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IS RUSIJOS.

Latvių istorija.
„Dzimt. Vehstn.ragina 

laivių visuomenę pradėti 
rinkti medžiagą parašyti sa
vo tautos istorijai, kurios 
ligšiol latviai dar neturi. Is
torijos sudėjimu užsiima Ry
gos Latvių Mokslo Draugijos 
komisiją.

Tarptautiška sąjunga.
Tarptautinė atstovų sąjun

ga gyvuoja jau keli metai. 
Į šitą sąjungą pridera kelio
lika įvairių kraštų parlamen
tu atstovų. šitos sąjungos 
tikslas yra skleisti visuome
nėje susipratimas apie reika
lingumą visoms šalims taiky- 
ties tarp savęs ramiu budu ir 
stengtis išvengti kraujo pra
liejimo. Sąjungos valdyba 
laikosi Belgijos sostinėj Briu
selyje.

Valdyba yra užlaikoma 
valstijų pašalpomis. Tuotar- 
pu sąjungą šelpusios valsti
jos: Anglija. Prancūzija. Ita
lija, Belgija, Rumunija. Olan
dija, Švedija ir Graikija.

Tarptautinas sąjungos se
kretorius p. Lange sausio 26 
dieną laikė Peterburge susi
rinkimą, kame, tarp kito ko, 
pranešė susirinkusiems Rusi
jos atstovams, jog šitą vasa
rą Briuselyje bus visuotinas 
sąjungos narių posėdis, kurs 
apsvarstys svarbiuosius šių 
dienų tarptautinius klausimus 
ir ginčius ir suruoštą medžia
gą įteiks Gagos teismui.

Tur būt socijalistai.
Neseniai kuopa Vokietijos 

profesorių paleido atsišauki
mą, kuriame užtarauja Suo
miją nuo Rusijos pasikėsini
mu.

Šitas atsišaukimas labai 
nepatiko kai-kuriems rusams 
ir dabar Peterburge yra ruo
šiama rusų protestas prieš tą 
vokiškųjų profesorių atsišau
kimą.

Vokietijos valdžia išreiškė 
papeikimą šitam profesorių 
atsišaukimui, išrasdama,kad 
tai yra kišimasis į naminius 
svetimos šalies reikalus. Tur 
būt jie socijalistai.

Iš Valstybes Durnos.
Po Naujų Metu V. Durnos 

posėdžiuose, darbiečiai buvo 
užsispyrę reikalauti, kad mi- 
nisteriai įneštų apsvarstyti 
atstovams seniai užmestąjį 
klausimą apie mirties baus
mę.

Šitas darbiečių reikalavi
mas ką-tik neliko priimtas, 
nes už jį buvo paduota 113 
balsu, o prieš jį 114.

Sočiai demokratai buvo 
sumanę paklausti ministe
rių, dėlei koki'i priežasčių 
buvo suimtas būrys darbinin
kų. dalyvavusiu blaivybės su
važiavime, bet šiam paklausi
mui nutarta atsakymas duo
ti per mėnesį laiko.

Per paskutinius posėdžius! 
buvo svarstoma vietinių teis-Į 
mų klausimas. Daug prikal
bėta, daug prisiginčyta, la
biausia dėlei mokslo ir turto 
cenzo.

I
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Uždrausta paskaitos.
Vidžemės Latvių Blaivybės 

Draugija buvo paskyrus 20 
sausio dienai, paskaitas, ka
me, advokatas Kempelis ir 
mokytojai Davis ir Cicas no
rėjo prane šti apie buvusi ne
seniai Peterburge pirmutnį 
Rusijos blaivininkų kongre
są. Bet dėl sustiprintos ap
saugos,šios paskaitos liko už
draustos.

Dėl išeivystės.
Sausio 18 d. Peterburgo 

prekybos ministerijoje buvo 
tartuvės kelių ministerijų 
valdininku sulyg išeivystės. 
Tarp kito ko buvo patariama 
išduoti pašportus ne tiktai iš
sinėšinantiems iš P.usijos ju
ra, bet ir sauskeliu' Išrasta 
teipo-jau visiškai bereikalin
gi laivų agentai, kurie gy-' 
vena vien iš kliūčių, daromų 
išsiimant pašportus. Reika
lingas tam žinias norintieji 
išsinėšinti iš Rusijos gali 
gauti iš valsčių arbo žemie
čių raštinių.

Ginkluoti užpuolikai.
Kijeve įsigriovė į aludarę, 

iškrėtė visus ten buvusiuo
sius, pagrobė 400 rublių ir 
pabėgo.
Panelės šv. rūbai pas mi- 

nyšką.
Čenstakavo pavogtosios 

brangenybės surasta Alek- 
sandrovsko mieste, Ekateri- 
noslavo guber. pas vieną 
„minišką“ Verbovą, kuri pri
iminėdavo pas save įvairius 
„bogomoleus“. Policija iškra- 
čiusi jos namą rado slaptoje 
kamaroje be pašparto ,,bogo- 
molcą‘ • Kolobrodenko ir dau
gybę brangenybių, tarp ku
rių 150 žemčiūgų nuo Čens
takavo Panelės šv. rūbų. 
Verbova ir Kolobrodenko su
imti, bet nieko nesako. Tai 
tau miniška! Matyt, ji gerai 
žino, kad Penelės šv. brange
nybių nereikalauja.

Suomija.
Naujasis Suomijos seimas 

žada būti toksai: 87socijalis
tai (pirma buvo 84), 42 sena- 
suomiai (buvo 48). 28 jauna- 
suomiai (buvo irgi 28). 26 
švedai (buvo 25) 16agrarijų. 
žemvaldžių atžagareivio, (bu
vo 13) ir 1 ,,krikščionis-darbi- 
ninkas * (buvo 2). Taigi nau
jasis seimas vėla bus maž 
daug toksai pat, kaip ir anie, 
vėl Rusijos vyriausybei nebus 
prielankus.

Latvius varo laukan.
Liepojus - Unguij>ib's val

sčiuje baronas-vokietis, ku
riam priklauso daugybė ūkių, 
kurias ikišioliai laikė pasi- 
samdę latviai, dabar, anot 
laikraščiu, pakėb* ūkių nuo- __ ............ _ . .
mus dvigubai, kad išvarius: Komisija išrado reikalm- 
laukan iš tų ūkių visus lat- gu daiktu, kad lenkų kraštui, 
vius. i Lietuvai ir Latvijai parūpinti

Kratos ir suėmimai. tamtikras taisykles. Vadina- 
a- . • m. 11 1 si, yra mėginama, tara kitųŠiomis dienomis Tukkume . ’.r x & -■ , .. , i . _ padaryta daug kratų ir su- ir lietuviams siek-tiek laisves 

imta 4 žmonės. Jieškoję pro- suteikti pradedamojoje mo- 
klamacijų, bet nerado. tykioje.

IS AMERIKOS. Beturčių luomą paliovė . - 
mėsą pirkus, nes ji jai liko 
jau neprieinama, o mėsiny- 
čios, kurios užsilaikė iš betur
čių , turi užsidaryti.
Trūkis sudaužė strytkarL
Chicago, III. — Vasario 24 

dieną, ant kampo Bloomin- 
dale ir No. Caliiomia avė., 
trūkis užbėgo ant strytkario 
ir pastarąjį sutraškino. Stryt
kario konduktorius tapo už
muštas, o 16 pasažierių vi
saip sužeisti.
Atrasta pusgyvius kūdikius 

ir motiną.
Brockton, Mass. — Netikė

tai policija užėjo 3 mirštan
čius kūdikius ir motiną. Jie 
neturėjo nė kuro, nė maisto. 
Kada nuvežė juos į policijos 
nuovadą, jie nieko jau nega- 
galėjo kalbėt.

Jų tėvas sėdi pataisos na
muose trečias mėnuo.
Klaidingos nuomonės apie 

gyventojų suskaitymą.
Washington, D. C., kovo 

2 d. — Su 15 d. balandžio, 
šių metų, Suvienytose Vals
tijose prasidės visuotinas gy
ventojų ir turto suskaitymas. 
Iš tos priežasties į Washing- 
toną ateina daug laiškų, kad

tos žinios teisingos, 77,283 
žmonės.
Prieškatalikiškas judėjimas.

Madridas. — Ant galo irPalvinis Belgijoj.
Briuselė. - 

vaite j nuo didelio lietaus Bel
gijoj išsiliejo daugumas upių. 
Lygus Belgijos laukai dabar 
randasi po vandeniu ir išrodo 

j kaip jūrės. Nuostolių bus 
| daug.
Rcoseveltas grižta nuo me-j 

džioklės.
Keturkojai Afrikos girių 

gyventojai ilgai atsimins Ta
dą Roosveltą, kuris kažin iš : 
kur atsidanginęs surengė jų i 
tarpe tokią baisią skerdynę. Į 
Nekalbant jau apie tukstan- . 
čius nieko nekaltų paukščių, 
Roosveltas su sovo sunum 
nušovė apie 500 beždžionių, 
17 liūtų, 11 dramblių (slo- 
nių), 10 tauru, 9 boltuosius, 
10 juodųjų raganosių, 9 hi
popotamus, 9 žirafas, 3 mil
žiniškas stirnas, 3 sabalus ir 
daug kitokių.

Dabar Roosveltas grįžta 
per Europą namo.
Rengiasi prie revoliucijos. I rj praėjo pro pat kaizerio ru- 
Lizbona.—Valdžia susekė i mus. Kaizeris stovėjo prie 

plačiai išsišakojusį revoliuci- lango ir žiurėjo, kaip tuks-

tijos. Fremont gyventojai 
bėga iš namų Į kalnus, bijo
dami didesnio patvinio.

Chicagoj dūmų jau nebus.
Chicago, III. — Tūlas H. 

Luckenback išrado prietaisą, 
su kurios pagelba bus galima 
sudeginti pečiuje visus du
rnus. Jeigu tas bus teisybė, 
kaip išradėjas tvirtina, tai 

j Chicagos miestas pats pirmu
tinis pasiliuosuos nuo durnų.

Kaip žinoma, durnai yra 
ne kas kitas, kaip tik nesude
gusios anglies arba malkų 
dalelės. Tas išradimas gi ne
duos toms dalelėms išlėkti į 
orą ir jos visos sudegs.

Panašių išradimų buvo jau 
nemažai, bet jie labai greitai 
sudegdavo didelėj kaitroj. 
Luckenbacko išradimas buvo 
bandomas per ištisus 8 mėne
sius ir nė kiek da nenukentė
jo nuo nuolatinio degamo. Ne
gana to, kad tas sudegina du
rnus, bet pelenų nedaug lieka 
— ir tie sudega; anglis teip-

Riaušės bažnyčioj.
Fall River, Mass. — Vasa

rio 27 d. lenkų bažnyčioj pa
kilo riaušės. Parapijonams 
nusibodo mokėt prie durių 
dešimtukus ir jie nutarė baž
nyčion sueti šturmu, nemo
kant nė cento. Kunigas Ba- 
binski įsakė kolektoriams be 
dešimtuko neįleisti nė vieno.

Atsidarius bažnyčiai, mi
nia pradėjo veržtis į vidų va
ru. Kolektoriai tuojaus užda
rė iš vidaus duris, o kunigas 
pašaukė policiją. Atvažiavus 
kapitonui su policistais, baž
nyčia vėl tapo atidaryta. Pa
rapijonai šturmu suvirto ant 
laiptų, norėdami įsigauti į 
bažnyčią, bet viduryje stovė
jo išsitraukę lazdas policistai. 
Lenkus apėmė neapsakomas 
piktumas, kad į jų pastatytą 
bažnyčią kunigas pasišaukė 
policiją. Jie vienok netikėjo, 
kad toji policija jiems ką da 
rytų. Ir jie veržėsi'_________
jie apsigavo. Policistai palei
do lazdas į darbą ir su kruvi
nomis galvomis žmonės buvo 

jonierių suokalbį, surengti tančiai darbo žmonių eina atvaryti atgal. Daug parapi- 
jonų suimta. Per pamaldas 
policija saugojo kunigą ir 
bažnyčią.

Tokią tai naudą žmonės 
sujudino. turi iš bažnyčių, kurias stato

Buvo tai pirmas atsitiki- sunkiai uždirbtus dolerius, 
mas, kad policija prileistu die™ba™'n?leJ1 ZT 
priešvaldišką demonstraciją netiki, ką pems sako
prie pat kaizerio rumu. Kai- aP>e bažnyčias n- kunigus se
seris norėjo pamatvt socijail-^^’tai tegul Fall River 

, ••-ii t - V • atsitikimas atidaro jiemsstus ir iš kalno prisakė polici- . . Jj e x 1 j oįrig
■ jai nesimaišyt į jų demons
traciją. Dėl saugumo vienok 604 žmones nuskendo 
buvo pastatyti kieme karei- Per praėjusią vasarą Nau- 
viai. joj Anglijoj maudynėse nu-

Dabar kaizeris išdavė pri- skendo 604 žmonės. Iš to 
sakymą, kad socijalistų susi- skaitliaus buvo 272 vaikai. 

! rinkimai nebūtų trukdomi ir i Nauja Anglija susideda iš 
demonstracijos daleistos, pa- šešių valstijų: Massachusetts, 
kol tokios nedaro „betvar- Connecticut, Maine, Rhode 
kės.“ Island, New Hampshire ir

(Vermont. Daugiausiai (286) 
nuskendo Mass. valstijoj.

Sniegas prislėgė kaimą.
Boise' Idaho. — Mažiausia 

"'šimtas žmonių sniegas prislė
gė Mace kaime. Nuo 25 me
tų buvo susikrovęs ant kalno 
sniegynas, kurį paliuosavo 

: smarkus lietus ir šiltas vėjas, 
—nuslinko ant kaimo, kuria- į
me gyveno apie 25 šeimynos.:

f . . įviaui įuab. — rAiit gaiu ir

dievuotoj Ispanijoj prasidėjo:
antiklerikališkas judėjimas, 
jau ir čia laisvoji dvasia pra
dėjo blaškyt fanatizmo ūka
nas. Pereitoj nedėlioj visame 
Madride buvo skaitlingi susi
rinkimai, kuriuose svarstyta 
atidarymas svietiškų mokyk
lų, be tikybos išguldinėjimo 
ir reikalauta atskyrimo baž
nyčios nuo valstybės, . teip, 
kaip yra Francuzijoj.

Pajutę tai kunigai ir da
vatkos, baisiai persigando. 
Vakare bažnvčiose buvo' su- 
sirinkimai. Bilbao mieste vie
name -kataliku susirinkime 
pakilo riaušės ir daug žmonių 

į sužeista. Policija išvaikė su
sirinkimą ir suėmė vadovus.

I '
Socijalistai r.ugązdino kai

zerį.
Berlynas. — Vasario 27 d. 

i Berlyno socijalistai surengė 
milžinišką demonstraciją, ku-

ems Ką aa- gį daug skalsiau dega.’ 
vidun. BetT '

ginkluotą sukilimą. Kasdieną ranka rankoje, kai vienas vy- 
idaroma kratos ir suėmimai. Iras, protestuodami prieš val- 
Teipgi valdžiai kažinkas pra-į džią. Ta tūkstantinė demon- 
nėšė,' 1 
plaukė laivas su ginklais, ku
riuos užsakė Portugalijos re
voliucijonieriai.

Visi uostai saugojami.
Harve sėdės kalėjime.

Paryžius. — G. Harve, 
kraštutinis antimilitaristas 
(priešingas kariumenei) ir re
daktorius soc-ijalistiško laik
raščio. tapo pasmerktas 4 
metams kalėjiman už užpul
dinėjimą ant valdžios ir gyri
mą policisto užmušėjo.
Sultonas sugrąžino pinigus.

Viena. Austrija. — Abdul 
Hamid, buvęs Turkijos sulto
nas, sugrąžino valstybei 75 
milijonus dolerių, kuriuos 
laike savo viešpatavimo buvo 
pasidėjęs užsienio bankose.

Pasmerkė arcivyskupą.
Rheims, Francuzija. Pra

ėjusioj sąvaitėj teismas pa
smerkė arcivyskupą Luconą 
užmokėti mokytojų sąjungai 
$100 užtai, kad tas „dūšių 
ganytojas“ besirūpindamas 
apie aveles apskelbė laišką, 
draudžianti vaikams vartoti 
tuos rankvedžius, kurie jam 
išrodė perdaug ,,bedieviš- 
kais .
Skaitlius pražuvusiujų Me

sinoj.
Italų laikraščiai paduoda 

skaitlių pražuvusiujų Mesi
noje laike žemės drebėjimo, 
kokis tenai atsitiko pereitu 
metu. Lig rugsėjo mėnesiui 
1909 m. Mesinoj palaidota 
27, 924 žmonės. Po griuvė
siais da guli apie 32,477 žmo
nės. Kalabrijoj pražuvusiujų 
skaitlius pasidalyja šeip: Ge- 
race apskrityj 12, Paimi — 
1734. kituose kaimuoso 44, 
Reggij°j 7,957, San Giovani 
1092,Gallico 963, Pelleso922, 
Cannitello 950 ir 5,424 kitose 
vietose. Išviso pražuvo, jei

kad iš Vokietijos iš-; stracija neapsakomai kaizeri •
i •__________1— I • i-

Taftas atsiima savo įnešimą
Washington. D. C. —Pre

zidentas Taftas buvo pasta- 
tęs įnešimą, kad pakelti mo-1 žmonės, ypač svetimtaučiai, 
kestį už laikraščių siuntinėji- labai nemaloniai į tą suskai- 
mą, bet laikraštija pakėlė di- tymą žiuri. Daugelis jų ma- 
delį triukšmą ir Taftas užgė- no, kad valdžia nori uždėti 
dintas turėjo savo įnešimą: mokesčius ir todėl nori sus- 
atsiimti. Laikraščiai bus siun-' kaityt žmones ir jų turtą; ki- 
tinėjami teip, kaip ir lig šiol ti vėl, kad juos politiškai no- 
siuntinėjosi — po centą sva- i ri suvaržyk 
ras. Kad nebūtų krasai nuo-j Todėl busimos statistikos 

’ biuras praneša, kad tas su- 
skaitymas neturės nieko ben
dro nė su mokesčiais, nė su 
politika ir jokios ypatos ne- . 
bus išduotos, jeigu kas ir rei- 
Įkalautų to.

Pagal Suvienytų Valstijų 
I konstituciją, tokis gyventojų ' 
suskaitymas turi būt daro
mas kas dešimts metų, kad 

i proporcijonališkai galima bu- 
i tn reguliuoti žmonių atsto
vybę. Apart to, tas parodo 
kaip greitai auga turtai,-pra- 
monija, žemdirbystė, mokyk
los, gyventojų skaitlius ir tt.

5 metus vogė pinigus iš 
bankos.

Cambridge, Mass. — Pe
reitoj sąvaitėj čia užsidarė 
tautiškoji miesto banka. 
Priežastis užsidarymo — tai 
pinigų išvogimas.

George W. Coleman, jau
nas klerkas, kuris bankoj 
tarnavo 5 metus, pavogė apie 
$200,000. Jis tik-ką iš mo
kyklos pradėjo tenai tarnau
ti, gaudamas $5.00 į sąvaitę 
ir nuo pirmos sąvaitės pradė
jo vogti, kol išvogė 200 tūks
tančių. Policijai jis prisipaži- 
no.kad prie to jį privedė drau
gai, su kuriais tuos pinigus 
jis pralošdavo.

Kada užrakino jį kalėjime, 
jis karčiai verkė.

Pražuvo 78 darbininkai.
Denver, Colo., kovo 1 d., 

vienoj iš Primero kasyklų vėl 
ekspliodavo anglinės dulkės. 
Ekspliozija užmušė 78 dar
bininkus.
Nelaimė ant elektrakelio. 

Įfiton, III. — Kovo 1 d. 
Ofeto ruko susitiko 
toriai. 8
[U .

/

stolių, Taftas ketina užvesti 
geresnę tvarką krasoj.

Grasina streiku.'
Pittsburg, Pa. — Anglia

kasių unija grasina kompa
nijai streiku, kurio galima 
laukti su kieviena diena. Prie- 
žastis yra tame, kad Pitts
burg Coal kompanija priima 
daugiau darbininkų, negu 
buvo sutarta, t. y. laužo pa
darytą su unija kontraktą.

Į streiką gali išeit 16 tūks
tančių darbininkų.
$25,000 naujo orlaivio iš

radėjui
Pittsburg, Pa. — Andrew 

Camegie, Amerikos plieno 
karalius, paskyrė savo tech- 
noliogijos mokyklos moki
niams $25 000, kuris išras to
ki orlaivi, kad butų galima 
pritaikyti prie tavorų perve
žimo.*

Fairbanks Paryžiuje.
Charles W. Fairbanks, bu

vęs Su v. Valst. vice-prezi
dentas, kurio popiežius neda- 
sileido kaipo ,.bedievio“, da
bar vieši su savo pačia Pary
žiuje.

Ferdinandas pas carą.
Peterburgas. — Pereitoj 

sąvaitėj pas carą atvažiavo
Bulgarijos karalius Eerdi- 125,000 darbininkų prisi- Geležinkelio kompanija tai-

dės prie streiko.
Philadelphia, Pa. — Vasa-

nandas su savo draugais. Mi-. 
kė iškilmingai jį priėmė.

Palvinis Ispanijoj.
Madridas. Visa šiaur inė įdarytų durių ir nutarta,kad 

Ispanijos dalis užtvino. Daug v— unįjįstai ateinančioj suba- 
toj, 5 kovo,išeitų ant streiko. 
Streikas bus apskelbtas vien 
tik dėl užuojautos strytkarių

1 se
niai streikuoja. Jeigu iki

kosi su darbininkais.
Baltimore. Md. — Balti-

rio 27 dieną atsibuvo 140uni- more <£ Ohio geležinkelio
• . . • • 1 • • * J J(jų atstovų susirinkimas prie 
uždarytų durių ir nutarta,kad

prezidentas pranešė, kad 
kompanija to geležinkelio 
malonėtų su darbininkais su
sitaikyt geruoju ir gatava pa
didinti olgas, negu daleisti 
prie streiko. Yra tai pirmas 
atsitikimas, kad tokia korpo
racija, kaip B. <fc 0. geležin-

kaimų sunaikinta ir nunešti 
tiltai, o vanduo vis kįla. Ties 
Artoga prieš pat trūkio ate- 
jimą nunešė geležinkelio tiltą da'rbM^^,“kurie“ jau 
ir ekspresas turėjo sustot.
Išmintinga moteriškė turi ateinančiai subatai strytka- kelio kompanija,teip taikytus

su žmonėmis.
Užsidaro mėsos krautuvės.

New York.
mėsininkų draugija praneša

rių kompanija su savo darbi
ninkais nesusitaikys, tai su
streikuos 125 tūkstančiai uni- 
jistų ir kitose darbo šakose.

IIIVOIUUIIV'* V4 J C.4. 1 Į/1C411VaX4,

Šimtai bėga nuo patvinio. kad iš priežasties mėsos pa- 
Cleveland, Ohio. - Nuo Į’ran<m0. Pereitoj s^aitėj

New rorke užsidarė 150 me-^ 
- sinyčių, ir jei mėsa neatpigStfB

būt užsimerkus.
London. — John Bingham, 

peši skyrimų teismo preziden
tas, kalbėdamas apie persi
skyrimus pasakė, kad išmin
tinga moteriškė turi būt dau
gelyje dalykų užsimerkus, lietaus, kuris lijo 30 valandų iy - j _ 
tuomet, girdi,butų daug ma- be perstojimo,patvino beveik' tai**trampoj ateityj* da* 
žiau ir persiskyrimų. visa šiaurinė dalis Ohiovals- užsidarys.

Smulkiųjų



KELEIVIS

Vietines Žinios.
Ateinančioj nedelioj lietu-1 

viškoj svetamnėj S. Michel-| 
senas turės astronomijos lek
ciją. Bus aiškinama apie sau
linės sistt mos surėdymą. Lek
cija prasidės 6 vai. vakare.po 
N. 166 Broaduay Ext. Įžan
ga visiem dykai.

Paskaitos ir diskusijos.
So. Bostone, 60 LSS kuopa, 

nedelioj 13 d. vasario turėt- 
viešą paskaitą ir diskusijas. 
Kauniečio bute 244 W. 4-11 
st. 2 vai. po pietų. Tema pa 
skaitos ,Sis 
• konomijos’. 
išgirsti apie
miją, lai ateina ir lai atsiveda 
savu draugus.

Sek r. A. Žguionta^.

tas iš pulit šk<>s 
Kas nori šį tą 

poLtišką ekono-

Po ilgai kovai E. Foram 
skrybėlių kompanija sunitai 
kė su darbininkais. Darbinin
kai per trejis metus reikalą 
vo, kad kompanija pripažin
tų juniją ir nejunijistams ne
duotų darbo. Šiomis dienomis 
kompanija sutiko aut visų rei
kalavimų.

DOVANAI.
Kiekvienas gaus puikią daktariška kny

ga su naudingais patarimais. Kaip už
laikyti sveikata ir kaip gydytis ap-sngus 
-u daugyle- re :eptų nuo geriausių dakui- 
rų. Knyg* ver a dolerio. Kas užsirašys 
• ut nu tu nors vieną iš že iriau padui tų 
.aikra.ščių • Kelei-į" • V envte Li-tuv 

į iin-ų“. •"Katalikai “Liet ui a“. "Lais 
'va minlį ’ir ’Darb įlinkų Viltį'- Pas 
inaudoki!. nes tie.kurie užsirašė, siuiu’ia 
I mums padėkavones. Jieigu nori daugiau 
1 a; ie knyga žinoti prašyk kalologo. pa
duok savo aiškų adresą irs Usk piuigus 

: jKišiuom adresu.
M. l'altrnavičia

15 Millbury st., Worcester. Mass.

Tėmykit! Tėmykit
DJ DELIS PARDAVIMAS

Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 
tęs. Sijonai. Slebės, teipgi gražus vaikų 
parėdai. s\rv iros, valy zis, viskas par- 
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ka nors pats sau!

i. sACOvvrrz.
Br«M<ivvay (tarpe A ir B) 
Soiith Boston. Mass

I
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Puikiau*!* lietuviški s 
sali imas

Geriausia alus, viliai, degtinė ir kve- 
jK‘iiti iš Vokietijos cigarai. Vieta labai 
puiki, todėl prašau visus atsilankyti. 

Jurgis Dutiras
227 Cliapei st , Nevv llaven. Coini.

I
I

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

i

4)2

SERGĖKIS!!!
Sergėkis nuo prastti - pigiu vaistų, 
kuriuus netikri daktarai siūlinėja !!!

Ant ismokesėio.
Tas mane galinanti ant lengvų mėne

sinių išmokesčių ^ryno aukso laikrodė
lius. lenciūgėlius, špilkas, daimonto ir 
aukso žiedus ir tt. gausi puriau ir geres
nį tavorą negu kur kitur. Apseiname su 
kiekvienu kuoteisiugiausiai. Prisiusk sa
vo adresą ir už 7c. markių, apiaikisi mil
žiniška katalioga,iš kurio išrinksi kas ge- 
riausiai paliks jums. Rašyk tuojau gal 
daugiau nebus irarsita. Adresuok teip.

JOHN MORRIS
P. O. B. 127S YVarsavv N. Y. «

riiiladelpliijos streikuojan
čios siuvėjos kreipėci per te 
legranią į Bostono moterų a- 
matninkių junijąprašydamos 
pagelbos. .Juniją tuojaus nu
siuntė $25.00. Ant vėliaus pa
skirtas susirinkimas apkalbę 
jimui to klausimo. Iš v:so mi
nėtoji juniją išsiuntė jau 
$3,000 savo sąd ra ilgėms

P. J. Kaunietis

N AUJAS 1ŠR UJIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

jsų gyduolėms. kuriems duodame tei 
Fsingiausia rodą |>er laišką dykai, 

i Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimą 
įplaukų ir Plikimą, Puėkus. Diderv 
įneš. Niežus ir lytiškąjį brūdą. Mę- 
Fturime apie pusę milijono laiškų su 
Epadėkavonėmis nuo žmonų visokių 
kiaulysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRUNDZAUO. 
į Broaduay <k S. s st.. Broolykn.N Y.

NAUJIENA!^
•‘BROADB1NE I1AI.L"

.311 Alba ti y . ir kampas Dovvr sinets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors jKikyliams, su visais reika
lingais rakandais už. $15 00.

Savininkas J SIDMAN.

20 Laconia st. Boston,Mass.
Telephone Kiti 1-4 Tremtini

Užlaiko puikiausius gorymus, alus, eitu 
visada švieži, vynai ir visoki likiera. 
kogenausi. Gėry m ils dėl vesclijų. krik 
šlynu ar šeip baitų siunčiam į namus

117, 119 ar.d 121 A St.,
So. Boston, Mass

GERIAUSIA A K U S EB K A

Naujausiu madų rubaiuvvs. Siuvam 
vsokias moterų ir vyrų drapanas. Kva 
lome. išpUujam plčtmas ir išproeūname 
Darba atliekame visados aut pažadėto lai 
ko kuopuikiausiai už. prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

254 W. 4 th st, So. Baston, Mass.

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi iri 
teisingiausius patarimus. Nes či<>-į 
n ai

gy-!

Sausio 5d. vietinė lietuvių 
s icijalistų kuopa buvo paren
gus vakarą, kuris susidėjo iš 
į>erstatymo ,, Amerika Pirty- 
je’’.šokių ir kitų pasilinksmi
nimų. Žmonių buvo į 
Vakaras buvo gražus.

Mokinkis skusti!
Kiekvienas gali šį amatą 
išsimokinti į 1 iki ti nedėlių
Prekiuoja tik $30.00. Męs 
duodame visi.s skutimo į 
rankius. Męs norim, kad

patsai butum bosu, rašyk odažinosi kaip 
įgyti mokslą pas

NOSSOKOFF’S
Barber school

1405 Penu avė.. Pittsburg. Pa

. -
ilgiausius patarimus. Nes čL 

dirba lietuviškas klarka

AVilIiam C. Bruzda.
John J. Lovvery

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

Tklephosk. 21027 So. Boston. Mas

F. STROPIENE
Paboigusį kursą V ūmaus} Medical 

Coilesre Baltimore M. I).
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro 
das moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y.
!S( > 15( )ST( )N> Mass

i
k t k *

a

s• M
1 
1 
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Puikiausias Lietuviškas

SAUUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lo?owski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadvtray ir 259 D. Si., 

Sonth Boston. Mass.

X Mat dabar metų laikas, kuriame žmones labiausiai 
II serga; todėl yvairųs daktarpalaikiai ir siūlinėja pra- 
& stus be vertes vaistus, kurių iki šiol niekas nežinojo ir 
T vietoje gero, tik daugiau blogo padaroir kenkia svei- 
į! katai labiau nei pati liga.
Ž APGINK PATS S.’.VĘ IR ŠEIMYNĄ* “Y
A Kiekvienas Iv tu vys tegul gelbstis pats ir savo šeimyną nuo ne- Ų 
y tikrų daktarų.Nvap-u-iauk ir ne. tst-.ek ant daktarjAlaikitt, kūrime- 2 
s? pažysta ir nieką ju nežinojo ik čnk.ir. Stebuklingas daktaras. COL- A 
A LINS NEW YORK MEDIKAI INSTITUTO, yra visiems gerai ži- Ų
V nomas pasauleje. Per 13 merų šiame Institute, išgydė tūkstančius 2 

lietuvių, kurie buvo despereci jos apimti; užtai, kad kiti daktarai A
A nežinojo paslaptis stebuklingųjų vaistų priskirti, tik Institute Ų 
y esanti galėjo patirti. Musų tūkstančiai testamonijų, liudyja apie tai. 2 

Žinai, kad čionai- ap'tvitėsi vaistus, kurie rūpestingai užrašyti A 
5? Profesoriaus šio di-’.žio INSTITUTO, kuris per 13 metų išgydė daug y 
Į) lietuvių. Jug kiekvienas Ii-ruvys žino gerai, kas tai yra COLLINS 2 
X N.Y.MED1KAL INSTITUTAS ir kad jis yra geriausias, seniausias, A 
5? ir tai pirmutinii INSTITUTAS Nevv Yorko valstyjoj. kaipo viena- U 
Į) tinisšalyje,kuristiktaigali vadintisCOLLINSNĖW YORK MEDI- 
X CAL INSTITUTE. Kiti daktarai garsindamiesi ir ką žada išgydyti, 
T beabejotičs nori, kad gautu dirbti po priežiūrą daktaro COLLINS 
() NEW YORK MEDIKAL INSTITUTĘ ir jatirti paslaptis, kokie 
X čionai stebuklingi vaistai išgydymui sergančių vartojami.

I The Collins N. Y. Medical Institute,
140 W. 34H‘ STREET, NEVV YORK.

5? Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p. Švent. nuo 10 ik 1. vak. Ut. ir Pet. 7-8
V 10c. markėms, apturėsi garsiąją, knygą Dr. E.C.
° Collins, “Vadovas in Sveikatą” parašytą lietuviškai.

Dr. S. E. Hyndman, Medical Direktorius. 
^0<c^0<=>)0<=>00<=2>00<z^()>^2>0^()<=>)0<=7>00<22>c0<=>00<z>0^

KA.VO GERUMU ir TI KUME
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Sausio 8 d. Bostono 
plaukoj angliškas garlaivis 
užvažiavo ant škotiško gar
laivio ir pridarė pastarajam 
daug btedies. Su žmonėmis 
nelaimių nebuvo.

prie-

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

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

MONTELLO. MASS

Telephone. fsack B-.V 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis ienkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.-.j
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki I vai. diena.
•• 6 vai. •• 8 vai. vakare.

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

4 
!

I

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrim ar iŠ Lietuvos .at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulčj 
vartoja, teipgi vis dos randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIDI.AUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

- VV- Broadway kampas Dor 
ehester avė. So. Boston, MaSS. 
Galit reikalau.i ir per laiškus, o 
męs perexpresą gyduoles prisiusi m

!

apmainyti ant k< st< mierių kartų (pagal musų prekes) šia pūkelį Copenliagen Tabokos ant 
ben; kokios atmainos mus labokų iki tam i ibiam laikui, jeigu tik taboka nėra sugadinta išėjus išmuš dirbtuvės. 

Tik pilni pakai bus apmainomi ir mums turi būt duota žinia ir ga .tas no mus sutikimas pirm išsiuntimo. 
tOPEN'HAGEN IABOKA yra padaryta iš geriausių seu ; gardžiai kvepiančiu tabokos lapų, prie kurių yra 

pri-.leta tik tok’os dalys, kurios yra pačiam > abi k" ir vyri kvapsn.ngi ekstraktai. Taboka užlaiko geresnią labo 
ko dalį, karčiosir rūgščio; tabako dalys yra išmestos. ’

fOl’ENHAUEN TABOKA YRA GERIAUSIA PASAUI.EJ KRAMTYMUI IR UOSTYMU.

J

Boikotas t ei p įėjo dabar i 
madą, kad laikraščiai iš to net 
juokus jau pradeda daryt. 
Pastaruoju laiku kelias die
nas buvo labai atšalęs 
oras. Laikraščiai pataria žmo
nėms apskelbti ir šalčiui boi
kotą, tegul jis. girdi, išsineša 
į Maine girias arba į Kanadą 
iš Bostono.

Į1!>|<ĮSnJ l<KUH>įĮSnS Jipti?
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3S0U H3GNVX31V
-sn^£{ttp oinspj sm!|osu jį stmi 
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Rusiška-Lenkiška - Lietuviška 
.A J?TI

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

!

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Likimų
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Spkci a lis kum as.

3B6 Secmid So. Boston, Mass

Listaviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Partnenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy
dau pas-kmingią- 
usiat. Aoeikit ne
stok pas mane i 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 196" -3 Rtc^mom

svmo acjv

I

■w

F
i

Kaina 50c.

Teisingas daktaro pa arimas visiems dykai

(kirmėlę) prašalina Į 24 va-

jeigu kuris nedagali kokia 
neprivalo leist laiko, bet tuo- 

D-rui Thomson'ui apra-

Paliaukit vargintis su kosuliu.
Pasididinantis reikalavimas Severo* va stų, yra neužginčyjamas daro 

dynias jų gerumo.

Didžiausis kankintojas žiemos laike mųsų klimate, yra kosulys. Tik įeik į 
kambarį kuriame gyvena žmonės. Koks smarkus ten kosėjimas! Ar tu ir keu 
ti nuo kosulio? Jeigu kenti, tai kodėl jo neprašalini?

SEVEROS
Balsamas Plaucziams.

pagarsėjo greitai prašalindamas: kosulį, užkimimą, uždegimą gerklės, grypą, 
dusulį, plaučių užsidegimą ir kitas gerklės ir plaučių ligas. Tas vaistas pagel
bėjo kuomet kiti negalėjo. ’

Palengvins kiekvienos rūšies kosulį Pataiso gerą ir lengvą kvėpavimą. 
Apsaugoja nuo kilų ligų.

Jeigu nori išvengti pavojingų pasekmių.pradėk tuojaus vartoto. Kaina 25c.ir 50c.

“Malonu man pranešti,”
plaučiams daugiau man pagelbėjo, negu visos gyduolės daktarų paskirtos, 
tariam Severos vaistus imti visiems kaimynams ir jie visi džiaugiasi.”

parsiduoda visose aptiekose. Žiūrėk pirkdamas, kad duotų tau Severos ir 

jei neturi da musų kalendoriaus 1910 metams, tai prašyk, gausi dykai.

Turėk ji po ranka
Nė vienos dienos neprivalai būti be 

gyduolių, kurios namuose būtinai yra 
reikalingos prašalinimui skausmų, už
sidegimo ir sutinimo. Tuomi vaistu yra 

Severos szv. Gothardo Aliejus.
Iš lauko vartojamas išgydo:reumatiz 

mą. neuralgiją, raumenų susitrauki
mą. užgautas vietas sutinimą, šašus, 
skausmą nugaroj ir sunkumą ant kru
tinės. Tankiai apsaugoja nuo užsi 
nuodijimo kraujo.

įpila nauja gyvasti
Silpnumas, išbliškimas. galvos skau

dėjimai, vidurių užkietėjimas ir neviri- 
nimas maisto, o teiįx>gi tulžligė, skil
vio sugedimą, kepenų ir žarnų ligos 
praeis, jei vartosi

Severos gyvasties Balzama. •
Jis veikia ant visų melginių ir groj 

mulų kūne, sustiprina juos ir įpila 
naują gyvastį. Yra tai geriausis vai
stas išbliškusioms merginoms ir mo
terims.

Kaina ui bouką

W. F. Severą Co. ce™ "™s
k J

Šį gvara icija yra ĮdeLi i kiekvieną b ksą Copenliagen Tabokos.
Prirengimas tabok s yra moksliškas, pritaikintas žmogaus vartojimui. Su tabaka daroma tas pats. kas yra 

, virimas maistui ir fermentacija vynui Copenliagen taboka yra vartojama kramtymui, .Ii yra sudėtais mažiau 
šių grūdelių, y ra stipri ir ilgai skelsiu.

Jeigu jūsų apilenkes krautuves jos neparduoda, męs pasistūmė ant paduotų prekių, apmokėję lėšas Į bent 
kokią vietą Suvienytose \ aisti jose Ccpenhagen 5-centinį baksą.

AMERICAN SNUFF COMPANY, Dept. S., 111 Fifth Avenue, New York, N. Y.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeiiausiai už. nebrangią prekę.

38‘> Broadway, Su BOSTON.
Gyvenimo viela (*45 Brcadway.

LIETŪVISZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-r; s THOMPSON 
pilnai gvarautuoja. kad k.e vienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei p;<ra<ys tikrai 

j paliks išgydytas, ne; iš tokių li^ų. kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka- 

I daugi jisai pabaigė aukštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi- 

I c:nos. chemijos ir chirurgijos.
Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro- 

' niškai užsisenėjusias. veneri-kai-paslap- 
[ tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižairystės.

Soliteri
landas.

Todėl, 
nors liga,
jaus prisiųsti 
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakstą, o tuojaus bus išsiųstajam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarautuotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turė-ei kada nors kokią lvtišk a liga 

jei tun-jot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavo; savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skaudą vidurius. Ar skauda 

kas bei kojas.
Ar turite ant kūno pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai.
Ar lytiški orga-ai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis, 

ar panele.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budo apturėsite pilną sveikatą.

ran-

Meldžiame kreiptis šiuo adresu.*

DR. J. E. TH0MPS0N.
342 W. 27-tIi street. NEMYORK, N. Y.

Priėmimo valandos; Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. l’’i 5 vai. po pietų. 
Nedeliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

TABORO VARTOTOJAI
RHB339KS

Padekit lininis apgarsinti 
mus tabaka tarp savo (įran
gų, o męs jums duosim už 
įai $15.(M)auksini laikrode-

Dailiai graviruotas, sn dvigubais vir. 
š-lials Viduriai geriausios rųšies. eina 
vnt geriausių akmenų, laiką dalvoja teisin
gai. apsaugotas nuo dulkių, reguliatorius 
patentuotas, rankenėlė užsisuka ir ranke
nėlė nusišauto. Piešiniai išgraviruoti tokie 
pat kaip ant 14K gryno aii'-solaikrodėlių.
Gvargntiiotas ant ŽOnictų Saornikai jums 
skaitys už ’okį laikrodėlį_8l.5.00

Męs norime, kad jus padėtumei mums pagarsinti mųsų geriausi
* TABAKA ( 1GAKETVMS IR PYPKĖMS-"

Mes prisinsim jums visokio tabako po biskį. Austriško. Romiško. Herco’ 
giško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKIU už 6dol. Jns lengvai galite t» 
tabaka parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas T a- 
bakas yra tas pats, kurį jus teip noriai r ii k ė t Euro 
p o j. t a bakas, kurį jus draugai myli nemažiau užjos. 
Aplaikęs mus tabaką, rekomenduok jį savo draums ir jei jis jiems p-.ga- 
tiks. iliio iem mus varda ir adresą ir teip padėsi mums apgarsinti. Už 
tai męs duosim jums visai dykai puikų laikrodėlį,vyrišką arba moterišką. 
Yra ta1 v enintelė progadykai gaut pirmos klcsos laikiorielį. I'z tabaką 
rokuosim męs jums <>dol. I’ris'sųsk iš kalno 50c. (stampos), o męs išsiųsim 
tabaka ir laikrodėlį. .Įžiūrėjęs jei rasi gera>s. užmokėsi espreso agentui 
likusius $5.50 ir pasiliksi juos sau. PINIGUS sugrtržinsime kiekvienam, 
kurs bus neužganėdintas

•’<i prisiusi mums (i d o. iš kalno, tai męs nu -dusinę jums dovanai gražų 
retežėlį viršaus.

Pasarga: tas d vanas duosim lik teip ilgai, kol męs nepuri i k risi
mo, jog miąsii kumpam a yrv gaifėiinai apgarsinta. Todėl patariam ue- 
atideiiot, jeigu norite g ult musu aikrodelį dykai.

EUROI’EAT^ TOI3ACCO ( O 
33 Leninini st, l)epL 74, New York, N. Y. J

i
Į

I
■

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
vagų net i mano katalioga. rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

Hernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių inozikališkų instrumentų. Cisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziegorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerti britvų, visokio skiriaus drukavoji-. 
tuo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li
teliu, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kailiui,gražių pop-erų dėl rasimu groniatųsu p'iikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su druku< aisup eik kouvertaiš tuzinas t.ž 25c 
5 tuzinai už-$l,<H», 1000 už. S‘,,00. Ijetuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei alkia-
ryta, prekė su prisiuutim-i $3,(JO. Elektrikinis žiedas no re’.:m?tizmo, sttdrų’iri.mo 

ii , , kūno, atgaivinimo kraujo, sntaisimo ve: vu irdauį-y! ę kito
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgvdvma, 1J K 
paauksuotas ant 20 mėtų p ekė $3.00. prasto $’,00. Prisiųs- 

-^Y^čęjkite savo ’ikrą adresų ir i:z 5c. marke o apturėsi šio r ė'c ka 
talogą dvsai su 4’.0 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

- s S įmik im, aęentam ir pediioriatn parduoda visokius ta-
* įIV vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 

gausite, teisingus tavoms.
K- ’A’ILKEH-ICH. 112 Grane! St. Erooklyti. S. Y.

!*Z
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arba parašyk pas mane, aš išgydysiu! ' 

Per 30 metų daktaravęs, tyrinę- < 
jęs medicinos mokslą ir gyduo- ] 
l;ų veikmę, kurios geriausia j 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs ] 
universitetą peę. 20 metų gy- < 
džiau Didžiamjam New Yorke 
VYRUS IR MOTERIS ir iš- < 
gydžiau greitai ir gerai. į

10 metų atsidavęs mokslui 
praktikavojau Paryžiuje, Lon j 
doue, Perline ir Peterburge, j 
surasdamas naujausias gyduo j 
les išgydymui visokių ligų. Su- į 
gi ižus iš Europos daktarų bend j 
rovė išrinko savo pirmsėdžin; o t 
dabar užkviečiu sergančius vi- 
šokioms ligomis, nes paaukauju ’ 

J visa savo mokslą sergantiems.«
1 ikti* mokinsiu k"ip užlaikyti sveikata, o sergančius i$gy- < 

ne* t" sveikute* nėra laimes ne darbininkui nė biznieriui. <

: PROGRESAS MED1KAL1ŠKA.M MOKSLE!
- Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija Į medicinos mokslo pro- , 

irresa; katrie to nedaro, ne .-.i'i sergančiu išgydyti, užtai kad užrašo gyduoles į 
' i:e naujausio budo, nes n.mjnnsi medicinos pagerinimai tokiems daktarams ' 

■icžinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netčmijant į mokslą, kad

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

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
'. /.tikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie *' 
ims ligos; užtai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, ką kiti ų 
daktarai neįrengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai b 

tikrai apturėsi sveikatą. c
i > \ e \ i \ • Sergėkis garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom- ų 
‘ -Ao.AKtiA. p.-mijų šarlatan-.i kaip ir hnmbugo Instituto šarlatanai, net

( i'iimirusįii.iktarii K įlinką garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai, ė 
/ 'g eeraČdaktaras ,>n'ka i už. a -tą nc’oernaus. Matant tokias neteisybes, kad 
? aptrinti nuo apgavikų, tad pairai prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos
S i'gvdž.iau. kad serganti žinotų kur a: rast t ik rą pairvlbą sveikatai, apsigarsinau. C 

į APS1MU JUS IŠGYDYTI
c nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų, b 
Y Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedjrbiiną vidurių. Galvos skausmą, širdies. (' 
I'; inkstų, k-ųa-nų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per-
, šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito snpykimo, Dyspc- p 
> psijos, neuralgijos b<ri nervų ligos; teip-pat nuo saužagystes ir iš to įgautų J 
» iv'svi'iktimų, sek ■ tmb- gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių u-žsikre- ’ > 

‘ č. i-nų kavarieriškų ligį — nudegimo. Teip-pat MOTERĄ: skausmingų ir p 
» n-regnliariškų m -.-•sinių. baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų: 
' nep usvkite. U-d k it i daktarai Jums nepagelbėjo: aš kad apsiimu tai ir išgv-J > 
! dvsiu šviežias ir užstsenėjusias ligas Butų geriau, kad iš karto pas mane p 

atsišankttim, pirmiau ticg'J kur kitur: jei ne asabiškai. tai parašyk lietuvis- U 
kai, m ra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus '> 
savyje, aš sunrasiu. ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, p 
'..iirios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturesit sveikata, be skinumr. <y 
kaip to’i gyvo- nte AtnorBtoĮs, Kanad-te. Aaęiųeje r kitur. Biednus gydau dovanai' p

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.
218 E. 14-*h st., New York City. c

į ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valai dai |x» pietų, y- i 
Šventailicniais nuo 11 iki 1 po pietų. C

y savy
> kuri

J?
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Pasikalbėjimas 
Viaikio su Tėvu.

• kiekvienas žmogus kovoja už 
geresnį būvį. Jeigu šiandien 
žmogus mato, kad iš saliuno 
jis turės naudą, jis ir griebia
si už jo; jeigu jis mato, kad 
žmonės tiki į sapną, jis išlei 
Izia sapnininką. Tokie ne
geistini bizniai galės išny kti 
tik tuomet, kada vaizbą ir 
pramoniją kontroliuos visuo
menė.

— Na, tai ačiū tau, vaike, 
už išaiškinimą.

Juokingas kersztas

Vienrelis geležin
kelis.

Anais metais pas vieną ūki
ninką buvo didelis asilas. Pas 
tą patį ūkininką buvo ir šu 
nelis, kuriam ilgaausis kaimy 
nas labai nepatiko, ir jis jį pa
matęs visuomet urzgė ir lojo. 
Asilas visur landžiojo, kad 
nors aut "alaudelės pasislėp
ti, bet šunelis visur jį atras 
davo ir kasdieną vis plaudavo 
aršiau. Ant galo, vieną gražų 
rytą, ūkininkas atrado nelai
mingą asilą šulinyj prigėrusį. 

Tokis buvo asilo kerštas.
Prie to šunelio galima pri- 

Ilginti Amerikos mėsos tru 
.-tą. o prie asilo—Amerikos 

i žmones.
Asilas buvo didelis ir tvir

tas, bet nemokėjo mažam šu
neliui kiteip atkeršyt, kaip 
nusiskandinti. Amerikos mi- 

; nia teip-gi didelė ir galinga, 
! net nemoka kiteip mėsos tru 
stą nubausti, kaip tik neval
gyt mėsą.

Milijonai minkštaširdžių 
žmonių mato, kad trustas juos 
erzina, apgaudinėja ir plėšia, 
o jie pasiryžo uz tai atkeršy
ti atsisakydami valgyt mėsą.

Jei tas kerštas ne juokin
gas, jei jis ne paikas, tai kas 
gali būt juokingesnio ir kas 
gali būt paikesnio?

Asilas šokdamas į šulinį nė 
Kiek ne nuskriaudė šunelį, 
priešingai, pats atėmė sau gy
vastį.

Milijonai žmonių atsisako 
valgyt savo- pagamintą mėsą 
dėlto, kad Keletas menkų žmo
nelių pakele aut tos mėsos 
Kainą, sūnelis pamatęs, kad 
asilas uusisKaudiuo, pamisly- 
jo sau: „Koks paikas iš jo 
asilas!’ Kada visuomene 
atsisako valgyt mėsą, tai po
nai Armour, 8wift ir kiti mė
sos kainos reguliuotojai juo
kiasi lygiai, kaip tas šunelis, 
sakydami: „Kokia gi paika 
toji minia! Ji pati augina gy
vulius, pati juos skeruzia, pa
ti padaro geležinkelius, pati 
tą mėsą išvežiuoja ir atsisako 
ją valgyti—ir vadina tai ker
štu!”

Ir ištikrujų juokiugas taį 
kerštas.

Amerika-tai laisva repubP- 
kos šalis. Žmones patys val
do tą šalį, patys renka valdžią, 
patys uziaiko policiją, patys 
stalo kalėjimus, bet negali 

įduot sau rodos su trustu. Tru- 
jstas pakėlė kainą ant mėsos, 
kuri jam visai uepriguli, ir 

! žmonės atsisako ją valgyt. 
Kitas trustas pakels kai
ną aut audeklinių išdarbių ir 
žmonės turės vaikščiot nuogi, 
Kad atkeršyt trustui už nepri
sotinau ą jo godumą.

O, neišmintingoji tu mi 
nia!

Boikotuosi mėsą, tai reikės 
valgyt daugiau bulvių, pieno,! 
žuvies ir daržovių — trustas 
pakels kainą ir ant tu daik
tų. Prisieis tuomet apskelbti 
valgymui a beiną boikotą ir... 
išeis teip, kaip išėjo su asi
lu.

Jeigu visuomenė butų pro
tingesnė, ji neboikotuotų me- 
sos,kuri butinai reikalinga pa- 
laikimui jos gyvasties ir svei
katos. nes mėsa čia niekuom 
nekalta. Ji geriau pastatytų 
didelį kalėjimą ir jame užda
rytų mėsos ti nstą. Ji neduo
tu m ‘i-os vežti i užsieni ir te- 
nai 1; ug pigiau ją pardavi- 1 
nėti, o save skriausti. Juk, i 
rodos, jos rankose valdžia, ji 

nes tokiems biznie- yra spėka, jai reikia tik pa- 
norėt, o viskas butų.

Iksas.

— Pasakyk, Maike, ar biz
nis prisideda prie žmonių ap
švietimo, ar ne?

— Tas priguli nuo to, ko
kis biznis. Duokim sau. žmo- 
gus išleidžia knygą—tas tei{ 
gi yra biznis. Niekas knygos 
neleistų, jeigu nesitikėtų aut 
to uždirbti.

— Aš žinau, vaike, knygos 
apšviečia žmogų, tai tokis biz
nis kartu yra ir apšvietus pla
tinimu, bet kaip su kitais 
bizniais?

— Vienok nemanyk, tėve, 
kad ir knyga visuomet ap 
šviečia žmogų. Daug išleidžia
ma knygų dėl biznio visai 
priešingų mokslui ir teisybei 
Tokios knygos išleidimas ne
tik nėra apšvietos darbu, bet 
da daugiau platina burtus ir 
palaiko tamsumą. Tik paim 
kim sapnininką: tokis pai
kas daiktas, tokis bergždžias, 
o žmonės tiki daugiau negu 
gerai knygai ir išleidėjai daro 
iš to gerą biznį.

— Sapnininko, vaike, ne 
galVpeikti. Aš pats jį skai
tau. Ir ką gi žmogus be sap
nininko galėtų žinot, ką ko
kis sapnas reiškia? Sapniuiu- 
kas reikalingas.

— Sapnas, tėve, niekad ne 
turi jokios reikšmės. Sapne 
daugiausiai atsikartoja per
gyventi įnspudžiai, neturint; 
nieko bendro su ateičia. Pas i 
mus žmones ir be to yra daug ' 
visokių prietarų, o kai rauda 
ir Knygoj tą pati, jų tikėji
mas į tuos prietarus darosi da 
tvirtesnis. Bet ne vien tik 
sapnininkas sėja tarp žmonių 
klaidingą tikėjimą, yra da 
paikesnių knygų, kaip štai 
kunigų išleistas ..Garsas’ 
ir kitos tam panašios.

— Na. gerai, ki yga 
sukritikavai, bet kaip su 
liūnais?

Aš gerų knygų ne peikiu, 
tik aptemdinančias žmonėms 
protą;aš kritikuoju ir tuos, ką 
tokias knygas parduoda, da
ro tik biznį, bet neplatina 
apšvietimą. Kas link saliunų, 
tai jau negali būt nė kalbos 
apie apšvietimą. Tokis biz
nis vra vienas iš žemiausiu.» *•

— Aš su tuom nesutinku, 
vaike. Per saliunus daug 
mus tautiečių pasikėlė. Tas 
biznis oi- rait!

- Jei keletas pralobo tai da 
nereiškia, kad tai geras reika
las. Nešvarus dalbas visuo 
met geriau apsimoka. Teisy
bė. keletas tautiečių pakilo. į 
anot tavęs, bet pažiūrėk kiek 
užtai nupuolė! Šimtai sėdėjo 
kalėjime, daugelis sugriovė 
savo gyvenimą ir į nelaimę 
įstūmė kūdikius. Ir vis tai 
dėl keliu žmonių pralobimo.

— Tai pagal tavo nuomo 
nes žmogus negali jokio biz
nio užsidėti, nes viskas yra 
nedora ir priešinga apšvietai.

— Kiekvienas biznis remia 
si ant to. kad išnaudut visuo
menę. Biznieriaus užduotis, 
kad tavorą nupirkti kuopi- 
giausiai, o paritint kuobran 
ginusiai; ką jis gauna vir 
šaus, tas yra jo pelnas. To 
dėl biznis gali Imt toleruoja
mas tik visuomenės rankose, 
bet kol jis bus vedamas atski
rų žmonių, tol jis negalės bu 
ti doras, 
riams rupi tik pinigai ir to
dėl negalima jų kaltint, nes

tu 
ea-

Mums gerai yra žinomas, 
teip vadinamas, vilkas arba 
sukutis, plačiai vartoja
ma vaikų žaislelė. Kaip męs 
jį nepasuksime, jis visuomet 
atsistos stačiai ir tik tuomet 
parvirs, kuomet perstos suk
tis. Jei męs tyčia pirštu jį pa
stūmėsime, kad apversti, męs 
jausim pasipriešinimą. Ant 
galo jeigu ir visai męs jį pa
lenksime aut šono, bet kaip 
tik atimsime pirštą, jis ir vėl 
atsistos stačias. Aiškiai tame 
matosi fizikos tiesos, aut ku
rių mokslinčiai per ilgus me 
tus laužė sau galvas.

Moksliškoj kalboj tokis 
vilkas vadinasi giroskopu.

Pasiremiant aut tų tiesu, 
dėl kurių vilkas gali stovėti 
stačias ir nesiduoda parversti, 
tapo padarytas didelis giros
kopas ir pastatytas aut laivo. 
Kada garo pajiega pradėjo 
giroskopą sukti, laivas per
stojo suptis.

Tas pats giroskopas, kuris 
sukdamasis nesiduoda palenk
ti ant šono, pasirodė labai 
naudingas orlaiviams. Lig šiol 
vis neišrištas buvo klausimas, 
kokiu budu palaikyti aut or
laivio lygsvarmuą. Dabar gi 
reikia tik giroskopą pritaisy
ti ir orlaivis nesviruoja.

Bet svarbiausią rolę giros
kopas užims, kaip regis, aut 
geležinkelio.

Kaip mums žinoma, dabar- 
! tinio geležinkelio vagonai yra 
; maž-daug po 10 pėdų pločio, 
lapie 70 pėdų ilgio ir nepriva
lo būt aukštesni, kaip reika
lauja žmogaus ūgis ir oro ven
tiliacija. Tokis vagonas, arba 
visas traukinis, turi iš kiek
vienos pusės po kelis ratus, 
reikalauja dviejų relių ir ne
gali greičiau bėgti, kaip 70 
mylių į valandą. Nors ir 70 
yra jau pavojinga, bet jeigu 
trūkio greitumas pereina jau 
per 70 mylių, tuomet ratai 
pasikelia ir prie užsisukimo 
trūkis išeina iš vėžių.

Su pagelba giroskopo vago
nai galės būti po 30 pėdų plo
čio, 200 pėdų ilgio ir susidės 
iš trijų lubu. Vienas tokis va- 
gonas galės paimti tiek pat 
žmonių, bagažo irkrasos, kiek 
dabar gali paimti čielas eks
presinis trūkis, ir bėgs 200 
mylių į valandą, o gal ir dau
giau.

Bet įdomiausia yra tai, 
kad tokie vagonai turės tik 
vieną eilę ratų per vidurį ir 
važinės ant vienos relės, nuo 
kurios niekad negalės nuvirs
ti negi prie užsisukimo nu
šokti. Ir nėra tai išmislas, ne
gi svajonė. Tas jau yra pada
ryta ir išbandyta. Vienas to
kis geležinkelis jau veikia 
Berlyne, o kitas — Anglijoj.

„Pabandysiu skaityjui pa
aiškinti”, rašo August Scherl, 
autorius to išradimo, ,,kokiu 
budu giroskopas gali palaiky
ti orlaivio lygsvarumą arba 
truki aut vienos relės ir ne
duoti jam nuo jos nuvirsti.

,,Pasaulyj yra daug daly
kų, į kuriuos męs turim tikė
ti ir tarp jų gamtos įstatymai. 
Įstatymai, apie kurious nega
lima ginčyti, — kurie tikrai 
egzistuoja. Pavyzdžiui, jus 
pradedat risti kamuolį ant ly
gumos. Jis visuomet ritasi tie 
siu keliu. Gal jum tas išrodo 
labai paprastu daiktu, bet ta
me yra gamtos įstatymas, pa
gal kurį kiekvienas kūnas, sy- 
pajudiutas turi bėgti tiesiu 
ke bu, kol nepateks poįtekme 
kito kūno.

„Kada trūkis įsibėgęs pri
eina prie užsisukimo, jis sten
giasi ir toliau bėgti tiesiu ke 
liu, bet ratai įleisti į vidų ne. 
negali nuo relių nuslysti. Jei. 
gu ne ratų su relėmis suleidi- 
mas, trukia nueitų tiesiai. To-

J

I 
dėl nors apačia trūkio ir atsi
suka į šalį, bet viršus da trau
kia tuo pačiu keliu ir visas 
sunkumas šliejasi per reles. 
Tokiu budu trūkis smarkiai 
bėgdamas turi nuvirsti.

„Giroskope sukimasis teip
gi išrodo paprastu dalyku,bet 
tikėkit, kad tame veikia gam
tos įstatymas, pagal kurį 
kiekvienas ratas, sykį pasuk, 
tas, turi suktis su visa savo 
spėka vienoj ir toj pačioj ly
gumoj . Besvarstant man prie
žastį to sukimosi, netikėtai 

i atėjo šitokia mislis: Jeigu 
toks mažas giroskopas sukda-1 
masis ant vienos kojos nesi- 
duda parversti, tai kodėl jis 
būdamas daug didesniu nega
lėtų palaikyti vagono?

, Padariau bandymą. Vago
no apačioj pritaisau du dide
liu giroskopu, pastačiau va
goną ant relės ir paleidau 
giroskopus suktis. Vagonas 
stovėjo, kaip priaugęs. Pajie
ga tų dviejų lygsvaros ratų su
kimosi teip didelė, kad ir prie 
užsisukimo neduoda vaganui 
nukrypti. Visi žmonės gali su
sėsti vienoj pusėj, vistiek va
gonas stovės tiesiai!!”

Toliaus išradėjas rašo, kad 
jokia spėka negali tokio va
gono nuversti nuo relės. Pri
krauta vienoj pusėj sunku
mų, bėginėta vagoną iš
vienos pusės i kitą, aut galo 
baudyta pečiais nuversti nuo 
relės, bet vagonas stovėjo ne
pajudinamas.

Bandymams tuotarpu pa
daryta uedidelius vagonus, 
liet užvedus tam tikrus gele
žinkelius, kaip išradėjas tvir
tina, vagonai bus po 200 pė
dų ilgio ir 30 p. pločio. To
kiuose vagonuose giroskopai 
turės sverti po 4.000 svarų ir 
turės apie po 4% pėdos sker
sai, t. y. maž-daug, kaip ma
lūno girnos ir suksis 8,000 
kartų į minutę.

Iš materijališkos pusės to
kis geležiu kelis daug paran
kesnis negu dabartinis. Visų
pirmiausiai, jo nutiesimui 
per upes nereikėtų statyti til
tus. Viskas, ko reikės, tai nu
tiesti drūtą lyną.

Bet daleiskime, kad giros
kopas dėl kokios nors priežas
ties sustos sukęsis. Kas tuo
met atsitiks su vienrėliu tru 
kiu? Ant to išradėjas atsako:

„Tie lygsvaros ratai, arba 
giroskopai, randasi tuščiam 
aptvėrime. Jeigu staiga atkirs
ti sukančią juos pajiegą, tai 
jie suksis da dvi-tris dienas, 
nes tenai nėra oro pasiprieši
nimo. Jeigu vienas giroskopas muose, ypatingai balinote, 
pagestų, tai antras da turėtų apart žemų žodžių galima ma- 
užtektinai pajiegos, kad pa
laikyti vagoną nuo sukrypi- 
mo. Jeigu abudu giroskopai 
sulūžtų, kas gali atsitikti teip. 
kaip antras tvanas, iš visų ke-1 
tūrių kampų tujaus nusilei
džia lig žemei ramsčiai ir vago 
nasnuvirsti nekuomet nega
li.” S M.

i

rikos ir Europos mokykit} 
naujausius technikoj išradi- žmogus nepažįsta 
mus ir daugelį kitų dalykų, 
bet nieko ypatiško.

Nepoilgam jie kažinkur iš 
įėjo, o į tą kambarį atėjo dvi < 
jųjų seseri ir per ištisą valau-1 
dą oras kambaryj buvo tirš
tas nuo žodžių: kaip jis išro
dė, ką ji sakė.kaip jos plaukai 
buvo suraityti, jis puikiai šo
ka, ji buvo su nauja skrybė
lė, o anos nosis negraži. — 
Ypatiškumai, ypatiškumai ir 
ypatiškumai. Oras kambaryj 
paliko teip troškus nuo tų 
bergždžių kalbų apie menkas 
ypatas, kad aš priverstas bu
vau atidaryti langą ir išvėdin
ti kambarį.

Ant pažiūros, abidvi seseri 
teip-pat skaisčios, kaip skai
stus jųjų broliai. Jos lygiai 
tiek pat matė pasaulio, lygų 
išėjo mokslą, lygiai prielan
kaus ir patraukiančio budo, 
bet jus niekuom jų neužimsit, 
jei kas uesilytd pažįstamų 
joms ypatų — niekuom, nors 
amžinąjį dangų prilenktumet 
prie žemės. Aš nesuprantu 
kodėl?

Aš turiu mažą dukrelę. Aš 
tyčia prisirišiau prie stalo 
skambalą ir visuomet dabar, 
kaip tik ji pradeda pasakoti, 
kaip ji kalbėjo arba kaip jos 
sądraugės išrodė,aš imu skam
balą ir skambinu.

Aš neapkenčiu tokių siau
rapročių ir nenoriu, kad ma
no duktė butų tokia, jei tas 
jai pagelbės. Aš noriu, kad 
ji butų rimta ir protinga mo
teriškė. kad jos vyrui nerei
kėtų klausytis pasakų apie 
skrybėlės, gorsetus, blizgan
čias sukus ir kitokius niek
niekius. Ir kaip tik pradeda 
apie tai kalbėti, aš visuomet 
skambinu.

kad antai: žemė, geležinkeliai, ka
syklos, fabrikai, telegrafai — 
viskas prigulės daibo zmo 
uėms.N uoto,suprantama,turės 
pasigerinti žmonių gyvnimas.

i vŠiandien darbininkas apart 
kietų rankų nieko daugiau 
neturi, o uždirbti sau pragy 

ivenimą vienų raukų neužten
ka, reikalingi įrankiai, reika
linga tam tikra vieta, bet 
šiandien tas viskas randas 
privatiškų ypatų rankos*?; tai- 

lių” choras meldžia visų drau-»* darbininkui prisieina nes- 
gijų, kurios taukiai chorą li ir parduoti kapitalistui sa- 

i kviečia padainuoti, kad pa- ' 
kvietimai butų priduoti bent 
2-3 sąvaitės pirm 1____
Teipgi choras malonėtų ir tai, 
kad ant balių su šokiais ne
kviestų jį dainuoti, nes tuo
met jaunimas susirenka pa
šokinėti, o uedaiuų pasiklau
syti. O antra, sale tuomet es
ti pridulkėj usi nuo šokių, to
dėl ir dainuoti labai negerai. 
Malonės tai draugijos pate 
myti, nes kuomet kviečia, 
tuomet nesmagu atsisakyti, 
ypač, kad mųsų choras ačiū 
tų draugijų prielankumui 
gyvuoja.

Prie progos paminėsiu, kad 
1 choro praktikos buua kiek
vieną pėtnyčios vakarą lietu
viškoj salėj, 166 Broadvvay 
Eit., todėl 
ir vaikinus kviečiame atsilan
kyti.

„Birutės Kanklių” pirmi
ninkas, A. Žymantas.

Tas viskas parodo,
mandagū-

rao.
Rodos, nieko neg: Ii būt kil- 

tesuio, kaip mandagumas ir 
nieko negali būt žemesnio, 
kaip statumas, tečiaus žmo
nes mandagumo gėdisi.

Žealyas.

I

Pra nešimas ,.Birules 
Kanklių” choro.

So. Bostono „Birutės Kauk

I

I

to rankas, o jei kapitalistas 
į nerei Kala uja, pirmajam 

laiko. uera ka’P gyventi. Socijaliz- 
mu.-gi įvykus visi darbo įran
kiai turės pereiti į žmonių 
rankas, kurie galės daryti 
teip kaip jiems ger au. Taigi 
zuioues pritaria socijalizmui 
arba esti secijalistais dėlto, 
kad nori pagerinti tavo gyve 
nimą

2. ) Tarp moteries ir vyro 
sniegenų nėra jokio proporci- 
jouališko skirtumo. Jeigu ap
skritai imant moteriškė ir ma
žiau smegeuų turėtų, tai ir vi
sas jos kūnas bus mažesnis. 
Todėl ir moteriškė gali pro
tiškai išsivystyt, kaip ir vy
ras. -

3. ) Tauta vadinasi grupa 
žmonių, kalbančiu viena kal-jauuas merginas
ba ir turinčių vieną istoriją. 

! Tautietis — vienas iš tautus.Tautietis — vienas iš tautus.

\

Daugiau mandagumo.

Klausimai ir atsakymai.

Gerb. „Keleivio’’ Rd.:—
N uo tūlo laiko aš buvau 

nariu „Boot and_ Slioe Wor 
kers Unijos ’, ir dažinojęs
per tos unijos agentą, jog

Gerbiamoji ,,Kel.’’Redvstė! Marš., reikalaujama
Malonėkit man paaiškinti darbininko prie to darbo,ku
šluos klausimus: 1 ) jeigu rį m^ku, atvažiavau ir iki 
musų žemė yra nutrukusi *iuliai tebedirbu. Visi tosdirb- 
saulės dalis, tai kodėl ji suka- daibininkai, kurioj as
si, kodėl nestovi aut vietos, b'avad darb^ > Priklau-
kaip kad šaulė? 2,)kas pirmu- 80 Pavirš minėtos unijos, 
čiausiai aut žemės išsivystė- Bet P° tam Poškėjo, kad 
augmenys, gyvūnai ar zmo čionai streiko esama. Streikie- 
gus? Teiksitės duoti atsaky- riai reikalauja pakėlimo ai 
mą per laikrašti. ir pripažinimo unijos,

Su guodone, ‘ Prie kurios Jie Priguli> J-
Ji. Simanauskas. !”Ihe Uuited fchoe perkers 

of America”, bet dirbtuves 
savininkas, vietoje išpildyti 
sireikierių reikalavimą, parai- 
vezdiuęs aukščiau minėtos 
unijos agentus, prirašinėja 
savo ištikimuosius, t. y. neiš

1) Gamtoj yra tok i s įstaty
mas, kad kiekvienas kūnas, 
sykį jau pradėjęs judėt, turi 
amžinai judėt su tuo pačiu 
greitumu ir visuomet tiesiu

Jeigu mesti kritišką žvilgį 
į mųsų ydas, tai visų pirmiau
siai puola į akis nemandagu
mas ir nemokėjimas su žmo
nėmis apsieiti. Giliai yra įsi- 
šaknėjęs ir piktžodžiavimo 
paprotis. Labai tankiai prisi
eina iš šalies užkaisti, kaip
lietuviai tarp savęs kalba, bu-1 
ėjęs keletas draugų paprastai 
stengiasi vienas kitą pajuok
ti; pajuokimai visuomet ne
švarus ir užgaunanti. Atsiueši- 
mai vieno prie kito status, be 
mažiausio mandagumo. Tan
kiai net viešuose susirinki-

keliu, jeigu aut jo neveikia ėjusius aut streiko darbiniu- 
priešinga pajiega arba kito KU6 ir apdkelbė, buk pas jį 
Kūno pritraukimas nepriver- Jajuo streiko nėra... Tą patį 
čia jį suktis apli lik save. Pa- aiškina ir jam pataikaujau- 
gal tą įstatymą ir musų žeme Clos UU1JOS and S. W. U.J 
turi amžinai kelianti pirmyn agentai.
ir jei ne saulės pritraukimas. Todėl malonėkit man paaiš-
kuris neleidžia.žemei atsito-Į-į11į. ar aš tokiame atsitikime 
iint ir verčia ją suktis aplink užėmęs streikuojaučio vielą, 
saulę, žemė keliautų tiesiu uzsipeluiau streiklaužio (ske- 
keliu. Kaslink saulės, tai ji bo) vardą, kaip tūli mano pa- 
teipgi nestovi aut vielos. Sau- zistami mane vadina, 
lė sukasi apie savo ašį teip, guodone, A. Čiras. 
kaip ir žemė ir apart to da ji Kei,ta mumg išrodo> kad 
nešasi su visa savo sistema, t. uuija lf jog ageutai pataikau 
y. su visomis planetomis ller- Ja fabnkautut Iė relkia 
kuleso žvaigždyno Imk. Lju prast. kad tarp darbininkų

2.) Visųpirmiausiai aut ze- pasidarė perskilimas: vieni 
mes atsirado augmenys, o vė- išėjo aut streiko, kiti pasiliko 
liau pradėjo vystytis organiš- dirbti. Jeigu st e.kuoja ma- 

i, pri zuma, tai dirbančios didžiu- 
žmogus, mos negalima vadinti streik

laužiais, vienok tamista už
imdamas streikuojančio dar
bininko vietą, negalit remtis 
ant tos didžiumos, nes jeigu 
ji dirba, tai dirba ant savo se- 
uų vietų ir streikieriam ne 
daug kenkia, o tamista strei
ką laužot.

tyti stumdymosi ir nepritin
kantį užkabinėjimą.

Blogiausis yra papratimas 
sakyti,.tu”. Panašiai galima 
atsiliepti tiktai į brolį, arba 
labai ariymą draugą, bet ne
kuomet į svetimą žmogų. Gali 
ma sakyt: tamista, jus, 
bet nekuomet t u. Tas įžeidžia 
tą, į kurį teip sakoma ir paže 

; mina tą, kuris teip sako.
Mandagumas yra prakil 

niausis žmogaus išsitobulini- 
mo laipsnis. Jis padaro žmo 
gų patraukiančiu ir visų guo 
dujamu. Lietuviams nieko 
teip nereikia, kaip mandagu
mo.

Pas kitas tautas yra priim
ta prie pirmo pasimatymo 
kiekvienam persistatyti arba 
trečia ypata suveda į pažintį 
pas lietuvius gi tik inteli
gentai prisilaiko tos etikėtos 
tiesų, o visuomenei jos nepa
žįstamos.

Teipgi nupeikimo vertas ir 
užsilaikimas viešuose susirin
kimuose. Laike prakalbų, 
koncertų ir teatrų visuomet 
svetaiuėj atsiranda keletas 

Jie'„taradaikų”, kurie darko ra 
kalbėjo apie gerą pusvalandį mumą ir kenkia kitiems klau- 
laiko; kalbėjo apie politiką, syti. Apart to da išeidami ar- 
orlaivius, atradimą šiaurinio ba įeidami garsiai plumpsi 
žemgalio, skirtumą tarp Ame- kojoms.

Ypatiškumai.
(W. Black )

Jei aš turėčiau kokį tuziną 
dukterų, žinot ką aš su jomis 
daryčiau?

Bausčiau jas po dešimtį cen
tų už kievieną sykį, jei kuri 
tik iš jų prasitartų apie ypa- 
tiškumą, išskirtinai apie ypa- 
tiškumą

Aš. mano; tu, tavo; ji, jo
sios; jis, jojo — o, kaip mane 
erzina tie žodžiai! _ •

Vyrai gali kalbėt po pen
kias minutes ir ilgiau, visai 
nekliudydami ypatiškumų. i 
Aš nesuprantu kodėl moterys 
negali?

Anądien aš girdėjau kal
bant du jaunu vaikinu. Jin1 
i..i^ ___ _ . j-I

ka gyvybė — gyvūnai, 
kurių priklauso ir 
tečiaus žmogus išsivystė daug 
vėliau, negu paukščiai ir ke
turkojai. Tą parodo tyrinėji- 
mas žemės sluogsnių. kuriuo 
se atrandamos kiekvienos ga
dynės liekanos liudyja, 
kada buvo ant žemės.

ka>

Garbi „Kelevio’ Redakcija! 
Malonėkit paaiškint šiuos 
klausimus: 1.) kodėl žmogus 
esti socijalistu? 2 ) jeigu mo
teries smegenys mažesnės aut 
4 uncijų negu vyro, ar gali ji 
protiškai teip išsivystyt, kaip 
vyras ir, ant galo, dėlko jos 
smegenys mažesnės? 3,) kas 
tai yra tauta ir tautietis?

1.) Kodėl žmogus esti soči-i nok aĮtšvietimas neaukštai 
jalistas? Kad atsakyti ant šio stovi. Yra keli vyrukai irap- 
klaušimo, reikia paaiškinti sitašę; ketina ir LSS kuopą 
ką reiškia socijalizmas. Trum- sutverti. Dabar čia tik gy- 
pai sakant, jis reiškia tokį su- vuoja SLA ir TMD kuopos, 
rėdymą, kur šalį valdys patys Svaiginančių gėrimų nėra, 
žmonės, kur visi turtai, kaip i [Tąsa ant 3 pusi.] .

KORESPONDENCIJOS
Atliens, III.

Lietuviu čia tik 15 šeimy
nų ir 26 pavieniai, bet 6 turi 
jau ir savo namus. Darbų 
kitokių čia nėra, kaip tik prie 
anglių ir dirba neblogai, vie-

I * • A* - > V _ •
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KELEIVIS

AgitatoriuscrL. 
~ nupuolimas.

(Is ,, W i 1 s h i r e’s M a g a z i n e”)

(Pabaiga).

V tuomet užmiršau viską. .. Aš jaučiausi 
kini kiu.. . Aš buvau per silpna kalbėt... 
Jis mane glostė ir bučiavo. ..

Bet tas viskas buvo tik sapnas. Jis iš
nyko iš mano akių, kaip durnai... bet tie 
žodžiai ir tas gyvas jo paveikslas — ar jie 
teipgi išnyks... Bet ne, tas negali būt... 
0, kaip aš norėčiau da nors kartą jį pama
tyt ir priglaust savo nuvargusią galvą prie 
jo karštos krutinus , Bet ne... tas nega
lima. .. Jis tą viską jau seniai pamiršo, o 
aš — aš kasdien da atsimenu... Ir kaip 
man sunku atmint praeitį... Kur tik ne

matyta pažvelgsiu, jo niekur nėra. .. O jo žodžiai 
; aria darbininko kalbai da skambėte skamba: „Tikėk man tamista, 

nu tikėk.” Jf. Ck.
išsivertė per duris ir 
vo nuo gėrimo painiu į

«,s .lig n tsistojo prieš n,i-
į

— Tas apverstų visą gyvenimą aukš
tyn kojom.

— -lųs iiepvrke:sit žinoir • s budo.
— Tai yra liedievyh !
— Tas prieš’nga md -1 Į
— Tas prie-iii^a k<<nsliLucijui! 
Teip šukavo aj/iko tarnai,

mi, kad žm< nėb 
garsiu dėl,u.

į tą * 
magi kas. Aky .,< 
kę ir veidas išpi < ,. 
nią ir pradėjo žiova

— Štai, jis! — -uš‘
Štai girtas dykaduonis. i . 
Aš jums sakiau, kad m-bais. 
iš šitų rūmų. Ar norit jį i>SĮ>’rti«

— Šal i u su juo' — sušuko 
prasidėjo bruzdėjimas.

V

ir tiesoms, —rėkė visa gerkle parazitai.
Magikas, matydamas savo

keliančius prieš jį riaušes, staiga išsiblaivė peru a1<mą 1: n si mą jie atrodo aukštais, 
ir ėmė daryt visokius magiškus ženklus ir, tarytum jų viršūnės debesį skyria. 
norėdamas minią nugązdiuti, biauriai Krai
pė savo žandus ir nuolatos atkartojo: 
„Truks ar pliš — stumk!” Pamatęs, kad 
tas nieko negelbsti, jis pradėjo šaukti po
liciją ir kaiiuiiiruę, kurios stovėjo nuleidę 
rankas. Persigandęs magikas pradėjonuro- 
dinėt, kad jis yra atidavęs žmonėms jų pel
ną pavidalejtnygynų, universitetų, prie 
glaudus namų, ligonbučių, bažnyčių, kalė
jimų ir t. t. Apart to da jis žadėjo apskelb 
ti trustams kovą, sutrumpiuti darbo dieną 
ir paskirti iš valstybės iždo įiasenusiems 
darbinikams algas; žodžiu — visokius re
formas, jeigu tik darbiniukai nusiramins 
ir paliks jį aut vietos.

Bet žmonės nutvėrė jį už kelinių sėdy
nės, nutraukė žemėn, apvilko jį penk’.oli 
kasyklų apie fontaną, ant nugaros užrašė 
,,apgavikas”, išdegutavo, apibėrė plunks
nomis, pasodino aut baliuno ir paleido j 
padanges, uzdrausdani nusii-isti kada 
nors ant piru.a valdytos jo zt-mės. Kasiink 
viršininkų, tyskupų, teisėjų ir profesorių 

— darbiniukai nutarė kiekvieną iš jų įmer
kti šaltau vandenin, išmirkyti visą magiją, 
o pask ui visus pristatė bulves skusti.

Apsidirbus su sena valdža. žmonės 
ivykdino šalyj socijalistišką respubliką. 
Kiekvienas darbininkas gaudavo pilną už
mokestį už savo darbą, tuojaus buvo su
trumpintas darbo laikas ir prasidėjo sma
gus gyvenimas; skurdas ir ligos išnyko, 
kaip nebuvę.

Darbini u kas, kuris suagitavo žmones 
numesti magiką, nepoilgam grįžo aplanky
ti savo te višKę. lakely j jis perėjo daug 
viešpatysčių ir jis persitikrino, kad visur 
valdo magikai. Bet smagu jam buvo išgirs 
ti, kad visur jau ėjo agitacija prieš magi
ją, visur jau buvo skelbiamas socijaliziuas.

Keisti žodžiai bei sapnai.
(Širdingai aukauju draugui Ambr.)

----------- O-------------

ki -mest ji Naktis... Vėjas šlamščia pašėlusiu 
halsu. Tame balse girdžiu ką tai padaptin- 

miuia ir go, žiauraus. Padangomis jis gena pulkus 
tamsių debesių. .

Nedarykit to! Tas priešinga dorai Aš vienas plikoj vidurlaukej... Ap
linkui į er tamsumą nieko nematyt, tik to- 

,„mulkius” ,1', toli girdėt šlamėjimas medžių. Per tą ne-

Viskas gamtoj kruta, juda, ošia... ro
dos, rengiasi į kovą ir tarias tarp savęs...

Toli, toli, tartum kur iš gilumos žemės, 
iš‘kapų girdėt koks-tai keistas vaitojimas, 
dejavimas. .. jis pilnas raudos... pilnas 
kaž-kokio tai ilgėjimo... Paskiau tas vai
tojimas pereina i žodžius:

— Gana ... gana put toj duobėj__ ga
na ten inusyt... Aš noriu tyro oro... Aš 
nenoriu būt verge... geidžiu būt laisva.. 
laisva vi.-ame... Nenoriu, kad man rūpė
tų rytojus... Supranti!... Aš noriu atsi
duoti tam, ką numylėjau... nenoriu, kad 
man kis It ūktų, kliudytų... Aš trokštu 
viso to, kas yra aukšta, prakilna... bet ir 
ten

■K v

noriu būt laisva...!
Ilgai buvo girdėt tie keisti žodžiai ir 

juo tolyn. tuo jie ėjo griežty n, paskui vėl 
perėjo į aimanavimą ir skaudų dejavimą...

Tai sielos balsas... Tai jos troškimai.. 
lai ji \a.t< jo į riel< gta tunka našta...! 
lai ji nori uun.t si nuo savęs slegiantį jun
gą... Tai ji i ori j anaikinti jiudą šmėk
lą...Tai ji-trokšta laisvės...

Vėjas da didėt-uis pakilo, tarytum no
rėdamas užslopint tą balsą, užgesint troš
kimus. .. Tamsuma vis augo, augo...

Šalti debesiai, rodos smuko žemyn ir 
slogino mano krutinę...

Aplinkui tuštuma, tuštuma ir teip ny
ku...

Aprimo vejas ir dėbt šiai pradėjo skirs
tytis. palikdami paskui savę tyrą dangų 
su milijardais žvaigždžių. Kaip linksmai 
jos mirga toj aukštumoj .... Viskas apri
mo. ... Siela užsnūdo___

Štai iš aukštybių nusileido su auksuo
tais sparneliais sapnas. Koks jis puikus... 
Jis visas žiba, rodos deimanto ašarėlėmis 
apibarstytas. Kiek jame poezijos, kiek ide- 
ališkumo!.... Jo visas kelias paliko ap- 

i šviestas, o ten poezija.... meilė, laimė... 
■ idėjos .. .

It kokis m eteoras jis pasirodė ir vėl 
tuoj nyksta, o jo vieton atlekia kitas,daug

i

Neteisingas.
(Aukauju P. A. A )

---------o---------
Man belaukiant jau ir pietus atėjo, ■ vargi11gesllifi) menkesnis. Silpnučiais spin- 

o jo vis nėr .. Na ir kas atsitiko, juk ji- 4nįjaįs jo kelias apšviestas, ten tik viltis... 
žadėjo ateit... O gal jis man melavo, gal tikėjimas... Jis palengva nyksta.... Juo- 
jis manė pesiuaudot išmano lengvatikys-. įmekla užima jo vietą. Ji baisi, žiauri! 
tės... Bet ne, jis mane myli, jis ateis... Giliai kaktoj žiba akįs. Jų spindėjimas bau-

Ir teip man belaukiant praslinko gjnalltjs> R,,,^^ takios išdžiuvusios, ilgos, 
dieua ir autra. o jis vis ueatėjo. Nustojau nagaj išskėsti, tarytum nori pagriebt ir 
ir vilties kada noi-s jį pamatyti. V ’skas!lie^t uešt viešnios smarKmu į tamsias atkla- 
man buvo nemiela. Ar guliau ar kėliau, ues ten kur n)atyt kelio> .
jis vis stovėjo mano akyse. Nors aš sten- siela pabUuda, dreba.... ir vėl dejuo 
giausi tą viską užmiršti, bet veltui... Jo ja 
puikios akys ir dailiai pasipūtę plaukai 
stovėjo mano akyse... V ieną vakarą labai 
užsimąsčius sėdėjau, kaip išgirdau kas tai 
pabeldė į duris... Tai buvo j:s... Nelei 
siu, pamislii au sau, nesileisiu nė į akis... 
Jis neteisingas, jis mane suvadžiojo.

Ir teip man bemąstant jis įėjo. „Ge
rą vakarą, tamistai”,ir ištiesė rankas mane 
apkabinti, liet aš atstūmiau sakydama: 
,,Neteisingas... Tamistai daugiau netik 
siu.’’ Jis biski pasitraukė atgal, akis nulei
do žemyn ir stovėjo lyg apmiręs. Man pa
sidarė jo teip gaila, kad, rodos, tik į uit 
jam į glėbį ir perprašyt už tokį Tetikusi 
mano pasielgimą. Ji?, rodos, tą visą sii| ra
to. Pažiurėjo į n.ane s;i vo piiucm py'.' b-' 
akimis ir puolė j < nanęs.. Į ūse sr 
kundos mudviejų l ipo* sulipo... Tikėk 
man. tamista. tikėk m s aš negalėjau...” 
Ir nutruko jo žodžiai. Na. ir kas būt gilė
jęs jam netikėt? Jis meiliai įjnane pažiurė
jo ir drūčiai prispaudė prie savo krutinės.

J Beširdis.

Ar visuomet teip bus?
(Aukauju M. Lietuvaitei—Vis—nei.)

Kur dingo tos gražios svajonės? 
Kur yra ta mintis kilta 
Ir šiidis teip pilna malonės? 
Joms puošės’ mus skurdžių tauta.

Ar kelti žmoniją nubodo, 
Ar dirbti nubodo dėl mus? 
Ar svietas teip tuščias išrodo, 
Kad triosas be vaisių pražus?

Vos meiai tik laiko praėjo. 
Kaip žodžia’, energ’jos pilni, 
Laikraštijoj, musų skambėjo. 
Kodėl gi dabar tu tyli?

P. M. G.

Nusi- 
Pirm te- 

8 m. am-

(Tąsa nuo antro pusi.) 
tai gyvenimas labai rainiai 
plaukia, tik retkarčiais musų 
vyrai parsiveža bačką rudžio 
iš Springfield, III., paužia ir 
vėl ramu.

Laisvas lietuvis.

Montreal, Canada.
Sausio29 d.TND 38 kuopa 

surengė balių teatrą. Vaidin
ta „Audra giedroje”, 
sekė neblogiausiai, 
atro J. Grozinskis
žiaus, deklemavo eiles, bet 
mažai kas girdėjo. Iš aktorių 
daugiausiai reikia užmesti 
Kupečio pačiai, kuri ant pa
grindų išėjus pereigando;mat 
mergina da neseniai iš Lietu
vos ir tik pirmą sykį išėjo 
lošti. Po perstatymo aktoriai 
padainavo ,,Kur banguoja 
Nemunėlis”. Šeip jau vaka
ras buvo gražus ir publikos 
nemažai, draugystei da liks 
apie 15 dol. pelno.

Prūsinis Juozas.

Morcester, Mass.
23 Sausio, 5:45 po piet va

karuose matėsi ant dangaus 
šviesus ženklas lyg stulpas 
apie 7 seksnius aukščio. Vie
ni kalbėjc, kad tai karės žen
klas, kiti, kad ženklas laimės.

23 sausio, 2 vai. po piet 
atsibuvo čia viešas susirinki
mas apsvarstymui įnešto į kon
gresą užmanymo kas link ap
sunkinimo ateivių. Susirin
kime dalyvavo į 500 žmonių. 
Susirinkimas išreiškė prote
stą ir nusiuntė rezoliuciją į 
VVashingtoną.

eZ. Debekis.

Springfield, III
Gavau žinią, kad išrinktas 

SLA 79 kuopos naujas kasie- 
rius. A. Klenbauskas, pasiė
męs su viršum $120.oo, sau
sio 16 d. š, m. tuojaus po ber- 
taininiam susirinkimui pra 
sišalino su visais pinigais.

J. Ž.

!$ LIETUVOS

Aukau- sirinkimų leistų būti kuni-1 ^ltoSunislavo B“drio;Kau‘
no trub.. Siaubu pav. b metai kaip Ame-

f 
su kitais drabužiais. _____
ti kaliniams beveik niekas gui. Bet ir iš šito maža nau- 
neaukauja: „išėjo iš mados dos, nes Draugovė ir teip nie

kam nedraudžia lankyti jos 
susirinkimų. Pagalios kitam 
susirinkimui palikta nutarti, 
kaip čia tikėjimui nepaken
kus mokytis ūkininkauti.

P. I.

Griškabūdis (Naum. pav.) 
Griškabūdis — tai bažnytkie 
mis, už trijų mylių nuo Nau 
miesčio žiemių-rytų linkon. 
Griškabudiečiai dar bene lenk
mečio laikais išsiskirstė į vie- 
nasėdijas. Bet ant kaimavie- 
tės dygsta stubos kaip gry
bai ir gyventojai vėl daugina- 

Iš kalbos akcento butų si. Draug su kitais žmonėmis 
čia platinasi ir žydai, kurių 
pastaruoju laiku jau priskai- 
toma suviršum dvidešimt šei
mynų. Bet paskutinėmis die
nomis parėjo nuo pavieto vir
šininko viršaičiui įsakymas, 
idant netrukus 12 žydų šeimy
nų iš Griškabūdžio išsiųstų. 
Jeigu žydeliai nenorėtų eiti 
gražumu, tai bus varyte išva- 

Bet kai — kurie kalba,

daviuėti. ”
Pasikėsinimas. Sekmadie

nį, gruodžio 6 d. 2 vai. po 
pietų, ties „Veršininkų” neži
nomas vyras 25-26 metų šo
vęs iš revolverio į pravažiuo
jančius vienoje brikoje gene
rolą—leitenantą Akimovą, Vil
niaus karo apygardos inžinie
rių valdybos viršiniuką, ir jo 
padėjėją generolą majorą 
Pengo. Pastarasai sužeistas 
kairiojon rankon. Šovų.-įjį,ku
ris buvo bebėgąs, sulaikė 
aficierius. Jisai nesisako kas 
esąs,
lyg latvis.

Suėmimas. Neseniai Pa
nevėžyje policija suėmė žino
mą visoje Kauno gubernijoje 
žmogžudį ir arkliavagį Šev
čenkų, kuris Ukmergės pa
viete išpiovė visą šeimyną. 
Ševčenkų buvo ginkluotas.

i _
Sudkunų Valsziaus rinki- ryti.

kai vienbalsiai nutarė prašyti, kad žydeliai gal ir liksią.tik... 
kad butų panaikinta visame 
valsčiuje monopoliai ir alu
dės.

[Iš ,.Ryg. Naujien.”]

no gub., Šiaulių pav. 6 metai kaip Ame
rika. Jis pats, ar kas apie jį žino, teik
sis pranešti ant šio adreso.

R. Budreckiute
84 Salėm st., Boston, Mass-

V.

Barškalas.
Pašilių. (Ramigolos valšč., 

Kauno gub.) nors uemažas 
sudžius, bet vos tik vienai 
šeimynai pareina 1,, Lietuvos 

Bartininkai. (Vilkav p.) ūkininkas”
Nors musų kunigai — klebo
nas
Vievesis—ir per pamokslus ir ledami. Pašiliais.
bekalėdodami visaip atkalbi- Ljet Ukinjq
nė j a žmones nuo pirmeiviškų 
laikraščių skaitymo ir visiems 
bruka savosius. bet per Nau-į 
jus Metus ir ant rytojaus iš 
sakyklos apskelbė pirmeivis.
kūjų raštų skaitytojams ir pasirodė pirmasnumeris„Lais- 
platintojams liet boikotą: lie- vusios Minties”. Yra tai mė- 
pė nekalbėti su jais, šalintis, i nesinis laikraštis, knygos pa- 
nieko nuo jų nepirkti ir 1.1.. ; vydale, arba,kiteip sakant,— 
ir ant galo su „įkvėpimu’’: magazinas, 
pasakė: .,Lai buua 
ti visi bedieviškų 
pirmeiviškų) raštų 
jai ir platintojai!”

ir iš Amerikos
Keleivis’’. Degtinę geria pri-

V aitiekaitis ir \ ikaras deramai, naikina ją nesigai-

Nauji raštai
„Laisvoji Mintis”. Jau

Popiera gera, 
prakeik- spauda graži,skaitosi lengvai, 
(suprask Išeina Scranton, Pa. 
skaitvto- ,, Progresas.” Philadel- 

pliijoj pradėjo eiti “Atlas”

Apgarsinimai.
Lietuviszkas kont- 

raktorius'ir namu 
statejas.

Dabar geriausia proga visiems lietu
viams. kurie tik nori turėt gerai pastaty
tus namelius. Kiekvienas lai atsišaukia 
nurodydamas kokio materijolo ir kaip 
didį namą norėtų sau įsitaisyt.
Ašbudavoju visokios ma
dos namus:
Medinius, mūrinius, akmeninius ir eei- 
mentinius, taip-gi kuogeriausiai segedu- 
siuos pataisau, pasekmingai padirbu 
šontakius ir skiepus. Todėl turinti nors 
kokius darbus, statyme ar pataisyme 
stubų, skiepų ar šontakių te atsišaukit 
ant šitokio adreso.

T. STACKOVSKY& CO
1401 N. 9-th st. St. Louis, Mo
Tel. Centrai 242"

Gera proga lietuviui.
Aš užlaikau plumer shop ir Sheet Me

tai Work. Iš priežasties senumo norė
čiau gauti partnerį, arba ir šiaip žmogų, 
kuris mvlėtu ta darba. Gali atsišaukti ir - « 4>
nemokantis to darbo. Norint prisidėt 
prie biznio reikia įnešt biski pinigų. Dėl 
didesnio aiškumo kreiptis laišku. Adri- 
sas toks.

A. Gecevič g
9 A mes st. Montello, Mass.

Gera proga.
Nusipirk sau namus, nereikės mokėti 

rendą. Aš parduodu ant vienos, dviejų ir 
trijų šeimynų Damą, geroj vieioj ir priei
nama prekė.
Galima rast manę šiose valandose:
Nuo6 iki 8 vanare. Nedėliomis nuo 8 iki 
12 vai. ryte.

F. FELDMAN, §
6 Cardington, st, Roxbury, Mass.

GERIAUSIAS

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

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis 

453 Broadway So. Boston, Mass
„Puriškevičius” Šiauliuo
se. „Birt. Vied.” rašo, kad 
gruodžio 28 ir 29 d.buvo Šiau
liuose apylinkęs dvarininkų 
susivažiavimas. Tarp kitų at
važiavo dvarininkas S., kuris 
užsuko į viešbutin,kuriame vi
suomet apsistodavęs ir kuria
me jį visi pažinoję Viešbuty
je pasitaikė naujus šveicorius, 
kuris nepažinojo atvažiavu 
šio pono; jis paklausė kaip jį 
įrašyti į viešbučio gyventojų 
knygas. — Įrašykit—,.Puris- 
kevičius iš Peterburgo”,—at
sakė p. S. Taip ir padarė. 
Tuojau visą miestelį aplėkė 
gandas, kad į susivažiavimą 
atvyko pats Puriškevičius iš 
Peterburgo. Subruzdo Šiau 
liečiai, ypač vietinė policija. 
Kas gi tai, toks šviečias! Tuo
jau prie viešbučio durų pasi 
rodė „garbės dėlei” pastaty
ti du miestsargiu, o viešbutin 
atpiškėjo, išeiginiais mundie 
riais apsitaisę, Šiaulių virši
ninkai. Stuksi į menamojo 
PuriŠkevičiaus užimtojo kam
bario duris, (iirdi — „Puriš- 
kevičius” prašo juos lenkiškai 
įeiti. Nustebo viršininkai: 
Puriškevičius ir lenkiškai kal
ba. Įeina,egi visai ne Puriške
vičius J uokdariui p. S. pri. 
sėjo patekti protokolų kny- 
gon už prisirašymą ne 
vardu.

savo
F.

Ar tai po įtekme minėtų : jraUgOVe8 sąvaitinis laikraš 
pamokslų, ar ko kito, tuoj po Ug> vardu.
pamaldų gauja vaikinti priki-
bo prie „Liet. Ckikinko” ir' ..Vargdienis" ISCnr- 
,Vilniaus Kalendoriaus" par 'tis 1!aJ’ Md- >«jo matutis 

divinėtojų ir grasindami pei-: 'm*5rastukas, knygutes pavy- 
liais ir akmenimis rėkė: „Męs dale- ’■ Vargdienis” vardu, 
jus visus išmušime tai nepar-| ,,Am erikos Žirnos”. Chica- 
davinėsite daugiau bedieviš- goj pradėjo eiti ketvirtas 
kų raštų ir kuygų! Ana, šian- laikraštis, leidžiamas S. Šim 
dien ir klebonas pasakė, kad kaus.
nei grieko nėra užmušus tokį 
bedievį...”

Visgi reikėtų kunigams 
bent kiek susiprasti ir pagal
voti, prie ko gali privesti to
kie pamokslai tamsią minią, 
kuri kartais ir savaip supran
ta pasakytus žodžius.

Sujungietis

,,Ateities surėdymas” 
Pagal Bebelį parašė Z. Alek
sa. Knygutė išleista turtu ir 
spauda ,,Kcvos”, Philadel- 
phia, Pa.

Mokykis angliszkai.
Aš mokinu skaitymo, siliabizavimo. a- 

riimetikos, geografijos ir istorijos, ge
riausia metodą ir su geriausiu pasisekimu 
Drukuotos lekcijos išsiuntinėjimos po vi
są pasaulį. Rašyk postkartg. Korespon- 
dencijiuis angliškas mokytojas.

Chas.A. Jaffe
622 S. 11 st., Philadelphia, Pa.

Paj ieškojimai

Mariampolėje per tris ka 
ralius susirinko pas kunigą 
Draugelį apie 18,,žiburiečių,” 
užmaniusių sutverti krikščio
nių katalikų ūkio ratelį. Ma
riam polės Ūkininkų Draugo
vės narys Gure' ičius pasiūlė, 
vieton naują ratelį tverti ir 
galvoti apie jo įstatų sudėsty
mą, prisidėti prie M.„Ūkiniu 
kų Draugovės”, kur yra pra
silavinę nariai ir geri ūkinin
kai. Kn. Draugelis paaiškino, i 
kad Draugovė gal ir nieko 
priešingo tikėjimui neveikia, i 
bet turi organą ..Žemę”, kuri 
yra priedu priešingo tikėji-l 
mui ,,Lietuvos Ūkininko”. 
Tas ir kliudo siūlyti Žiburie- 

! čiams vienytis su Draugove, 
kad ne padauginti „Lietuvos 
Ūkininko” skaitytojų. Vie
nytis reikėtų, nes ūkininkams 
reketų mokytis ūkininkauti.o 
iš tarpo žiburiečių nėra labiau 
prasilavinusių ūkio dalykuose. 
Susi rinkusieji tarėsi įstoti į 
Draugovę, jei Draugavę tiks 
prie savo vardo pridėti „krik
ščionis 
viešai 
esant.
ar Draugo vė tiks ant to; pa 
galios, ne vaide Draugovės

Telephone 762 So. Boston.

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston. 

Valandos.
Nno 8-10 Iš ryto ir nno 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų

Pajieškau pusbrolių Juozapo ir Tamo
šiaus Bugrauskų, Suvalkų gub.. Mariam- 
polės pav. 11 metų atgal gyveno She- 
nandosh. Jie patys, ar kas apie juos ži
no teiksis pranešti ant šio adreso.

Ona Žilinskiutė po vyru Ambražiene 
1110 Bukenon st., Rockfurd, Iii.

Pajieškau dėdės Pranciškaus Raubo, 
Kauno gub., Raseinių pavieto. Tris me-. 
tai kaip Amcrike ir pirmiau gyveno Ch - 
cagoj. Jis pats, ar kas apie jį žino teiksis 
pranešti ant šio adreso.

S. Vaitkus
R F D Box 82. (’hatersvdle. Pa.

Pajieškau merginos apsivedimui. Tu
ri būti laisvamanė, ir nesenesnė kaip 25 
ne jaunesnė 17 metų. Dėl platesnio susi
žinojimo kreiptis laišku. Adresas toks.

R K. Šimanauskas
Box 27 West Eitchburg. Mass.

Pajieškau brolio Raulo Prūsaičio. Pa- 
Į eina iš Suvalkų gubern.. Kalvarijos pa- 
i vieto. Apie 10 metų kaip Amerike. Jis 
pats ar kas apie jį žino, teiksis pranešti 
ant šio adreso.

T. Prūsaitis
143 IV averly avė., Brooklyn, N.Y.

■ »'
Pajieškau draugo Juozapo Kumpaus- 

' ko, Kauno gub.. Panevėžio pav. 12 me
tų kaip Am-rikoje. Pirmiau gyveno Ni
agara Pails, N. Y. Jis pats, ar kas apie 

i jį žino, teiksis pranešti ant šin adreso.
J. Norkus

253 Koscusko 15 st., N iagara Fal)s,NY.

Pajieškau draugo Jono Brazinskio. 
Kauno gub., Panevėžio pav .Šniorų kai
mo. Jis pats ar kas apie jį žino, teiksis 
pranešti ant šio adreso.

M. Prannlis
Box 226, Marisso, III.

i

Geria įsiės Lietuviszkas
Siuvame visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų 
>r suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa 
žiūrėt o jeigu nori 

turėt gražią d rapa- 
ną męs galime tau ja 
padaryt.

Z. BUDRECK1S,
222 Broadway, So. Boston, Mass-

MOTERIS IR MERGINOS!
biuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir L 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.

*
Klimo kalėjime sėdi apie

60 žm. (politiškųjų). Kali 
nių padėjimas labai sunkus. 
Maisto visai negalima priduo 
ti, o tik pinigais ir tai tik pač- 
ta. Už mažiausią prasikalti
mą baudžiama karceriu. Jei
gu žmogus turi vienus marš
kinius ant savęs o kitus dar 
švarius, tai daugaiu nebelei 
džiama. o jei kas nežinodr. svarba bet jos darbuote. Tuo- 
mas prisiunčia daugiau, tai met buvo sumanyta pasiūlyti 

užlaiko. Teip pat daroma r Draugovei, kad ji ant savo su

I

katalikai’’ ir tuomi 
pripažins katalikais 
Bet buvo paabejota.

Vincas Ališauskus 21 metų amžiaus. 
juodbruvaa.be ūsų apie 5 pėdų ir 8 colių 
aukščio, pavogė nuo manęs naują siutą 
::0 d< 1.vertes ir 19 dolerių ir pabėgo. Ap 
sisaugokiit nuo tokio draugo, o jeigu ka- 
jį pažintų malonės pranešti, už ką gautų 
dovaną. Adresas toks.

Jonas Boaaitis
182 \Vashington si., Korcealer, Mass.

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

S. F. Pohkiewicz
Grabinius ir Ralsamuotojas

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir knk 
itynų

OFISAS:
53 5th street. (AIBRICGE, Vzss.

Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. vieta; 37 Fift street. Ca«bri4ge
I

z

juodbruvaa.be


Vietines Žinios.
Kaip jau buvom rašę, mė 

tos boikotas Bostone prasidė-
. o nuo 30 d. sausio. Bet bos-
(Miiečiai mėsą valgo teip patjiio1* mokslą pas 
taip valgė pirm boikoto. Kai
na ant mėsos vieton nupulti.
pakilo da aukščiau.

Mokinkis skusti!
Kiekvienas gali šį amatą 
išsimokinti į 4 iki 6 nedėlių
Prekiuoja tik $30.00. Męs 
duodame visus skutimo į- 
rankius. Męs norim, kad

patsai butumbosu, rašyk odažinosi kaip

KELEIVIS

Parsiduoda forničei.
i Labai yigiai. galima matyti subatomis 
I nuo 2 vai. po pietų, lig 10 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 11 vai. iš ryto iki 10 vai. 
vakare. Adresas:

127 C. st.. (apačioj)So Boston. Mass

NOSSOKOFF’S
Barber school

1405 Penn avė., Pittsburg, Pa

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

Prakilnesni Bostono pilie
čiai paaukavo Paryžiui £50 
000. Pinigai persiųsti telegra 
fu pereitoj petnyčioj.

Bostone susitverė fondas 
šelpimui nukentėjusių pary
žiečių. Komitetas to fondo iš 
siuntinėjo atsišaukimus, kad 
visuomenė pasiskubintų su j 
aukomis.

DOVANAI.
Į Kiekvienas gaus puikią daktarišką kny - , 
I gą su naudingais patarimais. Kaip už- 
Į laikyti sveikatą ir kaip gydytis apsirgus 
Į su daugybe receptų nuo geriausių dakta
rių. Knyga verta dolerio. Kas užsirašys
I ant metų nors vieną iš žemiau paduotų! 
Laikraščių “Keleivį"*‘-Vienytę Lietur 
ninku". ‘'Kataliką", "Lietuvą“, “Lais- I 
vą mintį“ ir “Darbininkų Viltį“. Pas | 
naudoki:, nestie.kurie užsirašė, siunčia I 
mums padėkavones. Jieigu nori daugiau I 
apie knygą žinoti prašyk katologo. pa- I 
duok savo aiškų adresą ir siusk pinigu 
po šiuom adresu.

M. PaltanaviČia
15 Millbury st., AVorcester. Mass.

Tčinykit! Teinykit
DJŪELJS PAROAVJMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 

tės. Sijonai. Slebėswteipgi gražus vaikų 
parėdai. Skry nios, valyzos, viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ką nore pats sau!

I. SACOVVITZ,
128 Broadway (tarpe A ir B) 

South Boston, Mass

Užlaiko puikiausius gėrvmus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieria 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik 
šlynu ar šeip balių siunčiam į namus.

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

NAUJIENA!
“BROADBINE HALL”

A 1 b a n y. ir kampas ltover streets.

Ateinančioj nedelioj, 6 d. 
sauosio, LSS. 60 kuopos bus 
susirinkimas po No. 244 VV. 
Fourtli st., 6 vai. vakare. Mel
džiam’ visi atsilankyti ir nati-i 
jų drangų atsivesti.

I naujas išradimas
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

Įsų gyduolėms, kuriems duodame tei 
tingiausia rodą t>er laiŠka dvkai.* < * * •
I Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimą 
Įplaukų ir Plikimą. Pučkus. Didervi 
ties. Niežus ir lytiškąjį brudą. Mąs 
hurime apie pusą milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRl’NDZACO.,
Broailway A S. 8 st.. Broelykn.N Y

I
j

Maldeno aukštesnėj 
kykloj pirmą vasario eksplio-j

mo-

Čedyk pinigus.
Paimk svarą sviesto ir pusę kvortos pie
no. padarysi 2 svarus sviesto. Prie tone TCICUJOIAIIOIA ADTICVA
reikalauia nė kokis mašinos j i i a in I ElOlflulAUOlA ArlItKA-
•tmkcija tiknž 25c.

P. Kunca.
P O. bos 173. Economy. Pa.

davo garine dūda. Vienas mo
kinys tapo apšiltintas garu, o 
kiti didelėj panikoj meiesi 
bėgti. Daugiau sužeidimu ne- 
bn vo.

P. J. Kaunietis.

Ha y lis ir George 
, Somerville Eve- 
redaktorius, tapo 

už

Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam 
visokias moterų ir vyrų drapanas. Kva 
ome. išplanjam pletmas ir išprusiname- 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai’ 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prei.ę. 
Dirbtuvės vieta:

254 W. 4 th st, So. Boston, Mass. Dr. LewandOWSki

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

M illiam C. Brūzga. 
John J. Lovvery

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

Tf.lephose. 21027 So. Boston. Mas

Telephone. Eack Bay 2350.

Pulkiau^is lietuviškas 
saliuiias

Geriausio alus, vinai, degtinė ir kve-1 
penti iš Vokietijos cigarai. Vieta labai 
puiki, todėl prašau visus atsilankyti.

Jurgis Dunras
227 Chapel st., New Haven, Conn.

Puikiausias Lietuviškas

I SE.RGEKIS!!!
X Sergėkis nuo prastii - pigių vaistu, 
y kuriuos ni-Įptri daktarai siūlinėja !!!

Sergėkis

311
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už $15 00.

Savininkas J. SIDMAN.

20 Liiconia st. Boston.Mass.
Telephone 1364-4 Tremont.

SALIUNAS ir R6ST0RACIJA
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, genaus:

Lozowski 4 Yudeiko ir Co 
3o4 Broaduay ir 259 D. St., 

South Boston, Masti.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Paboigusį kursą Momans* Medical 

Collegė Baltiaiore M- D.
PiiM-kmi gai atlieka savo darbą prie 
palni'ii, te pgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 VV. B r o a d w a y,- 
S( > 1H )STON» Mass.

TEMYKIT! TEMYKIT!
Męs turim didžiausį skyrių Kalėdi
nių daiktų visame Bostone. Ciga
rai, tabakas ir cigaretai ant že
miausių prekių. Įvairus saldumu 
nai ir pačtakortės. Pirma, negu 
pirksi kitur, ateik pas mus.

S. B. KLEIN
228 Broadvvay

kampas C st.
South BOSTON,

Kun. E. 
H. erate 
ning Snn” 
pasmerkti kalėjimu arba 
mokėti po $1 000 bandos.

per praėjusį „Fourtg of Ju- 
ly" pratto rėdomam laikrašty; 
tilpo straipsnis, kuriame bu
vo pasakyta, kad Somerville 
majoras J. M. VVocds buvo 
„teip gyvuliškai pasigėręs, 
kad ir automobili oje negalė 
jo sėdėt.” Tą žinią reporte
riui suteikė kun. E. Bayliss, o 
redaktorius pata’pino.

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

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

MONTELLO, MASS

A’ienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone irMassachusetts A'alst i.S.j

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

“ C vai. *• S vai. vakare.
419 Boylston st. ruimas 432 
BOSTON, - - MASS

I

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 VV Broadway kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalau.i ir per laiškus, o 
męs per ezpresą gyduoles prisiusim

!

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška
_A PTIKKA.

Bronszteino
Ant išmokesėio.

Pas mane gali gauti ant lengvų mėne
sinių išmokesčių gryno aukso laikrodė
lius. lenciūgėlius, špilkas, daimonto ir 
aukso žiedus ir tt. gausi pigiau ir geres
nį tavorą negu kur kitur. Apseiname su 
kiekvienu kuoteisingiausiai. Prisiusk sa
vo adresą ir už 7c. markių, apiaikisi mil
žiniška kataliogą. iš kurio išrinksi kas ge
riausiai patiks jums. Rašyk tuojau gal 
daugiau nebus garsita. Adresuok teip.

JOHN MORRIS
P. O. B. 123 Warsaw N. Y. ę '

•rujtftsnj tąąpBtjrsns iįius bi.")
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349 Harrison avė 
Boston, Mass.

M. Galjvan & Co.

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

Visokias ligas gy 
ctau pas=knnngia- 
usiat. Ateikit tie
siog pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 196“ -3 Ricuinoe<

Uzlaiho geriausio
Eliaus Vyno. Likierin 

Cigarų.
Pardavimas šeimynom mūsų 

Spkciališki'mas.

366 Second So. Boston, Mass

Pasididinantis reikalavimas Severos va stų. yra neužginčyjamas daro 
d yni a s jų gerumo.

■ ■ ■' W~W ■ ■ II ■■ ■

Paliaukit vargintis su kosuliu
y

>•

3

■

Didžiausis kankintojas žiemos laike musų klimate, yra kosulys. Tik įeiki 
kambarį kuriame gyvena žmones. Koks smarkus ten kosėjimas! Ar tu ir ken 
ti nuo kosulio? Jeigu kenti, tai kodėl jo neprašalini?

SEVEROS
Balsamas Plaucziams.

pagarsėjo greitai prašal n lamas: kosulį, užkimimą, uždegimą gerklės, grypą, 
dusulį, plaučių užsidegimą ir kitas gerklės ir plaučių ligas. Tas vaistas pagel
bėjo kuomet kiti negalėjo.
Palengvins kiekvienos rūšies kosulį Pataiso gerą ir lengvą kvėpavimą. 

Apsaugoja nuo kitų ligų
Jeigu nori išvengti pavojingų pasekmių.pradėk tuojaus vartoto. Kaina 25c.ir50c.

fTl fl fl raš?pb Bartoševičius iš Free-
ITiaiUIlU Hldll pidlIUbU, land, pa, kad Severos Balzamas 

plaučiams daugiau man pagelbėjo, negu visos gydnolD daktarų paskirtos, pa
tariant Severos vaistus imti visiems kaimynams ir jie visi džiaugiasi.”

parsiduoda visose aptiekose. Žiūrėk pirkdamas, kad duotų tau Severos ir 
jei neturi da musų kalendoriaus 1910 metams, tai prašyk, gausi dykai.

Turėk ji po ranka I

Nė vienos dienos neprivalai būti be 
gyduolių, kurios namuose būtinai yra 
reikalingos prašalinimui skausmu, už
sidegimo ir sutinimo. Tuomi vaistu yra 

Severas szi. Gothardo Aliejus.
Iš lauko vartojamas išgydo:reumatiz 

mą. neuralgiją, raumenų susitrauki 
mą. užgautas vietas sutinimą, šašus, 
skausmą nugaroj ir sunkumą ant kru
tinės. Tankiai apsaugoja nuo užsi 
nuodijimo kraujo.

įpila nauja gjvasti
Silpnumas, išbliškimas, galvos skau

dėjimai,vidurių užkietėjimas ir neviri- 
nima8 maisto, o teipogi tulžligė, skil
vio sugedimą, kepenų ir žarnų ligos 
praeis, jei vartosi

Severos gyvasties Balzama.
Jis veikia ant visų melginių ir groj 

mulų kūne, sustiprina juos ir įpila 
naują gyvastį. Yra tai geriausia vai
stas išbliškusioms merginoms ir mo
terims.

Kaina 50c. Kaina už bouką 75c.

Teisingas daktaro pa arimas visiems dykai

W. F. Severą Co. ceo*" r,pos

Mat dabar metų laikas, kuriame žmones labiausiai 
6erga ; todely iii- tar; ala kini ir siūlinėja pra-
atna i o . vėsios, Jrur’ų iki ftici stekus nežinojo ir 

• • <n blogo y- <: uc:r kenkia svei-
lei pati liga.
APGINK PATS SAVĘ TB ŠEIMYNĄ, 

tę -ul g. •- pats ir suvj šeimyną nuo ne- 
•< - tik ir j i.Mia-ii ai.t <i. ;. tarpa!-tikiu, kurie ne-

Stebuklingas daktaras, C(ML- 
: ctib. g. >ŽDiK \ . > i'.'l’U i'O. yra v-siems gerai ži-

-. l‘. r 13 iu< ų s n lu-iitute, išgydė tūkstančius ;
: .iv- nei .m ti; Užtai, kad kiti daktaiai , 

.« nklingc;: vaistų priskirti, tik Institute I 
■ ; f- ’ ta;. test-unonijų, liudvja apie tai. 1

tori si v-istus, kurie rūpestingai užrašyti į 
t.\ š'l’iTUTO. kuris per 13 metų išgydė daug | 
sBe^tiv.s žino gerai, kas tai yra ČOLLJNS į

į* .-N-sTlLc TAS Nevv Yorko valstvjoj. kaipo vieDa- l 
bi v:ul!r.t‘sCOLL!NSNEW YORK MEDI- 

. dal, attii garsiudamiesi ir ką žada išgydyti, z 
gi.-.’tų . ir'iti po priežiūrą daktaro COLLiNS 7 

.1-1. iNSTITL’TĘ ir patirti paslaptis, kokie I.
t.ii išgydymui sergančių vartojami. a

s N. Y. Medical Institute, j 
7^0 VV. STREET, NEW YORK. Ų

Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p. Švent. nuo 10 ik l.vak.Ut irPet. 7-8 jf 
Pris ;i-k 10c. markėms, apturėsi garsiąją, knygą Dr. E.C. U 
Cellius, “Vadovas in Sveikatą” parašytą lietuviškaL 2

Dr. S. E. Ilyudman, Medical Direktorius.

J
A Kiekviena-
y tikrų <lak 
o p ,žy>- -

LI s S N- ...
nomas pssaE:
lietuvių
nežinojo i
esanti j-

Žinai,
Profesoriaus
lietavi«u Jagk .. ... ......... .. ............ ... ........ .............. .....
N.Y. 5.1'Dl’š ‘L INSt'.Tlj ' \S .r k*4 jis yra geriausias, seniausias, 
ir tai pirmu*• : — -—
tinis š".!vį- .!.: i'-.’:
CAL > it.
beabejo ės nur.,
NEW YORK NiELiK
čionai Stebukliugi vai

stos be v*->-t 
vietoje gere 
kutai labiau

čioni 
•> di i 
ekviei
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M10 GUItl’JH ir TYRUME
Męs sutinkam apmainyti ant k< stomier ų kartų (pagal musų prek, s) šią poketį Copenhagen Labokos ant 

bent kokios atmainos mus tabokų iki tam t ikram laikui.jeigu tik taboka nėra sugadinta išėjus iš mus dirbtuvės. 
Tik pilni pakai bus apmainomi ir mums turi būt duota žinia ir g.t tas no mus sutikimas pirm išsiuntimo. 
COPENHAGEN IABOKA yra padaryta iš geriausių senų gardšiai kvepiančių tabokos lapų, prie kurių yra 

pridėta tik tokios dalys, kurios yra pačiam tabake ir t vri kvapsningi ekstraktai. Taboka užlaiko geresnia labo 
ko dalį, karciosir rūgščios tabako dalys yra išmestos. ’

COPENHAGEN TABOKA YRA GĖRIAI ŠIA PASAI LEJ KRAMTYMUI IR UOSTYMUI.

ŠĮ gvarancija yra Įdėta i kiekvieną baksą Copenhagen Tabokos.
Pr rengimas tabok s yra moksliškas, pritaikintas žn-.-cius vartojimui. Su tabaka daroma tas pats, kas yra 

virimas maistui ir fermentacija vynui Copenhagen taboka yra vartojama kramtymui. Ji yra sudėtais mažiau 
šių grūdelių, yra stipri ir ilgai skelsiu

•>e:gu jųsų apilenkes krautuvės jos neparduoda, mes pasistūmė ant paduotų prekių, apmokėją lėšas į l>ent 
kokią vietą Suvienytose Valstijose Copenhagen š-centinį baksa.

AMERICAN SNUFF COMPANY, Dept S., 111 Fifth Avenue, New York, N. Y.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
vagn net . mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusiu armonikų, skrlpką 

dernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Cisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų oritvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revoh irių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie
tuviškai kalboi,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms SU drukuotais oplink konvertais tuzinas ttž 25c 
5 tuzinai už £1.00, 1000 už$K,l»<>. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom pusktp. 1127dručei atida
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00- Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinirao 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdaugyl ę kito 
1 l / kiu ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižsrvd' n-.:', 14 KLl E TU VISZK A fi YD Y K L A mSM MO.?.*^JI A V I I^&JIaIA M A A 1 YUxA _t^kitesavo’ikrąadresąiružSc. markę o apturėsi Si<>n't?t«; ka

talogą dysai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.
Šiorni’kam,a«gentamirpedlioriamparduoduvisok!usta- 

■ 7 r/1 r '7 vorus lai ii pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K-K ILKEH ICH. 112 firaud St. 'Brooklvn, N. Y.
Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO.
I>ir<*ktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D ras THOMPSON 
pilnai gvarantuoja. kati kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau- 
nystą pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir saviž.agystės.

Soliteri (kirmėlą) prašalina į 24 va
landas.

Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 
nors liga, nepi i valo leist laiko, bet tuo- 
jaus prisiųsti I)-rui Thomson’ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa
gelto. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantnotas. Patarimai veltui.

r
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Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turejei kada nors kokią lytišką ligą, 

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

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

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susinę- ’ 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to-! 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

Meldžiame kreiptis šiuo adresu:

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-th street. NEW YORK, N. Y.

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

TABAKO NAUDOTOJA** $
Padėkit mums apgarsinti mųsu tabaką tarp savo draugų. o męs duosi-

sime jnms šį fonografą dykai. Nėra tai koks instrumentas žaislei. kaip

tankiai kiti išdirbėjai yra papratą duoti kaipo premiją bet tikrai gera iš

kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (gramafonas).
Kada panorėjęs jus gal i t e t u rėt 

savo namuose koncertą dykai, ne 
kone rtą kokios suklerusios ar
monikos ar smuikos cypimą, bet 
koncertą didelių benų arba or
chestros. dainas garsiausių dainių 
juokingas ir užimančias žodžiu 
z— viską, ką tik norėtum išgirsti, 

galima pritaisyti. Paklausk artimiausioj mužikališkų instrumentų krau
tuvėj, o apie kalbamąją mašiną “King” (Karalius) dasižinosi. jog ją visi 
pardavinėja po $15.00.

Męs norime, kad jus padėtumei mums pngarsjnti mųsų gi>riansi
TABAKA CIG A KETAMS IK PYPKĖMS.

Męs prisiiisim jums visokio tabako po biskį. Austriško. Bosniško. Herco- 
giško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKIU už 6dol. Jus lengvai galite tą 
tabaką parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas. Ta- 
b ak a s yra tas pats, kurį jus teip noriai rūkėt Euro 
poj. tabakas, kurį jus draugai myli nemažiau u ž j n s. 
Aplaikęs mus tabaką, rekomenduok jį savo draums ir jei jis jiems paga
lins, d t.o iem mus vardą ir adresą ir teip padėsi mums apgarsinti. Už 
tai męs duosim jums visai dykai mus “King’’ fonografą. .Yra tai vie- 
nintėlė proga gani dovaną. Už tabaką rok uosi m męs jums 6 dol. Prisiysk 
iš kalno 50c. (štampoms), o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. Apžiūrėjęs, 
jei rasi gerais, užmokėsi expreso agentui likusius $5.50 ir pasiliksi juos 
sau. PINIGUSsugrąžįsime kiekvie mm. kurs bus neužganėdintas.

Pasarga: tas dovanas duosi n tik teip ilgai, kol męs nepert i k Tįsi
me, jog mųsų komjianija yra ganėtinai apgarsin'a. Todėl patariam ne- 
atideiiot. jeigu norite gaut musu fo: ografa dykai.

EUROPEAN TOBACCO CO. 
.33 Lconard st., Dept W, New York, N. Y.

L. J------ -
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GARSUSIS YORKO DAKTARAS

Ferdinand Hartmaim M. D
sako:

Jei sergi, nesikankink, bet pribuk arba parašyk pas mane, aš išgydysiu! 

Per 30 metų daktaravęs, tyrinė
jęs medicinos mokslą ir gydno- 
l ų veikmę, kurios geriausia 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs 
universitetą per 20 metų gy
džiau Didžiamjam New Yorke 
VYRUS IR MOTERIS ir H- 
gydžiau greitai ir gerai.

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

P Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius iigy- 
■> dysiu, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui. 
i vį PROGRESAS MEDIKAL1SKAM MOKSLE!

' > Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija į medicinoa mokslo pro- 
gresą; katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, užtai kad užrašo gyduole* 

J ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams 
; nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant i mokslą, kad 
1 KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
1 Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 

išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių ligų.

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie- i 

? nos ligos; užtai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, ką kiti; 
1 daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai 
; tikrai apturėsi sveikatą.
* P \ C \ \ • Šeriais garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom- <
> 1 AoA KUzA. panijų šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net;
> numirusį daktarą Kalinsą garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai.

jog gera, daktaras niekad už algą nebornaus. Matant tokias neteisybes, kad < 
į apginli nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos į 
t, išgydžiau, kad serganti žinotų kur atrasttikrą pagelbą sveikatai, apsigarsinau. i

APSIMU JUS IŠGYDYTI
t nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. 
i> Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedirbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies,! 
i> inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per-1 
J* šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykinto. Dyspe-į 

psijos. neuralgijos bei nervų ligos: teip-pat nuo saužagystės ir iš to įgautų < 
P nesveikumų, sekios nuboginto, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių užsi k re- ‘ 
į čiamų kavarieriškų ligų — nudegimo. Teip-pat MOTERŲ: skausmingų ir ( 

nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų: i 
Į nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy-į 
Į dysiu šviežias ir užsisenėjusias ligas. Butų geriau, kad iš karto pas mane,
> atsišauktum, pirmiau negu kur kitur: jei ne asabiškai. tai parašyk lietuvi?-'
> kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumu* į 
i savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles. , 
i kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturesit sveikatą, be skirtumo
; kaip toli gyvenate Amerikoje. Kanadoje, Anglijoje ir kitur. Biednus gydau dovanai! i

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.
218 E. 14-th bE, New York City.

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