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Metas V.

VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS
Dilina apie šnipus.

Peterburgas. — Kada 
sklydo gandas, jog revoliuci
jonierių va<las, Azevas, yra 
apmokamas valdžios šnipas. 
Durna ėmėsi tą dalyką gerai 
ištyrti. 3 Lapkričio Taurydos 
rūme buvo labai įdomi regyk
la. Galerija prisirinko pilna 
publikos, tik valdininku sė
dynės stovėjo tuščios.

Garsus advokatas Perga- 
ment, kadetų partijos atsto
vas, smarkiai kritikavo val
džią už samdymą šnipų, ku
rie daro tik gėdą visai Rusi
jai, ir užima įžymiausią val
stybėj vietą.

Azevas gaudavo nuo val
džios 14,000 dcl. ant metų al
gos, už tuos pinigus surengė 
suokalbį ant vidaus dalykų 
ministerio Plėve, ant didžiojo 
kunigaikščio Sergijaus ir ke
letą kitų.

Nors keista, kad valdžiai 
tarnaujantis šnipas rengtų 
suokalbius, liet Azevo užduo
tis buvo daug didesnė, negu 
apsaugojimas mažesnių virši
ninkų gyvasties, jo užduotis 
— tai saugoti caro ir Stolipi- 
no ypatas. Apie viršininkus 
Azevas nepaisydavo ir pats 
dalyvavo keliose užniušėjistė- 
se: to<lėl ir buvo revoliucijo
nierių labai ištikimas. Bet 
kiek tik buvo suokalbiu ren-* 
giamų ant caro, Azevas kiek
vieną išdavė.

Durnos įsimaišymas į tą da
lyką gal visai išaiškins val
džios slaptas šuuybes. Dabar 
išrinkta tam tikra komisija, 
kuri už lū dienų ketina , vis
ką nuosekliai ištirti ir viešai 
apskelbti. Pakol kas visiems 
laikraščiams uždrausta apie 
tai rašyti.

Peterburge eina gandas 
buk Stolipinas, ministeriii 
pirmininkas, ypatiškai susi
nešdavo su Azevu ir kasdie
na gaudavo nu jo visokias ži
nias.

Kiti viršininkai apie tai 
turbūt nieko ir nežinojo. Ka
da revoliucijonieriai susekė 
ir apskelbė, kad Azevas yra 
caro ageutu ir, nežiūrint kad 
dalyvavo užmušime Plėvė ir 
vieno gubernatoriaus, yra pa
vojingu partijai žmogum, vi
sa valdžia nusistebėjo.kadan
gi joks Azevas jai, kaipo 
slaptas agentas, nėra žinomas: 
bet tuoj išėjo eikštėn. kad po
licijos direktorius Lopuchi- 
nas turėjo artimus susineši- 
mus su Azevu ir jis mokėjo 
jam algą, už ką ir tapo suim
tas.

pa

kė, kad paeina iš Washingto- 
no ir vadinasi Richard T.Ste-

; vens.
Tuojau duota žinia apie tai 

Amerikos konsulini Maskvo

je-
Konsulini Scevensas prisi

pažino, kad gimęs Galicijoj, 
liet ilgą laiką gyvenęs Ame
rikoj ir tėvas jo išėmęs jam 
\Vashingtone Suvienytų \ ai-Į 
stijų pasportą. Konsulis tuoj 
telegrafavo į \Vashingtona. 
Pasirodė, jog tikrai ant šito
kio vardo išduotas VVashing- 
tone pasportas 14 Rugpjūčio 
pereitų metų, bet negalėta su
rast nė jo tėvo, nė kitų pėd
sakų. kas paliudytų jo būvi 
mą VVashintone ir kad tai ta 
pati ypata. Prie to da Ste 
vens pasisakė, kad Washing- 
tonegyvenęs j>o No.82 Broom 
st., bet tam mieste visai nėra 
tokios gatvės.

ŽINIOS SS VISUR.

Suimtas amerikonas.
Maskva.

šiomis dienomis suėmė Mas
kvoj Richard’ą T. Stevens’ą, 
Suvienytu Valstijų u k esą. ku
rį kaltina už prigulėjimą prie 
revoliucijonierių partijos.

Policija jau ilgą laiką se
kiojo paskui jo; ji suėmus at
rasta netikras rusiškas pas- 
portas ant vardo V. Kišer- 
niaucko. Žandarams jis pasa-

Caro bernai

. . Į sueigos yra, jeigu ne viešo
mis turgavietėmis?

„Moteriškė niekados už vy
ro netekės iš meilės, pakol 
nebus ekonomiškai neprigul- 
minga.

,, M oterystės ryšis 
šių dienų inetodos yra 
žaismė: tai baisiausia 
dija.

„Kiek apsivedusių 
gų žmonių jus žinot?

„Apie keletą porų 
šimties tūkstančių.

„Ten yra teip ir
jo pati gyvena su juo- bet ga
tava eiti dirbt ir gyvekti ant 
savo rank.is. Vyras pavydi 
savo pačiai valgyt”.

Teip Sinclair charakteri
zuoja savo pažiūras kaslink 
ženybiuio gyveninio ir tvirti
na. kad tik tuomet žmonės 
galės būt laimingi, kada ne
bus priverstino gyvenimo.

kiečiai nemaloniai atsineša 
iprie japoniečių, tai reikia 
juos pagirt, kaipo gerus pat- j 

rijotus. Japonija negali už 
tai pykti aut Amerikos, nes! 
Japonijos ateitis remiasi ne Į 
ant išeivystės Į Suvinytas Vai-' 
stijas, liet Azijoj. Todėl męs 
turim būt dėkingi, sako Ko- 

Pereitoj pėtuyčioj laike se- ,nura> Suvienytos \ alsti- 
sijos parlamente kilo labai ji08 *r Kana(ja apsunkina ja- 

čekai kar- poniečiams išeivystę.
vokie- Parlamento naris, gr. Hat- 

tori, smarkiai užsipuolė ant 
Į ministerio už toki nusižemi- 

nimą prieš kitas tautas ir jo 
kalbą pavadino įžeidimu Ja
ponijos vardo. Nurodė, kad 
Rooseveltas, apsunkindamas 
japoniečiams įvažiavimą į 
Suvienytas Valstijas, sulaužė 
sutarti ir japonija negali ant 
to tylėti.

__________ ____________________

IS LIETUVOS
Parlamente mušasi.
Viena. Austrija. — Tarp 

ne-

I .. . II stančių ir 862 kibirais dau- 
. . . 1 

giau, ir išrinkta buvo 2 mili
jonais 783 tūkstančiais 334 
rubliais daugiau, negu per
nai.

< Liepojos.— Pasodinti Ii- vokiečių ir čekų tautiška 
ko į kalėjimą trims sąvaitėms apykanta iki to laipsnio pri
risi tie, kurie nenuėmę kepu- ėjo, kad net parlamente pra- 
rės, kuomet giedamas buvo dėjo muštis.
Rusijos himnas.

• Černigovo gubernijoje, 
mieste Niežiue uždengtas ta-i 
po vienintelis knygynas. Už-l 

'dengimo priežastimi buvę tas, 
kad pusė skaitytojų buvę žy-j 
d ai.

1 ivamenec-x-o<ioims. — Į prasidėjo peštynės, kuriose, 
Miestsargis užmušė naktį du , keliolika žmonių likosi apkul-

Kamenec-Podolius.

karšti ginčai:
štai užpuldinėjo ant

į čių, pastariejie pagriebę vie
ną karštesni čeką, gerokai 
atidaužė šonus. Tuomet visi

, čekai puolėsi ant vokiečiu irA v

prasidėjo peštynės, kuriose

J/1111 ta ir keletas sužeista.
\aik>- Ministerių pirmininkas, 

matydamas kad apie tvarką 
dieną negali būt nė kalbos, uždarė!

sesiją ir atstovus paleido na- j

pagal 
biauri 
t rage-

laimiu

iš de

t e ip;

Azevas pasislėpė.
Peterburgas. — Eugenijus! 

Azevas dabar pasislėpė ir kar
štai jieškomas kaip valdžios,' 
teip ir revoliucijonierių. ku
rie norėtų su juoni atsilygin
ti už jo darbus ir užsitarnavi-

imą. Tarnavo jis lygiai vie
nai pusei, kaip ir kitai, — 
buvo veikiamojo komiteto 
pirmininku, ėmė nuo parti
jos pinigus ir užmušinėjo 
viršininkus, tuom tarpu ėmė 
nuo valdžios algą ir išdavinė
jo revoliucijonierius, — žo
džiu buvo „geras’* ir vieniems 
ir kitiems.

Pats vagis, o kaltino kitus.
Peterburgas. — Generolas- 

majoras Aleksiejevas kalti
namas dabar už pavogimą nuo 
valdžios 20,000 rublių. Vagy
stė padaryta laike japonų ka
rės, kada Aleksiejevas darė 
užsakymus Hotchkiss firmoj 
dėl rusų artilerijos į Tolimus 
Rytus.

Aleksiejevas neseniai ap
skelbė laikraščiuose didelę 
vagystę jūrių žinyboj. Tuo
met jūrių žinybos viršininkai 

! - vagys parodė, kad ir Alek- 
! siejevas turi pavogęs 20,000 
rubliu.

i
I vieną menesi nužudyta 

420 žmonių.
Rusų Sočiai - Demokratų 

partija praneša, kad per vie
ną Sausio mėnesį caro valdžia^ 

nužudė 420 žmonių už poli
tišką prasižengimą. Pereitų 
metų Sausio mėnesyj nužu
dyta 116 politiškų. Prie pa
didinimo tų kruvinų skaitli
niu daugiausia prisidėjo 1905 
metų geležkeliečių streikas, 
už kurį šįmet daug darbštes
nių darbininkų pakarta.

• Nuo Sausio 1 dienos iki 
Gruodžio 1-jai dienai praėju
sių 1908 metų visoje Rusijoj 
jiarduota buvo išviso 77 mili
jonai, 655 tūkstančiai 191 ki
biras degtinės, už kurią gau
ta 635 milijonai 374 tūkstan
čiai ir 539 rubliai. Nors ir 
daug degtinės išgerta, visti k 
matosi, kad žmonės pradeda 

'susilaikyti nuo gėrimo, ka
dangi per tą patį laiką 1907 

i metais išgerta buvo 970 tuk-

gimnazijos mokiniu, 
mat pasirodė, kad tai 
čioja plėšikai.

• Baku. — Sausio 3 
į rūbų krautuvę atėjo nežino
mas žmogus ir metė bombą, mo. 
kuri čia pat sprogo. Krautu-! Ant valandėlės triukšmas 
vė liko visai sugriauta, vie- aptilo, bet kaip tik ministe-. 
nas žmogus užmuštas, tris li-j riai apleido svetainę, vėl kilo, 
ko sunkiai sužeisti ir 7 leng- riaušės. Čekai pradėjo gie

dot revoliucijonines giesmes. 
Per pusę valandos parlamen
te buvo didelis sumišimas.

vai.

• Suomija. — Kalėdų ant
rą dieną pagal senojo kalen
doriaus visoje Suomijoj buvo 
jaučiamas žemės drebėjimas. 
Viskas tečiaus apsiėjo be ne
laimių.

* Kievas. '■— Paleistas liko 
iš kalėjimo antrosios Dūmos 
atstovas valstietis Krasiliuk, 
kuris prasėdėjo kalėjime me
tus už tai. kad, važiuodamas 
į Durną, kalbėjosi su valstie
čiais ir pasakė jiems savo nu
rodymus, ko jię turi reika
lauti nuo Durnos.

Tambovas. - Atsibuvo 
,,tikrųjų rusų” suvažiavimas, 
į kurį buvo pakviesti ir val
stiečiai iš 12 apskričių. .At
vykusieji į tą susivažiavimą 
valstiečiai savo prakalbose 
parodė, kad jie visai nesu
pranta. prie ko „tikrųjų rusų 
sąjunga” žengia. Kai-kurie 
mano, kad jie prisirašydami 
prie tos sąjungos turės vesti 
aršią kovą su vyriausybės ša
lininkais. Žinoma juodašim
čiai nepasidžiaugs tokiais sa
vo nariais, kada tie pradės 
susiprasti.

* Peterburgas. — Dirbtu
vių inspektoriai sutraukė vi
sas žinias apie streikus 1908 
metais. Su lyg tų žinių pra
ėjusiais metais visoj Rusijoj! 
padaryta buvo išviso 423 strei
kai, kuriuose dalyvavo 89 
tūkstančiai 89 darbininkai.! 
Tame skaičiuje 262 streikų 
buvo padaryta Gegužės 1 die
ną, ir juose dalyvavo 47 tūk
stančiai darbininkų. Nors 
tai yra ir nepilnos skaitlinės, 
kadangi dirbtuvių inspekto
riai skaito tik kimesnius strei
kus, vis dėlto matvt, kad dar- 
Liniukų dvasia 
ir ekonomiškai 
Priežastimi to,
dabartinė reakcija.

• Lodžius.—Užsibaigė strei-| 
kas dirbtuvėje bendrovės Lni! 
Grejer, kuris tęsėsi 6 są vai tęs. ' 
3 tūkstančiai darbininkų grį-! 

žo algai prie darbo ir sutiko 
dirbi i tomis išlpgomįs, kokias

i buvo pastačiusi dirbtuvės val
dyba.

Upių išsiliejimas.
Berlynas. — Iš visų Vokie

tijos kraštų ateina žinios apie 
baisų išsiliejimą upių, kuria
me pražuvo daug žmonių, o 
nuostoliai materijališki tie-' 
siog nesuskaitomi.

Susinešimai visur pertrauk
ti, nes vanduo išgriovė be
veik visus tiltus. Saksonijoj 
visi miestai nakčiai užėjus pa
skęsta į tamsą, nes patvinys 
pagadino elektro įtaisas. 
Apielinkėj Bonu vanduo nu
nešė didelį buri avių; visam 
pareinyj ir apielinkėj Solin- 
gen, kur randasi didelės plie
no dirbtuvės, pertraukti dar
bai.

Azevas Šveicarijoj.
Paryžius.— Iš Zuricli’oatė- 

., kad revoliucijo- 
išgama. E. Azevas, 
randasi Šveicarijoj, 
rusai revoliucijonie- 

nėra 
Ant

jo čia žinia 
nierių 
dabar 
Keturi 
riai seka jį pėdomis ir 
abejonės, kad suseks, 
kongreso, kuris kelios sąyai- 
tės atgal atsibuvo Paryžiuje, 
Azevas liko pasmerktas 
mirties.

Dabar išsiaiškino, kad 
lyg partijos prisakymu, 
rengė du syk suokalbi ant ca
ro gyvasties, bet nė vienas iš 
jų nenusisekė, — visi dalyva- 
vusiejie buvo suimti; vien 
tik Azevas išlikdavo nesuim
tas. Aut galo jis kalbėjo par
tijai, kad išrado naują būdą 
carą nudėti, būtent su pagėl- 
ba orlaivio. Bet ištikro, 
tik buvo muilinimas akių 
voliucijonieriams.

ant

su-
jis

tai
re-

IŠ AMERIKOS. Kruvinas atsitikimas.
St. Louis, Mo. — Preziden

tas kompanijos ,,Feed Mills’’, 
Clarence H. Jonės, atsisakė 
priimti buvusį savo sekreto
rių, Hermaną II. Kretchinerą. 
Tuomet Kretchmeras išsiėmė 
revolverį ir trimi šūviais pa
dėjo Jonės’ą ant vietos.

ir politiškai 
nupuolusi, 

žinoma, yra
Japonijos politika.

Tokio. — Užsienio ministe- 
ris, Komura. kalbėdamas par
lamente apie Japonijos užsie
nio politiką, pasakė, kad „Ja
ponijos užduot'i a turi Imt — 
palaikymas visasvietinės są- 
taikos ir išsivystymas šalies 
turto”. Kalbėdamas apie šau
ti kius su Amerika, pasakė, 
kad jeigu Californijoj ameri-

Moterystes rišys —tai ver
gystė.

„Moterystės ryšys, tai įsta- 
įstatymais paremta vergystė”. 
Tie žodžiai išėjo iš lupų gar
saus autoriaus ir mislinčiaus 
Upton’o Sinclair’o, apie kurį 
jau pereitam num. „Kel.” 
buvo trumpai paminėta. Žo
džiai tie praskambėjo po visą 
Amerika ir labai užinteresa- 
vo visuomenę. Sinclair yra 
apsivedęs, gyvena su pačia ir 
teip viens prie kito prisirišę, 
kad nepersiskirtų už visos pa
saulio turtus, vienok labai 
apgailestauja, kad apsivedė.

Štai Sinclair’o žodžiai:

„Kada aš su savo žmona 
viens į kitą įsimylėjome, męs 
labai sąžiniškai absvarstėm 
apsivedimo dalykus. Męs 
abudu nenorėjom būti sujung
tais nė bažnytinėmis, nė lega- 
liškom is ceremonijom is. 
j ieškojom teisingo budo, 
ris galėtu būu pavyzdžiu 
sam pasauliui.

„Bet męs žinojom, kad 
tėvai išeitų iš ptoto, j^ig1’! išbaręs, 
męs padarytnmem, kaip mus! 
sąžinės sakė teisingiau. Tai- ’ I’asikėsillillias.
gi suraminimui jų jausmų. Springfield, III. — 
męs keliais žodžiais išsitarėm tam ketverge laike balsavimol 

; apie save — bet turėjom už-' 
ganėdinti senius.

„Dabar aš labai norėčiau 
gyventi laisvai.be jokios prie- 

I vartos ir kvailo papročio apei- 
I g«-

„Pasaulis būt buvęs toli to-
1 . c
liau ant pirmžengystės kelio.

„Męs tuomet buvom jauni 
ir paikus, ir dabar tik paži- 
nom pasaulį, pamatėm daug 
žmonių, kurie gailisi 
dę. Pasiguodžiam 
Įiatįs.

„Moterystes rišys 
ne kas daugiau, kaip 
tė, paremta įstatymais; 
mandagiausis žodis jo (rišio) 
pa vadinimui.

„Apskritai imant, moteriš
kė ištekėdama yra perkama 

jteip pat, kaip koks perkamas 
arklys arba šuo.

„Jos maistas ir parėdai pri
klauso nuo vyro, o ji eina už 
vyro tikėdamos gauti geres
ni gyvenimą.

„Kuomi tie visi baliai ir

Vilnius. Jau buvo minėta, 
kad gruodžio 27 d. susitvėrė 
..Šiaurvakarinio krašto” sod
žiaus atstovų suvažiavimas. 
Suvažiavimą sušaukė „tikrų
jų rusų * „Krestijanino’’ drau
gija. Žinoma, koki žmonės-to 
ki ir darbai. Taigi antrame 
posėdyje tas suvažiavimas nu
tarė: ,,platinti tarp vietinių 
sodiečių apšvietimą” ir tam 
tikslui leisti rusų kalba laik
raštį. Tą laikraštį nutarė pa
vesti visiškai valdžios globai, 
nes ji, anot jų,geriausia mo
kėsianti laikyti laikraštį toje 
vagoje, kuris daugiusia žmo
nėms naudos atneštų. Sazono- 
vičius (Dūmos ats.) patarė, 
kad sodiečiams neduotų nei 
laikraščių, nei knygų skaity 

11 i, išskiriant ,,bibliją’’. Beto 
dar nutarė kuolabiausia rū- 
pinties, kad į valsčiaus val
dybas pakliūtų vien tik ru
sai.

Kaunas. Sausio 3, 4 ir 5 
buvo „socijalinės paskaitos”. 
Lekcijas skaitę šie kunigai: 
J. Matulevičius, Jon. Macule
vičius, P. Bučys, «Staugaitis 
(Lekėčių kleb.) ir A Kaupas

I (Amerikos kunigas). Buvo 
pasižadėję skaityti ir keletas 
svietiškųjų inteligentų (Bu- 

! lota, Vitkauskas, Vokietaitis, 
Smetona ir kiti), bet visi „dė
lei laiko trukumo’’ atsisakė. 

| Susirinkusieji tuoj nusiuntė 

Popiežiui pasveikinimo teleg
ramą ir išreiškė ,,sūniškojo 
atsidavimo jausmus”.

Krosna. (Kalv. ap.,Suv. g.) 
Gruodžio 19 d. atsidangino 
čia iš Mariamį>oiės žandarų 
viršininkas ir tirinėjo visus 
„Šviesos” narius. Klausinėjo 
kas pažįsta Grinius, kur, kas 

gat- ------- knygas, kas užminė

Gubernatorius po teisinu.
Muskogee, Okla. — Okla- 

homos valstijos gubernato
rius, Charles N. Hashell, ta
po apskųstas už vagystę. 
Apart to jam užmeta 47 per- 
sižengimus prieš Suvienytų 
Valstijų tiesas.

Hashell yra garsus demok
ratas ir laike rinkimų prezi
dento varė karštą agitaciją 
už Bryaną.

Moteriškė sumušė kunigą.
Oklahoma City, Okl.— Pe-i _ ! 

reitoj petnyčioj tūla L. J.
Charlsto™ sutikus ant gat- Ras uznHn-
vės kunigą I. P. Padeną *eip|tkimI vietiui „šviesos skyrių, 
sumušė, kad tas be rado par- įrar gin|,-.jo' kun slaTSnio 
puolė ant žemes. Prieiastis-|(vietinio kIebono) 

j buk kunigas per pamokslą §viesą„. guro atsakyta,
J<^|nžka ten pouę Charlstown į kad Griaius įjno dak

I tarą ir ,.Šviesos” valdybos na
trius, kad visas knygas pirko 

Perei-!^39 karabelninkus (škaplier- 
ninkus). Žandarai tokiu atsa
kymu nepasikakino ir. priro- 
(linėdami kun. SI. pamokslo 

: žodžius, reikalavo „platesnių’’ 
žinių: priešingai gi grąsino 
kalėjimu, ištrėmimu ir t. t.

Vienas labai įdomu: nors 
nei viršininkas, nei žandarai 
nei ant vieno kun. SI. pamo- 

i kslo nebuvo, liet pasirodo, 
kad jie juos labai gerai žino. 
Iš kur jie juos gali žinoti?...

Aliapolyįe [Dusetų vai., 
Ežerenų pa v-]. Pas Juozą 
Stauskį Gruodžio 20 d. 1909 

jin. buvo krata. Atvažiavo 
1 s (stražnikų) sargybinių su 

i antstoliu, viską iškrėtė, bet 
’ nieko nelegališko nerado, tik 
konfiskavo japonišką šaudy
klę, kurią po karo buvo par
sigabenęs Anapolio savinin
ko giminaitis.

Jūžintai (Ežer. ap.) Gruo
džio 18 d. buvo valsčiaus rin
kiku sueiga. Dalyvavo ir že
miečių viršininkas. Buvo vir
šaičio rinkimas, ir žinoma ne
apsėjo be magaryčių.

Iš „Liet. U k.”

Męs 
ku-
vi-

apsive- 
ir męs

šiądien 
vergys- 

tai

i

į atstovų rūmą norėjo įsiver- 
šti tūla mergina, vardu Mil- 
let, l>et stovinti prie durų po
licija pažino jos blogą mierį 
ir suėmė. Miller prisipažino, 
kad ją pasamdė tūlas demo
kratas, kad jį užmuštų vado
vą priešingos jam partijos, 
Neil Browne'ą. Vardo to de
mokrato ji nesako. Apart 
jos suimta da keli vyrai.

Kruvinas mušis.
New York. — Vienas dar

bininkas užmuštas, 3 sunkiai 
'sužeisti. Tai pasekmės riau- 
. šės, kurios kilo Jokūbo Green- 
fieldo rubsiuvių dirbtuvėj.

Apie 50 darbininkų po va
dovyste unijos atstovų. įsiver
žė pereito j sąvaitėj dirbtu- 
vėn ir pradėjo iš jos varyt 
darbininkus, kurie, nežiūrint 
kad apskelbtas streikas, susi
rinko dirbti.

Fabrikus valdyba tuojau 
pasišaukė policiją, kuri bema
tant ir įvykdė „tvarka”.

r
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NOKIU DIRBT!----

aš

I

su
Apskri

KODĖL ŽEME DREBA?Pasikalbėjimas 
Maikio su l evu.

Ar žinai, teve, kad labai 
kas savo protu gyvena.

— Ar žinai ką, Maike? 
nesutinku su tavo nuomone, 
kaip tu man pereitą sykį kal
bėjai, kad korespondencijos 
pagadina laikraščius.

— Man vistiek, tėve, ar tu 
sutinki ar ne, bet tas teip 
yra.

— Aš nežinau, kodėl tau 
teip matosi? Man tas visai ki
taip išrodo: jeigu laikraštis 
niekam neduoda pipirų, tai 
aš nieko akyvo jame nema
tau.

— (> aš korespondencijose 
nieko akyvo nematau. Per
skaityk visus laikraščius, o 
iš koresĮ»ondencijų nieko 
naudingo nedasižinosi: jos 
visos vienodai skamba: „Oras 
gražus; darbai eina: darbai 
neina: lietuviai girtuokliau
ja: lietuviai Į>ešasi:buvo pra
kalbos. kalbėjo tas ir tas, de- 
klemavo tus ir tas”, ir teip 
toliau.

— Na tai pasakyk man, 
apie ką tie laikraščiai turi 
rašyt? po šimtais....

— Apie viską, iš ko tik 
skaitytojai galėtų pasimokin
ti arba dvasišką pelną turėti.

— Kas man iš tavo to dva
siško peino? Aš į tokius bur
tus netikiu.

— Tas nėra burtai, tėve. 
Dvasiškas pelnas reiškia išla
vinimą žmogaus proto, išto
bulinimą jausmų ir suprati
mo: žodžiu — apšvietimą.

— E-e, laikraščiai žmonių 
neapšvies.

— Klysti, tėve. Per laik
raščius apšvietimas tik ir pa
kyla.

— Tu pats klysti! Juk ne 
laikraščiai pagimdė apšvieti
mą, bet apšvietimas laikraš
čius. Pakol nebuvo mokslo, 
nebuvo ir laikraščių.

— Žinomas dalykas, kad 
pakol nėr ko sėti, tai dirva 
nereikalinga. Kada mus pra- 
tėviai gyveno giriose plau
kais apžėlę ir nežinojo kas 
tai yra mokslas, tuomet jiems 
nereikėjo nė knygų, nė laik
raščių. Bet kada išmoko pro
tauti, savo mislis pradėjo iš
reikšti įvairiais ženkleliais 
ant tam tikrai padarytų len
tučių; vėliau išrado popierą 
ir pradėjo rašyti knygas, o 
šiądien jau ir knygomis žmo
nės neužiganėdina — reika
lauja laikraščių, kuriuose 
kaip veidrodyje atsispindi vi
sas gyvenimas.

— Bet ar daug tas pake
lia apšvietimą?

Tu tik klausyk, tėve, ir 
nepertrauk man mislies.

— Na, tai kalbėk, vaike, 
kalbėk.

— Laikraštija ir yra ta 
dirva, ant kurios auga ir plė
tojasi apšvietimas. Žmogaus 
mislis išreikšta žodžiais ne
daug verta: žodžių aut virvu
tės, kaip barankų, nesuversi 
ii- į maišą nesudėsi; bet mis
lis išdėta ant popieros pasi
lieka ant visados, ir kiekvie
nas ją gali matyt. Ir tame 
laikraščio visa užduotis, kad 
išreiškiamos mislys būtų pro
tingos ir ne tuščios, kad už
manymai ir pamokinimai bū
tų naudingi.

— Tokiu budu visuomenėj 
mietu gyventi tik redaktorių 
mislimis? N iekados ant svieto 
nesutiksiu su tuo! Aš turiu 

protą ir pats galiu misly-.

retai
Bet apie tai aš tau kitą syki 
papasakosiu.

* *

T

Pastaruoju laiku, kada iš 
visur žinios ateina vis apie 
naujus ir naujus žemės dre
bėjimus, kiekvieno protau
jančio žmogaus vaidin- 
tuvėj kįla klausimas, kodėl 
dabar teip pradėjo žemė dre
bėti? Kodėl teip užsirūstino 
gamta?

Tas klausimas iš karto ne
buvo aiškus ne patiems geo
logams. Seniai užgesę vulka
nai šiądien pradėjo nerimau
ti ir gręsia išsiveržimu.

Tas apsireiškimas žemės gy
ventojams nieko gero nepra
našauja.

Žinomas ir ištirtas faktas, 
kad žemės drebėjimas daug 
priklauso nuo mėnulio, bet 
uuo saulės da daugiau. Ant 
saulės dažnai įvyksta permai
nos atmosferos: tos permai
nos vadinasi p r o t u be r a n- 
vijomis. Jeigu tos protu- 
berancijos esti didesnės, tai ir 
žemės drebėjimai esti smar
kesni ir tankiau atsitinka. 
Siuom kartu, kaip tvirtina 
astronomai, protuberanci ja 
eina vis didyn ir teip didin
sis net iki 1Ū12 metų

Nemalonus apsireiškimas! 
Kas tuomet atsitiks su musu 
žeme?
Kadangi didžiuma mus skai

tytojų nepasižįsta su geologi
ja, tai pirma, negu atsakysim 
ant to klausimo, ištarsime ke
lis žodžius apie susitvėrimą 
žemės.

Jeigu pakelsime augštyn 
akis giedrioj naktyj, pamaty
sime erdvėj milijonus mirgan
čių žvaigždžių. Jos išrodo ma
žutės. bet ištikro jos yra di
desnės už mus žemę. Vienos 
iš jų jaunesnes, kitos senes
nės; 
čios
atšalę ir žiba tik 
šviesoj, 
žvaigžė;

medėga veržiasi iš vienos vie
tos j kitą, iki pasiekia vulka
ną.

Kaip francuzų mokytas 
Moreaux tvirtina, saulės pio- 
tuberancija didinsis iki VJ12 
metų; tokiu budu reikia ti
kėtis daug didesnių žemes 
drebėjimų, negu dabar, o už 
trijų metų visi miestai galės 
^virsti į griuvėsius.

galima spręsti apie maisto 
vertę vien tik pagal tą, ant 
kiek yra tos ar kitos rūšies 
medegos, bet ir pagal tą, ant 
kiek ta medega gali būt 
viryta, sunaudota.
tai galima pasakyti, jog pro- 
teidai gyvulių kūno yra pil- 
uiaus sunaudojami negu aug
menų.

D ras b. Matulaitis.

MAISTAS IR JO UŽDUO
TIS.

Suaugusiam žmogui, kuris 
sveria lygiai, maistas suteikia 
tas daleles, kurios susidėvėja 
mųsų kūne. Jos naikinusi 
netik kada męs dirbam, bet 
ir laike miego. Maistas at
pildo tas sudėvėtas dalis ir da 
suteikia energiją, kuri apsi
reiškia kūno šilumoj ir darbe. 
Augančiam apart to viso mai
stas eina ant subildavojimo 
naujo kūno audinio. Maistas, 
kurį męs valgom, yra beveik 
visas netoks, kaip mus kūnas. 
Užtai jis turi būt perdirbtas 
viduriuose, kad jis galėtų 
persisuukt į kraują ir tokioj 
formoj, kokioj galėtų būti su
naudotas kūno dalių. Visas 
maisto atmainas pagal jų bū
dą ir veikmę skiria į penkias 
kliasas: druska, vanduo, pro- 
teidai, carbohydratai ir tau
kai. Norint druską ir vande
nį nieks nelaiko už maistą, 
tačiaus mųsų kūno dalis su
sideda iš jų. daug išsimeta iš 
kūno ir žmogus kaip be vie
no, teip ir be kito negali gy
vent Įvairios druskos ir van
duo gali būti maiste, tuomet, 
žinoma, nėra reikalo vartoti 
juos skyrium.

Proteidai. Paveizdon ga
lima imti kiaušinio baltimas 
arba mėsos raumuo. Protei
dai raudasi gyvulių protopla- 
smoj ir augmenyj. Jų svar
ba yra tame, kad jie eina adt 
atpildymo sunešiotų proteidų 
kūno protopliasmos. Protei
dai Užtūri savyje nitrogeną. 
tuomtarpu krakmolas ir tau
kai neturi nitrogeno. užtai 
neina aut atpildymo sunešio
tų dalių. Iš to išeina, kad 
vienais karbohydratais ir tau
kais žmogus negalėtų gyvent. 
Kiek jis jų nesunaudotų, jis 
vis badu numirtų. Tokiu bu
du visi skyriai maisto yra rei
kalingi, bet proteidai, druska 
ir vanduo yra trys elementai, 
be kurių vartojimo nėra gali
ma užlaikyti žmogaus gyvas
tį.

Albuminoidai — paveizdon 
gelatinas yra panašus į pro- 
teidus, užtūri nitrogeną, bet 
negal būt sunaudojami su
tvėrimui protopliasmos.

Karbokydratai — kaipo 
krakmolas ir cukrus neturi 
savyje nitrogeno ir neina aut 
atbudavojimo sunešiotų da
lių. Jų svarba tame, kad jie 
sudega kūne ir suteikia ener
giją paveiksle darbo ir kait
ros. Iš jų susideda didžiausia 
dalis mųsų maisto.

Taukai — prie jų reikia 
priskaiti aliejus. Jie neužtu- 
ri nitrogeno. Jų užduotis to
kia pat, kaip ir karbohydra- 
tų — suteikti pajiegą. Jie 
duoda daugiau pajiegos suly
ginant su karbohydratai, bet 
už tai anie yra pigesni, 
pilniaus persidirba ir leng- 
viaus kūno sunaudojami.

Mėsa vidutiniškai užtari 
savyje vandens 76 procentus, 
proteido 20, taukų pusantro. 
Kiaušinis — vandens 74, pro
teido — 12, taukų — 12, kar- 
bohydratų — 4. Bulvės — 
vandens 75, 
karboliydratų — 20.

Mėsa, kiaušiniai u*tari sa
vyje daug proteido, mažai 
karbohydratų. Augmens pa
prastai turi daug karbohyd
ratų, mažai proteido. Žirniai, 

susimažino ir žemė urnai pra- pupos turi daug proteido,dau- 
dėjo trauktis mažyn, skysta j giau kaip mėsa. Žinoma, ne-

I

plonesnė- 
pradėjo 

Iš to pa-

vienos da karščius ir pa
šviečia. kitos gi seniai 

svetimoj 
Teip pat kaip tos
teip ir mųsų že

mė susitvėrė iš miglotinių. 
Besikuopiant miglotinėms į 
vieną centrą įvyko judėjimas, 
nuo kurio miglotinės ikaito 
ir pavirto į ugninį gazą. Be
sisukant per milijonus metų 
begalo šaltoj erdvėj mųsų že
me, kaip ir kitos planetos, 
traukėsi vis mažyn. Sumažė- 
sus pradėjo paviršius jų atau
šti ir užsidėjo pluta, kuri 
laikui bėgant ėjo vis storyn 
ir da daugiau traukėsi. Vi
duryj ugnine masa, neturė
dama kur pasidėti nuo verži
mo, pramušė 
se vietose plutą ir 
veržtis ant viršaus.
sidarė vulkanai. Daug jų už- 
gęso, o nekurie j asiliko ir iki 
šiai dienai atvirais. Į>er ku
riuos atsidvėsia žemės vidu
riai. Susikuopę po žeme ga
rai visuomet veržiasi prie vul
kanų ir per jų gerkles, kaip 
per kaminus, išeina laukan. 
Tas garų judėjimas esti teip 
stiprus, kad sujudina žemės 
plutą.

Dabar žinome nuo ko paei
na žemės drebėjimas; pasili
ko tik klausimas, ką čia saulė 
turi bendro su žemės drebėji
mu, jeigu jisai paeina nuo 
judėjimo garų arba išsiverži
mo vulkano?

Prie išrišimo šito klausimo 
pasinaudosime, kaipo argu
mentu. dabartiniu žemės dre
bėjimu.

Kodėl dabar žemė teip 
smarkiai pradėjo drebėti? ko
dėl jau nuo seniai to nebuvo? 
Ar toliau bus da didesni dre
bėjimai?

Priežastis, kuri pagimdė 
dabartinį drebėjimą, rodo, 
kad bus. O ta priežastis nuo 
saulės ir paeina.

Kaip aukščiau minėjau, as
tronomai persitikrino, kad 
ant saulės dabar įvyko protu- 
berancija. Prie tokių aplin
kybių elektriška saulės sriovė

— 4.
proteido — 2,

1----------------- ;------------------------ '--------------------- .ten girdėjosi malonus balsas praneštu p. Sirvydui, ir sy- 
piano ir linksmas šukavimas : ---- 'q_' “ ""
išsigėrusių. Tie balsai buvo 
labai maišyti: girdėjosi link
smas merginos l>alsas, o po jo 

jgirdėtis storu basu juokas. į 
Tai buvo kapitalistų puota. 
Jie puotavo Į>er visą naktį.

Neronas, išteriojęs Rymą, 
linksminosi ir griežė aut ar
fos, matydamas išdegintą mie
stą ir daugybę žmonių be pa
stogės ir duonos.

Pabartame name griežia 
ir linksminasi, kuomet dar
bininkai miršta iš bado aut 
purvino šaligatvio......

Neužilgo atėjo du Į»olicmo- 
nai-„dėdės” ir pradėjo dary
ti tvarką: nuvarė visus dar
bininkus nuo šaligatvio, idaut 
būtų daugiau vietos praeiti 
storiems turčiams.

Darbiniukai vietoj darbo 
gauna buožėmis per galvą, 
bet tas nebeilgai trauksis, to
lumoje girdėtis perkūnas, per- i 
kūnas žmonių keršto.v

Audra artinasi....
Toji audra išgriaus kapita

lišką snrėdimą, o jo vietą 
užims bendra darbinė valsti
ja, kur nebus kapitalistų, 
nebus nė algų, nė vergijos. 

K J. Virsnis.

Noriu dirbt.... bet raukos 
surištos.... Noriu dirbt.... 
bet aut kiekvieno žingsnio 
kliūtis.... Galvoj ūžia.... 
Mintis paiuiojasi.... Viskas 
ne taip... . Tikrasmišiuis...

Jau, jau rodosi.... ir vėl 
viskas išnyksta .... sunku... 
širdį spaudžia ...

Ne, taip toliau negali būt! 
... taip.... tai geriau negy
vent!. . geriau. . . Imi plunk
sną.... miutis kur tai toli, 
toli....... ir sugaudyti negali.
.. Ranka neklauso Min
tys išblaškytos . . . visas su
varžytas. . .. sunku!...

Bet reikia, reikia dirbti... 
Reikia peržengti visas kliūtis 
ir žengti pirmyn. .. pirmyn!

Varžyk it priešai! spauskit, 
smaugkit. draskykit.... Nie
ko nepadarysit. . .. prieš ma
nim ateitis... prieš manim...

Nors vėjai ūžia, nors aud
ra kįla, nors visi nevidonai 
susispiečia .... vis pirmyn...

Bet yra .. ko nepergalė
si.... Bet yra.... be ko dar
bo jau nebėr.... Bet yra, ka
da plunksna neklauso... .

Tai tuščias pilvas....
Bet..., tegu sau.......
Dirbk, kol spėkos leidžia, 

dirbk, kol plunksna rankoj 
laikosi....

O paskui mirk... ir..........
.... ir pasakys — jis dirbo 
ir.......... mirė.

Pagailės ir užmirš.... 
10. XII. Z.

PRIE „GEITO”.

f
kiu, jei Sirvydas nori būt na
riu L S. S., tai turi paliaut 
užpuldinėjęs ant Sąjungos 
darbininkų.

B. Grumba.

KORESPONDENCIJOS

A.

.... Ankstyvas rytas... Šal
tis teip ir spirgina. Ilga eile 
traukė žmonės į darbą. Jie 
buvo nuplyšę, nuskurę, išba
lę. Nuo šalčio jie dar labiau 
susitraukė ir nuolat trynė au
sis, kad visai jos nenušaltų.

Tarp einančių į darbą mai
šėsi teip vadinami bedarbiai. 
Jie buvo visai nuplyšę. Ne
turėjo ant savęs jokio šilto 
drabužio, rodės, kad jiems vi
sai šilta; jie buvo da labiau 
išblyškę, sudžiūvę. Nuo šal
čio jie greitai bėgo, idant 
mažiau jį jausti.

Jie bėga nuo vienų vartų 
prie kitų, bet arba randa var
tus uždarytus, arba randa 
„bosą ”, kuris keikdamas ve
ja juos nuo vartų. Apibėgę i 
jie visus „geitus” ir nieko ne
pešę, bėga jie prie „didžiojo 
ofiso”.

Jų akyse žiba viltis, jog 
jeigu nepriėmė prie vartų, 
tai gal paims prie „ofiso”. 
„Gal ir mane paims”, mąsto 
žmogus, ir lengvas vilties še
šėlis slenka per jo veidą, bet 
tuoj apima liūdnos mintys, 
pamačius, kie žmonių yra be 
darbo.

Pribėgęs prie „ofiso” randa 
da daug darbidinkų belau 
kiančių 
darbo.

Jųjų 
’ nuplyšę 
kad jie seniai yra be darbo, 
seniai be maisto. Jie liudniai 
tarp savęs šnekasi.

Vienas pasakoja, kaip jis 
likos paleistas iš dirbtuvės, 
dabar jau šeši mėnesiai be 
darbo; pasakojo, kad nebetu
ri duonos, jau kelios dienos 
nevalgęs. Negeresnis padėji
mas ir kitų bedarbių.

Netoli nuo fabrikos stovė- 
i jo aukštas, puikus namas, iš

MUSŲ VADOVAI.

F. J. Bagočius likos išrink
tas S. L. A. pirmininku, kai
po veikliausias tautos darbi
ninkas ir, kaip visiems žino
ma, nei vienas agitatorius da 
nėra teip energiškai dirbęs, 
ant tiek lietuvių dvasią pakė
lęs, kaip Bagočius. Bet jis 
socijalistas,— tas tautiečiams 
nepatiko. Pradėjo persekio
ti; apskundė būk Bagočius 
neturi pilietiškų popierų ir 
kaipo nepilietis S. L. A. pir
mininku negali būt. Teismas 
buvo 17 Gruodžio ir atrasta, 
kad Bagočius pilietis. 
Ach, kokia sarmata tautie
čiams, kad jų visas triūsas 
nuėjo ant nieko. Na, tai pa
sipylė smežimai Bagočiaus 
ypatos per laikraščius. Aš 
čia nedrįstu nė atkartot; be- 
abejonės „Keleivis” nei vie-

NKUNDŽIAMI 3 LIETU 
VIŲ LAK ĮRAŠUI AI.

Stoughton, Mass.
30 Sausio šių metų buvo 

parengtas koncertas L. S- S. 
86 kuopos su perstatymu 
„Kunigo Graiuulos raštiny- 
čioj”. Tyku, ramu svetainėj, 
tik kur-ne-kur girdziama bu
vo tykus žmonių kukždėji- 
mas. Muzikantai pradėjo 
griežti „Mirusioms už laisvę" 
draugams gedulingą maršą, 
kuris sugraudino visus srsi- 
riukusius žmonės. Po to su 
dideliu trenksmu pasigirdo 
Marselietės meliodija, po ku
rios pasirodė aut pagrindų 
draugas K. Vaivada, kuris 
atidarydamas vakarą paaiš
kino jo mierį ir jierstatė dek
lamuoti. Deklamavo mergai
tė iš Brocktono „22 Sausio at
minimą”, po to kalbėjo drau
gas K. Vaivada, kuris gana 
plačiai išaiškino kraujuoto 
caro pasielgimus iT už ką jis 
darbininkus šaudė? Klausant 
apie tokią baisią skerdynę, 

i plaukai aut galvos šaušėsi, 
1 kad tiek nekalto kraujo mų
sų brolių yra pralieto toj die- 

jnoj. Po prakalbos muzikan
tai vėl pradėjo grajit Marš 
lietę. Paskui pasirodė aut 
aut scenos kunigas. Aktoriai 
atliko savo darbą pusėtinai; 
daugiau ir norėt uuo darbi- 
uiukų negalima. Po persta
tymo vėl suskambėjo marse
lietės meliodija. Ant galo 
prasidėjo šokiai; svaiginan
čių gėrimų nebuvo ir todėl 
visi susiriukusiejie dailiai už
silaikė. Aut pabaigos buvo 
lekiojauti pačta: dovaną, ver
tės trijų dolerių, laimėjo M. 
Kazlauckiutė iš Lawrence, 
Mass.. Ji buvo užkviesta kai
po aktorė, lošė rolę kunigo 
gaspadinės. O Stoughtono 
merginos baisai tuomi pasi
piktino. Viena net suplėšė 
keturias gautas pačtakortes.

Ištariu širdingą ačiū vardu 
Stoughtono socijalissų kuo
pos visiems susirinkusiems, o 
labiausia muzikantams, ku
rie teip daug padėjo savo 
triūso dėl naudos Stoughtono 
socijahstų kuopos. Pelno ne
žinau ar bus minėtai kuopai 

| ar ne?—
R. Vasiliauckas.'

Gardner, Mass.
Darbai pas raus eina silp

nai. Daugeliui žmonelių pri- 
seina riestai su pragyvenimu. 
Tai vis to krizio pasekmės, ir 
dar nesimato jo galo. Tas 
krizio smūgis da nepasibaigė, 
kaip štai ir kito jau sušilau 
kėm! Atsiuntė pas mus vys
kupas kunigėlį dėl statymo 
dievnamio. Kunigužis ragi
na prisidėt lietuviams prie 
lenkų statomos bažnyčios, 
nes teip ir vyskupas įsakęs, 
bet lietuviai spirės ir aiškino 
kunigužiui, kad lietuviai ne
gali su lenkais santaikoj su
gyventi. Bet kunigužis ant 
to nepaisė ir po prievarta lie
pė prisidėt prie lenkų ir iš
rinkt bent 3 arba 2 kolekto
rių. Bet lietuviai nei ne ma
nė rinkti tų kolektorių. Tuo
met kunigas atsistojo ir pa
ėmęs vieną vyrą pastatė ir 
sako: , ,ar geras bus kolekto
rius?” Tada daugumas atsa
kė, kad geras. Teip pat pa
darė su antru ir trečiu.

A. B.Nebilys

Thomas, W. Va.
Mųsų miestelis nėr didelis, 

visas beveik lietuviais apgy
ventas, bet susipratimas labai 
žemai stovi. Yra trys drau
gystės, visos bažnytinės ir nie- 
kuom neatsižymi.

Darbai mųsų miestelyj eina 
gerai. Zmoneliai visą savo 
darbo pelną palieka aludėse. 
Apie kitokius dalykus tai ne
galima nei užsiminti Laik
raščių kaip ir neskaito, nes 
už tai vietinis kunigėlis nema
žai duoda pipirų.

Laikraščiu skaitytojas. 
(Tąsa ant 3 psl. 'regios skyllies.)

F. J. Bagočius praneša No. 
5 „Kovos”, kad už apsmeiži 
mą jo ypatos jis Įiaduoda į 
teismą tris lietuvių laikraš
čius, — „Vienybę Lietuvnin
kų'*, „Lietuvą” ir S. L. A. 
orgauą „Tėvynę”.

Kaip visiems jau žinoma, 
pastaruoju laiku „Tėvynė” 
buvo pašvęsta vien tik šmei
žimams, ir daugiausiai pamaz
gų per ją išsiliejo ant Bago
čiaus.

Jeigu tikrai Bagočius da
bar patrauks į teismą ir daro- 
dys, kad visi apšmeižimai bu-

; vo neteisingi, nėra abejonės, 
kad sunkiai už tai reikės at
sakyt. Bet kur čia kaltinin
kas? Kas turės atsakyt? Gal 
Jokubyuas redaktorius? Ne. 
Paprastai atsako saviuinkas; 
o „Tėvynės” savininku yra 
S. L. A., t. y. męs visi sąna- 
nariai ir mųsų, S. L. A., kasa 
turės atsakyti. Galėsime tuo
met pasidžiaugti iš p. Joku- 
byuo darbų....... Jis dabar ty
li.

Kodėl nepraneša visuome
nei, kad jos organui gręsia 
teismas?...

Kada aš savo laiku nuro
džiau jo keletą klaidų ir pa
sakiau, kad jis mums už re
daktorių prie organo netinka, 
tai kiekvienam num. „Tėvy
nės” niekino mano vardą ap- 

: siseilėjęs; kiekvienam nume- 
|ryj vis „užbaigdavo’’, bet 
kiekvienam sekančiam vėl 
pradėdavo išnaujo. Vienok 
už tai ant jo nepykstu, prisi
pažįstu su atvira širdžiai Ne
žinau kodėl, bet visi tie dyg
liai nepadarydavo ant manęs 
mažiausio įspūdžio; perskai
tęs kiekvieną rašinėlį po ma 
no adresu, šaltai savo dvasioj 
nusij uokdavau: , .tegul garsi- 

. . ačiū jam, bile dykai!” 
Tūlas Bakutis prie to irgi sa
vo „tris skatikus” pridėjo — 
sako: ,, 
tis!” 
Sušuk da sykį, o aš da 
nusijuoksiu. Iš didelių 
kų juoktis smagu!

Vienas dalykas, kas 
nepatinka, tai tik tas, 
tais „apgarsinimais” skriau
džiama visuomenė. -Aštuonių 
tūkstančių žmonių organas 
pašvęstas tik kelioms ypa- 
toms, ir todėl atkartoju da 
sykį, kad redaktorius ne
tikęs? St. Michelsonas.

Michelsonas juodašim- 
Ačių ir tau, Bakuti! 

sykį 
vai-

man 
kad

,,dievo malonės” — *1

iždžiuvę veidai, jų 
drabužiai liudyja,

tos neduotų savo špaltose to- 
kietus purvams, kokiais p. 
Mikolainis apdovanojo Bago- 
čių per „Tėvynę” ir „Lietu
vą. Matomai tas mųsų tautie
čiams išrodo lietuvių kul-! 
turos pakėlimu.

Įstabiausia yra tas, kad vie
naip kalba, kitaip daro. Net j 
toj pačioj „Tėvynėj” pasiro
dydavo straipsniukai, kad 
lietuviai neitų pas žydus, bet 
šelptų savuosius, o pati „Te-, 
vyne’,, tas mus tautiškas or
ganas, spauzdinasi pas sve
timtaučius, Man vistiek — 
pas žydą ar pas airį, bet ne 
pas lietuvį, kuomet ten pat 
yra lietuviška spaustuvė. O 
koks ten Bakutis No. 3 „Tė-

’ vynės” džiaugiasi, kad sve
timtautis „Tėvynei” padaro 
pigesnę „dresę”, uegu „Kelei
vio” išleistojai. Tiesa, p. Žvin- 
gilas imdavo biskį brangiau, 
negu kokia ten žydelių kom
panija, bet dabar gi „Kelei
vio” spaustuvė jau perėjo į 
Gegužio ir Michelsono ran
kas, gal jie atspauzdintų už 
tą pačią kainą, kaip ir sve
timtaučiai. Bet Jokubynas 
visai to neklausė, O garsus 
mųsų kritikas ponas Miko
lainis visai nemato, kad čia 
reikalinga kritika. Nema
to nė p. Sirvydas, tik verkia, 
kad 10 metų atgal nebuvo 
tiek inteligentų, o dabar esą 
perdaug privisę. „Lietuvos” 
No. 3 jis ir Baltrušaitį prie 
Bagočiaus pri kergė; teipgi 
apgailestauja, kad S. L. A. 
grinorius, nes jo prezidentas 
neturi pilietiškų popierų; tu
ri, girdi, bet ne ant savo var
do.

Geistina būtų, kad L. S. S. 
pildomasis komitetas peržiu- 

jrėtų Bagočiaus popieras ir

AŠ REIKALAUJU PARO
DYMO DABAR!

„Keleivio’’ 5 num. F. J. Ba
gočius rašo: ...„Parodysiu, 
kad Damijonaitis, Tareila.Jo- 
kubynas, Alyta, M i kolai n is 
& Co. negali būti daugiau 8. 
L. A. viršininkais, kaip vil
kas negali būt avių pieme
niu”. Jeigu šitą gali F. J. 
Bagočius apskelbti viešai, tai 
laukti nėra reikalo, aš reika
lauju darodymo nuo F. J. Ba
gočiaus dabar, pilnoj pras
mėj to išsireiškimo. Tegul vi
suomenė žino ir mato tuos 
,,vilkus” tikrame nuogume. 
O gal visuomenei nebus teip 
pavojingi, kaif/kad Bagočiui 
išrodo. Ar ti 
savo šešėliu krhpčioji, paskui 
nusispiovęs eini ir save rami
ni, kad tai Damijonaičio, Ta- 
reilos ir kitų.

Daryk tą kitiems, ką norė
tum, kad būtų daroma dėl ta
vęs. Tąsyk nesirodys joki 
baisus šešėliai, ir busi ramus.

M. J. Damijonaitis.

it kartais pats 
hpčioji, paskui



K E L E’I V I S

BEVILTIS.
------- o---------

Juozas Trakinis lėtais žingsniais vaik
ščiojo po grįčią. Priėjęs prie lango, 
pažiūrės, ir vėl vaikščioja iš kampo i 
kampą. Matyt, kad jis laukė nemalonaus 
svečio. Jo rudas veidas, apaugęs plaukais, 
rodė žmogų, paskendusi varguos ir nuliū
dimuose. Paeis galutį, sustos, užsimąstys, 
mostels ranka, tarytum vydamas ką uuo 
savęs, ir vėl bilda jo klumpės po šaltą kam
barį. Pas krosnį sėdėjo senyva moteriškė 
ir liūliavo lopšyje mažą kūdikį. Asloj sė
dėjo vaikas kokių penkių metų, vienuose 
marškinukuose, Kuriuos menkai buvo gali
ma atskirt uuo grindų. Prisipiaustęs pa
galiukų nuo gluosnio šankų, su farbuotais 
galais stumdė ir vis rėkė: mu, mu.... Pa
šokęs priėjo prie tėvo, nusitvėrė už skver
no ir vedė jį priešąvo žaislų.

— Tėte, ziulėk, ką as tuliu daug divu- 
lių, ziulėk!

Nuo tėvo veido išnyko rūstumas, pasi
rodė lyg džiaugsmas, o akys užsidegė malo
niu atspindžiu ir jisai giliai atsiduso. Kie
me sulojo šuniukas, Juozas staiga pribėgo 
prie lango ir sušuko: ,,Atvažiavo!*’ Tas 
žodis iš jo krutinės išsiveržė su didžiu skau
smu ir giliu nuliūdimų. Pasigriebęs ke
purę nuo suolo jis bėgo laukan. Vaikas, 
pakilęs uuo grindų, greit susirinko savo 
„divulius” ir nubėgo į užkrosnį, rodos, bi
jodamas, kad neatimtų kas jo turtą. Aut 
motinos veido pasirodė išgąstis ir gailestis, 
ji atsikėlus nuvalė suolą, pasitaisė skepe
tą ir vėl pradėjo supt savo sūneli. Į kie
mą įtarškėjo vežimas su pora gerų arklių, 
kuriais valdė jaunas vaikinas. Užpakalyj 
sėdėjo ponas juodai apsirėdęs. Juozas Tra
kinis subaudė šuniuką, kuris, tartum ko 
susigėdęs, nubėgo į būdą nuleidęs uodegą. 
Juozas Trakinis nusiėmė kepurę, pasisvei
kino su svečiu ir nusivedė ji i vidų. Abu- 
atėjo i kambarį, atsisėdo pas stalą. Ponas 
išsitraukęs iš anties popierą užklausė:

— Na, Juozai, ar turi jau pinigų užsi- 
mokėt mokesčius?

— Kas čia, pons vaite, da nespėjau 
padaryt, — atsakė rūsčiai Juozas.

— Tai eik pamauk juodį, nes šiądien 
paskutinis terminas.... ilgiau negaliu 
laukt.

— Ponuli, tik susimildami da palau
kit, savo užmokėkit, aš jums atiduosiu, die- 
va-ži atiduosiu. Tik pasigailėkit mano šei
mynos,— graudingai kalbėjo jis.

Trakinienė pribėgo prie vaito, bučia
vo rankas ir verkdama prašė:

— Ponuliuk, vakar išvedė paskutinę 
karvę už paskolą, o šiądien norit ir arklį 
išvest, kuom gi męs pavasarį dirbsim? Su- 
simil darni tik neveskit arklio, pasigalėkit 
mus!

— Oi Dieve, Dieve, ką męs darysim 
likę be gyvulių? Kurdingsim? Vaikai ma- 
ži, duonos nėr ir gyvulių neteksim .... — 
Ir ilgai vaitojo ir liejo karštas ašaras mo
teriškė; bet pono nė vienas muskulas vei
do nesudrebėjo ir šaltomis akimis žiurėjo 
į tolumą per langą. Tą visą įspūdį, kokį 
tas vaitojimas žmonos darė,galėjo pakelt tik 
tas,keno širdis sukietėjus, keno jautimai ir 
sąžinė užsnaudę, kas užmiršęs artymo mei
lę, kas pripratęs prie tokių reginių. Rim
tai jis atsistojo, prisakydamas eit pamaut 
arklį ir išėjo lauk.

Juozas Trakinis sunkiai atsiduso, ta
rytum norėdamas tuom panaikyt visus 
skausmus savo krutinės, visus sopulius šir
dies, ir ėjo atiduot savo mylimą darbinin
ką. Juodukas pririštas prie vežimo, lyg 
jausdamas atsiskyrimą, pažiurėjo į tą pusę, 
kur stovėjo jo valdonas. ,,Ech!” galeistin- 
gu balsu atsakė ant žvilgio arklio-pagelbi- 
ninko nelaimingas žmogelis.

Išvažiavus iš kiemo juodis nusižvengė 
spiegiančiu balsu, aidas jo balso nešės per 
pievas, dirvas, paskui kur tai toli atsiliepė 
girioje ir išnyko tenai. Margas šuniukas, 
tartum suprasdamas, kad tas ponas išveda 
jo draugą ant visados, smarkiai lojo ir ka
binosi į arklius; teip gerą galą palydėjęs 
juos, sugryžo pas stovintį Juozą Trakinį, 
atsitūpė ant paskutinių kojų ir linksmo
mis akimis žiurėjo į savo gaspadorių, lauk
damas pagyrimo už tai, kad taip lojo tą 
kraugerį. Bet Juozas nematė šuns, jo akis 
buvo įremtos į tolumą, jis dabar ištikrųjų 
suprato, kad po dienai kitai ne bus kas 
valgyt jo šeimynai. Taip aiškiai persista
tė ateitis visame savo kenksmingume, o la
biausiai jam rodėsi tas beviltis padėjimas 
jo šeimynos. Jis da labiau užsimąstė. Ga
lų gale jis pajuto krutinėję ką tai sunkų, 
gnybiantį. Tas viskas vis kilo augštyn ir 
augštyn, kolei daėjo iki gerklei. Ir suau
gęs, drūtas sveikas vyras apsiverkė, kaip 
verkia užgautas mažas vaikas. Jis negalėjo 
sulaikyt ašarų, jos tykiai, rodos išspaustos, 
vasirodė ant tų gerų akių ūkininko, riedė

jo per rudą sudžiuvusį veidą ir krito ant 
sušalusios žemės, kur greit prapuldavo. 
Taip liejosi karčiai ašaros to nuskriausto, 
suvargusio žmogaus! .. Kas ir kada nu
šluostys jas? Nejaugi tas, kuris gal pa
lengvint sunkumą jo, nejaugi tas, keno 
visas gerumas ir smagumas gyvenimo tik 
laikos ant jo kruvino darbo, nejaugi jis 
nematė ir negirdėjo jo balso? Bet kaip ne
matyt ir negirdėt, kada verkia daugumas?! 
Kaip jų nematyt, kad jos liejasi visur ir 
visuose kraštuose!? Jis pradėjo verkt vi
su balsu, ašaromis jis norėjo išliet visą 
skausmą ir kartumą gyvenimo, jomis jis 
norėjo numest tą sunkų akmenį nuo savo 
širdies, kuris jį slėgė dieną ir naktį. Vė
jas pagriebęs jo balsą nešė toli, toli į lau
kus, rodos norėdamas nunešt ten į aukšty
bes, kad išgirstų jo tas skaudžias ašaras, 
kad gelbėtų jį, bet veltui; balsas greit 
nyko orę, kaip nyko jo ašaros ant žemės. 
Tada, it pikdamas, kad negal išpildyt to sa
vo užmanymo, vėjas griebė nuo stogo ku
taičius ir sklaistė po kiemą šiaudus, o tie 
šiuršėjo, tarytum kalbėdamies tarp savęs:

— Verk, verk, nieks tavęs neišgirs!.. 
J. Beširdis.

Kur dingai?
X

Štai kaip žaliuoja sodai ir pievos, 
Kaip linguoja javai ir bujoja, 
Kokios šiltos pavasario dienos. 
Kur dingai, kad aš tavęs jieškojau? 
Kaip dainuoja dangui vyturėlis 
Ir kaip vyšnios pražydę marguoja, 
Bėga-teka sraunus upytėlis.__
Kur dingai, kad aš tavęs jieškojau? 
Kokios lankos gėlėms išdabintos, 
Žalios, minkštos ramumu kvėpuoja, 
Danguj vyturio paukščio išgirtos .... 
Kur dingai, kad aš tavęs jieškojau? 
Štai ve beržas kaip mųsų nuliūdo. 
Šakytes nuleidęs sau dūmoja. 
Kur ji išlėkė, kur gi išpruko?
Kur dingai, kad aš tavęs jieškojau?
x

Štai kaip graudžiai jo šnabžda lapeliai, 
To jaunučio berželio svyruoklio, 
Matant, širdį jam spaudžia vargeliai. 
Kur dingai, kad aš tavęs jieškojau?

V. Suširdis.

Sonetas.
Skrenda iž girios daina,
X

Čiulba lakštingale ten.....
Vargo praslinko diena,
Tamsi naktelė atein.
Čiulba ir tirpsta balsai,
Girioje skamba toli....
Mirga žvaigždutės aukštai, 
Šnabždasi medžiai aukšti.
Drauge! jei tu pailsai,
Sielą graužia kartybės,
Dieną jei tu nuvargai
Svieto melą išvydęs —
V ienas ateik vėlokai
Į šį daržą ramybės.

. V. Suširdis.

Degtine.
Oi degtine, tu stiprioji,
Kam tu žmones teip vilioji,
Prie to baisaus ištvirkimo
Ir sveikatos išgriovimo?

Dėl tavęs laimė prapuola, 
Žmonės į ligas įpuola;
To išgydyt jau nespėja,
Kas perdaug degtinės lieja.

Kad ir drūčiausias būt žmogus, 
Bet tas gėrimas biaurus 
Kiekvieną silpnin visados, 
O niekam neina ant naudos.

Bet męs ant to neatbojam, 
Geriam, geriam ir vis norim;
Geriam tol, kol nieks neužkabina 
Ir „šalton” nepasodina.

O tan „rojun” pasodinę 
Tuojaus prašo po ,,penkinę”.
Jeigu nėr kuom užmokėti,
Tad reik „dželoj” patupėti.

Taigi, broliai, susipraskim.
Nuo to gėrimo atpraskim, 
Nes tas „rudis” ir degtinė — 
Tai nelaimė pirmutinė.

K. Žitkiavičia.

Gegutė kukuoja sode,
Ir čiulba lauke vyturys,
Ir varlės kūmuoja prūde,
Ir gieda pastogėj gaidys.

Teip viskas pabunda ryte,
Vien žmonės tik miega namuos, 
Nors čiulba krekždutė kieme, 
Nors medy gegutė kukuos.

Užgriežė griežlė pašalyj,
Nutylėta pelėda šile, 
Surinka tilvike paupyj
Ir saulė pakyla ore.

V. Suširdis.

KORESPONDENCIJOS. Gvozdaitis daug turėjo vargo 
su palaidojimu jo kūno? 

Velionis paėjo iš Suv. gub.Edvardsville, Pa.
Sausio 19 dieną atsibuvo .. 7.* 51 J>- ai- * --i i u Marijampolės vai. Kas pažįs

ta, lai ištaria amžiną atilsį.
Šits atsitikimas turėtų su

judinti kiekvieną jaunikaitį, 
tuo pačiu keliu einantį ir tu
rėtų parodyti jog reikia pa
sirūpint ir apie tolesnį gyve
nimą, rištis į draugijas, iš ku
rių atsitikus kokiai nelaimei 
turėtų pašelpą. Visi tą turi 
sau primint, jog visos vaka
ruškos, bei karčeminės suei
gos linksmai praleidžiamos, 
naudos neatneša ir tie drau
gai, atsitikus kokiai nelai
miai — išnykta. Į nelaimę 
pakliuvęs žmogus neturi prie 
ko šaukties, nėra kam sušelp
ti; tuomet jau prigulėtų ir 
prie draugystės, bet jau per- 
vėlu! Kožnam, daugiau lietu
viais apgyventam mieste ran
dasi pašelpinės draugystės, 
kiekvienas turi nors prie vie
nos iš jų prigulėt, ne atidė- 
liuot laikas nuo laiko idant. 
nepasivėlyti... Turim męs 
vieną milžinišką organizaciją 
Susivienyjimą Liet. Am. Ši 
priima į savo eiles visus lie
tuvius ir lietuves be skirtu
mo lyties, o įmokant tik $2.25 
ant metų, numirus išmoka- 
$150, už ką galima prideran
čiai palaiduot be vargo kitų. 
Norint męs nė vienas neno
rim mirti, bet neturim pa
miršt šių žodžių: ,besidi
džiuok žmogau savo sveikata, 
mirtis tokį paprotį turi, kad 
į dantis niekam nežiūri”.

J. Kazlauskas.

čia lietuviškos vestuvės. Bu
vo tai nepaprastai didelė puo
ta. Pripirkta daug alaus ir 
degtinės; sukviesta visus ap
linkinius lietuvius, idant jau
navedžiams daugiau sumestų 
dolerių. O kad pasigėrę ne
darytų triukšmo, pasamdyta 
diktą lazdos tiesi} atstovą. 
Bet ir tas nieko negelbėjo; 
kada gerai įkaitę kiekvienas 
ėmė savo dainą dainuot, vie
nas dėl didesnio triukšmo šo
vė iš revolverio ir mirtinai 
sužeidė vieną vaikiną, kuris 
po 40 valandų ir persiskyrė 
su šiuo pasauliu. Ant tos tra
gedijos pribuvo bauda poli- . 
cistų ir visus pradėjo areš
tuoti, bet paties kaltininko 
uesuėmė. Gaila buvo jaunų
jų, kad pirmą naktį turėjo 
linksmintis šaltojoj.

Štai kuomi užsibaigia mų
sų vestuvės! Kodėl gi męs 
negalim išsižadėt to biauraus 
papročio. — pirkti bačkas a- 
laus? Juk ir be to girtuoklia
vimo draugai galėtų paau
kauti naujavedžiams po kele
tą centų. Sraus.

Mainersville, Pa.
Sulaukę Naujų metų vieti

nė teatrališka kuopelė atlošė 
penkiuose aktuose tragediją 
„Živilę”. Publikos buvo be
veik pilna svetainė; pradžioj 
ir pabaigoj teatro padainavo 
vietinės merginos dvi dainas: 
„Užgimė mųsų nauja Lietu
va” ir Internacijonalas*’. Tar
pe aktų deklemavo per 3 sy
kius dvi mažos mergaitės. 
Vienam tarpe kalbėjo mono
logą draugas J. Kavaliauc-j 
kas, 
daug juokų, kiti net iš sėdy 
niu išgriuvo besijuokdami.

Kada Karijotas sudyjo ant kad Jie ”ali k" Was
sudeginimo savo dukterį, o Para'''jti, negu socijalistai ir 
senis Vaidyla vis rėkė, kad ■MiuptaniUl. Draugystės jo- 
dar dievai reikalauja daugiau k’os nera* Dana Įkalbinėjau 
auką; publika ėmė labai gal- ua'ldin«un‘*. draugysčių ir 
Ietis; buvo girdėtis, o dau- kada pasisakiau kad priguliu 
giausiau iš merginu, Mko; Prie s-L-A. tapau išjuoktas: 
„velyk tą prakeiktą'seni nn-j8“*0’ Pav*en® ypata negali 
žudyti, negu tą gražią mergi- Pri«ulėti P™ Jokios draugys- 
ną, ka biski prasikalto”. Vis- fes‘ Kėdaktoiiai ii rašytojai, 
kas pasibaigė gražiai. Publi--^o, visi yra ..išnadotojai dar
kai patiko. Su pelnu girde- ^du’nk'-' 
ti, džiaugiasi. Tegul garbė korespondencijai Matus 
bus jaunom merginom drau- įr 
ge ir vaikinam už jų triūsą ir tnviai ,10ri S,x'ijalistus m,kr-v 
gabumą, kurie sunkiuose dar- 
buose ilgas valandas dirba Stai Protestavo prieš tą pada- 
anglių kasyklose, o Įstengė vimi>> buk aš, J. S., esu vertas 
parodyti savo broliams, kaip i aukryžiavojimo. o
senos gadynės gyveno mųsų 
prabočiai. Pirmą dieną Nau
jų metų vietinė kuopelė T. 
M. D. parengė prakalbas, pa 
minėjimui D-ro Kudirkos gi
mimo dienos. Kalbėjo D-ras 
J. Šliupas, kuris perbėgo vi
sų tautų istorijas ir kaip se
novės lietuviai buvo drū
ti, ir kaip jie kovojo. Nors 
trumpai, bet aiškiai papasa
kojo apie D-ro V. Kudirkos 
biografiją ir ragino prisidėti 
prie išleidimo D ro V. Kudir
kos raštų. Merginos perėjo 
per publiką ir surinko aukų 
$23.25c., o da vietinės mergi
nos dadėjo nežinau kiek. Fo
tam kalbėjo kunigas V.Demb- 
skis, kaip Dievas su velniu 
žmona nepasidalino, iš ko 
publika turėjo daug juokų. 
Viskas labai gerai publikai 
patiko, ką liudyja garsus del
nų plojimą’’.

C. Anglekasis.

Denning, Ark.
Siame kaimelyje gyvena 

keli lietuviai dideliam nesusi- 
iš ko publika turėjo Pratime ir fanatizme. Neken- 

čia socijalistų ir skaitančių 
laikraščius ir knygas. Sako

i gyvenimo sąlygos neperge- gauti vyrą. 
• riausios; nekurios anglių ka

syklos vos išdirba 3—4 dienas
i į savaitę. Kur dirba pilną pil
ną laiką, ten daugiausiai dar
bas yra perkamas,—jeigu ten 
norėtum darbą gauti, tai pir
miausiai turi matyt agentą 
(nes tam tikri yra agentai), 
per kurį užsimokėjęs iš kalno 

■mažiausia 25 dol., gali tikėtis 
gauti darbą. Tuoj žinoma ne

patariu laukt keletą 
suras 

kokią nors skilę įkišt tą ne
susipratusi vargdienį. Bosas 
gavęs kiši turi, žinoma, darbi
ninką priimti, bet tuoj priė
męs pradeda jieškot visokių 
priekabių ir, beabejonės, no
rėdamas suranda. Kada sura
do, jis jau nepaiso apie tą 
vargšą, ar jam pasisekė nors 
grašį atidirbti ką už darbą 
užmokėjo, ar ne, tik liepia 
kraustitis laukan ir viskas; o 
jo vieton priima kitą tokį ne
susipratėlį ir gauna naują ki
ši. Su šitų atsikartuoja ta pa
ti istorija, nes ant jo vietos 
laukia keli jau užsimokėję a- 
gentams po $25 ir $50. Ir jei
gu darbininkai nesusipras, 
tai neužilgo dykai darbo nie
kur negalėsime gauti, jeigu 
kas neįstengs tuomet daugiau 
užmokėt, darbo negaus. Ar 
ne vertėtų pagalvoti kaip 
nuo to apsisaugoti?

Malonu bus dar paminėti, 
kad 24 sausio lietuvių teatra
liška kuopelė vaidino dvi ko
medijas „Paskutinė Banga’’ 
ir ,,Saliamono Sapnas”. Per
traukose buvo dainos, dekle
macijos ir monologai. Akto
riai visi savo užduotis atliko 
kad geriaus negalima nei no
rėt nuo žmonių, atėjusių nuo 
sunkaus darbo. Publikos bu- 
vo susirinkę ne mežas būrelis; 
visi ramiai užsilaikė. Pasibai
gus vakarui svečiai gražiai ir 
linksmiai išsiskysrtė. Galima 
ištarti ačiū veikėjams ir pa
rengėjams to dailaus vakaro, 
drauge ačiū ir atsilankiu
siems, nes vis yra žinksnis 
pirmyn. A. Aponikas.

gausi,
sąvaičių, iki darbdavis

Restoracijose prisigrūdę 
žmonių, kurie nesibijo užsi
nuodyti supuvusiais valgiais,

Daktarai pametė praktiką, 
Lietuviški redaktoriai grei

tai apskelbs didelį savitarpi
nį karą.

Ir moterys įgys lygias tie
sas su vyrais, nebus kam pla
tinti žmonių veisle.fc 4

Dabartinė draugija sufab
rikuota iš dviejų luomų žmo
nių: vieni turi daugiau mai
sto, negu apetito, — kiti dau
giau apetito negu maisto.

Neužsimoka.
— Jonai, Jonai, l>ėgk pas 

daktarą, Petrukas nurijo „ni
kelį” — šaukia persigandusi 
moteriškė.

— Ar tau galvoj negerai, 
ar kas? — atsiliepia vyras. — 
Dėl penkių centų išduosiu 
aš mat penkis dolerius!

Redakcijos atsakymaiI

č. a. — Tamistos eilės „Liū
dinčiai mergelei” į spaudą 
netinka, o taisyt męs netu
rim laiko.

k. ž-čn i. — Eilutės į spau
dą netinka.

d. m. žemaičiui. — Eilutės 
netinka.

j. b. iš Dayton, Ohio. — 
Dėlei Drulės korespondenci
jos polemikos jau seniai už
baigtos ir neatkartosiu, nes 
tai klausimas menkos vertės.

barabošici iš Cliicagos. — 
Tilps; ačiū.

n. n. žiopliui. — Tamistos 
korespondencija perdaug už
gauna vietinius žmones — ne
talpinsime.

Paj ieškojimai

f

Pajieškau Tadeušo Gaspa- 
ravičiaus, Kauno gub., 
Šiaulių . pav.; 4| pė
dų aukščio, geltonų plaukų, 
balto veido, apie nosį turi ke
lius ciekiukus; myli lošti kazi- 
romis ir bolėmis; overkotas 
angliškas, kišenei įsiūti iš ša
lių, rankovės su mankietais, 
abieju šoninių kišenių iš vi
daus yra jiradegintos skyle- 
lės:ant dešiniosios rankos yra 
didelis ženklas nuo perpiovi- 
mo; jisai gi pats smulkaus su
dėjimo. Kas tokį vaikiną kur 
rastumėt, meldžiu nebepalei
sti ir duoti man žinią ant že
miau paduoto adreso, nes jis 
mus nuskriaudė ant 49 dol. ir 
75

Brooklyn, N. Y.
Sausio 30 dieną vietinė T. 

M. D. kuopa parengė prakal
bas šiaurinėj miesto dalyje, 
prakalbų tikslas buvo pava
ryti agitaciją ir padidinti na
rių skaitlių. Apart prakalbų 
buvo deklemacijos ir dainos, 
kas publikai labai patiko. 
Kalbėtojai kalbėjo apie mus 
nesusipratimą ir ragino riš- 
ties ir mokyties, kad neduot 
visai užgęsti mus tautai.

Žmonių buvo nemažai, o 
ypač moterų šiuom kartu bu
vo daug prisirinkusių. Prie 
T. M. D. kuopos prisirašė 
apie 20 naujų nariu.

v

A. Černius.

„Lietuvoj” tilpusi

rašė, kad šios apielinkės lie
tuviai nori socijalistus nukry
žiavot; Vincas Savickas kar-

Dėlto gal tamista, V. S., 
vadini mane bedieviu ir ma- 
nai nukryžiavot, kad aš skai
tau 5 laikraščius ir visokias 
knygas? Skaityti knygas ir 
laikraščius kiekvienas turi 
tiesą, „socijalistas’’ ir „neso- 
cijalistas”.

Jonas Samuolis.

C. Jisai pabėgo 29 sausio. 
Cliarles Poslikus,
P. O. Box 160, 
Levviston, Maine. (9

X

Pajieškau brolio Juozo Zo- 
kaičio ir švogerio Antano Va- 
sikaucko, abudu Suvalkų ra
dybos. Naumiesčio pav., Plo
kščių par., kaimo Prancų. 
Jie patįs ar kas kitas apie 
juos žinantis teiksis praneš
ti šiuo adresu:

Antanas Zokaitis,
52 Spruce st.,

So. Mancliester, Conn.
Pajieškau savo pusseserės, 

Onytės Sabytės ir pusbrolių 
Pranciškaus ir Kazimiero Sa
bų. Visi paeina iš Kauno gu
bernijos, Baseinų pav., Skirs
nemunės par., Gilvara- 
kių kaimo. Jie patys arba 
kas kitas teiksitės duoti žinią 
šiuo adresu:

Juozapas Jonikis, 
420 Spruce st., 
Bridgeport, Conn.

Norwood, Mass.
Sausio 17 dieną vietines I). 

L. K. Keistučio I)r-tės buvo 
susirinkimas, kuriame nutar
ta sutverti T. M. D. kuopą. 
Kuopa susitvėrė iš 12 ypatų: 
T. Skaisgiris, F. Kuras, V. 
Kudirka, A. Neviackas, S.

i X

Karalius, P, Babilas, M. Ser-
1 galis, B. Tuinavičia, P. Ku
dirka, J. Kuškis, F. Kudirka 
ir J Gudaitis.

Į komitetą išrinkta šitie 
noriai: Vincas Kudirka-pirm- 
sėdis, Baltrus Tumavičia—se- 
kret., Povilas Babilas—kasie- 
rium. Nutarta, kad mitingai 
būt laikomi kas antra nedėl- « 
dieni kiekvieno mėnesio. Visi 
nariai viršminėtos draugystės 
užprašo visus Norwoodo ir 
East Walpolio lituvius prisi
rašyti prie tos naujos Tėvy
nės Mylėtojų kuopos.

Motiejus Sergalis.

Springf ield, III.
Čionai šiuom laiku judėji

mas tarjie lietuvių silpnas. 
Nekurie po biski darbuojasi, 
kiti snaudžia. Darbininkų

I

New Haven, Conn.
Garbus Redaktoriau!

Gal rasit vietos mano šiam 
rašteliui ,,Keleivyj”. 24 Sau
sio ’09 m. mirė šičia jaunas 
vyrukas (26 m.) Andrius 
Gvozdaitis. Priežastis jo ligos, 
kaip žmonės šneka, buvo iš 
gėrimo. Jaunas Andriukas 
visai nesitikėjo, kad jam jau
nose dienose reiks apleist šį 
pasaulį; neprigulėjo ne prie 
jokios draugystės ir pinigų

HUMORISTIKA
Ne liogiškai.

Paprastai sakoma: „Žmo
gus ateina ant šio svieto, ir 
žmogaus atsiskiria su šiuom 
svietu”. Tuom tarpu, pirmu
tiniam atsitikime jis nė vaik
ščiot nenori: antram-gi — 
žmogus visuomet esti žemen 
giliai užkastas ir todėl ne atsi- 
skyria su šiuom pasauliu, bet 
pereina į jo vidurius.

N eteisybė.
Sako, kad lėtas veršis 

karves žindžia, bet ištikro jis 
nė vienos negali žįsti, nes 
smarkesni jam ne duoda.

dvi

— Kada žmogussveriadau- 
giausiai?

— Kada kitam ant kojos 
užmina.

Svieto p a b a i g a.
Vienas iš garsiausių astro

nomų pranašauja svieto pa 
baigą pasiremdamas ant visai 
naujų apsireiškimų; būtent:

I Senmergėms jau žuvo viltis [

Pajieškau savo draugų: Vin
co Paludnevičiaus, Liudviko 
Venciaus, Antano Kaspara
vičiaus,visi paeina iš Suvalkų 
gub., Daukšių par. Jie pa
tįs ar kas kitas teiksitės pra
nešti ant adreso:

Juozas Neverauckas,
363 Millbury st.,

VVorcester, Mass., Topfloor.



Vasario s-tą buvo pirma lie
tui iška paskaita vaKarinėj 
Biglow mokykloj. So. Bosto
ne. surengta draugystės šel
pimui ateiviu. |h> vardu 
North American Uivic Lea- 
gue for Immigrants. Skaitė 
1> ras E. Matulaitis. Žmonių 
buvo susirinkę labai daug, 
teip kad ir i salę netilpo.Kuu. 
Žilinskas savo kalboj uurodė 

su-
surėdymo laisvos 
šalies. TruniĮKij 
jis nurodė, kad

skirtybe tarp Maskolijos 
rėdymo ir 
Amerikos 
peržvalgoj
Maskolijoj žmonės turi guldy
ti priedermes po kazoku bizū
nu, bet teisių neturi: čionai 
gi. Amerikoj, visi turi teises 
ir pridera pildyti prietiermes. 
1> ras Matulaitis skaitė Lygos 
atsiliepimai lietuvius, apie 
Ameriką, jos gyvenimą ir 
Įstatus. Paskui buvo rodomi 
paveikslai įžimesuių Ameri
kos vietų.

Kitas skaitymas bus toje 
pat vietoj 15 Vasario, 8 valan
dą vakare, 'lema skitymo—■ 
mokslas. Bus rodomi paveik
slai Bostono ir jo apielinkių. 
Ir ant sekančiu paskaitų pa
raginame v\ rus ir moteris at
silankyti ir aky vai sekti vi
sus pasakojamus dalykus.

* *•'•r
Pereitoj subatoj, apie vidur

nakti valkatų būrys apstojo 
Z. Budreckio rubsiuvių dirb
tuvę ir išmušę langą trauke 
jau materiją laukan. Tuom 
tarpu užėjo keletas lietuvių 
ir tuoj davė žinią policijai, ku
ri pribuvus suėmė du pikta
dariu.

Dirbtuvė raudasi po No 
222 Broadvvay, prie pat poli
cijos nuovado, kas liudija jog 

mus 
teip

nu-

Pauedelio vakare ant At 
lanticave. Bostone tapo a pi 
plėštas vienas vokietys. IT ši 
kai atėmė jam 810.00 1

1

:i

1 eleplioue 762 So. Boston.

DB. E. MATULAITIS
495 Broadway, So. Boston’e.

Valandos:
Xuo S-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare 

Vedeliouis iki 3 vai po pietų

1
i
1
i a
3

J

TEATRAS ir ŠOKIU.
( ambridge’io lietuvių teat

rališka kuopa rengia ant 20 
vasario teatrą ir šokius Bus 
Į>erstatyta labai juokinga 2 
veiksmu komedija ..Bomba". 
1\> perstatymo bus šokiai. Su
sirinkit visi, kas tik nori pa- 
matvti kaip baisi via bomba, 
o juokties turėsit išsijuosę. 
Prasidės 7:30 vakare, salėj

“Iliirdy-Gurdy Hali"

Norvvood, Mass.
Tėvynės Mylėtojų Drau 

gystės kuopa parengia šo
kius. Šokiai bus 20 vasari 
1909 m. „Temperam e’ salėje, 
505 \Vashingtou st. Bus lietu
vių orkestras, kuris grieš vi
sokiu lietuviškus ir angliukus 
šokius. K< »M 1’1'ICT.\$.

valkatos gerai pažįsta 
policijos uolumą, jeigu 
drąsiai šeiminikauja.

* *
Kapitalistu sindikatas

tarė So. Bostone ant Strand- 
\vay pastatyti viešbutį, kuris 
kaštuosiąs $200.000, bus pen
kių lubų aukštas ir turės 100 
kambarių.

Viešbutis bus prieinamas 
tiktai didžiaturčiams. Nuta
rimai skamba šeip:

„Męs’’ suprask-didžturčių 
sindikatas, ..turim turėti vie
tą, kur butų galima gauti vi
sų šalių Valgius. Jeigu kas 
uorės pietų vokišku, franen- 
zišku, itališkų ar angliškų, 
jis turės ir gauti juos.

..Viešbutyj turi būt šaltos 
ir šiltos jūrių vandens mau
dynės ir vieta 
100 pėdų ilgio 
pripildyta šiltu 
niu.”

plaukiojimui 
ir 60 pločio, 
jūrių vande-

TU TURI Skaityti 
kiiy^ “Kaip Padaryti NVmus’ , ? t nori kin .- 
tai ir Ivugvui uždirbti daug pinigų. Knygoje 
aprašyti goriausi inonai, kuriuos gali kiek
vienas tuojau* padaryti. Nusipirk knyg$ už 
50c. Pinigus siųsk M. Orderiu ;*r markėms.

J. 1LGAUDAS. 3312 St. Habted st.. CHICAGO.

i

Mano dirbtuvė puikiau
>ia:, nau > .-uos mados įrankiai. Atlie
ku dalba artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiautiai, nialevoju natūra- 
li'kom parvoin. iš mažų padidinėju ir lt 
Ėsant reikalui emu į namus fotografuo
ti. teipgi nedeidieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broaaway So. Boston, Mass

Rusiška-Lenkiška Lietuviška

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

MiMok! Žiūrėk! Klausyk!

i

J. E. NOLAN
naujausio* m ado* **

Grabučius ir ,:al$amuotojas 
Aliuką \ isokį darba priv pa laidoj i m 

kuug<*«taukiai už iH-bran^ia

386 Broadvvay, So BOSTON.
Gyvenimo viela G15 Bruaduay.

MOTERIS IR MERGINOS!
v

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

ONA BAKONAIČIUTE 
105 Broadvvay, So. Boston.

EA.LITJS:
So. Boston o Lietuviu L kęsu 
Kliubas rengia dideli balių 
22 Vasari 1 Eebr. 1909 m., 
t. v. dienoje riminio Jurgio 
\Vasliington'o. Balius bus lie
tuviškoje svetainėje po num. 
166 Broadvvay Ext. So. Boston 
Kviečiame atsilankyti visus, 
nes izanga beveik dvkai.

Teipgi meldžiame visudrau- 
antgijų ir draugijėlių, kad 

tos dienos nerengtu jokiu pa
silinksminimu.

Komitetą s.

Apgarsinimai
Ant israiulavojimo.

Ant ,. Keleivio" spaustuvės 
yra 5 ruimai aut išrtndavoji- 
mo. Platesnę žinęgalima gau
ti ..Keleivio" redakcijoj.

LIETUVIA1 TEMYKH!

Nauja daktariška knyga 
DAKTARAS KIŠENIŲ E

Su paveikslais ir daugybe receptų nuo
■> .kių ligų, su gražiu tųnlaru parsiduo

da po 1 dolerį. Sėta knygą gali gauti do
vanai užsirašydamas sau arba savo drau
gui •■Keleivį” ant vienų metų. Jeigu 
daugiau nori Žinoti apie knyga prašyk 
katalogo. Siusdamas pinigus dėk lokį 
adrvsa.

M. PALTANAVIČ1A

15 Milibury St., VVorcester, Mass.

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausiu gv 
iluoliu nuo visokiu ligų, teipgi ir 

singiausius patarimus. Nes eio- 
dirba lietuviškas klarka 

.M. Y Stankevičius.
John J. Lowery & Co.

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

Ti i.t-i tioM . 2i"27 So. Boston. Mas

D.džiausiąs ivjpigiuiuias •>•>.
tone

Moteriškos skrybėlės, jakutes. kei 
pai ir vystės. Pilna eile naujausios 
tnadi s krikštui parodų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta- 
vorus, kaip tai kuperus. valizas 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SAUOW1TZ,
12S Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

DOVANAI
VISIEMS

ir

nai

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkolus. Užeik pa- ’ 
žiuri-t musnaujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražia drapaną, 
mes galime ja tau
tuoj padaryt. Z. Budreckis.

Z. BlDKEfKlS.
222 Broadvvay So Boston.

APGARSINIMAS.
Perskaito* ai mink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
l'.r. liti ir Sesers Li< :u\ iai ir Lietuvaitės, 
k-ul parduodu laivakortes į Lo tiną ir iš 
Lietuvos j Ameriką važiuoj&ntiem ant 
-eriausiu laivų už pigiausią preke. Ma- 
. o < liM» turi geriausias kelio linijas

■ sas ai darytas nuo -> vai, ryto 
II valanda: vakare.

Juruis Bai'tašius
15S W. Broadvvay So. Bostou, Ma».

Męs uždejom didelę drabužių 
krautuvę po 719 Main St. 
Laikom visokių drabužiu: geriausių 
marškinių, kaluierių. sveteriu. skrybė
lių. kepurių, britvų. knygų ir audeklų, 
kuriuos parduodam ant jardų. Musų 
krautuvėj visokio tavoro. teip kad kiek
vienas gali pasirinkti pa^al savo noro.

Lietuviai ir Lietuv.-s ateikite. <> busi
te užganėdinti. Su pagarba

Petras Bartkeviczius & St. Merkis, 
719 Main St., Cambridge, Mass.

_ == i

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrybė

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

Su guodone

Miss. S. GAIENVSKY 
255 Broadvvay So Boston Mass

ĮSRA R I) A V I M A S.
Pigus išpardavimas gražiausios gra

žiausių gromatoms popierų :» gatunkųl 
su visokiais apskaity mais ir s u v isokioms I 
kvielkoms. 4 tuzinai tik už 5ti<-. arba 101 
tuzinų už $1.00. Visas kn> zr:ts parduosi
me kone už |»-iiktą dalį prekės Atsiųs
kite 4 c. o gausite katalogą su pigiau
siom prekėms. Adresuoki!:

M. ZUKAIT1S
227 E. Main St . Nevv Britam, t onn.

i

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pašau lėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIDLAl’SK \S.

Savininkas
Edvardas Daly

- W- Broadvvay kampas bor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti jr per laiškus, o 
mes per eipresą gyduoles prsiusim

iki

Jchn F. O Brien & Co.
GKABoltlAl

llepn-zentuojama per \V. C I Ž I Ų.
\ut ki--kvi. no pareikalavimo nors ir vi- 
Jurnaktyj prisiunčia žmogų, kuris aprū
pina numirėlį, kaip tik kam patinka. 
Duodame karietas ir kitus reikalingus 

daiktus už pigias prekes.

133 Borchesler st So. Boston
Telephonas. South Boston 636-3.

I)r. S AN1)RZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas Dentista

HOTEL CI.LYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

Berkrley st . BOSTON, Mass.
795 Cainbridge st.. E. Cantbridge. Mass. 

Ofiso valandos:
Nno S iki 10 iš lyto ir nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedeliomis nuo 9 idi 10 iš ryto ir nuo 
1 iki 7 vakare.

5* 
Ml 
H
4
•4
4

a 
a 
H
*

M
4
i1
4
&;?:020Z000000000&0&0a0ai *002

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

Šou t h Boston, Mass.

GERIAUSI AKl’SERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Moiuaus Medical 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias 
das dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles. 
ofisas randasi: 30 \V. Broadvvay 
264 E si , kampas Boveti st.

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

mada viso- 
drabužius.

V. INTAS ir
Siuvam pagal nau
jausią 
kius
Prekės kuoprieina- 
miausk.s. Sunešio
tus išvalom. išpro- 
sinatn ir padarom 
kaip naujus. Kas 
nori turėt gražius 
drabužius, tegul 
ateiea pas

Inta ir Stankų

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
Puikiausių armonikų, skripkų, kiernetų, triubų, koncertinų ir 
daugybe kitokių uiuzikali-kų instrumentų. Geriausių dziegorių. 
lenciūgų, visokių žiedų, laketų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grumtu ų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių. Šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų. adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių pojtierų dėl rašymo grumulų

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

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

Kodiel kianti paslaptai?

V. Intas.
245 W. 4-tlt st. kauip. C st. So. Boston.

M. Galjvan & Co.
Uzlailio geriausio

Eliaus Vyno, Liktorių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SPKCIALIŠKI MAS.

366 Second So. Boston, Mass

ENTRA: ENTRA ENTRA
Męs turime dabar parsitraukę visokio 

sk'y riaus 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. K LIE N
22S Broadvvay. So. BOSTON. Mass.

GERIAUSIA
Lenkiszkai - Lietuviszka - Rusiszka

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

HANOVER DRIG CO.
57 Hanover st., BOSTON.

Ar esi senu, jaunu arba pusaum- 
žeuiu. Mas galėtu ižgydidi jus.

Musu speejališk utim yra gydimas pri- 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
ty rineįimas suvirs 20 miatu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

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

Jaunikaitiai, katri kienčia sava jaunu 
dienu klajdoS, mas sugrąžinome galutiuai 
sveikata.

Viralus po40miatuamižio. katri junčia 
vyriškumą suniekimma. mas privertam 
smagumą su musu gy dimu

Kraujoužuuodyjima. \ aricocele,inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas, Kheumatizma, 
Neuralgia, pvlv.a ir kepenų ligas. Uemor- 
rhoidas (pilės), Vlcers. pasididinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

4 np III V V jog mas rašom sava vvsieni paejentoms ing votį kalboi ir užlai-
* A113III, kome didžiausioj slaptybėje.'

Mas sutaisom vysus vaistus dėl musu ligoniu ir siuntam jous ing vvsa posvietie.
Rašyk pas mus šendiena apsakidanias kas jums skaudžia ir reidalauk prisiun- 

tima musu naujausios knigas, katrą siuntiem dykai kožnam katras padous sava 
adresa.

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

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

(ApraJik liga)
............................. Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra moka kajp 
gyditisie nouniosie.

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

Adresas.—P. O Statas

Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) litaronis

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

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

Galima gauti su prisiuntimu i namus už $3.00, $'>.00 ir$7.00

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

Norintiejie išsirašyt tą knygą, prisiuskite pinigus per 
“MONEY ORDEK” ant musu adreso:

“ZEC ZE L ZE T "V T S”
‘28 Broadvvay, So. BOSTON, Mass.

-•z.

Vasario 7, nedelioj, Paauk-Į 
liu Uunion Hall’ej buvo dide
lis susirinkimas. Kalbėjo pro
fesore Wellesley universiteto 
Miss. Vida D.Scudder; Miss. 
Emily Greene Balcli, teipgi 
\Vellesley universiteto profe
sorė; James E. Carey ir kun. 
Eliot \\ hite.

Profesorė Vida Scuddur 
rimtoj savo kalboj tarp kitko 
i >asakė:I

..Męs jau pradedam aiškiai 
matyt, kad socijalizmo pir- 
mineigoj. krikščionybė ir so- 
eijalizinas negali bujot pakol 
nesusivienys. Iki šiam laikui 
da nėr buvęs tokio daikto, 
ant kurio krikščioniška civili
zacija galėtu teip remtis, kaip 
ant socijalizmo’’.

ĄJ.
LIETUVIU UŽEIGA

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

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass
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nedėlioj 
S. S. 60
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Ateinančioj 
susirinkimas L. 
pos. kuriame bus skaitomas' 
referatas, o potam bus disku-1 
sij<» Susirinkimo vieta tai 
pati — ..Keleivio' redakcijoj.

-X- *
*

Panedelvj 1 vai. po pietų i 
( anibridge tapo apiplėštas! 
aptiekoje pačtos skyrius.

Klerkos pasakoja, kad plė
šikas buvęs dailiai apsirėdęs 
ir išrodė ant „džentelmono”l 
.lis paėmęs apie $>100.00 pini
gais ir apie uždu doleriu kra-^ 
sos ženkleliu.

23 SHLEFI STREET

PINI G U S

PATIKUS

W. DACKEVICZIUS
NAUJAS IŠRADIMAS 

sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmonės užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgy dyti slinkimą plauku ir pli
kimą. Pučkus. Didervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim Jautry bę padėkų.

J. M BKINDZA CO .
Broadvvay A s. 8 st.. Broolykn.N Y

9 •>

■o*. "O 
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Pirmutinis Lietuviszkas Bankinis namas
Lietuviszkas D-ras M. Ziselman

7 l’armenter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967- -3 Ricrimont

LAI V A K ORT ES (ši i>kortes)

Parduodu ant geriausių ir 
greičiausių laivų už pigiau

sias prekes.

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 ji parduot 
kam nors Lietuvoje, arba pavest savo likusiems ten 

broliams arba gentims, kreipkitės prie mus, o męs 

padarysime Jums viską kogeriausiai.

1M > VIERX ASCZIUS

Išdirbu kiekviename reikale.

BDSTūn nnss
SKOLINTO J A I

Jeigu tarife 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

NELAIMEI
nors darbo jei- 

darbininką ne 

per jo paties kaltę, bet per kompanijos apsileidimą 

tad kreipkitės prie mus, o męs duosime teisingą pa
tarimą (rodą).

PINIGUS priimame aut apsaugojimo ir moka
me už juos nuošimti (procentą), kartais mokame 

didesnį už kitas bankas.

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

V. DACKEVICZIA, 23 SALĖM ST. BOSTON. MASS


