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Pats nusižudė.
Odesa. — OdesoH kalėjime 

nuo nekuriu laiko sėdėjo ka
pitonas Nikitinas, suimtas uz 
platinimą tarp kariumenės 
re voli nei joninės propogandos. 
Pereitoj savaitėj karo teismas 
pasmerkė Nikitiną ant pako
rimo. Kada reikėjo išpildyti 
nusprendimą, Nikitiną atra
do celėj negyvą. Jis nenorė
damas žūti per budelį, gyvas
tį sau atėmė savo ranka.

Nikitinas buvo generalinio 
oficierių štabo, nariu ir smar
kiai darbavosi tarp kareivių, 
platino literatūrą, lankyda
vos ant slaptų susirinkimų ir 
t. t., tečiaus atsirado šnipų, 
kurie jį išdavė.

Maskolijoj tik ir vogti.
Peterburgas. — Po penkių 

dieni} nagrinėjimo bylos, pri
rodyta, kad Nižniojojo Nov
gorodo gubernatorius, gene
rolas Fridriks, yra pavogęs 
apie milijoną rublių: apart to 
tas vagis imdavo kišius, da
lyvavo Gurkos vagių kompa
nijoj išvogime pinigų,Durnos 
paskirtų badaujantiems val
stiečiams ant duonos 1906 
metuose ir daug kitų šunys
čių yra pridaręs. Jeigu tą 
būtų padaręs koksai ne val
džios šalininkas, tai seniai 
ant kartuvių būtų jau atsidū
ręs, bet kaipo generolą ir gu
bernatorių teisinas nubaudė 
ant užmokėjimo 85000 bau
dos. Vienok, jeigu jis neturės 
iš ko užmokėti, tai uždeda 
metinį areštą.

Maskolijoj tik ir vogti!

Žemes drebėjimas.
Tiflisas.— Pereitoj savaitėj 

Tiflise buvo ganą smarkus že
mės drebėjimas, nakties laiku 
pabudo visi žmonės ir persi
gandę pradėjo bėgti iš namų. 
Nelaimių nė nuostolių vienok 
nebuvo.

Rusija gaus pinigu.
Peterburgas.— Turkija už

klausė, ar ne jos kaiminė 
(Rusija) nesutiktų ant syk 
atsilyginti su buvusio karo 
kontribucija. Mikės valdžia 
atsakė, kad mielai ant to su
tinka.

Mat Turkija nuo 1878 me
tų moka Rusijai kasmet po; 
vieną milijoną ir 600 tūkstan
čių dolerių karo kontribuci 
jos, kuri turi būt išmokėta i 
100 metų laiko. Dabar viską 
ant syk mokant išeina apie 
100 milijonų dolerių.

Kur čia Rusija nesutik tiek 
pinigų gauti! Valdžios kasa 
buvo jau tuščia, o dabar ir 
vėl bus kas viršininkams vog
ti.

S'

Reikalauja Gorkio sueini
1I1O.

Peterburgas, 
davė įsakymą suimti Maximą 
Gorkį, kaipo politiškąjį pra-’ 

sikaltėlį. Ką jam užmeta, pa
kol kas da nėra tikros žinios.
Įsakyme Gorkis pavadintas) išsakomo vargo.

Valdžia iš-

Boston, Mass., 18 Vasario February 1909 m.
..Enteked asSecond-Class mattek" Fkbkuaky 23, 1905, at the Post Officb at Boston, Mass., undek the Act of < ongkess of Makch 3. 1879.”

Bomba.
Iš Bakų rašoma apie šitokį 

baisų atsitikimą .-milijonierius 
i -pirklys Asrijevas gauna lai
šką su „anarcliistų-komunis- 
tų” parašu, —kuriame reika
laujama yra 20,000 rublių. 
Asrijevas pinigų neduoda, 

i Staiga, vieną gražią dieną į 
jo sankrovą įbėga jaunikaitis 
deda ką-tai ant stalo ir beg
ulamas lauk šaukia: Gelbėki
tės!.. Nesuspėjo visi išbėgioti, 
kaip bomba plyšo, kam galvą, 

■ kam ranką, kam koją nutrau
kdama, ką visai suplėšdama. 
Jaunikaitis padėjęs bombą 
pasislėpė. Sprogimo vietoje 
rasta 12 žmonių arba baisiai 
sužeistų, arba visai užmuštų.

rejo visą miestą su revoliuci- 
! joninėmis giesmėmis ant lu
pų ir šauksmu:,, Saliu bude
liai!”
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Metas V

Apskritys duoda užlaiky
mui kiekvieno kalinio 201 > 
cento kasdieną.

Sąjunga Chicagos ukėsų 
apskundė Strasheimą už pasi
savinimą tų pinigų. Stras- 
sheimas neišmokąs kaliniams 
daugiau, kaip 7 centus ant 
dienos. Tokiu budu į metus 
laiko iš kaliniams skiriamų 
pinigų šerifas pasidėdavęs 
savo kišenių $30,000.00.

Milijonierių juokai.
Gal vest in, Texas. — Alie 

jaus kompanija ,,Waters Pier 
ceOilCo.’’ tapo patraukta 
į teismą už peržengimą prie
šingų trustams įstatymų. Tei
smas pasmerkė kompaniją 
ant užmokėjimo vieno milijo-, 
no ir 693 tūkstančių dolerių 
baudos.

Kompanija norėdama už 
„savo’’ skriaudą atkeršyt, nu
tarė visą sumą užmokėti sida
briniais pinigais ir užklausė, 
ar Texas valstija prisiima ant 
savęs uždengimą lėšų už per- ( 
vežimą tų pinigų, kurios sieks i 
$2,5000.00?
Valstija atsakė, kad nubau- ( 

sta kompanija turi savo lėšo- ( 
mis pinigus pristatyti į valsti
jos iždą. Tuomet kompani
jos valdyba pasakė, kad jeigu 
teip, tad kompanija galės už- 

i mokėti su viršum pusantro 
milijono vienais tik centais.

Kalinių pabėgimas.
Atlanta, Ga, — Vietiniam 

kalėjime grotos tapo išpie- 
luotos ir nakties laiku pa
bėgo 7 kaliniai. 3 iš jų su
gauti, kitų policija j ieško su 
šunimis-

Garbininias Lincolno.
Springfield, III.— Vasario 

112 dieną š. m. sukako 100 me
tų nuo Lincolno gimimo die-į 
uos. Springfield, kai|>o gimti
nis Lincolno miestas, tą dieną 
ūžė nuo įvairių prakalbų ir 

pa’ivaikščiojimu. Iš visų kraš
tų Amerikos sukako ten įzi- 

imesni žmonės, idant prisidėti 
prie paminėjimo ir išreiškimo 
garbės neužmirštinam karžy
giui už lasvę šios šalies. Fran- 

Įcuzijos ir Anglijos ambasado

riai savo kalbose Lincolną va
dino „nemirštančiu”.

ne‘j Juodveidžiai teipogi paren- 
aH iškilmingą apvaikščiajimą 

paminėjimui Abrahamo Lin- 
icolno, kuris išvadavo įųtėvus 
is po jungo vergijos.

200 Žmonių sudegė teatre.
Me.vsiko City.—Iš pietines 

Amerikos praneša, kad mies
te Acapulco turėjo vietą bai
sus atritikimas. Vienam teat
re laike perstatymo kilo gais
ras; žmonių tuom tarpu buvo i 
apie 1,000: teatras medinis ir 
visas buvo išpuoštas tą vaka-, 
rą audekliniais papuošalais, 
kurie užidegė laike rodymo 
,,gyvųjų paveikslų”, 
uos bematant apiemė visą te
atrą. Žmonės apimti išgąsčio 
visi puolosi prie durų ir teip 
susikimšo, kad apie 200 ypa
tų turėjo sudegti.

* Pittsburg, Pa. — Perei
tam panedėlyj netoli nuo čia 
anglių kasykloj ,.Pitsburg 
Eastern Coal” ekspliadavo 
gazai. Vienas darbininkas už
muštas, kiti babėgo.

riu milicijos norėjo nuvesti 
ant laivo, idant nuvežti į mi
nėtą tvirtovę padidinimui ka- 
riumenės skaitliaus, milicija 
nepaklausė oficierių, ir vie
ton sėsti aut laivo, nuėjo pas 
prezidento rūmąjpolicija ban
dė sustabdyti, bet veltui.

Pribuvo generolai ir geruo
ju pradėjo prašyti nekelti 
betvarkės. Milicija paklausė.

Skerdžia moteris.
Berlynas.— Šeši užpuoli

mai ant moterų bėgyje 2-jų 
dienų, labai išgązdino čia vi
suomenę. Vieną dieną po| 
piet liko užpultos ir sužeistos 
aštriu irankiu 3 moteriškės, i 
viena iš kurių jau mirė. Tam ; 
panašus užpulimai atsikarto
jo ir ant rytojaus. Kaip žaiz-! 
dos liudyja,skerdikas vartojo 
didelę smailą ylą. Suimta Įta
riami keli vyrai, bet visi pasi
rodė nekaltais. Ant galo dvi 
moteriškės pažino pati pikta
darį, apie 20 metų amžiaus 
vaikiną, kuris tuoj liko suim
tas.

Sudegė gelžkelio stotis.
Geneva, Šveicarija.— Su

degė vietinė gelžkelio stotis 
iki pamatų. Susinešimas ap
sunkintas. Nuostoliai baisiai 
dideli.

Nelaimė ant jūrių.
Wellington, Naujoji Zelan

dija.— Vasario 12 naktį susi
mušė garlaivis „Pengnin”. 
Dalis važiavusiųjų žmonių ir 
įgulos išsigelbėjo, o apie 67 
ypatos pražuvo.

!Š LIETUVOS
Vilnius.— Vilniaus teismo 

rūmai nagrinėjo spaustuvės 
savininko Žirmuudzkio, rai
džių statytojų (zecerių) Ka- 
mermachero, Barkano, Cin- 
mano, Paškevičiaus, Ciarkos, 
llitovičiaus, Košerkovičiaus 
ir metrampažo Cerniavsko by
lą. Buvo jie kaltinami pri- 
k laušime rusų sočiai -demok
ratu darbininkų partijai. Žir- 
mundzkio spaustuvėje polici
ja užtiko sausio 31 d. 1008 
bespauzdinant pirma laikraš
čio „Socijaldeniokratas” nu
merį, užtiko ir visus kaltina
muosius priėjo spauzdinimo 
besiruošiančius ir jau apie 7 

(pūdus atspauzdintų to laik

raščio egzempliorių. Visi bu
vo suimti ir spaustuvė užpe- 
čėtyta.

Teisme Kamermacheris pri
sipažino, jog jis—nors ir ne
priguli prie soči ja-demokratų 
partijos—prijaučia tos parti
jos mokslui ir visuomet yra 
prisirengęs tos partijos idė
jos išplatinimui tarnauti. Jis 
Peterburge buvo sutikęs savo 
pažįstamą, kurs jam įdavė 
rankraštį ir prašė nuvežti jį 
Vilniun atspauzdinti. Kamer
macheris sutiko tą padaryti 
ir atvykęs Vilniun susiderėjo 
su Žirmundzkiu, kurs už 250 
rubliu jam pažadėjo tą nume
ri atspauzdinti. Kiti kaltina
mieji neprisipažino prie kal
tės.

Teismo rūmai nuteisė: Ka- 
mermacherį ištrėmimui su pi
lietiškųjų teisių sumažinimu; 
Žirmundzkį 6 mėnesiams tvir- 
tovėn uždaryti; Barkaną ir 
Ciumaną—vienam mėnesiui. 
Visi kiti liko išteisinti.

Revol iuc i ja Persi joj.
Teherauas. — Revoliucio

nieriai užėmę Rešto miestą ir: 
provinciją Ghilan, tuojau iš
sirinko sau naują vietinę vai-į 

! dzią.
Šachas išsiuntė kariumenę 

' su mieriu nubausti sukilėlius.

Užmušė viršininką„ -
Kalkuta, Indijos.— Čia li

ko nušautas valdžios prokura- 
i torius Asliutash Biswas. Nušo
vė jį teisme vienas jaunas 
bengalietis.

Bisvvas tarnavo anglų vald
žiai ir stropiai persekiodavo 
pirmeivišką indusų judėjimą.

Visotiiins streikas.
Buenos. A yrės.— Iš priežas

ties pakėlimo miesto moksčių, 
: sustreikavo visi gyventojai; 
netik dardinkai, bet pirkliai 
ir net baukieriai. Miestas sto
vi be duonos, mėsos ir pieno.

Uoste stovi keletas laivų su 
valgomais daiktais, bet nėra 
kam to visko iškrauti, kadan
gi ir uosto darbininkai, kurių 
yra į 5,000, prisidėjo prie 
straiko.

1

i

namų tepliorium iš Nižniojo 
Novgorodo.

Dabar Gorkis gyvena Itali
joj, kur varė karštą agitaciją 
prieš carą ir jo valdžią atsi
šaukdamas į Italijos visuome
nę, kad neduotų Rusijai pa
skolos kartuvių ir kalėjimų 
statymui.

• Ministerių taryba nuta
rė įnešti į v. durną šitokius su
manymus: 1) pareikalauti 30 
milijonų rublių paskolos, pa
dengimui 1908 m. perdaug 
dideliu iždo gelžkelio išlaidų. 
2) atskirti nuo Lenkijos Sied-
leco gub. rytų pusę ir Liubli-, 
no gub. ir padaryti iš jų 
naują Cholino gub. Tai nau
jai gub. prigulės šitie pavie
tai: Belgorajo, Bielsko, Vlo- Netikrųjų gelžkelių bilietų 
davsko, Grubešovo, Tomašo- 
vo ir Cholino. Gubernijos 
miestu turi būti skiriamas gelžkelio viršininkui \ aluje- 
Cholmas. Į vui, kažikoks, Vilniuje gyve

nantis, Cėrna pranešė, jog 
jau ištisus metus, kap visas 
žmonių būrys pardavinėja ne
tikruosius gelžkelio biletus. 
ir kad tame būryje esą ir 
gelžkelių tarnai. Černa pa ža

idėjo tų netikrų bilietų dirbė
jus išduoti policijai, bet ji 

j jam už tą išdavimą užmokės 
300 rublių. Valujevas sutiko 
rekalaujanius pinigus užmo
kėti ir Černa nurodė jam 

Preimaną,kaipo netikrų bile- 
tų dirbėją ir pardavėją vy- 

jriausį organizatorių. Preima- 
uą policja suėmė ir jis ilgai 
gynėsi esąs nekaltas, tečiaus 
galų gale išdavė daug savo■v 
sėbrų ir jįj skaičiuje patį Cer- 
ną. Žandarai padarė kratą 
v
Cernos bute ir rado daug 
raštų, rodančių jo kaltę. Da
bar suimtas jau ir Černa, apie 
kurį skelbia Preimanas, jog 
jis yra buvęs bilietų dirbimo 
pabrikos organizatorius. Fab
rikas buvęs Baltstogėje ir tu- 
rejęs savo skyrius daugSiaur 
-vakarinio krašto mestuose. 
Gryno pelno tasai pabrikas 
duodavęs 250 000 rbl. Suimta 
ir devyni Varšuvos gelžkelio 
agentai.

Suėmimai..
Po studentų Selezuevo ir 

Noimano suėmimo, pas ku 
riuos rasta apie 15 pūdų 
sprogstamosios medžiagos ras
ta ir daugybė raidžių, suimta 
dar 12 žmonių: jų tarpe 4 Pe
terburgo universiteto studen
tai. Kokiam tikslui Selezue- 
vas ir Neimauas tokią daugy
bę sprogstamosios medžiagos 
laikė,dar nesusekta.

Juros ininisteris Vojevodz- 
kis.

Lenkai buvo labai apsidžiau
gę, jog jų tautietis liko mi- 
nisteriu paskirtas. Daugybė 
laikraščių atkartojo tą žinią, 
pridėdami, jog nuo Adomo 
Cartorijskio laikų (Aleksan
dro I) pirmas lenkas gaunąs 
teip augštą paskirimą: kaiku- 
riems vaidinosi, jog tai esąs 
apsireiškimas prielankesnės 
lenkams politikos. Dabar iš 

I tikrų šaltinių patirta, jog Vo- 
jevodzkis yra iš tikrųjų len
kų kilties, bet nebemokąs jau 
lenkiškai ir esąs pravoslavų 

j tikybos.

«Į[ Taškentas. — Peržiurė
jus Ascliabado pačtoje gautą
ją iš Krasnovodsko pačtą, ras
ta, kad iš maišo pavogta 
7,480,000 rb. Nežinia keno 
išpjauta pačtos vagono 
sienoje skylė, perplauta odos 
maišas ir pagriebta visi bu- 
vusiejie jame pinigai. Suim
ta lydėję pačtą valdidinkai.

Prokuroras reikalauja 
mirties bausmes.

Į vyriausįjį teismą Peter
burge prisiuntė Kaukazo ap
skričio teismo prokuroras pro
testą Novorosijskos respubli
kos byloje. Iš 90 žmonių.— 
kaltinamųjų sulig 100 bau- 
d ž i am ų j ų įstaty m ų strai psnio, 
30 žmonių pripažinta kaltais 
ir jie liko nutęsti katorgan 
įvairiam laikui. Prokuroras 
būtinai pareikalavo, kad jie 
būtų mirties bausme baudžia- 

|mi. '

Šventvagystė.
Kaipo labai branginamoji 

(šventenybė buvo laikomas 

Aleksandro Nevskio cerkvėje 
Peterburge motinos švenčiau- 

j sios paveikslas To paveik- 
! slo rūbai atsiėjo dešimts tuk- 
stančių rublių. Šiomis die
nomis vienuoliai staiga pasi
gedo to brangaus motinos 
švenčiausios paveikslo. Pa
šaukė policiją ir ta liepnsi 
tuoj visas cerkves ir vienuo
lijos duris uždaryti, ir ėmė 
krėsti beesačius viduje. At
rado paveikslą pas 17 metų 
mergytę Vierą Matviejevą. Ji 
sakėsi esanti darbininko duk
tė iš už Nevos vartų, ir pa- į 
stumta prie šventvagystės ne-'

dirbėjai.
Neseniai Si aur- vakarinio

Kruvini datbai Frncuzijoj.
Albi.— Vasario II dieną 

atsibuvo čia išpildimasdviejų 
mirties bausmių, ant atviro 
pleciaus, akyvaizdoj skaitlin
gos minios žiopsotojų.
Tie kruvini darbai jau praded’ 
sukelti visus doresnius Pran
cūzijos piliečius.

Prieš išpildymą to kruvinojo 
nusprendimo socijalistai su
rengė demonstraciją, kaipo 

; protestą prieš įvedimą to ne
žmoniško. pasibjaurėtino pap- 

jročio. Minios darbininkų pe-

Kariumenėj maištas.
Lizbona, Portugalija. — Iš 

. Maderos liko pasiųsta ant sa
lų Azorai kariumenė, kur siau
čia liga, palaikyti tvarką. Nu- 

, sibodo kareiviams ten stovėt. 
> įsiveržė aną dieną į laborato
riją ir prisakė daktarams, 
kad jeigu per dvi sąvaites ne- 

• sustabdys epidemijos, tai vi
sus iki viekam išskerstą,

Ekspliozija.
Nancy, Pracuzija. — Eks- 

pliodavo čia apie 10,000 šuvi- 
nių dinamito. Šeši žmonės 
suplėšyti į gabalėlius. Už tri
jų mylių aplinkui nuo sudre- 
bejimo oro išbirė.jo visų namų 
langai.

Revoliucija eina smarkyn.
Teheranas. — Apygardoj 

Ghilan revoliucija verda. Gu
bernatorius tos apygardos ta- 

| tapo užmuštas, valdiškas rū
mas. pačtos ir telegrafo sto- 

jtįs sulyginta su žeme. Šacho 
kariumenė pasislėpė rusiškoj 
pasiuntinystėj.

Karalių vaišes.
Berlynas. — Šiomis dieno 

mis pas Vilių apsilankė Ang
lijos karalius Edvardas.

Madrydas, Išpanija. — Is
panijos karalius, Alfonsas, 
ketina šiomis dienomis apsi

lankyti pas Portugalijos val
doną Manuelį.

Sukilimas milicijos.
Havana, Kuba. — Yasario 

1’2 dieną sukilo čia du skyriai 
milicijos ir pareikalavo, kad 
naujas Kubos prezidentas, 
Gomez, ateitu su jais ypatiš- 
kai pasikalbėti. Milicija ne
nori būt priskaityta prie re- 
guliariškos kariumenės, ku
rią dąbar prezidentas užmanė 
sutverti.

Nuo nekurto laiko Cabanosi 
tvirtovėj randasi jau pulkas 
naujai sutvertasreguliariškos 
kariumenės. Kada tuodu sky-

IŠ AMERIKOS
Aiarcliistų susivažiavi

mas.
New York.— Vasario 7 d., 

nedėlioj, atsibuvo Terrace 
svetainėj anarchistu susiva- 
žiamas. Susivažiavimu vado
vavo plačiai žinomas Alex- 
ander Berkman. Laikyta 
griausmingos prakalbos prieš 
šį surėdimą ir valdžią.

Sesijai pasibaigus buvo rin- 
kleva pinigų ant varinio anar
chizmo propogandos.

Policija turbūt ar nežinojo 
apie susivažiavimą, arba 
norėjo išgirsti nemalonių sau 
, komplementų”, nes nė vie i 
nas lazdos atstovas susirinki-’ 
me nedalyvavo.

Šaudymas teatre.
Chicago, III. — I’enkiacen- 

tiniame aeatrėlyje, po num 
396 Ilalsted st., niekam neži
nomas žmogus peršovė tūlą 
Johną Ambrozini. Nepažįsta
masis susiginčyjo su Ambro
zini dėlei sėdynių. Ir prižiū
rėtojas tvarkos-nespėjo patė- 
myti, kaip puolė iš revolve
rio suvis. Tarp susirinkusių 
kilo didelis sumišimas: šovė- 
jas tuom tarpu paliego. Am
brozini mirtinai sužeistas.

Užmeta vagystę.
Chicago, III. — Pereitam 

ketverge apskričio valdyba 
nutarė išrinkti komisiją išti- 
rimui, ar teisingas yra užme
timas vagystės šerifui Stras- 
slieim, kuris pristato kali- 

I niams maistą.

I

Lieps

i

i

Kalvarija (Telšių pav.) 
Gruodžio 27 d. klebonas, pa
baigęs skaityti yaraokslą, la- 
bai išgyrė šv. Kazimiero drau
giją ir būtinai liepė įsirašyti 
jon: pinigų reikia įmokėti 
per metus tik pusantro rublio, 
knygų gi už tris rublius gau
sią, o kiek atlaidų apturėsią, 
tai niekas negalįs nė apsaky- 

it'-
Išgyręs teip šv. Kazimiero 

| draugiją, pradėjo sakyti žmo
nėms, kad neskaitytų tų raš
tų, kuriuos bedieviai brukte 
bruka:kass kaitytas tuos raš- 
štus (snpr. „Vilu. Žin. ’ ir „L. 
C k.’’), tuo patiem jau busiąs 
parsidavęs šėtonui.

Antrą Kalėdų dieną sakė 
pamokslą kun. kamendorius, 
kuris štai ką pasakė apie laik- 
kraščius. Yra — sako jis — 
daug laikraščių. Vieniems pa
tinka „Vienybe”, kitiems 

',, Viltis”, tretiems „Šaltinis”, 
ketvirtiem! „Viniaus Žinios”. 
Ne blogas laikraštis yra ir 

•,. Vilu. Žinios”. Vieni kuni
gai Įteikia jas. kiti patįs jas 
skaito. Bet girdėjau kalbant, 
jog ,,Viln. Ž.” išjuokia šv. 
tikėjimą ir dvasiškius ir kad 
bažnyčia užginanti skaitytyti 
todėl jas. Aš, kauto kunigas, 

'paaiškinu jum, kad bažnyčia 
neužgina jų skaityti: o kad 
juos išjuokia dvasiškius, tai 
reikia pripažinti, kad dvasiš
kiai kartais verti papeikimo.

Iš ,,Viln. Žin."

I
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KELEIVIS

. Pasikaibejimas 
Maikio su Tėvu.

KAIP PANAIKINTI ŽE
MES DREBĖJIMUS?

(Iš su ireolotru i.ūillipu).

ga- 
pa-

tai mokslas 
kitais, gana 
metų), neiš

le, baisiai augštos temperatū
ros. bet tas nė aut ko, ištie- 
sų, neparemta. Tai sena ir 
silpna gipoteza. Priešingai, 
naujausi patirimai priverčia 
mus spręsti, kad viduržemiuė 
masa — nė kieta, nė skysta 
ir ne gazinė, bet yra kokia 
tai vidutinė,tarpe kieto ir sky- 
što.teip vadinamam ketvirtam 
pa vy dale.

v
Šitie padavimai priartina 

mus prie tokių pažiūrų, kad 
paėjimas išsiveržimų ir patįs 
vulkanai tur kitą prigimtį,nė 
kiek neprimenanti paprastas 
pažiūras, 
viduriai 
pa v yda le 
daugiau
niams klodams.
sisunkia ir chemiškai ištirpina 
žemės plutą keliose vietose, 
pasidaro plyšiai ir baisus ur
vai. Skliautai šitų urvų kaip 
kada įgriuva, ir tie griuvė
siai paverčia krutančią euer- 
giją į šilumą, išdirba aukštą 
temperatūrą, paverčia skys
timus į garą, gimdantį milži
nišką spaudimą. Garai ap
veikę kliūtis išsiplėšia viršun, 
išnešdami su savim, pavyda- 
le lavos, ištirpytas kietas 'da
lis žemės. Pasidaro visiems 
žinomas pasibaisėtinas 
veikslas išsiveržimo.

Pašaukimas žmogaus — ap
veikti ir šitą ruščią spėkų.

Dabartinis žemės drebėji
mas duoda turtingą rnedegą 
seismologijai ir pastaroji ne
si vėl įs jaja pasinaudoti. Sici
lijoj renkasi visasvietinis ge
ologų susivažiavimas, ir mok
slinčiai padės visas spėkas, 
kad jų darbai nors šį kartą 
turėtų ne tik teoretišką, bet 
ir praktišką rezultatą.

N. D. Valiulis.

koki tai užkerėtą paveikslą,- 
kažin, ar tai ne Laisve? Šok
siu aš į jos glėbi.... Niekas 
nelaiko? — tai Laisvė....

I \ jabrolis.

MĖSA KAIPO MAISTAS.

Nesutirpę žemės 
veržiasi iš kratei o 
lavos. — masa ta 
artima paviršuti- 

Vanduo per-

— Na, Maike, pereitą sykį 
prižadėjai man pasakyti,kąip 
žmonės svetimu protu gyve
na, taigi ir sakyk.

— Ar tu žinai, tėve, kas 
tai yra saulė?

— Saulė yra milžiniško di
dumo ugninis skritulys; ji 
mums duoda šviesą ir šilumą; 
be jos spindulių nebūtų aut 
žemės jokios gyvybės; ji yra 
motina žemės, maršo, jupite- 
riaus, neptūno ir kitų plane
tų.

—Iš kur tu tą žinai?
— Nugi tu pats, vaike.ma

nę teip mokinai.
— Na, gerai. Dabar ar 

Ii man pasakyti, nuo ko 
eina naktis ir diena?

— Siur, Maike! Ta darodyt 
man lengva. Matai, žemė yra 
toks jau apskritas kamuotis, 
kaip ir saulė, tik daug mažes
nis ir šaltas. Ji sukasi dan
gaus ruime, užlietame saulės 
spindulais. Bet kiekvienam 
gali būt aišku, kad ji negali 
būt ant syk apšviesta tais 
spindulais iš visų pusių. Pa- 
vyzdin: iš vienos pusės randa
si ant jos Europa, iš antros 
— Amerika: kada pirmoji es
ti atkreipta į saulę — tenai 
yra diena,o Amerikoj naktis: 
kada Amerika atsisuka prieš 
šaulę, tuomet Europoj esti 
naktis.

— O iš kur tu žinai, tė
ve?

— Aš buvau sykį ant pre- 
lekcijos, kur aiškino apie to
kius dalykus.

— Gerai. O iš kur tie vi
si daiktai atsirado, kaip štai 
žeme, saulė ir kiti?

— Dievas, tverdamas 
šaulį, sutvėrė.

— Ar tu matei?
— Pagal biblijos teip išei

na. Bet kam tu man tokius 
klausimus užduodi? Pasa
kyk man pirma, kaip žmogus 
svetimu protu gali gyventi?

— Aš tik norėjau persitik
rinti,tėve, keno tu protu gyve
ni: pasirodė, kad svetimu.

— Kaip tai?
— O teip, kad viską, ką tu 

čia dabar pripasakojai, tai 
girdėjai tik nuo kitų, o anie 
nuo trečių, tie nuo ketvirtų 
ir t. t. Tu tik tą žinai, ką 
kitiems įtikėjai. Tas pats 
yra ir su kitais. Ar tad neaiš
ku, kad tokie žmonės gyvena 
svetimu protu?

— Tas man nelabai patin
ka. vaike. Na palauk, aš 
apie tai da pagalvosiu.

pa-

Greit s u r o k a v o.
— Kiek tamista turi vaikų?
— Dvejatą.
— Kokio amžiaus?
— Bernaitis 7 metų, mer

gaitė — 8.
— O-o! tai tamista jau 15 

metų kaip už vyro — visai 
nesitikėjau.

Gerai suprato.
Ar mano ištarmę supratai?

— Klausia teisdaris teisiamo
jo.

— Ne, nesupratau nieko— 
atsako jisai.

— Tai klausyk: gavai 10 
dolerių bausmės!

— < )-<>, dabar supratau... 
ačiū.... bet kada aš juos 
gausiu?

Apsilankius man i akade
mijos mokslų fizišką labara- 
toriją žinomo geologo-akade- 
miko Golšteiuo, kalbėjausi su 
užžiurėtojum labaratorijos 1. 
I. AVilipu. Tema buvo:..Kaip 
panaikinti žemės drebėji
mus?” Mokytas geologas iš 
syk dasilytėjo Sicilijos katas
trofos cliarakteriaus.

— Nėra abejauės, — sako 
AVillipas,— kad charakterius 
žemės drebėjimo, kurs sunai
kino pietinę Italiją, buvo teip 
vadinamas tektoniškas. Apie 
Messinos pertakos vulkaną 
(Etną) pasidarė dėlei susirin
kusių vidurzemiuių garų visa 
eilė silpuo susispyrimo, teip, 
kad nebuvo jokio bangavimo, 
nė pertraukos veikime vulka
no, kas visuomet esti ženklu 
išsiveržimo. Apart šito fak
to yra da nemažiau teisingi 
darodymai. Seismografas pa
rodė staigų perėjimą žemės 
paviršiaus iš ramaus į siūbuo
janti stovi, be jokių pirmto 
apsireiškimų.

Seismologija, 
sulyginant su 
jaunas (apie 30
dirbo da ganėtina praktikos 
susekimui vulkaniškų ir tek- 
toniškų perturbacijų. Taigi 
šitas klausimas yra liglaiki- 
nis, nes viskas remiasi aut 
jautrių prietaisų, o tos prie- 
taisos su kiekvienais metais 
vis tobulinasi. Žinoma, tik
rai atspėti, kokioj vietoj ir 
kada bus sprogimas, yra sun
kus daiktas, bet užduočia seis
mologijos yra — panaikinti 
drebėjimą arba nukreipti eks- 
plioziją.

Gaila, kad prie šito pasku
tinio klausimo, dėlei stokos 
patirimų. priseina užsiganė 
dinti teoriškais supratimais. 
Teip ant pavyzdžio su teorija 
Bertolona visai galima sutik
ti, kad panaikinimas žemės 
drebėjimų visai galimas daik
tas. Vulkanai gali būt ap
saugojimu nuo žemės drebė
jimo. Per juos be perstoji mo 
išeina gazai, vandenio garai 
ir kiti produktai požeminės 

j veikmės; ir tiktai tada, ka
da susimažina veržimas žemės 
plutos,tai užauga vulkano ger- 

I klė. Tokiu budu susirenka 
pajiegos nuo pasikėlusios tem
peratūros ir pasidaro didelis 
spaudimas garų, kas pagim
do sprogimus. Iš to kilo mis- 
lis, kad įtaisyti eilę tam tik
rų apsaugos šulinių ir susi
rinkusiai masai ir gazams 
duoti išėjimą. Juk jeigu ma
šinistas aut monometro mato 
perdaug didelį garo spaudi
mą, jis išleidžia jo perviršį. 
Delko gi nepadaryt šito su 
žeme, milžinišku gariniu ka
tilu? Tiesa, tas daug kaštuo
tų! Bet žemės drebėjimai pri
daro teipgi baisių nuostolių. 
O tos pasibaisėtinos aukos že
mės drebėjimų ir išsiveržimų 
da baisesnės,negu ekonomiški 
nuostoliai. Šitokiame daly
ke neturėt būti kalbos apie fi
nansų čėdyjimą. Keikia im
tis už darbo kaip greičiau, da 
tuomi, kad eilė vulkaniško 
riežo yra žinoma, ir visada 
be apsirikimo galima nurody
ti punktus daugiau pavojin
gus vulkaniškuose atsineši- 
muose. Ant galo pats iškasi
mas atvarų-šuliuių nėra jau 
visai negalimu. Storumas že
mės plutos visai nėra teip di
deliu, kaip apie tai priimta 
mislyti. Pagal naujausių mok
sliškų ištirimų jis yra vos tik 
50 kilometrų storio. Prie 
šiądieninio išsivystymo tech
nikos tokisdarl>a<, rodos,žmo
nėms lengvai gali būti įveik
imu.

Įstabu palytėti teipgi klau
simą apie vidurinę žemės įtal
pą.

Daleis t a, buk viduriai že
mės yra ištirpintame pavyda-

ya-

LAISVE, KUR TU ESI?
Monoliogas.

Laisve, kur tu esi? Ar gir
di. tu? Atsiliepk, po plyuių!- 
aš tavęs nematau.... Cit, kas 
čia atsibeldžia! ar tai ne j; 
tik bus!.... Va, va, matau 
jau ir vežimą.......o koks pul
kui!.......Tai laisvė atvažiuo
ja — žingeidu, kaip ji išrodo? 
ar da nesena?.... O-o- o! ap
sirikau, — tai trys policmo- 
nai veža apžergę žmogelį į be
langę. Na, o kurgi ta Lais
vė? O, o štai eina mergina, o 
kas per liemenėlis, kokios 
akutės... ai-ai, negaliu tver
ti— tai beabejonės bus Lais
vė.... pabučiuosiu aš ją.......
O kad ją šimts —davė į snu
kį! Apsirikau, ir čia nebu
vo Laisvė....

Ach, kaip ištroškęs esu! Ei
siu išgerti porą stiklinių 
alaus.... juk šiądien šven
tė: gal i Laisvė tenai bus.... 
bėgu.... Uždaryta! Kur da
bar atsigert?... Laisvės teipgi 
nėra .... O, jau žinau — ji 
bažnyčioj. Einu tenai. Štai 
ir bažnyčia....... O kiek žmo
nių! Na, jeigu ir čia jos ne
rasiu, tai jau gana.... Rei
kia eit vidun — Ką? kepu
rę liepiat nusiimti? Kam? Tai 
mano dalykas .. aš su Lais
ve noriu pasimatyt! Sakot 
jos čia nėra?.. Na, jeigu 
teip,tai likite sveiki!.... Pa- 
lauk’š, kur da galėčiau jos 
jieškot?.... hm!.... Aha, 
jau žinau: Turtomanių sve
tainėj šiądien didelė puota, 
Laisvė bus tenai ant pietų... 
teip, ji tenai. Einu.... Štai 
ir svetainė; o kaip ten ūžia! 
Reikia eit vidun.... ką bi
lieto reikia?.... Leiskite, aš 
noriu su Laisve pasimatyt! 
leiskite, leiskit greičiau!.... 
o prakeikti! kam jus mane 
tąsote? aš j ieškau Laisvės! O 
tai jos čia nėra. Bet kurgi 
ji? Einu ant tilto, gal ten ją 
sutiksiu.... Štai ir tiltas: nė 
gyvos dūšios ant jo. Aplink 
nyku ir šiurpu.... O kaip 
toli vanduo! Aš matau jame

Mėsa įvairių žolę ėdančių 
gyvulių yra žmogaus vartoja
ma maistui. Mėsa mėsėdžių 
gyvulių yra negardi, bet tam 
tinkamose aplinkybėse gali 
būti vartojama. Laike Pary
žiaus apgulimo, kada mais
tas buvo brangus ir sunku 
gauti, buvo suvalgyta 5000 
kačių ir 1200 šunų. Vo
kietijoj, kur mėsa neišpasa
kytai brangi, maistui vartoja 
netik arklių mėsą, liet ir šu
nų. Šunis skerdžia teip, kaip 
ir kitus gyvulius ir valdžia 
prižiūri per savo insįiekto- 
rius. Kiniečiai mėgsta šuns 
mėsą, o Kanados iudiečiai 
šeško mėsą laiko uz skansko- 
nį.

Svarba mėsos, kaipo mais
to, priguli nuo to, kad joje 
yra proteidai, taukai ir drus
kos. Nevirinta mėsa perdir
bama viduriuose lengviaus, 
bet neteip pilnai. Kepta pil- 
uiaus sumalama, kaip viry- 
ta. Virinant mėsą, jungian
tis mezginys išsileidžia, siūle
liai atsiskiria vienas nuo ki
to, albuminas sukrenka, sko
nis pasigerina, parazitai žū
va ir visa medega tampa ska
nesnė, malonesnė. Kepant 
artųšinant mėsa susitraukia 
dėlei išgaravimo vandeus. 
Kaitra turi būti ganėtina, 
kad paviršiui albuminas grei
tai sutenėtų ir n ėda leistų sy
vams išdžiūti. O kad ueap- 
sviltų, reikalinga pridėti tau
kų, kurie apsaugoja mėsą iš 
lauko. Verdant, jeigu nori
ma, kad zupė būti} riebi, mė
sa įsideda į šaltą vandenį, ku
ris pcvaliai įkaista. Beši- 
lant vandeniui, dalis albumi
nų, drauge su dalia druskų ir 
ekstraktinių dalių išsileidžia. 
Bet jeigu norima, kad sultys 
pasiliktų mėsoje, tuomet mė
sa reikia dėti į verdantį van
deni. kuris greitai sutraukia 
albuminą ant mėsos paviršiaus 
ir padaro sluogsnį, kuris ap
saugoja syvus. Tą atsiekus 
temperatūra reik nu-į 
mažyt iki 180 lp., nes kitaip 
mėsa pasidaro kieta. Kepant 
mėsa įsideda į labai karštus 
taukus, tokiu budu pasidaro 
sluogsnis ant mėsos pavir
šiaus, kuris užlaiko viduj sy
vus. Reikalinga, kad tau
kai būtų labai karšti, nes ki
taip 
mėsą ir 
skani.

Mėsa 
spalvos, nė per balta, nė per 
raudona. Turi išduot mažai 
kvapsnio ir tas pats netur pa
nėšėti į lavono kvapą. Ji tu
ri būti tvirta ir eliastiška, 
paspaudus neturi pasilikt 
duobė, arba girdėti braškėji
mas. Paėmus į rafakas, ji tur 
kaip tik suvilgyt pirštus, o 
palaikius iš lauko tur grei
čiau džiūt, negu drėgti. Ne
tur būti joje jokių gyvūnų. 
Jautiena priimta skaityti už 
geriausią ir lengviausią suvi
rinimui mėsą, bet daugelis 
turinčių skilvio nemalimą sa
ko,kad aviena geresnė. Kiau
liena beabejonės sunkiaus su
malti, dėlto kad turi savyje 
daug taukų. Kaslink veršie
nos, tai vieni sako, kad ji yra 
lengvai suvirinama, kiti kad 
labai sunkiai. Reikia pripa
žinti, kad yra žmonės, ku
riems veršiena labai netinka. 
Balta mėsa vištos, kurkęs ir 
kitų paukščių yra lengviaus 

■suverdama, negu raudona, 
1 turbūt dėlto, kad neteip rie
bi. Mėsa ančių, žąsų yra kie 
tesnė ir sunkesne suvirimui. . 
Laukiniai paukščiai neteip 
riebus ir paprastai tin-j

ka geriau*. Jų gyvenimo bū
das neleidžia sukrauti daug 
taukų. Jakuos inkstai ir šir
dis priimta skaityti už prastą 
maistą ir juos neturėtų var
toti žmones su silpnais vidu
riais.

Arkliena nėra priimta var
toti valgiui, bet ji yra 
teip lygiai gera, kaip ir jau
tiena. Netyčia valgant lietė 
mina nieko blogo. Jos varto
jimas Europoj kasmet didi
nasi. Įeina į madą ir Ame
rikoj.
Ekstraktai daugelio skai
tomi už tokį pat maistą, kaip 
ir mėsa,bet jie jokių maistin
gų dalių savyje neturi. Yra 
darodyta, jog gyvuliai maiti
nami ekstraktais stimpa grei- 
čiaunegu kada visai nieko 
neduoda. Ant jų reikia žiūrė
ti, kaipo ant stimuliantų ir 
savo vietoj jie yra naudingi, 
ypatingai nuilsus.

Mėsa gal būt vartota pa
veiksle miltų. Iškepta ir iš
džiovinta. paskui sumalta, ji 
gali būti paskui vartojama 
įvairiose aplinkybėse.

Dešros padarytos iš pi
giausios mėsos, sukapotos į 
šmotelius ir sudarytos su įvai
rioms žolėms, kurios priduo
da skonį. Jų gerumas ir ne
gerumas užtai priguli nuo 
mėsos, kuri būva panaudota. 
Daugelis vadinamų frankfur- 
tų, parduodamų pigiai, sako, 
susideda daugiausiai iš ark
lienos, negimusių veršių ir pa
senusių karvių. Apie pigias 
dešras viens raštininkas pasa
kė: ,,tik dievai gal valgyt deš
ras, nes jie tiktai žino, iš ko 
jos susideda”. Net ant tų, ku
rios padarytos iš kiaulienos, 
negali pasitikėt, kadangi tar
pais mėsa kialių su trichni- 
na nebūna išmesta, bet su
naudojama į dešras.

D-ras P. Matulaitis.

DARBININKŲ LUOMĄ, 
NEBUKIE KURČIA!

•?

persisunks per 
ji bus riebi ir ne-

turi būti vienodos

Darbininkų luomą, nebu- X
kie kurčia! Štai brėkšta auš
ra, ir po tamsios ir ilgos nak
ties sulutė tuoj užšvies.......
Ten, toli, toli girdėtis garsus 
gaudimas varpo ir vis kas 
kartas jis gaudžia garsyn, 
garsyn. Tas balsas stengiasi 
išreikšti mums kokią tai pa
slaptį . —

Darbininkų luomą, sustok 
liejus savo piakaitą, atitrauk 
pūslėtas rankas nuo ūžiančių 
mašinų ir imk štai šitą baltą 
skepetaitę ir apvalyk savo 
suvytusius ir prakaituotus 
skruostus.

Pažvelgk štai į šį platų ir 
betvarkišką pasaulį. Ar gir
di tu vaitojimą našlių ir naš
laičių? Ar matai, kaip darbi
ninkai skenda varguose?

Ar girdi tu vaitojimą ir 
aimanavimą? Tai balsas šau
kiantis teisybės, tai gaudi
mas varpų!

Tas gaudimas pranašauja 
darbininkams laimę. Tas var
po gaudims pranašauja teipgi 
ir pražūtį tironams plėšikams, 
karaliams; pražūtį tiems, ku
rie mito ligšiol svetimu pra
kaitu ir krauju. Tas varpas 
apreiškia išganymą visos pa
saulės darbininkų luomai.

Ilgą laiką varpai gkambė- 
jo turčiams ant naudos, o ta
ve, darbininkų luomą, tas 
gaudimas tik apkurtindavo. 
Gaudė varpai skriaudų ir iš
naudojimo. Jie gaudė ir gau
dė, jų balsas tau buvo baisus, ' 
jis tave paralizavo. Bet... 
pasaulyje viskas mainosi, to
dėl nesistebėkit, kad dabar šis 
teisybės varpas, buvęs sumin
tas į purvyną, jau kyla auk- i 
štyn ir garsiai gaudžia, sten
giasi apreikšti savo paslaptis, 
išreikšti skausmus, kokių pa
saulis iki šiolei da nežinojo. 

Į Seni varpai turės nutylt, te 
gaudžia naujas....

i Jo gaudimo bangos te plau-

Kia per visą pasaulį ir išvalo 
orą nuo parako smarvės ir 
kraujo goslumo, te sutrūksta 
retežiai ir kalėjimų sienos.

P. Ižu ko vilius.

Feljetonelis.
Amžiai mainosi ir viskas 

mainosi.
(Naujiems metams.)

Velnias tuo tarpu pro kros
nių dureles įsmuko po stalu, 
už kurio sėdėjo senas klebo
nas, kuris uepersiskirdamas 
su savo senais įpročius rengė 
Naujiems Metams pamokslą.

Velnias atsargiai pasistie
bęs už klebono nugaros,įkišo 
klebonui per petį snukį į jo 
raštą ir skaito.. „Tėvai ir 
motinos, neduokit savo vai
kams skaityti „Viluiaus Ži
ūriu” ir kitu panašių laikraš
čių ir knygų.. Neleiskit vai
kų Į gimnazijas, idant jie be
dieviais netaptu”.. Velnias

i teip ir atvirto tuos žodžius 
perskaitęs.. Dirstelėjo Į kle
bono riebų sprandą ir atsimi
nęs liuciperio pamokslą, net 
sudrebėjo iš išgąščio.. Tik
rai sustreikuos—pamąstė sau 
taip ir pasenę katilai neišlai
kys. . sučirškė U dėlei nesusi
laikydamas.

— Šlovingas prabalčiau, 
susimylėk ant musų! . Mal
kos didelei pabrango. . o žmo
nės ir menkesni už tamstą 
pragaran kimšte kemsas...

Priseina

Bet dievobaimingas klebo-

. ir

čia: ..Pikta dvasia pasiun- 
dė”.. sako... ir augštasis tei
smas varo juos pas mus: „Pik
tosios dvasios klausėte ir eiki
te pas ją!’’

Liucipierius sun kiai atsid il
so, pataisė ant galvos vainiką, 
papuoštą gyvačių buožėmis 
ir skorpijonų uodegomis, ir 
paliepė p-šakti velnią No. 
1909.

Akiesmirksnyje pribuvo 
pašauktasis ir puspaudęs uo
degą, stojo prieš savo vyriau- 
sįjį valdoną.

— Žinai ką, mielasis?— ta
rė Liuciperius
mums jau nuo pačių Naujųjų 
Metų sumažinti dūšių gabeni
mą į pragarą. Pats gerai ži-1 
nai, jog dabar jau nebeseno-' 
vės laikai... Malkos didelei 
pabrango, o apie smalą tai 
nėra ko ir svajoti... Lietu
vos miškus baigia aikvoti į Užleiskit pamokslą kamendo- 
Prūsus juos bedangindami . riui, jaunam žmogui, kursge- 
ir to dar nepakako. Per Kalė rai numano, kam mokyklos, 
das visas jaunas eglutes iškir- laikraščiai ir knygos yra rei- 
to ir į miestus nugabeno vai- kalingos..
kus linksminti... tarytum
jiems ir vienos šakutės neuž- nas su velniu nei kalbėt ne
tektų... Be to dar degtinės panorėjo., ir tuojau velnią 
prisisrėbę... musų žmonės ėmė žegnoti. Velnias noroms- 
gruste grūdasi prie mūsų... nenoroms pro rakto skylelę 
o paskui prieš baisų teismą duryse turėjo sprukti.,
pašaukti viską ant musų ver- nešinusi visur, kur tik galėjo 

įsisukti. .Ir į aluddes, iš kur 
irgi netrukus, nieko neįvei
kęs ir vien pipkių durnų pri
siuostęs, kulnijo pas davat-

— O mums- kas.. Bet ir tos jo neklausė..
kas iš to?.. Tokiuosesunkiuo- užmiršusios 
se laikuose vieni nuostoliai.. 
Nei katilų visiems užtenka ir 
musų darbininkams persnn- 
ku...Aš bijaus, kad jie ne
pradėtų streikuoti... Juk da
bar visur priviso gudragal
vių. . ir čia jie užkrės politi
ka .. viskas pas mus suirs..’’ 

—Tai gal man jau visai ne- 
kišties Į žmonių reikalus? — 
žemai nusilenkdamas klausė 
tarnas No 1909 savo augštojo 
valdono.

— „Kaip tai?..” — sušuko 
Liuciperius kojomis sutrepe- 
nęs, net jam nagai subraškė
jo: — „Turi būtinai pildyti 
savo tarnystę! Juk žinai savo 
darbą... Tam esi velnias, 
kad gunditum žmonės! Tik 
daryk savo darbą ne perdaug 
uoliai... atmindamas tą kri- 
zisą, kurį musų karalistė pra
gyvena.. Arba..arba., vesk 
gudresnę politiką... supran
ti?!. . Maišyk, suk, darbuokis., 
o žmonės telieka geresni... 
temažiau jų ant musų spran
dų užsikaria.. nes kitaip jie 
mus pražudys.. Supranti... 
pavyzdin pašnibždėk Puriške- 
vičiui, kad jis liautųs siun- 
dęs aut svietimtaučių.. len
kams.. kad jie liautųs len
kiškai giedoję lietuviškai pa
mokslų laike”.. —Liucipe
rius nutilo. Velnias No 1909 
nusilenkė žemai tardamas: — 
„Jau suprąntu Jūsų stiprybę” 
—ir išėjo susirūpinęs... Gi
liai užsimąstęs, turbūt naują 
paliepimą svarstydams, uode
ga pakrapštė sau pakaušį ir 

j tuoj tarsi atsikvošėjęs pasi- 
■ purtė ir nuknlnijo žemiu, pa
šokėdamas nuo vieno debesio 
ant antro, ir nepajuto kaip 
nušoko ant vienos klebonijos 
stogo.. Pauostęs, apsidairęs, 
tuoj įsmuko į kaminą. Tuo 
tarpu tylus vakaras buvo jau 
ant apmirusios gamtos nusi
leidęs. Tik retkarčiais tą tylą 
ardė sutingusių jų šunų loji
mai kokiame tolimame sod
žiuj, arba rogių čiaužimas per 
sušalusį čirškiantį sniegą.

Mėnuo švietė, sagstydamas 
į ramiai įsitiesusią sniego ki
limą, žibančių žvagžd učių mi
lijardus, ir jos sveikino ty- gerti, idant rūpesčius pas- 
liai-tyliai sulauktų Naujų 
Metų aukštybėse žibančias sa
vo sesutes.

________ j gyvo žmogaus 
priedermes, tik sudžūvusiais 
pirštais rožančiaus karoliu
kus stūmė, tik šaltomis lupo
mis šnabždėjo žodžius, 
kurių nemirštama grožė 
ir svarbumas joms sukasdieni- 
nėjo.. Puolė velnias ir į grį- 
čias,kur nei laikraščių niekas 
nežino ir nieko įveikti negalė
damas, nudulkėjo atgal pas 
savo valdoną— liucipierų, su 
liūdna žinia:

— „Piktumo pasaulyj nie
kur sustabdyti negalįs — to- 
dėli te pragaras rengiasi prie 
didelio bankroto!'' Vaikas.

Iš,, Vii. Žiuių”

Statistikos trupiniai.
New Yorke kas trys minu

tės vis areštuojama koks nors 
žmogus.

Kas šešios minutes ten gim
sta kūdikis.

Kas septynios minutes mir
šta žmogus.

Kas trylika minučių apsi- 
veda nauja pora.

Kas 48 minutes 
gaisras

Kas 50 minučių 
naujas namas.

Kas 52 sekundas 
kur nors traukinis.

Kas pusantros valandos ne
laimėj tampa užmuštas žmo
gus.

Kas 8 valandos persiskyria 
kokia nors pora.

Kas 10 valandų kas nors 
nusižudo.

Kas antra diena esti kas 
nors nužudytas.

užgema

atsistoja

ateina iš

Pripratimo galybe.
— Na, išmokai .jau ant 

mašinos drukuot?
— Teip, bet vis da noris 

už ausies ją užsikišti.
— Kodėl?
— Nugi kad pirma vis 

plunksną užsikibdavau.

Karčiamoj.
— Žinai tamista, jau de

šimts metų, kaip ateinu čia

kandyti, bet neskęsta....
— Nieko įstabaus! Per tiek£

laiko išmoko plaukti.
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Monotoniškai lašai lietaus barška į ka
rietos langus. Vėjas cypia, kaukia kokiu 
tai nuliudusiu balsu, tarytum ko tai pa
geidauja, jieško..... Sucyps ties pačiu lan
gu ir vėl lekia toli, toli į laukus, palikda
mas paskui savęs gailestingą ošimą, kuriam 
pritaria tarškėjimas ratų. Vežėjas uždai
navo kokią tai žydišką melodiją. Jo liūd
nas balsas nyksta tolumoj.

Tas kaukimas vėjo, tarškėjimas ratų ir 
skausminga daina slegia jautimus, širdyje 
gimdo nesuprantamus ilgėjimus, rodos ko 
tai gaila, ką tai palieki mylimo*.__ neuž
mirštino ....

Pats jauti, kaip krūtinėj lėtai tvakse- 
na širdis, o svajonės vis gema viena iš ki
tos ....

Karietoje sėdėjome penki pasažieriai: 
dvi mokini, du mokiniu ir aš. Mokiniai 
buvo gaua linksmi. Jie džiaugės, kad pa
lieka tą neapkenčiamą gimnaziją, tuos juo
dašimčius jos mokytojus, ir kad nereiks 
kalt tas tuščias lekcijas. Tik vienas moki
nis „frantas”, matyt dvarponio sūnūs, lai
kės šalyj nuo to linksmumo. Jis, įsikan
dęs ilga papirosą, leido durnus žiedais ir tė
ra yjo, kaip greit jie išnyksta ore. O kiti 
juokavojo, kalbėjo apie dvejukes, apie mo
kytojus, kurie gimdo tik neapykantą, ir 
apie tai, kaip mano praleist šventę. Vie
na mokinė apskrito, labai dailaus veido, j 
su juodumis akutėmis mėtė stebuklingus 
žvilgius į tą pusę, kur sėdėjo „frantas”, 
turbūt norėdama sužadi nt meile krutinėję, 
bet tas pažiurėjo iššaukiančiomis akimis į, 
ją, iš ko galima buvo patėmyt, kad jis ko 
kito laukė nuo merginų..... Atšokus nuo 
jo pradėjo meilintis prie kitu dviejų moki
nių, bet užtėmyjus, kad tuodu neatkrei
pia ant to atydos, prisiglaudė prie manęs. 
Tolyn vis glaudėsi labyn ir apdovanojo ke-1 
lėtu meilių žvilgių: pažiurėjus man į ją 
šaltomis akimis, suprato, kad mano mintis 
toli nuo viso to; aprimo, giliai atsiduso, it 
apgailaudama, kad nė vieno širdyj nerado 
atjautimo. Nubodus jiems kalbėt, nutylo 
visi ir paskendo svajonėse, o nekurie užmi
go saldžiu miegu, kokiu miega maži kūdi
kiai, nežinanti gyvenime nieko blogo. Lie
tus nustojo. Vėjas, rodos, pakilo didesnis 
ir ginė padangėmis išbalusius debesius .Pa
sirodys saulutė ant melsvo dangaus ir vėl 
pasikavoja debesyse. Diena vėlyvo rudens. 
Medžiai visi numetę savo vasaros žalius rū
bus, stovi pliki ir sklaistos į visas puses vė
jo blaškomi. Vėjo gaida~dabar ir persimai
nė. Vasarą jis pučia ošiančiu balsu, o da
bar girdėt tik jo cypimas ir kaukimas. Dir
vonai juoduoja iš tolo. Iš tamsiai-žalios 
pievos pasidarė ruda. Čiulbant paukščių, 
kurie teip linksmino artoją vasaros ryte, ir 
negirdėt; jau seniei jie apleido šį kraštą, 
tik kur nekuur išgirsi karkiant varną ar 
čirškiant žvirblį. Nelinksmas paveikslas 
rudens! Visur šlapia. Arkliai bėgdami 
lėta risčia drebia purvais ant langų karie
tos . . Štai įvažiavom į miestą V... Ant 
gatviiį teip kaip nieko. Pasirodys koks raš
tininkas, ar koks činaunikassu užmiegoto
mis akimis ir raudonu galu nosies nuo deg
tinės— tai visas įvairumas miesto V... 
Privažiavus prie budutės ^policistų, api
puolė it kokie šunes branktuoti. Pamačius 
mane civiliškoje formoj, pareikalavo pas- 
porto; parodžius man jį. paklausinėjo kur 
gyvenu, kuo užsiimu—atidavė. Ir vėl nuo
bodžiai sutarškėjo ratai karietos. Greitu 
laiku atvykom ant stoties. Tuoj vėl apsu
ko žandarai karietą; mokinius praleido, 
mane užlaikė ir užklausė, ar turiu paspor- 
tą, ir vėl pasipylė tie pats klausinėjimai i 
ir tyrinėjimai. Visi išvertę akis žiurėjo 
į mane, norėdami pažiūrėt, kas yra širdyje. 
Stotyje publika gana įvairi: studentai,mo- • 
kiniai, žandarų kaip mėšlo, darbininkų ir 
keli kaimiečiai laukia savo sūnų parva
žiuojant ant švenčių. Tėvai linksmai svei
kinosi su vaikais ir klausinėjo, ar ilgai ga
lės viešėt namie.

Štai supype atėjęs traukinis, visi ur
mą vertėsi ant platformos. Pasažieriai vie
ni lipa lauk iš vagonų, kiti vidun: ir aš 
įsarangiau į trečią klesą ir atsistojau pas 
langą. Dailiai matyt visa publika; ten 
vieni sveikinasi, kiti atsisveikina: vieni Į 
verkia, kiti džiaugias. Traukinis sukaukė 
ir neša mane tolyn. Išpradžių eina neper- 
smarkiai, bet tolyn vis smarkyn ir greityn; 
jis nešas visu smarkumu, palikdamas pas
kui save eilę durnų, kurie greitu laiku nyk
sta ore. Jis nešas greit, kaip bėga žmo-i 
gaus gyvenimas nesulaikomas ir nesustab
domas ir. kaipo tas trūkis, palikdamas štili-, 
pą tamsių atsiminimų, kurie greitu laiku 
visai užsimiršta, o protas žmogaus vis dir
ba, vis leidžia naujus sumanymus, vis gim
do naujas idėjas, svajones, kurios gyveni
me nyksta.... kaip tie dūmai. .

J. Beširdis.

Davatkų pašnekesys.
----- o------

— O tu mergele mano, ką dabar išmi- 
slijatie žmonės, o paskui juos seka ir ku
nigai. Žiūrėk, dabar daro tas draugijas, 
o kam jos? ar tai dėl dūšios? Tai vis tik 
dėl kūno; tą paikina, lepina visaip, visai 
užmiršdami apie mirtį.

— Taigi, seserėle, 'žiūrėk, dabar sako, 
kad numirus vienam iš draugijos, tai turės 
jį visi lydėt, ar tai čia dėl dūšios? Kad sa
kytų rąžančių sukalbėt ar ant mišių 
duot, tai kas kita!....

— Teip, teip širdele. Neužtenka, ką 
dėl vyrų darė tas draugijas, da įsimislijo ir 
dėl moterų kokią tai sąjugą.

— Oi, oi tu dievulėliau mano! Na tai 
tos visos pames nekaltybės vainikėlį. Jau 
turbūt artinasi galas svieto.

— Ar tai reik mums tų sajugų? Se,su
sidedam po dešimtuką ant mišių, atlaiko ir 
ko daugiau reikia!

— O mano mieliausioji, dabar apie 
gyvąjį rąžančių tai jaunomsioms nei neuž
simink, o juostą švento Pranciškaus tai ir 
visai užmiršo.

— Na ką čia bešnekėt apie jaunuo
sius tuos paleistuvius, kad jau ir kunigai

X

klysta. Se žiūrėk, nedėlioję buvo šventų 
mučelninkų, ar užsakė per pamokslą. O 
kitąsyk ar tai teip būdavo? Aš da atsime
nu, kaip jauna buvau, kunigėlis Gilius, 
amžiną atsilsį, dieve duok jam daugaus 
karalystę, per pamokslą visus tą dieną bla- 
gaslovydavo, o dabar anei bumt nepasakė.

— Užmiršo, užmiršo, dukrele!
— Na ką čia neužmiršt. Vakarus tur 

daryt, ten visokių paleistuvių prisivelka. 
Tu pamatytum, kaip ten mergos su vyrais 
šoka, bučiuojasi, tfu, net britku darosi. ..

— Tas tai dar nieko, o ar tu žinai, kur 
iš Seinų gazieta išeina ir da su tokiu vardu

X

„Šaltinis”, kaip ir maldaknygių. Ten tai 
rašo vis, kaip vyras įsimylėjo į mergą, žiū
rėk, jau dievo meilę užmiršo, kaip jis su ja 
sveikinosi, kaip naktimis eidavo... Tfu... 
net baisu darosi, gali dasugriešyt apie tai 
pasakojant..........

— Ir vis kunigai giria tokius darbus!
— O Jėzau Marija, Panele Svenčiau- 

se! Gelbėk mus griešnus!
— Jau turbūt atėjo galas svieto.
— Vienykimės męs nekaltos motelės į 

krūvas ir eikim perspėt tas jaunas mergas, i 
kad jos nesusidėtų su vyrais.

— Žinai ką, kibą pasakysim visoms, 
kad susidėtų pinigų ant mišių šventų, kad 
dievas duotų dvasią šventą ir nevestų ant 
kelio pagundimo.

— Ale katras atlaikys tas mišias, jau 
niejai neapsims, da išvys mus!

— Ugi seniemsiems duosim, tie vis ge
resni ...........

— Žinai, meilioji, sako, kad antikris
tas užgimė.

— Ką tu sakai, kad užgimė, jau ir pa
senęs, ten toli kur Rusijoje, Tolstojum va
dinasi, jau žmones mokina.

— O nekaltos moterėlės, ko męs sulau
kėm !......

— Ar žinai, dukrele, jau aš ir utarnin- 
kais mėsos nevalgau, kad tik dievas duotų 
dvasią šventą!

— Tik laikykimės visos krūvoj, tik 
nesipeškim. Skųskim visus tuos, kas pla
tina bedievystę, seniemsiems kunigėliams, 
o už tai po smert apturėšim dangaus kara
lystę.

— Sudiev, sudiev, meilyte, aš neturiu 
kada, eisiu namon, užeisiu da į bažnytėlę, 
nors kelis poterėlius sukalbėsiu prie Pane
lės Švenčiausios, kad gelbėtų mus nuo pa- 
gundinimo dvasios, kad apšviestų jų protą. 
Tegul bus pagarbintas

— Ant amžių amžinųjų!
Sena pilė J. Beširdis.

!

Džiūsta medžiai
Jau džiūsta ir mediai 
Nuo šiaurės šaltumo, 
Ir lapai jų vysta 
Nuo vėjų šiurkštumo. 
Žaliuoti negali, 
Nes žiema jau grįžta, 
Jie turi suputi — 
Į dulkes pavirsti.
X

Štai juos žiaurus vėjas 
Tik suka, nešioja, 
Kaip koks piktadėjas 
Pražūtim grūmoja.
Bet štai salutė 
Praded’ vėl spindėti, 
Tirpsta sniegas, ledai, 
Vėjai pradeda silpnėt.
O saulei pakilus 
Prašvito, ir dangus, 
Ir šiluma-šviesa 
Tver’ žalesnius lapus.

Č. A.

i

KORESPONDENCIJOS
Middleboro, Mass.

Sausio 22 diena, vietinė 
197 kuopa S. L. A laikė meti
nį susirinkimą, kuriame drau
gai užmanė paaukauti j»o ke
lis centus ant išleidimo miru
sio mus rašytojau*, D-ro V. 
Kudirkos raštų.

Aukavo šios ypatos: 
Pov. Baltrušunas 
K. Bartis.............
J.
K.

Tolivajša. 
Pleško.....
Raševičius 
Stulpinas

• • • •

.• • • • 50ct.
. . 53ct.
.. 50ct. 
...18ct 
. . . 50ct. 
. .. 18ct.
... 30ct

. ..12ct. 

... 13ct. 

... .25ct. 

....25ct. 

....liet.

... 50ct.
. . . 25ct

Kiek aš ta vyrą pažįstu, 
tai jis nėra dar nieko pavogęs 
nei nuskriaudęs, o p. K. a ki
še visos jaunuomenės persta
tė jį kaipo vagilį tik už tai. 
kad tas norėjo duoti jam savo 
patarimą, Teip mes ir pasta
tysim bažnyčia....

Broliai! Ar nemaloniau* 
mums butu matyti laikraš
čiuose nupiešta mus gražius 
darbus, negu nusiskundimai 
ir nedori pasielgimai? Argi 
aut tiek mes jau esam nupuo
lę, kad geresnio nieko nebe
galiai nuveikti? Žinom mes, 
kad mums negerai kada 
skriaudžia mus turčiai, tai 
kamgi mes dar patįs tarpe 
savęs skriaudžiamės ir vienas 
kitą šmeižtam?

I. M. K. Parapijomis.

I
Post”, kuriam męs daugiau ti
kim, negu ta luistai. Juk ta
mista ir pats sakai, kad poli
cija pašalinių žmonių neleido 
artyn ir tikrai negalėjote vis
ko sužinoti, — kuomi tad 
remiate savo nurodymus?-

pa

1
2
3
4
5 T.
6 V.
7 P Wasaris
8 F Kinčius.:.........
9 J Kapičiauskas..
10 J. Krancevičius.
11 A. Janovskis.......
12 M. Jmbras...........
13 A. Stitils............
14 M. Wiačkis..........
Viso labo 4.25ct.
Pinigus nutarta pasiųsti cen- 
trališkam iždinikkui kuopos 
kaštais ir prašyti pakvitavimo 
per ,,Keleivį’’

Sekr. A. Stitils,
X

Siuomi paliudyju, kad vi
sus pinigus priėmiau ir vardu 
visos T. M. D-tes ištariu šir
dingą ačių.
Su pagarba A. J. Pavilaika. 

T. M. D-tes iždininkas.
S t. Louis, Mo.

Šitas miestas jau nuo senai 
pagarsėjęs aukštai pakilusia 
pramone ir gerais išdarbiais; 

Teisybę sakant, randasi čia 
pusėtinai apmokamų darbų, 
bet nemažiaus (jai ne dau- 
giaus) yra darbų, kur uždar
biai pastatyti ant žemiausio 
laipsnio, o ypač šiame krizio 
laikė—.

Lietuvių čia randasi nema
žas būrelis, virš 500, bet kaip 
tokiame mieste, tai reiškia 
kaip lašas juroj.

Lietuvių čia, sulyginus su 
kitų miestų, — nežemiauisa 
stovi apšvietoj, bet netrūks
ta ir tokių, kurie šviesos bijosi 
labiaus negu velnias križaus..

Nors čia ir yra pusėtinai su
sipratusių darbinįkiškami ju- 
jime vyrų, bet gaila kad ■ jie 
tą susipratimą slepia vien tik 
sau, o kitus savo brolius pa
lieka amžinoj tamsybėj.

Delei nerangumo santlujie- 
čių yra daug priežaščių, ku
rios trukdo kiekvieną darbą. 
Išsiskirstimas po visas miesto 
dalis, nevienodumas jų nuo
monių ir nepastovumas. Iš 
penkių šimtų lietuvių, randa- 
į pusę tuzino draugysčių ir 
visos beveik stovi ant vienodo 
pamato, ir visos kasdiena lau
kia paskutines valandos savo 
gyvenimo.

Pastaruoju laiku pradėjo 
tverties ir parapija po vardu 
„šv. Juozapo”, kuri mano sta
tyti bažnyčią, ir koletkuoja 
pinigus, kuriuos suvartoja 
padidinimui savo bei parapi
jos viršinįkų biznio. Štai 28 
Sausio š. m. atsibuvo parapi 
jos balius su išlaimėjimu (lo
terija) ant naudos neva para
pijos, bet jis pavirto ant nau
dos parapijonų biznierių, ku
rie vieni tik ir šeimininkavo: 
prie kasos atsisėdo A. S. su 
sūnum. o tvarkos vedėjas J.K. 
tai ir viskas. Užsiminus vie
nam vyrui, kad prie kasos rei
kia pastatyti du žmogų dėl 
atsargumo,tai tvarkos vedėjas 
atšovė: „Misliji kaip tu vagis 
tai ir visi tokie?’’ išgirdę žmo
nės tokį dailų atsakimą, ne
drįso daugiams nei vienas įsi
kišti, kad negautu negeistino 
vardo nuo pono K. Tas man 
yra labai įdomu, kad p. K. 
yra karštas katalikas ir be- 
abejones ka lba dešimti dievo 
prisakimų, kur yra pasakyta 
5-tas neužmušk, ir 8-tas ne
kalbėk neteisiai prieš artymą 
savo; taigi reiktu jam supras
ti ką tai reiškia tie žodžiai, 
bei prisakimai!

Rezoliucija.
Priimta viešame susirinki

me-22 Sausio, 1919 m., salėje 
„Lietuviško Tautiško Namo” 
101-103 Grand str., Brooklyn, 
N. Y., parengtame komiteto 
apgynimo dr.gų J. Paureno 
i i* K. Rudovičiaus.

Šiądien sukako ketveri me
tai, kaip pasiliko Rusijos liau
dies krauju užrašyta istorijos 
metraščiuose prakeikimas Ru
sijos autokratijai.

Šitą dieną, kuri gavo pa
saulyje vardą „Kruvinojo Ne- 
dėldienio”, Rusijos liaudis 
nustojo vylties į savo „tėvelį 
carą’’, kuris pirmiaus skaitėsi 
jų geradėju ir globėju. Šitą 
paminėtiną dieną Rusijos 
liaudis dasižinojo, kad ne 
nuolankiuose prasimuose, bet 
suvienytoje galėj žmonių pa- 
jiega, per kurią ir visa Rusi
jos tauta liuosybę atsieks. Ši
tą istorišką dieną ne tiktai 
Rusijos liaudis, bet ir visas 
civilizuotas svietas pamatė, 
kad patol Rusijos liaudis liuo- 
sybės nematys, pakol caro 
autokratijos lizdas nebus su
ardytas. Tą nelemto pami
nėjimo dieną Rusijos liaudis 
su skausmu persitikrino, jog 
prieš valdžios „baltąjį terorą” 
liaudis neišvengtinai turi pa
statyti savo „raudonąjį tero
rą”. Taigi 1905 ir 1906 me
tų atsitikimai, kurie vienas 
po kitam ėjo revoliucijos su
kilimuose ir parodė svietui 
tokią rusų liaudies karžigys- 
tę, kuriai panašią sunku ras
ti žmonių istorijoje. Prie ši 
tos karžygių epokos priklau
so ir mųsų viengenčiai ir 
draugai kovotojai Jonas Pau- 
renas ir Kristijanas Rudavi- 
vičius, kurie Amerikos kalė
jimuose laukia savo teismų iš
tarmės. Rusijos tironas da 
nepasisotino krauju, kurį kas 
diena Rusijoje geria nužudy
tų geriausių tos šalies tėvynai
nių, todėl ištiesė savo kruvi
nas rankas 'skersai okeano ir 
prašė laisvos respublikos uke- 
sus, idant padėtų jam susi
gaudyti savo priešus ir atim
ti jiems gyvastis. Męs troš- 
<ome pasiekti „šalį laisvų ir 
namus narsių”, męs atvyko
me, idant pasilikti dalele žmo
nių revoliucijoj gimusių, ir 
odei mųsų priedermė atsi

šaukti į Amerikos liaudį ir 
reikalauti panaikinimo su
tarties apie išdavinėjimus 
politiškų prasikaltėlių. Tarp 
Amerikos laisvų žmonių ir 
tarpe Rusijos caro negali bū
ti bendrų reikalų. Jungti
nių Valstijų laisvi piliečiai 
negali darytie kitoniškų su
sitarimų, kaip tik su pasiliuo- 
savusiais Rusijos piliečiais.

Pirm. J. Grinius.

Administracijos atsakymai.
kaz. stefanovicz, Worces- 

ter Mass. — .Męs patalpina
me vieną kartą per metus 
,.Keleivio’’ skaitytojams pa- 
jieškojimą vien tik draugų 
arba giminių, ūž kitokius pa- 
j ieškoji mus arba pasigarsini- 
mus skaitome po 5O c

j. yokvbaitis, Waukegan, 
111. — Lietuviškoje kalboje 
žemlapio (arba kaip tamista 
vadinat „atlaso”) nėra. Yra 
mažas lietuviškas žemlapėlis, 
dalis Lietuvos, Latvijos ir 
Baltgudijos.

Paj ieškojimai
Pajieškau Tadeušo Gaspa- 

.ravičiaus, Kauno gub., 
Šiaulių pa v.; 4 į 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 pradegintos 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

♦

Redakcijos atsakymai.
.1. lukauskvi iš Lawrence, 

Mass. — Žinia apie šaudymo- 
si ir užmušimą Coury nebuvo 
prisiųsta korespondento, bet 
paimta tiesiog iš „Bostonr J

I

c. Jisai pabėgo 29 sausio. 
Charles Poshkus,
P. O. Box 160, 
Lewiston, Maine.

Pajieškau savo brolio 
Juozapo Aleksino. paeina iš 
Suv. gub., Senapilės pavieto, 
Prienų par., , Dumiškių kai
mo; keli metai atgal gyveno 
Philadelphijoj, Pa*. Jeigu kas 
apie jį žino, tai meldžiu duo
ti man žinią ant žemiaus pa
duoto adreso, už ką busiu la
bai dėkingas.

Vincas Aleksinas, 
617% Alabama avė., 

Sheboygan, Wisc.
Pajieškau savo brolio, Kau

no gub., Šiaulių pav., Lign
inu par., Vaigalių kaimo; 20 
metų kaip Amerikoj, apsive
dęs su Ona Šeperiute, 10 me
tų atgal gyveno Baltimore, 
Md., o dabar nežinau, kur jis 
yra. Jeigu kas apie jį žino 
arba jis pats malonėkit duoti 
žinią ant šio adreso:

Jurgis ^Valiulis, 
Box 403,

Nortli Chicago, III.
Pajieškau savo brolio 

tano Vasiliaucko,
gub. Vilkaviškio pav., Vilka- 
baliu kaimo; 3 metai atgal 
gyveno Denver, Colo., potam 
prisidavė prie U. S. Navy. 
Jis pats ar kas kitas Teiksitės 
Duoti žinią šiuo adresu:

J. S. Wassel,
1169 North 9-tli st., 

Springfield. III.

An-
Suvalku

Apgarsinimas
Svarbus praneši- 
mas sergantiems!

Greitas gydymas, 
Pigios prekes, 

Ir be operacijų.
Nuostabus gydymai didžio

jo Amerikos specijaUsto,
Prof. George H. 

Payne iš Harvard uni
versiteto.

Pereituose metuose šitas di
delis daktaras išgydė daug 
tūkstančiu žmonių, ir dabar 
pacijentai atkeliauja iš visu 
Amerikos kraštų gvdyties pas 
tą didiji specsjalistą. Jis pa
didino savo ofisą Back Bay, 
585 Boyloton st., kuris 
atdaras kasdiena nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakaro.

bus 
vai. 
Pas

I

-J 
I

šitą daktarą kreipias su ligo
niais ligonbučiai (Hospitals) 
ir kiti daktarai.

Šitas daktaras turi pripir- 
kęs iš Amerikos ir Europos 
didžiausių mašinų gydymui 
ligų, didžiausia visam pasau
lyj X-Rai mašina dėl peržiū
rėjimo kiaurai žmogaus kūno 
ir suradimo [ne spėjimo] li
gos. Kitos tokios įstaigos, 
kuri turėtų šitiek mašinų gy
dymui visokių ligų be opera
cijų, Amerikoj nėra' Ačiū to
kiai daugybei elektriškų ir 
magnetišku mašinų, jis 'gali 
duot (20) įvairios rūšies elik- 
triškų gydymo būdų. Jis gy
do vyrų ir moterų ligas, reu
matizmą, neuralgiją, sciatiką 
(nerviškos ligos), odos ligas 
ir vėžliges. Gydo naujausio
mis mašinomis ir naujomis 
gyduolėmis. Jis išgydo, ko ki
ti daktarai prisilakydami se
no budo išgydyt negal. Jis 
išgydo be skausmų ir operaci
ją

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

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

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

Mųsų Inhalatorium mašina 
tai tokia prietaisa, kad per 
visokias gyduoles ir aliejus 
persunkia garą, o ligonis sėdi 
tam tikram kabinete ir kvė
puoja oru, pilnu gyduolių 
garo, kuri sutraukia į savo 
plaučius. Ačiū tai prietaisai 
daktaras lengvai išgydo pra
džią džiovos. Šitas gydymo 
būdas užtvirtintas didžiausių 
profesorių pasaulyj, jis gydo 
teipgi slogą nosies, gerklės ir 
plaučių ligas. Moterų ligose 
jis gydo vėžliges ir sutinimus 
be skasmo ir operacijos. Ši
tas gydymas išgelbėjo šimtus 
moterų nuo peilio baisybės. 
Jeigu tu sergi kokia užsisenė- 
jusia nerviška liga, į ta u tik 
reikia apsilankyt pas šitą di
deli daktarą. Atsikratik nuo 
tos ligos. Ateik ir buk išgy
dytas pirma, negu liga išplėš 
tau gyvastį ir laimę.

Tas daktaras kiekvieną li
gonį apžiūri pats.

Gydomos ligos.
Sloga, astlima,džiova,nosi

nės, gerklinės ir krūtinių li
gos.

Kurtumas ir kitos ausų li
gas.

Visos skilvio ir kepenų 
ligos.

Inkstų ligos ir saldligės- v 
• Hemorrhoidai gydomi be

j operacijos.
Nerviškos ligos (tik ne

j proto sumišimas).
PlIOlilllO ligos(epilepsija). 
Reumatizmas ir Neural

gija.
Vėžliges ir votis gydomos 

be peilio.
Sugedimas kraujo ir iš

bėrimai.
Visos moterų privatiškos 

ligos gydomos be operacijų ir 
skausmo.

Apžiūrėjimas ir patarimas 
dykai.
Prf. Dr. GEORGE H.PAYNE

Didis specijalistas,
585 Boylston st., Boston, 

Arti Miesto Knygyno ir Dai- 
los Muzejaus, prie Copley sq.

Telephone No. 3806 Back 
Bay.

Kalbam lietuviškai.
Visiems sergantiems išta

riam kreiptis pas d-rą Payne. 
Tas neyra Boston Clinic arba 
kokia ten daktarų kompani
ja: bet garsus profesorius 
Payne iš Harvardo universi 
teto.



KELEIVIS

Vietines Žinios.
Vasario 15 d. Bigelovv mo

kykloj atsibuvo jau antras 
vakaras su lietuviškais skaity
tiniais, p>rakalbomis, daino
mis ir paveikslais.

Dr. F. Matulaitis skaitė 
apie mokslą ir jo svarbą. Su

sirinkusiems skityutas patiko, 
ką galima buvo spręsti iš ra
maus užsilaikymo ir atydaus 
klausimosi.

Kun. T. Žilinskis kalbėjo 
apie lietuvių gyvenimą ir 
trumpoj, bet rimtoj savo kal
boj nupiešė iš jo labai origi
nališką paveikslą, perstatauti 
nešvarumą ir apsileidimą lie
tuviškų moterų.

Bažnytinis choras, po vado
vyste Karbausko, sudainavo 
keletą lietuviškų dainų. Abel- 
nai imant vakaras buvo labai 
gražus ir naudingas.

* **
Praėjusiam utarninke tapo 

išpiešta geležinių daiktų są
krova, po No 
ton st. 
ležinėj
skylę ir atrakinę duris išne
šė $600.01).

*

žinią šiuo adresu: 
Pranciškus Olechuovič.

35 Arthur st.
Moutello, Mass.

Tcli-pliouc 762 So. Buduti
G E R I A l S 1 A S

Jieškau savo pažįstamo .Jo
no Guogos iš kaimo Le kurių 
ir parapijos. l)obrovolės guri
no, Suv. gub. Meldžiu 
šaukt šiuo adresu:

J. Jekaitis,
117 Aines st. 

Montello, Mass.

alsi

J ieškau savo brolio. Stanis
lavo Januševičiaus, paeina iš 
Kauno gub., .Bauvėžio pav., 
N a aiškių sodžiaus. 15 metų 
kaip Amerikoj: pirma gy veno 
Baltimorej, Md.. dabar neži
nau. Kas apie jį žino. meld. 
žiu pranešti ant šito adreso:

Jonas Januševčius,
160 F st.,

So. Boston. Mass.

DR. F. MATULAITIS

Ę
i

TU TURI Skaityti 
knyj$ “Kaip Padaryti Moqus‘» > i nori l-m* 
tai ir lengvai uždirbti daug piuigų. Knygoje 
aprašyti geriausi menai, kuriuos gali kiek* 

N
5Oc. Piuigus siipk M. Orderiu ar inarkeius.

J. ILGAVDAS, 3312 Sa. Halsted st., CHICAGO.

495 Broadway, So. Boston’e. 
Vnla:>dvs:

Nuo S-10 iš ryto >r nuo 7-9 v; kare 
Nedelioms iki S vai. po pietų

i
Į 
i E

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dat ba ar' ištiš k ai. Padarau (otogra- j 
tijas kuopuikiausiai, malevoju natūra I 
liškom parvom, iš mažų padidmėju ir tt j 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedeldietiiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis 

453 8roadway So. Boston, Mass

Rusiška- Lenkiška • Lietuvi>ka ,

ZPTI

349 Harrison avė.
Boston, Mass.

DR- J.l CANTAR0W
Hi s<. Stauley st. New Britain, ( on

Išgvd » kiekvieną chroniška liga pa 
sėkmingai, nors jau butuniete varto 
ję visokias gyduoles be pasekmes.

Mano budus gydymo visokių vyriš
kų ligų yra gvaranluotas.

naujausios mados

JMK. Graborius ir •'a įsa m uoto jas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuvge iausiai už nel.ra.tgia pn-ke.

3.86 Broathvay, So BOSTON.
Gyvenimo 615 Broadway.

. 941 \Vashing- 
Vagiliai išgrięžė ge- 
šepoj spynos vietoj

*
*

16 Vasario po Nr. 137 8-tos 
gat. So Bostone, vaikai atra
do tarpduryje į senus skudu
rus Įvyniotą kūdiki. Kūdikis 
Buvo da gyvas ir atiduotas i 
prieglaudos namą.

*

Jieškau savo draugu. Anta
no Bruriko paeina iš Suvalkų 
gub., Starapolio pav., Devo- 
galos kaimo, ir Juozapo Pažė
ros Suv. gub., Starapolio pav. 

' Pažėrų kaimo, meldžiu atsišau
kti ant šito adreso:

Motiejus Kalauckas,
2‘j Medford st., 

Chelsea, Mass.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu. 

ka<l siuvu moteriškas dreses. 
kotus, jakutes irt. t.: prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
at nulys. Adresas šitoks:

ONA BARONA1ČIUTE 

105 Broadway, So. Boston.

TEISINGIAUSIA APTIEKA

Sustok: Žittiek: KLuisyk!

Didžiausias nupigiiiimas S-> i. »• į 
UHie

Moteriškos skr> b' k*v. j.n.u .-s. kei- | 
pai ir vystės, l’ihia na :s j 

i mados krikštui parodų. Teipgi pa-j 
le,iem<- už pigiau ir >isus kilus ta 
vorus, kaip tai ėu}n>rus. \ali as ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACC)W1TZ.
128 Broadivay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston. Mass

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška didele krautuve 
, ini r u e Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, triubų, koncertinų ir 
V 1 J 1 t Itl J daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių. 

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grumulų, 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 popierų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $1.00, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 10O0 visokių naudingu daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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

Draugysčių Reikalai

Nauja daktariška knyga 
DAKTARAS KlŠENlUJE

I Su ; - ■ ' ir daugy 1- r
v > kių ilgu, su gražiu apdaru parsiduo
da po 1 dob-rį. šitą kaygą gali gauti do
vanai užsirašydamas sau arba savo drau
gui "Keleivį" ant vienų metų. J»-igu 
daugiau nori žinoti apie knyga prašyk 
katalogo. Siųsdamas pinigus dėk tokį 
adrrsa.

M. PALTANAVIČ1A

15 Millbury St., VVorcester, Mass.

Kurioj galit gauti geriausiu gy > 
iltioliu nito visokiu ligų, U-ipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio-! 
nai dirba lietuviškas klarka I

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

Kempes 6-tcs 168 D. st
So. Boston, Mass

T1 ■ ’ EBOKK. 21097 Sau Boston. M

GERIAl'Sl AKVŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Voniai,s Vieilical 

(ollege Baftitnore M. I>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligoni:;, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. BriKuhvay ir 
261 E st . kampas P.oieii st.

So Boston. Ma SS.
teip kad ant par> ikalavitno jei ne 
vienoj, tai kitoj i- minėtu vietų 
visada galit rasti.

T

Kodiel

maišosi ši- 
yra apie 5 
aukščio ir

*

*
Bostono policija išsiunti

nėjo visiems biznieriams per
sergėjimus prieš tūlą apgavi
ką, kuris dabar 
tam mieste. Jis 
pėdų ir 10 colių
gali sverti apie 130 svarų.Tas 
vyras paprastai įbėgą i ko
kią nors Įstaigą tokiam laike, 
kada baukos jau uždarytos ir 
prašo greitai išmainyti jam 
čeki. Kaip išsiaiškino, tai yra 
vienas iš naujos rūšies apga
vikų.

* *
pože- 
Pub- 
dide-

Panedėlio vakare ant 
miniu bėgių, netoli nuo 
lic Parko susimušė trys 
Ii elektro karai,pilni žmonių. 
Sužeistos 3 ypatos.

* *
*

Ateinančiam utarninke Bi- 
gelow mokykloj bus skaity
mas apie Amerikos istoriją 
ir rodomi nauji paveikslai. 
Skaitys d-ras F. Matulaitis. 
,,Birutės Kanklių’’ choras dai
nuos.

* •S-

So. Bostono Lietuviu Ukėsų 
K Ii ubas rengia dideli balių 
22 Vasari Febr. Į lv09 m., 
t. y. dienoje gimimo Jurgio 
AVashington’o. Balius bus lie
tuviškoje svetainėje po num. 
166 Broadvvay Ext. So. Boston 
Kviečiame atsilankyti visus, 
nes Įžanga beveik dykai.

Orkestrą puikiai griežš vi
sokius šokius po vadovyste 
D. VENCKAUS.

Komitetas.

PRAKALBOS
Sv. Juozapo Draugystė E 

Cambridge, Mass.. 22 vasario 
š. m. parengia viešas prakal 
bas, kurios bus 2 vai. po piet, 
Institution Hali, po num. 271 
Cambridge st.. E. Cambrid
ge, Mass. Visus be skirtumo 
maloniai užkviečia atsilanky
ti.

Dr-stės KOMITETAS.

Apgarsinimai

Vasario 14 d. L. S. S. 60 kuo
pa laike susirinkimą: užbai
gus savo administratyviškus 
reikalus ir perskaičius I)r. F- 
Matulaičiui referatą apie tur
tu išsipletojimą. užvedė dis
kusijas. Referatas buvo gana 
it alpiu gas, bet diskusijos ne
labai rimtos. Niekurie drau
gai pradėjo perdaug karščiuo 
tisir užsibaigė be jokio rezul
tato.

* *

Geriausias Lietuviszkas
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime , 
visokiu audimu ir /•C •* f '

suknios. Dirbame _
puikiausius siutbsirj 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
mes galime ja tau
tuoj padaryt. Z. Budreckis.

Z. Bl’DREl KIS.
222 Broadivay So Boston.

Siuvėjas.

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

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

Su guodone

Miss. S. GAIEVVSKY
255 Broadway So Boston Mass

Ant išranda vėjinio.
Ant „Keleivio" spaustuvės 

yra 5 ruimai ant išrtudavoji- 
mo. Platesnę žinę galima gau
ti ..Keleivio’’ redakcijoj.

I S P A R D A V I M A S.
Pigus išpardavimas- gražiausios gra- 

■ žiansių grvmatoms popierų 30 gatunkų 
: su visokiais apskaitymais ir su visokioms 
i kvietkoms. 4 tuzinai tik už 50c. arba 10 
i tuzinų už $1.00. Visa-, knygas parduosi- 
I me kone už penkta dali pn-k-s. 
; kitę 4 c. o gausite katalogą su 
! šiom prekėms. Adresuoki!:

M. ZUKAITIS
227 E. Main St.. New Britain. ( onn.

Atsivs- 
pigiau-|

-*
Tūlas Fred L. Small reika

lauja nuo Bostono bankie- 
riaus, Arthuro H. Sodelio pu
ses miljono dolerių už sugrio
vimą jo šeiminiškos laimes.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo draugų: 

Petro Mankieliavičiaus, Pet-į 
ro Suravičiaus ir Juozo Ka- 
ruckio, visi paeina iš Druski
ninkų miestelio, Grodnenskos 
gub. Meldžiu atsišaukti po 
šiuo adresu:

Petras Kalėda, 
Box Esdely No. 46, 
Donorą, Pa.

AVashington Co.

Jieškau sava dėdžių Jono ir 
Zigrr.onto Olechnavičių ir Jo
no ir Zigmonto Remeikų: jie 
paeina iš Vilniaus gub., Tra
ku pav., N ėdi ngų par., Meš
kučių sodos. Teiksitės duoti

Telephonv. Eack B j 2:150.

Dr. Lewandowski
Vienintelis ienkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
6val. " s vai. vakare

119 Boylstoil st. ruimas 432 
BOSTON. - - MASS.

Jchn F. O'Brien & Co.

LIETUVIU UŽEIGA

GHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gervinus. alus. ėl us 
visada t-. ; . .\ ...v r vis ai
kogenausi. Gėrvmus d--l veselijų. krik 
šlynu ar šeip balių siunčiam į namus.

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

kienti paslaptai?
Ar esi senu, jaunu arba pusaum- 
ženiu. Mas galem ižgydidi jus.

Musu specjališkuuni yra gydimas pri-* 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
ty rinejinias suvirš 20 miatu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

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

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

Viralus po 10miatuamižio.katri junčia 
vyriškumą suniekinima. mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujoužnuodyjima. Vai icocele, inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas. Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas. Ilemor- 
rhoidas (pues). Uiters, pasididininia gė
lės (enlarged glands). ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

(TlIIVIi mas ra-^OTn sava vysiem pacjentonis ing you kalboi ir užlai-
-* * -’ll.3 Ik, kome didžiausioj slaptybėje.

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

tima musu naujausios kuigas, katra siuutiem dykai kožnam katras padous sava 
adresa.

Tou knigoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp noumai mokslą dėl sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kniga ta apsuka vvysokies lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noumusie. Rašyk pas :

GRAP.I IRIAI
Reprezentuojama j>er W. GIŽI Ų.

Aut kiekvieno pareikalavimo nors ir vi
durnaktyj prisiunčia žmogų, kuris aprū
pina numirėlį, kaip tik kam parinka. 
Duml.ime karietas ir kitus reikalingus 

daiktus už pigias prekes.

183 Dorchester st So. Boston
Telephonas. South Boston 636-3.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SpkcialiŠkumas.

Dr. S. ANDRZEJEIVSKI 366 Seeond So. Boston. Mass

Vienatinis lenkiškas Dentista
IIoTEI. CI.LYDE

Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 
Berkeley st . BOSTON, Mass.

795 Cambridge st.. E. Cambridge. Mass. 
t >fiso valandos:

Nno S iki 10 iš tyto ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 idi 10 iš ryto ir nuo 

1 iki 7 vakare.

ENTRA: ENTRA ENTRA:
Męs lurinu- 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
22S Broadway. So. BOSTON. Mass.

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

(Apra>ik liga)
............................. Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra moka kajp 
gyditisie noumosie.
Mana vardas ir pravardie:...............................................................................................................

■Adresas.—P. O.......................................................................Statas........................................

Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) litaroms

TEISINGIAUSIA IK GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadway kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs per ezpresą gyduoles prsiusim

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmonės užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
kima. Pučkus, Didervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugybę padėkų

J. M. BRINDZA (O..
BroaibvajA. S. 8 st.. Broolvkn.N. Y

Lietuviszkas D-ras M. Ziseiman.

8 vakare' Telephone 1967 -3 Ric,.mon<

, su| Puikiausias Lietuviškas |
i SALIUNAS ir RESTORACIJA f
5 karia pas mus atsilankys,

To niekad nesisrraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi, jįj

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

« Lazauckas, Judeika ir Co «
3o4 Broadway ir 259 D. St.,

South Boston, Mass. B

G E R I A U S I A

Lenkiszkai - Lietaviszka - Rusiszka

Didzitusias sandelis 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 CO.
257 Hanover st., BOSTON.

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

Didelė, 1127 puslapiu knyga. Apdaryta keleriopais apda
rais. todėl prekės ju nevinokios, yra pigesnės ir brangesnes. 

Galima gauti su prisiuntimu i namus už$3.00, S5.00ir87.00
■■ --------- -

Pas mus tuom tarpu galima gaut tik po 83.00, kiek vė
liau pargabensime ir brangesniu.

Norintiejie išsirašyt tą knygą, prisiųskite pinigus per 
"MONEY ORDER” ant musų adreso:

“KZ E L E I VI S”
*28 Broadvvay, So. BOSTON, Mass.

ai

PATIKUS

W. DACKEVICZIUS
Pirmutinis Lietuviszkas Bankinis namas

23 SHLEF1 STREET,
LAIVAKORTES (šipkortes)

Parduodu ant geriausių ir 
greičiausių laivų už pigiau 
sias prekes.

P I N I G U S
Išmainau visų viešpatysčių 

pagal tos dienos kursą. Teip

gi išsiunčiu ir gvarantuoju 

kad nepražus ir greitai gaus.

flOSTOn, P1HSS
SKOLINTOJAI

.Jeigu tarife paskolinę Lie

tuvoje kam pinigų ir nenor 

su jums pasiteisti, tad. jeigu 
norite nuo jų pajieškot, atsi

kreipkite prie mus.

Prie kokio 

gu sužeidžia

NELAIMEI

(užsi tikėjimus) 

Jeigu kas turi.

IMYVIERNASCZIVS

Išdirbu kiekviename reikale.

palikęs koki nors turtą Lietuvoje ir nori jį parduot 

kam nors Lietuvoje, arba pavest savo likusiems ten 
broliams arba gentims, kreipkitės prie mus. o mes 

padarysime Jums viską kogeriausiai.

nors darbo jei- 

darbininką ne 

per jo paties kaltę, bet j>er kompanijos aį>sileidimą 

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.

Jeigu kuriems toli į Bostoną, tad aš užlaikau kitą ofisą po numeriu 144 Grand st., BROOK LYN, N. Y.

V. DACKEVICZIA, 23 SALĖM ST BOSTON. MASS
* A

H


