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Metas V,

IŠ RUSIJOS
Suirimas revoliucijouierių 

partijoj.
Peterburgas, 29 Sausio.

Rusu revoliucijouierių susi
važiavimas Paryžiuje apskel- 
bė, kad partija tuom tarpu 
galutinai suiro.

Veidmainystė vyriausio va
dovo, Azevo, pakelė partijoj 
dideli sumišimą. Apart Aze
vo pažvalga puola da ant tri
jų centrą liškojo komiteto na
rių, kad ir tie yra šnipais.
Tokioms aplinkybėms esant, 

nieko daugiau neliko, kaip 
tik sunaikyti visus partijos 
jilianus ir jiėdsakus, o sutver
ti naują, visai kitokioj for
moj, idant šnipai, turinti se
nus dokumentus, negalėtų 
nieko susekti.

z
mas Dųiuchino, buvusio vy
riausio policijos viršininko: 
jį kaltina už prigulėjimą jirie 
revoliucijouierių. Jo suėmi
mas labai dramatiškas. 6 va
landoj išrytojo namą apsupo 
policijantai serdokais šarvuo
ti, kas apsaugoja nuo revol
verinių kulipkų. Lapuchi- 
nas, pabudęs nuo triukšmo, 
pusiau nuogas iššoko laukan.

Kada perstatyta jam įsaky
mą ji suimti, jis ramiai pasa
kė: „Vyrai, pildykit savo pri- 
derystę”.

Buvusis ministeris, kuni
gaikštis L’rusov. Lapuchino 
švogeris, laike tos kratos par
važiavo namo ir teipgi likos 
suimtas, liet po iškratymopa- 
liuosuotas. Tą j>ačią naktį 
padaryta krata pas vidaus 
dalyku ministerio advokatą, 
liet tenai nieko baisaus val
džiai nerasta.

Lapuchinas kaltinamas už 
išdavimą revoliucijonieriams 
paslapčio,kad Eugenijus Azo
vas, buvusis naris centrališko 

komiteto, 
yra apmokamas valdžios šni
pas

Azevas buvo rusų [Milicijai 
labai svarbiu įrankiu kovoji
mui su revohucijonieriais.

Azevas, būdamas komitete, 
i pranešdavo savo valdžiai apie 
visus svarbesnius revoliucijo- 
nierių plianus. Jis išdavė val

džiai suokalbį ant traukinio, 
kuriuo važiavo didis kuni
gaikštis Nikolajus Nikolaje- 
vičius; išdavė suokalbį ant 
gen. Trepovo gyvasties 
Įier ginkluotą sukilimą Mas
kvoj ir Kronštadte ir daug 
kitų.

I • Jekaterinoslavas. — Su- 
imant Aleksiejevkos sodžiuje 
plėšiką, sužeista [Milicijos pri
žiūrėtojas ir sargybinis, pik- 
tadaris gi užmušta: pas jį 
rasta brauningas ir patronai.

ŽIN16SIS VISUR i

Nauja melagystė.
Peterburgas,Sausio 28 <1 .— . revoliucijonierių 

Amerikos Jungtinių \ alsty- 
bių valdžia pranešė rusų val
džiai. kad nėra tvirtu darodv-v •

mų, ant kurių pasiremiant 
būtų galima išduot Joną Pau- 
reną, kuris dabar sėdi New 
Yorko kalėjime. Ant to pra
nešimo caro bernai rengia da
bar atsakymą ir darodymus, 
kurie turėsią pertikrint Ame
rikiečius, jog Paurenas tikrai 
yra buvęs žmogžudžiu, bet ne 
politišku prasikaltėliu.

Kaiįi žinios praneša, valdžia 
papirko Paureno pačią ir 4 
kaimiečius, kurie apsiima liū-j 
dyt, kad Jonas Paurenas ne j 
prigulėjęs į revoliucijonierių 
organizaciją.

Ar ta nauja šunybė cara- 
berniams pasiseks — reikia 
abejot. Da tie „darodymai’’ 
nepristatyti,-o pasaulis jau ži
no. kad jieišmislyti. Ant šitų 
argumentu rusiškai valdžiai 
jau nėr ko tikėtis, tuomi ji 
jiarodys tiktai tą. kad ji be
gėdiškai meluoja, ir Amerika 
Paureno neišduos’ Rudovi- 
čius jau laisvas, bus laisvas 
ir Paurenas.

Kasai anarchistai Londone.
Londonas,25 Sausio.— Drą

sus užpuolimas ir išplėšimas 
didelės sumos pinigų, 

, jiaskirtų ant išmokėjimo dar
bininkams algų, buvo darbu 
dviejų-rusų anarchistų, j>a- 
čiam vidurdienyj.

Visas Londonas tapo suju
dintas šituo atsitikimu; be
vejant plėšikus du žmonės li
kos užmušti, o daugelis sun
kiai sužeista. Pasiutėliai šau
dė bėgdami i visas puses; vie
nok baigdami šūvius "ir ma
tydami, kad 
spruks, [>atys 
šovė.

Atrasti pas juos dokumen
tai liūdyja. kad jie buvo na
riais rusų anarchistų parti- 
jos.

Demonstracija Berlyne.
Berlynas — Pereitoj sąvai- 

tėj atsibuvo čia keli socijalis- 
tų vieši susirinkimai, su tik
slu apkalbėti permainymą 
rinkimų budo.

Po susirinkimų nutarta jia- 
daryti didelę demonstraciją 
ir eiti jias kaizeri: bet polici- 
ja išblaškė demonstraciją. 
Aukų šiuom kartu, rodos, ne
buvo.

mė proviųcijas (Isalem ir Kar- 
generud; sena valdžia likos iš 
ten ištremta.

Šachas kreijiėsi pas rusų 
generolą. Liachovą, kad jis 
revoliucijonierius nubaustu 
irdavę jam į jiagelbą prie 
kazokų savo kariumenęsu ar
tilerija , po vadovyste trijų 

Igenerolų, kurie buvo išsiųsti 
i sukilusius apskričius. Tuom 
tarpu atėjo į Teheraną žinia, 
kad tie trys generolai su savo 
kaiiumene tajio visiškai 
mušti revoliucijonierių.

su-

niekur neiš- 
ant galo nusi-

Kubos savistovvste.p
Havana. — Kuba atsikra

čius su pagelba Suvt Valstijij 
nuo Išpanijos jungo, paliko 
savistovė republika po Su v. 
Valstijų globa. Iki šiam lai
kui Kuboj buvo Suv. Valsti
jų gubernatorius Chas. Ma- 
goon. Pereitam ketverge at- 

įsibuvo pašventinimas ant Ku
bos prezidento Joe Mignel 
Gomez. Gubernatorius Ma- 
goon, perdavęs valdžią į ran
kas naujo prezidento, sugrįžo 
Į Suv. Valstijas. Nepraėjo 
nė 24 valandų, o tarpe naujų 
Kubos viršininku iškilo dide- 
lis nesutikimas. Prezidentas 
ketina atsisakyt nuo ką tik 
užimtos vietos. Kuomi 
užsibaigs, da nežinia.

f

IS AMERIKOS

f 
ir pasi

ėmę ši 7.00, pabėgo.

Kunigai prieš Si učiai ra.
New York. — Upton Kin

iai r, autorius garsios kny- 
TlieJungle” Į Raistas]

Finansų ministeris Washing-Į k raustę jam kišenių; 
tone susekė, kad suma pavog
tų valstybės pinigų siekia 140 
milijonų dolerių. Ištirimui 
tos vagystės pareikalauta da 
pusės milijono doleriu. Pra. 
dėjus tirinėt pasirodė, kad da 
daugiau vagysčių yra jiada- 
ryta, negu ministeriui regė 
josi ir, susekimui vagių, rei
kėsią da kitos pusės milijono 
dolerių.

IŠ LIETUVOS

— Miesto 
sujungti ka-

11-

Didelis užmanymas.
Springfield, 111. 

valdyba tariasi 
nalu Lockport ir Utica.
luina kanalo turi būt 14 jie
du, platumas nemažiau kaip 
•200 pėdų. Iškasimas to kana
lo imsiąs apie 7 metus laiko 
ir kaštuosiąs apie $2(),(M M),()00.

Kaip išvedimas, teip ir nau
da iš tq kanalo turės prigulė
ti valstijai, o nekokiai priva- 
tiškai kompanijai.

Triukšmas Peterburge.
Peterburgas. 1 Sausio. — 

Panedėlio vakare telegramas 
pranešė gana Įdomias žinias.

Policija padarė vidurnak
tyj kratą patarnautoju sąjun
gos valdybos bute ir suėmė 
dvi ypatas. Toliau kratant 
būtą atrado daug atsišauki
mų, korespondencijų ir už
draustos literatūros.

Rengianties policijai aplei
sti jau būtą, pribuvo jauna 
mergina, kuri teipgi likos 
urnai suimta. Pas ją polici
ja atrado ritinį popierų. ku
riame buvo paslėptas mani
festas, nematomu rašalu ra
šytas. Spėjama, kad tai yra 
kontr-admiralo Batakovo du
ktė,

Paskui suimta da 6 ypatos, 
tarp kurių randasi vieno pul
kauninko duktė. Potam iš
kratyta da apie 20 aristokra
tiškų namų ir suimta kelioli
ka žmonių.

Dideli įspūdį padarė suėmi-

Iš kalėjimų.
Kai-kurios kalėjimų val

dybos pakėlė klausimą, ar 
tie kaliniai, kurie „neįtiki i 
Dievą“ ir atsisako lankyties 
cerkvėje—turi būt verčiami 
eiti pamaldų klausyties ar 
ne. Vyriausioji kalėjimų 
valdyba išaiškino, jog visi 
jiravoslavai-kaliniai turi būti
nai cerkvėje lankyties ir jei 
jie tą atsisakytų darę — tuo
met reikia juos administraci
jos keliu nubausti.

Naujos karietos kalinius 
vežioti.

Peterburgo kalinių žinyba 
suruošė naujas karietas poli
tiškų kalinių vežiojimui. Pa
prastą karietą perskyrė aklai 
sienomis Į keturiš skyrius. 
Šviesa i kiekvieną skyrių įei
na tik per mažutį langeli as
loje. Kalinys tokiam skyriu
je gali sėdėti vien nugara.ke
liais ir šonais remdamasis sie
nų. Toks važiavimas nedai
liai išgręstomis gatvėmis ne
išsakomai vargina. Jei kali
nys turi kokius daiktus, tai 
jie būna jam ant kelių už
kraunami.

• Blagovieščenskas.— A j>i- 
plėšta važiuojanti iš Krasno
jarsko valsčiaus Blagovieš- 
čenskan pačta. Užmušta laiš
ką vėžys.

• Varšuva- — Naktį suim
ta 2 jaunu vyruku, pas ku
riuos rasta virš 500.000 rub
lių.

Padėjimas ant Balkanų.
Sofija, Bulgarija. — Ant 

Balkanų pussalio ginčų galo 
da nesimato. Dabar ištiko 
nauji nesutikimai tarp Tur
kijos ir Bulgarijos. Pastaro
ji urnai pradėjo mobilizuot 
I kariumenę. Vienok niekas 
netiki, kad Bulgarija tikrai 
mislytų apie karą su daugsyk 
galingesniu priešu: daro tai 
tik dėl parodymo, jog ji ne
sibijo Turkijos, kuri stato 
sunkias išlygas sutvarkyme 
rubežiaus įstatų.

Mat iki šiam laikui 
rija buvo po Turkijos 
bet dabar pa reikalavo 
sa visto vystės. Turkija
ka Bulgarijai savistovystę 
parduoti, bet stato labai aug- 
štą prekę, būtent 25 mil jo
nus dolerių. Bulgarija 
da tik 16 milijonų.

Ekspliozija kasykloje.
Pittsburg, Pa. 30 Sausio.— 

Anglių kasykloje Svvickley. 
prigulinčiai Koyston Coal & 
Coke kompanijai, eksplioda-i 
vo gazai. Tarpe darbininkų 
pakilo didele panika. Žmo-į 
nių tuom syk kasykloj buvo 
apie 300 ir visi kartu jmolė 
prie išėjimo. Didžiumai pa
sisekė laimingai pabėgti, tik 
du darbininkai tapo užmušti 
griūvančios iš viršaus žemės. 
Netrukus po ekspliozijai visa 
kasykla prisipildė liepsno
mis.

Bulga- 
globa, 
pilnos 
sutin-

tino

Miestai griova.
Barcelona, Ispanija.—Atei

na žinios, kad jiereitoj sąvai
tėj Išpanijoj nuo žemės 
drebėjimo sugriuvo keliolika 
miestų.

Iš priežasties sujudimo jū
rių dugno miestas Barcelona 
likos užlietas vandeniu.

Iš miesto Tatona paliko tik 
kalnas griuvėsių. Iš San Se- 
bastian praneša, kad pietinėj 
Išpanijoj sugriuvo keliolika 
miestų.

Revoliuci j;i Persijoj.
Teheranas. — Telegramas 

praneša, kad sukilėliai ūžė-

I c 
gos ,, 
ir daugelio kitų svarbiu raš
tų. sukėlė [iries save didesnę 
dalį kunigijos už tai, kad ne
kurtuose savo raštuose ragi
na panaikinti šliubus ir da
bartinį „ženybinį jungą“,ant 
tos vietos gi Įvesti kontrak
tus ir gyventi laisvai. Ne\v 
Yorko kunigai smarkiai jį 
kritikuoja. Kai kurie iš jų 
tvirtina, kad Sinclair da ,su
sipras”.

Didelis bankrulas.
Greenfield, Mass, 1 Sausio. 

—Panedėlyj užsidarė didžiau
sia Greenfieldo taupymo ban
ką. Uždarė ją valstybės ban
kų komisijonieris Pierre Jay 
už tai, kad daug mažiau at
rasta nepajudinamo kapitalo, 
negu tiesos reikalauja pagal 
Įdėtų depozitorių pinigų.

Uždaryta banka turi 7.(100 
■ depozitorių, susidedančių dau
giausiai iš darbininkų, kurie 
atliekamus savo centus dėjo 
į tą banką ant,,juodos valan
dos”. Išviso banko j sudėta 
š2,838,075.00. Bankoj gi pi
nigų knygos rodo tiktai 81,1- 
86,277.00, t. y. suviršum pus
antro milijono nedatekliaus 
atrasta.

-$ir>.(M)O pašventinimui 
Tafto i prezidentus.
VVashington. 1 Sausio. — 

Apmokėjimui išlaidų už pa
puošimą pilies ant dienos pa
šventinimo Tafto i preziden- 
senatas paskyrė ši 6,000.

Suimta 200 negrų.
Pittsburg, Pa.. 2 Sausio. — 

Iš panedėlio į utarninką nak
tį čia suimta suviršum 200 
juod veidžių.

Per paskutines dvi sąvai- 
tes Pittsburge padaryta 50 už
puolimu ant jaunų merginu 
ir moterų baltveidžių ir kiek 
vienam atsitikime užpuoli
kais buvo juodveidžiai. Pa- 
didinta skaitlius policijos, 
bet užpuolimai nesiliovė. Po
licijos viršininkas griebėsi ki
tokių priomonių. Vieną nal- 
tį iškratyta visas negrais ap

gyventas apskritis, ir kuris 
tik negajėjodarodyt, kad lai
ke užpuolimo buvo kur nors 
prie darbo — likcs suimtas.

Visi suimtieji bus atiduoti 
į darbo namą.

Ekspliozija.
Birmingham, Ala., 2 Vasa

rio. — Vakar prieš piet atsi
tiko ekspliozija Birmingham 
Coal & Iron kompanijos ka 
sykloj. Ekspliozijoj pražuvo 
17 žmonių.

šuva papjovė vaikų.
Newbury[iort, Mass., 2 Va

sario. — Albertas Leadbetter, 
vaikas 2 metų amžiaus, likos 
paplautas šunies motinai prieš 
akis, kuri dabojo savo Alber- 
tuką per langą, o jis žaidė ant 
gat vės su šunimis Kieme bu
vo pririštas labai biaurus šu
va. Kada vaikas prie jo prisi
artino, akies mirksnyj tapo 

j sudraskytas.

Triukšmas be reikalo.
San Francisco, Gal. — Pe

reitoj sąvaitėj atsibuvo čia 
teismas pagarsėjusios anar-i 
chistės Eminos Goldman, ku
rios suėmimimas pridarė teip 
daug triukšmo. Ant 
pasirodė, kad Emmai Gold 
man nėra ko užmesti 
kosi paliuosuota. 
teip velnias baisus, kaip jį) 
piešia.

teismo

<1 
ir ji li- 

Mat ne-'

Bomba.
Chicago, III. - Po nume

riu 96 Miller st. tūlo italo bu
te sprogo bomba. Iš žmonių 
nenukentėjo niekas, bet sie
na, jio kuria bomba sprogo, 
tajio visiškai suardyta. Bom
ba buvo jiadėta ant keršto.

Naujas išradimas.
Chicago, III. — Laikraščių 

kompanijos neužilgo ketina 
Chicagoj įvesti automatiškas 

i mašinas pardavinėjimui laik
raščių. Dabar eina derybos 

j su elektrokarių kompanija, 
kad tokuis automatus ir ant 

j karų įtaisyti. Žmogus, ku- 
! ris tik Įmes c-ntą. aparatas 
išmes jam vieną laikraštį. 
Aj»aratai ir pinigus mainys. 

/Pūkštančiai vaikų, parduo-

5,000 kačių išvažiavo Ja- 
ponijon.

Chicago. III. — Šiomis die- 
nomis iš Chicagos išvežta Japo 
11 i jo n 51 u kst a n č ia i k a <'■ i u. J a Į Ki
niečiai pasiryžo išnaikyti vi
sas peles savo žemėj ir iš visu 
kraštu pasaulio tam tikslui 
siunčia kates. Jajioniečiai 
priėjo jirie jiersitikrinimo. j
kad žiurkės ir [teles daugiau- cob’o XV irth'o viešbutis, 
šiai jirisideda prie išplatini- šikai įlindo jier duris 
tno ligų.

VILNIUS. Kun. A mbrazie- 
jaus išleidžiamas laikraštis 
„Šviesa ateinančiais metais 
teeisiąs tik tada, kada susi
rinks atsakančios medegos.

— Išėjo pirmas numeris 
naujo lietuviško laikraščio, 
„Žemdirbis’’

■v

— Šiomis dienomis buvo 
jaučiamas žemės drebėjimas 
ir pas mus: Vileikos ir Ašme
nos apskričiuose kai-kur da 
gi langų stiklai išbirėjo.

KURKLIAI (Okmer. ap) 
Valščiaus pinigų išvogimas. 
Nedėlioj lapkričio 30 d. pini
gų rinkėjai norėjo valščiaus 
raštinėj sudėti į skrynę-kasą 
suneštus pinigus, bet jokiu 
budu negalėjo atidaryti. 
Šiaip taip atrakinus pasirodė 
išimti visi ten buvusiejie pi
nigai apie 120 rb. Matyti va
gis parinktu raktu atrakino 
skrynę ir paėmę pinigus vėl 
uždarė. Eina tirinėjimas, bet 
nieko dar nesusekta. Gaila 
raštininko: geras ir blaivus 
žmogus. Gaila ir žmonių, ir 
taip užtektinai apkrautų viso
kiomis nedoimkomis, kuriems 
vėl reiks pinigus sudėti.

Jievos sūnus.
ClPENAI (Pan. ap.). Ne

žmoniški darbai. Meilūnų so
džiui gy veno neturtingas žmo
gelis, kalvis Silaka. Gruodžio 
16 d. nakčia nežinomi pikta
dariai išardė jo kalvę, išnešio
jo visus padargus ir tokiu bu
du atėmė iš žmogelio paskuti
nį duonos kąsnį. Koks biau- 
rus darbas. J. P.

VJLNIUS. Sausio 4 d. mie
sto salėje Vilniaus artistų my
lėtojų kuopa vaidino Vilniaus 
Lietuvių Savitarpinės draugi
jos naudai penkių veiksmų 
tragediją “Živilę”. Labiau
siai mušte mušėsi į akis dide
lis visų artistų mylėtojų pasi
darbavimas. Be to gražioji 
Živilė savo išvaizda tikrai vi
sų akis prie savęs traukė, o 
Aldutė buvo įkunijimu vai
dentuvėje gyvuojančių seno
vės lietuvių moterų baltais 
nuometais apgaubtų. Apskri
tai gera dekoracija, pritaiky
ti prie istoriškos valandos rū
bai kėlė žilos senovės atmini
mą. Iš vyru geriausiai savo 
roles išpildė :Sliažiavičia kuni
gaikščio Karijoto; Alyta—I- 
vano rusų kunigaikščio: Straz
das—Porajaus. Geras buvo ir 
Paškevičia—Vaidyloe rolėje.

Pabaigoje choras vedamas 
atvikusio iš Peterburgo artis
to Tallat Kelpšos dainavo tau
tiškas dainas, kurios kaip vi
suomet klausytojams tikrai į 
širdį pataikė. Iš dainuotoju 
dainų ypač patiko publika i 
,,Tris dzienas, tris nakcis” ir 
,,Nejok berneli’’ paties choro 
vedėjo, p. J. T. Kelpšos, kom
pozicijos. Vakarą užbaigė šo
kiai. Publikos buvo nemažai 
susirinkę.

PAR()DA. Vilniniaus tarp
tautinu Dailės Draugija ren
gia pirmą paveikslų, piešinių, 
akvarelių, štichų, skulptūros 
ir pritaikintosios dailės paro
dą.

Paroda Ims atidengta vasa
rio 14 d. 1909 m.

į
1

Plėšikai darbuojas.
Providence, R. I., 1 Vasa

rio. — Iš nedėlios i jianedėli 
čia tapo apiplėštas tūlo Ja 

Plė- 
esan-j 

Jčiasant stogo ir. nusileidę i 
tą ruimą, kur stovėjo kasa, į 

sudraskė dinamitu geležinę 
šėpą, pasiėmė $500 jiinigais 
ir ant š.300 visokių popierių 
ir čekių ir išgriovę dinamitu 
duris, jialiėgo.

Rusų demoiistraci ja.
Įjos Angelos, ('ai. — Ajiie 

•200 čia gyvenančių rusu 25 
Sausio parengė demonstraci
ją paminėjimui „Ramiojo Ne- 
dėldienio”.

Iškėlę raudoną vėliavą, su 
revolicijos dainomis ant lupų 
demonstracija perėjo dides
nėmis gatvėmis: policija ne
protestavo ir demonstracija 
užsibaigė ramiai. I I

Amerikoj.

Viršininkai vagis.
VVashington, D. G. — Ne

tik Rusijoj viršininkai vagia 
liet ir „teisingoj”

Užpuolimas.
Lynu, Mass. — Tūlas Er- 

'nešt Cram grįžo važiuotas iš 
Peabody apie s valandą vaka- 
re ir kada buvo ant Broad- 
way, apie 120 sieksnių nuo 
namų, du piktadariai sulai
kė arklį, o paskui. įšokę į ve
žimą, užėmė jam cloroformu 
apipilta skejieta burną. Cram 
tuojau užmirė. Plėšikai, iš- I



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

tų tuščių korespondencijų re
daktoriai daug naudinges
nius straipsnius parašyti} Ge
ros korespondencijos yra nau
dingos ir labai redaktorių pa
geidaujamos; bet tik tuo
met, jeigu jose yra svarbios 
žinios ir gerai parašytos.

— Jeigu šiteip, tai aš jau 
nerašysiu jokių koresj>onden- 
cijų.

— Ir gerai, tėve, padarysi, 
tau paliks du centai kišeniuj 
ir neapsunkinsi l>e reikalo re
dakcijos.

Hygiena maistinio trakto.

Išrašiau i vieną laik- 
iki 

laikraštyj ne-

šiądien, tėve, gali 
man savo klausimą pasakyt, 
kuris pereitą sykį paliko neiš
rištas.

— Tas klausimas yra toks. 
Maike: apie du mėnesiu at
gal aš
rast į koresjiondenciją ir 
šiai dienai da 
mačiau patalpintos.

— Tas nėra klausimu, tėve.
— Kaip tai nėra klausimu? 

Aš noriu žinoti, kodėl mano1 
korespondencijos nepatalpi-' 
no į laikraštį?

— Todėl, kad patalpino į 
gurbą.

— Tai kodėl į gurbą?
— Kad nemokėjai parašyt.
— Parašyta buvo labai pui

kiai, geriau niekas nesudės. 
Jau kad išdirbau, tai išdir
bau kai-kuriuos... sakau, 
t-gul gi visa Amerika pasi
juokia — nugi ėmė ir nepa
talpino! ..

— Argi tau rodos.kad laik
raštis, tai koks šiukšlynas, kad 
ten visokius šlamštus talpiut?

— Laikraštis turi garsint 
visokias žinias ir savo skaity
tojų korespondencijas, o ne 
šlamštus.

— Tokios korespondenci
jos kaip tavo, niekas daugiau 
ir nėra, kaip tik šlamštai.

— Ant ko tu remiesi, kad 
tai šlamštai?

— Aut tavo žedžių. Tu gi
riesi, kad kaikuriuos gerai 
išdirbai, tai reiškia, kad iško- 
liojai.

— Argi tašką kenkia, Mai
ke? Jeigu kas vertas, tai rei
kia ir iškoliot.

— Protingi žmonės niekad 
nesikolioja, tėve: galima kri
tikuoti, galima kito klaidas 
nurodyt, bet reikia tai pada
ryt mandagiai ir dailiai. Pik
tumas ir biaurųs žodžiai ne
nužemins tavo priešo, bet pa
rodys, kad tu pats esi nesu
brendęs.

— Kaipgi apie tokį galima 
dailiai rašyti, kuris be reika
lo davė man du syk į snukį?

— Atiduok jam keturis sy
kius. niekas prieš tai nepro
testuos; bet jeigu apie tai į 
laikraščius visi pradėtų rašy
ti, tad į ką tie laikraščiai pa
virstų?

— Jeigu būtų jau ko per
daug, tai redaktorius galėtų, 
rodos, pataisyti, juk jis aut to 
tik yr sutvertas.

— .Jeigu redaktorius mato, 
kad korespondentas rašyda
mas norėjo geras mintis iš
reikšti, tai pataiso, bet jei 
mato, kad kitą norėjo įžeisti - 
meta į gurbą. Ant galo jam 
ir laiko nėra visas pataisyti. 
1 redakciją paprastai ateina 
po keliasdešimts korespon
dencijų ir nė vienos geros. 
Tai kada jas pataisyt? Re
daktorius išrenka aiškiau pa
rašytas, o kitas į gurbą!

— Aš, vaike, labai priešių 
gas tam. Pamislyk, žmogus 
rašo, galvoja, kaip tuos žo
džius geriau sutaikyt.nusiun
čia laikraščiui, ir nepriima. . .

— Redaktoriai teipgi pyk
sta, kad juos žmonės apsun
kina savo koresjiondencijo- 
mis.

O jeigu žmonės kores
pondencijų nerašytu, kuomi 
1ad redaktoriai savo laikraš
čius užpildytų?

— Nebijok tev« ? Vieton

Ilgoje organizmu kovoj už 
būvį išsidirbo tam tikras ga
bumas prisitaikyt prie alkio 
ir sekančio ištekliaus. Tur
būt iš eilės tokių atmainų ir 
pasidarė jausmas aj>etito. ku
ris stumia jo savininką prie 
įtempimo energijos, idant jį 
užganėdinti: iš kitos pusės 
pasidarbavimas pats sukelia 
ajietitą. Istorijoj organizuo
tos gyvybės apetitas visada 
buvo vadovu gyvūno kovoj 
su aplinkybėmis. Ir šiądien 
geras apetitas primena mums 
apie didžiausią reikalą gyvas
ties užlaikyme — maistą ir 
męs instinktu jaučiam, kad 
apetito pranykimas yra blo
gas ženklas. Šiose dienose 
tas brangus instinktas susidu
ria su ypatingoms gyvenimo 
sąlygoms, nepanašioms i pir
mesnes. Dabar maistas leng- 
viaus rast, jo yra (langiaus. 
Bet rasti tinkama maistą vra* • 
suuku. Netinkamas maistas 
atsiliepia netik aut maistinio 
trakto sveikatos,bet ir aut vi
sų kūno dalelių—celių. To
kiu budu kįla klausimas: kai p 
tą apetitą įstumti į naturališ- 
ką kelią, antra kaip sutvar
kyti gyvenimą, kad prie tin
kamo kūno ir dvasios veiklu
mo reikalaujamas maistas bū
tų pasekmingai perdirbtas or
ganizme ir sunaudotas, o ne
reikalingos dalys būtų išmes
tos? Nėra galima pasikakint 
vien apetitu ir jį sekti, dėlto, 
kad jis išsidirbęs kitoniškose 
sąlygose. Reikia bent mažą 
numanymą turėti ir apie mai- 

iSto vertę, bet pakolei apetitas 
visgi pasilieka svarbiausiu 
vadovu.

Ant apetito nemažą svarbą 
turi dvasios stoviš. Kada 
žmogus linksmas, smagus, ta
da ir valgosi gardžiaus, ir 
maistas gal būt geri aus su
naudotas. Rūpestis, susi
graužimas, nerimastis,ir pavy
dumas netik atima apetitą, 
bet sugadina ir celių maitini
mąsi. Tuomi galima išaiškin
ti, kodėl permaina matymo, 
vakacija,suėjimas naujų žmo
nių tankiai pataiso vidurius, 
kada gyduolės ir dietas jo
kios veikmės neturėjo. Viso
kis suirimas nervų sistemos 
atsiliepia tuojaus aut apetito 
ir ant maitinimo.

Viena iš tankiausių prie
žasčių nervų iritacijos yra 
nuolatus akių įtempimas prie 
smulkaus darbo, ypač prie sil
pnos šviesos. labiausiai tas 
atsiliepia ant mažų vaikų kiu- 
dergartene, kur parsieina iš 
arti prisižiūrėti mažiemsrdaik- 
tams ir įtempti protą. Tas 
atsiliepia ir ant visos nervų 
sistemos. Galvos skaudėji
mas, nerviškumas, stoka ape
tito— yra pasekmės akių per-| 

jsidirbimo. Apskritai nervų 
įtempimas pirmų pirmiausiai 
atsiliepia ant skilvio, 
rastai koks nors maistas 
deda netikt. Apetitas 
daro nepastovus, skilvys 
trankytis nenormališkai ir 

j žmogus jaučia nesmagumą vi- 
įdūriuose, drauge atsirūgimą 
gazo ir skystimo. Kartais 
skilvio sultys išsidirba nere- 
guliariškai ir daugelyje atve
jų nemalimo ženklai apsireiš-

I

Pap- 
pra- 

pasi- 
ima

kia viduriuose be kokios nors 
skilvio ligos. Tokius nesma
gumus galima prašalinti pra- 
šaliuus nervų įtempimą, su
stiprinant nervus su gimnas
tika, maudyne, pasilsiu. Akiu 
įtempimas gal būt prašalintas 
su tinkamais akiniais, pritai
kant gerą šviesą, uždrau
dimu skaityti raštą mažomis 
raidėmis. Tokiu budu gali
ma išsitaisyti nemainant die
tą. Bet paprastai, jeigu ne
galima prašalįt priežasties 
nervų pairimo, parsieiua susi
laikyt nuo valgio. Kada rei
kia pritaikyt valgį prie pavar
gusios nervų sistemos ir su
irusio skilvio, rūpintis reikia, 
kad svarbiausias dienos val
gis būtų valgomas tokiu lai
ku, kada žmogus turi dau
giausiai laiko, gali geriausiai 
Išsilsėti ir ant kūno ir ant 
dvasios. Geriausiai tą atlik
ti vakare, užbaigus dienos 
darbus ir rujiesčius. Tuomet 
įx) trumpam pasilsi u i turėtų 
būti sunaudotas svarbiausias 
dienos maistas. Po valgiui 
keletą valandų turėtų būti 
smagiai praleista pirm ėjimo 
gult.

Daugeliui tas išrodys labai 
keistas, nes po vėlyvam val
giui žmonės tankiai praleidžia 
labai nesmagią naktį užtai, 
kad pietus buvo persunkus. 
Tas pats galima pasakyti ir 
apie mažus, tik skirtumas ta
me. kad jie tolydžio nori val
gyt. Jiems reikia duoti leng
vesnį valgį, kuris greičiau es
ti sunaudotas, bet reik būti
nai laikytis reguliariškumo.

Link dietos reguliavimo ga
lima pasakyti, kad tai yra 
sunkus klausimas išrišti. Tas 
priguli nuo žmogaus,jo darbo, 
oro, aplinkybių. Malkakertis 
žiemą reikalauja riebaus mai
sto, kuris duoda daug šilu
mos. Su tokiais nėra bėdos 
su pasirinkimu valgio. Dau
gelis iš jų reikalauja sunkiai 
sumalamo maisto, dėlto tik, 
kad ilgi aus stovi.

Abelnai galima tiek pasa
kyti, kad valgis turi būti švie
žias ir maistingas; kad valgyt 
reikia gauėtinai, bet neper- 
daug; kad valgis netur būti 
sugrustas umu laiku; kad po 
valgiui kuodaugiau imti pail
siu. pirm negu imtis vėla už 
darbo.

D-ras f. Matulaitis.
P, S. Pereitam „Kel.” num. 
str. „Dantų sveikata” įsi
skverbė klaida. — Pasakyta: 
.,Kvėpavimas per nosį yr la
bai nesveikas”. Turėjo būt: 
„Kvėpavimas per burną yra 
labai nesveikas“.

LAIŠKAS.
Garbus Redaktoriau!—

Ar negalėtumei tamis
ta man per „Keleivį” praneš, 
ti, kur randasi laikraštis „Ra
gana’’ leidžiamas The Ragana 
Publishing Co? Man tapo 
prisiųsta ant sugauto adreso 
du numeriai. Aš pasiunčiau 
tuojau ir prenumeratą ant vi
sų metų vieną dolerį ir 50 c. 
Įdėjau ant pagarsintų toj pa
čioj „Raganoj“ knygučių. 
Pasiunčiau ant 258 Broad- 
way. So. Boston, Mass., bet 
praslinko su viršum jau du 
mėnesiai, aš jokio atsakymo 
da negavau. Norėčiau žino
ti, ar jis da tebeina ar mirė.

A. S. K.
Cornell, Mieli.

Red. atsakymas. — Ant 
kiek mums yra žinoma, tai 
„Raganos” išėjo išviso 
tik du numeriai. Su prenu
merata apeigavote ne tamista 
tik vienas. Išleistojas iš se
nos vietos jau seniai išsikrau
stė. Dabar jis jau kitą laik
raštuką rengia, kurio vardas 
busiąs „Dagys”. Adreso tik
rai nežinome.

S. L. A. narių atydai.

Kreipiuosi pas jumis, bran
gus draugai, ir meldžiu užta
rimo, kadangi esu nuskriaus
tas 14-tos kuopos S. L. A. 
Atvažiavęs iš Lorain, Ohio,

krėslas neužlipt aut spraudo. jSugor Watch, Pa. sulošė ke-
Brangus draugai, man ro

dos, galėjot* suprasti iš šio 
mano paaiškinimo, kokiais 
darbais užsiima 14-ta kuopa 
S. L. A.? Aš iš savo pusės 
matau, kad 14 kuopa sulau
žė konstituciją S. L. A., jog 
lie darodvmo mauo kaltės iš- 
metė mane iš kuopos. Aš rei
kalauju visų S. L.z narių vi
suotino nusprendimo, kad 14 
kuopa atšauktų neteisingą 
apšmeižimą kaip mauo ypa 
tos, teip ir kitų.

I incas Jankauckas,
E. 25-th st. 1438,

Clevelaud, Ohio.

i KORESPONDENCIJOS

kur suagitavau 166 kuopą ir 
likęs mano vietoj draugas F. 
Dinevičius ūmai ją sutvėrė,— 
norėjau prigulėti prie 14 kp. 
S. L. A. Clevelaud. Ohio. Da- 
žinojes. kur 14 kuopa laiko- 
susirinkimus. 7 Liepos 
1907 m. nuėjau ir prisirašiau, 
liet išvydęs baisius nesutiki
mus ir viršininkų netaktiš 
kus pasielgimus, priverstas 
buvau urnai kuopą apleisti, 
tik prisirašymo ir užteko. 
Laikui bėgaut patyriau, kad 
14 ta kuopa išrinko naujus 
viršiniukus neva doresuius 
uz pirmuosius. Pamislyjau 
vėla Susivieuyjimo labui dar
buotis; taigi 6 Gruodžio 1908 
m. vėla prisirašiau prie 14-tos 
kuopos,kur buvau su džiaug
smu priimtas ir pilnai duok
lę užsimokėjau. l’o mauo pri
sirašymui kuopos viršiuinkas 
l'seviče urnai atvėrė susirin
kimą ir prasidėjo inteligentiš
ki svarstymai apie ceutrališ- 
ką prezidentą ant ateinaučio 
meto. Pirmiausiai pirmsėdis 
l'seviče užklausėė, ar J. Ta- 
reila ne būtų toksai geras 
prezidentas Susivieuyjimui, 
kaip ir F. Bagočius? Tuomet 
Sukis paprašęs balso pasakė 
prakalbą apie socijalistus, iš
niekindamas Bagočių ir buk 
jis daug Susivieuyjimui ble- 
dies pridirbęs, ką liūdyją „Tė
vynėj” tilpę aprašymai. Pas
kui J. Valeutukonis rodyjo 
F. Bagočių išmest iš S. L. A. 
P. Akšys rodyjo F. Bagočiui 
kiaules ganyt. Viršininkas 
Useviče užklausė ar visi sutin
ka ant augščiaus minėtų iš
aiškinimų ir kad F. Bagočius 
būtu kuogreičiausiai išmestas
iš S. L. A.; tuomet pasipylė- 
perkūniškas riksmas ir deluų 
plojimas, kas reiškė, jog su
tinka. Aš, matydamas to
kias piemeniškas pliovones, 
paprašiau balso, norėdamas 
paaiškinti, jog tekios kalbos 
susirinkimuose labai netinka, 
bet pirmininkas užgynė man 
kalbėt. Toliaus kilo klausi
mas apie balsavimo blankas, 
kurios sutaisytos Aponaičio, 
Damijonaičio ir Baievičiaus; 
P. Sukis, gavęs balsą, rodyjo 
panaikyt visuotiną balsavi
mą, kuris tik blėdį darąs S. 
L. A., o naudą socijalistams. 
Kuopos raštininkas Genutis 
sušuko: ,,Tegul Aponaitis į 
s... .ę ilenda su savo blan- 
koms“.

Aš, girdėdamas autsusirin 
kimo tokias zaunas, nežino
jau ką daryt, vienok nusira
minęs laukiau ateinaučio su
sirinkimo, tikėdamas sulauk
ti ko nors geresnio. Ant lau 
kiamo susirinkimo 3 Sausio 
1909 m. viršininkui Usevičiui 
atidarius susirinkimą, vienas 
uaris pasakė, jog nutarimas 
skamba, kad V.Jenkauckas 
esąs mus priešu, nes pasira
šęs po protestu prieš 14 tos 
kuopos peštynes, buvusias 7 
Liepos 1907 m. apie ką pro
testas tilpd „Tėvynėj“.Kuopos 
viršininkas pareikalavo nuo 
manęs pasiteisinimo, aš pasa
kiau, kad nematau reikalo 
prieš teisybę teisintis. P.Su- 
kis aiškino, kad V. Jankauc- 
kas geras tautietis, vienok 
nieko gero mums nepadaays, 
nes draugauja su socijalistais. 
L. Baltrukonis rodyjo socija
listams ne būt kiaulėms ir ne- 
landžiot į 14-tą kuopą. Po 
tokių išaiškinimų priskaitė 
mane prie socijalistų ir nu
balsavo 27 balsais prieš 5 iš
mest iš kuopos, tik ne už apy
kaklės, kuip S. Visockį. Man 
pareikalavus sugrąžinti įmo
kėtus pinigus — sugrąžino, o 
S. Visockį išmetė be pinigų. 
Gavęs pinigus pasakiau, jog 
tokiu pasielgimu laužot kon- 

.stituciją S. L. A. ir turėsit 
už tai atsakyt, tuomet pasi
girdo balsas: „Skubikk išeit, 
kad nepasirodytų raudonas 
burbulas iš nosies“. Aš gavęs 
toki persergėjimą skubinau-: 

'si laukan, bijodamas, kadi

Atliol, Mass.
Jau nuo 10 metų atholie- 

čiat nėr turėję tokių uesuti- 
' kimų, kaip dabar. Priežastis 
tų ginčų — tai mos bažnytė
lė. Kaip jau buvo ,,Kel ” 
rašyta, čia neseniai susitvėrė 
lietuviška parapija, neprigul- 
minga nuo airišių vyskupo.Iš
girdęs apie tai vyskupas per
sigando, kad jau nebetekš lie
tuviškų avelių šiltų vilnų. 
Ir štai partraukė mity- 
bon buvusį Worcester’io kun. 
Radzevičių. Pribuvęs dvasiš
kas tėvelis sušaukė mitingą ir 
praneša atlioliečiams, kad 
„Aš jūsų p ra basčius. Mane 
atsiuntė šičia pas jus pats 
vyskupas ir dykai duoda 
mums seną airių bažnyčios 
skiepą, kol pasistatysim sau 
naują bažnyčią. Tai dabar, 
sako, išrinki t du kolektorių 
rinkimui pinigų. Pinigus 
atiduokit man. Aš padary-

tūrių veiksmų tragediją „Ne-' 
paprastas atsitikimas”. Žmo
nių prisirinko nedaug, vos tik 
apie 50 ypatų; mat pasitaikė, ’ 
kaip čia lietuviai vadina „pė
dės’’ diena.

Lošėjai atliko savo darbą 
vieni geriau.kiti blogiau. Bet 
abelnai imant perstatymas 
nusisekė neblogiausiai.

Apšvietimas pas vietinius 
lietuvius stovi ne žemai. Yra 
apsišvietusių žmouių, myliu 
čių mokslą ir dailą,tik kunigą 
turim ueteisingą,— jis vieton 
mums padėti platint šviesą, 
nuolatai keikia j>er pamokslą 
veikėjus ir gatavas viską į 
purvyuą suminti, ką męs esam 
pakėlę, ypač neapkenčia L 
S. S. narių. Bet sunku jau 
užtvenkti tą sriovę,kurią gim
do pats gyvenimas. Žmonės 
vis daugiau ir daugiau grie
biasi už mokslo.

Vasario 6 d., giidėjau, bus 
pačiame Wilkes Barre mieste 
pastatyta autsceuos agitaty- 
viška tragedija. Mat akto
riai visi priklauso į L. S. S., 
taigi visiems rupi darbininkų 

i apšvietimas.
S iraus.

Rochester, N. Y.
Sausio 24 atsibuvo protesto 

susirinkimas, kuriame daly
vavo apie 600 žmonių apgiui- 
me LPaureno ir Rudovičiaus 
(pastarasis jau liuesas. Red.) 

Pirmas kalbėjo drg. C. L. 
S\vain iš New Yorko; jis savo 
trumpa kalba sužadino visos 
minios prijautimą tiems ne
kaltiems vyrams. Tarp kit
ko jis pasakė: „Žemė, kuri 
primirkyta krauju nekaltų 
žmonių, t. y. Suvienytos Vai

siu tam tikrą atskaitą ir aut stijos, neturi būti daugiau 
bažnyčios durų pakabinsiu, tarnaujančia despotams ageu- 
tuomet visi pamatysit kiek turą. Sutraukykim pančius, 
surinkta aukų ir kiek ant ko užmegstus per buvusį prezi- 
yra išleista.” dentą Clevelandą, protestuo-

Ant to jam atsakyta, jog feim prieš Rooseveltą, kuris, 
pinigų rinkimui męs turim būdamas pirminku šios šalies, 
išrinktą komitetą ir męs patįs drįstų žeisti tais pančiais liuo- 
pinigus norim kontroliuoti, gybės dvasią, pavelydams 
Kunigui esam nutarę duot kruvinam carui mėtyti kil- 
stubą ir mokėt sulygtą algą. pas ant nekaltų žmonių”. .

Išgirdęs tokį atsakymą ku- Pabaigus šiam draugui kal- 
nigas pasakė: ,, Aš turiu jus bėti, pirmininkas susirinkimo 

I valdyti, o ne jus mane... Aš drg; J. O’Rouke, klausė pub- 
| padarysiu, kaip man patin- likos: Ar pavelisite išduti J. 
ka”. Paureną ir Rudovičių carui

Iš minios pasipylė balsai: ant pakorimo? Visa publi- 
,,daryk, daryk,daryk!” ka griausmingu balsu atsakė:

Praslinko kiek laiko, mus „Nepavelisim!” Tada vėl 
kun. Radzevičius per pamok- klausė, ar visi protestuojat 
slą sako, kad airių vyskupui prĮeš neteisingą S.V. valdžios 
reikia mokėti už tą seną baž- elgimosi su J. Paurenu ir K. 

I nytėlę $25-oo ant mėnesio, o Rudovičiu? 600 žmonių atsa- 
; pirma sakė, kad busiant dy. kė: „Aš!” 
kai nors ir ant 12 metų. Antras kalbėjo drg. F. Ru

Broliai, neduokim save už pala iš Clevelando, Ohio. Sa- 
nosių vedžiot. Tegul bus ko, Lincoln’o, Patrick’io ir 
mums geru pavyzdžiu Wor- Washingtono kapai šiądien 
cesterio lietuviška parapija, papUošti augštais paminklais 
kur su viršum 13 metų para- jr guoduojami liaudies. Bet 
pijonai žiurėjo aut pakabin- jr jje buvoanglijos karaliaus 
tos ant sienos atskaitos, o pa- apšaQkti kriminalistais, kaip 
tįs įplaukų nekontroliavo, ir ‘ paUrenas ir Rudovičius.

| šiądien neturi bažnyčios da Trečias kalbėjo drg. A. 
pasistatę, tik skiepą ir ant to Strebel apie reikalingumą 
pridaryta daugiau skolos, ne- Rusijos revoliucijos, apie jos 
gu jis vertas- Jeigu ir męs, pradžią, dėlko pirmas nedėl. 
atholiečiai, ant tų pakabina- po 22 Sausio vadinas „Rau- 
mų popiergalių žiūrėsim ir donuoju” arba ,,Kruvinu ne- 
patįs pinigų nekontroliuosim, dėldieniu”.
galės ir mums tas pats būt. Toliaus pridūrė: „Bryanas, 

į Iš to visko mus tarpe kilo buvusia kandidatas demokra- 
nesutikimas. Atholio lietu- tų partijos į prezidentus, sa- 
viai-katatalikai persiskyrė į kės, būk esąs darbininkų ap- 
du abazu; vienas vadinasi be gynėjas, vienok nemato tos 
dievių-šliuptarnių-cicilikų - neteisybės. Apie Taftą nesa- 
masonų abazas, kitas — šven- kyšiu nieko, nes savo laiku 
tų-dievobaimingų-aveliųaba- visu balsu rėkiau, dar gerklę 
zas. tebeskauda. Tas žmogus ma-

Per kalėdas tie dievobai-Ino akyse visai nedaug vertas, 
mingi prisigėrę pakele tarp iirCktag.,.
savęs peėtynę. Pnbuvo po- po miBlinan, kad
I ic. ja, tartom a».nolai-sarga> svetainS9 |r la , iįbirSs nuo 
su šv. hliiošiaus karieta ir vi- , ..
sus nugabeno į teisybes klioš- j D Valiulis.
torį. Ar ne 
katalikai?

Wilkes
Sausio 16

sarmata mum?,

Katalikas.

Bare, Pa.
d.

hen, N. J. sulošė dvi komedi
jas; „Žilė galvon—Veluias 
vuodegon” ir „Nepadėjus nėr • 
ko kasti”. Žmonių susiriuko 
pusėtinas būrelis, visi ramiai 
užsilaikė. -

Lošėjai, matyt, gerai pa
šventę savo spėkas tąm dar
bui, nes visi atliko savo roles 
teip, kad geriau ir norėt ne
galima. Teatras, matyt, vi
siems patiko, ką liūdyjo tan
kus delnų plojimai.
Tarpe aktų Brooklyno drau

gai i>o vadovyste p. Bukšuai- 
čio padainavo gražiai šitas 
dainas: „Lietuva tėvyne mų
sų”. „Ant kalno karklai siū
bavo”, „Kur upelis teka”, 
„Močiute mano, širdele ma
no” ir „Atsimeskim nuo se
nojo svieto“. Dainos visiems 
labai patiko.

59 kuojos L.S.S. draugams 
ipatingai S. Jankui ir J. Ka- 
čergiui iš Heboken, N. J. už 

‘ jų narsu pasidarbavimą, teip- 
> gi Brooklyno draugams už jų 

atsilankymą su dainomis var
du 36 kuojos L.S.S. ištariu 
širdingą ačiū.

Buvo lekiojanti krasa ir 
paskirtas merginoms laikro
dėlis $11.oo verrės. I^aikrodė-

■vlį apturėjo Elena Cejiaičiute.
24 d. Sausio mųsų klebonas 

■v-

kun. Sedvydis j>agarsiuo mu
sų teatrą ir balių j>o pamok
slui bažnyčioje visaip išnie
kindamas.

Suprantama, rodos, visiems 
skaitytojams, kaip mųsų ku
nigai keikia ir niekina soci- 
jalistus Kun. Sedvydis sa
ko, jog socijalistai bedieviai, 
paleistuviai, pirmos kliasos 
latrai ir t. t. Žmonėms liepė 
neit ant. socijalistų teatro,nes 
jie, girdi, tik pinigus lupa iš 
žmonių ir už juos platina be
dieviškus raštus. Paskiaus 
ėmė kalbėt, buk ir jis auka
vęs revoliucijos labui „Lietu
voje“, o už tuos pinigus tie 
latrai pripirko bombų, revol- 
volveriu, armortu, musu bro- 
liūs ėmė šaudyt, kitus kalėji- 
mau jiasodino, kur ir šiądien 
besėdi, ir daug kitokių niekų 
pripasakojo, 
pamokinimų 
spiauja.

Ant jo tokių 
žmones tiesiog

Juozufa.

Forest, City, Pa.
v
Čia susirgo proto liga lietu

viškas bajoras, Juozas Sarge
lis Jis laikė gertuvę mažam 
kaimelyj Riclimondale, ir dau
geliui pažįstamas.

Aš paraginau savo drau
gus, kad nors kiek paaukau
tų „Paskolos Rateliui”. Su
metė, bet da mažai, pinigus 
laikau pas save, laukdamas 
progos daugiau parinkt.

Lietuviai čia sau girtuok
liauja, nesirūpina apie nieką. 
Darbai jau pasigerino, ta- 
čiaus daug žmonių yra be 
darbo. Sunkiai susirgo vieti- 
tinis kunigas M. A. Pankau- 
skas, guli ligonbutyj; gaila, 
geras žmogus, tai antras, ku
rį galima prilvgint prie kun. 
Žilinskio.

Mųsų S. L. A. 2 kuopa lai
kė susirinkimą 10 d. Sausio. 
Ant S. L. A. centro viršinin
ko F.J. Bagočius gavo 10 bal
sų, ant sekr. J. S. Pruselaitis 
10 bal. ir ant kasos globėjo V.

; vCerniauckas—8. Mųsų kuo
pos nariai kreivai žiuri, kad 
J. Tareila ne į savo vietą len
da.

Čia pabėgo jauna moteriš
kė Korsakienė nuo savo vyro, 
dar tik keturi mėnesiai, kaip 
japsivedus. O teip puikiai su 
mišiom prie visų žibančių žva
kių šliubą ėmė!

A. M. Makauckas.

Bayonne, N. J.
21d. Sausio š. m. 36 kuo

pa L. S. S. parengė teatrą ir 
balių „Hooper Cooper” sve-

Wilkes-Ba- tainėje 94—96 E. 22-nd str.
riečia Teatrališkas Ratelis” 59 kuopos draugai iš Hobo-

Montreal, Canada.
Per pasidarbavimą L. S. S. 

84 kuopos 27 Gruodžio tapo 
surengtos čia prakalbos: kal
bėjo drg. F. Bagočius.
bėtojas aiškino apie socija- 
lizmą ir ragino žmones prie

Kal-

f



I
KELEIVIS

Nebepirks..
Parašė J. Beširdis.

(Užbaiga.)

Tėvai irgi pamatė perinamą vaikuose. 
Iš pirma išdykusių ir tinginių vaikų pasi
darė tykus ir darbštus vaikai, su savaisiais 
apsieidavo mandagiai. Dabar kaimiečiai 
uedėldieniais susirinkt* visai kitaip pradėjo 
kalbėt apie tą ,,l»edievį’’.

— Na tu žiūrėk, kaimyn, ką daro pra- 
pesorius su mus vaikais. Pirma jų niekur 
negalėdavai pasiųst, o dabar tik žodi pasa
kyk, tai ir bėga. Rytą pats atsikelia, apsi
valo, nusiprausia, atsisveikina ir bėga Į mo
kyklą. Vakare padeda apsitrust, o paskui 
tai skaito ir skaito. Dabar, rodos, kaip ir 
nėr tų išdykėlių.

Vieną nedėldieni mokytojas įsakė vai
kams, kad tėvai susirinktų mokyklon, jis 
noris apie ką tai kalbėt. Kaimiečiai tarėsi 
tarp savęs ar eit ar ne.

— Na, o ką? ar eisi klausyt, ką ,,pra- 
pesorius” šnekės?

— Nugi reik eit pažiūrėt, gal bedie
viais nepadarys.

Atėjo vakaras, mokykla prisigrūdo pil
na žmonių. Visiems žingeidu išgirst, ką 
šnekės tas bedievis. Atėjo mokytojas ir, 
visus pasisveikinęs, pradėjo kalbėt apie 
valstijos sutvarkymą. Jo žmona pasakojo 
apie naudingumą skaitymo knygų. Po 
prakalbų vaikai uždainavo ,,Lietuva tėvy
ne mųsų’’. Iš jų nuvargusių krutinukių 
veržės balsai tėvyniškos meilės. Pasibai
gus dainai, deklemavo eiles V. Kudirkos. 
Labiausiai patiko „Artojaus skundas“: ant 
daugumo akių pasirodė ašaros.

Ant rytojaus tai tik ir buvo kalbos apie 
mokytoją ir jo žmoną. Visi džiaugės ge
rumu savo vaikų ir buvo dėkingi mokyto
jui.

Po visų tų atsitikimų vaikai iš visų 
kampų pradėjo plaukte plaukt mokyklon. 
Ponas prapesorius pasidarė visų mylimu 
žmogum.. Dabar atsitikus kokioms nelai
mėms tuoj eidavo klaust patarimo pas jį. 
Atėjus kokioms nors šventėms kiekvienas 
laikė sau už priedermę nunešt mokytojui 
dovanų. Jei sodžiuje būdavo krikštynos, 
vestuvės ar šermens, tai būtinai melsdavo 
ateit mokytoją. Jei paskutininis neturėda
vo laiko ir negalėdavo ateit, tai kaimietis 
laikydavo tą už įžeidimą ir eidavo per pra
šyt.

Praslinko septyni metai. Sunku bu
vo pažyt sodžių Varnių. Iš paskendusio 
purvuose pasidarė puikus sodžius. Pas 
kožną trobą augo jauni medeliai mokinių 
susodinti. Dabar rudenio ar pavasario lai
ke nebuvo jau matyt braidžiojant vaikų po 
purvyną. Grįčios nors iš lauko ir sulužę, 
bet vidui švarios. Nors žmonių vargai men
kai sumažėjo, bet gyvenimas daug persi
mainė. Iš ištvirkusių ir girtuoklių jaunų
jų vaikinų pasidarė blaivus ir dori vyrai. 
Visame sodžiuje tarp gyventojų viešpatavo 
santaika. Apšvieta dabar platinosi neiš
pasakytai dideliais žingsniais. Jei pirma 
įvedimas kokios nors kuopelės ar įstei
gimas knygyno sutikdavo daug kliūčių ir 
sukeldavo vaidus, dabar viskas žmonėms 
pradėjo patikti.

Kaip Antanas ir Marija Račiūnai, ro
dos, negal būt laimingesnių žmonių visame 
pasaulyje. Juodu visi guodojo ir gerbė,o 
tarpe judviejų viešpatavo tikra meilė. Bet 
gyvenimas nėra toks malonus. Jisne- 
nor matyt tokius žmones. Laimė, kurią 
męs įgyjom per kovą, erškięčių keliu, nėra 
užtektina. Ji yra tik laikinė, ar privilin- 
ga. Už kelias mums suteiktas gyvenimo 
valandas, męs turini užmokėt karčiomis 
ašaromis, ar praliejimu kraujo. O ant tų 
aukų ir ašarų, už tą laimę išlietų, męssta- 
tom kitą, mauydami, kad ta bus tvirtesnė, 
ilgesnė...... Teip eina žmogaus gyvenimas,
nešdamas su savim tai ašaras, tai linksmy
bę, tai kartumą, tai laimę. Menkai męs 
atjaučiam, kad būva su mumis laimė, tik 
tada pajuntam, kada jau jos nebėr, kada 
jau ji liko paskui ir vėl reikia išnaujo kru- 
tėt, vėl reik tvert naują gyvenimą ir reik 
stot į naują jo erą. Teip atsitiko su Anta
nu Račiūnu. Jiedu besėdint pas pečių 
išginto beldimą. Abudu staiga pašoko ir 
užžiebė lempą. Atsidarė duris. Įsivertė 
gauja sargybinių su žandarų viršininku. 
Užklausus ar čia gyvena A. Račiūnas, lie
pė rengties jam, nes jie turi įsakymą arės 
tuot jį už platinimą tarp liaudies priešin
gų prieš valdžią nuomonių. Atsisveikinęs 
su savo karštai mylima žmona jis išvažia
vo. Užsidarė duris—užgeso dėl judviejų 
laimė aut visados. Marija Račiūnienė lie
jo karčias ašaras, dabar nebuvo kam jas 
nušluostyt kaip kitados; ir liejos jos vis 
tolyn labyn....

Tai buvo ašaros skausmo, išsunktos be
širdiško gyvenimo.

Praslinko keli metai. Varniai užmir
šo apie likimą savo mylimojo karžygio, 
kaip viskas greit užsimiršta gyvenime, tik 
palikdamas tamsius atsiminimus. Jie da
bar turi kitą mokytoją, bet tas nemoka 
įgyt meilę žmonių. Vaikai lauko mokyk
lą iš prievartos.

Tolymuos kraštuos Sibiro, ant vienos 
stoties tarpe publikos galima užtėmyt žilą, 
'su ičblyškusiu ir susitraukusiu veidu se
nelį, akys primerktos, vos tik žiba, jis at
rodo ant lavono, liet da gyvas, nors širdis 
silpnai plaka... Tai Antanas Račiūnas. Jis 
sėdi aut suolo ir laukia trūkio, kuris turės 
jį vežti į Lietuvą, nes važiuoja atsibuvęs 
katorgą. Apie ką jis dabar svajoja? Gal 
atsimena tas savo neužmiršamas brangias 
dienas jaunystės, kada pavasario naktimis 
vaikščiodavo su savo mylimąją Maryte po 
laukus ir svajojo, kaip švies brolius-varg
dienius. Ar ras da parėjęs ją? Ne!... Ji 
po tų visų atsitikimų sulaukė kūdikio ir 
pati numirė!... O jis pargryžęs neberas 
savo mylimos esatos. Savo sūnų jis ras 
augantį pas svetimus žmones linksmą ir 
sveiką! Bet ar ilgai džiaugsis ta laime? Ne, 
jis panašus į lavoną. ...

(Galas.)

KOVOK!...
Kiek idėjų turi veltui išnykti, nes jos 

negali būt atsiektos. Kiek, o kiek svajo
nių turi likti tik svajonėmis!

Žmogus stengiasi praleisti savo gyve
nimą visuonaudingiausiai. Jis tolinasi nuo 
visokių smulkmenų, kiladvasia į padanges, 
stengiasi savo protu, savo pajiega kuodąu- 
giausi apglėbti, kuoduugiausiai sužinoti. 
Bet kova už būvį, ta žiauri kova už kąsnį 
duonos verčia jį palikti aukštybes ir įsigi- 
gilinti į kasdieninį gyvenimą.

O įsigilink į gyvenimą!. . į tas gyve
nimo priderystes, kurios turi teip menką 
vertę. Atsidavęs paprasto gyvenimo rei
kalams užmirši visus kiltumus, visas aug- 
štąsias svajones. Žiūrėsi į žvaigždes, į gam
tos grožybes ir stebėsiesi, kodėl tavo dva
sia pirmiaus rasdavo šituose vaizduose tokį 
ramumą, smagumą ir svajones.... Tavo 
galvoje nesilaikys tos grožybės nes jų vie
tą užėmė paprasto gyvenimo reikalai, užė
mė ta pražūtinga kova už tavo gyvenimą.

Juo labiau gilysiesi į gyvenimą, juo 
tavo dvasios kiltumai labiaus suvys. Ir 
kas tau liks? Liks mirtis kovoje už teisy
bę, arba pasidavimas gyvenimo sukuriui.

Ilgėsis ir trokš širdis augštybių ir ra
mumo, trokš svajoti, mielai svajoti.... Bet 
beširdis gyvenimas išrau§ troškimus ir 
lieps užsiimti tuo, kasnaikina aplinkybes, 
nedaleidžiančias atsitolinti nuo tos įkirėju- 
sios betvarkės.

Pakliuvęs į gyvenimo viesulą gyvensi 
senumuose. Tave apsups neapykanta ir 
stengsis paversti į žiaurų ir šiurkštų gyvū
ną. Tu pavirsi į bejauslį, šaltai žiūrintį į 
kančias kitų. Už tuščią gyvenimą bekovo
damas klejosi, kaip aklas po girią, paversi 
savo draugus į savo priešius ir dėl nesąmo
nių su jais kovosi, norėsi juos pražudyti.

Ilgėsis širdis laimės ir veltui ilgėsis... 
Tavo laimę naikys nuolatinis nedateklius, 
stoka visko, kas tau reikalinga, kas tau 
miela.... Tavo šeimyną vargįs visokios ne
laimės, tarsi koks prakeiktas nuosprendis 
be jokios šviesesnės vilties.

Vienok tavo dvasia pakils. Tu neno
rėsi likti žemumo, benaudžio gyvenimo au
ka. Tavo širdyje atsiras nepergalimas pa
siryžimas ir pajiegos, kurios tave pavers į 
saulę. Tu tapsi galingu. Paniekinsi ta
ve sloginontį gyvenimą ir visus tave rišan
čius prie žemų, paprastų dalykų žmones ir 
iškilsi į padanges. Matysi pasaulę po sa
vo kojų, matysi joje žmonės it kirminus 
klaidžiojančius tamsioje bedugnėje. Irtu 
griausmingu balsu liepsi jiems nepaisyti 
niekų ir savo nejiegumo, liepsi nežudyti 
vienas kitą už niekam laimės neduodančius 
turtus ir tuščią garbę arba puikybę. Tavo 
dvasia nenusimins, jeigu tavo kalbą girdės 
tik nekurie, tik parinktiniai. Tu šauksi 
vis stipriau ir stipriau, kol tavo balsas ne
sujudins visą pasaulę.

Sujudės žmonės įgavę siekimui teisy
bės energiją, ir išnaikįs augštybę žudančias 
gyvenimo aplinnybes. Ir nereiks kentėti 
už visokius niekus ir bodėtiesi savo trum
pučiu gyvenimu.

Jonas V— ka.

Negali suprasti.
— Visai negaliu suprasti — sako pati 

savo vyrui,— kokiu budu žmonės susinėta 
bevieliniu telegrafu.

— O vienok tas labai lengva suprasti- 
aiškina vyras,— vieton vielų, žmonės siun
čia telegramas per orą.

— Bet aš visgi nesuprantu, kaip tą 
orą prie stiebų prikabina.

— To ir aš nesuprantu — prisipažino 
vyras.

i

KORESPONDENCIJOS.
Į Tąsa nuo antro pusi]

mokslo ir vienybės. Jo kal- 
bo susirinkusiems labai pati
ko ir daugelis jai Įtikėjo. Tie, 
kurie pirma buvo didžiausiais 
priešais socijalizmo, po pra
kalbų paliko karštais socija- 
listais. Kalbėtojuoi paragi
nus paaukauti kiek Literatū
ros Fondui, sumesta $13.35.

J. K. Norėto jas.

Du Bois, Pa.
Vietiuis lietuvių kunigas 

buvo parengęs ant naujų me
tų teatrą, ,, Amerika Pirtyj’’. 
O S. L. A. kuopa rengė balių 
ant 27 Gruodžio. Kunigėliui 
buvo pikta, kad balius bus 
pirm jo teatro. Taigi prieš 
pat balių jis per pamokslą 
pradėjo priešingą agitaciją 
varyti, kad niekas ant to ba
liaus neitų. Vienok balius 
atsibuvo kuopasekmingiau- 
siai, o už priešingą agitaciją, 
prieš pat lošimą atsisakė vie
nas aktorius, prigulintis prie 
Susivienyjimo. Tokiu budu 
teatras buvo labai prastas. 
Kunegėlis da labiau įpyko. 
Kitą nedėldieni per pamok
slą pasakė, kad tas ,. bedie
vis” nėjęs lošti dėlto, kad da- 
sižinojęs, jog teatro pelnas 
skiriamas ant bažnyčios. Bet

X

tas neteisybe. Čia mat išėjo, 
anot žmonių priežodžio, „kaip 
tu man, taip aš tau”; kuni
gas norėjo suardyt mums ba
lių, mus sąnaris atsisakė nuo 
lošimo.

A. K.

Chicago, 111. .
Dr-stė G. D. L. K. Vytau

to ant Town of Lake laikė sa
vo priešmetinį susirinkimą, 
kuriame buvo svarstyta apie 
pataisymą konstitucijos. Per 
du susirinkimu klausimasbu- 
vo pakeltas ir vis liko atidė
tas. Konstitucija yra para
šyta tautiškai-katalikiškai ir 
todėl nuo velykinės išpažin
ties kilo kerštai dr-stėj, 
kadangi avelių ganytojai ne
gerai atliko savo užduotį 
ir sukėlė vaidus tarp narių. 
Užmanymas tautiečių buvo 
labai augštai iškilęs, bet ant 
nelaimės ta p’olitika nusibo
do ir jie liovės agitavę, o kar- 
štiejiekatalikai ėmėsda smar
kiau už darbo todėl ir turėjo 
konstitucija pasilikti po se
novei. Daug pažangesnių 
narių apleido draugystę. Pa
siliko vien tik tokie, kurie 
nežino dėl ko gyvena, kurie 
nieko daugiau neveikia, kaip 
tik pavalgę į darbą, o iš dar 
bo parėję — karčemon, kor
toms arba bolėms palošti; ne- 
dėlioj iš dievmaldnamio pa
rėję vėl į gertuvę, ir teip die- 

• nas praleidžia nieko gero ne
nuveikiant. Skaitymas pas 
tokius visai ne madoj. Dr-stė 
didelė, sąnarių miršta daug, 
kiekvieną lydi su muzika. 
Mano nuomonė yra, kad žmo
gus gyvena tik pats dėl savęs, 
o jam numirus jis jau nie
kam nebereikalingas ir nerei
kalinga jam nė muzika,jis jos 
negirdi. Tai kam laidoti jo 
kūną su muzika arba iškilme? 
Kam daryti tuos iškaščius? 
Aš čia išreiškiu savo nuomo
nę ir todėl šitas piešinėlis te
gul neužgaus tautiečių, ten 
priklausančių dėl biznio.

Są aris.

Rudovičius lais
vas.

Kristijonas Rudovičius,ku
rio taip troško kraugeriška 
caro valdžia, bu> paliuosuotas. 
Tardinėjimas parodė, kad Ru
dovičius ne žmogžudis ir ne 
plėšikas, kaip jį kaltino caro 
bernai, bet tikras laisvės ka 
reiviš.

Kada pranešė Rudovičiui, 
jog jis pripažintas nekaltu i

i
nebus išduotas rusiškai val
džiai, jis gulėjo kalėjime ir 
skaitė biliją; negalėdamas su
prasti angliškos kalbos, ner
viškai krūptelėjo, manyda
mas kad jau reikės važiuoti 
Rusijon mirti. Bet kada iš
aiškinta kame dalykas, jis 
pradėjo šokinėt, tartum ma
žas vaikas.

Su džiaugsmo ašaromis aky
se jis kalbėjo, kad yra vie
nok teisybė aut svieto, ir kad 
tą laisvą šalį, kuri jam išgel
bėjo gyvastį, mylės dabar vi
sa savo širdžia.

Ir noroms-uenoroms. o rei
kia pripažinti, kad visgi yra 
šventa teisybė, kurios per
žengti sąžinė neleidžia.

Nors politikieriai, norinti 
eiti su caru ranka į ranką, ir 
labai norėtų išduoti pabėgu
sį revoliucijonierį, bet iš | 
kraujo pralieto Amerikos sū
nų už laisvę, išaugo galingas 
protestas. Ir sudrebėjo poli
tikierių širdis iš baimės, kad 
tas protestas nepavirstų 
į baisią žmonių rūstybę,ir tu
rėjo pripažinti, kad Rudovi
čius, kaipo kovotojas už lais
vę, turi būt priglaustas toj že
mėj, kur šimtas keliolika me
tų atgal jų tėvai teipgi buvo 
tokiais pat revoliucijonieriais.

Rudovičius laisvas. Kaip 
jautriai skamba šitie žodžiai 
teisybę myliučio ausyse, kiek 
gimdo jie džiaugsmo!.. Bet 
o! kaip baisus jie ir žeidžianti 
bus carui ir jo bernams, ku
rie ištiesė kraujuotas rankas, 
išskėtė draskančius nagus ir 
laukė, pakol įmes jiems au
ką. Bet susigėdę turi tas 
rankas dabar nuleisti ir dau
giau gal jau nebandys jas 
kelti.

HUMORISTIKA
Teipgi filozofas.

Vežėjas, veždamas komisi- 
jonierį, prieš kiekvieną stovv- 
lą nusiima kepurę ir žegnoja
si.

— Kokius tu čia burtus 
darai?-klausia komisijonieris.

— Aš mat esu katalikas ir 
šventiems atiduodu garbę — 
a’škina vežėjas.

— O aš matai jų visai ne
garbinu ir jie nieko man ne
gali padaryt.

— Atsiprašant, o 
tamista išpažinties?

— Laisvamanis!..
— O ką tas,ponuli, reiškia?
— Tai toks žmogus, kuris 

prieš molines stovylas neke
lia kepurės.

— Aha, tai žinau! tai 
kia—nė ožka, nė kiaulė.

Teisingai pasakyta.
— Ar žinai, mano seneliui 

šiądien sukako jau 95 metai!
— E e-e! tai niekis! Mano 

jau būtų turėjęs. 195. jeigu 
iki šiolei būtų gyvenęs!

Viens iš dviejų.
— Ką tamista padarytum— 

klausia įsikarščiavęs politi 
kieris — jeigu tūlas laikraš
tis išvadintų tamistą niekšu 
ir melagiu?

— Vieną iš dviejų — sako 
advokatas — arba pasiteisy- 
čiau, arba nuėjęs redaktoriui 
snukį sudaužyčiau.

Kvailių visur yra pilna,kas 
nenori jų matyt, tas į veidro
dį tegul niekad nežiūrėt.

kokios

reiš

Redakcijos atsakymai
kurpiui iš Lawrence, Mass. 

,Mažas Feljetonėlis” netilps. 
Viena—jis ne feljetonėlio for
moj parašytas, antra — per
daug vienpušiškumo.

audrai iš Lavvrence, Mass. 
Netilps. Garsinimas šeimyniš
kų vaidų niekam naudos at
nešti negali.

KAZ. MAKARUI iŠ (’llicagO, 

III. — Straipsnis netilps, nes

tai lytisi vien tik S.L R.K. A. Jyj X-Ray mašina dėlporžiu- 
ir prie to da |>olemiškoj dva- 
sioj.Pasiųskit į organą „Žvaig
ždę”, o jeigu tamista į S.L. R. 
K. neprigulit, tai neturit rei
kalo i jų |>olemikas kišties.

i*, š. iš Ansonia, Conn. — 
Netilps, nes daug prirašyta,o! 
nieko nepasakyta.

a. i». iš Davton, Ohio. — 
Ta mist o s buvo užmetimas, ant 
jo tilpo ir atsakymas: taigi ant 
to gali jau ir užsibaigti. Dau
giau apie tai netalpinsime.— 
„Keleivis” į Lietuvą netams 
kaštuoja $1.75.

Paj ieškojimą i
Pajieškau savo brolių Jo

no, Antano ir Pranciškaus 
VVersylų. Kauno gub, Telšių 
pav., Žerenų parapijos, Wu- 
kuntų sodos. Jie patys ar kas 
kitas teiksitės duoti žinią šiuo 
adresu:

Kazimieras Wersyla, 
Box 776, Maynard, Mass.

Pajieškau savo Susiedo J uo- 
zapo Zmitravičio: jis gyveno 
Pittston, Pa., 159 Centre st., 
o dabar nežinau kur jis yra. 
Jis pats ar kas kitas teiksitės 

turiuduoti man žinią, nes 
labai svarbų reikalą.

K. Sobytis 
152 Ames st., 

Montello, Mass.
Pajieškau Jono Dubricko, 

jisai paeina iš Suvalkų gub., 
pirmiau gyvenom kartu Plii- 
ladelpliijoj, Pa., 800 Camac 
str. ir jis išvažiavo Elyzabeth, 
N. J.
teiksitės pranešti ant šio 
reso:

j

■ rojinio kiaurai žmogaus kūno 
ir suradimo [ne spėjimo] li
gos. Kitos tokios įstaigos, 
kuri turėtų šitiek mašinų gy
dymui visokių ligų.be opera
cijų, Amerikoj nėra. Ačių to
kiai daugybei elektriškų ir 
magnetiškų mašinų, jis gali 
duot (20) įvairios rųšies elek
triškų gydymo būdų. Jis gy
do vyrų ir moterų ligas, reu
matizmą. neuralgiją, sciatiką 
(nerviškos ligos). OtlOs ligas 
ir vėžliges. Gydo naujausio
mis mašinomis ir naujomis 
gyduolėmis. Jis išgydo, ko ki
ti naktarai prisilaikydami se
no budo išgydyt negal. Jis 
išgydo be skausmo ir operaci
ja-
Su savo nauju .,saulės žibin

tuvu" jis išgydo užsisenėju- 
sias žaizdas, votis ir moterų 
ligas. Jis gydo ačių stebuk
lingoms mašinoms. Įvairioms 
medikališkoms maudyklėms 
ir kitoms prietaisoms, ko ki
tiems daktarams stoka.

Daktarai,turinti sunkius 
ligonius, kurių jie negali 
išgydyti, kviečiami kreip
ties pasta didi daktarą, o 
jis išaiškins kokia liga ir 
kaip ją reikia gydyt.

Serganti daktarai ir jų 
šeimynos tegul kreipias 
pas ji, o bus išgydyti.

Mųsų Inkaiatorium mašina 
tai tokia prietaisa, kad per 
visokias gyduoles ir aliejus 
persunkia garą, o ligonis sėdi 
tam tikram kabinete ir kvė
puoja oru, pilnu gyduolių 
garo, kurį sutraukia į savo 
plaučius. Ačių tai prietaisai 
daktaras lengvai išgydo pra- 

X

džią džiovos. Šitas gydymo 
būdas užtvirtintas didžiausių 
profesorių pasaulyj, jis gydo 
teipgi slogą nosies, gerklės ir 
plaučių. Moterų ligose jis 
gydo vėžliges ir sutinimus I X

be skausmo ir operacijos. Ši
tas gydymas išgelbėjo šimtus 
moterį] nuo peilio baisybės. 
Jeigu tu sergi kokia užsisenė- 
jusia nerviška liga, tau tik 
aeikia apsilankyt pas šitą di
delį daktarą. Atsikratyk nuo 
tos ligos. Ateik ir buk išgy
dytas pirma, negu liga iš
plėš tau gyvastį ir laimę.

J Tas daktaras kiekvieną li
gonį apžiūri pats.

Gydomos ligos.
Sloga, astĮima, džiova, no

sines, gerklinės ir krūtinių li
gos.

Kurtumas ir kitos ausų li
gos.

Visos skilvio ir kepenų 
ligos.

Inkstų ligos ir saldligės. 
Ilemorrhoidai gydomi be 

operacijos.
Nerviškos ligos (tik ne 

proto sumišimas).
Puolimo ligos (epilepsija).
Reumatizmas ir Veural- 

gija.
Vėžliges ir votis gydomos 

l>e peilio.
Sugedimas kraujo ir išbe- 

inai.
Visos moterų privatiškos 

ligos gydomos be operacijų ir 
skausmo.

Apžiūrėjimas ir patarimas 
dykai.
Prf. Dr. GEORGEI!. PAYNE 

Didis specijalistas,
/ 585 Boylston st., Boston, 
Arti Miesto Knygyno ir Dal
ios Muzejaus, prie Copley sq.

Telephone No. 3806 Back 
Bay.

Kalbam lietuviškai.
Visiems sergantiems pata

ri am kreiptis pas drą Payne. 
Tas neyra Boston Clinic arba 
kokia ten daktarų kompani
ja, bet garsus profesorius 
Payne iš Harvardo universi
teto.

I

Jis pats ar kas kitas 
ad

Ruk. Parojus, 
1231 Potts st. 
Philade'lpliia, Pa.

Pajieškau si^o sesers Pet
ronės Kasparavičiūtės, po vy
rui — Mačinskienės; girdė
jau gyveno Harburg, Wasli. 
dabar nežinau: ir brolienės 
Onės Kasparavičienės, rodos, 
kad gyvena Los Engelos, Cali- 
fornia. Jos pačios arba pažį
stami teiksitės pranešti ant 

| šio adreso:
Josepli Kasparapičius,

1 Altliar st., 
Roxbury, Mass.

)

LAVVRENCE, MASS.
I)r. V. Kudirkos orkiestra 

pajieško muzikanto, kuris ga
lėtų iš notų griežti ant kliar- 
neto. Yra uždarbio, bet pra 
gyvenimą padaryti vien iš 
muzikos, negalima. Norintie- 
jiegaut apie tai platesnes ži 
nias kreipkitės per laišką 
šiuo adresu:

F. Stravinckas, 
99% Oak st. Lavrence, Mass

9

Apgarsinimai
Svarbus praneši= 
mas sergantiems!

Greitas gydymas. 
Pigios prekės, 

Ir be operacijų.
Nuostabus gydymai didžio

jo Amerikos specijalisto,
Prof. George H.

Payne iš Harvard uni
versiteto,

Pereituose metuose šitas di
delis daktaras išgydė daug 
tūkstančiu žmonių, ir dabar 
pacijentai atkeliauja iš visi] 
Amerikos kraštų gyd y ties pas 
tą didijį specijalistą. Jis pa
didino savo ofisą Back Bay, 
585 Boylston st., kuris bus 
atdaras kasdiena nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakaro,
šitą daktarą kreipiasi su ligo
niais iigonbučiai (Hoepitals) 
ir kiti daktarai.

X

Šitas daktaras turi pripir 
kęs iš Amerikos ir EuroĮios 
didžiausių mašinų gydymui 
ligi], didžiausia visam pašau-

vai. 
Pas

i

DIDI I i A arl>a v'sas šventas raštas
n L Seno ir Naujo Testamento 
Lotiniškomis (lietuviškomis) literomis. 
1127 puslapiai, apdaryta, su prisiuntimu 
$3. Pinigus siuskit per Money Or<ier ant 
šio adreso: 1’. Mikolaiuis.

1’ O. Box t»ž. 5'en York City. 9)

lig%25c5%25b3.be


KELEIVIS

Vietines žinios kuriame nutarta pareikalauti 
per ,,Lietuvą" nuo Kevoliuci- 
jonieriaus prirodymo faktu, 
kad „Kovos’’ administrato
rius priklauso prie Pi u kert o- 
no šuipų kompanijos.

**
*v

Šiomis dienomis 
ne apsilankė S. L. 
globėjai pp. 
maitis 
stovą.
turbut 
ganė.

t

S< >. 1 >< »sto- 
A. kasos 

Paukštis ir Stri- 
perziureti organo apy-
Smulkesnes žinios bus 
apskelbtos pačiam or-

L. A. kuo-

lietuvišk- s 
Ext.

Pirkite namą.
Parsiduoda puikus .3 šei

mynoms namas už $l.Soo ant 
liolton gatvės So. Bostone. 
Stovis geras. Ir Lt (treke [in
gai namo labai žema. Kas no
ri gero namo, naudekit<s iš 
progos. Smulkesnius žilti* s 
pas C. U. Gemdal. (<> 
1 Nevvman pi.. Ro.xbury.Mass

z

Z.

G E lt 1 A t S I A S

•y:

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

DR J. I CANTAROW !l
I i

l>įfydo kivk\ iuua chroniška liga pa !| 
sėkmingai, nors jau butumriv \arto|| 
.j$ visokias gyduoles be pas. km.-s. ||

Mano būdas gydy mo visokiu vyriš 
įku ligų yra g\ aram uotas. ||

1<; St Slanl-J 't V ii Britain. I .<;i 
toniška liga ;>a 

nors jau butumete sarto 
sėkmės.

. TėT' A ■ .'ii'JCZSi

i

TU TURI Skaityti 
kny>.’iį, “Kaip Padaryti Monuž”, J»‘i nori grei
tai ir lengvai uždirbti daug pinigų. Kuygoje 
aprašyti geriauai mouai, kuriuos gali kiek’ 
vienas tuoiaus padaryti. Nusipirk kuyg£ už 
50c. Pinigus siųsk M. Orderiu ar markėms.

J. 1LGAUDAS. 3312 So. Halsted st., CHICAGO.

u-jnaarg^ž-agys:

Nt-deiioj, .31 sausio, lietuvių 
salėje buvo prakalbos S. Ka
zimiero Dr-stė iš So. Bostono. 
Minėta draugyste jau gyvuo
ja 1*.' m. ir pereitą metą, kaip 
daugeliui yra žinoma iš pačių 
vietinių laikraščiu, suskilo i 
dvi dalis. Priežastis to suski
limo buvo ‘•Keleivyj’’ minė
ta,todėl neatkartosime.

l os prakalbos buvo sureng
tos su tikslu plačiau parody
ti So. Bostouo lietuviams 
naudingumą draugysčių ir 
tiMiėl idant [uitraukti dau
giau sąnarių prie š. Kazimiero 
Dr-stės ir kartu S.
pos tą dieną buvo numažinta 
Įstojimo mokestis.
mą atidarė P. Stanis pei-staty- 
damas vadovu tu prakalbu J. 
Pečelingi.

Pagrajiuus I). L. K. Gede- 
mino orkestrai [>erstatė kal
bėtoji V. Kauną, kuris plato
kai apipasakojo apie minėtos 
draugystės pradžią, nurody
damas, kad draugystė susitvė
rė tame laike, kada buvo tik 
25 lietuviai So. Bostone ir 
Bostone ir todėl prie visokių 
negeistin ų atsitikimų rei kėjo 
pergyvent daug sunkių die
nų. Ir nors keletą kartų sto
vėjo draugystės reikalai gana 
blogai, tečiaus ačiū keliems 
spirtesniems nariams drau
gystė gyvuoja iki šiai dienai.

Po Kauno kalbos dainavo 
Byrutės" choras. Dainose, 

iš priežasties nepribuviino ge
resnių dainorių. truko balsų 
ypatingai nebuvo girdėt baso 
todėl meliodija skambėjo ne
pergeriausiai. Paskui kalbėjo 
is eilės S.Plekavičius ir kun. 
Tam. Žilinskas. Ypatingai ai
škiai kun. Zil. nurodė vertę 
draugysčių nepeikdamas nė 
vienos. Visokia draugystė, 
kaip kuu. Žil. aiškino, kokia 
ten nebūtų, visados turi auk
štesnį tikslą ir gyvendina 
draugijoj prakilnesnius daly
kus ir iš to atžvilgio visos dr- 
stės turi savo vertę ir vertos 
paguodouės. Nupeikė tik ne
sutikimus ir nevienybę.

Paskui kalbėjo Stanys ir 
Grikštas.Tarpuose deklemavo 
S. Klemarauskiutė, Albina ir 
Emilija Stankučiai. Ypatin
gai sujudino jautresnę publi
ką deklemacijos.

*
Ateinančiopanedėlio vaka

re, 8 Vasario. D-ras F. Matu
laitis skaitys referatą apie 
Suvienytų Valstijų surėdymą 
ir jų tiesas. Skaitymas prasi
dės tuoj po 7 vai., vakarinėj 
Bigelov mokykloj, ant kam- 
[>o ketvirtos ir E gatvių So. 
Bostone.

Kaip buvom jau minėję, tą 
referatą užmanė pati mokyk
los valdyba. idauT lietuvius, 
kurių skaitlius So. Bostone 
užima gana Įžimią vietą, pa
traukti prie mokslo.

Taigi kiekvienas lietuvis ir 
lietuvaitė tegul atsimena, 
kad panedėlio sulaukus jų 
priderystė—nueiti ant minė
to referato. Pasirodykim gi, 
kati nesame da amžinais tam
suoliais; yra žmonės, kurie 
rūpinas dėl mus labo, taigi 
mokėkim iš to naudoties ir 
parodykim, kad męs prielan
kus mokslui.

Miestas nesigaili lėšų; kad 
žmonės norėtų mokyties, pa
samdytų da daugiau lietuviš
ku mokytojų.

* *
*

So. Bostone neužilgo keti
na išeiti pašaijios laikraštu
kas vardu ,,Dagys’’. Jis bus 
išdygęs vietoj pragaišusiom 

Raganos”.

Susirinki-

v?

* *
*

Bostonas rengiasi prie iš
kilmingo apvaikščiojimo Lin- 
colno gimimo dienos, kuri 
pripuola 12 vasario.

*
♦ *

Sausio 30 dieną L. S. S. 60 
kuopa turėjo susirinkimą,

* ♦
*

Petnyčioj, 5 d. vasario, atsi
bus Birutės Kanklių" choro 
susirinkimas aut
svetainės, 166 Broadvvay 
7:30 vakare.
Norintiejie prigulet prie 
minėto choro galite ateit 
sirašyt.

v irv ir
pn-

Administracijos atsakymai.
pet. ŠERPičiui, (’oatesville 

Pa. Visiems ,,Keleivio" skai 
tytojams vieną karią perint 
tus pajieškojimą giminių
ba draugų patalpiname dova 
nai, uz kitokius apgarsini 
mus arba pajieškojimus kiek 
vienas turi mokėti Į) • 50 c.

ar-

EJALITJS:
So. Bostono Lietuviu U kęsų 
Kliubas rengia didelį balių 
22 Vasari [Febr." 9 m., 
t. y. dienoje gimimo Jurgio 
VVasliington’o. Balius bus lie
tuviškoje svetainėje po num. 
166 Broadway E.xi. So. Boston 
Kviečiame atsilankyti visus, 
nes Įžanga beveik dykai.
Teipgi meldžiame visų drau

gijų ir draugijėlių, kad ant 
tos dienos nerengtų jokių pa- 
silinksmininių.

Komitetas.

Teatras
Bostono Latvių Scc. darbi

ninkų draugija rengia teatrą 
aut 6 Vasario S vai. vakare, 

svetainėj Turu Hali 29 Mid- 
dlesex st.. Boston, Mass. 
atras vedamas
ĮKipovo. 5-se
,,Melmel 
sektantų
džiain apsilankyti kuoskait- 
lingiausiai. Įžanga 35 ceil. 
visiems. KOMITETAS.

Te-
W. W. Proto- 
ati< Ir ilgimuose 

Kronkli”. Iš rusų
gyvenimo. Mel-

Apgarsinimai.
LIETUVIAI TEMYKIT!

Męs uždejom didelę drabužių 
krautuvę j>o 719 Main St. 
Laikom visokių drabužiu: geriausių 
marškinių, kalnierių. sveterfu. skrybė
lių. kepurių, britvų. knygų ir audeklų, 
kuuiuos parduodam ant jardu. Musų 
krautuvėj visokio tavoro. teip kad kiek
vienas gali pasirinkti pagal savo noro.

Lietuviai ir Lietuvės ateikite, o busi
te užganėdinti. Su pagarba

Petras Bartkeviczius & St. Merkis, 
719 Main St., Csmbridge, Mass.•5

JohR F. O'Brien & Co,
GRABORIAI

Reprezentuojama per W. < I Ž I U.
Ant kiekvieno pareikalavimo nors ir vi
durnaktyj prisiunčia žmogų, kuris aj.ru- 
pina numirėlį, kaip tik kam patinka. 
Duobiame karietas ir kitus reikalingus 

daiktus už pigias prekes.

133 Dorchester st So Boston
Teleplionas. South Boston 636-3.

PERSKAITĖ IR UZSiRASZYKIT!
Męs uždėjome didžiausią krautuvę, 

parduodam visokius tavoms ir visokius 
muzikališkus instrumentus, o teipgi pa
taisome visokius muzikališkus instru
mentus. kaip tai: armonikas, vargonus, 
pijanus ir kitokiusgrajinimo instrumen
tus. Laikrodėlius krajavus ir ameriko-( 
niškus pataisom atsakančiausiai ir už. pi- 
ges prekes.

Malonus tautiečiai, kurie ko nors rei
kalausite pasipirkti arba pataisyti, pra
šom atsilankyti. Kasdiena musų krautu
vė atvira nuo 4 vai. jk> pietų iki 12 vai. j 
vakare; iie.l. liomis atvira įh>f visa diena* * IKas turite senų sugedusių armonikų' 
ir norite parduoti, atneškite męs nupirk- ■ 
sime. Specijalistas

K. T. BALEISIS,
678 Nori h Main st. MONTELI.O. Mass.

J. E. NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuog-eriausiai už nebrangia preke.

386 Broadvvay, So. BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvvav.

Kad jas šimts tas 
’DILG-ELES'

Kam reikia šimto, kad tavęs vieno 
užteks. atsakė ..Dilgeliu" Rovikas 
v ienant įsidilginusiam: Tik skaityk ir
platink, tai ir bus ..šimts"! Ir tu viena 
šimtą atstosi.

..Dilgelės" mėnesinis juoką satyros 
laikraštis kaštuoja ldol. melams. Jei no
ri pažiūrėt, siųsk 1U centu v leneenlėnis 
statnponis. reikalaudamas vieno num 
rio. No tas da gaunamas. Ja::. yra 

<’> paveikslai, gana juokingi, ir dau-

Mano dir'.tuvė yra įrengta puikiau 
::au mados įrankiai. Atlie

ku dalba artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopi, ik laukiai, malevoju natūra 
liškom panom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. t«-ipgi nedeldieniais*fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis

453 8ro3dway So. Boston, Mass

Sustok! Žiiirck' Klausyk!
Didžiausias nupiginamas So. Bos 

tone
Moteriškos skrybėlės. jakuo s, kei- 
[iai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mados krikštui parodų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir .įsus kilus ta- 
vorus, kaip tai kuperus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOWITZ,
12S Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston. Mass

DOVANAI
VISIEMS

skaity mų su juokais ir dilgučiais
meris 16 puslapiu.
Si ai adresas:

\u
Reikalauk tuojaus.

.DILGELES-
1>I5 E Moyaiueusiug avė.
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Trleplione 762 St>. Bustini.

DR. F. MAT1TAITIS
į 495 Broadvvay, So. Boston’e
i
t

t
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V alainlo't E

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

t

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuoini jums pranešu.

kad siuvu moteriškas dreses
kotus, ja kūtes ir t. t.: prietam
dar išsiuvu dailias
teip, kad ir pigiaus

kvietkas,
kaštuos.

negu store pirkti ir gražiau
atrodvs, Adresai s:itoks:

ONA BARONAIČILTE

105 Broadvvay, So. Boston.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia 

čiią dirbtuve. Turime 
visokiu audimu ir , 
suknios. Dirbame • 
puikiausius siutbs ir J 
overkolus. Užeik pa- . 
žiūrėt mus naujosdir 
btuves, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs galime ją tau

1 tuoj padaryt.
Z. 1

222 Broadvvay

kriau-

TEISINGIAUSIA APTIEKA-

dirba

)l. V Slankė* iėiiis.

Jolin J. Lowery & Co.
Kampas 6-tos 168 D.st

So. Boston, Mass
Tki.hi-uonh. 2h So. Boston. Mas

APGARSINIMAS
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę

L1ETIV1SK1 KRIAUCI.VI

Siuvarn pa: a 1 nau
pranešti Jum

l‘.r Ii ii ir "'.-sers Lietuviai ir Lietuvaites,
kad parduodu laivakortes Į Lietuvą ir iš
Lietuvos i Amerika važiuojanliem ant
veriausiu aivų už 1 iausia preke. Ma-
no ofisas turi getiausi:*> kelio linijas

Ofisas atidarytas nuo S vai.
11 valau lai vakare.

rv to Iki

Jurgis Bartašius
25* W. Broadnay So. Bostou. Mass.

Siuvain 
jausią 
kius
Prekės 
minusios, 
tus išvalom. 
siuam ir 
kaip naujus 
nori turėt 
drabužius, 
ateiea pas

Inta ir Stankų v. įnu*.
245 W. 4-th st. kamp C st. So. Boston.

jausiu
kius

mada viso
drabužius

Prekės kuopriein U

minusios. Sunešio
tus isvalom. ispro-
si na m ir padarom
kaip naujus.
nori turvt gražius
drabužius.
ateiea pas

tegul

Inta ir Stankų

I

Temykite Įkerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
Puikiausių anuoti. skripkų, klernetų. triubų. koncertinų ir 
daugybe kiloki i nn./.ikai.škų instrumentų. Geriausių dz.ieg.»r;ų, 
lenciūgų, visokią žiedų, lakotų, špilkų, ko'čikų auksinių ir paauk 
suolų, \ isokio'k> riaus mašinukių dėl drukavojimo gromaių, put- , , 
kių britvų, albumų jiortretatns, revolverių, šaudyklių (slrielbų), ■ 
kišeninių iempukių, guminių litarų. adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis a:: Jiškos kalia s, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromaių

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už Sl.oo, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują K A T A L 0 (> Ą DOVANAI 
su 315 aiškių paveiksiu ir l(X>0 \ isoi.ių naudingų daiktų. AS gvarantuoju. kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Kodiel kienti paslaptai?

Blldreekis.

L i, .
Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2C 
marke. Pamokinantis i r naudin
gas kožnam. Adresas Toksai: į

J. TV. AKDOVVSKL Dept F
214 VVISCON. St. MILVVAUKEE.VVIS.

Dr. S. ANDRZEJEVVSKI
z.

BUDRF.CKIS.
So Boston.

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų rudeninių ir žieminių 
skrybėlių. Išsirinkti galipagal savo norą. 
Teipgi perrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už. prieinamiausią 
prekę. Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone

Miss. S. GAIEWSKY
255 Broadvvay So Boston Mass

ir

Vienatinis lenkiškas Dentista
IIoTEL CLLYDE

Isabelia st.. kampas Columbus avė. 
Berkeley st. BOSTON, Mass.

793 Cambridge st.. E. Cambridge. Mass. 
Ofiso valandos:

Nno s iki 10 iš ryto ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 idi 10.iš ryto ir nuo 

4 iki 7 vakare.

Puikiausias Lietuviškas

Kas

v. Intas.
245 W. 4-tli st. kamp C st. So. Boston.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prsiusim

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co 
3ol Broadway ir 259 D. St., 

Šou t h Boston, Mass.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane I 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesii-
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 0 ikJ 
8 vakare. Telephone 1967—;? Ric'..tr.un<

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 namus.

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmones užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą, Pučkus, Dedervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turini daugybę padėkų 

J. M. BKUNDZA (O .
Broailnay 4M.S st.. Broolykn.N Y.

Ar esi senu, jaunu arba pu šauni- 
ženiu. Mas gaieni ižgydidi jus.

Musu spo'jališkumu yra gydimas pri- 
vatišku, ners isku ir chronišku ligų, par 
tyrinėjimas suvirs 20 mintu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijettiam ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žema apmokėjimą.

Jaunikaitiai, katri kienčia sava jaunu 
dienu klajdos, mas sugražinome galutinai 
sveikata.

Viralus poAOmiatnamižio.katri junčia 
vyriškumą suniekinima, mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujoužtiuodyjima, \ aricocele,inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir keĮienu ligas. Hemor- 
rhoidas (pilesl, l'lcers, pasididinima ge- 
l<-s (enlarged glands), ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

AtpiiyVIZ jog mas rašom sava vysietn p icjentoms ir.g you kalboi ir užlai- 
A1J1AA11, kome didžiausioj slaptybe ie.

Mas siltaisom vysns vaistus . !el musu lij< miti ir šimtam j< >u ■ ing vysa posvietie.
Rašyk pas mus šendiena a " .ki'i.im is kas jums skatu’.zia ir reidalauk prisiun- 

tima musu naujausio* kttigas, katra sn.nt •m dykai kožnam katras padous sava 
adresa.

Tou knigoie ira dapg illustraciu ir ii ira kejp noumai mokslą dėl sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrioku ligų. Kniga ta apsaka wysoties lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noumusie. Rašyk pas:
DR. JOSEPH LISTER CO ,

L. 74 22 Fifth Avė., Chicago. III.
Goudotinas Tamista : Aš kienciu noug ligos, katra ira........................................

(ApraSik liga)
............................. Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie. katra moka kajp 
gyditisie noumosie.

Mana vardas ir pravardie :............................................................................................. .

II. STANKCS

k

1 
I

M. Galjvan & Co.
Uzlailio geriausio

Eliaus Vyno. Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom ntūsu
Sl'KCI AI.lŠKl MAS.

366 Second So. Boston. Mass

ir Adresas.—P.. O Statas

Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) Ii taroms

ENTRA' ENTRA ENTRA
Męs turime dabar parsitraukę visokio 

skyriaus Cigarų, Tabako, Papirosų, 
Pypkių ir Saldumynų [Candies] sudėtų 
labai gražiose dėželėse ir už. labai priei
namas prekes. Apart to rusiškas ir tur
kiškas tabakas ka tik pargabentas.

S. B. KLIEN
228 Broadtvay. So. BOSTON. Mass.

G E KIAUSI A

Lenkiszkai - Lietuviszka - Rusiszka

Didzitusias sandelis visokiu vietiniu ir 
užrnbežiniiĮ aptiekorišku tavorij. Viso
kias liekarstas galima čia gauti pigiau
siai negu visur kitur. Reikalę čia visa
dos atrast ir daktarą.

HANOYER DRCG CO.
257 Hanover st., BOSTON.

t. v. visas šventas raštas SENO ir NAUJO įstatymo.

Didelė, 1127 puslapiu knyga. Apdaryta keleriopai* ama
rais. t<xlėl prekės jų nevinokios, yra pigesnės ir brangesnės.

Galima gauti su prisiimtini n Į namus už $.3.00, $.*>.00 ir $7.00

Pas mus tuom tarpu galima gaut tik po $3.00, kiek vė
liau pargabensime ir brangesnių.

Norintiejie išsirašyt tą knygą, prisiuskite pinigus per 
“MONEY ORDER” ant musų adreso:

“j< e i vr iš"
•28 Broadvvay, So. BOSTON, Mass

W. DACKEVICZ1US
Pirmutinis Lietuviszkas Bankinis namas

23 SHLEP1 STREET
LAIVAKORTES (šipkortes)

Parduodu ant geriausių ir 

greičiausių laivų iii pigiau 
sias prekes. %

P I N I G U S
Išmainau visų viešpatysčių 

pagal tos dienos kursą. Teip- 

gi išsiunčiu ir gvarantuoju 
ka<l nepražus ir greitai gaus.

BosTon, hhss.
S K 0 L I A T OJAI

Jeigu tarife paskolinę Lie

tuvoje kam pinigu ir nenor 

su jums pasiteisti, tad. jeigu 

norite nuo jų pa j ieškot atsi
kreipkite prie

PATIKUS
Prie kokio 

gu sužeidžia

V

mus.

NELAIMEI

(užsitikejimus)

Jeigu kas turi 
palikęs koki nors turtą Lietuvoje ir nori ji parduot 
kam nors Lietuvoje, arba pavest savo likusiems ten 

broliams arba gentims, kreipkitės prie mus. o męs 
padarysime Jums viską kogeriausiai.

IM > VIKRNASCZIl ’S
Išdirbu *kiekviename reikale.

nors darbo jei- 
darbininką ne 

per jo paties kaltę, bet per kompanijos apsileidimą 

tad kreipkitės prie mus. o męs duosime teisingą pa

tarimą (rodą).

PINIGUS priimame ant apsaugojimo ir moka
me už juos nuošimti (procentą), kartais mokame 
didesni už kitas bankas.

Jeigu kuriems toli Į Bostoną, tad aš užlaikau kitą ofisą po numeriu 144 Grumi si., BROOKLYN. N. Y

V. DACKEVICZIA, 23 SALĖM ST. BOSTON. MASS


