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Metas VI

visoiiosjiNios
IŠ RUSIJOS.

Daapie Karpovo užmuši
mą.

Pereitame numeryje truin 
pai paminėjome apie šnipų 
viršininko nužudymą Peter
burge. Dabar laikraščiai pa
skelbė plačiau apie šitą atsi 
tikimą.

Mat, tas Voskresenskis, ku
ris nužudė Karpovą, tai bu
vęs labai užtikštas jo pagelbi- 
niukas. Jis pirmiau mokyto 
javęs ir podraugei priklausęs 
į revoliucijonistų kuopą, už 
ką pakliuvęs kalėjiman, o 
paskui ir Sibiran. Bet per 
Karpovo užtarti likęs pagra
žintas Petrapiliu ir čion apsi
ėmęs tarnauti šnipų skyriui. 
Jisai buvęs labai naudingas 
šitam skyriui, todėlei pats 
šuipų viršininkas Karpovas 
pilnai jam tikėjęs ir klausęs 
jo patarimų. Tas butas, kame 
liko nužudytas Karpovas, bu
vęs pasamdytas to paties Kar
povo. Voskresenskis buvęs 
aprūpintas pinigais ir paš- 
portais ir galėjęs darbuotis 

'revoliucijonistų kuopose la
bai plačiai, kaip tikras šnipas 
provokatorius. 'Algos gauda
vęs 1000 rubliu mėnesiui. Bet 
neseniai žinomas revoliucijo- 
nistas šnipų-provokatorių su- 
sekėjas Burcevas paskelbęs 
laikraščiuose, kad Voskresen- 
skis esąs šuipas-provokato- 
rius. Tada Voskresenskis (ku
rio tikroji pavardė esaut Pe
ro vskis) pabūgęs, kad jo re 
voliucijonistai nenužudytų ir 
apsiėmęs užtat nužudyti patį 
šnipų viršin’nką Karpovą. Po 
sėdyue, kame Karpovas atė 
jęs tan butan sėdėdavo, jis 
įtaisė pragariška ją mašiną il
su vedė ją su elektrikos vielo 
mis. Kada jo viršininkas tą 
dieuą ten atsisėdo, jis. stovė
damas uz kelintos sienos, pa
dirgino vielomis mašiną, ir to
ji sprogo su baisiu trenksmu 
Išgriovė vieną sieną, o kitą 
varyte nuvarė tolyn; išmušė 
griudis į apatinį butą ir per 
tą skylę nutrenkė žemyn abi 
Karpovo kojas. Patį Karpovą 
teip sudraskė, kad niekas ne 
galėjo pažinti, kas |>er žino 
gus ten pražuvęs. Iš visų ra
kandų, kurie buvo kambary
je, teliko tik skutai ir atšai
žom. Neliko visų tų namų lan
guose nė vieno sveiko stiklo.

Nužudytojas turėjęs užsi 
vilkęs pragarišką vystą, kad 
kokioje galima butų ir pa
čiam nusižudyti ir nepatekti 
gyvam į žandarų nagus. Bet 
vaikinui nusižudyti nepasise 
ke: jį tuo suėmė ir įinete ka
lėjiman.

Neperseniai Berlyno laik
raščiuose buvo pratiesta, kad 
Peterburge esą rengiamas žu 
dymas, kuris nustebinsiąs vi
sus. Kai-kurie laikraščiai la
bai nupeikia šnipų skyrių už
tat, kad jis naudojasi revoliu- 
cijonistais provoKacijai, nesą 
šitas atsitikimas aiškiai liūly- 
jąs. kad revoliucijonistai, ne
va tarnaudami šnipų skyriui 
gali varyti savo revoliucijoni
nį darbą.

„Mužikams” užtenka ir 
sausos duonos.

Kaluga. — Gubernijiniam 
žemiečių susirinkime, kur bu
vo svarstoma mokyklų klau
simas, iš žemiečių viršininkų 

j vienas ponas teip atsiliepė:— 
Ištikrujų, negaliu sau išaiš
kinti, kodėl męs būtinai tu
rim rūpintis žemiečių mokyk
lų vaikais?... Jiems reikalin- 
gi ir šilti pusryčiai ir šis, ir 
tas’... O apie gimnazijose 
mokinamus vaikus niekas ne
sirūpina. Jie patys maitina- ■ 
si... Kam čia kaimiečių vai 
kns teip lepinti? O prie to da, i 
ar daug kaimiečiams reikia, . 
kad sočiai pavalgyti? Muži- į 
kaine jokių skanskonių nerei
kia, jiems pilnai užtenka sau
sos duonos...

Sugriovė karčiamą.
Minskas. — Dešimts varstų 

atstu nuo miesto, būrys kai
miečių užpuolė ant žydo kar- 
čiamos. Užpuolikai užmušė 
patį karčiamninką, sužeidė j 
kelias ypatas iš jo šeimynosl 
ir sugriovė karčiamą.
Darbininkų kooperacija
Kijevas. — Sekdami kitų 

šalių darbininkų pavyzdį, Ru
sijos darbininkai pastaruoju 
laiku pradėjo tverti koopera
cijas. Viena iš tokių koopera
cijų dabar susitvėrė ir Ki
jeve, po vardu „Vperiod” 
(pirmyn).

Boikotuoja degtinę.
Pietinėse gubernijose smar

kiai plėtojasi tarp mažrusių 
degtinės boikotas. Caro mo
nopoliai užsidaro vienas pas
kui kito, o su jais ir Mikės 
kišenius eina plouyn.
,,Nechai ani odna kaplia ho- 

rivki ne pade na lmbi or- 
■ hanizovanoho tovariša’’ [te
gul nė vienas lašas degtinės 
nenukris aut lupų organizuo
to draugo] kalba mažrusiai.

Areštavo generolą.
Peterburgas, sausio 17 d. 

j— Šiandien čia suėmė gene
rolą- majorą Artalevskį. ku
ris išvogė daug valdžios pini
gų, paskirtų kariumenės rei 
kalama.

Turbūt pavogęs nenorėjo 
su kitais pasidalinti.

Reakcija.
Kratos daromos netik tarp 

.,laisvų” gyventojų, bet ir Si
biro tyruose, tarp politiškųjų 
ištremtimi]. Valdžia apskelbė 
aplinkraštį, kurinomi uždrau
džia -dietiniams Sibiro gyven
tojams priiminėti į savo na
mus politiškus ištremtim na, 
kaipo mokytojus. Už peržen
gimą to įsakymo gręsia baus
mė — pirmą sykį 50 rbl, an
trą — 100 rbl., o trečią — iš
trėmimas iš tos gubernijos ri- 

i hų-
Plėšikų suėmimas.

Ekaterinoslavas. — Suimta 
15 žmonių, kuriems užmeta
ma Sčebinsko krasos apiplėši
mas. Visi suimtieji atiduoti 

{kariškam teismui. Tardymas 
ė jo akivaizdoj gubernatoriaus. 
Visda negali apsidirbti su 

revoliiicijoniėriais.
Ryga. — Mikės valdžia vis 

da negali apsidirbti su 1005 
metų revoliucijonieriais. Jau 
l>enkti metai, kaip sėdi dau
gelis kalėjimuose ir laukia da 
teismo. Šiomis dienomis iš 
Rygos kalėjimo paskirta 385 
revoliucijonierių nagriuėjmas 
ant balandžio mėnesio. Visi 
jie kaltinami už dalyvavimą 
1905 metuose Torensbergo 
(Rygos priemiesčio) sukilime

ŽlhluSIS VISUR
Pavogė laivų pienus.
Rymas. — Ką tik padary

ti naujiems kariškiems lai
vams pienai liko pavogti. Iš 
tos priežasties tapo suimtas 
tūlas Alberto Cordon, kaipo 
įtariamas Austrijos šnipas.

Susekta už $1,000,000 
nuoplešų.

Geneva. Šveicarija. — Po
licija apskelbė, kad ameriko
nai. kurių daugelis apiplėšta 
Šveicarijoj ant geležinkelio 
ir viešbučiuose, kreiptųsi į 
Berną arba į Botzen, kur be 
abejonės galės atrasti savo 
daiktus. Mat šiomis dienomis 
policija užtiko gaują tarptau- 
tiškų plėšiku, susidedančių iš 
vyrų ir moterų lyties, kurie 
iš visos Šveicarijos susivažia 
vo į Botzen miestą pasidalyti 
paskutinių metų nuoplėšo- 
mis. Turto iš viso apkai n uo
tą aut milijono dolerių; dei 
mantai, auksas ir žemčiūgai, 
laikrodėliai, žiedai ir apyran 
kės tveria svarbiausią dalį 
nuoplešų.

Nauja kometa.
London. — Sausio 17 d., 

prieš saulės užtekėjimą iš Jo- 
liannensburgo observatorijos 
buvo patėmyta nauja kome
ta, po kerčia dviejų laipsnių 
ant horizonto ir keturių laips
nių rytų link nuo saules.

Jurininkai sušaudyti be 
teisino.

Port-Au-Prince. Hayti, — 
Iš priežasties sušaudymo dvie
jų jurininkų be jokio teismo, 
tarp žmonių prasidėjo smar
kus bruzdėjimas. Minėtiems 
jurininkams buvo užmetama 
vagystė. Generolas Ferdi
nand liepė juos suimti ir tuo- 
juas sušaudyti be mažiausio 
dalyko ištirimo.

Užmokėjo už kritiką.
Berlynas.— Žinomas vokie

čių kritikas, Siegfield Jocob- 
sohn. aštriai sukritikavo pa
garsėjusią aktorę Frau Ro- 
land. Skaudžiai įžeista aktorė 
prisiartino prie Jacobsohno ir 
kirsdama jam per žandą suri
ko: „Tamista žinai už ką tas 
yra!

Už kritiką visuomet teip 
mokasi.

Paveikslas nuo 13-tojo am
žino*.

Rymas. — Mieste l’iza šv. 
Pablo bažnyčioj netikėtai ta 
po atrastas Kristaus paveiks
las, kuris, kai p spėjama, pieš
tas 13-tame šimtmetyje.

Jeigu tas teisybė, tai butų 
tikras stebuklas, kad per 7 
šitmečius paveikslas išbuvo 
sveikas ir galima pažinti net 
kada buvo pieštas.

Iš tos priežasties Pizoj bu- 
sią dideli a tlaidai.

Prilslegė trūkį.
Bruselė,Belgija.-20 žmonių 

tapo užmušta ir 50 sužeista, 
kada stovintis pakelėj plieni 
nis namas sugriuvo ir prislė
gė praeinantį prošalį trūkį. 
Vagonai liko sutrupinti į lu
pulius.

1$ AMERIKOS.
Šovė advokatą, kad laimėti 

bylą.
New Haven, Conn., sausio 

21d. — Tūlas W. Newport 
peršovė šiandien advokatą H. 
VVebbo. Newport buvo persi- 
skyręs su savo pačia ir vedė 
su ja bylą. Moteriškė pasi
samdė apgulimui savo pusės 
advokatą \Vebb. Spėjama, 
kad Newport šovė pačios ad
vokatą dėlto, kad laimėti by
lą. Advokatas sunkiai sužeis
tas, o šovėjas sėdi jau belan
gėj-

Valdžia uždarė banką.
Southbridge, Mass. — Pra

ėjusioj nedėlioj valdžia užda
rė ,.The Southbridge Savings 
Bank’ą”,su pustrečio milijono 
kapitalo ir uždraudė tolimes
nį biznį.

Prisakymas tas liko išduo
tas tuojaus po apsilankymui 
į Southgbndge bankų peržiu- 
rėtojaus, kuris peržiūrėjęs 
knygas atsiuntė generališkam 
valdžios advokatui telegramą, 
nurodydamas bankos stovį.

Pavegė $12.000 vištos 
kiaušinį.

Wilkes Barre, Pa. — Na
minių paukščių Scrantono pa
rodoj tūlas F. O. Magargee 
išstatė vištą, kuriai pripažin
ta $12,000 prizas [pinigiška 
dovanaj. Višta buvo uždary
ta tam tikroj klėtkoj ir turė
jo sudėt kiaušinį. Savininkas 
pranešė policijai, kad jo 12- 
tukstantinės vištos kiaušinis 
tapo pavogtas.
Lekcijas skaitys 17 kalbo

se.
Hankensack, N. J, — John 

D. Prince, kalbų profesorius 
iš Columbia universiteto, ap
skelbė, kad Lodi miestelyje 
skaitysiąs lekcijas 17 kalbose. 
Ušsikiteresavo visi svetimtau
čiai.
Ereliai neša iš lopšio kū

diki.
Gibson, La. — Du milžiniš

ki ereliai pagriebė iš lopšio 
Phibodeaux’ kūdikį ir nusine
šė jį savo lizdan. Į šimtą žmo
nių ilgai turėjo kovoti, kol 
atėmė nuo draskančių vanagų 
nelaimingą kūdikį Galų-gale 
abudu liko nušauti ir tuomet 
tik prieita prie lizdo. Kūdikis 
buvo da gyvas, bet po trijų 
valandų mirė.

Nelaiminga kova su kurki
nu.

Plttsburg, Pa.—Harry Col- 
flash, kuris prieš Kalėdas no
rėjo nukirsti kurkinui galvą, 
liet kirtis nupuolė prošalį, o 
kurkinas ištrukęs ant jo už
puolė ir toj kovoj abudu nu
sirito trečiais žemyn ir iki šiol 
sirgo, dabar j>ersiskyrė su 
šiuom pasauliu.

Rockpfeller j ieško darbo.
New York. — „Ei, ar tu 

darbo jieškaif’ Teip durių 
sargas užklausė aukso kara
lių, J. 1). Rockefellerį. kuris, 
kaipo prisaikintujų teismo 
narys, norėjo įeiti į kontrolie
riaus Prendergerto ofisą 
„Turbūt ne!” atkirto Rocke-

Tūlas

Virtuvėj rado tris brie
džius.

North Edams, Mass. — Tu- 
ia Larabee lipdama ant vir
šaus paliko atdaras virtuvės 
duris. Kada ji sugrįžo, virtu
vėj atrado trejatą raguoti} 
svečių, kurie neprašyti grau
žė padėtus ant stalo obuolius 
ir bulves. Moteriškė pradėjo 
žiurkštą purtint ir kojomis 
trepsėt, bet briedžiai iš virtu
vės nėjo. Prisiėjo paimti šluo
tą ir tuomet necivilizuoti sve
čiai išėjo.

Roosveltas aplankys kaize
ri

— Vokietijos kai-

felleris ir paduodamas savo 
vizitinę korčiukę pasakė, kad 
ją atiduoti kotrolieriui, nes 
turįs pas jį reikalą. Sargas 
pamatęs korčiukę pabalo,kaip 
drobė, bet Rockfelleris nura
mino jį sakydamas: „Tliat’s 
all right!”
Rusas plėšikas žanduose.

New York. — Ivan Age- 
pov, darodytas plėšikas ir va
das teroristų, kurie 3 d. sau
sio apiplėšė privatišką banką 
Williamsburge ir prie to nušo
vė vieną žmogų, 21 d. sausio 
tapo susektas ir suimtas vieš
butyje, kur norėjo su Lena 
Lupio apsivesti. Jį išdavė są- 
draugai, kurie dalyvavo api
plėšime bankos.

$15,000 už šuns apykaklę.
Baltimore, Md.

Arthur Wallenhorst užsakė 
už $15,000 savo šuneliui apy
kaklę. Tas papuošalas yra 
gryno aukso ir turi 700 įvai
rių brangakmenių.

Už daugpatpstę turką de
portavo.

New York. — Ali Hassan, 
jaunas turkas, tapo deportuo
tas (sugrąžintas atgal) užtai, 
nes užklaustas ar tiki į daug
patystę, atsakė, jog tiki ir 
nors yra da nevedęs, bet su 
viena pačia ir apsivesti neno
rėtų.

Baisi katastrofa ant gele
žinkelio.

Sudbury, Ont., Sausio 22 
d. — Iš čia ir apielinkių iš 
vežta visus grabus į Webb 
wood, kur atsitiko nelaime. 
Lavonų bus mažiausiai į 50.

Aštoniuolika ateivių, va
žiavusiųjų antra klesa, pra
žuvo ir tiek-pat užmušta pir
moj klesoj, o daugelis mirs d a 
iš sužeistųjų.

Du vagonai nupuolė nuo 
tilto, 35 pėdas aukšto, ir pra
mušę ledą nuskendo.

Priežastis—sutrukusios re
lės.

Apipiešė trūkį.
St. Louis, Mo. — 30 mylių 

atstu nuo St. Louis 4 plėši
kai iškėlė raudonus žiburius 
ir sulaikė ekspresinį truki. 
Kada trūkis sustojo, plėšikai 
visųpirniiausiai šoko prie gar
vežio, įsakė mašinistui nesiju
dinti ir tylėti. Paskui paėmę 
$35,000 pinigų prasišalino.

Viešbučiai be mėsos.
Pittsburg, Pa. — Visuose 

didesniuose viešbučiuose nuo 
22 d. sausio nieko mėsiško 
gaut jau negalima; visi vai 
giai pagaminti iš daržovių ir 
vaisių.

Ohio valstijoj beveik kiek
vienam miestelyj pri nitas mė
sos boikotas.

Nedavė bučkio, neteko dar
bo

New York. — Misa Ethel 
Ferris, 18 metų amžiaus šo
kių mokytoja, liko atstatyta 
nuo vietos, užtai, kad mokyk 
los savininkui nedavė bučkio. 
Teisme ji pasakė, jog niekam 
da nėra bučkio davus kaip 
gyva-

Nepaprasta tai naujena,

Prikėlė iš numirusių.
Middletown, Conn. — Dr.

J. F. Calef atgaivino čia vai
ką, kuris kitų daktarų buvo 
pripažintas už numirusį. Šir
dis vaiko nustojo plakus ir 
nesimatė mažiausio ženlo kvė
pavimo. Calef įčirškė ties šir- 
džia gaivinančių vaistų ir 
pradėjo braukyt jo kūną. 
Tuojaus ant skruostų pasiro
dė raudonumas ir vaikas iš
davė balsą, ant galo buvo vi
sai atgaivintas.

Žemes drebėjimas.
Cambridge, Mass. — Har-

Iš VVaterbury’o padanges.
Upė Naugatuck teip patvi

no, kad niekas iš vietinių gy 
Ventojų tokio patvinio da ne
atsimena. Nešė lytis, griovė 
tiltus ir kas tik ant kelio pa
sitaikė — viskas sunaikinta. 
Sausio 22 d. vaikai gaudė 
apie pakraštį nešamus me
džius dėl malkų, tame tarpe 
ir dvylikos metų amžiaus Pa
kulis, kuris užnabinęs kabliu 
didelį rastą liko įtrauktas į 
vandenį ir sykiu nuueštas. 
Jau ketvirta diena, kaip j ieš
ko jo lavono, bet vargiai bus 
galima atrasti.

Sausio 25 d. aukščiausiame 
(supreme) teisme prasidėjo 
nagrinėjimas Kriščiuuiutės ir 
Pečiulio bylos apie nužudy
mą praėjusią vasarą B. K ui- 
vi nsko.

Yra tai pirmas atsitikimas 
Connecticut’o istorijoj, kad 
moteris butų kaltinama pagal 
pirmo laipsnio kriminališko- 
jo prasižengimo, ir tą rekordą 
padarė lietuvė! Apie tolesnį 
bylos bėgį bus pranešta ki
tam ,,Kel.’’ numeryj.

Sausio 22 d. 34 LSS. kuo
pa pastatė ant scenos „Pirmi 
žingsniai.’’ Perstatymas atlik
tas labai gerai. A. Nainis pie
menuko rolėj, J. Pumiška 
Žvirblio rolėj, V. Januškevi
čius — Šmitkės ir P. Pricevi- 
čiutė Žvirblienės rolėj, gali
ma sakyt, tarpais artistiškai 
atliko. Ubagas.dvar ponisMu- 
rinskis ir da keli — lošė pras
čiau ir galima butų šį-tą už- 
mest, bet kaipo teatro mylė-

vardo universitete 22 d. sau- tojams, tas turi būt dovanoti- 
šio buvo jaučiamas žemės drė- na. Blogai lošiančių nebuvo
bejimas už apie 2,80ų mylių. llė vjeoo. Anttoliaus tariama 
Kaip seismografiški instru- mokinti8 kitą veikalu, bet kol 
men tai rodė, drebėjimas pra . , . . *

® kk L. . • ♦ • ♦ Kat* da nepasirinkta.aidėjo 3:55 po pietų ir tęsėsi 1
iki 7 vai. I ,. Keleivio”

Berlynas.
zeris rengiasi iškilmingai pri
imti Tadą, buvusį musų pre
zidentą, kuris grįždamas iš 
Afrikos ketina užsukti į Ber
lyną paviešėti. Vilius, sako, 
priimsiąs Tadą su tokioms pat 
ceremonijoms, kaip priimami 
karūnuoti valdonai, bet mus 
Tadas išsireiškė, jog nenorįs 
tokios garbės, nes važiuojąs 
ne Kaipo tautos atstovas, bet 
kaipo privatiškas Suvienytų 
Valstijų ukėsas ir norįs būt 
vaišintas ne daugiau, kaip 
privatiška ypata. Jis neisiąs 
nė į palodų, bet apsistosiąs 
viešbutyj, o kaizerio svetin
gumą priimsiąs tik tuomet, 
kada jį užkvies.

Visgi mus Tadas inteligen
tas! . . Kitas be jokių cere
monijų pas kaizerį įlįstų.

Vyskupai prieš teismą.
Rheims, Francuzija.— Pra

dinių mokyklų mokytojų są
junga patraukė teisman visus 
tuos vyskupus, kurie pasira
šė po atsišaukimais, uždrau
džiančiais tėvams leisti į pra
dines mokyklas vaikus. Sau
sio 21 d. prasidėjo byla. Vie
tinis arcivyskupas, Ludovic 
H Lucon,teisman pribuvo baž
nytiniuose rūbuose ir su škar- 
latine keturkampe kepure.

Tai ką daro bedieviai!...

Susekti bagažo plėšikai.
Rymas. —Policija suėmė 14 

plėšikų, kurie išdavė visą sa 
vo organizaciją, kurios speci- 
jališkumn buvo plėšti pasažie- 
riams bogažąant geležinkelių, 
uzką valdžia išmokėdavo dau
gybę pinigų.

Petrausko koncertas.
Nedėlioj 23 d. sausio buvo 

Miko Petrausko koncertas So. 
Bostone. Žmonių prisirinko į 
400,bet kadangi salė buvo di
delė, tai išrodė tuštoka. Išme- 
degiškos pusės koncertas ne
labai nusisekė, nes apdengus 
kaštus, gryno pelno liko tik 
$80.50. Iš artistiško atžvilgio 
nusisekimas buvo didesnis, 
negu bent kas galėjo tikėtis. 
Balsas dainiaus buvo gražus, 
aiškus, stiprus,perėjimai leng
vi — nepraši žengsi m nėkiek 
prieš, teisybę, jeigu priskaity- 
sim p. Petrauską prie pirmos 
klesos tenorų. Atlikimas ant 
piano buvo teipgi geras. O 
jeigu kartais publika nemo
kėjo tikrai apkainuoti ir aty- 
džiai klausyti, tai tame buvo 
ne artisto kaltė, bet stoka 
publikos išsilavinimo ir paži
nimo kliasiškų veikalų grožės. 
Da patėmyjimą padarysim 
gerbiamiems musų artistams, 
kad koncertas vieno žmogaus 
gali būti kaip reikia brangi
namas tiktai muziką pažįstan
čių žmonių. Musų gi publikai 
reiktų įmaišyti ir ką-uorint 
popui iariškesnio.

Reikia pripažinti teisybę p. 
Petrauskui, kad užsiėmęs mo
kyti lietuvius dailos. jis atlie
ka dideli darba civilizavime 
lietuvių, o jei tie pirmi žing
sniai išrodo persunkus, tai 
tik dėlto, kad jie pirmi. Ne
pramintais takais visuomet 
sunku vaikščioti.



Pasikalbėjimas 
Ylaikio su Tėvu.

Naujiems metams
(Iš Lietuvos.)

i

— Ko tu teip smailiai į ma
ne žiuri, vaike?

— Aš žiuriu, kad tavo no 
sis labai raudona.

— Mano nosis, tai mano 
privatiškas dalykas, ir tau 
apie tai neprivalo rūpėti, o 
t'.įomi labiau, kad esi socija- 
listas.

— Kodėl?
— Todėl, vaike, kad socija

listai į privatiškus žmonių 
reikalus nesikiša. Įžeisti, vai
ke, žmogų,kad jo nosis raudo
na, tai nepadoru.

—Aš tavo nosies visai neį- 
žeidžiau, tėve. Kad ji raudona, 
tai faktas.

— Bet visgi kalbėti apie 
vieną ypatą. tai yra šmeiži
mas. Tik tu įsitėmyk, Maike, 
kaip daroma draugysčių susi
rinkimuose: apie ypatas visai 
neleidžia kalbėti. O dėlko? 
Dėlto, kad tai yra šmeižimas.

— Tėve, juk mudviejų pa
sikalbėjimas neyra jokis vie
šas susirinkimas, tik privatiš- 
ka pašnekelė, todėl galime ir 
apie savo privatiškus reikalus 
pasišnekėti.

— Tai raiškia, kad ir apie 
mano nosį?

— Be abejonės, tėve. Juk 
jeigu męs kalbėsime ir apie 
visuomenės reikalus, tai vis 
turėsim kalbėt apie ypatas. 
nes visuomenė iš ypatų susi
deda

— Tas teisybė, Maik e, vie
nok jeigu tu butum pasakęs, 
kad mus visuomenės raudo
nos nosis, tai mane nebūtum 
įžeidęs, nors aš ir esu tos vi
suomenės narys.

— V isuomenei to negalima 
užmesti, tėve, ues nevisi turi 
raudonas nosis. Moterų tarpe 
raudona nosių beveik visai ne
simato, o jos teipgi prie vi
suomenės priklauso.

— Palauk, Maike, kaip tu 
pradedi kalbėt, tai aš negau
nu nė išsižiot.

— Na, tai kalbėk tėve.
— Tu apsirikai, Maike, sa

kydamas, kad moterų tarpe 
nėra raudonanosių. Jos be
veik visos raudonos, o jei ku
ri apsigimus balta, tai nuvar- 
soja sau veidą raudonai.

— Žinau ir aš, kad senmer
gės teip daro, bet, gerai ap- 
svarsčiusjoms negalima to už
mesti. Vyrai visuomet jieško 
apsivedimui gražių merginų. 
Negražioms ir jaunystėj sun
ku ištekėti, o pasiekus 25 ir 
30 metų visai pražūva viltis, 
o vienai moteriškei gyventi 
šiandieniniame surėdyme sun 
k u, todėl jos priverstos vei
dus varsoti, netikrus plau
kus nešiot ir visaip dabintis, 
kad tik vyrams įtikt, kad gra
žiau išrodyt.

— Gerai, vaike,aš su tuo su
tinku . Bet jeigu merga raudo
na gražesnė, tai kodėl tu Sa
nai, kad mano nosis negraži?

— Dėlto, kad veido raudo 
liūnas reiškia, jog žmogus 
turi daug kraujo, sveikas ir 
pilnas gyvumo.

— Tai tas reiškia, kad ma
no nosis teipgi sveika ir turi 
daug kraujo, ar ne?

— Ne, tėve, tas reiškia, kad 
tu vakarais ilgai prie baro 
stovi.

— O ką tu žinai? Juk tu ne ' 
daktaras.

— Nen .tau reikalo tau ’

Skęsta 1909 metai amžiny
bėj. Męs stovime ant rybų 19- 
10 metų. Kuom-gi atminsime 
praslinkusius senus metus?

■ Ar blogu, ar geru? Tik aj • 
sižvelgkim aplinkui ir ką męs 

i išgirsime?. .. nuliūdimą, nu
siminimą ir tamsybės apašta
lų kvatojimą. . .

Rusijos valdžia kaip įma
nydama stengias sugrąžinti 
senovės laikus. Kas tik yra 
laisva, prakilna-gniaužia sau
jon, veja laukan ir visą Lie
tuvos kraštą gresia užlieti 
tamsybės sriove. Lietuviai mo
kytojai retai kur skiriami mo
kyklon, jų vieton-rusai.

Apie legališkas pirmeiviš
kas lietuvių draugijas nė mą
styti negalima — jos uždrau
stos. Užsieniniai lietuvių pir
meiviški laikraščiai [paveiz- 
dan: „Keleivis”, „Kova” etc.J 
konfiskuojami. Dvarininkai 
lenkai nusigyvenę kraustosi 
iš Lietuvos laukan — jų žemę 
valdžia parduoda atėjūnams 
burliokams, o lietuviai maža
žemiai ar bežemiai negali 
pirkti - turi keliauti ar Ame
rikon, ai eit bernauti pas 
burliokus...

Visur nesuturiamos šaltos 
sauvalės bangos!..

Šalti, drėgni kalėjimai, ur
vai, tvirtovės prigrūstos ko
votojų už laisvę...

Nėra tos dienos, kad tiro
nas Mikė antrasis neatimtų 
kam gyvybę.

Prispausti valdžios, kapita
lizmo jungu darbininkai vel
ka gailestingas dienas.

Visose mokyklose įvedama 
kuoaštriausia disciplina-prie- 
žiura. Ten rengiami nauji 
biurokratai-činauninkai... Vi
sur ir visame eina balsas ai
manavimo ir skamba liūdna 
gaida..!

Dar pažvelgkim, kas nuveik 
ta per tuos metus.

1) Nustojimas ,, Vilniaus 
Žinių”, kuom Lietuvos visuo
menė parode, kad da ji ne
priaugus prie dienraščio.

2) Vieton „Vilniaus Žinių” 
pradėjo išeidinėti „Lietuvos 
Žinios” du kartu į sąvaitę, 
bet jos menkutės, silpnutės...

Bet dėlto-gi pasididino „Lie
tuvos Ūkininkas”, būtent: 
„Mokykla” ir „Sveikata”, lei
džiami priedai mėnesiniai.

3) Pasirodė nelegališkas laik
raštukas „Darbininko Žodis” 
L S. D. organas.

4) Susitvėrė nelegališkas 
ratelis „Jaunimas” iš kaimo 
jaunuomenės. Tai ir tiek, vis
gi nereiškia skęsti nusimini
muose,nes kįla kaimo jaunoji 
karta, o pas ją spėkos ir ga 
lybė!

Jonas Beširdis.

Da apie alkoholio 
aukas.

Ąpskaitliuota, kad Francu- 
• zijoj iš visų idijotų yra 55. 5 
■ nuoš. girtuokliaujančių tėvų 

vaikai; epileptikų yra apie 
52 nuošimčiai. Demme tiri 
nedarnas atrado tarpe 10 gir
tuokliaujančių Berno šeimy
nų tiktai 17.5 nuoš. sveikų 
kūdikių, kuomet tarpe 10 
šeimynų visai nevartojančių 
svaiginančių gėrimų rado 
sveikų 81.9 nuoš. Šveicarijoj, 
kelios dešimtis metų atgal, į- 
vedė pamatinį ištirimą kiek
vieno mirusio iš girtuoklių ir 
pasirodė, kad iš 10 vienas 
miršta nuo alkoholio. Angli
joj gyvasties apdraudimo 
draugijos paduoda teipgi la
bai aiškius darodymus, kas 
link alkoholio pavojingumo 

Minėtosaiškinti kuom aš esu, bet pa- žmogaus sveikatai, 
klausyk manęs ir pradėk re- draugijos, vesdamos knygas, 
čiau lankyti smukles, o nosis padalino savo narius į dvi da-
tau tuomet nebus raudona. lis — girtuoklius ir visai ne.

vartojančius svaiginančų gė- Įrū 
rimų.

Štai jų skaitlinės:
Blaivųjų tarpe.

a) Blaivybes ir kittį kiltesnių 
Augti joj. Mirė. Mirtinai 

apsirgo 
5724, L y.71%

įstaigų

rusime, dvokiančio patrijo- 
i tizmo pas mus daug mažiau 
negu pas kultūriškas tautz-s 
Paimkime paveizdon vokiu 
čius. Visur,kur tik nepasisuk
si ten išgirsi:

..D«utschland Ileutschland.ueber alle, 
Ueber all« in die Well!”

Suprantama, toks i vokian
tis patrijotizmas negali būt 
mums pageidaujamas ir lietu
vių garbę panašiai elgdamie 
si męs nepakeltumem, vienok 
pakol męs esame lietuviais, 
negalime užmiršti nė apie sa
vo praeitį, negalime užmiršti 
nė skirtų savo reikalų. Kal
bos negali būt nė vienos ge 
resnės, nė kitos blogesnės, jos 
visos geros. Jeigu męs kalba- 

Įme lietuviškai, geriausiai ga
lime kiekvieną dalyką supra
sti lietuviškoj kalboj, todėl ji 
yra mums gedausią ir turi
me ją guodoti. Iksas mėgina 
nurodyti, -kad p< ezijai lietu 

-Jvių kalba beveik neatsakanti, 
o jeigu prisieua aiškinti bota 
niką, geologiją bioliogiją ir 
tt., dėl stokos žodžių negali
ma išaiškinti. Bet ar tasai p 
Ikso nurodymas ant tiek tvir
tas, kad galima but aut jo 
remtis. Toli ne. Teisybė mu
sų kalba mažai išlavinta, 
paimkim eiles Maironio, 
varo is dalies Memelės. 
čaičio ir kitų, tad nors

I

I 
I

t

Pranešimas.
T. M. D. 3-čios kuopos vi
suotinojo balsavimo tvar

kymo komisijos.

522 — 56.37 %

1866 m. — 1899— 8048 
b) Aukštesnių 
draugijų 

1884 m. — 1898 — 926

Girtuokliaujančių tarpe:
Metai Mirė mirt, susirgo.

1866 — 1899 10,896 10,469 — 96.3%
1884 — 1898 1,658 1,332 — 34 %.

Taigi ir čia pasirodo, kad 
alkoholis daug yra atėmęs gy
vasčių ir pagaminęs ligų. Po 
tokio aiškaus persitikrinimo, 
minėtus draugijos nevarto- 
jantiems svaiginančių gėrimų 
palengvino mokestį. Tas fak
tas paimtas iš praktiško gyve
nimo ir prirodo, kas link tei
singumo, daug geriau, negu 
visos kalbas.

Dabar nors trumpai pa
žvelgsim į prasižengimus ir 
kokią tame rolę lošia alkoho
lis. Otto Lang ištirė bu
vusią Cuerich’e 1891 m. bylą, 
kurioj tapo nuteista 141 ypa- 

■tauž prasižengimą. Iš 141 
. ypatos per 208 dienas, kada 

žmonės mažiaus girtuokliau
ja, prasižengimų buvo papil
dyta tiktai 41, bet 157 dienas 

. (šeštadienius, šventadieni us 
ir pirmadienius) papildyta 

s 100 prasižengimų. Iš 4i ypa
tos, 25 buvo prasižengusios 
nakties laike arba prie smuk
lių; tiktai 16 sužeidimų buvo 
papildyta dėl kitų priežasčių. 
Taigi išeina, sako Otto Lang, 
125 ypatos, jeigu butų nevar
tojusios alkoholiaus, nebūtų 
papildžiusios prasižengimų ir 
nebūtų nuteistos.

Šveicarijoj iš visų papildy 
tų morališkų prasižengimų 
60 nuošimčių papildyta per 
girtuokliavimą.

Prcf. Lcefler pagal Vienos 
teismo protokolų surado, kad 
1895 ir 1896 m. nuteista bu
vo 981 ypata už papildytus 
per girtuokliavimą prasižen 
gimus, tai yra 65 nuoš- nuo 
visų tame laike sėdėjusių ka
lėjime. Bet prof. Loefler nėra 
priskaitęs tų, katrie per tą 
patį laiką per girtuokliavimą 
buvo papildę žmogžudystę.

Ant galo aš pridursiu, kad 
nereikia manyti, kad tik ai 
koholis yra svarbiausi prie
žastis skurdo, ligų ir prasižen
gimų. Ne. Svarbiausi ir pa
matinė priežastis yra, tai ne
teisingas kapitalistiškas surė
dymas: jis yra gimdytojas vi
sų nedorybių, o alkoholis jų 
palaikytojas. Jeigu darbo 
žmoneliai neužsinuodytų su 
alkogoliu, tai iš tikro jie 
daug greičiau suprastų ir pa
matytų į kokį purvyną yra 
paskendus dabartinė draugi
ja. Jie netik ne gintų to ne
dorybių gamintojo, bet grau- 
tų iš pamatų. Jeigu jų smege
nys nebūtų užnuodytos su ai 
kogoliu, tai greičiau išgirstų 
ir atjaustų šauksmus vaito
jančių ir neleistų nekaltai žu
dyti savo brolių. Taigi steug- 
kimės juospaliuosuoti nuo al
koholio nuodų, tada greičiau 
pabus laisvoji, galinga dva
sia,prieš kurią sudrebės senas uėražmogumi. 
svietas! Naikinkime visomis 
spėkomis tą, kas neleidžia 
mums žengti prie laisvės, lai 
mės ir tobulumo.

Barabošius.

i

Duobkasiai be paliovos rau
sia duobes, leidžia į jas numi
rėlius ir verčia ant jų žemes. 
Grabo sienos tame laike braš
ka ir beldžia. Liūdnas ir sun
kus įspudys suspaudžia šerme- 
ninkų širdis. Giminės ir arti
mi draugai verkia, konvulsi
jos trauku jų kunus.

Kapai aptaisyti. Sermenin- 
kai vėl grįžta namo, kad at
nešti naujus numirėlius. Ir 
taip be galo. Paskui patys 
šermeninkai miršta— ir juot> 
neša laidoti likusieji gyvais.

Rodos, daugiau nieko pa
saulyj nėra, kaip tik mirtis, 
vaitojimai ir ašaros.

Saulė kasdieuą užteka pa 
žiūrėti, kiek pasidaugino ka
pų skaitlius.

O žmonės vis jieško naujų 
vietų kapinėms, nes senųjų 
permažai.

*

Lawrence, Mass.
Lietuviai čionai dabar la

biausiai užimti su kooperaci
ja. Ta draugovė pradėta orga
nizuoti da 1907 m ,o inkorpo
ruota tik liepos uiėn. 1909 m. 
Po inkorporavimo pradėta 
pardavinėti akcijas, katras 
lietuviai skubinai pirko, o 
jau 1 d. sausio, šių metų, tapo 
atidaryta ir valgomų daiktų 
krautuvė po No. 161 Elm st., 
kampas Short st. Priežastis 

j uždėjimo krautuvės yra ta, 
kad kaip teko prisiklausyti 
ant prakalbų ir susirinkimų, 
dabartiniai užlaikytotai tokių 
krautuvių lietuviai (jų yra 
apie 9, tarp tų ir 1 žydas per
krikštas) nesistengia užlaiky
ti švariai tavorą. Apart to, 
išduodavo ta vorus ant knygu
čių ir nekuriu nemoki daro 
jiems, o geri mokėtojai, turė
jo už visus užmokėti, o kas 
labiausia, tie biznieriai nie
kur neprisideda vo prie lietu
viškų reikalų.

Kada lietuviai rengdavo 
prakalbas, darydami kolektas 
sušelpi m ui ar parėmimui lietu
vystės, tai vadinamų biznierių 
ten nesimatė; jie laiką pralei
sdavo prie bačkučių ir bonkų 
pas kuinus, kostumierius ar- 
hoteliuote. Žodžiu — niekur 
prie pakėlimo lietuvių vardo 
ne prisidėjo. Kas tai yra lie
tuviškas laikraštis, buk jie nė 
vienas nežino. Uždėjus dabar 
kooperacijos krautuvę, jie 
bando daryti visokius nesuti- 
kim .s, net |erka bačkuttB 
alaus savo kostuinierianis, 
kad tik jie neitų pirkti koo
peracijos krautuveu, bet pas
tarieji išgėrę alų, eina pirkti 
į bendroves krautuvę, perka 
akcijas ir iš biznierių pasijuo
kia. Kooperacija stovi labai 
gerai, nes įrengus krautuvę 
(apart arklio ir vežimo tur ka
soje su viršum $700.ooj, nuo 
pirmos dienos pirkėjų turi 
daug; apart prigulinčių ir pa
šalimai žmones, neišskiriant 
nė svetimtaučių, randa atsa
kantį ir šviežią tavorą už pij 
gesuę prekę. Darbininkai pa
statyti gabiausi. Komitetas 
teipgi atsakantis, ypatingai 
prezidentas, p. J. Arlauskas, 
labai energiškai darbuojasi 
labui draugovės, žadėdama ją 
pastatyti aut aukšto laipsnio, 
o kartu ir lietuvių vardą. Kas 
norėtų pirkti akcijas ar šeip 
ko dasižinoti, reik kreiptis:

Lithuauian Co-operative 
Association, 161 Elm St.. 

Lavvrence, Mass. 
lAIo Pelėda.

Ansonia, (Jonu.
Jeigu ne kuom kitu galima 

pasigirti iš ausoniečių gyve
nimo, tai visgi jaučiasi nors 
silpnas krutėjimas. Yra pa- 
šelpiuės draugystės, tveriasi 
parapija ir susitvėrė teatra
liška draugystė, po vardu Dr. 
Vinco Kudirkos.

Per Naujus Metus parapi
jos buvo balius su lioterija; 
leidžiama buvo 105 doleriai į 
dešimtį ratų ant išlaimėjimo. 
Balius buvo gana triukšmin
gas, žmonių pilna svetainė, 
ik iš tarpo šokėjų girdėjosi 
neužsiganėdinimas iš muši* 
kantų, kurie žaidė nė ameriko
niškai, nė lietuviškai. Pasi
baigus iioterijai, vienas buvo 
pasilipęs ant pagrindų norė
damas ką tai papasakoti; ma
tyti buvo iš toliaus kaip lu
pos kruta, bet dėlei žmonią 
ūžimo nieko negalima buvo 
išgirsti, ir kalbėtojas privers
tas buvo prasišalinti.

Turiu da pasakyti apie te
atrališką draugystę. Draugy
stė, kaip matosi, yra tautiš- 
kai-pirmeiviška, užsiima ne- 
vien tik lošimu teatrų, bet 
pagal išgalės ir apšvietimą 
stumia pirmyn. Renkasi du 
kartu į mėnesį: vienas susi
rinkimas esti dėlei apkalbėji
mo tolesnio draugystės darbo, 
o antras diskusijoms. Toliaus, 
jeigu šiek tiek prasigyvena 
materijališkai, ketina pasiiu- 
pinti savo knygyną ir užsi
prenumeruoti laikraščius. Ne
užilgo girdima jau rengiama 
vėla sulošti dramą, „Kovą”... 

Laimingos kloties ansonie- 
čiains

„ Lietuvos” nr. 40 patėmy- 
jome, kad T. M. D. centro 

i valdyba apskelbė nelegališku 
mą 3 čios kuopos išrinktos vi- 

įsuotinojo balsavimo tvarky
mo komisijos

I ,,Lietuvos” nr. 53 apskel
bė jau galutinį dekretą nuo- 

i sprendį, kuriuomi paliuosuo- 
ja virš minėtą komisiją nuo 
TMD. visų privilegijų.

Kaslink TMD, nuo pat jos 
susitvėrimo buvo visuotinas 
balsavimas, tik I sis ir II sis 
susivažiavimai atmetė jį, at
likdami viską susivažiavimuo
se, nors antram j am susivažia
vimui daugelis kuopų pri
siuntė reikalavimus visuot. 
bals., bet susivažiavimas į tą 
atidos neatkreipė.

Todėl meluoja centro val
dyba sakydama, kad tas mu
sų atsišaukimas yra sutaisy
tas su tikslu užkenkt greitam 
TMD. augimui (suprask, vi
suotinas balsavimas).

Kadangi visas civilizuotas 
svietas yra pripažinęs už t> 
buliausį įrankį tvarkymui sa
vo reikalų visuotinąjį balsa
vimą.

Meluoja centro valdyba sa
kydama, kad tos tris ypatos 
yra pasivadinę «nve ko
misija sutvarkymo vi,suotino 
balsavimo.

Kadangi TMD. 3-čioji kuo
pa išrinko ir įgaliojo jas veikt, 
ir tas atsišaukimas buvo skai
tytas (pirm tilps it organe) 
3-čios kuopos t ištrinkime 
(lapkr. 21.09), kuris didžiu
ma balsų nu ~ ta pasiųst 
organan, todėl meluoja cen
tro valdyba sakydama, kad 
išbraukė tą kor.isiją, t. y. Pe
trašką J v-3"'’ ,r J. Sinkų ar
ba paliuosa Kaip jie sakoj 
nuo visų TNl. , privilegijų.

kadangi TMD. centro val
dyba neturi tiesos ne tik iš
braukt, bet nė speuduot be 
pritarimo nois dviejų kuopų, 
tai liekam su pasitikėjimu, 
kad TMD-tės kuopos ir jų na- 

1 riai pasmerks centro valdybos 
mus išduotą

i

*

Bet 
Jo 

Vai 
męs

negalėsime sulyginti jas su 
eilėmis Schiler io ir kitų gar
sių poetų, bet labai didelių 
trukumų nesimato nė pas 

Įjuos, 
i Suprantama nukalti eiles 
yra sunku, jeigu raštininkas 
neturi poetiško gabumo, ly 

igiai sunku išvadžioti mums 
lietuviams ir kokias nors 
mokslo šakas, kadangi ap 
šviestesuiejie lietuviai neiš
moko išreikšti lietuviškoj kal
boj paprastų sakinių.

Dabar prieikime prie mųsų 
Ratilų, kurie teip žymiai p. 
Iksui puola į akis. Pats Iksas 

.gerai žino, kad pradedant 
auklėtis Evropoj c;vilizacijai. 
Maskoliuos valdžia uždraudc 
lietuviams spaudą ir atskyrė 
mus nuo viso civilizuoto svie 
to. Jeigu pas mus atsibeldė 
kokie nors svietiški arba dva
siški valdininkai, tai jie ne 
atėjo mus lavinti, bet dau- į 
Sia',Į'aTerf-'ti- 'rad_iŠ?"r.ga' inėiaghigą ant 

dekretą.
TMD. 3-čios kuopos visuot. 

bals, tvark. komisija.
A. Petraška 
J. Jukelis 
P. Sinkus.

Įėjo atsirasti pas mus toji ei 
vilizacija? Su kaušu mus Rau- 

į lai iš niekur jos negalėjo pa
semti. Ir jeigu dabar mųsų 
Raulai liko tokiais bejaus
miais kaip p. Iksas išsireiš- 
kia, tad ar paliks tie mųsų 
brolužiai jautriais ir apšvies
tais, jeigu męs visai nieko ne
kalbėsime apie mųsų praeitį 
iv kasdieninius reikalus. O 
ne! Jeigu mųsų tamsesniuo
sius brolius nemokinsime 
męs patys, kurie daugiau ap- 

i sitiynę su visokiais reikalais, 
jeigu męs nemokėsime pri
traukti juos prie savęs,niekad 
negalėsime supažindinti jų 
nesu bendros draugijos reika
lais kitaip sakant, liksime 
visai bejausmiais gyvūnais. 
Motiną męs turime mylėti. 
Kasnemyli savo motinos, tas

Krislai.

J. Geguži#.

Priedelis prie p. Ikso išva . 
d ž lojimų.

Pasižiurėjus atydžiau į mų-l 
sų reikalus ir dabartinį drau- i 
gijos surėdymą, veržiasi min- j 
tis, ar p. Iksas panašiai išsi-i 
reikšdamas nepertoli nukry-j 
po nuo praktiškojo gyveni 
mo.

Šiandien,kada daugiau civi
lizuotos tautos apkalba apie 
savo praetį, kada giriasi viso
kiais savo veikėjais, bereika
linga aimanuoti, kad tas 
pats atsitinka ir tarpe mųsų. 
Iš kurios pusės męs nepasitiu.

Pseudonimų (tetekti vams.
Kartas nuo karto man ten

ka išgirsti ypatiški užsipul
dinėjimai ant manęs dėlei 
straipsnių „Keleivyje” su pa
rašu ,,Iksas”. I'irm kiek lai
ko „Tėvynės’’ redaktorius pa
leido per „Dagį” žinią, kad tai 
aš esąs Iksas, ir iki šiai dienai 
jo pasekėjai man neduoda ra 
mybės.

. j Šiuomi duodu žinią vi 1- j •
siems pseudonimų detekti 
vams, jog aš niekad savo gy- 

| venime nesmu pasirašęs Iksu. 
Taipgi primenu, jog turėda
mas ką norint pasakyti y pa 
tai per laikraštį, aš padedu ir 
savo vardą, kad žinotų, kokiu 
adresu kreiptis su atsakymu. 

D-ras F. Matulaitis.

Vis neša ir neša ant kapi
nių numirėlius. Čia, žiūrėk, 
senas tėvas guli juodame gra
be. Nepajudinamai suglau
stos jo rankos ant atšalusios 
krutinės. Ten motina su už
gesusia širdim, kuri teip da 
neseniai liepsnavo meile ir 
skausmais. Tartum ji trokšta 
da sykį atverti savo rūpestin
gas a kis ir žvilgtelėti įneap 
sak< mai numylėtus vaikus. 
Kiek toliau neša visą eilę jau
nikaičių ir merginų. Rodos, 
kad jie ir jos negulės ilgai 
grabe; prisikels ir ims kvė
puoti gyvumų,meile, amžiny
be. Paskui jų seka daug.oė 
baltų grabelių. Juose guli 
numirę kūdikiai. Jie never
kia, neprašo duonos.

Kiekvieną grabą lydi juo
dai apsirėdę žmonės. Jie ne
drąsiai žengia pirmj ' yt no
rėdami atidėti nors aut kelių 
minutų prisiartirimą prie gi
liai iškastos duobės. Galvos 
jų nusvirę žemyn, veidai ru < 
stųs ir liūdni, ant akių aša- i 
ros. Rodos, visi .siryžo ap 1 
leisti šį pasaulį ir iti nežino- i 
mu keliu į nežinomas vietas. : 
Ir tas nežino’’"' verčia juos 1 
drebėti, nuo.,__ ti, užsimą i
styti.

*

Žmogus numiršta per ke
lias minutas, o gyvena daug 
valandų. Mirtis baisi ir ne
smagi—apie ją mažiau reikė
tų rūpintis, negu apie gyve
nimą, kuris gali turėti savyj 
daug saldaus patraukimo.

Tartum per sapną matau, 
kaip visi žmonės atsisakė bu 
ti vien tik šermeniukais. Jie 
pradėjo užsiimti viskuo. Dai
nos ir muzika pripildė orą 
dailių garsų. Klegėsis ir juo
kas girdziasi visur.

O užsimąstęs senis, 
žmonės vadina Mokslu, 
ko jų gyvenimą.

Krikštoliškai čysti upeliai 
šypsosi iš karstai įsimylėjusių 
porų, kurios turi laiko ilgai 
sėdėti aut kranto ir žiūrėti į 

i sidabrinį menulį. Senelis sėdi 
■sode ant solelio ir klausos, 
kaip lakštingalas čiulba. Mo
tina vedasi linksmą vaikutį 
už rankos ir kalba jam apie 
dorą, apie grožę.

Saulė kasdieuą užteka pa
žiūrėti, kaip smagiai gyvena 
žmonės, ir visus ji sušildo.

O žmonės rūpinasi vis da 
daugiau smagumo turėti.

A. Antonov.

i

I

kurį 
tvar-

Reikalai Tėvynės Mylėtoju 
Draugystes Nei,Chicago,III.

Guodotina redakcija ,,Ke
leivio”: Prisiunčiam nutari
mus, susirinkimo laikyio 2 d. 
sausio. 2 vai.popiet,svetainėje 
A. J. Bieržiuskio, ant Town 
of Lake.

1) Įstojimas nuo 18 m. am 
žiaus lig 30 — $l.oo, nuo 30 
m. lig 45 m. —$2.oo.

2) Lankytojai ligonių turi 
išduot raportus per laiškus su 
paaiškinimu ligos ir lankymo. 
Laiškas turi būt prisiųstas už 
7-nių dieni} pirma susirinki
mo. Už neišpildymą, bausmė 
pagal konstitucijos skyriaus 
VII § II.

Susirinkimas būna pirmą 
nedėlią kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų, svetainėje A.J, 
Bieržanskio,4600 Paulina st., 
Town of Lake.
Raštininkas H. A, Cziapas.

Paaiškinimas.
Kaip buvau rašęs „Keleivi- 

je” apie agentą Smelstorių, 
kursai atsilankęs į Coal Dale, 
Pa. išviliojo keletą dolerių iš 
žmonių, siūlydamas pirkti 
daigtus iš „ Atlas Trading As- 
sociatin’’ kataliogo, o iš kelia
vęs,daigtų neprisiuntė,tai mi
etas agentas buvo ne Smelsto. 
rius, bet tikra jo pravardė Ka
rolius Arminas, kuris tik bu
vo prisidengęs Smelstoriaus 
vardu.

Tai-gi aš atšaukiu tą juodą 
dėmę nuo Smelstoriaus, o už
dedu ant tikrojo agento Ka- 
r<(liaus Armino, ir geisčiau, 
kad Smelstorius parodytų tie
sas Arminui, kaip galima 
žmones skriausti prisidengus 
kito vardu, o aš busiu liudi
ninku. .

P. Stanelis Kaubrys.



KELEIVIS

. Adomas ir J ieva.
(Sulietuvino S - b y s.)

(Tąsa.)
-------o--------

— Aš nesuprantu, kaip būdamas vyru 
galima būt tokia boba. Net man sarmata 
būt tavo pačia — užsipuolė Jieva.

Tuom tarpu Adomui atėjo genijališka 
mintis ir jis atsiliepė:

— Tegul aš busiu ir boba, bet turiu 
galvą, kuri ir didžiausioj nelaimėj duoda 
naudingą patarimą...

— Adomai, tu pasilik čia vienas, o aš- 
jau grįžšin į savo grįtelę — pertraukė Jie 
va.

— Palauk, širdele, — prabilo Adomas
— Atidaryk langą, aš išmesiu bonką lau. 
kan, tuomet bėgsime abudu.

Jieva atidarė langą. Adomas ištraukė 
pirštą, bet šampanas buvo jau nusistelbęs 
ir nešvirkšte. Jis pauostė ir tarė:

— Kvepia, kaip parfumas... gali būt, 
kad ir skanus. Kasžin ar mest?

— Paragauk — patarė Jieva.
— Tu paragauk. Še, lyžtelėk mano pir

štą— tarė Adomas atkišdamas Jievai savo 
smilių pirštą.

— Ne, tavo pirštas, tu ir laižyk.
— E, jeigu teip kvepia, tai negali būt 

nuodai, — pamislyjo Adomas — ir liežiu 
vio galu palaižė sau pirštą.

— Širdele mano, — susuko jisai — ir 
už arbatą gardesnis.

— Palauk, aš stiklą paimsiu — ir Jie
va pašoko prie stalo. Adomas užsivertė visą 
bonką.

— Palauk tu, kiauras m iiše, — suriko 
ji imdama nuo.stalo s.iklą, — juk aš tau 
liepiau bonką atkišti, lai .nan tas priguli!

— O jei aš nebūčiau paragavęs, tai 
tas per langą butų išmesta. Taigi man pri
guli.

— Adomai, — rūsčiai atsiliepė Jieva,
— ar tu ir čia pradedi ginčus? Įpilk ir 
man! Na, greičiau, arba...

— Arba verksi — pridėjo Adomas ir 
atidavė jai bonką sakydamas — gerk, kaip 
tą pabaigsim, pareikalausim daugiau. Aut 
to juk rojus!

Ir jis staiga nusitvėrė sau už nosies.
— Kas tau? — teiravosi Jieva.
— O, kad tu suburbėtum, kaip piešia 

uosį. Jieva atsargiai, nes kaip griebs tau ui 
nosies, tai net visuose galuose atsilieps.

— A-a, ištikrujų puikus. Negaila,kad 
ir nosį šitoks drąsko — kalbėjo Jieva išgė
rus stiklą šampano.

— Kas-žiu, ar nerasiu čia da ko-nors 
naujo — sake Adomas prieidamas prie sta
lo.

— Adomai, pažiūrėkime kas ten yra 
tame iude...

— Jieva nekalbėk apie tą indą; prida
rysi vėl bėdos.

Ir jis paėmęs ją už pečių pasodino ant 
minkštos kėdės. Bet Jieva nulėmė būtinai 
dasižinoti kas yra paslėpta uždraustame 
inde.

— Jeigu tu ant to nesutiksi, tai aš ta
ve palieku ir grįžtu namo—kalbėjo jinai.— 
Tenai bent busiu liuosa, galėsiu daryti kas 
man patinka ir kaip patinka; tenai niekas 
negalės aprubežiuoti mano laisvės,o čia dėl 
to vieno indo turi būt suvaržyta mano va
lia.

Oi, Jieva, Jieva! persižegnok, jau pik
toji dvasia tave apsėdo. Žaltys šnypščia tau 
į ausį ir tu jau pasiduodi jo gundymui.

— Štai ir kunigas su pamokslu atsira
do — atkirto Jieva. — Tavo pamokslas 
nieko negelbės, ir aš tau sakau, jeigu neži 
nosių kas yra tame inde, tai nuvysiu, sū
džiusiu, numirsiu?

— Ir nenuvysi, ir nesudžiusi, ir paslap
ties nežinosi — atšovė Adomas.

— Sudilusiu ir mirsiu, mirsiu...
— Na, tai mirk, mirk, mirk!
— Ar aš dėl tavęs tunu mirt? O, kad 

tu niekad nesulauktum! Ot imsiu ir pažiū
rėsiu.

Ir ji pašokus nuo kėdės pribėgo prie 
stalo. Adomas ją sugavo ir sodindamas pri
dūrė:

— Nė žingsnio daugiau! Pasakiau, kad 
negalima ir teip turi būt. Gal nori, kad 
mus šunimis išpiudytų?

Jieva pradėjo verkti. Adomas buvo la
bai minkštos širdies. Pamatęs Jievos ašaras 
jis labai susigraudino.

— Jieva neverk — prakalbėjo jisai — 
nes man pradeda atsileisti jau širdis.

— Tai duok man pažiūrėti į tą indą.
— To tai negausi, ir tegul šėtonas tave 

negundo.
— Man čia nėra didsnio šėtono už tave. 

Sėdėk gi sau prie to indo, o aš grįžtu at
gal. Lik sveika*.

— Keliauk sveika — atsiliepė Ado. 
mas.

Jieva rengėsi eiti, bet ir vėl sugrįžo.

— Kam aš turiu eiti, kad aš ir čia ga
liu būti — kalbėjo ji atsisėdus prie lango.

— Matai, širdele, ar teip nebus geriau?
— Aš neiko nematau! — atkirto jinai. 

Meldžiu, kad tamista į mane nekalbėtum; 
aš esu liuosa, nepriegulminga, galiu šokti, 
dainuoti — kas tik man patinka.

— Labai gerai — pagyrė Adomas.
— Gerai, bet ne iš tamistos malonės. 
— O iš keno?
— Tai pasirodys vėliaus, kas tą garbę 

užsitarnaus. ..Galibūt, kad daržininkas.
— Kas, daržininkas?
— Žinoma; jis toks mandagus, teip 

meiliai žiuri...
E, velnias nesnaudžia, pamislyjo Ado

mas.
— Einu į daržą jo pajieškoti.
— Sustok! nė iš vietos — tarė Adomas 

imdamas ją už peties.
— Ko tomistai nuo manęs reikia? Leisk, 

aš tamistos nepažįstu.
— Nepažįsti? Ar neatsimeni, kada pir

mą sykį tave pamačiau? tuomet iš džiaugs 
mo vos nesutirpo mano širdis, o dvasioje 
maniau, kad aniuolą ne žmogų matau... 
Kaip biblija sako apie Adomą, kad links
mas išvydo jis J ievą, teip linksmas buvau 
ir aš tave pamatęs, o iš sielos gilumos išsi
veržė balsas: Jieva, ar duosi man ranką?

— Ir dagiau. Ko daugiau nori?
— Neimk jos atgal.
— Tai mokėk ją guodot.
— Jieva, jei kas atiduotų man viso pa

saulio turtus už tave, pasakyčiau: tu esi el
geta, nes mano Jieva be kainos.

— Adomai, Jieva tave myli, kaip viso 
pasaulio moterys negalėtų mylėti.

— Kad iš akmens bučiau, prieš tave į 
dulkes pavirsčiau.

— Adomai, teip daug aš nuo tavęs ne
reikalauju, parodyk nors truputį, kad ma
ne myli. Aš noriu žinot kas tame inde yra, 
parodyk man jį, Adomai.

— Viską išpildysiu,bet nereikalauk to, 
kas gali pra žudyti tavo ir mano laimę.

— Nerodysi?
— Negalima.
— Oi, mirštu... gelbėk, Adomai. — 

Ir ji apalpo.
— Kalbėk, Jieva, kalbėk.
— Oi, parodyk indą...
— Jau atidarau.
— Greičiau, greičiau, nes numirsiu.
Adomas paėmė nuo stalo uždengtą in

dą ir pakelė antvožą. Inde buvo uždarytas 
žvirblis, kuris tuojaus per langą išlėkė.

Į Žvirblis! — sušuko Jieva. — O, tu, 
netikėli, išleidai paukštį, da bar bus blo
gai.

— Aš sakiau, kad teip bus, o tu norė
jai pamatyt paslaptį — sugauk dabar jį už 
uodegos.

— Tai kam tu vyras esi, jei proto ne 
turi?

— Tegul mane čigonas teisia, jeigu aš 
kaltas.

— O kas čia vyresnis, aš ar tu?
— O gal aš žinau!
— O Kas vyras?
— zjinoma, kad aš.
— Ar tu, kaipo vyras, neprivalai turė

ti daugiau išminties?
— Tas teisybe... aš ir esu išmintin

gesnis.
— Ar neprivalai turėti daugiau proto?
— Aš ir proto daugiau turiu.
— O kas čia dabar kaltesnis?
— Tu, Jieva... O Jėzau, ateina jau ir 

grapas — sušuko Adomas ir greitai užden
gęs indą vėl pastatė aut sąvo vietos.

Įėjo ir dvarponis.
— Matau, esat jau po pietų, — atsilie

pė jisai. — Na, o kaip gi tas rojus jums pa
tinka, mano mieli? O išlygos neperdaug 
sunkios? — paklausė jisai rodydamas į sto
vintį ant stalo indą

— Kaslink manęs,tai...—prabilo pus
balsiu Adomas.

— Kaslink jo, tai... bet kaslink ma
nęs. .. — mikčiojo Jieva.

Grapas pridėjo ausį prie indo. Viduje 
vo tyku. Jis pakėlė antvožą, indas buvo 

tuščias.
— Kur paslaptis dingo?—užklausė jisai. 
Adomas klaupdamas:
— Prrr, prrr!... Jieva kalta.
— O kas atidarė indą? — užklausė Jie

va.
— Aš, bet mane privertei prie to.
— Kas atidarė, suvis nesvarbu — atsi

liepė grapas — abudu atidaryt negalėjot, 
bet abudu už tai atsakot Grįžkit atgal į 
savo grįtelę ir atsiminkit kol busit gyvi, 
kad ne vienas žmogus neturi ant savęs tiek 
valios, kad galėtų atsilaikyti prieš kokios 
nors paslapties pagundą. Jeigu tas indas 
butų buvęs permatomas ir jus būtumėt ma
tę, kad jame uždarytas- žvirblis, jų niekuo
met nebūtumėt pakėlę jo autvožoa. Teip 
pat buvo ir su pirmutiniais Adomais. Jeigu 
Dievas nebūtų parodęs ^iems uždrausto me. 
džio, jie nebūtų prasižengę prieš jį... Na, 
keliaukite.

Grapas išėjo.
— Eikim, Jieva — tarė Adomas.
Ir jie išėjo. Ant kiemo stovėjo minia 

žmonių ir pasirodžius Adomams visi pradė
jo garsiai kvatoti.

— Sveikinam rojaus ištremtimus.
— Tegul bus prakeiktas žvirblis, kuris 

pražudė naują rojų.
— Ir ore gyvens jis visą amžių ir les 

mums kviečius — girdėjosi iš minios bal
sai. (Galas.)

KORESPOIDENCIJOS. I irTI|l/nC 
Katalikų knnigas ėmė Sliu- Ll t I U VU V
bą protestonu bažnyčioj.

Lawrence, Mase. 6 sausio 
Zenonas Veličką gerai žino
mas Lawrence, Mass. gyven
tojas, ajieivilkęs’kunigiškoms 
drapanoms ir užsikabinęs di
delį kryžių, pardavinėjo reli
giškus abrožus. Jisai buvo 
areštuotas Northampton’e ir 
nuteistas šešiems*mėnesiams 
kalėjiman, o dabar išėjęs ap 
si vedė Ware, Mass. su Zebali- 
na Jonaitis, 18 m. amžiaus, 
unitarijonų bažnyčioje ir vin- 
čiavojo kun. Oliver J. Fair- 

.field. Pirmoji moters, Rožė 
Grigiutė, su katra Velička 
buvo apsivedęs Lavvrence, 
rugp. 31 d. 1900 metų, pribu
vus į Ware su kumščia norė
jo jaunesnę atmušt nuo vyro, 
bet ana irgi kumštį atstatė, 
tokiu budu pakilo kova ir 
spiegimas. Gaspadinė turėjo 
bėgt basa į policiją (nors bu- 
vo šalčio 10° žemiau zero). Po
licija pribuvus rado dvi jau
nas moteris užplaukę rannan- 
ties, o jų vyrą, kun. Veličką 
jas skiriant. R.

Kensinglon, III.
Šis miestukas tai Chicagos 

priemiestis. Lietuvių gyvena 
nemažas būrelis. Draugyščių 
ir kuopų teipgi nemažai. Vi
sos randa pritariančių ypatų 
ir gyvuoja neperblogiausiai, 
rengia prakalbas, knygynus, 
šviečias kiek galėdami. Mus 
kunigas Serefinas teipgi ne 
per blogiausiai elgiasi. Jis 
'sumanė „ferue’’ [loteriją] dėl 
praleidimo laiko ir pasilinks
minimo nuvargusioms žmoue- 
liems. Jau antras mėnuo, kaip 
mus žmoneliai susirenka po 
bažnytinėn svetainėn išlaimė- 
ti šį bei tą. Ar tai negeriau, 
sako, praleisti laiką, kaip kad 
smuklėj prie alaus stiklo? 
Duokim sau, saliune praleidi 
pinigus, tai gauni tik alaus 
stiklą ir daugiau nieko, o čia. 
sudedam penkiolika ypatų po 
10 cen. ir vienas iš mus laimi 
už pusantro cento špilkutę ir 
tai Ja nebile kokią,bet su šven
to Antano paveikslu. O jeigu 
dėsim da po 10 centų, tai ga
li pasitaikyti ir arbatinis 
šaukštukas. Ar ne gerai?

Į saliuną tik vieni vyrai nu
eina ir prageria pinigus, o čia 
net ir moterėlės su kūdikiais 
atneša po kelis dolerius. Ir 
bandyk pasakyti, kad nege
rai darote moterėles, tai at
rėžia, kad po Dievo ir kunigo 
akimi, tai kaip Dievui į kiše- 
nį idedam!

Kada musų moterėlės susi
pras? ir pažins savo išnaudo
tojus? Vyrų tamsuolių kiše
nine saliuninkai iškrausto, o 
moterų ir vaikų—kunigėliai. 

Viliam N:

Šiaulių Varpo” draugi
ja geryn eina. Lapkr. 28 d. 
p. Pleirytė Puidienė skaitė re
feratą apie Lietuvos rašyto
jas—Bitę ir Žemaitę. Refera
tas buvo pilnas prakilnių 
minčių susirišančių su Bitės 
ir Žemaitės idėjomis. Taipogi 
buvo givi paveikslai, dekle- 
macijos, choras, žaislai ir šo
kiai. Jas.

Rygą Lapkr. 14 d. buvo 
„Kanklių’’ draugijos šeimy
niškas vakarėlis. Buvo dekle- 
macijos, dainos ir vaidintas 
farsas „Ant keršto’; paskui 
šokiai. Visas vakaro įrengi
mas buvo pavesta vidutinių 
mokyklų mokiniams, kurie 
viską puikiai ir išpildė.

Lapkričio 22 d. buvo „Lie
tuvių Pašalpos Draugijos’’. 
Vaidino ,,Šv. Elžbieta”. Su
lošė neperpuikiausiai. Žmo
nių, daugiausiai darbininkų, 
buvo labai daug,

Ąžuolas.

Vilniuj gruodžio 6 d. Kas 
tai šovė į du jenerolu, važiuo
jančiu gatve; jenerolui Pen- 
go nesunkiai peršovė ranką. 
Sako, kad kesintasi ant vy
riausiojo Vilniaus karo apie- 
linkės vado jenerolo Geršel- 
mano, tiktai apsirikta. Kaipo 
šo vi kas, suimtas vienas žydas.

Trakai (Vilniaus gubern.) 
šį rudeni, kada matininkas 
atvažiavo pagal prašymo ma
tuoti Kašonių sodžiaus lau
kus, tai nenorintieji pakėlė 
,,buntą” ir nedavė matuoti. 
Matininkas ant „buntaučikų” 
padavė skundą. Buvo atsių
sta iš vyriausybės ištirti, ar 
gal visas sodžius nenori skir
stytis, bet valstiečiai atsakė, 
kad visi ndri. Tada„buntau- 
čikns” [13 vyrų ir 3 moteris] 
patupdė į šaltąją. Iš jų 6 tuoj 
išleido, o kiti dar ir dabar sė
di. I. Stizdl.

Waterbury, Conn.
Tarp 34-tos LSS kuop >s 

darbas eina pirmyn. Narių 
skaitlius auga ir todėl, tur 
būt, pradedama veikti. Jei vi
si sumanymai bus įkūnyti gy 
veniman.tai tikrai atsistosime 
ant tvirto kelio. Viena* iš 
svarbiausių mus žingsnių, tai 
pasisamdymas ruimo ir įstei
gimas knygyno.

Teipgi per gero noro drau
gų triūsą yra rengiamas teat
ras „Pirmi Žingsniai'’, kuris 
bus perstatytas sausio 22 d. 
po N. 48 Green st. Linkėti
na,kad kiekvienas tą perstaty
mą pamatytų, nes tai yra pa
veikslas revoliucijos laikų 
Lietuvoje. P. J.

Ar verta jam būti tėvu?
Pittsburg, Pa. Sausio 5 d. 

parėjo girtas iš smuklės K. 
A., o jo mergaitė, 8 metų am
žiau s, matydama tėvą pasigė
rusį, pasakė: papą jei tu bū
tum vaikinas, aš tave nemylė 
čiau, kad tu tokie girtas. Ži
noma, girtam tas nepatiko ir 
jis pradėjo mergaitę mušti ir 
spardyti. Motina norėjo ap
ginti, bet nieko negalėjo pa
daryti. Ko tokis žmogus yra 
vertas? I ai. A.

Ilguva [Naumiesčio pa v.]
Ilgavos parapija nedidelė. 

Kunigai yra du, ale kamen- 
doriui algos nėra, dvaras nuo 
savęs kiek teu moka. — Jau 
pirmiau buvęs kun. Perku 
nas įtaisė „Žiburį ’,ale turbut 
dėl mados, nes jau pernai no
rėjome visai užgesinti. Buvo 
nutarta ir laikraščių ir kny 
gų išsirašyti, bet likšiol dar 
neteko matyti. Beto, buvom 
nutarę ir mokyklą įsteigti, 
nes arti prie bažnyčios nėra. 
Ale kam čia jos reik, t-ako ki
ti: musų tėvai pabaigė amžį 
nematę mokyklos, pabaigs.m 
ir mes. O vaikams tai somai 
nereik, nes, ypač dabar, kaip 
tik gauna mokslo, tai tuoj 
ima meilikauti. —Laikrasč.ų 
čia žmonės neskaito, ūkinin
kauja senoviškai, o kaip ue- 
U/.dera, tai Dievą Kailiu.

tas

Gelgaudiškis (Naum. p.) 
. au ke*eui meti ,k. ip v.e gau
dutyje nėra monopoliam; (įs
keltas į Plokščius), bet degti
nėje čia galima ir mauditis, 
nes yra vienas geras žmogelis, 
kuria „slapta’’ pardavinėja 
degtinę. Ar nevertėtų gminos 
ponams nors akia užmesti ten, 
kur reikia.

Peklos Rūkorius.

Paj ieškojimai
Pajieškaumerginos Zofijos Macaites; tre-! 
ti metai kaip Amerikoje. Paeina iš Kau
no guber., Šiaulių pavieto. Ji pati, ar 
kas apie ją žino, teiksis atsišaukti ant 
šio adreso:

K. Pocius,
40 River st. Rumford Falls. Me.

Pajieškau brolio S.Januševičiaus: Kau
no gub., Pušalotu valšč aus, Kariškių 
sodž, 10 metų kaip Amerikoj. Jis pats, 
ar kas apie ji žino teiksis atsišaukti ant 
šio adreso.’

J. Januševičia.
100 F. st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Zaveskio: 
Suvalkų gub., Pilviškių par. Kokie me
tai kaip išvažiavo į Kanadą. Jis pats, ar 
kas apie jį žino, teiksis atsišaukti ant 
šio adreso:
M. Zaveskiute, po vyru Laimutavičiene

407 btadium st., Ward 20 
Pittsburg, Pa.

Geriausias Lietuvi szkas Siuvėjas 
j Siuvame visokius r u-, 
i bus merg'ntnis ir
I vyrams Tun-
! mo visokių audimų i 
į r suknios. Dirbame įį 
I visokius siutus ir g 
i overkotus. Užeik pa - 1 
Į žiūrėt o jeigu nori 
i t trėl graž. ia d ra(<a- 
j ną mgs galime tau ja
I padaryt.

I

Pajieškau pusbrolio Mikolo Mikaliuuo 
ir de<les Kazimiero Smulkio. Abudu 
Kauno gubern..Šiaulių pavieto. Jie patys 
ar kas apie juos žino, teiksis pranešti ant 
šio adreso:

P, Smulkis
( anai st,, Nashua N. H.

MOTERĮS IR MERGINOS! 
s- ,biuomi jums pranešu, 

! kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.: prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA baronaičiute
105 Broadway, So. Boston.

Offiso Teleph. 397-1 Cambridge.

Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge
~ j

A • • • I Gyvenimo Telepb. 397-2 Cambridge.Apgars— $ R p
Didelis Balius!

Parengia 59 kuopa LSS maskarad ba
lių, kuris atsibus 5 d. sauso po No 110 
Grant st. Hoboken X J. Pradžia 7 vai. 
vakare ir trauksis iki rytui. Visus nuo
širdžiai kvečia.

Komitetas

Graborius ir Ralsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik 
šlynu

Bostono Latvių Darbinin
kų Draugija rengia sausio 22! 
d. š. m.

KONCERTĄ 
paminėjimui Kruvinojo Nedčldienio, 
kuris atsibus KOSHUTH Hali, 109 > Tre 
mont st. Ros būry, Mass.

Apart muzikališkai vokališkos dailies. 
pasakys trumpas prakalbas drg. J Oh. 
zol, antros durnos atstovas. iaivi-ko 
kalboj ir drg. J^nies F. Carey, Mass. vai. 
anglų soc. sekretorius angliškai 

Įženga 25 c.
Pelnas skiriamas naudai Lat. Soc. ■ De- '. 

mokr. Partijai Rusijoj
Širdingai visus kvečia

Bost. Lat. Darbin. Draugija.

OFISAS:
53 5th street CAMBRIDGE, Mass.

Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge

GERIAUSIAS

o

puikiau

Telephone 762 So. Boston, h
Mano dirbtuvė yra įrengta 

šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom. iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu 

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass: :: J :

ĮDr.F. Matulaitis
į 495 Broadway, So. Boston.

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

Nekėlioms iki 3 vai. po pietų.

: •

I
i

<
<

Joniškis [Šiaulių pa v.] Į 
1908 m. grovas Keizerlingas 
pardavė visus ąžuolus pigio 
mis kainomis žydui ir jau bai
gia kirsti. Nesenei vėl tam pa 
čiam žydui pardavė visas eg
les ir pušis. Beto tuos ąžuolus 
kerta atėję iš kažikur gudai. 
Reikėtų žmonėms suprasti ir 
kreiptis į vyriausybę, kad už
draustų taip nežmoniškai eik
voti miškus: ponai parduos 
visur miškus žydams, žydai 
išvež į užsienius, o mes liksi į 
me be nieko. Taip negalima. , 

Balkas.

H



KELEIVIS

Vietines Žinios
Ateiiiaučioj nedėlioj. sau

sio 9 d., 6 vai. vakare I)r. F. 
Matulaitis laikys lekciją apie 
gyvūnų išsivystymą. Su pa
gelba paveikslų bus parody 
ta, kaip gyvūnai užsimezga, 
kaip auga ir vystosi. Lekcija 
bus lietuviškoj svetainėj, po 
No 166 Broadvvay. Ext. Įzen 
ga visiems dykai.

žuvo visas jos turtas ir ji pali
ko su kūdikiu be drapanų, o 
neturėdama už ką nusipirkti 
priversta buvo vogti.

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj gaiit gauti geriausių gy
duolių nuo visokių ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai

Lietuviu socijalistų kuopa 
nutarė prieš užgavėnes pa
rengti balių ir teatrą. Bus 
vaidinta plačiai žinoma kome
dija ..Amerika pirtyje.’’ Bus 
lekiojauti pačta ir daugiau
siai gavusiems pačtakorčių 
paskirta dvi d. v mos: iš vyrų 
daugiausiai gavęs pačtakor
čių gaus vyrišką laikrodėli, iš 
merginų — moterišką laikro 
deli. Apart to da bus meške- i 
re ir daugelis kitokių links
mu žaislų. Balius atsibus su
batoj vakare, 5 d. vasario. į 
Dalhgren salėj. t.«XE

Temykit! Temykit
DIDELIS PARDAVIMAS

Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 
tės. Sijonai. Stebės, teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrynios, valyzos, viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau i

I. SACOVVITZ.
128 Broadvay (tarpe A ir B) 

South Boston, Mass.

dirba lietuviškas klarka

Hilliani C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telei-hone. žliiž? So. Boston. Mas

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

su gyduolėms, kuriems duodame te: 
singiausią rodą Į>er laišką dykai.

Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Didervi- 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr J. M. BRUNDZACO..
Broadway S. S st.. Broolykn.N Y

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.SJ 
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
" Ovai. “ 8vai. vakare.

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

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška

Ateinaučioj subatoj, 8 d. 
sausio, ..Žaibas” perstatys di-l 

dėlę tragediją po vardu „Iš-| 
griovimas Kauno Pilies" Vei
kalas paimtas iš Lietuvos is
torijos ir jierstato muši po 
Kaunu,aut kurio užpuolė kry j 
rižviai ir,Į>ergalėję lietuvius, 
sudegino ji.

Kiekvienam lietuviui rei
kėtų lai pamatyti. Prasidės 
lygiai 8 vai. vaLare. Dahlgren 
salėj, kampas E. ir Silver St.

tv^įtsnJ ląąptyįisns ’.įįvs tų ■>

•sseyy ‘uojsog 
OEESBUiĮiu -įs uoiSuįusbm

3S0U U3dNVXTlV
snąiĮnp oiuspi sni^osiA jį snui 
-Ijl^SlSJOJ ŠKJėjdod 
SmuĮAvpt'iMH šepun^s satupipK

SntJĮOSĮA nVĮOĮJlV

svmo aūv

GERIAUSIA AKUŠERKA

t

1

»

-3 Ric.*me'

žie

LIETUV15ZKA GYDYKLA

Iki Naujų Metų ant sekančių daiktų męs numažinant 
Tail pasinaudokite iš progos.

Kis Hunting auksuotas laikrodė-
l:s dailiai išgraviruotas, su YVai- 
tham arda Elęin viduriais, papra
st prekė sis.OO. o dabar.......... $
Visiems Am-rikoj žinoma. kokie 
yra I-ilgin ir iValtham laikrodėliai,

■ riuo. ties gvarant uoiam ant 20
no tų. Jeigu j:s gerai ne .,. jeigu

: aiavs s..aiv:i atsiusk jį mums
gal. o męs tau nusiųsime naują.
: yra tik paskirtas skaitlius;

’iyk greitai ir atsiusk Money
ai:>:i užsimokėsi

L&imszkas D-ras M. Ziselman 
7 Partnenter St 
l>ostou, Mass.

Visokias ligas gv 
<:iu ta- knungia- 
asiai. A .eikit t le
siok pas mane 1 
repais į vir ų t ik 
įeikit į apuoką: 
mano durys bal
tos arba telef .a 
tuok oa'-atesir 
Ofiso valui ios 
Nuo 9 iki 11 r. 
įuo 1 .ki 2 ir 6

vakare. Telephone 196'

Kriaucztu dirbtuve
• Siuvam 

siutus ir 
Išvalome, 
tius.

681

vyrams ir moterims naujus 
užlaikėm visokias materijas, 
išplaujame ir išprusiname se- 

Barba atliekame greitai ir gerai.
II. STANKUS

N. N’ain ir k?mpas Ames streets 
MONTEl.LO, MASS.

Puikiausias Lietuviškas

NAUJIENA!^
•‘BKOADBINE H AI.L”

311 Albane ir kampas I)over streets, 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už $15 OO.

■Savininkas J SIDMAN.

20 Laconia st. Boston, M ass.
Telephone 1364-4 Tremont.

SALIUNAS ir RESTORAGIJA 
kartą pas mus atsilankvs 

To niekad nesigraudvs: 
A.us. vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lo owski &. Yudeiko ir Co 
3o< rva.- vay ir 259 i >. S- 

f’Hston. Masv.

JOHN E.NOLAN
naujausios-mados

Graborius ir balsamuotojas 
' Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta <U5 Broadvvay.

Bronszteiao i
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Bliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas Šeimynom musu 

SpecialiŠki m aš.

366 Second So. Boston. Mass

1

F. STROPIENE
Paboigusį .kursą V'ornaus Medieal 

t'ollege Baltimore M. 1>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W B r o a d w a y.

H( > I K )*T< )N> Ma

? 
I I

TEMYKIT! TEMYKIT’
Męs turim didžiausi skyrių Kalėdi
nių daiktų visame Bostone. Ciga
rai. tabakas ir cigareuu ant že
miausiu prekių. Jvairųs saldumy 
nai ir ’pačtakortės. Pirma, negu 
pirksi kitur, ateik pas mus.

S. B. KLEIN
228 Broadway

kampas C st.
South BOSTON. Mass

SKAITYKITE TEISYBE.
Malonus pone gydytojau:

Šiuoiui Jums apreiškių kad iš malones pono Dievo, jau daugiau 
nesergu vidurių ir kūno silpnybėms teip ir ašių nesveikumų, kurie 
mane vargino pirmiau. Dabar prisiuneių savo paveiksią, nes mano pati 
ir vaikasteipat yra sveiki, pasidekavojant Dievui. Linkimia Jums ant 
gero, su atsidavimu

JOZEF KISSLAN, P. O. Bos 8, Tremley, Grasselli, N. J.
Tokie tai padekavoniu laiškai daugiau ateina Collinso Medikai In

stitutui. Kreipkitės į tą Istitutą gydytis, o žinosi, kad į ju rankas atsi- 
daviai, tai apturėsią liekarstas, kurios Tau yra reikalingos, šviežias 
ir sttdrutinančias sveikata. Atsišaukiant- arba rašyty, adresuoti:

The Collins N. Y. Medieal Institute
140 WEST 341h STREET,_________ NEW YORK CITY.

Dr. S. E. Hyndman, Medikai Direktorius.

NUMAŽINTOS PREKESTEIS1V.IAI ŠIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
ati da, nežiūrint ar Iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

- W Broidway kampas I)or 
cl.i ster avė. $0. Boston, MaSS. 
Gai t reik.’au.i ir p--r lai kus o 
męs pe i-v esą gy«lu.'.-s prisiusim

KNYGŲi

i

50,000

SEVEROS (kirmėlę) prašalina į 24 va-

J*

TABAKO NAUDOT"JAM -

Kaina 25 ir 50 centu

Gaunamas kiekvienoj aptiekoj

7^7 i

jeigu kuris nedagali kokia 
nepiivalo leis; laiko, bet tuo-

Meldžiame kreiptis šiuo adresu.-

110)1 PSON,
NEW YORK, N.

po pietų.

r Padekit mums apgarsinti mųsų tabaką turu savo drangų, o męs du. s -

Praėjusiam utari iuke, sa> - 
s o 4 <L. i Bostoną ntvažiavo 
į tikėlių karalius I Pier- 
pout Morgan, su tikslu daly 
vauti Boston <fc Maine gele
žinkelio valdybos konferenci

joj-

J. Kazockienč. su kūdikiu 
aut ranku, stojo 4 sausio prieš 
kriminalini teismą už pavogi
mą krautuvėj dviejų apatinių 
marškinių ir liko nubausta 5 
doleriais.

Kazockieue pasakė, kad 
laike Chelsea užtvinimo, ku
ris atsiliko per Kalėdas, pra-

BUK
VYRAS

Vysai Dykai Dėl Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmie titrus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, r.ima- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žetr .aus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 901 22 Ftfth At«m. driežo:

Godotinas Tamista: Papai Tamistos prižadiejma, aš noriečjau 
jo? Tamista prisiastumei man vysai dykai vena jusu knypa dėl vyru.

skaityk o žinosi viską.
jagu net mano katai.oga rašą s šendien o apturėsi gereusių armonikų, s 

dernetų, n <ti>ų, kouceriuiu ir daugyluį kitokių muzikai:škų instrumentų. O 
kso 14 K. Š.itpiinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mc nia-ynukių, a.aumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam peėečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie
tuviško! kalimi,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikėusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotalsopiink k-ouvertais tuzinas t.z 2'e 
o tuzinai už^l.OO, llMO už. Ąt,tW. Lietuviška bii-.iia arba š .... raštas >-
senoir naujo testamento lietuviškom literom pn.-lap. 1:27 drtičei aMa- 
ryta, prekė su prisiuntimu &I.OU. Elektrikiiils žied .< no n-nma-izmo, sudr’.rin 

kūno, atgaivinimo krauju, sutaisimo rervu irdav y' ę k 
_/ kių ligų. Tūkstančiai žmonių dekavoja t:ž ižo .h t: . 
"^5- paauksuotas ant 20 mėtų prekė jr?,.oo. p L<: > št’.tm. 1 

kire savo’ikra adr- sa ir už.5'-. marke o : n": 
talogą dvK-ai su 4"o pa-eik- es ir I«mm.» :

Štornik■'et.'atn ir pe<lii< >ri:-m p rd; 
vorus 1 ' ' 'gini, fleika!uidami vi-k.i t 
gausite rus tavoms.

112 Grane! St. Brcok’

atsiimda-

Paprasta preke $21.00
Dabar tiktai $11.75

Męs užptrkom New lorke didelę 
fabriką ir todėl galim pardavinėti per 
pusę paprast s prekės Męs turime 
daugybę kitokiu mažmožiu, kuriuos 
teipgi per pu-ę prekės parduodam. 
Jei gyvent netoli nuo Bostono.-tai už
simokės atvažiuot y pat iškai pas mus. 
Steliuok greitai, nes męs nedaug jau 
ju turim.

PASARGA- — Męs duodam kiek
vienam kostumeriui kalėdiniu dova
nu Jeigu esi pas mus kada nors ką 
pirkęs, atnešk kvitelę ir gausi dovtČ 
nu. Neužmiršk mus vardo ir adreso:

Vardas Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMFSONO
ir sveikatos Patarėjas

Severos vaistai kas kartas vis daugiau vartojami, kas parodo, jie yra 
pasiekiu i nsi.

Direktorius
Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMl’SON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku-

; ris liktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
' paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
, kiti daktarai neįstengė išgvdvti. Ka- 
i bangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
i New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau- 
; nystę pašventė vien studi javimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro-
■ niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 
' tingas, teip-pat lytiška nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės

I išdykumo ir savižagystės.
Soliteri 

| landas.
Todėl.

I nors liga.
jaus prisiųsti D-rui Thomson’ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 

i lakštą, o tuojaus bus išsiųstajam pa
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy 

rmas gvarantuotas. Patarimai veltui.

DR. J. E.r
342 W. 27-th street.

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. P i 5 vai. 
Nedėliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. p<> pietų.

BALSAMAS
plaucziams

Geriausis Vaistas nuo kosulio

Prašykite Severos kalendoriaus ant 1910 m. aptiekose 
Gausit dykai

CEDAR RAPIDS
IOWA ’

Amžius.
Kiek svėrėto.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokia lvtiška liga, 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiiųidavo: savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda ran

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

ar panele.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susinę- 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

simv jnms šį fonografą dykai. Nėra tai koks instrumentas žaislei. kaip 
tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti kaipo premiją, bet tikrai gera ’š 

kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (gramai >nas).
Kada panorėjęs jus galite turėt 

savo namuose koncertą dykai, ne 
koncertą kokios suklerusios 
monikos ar smuikos cypimą, 
koncerlą didelių benų arl>a
ehestros. dainas garsiausių dainių 
juokingas ir užimančias žodžiu 

viską, ką tik norėtum išgirsti, 
galima pritaisyti. Paklausk artimiausioj mužikališkų instrnmcniųkrau- 
tuvėj, o apie kalbamąją mašiną ”King‘’ (Karalius) dasižinosi. jog ją visi 
pardavinėja po $15.00.

Męs norime, kad jus padėtumei mums pagarsinti mųsų gerianti 
TABAKA (’IGARETYMS III l’YI’KF.MS.

Męs prisiųsiu* jums visokio tabako po biskį. Austriško. Bosniško. llerce- 
gi'ko. Turkiško ir Rusišku. VISO SYKIU už 6dol. Jus le igvai g::: te tą 
tabaką parduot savo draugams, nes įai yra geriausias tabakas. -Ta 
bakas yra tas pats, kurį jus teip noriai r ū k fa Euro 
p o j, t ab a k a s, ku r į jus draugai myli nemažiau u ž į u s. 
Aptaikęs mus tabaką, rekomenduok jį savo draums ir jei jis jiems paga
lins, duok jiem mns vardą ir adresą ir teip padėsi mums apgarsinti. Už
tai męs duosim jums visaidykai mus “King’’ fonografą. Yra tai vie
nintelė proga gavtdovaną. Už. tabaką rokttosim męs jums 6 dol. Prisiųsk 
iš kalnoJOc. (štampoms), o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. Apžiūrėjęs, 
jei rasingomis, užmokėsi eapreso agentui likusius $5.50 ir pasiliksi juos 
sau. PINIGUS sugrąžįsime Kiekvienam, kurs bus neužganėdintas

Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, kol męs n< pertikrįsi- 
mo. jog mųsų komjMinija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patartam ne- 
atideliot. jeigu norite gaut musu fonografą d>ka..

EUBOI’EAN TOBACK’O CO- 
ž:! lašinant st , topt. «4, Xew York. X. Y.

Jei šerti, nesikankink, bet pribuk

GARSUSIS NEW YORKO DAKTARAS

Ferdinand Hartmai

VVASHINCTON JEWELRY£CO.
0'. 387 Washington st., (vienus trepus)

t

salto:
a.-ha parašyk pas mane, aš išgydysiu!

Per 30 metu daktaravęs, tyrinė- < 
jęs medicinos mokslą ir gyduo- į 
lių veikmę, kurios geriausia^ 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs 
universitetą per 20 metą gy
džiau Didžiamjam New Yorke 
VYRUS IR MOTERIS ir iš- 
gydžiau greitai ir gerai.

10 metiį atsidavęs mokslui 
praktikavojau Paryžiuje, Lon
done, Berline ir Peterburge, > 
surasdamas naujausias gyduo-J 
les išgydymui visokią ligų. Su-; 
grįžus iš Europos daktarų bend-; 
rovė išrinko savo pirmsėdžiu; o< 
dabar užkviečiu sergančius vi- < 
šokioms ligomis, nes paaukauju' 
visa savo mokslą sergantiems.'

I. H

mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius Hįfįf-' 
(lysių, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui. < 

PROGRESAS MED1KALIŠK.AM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekminirai išgydo, katrie tėmija į medicinos mokslo pro- < 
gresa; katrie to nedaro, nežali sergančių išgydyti, už. tai kad užrašo gyduole* ! 
ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams . 
nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant į mokslą, kad

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokią ligų.

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie
nos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgvdžiau ir tuos, ką kiti 
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai 

tikrai apturėsi sveikatą.
l> \ \ l?ž ' \ garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom-
1 AoAKCtA. panijų šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net 
numirusį daktarą Kalinsą garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai, 

geras daktaras niekad už algą nobemaus. Matant tokias neteisybes, kad 
:,pg:n:i nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos 
igydžiuu. kad serganti žinotų kur atrasl'tikrą pagelba sveikatai, apsigarsinau.

APS1MU JUS IŠGYDYTI
č nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų, 
y Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedirbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies,
> i: aMu, kepimų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per- 
? šalimo, slbgų. sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykimo, Dyspe- 
S ps >s. neuralgijos bei nervų ligos; teip-pat nuo sauž.agvstės ir iš to įgautų
> nesveikumų, suklos nubėgimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių užsikra-

i ia'nų kaviirieriškų ligų—-nudegimo. Teip-pat MOTERŲ: skausmingų ir 
nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų: 
repą.svkite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy- 
nysiu šviežias ir užsisenėjusias ligas. Bulų geriau, kad iš karto pas mane 
fitsišauktum. pirmiau negu kur kitur: jei ne asabiškai, tai parašyk lietuviš- 

’j kai. nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus 
'[į savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, 

ij kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit sveikatą, be skirtumo 
? kaip toli gyvenate Amerikoje. Kanadole. Anglijoje ir kitur. Biednus gydau dovanai!

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.
218 E. 14-tb st., New York City.

Į ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų.
Šventadieniais nuo 11 iki 1 po pietų.




