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Metas V

IŠ RUSIJOS
Carukas jau duoda palie

pimus.
Peterburgas, 25 Sausio. — 

Keturių uietų amžiaus caru
kas matomai da daugiau ūpo 
turės užaugęs, negu jo tėvas., 
Nepergalima sauvalė jau da
bar pas jį apsireiškia. Alio
ša (jo vardas) jau dabar mo
kinas duoti paliepimus, ir Im
tinai reikalauja jų išpyldymo. > 
Štai atsitikimas: šiomis die

nomis caro šeimyna "buvo iš
važiavus ant jurių pasivaži- 
nėt. Pačiam vidurnaktyj ant 
laivo pabudo carukas ir užsi
manė, kad jam muzika už-Į 
griežtų.

— Negalima!— užprotesta-i 
vo jo nešiotė. — Muzikantai 
seniai jau kaip guli: prie to 
sukeltom iš miego visą jach
tą.

— Bet aš noriu, kad jie už- 
grajitų! — paliepiančiai at
kirto carukas.

— Buk toks geras vaikas, ' 
eik gulti, — kalbina nešiotė. į

— Aš nenoriu miego ir nei- j 
siu; man turi muzika būt.

Tapo sukelti visi muzikan
tai ir turėjo užganėdint ca- 
ruko užsimanyma.

Kitą naktį jis lovoj gulėda
mas ėmė rėkti: „Urrra už pa
pą!’’ Čia nešiotė vėl jį pradė
jo tyldyt, ojis ant to: „Jei
gu žmonės gali rėkti už papą 
,ura’,taiaš turiu didesnę tie
są tą patį daryt”.

griebė į savo rankas valdžią 
ir visus valdiškus turtus.

Toks dalykų stovis traukė- 
si iki neatėjo iš Irkutsko ka- 
•riumenė. Daugiau spėkų 
.pribuvus sukilėliai, tapo ap- 
I veikti ir viskas iš jų atimta, 
ką pirma buvo pasisavinę.

I faktūroj ant Paca irLombard 
gatvių kampo. 18 Sausio prie 
streiko prisidėjo kita Straus’o 
dirbtuvė ant Gerinau ir Green 
gatvių kampo. Teipgi sus
tojo visos dirbtuvės, kur bu
vo išpildomi Straus’o darbai. 
Visi Baltimorės rubsiuvių 
dirbtuvių darbininkai atsisa
kė daryti Straus’o darbus.

Svarbiausieji streikuojan
čiu reikalavimai yra šitie:

1) kadd būtų pripažinta 
rubsiuvių unija,

2) kad niekas iš darbinin
kų nebūtų pavarytas iš dar
bo be unijos žinios,

3) kad be pranešimo išrin
ktam nuo unijos įgaliotinui 
nebūtų priimami nauji dar-

, bininkai,
4) kad būtų atgal priimti 

visi darbininkai, kurie pa va
ryti už pasidarbavimą unijos 
labui ir laikymosi prie jos 
nutarimu,

5) kad pasibaigus darbui 
visi darbininkai butų išlei
džiami sykiu, o ne po vieną, 
Kaip tai ligšiol buvo.

6) kad dirbtuves adminis
tracija elgtųsi su darbinin
kais žmoniškiau.

Streikas vedamas pasek
mingai. Pagal darbininkų 
dvasios ūpą galime spręsti, 
kad darbinkai viską išlaįmės 
greitu laiku. Streikuoja 1,-joo 
darbininkų.

* «- 
i *

Teipgi iškilo streikas pas 
Burk ir kompaniją. Staeikuo- 
ja apie 300 rubsiuvių. Rei
kalavimai grynai ekonomiški 

■ — užmokesties padidinimo. 
Žinoma ir šitos dirbtuvės dar- 

; bininkai reikalauja, kad uni
ja būtų pripažinta. Burk ir 
kompanijos darbų niekas iš 
Baltimorės rubsiuvių nedirbs, 
kol streikas neužsibaigs.

Taigi pranešame visos Ame
rikos rubsiuviams, kad nesi
skubintų į Baltimore, Md„ 
nes unija čia skaitlinga ir 
streiką išlaimės.

Kur tik randasi rubsiuvių 
unijos, melkžiame priduoti 
savo komitetų adresus ant že
miau paduoto adreso. Teip
gi kitos unijos, norinčios su 
mumis žinotis, kreipkitesšiuo 
adresu:

A. Valinckas, 405 S. Paca st..
Baltimore, Md.

Pirmsėdis A. Valinckas.

kančių 20 dienu galutinai bu
siant išrišta ar bus Serbijos 
su Austrija karas, ar ne. Da
bartinis Serbijos ministerių 
pirmininkas, Protiš, labai pa- 
Kilęs kariškoj dvasioj, o žmo
nių kantrybė teipgi jau pe
reina savo rubežins. Karo 
ministeris skubiai ruošiasi su 
kariškais prisirengimais. Iš 
Rusijos partraukta 5,000 ar
klių dėl artilerijos. Vienok 
serbai tikisi, kad Austrija su
teiks Bosnijai ir Hecogovinai 
autonomiją (savyvaldą), tuo
met užsibaigtų be karo.

Šaudymas.
Lawrence, Mass. — Nedė- 

lio.j iš ryto po 15 minučių šau- 
dymosi likos nušautas tūlas 
Koury (syrietis) ir sužeistas 
vienas polieistas.

Koury pradėjo tvirkti jau 
subatoj vakare. Sutikęs 12 
.vai. nakties ant gatvės buri 
savo tautiečių, jis išsitraukė 
revolveri ir mosikuodamas 
juomsuriko: „Salin iš kelio!” 
Vienas atsiliepė, Koury ant 
to pa leido i buri viena šūvi. 
Vienas puolė mirtinai sužeis
tas.

,, Aš trokštu kraujo!” jis 
vėl suriko ir išsitraukė antrą 
revolveri. „Aš turiu nudėti 
penkis policistus!’- pridėjo da 

■ jis-
Paskui. kada užklupo jį po- 

I licija. jis įpuolė į vieną namą 
ir iš ten pradėjo šaudyt į po
liciją. Policija pašaukė į tal
ką miliciją. Koury matyda
mas kad neištrūks, nusišovė.

Nelaimė ant jurių.
Pereito j subatoj 4 vai. iš ry

to, nelabai toli nuo NewYork 
ir Boston, susimušė VViteStar 
linijos garlaivis 
su italų garlaiviu 
Pirmutinis tuoj 
antras gi sugedo ir 
toliau plaukti.

Paskendęs laivas 
New Yorko su 900
Genoa, Italijon. Laivas “Flo
rida', turėjo ant savęs 1000 

žmonių.Kada ‘‘Republic’’ pra
dėjo skęsti, žmones perėjo ant 
‘‘Floridos”. Paleidus bevie- 
liniu telegrafu apie ištikusią 
nelaime, į pagelbą atsiskubi 
no VVhite Star linijos laivas 
‘Baltic”, kuris paėmęs visus 
žmonės atvežė panedėlio rytą 
į New York’ą. Dabar išsiaiš
kino, kad toj nelaimėj vienog 
6 ypatos pražuvo ir 4 tai>o su
žeistos.

Subruzdimas rliiniečių.
Johannesburg.Transval, Af

rika. — Netoli nuo Village 
Deep Mine subruzdo chinie-’ 
čiai - darbininkai. Policija 
tvarkos dabodama 6 gelton- 
veidžius užmušė ir daug su
žeidė. Ligonbučiai pripildy
ti sužeistais.

Nemandagus atsi nešimas 
vietinių prie cliiniečių jau se
niai pagimdė tarpe pastarųjų 
neužsiganėdiuimą. Pereitam 
ketverge 80b cliiniečių susi
tarę nenuėjo prie darbo, bet 
pakėlė triukšmingą protestą 
prieš savo darbdavius-balt- 
vėidžius. Pašaukta policija. 
Chiniečiai ją du syk atrėmė. 
Tas labai suerzino tvarkdarių 
buri. Pradėta iš revolveriu fc* *• I
šaudyt į minią. Kada šeši chi
niečiai krito ant vietos negy
vi ir daug sužeistų, - minia 
išsiskyrstė.

Laisvė spaudos.
Peterburgas, 25 Sausio. — 

Pereitoj sąvaitėj tapo patrau
kta keletas laikraščiu po teis
mu už garsinimą policijos pa
darytų šunybių. Kiekvienas 
iš jų likos nubaustas nuo 300 

, rb. iki 1,000.
Apart to likos nubausta ke

li dienraščiai už perspauzdini- 
mą iš užsienio laikraščių ži
nios, kad Paryžiuje centrališ- 
kam revožiucijonierių komite
te likos susektas caro šnipas, 
Azevas.

Kalinių kankinimas.
Ekaterinoslavo teismo rū

muose buvo teisiamas uriad- 
ninkas Lebedkinas. Nagrinė
jant išėjo eikštėn baisiausi 
kalinių kankinimai, kuriuos 
darė policija Kamenkos so
džiuje: suimtiemsiems užkar- 

idavo ant kaklų kalades, mu- 
išė jiems kuln-us, bemušant ne
laimingoms aukoms atmušda
vo plaučius.... Uredninką 
Lebedkiną teismo rūmai nu
teisė dviem metams kalėjimo.

Kalėdoms dovanėlė.
„Vilniaus Žinios” pagarsi

no „dovanėlę”, kurią caro 
valdžia iš dievo malonės teikė- j 
si paaukauti ant Kalėdų ne-j 
kuriems savo pavaldiniams, 
būtent: Už dalyvavimą gelž- 
keliečių streike karo teismas 
pasmerkė Ekaterinoslave 32 
žmogų mirtim 152—katorgon 
iki gyvai galvai. 49 — kator
gon nuo pustrečių ligi 20 me
tų.

Ištremtųjų sukilimas.
Peterburgas, 23 Sausio. — 

Šiomis dieniomis Turokazan- 
sko apskrityje apskelbtas ka
ro stovis, iš priežasties smar
kaus sukilimo politiškų iš
tremtųjų.

.Apielinkė šita guli tol5, toli 
į šiaurę ir apgyventa vien tik 
ištremtais už 
caro valdžiai. Pastarais me
tais tarp ištremtųjų pradėjo 
platintis'sukilimodvasia. Val
džia apie tai suuodus padidi
no sargybą senais kazokais. 
Atsinešinias kazokų prie iš
tremtųjų perėjo visus gyvu
liškumo rubežins, ypač bruta- 
liškas jų pasielgimas su iš
tremtomis moterimis sukėlė 
baisią neapykantą.

Pasiųsta tuomet atstovus 
pas apskričio viršininką, kad 
jis sąžiniškesnępriežiūrą duo
tų ir išmokėtų užsilikusius 
pinigus ant maisto.

Neišpildžius viršininkui ši
to reikalavimo, jis tuoj tapo 
užmuštas. Ištremtie.) ie už-

• Tiflisas. — Naktį Į 30 d. 
Gruodžio miesto Baku užusto- 
ties dalyje susekta organiza
cijos ,raudonoji šimtinė’4 na
rių konspirativinis būtas. Su
imta 3 žmonės, pas kuriuos 
rasta 10 bombų, 7 revolveriai, 
S šautuvai, daug patronų ir 
sprogstamosios medžiagos, 
daug uždraustosios literatū
ros, antspauda. anarchistų 
blauketai ir grasinimo laiš
kai.

Sibiran keliaujantiems 
išeiviams vagonai.

Komisija, besidarbuodama 
senatoriui Ivanickiui pirmi
ninkaujant, užtiko gana įdo
mias žinias apie santikius, ku
riuose išeiviai Sibiran daugi
nasi. Pavyzdi n tokiems ke
liauninką iųs skiriami vagonai 
niekuomet nėra apšviečiami: 
lipinių vietoje yra prie tokių 
vagonų pristatoma plynios 
lentos, nuo kurių nuolat visi 
nuvirsta, o ypač vaikai. Kros
nis tuose vagonuose padary
tos be geležinių grotų tary
tum tyčia. kad keliauninkai 

prasižengimą jungtu ir t. t. Dabar keti
nama ju su atsidėjimu daboti 
tokią betvarkę.

Telegrafas be vielių.
Du rusų apicieri- inžinierių iš
rado naują prietaisą telegra
fui be vielių, kurs galės veik
ti iki 100 varstų tolumos. 
Toks prietaisas kainuos vien 
penkis tūkstančius rublių, o 

•senieji prietaisai,užsienyje iš
rasti, kainavo 14 tūkstančiu 
rublių. Mėginimas to naujo 

j išradimo bus daroma Peter
burge.

• Odesa.— Apskričio teis
mas, peržiūrėję bylą apie riau
šes Majakų mieste 1905 m.,vi
sus 18 kaltinamųjų išteisino.
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Fotam prasidėjo rinkimai vijos brutališkumą ir dažnai 
tvarkos vedimui komiteto, neteisingą vežėjų areštavimą. 
Rinkta slaptu balsavimu. Pir
mininku išrinkta P. Latviu- 
ską, raštininku — Spurgą, 
įnešimų sutvarkymui komisi- 
jon — St. Michelsoną ir J. 

į Jurgeliuną.
Įnešimai ir nutarimai:
1) Kad organas „Tėvynė

butų pagerintas moksliškais 
raštais; šmeižimai ir ypatiški 
užsipuldinėjimai turi būt per
traukti. Patvirtinta.

2) 58 kuopos skundas ant 
„Tėvynės” redaktoriaus ir ad
ministratoriaus. Nutarta pa-

i likti XXIV Susivažiavimui.
3) Kad Sus. centro valdyba 

ir „Tėvynės’’ administracija 
tuoj įvykdintų „extra” sei
mo nutarimą išleidinėti kny
geles. Jeigu trūksta raidžių—

Idapirkti. Įnešimas priimtas; 
nutarta paraginti centro val
dybą ir „Tėvynės’’ adminis
traciją.

4) Kad „Tėvynės’4 redak-'
I

i vija nuo šios dienos ivestų ši- 
tokias taisykles: jeigu kasi 
prisius polemišką rašinį, ly- 

i tinti kokią nors ypatą ir jei- 
įgu redakcija pripažins jį ver- 
tu patalpinimo, tai pirma tu
ri pasiųsti jį užgaunamai ypa- 
tai ir, tik gavus ant to atsa
kymą. patalpinti sykiu užme
timą ir atsakymą. Įnešimas

l priimtas ir patvirtintas.
5) Kodėl iki šiam laikui da 

į neapdrausta nuo ugnies „Tė
vynės” spaustuvė, nors tas 
buvo jau seniai nutarta? Ine-

I Šimas priimtas: nutarta pasi- 

terauti apie tai pas adminis
traciją.

6) Kad „Rašytojų Šelpimo 
Fondas”, kuris dabar susitvė
rė prie „Tėvynės”, nevilki
nant būtų perkeltas į S. L. A. 
centrališką iždą, ir kad sykiu 
su bertaininėmis iždininko 
atskaitomis būtų garsinamas 
atskirtoj rubrikoj, kaipo,,Ra-, 
šytojų Šelpimo Foųdas”. Įne- 
zimas primtas ir patvirtintas.

7) Kad XXIV seinas išrin
ktų komitetą sutvarkymui 
kouopų įnešimų.Įnešimas pa-

! tvirtintas.
8) Kad Mass. valstijoj prie 

kuopų būtų įsteigta pašelpi- 
nė kasa su mėnesiniu mokes
čiu 25 c., be priverstino prie 
.jos prigulėjimo. Įnešimas pri
imtas: pripažinta, kad pr i ta* 
riančios tam užmanymui kuo
pos gali tokias kasas įvesti.

9) Kad XXIV Susivažia
vimas pasamdytų keliaujantį 
agitatorių.Įnešimas atmestas.

10) Kad „tautiškus centus’’ 
sumažint. — Atmesta.

11) Kad posmertinę padi
dint iki š20o.oo — Atmesta.

Aut galo pakeltas klausi-j 
mas kaslink redaktoriaus rin
kimo. Nutarta, kad redakto
rius turi būt renkamas visuo
tinu balsavimu, liet ne 
seimo. Tuomi užsibaigė ir 
sėd i s.

Nauja tikyba.
AVells, Anglija. — Tūlas 

Smith-Piggot išmėginęs daug 
amatų, persitikrino, kad ge
riausias „biznis” -tai tikėji
mas. Jis buvo buvęs kunigu, 
paskui įstojo išganimo armi- 
jou (Salvation Army), ten 
jam nepatiko, pasidavė kariu- 
menen, buvo jurininku, pas
kui anglekasiu, o ant galo 
paliko mesijošium, ir tas ge
riausiai jam apsimoka. Give- 
na dabar ištekliuje, nieko ne- 
stokuoja. tikinti žmoneliai 
paskutinius savo trpinelius 
jam suneša. Jis skelbia aga- 
pemonitų išpažinimą,t. y. ben
dras sueigas vakarais su tike- 
jimiškomis apeigomis paminė
jimui Kristaus. Šliubų jisai 

nepripažįsta, ..kas turi dievo 
dvasią, tam meilei grieko nė- i 
ra”, sako Smitli- Piggott. Jis j 
pats gyvena su 25 moterimis. ■ 
Vienai iš jų.vardu Iluth G re-i 
ce, „dievas davė” sūnų. 
Smitli apkrikštyjo jį vardu I 

, Glory Piggott. Salininkai 
I tos sektos vaiką laiko už šven-; 
tą-

Žemės drebėjimai.
Šie metai atsižymės istori

joj. kaipo vieni iš didžiausių 
žemės drebėjimų. Italijoj į 
kelias dienas tapo sunaikinta 
miestų, miestelių ir kaimų iš
viso 184. suviršum milijonas 

■ žmonių pasiliko be turto, be 
pastogės, neapsakomam skur- 

1 de.
Dabar naujas žemės drebė

jimas turėjo vietą Turkijoj, 
nuo kurio netoli nuo miesto 
Smyrna- upielinkėj Pliocaca 
sugriuvo 600 triobų.

Iš nianilos (ant Filipinų) 
praneša, kad apygardoj Tay-i 

abos išsiveržė vulkanas, o nuo, 
žemės sudrebėjimo išsiliejo ( 

keli ežerai, iš tos priežasties 
užtvino tos apielinkės visi įsė- 
ti lankai. Keli tiltai ir gelž- 
keliai teipgi likos išgriauti.

Afrikoj, Tetouano apygar
doj žemės drebėjimas šiomis 
dienomis sunaikino kelioliką 
kaimų. Keli šimtai žmonių 
pražuvo ir tūkstančiai kenčia 
sužeistų.

Šiądien praneša iš
lijos.nad Ekaterinburge teip- landos teipgi perdaug 
gi apsireiškė žemės drebėji-'

! mas.
įdomi komedija.

Londonas. — Jau 
buvo rašyta, kaip Londono 
moteris smarkiai kovoja už 
lygias tiesas politikoj su vy
rais. Vyrai gi. kurie teipnuo
lankus visuose dalykuose 
prieš „gražiąją lytį”, šitam at- 
vėjuje tai „gražiajai lyčiai” 
stato griežtą atspirtį. Dabar 
susitvėrė net tam tikra teip 
vadinama „Vyru Lyga’4, 
kurios užduotimi 
vot su moterimis, 
tos priešmotoriškos organiza
cijos yra lordas Cromer, 
sus politikieris.

„Vyrų Lyga” spauzdinsat
sišaukimus ir platins juos 
tarp visuomenės, nurodymą, 
kad iškovojus moterims ly
gias tiesas ir Įsiskverbus į par
lamentą, vyrai pasiliks užpa
kalyj.

i
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‘ ‘Republic
“Florida”.
nuskendo, 

negalėjo

išejo iš 
žmonių Į

Baltimorės rubsiuvių strei 
kas.

Vargiai kur teip pigiai ąj>- 
' mokamas rubsiuvių darbas, 

Masko-jkaip Baltimorej. Darbo va- 
ilgos.!

Kad pagerinti nors kiek savoj 
' padėjimą, šią žiemą darbinin
kai pakėlė didelį streiką, lai- 

nesyki ke kurio susitvėrė gana skai
tlinga rubsiuvių unija.

Streikas nuo dalies buvo iš- 
laimėtas, unija pradėjo da la
biau bujoti. Retas kurs ne
priklauso į ją. Darbdaviai 
baisiai neapkenčia jos dėlto 
sumanė išardyti. Ypač Stra- 
us Bros. darbavietėj tokis 
pasikėsinimas apsireiškė: pla

ku- dėjo pavarinėti iš darbo tuos, 
kas labiau darbavosi unijos

S.

Ar bus karas?
Belgradas. Serbija.— Kaip 

praneša iš Serbijos, bėgyje se-

L. A. Massacliusetts ap
skričio Susivažiavimas.
So. Boston, Mass. — Sau

sio 24 d. čia susivažiavo Mass. 
apskričio S. L. A. kuopų pa
siuntiniai. Susirinkimas bu
vo lietuviškoj svetainėj po 
num. 166 Broadvvay Ext. Sve
tainė buvo papuošta da nuo 
apvaikščiojimo Kudirkos ju- 
bilejaus. 2:30 po pietų drg. 
Babilius, paaiškinęs susiva
žiavimo tikslą, atidarė posėdį. 
Visų pirmiausiai prasidėjo 
priėmimas susi važiavusiųjų 
paliudyjimų f mandatų Į. Pri
imta išviso 32 atstovu, repre
zentuojančiu 8 kuopas.

Čia padaryta pertrauk a, lai
ke kurios ,,Birutes Kanklių” 

j choras padainavo ,.Lietuva

yra — ko-
Vadovu sudrutinimui, neretai ir ge

rai padarytą tokių darbiniu- 
gar- kų darbą pripažino už p rastą 

irt. t. Galų gale pradėjo 
l'priiminėti į darbą neunijis- 
tus.sakydami, kad jokios uni
jos nepripažįsta. Darbinin
kai išsireiškia, kad Straus’o 
darbavietė — tai antroji ka
torga. Galite suprasti, kaip 
ten gerai.

Unija toliau negalėjo lauk- 
j ti — turėjo apskelbti streiką 
Struso darbavietėj. Streikas 

(prasidėjo 15 d. Sausio mauu-įTėvyne Mųsų.’.

Baisus atsitikimas.
( hicago, III. Apačia Mi

eli igan ežero yra kasama po
žemine urvą pervedimui į Ro- 
seland’ą ir So. Chicago van
denio. Viena dalis darbinin
ku kasa iš krašto, kita už 
pusantros mylios nuo krašto, 
tam tikrai pataisytuose bara
kuose. Tuose barakuose ran
dasi mašinos ir dinamitas. Iš 
nežinomos priežasties eksplio- 
davo motoras ir užsidegė di
namitai, iš ko užgimė gaisras. 
Darbininkai, kurie išliko gy
vi nuo ekspliozijos. turėjo ar
ba sudegti arba šokti į van
denį ir prigerti. Kai-knrie 

'šoko į vandenį, kiti sudegė. 
Iš nušokusiųjų į vandenį da
lis prigėrė. Vėliaus pribu
vęs laivas 4<» į ypatų išgelbėjo. 
Apie tiek pat pražuvo.

ant
po-

Vežėjų streikas.
New York. — 32,000 vežė

jų, priklausančių prie orga
nizacijos .. International Bro- 
therhood of Teamsters” ren
giasi streikuoti, idant tuomi 
išreikšti protestą priesš pbli-

PRANEŠIMAS.
Visus gerbiamuosius •‘Ke

leivi o'’ skaitytojus, kurių 
pasibaigė prenumerata ir ga
vote paraginimo laiškelius, 
meldžiame atnaujinti. Kurie 
neatnaujins, sekantis numeris 
bus paskutinis.

* Keleivio” Išleist u vė.



==*
Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu.

— Na. Maike,. dabar turi 
paaiškinti man savo nuomo
ne. kaip pereitą syki žadėjai, 
kodėl dievas neapkenčia soci
jalistų? Paskui aš tau dar du 
klausimu užduosiu.

— Tuojau, tėve. Ar tu at
simeni. ką }>ereitą sykį tau sa
kiau?

— Kas tau galvoj, ar aš at 
simėnu ar ne? Sakyk tik tą, 
ko aš klausiu.

— Rodos turėjai, tėve, su
prast iš pereitos mano kalbos, 
kad kurs nori i tą stebuklin
gą dangų įeit, tas turi visko 
čia išsižadėt: o socijalistai apie 
tai nė nemano! Jie uiekuom 
neužganėdinti, ne tik kad ką 
uždirba, tą patys suėda, bet 
nori irimo kitų da atimt.

— Jeigu kas turi perdaug, 
tai žinoma, kad reikia atimt. 
<» kad žmonės visą uždarbį 
suvalgo, tai reiškia, kad jie 
daugiau negal uždirbti, kaip 
tik ant maisto.

— Ant galo kaip ten nebū
tų. bet nuo kito atimti savas
tį visgi nepadoru. Juk ir die
vas Maitini pasakė:,.Negeisk 
ne jaučio, nė asilo, nė vieno 
daikto, kurs yra artymo ta
vo”. O socijalistai tam prisa
kymui priešingi- Todėl gi jų 
dievas ir neapkenčia.

— Bet argi dievas būtų 
toks kerštingas vaikams savo? 
Juk ir socijalistai tokie pat 
jo vaikai. Kamgi jis suteikė 
mums toki sunku gyvenimą? 
Juk jeigu ne badas, niekas 
nereikalautų svetinių daiktų.

— Reikia kantrybės, tėve. 
Ir Kristus badavo. Kam gi 
dievas ir protą žmogui davė, 
jei negalėtų susi valdyt? Die
vas ant žemės žmogų išmėgi
na; jei kuris nenuolankus sa
vo ponams,— araus tokį! Ki
taip karštuolių prisirinktų 
danguj ir galėtų da maištą pa- 
kelti. O kazokų tenai nėra.ir 
ir kaip juos suvaldytų? Ge
riau visai neįleisti tokių-

— Tu, vaike, jau pradedi 
juokus krėsti su manim. Už
duosiu gi tau naują klausi
mą. Pasakyk man. ar gali 
dūšia su gyvu kunu persis-i 
kyrt?

— Gal jau protas su tavim J 
tėve, persiskyrė?

— Bet sakyk, vaike, ar ga-į
Ii?

— Niekados!
— 0 aš sakau, kad gali.
— Na. tai darodyk.
— Siur darodysiu. Kaip 

tu mane gyvą matai, sykį ei
nu iš ryto palei kleboniją, o 
rytas buvo gražus ir tykus, 
prie pat kunigo lango stovė
jo suolelis. Buvau pusėtinai 
nuvargęs. Atsisėdau ant 
suolelio ir pypkę rūkydamas 
pradėjau nežinau apie ka tai 
svajot, kaip štai už sienos 
garsiai sukvatojo. Kas čia, 
mislinu sau, teip anksti kva
toja?. . Per pilvą man perėjo 
šalti šiurpuliai. Persižegno
jau, sukalbėjau tris „Sveika 
Marija" ir. ausis ištempęs, 
klausau, kas bus toliaus. Ir 
išgirdau balsą: „Na. dušyt 
mano miela, jau šviesu ir žmo
nės pradės tuoj vaikščiot,auk į 
kojites ir eik namo”.

Ir tuoj durįs atsidarė ir iš ; 
ėjo dusia pavydale jaunos 
merginos. Ir vėl aš persižeg
nojęs pradedu už jos sveika- dantys turėtų būti apskutinė- 
tą amžiną atilsį kalbėti,many- ti su kalteliu iš kieto medžio,

»

damas, jog kunigėlis jau mi
rė- Bet... o. stebuklai! Uz 
valandos išlindo ir kunigas...

— Cha, cha. cha!... Tai 
jis be dūšios išėjo?

— Nugi matai, kad be <1 il
sios. O tu, vaike, giučijai, 
kad dūšia su gyvu kunti ne- 
persiskyria....

— Tai tas labai retas atsi
tikimas, tėve.

— Matai. Maike, su vyres
niais niekad neginčyk, nes 
jie daugiau ant svieto gyveno 
ir daugiau patyrimų turi.

Na, o dabar trečią klau
simą ....

— Palik tėve, aut kito kar
to. nes šiądien aš daugiau 
laiko neturiu.

—r

Dantų sveikata.*

Dėlei prigimtu ypatybių 
dantys kartais būna perdide- 
li, uesutelpa į žanda, užtai 
susigrūda.išspaudžia viens ki
tą iš eiles ir tokiam atveju j 
juos negalima gerai pridabo
ti. Kartais tas paeina nuo 
kvėpavimo per burną. Toks 
paprotys taukiausiai paeina 
nuo užaugimo adenoidų už
pakalyje nosies. Dėlei minė
tos priežasties kietasis gomu
rys ir žandas pasidaro siurais 
ir priešakiniai dantys viršui 
išsikiša toliaus. negu apati
niai. Panašiai atsitinka su 
tais, kurie čiulpia pirštą. To
kių viršutiniai dantys viršu
je pakrypę i lauką, apačioj i 
vidų. Paprastai kvėpuojanti 
per burną papranta ir pirštą 
čiulpt. Kvėpavimas per nosį 
yra labai nesveikas dalykas 
ir atsiliepia blogai aut dantų. 
Organiška medega renkasi 
aplink dantis ir sunaikina jo 
paviršutinį kietą sluogsnį. 
Yra šeimynos, kuriose per ei
lių eiles dantys buvo silpni 
dėlei kokio nors defekto mai
tinime. Tokiems yra 
daug sunkiaus užlaikyti 
dantis geroj sveikatoj. Pras
tus dantis galima trinyti pas 
rachytiškus kūdikius, sergan
čius dėlei blogo maisto: teip 
pat syphilitikų, kurių papra
stai prišakiniai dantys esti 
išlenkti į vidų ir įsodinti 
įkampiai, tei kad viršūnes su
siduria. Kartais įdaubimas 
atsitinka ir pas sveikus 
kus.

Ant dantų drūtumo 
įtekmę abelna sveikata, 
ras maistas, na 
dieta.
kietesni maistą, (langiaus dar
bo duoda dantims, tų ir dan
tys yra drutesni. Gedimas 
dantų paeina nuo bakterijų. 
Maisto dalelės užsilikę tarpe 
dantų duoda progą vyst y ties 
visokiems gyvūnams. Vienas 
tyrinėtojas surado 50 atmai
nų visokių bakterijų pūvan
čiam danty j.

Dantų smegens kartais gau
na uždegimą dėlei veisimo ba
kterijų, bet da taukiaus nuo 
tabako ir aštraus maisto ar
ba nuo sužeidimo netinkamu 
šepečiu. Kad užlaikyti dan
tis sveikais, reikia juos apsau
goti nuo susigrūdimo, apsau
goti nuo sužeidimo dantų ar 
smegenų, išplauti dantis ir 
vartoti antiseptiškus vaistus, 
kurie nekenkdami dantims 
neduoda veistis bakterijoms. 
Svarbiausia yra išvalyti dan
tis su pagelba šepetuko. Še
petukas turi būti neperpla- 
tus, vidutiniškai kietų šerių 
ir šeriai netur būti susinešio- 
ję. Šepetukas reik vartoti 
kiekvienam valgiui ir einant 
gulti. Prie to gerai vartoti 
nors sykį ant dienos danti
nius miltelius. Paprastai jie 
padaryti iš kreidos ir orris 
šaknų. Nekenksmingas anti
septikas gali būti pridėtas, 
kaip ve boraks, myrros tink
tūra. Porą kartų ant nedėlios

vai-

turi
ge- 

ir matomai 
Katrie žmonės valgo

Į

kad išlygyt visus nelygumus. 
Tas palengvina vąlynią su še
petuku. Kad teip prižiūrėtų 
vaikų dantis, dantiniai neką 
turėtų darbo. Teipgi svarbą 
turi vartojimas šilko tarpe 
dantų, teip kad prašalinti vi
są organišką medegą. Tik 
nereik erzinti smegenis ir ne- 
skirt jas nuo dantų. Be to 
negalima išvalyt dautis. Teip
gi gerai vartoti kokį antfeep- 
tiška skystimą dautų plovi
mui, paveizdau orris tiuctu- 
ra su rožių vandeniu ir alko- 
goliu. lygios dalys, pridėjus 
lašą aliejaus karčių migdolių 
padaro labai gerą skystimą 
dantų plovimui.

Dantys turi didelę svarba 
vidurių ligose. Daugelis at
sitikimų skilvio nemalimopa- 
eiua nuo sugedusių dantų. 
Tokiuose atvejuose reikia pir
mučiausiai užlipdyt supuvo 
sius dantis arba įdėti naujus. 
Kitaip joks gydymas u-tur 
svarbos.

D-ras P. Matulaitis.
Pereitam ,,K.” numery j

„Kaip susi 
kur įsi-

P. S.
tiljK) straipsnys 
naudoja maistas”, 
skverbė keletaszeceriškų klai
du. kaip autai: „tirštas alko- 
golis” vieton „tiktai alkogo- 
lis”. paskui „tarnautos” vie
ton ,.fermentas*.

Kvaili gyvens!
Žmogus, ištyręs niekystę gy

venimo, po nelaimių, po skur
do jungu sulinkęs, nusiminęs 
stengėsi sau galą priartinti, 
kaip štai išgirdo balsą:

„Žmogau negyvenk! Yra 
ikvalei tokių. kurie labai 
trokšta gyventi! Tu, protą 
įgijęs, ištvrei, jog gyvenimas 
yra kvailyste. Teip yra: visi 
protingi nesiveis, nematys rei
kalo gyventi, nematys reikalo 
gimdyti. Bet kvailiai kaip 
veisėsi, teip ir veisis, jie savo 
daugumu perpildys išnykusių 
eiles: nepritekę duonos, jie iš
sipjaus tarp savęs, o ant iš
pjautųjų, ant tos mėšlų krū
vos, veisis nauji, nauji kvai
liai ir teip toliaus, o protingi 
nesiveis, jų bus mažai, juos 
kvailiejie visada daugumu 
nustelbs; jie vis kęs, todėl 
kęs, jog jaučia, supranta. Ne
gyvenk, jeigu tikrai reikalo 
nematai, negimdvk kitų, jei- 
jauti, ką vertas būvis, jeigu 
matai, kiek tau blogo padarė 
tave pagimdę, bet atmyk, jog 
kvaili gyvens; jie gyvens be 
jokios rupesties, gyvens tik 
dėl to, jog galima kaip norius 
gyventi ir perduoti savo gy
venimą kitiems.’ Kada aug- 
ščiausiai gimę pages, nenorės 

j arba negalės daugiaus veistis, 
j nyks, didžiausią laipsnį pasie- 
' kę daugume ir gabume, pa
tys išsinaikys, atmyk, jog 
gyvybė ant žemės tolei neiš
nyks. kolei ją galima bus kaip 
nors, nors ir per visuodidžiau- 
sias kančias, palaikyti. Ji ne- 
išnvks, uors ir visi šiltakrau- 
jai išmirtų”.

Ir šitas nusiminėlis, pama
tęs, jog niekam blogo nusižu
dymas negali padaryti, nesi
žudo-

Jonas V — ka.

Darbas
Naktis.... Už lango vėjas 

ūžia.... Kambaryj vėsu, švie- 
i su....

Sėdžiu prie stalo ir rašau... 
rašau apie žmonių nelaimes, 
rašau apie vargą, skriaudas...

Rašau ir svajoju apie toli
mą, tolimą ateitį, apie šios 
dienos kovą....

Durįs sudundėjo.. .Gal po
licija. .. Ne, tai vėjas pu- ■ 
<ia • • • •

Sustojau rašius.... parė
miau ranka galvą... Ką ryt

KELEIVIS 

amžina atilsį joms'', baltai nu
prausiamas purvinas rankas, 
bedrabstydamas Bakučio pur
vais neapkenčiamas sau ypa
tus. Iš to galima spręsti, 
kad Jokubynas mano, jog 
visi S. L. A. nariai tai akli 
gyvūnai, kurie toliaus savęs 
nieko daugiaus nemato kaip 
tik Jokubyną ir da kaip kada 
„Tėvynę”, ir kas pasakyta 
Jokubyno šventai tam tiki. 

I Nemanau plūstis su to
kiais draugais, kaip Pranas 
Bakutis. Visai ne! Ir uors 
jis mane viešai pripažįsta 
draugu, vieuog aš, kaipo įta
riamas buržujis-juodašimtis, 
iš sąžiniškosios pusės negaliu 
būt draugu naujausio prana
šo, ir todėl visupirmu meldžiu, 
kad Bakutis grynai ištardinė- 
tų tą viešai pakeltą ant manęs 
įtarimą ir grynai darodytų.

Man neužtenka.kad tamista 
girdėjai ir mokėjai pasakyti, 
kad „dabartiniai .Tėvynės’ 
darbininkai, Jokubynas ir 
Alyta, gavę ,Tėvynę’ spaus
dinti kiek pigiau, turbūt apie 
$20 ir todėl .Keleivio’ leidė
jai prie tos agitacijos su vi
soms savo pajiegoms priside
da” (žodžiai Bakučio). Aš 
būtinai noriu žinoti: Ar „Tė
vynė” nors mažiausius reika
lus turėjo spaudos daly
kuose sji „Keleiviu” 
Gegužio? Ar Gegužis kokį 
nors reikalą turėjo arba kal
bėjos apie tai su Jokubynu ir 
Alyta? Ar nors vieną centą 

(Gegužis yra paėmęs nuo „Tė
vynės”? 

Noriu, butiuai noriu, kad 
Bakutis parodytų per tą pa
čią „Tėvynę”: A’/zr aš agita
vau (nors aš nematau tame 
nieko blogo, jeigu agitacija 
būtų teisinga ir einant to
kiems dalykams musų orga- 
ue, koki dabar matosi, be abe
jonės kiekvieną žmogų, ge
riau suprantantį visuomenės 
reikalą, verste privers tai da
ryti, ir aš pats nuo to nesiša- 
linsiu, nes plikiems kerštin- 
čiams negalima pavesti gaspa- 
doriavimo prakilnesniais pro
tais) ir kokie tie ,. Keleivy)“ vi
sokie pliauškimai ant ^Tėvy
nės' ‘ redaktoriaus^ 

Ir nors Pranas Bakutis gi- 
resi guoduojąs socijalizmo te
oriją ir gana karštais žodžiais 
prišlieja mane prie buržujų ir 
juodaštmčių, tai tačiaus aš 
jam. nors ir kaipo naujausios 
rūšies pranašui, visai neįti
kiu. Gal Bakučio protas ir 
sąžinė tą liūdyja, bet iki kol 
jis su grynais išvadžiojimais 
ir aiškiais nurodymais nepa
rodys man, kad aš tuomi esu, 
iki toliai aš jam, kaipo prana
šui, netikėsiu. Ant Bakučio 
užklausimo: „Kaip tokį dar- V. Kudirkos [Kapso]. Buvo 
bą galima pavadinti”,tad, jei- prakalbos, 

!gu Bakutis tą paklausė neži- cijos ir muzika su pertrauko- 
nodama>, tiek turiu pasakyti:: mi8. Nors Philadelphia yra 
Tokį darbą kaip tamstos arba labai didelis miestas ir daug 
tam panašius kad tik kalbėti ir gyvena lietuvių, bet ant tų 
pasirodyti, kad štai yra koks tautiškų prakalbų neperdaug 
ten Pranas Bakutis, tada va- į žmonių prisirinko. Matyt,

valgysiu.... Et! dar y ra.... 
O toliau. . . Et! toliau pa

žiūrėsiu ....

!

Darbas nekoks, kada j>il- 
vas neaprupintas. Et! ........

Naktis... Purvinas... Ko
jos limpa, grimsta, katik iš
traukt gali.. .

Einu, skubinu...reikia ne
suvėluoti. gal jau laukia....

Tamsu... gal paklydau?.. 
Ne!... Kaip toli?. ..

Ar bus kur pernakvoti? Gal 
ant lauko?...

Naktis.... Kambaryj šal
ta. nepakurta.... rankos su
stirę. nerašo ...

Naktis.... vejas su sniegu 
..... kelio nematyt.... visur 
balta .... Drebulis perima... 
Brr......

Grėbė.... snidgo augščiau 
keliu... Dar Beišlipei.. .

Taip naktis, paskui nak
ties...... slėpkis nuo žmonių,v 
slėpkis nuo šnipų.... Šaltis, 
purvynas, sniegas, litus, pavo
jus

Ką darysi?....

i

Tai darbas tų, ką .... ku
rie.... Geriau tylėt! Ateitis 
pažins, o šiądien . . .

io.xn.os. Z. A.

Atviras laiškas Pranui Ba
kučiui.

prie

Tėvynės” 3 num. šių metų 
po užvardijimu: ,. Kaip toki 
darbą pavadinti” patėmyjau 
gana paprastą Prano Bakučio 
rašinį, su kuriais musų dienų 
gyvenime uenaujieua susitik
ti ant kiekvieno žingsnio. 

, Su žmogum, kuris netur 
mažiausio supratimo apie lio- 
gikos tiesas, nesupranta man
dagumo ir gal gana toli iškry
pęs nuo žmogiškos sąžinės ru- 
bežių, nemanau tardinėtis nė 
kalbėti. Rašau tą „Keleivy j” 
tik dėlto, kad supažindint dau
giau „Keleivio” skaitytojus 
su mano pažiūromis.

Laikiau sau už pereigą, 
kalbėjau privatiškose vietose, 
dabar kalbu ir viešai per lai 
kraštį, kad kai-kurie arčiau 
stovintiejie prie Susivienyji- 
mo Lietuvių Amerikoje žmo
nės, tankiai apšmeižia kitus, 
kurie priešingi jųjų nuomo
nėms ir gana tankiai apkalti
na visą dalį žmonijos, kuri 
būna susitelkusi į būrį kaipo 
vienodų nuomonių ir bendrai 
veikia kokį nors prakilnesnį 
draugijoj darbą, tiktai dėl 
vienos ar teisingai arba ir ne 
teisingai nukaitintos ypatos. 
Kalbėdami viešai, visai be
reikalingai užsipuldiaėja ant 
kitataučių, ypatingai panau
doja žydus ir 1.1., o pačiame 
gyvenime apsisaugoti nuo ki
tataučių nemoka ir daug grei
čiau susibičiuliauja su tais 
jiems neapkenčiamais drau
gijos gaivalais, negu tie ap- 
tariamiejie žydberniai. Kal
bu tą seniai, o pirm kelioli
kos dienų pauašiai kalbėjau 
keliuose privatiškuose namuo
se New Britain’e, Waterbury, 
Bostone,Brooklyn’e irkt. Ne
manau čia teisintis prieš visuo
menę aut Prano Bakučio da
romų man užmetimų; jeigu 
visuomenė pasekė tą rašinį, 
tad iš jo paties gali ir spręsti 
ko tas raštelis vertas.

Nepadyvyju nė „Tėvynės’’ 
redaktoriui Jokubynui, kad 
jis patalpino tokį Prano 
Bakučio rašinį.. Jeigu jis ne 
sidrovė užsiginti to, ką pats 
rašė redaguojamam jo paties 
laikraštyj pirm keletos sąVai
čių, tad tokie raštai, kaip Ba- kuriame tajx> apšmeižtas A 
kučio, matomai jam labai rei- Saldukas. Nors man tas vi- 
kalingi; tik mažumą nusiste- sai neapeina, bet pamatęs to- 
biu iš to, kad Jokubynas mo-; kį nežmonišką melą, o žino- 
kėjo užbaigti tą visą gražiais j damas, kas per paukštis Kru- 

Polemikos užbaigtos,.! ši nekas, noriu paaiškinti žino-

? >

!

S. L. R. K. A. 
tapo išrinktas 

knygų. Bet 
neperžiurėtos,

ųėms melagingumą jo rašto 
tilpusiu 50 num „Žvaigždės” 
ir atkreipti atydas susi v. na
rių ir tauiiečių aut darbų se
kretoriaus S. L. R. K. A., 
kaip su pagelba kun. Miluko 
plėšia šlovę tai katalikiškai 
organizacijai!..

Bet klausimas, k< dėl jis 
teip begėdiškai dergia Aug. 
Saldoką' Ką jaui tas žmoge
lis blogo padarė būdams Chi- 
cagoje? O štai delko, tautie 
čiai: Aug. Saldukas atstova- 

* vo 23 seime 
Chicagoj ir 
peržiūrėjimui 
knygos likos
viena dėlto, kad tik pusė va
landos laiko tebuvo, o antra 
Krušiuskas nemokėdamas jas 
vesti teip buvo viską supai
niojęs, kad nieko nė suprasti 
iš jų nebuvo galima. Vienok 
Krušiuskas norėjo, kad Aug. 
Saldukas sakytų, jog atradęs 
knygas geriausioj tvarkoj. 
Bet tas žmogus, turėdamas 
gryną sąžinę ir dirbdamas dėl 
labo lietuvių, o ne kun. Milu
ko gerovės, nesutiko meluoti, 
ir parašė ,,Katalike” visą tei
sybę, išrodydamas, kokiu bu
du nebuvo peržiūrėtos kny
gos. Už tai užsirūstino kun. 
Milukas ir prisidengęs Kru- 
šiuskio pravarde, begėdiškai 
apšmeižė Aug. Saldukką, kad 
nematąs nieko ir nesuprantąs 
Į mat nesuprato jųjų „faktų”]. 
Bet nėra dyvo, kad ir nesu
prastų tokio raštininko, kaip 
p. Krušiuskas, nes kaip ma
čiau jo raštą, tai raidės vie
na panaši į žąsiuką, kita į 
kumeliuką.

Aš patariu gerb. A. Saldu
kas nepaisytų ant tų Krušin
sko paišalų, bet kad dirbtų 
dėl labo lietuvių, o už tą pa
rašymą nepyk ant Krušin
sko, nes jis nuo savęs nieko 
nedaro bet viskas daroma su 
pagelba kun. Miluko. Kru- 
šinskas yra tik įrankiu Milu
ko, su kuriuom geriaus gal 
jis engti susiv. Storkkimės 
prašalinti apkalbėtojus ir šlo
vės plėšikus, o S- L. R. K. A. 
augs ir platinsis.

K. M.
I

KORESPONDENCIJOS
Burlington, N- Y.

Pirmose dienose Sausio š. m. 
prisėjo man atsilankyti Phi- 
ladelphijoj ir būti ant pra
kalbų 3 d. Sausio, parengtų 
Lietuvių Laisvės Kliubo, pa
minėjimui 50 metinių sukak
tuvių nuo gimimo dienos gar
siausio Lietuvos didvyrio, Dr.

dainos, dėklėm a-

I

I

diliame silpnapročių darbu. kad daugumui philadelhiečių
J ’ * ’ ’ • ’ 1 - - - - - -

(lamas pamesti stiklų skambi
nimą ir ypatiškus vaidus, o 
sekti Kudirkos pėdomis. Jo 
kalba publikai labai patiko. 
Iš dekliamuotojų susirinku
siems patiko Arbašiauckiutė 
ir R. Staukiutė; pirmoji dar 
mažiukė, kūdikis. I^abai būtų 
dailu, kad visi lietuviai lavin
tų prie tokių dalykų savo vai
kus.

Lietuvių progresy viskas 
jaunuomenės choras rengia 
aut 8 Sausio teatrą „Daktaro 
kabinete”. Žada būti labai 
puikus vakaras.

Baigdamas rašyti šitą straip
snelį, noriu priminti ir apie 
mus, Burlingktono lietuvius. 
Argi męs einam velionio Ku
dirkos pėdomis? Visai ne! 
Vieton, kad praleisti laiką 
prie knygų ir laikraščių, męs 
kaziriuojame, vieton kad eiti 
ir kitus vesti prie geresnės 
pažangus (progreso), kaip da
rė Kudirka, męs puošiame sa
vo menkas stubeles stiklais ir 
bonkutėms, vaikščiojame po 
kliubus ir gatves, rėkaudami, 
kaip gyvuliai, net revoliucijo- 
uiškoms galvoms (Ką tas reiš
kia? Red.), kaip buvo per 
pereitas Kalėdų šventes. Ant 
galo primenu, jog čia jau se
nokai susitvėrė L. S. S. kuo
pa. bet nepuikiai gyvuoja.

A. J. Neris.

Atliens, III
Oras tuom tarpu čia labai 

gražus ir, rodos, turėtų būt 
miela į viską žiūrėti. Bet yra 
viena priežastis, kuri gimdo 
žmogaus galvoj kankinančias 
mintis. Ta priežasstis — tai 
bedarbė. Iki šiolei dar šeip 
teip dirbom po 2-3 ir 5 dienas, 
bet dabar tedirbant tik vieną 
dieuą arba dvi. Pertai pata
riu tautiečiams lietuviams ne
važiuot šičion.

Lietuvių čia yra nemažas 
būrelis, bet ant tautiškos dir
vos jie visai nesidarbuoja. 
Kokį centą turi, tai palieka 
smuklėse arba bolinėse. Ir 
tai daro daugiausiai tie, kurie 
skaito save gerais, dievobai
mingais katalikais. Jie tai ne- 
apseina be muštynių ir kalė
jimų. Kaip senovės gadynių 
kryžeiviai, teip Atlienų lietu- 
viai-katalikai kryžiais apsi
karstę nuolat mušasi.
Rodos jau laikas būtų susi
prasti ir skaityti laikraščius 
arba naudingas knygas,tąsyk 
žinotumėm geriau ir aiškiau 
matytumem, kad męs visi ly
gus, ar tu busi bedievis, šliup- 
tarnis, masonas, ar socijalis- 
tas —mokslas, meilė ir geru
mas žmogaus neturi nieko 
bendro su jokiu tikėjimu. Na. 
ir kam mums gyventi neapy
kantoj?

t

V. Keistutis

Brighton, Mass.
Gerbiamoji Redystė!

Malonėkit suteikti mus 
straipsneliui kamputi savo 
laikraščio.

Męs patėmyjom 4 numery j 
,,Keloivio’’ tūlo Brigbtoniečio 
korespondenciją, kurioj jis 
kritikuoja vedimą mitingų 
pašelpinėse draugystėse ir 
pas soči jai istus.

Ponas Brighton ietis biskį 
sumelavo. Tą vakarą buvo 
socijalistų susirinkimas, ku
riame svarstyta apie parengi
mą ant 23 Sausio š- m. Kudir
kos jubilejaus. Bet jokių 
pravardžiavimų nebuvo, tik
tai pats Brightonietis su 
pirmsėdžiu buvau susibaręs.

Vardan 67 kuopos L. S, S.
J. Treinavičius.

F. Bushman.
L. Grikštas.

Bet jeigu tokie darbai daro- rupi ne prakalbos, deklemaci- 
mi su tikslu ką ners apšmeiž- jOS ir kitos tautiškos, beidar- 
ti arba sukelti neapykantą — bininkiškos apeigos, bet kas 

kita._
Kalbėtojų buvo keletas. 

Pirmas kalbėtojas ragino vie
nytis po tautiška vėliava ar 
jaunas, senas, kad ir žilas se
nelis, primindamas velionio 
darbus ir nuopelnus. Antras 
kalbėjo J. Baltrušaitis, ..Ko
vos’’ redaktorius. Jis aiški
no apie Kudirkos gyvenimą, 
augimą, mokinimos, darbus, 
vargus ir nelaimes — iki pat 
grabo lentai. Paskiau kalbė
jo mergina, Giraičiutė, ragin
dama šviestis per laikraščius 

' ir knygas, mylėt tėvynę-Lie
tuvą ir padavus viens kitam 
ranką, be skirtumo partyviš- 
kų ir tikėjimiškų pažvalgų, 
ar katalikas soči jai istas, ka
talikas, ar bedievis, kovot už 
žmoniškas tiesas. Ant galo 
kalbėjo F. J. Bagočius, ragin-

vadiname begėdžių darbu. Ir 
visados sn tokiais žmonėmis 
męs rokuojamės, kaip su silp
napročiais arba biauriais ker- 
štinčiais ir draugijinime su
gyvenime nematome, kad to
kie žmonės turėtų bent kokią 
nors vertę.

• Jurgis Gegužis.
„Keleivio” leidėjas.

. Atsakymas Krnšinskiui, 
S. L. R. K. A. sekretoriai.

„Žvaigždes’’ No, 50 tilpo
Į>ono Krušinsko straipsnis,

I

I

SUSIRINKIMAS.
31 Sausio, 2 vai. jjo pietų 

bus L. S. S. 60 kuopos susi
rinkimas po nm. 28 W. Bro- 
adway Kviečiami kaip sąna
riai, teip ir pašaliniai drau
gai. Sekr. S. M.



Nebepirrnas.
Paras*? J. Beširdis.

------o------
Kur tie laikai ir ta mintis, 
Kada pavasariu naktis 
Lydėjo mudu per laukus, 
O mėnuo apšvietė takus?. ..

L. T.
Varnių sodžiuje viešpatavo nakties ty

kumą. Darbo žmonės visi miegojo. Tam
siai mėlynas dangus buvo išbertas tūkstan
čiais blizgančių žvaigždučių. Medžių šakos 
apsnigtos — tarytum pūkais apdėtos. Su 
lūžusių triobų šiaudiniai stogai baltavo nuo 
sniego. Tą visą ramumą ir tykumą nak
ties kada nekada pertaaukdavo šunų loji
mas. Sulos kokiam kampe vienas, putam 
kitas, trečias irsklieja jų balsai po visą so
džių, atsiliepdami kur ten toli girioj, ir vėl 
viskas aptyksta, aprimsta, rods viskas 
aut laiko apmiršta. Rodos eitum skersai 
ir išilgai ir nerastum nė vienos gyvos dū
šios. Šalyj sodžiaus stovėjo viena troba, 
kurią tuoj galima buvo atskyrt nuo kitų, 
nes daug buvo augštesnė ir geresnė; lan
gai buvo didesni, kuriuos laiks nuo laiko 
apšviesdavo raudona šviesa. Priėjus ar
čiau galima buvo užtėmyt iškabą ant bal
tos sienos su parašu: ,. Vienklesinė pradinė 
mokykla’’. Viduj pas pečių sėdėjo vyras, 
vidutinio ūgio, pailgo išblyškusio veido 
su nedidele gelsva barzdele. Plaukai gar
biniuoti, nusileidę ant jo apvalios kaktos 
kas teikė jam dailią išveizdą; akys giliai 
linksmai žibėjo, pilnos linksmybės ir lai
mės. Padėjus galvą ant jo peties sėdėjo mo
teriškė. Jos plaukai šviesiai juodi, akys 
juodos ir pilnos gyvybės ir apskritaus, la
bai dailaus veido. Iš viso ko galima buvo 
sakyt, kad jie leido saldžias ir laimingas 
valandas gyvenimo.

— Maryte, užiėbk lempą, aš eisiu skai
tyt, — prabylo vyras.

— Antanuk, kam tai, čia teip smagu 
ir ramu sėdėt,— tai pasakius ji apsikabino 
ir, drūčiai pabučiavus savo vyrą, nutilo.

Ir vėl viskas paskendo tykumoj, tik 
girdėt spragsėjimas degančių malkų pečiu
je.

Lauke labai šalo. Medžių šakos, tvo
ros piškėjo nuo šalčio. Suneš sulindę bū
dose urzgė, nes ir jie negalėjo pakelt toki 
šalti. Mokyklos langai apšalę kvietkomis, 
kokių negalėtų nupiešt nė geriausias dai
lininkas. Kaslink kitų langų sodžiuje, tai 
tie visai buvo apmūryti.

— Laimingi tie, pas ką dar namie šil
tas kambarys ir turi kąsni duonos — tarė 
Antanas Į savo žmoną,

— Bet ką daro Bočiai? Vakar sakė jo 
pati, kad pabaigė malkas, o toks dabar šal
tis! Koki tur kęst vargą ir skurdą. Pata
lų netur, valgio ir mažai teesa. Jos senis 
nė i žmogų nepanašus. Toks susi baigęs, ro
dos ką tik gyvas.

— Ištiesų. ir tas vaikas atbėga mokyk
lon toks nuplyšęs, sudriskęs, veidukas toksi 
išbalęs.

— Žinai ką. Antanuk? pasimkim mu
du jį pas save. Jis toks ramus ir gabus 
— gaila, kad tur teip skursti.

— Tikrai, jį iš to purvo, leiskim mo-j 
kytis. Užaugęs žinos, kas tai yra vargas ir 
neužmirš savo luomo žmonių.

— Ar atsimeni, Antanuk, penki metai 
atgal ir mudu kentėjova tokį badą ir visų 
neapykantą,— pratarus tuos žodžius. Ma
rytė dar arčiau prisislinko prie vyro, tary
tum bijojosi, kad nesugrįžtų tie laikai.

Teip kalbėjosi su savo žmona mokyto
jas Antanas Račiūnas. Septyni metai at
gal, kaip jis pabaigė mokytojų seminariją. 
Da mokslą eidamas Įsimylėjo į mokytojo 
pradinės mokyklos dukterį, ?»lariją Dami- 
jonaičiutę. Mokslo mete tankiai nueidavo 
pas ją, duodavo knygų skaityt ir abudu 
drauge pasišventė tarnaut žmonijai. Bai
gęs mokslą gavo vietą Varniuose. Pilnas 
energijos ir noro šviesti kaimiečius, manė, 
kad viskas eis gerai be jokių kliūčių, bet. 
ne teip buvo ištikrųjų. Pirmus metus daug 
patiko keblumų ir įgyjo priešų. Tamsus so
džiaus žmonės pamatė, kad jis neprielan-' 
kus kunigėliui ir retai lanko bažnyčią. Vi
saip pradėjo ant jo kalbėti ir nustojo šel
pę. Kol gyveno vienas, šeip be teip galėjo 
galėjo pramisti iš 17 rublių algos. Apsive- 
dus užstojo visai sunkus jam metai.Žmonės 

’da labiau siuto pamatę, kad jis neužlaiko 
pasninkų. Kaiminės davatkos visai įnir
šo. Platino tarp žmonių minios visokias pa
skalas. Girdi, būk juodu laike bažnytinių 
pamaldų šoka ir šidijasi iš šventų paveik
slų. Vieną nedėldienį kunigas per pamok
slą užsakė, kad neleistų vaikus pas tuodu 
bedievius. Žinoma, tamsiai miniai to tik 
reikėjo. Pradėjo persekiot ant kiekvieno1 
žingsnio ir statyt kliūtis. Bet kaip visame Į 
gyvenime tiesa ir šviesa ima viršų, teip at-. 
sitiko ir čia. Vaikai gavę nueiti į mokyk-Į

i

lą ix) kelis kartus per nevalią verždavosi ir 
su ašaromis maldaudavo tėvų leist pas po
ną , ,propesorių”, nes, girdi, tas ponaitis 
toks geras, daug visko jiems pripasakoja 
ir gerai mokina. Tėvams užklausus, apie 
ką jis kalba, jie atsakydavo, kad mokykla 
tai yra šeimyna o kas joj darosi, tai tik 
gal iržinot. [Toliaus bus.]

ji

Paminėjimui Kruvino Nedeldienio,
22 (9) Sausio, 1905 m.

Pažįstam męs tą baisią šalį, 
Kurią apleidom su skausmu, 
Kur nieks ramumo rast negali 
Nuo šauksmo mirštančių žmonių.

Kur upių vandens raudonuoja 
N uo kraujo nekaltų aukų, 
Kur girios verkdamos siūbuoja 
Ir vėjas verkia tarp šakų.

Ten iš sakyklų nuolat plūsta 
Sviesanešiams prakeikimai; 
Kur kalėjims.ten jų prigrūsta, 
Ten juos plaka ir kankina.

Ten aut auksuoto sosto sėdi 
Baisus, kraujuotas žmogžudys, 
Kurs kart ir šaudyt nesigėdi 
Visam pasauliui prieš akis!

Kad liaudis priespaudoj vaitojo, 
Kentėjo skurdą ir vargus, 
Badas visiems mirčia grūmojo, 
Išskėtęs lyg šmėkla nagus,

Tad vieną šventadienio rytą 
Garsiai ėmė gausti varpai. 
Buvo tai Sausio dieną devinta, 
Ant gatvių rinkosi vergai.

Jų tikslas buvo eit pas carą,
Išreikšti jam savo bėdas,
Kurį jie laikė da už gerą
Ir manė — malonę atras.

Su kryžiais, paveikslais jie ėjo 
Prašyt duonos, baigti karą: 
Aut jų lupų himnas skambėjo 
Už tėvynę ir už carą.

Bet.... Oli! Kaip juos ten sutiko 
Prakeiktas caras kraugerys, 
Kurio vardan tarnai suriko — 
Kazokai puolės kai žvėris.

Pradėjo kraujas sriovėms piltis, 
Ant žemės krito lavonai.
X

Čia varguoliams žuvo jau viltis: 
Nėr kur bėgti — aplink tironai!. .

Vaikučiai verkia išbadėję,
Iš gailesčio alpsta moteris: 
Stubelėj šalta, kaukia vėjai,
O vyrs!.... štai negyvas guli jis... .

Jo kūnas kulkoms suardytas, 
Nustojo plakus jo širdis,
X

Šviesios akys jau uždarytos, 
Iš veido dvokia tik mirtis....

Garbė jum karžygiai pirmiejie, 
Kurie jau ilsitės seniai.
Jūsų kraujas, kurį praliejot, 
Ir mus į kovą ves drąsiai.

X

Šiądien jau vargšai susipranta, 
Kur reikia laimės sau jieškot!
Ir vis smarkyn, smarkyn jie skanta 
Prieš gaujas kraugerių kovot!.. ..

Ignotas M. Kudlauslas, 
15.1.09., Niagara Kalis, N- Y.-

i
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Atsišaukimas.
Malonus „Kel.” Redaktoriau!

Labai nesmagu man kreip
tis į Jus su tokiu nelemtu rei
kalu, bet kaip matysite, žmo
niškumas mane prie to pri
verčia, ir todėl tikiuos, 
neatsakysite man vietos.

Per „Tėvynę” pasipylė visa 
eilė visokių šiukšlių ant ma
nęs. Redaktorius pašventė 
pusę organo vien tik mano 
šmeižimui. Už toki darba aš* 
galėčiau ne tik jį patį paso
dinti į kalėjimą, bet ir ,,Tė
vynės” „Secoud Class” tiesas 
atimt, vienok sąžinė man to 
neleidžia, nes tai darbas že
miausios rūšies. Jis pats sa 
vo darbais stato save prieš 
žmonių teismą ir žmonės te
gul jį teisia, aš gi atleidžia 
viską. Bet kadangi mane ap
šmeižė būk aš nusukau pusę 
posmertinės, tai paduodu čia 
paliudyjimą su jo paties ran
ka, padėtu kryželiu ir liudi
ninkų parašais:

X

Siuomi liūdyju, jog pri
ėmiau nuo draugo ir kasie- 
riaus 154 kp. F. J. Bagočiaus 
$150.oo posmertinės po mano 
broliui Juozapui Staškunui, 
sąnariui 154 kp. S.L.A. irtą 
šiuomi paliūdydams pasira
šau:

Ignacas -Į- Stasiūnas. 
(jo ranka)

i Jonas Stasė vilius. 
Liudu. 7 Jurgis Stase viče.

( Winc. Gu'azdinslas.

kad

S U N K U -
Sunku, kada širdis nerimsta,
Krūtinėj plaka — prašos lauk, 
Trokšta meilės ir nenutikta
Ir veržias, veržias, plakimsaug’:
Ir nieks Ją sulaikyt negali, 
Liūdėjimą jos apmalšint....
Kenti tu vargdieni-bedali.
Jei negali širdies gaivint,
Jei meilė tavo tyra, gryna
X

Širdis merginos nepažin’;
Kenti... Jei meilė nesvaigina. ..
Ir skausmas ant amžių užmigdin’.

F. Suširdis.

SUUZK, O JURA!
Suūžkite vilnis, pakilkie audra.

Nešiokite mano valtelę; 
Suūžk, suūžk, susidrumskie, o jura!

Prarvkie valtelę ir mane.. ..
V. Su. ši r d i*.

ANT MIRTIES.
Čiulbėjo lakštingals, kukavo gegutė 

Rūtų darželyj margam,
Lankė tave bernelis, jaunoji sesutė 

Tavo amželyj trumpam.
Nuvyto gėlelės darželyje tavo,

Tu.... jau seniai kapuose.
X

Čiulbėjo lakštingals. gegutė kukavo 
Tavęs jieško namuose.. ..

Verkė sesutė, likus lindėjo viena.
Ir vis liūdint dainavo:

Ilgėjos bernytis — verkė kaip kada: 
O lelijos lingavo...

V. Suširdis.

Kaip tik patilpo „Tėvynėj” 
apšmeižimas, aš tuoj Jokuby- 
nui pasiunčiau per „Special 
Delivery” atsakymą, vienok 
tas netalpino ir tęsė, kad žmo
nės manytų, jog aš ištikrųjų 
į tokį sukčių pavirtau.

Mikoląinis irgi per „Tėv.” 
išpliauškė viską, kas jam tik 
ant seilės užėjo, buk aš ,,ukė- 
sas ir neukėsas, ir pusantro 
ukėso, ir vėl apgavęs visus, 
ne ukėsas”. Čia pasakau aiš
kiai vieną už visus sykius: aš 
esu ukėsas ir buvau tokiu nuo 
29 Sausio 1908 m. Keli tau
tiečiai apskundė mane val
džiai, buk aš tas popieras tu
rėjau išsiėmęs neteisingu bu
du, ir dėl to skundo aš turė
jau atsisakyt nuo prezidentū
ros. 17 d. Gruodžio buvo tei
smas, vienok kaltu mane ne
pripažino, aš esu sveikas, lai
svas ir pilietis. Dabar Miko- 
lainis ir kiti jo draugai, kurių 
akys nuo gėdos už tokį pasi
bjaurėtiną darbą dega, dar 
bando manę visokiais budais 
šmeižti. Begėdiškų jausmų 
kurstomi tąsė mane po teis
mus, ištraukė man kelis šim
tus dolerių, kuriuos aš tau
piau mokslui; dabar biauroja 
per tą visuomenės organą, už- 
mėtinėdami streiklaužystę, 
kreivaprisiegavimą ir ką tik 
išmano. Tokie darbai turi 
kiekvieną lietuvį sujudink

Skaitytojai, jus mane pa
žįstat, aš esu tas pats, kurs 
vaikščiojau po jus, draugai, 
stubeles ir šaukiau jus į vie
nybę Aš esu tas pats, kuris 
užkimęs, tankiai nevalgęs,vos 
kvėpuodamas kviečiau jus 
vienyties, šviesties, būt dar
bininkais, būt lietuviais. Bet 
pamatę „Tėvynėj’’arba „Vie
nybėj L.” mano vardą drab
stomą purvais, nusistebėjot: 
ar tai jis toks niekšas? Teip. 
broliai, ant manęs tas kalbė
ta ir aš tuoj parodysiu dėlko: 
Būdamas C. K. S. L. A. aš 
užtėmi jau pavojingą Susivie- 
nyjimui lizdą ir daviau ženk
lą, jog visuomenė žinos. Su
kruto visi, kurių tik sąžinės 
nebuvo grynos.apsmeižti mane 
idant paskui mano žodžiai iš- 
rodytų visuomenės akyse, 
kaip drabstymas atgal tų pur
vų, kuriuos jie ant manęs 
drabstys. Aš lauksiu, ir ka
da męs turėsim jau čarterį ir 
busime tvirti, tada parodysiu 
darbus visų, kurie šiądien

aut mauęs visus ukus kelia. 
Parodysiu, kad Damijonaitis, 
Tareila, Jokubynas, Alyta, 
Mikoląinis & Co. negali būt 
daugiau S. L. A. viršininkais, 

i kaip vilkas negali būt aviu 
piemeniu.

A> apsiėmiau aut savęs ga
na sunkų darbą, gal ir Į>er- 
dang sunkų ant mano jaunu 
pečių, bet kol visuomenė man 
pritars, atmindama mano dar
bus jos akyse darytus, tol ne
paliausiu naikinęs iš Susivie- 
nyjimo sauvalės. Laiškas til- 
pęs „Tėvynėj’’ buvo sympto- 
mas, išreiškiantis skausmą 
krutinės, matant, darbus ja
me pamiuėtų ypatų.

Užsiėmęs tiek darbų ir dar 
rengianties įmoksią 1909 m. 
rudeny.meldžiu, idant manęs 
ant centro prezidento nešta- 
tytumet. Į mauo vietą staty
kit kitus, kurie yr to verti. 
Aš savo rankų nenuleisiu nuo 
pradėto darbo, jei bent kris- 
čiau nuo kulkos, kaip vienas 
„tautietis” man pranašauja.

Kuopoms S. L. A. patariu 
rinkt delegatus, rengties prie 
Seimo ir žiūrėt, kad manda
tai „iš noro” važiuojantiems 
ne būt duodami, kitaip jie ga
lės susitelkti ir perviršyti bal 
sus teisingų kuopų pasiunti
nių. Redaktorių ,,Tėvynės” 
būt gerai prašalinus tuoj, nes 
S. L. A. organą pavertė į 
šmeižimo sau nepatinkamų 
ypatų įrankį. Bet triukšmas, 
kuris kilt, būt gal negeistinas 
Sus. bujojimui. Todėl palū
kėkim ramiai Seimo.

Jūsų kaip ir visada
F.J. Bagočius.

IŠ LIETUVOS
Senapilė [Suv-gub.]. 16 

d. Gruodžio Rudžių giraitėje 
užpuolė plėšikai važiuojantį 
iš Senapiles Ruda uckų kaimo 
ūkininką Antaną Žarnaucką. 
Plėšimas tačiau nepavyko, A. 
Žarnauckas pamatęs, kad už
puola jį plėšikai, užragino ar
klius ir laimingai suskubo iš- 
prusti iš plėšikų nagų.

Naumiestis [Suv. gub.] 13^ 
d. Gruodžio apie 7-8 vai. va
kare iš Juodaičio kiemo pa
vogta Bijotų sodžiaus Vinco 
Urbanavičiaus du arkliu — 
kumelė 90 rublių verta ir ku
melys 17o rb. vertas. V. Ur
banavičius, miestelėnams pra
nešus,kad matę jo arkliais va
žiuojant, paėmęs sargybinį 
leidosi vyti vagis, bet nepri- 
vyjo. Grįžtant atgal vagių 
jieškojus, Meišluose suimta 
du įtariamu vagystėje žmogų, 
kurie ir prisipažino pavogę 
tuos arklius ir pardavę juos 
Sakių žydams už 6 rb. Vienas' 
vagis nurodė, kuriam žydui 
parduota arkliai; žydas, su
ėmus jį. prisipažino pirkęs: 
pavogtuosius arklius ir paplo
vęs juos, odas gi pardavęs 
kitam žydui už 10 rb. Pa
daryta krata ir odos rasta. 
Suimta ir žydai.

Marianipolčjc [Suv. gub.], 
Gruodžio 16 d. apskričio teis
me buvo nagrinėta Vinco Ka- 
sakaičio ir Marijonos Matu
laitienės bylą iš priežastses 
užmušimo Juozo Matalaičio. 
Liudininkams buvo įgrasyta 
kaltinamųjų šalininkų, kad 
nieko blogo ant jų nepasaky
tų. Apgynėjas p. Leonas ga
vo prieš tą bylą bepavardinį 
grąsinantį laišką, jeigu drįstų 
savo išrodymais apkaltinti 
Vincą Kasakaitį ir Marijoną 
Matulaitienę, kurie, nesant 
aiškių prirodymų, pasiliko 
pateisinti.

rius, kuris turi nuolatinius 
ryšius su Puriškevičinm. Sky 
riaus nariai — muitinės val
dininkai.

Suvalkai. Subankrutavo 
vienas didžiausių Suv. guber
nijos žemvaldžių p. Gauron- 
skis.

Naumiestis (Suv. gub ).
’ X

Silgalių valščiun pas ūkinin
ką Riaubą atsidangino iš Ba
seinų pa v. (Kauno gub.) jau
nas žydas, būk norintis pri
imti katalikų tikėjimą. Riau
ba matomai, norėdamas pada
ryti iš žydo kataliką, priėmė 
jį pas save. Porai mėnesių 
po to praslinkus,minėtojo žy
do tėvas atvyko su policija 
ir suėmė savo sūnų, o drauge 
ir Riaubą. Abudu suimtuoju 
sėdi kalėjime.

Akllista [Zarasų pav. J Vie
tinė liaudies mokykla perkei
sta į dviklesę. Mokytoju du, 
kurių vienas, vyresnis, latvis, 
antrasai rusas: nei vienas jų 
lietuviškai nemoka. Kadangi 
čia gyventojai latviai ir lietu
viai, tai lietuviams reikėtų 
rūpint ies, kad mokykloje bū
tų ir mokytojas lietuvis.

Valščiaus sueiga padarė 
nutarimą, kad bežemių vaikai 
mokėtų už mokslą po 6 rub. 
už žiemą. Toks valščiaus su
eigos nutarimas tiesiog užker
ta bežemiams kelią į šviesą, 
nes bežiamiai neturtingi žmo
nės, negali todėl užmokėti to 
mokesčio ir, noroms neuoroms 
priversti laikyti savo vaikus 
tamsoje. Reikėtų valščiaus 
panaikinti tasai nutarimas- 

IŠ„V. Ž.”
-------------- ♦ a »-----------  

PAŠAIPA.
Kas išris užduotį,gaus dovaną.

Dangums mus skaitytojų 
kreipiasiĮper laiškus melždami 
dovanų ant naujų metų. Męs 
nusprendėm, kad kas nori 
gaut dovaną, te išriša žemiau 
paduotą mus užduotį; kas to 
nepadarys, dovanos negaus.

štai užduotis:
Kiekvienas norintis gauti 

dovaną turi mums iki 
10 Vasario išrišti, kokia 
kalba žaltys į J ievą kalbėjo, 
kada gundė nuskinti uždrau 
stajį vaisių?

Kita, mažesne dovana.
Kiekvienas gaus dovaną, 

tik biskį mažesnę, kuris 
mums iki 10 Vasario išryš 
štai šitą užduotį:

Jeigu pragaras yra bedug
nė, prapultis, ant ko tad rėmė
si liuciperio sostas ir visa jo 
valstybė?

Redakcijos atsakymai.
V. K. iš Atliens, Mass. Iš

traukos iš laiško netalpisime. 
Privatiški reikalai visuome
nei ne svarbus.

V e v e r s i u i iš Chica- 
gos. — Rašant į laikraštį ko
kį straipsnį arba korespon
denciją, visuomet reikia a- 
part slapyvardžio ir tikrąjį 
varda parašyti, ypatingai, jei
gu straipsnyje kliudomos ki
tos ypatos. Kitaip redakcija 
nepriima.

R u k a v i č i u i. Biskutį 
kantrybės, o bus patalpinta. 
Turim labai daug rankraščių, 
talpinam paeiliui.

V. J a n k a u c k u i. Su- 
sivienyjimo reikalams yra or
ganas „Tėvynė”. Jį skaito vi
si sąnariai ir ten tamista tu
rėtum savo atsišaukimą pa- 
talppinti, nes tas klausimas 
vien tik į S. L. A. atsineša, ir 
todėl męs jį buvom perdevę 
„Tėvynės” redakcijai, vienok 
ant rytojaus jis mums tapo 
sugražintas. Šitokiam atsiti
kime męs jam atidarom ,,Ke
leivio” skyltis. Tilps vėliau.

A. B. N e b i 1 i u i. Gavo-

. tikrų žinių, liet galim užtik- 
rinti, kad blogesnes negu Bal- 
timorej.— Vis<s žemės pavir
šius apima 199.158.000 ket- 
virtaini-kų myliu. Vandenai 
užima 147,000,000 myliu,saus- 
žemi-----  52,157,000.

1. V. K e 1 e i v i u i. To
kius niekus į laikraštį tai- 
pint neuzsiiuoka.

P. F. Grigaliūnui. 
Tamistos raštelio netalpinsi
me, nes viena — nieko svar- 
baus jame nėra, o antra — 
vartojate daug nešvarių žo
džių, kaip autai: „vilkai” 
,.bumai’’, „juodašimčiai” ir t. 

lt. Tas priešinga laikraščio 
i etikai.

Paj ieškojimai
23 Gruodžio prapuolė Pran- 

’ciškus Zalpis, jis gyveno 19 
Harding st., Cambridge,Mass. 
Mes jojieškome,todėl jis pats 
arba kas apie jį žilio malonė
kite pranešti šiuo adresu: 

Ton y Balčiūnas.
19 Harding St.

Cambridgeport, Mass. [ę
Pajieškau savo draugo Si- 

manautsko, paeina iš KaunoX 
gub., Zarasų pav., Ciadasų 
vai., Pavižonių sodž. Sykiu 
važiavom Amerikon, bet New 
York’e persiskyrem ir dabar 
nežinau kur yra. Todėl jis 
pats ar kas kits praneškit ant 
šio a preso:

Kazimieras Kalnietis, 
1201 Drexel avė., Chicago, III.

Pajieškau savo draugų: 
Prano Palšaičio (Sulelo) ir 
Juozo Raukaucko; pirmasis 
3 mėnesiai atgal gyveno 
Brooklyne, paeina Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav., gmino 
Bartinikų, kaimo Danbaukos. 
Jie patįs ar kas kitas teiksi
tės pranešti šiuo adrisu:

J. Macijauckas,
516 W. 49-th St.,

New York, N. Y.
Pajieškau savo pažįstamos 

Marijuos Kazlauckaitės. Ji 
paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Šviekšnos parap. 
J ur kaičių kaimo. Ji pati ar 
kas kitas meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

F. Freitili,
Taylorville, III.

Pajieškau savo draugo Juo
zapo Balnio. Paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Alek- 
sandrovsko miestelio, metai 
atgal gyveno McDonald, Pa. 
Meldžiu atsišaukti arba kas 
kitas žinautis apie jį pranešti 
šiuo adresu:

P. Malaburskis,
Box 715, Benton, III.

Franklin Co.
Pajieškau draugo Rapolo 

Ramanaucko, paeina iš Ged- 
vainiu sodžiaus, Joniškos pa
rapijos, ir antro draugo Jono 
Palkutos, Gascunų sodž., ir 
parapijos, ir trečio draugo 
Antano Merkelio, Rudiškių 
sodž. ir ketvirto draugo Kle
menso Motuzo, Rudiškių sodž. 
Visi Kauno gub. Todėl jie 
patys arba apie jūosžinantie- 
jie teiksitės pranešti šiuo ad
resu :

Pranciškus Klastauckas 
553 Main st.,

Cambridgeport, Mass.

LAVVRENCE, MĄSS.
Dr. V. Kudirkos orkiestra 

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

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

6

Kybartai [8nv. gub.). čia 
Įsikūrė tikrųjų rusų ,,Miko- 
lo Arkaniuolo” sąjungos sky-j

me. Dėlei stokos vietos palie
kame ant toliaus.

S. K u k u č i u i. Miestas 
Ravval Pindi yra Indijoj, turi 
87.688 gyventojų. Kokios ten 
sąlygos gyvenimo, -neturim

DIDI 11A arba visas šventas raštas
n L Seno ir Naujo Testamento
I.otiniškomis (lietuviškomis) literomis. 
1127 puslapiai, apdaryta, su prisiuntimu 
$3. l’iniffus sjuskit per Money Order ant
Šio adreso: 1’. Mikoląinis,

P. O. Box 62, 5ew York ilty. (»
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Draugysčių Reikalai- BIBLIJA Puikiausias Lietuviškas

W. DACKEVICZ1US
Pirmutinis Lietuvlszkas Bankinis namas

šei- 23 SHLEP1 STHEET BOSTūn P1HSSTABAKO NAUDOTOJAI

PATIKUS NELAIMEI

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

V. DACKEVICZIA, 23 SALĖM ST BOSTON. MASS
33

J. 1LGAUDAS. 3312 Sa. B»lstni rt., CHICAtt). I
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Apgarsinimai.

Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

LIETUVIŠKI KRIAUŠIAI
V. INTAS ir

Z. Uudreckis. 
BVDRECKls

Su Boston.

Padėkit mums apgarsinti musu tabaka tarp savo draugu, o mes duo
sime jum* sj fonografu dy kai. Nėra tai koks istramentas žaisle), kaip 
tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti kaip, premija, bet tikrai gera 
t- kiekvieno atžvilgio ka 1 bune ji mašina grafofonas).

i

i
i

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Voiuaits Medical

(ollege Italtiinore M. I>.klarkalietv iškasdirba

M. V Stankevičius.

TEISINGIAUSIA IR GĖRIAI >IA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški Gi d uoli u

pasaulea ite gauti, kokios tik
vartoja, teipgi t isados randasi Lie-

■ x s ui i ekcTiiis K. SI 1H. A t s h i S.
Sa\ minkąs

Edvardas Dalj
- W Broadwa) kanų.as l)or-
cluster avė. So- BoStOIl, MaSS.

reikalauti ir per laiškus, oGalit
męs j>er expresa gyduoles prsiusim

MOTERIS IR MERGINOS!
v [iranešti.Si uotu i jums

ktnl siuvu moteriškas dieses.

4
A1

ku mokytoju, kurie kasvaka-
ras atskiruose ruimuose moki
na angliškos kalbos ir rašto:

ir ieteiįlamokkaip v 1: 1 prs. >

to reikalingi daiktai duodami
Geresnes provisiems dykai.

negalimagos pasilavinimui
Mokykla stovi pajau rast.

lietuviaisčiam centre apgy-
ruimai švie-vento apskryčio.

sus ir šilti, bet lietuviai nesi

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šia:, naujausios nitui * įrankiai. Atlie
ku dailia artistiškai. Padarau futogra

rnalevoju natūrafijas kuo[ iitk.ausi.n.
liškoni parvoni. iš mažų padidinėju ir tl
Esant reikalui cinu į namus fotografuo
ti, teipgi nedcldieiūais fotografuoju.

velijančiuku

George Stanaitis

So. Boston, Mass453 Broadway

Sustok! Žiūrėk' Klausyk!
Didžiausias tinpigiimas s.. |U.s

tone
Mo'.eri-kos skry b<-!cs. jakutes. kei

Pilna eile naujausiospai ir vystės
mados krikštui paredų. Teipgi pa
ledeme už pigiau ir visus kilus

v alizasVorus, kaip lai Uuįieriis.
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

SACOVVITZ.I.
12S Broadvvay (tarpe
ir B gat) S. Boston. Mass

TEISINGIAUSIA APTIEKA
geriausių gyKurioj galit gauti

teipgi irduoliu nuo visokiu lig11,.
tei'ii giaitsius patarimus. Nes čio

nai

K E L E 1 V I S

Vietines žinios
So. Bostone lietuvių jau- 

uuoinenes tarpe viešpatauja 
tingėjimo liga. Stovis apverk
tinas. Jau net apsileidusi 
miesto valdyba pasiguodė ši
tais ligoniais ir pati pradeda 
rūpintissuradime vaistų.

Jau buvo ,,Keleivyje’’ rašy
ta. kad So. Bostonas duoda 
mus jaunuomenei du lietuvišmus
ku mokytoju,
ras

Męs uždėjom didelę drabužiu 
krautuvę po 71‘J Main SI. 
Laikom visokių drabužių: girtausiu 
marškinių, kalnivrių. *'eteriu, skrybė
lių. kepurių, britvų. kuygų ir audeklų, 
kuriuos parduodam ant jardu. Musų 
krautuvėj visokio tai oro. >eip kad \ ■ k- 
\ ienas gali pas rinkli į : oro.

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

Petras Baitkeviczius & St. Morkis, 
719 Main St., Cambridge, Mass.

TEMYKITE!
1‘uikiausia moterišku skrvbe-c «r

lių sąkrova.
Tranešu visom savo sercrim l.ieuvem ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų rudeninių ir žieminiu 
-krybelių Išsirinkti galipagal *avo norą. 
Teii gi i>erredau papuošimus ir pertaisau 
sc a* kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę Todėl meldžiu seserų kreipti-s

■:e manę Patarnavimas pirmos kliasos 
Su guodone

Miss. S. GA1E\VSKY
255 Broadwa> So Boston Mass

IX r

Rusiška- Lenkiška • Lietuviška

EFTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
U I C 1 r Ifl C Puikiausių armonikų, skripkų, kleruetų, triubų. koncertinų ir 
i 1 m 1 L Iri u daugybė kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių, 
t lenciūgų, visokių žiedų, lakelų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 

suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grouiatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adn-sams pečečių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo grumulų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $4>.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už. 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują K A T A L O G Ą D (IVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai Į visus
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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

lanko. Ar tai ne tingėjimo 
igai

Daburja miestas prisakė 
policijai, kad surinktų adre
sus tų. kurie buvo pasidavę 
iš rudenio, o dabar aptingo 
ir ištirtų ką jie veikia namie. 
Jeig kurie pasirodys užsikrė
tę aukščiau minėta l:ga, bus 
prašalinti iš darbo.

Patraukimui daugiau lie
tuvių prie mokslo, mokyklos 
valdyba kreipėsi prie “N. A. 
Civic League for Įmini- 
grants",ar pastaroji negalėtų 
surast tokio žmogaus, kuris 
kelis vakarus paskaitvtu lie- 
tuviams lekciją tos pačios mo
kyklos svetainėje. Lyga krei
pėsi pas kun. T. Žilinską ir 
vietinį lietuvi l)-rą F. Matu
laitį Dr. Matulaitis tą darbą 
apsiėmė atlikti. Taigi, butu 
geistina, kada bus apie tai 
pagarsinta, kad lietuviai pasi
rodytų prielankiais mokslui 
ir susirinktų kuoskaitlingiau- 
siai.

So. Boston o lenkų draugy- 
ja‘*Oswiata Ludu“ ant 13 va
sario rengia vakarą su teatra
lišku perstatymu ‘'Pokonani 
ZwycięžcamT‘. Yra tai suju
dinantis paveikslas paimtas iš 
kalnakasių gyvenimo. Mi
nėtojo vakaro pelnas skiria
mas apšvietai.

EE.LITJS!
So. Boston o Lietuvių Ukėsų 
Kliubas rengia didelį balių 
22 Vasari ' Febr. j 1000 m., 
t. y. dienoje gimimo Jurgio 
Wasliington’o. Balius bus lie
tuviškoje svetainėje po num. 
166 Broadvvay Ext. So. Boston 
Kviečiame atsilankyti visus, 
nes Įžanga beveik dykai.

Komitetas.
Teipgi primenu baliaus ko

mitetui kad susirinktų ant 
tos pat svetainės 31 d. sausio, 
10 vai. ryte, Sek. Luką s.

kotus, jakutes ir t. t.: prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir piginus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks;

ONA BAKONAlCll TE 
1(>5 Broadvvay, So. Boston.

I 4-2 W. 9-th Street, 
So. Boston, Mass.

Po šiltom adresu išsiduoda 
ant pasamdymo 3 puikus rui
mai: randa tiktai §1.25 į sa
vaitę. Pirmutinė savaitė dy
kai.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

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

Z. I
222 Broadnay

DR- J.l CANTAR0W
16 So. Stanley st New Britai n. t on

Išgydo kiekviena chroniška liga pa
sekmingai. nors jau butuniete varto 
ję visokias gyduoles be pasekmės.

Mano būdas gydymo visokių vyriš
kų ligų yra gvarantuotas.

Pirkite namą.
Parsiduoda puikus 3 

mynoms namas už §1,800 ant 
Bolton gatves So. Bostone. 
Stovis geras. Ir ta prekė pa
gal namo labai žema. Kas no
ri gero namo, naudokitės iš 
progos. Smulkesnios žinios 
pas C. H. GemdaI, (y 
1 Nevvman pi.. Roxbury,Mass

Kad jas šimts tas 
DILG-ELES*
— Kam reikia šimto, kad tavęs vieno 

užtek*. atsake „Dilgelių” Korikas 
vienam isidilginusiam: — Tik skaityk ir 
platink, tai ir bus ..šimts’’! Ir tu vieną 
šimtą aistt.si.

..Dilgėlės” mėnesinis juokų satyros 
laikraštis kaštuoja Idol. metams. Jei no
ri pažiur-t. siųsk 1O centų viencentėms 
slankioms, reikalaudamas vieno nume
rio. No.l2-tas da gaunamas Jame yra 

<> paveikslai, gana juokingi, ir daug 
skaitymų su juokais ir (Pigučiais. Nu
meris 16 puslapiu. Reikalauk tuojau s. 
Štai adresas:

dilgeles”
1*15 E Moyamensing avė.

Pll II.A DEI.PHIA. Pa

TU TURI Skaityti 
knyg, “Kaip Padaryti Monas“, jei nori irrei- 
tai ir !<•ngvai uždirbti daug pinigų. Knygoje 
aprašyti g-Tiauži menai, kuriuos gali kiek
vienas tuojaus padaryti. Nusipirk knyg, už 
COe. Pinigus aiųsk .M. Orderiu ar markėms.

TEISINGIAUSIA IR GĖRIAI SlA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atida, nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški Gyduolių 
gatite gauti, kokios tik pasaule 
vartoja, teipgi visados randasi Lie

ta s a: ' .e kerai* K ŠlItl.A l S h \ X.
Sa\ minkąs

Edvardas Daly
- W Broadvvay kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eapresą gyduoles prsiusim

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

Visokias ligas gy
dau pasėktuingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit į aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ikZ
8 vakare. Telephune 1967 -ši Richtuont

Jchn J. Lowery & Co. 
Kampas 6-tcs 168 D. st

So. Boston, Mass
T i-hoxe. 21<'27 So. Boston. Mas

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas raudasi: 30 W. Bruadnay 
264 E st , kampas Btnen st.

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

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

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

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

J. M BRUNPZA <0 .
Bromhvay <k S. S st.. Broolykn.N Y.

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

Didelė, 1127 puslapiu knyga. Apdaryta keleriopais apda
rais. t< dėl prekės jų r.evinokios, yra pigesnės ir brangesnės. 

Galima gauti su prisiuntimu i namus už $3.00, §5.00ir§7.00

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

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

AKKELEIVIS"
*28 Broadvvay, So. BOSTON, Mass

. Kada panorėjęs, jus galite turėt
savo namuose koncertą dykai.

► x. S - a- ne koncertą kokios suklerusios
f -f * f) 'armonikos ar smuiko cypimą.

■' kone- rtą didelių benų arba
* '3SUįSąfcorchestr<>s. dainas garsiausių

■ ■7’ry dainių, juokingas ir užimančias
4/ žodžiu — viską ką tik norėtum

isgirsii. galima pritaisyti. Paklausk artymiausioj muzikališkų instru
mentų krautuvėj. o apie kalbama ją masiną ’ King" [Karalius], dažinosi 
jog ją vis: pardavinėja jio $15 00.

Męs nerime kad jns padėtumei mums pagarsinti musu geriausią 
TABAK A < IGAKETAMS ir PYPKĖMS

Męs Į.risiųsim jums visokio tabako į>o biskj: Austriško. Bosniško, Her- 
cogisko. 1 urkisko ir Rusiško. \ IS< i SYKIU už $6.00. Jus lengvai ta 
tabaką galite i>arduot savo draugams, neštai yra geriausias tabakas^ 
koki kur galima gauti. Tabakas tas yra tas pats, kuri jus teip noriai 
rūkei Euro|w»j. tabakas kurjjiis draugai neetažaiu myli užjns. Ap- 
laikęs mus tabaką. r<-komen<ln<>k ji savodraugams ir jei jis jiems patiks 
duok jiems mus vardą ir adresą ir tokiu budu padėsi mums apsigarsinti. 
I ž tai męs duosim jums \ ĮSAI DA K.AI mus "KING” fonografą. Yra 
tai vietiintėle proga zuit dovaną. Už tabaką męs rokuosim jums 96.00. 
Prisiųsk is kalno 50 -. (štampims). o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. 
Apžiūrėjęs, jei rasi gerais, užmokėsi Expreso Agentui likusius $5.50 ir 
pasiliksi juos sau. P1NI< .US sugrąžinsime kiekvienam, kurs bus neuž
ganėdintas. Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, kol męs ne
pertikrinsime, jog mųsų koniianija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl 
palaram neati.l. liot. j. ig(1 norite gaut mųsų fonografą dykai.

Adresuok:

europhan toiiacco co
Lponartl st., Dcp. 74, NEW YOBK, N. Y
• A

Kodiel Menti paslaptai?
. _ Ar esi senu, jaunu arba pusaum-

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Br >li ii ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
-eriausiu laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

Ofisas atidarą tas nuo > vai. ryto 
II valandai vakare.

Jumis Barta ši us
25* IV. ISroadnay So. Boston, Mass.

KATALOGAS
SZTUKU DYKAI.

"3^5 Bus nusiustas kožnam. kuris jo

C
 pareikalaus prisiusdamas už 20

marke. Pamokinantisir naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:

■ J. TWARDOWSKL Dept F
-»14 \VISCON. St. MIIAVAUKEE, WIS. ■

Dr. S ANDRZEJEHSKI
V ienatinis lenkiškas Dentista

HoTEL CI.I.YDE
kabeliu st.. kanapas Culumbus avė. ir 

Berkeley st . BOSTON, Mass.
795 t ambridge st.. E. Cambridge, Mass. 

ofiso valandos:
Nuo S iki 10 iš iy:o ir nuo 7 iki 9 vakare.

Nedėlu-mis nuo 9 idi 10 iš ryto ir nuo
• 4 iki 7 vakare.

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Rroadwav ir 259 D. St.,

Sotillt Boston, Mass.

Siuvanti pagal nau
jausia mada viso
kius drabužius 
Prekės kuoprieina- 
nnausios. Sunešio
tus išvalom. išpro- 
sinani ir padarom 
kaip naujus. Kas 
nori turėt gražius 
drabužius, 
ateiea pas

Inta ir Stankų
245 W. 4-Iii st. kam p. C st. So. Boston.
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želiu. Mas galeni ižgydidi jus.
Musu spocjališkumu yra gydimas pri- 

vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrinėjimas suvirs 20 tniatu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

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

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

Virants poAOmiatu amižio. katri junčia 
vyriškumą suniekinitna. mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujo užnuodyj ima, Varicocele, inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatiznia, 
Neuralgia. pylva ir kepenų ligas, Hemor- 
rhoidas (pilesl, Ulcers. pasididinima gė
lės (enlarged glands). ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

A T M T VIa j°g mas rajom sava vysieni pacjentoms ing you kalboi ir užlai- -v 1 AtM *», Kome didžiausioj slaptybėje
Mas sutaisoiu vysus vaistus dėl musu ligoniu ir siuntam j<»us ing vvsaposvietie.
Rašyk pas mus šendiena apsakydamas kas jums skaudžia ir reidalauk prisiun- 

tima musu naujausios knigas, katra siuntiem dykai kožitain katras padous sava 
adresa.

Tou knigoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp noumai m< ksla dėl sieuu ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Ktiiga ta apsaka vvysokies lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noutnusie. Rašyk pas :
DR JOSEPH LISTER CO.,

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

(Aprašik liga >
.............................. Prašau prisiuusti suvis dykai, jusu knigutie. katra moka kajp 
gyditisie noumosie.

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

«*■
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M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Sp eci a liŠ kum as.

366 Second So. Boston. Mass

ENTR.M ENTRA! ENTIiAl
Męs turime dabar parsitraukę visokio 

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

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

GERIAUSIA 

Lenkiszkai - Lietuviszka - Rusiszka 
APTIEKA 

Didzitusias sandėlis visokių vietinių ir 
užrubežinių aptiekoriškų tavorų. Viso
kias liekarstas galima čia gauti pigiau
siai negu visur kitur. Reikale čia visa
dos atrast ir daktarą.

HANOVER DRIG C0. 
257 Hanover st., BOSTON.

Paauksuotas laikrodėlis su retežėliu, visas 
mechanizmas eina aut geriausių akmenų, kiekvie

nam mus kostomeriui.
IF-l greitesnio išgarsinimo mus iš užsienio partraukto tabako, męs 

nutarėm per šitą mėnesi paskirti po gražų, auksu pavilktu, laikrodėlį 
su retežėliu kiekvienam, kuris tik nupirks pas mus už $*.00 imĮor- 
tuoto (įgabento) tabako.

Viskas ko męs nuo jus užtai norėsim, tai kad teiktumėtės mus 
rekonienduot savo pažįstamiems ir draugams ir duotumėt jiems to 
puikaus tabako paragauti, nes męs norim kiekvieną pertikrinti, jog 
mus tabakas pagal savo gerumo dau pigiau parsiduoda, negu kitur.

Jeigu jus norit gauti tą laikrodėlį su retežėliu, atsiusk mums 
tik $3.00 uždengimui iškaščių. o mes tuojau išsiusime jums rinki
nį skanaus tabako popirosams ir pipkei už $S (M) vertės ir sykiu 
gausite tą puikų laikrodėlį su retežėliu, kuris jums tarnaus visą am
žių. Bet žinomas dalykas, kad turit tatai parodyti ir išpasakoti sa
vo draugams idant ir jie matytu jog męs žinom jog pigiau parduo
dami daugiau parduosim ir todėl daugiau uždirbsim.

Dabar jums proga, kokios niekad daugiaus nepasitaikys, kad 
už teip pigią kainą išrinktinio įgabento tabako galėtumėt gauti dy
kai priedą tokį puikų laikrodėlį su auksuotu retežėliu, vien tik už 
rekomendavimą mus firmos jūsų draugams.

Mus dovana bus kiekvienas užganėdintas, bet jeigu jums dėl ko 
nors pasirodytu nepatinkama, męs jums pinigus $3.o0 sugražinsime. 
Taigi gali pabandyti drąsiai.

Dabar laikrodėlis jums dykai, naudokitės iš progos. Rašykit 
šiądien ir siųskit $3.00 adresuodami:

STANDARD TOBACCO CO.
Dept. 257, IO Union Sq., New York.

*

*
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LAIVAKORTES (šipkortes)

Parduodu ant geriausių ir 

greičiausiu laivų už pigiau 
sias prekes.

P 1 N I G U S
Išmainau visų viešpatysčių 

pagal tos dienos kursą. Teip- 

gi išsiunčiu ir gvarantuoju 

kad nepražus ir greitai gaus.

(užsitikejimus)

Jeigu kas turi 
palikęs koki nors turtą Lietuvoje ir nori jį parduot 

kam nors Lietuvoje, arba pavest savo likusiems ten 

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

DOVUSRNASCZll'S
Išdirbu kiekviename reikale.

SKOLINTOJAI
Jeigu tarite paskolinę Lie

tuvoje kam pinigų ir nenor 

su jums pasiteisti, tad. jeigu 

norite nuo jų pa j ieškot, atsi

kreipkite prie mus.

Prie kokio 

gu sužeidžia
nors darbo jei- 

darbininką ne 

I>er jo paties kaltę, bet |>er kompanijos apsileidimą 

tad kreipkitės prie mus, o męs duosime teisingą pa

tarimą (rodą),

PINIGUS priimame ant apsaugojimo ir moka

me už juos nuošimtį (procentą), kartais mokame 
didesnį už kitas bankas.


