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Metas V

ATSIŠAUKIMAS
Draugai darbininkai ir dar- 

biuininkės! Nors jums sun
kiai prisieina dirbti ant duo 
nos, vienok gyvenimas paro
dė, kad, reikalui pasitaikius, 
jus nesigailit sau nuo burnos 
atimti, idant kitą sušelpti. 
Kada Rusijoj prasidėjo revo
liucija, amerikiečiai iš pasku
tiniųjų rėmė ją savo centais. 
Ir kur tik reikėjo aukų, jus 
neatsisakėt. Ir kaipgi atsi
sakyti nuo paaukavimo dole
rio, jeigu kiti ne atsisako au
kauti kraują ir gyvastį?

Revoliucija tai svarbiausias 
atsitkimas mus gyvenime: ka
da prispaustoji liaudis sukįla 
prieš savo tyronus ir reika
lauja savo tiesų, tai negalima 
nepadėt, negalima ueužtart už į 
ją. Ir kas paaukavo revoliu
cijai dolerį, tas atliko pagirti
ną darbą: jis pridėjo dalelę 
savo spėkos prie tos sunkios 
kovos, kuriai daugelis paau
kavę savo jaunystės dienas.

Pagirtinu darbu yra remti 
kiekvieną naudingą reikalą. 
Mums yra reikalingas mok 
slas, kaipo įrankis pakėlimui 
kultūros. Ir tas yra visuome
nės reikalu. Nors mųsų vi
suomenė pavargus, nors 
sunkiai prisieina centai, 
čiaus neturėtų užsimerkti, 
da beturtis mokslaeivis ištie
sia sudžiuvusią rauką, mal
daudamas pašaipios: neturėtų 
užsikišti ausis, kada girdis 
graudus balsas: „gelbėkit!” 

Šitoks balsas atėjo šiądien 
pas mus net iš Maskvos. Ir 
męs tikimės, kad jus, draugai 
ir draugės darbininkai, neuž
simerksite ir neužkišite sau 
ausų, tą balsą išgirdę.

„ Kelei vio”skaity tojams j au 
žinomas iš raštų J. Beširdis. 
Yra tai pavargęs mokslaeivis. 
Jis dabar nuvažiavo įMaskvą, 
bet tenai vargo prispaustas 
šaukiasi šiądien pagelbos. 
Štai jo laiškas:

„Maloningas Redaktoriau!—
Prispaustas vargo ir bėdos, 

kreipiuosi prie jus, maldau
damas pagelbos. Atvykau į 
Maskvą užbaigti šįmet moky 
tis. Važiuodamas į Maskvą 
maniau, kad ištesėsiu savais 
pinigais, bet ateitis visai ką 
kitą parodė. Už kursus už 
pusę metų prisiėjo užsimokėt 
40 rublių. Lieku su 10 rub
lių kišeniuje! Vardan tiesos 
ir meilės artymo maldauju 
jus, gelbėkit mane! Kitaip 
aš tapsiu ant gatvės išvary
tas, neturėsiu nė ant kelio 
atgal pargrįžt!... O teip no
risi mokytis ir nors keletą 
mėnesių kvėpuot pilna gerk
le, tyru oru! Būkit ant tiek 
milaširdingi ir prisiųskite 50 
rublių, jei tiek negalėsit, tai 
nors 35 rub. Jei jus nepri- 
siųsit, man reiks badant, nors 
ir dabar nedaug malonesnis 
gyvenimas. Nėra man prie 
ko kreiptis. Tėvai.... sun
ku rašyt apie juos.... jų šią
dien, po ryt gyvenimą par
duoda.... Tikiu, kad jus 
įneisit į mano kritišką pade- tik vėliau, 
jimą ir prisiųsit man viršmi- 
nėtus pinigus. Rodos, jau

galit žinot, ar 
mane ar ne. Gal tik nepasi- 
liksim skolingi ir greitoj atei
tyje atsilygįsim. Aš pasis
tengsiu iš Maskvos rašinėti
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svarbius atsitikimus. Čionai 
busiu ligi 1 gegužes. Da kar
tą maldauju jus, gelbėkit 
mane!...

Laukdamas nuo jus greito 
atsakymo lieku su pagarba 

e/. irdis.
Iš to laiško lengvai galima 

sau perstatyti, aut kiek var
gingas jo padėjimas. Taigi 
būtų geistina, kad viešuose 
susirinkimuose, ar šeip kokib- 

■ se sueigose, pritarianti šitam 
atsišaukimui žmonės, paau
kautų po keletą centų ir pri
siųstų „Keleivio” redakcijon, 
o męs tas aukas periųsime 
jam.

verta gelbėt York Evening Coal” kores
pondentas rašo, Finliandijoj 
darbininkų padėjimas apver
ktinas. Amerikos krizis palie
tė ir Europą. Visur bedarbių 
ir alkanų skaitlius vis auga, 
liet Finliandijv j da daugiau, 
negu kitur.

Finliandijos kapitalistai pa
sinaudodami iš sunkių laiku, 
pasiryžo da daugiau išnaudo
ti darbininkus. Dabar mėnuo 
atgal 4 popierinės fabrikos 
apskelbė darbininkams lo
kautą už tai, kad pastariejie 
tvirtai reikalavo 8 valandų 
darbo laiko, kuomet darbda
viai norėjo įvesti 12 valandų 
darbo dieną. Metalo dirbtuvė
se teipgi dėlei 
darbi n i ninku 
4,000 žmonių.

Finliandijoj
paprastai daro kent ra k tą su 
darbdaviu, ant kokių išlygų 
dirbti. Dabar kur tik seni 
kontraktai pasibaigia, kapi
talistai siūlo dane- sunkesnes

V-'

išlygas. Jeigu ^darbininkai 
nesutinka, kapitalistai užda
ro fabrikas. Kada žmonės 

j prisikenčia bado, tai fabrikas I 
i atidaro ir siūlo tas pačias iš
lygas. Unijų visai nepripa
žįsta.

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS

neuusileidimo
tapo išmesta

darbininkai

jai 
te

ka-

Reikalauja konferencijos.
Peterburgas. — Austrijos 

pasiuntinys Peterburge gavo 
nuo savo valdžios žinią, kad 
Turkija pripažino ir užtvirti 
no Austrijai prijungimą Bos- 

: nijosjr Hercogovinos. Austri
jos pasiuntinys tuojaus pra 
nešė apie tai Rusijos užsie- 

. n io mi n isterini Izvolskiui. Iz 
i Volskis pasakė, kad tokio už
tvirtinimo neužtenka. Sutvar
kymui to reikalo būtinai rei
kia šaukti tarptautišką konfe
renciją.

Užmušimas kalėjimų vir
šininko.

Minskas. — Generolas Sla- 
vinskij, viršininkas vietinių 
kalėjimų, liko užmuštas čia 
ties vieno kalėjimo durims. 
Užmušėjas pasislėpė.

Tas ne blogai’. ..

i I
Vėliau kun. \Vlodzinskis vėl 
kreipėsi pas policijos viršinin
ką su {įrašymu, kad tuos žmo- ■ 
nes paleistų, nes jam jau pe
rėjęs piktumas. Tačiaus po-l 
licija nesutiko juos paliuo-Į 
suoti. Vienok tolesni tirinė- 
jimai parodė, kad tie žmonės, 
visai nekalti,o kunigo apskun- tino saugoti buvusi mus pre- Į Sė

dimas pasiliko begėdiška me- zideutą persirėdęs į kunigą,! Užmušta <> ypatos 
Montreal, 0ue. — Šešios 

j ypatos liko užmuštos ir daug 
sužeista, kada ant „Boston & 

! Main” linijos, prie stoties 
I Higldand traukinis iššoko iš 
bėgių ir įpuolė ant platfor
mos. Mašinistas išlėkė iš 
komotivo, o pečkuristapo 

I muštas ant vietos.i
Kapitalistų suokalbis.
VVashington. D. C. — Ką 

tik atėjusi iš Kubos žinia, 
kad tenai kvepia naujas išsi
veržimas revoliucijos, pastū
mėjo Suvienytų Valstijų bur
žuaziją prie pasikėsinimo ant 
Kubos savy valdos (autono- 
nr jos).

Kapitalistų laikraščiai jau 
pradeda skelbti,‘kad dėl abel- 
uo labo revoliuciją reikia tuo
jau numalšinti, neduodant 
jai išsiplėtoti Kubą prijungti 

Į prie Suvienytų Valstijų. 

Kapitalistai tariasi tą patį 
padaryti ir su Vidurine Ame
rika. kur dabar prasidėjo ka- 
rukas tarp dviejų republikė- 
lių — Nicaragua ir San Sal- 
pador.

1 r
Gera proga, o*ko gi laukti? 

Būtų naujas turgaus laukas.

Netikri pinigai.
Cleveland, Ohio — Pasta 

ruoju laiku čia atsirado dau
gybė netikru pinigų. Yra tai 
sidabriniai doleriai ir labai 
gerai padaryti,teip kad pažin
ti juos labai sunku. Ant tų 
dolerių yra išmušti metai 1901 
ir 1904.

Baile ir muitas.
Nexv York. — l’hiladelphi- 

jos milijonieris, Wiedener, 
praneša, kad amerikonai turi 
dailos paveikslų užsienyje už 
30 milijonu dolerių, bet dėlei 
didelio muito negali jų atga
benti į savo gimtinį kraštą, 

i vienas tokių pa
veikslų turis už $2,529,000, ir 
labai jis norėtų savo mieste 
įsteigti dailos muzejų, bet ne
gali jų į Ameriką {>artraukti, 
nes už muitą reikėtų užmokė
ti $2,500,000. Tokia suma net 
ir tokiam pinigų karaliui, 
kaip Morganas, perdidelė.

Studentai socijalistai.
Chicago, III. — Chicagos 

universiteto studentai sutvė
rė socijalistų kliubąpo vardu 
./Tryliktas skyrius tarpuni- 
versitetiškos socijalistų orga
nizacijos Amerikoj”.

Iš karto prisirašė 25 
dentai. Kliubas rengs 
rinkimus ir paskaitas, 
kurių bus kviečiami geri kal
bėtojai ir prelegentai, tarp 
kurių bus ir E. V. Debs, 

Unistas negali būt ūkėsu.
Danville, III. — Sudžia 

VVright, žinomas darbo žmo
nių priešas, neišdavė vienam 
kalnakasiui ukėsiškų {>opierų 
už tai, kad tas buvo prielan- 

-Ikesnis unijai, negu valdžiai.

Važiavo saugot Rooseveltą krutyti.*
Rymas. — Itališkas šnipas,' 

J. Petrosino, kuris tarnavo Į 

savo valdžiai New Yorke, bu- 
I vo pakviestas valdžios Italijon 
dėl apsaugojimo Roosevelto! 

nuo juodrankių, kada jis te-, 
nai apsilankys. Petrosino ke-1 'Prustams ir

Trustas gi, kad ne-
1 turėti nuostolių, numušė 

240,000 darbininkams mokes
ti. Trustas mat žino, kad 
po šitai žiemai tūkstančiai iš
badėjusių darbininkų neside- 
rės, kad mokestis permaza.

bedarbė naudi n-

IŠ LIETUVOS

lagysčia.

Iš įmini rusių prisikėlimas.
Maskva. — Butiriaus cerk-į 

vėje pastatyta grabe,.numiru
sios” moteriškės kūną. Lai-j 
kaut pamaldas už jos dū
šią, {.topai pastebėjo, kati,,nu
mirėlės” veidas pradeda rau
donuoti. Po to moteriškė at
siduso ir pradėjo krutėti. Da- 
lyvavusiejie pamaldose kai- 
kurie apalpo iš persigaudimo, 1 
o kiti dūmė iš cerkvės laukan. 
Kaip vėliau pasirodė, moteri
škė nebuvo visai numirus,tik
tai miegojo letarge. *

Šiauliai [Kauuo gub.] Gr. 
I). Zubovas gavo [iš ministe
rijos leidimą atidengti savo 
dvare, Bubiuose, pradinę 
žemdirbystės mokyklą su gy
vulių auginimo skyriumr Mo
kslas mokykloje prasidės šį 
pavasarį. Mokyklos globėju 
yra pats gr. Zubovas. Vieta 
mokyklai parinkta atsakanti: 
13 varstų plentu nuo Šiaulių.

Antra žemdirbystes mokyk
la bus įsteigta Datnavoje; tos 
mokyklos globėju paskirta 
1) V. Olsufjevas.

Vasario 24 d. Šiaulių geli- 
kelio stotyje darbininkas Jur
gis Rimkus, nešdamas iš va
gono daiktus, paslydo ir pa
puolė po trukinio ratais ir li
ko ant vietos perpjautas. Ve
lionis paliko žmoną su 4 vai
kais.

Užventis [Šiaulių pav.] 
Greitu laiku ketinama įsteig
ti čia pačtos ir telegrafo sky
rius, kuris čia labai pageidau
jamas.

Troškimai [Uk.pav.]Apy- 
linkėsgyventojai būriais pra
dėjo keliauti Amerikon. Par
duoda arba atiduoda nuo- 
mon ukes, žmonas su vaikais 
palieka pas kaimynus, pasi
ima pinigus ir drožia Ameri
kon. Dažnai negauna Ame
rikoje darbo ir priversti esti 
grįžti namo, bet daug jų ne
beturi kuo sugrįžti, o jei ir 
sugrįžta, tai, neturėdami sau 
prieglaudos, priversti esti 
dvaruose tarnauti.

Naujoji Vileika [Viln.gb.] 
Šiomis dienomis sudegė Ka
rau kevičienės namas, apdrau
stas i 5.400 rub. Nuostoliai 
siekia 9.000 rub. Užsidegė 
namai iš padegimo benziną. 
Pradėta tyrinėti.

Alunta (Ukm. pav.) N e - 
laiminga auka. Nak
tyje į Sausio 29 d. ištiko gais
ras Krivičių viensėdyje. Jis, 
kaip sakinėja, prasidėjęs iš 
kamaros pečiaus. Degantpa- 
stebėjo tik tuomet, kaip jau 
dangtis liepsnojo. Puolėsi 
gelbėti. Gyvulius šiap-taip 
išstūmė laukan, šeimininkas 
Mačionis dar atsiminęs, kad 
jo spintoje liko pinigai, ne
žiūrėdamas pavojaus, smuko 
ugnifi. Iš ten jau nebeišė
jo.... Kaip viskas išdegė ir 
apgeso, atrado tik jo nugaros 
kaulą pelenuose. Mat dėl pi
nigo ir ugnin puolama.

Meteliai. Seinų pav. Me
telių raiščius — tai tamsybės 
užkampis. Visam vaiščiuje, 
susidedančiam iš 4-5 tūkstan
čiu žmonių, laikraščius skai- 
to vos tik keli. _ Į metelių val- 
ščių pareina :,,Šaltinio” 5 eg., 
,,Vilties” 2 ir „Viln. Žinių” 
1 egz.

Panevėžio valse., Kauno 
gub. — Sausio 23 d. Lepšių 
sod. pas ukiniuką Joną Kreš- 
čiuną policija darė kratą. Pa
ėmė 7 cenzūros leistas knygu
tes ir nekalto turinio rankra
štį. Ant rytojaus pristavas 
pašaukė visus Lepšių ir Pa- 
žaglenių ūkininkus ir klausi
nėjo, kas per žmogus A. Kre- 
ščinnas.

Iš „Vii. Žiuių”

bet trirni revolverio šuvais ta- 
po užmuštas tų pačių juod
rankių.

Juodrankių grūmojimai.
Palermo, Sicilija. — Ame

rikos pasiuntinys, Bishop.ga
vo nuo „Mafijos” laišką su 
grūmojimais, kad jeigu nepa
liaus persekiojęs jos narių, 
kurie išvažiuoja į Suvienytas ’ 
Valstijas, tai jį sutiks sunke
snis likimas, negu Petrosino.

Maištas kariumenėj.
Havana, Kuba. — Mieste 

Vueltas vienam kariumeuės 
skyriuje kilo maištas, kuris 
užsibaigė kraujo praliejimu.

Sukilę kareiviai norėjo are
štuoti savo kapitoną, kada 
šisai pasipriešino, liko užmuš
tas. Vėliau sukilėliai liko 
apsupti ir ginklu {irivesti pa
siduoti.

lo-
už-

Esperanto Bitinuose.
Pekinas. — Lu-Si-Cin pra

neša, kad Chinuose prasideda 
esperrntiskas judėjimas. Jis 
apgailestaudamas, kad kalba 
teip suskaldė žmoniją ir per
tverė ją neperžengiamomis 
sienomis, kas stabdo susiarti
nimą tautų ir žmonijos progre
są, tikisi, kad Esperanto tą 
neparankumą prašalins. Šį

met chinuose žada susitverti 
„Esperantiška Sąjunga". Es
peranto kalbą jau pradeda iš- 
guldinėt. Jaunuomenė labai 
ja užsiima.

Streikas užbaigtas.
Paryžius, 23 kovo. — Atėjo 

žinia, kad telegrafistai ir pač- 
toriai nutarė streiką užbaig
ti ir grįžti prie darbo. Darbi
ninkai laimėjo.

Iš Kaukazo.
Baku. —Vietinis pirklys, Į 

Gusein Zeinalov,gavo perpač- 
tą laišką, kuriame nežinomi 
žmonės reikalauja pusantro 
tūkstančio rublių. Zeinalov 
persigandęs patalpino vieti
niam laikraštyje . .Tarakki” 

į viešą pranešimą. kuriame 
j kviečia reikalautojus ypatiš- 
kai apsilankyti į jo krautuvę 
ir persitikrinti, kad pas jį ši
tiek pinigų nėra ir negali būt.

Reikalautojai vieton apsi
lankyti, parašė jam antra lai
šką, kuriame sako:

„Iš jųsų atsiliepimo męs 
matom, kad jus apie mųsų 
reikalavimą nedaug paisot. 
Da sykį jums patariam užmo
kėti 1,500 rublių, nes kitaip 
busite užmuštas”.

Toj pačioj dienoj panašų 
laišką gavo ir kitas pirklys, 
vardu Alniui Aga Babajev, 
pirmojo pažįstamas ir drau
gas.

„Kadangi jus. — rašo jam 
tie patys reikalautojai — pa
žįstamas ir draugas Zeinalo- 
vo, tai meldžiame jus patar
ti jam, dėlei išvengimo ne
smagumo, užmokėti mums rei
kalaujamus 1500 rublių. Pa
tariam ir jums prirengti tiek 
pat pinigų, nes trumpam lai
ke ir jus turėsite užmokėti. 
Atsakymą galite atspanzdinti

Iš Lenkijos judėjimo.
Varšava.— Kaip „Czerwo- 

ny Standar” praneša, Lenki
joj išailiuosavimo judėjimas 
vėl pradeda eiti smarkyn. 
Ypač didelė propoganda eina 
Varšavoj. Socijal demokra
tų partija tenai turi jau suor-i 
ganizavus 59 fabrikas. Orga
nizacija padalyta aut keturių 
skyrių. Kiekvienam skyriu
je fabrikų delegatai renkasi 
po du syk į sąvaitę dėl ap
svarstymo bėgančių reikalų. 
A Įtart to, tenai gyvuoja net 8 
propogandos rateliai. Yra 
teipgi sprendimo komitetas, 
kuris svarsto ir sprendžia par
tijos taktiką ir visus kitus rei
kalus.
praėjusių 4 mėnesių turėjo 
10 konferencijų. ,. 
Sztandar” turi du tūkstančiu 
ėmėjų vienoj tik Varšavoj.

Lodziuje teipgi nuo Rug
pjūčio mėnesio prasidėjo kur 
kas smarkesnis judėjimas. :

Tas komitetas bėgyje ūi)iraįtyį”?
Dabar abudu pirkliai pa-

Czervvony įgarsjno j.a^ p|nj.

” gai gatavi, tegul ateina kas 
atsiimti ju< s.

Kunigas kaipo šnipas.
kas smarkesnis judėjimas. „Zemia Lubelska” prane- 

jČia organizacija teip-pat pa-j ša, kad Lnkovo bažnyčios kle-

dalyta į 4 skyrius. Lapkričio bonas, kun. NVlodzinski’s pra
— ■ v • A • • I w « - - ...

I

mėnesyje čia atsiuvo viusuo- nešė, prokurorui ir 
tinas susivažiavimas ir {Mili
cija apie tai gavo

policijos 
viršininkui, kad keletas jo pa

žinot ‘ rapijonn yr priešingi valdžiai 
ir 1905 metais dalyvavo revo- 

Padejiinas Finliandijoj. Iliucijoj. Policija tuojau ėmė 
Helsingfors.— Kaip „New i nurodytas ypatas tyrinėti.

Serbija gatava i karą.
Viena. Austrija. — Serbi

jos kariški prisirengimai eina 
dideliais žingsniais pirmyn, 
kas griežtai prieštarauja są- 
taikai.

Pastaruoju laiku pašaukta 
daug rezervistų prie ginklo. 
Balandžio mėnesyje Serbija 

į turės 250,000 vyru, gatavų 
stoti aut mūšio lauko. Iš to 
matyt, kad leidžiamos paska
los, buk Serbija negeidžia ka
ro, yra be pamatų: jos leidžia
mos su tuo išrokavimu, kad 
apvylti Austrijai akis.

Austrija iš savo pusės teip 
pat rengiasi prie karo, ir nori 
kad kaip greičiau įvyktų ar
ba karas, arba sątatka, nes 
tie prisirengimai.ištraukė jau 
milijonus,ir juo toliau, tuo iš
laidos didinas.

Visuotinas streikas.
Paryžius. — Pereitoj sąvai- 

tėj čia prasidėjo visuotinas 
streikas pačto ir telegrafo

.darbininkų, kaipo protestas 
prieš despotišką vyriausybę.

Paryžiuje Juo jau pertrauk- 
I ta visi darbai ir išleista atsi
šaukimas į provincijas, kad 
visi prisidėtų prie straiko.

Iš priežasties pertraukimo 
darbo, biuruose kilo sumiši
mai: išdaužyta langai ir sulau
žyta rakandai. Keliolika dar
bininkių apalpo. Policija su
ėmė daug smarkesnių strai- 
kierių. Vienas vadovas, ne
žiūrint, kad teisdaris neleido 
jam kallrėt, teisme pasakė kar
štą prakalbą, nupeikdamas 

! besąžinišką valdžią ir viršinin- 
: kus.

Anglijos pačto darbininkų 
unija prisiuntė straikieriams 
25,000 frankų ($5,000) pašal
pos. Amerikiečiai pačtoriai 
teipgi pasiskubino su pašal
pa. Streikas platinas po vi
są Francuziją. Milijouai lai 

; škų guli neišsiuntinėtų. Su
kinėsimas pertrauktas. Pra
monė puola. Valdžia pašau
kė vieton streikuojančių dar
bininkų kariumeuės telegra
fistus, o laiškus nešioja ka
reiviai.

IŠ AMERIKOS. L\I organas
_______

Rooseveltas apleido Ame
rika.

New York. — 23 d. kovo 
buvęsis prezidentas Tlieodore 
Roosevelt išvažiavo iš čia ant 
garlaivio „Hamburg” į Afriką 
medžioti.

Dieve padėk jam daug 
drumblių prišaudyt.... gal 
mėsa nors kiek atpigtų.

Ir bedarbe naudinga.
New York. — Plieno trus

tas „United Statės Steel Cor- 
poration” pamatė, kad dabar 
artinas atsakančiausia valan
da apskelbimui visoms fir
moms karo, kurios daro jam 
konkurenciją. Idant užduo
ti toms firmoms sunkų smūgį, 
trustas nutarė iki tiek nulei
sti kainą ant savo plieno,kad 
mažesnės firmos nekuomet■V 
negalės to padaryti. Čia jau 
ir yra mirtinas smūgis ma
žiems plienosavininkams, ku-į 
rie negalėdami teip pigiai 
plieno pardavinėti, turės bau

stu- 
susi- 
ant



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

Vargiai galima rasti 
kuriame nebūtų bo- 
Džiovinta jautiena, 

blokinėse retai kada 
Vi-

— Maike, kas ten atsitiko 
užpereitą uedėldienį su pra
kalbomis So. Bostone?

— Ar tu pats nebuvai, kad 
mane klausi?

— Aš mat pervėlai nuėjau 
ir pradžios negalėjau matyti.

— Nieko baisaus, tėve, te
nai nebuvo Keletas tamsuo
lių norėjo suardyt susirinki
mą, bet nepasisekė ir prakal
bos atsibuvo.

— Na ir pasakyk, vaike, 
kodėl ji teip juodašimtiškai 
norėjo pasielgti?

— Todėl, kad prakalbos bu
vo parengtos socijalistų, o ne
susipratę žmoneliai paprastai 
sau mano, kad socijalistai, tai 
baisiausi sutvėrimai, jie nori 
apversti visą pasaulį aukštyn 
kojom. Mat jie visuomet kal
ba, kad reikia panaikinti da
bartinį surėdymą.

— Aš, vaike, neesu socija
listas, bet jų kalboms visuo
met pritariu. Ir kaip nepri
tarti? Juk viskas, ką jie kal
ba, tai šventa teisybė. If mums 
reikėtų džiaugties, kad jie 
rengia prakalbas. Nes jie yra 
daugiausiai susipratusiais 
mus draugais.ir tik jie mums 
parodo, kaip męs esam išnau
dojami; jie tik kovoja už pa
gerinimą mųsų gyvenimo, ir 
jeigu jiems kas priešingas, 
tas yra priešu visos darbinin
kų luomos, tas yra priešu atei
nančios mųsų gentkartės ..

— Tas teisybė, tėve. Bet 
negalima jų labai kaltinti. 
Jie žmonės tamsus, nepažįsta 
gyvenimo, nepažįsta draugi
jos surėdymo; nors jie teip-i 
pat skursta, bet jiems rodos, 
kad kitaip ir negali būti. Pro
tauti jie nemoka, jiems įgim- 
dyta dvasia paklusnumo, jie 
vergais jau ir pasiliks.

— Vaike, juk męs visi gi
mėm be mokslo, ir jeigu męs 
nesistengtum jį pažinti, tai 
kvailiais turėtumėm ir mir
ti. Taigi tokios prakalbos tai 
lengviausias būdas darbinin
kams prasilavinti.

— Tą kiekvienas mislijan- 
tis žmogus žino. Bet tiems 
mųsų tautiečiams visai kitaip 
rodos; jiem rodos, kad jie yra 
neklaidingi, o kas nesutinka 
su jų silpna nuomone,tai tas 
yra niekai. Jie nieko dau
giau nežino, kaip tik valgyti 
ir miegoti, ir daugiau nenori 
žinoti. Jų nepertikrinsi. Jie 
tokiais ir mirs.

Maistas ir jo kla= 
stavimas.

Kalbant apie mėsą dauge
lis atsimena įspūdi, kokį 
gavo perskaitęs,,Raistą”.Įsta
tai sako, kad mėsa turi bū
ti sveika, tinkamai pagamin
ta, susidedanti iš valgomų 
dalių sveiko gyvulio. Tuom- 
tarpu iš to aprašymo matyt, 
jog ten buvo skerdžiamos 
kiaulės su ištinusioms pažan- 
dėms, su cholera; vištiena ble- 
kinėse, kur vištos nė ženklo 
nebūta, balsamuoti kumpiai 
ir t. t. Sunku tikėti, kad 
mėsos trustas tuojaus po tų 
apskelbimų pasitaisė, liovėsi 
griešinęs ir kad dabar jau mė
sa yra gera. Bet ir maži par
davėjai nėra be nuodėmės.

Prof 1-add sako, kad l>ako- 
toj 90 proc. pardavėjų varto
ja vaistus užlaikymui mėsos. 
Dešrose ir kapotam stoike bū
na boraksoir burinės rugštieo 
nuo 20 iki 25 granų ant sva
ro, tuomsyk, kada medicinoj 
dora yra tik penki gramai i»er 
dieną, 
kumpį, 
rakso. 
lašiniai
neturi borinės rūgšties, 
štienos blokinėse jis nerado 
nė dalelės vištos mėsos. Vi
soki chemikalai užlaikymui 
maisto yra parduodami po 
įvairiais vardais, bet papras
tai jie užturi formaldehydą. 
Naujoj Anglijoj ant farmų 
senovės paprotys rūkyti kiau
lieną išėjo iš mados. Farme- 
riai vartoja teip vadinamą 
skystą durną, kuriuomi nuda
žo mėsą ir ta medega persi
sunkia perdėm. Žinoma to
kia mėsa nėra lengva perdir
bimui viduriuose. Žmonės 
neturtingi visai noragauna 
mėsos šviežios ir tinkamos 
maistui.

Taukai būna paprastai 
maišomi su medvilnės seklų 
aliejum, kartais jie esti pada
ryti stačiai iš alieliaus ir pa
rafino su mažu pridėčku tik
rų taukų. Yra patyrta, kad 
jeigu įdėti šarmo, tai 20 proc. 
vandens gali įeiti į taukus ir 
tas nedaro jokios permainos 
išveizdoj. Taukai maišyti su 
visokia medega yra papras
tas dalykas. Bet ir aliejų Įsi
maišymui nevartoja gerą. 
Paof. Bigelovv sako, jog jam 
retai nusisekė gauti tikrą alie
jų, o jeigu kada gavo tai tu
rėjo užmokėti keturis sykius 
daugiaus. Tyras Lucca alie
jus paprastai paeina iš Geor- 
gios, iš kur jis būna impor
tuotas per Išpaniją ir Itali
ją

Pienas, nežiūrint aut val
džios priežiūros, yra dakta
raujamas su formaldehydu. 
New Yorke iš pusantro mili
jono kvortų ant dienos tik 
dešinos procentų sutiko su 
sveikatos nžveizdos reikalavi
mu. 1896 metuose sveikatos 
užveizda skundė 800 pardavė
jų, daugelį dėlei pardavimo 
nugriebto pieno, kitus už bo- 
raksą ir salietrišką rūgštį, for
maldehydą. želatiną ir kitas 
priemaišas. Kituose miestuo
se neva geriaus. Paliudytas 
pienas New Yorke ir Phila- 
dėlphioj atsieina dukart bran- 
giaus ir vienas iš trijų kudi 
kių miršta nesulaukęs pen- 
kerių metų.

Pienas palaikytas šaltam 
sandelyj greitai tampa netin
kamas maistui. Kada jį at- 
šildo, pienas neretai pasidaro 
nuodingu.

Suris retai būna tokiu, ko
kiu turėtų būti. Importuotas 
suris paprastai esti namų dar
bo. Smetonos suris, — dary
tas iš nugriebto pieno. Kar
tais jį padaro iš taukų, aliejų 
ir metalų druskų. Tyras svie
stas yra labai retas dalykas 
sutikti, netik Amerikoj, bet 
ir Europoj. Daugelis žmo
nių Londone nėra matę tyro 
sviesto. Chicagoj vienas tyri
nėtojas, bejieškodamas sme- 
tones sviesto, gavo visada ole- 
omargariną. Paprastai tas žo
dis „oleamargarine” yra pri
spaustas ant kampučio nežy
mioms raidėms. Atnaujintas 
sviestas yra daromas iš seno 
supuvusio sviesto. Pienas 
nugriebtas esti dažomas, pri
maišomas ir parsiduoda kaipo 
tyras sn Smetona pienas. Net 
ir ant farmų vartoja dažymą 
sviesto.

Yaisiai nėra galima padary
ti iš kitokios medegos ir sun
ku prie jų ką-nors primaišy
ti. Bet iš paprastų apelsinų 
galima padaryti raudonus, 
įčirškus raudono dažo; teipgi didelįjgabnmą, 
slyvas išmirkyt glycerine iki 
jos pasidaro fraucušiskomis

i
slyvomis. Sudedant į puodu
kus jas padaro šviežesnėms, 
nudažo su vario druskoms ir 
da primaišo vaistų. Dauge
lis košių, darytų iš vaisių, ne
turi nė kiek vaisių, o jeigu 
yra, tai tik vaisiaus lupynos, 
sėklos arba išmetus iš cidero 
(saidos) dirbtuvės. Daug mar- 
malado yra daryta iš apelsi
no lupynos, išmestos su sąšla
vomis. Teipgi prideda ir glu- 
kozą. Yra tai pigus cukrus, 
padarytas iš krakmolo ir vi- 
tiioliaus. Jį vartoja teipgi 
saldumynams. Aviečių košė 
tankiai daroma iš obuolių lu
pynų sukirmijusių dalių, glu- 
cozo ir dažų, da su priemaiša 
sėklų, kad prigauti akis.

Kasliuk tomatų zupės va
dinamos cotsup,- tai pusė jos 
padaryta, anot vieno tyrinė
tojo, iš lupynų ir supuvusių 
tomatų, išmestų bededant į 
dėžės.

D ras b. Matulaitis.

K L E E 1 V I S
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aš nemokyta; didelį norą tu
riu rašyti, ir daug prirašau 
korespondencijų, bet parašius 
skaitau.... e- e, be taktikos! 
Sudraskau ir numetu. Prie to 
aš nežinau.kaip reikia paduo
ti redakcijon. Taigi čia įde
du su tuo laišku vieną korės- 
Į>oudenciją ir eilutes, ir siun
čiu tau, Onyte: meldžiu {‘er
zi urėti, ir. jeigu bus vertos, 
perduoti „Keleivio” redakci- 
Jut•• •.

Su guodone K L.
Redukcijos prierašas: Ko- 

resĮ>oudenciją ir eilutes gavo
me, l>et dėlei stokos vietos, 
palikome ant toliaus.

Laiškas Redakcb 
jai.

Ištrauka iš laiško
.... Sveikinu tave, brangi 

Onyte, ir dėkavoju tau šir
dingai už laikraščius. Gavo
me „Keleivį” ir „Vienybę Lie
tuvninkų": skaitome visi su 
pasigerėjimu. Ir kas neno
rės skaityt laikraščio, parėju
sio iš teip garsios šalies, kaip 
Amerika? Męs ir sapnuoti 
apie ją norėtumėm, o kada 
gaunam laikraštį, tai ir persi
skirti su juom negalim. Lie
tuvoj laisvė suvaržyta, laikra
ščiai negali teip atvirai rašy
ti, kaip pas jus. Pas mus 
nieko gero nėra.... priespau
da.... persekiojimai.... nu
liūdimai .... ašaros.... Ge
riausi draugai iš mus tarpo Ii 
ko išplėšti ir išguiti. Jūsų 
brolį. Juozelį, teipgi išleidom 
10 vasario. Turėjom su aša 
roms ir širdgėla žiūrėti, kaip 
ginkluoti žemsargiai lyg 
rį tąsė niekuom nekaltą 
kiną. Kitokių ir kalbų 
mus nėra, kaip tik: ten
ėmė, ten darė kiatą, tą ir tą 
ištrėmė ir t. t. Negana kad 
valdžia kankina mus kraštą, 
atima tėvams vaikus, jačioms 
vyrus, seserims brolius, bet 
ir kunigai nesiliauja keikę ir 
persekioję geresnius Lietuvos 
sūnūs. Geležinė valdžios ran
ka jau nuo seniai mus skriau
džia ir plėšia, ji jau amžinas 
mus priešas, Lietuvos ašaros 
da nebuvo apdžiuvę nuo pat 
jos pavergimo; bet dabar, ka
da ta suvarginta Lietuva pa 
sikėlė ir pabandė ar negali
ma išsiliuosuoti, kada geresni 
jos vaikai pradėjo kviesti sa
vo brolius, idant gelbėti savo 
motiną, tai iš kunigėlių lupų 
pasipylė jiems prakeikimai ir 
paniekinimai.... [O! kaip 
sunku, kaip sunku dabar Lie
tuvoje ......................................

ŽVė 
vai- 

pas 
su-

Garbus „Keleivio” Redak
toriau!

Manau, kad neatsakysite 
paaiškinti man per laikraštį, 
ar yra koks skirtumas lyties 
tarp augmenų, t. y. ar yra vy
riška ir moteriška lytis tarp 
medžių, žolės ir kitų mažes
nių augmenų, o ypač tarp žie
dų.

Su pagarba „Keleivio” skai
tytojas F .Petrulis.

Mųsų atsakymas.
Tą klausimą nuodugniai iš

rišti reikėtų daug laiko, idant 
supažindinti tamistą su B o- 
t a n i k a (mokslas apie aug
menis). Tačiaus męs neti
kini, kad tamistai teip pla
čiai tas klausimas rūpė
tų; čia eina vien tik apie tai, 
ar yra tarp augmenų lytis.

Tarp augmenų lyties nėra. 
Aut kiekvienos obelies auga 
obuoliai, aut kiekvieno ru
gių šiaudo išauga vienodos 
varpos ir tokie pat grudai. Iš 
to jau galima suprasti, kad 
tarp augmeniuių stiebų nėra 
skirtumo, o tas reiškia, kad 
nėra ir lyties.

Kaslink žiedų, tai visai ki-' 
tas dalykas. Žiedai patįs per 
save nėra augmenimis. Kiek
vienas gyvas daiktas turi sa
vo žiedus. Žiedas tai yra ta 
dalis gyvybės, kurioje užsi
mezga sėkla. O tarp žiedų 
yra ir lytis. Žiedai pagal ly
ties dalyjasi į tris skyrius: vy
riškos lyties (Flos masculus), 
moteriškos lyties (Flos foemi- 
neus) ir žiedai abilyčiai, t. y. 
maišytos lyties (Flos herma- 
pliroditus). Red.

Aš nuo pat kūdikystės pa
mylėjau mokslą. Aš jaučiuo
si laiminga, kada gaunu ko
kią knygą arba pirmeivišką, 
socijalistišką laikraštį. Aš 
tarnavau 5 mėnesius pas d-rą 
Grinių, Senapilėj; ten aš pa
mačiau, kokią mokslas turi 
svarbą: jis man Sviete, kaip 
skaisčioji saulė, ir aš jo spin
duliuose tirpau. Draugija 
„Šviesa” surengė koncertą.aš 
dalyvavau prie choro.... Ko
kia laiminga aš jaučiausi bū
dama tarpe artistų.... Aš 
vargšė tarnaitė ant lietuviš
kos scenos giedu tautiškas 
giesmes.... Kiek tai energi
jos, kiek įkvėpimo, kiek en- 
tuzijazmo! Bet dabar viskas 
išnyko kaip sapnas. „Švie
sa” uždengta, jos pirminin
kas, d-ras Grinius, ištremtas

i
į tolimą kraštą.. .. liūdna ir 
graudu! Aš moku daug pui
kių deklemacijų; turiu ant to 

, tik nežinau 
ar teksda kur man deklemuo- 
ti.... Gaila man, gaila, kad

I

Atviras laiškas „Tėvynės” 
redaktoriui.

Reikalauju nuo „Tėvynės’’ 
redaktoriaus, p. Jokubyno, 
kad man atsakytų ant šių 
klausimų:

1) Kodėl netalpinai mano 
viešo atsakymo p. Povyiaikai, 
kuris to reikalavo 41 nume- 
rvj „Tėvynės” praeitų metų?

2) Kas tamistai suteikė tie
sa išduoti rankraščius iš re- 
• 4

dakcijos arba apie juos duo
ti žinot pašalinėms ypatoms?

3) Kodėl nesiuntei Litera
tiškam Komitetui,- jeigu pats 
negalėjai nuspręsti apie jo 
vertę?

4) Kodėl man nedavei jo
kio atsakymo, dėlei kokių 
priežasčių netilps?

5) Kodėl man negrąžinai 
rankraštį ant mano pareika
lavimo?

A. Žilinskas,
R. F. D. 61, 

Bloomfield, Conn.

Korespondentams.
Rašantiejie korespondenci

jas meldžiami rašyti kaip ga
lima trumpiaus. Žinios turi 
būt visuomet teisingos. Ko- 
resĮiondentai taukiai mėgsta 
padailinimui savo rašto pri-

I dėti daug nebūtų dalykų. Iš j atgal, kaip susitvėrė dainorių

to paprastai kįla ginčai ir kri
tikos. Padailinimų nereikia 
nė kokių; parašyti tiktai tą, 
kas atsitiko, o jei ko štokuos, 
tai redakcija pati pridės prie 
padailinimo kompozicijos. 
Apart to, jeigu koresponden
cijos bos trumpesnės, tai dau
giau jų tilps į laikraštį. Ra
šant visuomet reikia saugotis 

t nuo nereikalingų žodžių; kas 
sykį pasakyta, to atkartoti 
jau nereikia. Kuo trumpes
nėj formoj išreikšta mislis, 
tuo smagiau skaityti ir gra
žiau skamba. Nereikia many
ti, kad ilgas straipsnis arba 
korespondencija turi didesnę 
svarbą negu trumpas. Tokiuo
se raštuose apart tuščių žo
džių nieko daugiau nėra, o žo
džiai be mislies neturi jokios 
vertės.

Tą turėtų įsitėmyti kiek
vienas rašantis į laikraštį ko
kį straipsuį arba korespon
denciją. Red.

St. Louis, Mo.
Tūlas I. M. K. parapijonas 

No. 8 „Keleivio” patalpino 
nuo pusės masto (ir tamistos 
ne trumpesnis. Red.) straips
nį apie St. Louis lietuvius, ku
rių rado 500, ir išvedė, būk 
visi tamsybėj gyvena, ir švie
sos teip bijo, kaip velnias kry
žiaus.

Neužtarsiu St. Louis lietu
vius, bet noriu atkreipti vien 
atydai „Keleivio” skaitytojų, 
kad nepatikėtų aklam para- 
pijonui (kam reikalingi tokie 
išsitarimai? Red.) Parapijo
nas kalba, buk St. Louis lie
tuviai paskendę tamsybėj ir 
dėlei savo nerangumo nieko 
negali nuveikti. Kokių vei
kalų parapijonas norėtų? ar 
kad santluiečiai piautusi per 
laikraščius, kaip kitų miestų 
lietuviai daro? Santluiečiai 
to papročio neturi, nes tušti 
tauzijimai per laikraščius 
žmonijai naudos neatgabena. 
Reikia pasirodyt darbais. Kad 
santluiečiai nesnaudžia, tai 
matosi iš jųjų darbštumo, nes 
turi 3 pašelpinės draugystes 
S. L. A. Toliaus parapijonas 
sako, buk tosios visos draugy
stės stovi ant vienodo pama
to, ir kas diena laukia pabai
gos savo gyvenimo. Lai ne
sirūpina parapijonas tųjų 
draugysčių likimu! Tos drau
gystės gana puikiai auga ir 
didinasi. D-stė šv, Kazimiero, 
D. L. K. V y tauto apart to pa- 
rapijiuė draugystė šv. Juoza
po. Kasliuk parapijos bei pa- 
rapijonų biznierių, tai 1. M. 
K. parapijonas pertoli nuva
žiavo, ir kažin ar tiktai I. M. 
K. nedažinojo iš melagių biu
ro apie tuos ant bažnyčios su- 
kolektuotus pinigus ir tąjį 
parapijos balių su išlaimėji- 
mu (liuterija). Čia turiu pra
nešti, jogei tie, kurie ant to 
baliaus šeimininkavo, A.Stel- 
mokevičius ir Klastaitis nėra 
jokiais biznieriais, ir tasai pel
nas nuo baliaus parėjo ne ant 
kitko, kaip tiktai ant naudos 
bažnyčios, pas parapijos ka- 
sierių, kuris yra po didele 
kaucija, ir tie sukolektuoti 
ant bažnyčios pinigai nieka
da nepražus. O kaip parapi
jonas rašo buk J. K. išva
gia vęs tą vyrą prie visos jau
nuomenės, tai tas neteisvbė: 
iš J. K. burnos tų žodžių nie
kas negirdėjo, gal nė pats I. 
M. K. parapijonas, nes ant to 
baliaus nebuvo.

Taigi matom, kad už gerą 
piktu užmoka. Kas gi ant to 
baliaus sudovanojo gėrimus, 
jeigu ne biznieriai, kuriuos 
dabar apšmeižia? perstato va
gims, vietoje ištarti ačiū, kad 
dirba dėl labo žmonijos.

J. Klastaitis.

l

Lynn, Mass.
Lynno lietuviai socijalistai 

pasiryžo žengti arčiau prie 
progreso. Jau kelios sąvaitės

, —

) kuopelė ir darbuojasi su di
deliu pasišventimu. Mokyti 
atvažiuoja iš So. Bostono D. 
Venckus. Visiems reikėtų iš 
to džiaugties ir remti progre- 
sy viską darbą, tačiaus atsira
do tokių, kurie pradėjo atkal- 
biuėti nuo tos kuopelės sąna
rius, buk iš dainų jokios nau

dos niekam nėra.
Bet broliai! Pasakykite jus, 

kiek jus turit naudos iš gėri
mo degtinės, alaus ir kitų 
bergždžių darbų? Juk tas 
kenkia jums ir ant proto ir 
ant sveikatos, ir aut kiše- 
niaus? Aišk ai matom, kad 
gėrimas, kaziriavimas kiauro
mis naktimis netik ka<l neat- 

ineša naudos. I>et tiesiok jums 
blėdį daro. Išsižadėkit jus pir
ma savo papročio.

Dainos ir muzika žmogaus 
. nepuldo. Atpenč, jos išlavi
na žmogui jausmus, pakelia 
dvasioj ir malonų daro įspūdį’ 
ant klausytojų. Sulyginkit 
gi dabar, kuris darbas yra 
vertesnis?— dainos ir muzika, 
ar girtuyklystė?

Dainininkų draugas V. S. j

Springfield, III.
Darbai čia eina blogai. Iš 

kitur pribuvusiems sunku 
darbą gauti, vienos angim 
kasyklos sustojo dirbę aut ne- 
aprubežiuoto laiko, kitos ža
da sustot. Darbininkų be už
siėmimo pasiliks keli šimtai, 
o ir teip iš kitur daugybė pri
važiavo. Sunkus dabar laikai 
mums ateina. Bus neprašai į. 
paminėt ir krutėjimą Spring- 
fieldo lietuvių. 14 kovo buvo 
laikytas susirinkimas 79 kuo
pos S. L. A. Man būnant 
ant susirinkimo pirnisėdžiu,

Y

V.Cernianskas paaiškino, kad 
gavo nominaciją ant dviejų 
urėdų į S. L A. centrą: ant 
sekretoriaus ir kasos globėjo. 
Tik visi nusistebėjo, kaip pa
sakė, kad tą blauką ir laišką 
gavo nuo sekretoriaus J. Že- 
mantaucko 12 d. kovo, kuris 
įsakė, kad sugražyt jam at
gal ant 13 d. kovo. Dabar ga
li „Keleivio’’ skaitytojai patįs 
nuspręstai gali laiškas viena 
nakčia nulėkti iš Springfiel- 
do, III. į Waterbury, Conn.? 

: Galnerastumem tokio gyvo 
sutvėrimo, kuris galėtų tą pa
daryti. O jeigu, girdi, negau
siu iki 13 kovo, tai V. Čer
niauskas nustos kandidatūros 
tiesų ant centro sekretoriaus. 
Toks J. Žemantaucko pasiel
gimas mums pasirodė labai 
stebėtinu. Turbūt jisai ma
no, kad tik jisai vienas gali 
būti S. L. A. centro sekreto
rium? 0 tankiai mųsų tautie
čiai sako, kam čia dėl vietos 
varžytis? Bet dabar aiškiai 
pasirodė, kas daugiausiai ver
žiasi į S. L. A. centrą ir kas 
nori būti sauvališkais virsi 
ninkais S. L. A. Čia nerei
kia daugiau rašyti, nes S- L 
A. sąnariai galės jau ir iš šito 
suprasti, kas per paukštelis 
p. Žemantauckas.

Ex-pirmsėdis 79 kuopos 
J. Žvingila.

Cambridge, Mass.
Darbai pas mus eina pras

tai ir pribuvusiems sunku 
darbas gauti. Bet visgi pas 
mus žmonės šiek-tiek su
sipratę ir nestovi ant pasku
tinio laipsnio apšvietos. Čia 
20 Vasario „Teatrališka Kuo
pa’’ atlošė „Bombą” dviejuo
se aktuose. Aktoriai savo už
duotį atliko neprasčiausiai, o 
ypač publikai patiko mono- 
liogas „Ant vienos galvos” 
kurį sakė P. Kazokevičienė. 
Per visą laiką žmonės užsilai
kė ramiai ir linksmai. Po te
atro buvo šokiai. Pelno nuo į 
to vakaro neatliko.

Socijalistas J. B.

i

r

Jolinston City, III.
4 d. kovo atsibuvo prakal

bos, parengtos T. M. 1). 31 
mos koupos. Kalbėjo V. Pū
kas iš Chicagos. Jis aiškino

I
'1'. M. D stos mierius, meldė 
klausančių paaukauti dėl iš
leidimo l>-ro V. Kudirkos ra
štų. Suaukavo $6.75, už ku
riuos aukavusiems ištariame 
širdingą ačiū. [Pinigai tapo 
pasiųsti T.M. D. iždiniuinkui 
A. J. Povilaikai]. Prakalbų 
pertraukose deklemavo eiles 
Ona Tankuuieuė. V. Pūkas 
skaitė referatą iš D ro V.Ku
dirkos gyvenimo. Toliaus kal
bėjo K. Ai rėšiu nas iš West- 
frankford, 111. Visą kalbos bė
gį neatkartooiu, tik paminė
siu porą svarbesnių punktų. 

; Kalbėtojas aiškino, kad var
tojimas alkoholiaus yra vo- 
diugu sveikatai, teip pat ir 
vartojimas stiprios kavos ne
gerai atsiliepia ant nervų. 
Toliaus kalbėjo, kad vyrai 
uesiženytų su merginoms, ku
rios nemoka rašyt ir skaityt, 
tai tokiu budu, esą, lietuvai
tės bus priverstos išmokti 
skaityti ir rašyti. Čia supran
tama, kad kalbėtojas atydos ' 
neatatkreipe į lietuvaičių var
gingą gyvenimą, kurios nuo 
pat mažų dienų yra priver
stos pas svetimus uždarbiau
ti sau duoną, o darbdavis rei
kalauja nuo jų ne rašymo ir 
skaitymo, tik — vien darbo, 
ir tai dirbti dieną ir naktį. 
Kada-gi ir kokiu budu jos ga
li pramokti? Todėl nereiktų 
jų teip paniekinti, atskirti, 
nes iš tų nemokančių a[>si ve
dus su apšviestesniu vyru ga
li tapti pirmeiviška moteris.

J. Gelgaudas.

New llaveii, Conn.
Malonus redaktoriau!

Malonėkit patalpint šį 
mano laišką.

Pas mus darbai biskį jau 
pagerėjo, liet iš kitur atvyku
sioms darbas sunku gauti, nes 
vietiniai lietuviai užmanė 
duot bosam po penkinę, tai 
bosai to tik ir žiuri dabar.

Yra musu mieste nemažas w v
skaitlius lietuvių, bet sutiki
mo pas mus nėra. Turim ke
lias draugijas, bet visos silp
nai stovi, išimant šv. Franciš
kaus draugystę. (Toliausio- 
respondentas pranašauja ki
toms draugystėms suirimą ir 
kritikuoja jų viršininkų pri- 
vatišką gyvenimą, bet į laik
raštį to netalpiname. Red.)

L. Valentukas. <

Cambridgeport, Mass.
Pasistengsiu pranešti visuo- 

' menei vėlesniuosius atsitiki- 
• mus. Čia gyvuoja draugys
tė Lietuvos Sūnų, bet lietu
viai ne visi užsiganėdina jaja 
— viena, dėlto, kad tai ne 
švento vardo, o antra, kad pri
guli prie S. L. A. Taigi keli 
susitarė ir sumanė sutveri 
naują draugystę, šventą ir 
neprigulinčią prie S- L. A. 
Na ir sutvėrė į>o vardu šv. 
Jono Krikštytojo. [Nors už
tektų čia ir vienos pašelpinės 
draugystės, nes čionai lietu
vių nėra daugiau, kaip 300.] 

Taigi naujai užgimusi šv. 
Jono Krikštytojo D-stė suma
nė parengti prakalbas ant 14 
d. kovo. Sulaukus tos dienos 
saulei nusileidus žmonės pra
dėjo rinktis. Prisirinko pilna 
svetainė. Apie 7 valandą pa
sirodė ant pagrindų pirmsė- 
dis C. Kavolius. Paaiškinęs 
dėlkotos prakalbos buvo pa
rengtos, perstatė kalbėti M. 
Mazgelį. Sis, sako, išaiškins 
draugystės mierius. Publika 
suplojo rankoms ir štai pasi
rodė kalbėtojas. . O mieliau
sias! Vietoje aiškint draugy
stės mierius, jis nukeliavo į 
Mandžurijos tyrus, kur rusas 
vedė karą su japonais. Pub
lika žiuri ir klausos, ką jis 
čia kalba, nes nieko negali
ma suprasti; praėjo puse va
landos laiko ir da nebaigia. 
Publika pradėjo juoktis ir sa
kyti, kad jau tau užteks, nes 
nei pats nežinai, ką kalbi. Pa
baigė kalbėt, o apie draugys-

(Tąsa ant 3 psl. trečios skylties.)
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A. Antonov.

MUSU PADĖJIMAS.4 4
(Prakalba, laikyta « rugM-jv EMlsui. PitUburgr, Pa.)

(Tąsa).

Kokiuose minuose darbininkai gyve
na? Nagi tankiausiai ten, kur kapitalistai 
vištų neišdrįstų laikyti. Ir da gyvena vie
name, jeigu teip galima pavadinti, kamba- 
rėlyj i>o kelis. Darbini ūkų rūmai (!) dau
giausiai būna tose miesto dalyse, kur fabri
kus, durnai ir dulkes. Mat visgi daugiau 
maisto. Kiekvienas valandos praleidimas 
troškiame, pri kvėpuot anie ore sutrumpina 
žmogaus amžių ir nuolatai silpnina jo or- 
nizmą, darydamas vaisingą dirvą visokioms 
ligoms. Taigi darbininkai dirbtuvėj kvė
pavo nuodais ir namie neapsisaugojo nuo 
jų. Nestebėtina, kad darbininkų vaikai 
retas katras numiršta; pasilikusieji gyvais 
negali užaugti sveikais fiziškai ir protiš
kai, nes nuo pat mažens jų organizmas li
ko užnuodytas, nebuvo kam jų gerai išauk
lėti ir visada pa va lgydyti. Pats žmogaus 
užveisimas reikalauja tūlų liigijenos tiesų, 
kurios darbininkui beveik neprieinamos. 
Męs žinome, kad senovėj, kol žmogus ar
čiau stovėjo prie visos gamtos, dėkavojant 
tuolaikinėms aplinkybėms, daugelis gyven
davo po pusantro ir du šimtu metų. Šią
dien, jeigu kas išgyveno šimtą metų, skai
tosi naujiena ir būna visuose laikraščiuose 
apgarsinta. Ir tas atsitinka tada, kaip me. 
dicina liko dievu, suteikiančiu sveikatą 
net mirštantiems, darančiu žmogaus gyve
nimą ilgesniu! Kad išaiškinti priežastis, 
trumpinančias gyvenimą, reikėtų daug lai
ko, bet daugumoj jos paeina iš kapitalistiš
ko surėdymo. Ilgos darbo valandos, nuo
dingas oras prie darbo ir namie, girtuokly
stė, pasenę ir bakterijų pilni valgiai, pros
titucija, badas, tamsybėj minių užlaiky
mas — yra kapitalizmo pasekmės, o jos tai 
ir trumpina žmogaus amžių. Šiądien męs 
perleidžiame doug ligų be daktaro, tikėda
mos pasitaisyti, kad tiktai nereikėtų išlei
sti dolerį. Ir daugelis ligų lieka chroniš
komis.

Drapanas perkame kuopigiausias, kad 
tik nuogumą pridengti ir nuo vėjo apsisau
goti. Neturime atsakančios šviesos, kad 
negadinant akių galėtumėm ką-nors pasis
kaityti; neužtenka pinigų nusipirkti lite
ratūros arba užsirašyti laikraštį— Darbi
ninkas skaito dideliu sportu, jeigu jam pa
sitaiko nueiti nors į tokį „teatrą”, kur kru
tanti paveikslai rodomi.

Žodžiu sakant, darbininkams pasilie
ka tik purvas nuo buržuaziško stalo. Jei
gu nori nusipirkti geresnį drabužį, tai turi 
nuskriausti save valgiu ir būtu, o jei nori 
geriau pavalgyt, tai pusnuogis vaikščiosi.

O kur tavo pasismaginimai, draugavi
mas su kitais, pasivažinėjimai, ženyba? 
Dėlko tu nelankai tos mokyklos, apie kurią 
vis svajoji, neišsimokini to amato, prie ku
rio esi-palinkęs? Dėlko nelavini savo ta
lento? Ant visko to tu atsakai: ,,nėra pi- 
nigų ir laiko turiu permažai”. Šitas ir pa
rodo, kad tavo dvasiški ir kūniški reikalai, 
— reikalai paeinanti nuo pačio gamtos, — 
negali būti užganėdinti, ačiū karčiam tavo 
padėjimui. Tiktai tas iš proletarų išdrįs 
pasigirti savo padėjimu, kurio jausmai vi
sai atbukę, širdis suakmenėjus, kurs nėra 
matęs žmoniško gyvenimo, kuriam patinka 
purvas ir visokių ponų ant jo sprando jo
dinėjimas, kurs vietoj duonos da gali val
gyti šiaudus ir apsiima lošti beždžionės ro
lę. Kultūriškas žmogus, turintis estetiš
kus jausmus ir dalykų supratimą, negali 
taikyties su šiądieniniu surėdymu!

Tūli darbininkai, skriausdami save val
giu, drabužiu, butu ir kitu kuo, sutaupo 
keletą centų. Ir štai jie jau nenori apie 
socijalizmą ir girdėti; teip-pat daro ir ga- 
vusiejie kur nors šiltas vieteles. Žiūrėk, 
jau jie už kapitalistų partiją agituoja, par
sitraukė kataliogą, kad pasiskyrti viduti
nės prekės automobilių, nes nelaikąs bus 
žiūrėti, kada reikės pirkti. Bet nepaspėjo 
vargšas išsirinkti, kaip laikraštyj praskam
bėjo, jog bankas, kuriame buvo padėti au- 
tomobiliaus pirkėjo pinigai, subankrutyjo. 
Teip ir nuėjo geras vežimas ant šuns uode
gos. .. Pilypas ketino nusipirkti automo
bilių, bet prie darbo liko sužeistas;— daug 
jis išleido ant daktarų, o čia ilgai negalėjo 
dirbti — tuom tarpu ant pragyvenimo rei
kia; norėjo kiek nors nuo darbdavio gauti, 
apskundė, bet išėjo teip, kad savo reikėjo 
prikišti. Trauko pečiais Pilypas, žiūrėda
mas į ištuštėjusius kišenius, ir spjaudosi. 
Svajojo apie automobilių ir Petras ir Povi
las, tik ant nelaimės užgriuvo bedarbė: 
trankėsi po visus miestus, jieškodami dar
bo, praleido beveik visus psnigus, — ma
to, kad badant turės. „Važiuokime, Pet
rai, į krajų,— kviečia Povilas,—kolda ant 
šifkortės turime. Ten nors už berną kas

i-------------------------------------------------------- -------------------------
nusamdys”. Teip ir ištraukė Povilas su 
Petru į „krajų”. Na, o Rautas buvo už vi
sus turtingesnis ir gudresnis, jis užsidėjo 
krautuvę. Išpradzios jam sekėsi gerai ir 
automobilius liko jo savastim. Bet šalę jo 
krautuvės atsidarė kita, tokia-pat, paskui 
trečia, ketvirta ir t. t. Jau pirkėją reikė
davo už skverno vilkti pas save. Kiti krau- 
tuvuinkai paleido pigiau tavorą; turėjo tą 
patį padaryt ir Raulas. Nenorėdami vie
nas kitam pasiduoti, jie teip varžėsi, kad 
savo turto jau reikėjo pridėti. Silpnesnie
ji bankrutyjo. Ir štai tuom laiku atsikrau
stė iš kas-žiu kur turčius, uždėjo keletą di
delių krautuvių, pradėjo pardavinėti geres
nius tavorus už pigesnę prekę. Raulas ir 
kiti baudė nepasiduoti: skolino iš visur pi
nigus, ėmė tavorus į kreditą, bet, galų ga
le skolintojai pareikalavo sugrąžinti pini
gus. o Raulas buvo juos praleidęs, besivar
žydamas su turčium, — prisiėjo sėsti į au
tomobilių ir leistis, kad nors kailį išnešti 
nuo skolintojų. Visi žinojo, kad jis suban
krutyjo, dėlto važiuoti turėjo kuogreičiau- 
siai. Nuo didelio triuimosi vienas ratas 
plyšo, o Raulas, palikęs vežimą, turėjo la
patuoti pėkščias. Teip ir pasiliko darbi
ninkai be automobilių, o kapitalissai važi
nėjas ant jų... ramiai, palikdami jums 
smirdantį durną.

Automobilius pusėtinai brangus daik
tas, bet yra darbininkų, kurie visą amžių 
svajoja apie juodą švarką, vienok ueišten- 
ka pinigų nusipirkti jį.

Jeigu blaivai žiūrėti į darbininkų pa
dėjimą, tai aiškiai pasirodys, kad jie nieko 
neturi. Argi galima pavadinti turtu vie- 
ną-antrą porą čevevykų, vieną-kitą švar
ką, keletą kėdžių ir šeip visokius mažmo
žius? Juk tais daiktais jie negali užsilai- 

Į kyti ir atsiekti savo mierius. Tuom tarpu, 
kaip męs nieko neturime, pereigos aut mus 
užkrautos kuosunkiausios: policija ir ka- 

!riumenė susideda vien iš darbininkų, jeigu 
išmesti iš čia kelis tu žus, kurie vistiek-pat 
nieko neveikia. Taigi „tvarką” šiądien 
palaiko patys darbininkai. Mašinas da
ro, fabrikas ir namus stato, geležinkelius 
tęsia,vagonus ii tiltus daro, gatves ir sodus 
išpuošia, anglis ir rudą iškasa, dirba įvai
riausius tavorus fabrikuose, dirbtuvėse ir 
namie, rubus pasiuva ir išvalo, laukus aria, 
sėja ir maistą visur pristato, gyvulius augi
na, piauna ir valgius gamina — kas? Dar
bininkai.. Kiekvienas patvirtįs, kad be dar
bininkų žmonija negalėtų laikytis. Ir mo
kslą išranda jie, ir mokytojais būna jie, ir 
mokyklas stato jie.

Kitaip yra su kapitalistais. Jie likosi 
visai nereikalingi. Darbininkus į darbą 
priima, prižiūri ir algas jiems išmoka tokie 
pat darbininkai, tik skirtumas tame, kad 
nešioja vardus kasierių, bukchalterių ir t. 
t. ir nors kiek brangesnes algas gauna. Kas 
iš to? Mechanikai, technikai, inžinieriai, 
ir kiti profesijonališki darbininkai teipgi 
ima brangesnes algas, vienok jie yra sam
domi darbininkai, dirbanti už algas, ir ne
žino, kada bus pavaryti iš darbo. Sąrašas 
dirbančių darbininkų, išlaidos ir įplaukos 
vedamos teisingai, nes vienas kitą kontro
liuoja. Atsiranda kartais ilgakojis kasie- 
rius, kurs išžingsniuoja, ir pasigriebia ke
letą tūkstančių, vienok tankiausiai jį su
randa. Pinigai laikomi bankuose, apsau
goja ir suskaito juos darbininkai. O ka
pitalistai kas-žin-kur kortomis lošia arba 
paleistuvauja. Tiktai kada prireikė pini
gų, parašė į banką arba išdavė teip vadi
namą čekį, už kurį galima gauti iš bankos 
reikalingą sumą. Taigi kapitalistai gali 
net nenešioti su savim pinigų, užteuka pa
rašyti, kad tokiam tai žmogų turite išduoti 
tiek ir tiek pinigų ir atliktas dalykas. Ka
pitalistas gali būti tinginys, beprotis, gali 
sirgti ir numirti, jo pelnas nuo to nesusi- 
mažįs

Tiek rudos kasėjai, tiek aukso jieško- 
tojai, tiek pinigų dirbėjai, tiek jų skaityto
jai,tiek kitoki darbininkai vargsta, skursta, 
badą kenčia ir visokias nelaimes. Apsiri
kai kur nors, savo pridėsi; atsikraustė ko
kia nors priežastis, darbo netenki. Verkia 
ir skundžiasi visi darbininkai, tartum pa- 
saulėj laimingo žmogaus neliko. Kapita
listai sotus, apsirengę, visko jiems įvalias. 
bet ir tai ašaras šluosto, — mat darbininin- 
kai pradeda buntavotis, bombas mėto, o 
kas aršiausiai juos ėda, tai tas, kad neatsi
rastų didesnis turčius, kurs gali priversti 
subankrutyti, kad neįvestų kita fabriką 
pas save naujasnes mašinas, kad kasierius 
neišbėgtų.

Jus, draugai,girdėjote, kad socijalistai 
paliuosuos ne tiktai proletarijatą, bet ir vi
są žmoniją,— reiškia, kad ir kapitalistai 
liks laimingesni.

(Toliaus bus.)
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KORESPONDENCIJOS. mo tarp lietuvių nėra; vieni 
* n kitiems pavydi ir kenkia,kaip

Į1 ąsa nuo antro pusi.] tiR gali
tę nė šnipšt. Toliaus maža 
mergaitė deklemavo eiles. Po 
to kalbėjo J. Laurinaitis, nu
peikdamas tuos, kurie eina 
pirkti pas žydelius, o neina 
pas savo tautiečius. Tas jau 
aiškino ir draugystės mie
rius.

Trečias kalbėtojas buvo 
Grikštas iš Brightono. ' 
nupeikė kaip prakalbų ren
gėjus, teip lyginai ir kalbėto- 
tojus. Pastariejie pradėjo 
protestuoti. Grikštas pabai
gęs savo kalbą drožė tiesiog 
per duris, 
antru kartu J. Laurinaitis 
apie mokyklą (mat čia yra lie
tuvių vakarinė mokykla ang
liškos kalbos). Aut galo kal
bėjo jaunas vaikinas, Juozas 
Kazlauskis, apie tą pačią mo
kyklą, pats nieko nežinoda
mas apie ją.

Pagal mano nuomonę, visa 
kaltė priguli prakalbų ren
gėjams, dėlto kad nepasirū
pino geresnių kalbėtojų, ku
rie galėtų žmonėms šį-tą pasa
kyti geresnio.

Motinos Vaikas.

Glispel, III.
Lietuvių šitam miestelyj 

yra tik 5 šeimynos, iš jų yra 
ir gerų tautiečių, kurie skai
to visus pirmeiviškus laikraš
čius. Draugysčių, teisybė,čia 
nėra, nes visi priguli prie j 
Benld’o, III. draugysčių. 28 ! 
d. vasario susirinko pas drau
gą Krakaucką keli lietuviai. 
P. Naikelis užmanė, kad pa
auk uot aut išleidimo V. Ku- 
diakos raštų, ir visi ant to 
pristojo ir suaukavo $1.37; 
atėmus persiuntimo kaštus 7 
c. tai lieka ši.30. A ūkavo šios 
ypatos: J. Kundrotą 25 c., i

Kur dėti perskaityta laik
raštį?

Labai daug yra tokių lietu
vių, kurie perskaitę laikraštį 
numeta. Argi nebūtų jau 
geresnės vietos jam, kaip tik

j numesti?. Jeigu ištenkant pi- 
Tas užsisakyti laikraštį, tai 

galim ištekt kas sąvaite po 2c. 
(„Keleivis” eina už lc. Red.) 
ant stampos ir leisti į Lietu- 

. ’. vą savo draugams, kurie ne- 
. turi ištekliaus užsisakyti sau 

m T* 6 laikraštį. O tokių atsiranda
daug. Kiekvienas Lietuvoj 
geidžia paskaityt Amerikos 
laikraštį, ir gavęs jį, ištars 
širdingą ačių. Dabar laikraš
čiams liuesas rubežius į Lie
tuvą, taigi ir nemėtykim jų, 
bet duokim sunaudot savo 
draugams. A.\Garbukas.

Redakcijos atsakymai

1

paduoti jam savo senąjį ir 
naująjį adresą, o tada pačtas 
pats permaino.

Todėl meldžiame 
vio” skaitytojų, kad 
nant adresą, būtinai
tumet senąjį ir naująjį adre
są. Administracija.

„Kelei- 
periuai- 
prisiųs-

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų gerbiamų

jų “Keleivio” skaitytojų, ku
rių prenumerata pasibaigė šia
me bertaiuyje ir gavote para 
ginimo korteles, atnaujinti, 
kitaip busime priversti laik
raštį sulaikyti.

Keleivio” Administracija.

Atsišaukimas.

I

Juozukui iš Bayonne, N. J. 
Tamista pasislėpęs po pseu
donimo skraiste nori kitas 
ypatas iškoliot. Ne, tokiems 
raštams mus laikraštyje vie
tos nėra. Męs neužtariam nė 
vieno: kunigas, socijalistas, 
milijonieris, elgeta — mums 
visi lygus!

J. NEVERAUCKUI iŠ WOTCeS- 

ter. —Tamista užsipuoli ant 
moterų, bet negeresni ir vy
rai. Tą jau visi žino, kad lie
tuviai tamsus žmonės, bet pa
peikimais tamista neišmoky
si. O jeigu moterįs perbran- 
giai alų parduoda, tai tamista 
gali nepirkti, 
cija netilps.

m. šalmai. —
P. Naikelis 25 c., Podolskis 37 grąžiname,
c., J. Guzeviče 15 c 
šiene 10 c., O. Bertulienė 5c. 
V. Žukauckas 5 c„ S. Kra- 
kauckienė 5 c., 
5 c.
redaktoriau, pinigus siunčiu Kų banda; negalim dėl to. 
jums ir prašau perduot T.M. kad Amerikos biznieriai-ka- 
D. iždininkui Povilaikai.

I. I. Guzevičia.
Gavome §1.30, kuriuos per

duosime T. M. D. iždininkui kti pramonei ir bizniui. Ačiū 
tokiems įstatymams, negali
ma kenkti nė apgavikams,nes 
kitaip reikia tankiai atsaky 
ti prieš teismą. Jei tamista 
esi apgautas, tai galit tik tei
smo keliu j ieškot sau atlygi
nimo.

f. k. iš Roxbury Crossing.- 
Šeimyniškais reikalais laik
raštis neužsiima. Netilps.

Vladui damaševičiui.—Min
tys labai sveikos, bet kaipo 
eilei, stoka ritmo — į spaudą 
netinka, 
dvasioj, 
ties.

JUOZUI 

respondencija apie muštynes 
netilps, nes labai neaiškiai

Koresponden-

Koresponden- 
nes perilga, 

I Keido- tikėtų pusę laikraščio užim- 
■ ti, o įtalpa gana skysta.

a. s. k. iš Cornell, Mieli, — 
M. Bartulis Męs negalime viešai garsinti, 

Guodotinas „Keleivio” į kad ta „kompanija” apgavi-

pitalistai valdo visą šitą šalį 
ir jie sutaisė tokius įstatus, 
kad niekas neturi tiesos ken-

Red.

Steger, III.
Apie mųsų miestelį mažai 

kas ir težino iš tolimesnių lie
tuvių, rodos kad čia nė vieno 
lietuvio nebūtų, kuomet jų 
yra apie 30 šeimynų ir trigu
bai pavienių ir, nors silpnai, 
bet gyvuoja 2 draugysti. Žmo
nės pas mus labai bijosi laik
raščių. Atsirado net tokių 
drąsuolių, kurie pasiryžo ko
voti su skaitančiais laikraš
čius. Visų pirmiausiai už
draudė korespondencijas ra
šyti. Jurgis Valinskis kaip 
ant keršto, pūkšt! ir parašė 
apie tai į laikraštį. Ogi L. 
Aleksas tuojauskoresponden- ^statytas dalykas.

barabošiui. Vertimą „Krik
ščioniški socijalistai ir jų sto- 

i” gavome — ačiū. Tik gei- 
' stina būtų, kad ir autoriaus 
vardąs būtų paduotas.

i

tą į teismą, ir tąsėsi kelias 
dienas bereikalo.

Tai tokios naujienos pas 
mus. |

Turiu da pranešti „Kelei-i 
vio” skaitytojams,kad niekas 
čionai nevažiuotų darbo jieš- 
koti. nes darbas čia reikia 
pirkti. Bet ir nusipirkęs ne
ilgai tedirbsi, nes arba pava
rys, arba teip tave vaišins, 
kad pats turi pamesti. Teisy
bės gi čia niekur nerasi, nes 
tie patys kapitalistai fabri- 
Kantai, tie patys advokatai ir 
tie patys slidžios.

J. Dailydš

Bayonne City, N. J.
Darbai eina gerai ir uždar

biai vidutiniški, tačiaus iš ki
tur pribuvusiems darbas gau
ti sunku.

Lietuvių yra pusėtinas bū
relis. Gyvuoja dvi pašalpos 
draugysti, socijalistų kuopa, 
susivienyjimo kuopa ir šv. 
Mikolo parapija. Bet sutiki-

Tačiaus ne pulkit 
bet bandykit lavin-

NEVERAUCKUI.---- Ko

Į 
šitą daktarą kreipias su ligo 
uiais ligonbučiai (Hospitals) 
ir kiti daktarai. Neseniai ati
darėm naują braneh ofisą 

[390 Main st„ Worcester, 
Mass.. ruimai 331-332-335.

Y

Šitas daktaras turi pripir- 
kęs iš Amerikos ir Europos 
didžiausių mašinų gydymui 
ligų, didžiausia visam pasau
lyj X-Rai mašina dėl peržiū
rėjimo 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- Ačiū to
kiai daugybei elektriškų ir 
maguetiškų mašinų, jis gali 
duot (20) įvairios rųšies elik- 
triškų gydymo būdų. Jis gy- 
do vyrų ir moterų ligas, reu
matizmą, neuralgiją, sciatiką 
(nerviškos ligos), odos ligas 
ir vėžliges. Gydo naujausio
mis mašinomis ir naujomis 
gyduolėmis. Jis išgydo, ko ki
ti daktarai prisilakydami se
no budo išgydyt negal. Jis 
išgydo be skausmų ir operaci
ją

Su savo nauju „saulės žibin
tuvu,, jis išgydo užsiseneju- 
sias žaizdas, votis ir moterų 
ligas. Jis gydo ačiū stebuk
lingoms mašinoms, įvairioms 
medikalškoms maudiklems ir 
kitoms prietaisoms, ko kitiems 
daktarams stoka.
Daktarai, turinti sunkius 

ligonius, kurių jie negali 
išgydyti, kviečiami kreip
ties pas tą didį daktarą, o 
jis išaiškins kokia liga ir 
kaip ją reikia gydyt.

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

Mųsų Inhalatorium mašina 
Itai tokia prietaisa, kad per 
visokias gyduoles ir aliejus 
persunkia garą, o ligonis sėdi 
tam tikram kabinete ir kvė
puoja oru, pilnu gyduolių 

;garo, kuri sutraukia į savo 
plaučius. Ačiū tai prietaisai 
daktaras lengvai išgydo pra
džią džiovos. Šitas gydymo 
būdas užtvirtintas didžiausių 
profesorių pasaulyj, jis gydo 
teipgi slogą nosies, gerklės ir 
plaučių ligas. Moterų ligose 
jis gydo vėžliges ir sutinimus 
be skasmo ir operacijos. Ši
tas gydymas išgelbėjo šimtus 
moterų nuo peilio baisybės. 
Jeigu tu sergi kokia užsisenė- 
jusia nerviška liga, ^tau tik 
reikia apsilankyt pas ‘ šitą di
delį daktarą. Atsikratik nuo 
tos ligos. Ateik ir buk išgy-

Kiekvienas žino, kad prie
žasčių mus kultūriško nupuo
limo—yra tamsumas. Pakėli
mas apšvietimo, pakėlimai 
mųsų tautos priklauso nuo 
kiekvieno lietuvio ir lietuvės. 
Stverkimės tad už darbo visi, 
ir bendromis pajiegomis va
rykim jį pirmyn. Tas darbas 
nesunkus; kiekvienas darbi
ninkas turi tik neusmiršti, 
kad jo pareiga yra platinti 
apšvietimą tarp savo draugų, 
platini’ laikraščius ir knygas. 
Męs irgi nepasiliksim šiame 
klausime sudėję rankas, bet 
dirbsime, kaip ir ligšiol dir
bome,kiek mums pajiegos pa
velys. Dirbome, vargome, bet 
persitikrinome, kad pavienių 
asmenų darbas ant teip aplei
stos dirvos, kaip mus visuo
menė, yra labai sunkus. 'To
dėl nutarėme atsišaukti į jū
sų širdis, gerbiamieji skaity
tojai, kad jus mums tą dar
bą palengvintumet, platinda
mi literatūrą. Tik tuomet 
darbas tas turės didelį pasise
kimą, kada jus, broliai ir se
seris, ji paremsite. Kievienam 
skaitytojui, kuris tik prikal
bins naują skaitytoją ir už
rašys ant metų jam „Kelei
vį”,męs nutarėm duoti už 50c 
knygų, žemiaus paminėtų. 
Tokiu budu platinsis tarp 
žmonių laikračiai ir knygos.

Prie darbo visi, kam tik 
miela apšvieta, kam rupi sa
vo ir vaikų ateitis— prie dar
bo kiekvienas.

Siunčiant naują skaitytoją, 
pažymekit, kokias knygas iš- 

Isireukat. Adresą dėkit šitokį: 
“KELEIVIS”,

So. Boston, Mass.
Dievo žmogus. Naudingas ir labai uži

manti papasakojimas................ 20c.
Žodis tikinčiojo. Žvilgis į pasaulį iš filo 

zofiško matymo.......................... 10 c.
Linksmas apreiškimas arba kaimiečiu ir 

caro šeimynos išpažintis............5c. |
Pėdoms Kristaus................................ 35c.
Raginis ir kitos gražios pasakos.... 25c. dytas pirma, UegU liga išplėš 
Po keturiasdešimts metų.........  ..25 c• t^u gyvastį ir laimę.
Auštant. Apysaka t. t. jež'o...... 25 c. I as daktaras kiekvieną li-
Amžiaus galas Ponsko Pyloto.......... 10 c. goili apžiūri pats
Botanika arba Duslius auguminis...75 c. 
Kaip padaryti monus............................. 50 c.
Pričkus Engels.........................................15 c.
K. Marks........................................... 12 c.
Apie arklius Auginimas ir gydymas 10c.
Karves ir nauda iš ju....................  10 c. gOS.
Naujausios ir visokios dainos........... 50c. |
Revoliucijos giesmes su natomis, šutai ' 
sytos ant dviejų.trijų, keturių balsų 35c. ! 
Ne tu kalčiausis .......................

I Lietuvos lenkų kantičkos........
I Girtuoklių Gadzinkos...............

Teipgi gražiausių popieru gromatoms 
rašyti, kurių tuziną su prisiuntimu skai- 

I tome 25.

.s

Cydomos ligos.
Sloga, asthnia,džiova,nosi

nes, gerklinės ir krūtinių li-

Kurtumas ir kitos ausų li
gas.

įsos skilvio ir kepenų
.. .10c. ligos.
.......10 c.

Pasarga.
Tankiai atsikartoja, kad pra

šant permainyt adresą nepa
duoda senojo adreso. Gerbia- 
miejie! Męs negalime permai
nyt adreso, jeigu męs neturi- 

■ me seno ir naujo adreso, dėl
to kad pas mus knygose pa
siliktų to paties žmogaus du 
adresai; todėl, norintiejie per
mainyt adresą, būtinai turi 
priduot savo senąjį ir naują
jį adresą. Tą gana lengvai 
padaryti. Ant atviro laiške- 
kelio parašyt pirmiau senąjį 
o paskui naująjį adresą. Ga
lima tą padaryt ir pačtoje. 
Paprašyt užvaizdo, kad per- 

i mainytų laikraščio adresą ir

Apgarsinimas.
Svarbus praneši- 
mas sergantiems!

Greitas gydymas. 
Pigios prekes, 

Ir be operacija.
Nuostabus gydymai didžio

jo Amerikos specijalisto,
Prof. George H. 

Payne iš llarvard uni
versiteto.

Pereituose metuose šitas di
delis daktaras išgydė daug 
tūkstančių žmonių, ir dabar 
pacijentai atkeliauja iš visų 
Amerikos kraštų gydyties pas 
tą didijį speesjalistą. Jis pa
didino savo ofisą Back Bay, 
585 Boylston st., kuris bus 
atdaras kasdiena nuo 9 vai. 

į ryto iki 8 vai. vakaro. Pas

Inkstų ligos ir saldligės.
Heinorrhoidai gydomi be 

operacijos.
Nerviškos ligos (tik ne 

proto sumišimas).
Puolimo ligos(epilepsija)
Reumatizmas ir Neural

gija.

i

I

Vežliges ir votis gydomos 
be peilio.

Sugedimas kraujo ir iš
bėrimai.

Visos moterų privatiškos 
ligos gydomos be operacijų ir 
skausmo.

Apžiūrėjimas ir patarimas 
ti v i
Prf. Dr. GEORGE H.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

ria m kreiptis pas d-rą Payne. 
Tas neyra Boston Clinic arba 
kokia ten 
ja; bet 
Payne iš 
teto.

daktarų kompani- 
garsus profesorius 
Harvardo universi
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KELEIVIS

Vietines Žinios.
Bostone pastaruoju laiku 

prasidėjo nepaprastas judėji 
mas tarp moterį}, kurios rei
kalauja sau lygių teisių su 
vyrais politikoj. Judėjimas 
tilt rauda daug pasekėjų ir 
smarkiai auga.

Daugiausiai darbuojasi or
ganizavime moterų darbiuin- 
kių Miss. O’Reiley.

Susirinkimai, prakalbs ir 
skaitymai, kuriuose dalyvau
ja ir vyrai, atsibūva kas sa
vaitę, ir kovojančių moterų 
eilės eina vis stipryn.

* *#
Bostone šiomis dienomis 

pakilo didelis triukšmas dė
lei užkrėstos džiova mėsos. 
Pastaruoju laiku išėjo aik
štėn, kad jautena parduoda
ma sergančių gyvulių ir iš to 
žmonės gauna džiovą. D-ras 
Durgin, pirmininkas ..svei
katos komisijos" nurodė, kad 
pereituose metuose Briglito- 
n’e papiauta suviršum 690 
galvijų užkrėstų džiova. Vai 
džia apie tai nesirūpino iki 
šiol. Bet dabar, kada laikraš
čiai pradėjo apie tai daug kal
bėti, užsiėmė jau ir valdžia. 
Alderinanų komisija išdavė 
prisakymą, kad Bostono ap
skričio užstovas tuojau pra
dėtų p>ersekioti visas yi»atas. 
firmas ir korjx.>racijas už par 
davinėjimą arba pristatymą 
užkrėstos mėsos, kaiį>o nuo
dingo maisto.

* %*
Ateinančioj nedėlioj 28 ko

vo D-ras F. Matulaitis turės 
paskaitą apie sveikatos užlai
kymą, ant salės 106 Broad- 
way Ext,, 4 vai. po pietų.

I

Paj ieškojimai
Pajieškau savo tikros se

sers Onos Balkauskaitės, Kau
no red., Raseinių pav.. Gau
res parapijos, Gauraičių kai
mo, apie 7 metai kaip Ameri
koj; turiu svarbų reikalą dėl 
tavęs pranešti. Meldžiu atsi
šaukti ant šito adreso:

Juozapas Balkauskis.
2 Wheller st., Scranton, Pa.

Pajieškau savo vyro Stanis
lovo Vitkevičio. Kauno gub.. 
Kauno pav.. Jasvainių mie
stelio. 7 metai kaip išvažiavo 
į Amerik^ir per visą tą laiką 
negaun*u n\(o jojo jokios ži
nios. Todėl &š jo žmona, nua 
loniai meldžiu jo paties arba 
kas apie jį žino man pranešti 
už ką duosiu gerą atlyginimą 
Mano adresas toks:

Uršulė Vaitkevicz 
212 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.

Pajieškau savo draugų Ju
lijono ir Leono Bacanskų. pa
eina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Ligumų parap.. dveji 
metai kaip Amerikoje, pir
miau gyveno Baltimore’j da
bar nežinau kur yra. Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu labai 
svarbų reikalą. Adresas toks: 

T. F. Lideiko,
R. F. D. No 4 Box 74

PRAKALBOS!
Keistučio Draugystė ren

gia prakalbas kurios atsibus 
28 kovo, 2 vai. įm> piet po 
No. 29 30 Stillruau st., B įs
toti. Mass. Bus geri kalbėto
jai ir laike prakalbų kas uo
rės, bus galima prie draugys
tės prisirašyti. Todėl mel
džiame susirinkti kuoskaitliu- 
uia usiai. K< >M IT ETAS.

Nt. Louis Lietuvių atydai 
Prakalbos ir prelekeijos!
Pranešam draugams ir drau

gėms, kaip St. Louis teip ir 
aplinkiuiams, kati męs lietu
vių būrelis sumanėme paren
gti viešą susirinkimą su pra
kalboms. skaitymais i»- de- 
klemacijonis. Kalbės kalbė
tojai iš kitu miestu apie tau
tiškus ir darbininkiškus rei
kalus, teijigi bus moksliški 
skaitymai apie išsivystymą 
žm< gaus [evoliuciją žmoni
jos . Nuoširdžiai užprašome 
visus lietuvius ir lietuvaites 
atsilankvt. nes išgirsit daug 
įdomiu dalykų. Įžanga vi
siems dykai. Susirinkimas at
sibus Nedėlioj (Mareli) Kovo 
28 d. 19o9, 2 vai. po pietų, 
svetainėj Harugari Hali, piet 
rytinis kampas N. 10 tli ir 
Carr gatvių, St. Louis. Mo.

Reng. KOMITETAS.

Apgarsinimai.
Pranešu visiems gerbia- 

miemsiems išlaimėjimo sana 
rianis. kad išlaimėjimas tų 
tų trijų daiktu, kurie buvo 
garsinti po no 167 Ames st.. 
Montello. Mass.. atsibuvo S 
kovo (Mareli) 1909 m. Tik 200 
tikietų pardaviau, o tris daik- 
sai išėjo ant išlaimėjimo. No. 
142 Toane Miškinaitė, 14 In- 
terviile st., Montello, laimė
jo drukuojamą mašiną; no. 
165 W . \Verveczka, Montello. 
laimėjo electric-lampą: no 
1$9 Uršulė Dusevičienė box 5 
Stougliton, Mass , laimėjo 
siutą

LIETUVISZKA BIBLIJA
Arba visas šventas raštas SENO ir NAU
JO TESTAMENTO lietuviškomis lite 
romis. puslipių 1127. apdaryta, su pri- 
siuntimu S3.00. Pinigus siųskite per 
"Money Orderi’ ant šio adreso:

P. MIKoI.AINIS
Rox 02. NEW Y< >RK.

Lenki} draugija „Ošwiata 
Ludu’’ rengia ant 29 kovo te
atrą Bus perstatyta ,,Dzie- 
siąty Pauiljon” (dešimtas Pa- 
wiljon). dramatiškas paveik
slėlis iš Varšavos kalėjimo ir 
Pokonani Zvvycięžcaini’' (ap- 
veiktiejie pergalėtojais), pa
veikslėlis iš anglekasių gyve
nimo. Atsibus Dalilgren Hal- 
l’ej. ant kampo E ir Silver 
gatvių, So. Bostone. Prasidės 
7:30 vakare. Įžanga — 25c.

BALIUS!
Lietuvos Sūnų Draugystė

TU TURI Skaityti 
ktiv.-i “Kaip Padaryti Monua**. jei nori širvi
ui ir lengvai uždirbti daug pinigu. Knygoje 
aprašyti geriausi ruonai. kuriuos gali kiek
vienas tuojaus padaryti. Nusipirk kuycį už 
50c. Kiautus siųsk M Orderiu ar markėms.

J. ILCAUDAS. 3312 Sc. Hibted st., CHICAGO.

Tabako ir Papirosu.
Pranešu visiems kati,- tik vartoja la- 

baka. kad aš atidariau naują Tabako 
krautuvę, kurioje galite gauti vi-ok o 
Maskoliško ir Turkiško tabako. \ įsokios 

! |K>pieros ir iiųiortuotų iš Maskolijos giizu

I. FOX
310 Harison avė., BOSTON.

G E R I A T SI A S

z.

Mano dirbtuvė yra Įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados Įrankiai. Atlie
ku dalbą ari išrišk-i. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 
li-kotn parvom. iš mažą padidinėjn irti 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis 

453 Broadway So. Boston, Mass

i

I

Rusiška- Lenkiška • Lietuviška

_A

Bronszteino
349 Harrison avė

Boston. Mass.

Ar esi senu, jauuu arba pusaum* 
žeuiu. Mas galem ižgytlidi jus.

Musu specjališkumu yra gydimas pri- 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
ty rinėjimas suviiš zu mintu

Ta saka muksią mialicinos ira musu 
amžių tyrideiunas.

Lygas. kau >s apiujemam ižgvditi, gy
dom galutinai ir uz žemą apmokėjimą.

Jaunikaitiai, katri kiencia sava jaunu 
dienu klajdos. tu.is sugią. luome galutinai 
sveikata.

V irauis po 40 mintu amiž.io. katri junčia 
vyriškumą suniekinima. mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujoužnuodyjinia. Vai icocele, inkštu 
(kidney ir pusk-s ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas. Hetnor- 
rhoidas (pitesT, l'icers. pasididinima gė
lė- (enlargtd gl.mds). ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

4rT'\fTVV' jog mas rašom sava vvsietn paejentoms ing vou kalboi ir užlai- 
A 1 -’IIA ik, Kome didžiausioj slaptybėje.

Mas sutaisom vysus vaistus įlel ui tisu livir .-inii: "> j. m- iug vysa posv ietie. 
Rašvk pas tnus šendiena apsakidatnas k - jums -kai:.: la ir reidalauk prisiun- 

tima musu naujausios kuigas, katrą siutitiem tlyk c kozuain katras padous sava 
adresa. ................ ...

Tou knigoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp nouniai mokslą dėl sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vvsu vyrišku ligų. Ktiiga ta apsaka vysokies lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noumusie. Rašy k pas:
DR. JOSEPH LISTER CO..

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

(Aprafik liga) 
............................. Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu ktiigutie. katra moka kajp 
gyditisie noumosie.

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

ia

Adresas.—P. O Statas

Nauja daktariška knyga 
DAKTARAS KIŠEMUJE

Su paveikslais ir daugybe receptų nuo 
visokių ligų, su gražiu apdaru parsiduo
da po 1 dolerį. Šitą knygą gali gauti do
vanai užsirašydamas sau arba savo drau
gui ‘•Keleivį" ant vienų melų. Jeigu 
daugiau nori žinoti apie knygą prašyk 
katalogo. Siųsdamas pinigus dėk tokį 
adresa.

Si. PALTANAVIČIA
15 Millbury St., Worcester, Mass.

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit 
d uolių nuo visokiu ligų, 
teisingiausi u s patalinius 
na i

Nustok: Žilink' Klausyk!

!
1 >idžiausiąs iiupigmiuias So. Bos

tone

Moteriškos skrybėlės. jakutės. kei- 
S [ai ir vystės. Pilna eilė naujausios

mados krikštui paredų. Teipgi pa- 
iedeme už. pigiau ir visus kitus ta
voms, Laiptai kujierus. valizas ir 
i. t. Ateikite ir |>ersitikrinsite.

I. SACOWITZ,
128 Broadway (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau 

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Hirbanie 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujusdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapana, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z. 1
222 Broadvvay

Z. Budreckis
Kl'BKEI KIS.

So. Boston.

Dr. F. S. O’HARA
Kampas 6 tos ir Uashington gatvių 

SPRINGEIELD. - - 11.1.:
Su y patinga atyda gydo vy riškas lig: 
reumatizmą. odos ligas ir chirurgiszkus 
dalykus. OFISO VALANECS:
Nuo 10 isz ryto, nuo 2—4 po vietų ir 

nuo 7—8 vakare.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kati siuvu moteriškas dreses, 
kotus, j a kūtes irt. t.: prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA B ARO NA1ČIUTE 
105 Broadvvay, So. Boston.

, o ti-o Teleph 277-1 Chelsoa.
Gyvenimo Telej.li. i:i37-Y Cambridge.

S. F. Polakie wicz
Grabinius ir Balsamuotojas

Atlieka Aisuki dariu prie palaidojimų 
kuog.-riausiai už nebrangia prekę, teipgi 

‘ parsamdo karietas ant veseilių ir krik
štynų

CHELSEA office: 70 Broadway
Atidary tas nuo 8 iki 9

I Gy v. vien.: 1*3 Bridge st . Cambridge

P. KAUNIETIS ir H. STANKUS Go
RUBSIUVIAI

Siuvam visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam plėtmas ir išprosi- 
nauie. Darbą atliekame visa
dos ant pažadėto laiko k ne
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

245 W. 4-th. st., So. Boston, Mass.

t

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

Visokias ligas gy 
uau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
siok pas mane 1 
trepais j viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 0 ik;
S vakare. Telephone 1967- -3 Rictmonc

gauti geriausiu gy 
teipgi ir 
Nes čio- 

dirba lietuviškas klarka

Williain E. Bruzda.
John J. Lowery & Co.

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

Telki-iionk. 21027 So, Boston. Mas

S?

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikiausius ęėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam j namus.

Telephone 762 So. Boston.

DR. F. MATULAITIS

495 Broadvvay, So. Boston’e-
Valandos:

5uo $-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare 
Nedalioms iki 3 vai po pietą

Telephone Back B y 2250

Dr. Lewandowski
I
I
I

Vienintelis leiikiškai-lietuviškas dak
taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj.

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

6val. *• 8 vai. vakare.

419 Boylstoil st. ruimas432 

R O S T O N, - - MASS.

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

M. Galįvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigaru.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Sl’ECIAl.IŠKl MAS.

3<>6 Secoud So. Boston, Mass

Coastville, Pa.

Pajieškau brolio Andrie
jaus Tarei les7 Vilniaus gub., 
Trakų pav., Valkinikų vai.. 
Kuklių kaimo; 18 metų kaip 
Amerikoj, 7 metai atgal gy
veno 2039 Gladson st., Alle- 
gheny City, Pa. Jis pats ar 
kas kitas apie ji žinantis mel
džiu duoti žinia ant adreso:* 

John Tareile, 
65 Davidson st., Lowell,Mass.

Pajieškau dėdes Motiejaus 
Strimaičio, paeina iš Suvalkų 
gub., Vladislavovo pavieto, 
Lesnistvos vai., Sintautų par. 
Vo vešių kaimo. Turiu svar
bų reikalą, jis pats ar kiti 
kurie apie jį žino teikitės pra 
nešti man šiuo adresu:

Antanas Šaukimas 
360 Lisbon st,, Lewiston, Me. j

C'ambridge'iuje rengia balių 
ant Balandžio 19. Balius atsi
bus 2 vai. po piet, po num. 75 
Coneord st., C’oncord Hall’ej, 
Bostone. L S. J), kviečia vi
sus vietinius ir aplinkinius 
lietuvius ir lietuvaites, idant 
visiems drauge po ilgos gavę 
nes pasilinksminti.
[si] komitetas.

Namas ant pa rd avino.
Namas ant 3 gyvenimų, 10 

kambariu, parengtas dėl 31 
šeimynų, raudos atneša 24 do
lerius Į mėnesį, geram stovy
je. prieto didelis kiemas, sau
sas skiepas, — namas kaip 
tik darbininkui. Ateik pažiū
rėti bile kada, ar darbo ar 
šventą dieną tarp 2 ir 4 vai. 
po piet.
179 Bowen st.,
[ui 1 So. Boston, Mass. 1

I
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TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN 1 

Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone.

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užiaikom teipgi visokias skry 
bėles. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus parduodam 
už. piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.

233 Brordway, No. Boston.

VAISTAS IS DILGELIŲ!
Išėjo 2-ras numeris šių me

tų Dilgelių. (Dilgėlės jau 4- 
tus metus kasmėnesis sykį 
dilgina visus kas to užsipel
no. Kaštuoja metams $1.00, Į 

pusei metų 50c.) Siame num. 
yra visokių dilginančių apra
šymų ir 5 diktoki paveikslai:! 
1) Vaistas iš Dilgelių, 2) Įsta
tymų apginėjų ir mindžioto
ji} sąjungą, 3) Teismo nagno-l 
se, 4) Filozofas Ijaisvamastis 
ir Naminė Angis ir 5) Išriši-i 
mas. Numeris kaštuoja 10c. 
— prisiųsk pinigais arba 
viencentemis markėmis, tai 
gausi tą num. ir vieną senes
niųjų dovanai. Rašyk tuoj, 
nes už poros sąvaičių išeis ii 1 
N 3 Adrisas:

„DILGELES’’
1815 E. Moyamensing avė. 

Philadelphia, Pa.

Fr. A. Auksztikalnis (Hill)
Siuvu.vv riškus ir moteriškus rnbus pa

gal visokias madas. Galite atsikreipt ir 
per laišką. Puodu kirpimo lekcijas.

2275 Massachusetts Avenue
Nortli ( AMBRIDGE, Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Atrterikoniški. 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 j>er eipresą gyduoles prsiusint

naujas išradimas 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmones užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisiugiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą. Pui kus, lžidervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugybę padėkų.

J. M BRU5DZA CO.. 
Broaihvav X S. S st.. Broolykn.N Y.

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Muilinus Medical 

(įdiegė Balti inore M. 1).
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą 
■gos parūpina gvdoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay 
264 E st., kampas Boven st.

So. Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

Ii-

ir

ne 
vietų

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. (S'isto au
kso 14 K. Šliųblnių žiedų, dziegorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
ino masynukių, alinimų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių. adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kailiui,gražių popierų dėl rašimo grumatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už *1,IMI, 1060 už Į8.00. Lietuviška biblija tfrba šventas raštas 
senoir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, prekė su prisiuntimu Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo

kimo, atgaivinimo^kraujoį sntaisimo nervu ir daugybę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dekavoja už ižgydyma. 14 K.

- puauk-iiotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $l.(>0. Prisiųs- 
Z. kitę savu 'ikrų adresų ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka

talogų dysai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.
Stūmikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta

vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K. WII.KEWICH, 112 Graud St, Brooklyn, N. Y.

Dr. N. ANDRZEJEVVSKI
Vienatinis lenkiškas Dentista

HoTEI. CLLYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

Berkelev st . BOSTON, Mass.
795 Cambridge st.. E. Cambridge, Mass 

Ofiso valandos:
Nno 8 iki 10 iš iyo ir nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedelū mis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 
—4 iki 7 vakare.

J. E. NOLAN
naujausios mados

3^, Graborius ir balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už. nebrangią prekę.

386 Broadway, So. BOSTON
Gyvenimo vieta 6-15 Broadway.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozovvski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadtfay ir 259 1). St...

Son t h Boston, Mass.

I
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Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) litarouis

BIBLIJA
o

t. y. visas šventas raštas SENO ir NAUJO Įstatymo. 

Didelė, 1127 puslapių knyga. Apdaryta keleriopais apda
rais, todėl prekės jų nevinokios, yra pigesnės ir brangesnės. 

Galima gauti su prisiuntimu į namus už $3.00, $5.00-ir$7.00

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

Norintiejie išsirašyt tą knygą, prisiųskite pinigus per 
“MONEY ORDER” ant mųsų adreso:

“3C jE Tj ŪE I ’V I S”
8 Broadvvay So. BOSTON, Mass

GERIASI! PROGA VISADOS TEIKIAMA LIETUVIAMS 
AMERIKOJE. 14 k. Grynu auksu pavilktas lakr. 

gražiai graviruotais viršais (vyriš
kas ar moteriškas), su dviem ant
vožais, koteliu užsukamas ir už
statomas. aukštos kliasos Ameri
kos mašinerija, ant visu akmeni! 
ir gvarantuotas ant 15 metų.

14 k. gryno aukso pavilktas re 
težėlis. gvarantuotas am 15 metų.

14 k. gryno aukso pavilktas žie
das. su tavo vardo pirmutinėmis 
litaromis. gvarantuotas ant 3 metu 
Kaštuoja tie visi daiktai sykiu 
$18.25. Ant laikrodėlio išgravi
ruota: Atmintis isz Amerikos.

ATSIŲSK MUMS $4.74 
UŽ VISKą

Jeigu daiktai nebus tokie pat kaip 
aprašyta, atsiųsk juos mums at
gal, o mes sugražinsime tau pini
gus. Teip žemas prekes mes duo
dame tik ant pirmo orderio, dėl 
getesnio susipažinimo su jumis.

Atsiųsk mums 24c. iš kalno dvicentinėms štampoms, o likusius 
$4.50 užmokėsi apturėjęs ir peržiūrėjęs daiktus ekspresui.

Už G laikrodėlius, 6 retežėlius ir ti žiedus $25.50. $1.00 iš aukšto
2c. štampoms. Likusius $21.00 užmokėsi atimdamas ir peržiūrėjęs 
daiktus ekspreso ofise.

AGENTS WHOLESALE WATCH CO., Dept. 74
I 9*2 W. Broadvvay. NEW YORK.
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W. DACKEVICZ1US

*
Aoiarijusas ir nuūžia paKajaus.

23^Salėm street. BOSTON. Mass.
LAIVAKORTES 
šifkortes parduo
du ant geriausių ir 
greičiausių laivų 
už piaiausias pre
kes.

Pirmutinis Lietuviškas Bankinis Namas

Notarijušas ir Slidžia paku jaus

PINIGUS
Išmainau visų vieš 
patysčių pagal tos 
dienos kursą. Teipgi išsiunčiu ir gvarantuoju kad nepražus ir greitai 
gaus. IM >\ IERNASČIUS užsilikūjinius išdirbu kiekviename reikale, ų 
Jeigu kurie tur palikę koki nors turtą Lietuvoje ir nor jį perves! kitam 
arba pavesti likusiems ten broliams arba gentinis, kreipkitės prie mus. 
o męs padarysime jums viską kuogeriausiai.

Jeigu kurie turite jiaskolinę kam nors Lietuvoje pinigų ir nenor su 
jums pasileisti, tad jei norite nuo jų pajieškoti, atsikreipkite prie mus.

PATIKI S NELAIMEI prie kokio nors darbo, jeigu sužeidžia •- 
darbininką ne per jo paties kaltę, bei per kompanijos apsileidimą, lad 
kreipkitės prie mus. o męs duosime teisingą rodą. F*

Pinigus priimam ant apsaugojimo ir mokame už juos procentą. SiL 
kartais mokame didesnį už. kitas lankas.

Visokie paaiškinimai ir patarimai dovanai. Norin
tiejie gaut patarimą per laišką tur apmokėti pačtą.

NV. DACKEVICZIUS 
ŽBSAI.KM ST, 1MJSTON, MASS.

J


