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Ifioni/mo 71MIAO Anglijos karaliaus Eduardo 
VluUS’duv lINIUu vn Pirmame po Velykų

'posėdyje Puriškevičius sukė
lė skandalą, už. kurį potam

1 buvo prašalintas 3 posė-
2 džiams. Paskui pradėta 
'svarstyti įstatymo sumany- 
■ mas sulyg normališko pasil- 
I šio tarnaujantiems prekybos 
j ir pramonijos įstaigose.

Be policijos nevalia nusi
žudyti.

, Nižny-Novgorod.— Šiomis 
dienomis čion nusišovė nota- 
rijus Reitlingeras. Tuojaus 

j apie šitą atsitikimą sužinojo 
, vietinis pristavas Levko.

Pristavas, pribuvęs pas 
: Reitlingerą į butą, pirmiau- 
i šia užsipuolė ant nusižudėlio 
pačios su sekančiais žodžiais: 

• —Ar turėjo Reitlingeras lei- ■ 
dimą laikyti revolverį ar ne
turėjo? ’ 

Mat, jeigu turėjo leidimą 
ir iš to revolverio nusišovė, 
tai atsakomybėn už nusišo- 
vimą negali patraukti, o jei-j paduotą įstatvmą—Suomijos 
gu neturėdamas leidimo nu- autonomijos ‘peilį — priima, 
sišovė, tai lavoną gali į _ka- Toliau.. Buvusiuose nese- 
lejimą pasodinti iki 3 mene-1 njaj suvažiavimuose poli- 

ei ja visą laiką budėjo, kad, 
Varnas varną užstoja. Dieve gink, neprasitartų kas 

Kijevas.—Apielinkės vir- k°kį žodį prieš... ir nekartą 
šininkas nubaudė redaktorių 0 Pnkibusi prie kalbėto-, 
laikraščio “Kijevskaja Misi” jv; kai-kunuos pranešimus 
Nikolajevą vienam mėnesiui atstate. 
kalėjimo už patalpinimą fel- Netik vyriausybė ir Durna 
jetono Aleksandro Jablonov- ritasi pakalnėn, bet ir kai- 
skio apie velionį Anglijos ka- kurie iš inteligentų. Štai 
ralių Eduardą. rašytojų suvažiavime buvęs

Sluckas (Minsko gub.) Šio- pirmos Durnos atstovas-dar-, 
mis dienomis apskričio teis- bietis Lokotis skaito prane- 
mas turėjo 15bylų apie slap-išimą, pagal kurio išeina, jog 
tas lenkiškas mokyklas. Ren- kitataučiai, ypač žydai, už- 
gėjais tokių makyklų pasiro- stelbia, skriaudžia rusus... 
dė esą kunigai ir mokintojai, Žinoma, suvažiavimas tuos 

užmetinejimus atrėmė, bet

No. 22

IŠ RUSIJOS.
Nėra ne tvarkos, ne gyve

nimo.
Činauninkų vagystės val

diškose įstaigose, policistų 
daromos provokacijos, drau
gysčių, kad ir nekalčiausių, 
persekiojimas, — laikraštijos 
bei susivažiavimų smaugi
mas, kartuvės bei katorga 
valstybei raminti, ekspropri- 
jacijos. kurių neatskirsi nuo 
paprastų vagysčių, reakcija 
visur ir visame—štai atmos
fera, kuria reikia Rusijos 
žmonėms kvėpuoti.

Rusijoje nėra tvarkos. Bet 
čia nėra nė gyvenimo. Žmo
nių būvis taip jau išklibįtas, 
žmogaus gyvybė taip jau už 
niekus laikoma, kad taip va
dinamas rusų ‘ ‘obivatel” ne 
kaip bėra ir prie gyvenimo 
prisirišęs. Žmonių skurdas, 
jųjų niekinimas, kurio kiek
vieną valandą nuo valdžios 
susilaukiama, visuotina be
tvarkė ima iš žmonių tatai, 
kas vadinama dora, kuri 
žmogų remia kad ir sunkiau
siame padėjime ir riša prie 
gyvenimo bei kitų žmonių.

Sirgo, sirgo žmonės chole
ra, rengiamos vėl cholerą su
tikti. Bet Rusijoj siautėjas 
dar viena įdomi liga—nusi
žudymai. Jie aiškiausia nu
rodo, koks Rusijos gyveni
mas, į kokį užukabarį val
džia įvijus savo šalį. Žudosi 
labiausia darbininkai-bedar- 
biai. Bet šios ligos neišven
gia nė mokslaeivija—studen
tai su mokiniais. Skandina
mos, nuodijamos, kariamos. 
Vieni iš skurdo, kiti nebe
matydami, kam turėtų gy
venti. Tiesa, visuose kraš
tuose šiandieną randame 
žmones, kur sau galą pasi
daro;—tatai, žinoma, būna 
dėlei to, kad kapitalizmas 
daug ką prislegia ir perva
žiuoja savo ratu. Bet Rusi
joj reakcija ir skurdas čia 
varo plačiausį barą. Pav., 
1909 metui pirmojoj pusėj pa
sidarė sau galą viename tik 
Peterburge 1,191 žmonių 
(741 vyrų ir 450 moterų). 
Paskutiniu laiku, gegužės 10 
d. nusižudė 12!

Kad nusižudymai ne vien 
tik įvyksta dėlei to, kad nu
sižudėliai butų sveikata sui
rę, bet kad čia prisideda ir 
caro valdžios biaurus šeimi
ninkavimas, pripažino per- 
pusę lupų ir įvykęs paskuti
niuoju laiku Pirogovo dakta
rų susivažiavimas. Nutarta 
kreipties į daktarų draugijas, 
miestų ir žemiečių sanitari
jos įstaigas ir į visuomeniš
kas įstaigas, kad tirinėti šį 
klausimą bei kovoti su žudi- 
mos liga.

Rusijoj nėra nė tvarkos, 
nė gyvenimo.

Jokūbas Aušta.
Dūma.

Gegužės 10 dieną prasidė
jo durnos posėdžiai. Pir
miausia buvo priimta rezo- 

' »paminėjimui mirties1
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Metas VI

vakare latviams ramiai be
simeldžiant, apie 9 valandą 
lenkų būrys pradėjo kelti 
triukšmą. Jie norėjo pa
veržti latvių pamaldas pa
skirtame laike ir ėmė lenkiš
kai giedoti. Latviai pasi
priešino. Lietuviai latviams 
pritarė ir lenkai turėjo ap
tilti.

Valdžios politika.
Rusijoj viskas eina pakal

nėn, pakalnėn... Štai kad 
ir Suomijos klausimas. Ne
žiūrint, kad Europos valsty
bių parlamentai ir šiaip vi
suomenė užvertė ir Durną ir 
vyriausybę protestais prieš 
pasikėsinimą vyriausybės ant I 
Suomijos autonomijos, ne
žiūrint, kad Suomijos teismas 
vienbalsiai pripažino rusų 
vyriausybės pasielgimą ne- 
tiesotu keliu ir visai atsisakė 
svarstyti, Durnos komisija, I 
net beveik nesvarsčiusi pagal i 
atskirų punktų, vyriausybės Į

ŽINIOS IS VISUR.
Rengiasi ant pietinio žem

galio.
London.—Kapitonas Scott 

rengia ekspediciją į pietinį 
žemgalį. Apskaitliuota, jog 
tas išsirengimas prekiuos 
$200,000. Scott sako, jog 

Į $180,000 yra jau surinkta, 
bet trūksta da $20,000, ku-j 
rie, jis tikisi, taipgi greitu 
laiku bus surinkti ir tuomet 

■ busią galima jau leistis į ke
lionę. Na, tegul sau sveikas 
keliauja, pargrįžęs papasa
kos ką jis ten matė. Tas 
reikalinga mokslui. Jei žmo
nės nebūtų pasaulio tyrinėję, 
tai ir šiandien da mislvtų, jog 
musų žemė yra kaip blynas, 
o dangus, tai apvožtas ant 
ios bliudas su skylutėmis, per 
kurias naktį matyt iš Dievo 
kambarių šviesa.

Vikriai apvogė.
Viena.—Dr. Francis Evans, 

amerikonas, nuvažiavęs Aus- 
trijon, nuvyko medinčių pa- 
roaon Vienoje. Atsitolinęs 
į nuošalią vietą, Evans išgir
do riksmą. Nespėjo jis ap
sidairyti, kaip pripuolė prie

1$ AMERIKOS. įbarį ir sušuko: “Aš tave už- 
i mušiu!” Tuomet jis smeigė 
I šakėmis į lovą, bet tamsoje 
. nepataikė. Tėvas pašoko, 
tuomet jis da kelis sykius 

■ smeigė ir išbėgo. Tėvas sun- 
i kiai sužeistas dabar guli li- 
igonbutyj, o vaikas nežinia 
kur išbėgo.

Kometa jau užganėdijo.
Daugelis žingeiduolių po 

kelias naktis nemiegojo, kad

{kaip ir negras. Bet jam pa
sisekė išsprukti.
Gubernatorius peikia bibli

jos lekcijas.
Chicago, III.—Indianos gu

bernatorius Marshall, pres- 
biterijonų brolijos susivažia- 

goj, pasakė laike prakalbos, 
jog Indiannapolyj jis laikęs 
vienoj bažnyčioj lekciją. Lek
cija buvusi parengta iš bibli-

I

tvime, kuris atsibuvo Chica-
I

k6Mas"naktis”"nemiegojoi kadi A 0 gėlais, žinoma bu- 

pamatyti kaip išrodo ta pa- tymui “žkvjetė įtj guber- 
garsejusi Halley o kometa, o: natoriŲ, kad parodyti žmo- 
kas svarbiausia, tai ta bai- nėms, jog štai net ir guber- 
sioji jos uodega. Bet kome- natorius tiki į bibliją. Bet 
ta, kaip tyčia, per kelias są-1 lekcija, kaip gubernatorius 
vaites nė neiškišo iš uždebe- sa^0’ ^aiP nesąmomskai bu- 

, , . vo surengta, kad vietoj pa-sių savo uodegos. Ir nusi- smerkti gedievystę, jie dide- 
minę žmonės nustojo vilties ję skriaudą padarė pačiai 
kada-nors ją pamatyt, o ne- biblijai ir sau.

Katastrofa ant geležinkelio.
Wilkes-Barre, Pa.—Atėjo 

čia žinia apie nelaimingą at
sitikimą ant geležinkelio, kur 
du keliauninkai likos užmuš
ti, o 21 sužeista. Nelaimė 
atsitiko apie 23 mylias nuo 
Wilkes-Barre, ant linijos va
dinamos Bowman’s Creek. 
Kaip telegramos praneša, 
trūkis bėgo su greitumu 25 
mylių į valandą, kaip staiga 
prie užsisukimo keli vagonai 
iššoko iš bėgių ir nuo augšto 
pylimo nusirito į pakalnę.

Mėsa atpigo.
Chicago, III.—Mėsininkai 

pereitoj subatoj pranešė, kad 
jautiena mėsa atpigo pusę 
cento ant svaro.

Kiek išvažiuoja žmonių 
Europon.

New York. — Pastaruoju 
laiku labai daug žmonių va
žiuoja Europon. Pereitoj 
subatoj iš čia išėjo dideli aš- 
tuoni laivai pilni žmonių ir 
17,000 laivakorčių jau par
duota ant birželio mėnesio. 
Iš to skaitliaus užmokėta 
$3,000,000 už pirmąją klesą. 
Iš viso gi už tą kelionę užmo
kėta apie $12,000,000.

Garnys atnešė “traicę”.
New York.—Architektas

D. Leav buvo labai užsiėmęs 
savo skaitliavimu, kaip dak
taras pravėręs duris jam pra
nešė, jog garnys atnešė jam 
dukterį. “Aciu, daktare”, 
jis atsakė ir vėl pradėjo 
skaitliuot. Po valandėlės 
daktaras praneša, jog ir da 
viena duktė atvažiavo. Ar
chitektas tik nusijuokė, bet 
nieko neatsakė. Nepraėjo 
pusė valandos, daktaras pra
neša, kad garnys jam atnešė 
gražų sūnų. Architektas pa
liko savo skaitliavimą, o nu
ėjo skaityti vaikų.
Kanada aprubežiuoja imi

graciją.
Kanados ateivvstės biuras 

Londone sumanė aprubežiuo- 
ti beturčių išeivvstę iš Ang
lijos į Kanadą, bedarbių biu
ras Londone gavo praneši
mą, jog išeivys, paremtas vi
suomenės aukomis arba ko- 
kio-nors labdaringo fondo, 
bus tik tuomet Kanadon į- 
leistas, kada jis turės užtik
rintą tenai darbą.

kada-nors ją pamatyt, o ne- 
kurie pradėjo abejot, kad to
kia kometa ištikrųjų yra,— 
gal tai ne kas kitas, kaip tik 
išmislas. Bet gegužės 26 d. 
dangus buvo grynas ir kome
ta pasirodė. Bostone visi 
sodai, tiltai ir stogai buvo 
pilni žmonių, visi užganėdin
ti kometos pasirodymu juo
kavo ir šukavo. Vienam tik 
“Common” sode buvo virš 
10,000 žmoniŲ. Kometa 
matėsi apie 3 valandas laiko, 
paskui nusileido. Ji labai 
skiriasi nuo kitŲ žvaigždžių. 
Nekalbant jau apie jos uode
gą, kuri užėmė daugiau kaip 
ketvirtą dali dangaus (40 
laipsniv), ji daug didesnė už 
kitas žvaigždes ir melsva jos 
šviesa buvo labai išsidraikius, 
lyg kad lietųsi iš jos kokie 
tai spinduliai. Uuodegos 
šviesa gana skysta ir jeigu 
žiūrėt į ją prie žiburiŲ, tai 
sunku ir įsižiūrėti. Iš tam
siosios gi vietos ją galima 
matyt labai aiškiai-. Ji pa
sirodė tuoj, kaip tik sutemo 
ir visos žvaigždės buvo jau 
matyt, ir pasirodė gana augš- 
tai, taip, kaip tik žmogus, 
tiesiai galvą laikydamas, ga
li akimis į viršų pasiekt. Ge
gužės 26 d. ji buvo jau 32,000- 
000 myliŲ nuo žemės atstu. 
Ji lekia su greitumu apie 
3,000,000 myliu į dieną nuo 
žemės tolyn, o žemė lekia į 
į priešingą pusę su greitumu 
1,000,000 myliŲ į dieną. Tai
gi atstumas tarp žemės ir ko
metos su kiekviena diena da
rosi vis didesnis ant 4 mili
jonų mylių.
Minia gatava bausti pikta

darius.
Charlotte, N. C.—Pereitoj 

! sąvaitėj čia padaryta du 
drąsus užpuolimai ant jaunų 
mergaičių, kas sukėlė ant ko- 

I jų visos apielinkės gyvento
jus. Užpuolikais buvo vie
nas baltveidis, o antras mu
rinas, kuris mirtinai peršau
tas guli ligonbutyj, kuomet 
baltveidžio jieško su šunims.:

Pačiam vidurdienyj į Ja-į 
mes Bailes namus atėjo nie
kad nematytas negras ir už- ‘ 
puolė ant jaunos Bailes duk
ters. Ant jos riksmo atbė
go policistas ir negrą peršo
vė.

I Jono Beliaus namus įsi
veržė baltveidis ir radęs te
nai 15 metų vieną mergaitę, 
padarė ant jos užpuolimą su 
taip jau Begėdišku mieriu,

Triukšmingas 15,000 ang 
liakasiy streikas.

Pittston, Pa-—Angliaka
siai kietos anglies Penn’a 
Coal Co. streikuoja dėlei to, 
kad kompanija neteisingai 
sveria anglį, perdaug dekiuo- 
ja čystą anglį ir kitokiais bu
dais skriaudžia darbininkus, 
jau kelinti metai nutraukda
ma apie 20% viso uždarbio.

Gegužės 20 d. sustreikavo 
šešių kasyklų darbininkai. 
Ant rytojaus prie streiko pri
sidėjo da trįs kasyklos, bet 
daugelio kasyklų darbininkai 
streikuoti nesirengė, taigi į- 
niršę streikieriai, daugiausia 
italai, apsiginklavo kas kuo 
galėjo ir užtsojų kelius eit į 
darbą. Tuomi privertė strei
kuoti ir kitų tos kompanijos 
kasyklų darbininkus. Dabar

i šioj apielinkėj streikuoja apie 
15,000 darbininkų. Iš dar
bininkų čia daugiausiai lietu
vių, paskui seka italai, len
kai ir anglai. Pastarieji ne
nori streikuot, taigi italai ap
siginklavę revolveriais ir laz
domis kas rytas stovi pas ka
syklas ir niekas nedrįsta eiti 

i į kasyklas. Gegužės -23 d. I 
į kasyklą No. 14 neku rie dar
bininkai iš ryto norėjo eiti 
prie darbo, bet susirinkę 

| streikieriai jų neįleido. Pa
matęs tai kasyklų užveizda 
šovė į minią streikierių, mir
tinai sužeisdamas vieną ita
lą; boselis areštuotas dabar. 
Potam pašaukta 6 raiti poli
cistai (statė police), kurie 
pribuvę bandė minią išvaiky
ti; pradėjo šaudyti iš revol
verių; streikieriai ir gi atsa
kė šūviais ir akmenais; du 
policistai sunkiai sužeisti, ki
ti pabėgo. Iš streikierių 
vienas sužeistas. Ant ryto
jaus buvo pašaukta daugiau 
policijos, bet niekas į darbą 
nėjo, taigi viskas ramiai pra
ėjo. Pas kasyklas Centrai 
streikieriai nušovė 
streiklaužį, tai 
streiklaužių dabar 
mato.

Unija čia buvo 
bet dabar pradėjo 
tik anglai nenoriai prie jos 
rašosi. Vyriausis kasyklų 
užveizda streikieriams liepė 
atsiųsti komitetą dėl susitai
kymo, o darbininkams liepė 
eit dirbt, taigi nekuriu tautų 
žmonės grįžta jau prie darbo, 
bet italai nežada grįžt tol, 
kol kompanija nepasirašys 
ant visų darbininkų reikala
vimų. Italai elgiasi labai 
energiškai, užtai kiti jų bi
jodami neina dirbt.

Antanas Galinskas.
Norėjo nudurti tėvą.

Worcester, Mass.—Polici
ja išsijuosus jieško 13 metų 
amžiaus Richard’o Carron’o, 
kuris greitoj sąvaitėj norėjo 
nudurti savo tėvą. Kaip na
miškiai policijai pasakoja, 
vaikas tą vakarą buvęs labai 
įpykęs ir visą laiką trankesįs. 

i Tėvas jį apibarė ir liepė eit 
Naktį jis atsikėlęs, 

vir
tuvės šakes, įėjo į tėvo kam-

jo persigandusi jauna mote
riškė, dailiai pasirėdžius, ir j 
prisiglaudus prie jo pradėjo Į 
prašyti, kad jis ją apgintų 
nuo užpuolikų. Paskui ją 
tuoj pasirodė du nužvelgtini 
vyrai, bet pamatę minėtą 
moteriškę ne vieną—atsito
lino. Moteriškė gi sunkiai 
pakibo Evansui ant rankos ir 
prašė, kad jis ją palydėtų lig 
tramvajaus. Daktaras da 
daugiau prispaudė gražuolę 
prie savęs ir taip ją lydėjo. 
Sugrįžęs atgal daktaras no
rėjo pažiūrėti kelinta valan
da, bet jis pamatė, kad auk- 

jo laikrodėlis su retežė
liu jau dingo; griebėsi mųsų 
amerikonas į kišenius-nėra 
pinigų; žiuri į kaklaraikštį— 
nėra deimantinės sagutės. 
Tuomet daktaras suprato, 
kas tai buvo per viena toji 
moteriškė.
Beveik butų buvus mergaitė.

Berlynas.—Iš Gadebusch, 
didžiosios Mecklenburg- 
Schwerin kunigaikštvstės, 
kur kelios dienos atgal gy
ventojai apvaikščiojo savo 
kunigaikščio įpėdinio užgimi
mą, praneša labai juokingą 
atsitikimą.

Sekdamas savo bočių pa
protį, kunigaikštis liepė iš
šauti 101 sykį iš Kanuolės. 
kas apreiškia gyventojams, 
jog kunigaikštis susilaukė 
sau įpėdinio. Tuojaus išriš
ta surūdijusią kanuolę ir šau
dymas prasidėjo. Bet, ant 
nelaimės, iššovus 93 sykius, 
pritruko parako. 0 93 šū
viai reiškia mergaitę... Na, 
kas dabar daryt? Burmis
tras telefonuoia į visas krau
tuves, bet Gadenbusch mies
telis nedidelis, parako niekur 
nėra. Ant galo vokiečiai su
sigriebė, jog kanuolę gali už- 
mainyt didelis būgnas. Taip 
ir paaaryta.

Šachas mokinasi dakta
rystės.

Odesa.—Numestasis Per
sijos šachas, kuris dabar gy
vena po Rusijos valdžios glo
ba Oaesoj, pradėjo mokintis 
medicinos. Dabar jis ima 
privatiškas lekcijas, liet ne
užilgo ketina įstoti į Odesos, . "T-‘- - ■■ -
universitetą. Gerai, tegul j*y
mokinasi, paskui galės gydyt apsirengęs, pasiėmęs iš vi 
carą. f

smis jo
kuriuos nuteisė užsimokėti r 
nedideles pinigines bausmes, visgi tai nepaprastas atsiti- 
Mokytojai teisman buvo pa- kimas, kad toksai pirmeivis ■ 
traukti pagal pranešimą pra- taip nukryptų desinen. Bet 
voslavų brolių.

Vagis pasikorė cerkvėje.
Iš Atkarsko praneša, kad Į 

Galachovo kaime rusų cerk- i 
vėje užtiko vagį. Valstie-i 
čių būrys apsupo iš visų pu- namų valdytojams, kad nė
šių cerkvę. Atėjęs urednin- priimtų gyventi atvažiavu- 
kas bijojo, kad vagis nepra- šių gydytis žydų, neturinčių 
dėtų šaudyti, iššovė vieną teisės Smolenske gyventi (žy- 
kartą į cerkvės duris. Po dams mat nevisur galima gy- 
šuvių vagis nutilo. Šiek-tiek | venti), o iš Taškento į 3 die

nas išvaryta 40 žydų šeimy
nų, Jekaterinoslave gi gu
bernatorius paliepė į 3 die
nas išj ieškoti po 300 rb. iš 
žydų šeimynų už nestojimą 
žydukų kariumenėn. Nuo 
sugrįžusių jų Alušton gen. 
Dumbadzės ištremtųjų, pa
imta parašai, kad jie “neuž- 
siiminės politika”. Bielosto- 
ke sustiprintoji apsauga pra
tęsta dar pusei metų; Vilniuj 
gi ir Smorgonyj sustipr. ap
sauga nuimta, bet guberna
toriui duota teisė leisti pri
verstinuosius įsakymus. Je- 
katerinoslavo mokyklų in
spektorius išleido aplinkraštį, 
kurio mokymas vaikų pripa
žinta antruoju dalyku, o pir
masis dalykas—tai “auklėji
mas vaikų tautiškai-tikybine 
dvasia” ir 11.

Žmonių nuteista nužudyti 
užpereitą sąvaitę 12, o nužu
dyta 3.

Bet
1 ką čia, juk ir męs, lietuviai, 
turime nemažą tokių “pabė
gėlių”...

Vyriausybės darbai.
Smolenske policija įsakė

palūkėję, valstiečiai ir ured- 
ninkas įėjo į cerkvę ir ten 
rado sužeistąjį vagį pasiko
rusį.

Popą šokdino.
Insburgo aplinkėje, kelia- 

tas vaikinų sutikę važiuojant 
vieškeliu popą, paliepė išlip
ti jam iš ratų ir šokti “ka- 
marinskį”, (kazoką). Popas 
vos-ne-vos atsiprašė ir pa- 
liuosavo jį tik tuomet, kuo
met jis įdavė vaikinams 2 
rub. ant degtinės ir prisiža
dėjo apie tai nieko nesakyti.

Kunigo nusižudymas.
Balandžio 20 d. savo bute, 

nusišovė Charkovo katalikų 
bažnyčios kamendorius, kun. 
Karolis Justinavičius, 25 me
tų amžiaus. Priežasts nusi
žudymo-neišgydoma liga.

Riaušes bažnyčioj.
Ryga.—Šv. Alberto baž

nyčioje, didžiosios subatos

I

/

vieną 
daugiau 

jau nesi-

pakrikus, 
drutintis,

Dr-stė Lietuviška Tautiška
Tėvynes My lėtoj v No. 1., 

Tovvn of Lake, Chicago, III.
GUODOTTN’I DRAUGAI:

Siuomi pranešame, kad ant apvatkš- 
riojimo Seimo Susivicnyjimo Lietuviu 
Amerikoje turi pribūti kožnas draugas 
12 vai. dieną, 5d. birželio š. m. į svetai
nę K. .1. Bieržynskio, 1000 Paulina st.

Raštininkas K. A. Cziapas,
4436 S. Hermitage ava



Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.
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męs gyvenam ar ne, ji atlie- gal net ir daugiaus reikalin- 
ka savo darbą visai ant mu- gas, kaip vyrams. Joms 
sy nepaisydama. Tik tu pa- Į sunkiaus lankyti mokyklas, 
žiūrėk vakare į dangų, kiek knygynus, nes jas suriša na- 
ten žiba žvaigždžiy! Metus miniai, šeimyniški reikalai ir 
skaitytum, ir tai nesuskai- kiti gyvenimo apsunkinimai, 
tytum. Ar tu manai, kad Jeigu abelnai moterims ap- 
musy žemei jos labai reika- švieta sunkiaus prieinama, 
lingos? Tegul kasdieną po 
keliatą jy susimuša, musy 
žemė nieko per tai nenustos. 
Nieko męs nenustotume, jei
gu ir marsas—tas artimiau- 
sis žemės kaimynas—susi- 
kultų. Taip lygiai nieko ne- 
atjausty nė žvaigždės, nė 
marsas, jeigu ir musy žemė 
susikultų su kometa, 
tik dulkė dausoj, o męs 
jos da mažiau reiškiam.

—Bedieviškai, vaike, 
kalbėk.

—Jeigu aš bedieviškai kal
bu, tai ir visa gamta turi 
būt bedieviška.

misliji. Gamtai visviena, ar moterims jis nemažiaus.

—Pasakyk, tėve, ar tau da 
nenusibodo gyventi šiame 
pasaulyj?

—Gal tu, vaike, iš proto 
išėjai?... Nusibos mat gy
venti! Aš kuodaugiau einu 
senyn, tuo daugiau noriu gy
venti...

—0 kometos tau nebaisu 
buvo?

—Kurgi ne! Aš skiepe iš
sėdėjau visą naktį, kada ko
meta ėjo pro šalį. O tu, 
Maike, kur buvai pasislėpęs?

—Aš buvau užsilipęs ant 
augšto kalno ir visą naktį 
žiurėjau.

—Pasiutęs vaikas iš tavęs! 
Ir tu nebijojai, kad tave ko
meta užmuštų?

—Kaip ji gali mane už
mušt, praeidama už keturioli
ka su viršum milijonų myliy 
nuo žemės?

-Bet jos uodega labai il
ga. Sako, kad pati kometa 
nebūtų taip pavoinga, jeigu 
ji uodegos neturėtų.

—Kas tau taip sakė?
—Aš pats laikraštyj skai

čiau. Tenai aiškiai pasaky
ta, kad ji uodegoj turi nuo
dų. O kad ir nuodų ji ne
turėtų ir tai pavojinga, nes 
su taip ilga uodega galėjo 
viską nuo žemės nušluot.

—Jeigu tas ištikro taip bu
tų, tai tu, tėve, nė skiepe 
nebūtum pasislėpęs.

—Skiepas, vaike, gilus, ji 
manęs nepasiektų tenai. Aš 
tik bijojau, kad tu nepražū
tum, nes žinojau, kad toks 
žingeiduolis neiškęs neužli
pęs ant stogo arba ant kal
no. Nebūčiau žinojęs nė 
kur jieškot.

—Juk aš tau, rodos,sakiau, 
kad nereikia bijotis, nes nie
ko blogo neatsitiks.

—O ką tu gali žinot apie 
kometą? , r-

—Visko nežinau, vienok 
daugiau žinau negu tu.

—Na, tai pasakyk, kas bu- 
’ tų su žeme atsitikę, jei ko

meta butų paleidus iš uode
gos nuodus?

—Tai šiandienrmęs jau ne
būtume susitikę.

—Kaip*tai? Ar tu manai, 
kad ir skiepe man būt buvęs 
galas?

—Žinoma.
* —Aš netikiu. Langų skie
pe nėra, plyšių nėra, durįs 
užsidaro standžiai, o rakto 
skylutę bulvėmis užlipdžiau 
—pro kur tad nuodai galėtų 
įeiti?

—Tokiam skiepe tu ir be 
nuodų greitai užtrokštum.

—Juk aš tenai visų metų 
nesėdėčiau; kometai praėjus 
aš ir vėl sau išeinu, nes ir 
pavalgyt reikia; dabar tik 
vieną naktį sėdėjau ir tai 
baisiai išalkau.

—Jei tu turėtum nors kiek 
supratimo apie gamtą, tai 
be abejonės taip nekalbė
tum, nes kometos uodega bu
vo taip plati, jog visa žemė 
joj pasinėrė. Iš to turėtų 
būt tau aišku, kad jei ten 
buty daug nuodingų gazų, 
tai visas musų oras liktų už- 
nuodintas ir tu jau niekur 
nuo jo nepasislėptum.

—Tai kur tuomet žmonės 
pasidėtų?

—Žmonės visi išmirtų.
—Aš misliju, valke, kad 

Dievas prie to nedaleistų.
—Bet taip nėra, kaip tu

Ji yra 
ant

ne-

Atsišaukimas į moteris dėl 
išleidimo moterims pa

švęsto laikraščio.

Pasikalbėjus man su kelio
mis lietuvėmis, apšviestomis 
moterims, jos pritaria, jog 
amerikietėms lietuvėms bū
tinai reikalingas atskiras, jy 
reikalams pašvęstas, laikraš
tis—mėnesinis žurnalas. Tą 
idėją kiekviena lietuvė ir lie
tuvaitė, kuri tik moka skai
tyti, privalėty paremti. Pir
miausiai privalėtų paremti iš 
piniginės pusės; žinoma, ne 
aukomis, bet prenumerata— 
užsisakydama tokį laikraštį 
sau ir savo draugėms Ame
rikoje ir Lietuvoje. Be rei
kalingo prenumeratoriy skai
čiaus, tokį laikraštėlį nei su 
geriausiais norais nebūty ga
lima įvykdinti.

Lietuvėms reikia turėti pa
našu laikraštį, kaip turi sve
timtautės—anglikės, vokie
tės ir kitos tautos, kuris bu
tu lietuviu moterių ir mergi
nu kelrodžiu į platesnį paži
nimą savo reikalu ir savo 
užduočių, kuris butu šaltiniu 
visokiu joms reikalu nurody
mu, kaip šeimyninkystėje, 
taip ir abelname ju gyveni
me, kuris butu joms žibintu
vu, apšviečiančiu platesnius 
ju reikalus.

Amerikietėms lietuvėms 
toks laikraštis labai reikalin
gas. Iš -jo jos galėtu semti 
įvairias savo luomos žinias, 
kokiu trūksta kituose laik
raščiuose, užsiimančiuose 
daugiausiai vyru ir abelnais 
reikalais. Moterių pareigos 
yra daug skirtingesnės negu 
vyru: nuo moterių priguli 
musu tautos ateitis, išauklė
jimas geru kūdikiu. Nuo jy 
priguli svarbiausi šeimyniš
ki, naminiai santikiai. Nuo 
jy daugiausiai priguli šeimy
niška laimė, šeimynos svei
kata, namy skaistumas ir 
malonumas. Be reikalingo 
joms kelrodžio, jos negali tą 
viską atsiekti, nors ir prie 
geriausiu noru. Moterių ap- 
švieta remiasi ant laikrašti- 
jos. Svetimtautės daug augš- 
čiau pakilę ir daug geriaus 
visukuo aprūpintos todėl, kad 
ju motinos suprato, kaip sa
vo dukteris tinkamai išauk
lėti, įkvėpti kiltesnius jaus
mus ir suteikti reikalingas 
gyvenime žinias. Kaip sau
lės spinduliai reikalingi gy
vybei, taip moterei reikalin
gas gyvenimo pažinimas.

Taigi ši spraga lietuvių 
amerikiečiy gyvenime dar 
neužpildyta. Iš lietuvaičiu 
nedaug yra pažįstančiu neat
būtinas gyvenimo taisykles. 
Todėl ne viena ju padaro sa
vo gyvenime daug klaidu, 
kurių lengvai galima buty 
apsisaugoti.

Todėl kiekviena pripažins, 
jog mums reikia daugiaus 
mokslo. Mokslas, žinoma, 
moterims daug sunkiau pri
einamas negu vyrams, norsi

Šelpkim kalinius.

kaip vyrams, tai ką belygin
ti lietuves, kurios savo pri
gimtoje kalboje netik mo- 
kykly, bet nei laikraščių ne
turi. Lietuvė, tiesiog tarius, 
neturi iš kur pasemti reika
lingų žinių. Todėl gi ar ne
būty mums p&lengvinimu tu
rėti savo reikalams pašvęstą 
laikraštį? Juk tai vienatinė, 
ką męs galime prieiti, mo
kykla mums buty!

Toks laikraštis turi užsi
imti ne vien tik moteris ly- 
tinčiais namy ir šeimynos 
reikalais, bet ir platesniais 
reikalais. Jis nebus kokių 
vienpusišky pažvalgu. nebus 
nė partyvisky,negi politiškų, 
—jis bus visuomenišku mo
terių laikraščiu. Kiekviena 
moteris jame galėtu rasti 
sau naudingus dalykus, pa
našiai, kaip svetimtaučiu 
moterių laikraščiuose matom.

Viskas tas prigulės nuo 
moterių: jeigu jos supranta 
šį reikalą ir jį pripažins nau
dingu ir parems, tai tokis 
laikraštis įvyks ir bus leng
vai prieinamu. Jeigu iš ke- 
liasdešimts tūkstančiu Ame
rikoje gyvenančiu lietuviu 
atsiras atsakantis skaičius, 
kad galima butu nors neper- 
didelį laikraštėlį išleisti, tai 
jis išeis. Sulyg daugumo 
tokio laikraščio reikalaujan
čiu prigulės jo didumas ir iš
puošimas. Tarp mys dar 
nėra labdariu, todėl visas 
laikraščio pasilaikymas turės 
remtis ant prenumeratų. Tad 
šis pinigiškas klausimas ir 
yra dabar svarbiausiu.

Todėl' visypirmiausiai 
mums reikia žinoti, kiek ra
sis lietuviy moterių, kurios 
prižadės tokį laikraštį užsi
rašyti, — užsiprenumeruoti. 
Tokio laikraščio kaina nieka
dos nebus didesnė, kaip do- 
lieris metams. Jei prenu
meratorių skaičius kaskartą 
vis didėtų, tai ir laikraštis 
didėty ir tobulintysi, bet kai
na pasiliktų vis vienoda. 
Laikraštis buty mėnesinis, 
žurnalo pavidalo.

Moterių, pritariančių šitam 
užmanymui, meldžiame pa
rašyti laiškelius su prižadė
jimu, kad žinotume, kiek to
kių moterių rasis, nes be 
tam tikro prenumeratoriy 
skaičiaus negalime nieko 
pradėti. Laiškučius, prita
riančius musy nuomonei, 
skaitysime prižadėjimais pre
numeruoti tokį laikraštį. Su 
atsakymais meldžiame nesi- 
vėluoti, malonėtume juos 
gauti iki pabaigai Liepos (Ju- 
ly) mėnesio, šių mėty, kad 
po tam galima buty ruoštis 
prie laikraščio įvykdinimo.

Visus laiškelius meldžiame 
siysti šiuo antrašu:

Marė Viskoškienė 
2825 Union Avė.

Chicago, III.

įveik kiekvienam atsitinka, 
j Ir už ką žmogy taip kankin- 
Į ti?

‘Vargo daug jau teko pa
matyti einant etapu, o Gar- į 
dine uždės retežius, reikės 
panešioti juos kokius 3 mėne
sius ant kojy...

“...Kalėjimas mane subai
gė: daug tupėjau nustoti 
sveikatos per tą laiką... Da
bartiniu laiku mokinuosi: 
knygų kelias turime kame
roj, taipgi rašymui popieros, 
bet viskas suskaitliuota ka
lėjimo viršininko. Prie ge
resnio užsilaikymo butų daug 
ko galima išsimokyti per tą 
laiką. Bet smegens sunkiai 
dirba, galvą skauda...

“...Labai butų gerai, kad 
draugai, gyvendami Ameri
koj, suše.lptomet kalinius nors 
knygomis moksliško turinio į 
(tokias valdžia leidžia), kaip 
antai išleidžiamas “Žmonių 
Knygyno” ir kitokiomis. 
Siųsti galima šitokiu adresu: 
Miestas Kalvarija, Suvalkų 
gub.. į Kalvarijos kalėjimą 
Jonui Žebrauckui. (Rašy
kite adresą rusiškai.).'

“Da kartą šaukiuosi prie 
jųsų, draugai, tik neužmirš
kite manęs nelaimingo.

“Tavo drg. J.

Sunkus, begalo sunkus 
Rusijoj politiškųjų kalinių 
padėjimas. Netekę laisvės, 
atskirti nuo draugų, brolių, 
seserų, žodžiu sakant —nuo 
viso pasaulio, uždaryti tarp, 
keturių sienų tamsiame ka
lėjimo urve, vaitoja, dejuoja 
suspaustos jų širdįs ir kruvi
nos ašaros rieda per veidus... 
Bet jų skundas, it balsas gi
rioje šaukiančio, retai tepa
siekia per storas kalėjimo 
sienas- laisvųjų ausis... bet 
ir tai nevisados randa atbal
sį jy širdįse...

Kaip tai sunku, kaip skau
du būti žmogui uždarytam, 
nustoti taip brangios kiek
vienam gyvamjam laisvės!... 
Jokis ramumo spindulėlis ne
įeina per storas kalėjimo sie
nas! Persistatykime, įsi
vaizdinkime sau tokio belais
vio gyvenimą! Tikiu, kad 
nevieno sudrebėty širdis pa
misimus, kad jeigu jis pats 
buty uždarytas supelėjusiam 
kalėjimo urve ir priverstas 
valgyt, kad badu nenumirti, 
tokį valgį, kokio gero ūki
ninko ir kiaulė neėstų... O 
kiek tai kenčia šiuo tarpu to
kių žmoniy!—pilni kalėjimai. 
Jie verkia, dejuoja, šaukia 
pagelbos, bet visuomenė kur
čia—negirdi jy kruvino šauk
smo, nejaučia skausmingo 
aimanavimo,..

Čion paduosiu vieno tokio 
nelaimingojo laišką iš Kalva
rijos kalėjimo, Suvalkų gub. 
Spręskime patįs, kaip valdžia 
elgiasi su nekaltais žmonė
mis.

užmanė parinkt auky kali-j 
niams, kurius caras pūdo sa-1 
vo kalėjimuose. Perėjus per mo Ratelis parengė vakarą 
publiką, surinkta $600, kurie su perstatymu komedijos 
bus paslysti kaliniy komite- “Daktaro kabinete”. Juo- 
tui. Visiem aukavusiem ir j kingas tai veikalėlis, bet ge- 
klausytojam ištariu širdingą įrai ir sulošė. Gaila tik. kad 
aciŲ* publika mažai lankosi ant to

kių vakarų, mat jai išrodo, 
kad tai bedieviška. Kada 
kunigas parengia kokius “fė- 
rus”, tai pilna prisikemša. 
Bet patariu L.J; R. rengti 
panašius vakarus kuotan-

Chicago, III.
Gegužės 14 d. Liet. Jauni-

Jysy tas pats.
Rumford, Me.

Balandžio 28 d. buvo pas 
mumis apsilankęs dvasiškas 
piemenėlis išklausyti lietu
vių ausinės.' Teko ir man 
nueiti į bažnyčią jo pamoks- "kiaušiai, o publika supras jų 
lėlio pasiklausyti. Gražus 
pamokslėlis! Net įsidėjau 
keliatą jo žodelių sau į at
mintį: “Štai, mano mieli 
klausytojai, matom, kad jau 
žmonės nori pamesti katali
kišką tikėjimą, o per ką? Per 
tuos bedieviškus laikraščius 
ir visokias laisvamanių kny- 

;gas! Taigi, mano mieli klau
sytojai, aš jums patarčiau, 
kad jys neskaitytumėte kito- 
kiy knygy, kaip dvasiškas ir 
maldaknyges, iš kurių jus 
galėsite apsisaugoti blogo 
kelio...”

Taip tas dvasiškas pieme
nėlis triūsė per dvi dieni ir 
da pabaigęs savo darbą ne
užganėdintas paliko, kad 
mažą uždarbį turėjo, nes už 
dvi dienį tik... šešiasdešimts 
dolerių. Taigi biskį apibarė 
bažnytinius komitetus, ko
dėl neėmė po dolerį nuo žmo
gaus, tai, girdi, man butų 
daugiau tekę," o dabar ‘ ‘pro- 
cevojau” per dvi dieni spa- 

I viednyčioj kaip ir uždyką.
Bet aš norėčiau paklausti, 

ar butų kada kunigui pinigy 
gana? Aš misliju, kad nie
kados. Taigi dabar klausi
mas, ką turi veikti biednas 

: darbininkas, dirbdamas po 
110 valandy į dieną ir lieda
mas kruviną prakaitą už 
$1.50? Iš to uždarbio jis tu
ri maitinti pačią, kūdikius ir 
reikia šiokią-tokią ~stubelę 
nusisamdyt.

Atsakykit jys, dangaus va
dovai, dėlko darbininkui 
žmogui su šeimyna pragy
venti turi užtekti $1.50, o 
jys be šeimyny neesate už
ganėdinti gaudami po 30 do
lerių į dieną?

, K. P.
Pittston, Pa.

Kaip buvo jau “Keleivy
je” rašyta, į Jungtines Vals
tijas atsilankė, kaip jis save 
vadina, tėvas Kazimieras 
Kapucinas, kuris šiomis die
nomis pasiekė ir Pittston, 
Pa., kur apie 8 dienas tik 
pamokslais ir prisiegomis už- 
siėminėjo, tik gaila, kad męs 
nebuvome prisirengę ant jo 
klausimy atsakyti. Paduo
du čia tuos visus jo klausi
mus, ant kuriy reikalavo pri- 
siegos:

Ar daugiau neisite į teat
rus?

Ar daugiau neisite į pra
kalbas?

Ar daugiau neskaitysite 
laikraščiy?

Ar neprigulėsite prie drau- 
gijy, kurios veda prie apšvie
timo?

Ar neturėsite daugiau rei- 
kaly su tais, kurie laikraš
čius skaito?

Ar žmogžudžiu kuris tapęs, 
tiki, kad pasakius kunigui 
bus atleista?

Ar nuskriaudęs žmogy pi
nigiškai, tiki, kad pasakius 
kunigui bus atleista?

Ar ant kunigy daugiau 
nieko nesakysite, nežiūrėda
mi, ar jie gerai daro, ar ne?

Vaikine, ar nemylėsi mer
ginos daugiau, o mergina, 
vaikino?

Jaunikaičiai, ar nevaikš
čiosite ir nesibučiuosite su 
jaunikaitėms?

Ant šitų visy paduoty 
klausimų vertė visus lietu
vius prisiekti, sakydamas, 

kurių Bridgeporte priskaito- kad jis esąs atsiųstas nuo 
Dievo ir jeigu neklausysite, 
tai paskęsite pragare.

J. Vamagiris. |
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ka-Matydami tokį sunky 
linių padėjimą, neužmirški
me ty nelaimingųjų, pasi- 
stengkime išgirsti jy šauki
mo balsą. Ant'mitingų, ba
ily, pasilinksminimy rinkime 
aukas, taip-pat aukaukime 
knygas ir siyskime jas kali
niams.

P. Posmyla.

vertę ir pradės daugiau lan
kytis.

Po perstatymo laike šokiy 
buvo lekiojanti pačta su do
vana, kurią laimėjo vice-pre- 
zidentė Zofija Lavrinavičiuto.

A. Poška.
Williamstown, Pa.

Ligšiol šito miestelio lietu- 
viy kaip ir nesigirdėjo, bet 
atsilankius neseniai dviem 
apšviestesnėm ypatom, susi
tvėrė :L.S.S. 143 kuopa ir 
prasidėjo šiokis-tokis judėji
mas, o vienkart atsirado ir 
priešy. Tai vyrukai nieko 
neišmananti, po kelis kartus 
jau šaltojoj sėdėję, o norinti 
pasirodyt daug žinančiais. 
Nors visiems reikia kasdieną 
susieiti, sykiu dirbti, vienok 
nesigėdi savo draugus šmeiž
ti.

Buvęs skolingas.

PAAIŠKINIMAS.

“Keleivio” No. 18, š. m. 
tilpo žinutė iš Kenosha,Wis., 
kurios autorius Kenošietis 
praneša visuomenei priežas
tis, dėlei kurių jie turėję sta
tyti ant scenos du rusišku 
veikalu vieton lietuviško.— 
Nieko tame įstabaus nebūtų, 
jei žinutėje butų paliesti da
lykai, kurie man nežinomi. 
Tačiaus, kad žinutėje kalba
ma apie dalykus, kurie man 
aiškiai žinomi ir kurie kitaip 
perkeisti—laikau už pareigą 
paaiškinti visuomenei tikrąjį 
dalykų stovį.

Tūlas Kaz. Braževičius 
kreipėsi į mane, kad Dra
matiškas Ratelis su
loštų jiems kokį nors veika
lą “už yeltu”. Laiškas ra
šytas 20 d. kovo š. m., bet 
krasos dėžutėn įmestas 21 fl. 
kovo, ką liudija krasos ant- 
spauda. Pas mane minėtas 
laiškas atėjo 22 d.

Vieton ilgų aiškinimų, lai 
kalba pats, laiškas, iš kurio 
pats skaitytojas pamatys da
lykų stovį. Štai minėtas 
“ultimatumas” (kalbos netai
sau): “...jeigu galėtu atva
duoti už veltu, vien tik už- 
mokesme už kelionė, taige 
meldžiu lik 25 kovo duoti 
man atsakima”...

Gerbiamieji! nejaugi ma
note, kad per vieną, ar dvi 
dieni tą galima atlikti? R a- 
telio valdyba nėra 
kompetentiška tokiuose da
lykuose spręsti “už veltu”, 
tam reikia sušaukti susirin
kimą, kuris mažiausia užims 
dvi-tris dienas. Kada beat
sakyti?! “Ultimatum’e” 
skamba: “lik 25 kovo”... 
Kitas butų klausimas, jei ne
būty pasakytas laikas. Pa
našiuose atsitikimuose rei
kia būti atsargiems, nas ga
lima išgirsti: “pavėlavote”... 
Kas tada uždengs sušaukimo 
iškasčius ir pačių sąnarių 
vargą, bergždžius tarimus 
ir 1.1?

Tikiuosi, visuomenei aišku, 
dėlko neatsakiau: viena ne
turėjau teisės, o antra nė 
laiko nebuvo.

Butų geistina, kad pana
šiuose atsitikimuose kores
pondentai prisilaikytų teisy
bės ir tik aiškius faktus vi
suomenei priduotų,—tą syk 
nereikėtų bereikalo laikraš
tyje vietą užimti panašių 
klaidų taisymui.

Dram. Rat. L.S.S. Sekr.
S. Strazdas.

M

5 d. Balandžio, 1910 m. 
Kalvarijos kalėjimas. 

“Malonus Drauge!
Jau net ir nebeatmenu, ke

li metai praėjo nuo mus ma- 
tymosi. Taigi, drauge, ži
nai, kokiame aš padėjime 
dabartės esu. Jau 16-tas 
mėnesis, kaip esu uždarytas 
kalėjime, bet jau tuoj išva
žiuosiu į Sibiro tyrus gyven
ti. Suvis nesitikėjau, kad 
teks matyti Sibiras; bet ne
visados taip būna, kaip žmo
gus svajoji. Kad nebūtų 
buvę danešimų ant mudvie
jų (sėdi su broliu. P-la), tai 
aš bučiau suvis išteisintas, 
bet kaip valdžios agentai 
prikalbėjo, taip ir patikėjo jy 
žodžiams. Nieko negelbėjo į 
nė apginėjas, nors jis ir sa
kė pirm teismo, kad, ypač aš, 
teisus liksiu, jei kaltins, tai 
tik brolį. Bet teismo die
noje žandarų viršininkas 
Krušinski tuoj pradėjo savo 
kalbą:—Aš datyriau iš tikrų 
šaltiniy, kad abu priklausė 
L. S. D. P. sumišimo laikuose, 
t. y. 1905 m.. J. B. dalyvavo 
sumišimuose ir rinko pinigus 
partijai, drauge ir M.B... 
1906-07 m. J. pragyveno ne- 
legališkai su svetimu pas- 
partu Suvalkų gub. ir Vil
niuj ir t. t. ” Ant tų žanda
ro viršininko darodymų ir 
rėmėsi teisėjai. Tokiu budu 
apginėjas negalėjo išgelbėti. 
Bet be apginėjo, tai butume 
gavę katorgą ant keletos me
tų. Po teismui aš mislijau, 
kad nustosiu proto, taip bu
vau suerzintas ir didžio rū
pesčio apimtas. Bet mačiau, 
kad nieko nebus—turėjau 
nusiraminti. Jau nieko ne
padarysi, kad toks mus liki
mas.?. Tik daugiau kantry
bės visgi iškentėsiu... Da
bartiniu laiku teismai aštriai 
teisia, o ypač nuo 1905—06 
metų.

“Jys, draugai, esate da
bar laimingi. Bet neuž
mirškite ir manęs, kad ir Si
bire gyvensiu. Draugai! gal 
galėsite mane pinigiškai su
šelpti, kaip apsigyvensiu Si
bire. Nežinau, kaip reikės 
gyventi išėjus iš kalėjimo, 

i reiks turbut sirgti, kas be-

Kaip dirba žmogaus širdis.
Žmogaus širdis, tai nenu

ilstanti plumpa, apie 6 coliy 
ilgio ir 4 coliy pločio. Ji 
plaka 75 sykius j minutą, 
4,200—j valandą, 100,809— 
į dieną ir 2,575,440,000 sy- 
kiy į 75 metns. Kiekvienas 
širdies trinktelėjimas perva
ro per ją pustrečios uncijos 
kraujo; per minutą pervaro 
175 uncijas; per valandą— 
6561 svary, o per dieną per 
širdį pereina apie pusaštun- 
to tono kraujo. Visas krau
jas, kurio žmogaus kūne ran
dasi apie 30 svary, per širdį 
perplaukia kas trįs minu
tes.

Bridgeport, Conn.
Čia jau atsibuvo apvaikš- 

čiojimas 500-metinių sukak
tuvių nuo kovos lietuvių su 
kryžiokais po Žalgiriu. Prie 
apvaikščiojimo prisidėjo ke
turios draugystės: Šv. Jur
gio, Vytauto, Lietuvos. Jau
nuomenės ir S.L.A. 51 kuo
pa. Pirmų pirmiausia buvo 
nutarta apvaikščiot 40=meti-
nes sukaktuves nuo pradžios i 
lietuvių emigracijos ir ant to 
paminėjimo nutarė visos 
draugystės parsikviest už 
kalbėtojus kun. J. Žilinską ir 
kun. J. Pėžą, bet mums pa
reikalavus jųjy, pasirodė, kad 

’ nė vieno iš jų čia nėra. Ta
da perkeitėm emigraciją ant 
kovos po Žalgiriu ir užkvie- 
tėm kalbėtojus F. J. Bago- 
čių ir kun. T. Žilinską, bet 
paskutinis atsisakė, nes esąs 
perdaug užimtas. -Pavadino
me J. Šaltį, bet ir tas dviem 
dienom prieš apvaikščiojimą 

i atsisakė.
Tad pribuvo tik vienas e- 

nergiškas tėvynės mylėtojas 
F. J. Bagočius, nurodė, kaip 
lietuvių tauta per kelis tūk
stančius mėty trankėsi iš 
vienos vietos į kitą, iki apsi
gyveno ant visados pakraš
tyj Baltijos juriy, kur yra 
šiandieną musy tėvynė Lie
tuva. Bet čia musy Lietu
vą užpuolė kryžeiviai, kurie 
per 200 mėty žudė ugnia ir 
kardu musy žmones dėlto, 
kad priimty romišką tikėji
mą. Bet, atėjus gerai pro
gai, lietuviai pasikvietė į 
talką lenkus, baltgudžius, to
torius ir sujungtomis spėko
mis uždavė paskutinį smūgį 
jiems kovoj po Žalgiriu. Nuo 
to laiko kryžeiviai į Lietuvą 
jau neatėjo.

Pertraukoj buvo nesvaigi
nančių gėrymy ir užkandžių. 
Per 15 minuty traukėsi pasi
linksminimas. Paskui kal
bėtojas kalbėjo apie dabarti
nį gyvenimą. Apgailėtina, 
kad mažai pribuvo lietuviy,

ma į 600, o pribuvo vos tik 
90.

Po prakalby J. Burokas
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K E L E I V I S.

Barabošius.

VAKARAS.
Burbonas, k ankinamas ligos ir nuobo

dumo, apleido savo surukusią stubelę ir 
nuėjęs prie žaliuojančio pušyno, atsisėdo 
ant kalnelio. Saulutė buvo jau pasislė
pus už pilky debesiy, tiktai siaurutė, tam
siai raudona juostelė žibėjo prie horizon
to. Aplinkui viešpatavo tyla. Miškas 
snaudė.

Jis seniau labai mylėjo snaudžiantį 
mišką, bet dabar miško šnaudimas gimdė 
jo sieloj neapsakomus ilgesius ir jis geidė, 
kad greičiau pasiliuosuoti nuo gyvenimo 
vargy, nuo viso dabartinio purvo ir susi
lieti su ta ja amžina tyla... Bet staiga 
kažin-kas sudainavo ir toli—toli, miško 
gilumoje, tarsi žadindami snaudžiančius 
medžius suskambėjo žodžiai:

—Oi vakars, vakarėlis mirgėdamas 
sutemo...

Burbonas apsižvalgė aplinkui, bet a- 
part vakarinės tylos ir snaudžiančio miš
ko, nieko nematė. Jis parėmė galvą ant 
rankos ir žiurėjo, kaip medžiu šakutės 
meiliai susiglaudę snaudžia. Bet ir vėl 
suskambėjo miškas, pasklido dainos me- 
liodija, bet keista, be žodžiu meliodija ir 
jo sielą pripildė skausmu. Jis pasižiurėjo 
į antrą pusę ir pamatė ateinant Žvalgą. 
Buvo tai jaunas vaikinas, pilnas spėkų ir 
linksmumo. Gyvenimas jam išrodė pra- 
kilnas ir jis jį labai mylėjo.

—Eikiva į kaimą—prisiartinęs jis sa
kė,—ten jaunuomenė linksminasi daineles 
dainuodama; ten gyvenimas, laimė!...

Burbonui paliko labai nesmagu, ka
da jam priminė gyvenimą; jis sunkiai at
siduso ir tarė:

—Kada aš buvau da jaunas ir pilnas 
spėkų, tai svajodamas apie laimę, dirbda
vau už elgetos skatikus nuo ryto iki vėlam 
vakarui ir mislijau ją surasiu, bet mano 
svajonė neišsipildė. Dabar jau, kada pa
senau, nustojau spėkų ir tapau nuo visu 
atstumtas, pamačiau, kaip labai apsiga
vau. Supratau, kad pasaulyj darbo žmo
nėms nėra laimės ir nebus tol, kol neper
stos sriovėmis tekėti žmonių prakaitas ir 
ašaros. Laimę tik tada bus galima da- 
siekti, kada žmonės liausis vieni kitus žu
dę, kada užviešpataus ant žemės tikra 
žmonių meilė!

Užstojo.tyla. Nuo miško plaukė ty
ras, gaivinantis oras ir Burbonas giliai 
kvėpavo, tarsi norėdamas atgaivinti savo 
sunaikintą krutinę.

—Bet visgi gyvenimas yra gražus ir 
nesinori nuo jo skirtis—pratarė Žvalgas 
Burbonui, kuris užsimąstęs žiurėjo į gra
žiai žibantį mėnulį.

—Tai yra apsigavimas, — atsiliepė 
Burbonas.— Pažvelgtame giliau į tą, taip 
vadinamą gyvenimą, o pamatysime, kad 
tai ne gyvenimas, o pragaras, pilnas pur
vo ir kentėjimu! Vietoj statyti mokyk
las ir knygynus, męs statome kalėjimus ir 
kartuves. Pažvelgtame tik, kiek jau yra 
pristatyta ir vis da stato naujus...

—Žmonių negalima už tai kaltinti, 
reikia kaltinti valdžią, kuri priverčia žmo
nes prie to,—sakė Žvalgas.

—Valdžią...—ironiškai atkartojo Bur
bonas—visi vergai taip kalba, kurie bijo 
pakelti balsą prieš tą beprotingą darbą. 
Jeigu jie nebijotu, tai greit galėtu panai
kinti vergiją. Bet jie myli vergiją...ir ją 
vadina gyvenimu... Vergai!

Ir vėl tyla, nepatinkama tyla ir Žval
gą pradeda kankinti nuobodumas. Bet 
Burbonas sunkiai alsuodamas mąsto apie 
sraujai tekančią upę...

—Na, ar eisi?—paklausė Žvalgas.
—Privalau eiti—sakė Burbonas—nes 

niekam nebereikalingas esu: spėky nebe
turiu ir ką?... Eisiu, kur nėra kentėjimu, 
nė bado, kur žmogus žmogaus nežudo— 
kur viešpatauja meilė!... Bet išeidamas 
šauksiu: Laisvę i^žmogaus tiesas! Šauk
siu taip, kad sudrebėtu visas vergu pa
saulis.

Žvalgas atsisveikino įr skubinai ėjo į 
kaimą. Burbonas da pasėdėjo valandėlę 
ir tada nuėjo ten, kur daugelis nuėjo, bet 
niekas nebesugrįžo..’.

Mėnulis gražiai švietė. Miškas pa
budo ir liūdnai sudainavo laidotuvių dai
ną, prijausdamas apleistam žmogui. Bu
vo liūdnas ir nuobodus vakaras.

“Gyventi ar žūti idėjos auka!” 
Ir žengti į tolį pradėjo...

Gamta prasiblaivė, nutilo audra. 
Saulutė skaisčiai suspindėjo;
Pradžiuvo takeliai, nukrito rasa, 
Keleivis sau linksmas nuėjo!...

Juozas Volas.

Gamtai.
(Elegija.)

O gamta geroji, motutė gyvybės!
Tu liepi vargdieniui mylėt...
Paskui-gi jį žeidi su tulžia kartybės... _ 
Už ką jam taip vargti—kentėt?!

Ir kam apie meilę jam leidi svajoti?
. Kam duodi tu jam ją suprast?...

Ar tam, kad turėtu ką verkti—vaitoti 
Ir...skausme viską vėl užkąst...

O gamta geroji!—išplėški jam širdį! 
Paslėpk ją po žemės šaltos...
Lai jiji tos meilės nemato—nejaučia!— 
Ir kam jai gyventi dėl jos!?

Už ką ji apvilta vis turi kankįtis 
Ir karčiąją tulžį vis gert?
Bangose likimo be tikslo blaškytis— 
šau naujas žaizdas tik atvert...?

Užkągi, sakyki, gyventi —kentėti, 
Jei niekas nemoka atjaust?

*Už ką jai pradėjus svajoti—mylėti 
Ją skausmas vėl turi apsiaust...?!

18-1V-’1O. S. Strazdas

Atvažiuoja.
Atvažiuoja, atbanguoja jūrėmis laivelis, 
O laivelyj sėd’mergaitė, tartum aniuolėlis; 
Jos veidelis toks malonus,akįs deimantinės! 
Ir vainiką rankoj turi iš liaury nupinęs! 
Eikim, broli, į pajūrį laivelį patikti, 
Nes nubodo vilkt retežius, laikas laisvais 

[likti; 
Jis retežius mums sutraukys, o vainiką 

[duos— 
Eikim garbę atiduoti angelui tiesos.
Tegul jūrės nenutyla, tegul audros kaukia 
Ir laivelį tegul blaško, tegul varnai kran- 

[kia, 
Jo laivelis yra tvirtas, bangose nežus— 
Ir skaistasis aniuolėlis tuoj tarp musy bus! 
Atvažiuoja, atbanguoja jūrėmis laivelis, 
O laivelyj sėd mergaitė, tartum aniuolėlis; 
Jo veidelis toks malonus,akįs deimantinės! 
Ir vainiką rankoj turi iš liaurų nupinęs!

Kvailyste.
Sau vardą kvailystės kiekvienas suteikia, 
Jei daikto nematęs jį giria ar peikia.
Jei nori ką peikti, jei nori ką gyrti, 
Tad reikia visuomet dalyką ištyrti. 
Šiandieną gi svietas taip jau įprato: 
Liežuvis'gal spręsti nors akįs nemato.
Bet vardą sau kvailo kiekvienas suteikia, 
Jei daikto nematęs jį giria ar peikia.

Tik klausiu, ar turtus įgiję gal būt jie tei- 
[singi?

P. R.

Nekartą svajojau.
Nekartą viens liūdnas svajojau. 
Nekartą skausmingai dūmojau; 
O mintįs, kaip debesįs juodos, 
Kankino mane be paguodos 
Ir liūdnos vingavo svajonės: 
Vargai vis... ligonio klejonės... 
Mąsčiau aš, bet vėlei tie patįs 
Praslinko pro šalį vaizdeliai 
Tai—ūkanos, ūkanos—naktįs, 
Menkučiai šviesos spindulėliai...

A. Liauryza.

Juokai.

Keleivis.
(Aukauju J. V-taičiui.)

Keleiviui beeinant pakilo audra, 
Ledai ir perkūnai tarškėjo;
Po kojų tik žaibo žibėjo šviesa, 
Jis daugiau nieko nebregėjo.

Keleivis gi veidą pridengęs ranka, 
Graudingai sau vienas kalbėjo:

J. Kaunas.
Kovo 31 d., š. m., Worcester, Mass., 

mirė darbštus lietuvis, vardu Jonas Kau
nas, palikdamas pačią ir trejatą kuditay: 
Keistutį, Birutę ir Aldoną. Velionis bu
vo apsišvietęs ir laisvy pažiury žmogus, 
todėl šliubą buvo ėmęs civilišką, be kuni
go, o tamsuoliai už tai vadindavo jį be
dieviu. Tuose namuose, kur sirgo J. Kau
nas. gyveno tūlas Worcester’io kunigo gi
minaitis, tad prieš pat mirtį—atėjo pasiū
lyt jam kunigą. Velionis padėkavojo už 
pasiūlymą, sakydamas, jog neturįs sešiy 
doleriu, o uždyką nenorįs, nes žinąs, jog 
išpažintis tiek prekiuoja. Kada velionis 
buvo visai jau silpnas, tai bandyta da sy
kis įkalbėt jam kunigą, bet paskutinis at
sakymas jo buvo: “O ką jis gero man pa
darys?”

Velionio kūnas palaidotas ant Šv. Jo
no kapiniu. Nors vietinis kunigas buvo 
tam priešingas, bet ainy kunigai, matyt, 
kitaip supranta tą dalyką, nes jie žino, 

■ kad žemė visur ta pati, jei nebus palaido
tas ant kapiniy, tai bus palaidotas kitur 
ir tai toje pat žemėje, todėl geriau priimti 
ant kapiniu ir padaryti iš to “biznį”.

V. K.

Tarp motoristy.
A. —Turbut baisu yra per

važiuot žmogų?
B. —Visai nėra taip baisu, 

kaip, padėkim sau, perva
žiuot karvę.

Ji “all right”.
Advokatas. — Tai tamista 

nori stenografistės darbo? 
Ar tamista mikli figūrose 
(suprask—skaitlinėse) ?

Aplikantė (kraipydamosi). 
—Mano figūra, rodos, išmik
linta.

Motina.—Vaje, Vincuk,ką 
tu padarei Petrukui? Nau
jos kelnaitės suplėšytos, no
sis sukruvinta, visas purvi
nas...

Vincukas.—Męs dalėm su- 
silėmimą: Petlukas buvo de- 
monstlacija, o as policija.

Mandagus.
—Ar galiu prašyti paną 

Jadvygą prie suktinio?
—Ką tamista sau misliji. 

ponas Žioplevičia, tamista a- 
teini pas mane be pirštiniu!

,—Teiksitės, tamista, apie 
tai nesirūpint, rankas aš pas
kui galėsiu numazgot. '

Oi, tos tarnaitės!
Ponia.—Pasakyk man, ko

dėl apleidai aną savo vietą!
Tarnaitė.—Na jau nebūk 

ponia tokia žingeidi! Ar aš 
ponios klausiu, kodėl anoji 
tarnaitė negalėjo ilgiau pas 
ponią išlaikyt? Ką?

Juokdario teismas.
Tūlas dešrius (ne kun. Mi

lukas) pasistatęs šalia darba
vietės gazinį pečiu šutino 
dešrukes. Vienas darbinin
kas padėjo ant to pečiaus sa
vo duoną, nes jam rodėsi, 
kad nuo dešrukiy garo ji pa
liks gardesnė. Dešrius nie
ko ant to nesakė, bet kada 
darbininkas duoną suvalgė, 
tai pareikalavo nuo jo užmo
kesčio. Darbininkas nuro
dinėjo, kad dešros per tai nė 
kiek nenustojo, nes tas ga
ras visviena ore išsisklaisto 
ir žūva ir jis niekad negirdė
jęs, kad tokis butu kur už pi
nigus parduodamas. Dešrius 
gi sakė, kad tas garas nėra 
skiriamas darbininku maiti
nimui ir jei už jį nenorės mo
kėt, tai užgriebs jam kirvį. 
Pakilo dideli ginčai. Iš ap
linkui subėgo visokie gatvi- 
ninkai, tarp kuriu buvo ir 
Jonas, visiems žinomas juok
darys. Tuomet dešrius už
klausė darbininko, ar jis ne
sutiktu, kad Jonas išrištu tą 
klausimą. Darbininkas pri
stojo. Jonas išklausė daly
ką, liepė darbininkui išsiimti 
pusdolerį, apžiurėjo jį, pa
skambino į stalą ir, padaręs 
rimtą išveizdą, tarė: “Ka
dangi darbininkas duoną lai
kė tiktai dešriaus gare, tai 
tegul bus jam už tai atlygin
ta pinigo skambėjimu” ir ati
davęs darbininkui pusdolerį 
atsitolino.

Visi susirinkusieji pasilei
do juokais, o dešrius tapo 
užgėdintas.

nų ir vienodai pultu kirtis. 
Dabar Tamsta rašot:
‘‘Merginai dorumą vaikino pažinti 
Ne taip lengva, kaip gėlę nuskinti”.

Pirmutinė eilutė skamba 
gerai; kirtis visur puola ant 
antro skiemens, ty., ant gi, 
ant ru, ant ki ir ant žin. 
Antroji eilutė jau neatsako 
pirmajai, nes čia kirtis girdi
si ant trečio skiemens, ant 
len ir joj yra išviso tik 10 
skiemenų, kuomet pirmutinėj 
yra 12. Tas ir sugadina ei
les. Tos pačios eilutės tei
singai skambėtų, jei pridėti 
tik du skiemeniu yra, pavyz
džiui:

•'Merginai dorumą vaikino pažinti 
Neyra taip lengva, kaip gėlę nuskinti”.

Adomaičiui. — Daine
lė į spaudą netinka.

M. D. Pal-s.—Tamis- 
tos korespondencija perdaug 
supainiota—netilps. x

Lewiston’e gyve
nančiam .—Nors dainuot 
naktimis yra nupeiktinas pa
pratimas, bet rašymas apie 
tai į laikraštį nieko negelbės, 
geriaus parašykit tiems “dai- 
noriams” laišką arba žodžiu 
paprašykit, kad naktimis ne
dainuotu. Jei neklausys, 
pasakykit policini.

S. A. Supučiui. — 
Užgaunant ypatas ir įvardi
nant jas, reikia ir savo var
dą padėt. Taip nutarta laik
raštininkų susivažiavime.

V. Mizarai. — Apie 
“Juozapato pakalnę” gal ga
lėtų tamistai ką-nors papa
sakot kokis kunigėlis, moks
las gi apie tokią “pakalnę”- 
nieko nežino. Apie “Dievo 
sūdą” mokslas taipgi nieko 
nežino—yra tai tokia pat pa
saka, kaip pasaka apie apie 
geležinį vilką.

J. KurpaliuiAlig- 
.hieri Dante gyveno nuo 1265 
iki 1321 metu. Buvo tai di- 
džiausis italu poetas, kurta 
veikalas “La DivinaComme- 
dia” (Dieviškoji komedija) 
padarė nemirštančiu jo var
dą, nors kataliku bažnyčia 
da gyvą jį pasmerkė už tai į 
pragarą.

DRAUGYSTE
Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Towu of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

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

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

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

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

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

Redakcijos atsakymai.
I. S tai g i ui. — Vestu

vės tai grynai šeimyniškas 
dalykas ir į laikraštį apie tai 
neužsimoka rašyti, nors jos 
ir gražiai atsibuvo, nes vi
suomenę tas neapeina. Mums 
prisiunčia svarbesniu žinu
čių, ir tai negalime visy su- 
talpint.

Jaunai Merginai.— 
Mintis nebloga, bet ritmas 
perdaug šlubuoja. Jei rašy- 
sit daugiau, tai stengkitės, 
kad tose eilutėse, kuriy ga
lūnės viena ant kitos atsilie
pia—sutaikytos, visuomet 

i butu lygus skaitlius skieme

■ Kvietišlcio gmino, Sasnavos par. 19 me
tų Amerikoj. Labai malonėliau dažinoti 
ar jis gyvas ar jau miręs. Jis pats ar kas 
kitas duokit žinią šiuo adresu:

Jonas Kalvaitis,
P. O. bos 208, IJenld. 1)1.

Pajieškau draugo Stanislovo Pociaus, 
Kauno gub , Šiaulių pav.. Užšvenčio par. 
ir Vinco VaičiUlevičiaus. Suvalkų gub., i 
su kuriuom persiskyrein 5 metai I.add, 
III. Mano adresas:

Anton Remkus,
P. O. box 74, Benld, III.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Buka- 
vičio, Kauno ^ub., Vilkmergės pav., 
Miešeskių kaimo. Pirmiau gyveno Chica
go, 111.. dabar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kas kitas apie jį 
žino malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

J. E. Klekunas,
19 Glendvood avė., Binghamton, N. Y.

Pajieškau Antano Beržanskio, paeina 
iš Kauno gub,, Telšių pav , Kartinos pa
rapijos, Rubulių kaimo. Malonėkite atsi
šaukti ant šito adreso:

Ciprijonas Beržanskis,
362 Park st., Lawrence, Mass.

Pabėgo
Povylas Tamošiūnas, paeina iš Kauno 

gub., Vabalninku parapijos, kuris dirbo 
pas manę kostumeriškoj kriaučių dirbtu
vėj. Subatos vakare 14 dieną gegužio pra
sišalino, sukolektavęs pinigų 819.00 nuo 
kostumerių ir išsiveždamas padarytų siu
tų kaštais. Žinodami apie jį malonėsite 
pranešti šio antrašu:

P. KAUNIETIS.
244 4 th st., So. Boston. Mass.

Apgarsinimai.
Meldžiame atkreipti atydą!

Bėgančių apgarsinimų prekės “Kelei- 
vyj” sekiančios: 1 colis viena karta 50c. 
1 colis per mėnesį 81.25c.

Paj ieškojimą i: Vieną kartąūOc. Norint 
pajieškoti tą pačią ypata kelis karius, 
kiekvieną tolimesnį kartą po 25c.
“Keleivio” skaitytojams pajieškojimą 

giminių arba draugų viena kartą per me
tus patalpiname dovanai.

Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
tam panašius, nors ir "Keleivio” skaity
tojai. turi apmokėti teip pat, kaip už pa
prastą apgarsinimą.

Parsiduoda teras biznis.
Labai didelis Knygynas, gera Sp ai 

stuvė ir daug kitokių brangių daiktų. 
Biznis gerai išdirbtas, nes įsteigtas jau 
10 metų atgal. Ant biznio jokios skolos 
nėra. A-iskas išmokėta. Viskas parsi
duoda už 825,000, nors man pačiam -dau
giau kaštavo. Priežastis pardavimo yra 
ta, kad daktaras liepė nors ant metų ap
leisti užsiėmimą. Jei kas negali nupirkt 
viso biznioantsyk, tai parsiduosdalimis. 
Norintiejie pirkti atsišaukite ant šio 
adreso:

M. A. Ignotas, 
1028 So. 2-nd st, Philadelphia, Pa.

J. P. TUINILACO
Vienatinė lietu
viška dziegorė- 
lių ir auksinių 
daiktų krautuvė.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius.

branzletus, šliubinius ir deimontinius 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius. Lietuviai paremkite lietuvį.

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

BOSTON, MASS.

Paj ieškojimą i
Pajieškau draugo Tarno Jaskeliavičiaus 
Vilniaus gub., Trakų pav., Marcinkonių 
parapijos. Merkinės vol.. Kabelių sodž. 
Jeigu kas apie jį praneš gaus $25.00 atly
ginimo. Meldžiu pranešti šiuo adresu: 

MONIKA VILKELIUTE.
267 Chestnut st., I,awrence, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Antano ir 
Juozo Žemaičių. Suvalkų gub., Naumies
čio pav , Plokščių gmino ir parpijos, Vai- 
niškių kaimo. Girdėjau, kad neseniai pri
buvo į Ameriką Prašau atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą dėl jus pranešti Adresas: 

Marcelė Plekienė,
1551 Gardner avė., Scranton, Pa.

Pajieškau Helenos Trapulionaites ir 
Rožės Budrevičiutės, paeinančios iš Kau
no gub., Panevėžio pav., m. Biržų. 2me 
tai kaip Amerikoj. Turiu labai svarbų 
reikalą. Juodvi pačios arba žinantis apie 
jas praneškit.

Jonas Astupienas,
25 Porterst., Montello, Mass.

Pajieškau pusbrolio Andriejaus Zarun- 
bo, Martyno Griškevičiaus, Edvardo Ol- 
koviko Aleko Malonavičiaus. Visi Vil
niaus gub., Žaslių vol., Pustakiemių so
dos. Mano adresas:

Alekas Kundrotas,
Pavis Sargen, Loveli, Mass.

Pajieškau dėdės Andriejaus Mikutcko 
Kauno gub. pav.. Vilkijos vals., Zauniš 
čių kaime. 24 metai Amerikoj. Pirmiau* Į 
gyveno Chicagoj, dabar nežinau kur. Jis 
pats ar kas kitas prašome pranešti šiuo 
adresu:

Juozapas Pamanau skis.
Box 6. VVest Fitchburg, Mass. ;

Pajieškau tėvo Juozapo Kalvaičio, pa- i 
eina iš Suvalkų gub., Mariampolės pav.,

Telephone 762 So. Boston. j

Į Dr.F. Matulaitis)
i 495 Broadway, So. Boston. i 

Valandos: 1
Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare.- 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietjį 
i  ----------- — --------- -—-—--------

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. Užlaidom geriausias ir aštriau
sias britvas. Čia 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.

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

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

MONTELLO, MASS

GERIAUSIAS
Pajieškau brolėno Baltraus Kirstuko, 

Kauno gub., Čedasų pav., Žioliškių mies
telio. Pirmiau buvo Argentinoj, dabar 
gal Chicago,III. Jis pats ar kas kitas ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

Felix Griškenas
90 Holly st.. Lawrence, Mass.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darba 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 Broadvray 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-

Rengia Bostono
Latvių darbinin

kų Draugija.

Atssibus 30 d. gegužio, pane- 
delyje, OKLAND GR0VE, 

East Dedham, Mass.
Piknikas bus papuožtas šokiais, lenk

tynėmis, mėtymais, šaudymais ir kito
kiais pasilinksminimais, už kuriuos bus 
skiriamos dovanos.

Grajis I. SMILGOS orkestrą.
Prasidės 11 vai. iš ryto. Įžanga 35c.

RENGIMO KOMITETAS. 
Lietuviškai-Lenkiškas

DENTISTAS
(Dantų Daktaras.)

Dr. S. ANDRZEJEWSKI
Ištraukia pacigadinusius dantis be jokio 
skausmo ir pigiai. Užtaiso pagedusius ir 

įdeda naujus. • Darbas gvarantuotas.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 va), vakare.

238 Harrison avė., Boston.

Offiso Teleph. 397-1 Cambridge.
Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas 

zCtlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik 
štynų

OFISAS:

53 5th street, CAMBRIDGE, Mass.
Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge.

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS -

CHAPLIKA
, Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik 
štynų ar šeip balių siunčiam į nam-J.-

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass.
Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone irMassach ūselisValsti.2,j. 
PRIĖMIMO VALANDOS:

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

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

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome. išplaujam plėtotas ir išprosiname- 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

244 W. 4-th st. So. Bosten, Mass

r*

* 
h

Nepraleiskit savo gyveni
mo laimes!

P I R K IT E Ž E M E
Showsheene River Park'e.

25 minutes geležinkeliu nuo Notrh 
Station, didelis žemės išpardavimas. Že 
m<- randasi ant puikių Showsheene upės 
krantų, 15 miliutų 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 dykai kas nedėldienis 9 vai iš 
ryto ir 12 va), dieną nuo North Station. 
track 16 Geležinkelio tikietai gauna
mi ten pat pas agenta, kuris turi baltą 
kaspiną prie krutinus.

Cambridge Land Co. 
Offife: 827 Mala st., Cambridge, Mass.

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

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

Rusiška- Lenkiška - Lietuviška

.A.PTIKKA

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.



KELEIVIS.

Vietines Žinios.
Pereito j sąvaitej katedroj 

atsibuvo Bostono katalikų 
daktarų susirinkimas, kuria
me afeivyskupas O’Connel 
laikė prakalbą, nurodinėda
mas, jog daktarai katalikai, 
neprivalo griauti tikėjimo,bet 
laikytis vien tik medicinos: 
neprivalo kištis į tokius da
lykus, apie kuriuos tik baž
nyčia gali spręsti. “Kada 
daktaras palieka savo dirvą”, 
jie sakė, “ir metasi ant augš- 
tesnio lauko, kaip antai, jis 
ima mediciną, o pradeda jieš- 
kot žmoguje nemirštančios 
dusios ir paskui skelbia žmo
nėms, jog tokios visai jis ne
randa, ir todėl jos visai nėra; 
arba jeigu jis pasisavina sau 
teisę, kuri priguli vien tik 
Dievui, ir pavelija sau spręs
ti, ar žmogaus gyvastį pail
ginti ar sutrumpinti, tai tas 
jau yra perdaug.”

Mat, pagal arcivyskupo 
nuomonės, mokslas gali 
sieiti visai nepažindamas 
lykų. Jeigu jau taip, 
mokslo visai nereikia,
žmogų išgydyt, reiškia pra 
ilgyt jo gyvastį, apie kurią 
gali spręsti tik Dievas.

Šiomis dienomis is Bostono kauciją kiekvienai laivakor- 
sugrąžinta 39 lenkai, kurie įčiij kompanijai ir užstatam 
atvažiavo iš Austrijos ir tu- > kauciją pas Foreign Bankers 
rėjo važiuot į Kanadą. Ka-jBond. Nuo 3 d. geguž., 1910,

imi.j turą yra j>o priežiūra Massa- 
į chusetts Banking Conimisio- 
nieriaus, todėl ir visi reikalai 
bus atliekami kaip regulia
ri ško j banko j, po valdžios 
priežiūra.________________________

ap 
da
tai
nes

Nelaimingas Hibbard, bu i 
vęs Bostono majoras, tikėjo 
si gauti nuo miesto nors ko
lektoriaus “džiabą”, bet kur 
tau. ..---------

Pereitoj subatoj Cambrid-' 
ge’io liet.teat. kuopa “Aidas” 
vaidino ‘ Blindą”. Perstaty
mas nusisekė neblogiausiai, 
tik didelio papeikimo verta 
Cambridge’io publika. Kiek 
kartų Cambridge buvo persta
tymas, nekuomet publika ne 
darydavo tokios betvarkės, 
kaip subatoj. Nekurie net 
degtinės buvo atsinešę, gėrė 
laike perstatymo. Bet nega
na to. Kada ant scėhos pra
dėjo rėdytis kunigas, vienas 
iš publikos norėjo šauti iš re
volverio. Mat jam pasirodė, 
jog čia išjuokia tikėjimą. O 
jau visokie patėmijimai ir pa
tarimai nesiliovė. Sarmata, 
vyručiai!

daugi Kanados tiesos reika- į ‘‘Keleivio” laivakorčių agen 
lauja, kad kiekvienas 
grantas turėtų lig pat vietai 
apmokėtą kelionę ir da $251 
pinigų prie savęs, o minėti 
lenkai to neturėjo, tai visi li
kos ant laivo ‘‘Cymric” iš
vežti atgal. Visi jie buvo; 
skurdžiai ir už paskutinius 
pinigus nusipirkę laivakor
tes važiavo jieškoti geresnio 
uždarbio, bet štai jucs ima ir 
grąžina atgal... Kalbėt jie 
nemokėjo, protestuot niekas 
iš jų nebandė, bet visi jie ver
kė ir jų ašaros aiškiai kalbėjo 
kad neteisingai su jais elgia
si. —

Halley’o kometa 18 d. ge
gužės užtekėjo vienkart su 
saule, todėl tą rytą jos nie
kas negalėjo matyt. Už ke
lių dienų, kaip tik ji pralenks 
saulę, ją bus galima matyt 
vakaruose, tuojaus saulei nu
sileidus. Jos uodega dabar 
neapsakomai plačiai išsiskė- 
tus. Tūli astronomai sako, 
jog žemė turės per ją pereit 
apie 5,000,000 mylių. Kada 
žemė susitiks su kometos uo
dega—tikrai niekas negali 
pasakyti, nes tai labai skys
ta šviesa ir labai išsisklai
džius, taigi iš arti ją sunku 
ir patėmyt. Nekurie sa
ko, buk žemė jau utarninke 
tapo apipilta taja šviesa, už
tai ir diena tokia giedri buvo.

ii

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS -

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik 
šlynu ar šeip balių siunčiam į namt

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

š

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘•Keleivio’’ 

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

“Keleivio” Administracija.

Parsiduoda Namai.
Išvažiuoju į Vakarinę Ameriką, todėl 

priverstas esu parduoti dviejis namus: 
viedas ant trijų šeimynų randasi po No. 
175 W. 8-th si., antras teipgi ant trijų 
šeimynų ir grosernė po No 5 Grime st.

Kreipkitės pas
A. F. M ARTI N.

1"5 W. 8-th st., So. Boston. Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

Piknikas! Rengia Bostono 
Latvių darbinin
kų Draugija.

Atssibus 30 d. gegužio, pane- 
delyje, OKLAND GROVE, 

East Dedham, Mass.
Piknikas bus papuožtas šokiais, lenk

tynėmis. mėtymais, šaudymais ir kito
kiais pasilinksminimais, už kuriuos bus 
skiriamos dovanos.

Grajis I. SMILGOS orkestrą.
Prasidės 11 vai. iš ryto. Įžanga 35c. 

RENGIMO KOMITETAS.

KATALIOGS
DYKAI!

Visims kas prisius savoadr- 
isa ir už 2c marke tas apturės

Naudingą Katalogą dykai, tamę katalogę 
yra aprašyta daug visokių daiktų, kurie 
yra jums visiem reikalingi. Nelauk ryto
jaus. ale rašyk žaras pas mus. o dalinosi 
kan męs turimę ant pardavimo. Reika- 
laujem Gerų Agentų ir duodam gera už
darbi. Adresuokite.

Faust Novelty House 
Room 603 Omaha Bldg. Cbicago, III

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA

kartą pas mus atsilankys.
To niekad nesigraudys: 

Alus, vynai mus gardžiausi. 
Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadway ir 259 L). St., 

South Boston. Mass.

agyjyei“ tarė!

Visis
Garsusis Kcw
Ycrko Daktaras
Kad sergi, jau nesivargyk ilgiau; ateik ar

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

Hilliam C. Brūzga.
John J. Lowery

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

Per 30 metų daktaravęs, 
tyrinėjęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios goriausia gydo 
žmogaus kuna Pabaigęs universitetą 
per 20 metų gydžiau Didžiamjam 

Vyrus ir Moteris 
greitai ir gerai.

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

Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti 
sveikatą, o sergančius išgydysiu, nes 

BE SVEIKATOS NĖRA LAIMES
. . . * ne darbininkui, nė biznieriui.

Uždėjus ‘ Keleivio” redak
cijoj laivakorčių agentūrą, 
geležinkelio tikietų ir pinigų 
siuntimo ir mainymo konto 
rą. ir pradėjus žmonėms ne
tik iš Bostono, bet ir Montel- 
l’o, Stoughton’o, Lynn’o, 
Brightou’o, Cambridge’iaus ir 
net tolimesnių vietų su savo 
reikalais kreiptis pas
tas, matyt, nepatiko vieti
niams • bankieriams”, nes į 
laivakorčių kompanijas ir val
džiai pasipylė nesuskaitomi 
skundai. Kad užtikrint savo 
teisingumą, męs uždėjom

Lietu viškai-Lenkiškas

DENTISTAS
(Dantų Daktaras.)

Dr. S. ANDRZEJEWSKI
Ištraukia pasigadinusius dantis be jokio 
skausmo -r pigiai. Užtaiso pagedusius ir 

įdeda naujus. Darbas gvarantuotas.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare.

238 Harrison avė., Boston.

mus.

SIOO BANKOJ 
kiekvienam vyrui, moterei 

ir vaikui.
Kas turi tokią ECZEMA. kurios męs 

neišgydysim per septynias - penkiolika 
■ dienų — jeigu męs to neišgydysim — 
jums nieko nekaštuos.

Daktariškas patarimas visose odos ir 
j kraujo ligose DYKAI. Specijaiistai tik- 
j tai kraujo ir odos ligų.

ONESIMUS 
DERMO -CYSTEM 

1154 Boylston st., Room 7. BOSTON.
Valandos: 10—12; 2—4. 

Nedėlioms: 2 —4: 7 -8. 02

Telephone. Back Bay 2350. j ||jr P 9 C
Dr. Lewandowski «L baljvan & LO
Telephone

♦

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone irMassachusetts Valsti.SJ.

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.

“ 6 vai. “ S vai. vakare.
419 Boylston st. ruimas 432 
BOS TO N, - - MASS.

Uzlaiho geriausio
Eliaus Vyno, Likierių 

Cigarų.
Pardavimas šeimynom mūsų 

Spkci a lišk v m as.

ir

366 Second So. Boston. Mase

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagn net-ji mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusiu armonikų, skripkų 

klemetų, trųbų, kone, rtinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukitj, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kalboi, gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink koncertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00,1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

. tz /, . i i kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugylię kito
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dekavoja už ižgvdyma. 14 K 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1,00. Prisiųs- 

į-jT kitę savo ’ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka 
talogą dysai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta
voms laitai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K- WILKEW1CH, 112GrandSt. Brooklyn, N. Y.

PROGRESAS MEDIKALISZKAM MOKSLE!
ne naujausio bado, nes naujausi medicinos H?eUn^Mmiiant i mokslą, kad nežinomi yra. Ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmija j *61$, 

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS IR SZALTINIS SVEIKATOS.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra Degeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokią ligą- •

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

T) A C A f? A . Sergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Institutui, 
L ZlOi i. Iv VI. x . 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 daktarei paveikslu viduryje. 
Daktaras, kurio'jau nėra ant svieto, nieko negali išgydyti; o geras-teisingas 
daktaras, kuriam sarmata su apgavikais draugauti, tai jiems nebernaus. 
Kad apginti žmones nuo suvadžiotojų, tai prašant draugams-daktarams, ir 

! teisingiems žmonėms, kuriuos išgydžiau, aš apsigarsinau, kad serganti 
žinotų, kur atrasti tikrų sveikatai pagelbą.

ATSISZAUKUSIŪS APSIMU ISZGYDYTI j
Reumatizmą, skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, skaudėjimą 
ir nedirbi c ą vid: r ų. Galvos skausmą, širdies, Inkstų ir plaučių ligas. Greito pailsimo, snn- 
kaua kvėpavi o, slogų, ir nu?ilpnėjusius vyrus. Didelio snpykimo, dyspepsijos, nervų ligos, 
teipgi nuo jaunystės kla du, įgautų nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, visokių užsi
krečiamų s aptų ligų. Teip-pat A.OTERŲ: skausmingų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo 
ir visokių m< toris ;ų ligų; neutbokit kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, as kad apsiimu, tai Ir 
išgydysiu šviežia? ir užsisenėjusias ligas. Geriau, kad iš karto pas mane atsišauktum, pirmiau 
negu kur kitur: jei ne asab.šk^i, tai parašyk 1 letuviskai. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesvei
kame savyje, as supras-1, isrlrnu, duosiu rodą, kad reikės prltaikvsiu gyduoles, kurios yra 
geriausios ir nanj*uu.o išradimo, o apturėsi: sveikatą, bė skirtumo kaip toli gyvenate AMERI
KOJE, KAK.W ‘JE, ANGLIJOJE ir kitur. - j
ADRESAS:

fr vlBokią jn< teriš-įų Urą; neztboklt ktd kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai Ir 

negu kur kitur: jei ne asab.ėkal, tai parašyk lietuviškai. Kasyk kaip moki toMp'j^tfnJvM-

geriaaeioe ir naujausio išradimo, o apturėeit sveikatą, bė skirtumo kaip toli ryrenste AMERI- 
tr a k- a iTC iVGf !T/>TD e_ __ r

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

Ofiso valandos kasdien nuo 11 ryt0 iki nuo 2 5 val
bventadieniais nuo 10 iki 1. Vakarais Panedėlyj ir Pėtnyčioj nuo 7-8.1

Specijalistas ir Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir G iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Ric'umoni

L1ETDVISZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

C-ro JONO E. THOMPSONO

y.f^tyipg-

Kaina 75c.

OL * ? W 05X7

ajdStMuiiT^
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Šeimyniški Severos vaistai reikalingi kiekvienoj šeimynoj.

AR ESI ISZSEKES?

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

susi-

Teisingas daktaro patarimas dykai

CEDAR RAPIDS

Jei esi gerokai išsekęs dienos pabaigoje, jei esi perdaug 
silpnas nuo darbo perviršiaus, iš priežasties ligos arba nuo 
senumo, jei sveikatos žiedas pranyko nuo tavo veido, tuo
met reikia imti

Jis paliuosuos užkietėjimą, palengvins vidurių malimą, 
užtikrins prigulintį organizmui atgaivinimą. Padauginsir

kraują, atnaujins e nergiją ir gyvumą.

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:

j 30 W. Broadway.
SO BOSTON Mass.
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Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietuviškos Gydyklos D ras THOMPSON 
pilnai gvarantuoja. 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 visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

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

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va
landas.

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

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar ture jei kada nors kokią lytišk 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutiną bei plaučius
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda 

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

ar panele.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susinę- 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

Meldžiame kreiptis šiuo adresu.-

a .9 .
R
• W 
u ’■ >•’t
'i

Severos vaistai gaunami apiiekose. Perkant gyduoles visuomet rei 
kniauk “SEVEROS” ir žiūrėk, kad gautum tą, ko nori.

Y ra ženklu stiprumo ir apgina or
ganizmą nuo ligų.

Sustiprina kraują, išvalo jį ir pada
ro raudonu, prašalina išbėrimus, pa
daro gražia odą, sveiką žmogų. Pagel
bėjo kitiems. pagelbės ir jums.

Kaina $1.00.

liga,

ran-

Geriausias Lietuviszkas
Siuvame visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi
mc visokių audimų 
ir suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drapa
na. męs galime tau ja 
padaryt.

Siuvėjas JOHN E.NOLAN
naujausios madosX ^MUS,ir

OO£ t, , nebrangią prekę.

\ roadwa-y, So. boston. 
_ senimo vietą 645 Broadivay.

Z. BUDRECKIS,
222 Broadmay, So. Boston, Mass-

Y.

yra priežastimi susijudinimo, 
nervavimo, melacholijos, galvos skau
dėjimo ir abelno silpnumo. Tokis sto
vis tuojaus turi būt pataisytas.

yra plačiai žinomas kaip geriausias 
vaistas. Gydo pairusius nervus, susti
prina juos ir atgaivina. Kaina $1.00.

I

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 2?-th street. NEW YORK, N.

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. iki 5 vai. po pietų. 
Nedėliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

SAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mu 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei 
singiausią rodą per laiška dykai

Kaip išgydyti Rupturą, Slinkim: 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Didervi' 
nes. Niežus ir lytiškąjį bruda. 
turime apie pusę milijono laišku / 
padėkavonėmis nuo žmonų vi««i,;U 
tautysčių. Rašyk pas:

I)r. J. M BRUNDZACO.. 
Broadway A S. 8 st.. Broolykn y y

Bronszteino
Harrison avė 

Mass

lomė'"?*,?10teriĮ ir vvm J‘’' Siuvam 
harba Ji *?Jane PlėtjL ’^Pąnas. Kv* 

kuopnij,^*10* v'sados am1SP^Osiname’

katne Yatmin-

BY

amam
f”“1 “ k TUKsa

»«»««««
sergattUs Y* Pilnio® dakta.

—a .. patiem savegM-
ST'kaAnėr* reikalu^Aaro- 
ĮitaU, kaip damkin kadangi dar nieko
A-ętisavĄpa^ekmir.gĄP - nors liga. nei

dnokitę L -nokino adresai

vt.s. ^'^X^ienai®
Priima iigonins'kaišenavakarei*. 10-1 vai-, ntarmkaiair petnitiomis'“




