 1127 
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. E’ektrikinis žiedą- no re :

ii kųno, atgaivinimo kraujo, sutaisimn i
.J t- , kių ligtp Tūkstančiai iv. niti dėki.v

AŠ čv- paauksuotas ar.t 20 mėtų preke $3.00 
r’aVč j kire savo ,:krn ad-esa ir t ž

...............................

Adresuokite:

tuzi..-.s už 25e /'C jg : 
šventas raštas Nsįv 

dručei alda-
matizmo. sudru 
nervu ir< 
i.i už ii"

. nesiduok suvilioti humbugo Institutui. 
11 vi ;;i ne daktaras, bet šarlatanų kom- 

u paveikslėlius iš tabako bei nuo 
.'•retojodaktaro paveikslu viduryje, 

la.ili išgydyti; o geras-teisingas 
:s d.:...-gauti, tai jiems nebernaus.

* i prašant tlratiganis-daktarams, ir 
.aš apsigarsinau, kad serganti 

trą sreikatai pagelbą.

-PSIMU ISZGYDYTI
. layų, -pi 7.r. ir Jeną. Užkietėjimą, ekandėjimą 
ir.ųir; a-č;ų I gss. Greito pailsimo, sen- 
I ... ..o =■: ; kimo, drepepeiioe, nervą ilgos, 

s * ■ ė i .:;.', blogą sapną, visokią užsi- 
. mė:. nią, beitąją tesėjimo, gumbo

: . : ■ .- ne. a. - .bėjo, aš kad apsiimu, tai Ir
.1 ’ j ■ r* o p as mace atsišauktum, pirmiau

.. 1.. - k kaip moki ir kaip jauti nesvei- 
r' .k - p- taikysiu gyduoles, kurios yra

ta. • r k ai o toli gyvenate AMERJ-

c. marše <>
talosrą dvKi’.i su 450 paveikslais ir '

Štornikarn. asrentam ir pedlioriam į 
vorus labai pigiai. Reikalaudami viską p; 
gausite, teisingus tavoms.

E WILKEW!CH, i 12 Gratid St. Erooklyu, N. Y
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Geriausiu aps saugojimu nuo ligos yra turėti po ranka Sdv ; gyduoles
■ ■' ■ ■ ■ ■' » TT W ■ U rt » UI«aBU»MM

DABAR LAIKAS
prašalinti jautimąsi nuvargusiu, atnaujinti i - 

z.išką spėką ir pritaikyti organizmą prie aplinkybių ir 
permainų pavasario oro. Geriausiai tą gali padaryti 
su pagelba

SEVEROS

Kraujo Valytojo,

nes tai geriausis vaistas, turis vna’vk valvm 
padauginimui ir gaivinimui kraujo. Greitai j rašai’ 
visus pavasarinius nesmagumus, gydo votis, spgi 
tekančias žaizdas, duoda gyvumą visam organizmu . 

Kaina šI 00

AN £XCai£MT ANO 
REUA8LE 5EMED* 

fo* SaaKt, <BcS», tnd Skėi Ckre^ic Rcnvžę 
S*er, £- 2a*9et <xxmfs.Stit J&*s*r tneVmr- reti *^3030.

Severos vaistai gaunami ap.iekose. Perkant gyduoles visu >inel rei
kalauk “SEVEROS” ir žiūrėk, kad gautum tą, ko nori.

Negali miegot?
Greitai įpuoli į ūpą? Nusimini? Su- 

sinervavęs esi? Tokiame atsitikime yra 
arti galutinas nervu suirimus. Imk gy
duoles sustiprinimui nervų, o geresniu 
nėra, kaip

Severos Nervotonas
Nuo pirmutinio paėmimo žmogus 

pradeda grįžti i sveikatą ir su kiekvie
nu sykiu eina geryn, kol galutinai ne
sugrįžta visa nervų sistemos energija 
jr sveikata. Kaina $1.00.

Sveikatom : a t a:--j

ro JONO E. THOM
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D ras THOM1’SOX 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kn ipsis. bei parašys tikrai 
paliks išgydytas. ;-et iš t kiu ligų. kur ų 
kiti daktarai neį-ienge išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigi* augštesnius mokslus 
Nt-w X’ >rki- ir Paryžiui ir visa savo jau- 

ys e ; a-v i tv vie i sludy avimai medi
nos. . liemijos ir .i.iriirgi j- s.
Ji a. gydo visas ii 

niškai užsis--m*jus, 
liūgas, teip-pat ly 
kitas ligas paein. 
išdy kūmo ir savižji

Soliteri (kirrnėl 
landas

Todėl, 
nors liga, 
jaus prisi 
šyma savo 
lakštą, o tuoj; 
gelba. kuria 1 
nias gvaratitnotas.

jeigu kuris nedag ii kokia 
nepiivao leist laiko, bet tuo> 
tsti D-rui Thomsoti ui apra
ngos. nagai šį ap-in-i-kimų 

įsius bu- i siųsta Jam pa
tikrai i--:gyd;. s. išgydy-

Patarimai Meilui.
ŪL J. E. THOMPSON

:w W. B r o a ii w a y.
SO BOSTON.'Mass

4.

u9. BstCfi. MaSS

hartet street 
Med.cai Olinic.

'A,. ‘ ;,:,v n-reiki-s
■.•u-chroniškos 

šš-.-rrN *'ei-
: hi Jf; ^ eS',gU ^tonchitisj. 

p-nų/, ‘<11PS- Skll-o* inkstų arba ke-

' ' - žnisi-B-ii ,.*i.
-•.*; kaC^ ,,irUS mellIS

........

. ..... r.'io. 2—X
' Ne.iv]iį(,nijs

___••ich.v ssr*.... .

Menki žmones
paprastai jaučiasi kę-- 

energijos ir gyvumo: u k ra u j, 
skystas ir silpnas Bet l >'<s sto\ 
būt lengvai pataisytas ,<iį pageli

Severe*
Gyvasties Balzamo.

Imamas po valgio paeina tiesiog 
i kraują ir maitina visus jo kūnelius, 
sugrąžindamas tikrąją Įšveizdą ir pa
laikydamas sveikatoj skilvį, kepenis ir 
kt.. Kaina 75c.

Teisingas daktaro patarimas dykai

W. F. Severą Co. CED,"0WrDS
5 '

/ /

342 W. 27-Ui stri ei. N U ¥03 a
i’riėinisno valandos: Šiokiom-s dienomis nuo 1 vai

Nodi-lii.mis m.o 1! vai. rv o iki 3 vai. po ; n
1 f* 3- Kaunietis

l44JL-H st. ■ '

VADOVAS

IN

sveikata;

MCCP.LINS.
P XN j it i^''na ^°V*Ana*

Sr't'~
tu u CO'AANS N- • ą ...lyivivi i išyAe.

kame n.

cyis. i-ayp'.vtt '■' b, VvS.A įietn , ūsro-

ntt.kavpdarai-*" ,wAv«,a.kaAatigt>'.‘ 
.•A-tisivtąvnyVnnv^ *• - ,.cVia yjs iv- ,

dv.okitk jiet pasiy".. I t aAsesa-.

V,-, s. ¥.. Hyt'i"" im vinw ^ventaAienav8 
Vrilmai .č ""tis k-.is hena 1 vakare .-8.
Ib-; vaL, -atatnikamt




