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Metas V

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

Į

1$ AMERIKOS' šeimynos, o da daugiau sugrį
žti norėtų, bet negali.

Juodašimčių suokalbis.
Peterburgas. — Dabar iš

eina eikštėn, kad juodašim
čiai irgi nemažiau carui pavo
jingi, kaip revoliucijonieriai. 
Ačiū caro dėdės mirčiai, išsi
aiškino, kad juodašimčiai, ne 
užganėdinti caro „veiklumu”, 
rengė suokalbį prašalinti jį 
nuo sosto ir sutverti valdy- i 
mui šalies „kompaniją”, ku
rios galva žadėjo būti miręs 
caro dėdė.

Tą suokalbį atidengta teis
me laike nagrinėjimo Azevo 
ir Lapuchino bylos.

Kada rengtasi padaryti kra
ta caro dėdės rūme, jis staiga 
pasimirė.

Tūla. — Kaimo Strokina 
valstiečiai su basliais buvo su
tikę vyresnybę, kuri atvyko 
į jų kaimą parduoti mantą 
už neatliktus mokesčius. Už 
tai karo apskričio teismas pa
smerkė viena valstieti i ka-* - 1 
torgą 20-čiai metų, 6 — į are- 
štantų skyrių 2% metam ir 3 
valstiečius į kalėjimą nuo 8 i

I 
I

i

Caro dėdės mirtis.
Peterburgas. — Pereitoj 

redoj vakare mirė čia didis 
kunigaikštis, Vladimiras Alek- 
sandrovičius, varo dėdė. Bu
vo tai pikčiausias kurstytojas 
caro prie visų kruvinų žing
snių. Dienoje .. Kruvino ne- 
dėldienio” jis įkalbinėjo ca
rui, kad aut beginklės minios 
prašymų atsakytų kanuolių 
šūviais. Vėliaus jis buvo pa- 
skyrtas karišku direktorium 
Peterburge, o per visą laiką 
jo tarnavimo kraujas liejosi 
upeliais.

Spaustuvė autoniobiliuje.
Ryga, Vasario 20 d. — Ry

goj nuo ilgo laiko policija se
kiojo Įtariamą automobilių, 
kuris labai dažnai pasirody
davo aut miesto gatvių. Pe
reitoj sąvaitėj pavyko jai su
imti jį. Ištyrus tą automobi
lių pasirodė, kad jame įtaisy
ta slapta spaustuvė spauzdi- mėnesių iki metų, 
nimui revoliucijoninių raštų. • 
Suimta 6 įtariamos ypatos. ’ • • • • •
Spaustuvė automobiliuje 171811 |A lflOlin
vo įtaisyta todėl, kad ją būtų £|| Įjį VluUhi 
galima lengvai perkelti iš vie- _______
nos vietos į kitą Moteris mušasi su policija.

Londonas. — Pereitoj są
vaitėj tarp Londono policijos 
ir moterų, kovojančių už ly
gias tiesas su vyrais, atsitiko 
smarkus mušis. Suimta 20 
moterų ir pasodinta nuo dvie
jų sąvaičių iki mėnesiui kalė
jimui.

Moteris norėjo įteikti ini- 
nisterių pirmininkui savo iš
dirbtą rezoliuciją, kurioj pa
sakyta, kad jeigu moterims 
nepripažins lygių su vyrais 
tiesų, tai prasidės žiauri ko
va.

Šiuokart moteris teip tvir
tai laikėsi, kad policija vos— 
vos tik po sunkios kovos jas 
apveikė. Daug policistų ap
turėjo mėlynas akis.

Žemės drebėjimas.
Teheranas, Persija. — 231 

Sausio visoj Europoj, kur tik 
randasi astronomiškos obser
vatorijos, seismografai rodė 
didelį žemės drebėjimą, bet 
niekas nežinojo kur tas buvo. 
Dabar tik iš Teherano atėjo 
žinia, kad 23 sausio Persijoj 
buvo didelis žemės drebėji
mas. 60 kaimų ir miestelių 
dingo nuo žemės paviršiaus. 
Skaitlius pražuvusių žmonių 
siekia iki šešių tukstaučių.

Smirna, Turkija. — Perei- 
i toj seredoj anksti iš ryto čia 
buvo du smarkus sudrebėji- 
mai žemės; nelaimių jokių 
vienok nebuvo.

Ekspliozija kasykloje.
Newcastle, Anglija.— Pra

neša, kad 16 Vasario vakari
niam Durbane auglių kasyk
loj ekspliodavo gazai. Nelai
mėj žuvo 126 darbininkai. 
Smulkesnių žinių stoka.

•į M oro ko. — Sausio 15 d. 
padarytas buvo pasikėsini
mas ant sultano Mulei-Gafi-

se

148,170 mokyklų
Peterburgas. — Švietimo 

ministeris įnešė dumon užma- j 
nymą, kad ši užtvirtintų rei- i 
kalingą sumą pastatymui 
148,179 naujų liaudies moky
klų bėgyje 10 metų.

Tos mokyklos bus užlaiko
mos rando lėšomis.

Dabar durnoj svarstomas že
mės klausimas, bet nutarta, 
kad kaip tik tas klausimas 
bus užbaigtas, durna užsiims 
mokyklų klausimu. Yra su
manymas, kad įvesti visoj 
Rusijoj priverstiną lankymą 
mokyklų.
Nenori būt stačiatikiais.
Viatka. — Jaransko pavie

te 15 sodiečių atnešė urednin- 
kui ,,ikoną” ir pasakė, kad 
stačiatikių tikyba netikus, ir 
todėl jie pereina į stabmel
džius.

Atėmė 150 revolverių.
Varšava. — Čia ant stoties 

žandarai suėmė vieną jauną 
vyrą, pas kuri legamine atra
do 150 revolverių. Matyt, kad 
buvo didelis revoliucijonie- 
rius.
Kareiviai spauzdina pro

klamacijas.
Revelis. — Čia užtikta du 

kareiviu spauzdinančiu pro
klamacijas, kurstančias ka- 
riumenę prieš valdžią. Abu
du suimti.

Skurdas.
Kad tarp Rusijos gyvento

jų viešpatauja baisus skurdas, 
tai parodo skaitlius keliau
jančių valstiečių Į Sibirą su- į 
radimui sau kokio nors gyve-. 
ninio. laike pereitų metų Į 
Sibirą persikėlė 664,777 žmo- i 
nes. Apart nepabaigto ' ar- <jo gyvasties buk už tai, kad 
go ir bado nieko daugiau žmo- tasai darąs sutartis su krikš- 
nės ten neradę, sugrįžo 45,1021 čionimis.

Kalnakasių susivažiavimas
Peoria, III. — Coliseum 

svetainėj atsidarė Illinojaus 
valstijos kalnakasių susiva
žiavimas, kuris tęsis dvi savai- 
ti.
Nelaime ant geležinkelio.

Murphysboro, III. — Trau
kinis eidamas su žmonėmis iš 
St. Louis Į NeivOrlean iššoko 
iš bėgių netoli nuo Murphys
boro. 3 žmonės liko užmušti, 
o 36 sužeisti.

Beprotis užpuolikas.
Kansas (’ity, Mo. Su re-volve- 
riu vienoj rankoj, su bomba 
antroj, įpuolė nepažįstamas 
žmogus, apie 40 metų am
žiaus į tūlo Lo Joneso butą ir 
pareikalavo dviejų tūkstan
čių dolerių, kitaip grasino, 
mesiąs bombą. Lo Jonės pri
žadėjo jam išmokėti $2,000, 
kuriuos reikia iš bankos išim
ti. Užpuolikas apsiėmė į 
banką eiti sykiu. Bet 
aut kelio tapo nuginkluo
tas, ir vietoj gauti $2,000, 
tapo nugabentas į policijos 
nuo valdą. Ištyrus jį pasirodė, 
kad tai buvo beprotis.

Chicagos ateitis.
Chicago, III. — Vietinio u- 

niversiteto prof. Hebert L. 
Willet, pereitoj sąvaitėj kal
bėjo ,, Auditorium” svetai
nėj apie Chicagos ateitį.

,,Chicago auga su nepa
prastu greitumu” sako profe
sorius. ,.Kasmet pribūva vis 

■ 200,000 gyventojų. Apie 1949 
metus Chicagoj bus 10,000, | 

; 000 gyventojų: tuomet mies
tai Springfield, South Bend,1 
Miwaukee ir Peoria bus Chi
cagos priemiesčiais”.

j
Meiliška tragedija.

Chicago, III. — Jaunas lie
tuvis, vardu Antanas Tuna- 
nis, pavojingai peršovė savo 
mylimąją, paskui du syk šo
vė į jos tėvą Visgentą, bet ne
pataikė; aut galo pats nusi
šovė.

Tragedija turėjo vietą my-| 
limos Onos tėvų namuose. Pa
gal Visgento pasakojimą, Tu- 
nanis atėjo pas Oną ir apie 
porą valandų kalbino ją ves
tis. Kadangi Ona buvo da 
per jauna, tai tėvas buvo 
priešingas. Tunanis-gi ne
norėjo apie tai nė klausyti. 
Visgentas neturėdamas kito
kio išėjimo, pasakė, kad tik 
tuomet duos jam savo Oną,! 
kada jis turės užtektinai ban-; 
koj pinigų dėl pradžios šei-! 
myniško gyvenimo. Tunonis 
suerzintas tokiu atsakini u, iš
sitraukė revolverį ir šovė du 
syk į Oną, pataikydamas jai į 
galvą, po tam ugnį atkreipė 
įjos tėvą, bet nepataikė. Vis
gentas dukterį pagriebęs į 
įpuolė į kitą kambarį ir užsira
kino. Tunonis-gi palikęs vie
nas, penktu šuviu padėjo 
vę ant vietos.

Atsitikimas tas buvo 
numeriu 601 Morgan st.

Mirtis indijonų vado,
Lawton, Okla.— Vadas in 

dijonų, opašu giminės, vardu 
Geronimo.mirė pereitoj sąvai
tėj tvirtovėj Sill,kur 22 metu 
išbuvo kaipo kalinys.

I

sa-

Kovoj su baltveidziais, ku
ri ilgą laiką tęsėsi vakaruose- 
Geronimo atsižymėjo, kaipo 
smarkiausis karvedis. Per 29 

įmetus Geronimos buvo nuo- 
gasčia baltųjų ir pats didžia
vosi, kad neatsimena kiek 
šimtų išžudė savo ranka balt- 
veidžių. Tuom tarpu genero- 

| lą Crook'ą užmainė gn.Milės, 
kuris be pasigailėjimo pradė
jo persekioti raudonveidžius. 
1887 metuose Geronimo liko 
suimtas tvirtovėj Bawl. Nuo 
to laiko jis buvo kalėjime, 
kuriame ir mirė pilnas kar- 

ičios neapykantos dėl baltųjų, 
kurie išplėšė jam žemę 
naikino jo giminę.

Apsukrus vagis.
Milvaukee, Wisc.— .,Kirst 

National” banke pavogta 
maišas su pinigais, sumoje 
$3,000.Bankos klerkas maine 
du čekiu, vieną ant $3.S00, 
kitą aut $3000. l’ž pirmutinį 
čekį pinigus sudėjo Į maišą ir 
pastatęs ant prielangio už 
grotelių, užšigrįžo idant kitą 
čekį išmainyti. Kada sugrįžo 
prie langelio, pinigų jau ne
rado.

ir i

Milijoniniai n uosi uolia i,
San Francisco, Cal. — Išsi

liejimas upes Sacramento pri
darė valstijai nuostuolių ant 
$40.000 000. -

Sudegė kasykloje.
Benton, III. — Cionaitinėj 

! Dearingo anglių kasykloj, 6 
mylios atstuo nuo miesto, iš
lėkė i padanges 18 šaftas. 
Nuo ekspliozijos kasykla už 
sidegė. Pražuvo 4 darbinin
kai.

Kongreso nutarimai.
Wasliington, I). C. — Po il

gų svarstymų, kurie tęsėsi 3 
dienas, nutarta užgirti biu
džetą padidinimui laivyno. 
Turi būt padaryti du nauji 
šarvuočiai, 26,000 Įtalpos kie
kvienas. Lėšos neturi j>ervir- 
šyti 12 milijonų doleriu.

Parako eskpliozija.
\Valch, W Va. — Kalnaka

sių barakuose buvo sudėta 
apie pusė tono parako. Dėlei 
neištirtų priežasčių parakas 
užsidegė ir visas, kaip plunk
sna, išlėkė i padanges. Pra- 

Ižuvo4 darbininkai.

Nušautas plėšikas.
Martins Eerry, < >liio. —Tū

las George W. Reese nakties 
laiku išgirdo,kad laužiasi kas 
per langą. Su revolveriu ran
koj Reese užlipo .ant viršaus 
ir iš ten per langą šovė i besi
veržiančius plėšikus Vienas 
krito ant vietos negyvas, kiti 
pabėgo. Vėliaus pasirodė, 
kad užmuštasis buvo ką tik 
išleistas iš pasitaisymo namų, 
vardu J. Koss.

ilgu Į: tuom tarpu griuvo de
gantis namas ir keliolika ug- 
nagesių akies mirksnyje atsi
dūrė po griuvėsiais. Išimta 
kelis negyvus,okiti baisiai su
žeisti. Tarp užmuštų raudasi 
tūlas Juozapas Bielinskas, tur
būt lietuvis ar lenkas.
$100,000 už prakalbas.

Buvusis kandidatas nuo 
demokratų partijos i prezi
dentus, \V. J. Bryan, pasakė, 
kad zįmet jis tikisi uždirbti 
$100,000 už prakulbas. Pe- 
reitoj sąvaitėj jis kalbėjo pre- 
sbiteristų bažnyčioje, Chica- 
goj: uz valandos laiko išva
žiavo i Dės Mainės, Iowa, kal
bėti masonams. Jis prakalbas 
laikys po penkias dienas kas 
sąvaitę.

Pokilis laisvės draugų.
Cliicago, III. — Pereitoj ne- 

dėlioj draugai laisvės ir revo- 
liucijoninio judėjimo Rusijoj, 
surengė pokili Union viešbu- 
tyj, ant garbės advokatų 
Darrow ir Sissmano, kurie už- 
dyką gynė nuo Maskolijos už
puolimo K. Rudovičių.

Laike to pokilio Darrow tu
rėjo gana ilgą kalbą, 
kurioj pasakė, kad iš 4,000 
kalinių, sėdinčių Illinojaus 
valstijos kalėjimuose, trečia 
dalis žmonių nekaltai kenčia: 
jie neturėdami už ką pasi
samdyti advokatų, nieko blo
go nepadarę, liko kaltais.

Toliau kalbėdamas Darrow 
pasakė, kad jeigu ligonis ne 
turi ant gydymosi pinigų,tai 
daktaras jį gydo dykai, bet 
su advokatais yra visai ki
taip. Jie tarnauja tik tiems, 
kurie daugiau gali užmokėti.

Paskui kalbėjo sudžia J. W. 
Mack, teipgi prigulintis prie 
apgynimo rusiškų pabėgėlių. 
Jis savo kalboj nurodinėj,kad 
žmonės turi reikalauti panai
kinimo sutarties, padarytos 
tarp Suvienytų Valstijų ir 
Rusijos kaslink išdavimo pa
liegusią prasikaltėlių.

i

Vinių sandelis merginos 
skilvyje.

Chicago, III. — Daktarų 
susirinkime d-ras C. E. Kohl- 
ke turėjo paskaitą apie nepa
prastą atsitiksmą, perstatytą 
chirurgų susivažiavime Ber
lyne. 16 metų amžiaus mergi
nai daryta operacija: jos skil
vyje atrasta 1,184 vinutės, į 
192 sagutės, 128 sulankstytos 
špilkos, 27 tiesios špilkos, 79 
gabalėlius vielos, 6 vinių gal
vutes ir keturius gabalėlius 
stiklo. Po operacijos mergina 
pasveiko

Stoka darbo.
Shamokin, Pa.— Susąue-i 

liana Coal Company uždarė 
savo kasyklas, kadangi delei 
šiltos žiemos, pritruko užsaki- 
mų aut anglies. Penki tūk
stančiai darbininkų neteko 
darbo.
Centai su Lincolno paveik 

siu.
Washington, 1). C. — Iš 

priežasties 100 metų Lincol
no sukaktuvių, nutarta ant 
centų išspauzdinti Lincolno 
galvą, vieton iki šiam laikui 
buvusios indijono galvos.

Lenkų universitetas.
Philadelpliia, Pa. — Len

kai gavo leidimą nuo miesto 
valdybos statyti sau lenkišką 
universitetą. Naujas univer
sitetas vadinsis,, Pennsylvania 
Polish College”.

I
trustas per savo valdybą pra
nešė svarbų nutarimą. Bū
tent trustas atsižiūrint į da
bartinį pramonės silpną sto
vį, nutarė pritaikyti plieno 
prekę prie dabartinią sąlygų. 
Toks nutarimas yra pasekme 
konferencijos, ant kurios bu
vo susivažiavę visi plieno ir 
geležies fabrikų savininkai.

Iš po kartuvių.
Line oi n, Nebr. — Kalėji

mo direktorius pranešė, kad 
kartuvės jau gatavos tūlam 
R. Meade Shumway ir jį jau 
vedė atn pokorimo, kaip iš 
\Vashingtono atėjo žinia, kad 
mirties bausmę atidėti iki 5 

! kovo.
Shumway pasmerktas ant 

pakorimo nž nužudmą vienos; 
merginos.

!S LIETUVOS

New York. — Plieno

Gaisras.
Mihvaukee, Wisc — Perei

toj savaitėj „Joh n Monville 
; Co.” fabrikoj ekspliodavo bač
ka su pakastu. Akies mirk
snyje visa? namas užsiėmė iig- 
nia. 350 darbininkų vos tik 
suspėjo išsinešti. Ugnagesiai 
sulipę ant stogo žemesnio na
mo, kuris stovėjo prie pat gos 
degaučios fabriko?, gesino i penkis metus.

Vilnius. Ligšiol Vilniaus 
miestsargiai pildė savo parei
gas 12 vai. kas dieną: dabar 
viršininkai paskyrė tiktai po 
8 vai. į parą. Taigi socijalis- 
tų reikalavimas — 8 valandų 
darbo diena—pirmiausiai prie 
miestsargių pritaikyta.

Sakiai. Vasario d. žanda
rai suėmė ir išvežė į Kalvari
jos kalėjimą d-rą J. Staugai- 
tį, b. ,,Šviesos” vietinio sky
riaus pirmininką. Miestelis 
ir apielinkė likosi be daktaro. 
Žandarai būk kaltina d-rą St. 
už keletą knygelių ir laiko jį 
per nabašniko V. Kudirkos ,,į- 
pėdinį”.

Pajevonys (Vilk. apsk.). 
Prieš porą savaičių pas Būd
viečių k. J. Mazurkevičių žan
daras su policija padarė kra
tą ir paėmė visus laikraščius 
ir knygas. Ant rytojaus gi 
sugryžo ir, suėmę minėtą vai
kinų išvežė į Vilkavškio kalė-X 
j imą. Šapelis.

Plateliai. (Telšių apsk.).
Gruodž. 13 nakčia pas Stir- 

baičių Jakomą atsibaldė plė
šikai ir pareikalavo pinigų ir 
kitų gerų daiktų. Jam atsa
kius, kad pinigų neturįs, plė
šikai baisiai sumušė Jokomus 
ir išsinešė viską ką tik rado 
geresnio. — Tą pačią naktį ar 
tie .patys ar kiti plėšikai už
puolė ir senelį Buividą. Bet 
ten teip gerai nepasisekė, nes 
senelis atsistojo su kirviu pas 
langą ir vienam plėšikui smar 
kiai įkirto. Jo žmona išbėgo 
ir pasišaukė kaimynus į pa- 
gelbą. Išgirdę atbėgančius 
žmones plėšikai pabėgo. Se
neliui peršovė ranką. Dėl tų 
visų plėšimų suimta keletas 
žmonių. Discipulus.

Utena. (Ūkmer. ap.) Gruo
džio 28 d. ir sausio 4 d. buvo 
vakaras. Art. - myl. vaidino 
,, Betlejaus štainelė” ir „Ko
va”. Vaidinimas pasisekė pui
kiai. Tik nekuriems „po
nams’’ nepatiko „Kovos” tu
rinys: girdi, dabar ponai taip 
neapseina su savo darbinin
kais. Dainos taippat žmo
nėms labai patiko. Tik tau
tiškąjį himną „Lietuva, tėvy
ne musų” valdžia uždraudė 
dainuoti, todėl ir nedainavo. 
Bijojo sulaužyti valdžios pri
sakymą. Tauraynietis.

Plateliai. (Telšių ap.) 
Musų klebouas bekalėdoda
mas rinko nuo žmonių pini
gus dėl įtaisymo naujų var
gonų: iš turinčių žemės—nuo 
dešimtinės po 10 kap., iš dar
bininkų (tarnų) — po 1 rub., 
iš tarnaičių — po 50 kap. ir 
iš piemenukų — po 3 kap. 
Vienas ūkininkas paklausė 
klebono: ,,kas be musų žinios 
nutarė steigti vargonus’’. 
Klebonas atsakė, kad maršal
kos. Tada tas žmogus pasakė, 
kad maršalkos neturi teisės 
taip daryti, nes jie yra ne 
žmonių išrinkti, bet paties 
klebono paskirti. Klebonas 
tą žmogų pavadino ne katali
ku — ir tiek.

Nors aš jau ir pesenau ir 
sukumpau, ir daug visokių 
rinkliavų perleidau, bet dar 
ne sykį negirdėjau, kad bu
tų kas nors išdavęs ’iš jų at
skaitą. ApželUjalvis.

I

Byla už apšmeižimą.
VVasliington, D. C. — Roo- 

seveltas padavė prisiekusiems 
advokatams skundą ant išlei- 
stojaus ir dviejų redaktorių 
laikraščio ,,World” už apšmei
žimą. Tam laikraštyje anuo 
met Lbuvo apskelbta kelioli
kos milijonų vagystė, papil-1 
dyta prie nupirkimo nuo 
francuzų Panamos kanalo, į 
kurią buvo Įvelti Tafto ir Ro- 
ose velto vardai.

Taftas masonas.
Cinciuati, Ohio. — Busi

mas musų prezidentas, ponas j 
Taft, pereitam ketverge su 
didele iškilme tapo priimtas į 
masonų susivienyjimą ir tuo
jau apturėjo nominaciją ant 
masonų pirmininko. Priėmi
me dalyvavo iš 17valstijų lai-j 
svamanių atstovai.

Nutarimas apie knygas.
Springfield, III.— Senato

rius Petter pastatė legistatu- 
roj Įnešimą, kad valstijoj bu
tų vienodos knygos mokyk
lose^ Aut tų knygų valstija 
turėtu paskirti kainą ir kny- 

tiiri būt vartojamos po!

Nuo korespondento.
Scrantonr Pa. — 8 d. Vasa

rio Scrantone VVilkes-Barių 
,,Teatrališkas Ratelis” atlošė 
dramą ,,Pirmi žingsniai”.

Aktoriai atliko savo užduo
tį visai atsakančiai, o ypač 
Onytė, jauna mergina kai
mietė, atliko savo rolę pui
kiai. Tarpuose aktų mažos 
mergaitės .deklemavo eiles; 
viena gi penkių metų mergai
tė padainavo ,,Lietu va tėvy
ne mųsų”. O, kaip yra gra
žu matyt tokias mažas mergai
tes dainuojant ir deklemuo- 
jant eiles. Garbė motinoms, 
kurios mokina savo kūdikius!

Nesibijokime, ką mus išva
dina bedieviais ir kitaip, bet 
žengkim pirmyn ir riškimės į 
vieną rišį, paduokime ranką 
viens kitam ir darbuokimės 
dėl apšvietimo mųsą suvargu
sios tautos.

A. Višnaitė.



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

vieną 
savo

nuliūdęs.— Ko tu t&ip
Maike, šiądien išrodai! Ar 
ueįsimylėjai į kokią raudon
skruostę!

— Įspėjai, tėve.
— Ak tu pasileidėli! toks 

jaunas... kaip tau sarmatos 
nėra!

— Kokia čia gali būt sar
mata! 'Tad ir gyventi reikėtų 
jau sarmatytis.

Gyventi, Maike. tai kas ki
ta; jei nenori pasikarti, tai 
Kągi darysi! — turi gyventi, 
bet teip jaunam mylėtis...

— Su meile, tėve, tas pats 
yra: jeigu įsimylėjai, o neno
ri nusižudyti, turi mylėti, tu
ri kankintis... jausmų iš kru
tinės sau neišpleši.

— Tas teisybė, aš atsimenu 
kaip buvau pats įsimylėjęs.. . 
o! kaip buvo sunku; bet tas 
greit pareina, pamačiau kad 
merga nemyli, — nusispjo
viau ir lyg šuva muilą suėdęs 
nuėjau sau. Padaryk ir tu 
teip, Maike.

— Aš to negaliu: mano 
jausmai per jautrus, — nusi- 
spiovimu jų neužgauėdiusi... 
jei bent, kaip tu sakei, pasi
karti.

— Ar tu, vaike, pasiutai? 
Dėl mergos jis karais! Aš ma
niau kad iš tavęs vyras, o čia 
ir lepšio nevertas. Tu pasikar
si. o merga iš tavęs juoksis— 
sakys: „Tai kvailys! pasikorė 
Gerai kad aš jo ir nemylė
jau.” Ne duok dieve, tu pada
rytum gėdą visiems vyrams.

— E-e, tu esi senas žmo
gus ir perdaug siaurai žiuri į 
tą dalyką. Šiądien patžudys- 
tė tapo pripažinta praktiš
kiausiu įrankiu sutrumpini
mui skausmų ir kartumų’: su 
kiekviena diena esti vis tan
kiau vartojama.

— Kaip matau, tai ir tu, 
vaike, savo protu ne gyveni. 
Kvailių pasaulyje daug yra. 
kasdieną jų po keletą vis nu
sižudo, o tu nori jų skaitlių 
dar padidint.

— Tėve, ar tu žiurėjai ka
da nors ant klano lietui li- 
jant!

— Žiurėjau. Tai ką?
— O ką tu patėmvjai ant 

jo?
— Ką ten patėmysi; ma

čiau tik burbulus, o daugiau 
nieko.

— Jeigu tu matei burbu
lus. tai turėjai patėmyti, kad 
jie kilo ant to paties klano 
visokio didumo, didesni iš jų 
plūduriavo ilgiau, mažesni 
trumpiau, bet kiekvienas iš 
jų sprogo, oras išėjo, o apy- 
valka vėl į tą patį vandenį 
pavirto, iš kurio ji buvo pa
sidarius. Iš to paties vandens 
vietoj išnykusio burbulo kilo 
kitas, ir tas teip atsikartojo, 
pakol tik lijo lietus.

— Tai ką tu čia dabar apie 
burbulus man pradėjai pasa
kot. Kalbėk apie dalyką.

— Aš sakau, tėve, kad tu 
esi senas ir nemoki teip į gy
venimą žiūrėti, kaip męs jau
ni žiūrim. Gamta turi tik vie
nus įstatymus, ir viskas, kas 
pasaulyje darosi, tai darosi 
pagal tų įstatymų. Todėl ma
žiausias daiktelis vis turi sa
vo reikšmę. Burbulai ant kla
no tau išrodo labai menku 
daiktu, o aš tau pasakysiu, 
kad burbulas nemažesnę ver
gę turi už ta vę- |

KELEIVIS

Brooklyno, „Lietuvių Varto-, kas ir paragįs gaminti mųsų 
tojų draugystę'. Kalbama 
uet ir apie tai. kad suorgani
zuoti bent keturias tokias
Draugystes įrengti krautu
ves, turėti vieną savo centrą, 
pirkti vienoje vietoje į visas 
krautuves ta vorus, kas atsi
eitų daug pigiau. negu per
kant skyriumi į kiekvieną. 
Ar ta paskutinioji mintis įsi
kūnys— nežinia, uitai „Liet. 
Vart. D-stė Williamsburge” 
pradeda gyvuoti: užsirašė iki 
12 Vas. 43 draugai ir sudėjo 
230dol.: tariama ueadaryti 
krautuvės ankščiau, kaip tik 
tuokart, kuomet bus sumokė
ta $1200 dol. ir kuomet bus 
pusantro šimto sąnarių, idant 
lengviau butu išlaikyti kon
kurenciją: prie to visi sąna
riai bus krautuvės „kostumė- 
riais”.

Užmanymas yra geras, tik 
viena kliūtis randasi: Willi- 
amsburgo lietuviai yra dik- 
čiai prigauti įvairiomis kor
poracijomis ir vargiai teat- 
skiria kooperaciją nuo kor
poracijos: pertai ir organiza
vimo darbas labai pamažėliais 
žingsniais tepasitraukia pir
myn. Vis-gi yra viltis, kad 
žmonės apsipras su minčia, 
jog tokia draugystė nieko ki
to negali atnešti, kaip tik 
u a ūdą.

Greta to užmanymo—męs ’ 
matome ir antrą, nemažiau 
už šį naudingą. Paureno ap- i 
gynimui konferencija, susi-! 
dedanti iš atstovų nuo 15 
draugysčių, įkuria vakarinę i 
mokyklą, kurioje manoma iš-į 
guldinėti anglišką ir lietuviš
ką kalbas, aritmetiką, geo
grafiją ir istoriją. Iki šiam 
laikui buvo privatiška moky
klėlė, p. M. Račiutės globoje. ! 
Dabar-gi noriama padaryti 
ją vieša; „Vien. Liet.” leidė
jas. p. Paukštis, pavedė tam • 
tikslui dalį savo spaustuvės 
ir spėjama, netrukus galima; 
bus pradėti varyti pirmyn 
tą prakilni} darbą. Apart 
to pasitikdama ateinančiais; 
metais gauti nuo valdžios to-: 
kiai lietuviškai vakarinei mok- 
slainei vietą ir valdžios užlai
komą mokytoją.

Minėtos konferencijos susi
rinkimuose tarpe kalbėtojų 
dalyvavo p. M. Alenikovas, 
advokatas iš New Yorko, iš- 
dininkas ,,Relief Society from 
the Political victims of the 
Russian Revoliution’’Jis krei
pėsi į lietuvius rusiškoje kal
boje ir patarė suorganizuoti 
skyrių minėtos draugystės, i 
kurios uždaviniu yra šelpti! 
visus nukentėjusius laike Ru
sijos revoliucijos be skirtumo? 
tautos, kilmės ir tikėjimo. 
Reikia tikėtis, kad panašus 
skyrius galima bus sutverti 
lietuvių tarpe.

Ir teatro klausimas Bročk- 
lyne pasikelia aukštyn. Prie 
19 L. S. S, kuopos susitvėrė 
taip vadinama „dramos my
lėtojų kuopelė’’ (tačiaus ji 
neturi tam tikro vardo, ta
čiaus aš neabejoju, kad ji su 
laiku išsirinks jį sau) ir ren
gia pastatyti ant mųsų scenos 
puikų Maksimo Gorkio veika
lą 4 aktuose ,,Ant dugno1', 
kurį kuopa pasirūpino išver
sti ir išsirašyti roles. Daly
vaus toje dramoje 17 ypatų; 
iš daromų bandymų jau 
matosi, kad tūli artistai turės 
gerai atlikti savo roles. Gal 
būti, kad iš pradžių veikalas 
ne visai tepatiks mųsų publi- 

, nesą ji da nėra pripra
tusi prie įspūdingų ir sunkių 
dramų, bet reikia tikėtis, kad 
su laiku išsitobulįs jos teat. 
rališkas stovis ir kad netik 
nenorės menkos vertės veika- 

sudėjo iki 1,100 dol. ir atida- kaip, paveiždan, „Boba
rė savo krautuvę valgomų —piktesne už velnią”, „Kun. 
daiktų. Pastaruoju laiku Grumulos raštinė” ir t. t.,bet 
tarpe lietuvių,apsigyvenusių stačiai pradės reikalauti sce- 
Williamsburgo apielinkėje p. nai gerų veikalų: o publikos 
A. Martus prižadino idėą reikalavimas prižadįs snau- 
įkurti tokią pat, kaip ir So. įdinčias mųsų rašytojų spė-

—— —yI
barčiau.” Tamsuoliams 
tas ir patiko, bet susipratę 
lietuviai išėję iš bažnyčios 
ėmė juoktis iš tokio pamok
slo: girdi kuuigas bijo apšvie
tus, nes tada jo avįs nesiduos 
teip lengvai kirpti vilnas, ne
galės pirkti automobilių ir 
kitų niekniekių, kurie kuni
gui nereikalingais yra.

Todėl jau laikas mums ain- 
stardiečiai susiprasti ir ne
duoti trukdyti apšvietimo.Jis 
teip darydamas neyra dievo 
tarnu, bet išgama: jis kuopia 
sau turtus, puikybėse nori 
gyvent už musų pinigus,o kam 
paskui liks tie turtai.! žino
ma tik kad ne mums, nes ir 
priežodis sako: „kunigo nau
da, visi velniai gaudo.” 

Teisybe mylintis.

SpringHeld, III.
Matydamas iš kitų mieste

lių papieštas žinutes iš lietu
vių judėjimo, o gal tai taip 

- ir reikia,-tai ir aš piešiu. Te
atrališka kuopelė pastate ant 
scenos du j*erstatymu 
,,Paskutinė banga’’ ir „Salia
mono sapnas”. Aktoriai savo 
roles atliko neprasčiausiai,tik 
policijantas išėjęs ant scenos 
pradėjo žvalgytis į aukštą lyg 
mediučius paukščių jieškoda- 
mas ir kalbos negalima buvo

jo po $5.00. Tai mus pagirti 
darbai. O jeigu kada ant pra
kalbų kalbėtojai paragina pa- 

, aukauti nors po 5 c. aut ko
kio naudingo darbo, tai toki 
smarkuolai rėkdami bėga per 

; duris. Ir tas labai tankiai 
pas mumis atsitinka; labai 
retą mokesties dieną, kad ne 
parvežtų į Lėkūpą bent 10-15 
lietuvių, kurie visuomet už
moka bausmės 50-60dol. La- 
b,»i retos vestuvės, kad apsiei
tų be kraujo, be muštynių. O 
tų vestuvių pas mumis ne
trūksta — kas sąvaitė po 4-5. 

I Laikas jau būtų visiems su
siprasti! Gali ir pas mumis 
ateiti sunkus laikai. Skaity
kime laikraščius, o ypač „Ke
leivį”, tada pamatysim, kiek 
buvo pereituose metuose be 
darbo žmonių, o mislyjat,kad 
jau dabar visi dirba, visi pa
valgę! Ne, da toli gražu, pa
kol visi pradės dirbti. O pas 

■ mumis visada ir nedirbs teip, 
kaip dirbo kelis praėjusius 
metus.

23 d. Sausio buvo pareng
tas metinis mitingas šv. Juo
zapo parapijos, bet tūlas Pe
tukauckas išėmė ,,warantą” 
ir su policistais laukė netoli 
svetainės. Kaip tik atėjo J. 
Aponas, tuojau jį sugriebė ir 
ant stritkario nuvežė į Scran- suprasti. Aktorius perdaug 
tono kalėjimą. O be jo nega- į buvo prisilošęs iš stiklinės dėl 
Įėjo laikyt mitingo, nes pas „drąsos". Buvo keli monolo- 
jį buvo visos reikalingos po- gai: „Aficeris mokina jauna 
pieros. Taigi J. S. Judickas kareivį’’, „Viskas ant vienos 
nuvažiavo jį išpirkti,, arba galvos”, „Ponas apgailestau- 
nors paimti iš jo charterį ir ja baudžiavos” ir „Rusijos ca- 
kitas popieras, bet pasakė, ras mislys ruimuose” Dekle- 
kad negalima prieiti prie jo macijos „Gamta” ir „Prie lai- 
ne su kaucija. \ ienok kaip avės”. Programas užėmė visą 
tik žmonės prasiskyrstė nuo vakarą. Publikos prisirinko 
svetainės, J. Aponas užsimo- apie 300; buvo keletas ir sve- 
kėjo $14.00 ir apie 11 vai. timtaučių. Laike perstatymo 
nakčia tapo paleistas. buvo girdėtis garsus rankų

Paskui kunigėlis, sakyda-: plojjmai Tiktai gaiiai kad 
mas pamokslą, negalėjo pri- daugumas springfeldiečių ne
sidžiaugti, kad „bedievius” supranta perstatymo reikš- 
policija pradėjo naikinti. Pa- mgs Laike šūvių, kada krinta 
rapijonams sakė, kad nė vie budelių auka, kada Oną įneša 
nas ant prakulbų neitų, nes negyvą, tai publikoj pasipylė 
ir „geras” žmogs gali įkliūti juokai. Tas nustebino kiek- 
su socijalistais. vieną suprantantį žmogų. Per-

2 d. "Vasario J. Aponas *p-i statymas mirties suprantan-
• skundė Petukaucką už netei-Ljug gujudina, visi laikos ra- 

gatvės suėmimą, mini, tas primena tą valandą, 
Tas užsimokėjo $6 baudos ir kada žmonės aukauja gyvas- 
$9.50 kaštų, $300 užsistatė Springfieldo lietuviai juo- 
kaucijos. Byla eina į teis- £ias iš to Laikas jau butų 
mą. Bet to da negana. Apo-: gnsiprasti. Daug yra tokių 
nas~da turi 3 „varantus”, nes-g^ubelių, kur neskaito jokio 
čia buvo tik už tai, kad mi- laikraščio. Taigi neįstabu, kad 
tingą suardė, o da bus už ke- žiūrint į kruvinos kovos pa- 
lio pastojimą; už svetainę rei- veikslą kvatojo susiriesdami, 
kėjo užmokėti, tas bus ir Apie lietuviškus biznierius 
nedovanota. Kada skvajeris patį galima pasakyt. Ran- 
jį užklausė, kodėl tu teip da- dasi apie 20 saliunų (lietuviš- 
rei!,,Kad man kunigas liepė”,: kų)j 0 įėjęs sykį paklusiau,ar 

neturi kokio laikraščio? „Męs 
neimam lietuviškų” atsako 
man. Ir taip kelis perėjau ir 

I niekur lietuviško laikraščio 
- “ - - pet neradau.Oantlangųparašy-

žmonės kasdien pribūva iš ki- ^a’ kad lietuviški saliunai, 
tur per tai ir skaitlius bedar- kam dar vadinti lietuvių, jei- 
bių nemažas. Apsišvietusių ir 8U nera lietuviškos d\asios!

gera, kaip kad žuvis išimta 
gyva iš vandens ir paskui pa
pjauta.

| Žuvis sumalama vidurių 
teip pat gerai, kaip ir mėsa 
gyvulių, bet įvairios atmaiuos 
žuvų teip lygiai skiriasi iš to 
atžvilgio, kaip ir mėsa įvairių 
gyvulių. Abelnai, kuo žuvis 
riebesnė, tuo sunkinus ją su
malti. kaip ve lašišis. ungu- 
rvs. Sūdymas, džiovinimas, 
rūkymas padaro žuvį sun
kiaus sumalama ir tokios žu
vys nėra geros ligotam žmo
gui. Oisteriai yra lengvai 
sumalami, jeigu juos valgyt 
žalius, bet sunkiai, jeigu šu
tinti. Vėžiai ir krabsai yra 
sunkesni viduriams, kaikurie 
visai negal jų valgyt. Lete
nų mėsa lengvesne, negu kak
lo.

Žuvį nėra galimateip ge
rai užlaikyti, kaip mėsą. Ją 
reikia valgyt labai šviežią 
nes kitaip ji ima puti. Pa
kolei žuvis kieta ir stipri, ją 
galima valgyt, bet jeigu ji 
byra paspaudus su pirštais, 
ją reikia mest į šalį.

scenai gerus veikalus.
V. K. Račkauskas.

f

i

dieną 
gyveni- 

laikas, reikės 
tuomi galėsi 
tuomet pasi- 

Bet yra 
kurie 

ir su- 
To- 

vadinti kvai-

— Kaip tu drįsti mane prie 
burbulo lyginti! Tu pats 
burbulas!

— Ir aš nedaugiau vertas. 
Kaip tie burbulai iš vieno 
vandenio kįla ir vėl žūva,teip 
pat ir žmonės, pagal tij pačių 
gamtos įstatymų, gema ir 
miršta, o jų vietoj gema kiti 
ir vėl miršta: stipresni gyve
na ilgiau, kiti miršta da kū
dikiais būdami. Tu. tėve, jau 
pasenai begyvendamas, pasa
kyk ką tu iš to turi! Ar bu
vai nors 
užganėdintas 
mu! O prieis
numirti, ir tik 
pasidžiaugti: 
baigs tavo vargai, 
žmonių labai jautrių. 1 
negali visko panešti, i: 
trumpina sau gyvenimą, 
kių negalima 
lais: tie, kurie kankinasi ir 
nori gyventi, yra daug kvai
lesni.

— Na, kaip tu sau nori, 
Maike, bet dėl mergos pasi
karti, tai nebūtų išmintingas 
darbas.

— Nors ir neišmintingas, 
bet jis pertraukia kentėjimą, 
atima skausmus....

— Nesižudyk, Maike, tas 
pastūmėtų ir mane prie to 
žingsnio.... o aš tave teip 
myliu, ką gi aš, senis, dary
čiau tavęs netekęs! su kuom 
pasikalbėčiau! O, Maike,Mai
ke, kas su tavim pasidarė!

— Lik sveikas, tėve, aš jau 
negaliu ilgiau su tavim čia 
kalbėti.

♦

Žuvis kaipo mai= 
stas.

Yra pasaka, buk žuvies val
gymas yra priežaščia juodųjų 
rauplių ir jai tiki ir iki šoliai 

. daug apšviestų žmonių tarpe 
• anglų. Jog tas yra neteisy

bė, matyt iš to, kad Indijoj 
i labai prasiplatinę juodosios 

rauplės tarpe žmonių, kuriems 
tikėjimas uždraudžia vartoti 
žuvis. Yra žuvu, kurios vra 
nuodingos žmogui, bet mųsų 

į klimate tokių labai mažai. 
Vienos iš jų visada nuodin
gos, kitos tik tarpais, trečios 
vėl augina savyje parazitus, 
kurie suvalgyti veisiasi mųsų 
kūne ir padaro daug blėdies. 
Tokia žuvis pavojinga tik 

į tuomet, jeigu ją valgyt nevi
rintą. Pasakoja, jog žuvis 
yra smegenų maistas, buk už- 

. turinti savyje daug fosforo, 
bet tas vargiai gali turėti ko
kį nors pamatą, nes fosforo 
žuvyje nėra daugiaus, kaip 
mėsoj gyvulių, iš kitos vėl 
pusės fosforas nėra smege
nims reikalingesnis už kitas 
maisto dalis. Jeigu būtų to
je pasakoje kiek teisybės,tai 
žuvininkai turėtų būti pro
tingiausi žmonės, bet ištikrų- 
jų teip nėra, paprastai jų 
smegenys nėra veiklios, ne 
dėlto žinoma, kad jie žuvims 
maitinasi, bet dėlei gyveni
mo aplinkybių.

, Norint žuvis užturi tiek pat 
| maistingų dalių kaip ir mėsa, 
bet ji neduoda tokio užganė- 
dinimo mųsų apetitui, kaip 
kad mėsa. Savo keliu žuvis 
yra gana svarbi dalis mųsų 
maisto, o žiemiuose yra be
veik vienatinis maistas. Žu
vies skonis didelėj dalyje pri
guli nuo to, kuom ji maitina
si ir kiek turi riebumo. Ap
skritai imant, suraus vandens

1 žuvis iš gilumos, kur yra 
smarki vandens sriovė, yra 
geresnė, negu iš negilių vie
tų. Kur dugnas akmeninis!

1 ar iš smilčių, žuvis geresnė, ■ 
negu iš dumblyno. Kažku
rios žuvis laikomos už geriau
sias laike neršto, kitas gi 
skaito už prasčiausias tame 
laike. Žuvis, kuri pagauta į 
tinklą už pažiaunės povaliai 
užtrokšta tinkle, greitai pas- 

j kui pūva ir už tai nėra tokia

Parda
vėjai taių>ais sušaldo žuvį,ku
ri yra pagulėjus ir išsileidus. 
Todėl ji pasidaro kieta o net 
ir šviežia, jeigu ją iš lauko 
aptepa kraujais. Tokia žu
vis atšilus greitai pasileidžia. 
Vėžiai ir oisteriai labai greit 
pagenda ir jeigu juos virint 
kiek nors palūkėjus po jų 
mirčiai, skonis esti labai su
gadintas.

Žuvis turi proteidų apie 
tiek, kaip ir mėsa, bet ma
žiaus taukų Nedaugelis už
tūri taukų virš 10 procentų, 
kaip lašišis, ungurys, silkė. 
Didžiuma turi taukų mažiaus 
kaip 5 procentus, o net yra 
ką turi mažiaus vieno procen- 

taukų.
Dras b. Matulaitis.

to

Davatka ir soci= 
jalistai

Klerikalai vis mėgsta soci- 
jalizmą vienyti su bedievybe. 
Tuo tarpu gal tarp buržujų, 
o gal ir tarp klerikalų dides
nis yra skaitlius persitikrinu
sių bedievių, kaip tarp soci
jalistų. Vienok , ko nega
li atskirti mųsų kunigai, tą 
pradeda suprasti jau mųsų 
davatkos. Tą patvirtina šis 
atsitikimas:

Karetka iš Senapilės į Vil
kaviškį važiavo vienas vaiki
nas ir davatka. Davatka pra
dėjo pasakoti maž daug teip:

„Geresni dabar užėjo lai
kai. Ir su procesijoms gali
ma vaikščioti, ir kunigai lais
vesni, ir brostvas laisviau? 
galima parduoti. Viską tą 
socijalistai padarė. Ačiū 
jiems, ir mums geriau. Ot tik 
bedieviai blogi. Jie prieš ku
nigus eina, bažnyčių neno...” 
Prisieis galų-gale kunigams 

nuo davatkų mokytis.
Visaip būna ant šio margo 

svieto!
Senapilė, 10. XII. 08. Z. A.

Iš Brooklyno padangės.
Lietuvių brooklyniečių tar

pe apsireiškia nuo tūlo laiko 
gyvesnis užsiinteresavimas vi
suomeniškais dalykais; ant i 
vieno tokio apsireiškimo net ir 
„Žvaigždė” atkreipė savo aty- - ^ . 
dą, būtent ant „Letuvių Var-I 
totojų Draugystes” So. Broo- 
klyne.

Istorija tos draugystės nė
ra labai plati: žmonės keturių 
mitingų laike susiorganizavo,

New Havea, Uodu.
Ant Naujų metų atsibuvo 

čia L. S. S. apvaikščiojimas 
Dro V. Kudirkos 50 metinio 
jubilejaus, balius, teatras ir 
lekiojantis pačtas. Aut ap- 
vaikščiojimo buvo pakviestos 
visos Ne\v Haveno lietuvių 
organizacijos.

Susirinkimą atidarė T.Lau-4
kevičius ir pirmu kalbėtoju 
tapo pastatytas „Keleivio’’ 
redaktorius p. S. M., kuris 
savo kalboj puikiai apibriėžė 
Lietuvos istoriją, potam Ku
dirkos biografiją. Kalba p.S. 
M. publikai labai patiko, ką 
liūdyjo delnų plojimai ir 
ramus užsilaikymas. Antras 
kalbėtojas tapo perstatytas 
M. Vokietaitis, vietinis. Iš- 
tarus tik kelis žodžius M. V. 
pakvietė publiką prisidėt su 

•aukomis, potam tęsė savo kal
bą toliaus, bet apie ką kal
bėjo, negalima buvo išgirst.; 
nes tarp publikos iškilo triuk
šmas ir pradėjo skirstytis.

! Apraminus susirinkimą, da 
trumpai pakalbėjo S. Michel- 
sonas. Keikia teipgi paminė
ti, kad p. Daukšiute dekle- 
mavo Kudirkos eiles. Paskui 
A. ir J. Daukšiutės, J. Savic- ■ 
kiutė, J. Alešunas, S. Cvirka 

, ir M. Vokietaitis sudainavo 
• porą dainų, sutaisytų V. Ku
dirkos: 
tauta’’

I mųsų”.
Į no B. Montvydaitė, o smui
kavo Butkučiai (maži vaikai). 
Po prakalbų visos draugystės 

1 ėjo maršą, išreiškiant garbę 
mųsų raštininkui V. Kudir
kai. Norint maršavo 6 orga- 

I nizacijos. (šv. Franciškaus 
D-stė, A. L. U. Kliubas, D. 
L. K. Vytauto D-stė, 27 k.
L. S. S., 142 k. S. L. A. ir T.
M. D.), bet kadangi šv. Fran. 
D stės daugiausia buvo sąna
rių ir kadangi didžiuma jų 
priklauso beveik į visas orga
nizacijas, tai svečiam išrodė, 
kad maršavo tik viena ar dvi 
draugystės (net ir tėvas pa
pasakojo Maikiui, kad jis pa- 
temyjo tik šv. Franciškaus 
D-stę ir Soc.) Gal toks vie-

; šas susirinkimas neužganedi- 
no visų atsilankusių, vienog 
turėtų atleist rengėjams,— iš 
vienos pusės, kad neturėjo

■ daug laiko surengt atsakan
čiai ir geriau papuošt svetai
nę, o antra, kad New Havene 
atsibuvo pirmas toks susirin- i 
kimas.

Potam prasidėjo šokiai, le
kiojantis pačtas ir sulošta ko
medija „Knarkia paliepus”. 
Žodžiu sakant balius labai 
puikus buvo ir visi gražiai 
linksminos, vieni šoko viršu
je, kiti žemiau nuėję viešėjo 
ir užbaigė balių be barnių 
(reikia paminėt, kad nei po- 
licmonas nebuvo kviestas). 
Už tokį gražų apsiėjimą rei
kia ištarti buvusiems širdingą 
ačių!

Laike prakalbų suaukavo 
ant Kudirkos raštų $3 88 c. 
Apart to aukavo šitos drau
gystės. D. L. K. V., A. L. U. 
Kliubas, šv. Fran. D-stė ir 27 
kuopa L. S. S. po 5 dol. ir pa
vienis J. Adomavičia 30 c.; 
gal ir daugiau kas aukavo, 
bet jau nežinau. Aukos vė
liau ar ankščiau bus pasiųs
tos T. M. D. ižd. Povilaikai į 
Waterbury, Conn.

Jonas T. Kazlauckas.

„Lai gyvuoja mus 
ir „Lietuva tėvyne1
Ant p:ano skambi- j

atsake Petukauckas.
Parapijonas.

AMsterdam N. Y.
Darbai čia ne labai gerai į 

eina ir mokestis pigi. ■__ ,

Scranton, Pa.
Darbai anglių kasyklose 

šiuom laiku apsistojo, bet lie
tuviai vistiek nesiliauja gir- 
taoklevę. 30 d. Sausio, su- 
batos vakare, čia buvo krik
štynos pas A. Svečiai iš pra
džių linksminosi daliai, bet 
užsibąigė tuomi, kad policija 
vežimu turėjo vežti į nuova
dą, kur kiekvienas užsimokė

susipratusių lietuvių iš tūk
stančio gal vos tik apie tris
dešimts yra, bet ir tie kenkia 
tamsuoliams. Labiausiai lie
tuvių kunigas bara per 
pamokslus susipratusius dar
bininkus. 24 sausio apšvies- 
tesni lietuviai parengė pra
kalbas. Kunigas dasižinojęs, 
draudė savo parapijonams da
lyvauti ant prakalbų. Vie
nok žmonių susirinko daug ir 
prakalbos atsibuvo ramiai; 
tiktai gaila, kad iš priežasties 
ligos vienas geriausias kalbė
tojas nepribuvo. Nors buvo 
vienas tamsus žmogelis pri
prašytas kelti betvarkę sve- 

j ta i nė j, bet tuoj liko ir laukan 
išprašytas. Mųsų kunigas la
bai bijo prakalpų ir apšvietos 
neapkenčia. 7 vasario per pa
mokslą vyras kad-gi davė tai 
davė laikraščiams pipirų, o 
daugiausiai teko „Keleiviui”. 
Sako: ,,Žinau apie 20 ypatų, 
kurios skaito tą bedievišką 
laikraštį, ir sakau jums ne 
skaityti, nes man butų grie- 
kas, jeigu aš jūsų už tai ne-j

I

Geriau pasivadintų bravar- 
berniais, tai butų teisingiau. 
Mes esam visi darbininkai, 
kapitalistų bernais ir tas pa
eina iš musų nesupratimo ir 
tol busime nesuspratę kol sa- 

i vo sunkiai uždirbtą centą ati- 
Į duosime bravarniukams, o Ju 
, skistimu kvailinsime savo pro- 
■ tą. Bet broliai, geriaus dalį tų 
centų ir to laiko pašvęskim 
ant skaitymo gerų laikraščių 
ir apšvietos darbo.

V

Čia randasi vakarinė mokyk
la, kur dykai mokina vaka
rais nuo 7 iki 9 vai.,bet mažas 
skaitlius telanko, o smuklės 
pilnos vakarais, geria kaziruo- 
ja jauni vyrai tokį brangų 
laiką žudo be reikalo. O jau 
apie Springfieldo merginas, 
tai nėr ko nė sakyti: jų randa
si čionai apie 5 tuzinus, bet 
nieko iš jų nėra. Gyvuoja čia 
nuo pereitų metų dainininkų 
kuopelė po vadovyste A. Bra
zo, dalyvauja kelios moterįs 

|ir pernai buvo pabudusios, 
i bet šįmet ir vėl užmigo. Am
žiną atilsį, Springfieldo mer

ginoms!
Senas Grinorius.



KELEIVIS

DaruJin ir Linęoln.
Vasario dvyliktą dieną šįmet civilizuo

tas pasaulis apvaikščiojo sukaktuves šim
to metų nuo gimimo dienos dviejų garsių 
vyrų. 1809 metuose, 12 Vasario gimė Ro- 
bert Darvvin ir Abrakam Lincoln. Kaip 
vieuas, teip ir kitas žmonijos istorijoj pa
siliko nemirštančios garbės didvyriais. 
Kaip vienas, teip ir kitas padarė žmonijai 
daug labo. Bet kaip pienas, teip ir kitas 
lietuviams mažai žinomi.

Lincoln pagarsėjo politikoj, Darwin 
gamtažinystėj. Lincoln išliuosavo Ameri
kon atvežtus ir vergijoj laikytus murinus. 
Darvin sutverė naują teoriją, teip vadina
mą evoliuciją, kurioj nurodė, jog visi gyvi 
sutvėrimai aut žemės išsivystė per persikei
timą gyvybės formų. Šita teorija padarė 
milžinišką įtekmę gamtamokslystėj ir toli, 
toli pastūmėjo pirmyn vkasvietinę kultū
rą. Šių laikų mokyti l)arwiną skaito už 
genijališkiausį vyrą, koks tik pasaulyje bu
vo kada gimęs. Vienok katalikų bažny
čia paniekino Darvino teoriją, nes ji nesu
tinka su biblijos ir bažnyčios mokslu apie 
paėjimą žmogaus. Darvvin gimė Shrevvs- 
buryje, Anglijoj, 1809: mirė 1882 m. l)ow- 
n’e.

Bet.... niekas nėra pranašu savo ša
lyje ir niekas nėra didvyriu savo laikuose. 
Didžiausi darbai, kilčiausios idėjos, 
žmonių genijai — prie gyvenimo laikomi 
už niekus. Tik po metų eilės nauja žmo
nių karta pamato, ką y r turėjusi ir ko nu
stojo.

Tokis likimas buvo ir l)arwino, tokis 
ir Lincolno.

Nereikia biauresnio pasityčiojimo,šlik- 
štesnio šmeižimo, kokiais buvo dergiamas 
Lincolno gyvenimas. Niekingiausias Ame
rikos visuomenės sąnarys tuomet skaitė 
sau už pareigą drėbti Lincolną purvais.

Ant visų paniekinimų ir šmeižimų 
Lincolnaš žiurėjo iš filozofiško taško regė
jimo, kaipo ant nesusipratusių žmonių dar
bo. Kada sykį tūlas oficierius užklausė 
Lincolno, kodėl jis nieko neatsako ant lei
džiamų visokių paskalų, Lincoln atsakė:

„Argi tai užsimoka? Jeigu atsakinėti 
ant visų daromų man užmetimų, Baltasai 
Namas neturėtų laiko užsiimti šalies reika
lais. Darau tiktai tą, ką laikau už gerą,ir 
prie to noriu pasilikti iki pabaigos savo 
gyvenimo. Kada žmonės persitikrins, jog 
elgiausi teisingai, visi dabartiniai šmeiži
mai nukris. Jeigu to nepripažins, tai ir 
aniuolų paliūdyjimas man nieko nepagel
bės”.

Ir ne apsiriko. Daug genijų sulau
kia savo garbės ir išaukštinimo vos po ke
lių šimtų metų, bet Lincolno liekanos da 
nebuvo palaidotos, kaip tauta pamatė, ko 
nebeteko. Apvainikavo tuomet Lincolną 
garbės liauru ir kankinio paima, o visa ša
lis apsidengė juodais godulio rūbais.

Jo biografija labai įdomi ir ilga. Pri
dursiu čia nars trumpą, jo paties parašy
tą.

„Aš gimiau Vasario 12 d. 1809 metuo
se ant skurdžios farmos (ūkės), Harden pa
viete, Kentucky valstijoj. Mano tėvai pa
ėjo iš Virginijos. Kada aš turėjau 10 me
tų, mirė mano motina.

„Iš Viginijos į Kentucky persikėlė 
mano senelis, kuris po dviejų metų tapo 
užmuštas indi jonų. Jie sakilo užtai, kad 
mano senelis pradėjo kirsti girią dėl užve
dimo ūkės. Mano tėvas neįgavo jokio mok
slo. Iš Kentucky jis persikėlė į Indianą, 
kuri tuomet ką tik ėjo į uniją. Vieta šita 
buvo visai laukinė. Giriose buvo begalė 
meškų ir kitų žvėrių. Čia aš užaugau. Čia 
mažai buvo mokyklų ir labai menkos; jose 
mokino vargiai mokanti skaityt mokytojai. 
Jeigu kas nors biskį suprasdavo lotyniškai, 
tai toks jau buvo laikomas labai mokytu. 
Apsigyvenę čia žmonės nematė jokio rei
kalo mokyties.

„Mano mokslas buvo labai menkas. Aš 
galėjau tik skaityt ir rašyt, daugiau nieko 
nežinojau .Daugiau aš jokių mokyklų nelan
kiau. Bet verčiamas reikalingumo sėmiau 
mokslą iš knygų. Mane mokino prie kai
mietiško gyvenimo ir darbo. Tą darbą aš 
dirbau iki 22 metų. Buvau paprastu ber
nu, kapojau malkas, dirbau žemę ir 1.1.

„Laike karo su indijonais aš likausi 
paskirtas kapitonu. Tai buvo pirmas pa
sisekęs mano nuopelnas visuomenės dar
buose. Karui pasibaigus aš norėjau patek
ti istatimdavystės komisijon, bet žmonės 
mane neprileido. Vėliau mane išrinko į 
žmonių atstovus. Įtaikė savo tarnystės aš 
susipažinau su šalies įstatymais.

,,1846 metuose mane išrinko Į žemes
nį kongresą. Po to aš visiškai atsidaviau 
pažinčiai valstybės surėdymo. Aš prigu

lėjau į vigų partija [teip tuomet vadinosi 
republikonai. S. M.]. Pašaukimas valsti
jos Misouri galutinai nulėmė mano liki
mą ir aš suvisu atsidaviau politikai.

„Aš esu 6 pėdų ir 4 colių aukščio ir 
sveriu 180 svarų. — A. Lincoln".

Tiek Lincoln parašė apie save 1858 
metuose.

1860 metuose jis liko išrinktas į Suv. 
Vai. prezidentus. Pietuose tuomet bujojo 
vergija. Murinai po baltveidžiij botago 
smūgiais dirbo nuo tamsos lig tamsai už 
šmotelį sausos duonos ir puoduką vandens.

Jautri Lincolno širdis ir žmoniški jaus
mai negalėjo panešti prispaustųjų vaitoji
mo. Jis visas savo pastangas pašventė 
panaikinimui vergijos. Todėl,kada Lincoln 
tapo prezidentu, pietinės valstijos atsisky
rė nuo unijos, idant palaikyti vergiją. Iš to 
užgimė kruvinas naminis karas, kuris tęsė
si 4 metus. Per tą laiką Lincoln atsižimėjo 
didele išminčia ir karišku gabumu. Pasi
baigus laikui jo prezidentūros, 1865 jį vėl 
žmonės išrenka ant keturių metų.

Balandžio 9 d., tų pačių metų, pasiduo
da Lincoluui vadas atsiskyrusių pietinių 
valstijų gen. Lee. Tokiu budu užsibaigė 
ir karas. Laike to karo užmušta 90,000 
žmonių, o 180,000 mirė nuo ligų; piuigiš- 
kos lėšos pasiekė $10,000,000,000.

Neilgai vienok Lincoln galėjo džiaug
tis vaisiais savo darbų. Vergijos pančiai 
truko, bet iš kerštingos rankos tuoj ir jis 
krito___

1865 metuose, 15 Balandžio jis tai>o 
teatre nušautas. Užmušėju buvo John 
Wilkes Booth, 26 meti} amžiaus aktorius, 
pietuose užaugęs ir karštas šalininkas pa
laikančių vergiją. Jis tyčia nuvažiavo į 
VVashingtoną su tuo mieriu ir jieškojo pro
gos kaip ji išpildyti. Lincolnaš tuom tarpu 
nieko panašaus nesitikėjo. Jis buvo ne
paprastai geram upe, nes ką tik buvo ap
turėjęs nuo generolo Grant’o žinią, jog pie
tų vadas, gen. Lee, pasidavė su visa kariu- 
mene. Lincolnaš neapsakomai ta žinia 
džiaugėsi. 15 Balandžio, turėdamas tru
putį liuoso laiko, jis pasirengė su savo 
žmona įteatrą ir pakvietė paną Kliarą Har- 
ris, senatoriaus Harriso dukterį ir jos my
limąjį, majorą Henry Rathbone.

Kada prasidėjo perstatymas ir publika 
ėmė smagiai juoktis, Booth įėjo į Lincolno 
ložą (box) ir Burikęs „Sic semper tyrannis!” 
(teip esti tironams), šovė iš užpakalio Lin- 
colnui į galvą. Ant šūvio niekas neat
kreipė atydos, publika manė, kad tas pri
gulėjo prie lošimo, kuris savo keliu tęsėsi 
tolyn. Lincoln sėdėjo galvą nuleidęs že
myn. Tuom tarpu majoras Rathbone, ku
ris sėdėjo toj pačioj ložoj, nutvėrė žmogžu
dį. Booth numetęs į šalį pištalietą, išsi
traukė iš užanties durklą ir smeige juom 
majorui į krutinę; paskui pastūmės jį 
nuo kelio, šoko ant scenos, i4 pėdų žemiau 
ložos. Bet majoras viena ranka suga- 
gavo jį ore, vienok ilgai negalėdamas lai
kyti, paleido. Booth puldamas žemyn susi
painiojo ir pargriuvo, tačiaus greitai pa
šoko ir leidosi prie durų, baidydamas bliz
gančiu plienu norinčius jį sulaikyti.

Ant gatvės Brooth'o laukė draugas- 
suokalbininkas su dvejatu arklių. Abu
du susėdę ant žirgų nulėkė kaip vėjas.

Lincolną nunešta į arčiausį namą, kur 
ant rytojaus 7 vai. iš ryto užbaigė savo sun
kų gyvenimą. Valstybės sekretorius, Stan- 
ton, kuris buvo tos liūdnos valandos liudi
ninku, pertraukė tylą šiais žodžiais: „ Da
bar jis amžiams priguli”.

Lincoln žuvo, bet idėja jo nežuvo. Ver
gija tapo panaikinta- Ir amžiai praeis,bet 
vardas jo nemirs.

Booth persekiojamas slaptos policijos' 
viršininko J. C. Baker’io ir pulkauninko 
Conger’io pasislėpė su savo draugu Herol
du ant farmos į vieną namą. Farmą ap
linkui apgulta. Booth gynėsi kaip levas. 
Jo narsa pasirodė ant tiek didelė, kad uet 
pas persekiojančius iššaukė paguodojimą. 
Pradėta su juo tarybos vesti. Nors laike 
puolimo teatre buvo išsisukęs koją, vienok 
pasiduoti nė nemislyjo. Sužeistas jo drau
gas Herold puolė iš nusilpimo. Tuomet 
Booth pasakė, kad jam padėtų audeklą, 
o jis iššoks per langą ir pasiduos. Tuom 
tarpu kareivis Corbett, sunervuotas tokia 
tragedija, šovė ir Booth krito negyvas. He
rold tapo suimtas ir turėjo užmokėti už 
sukalbį savo galva.

S. M.

KORESPONDENCIJOS.
Waterbury, Conn.

Oras pas mus labai ne pas
tovus: vieną dieną šalta, kitą 
lija, trečia snienga,tai vėl ša 
la ir t. t. Darbai eina pusėti
nai; iš kitur pribuvus darbas 
gauti ne lengva.

Sausio 9 d. čiia vieną vaiki
ną apipiešė saliuninko šuva. 
(Kodėl vardas nepaduotas? 
juk vaikinų daug yra. Red.) 
kokia to priežastis 
Nukentėjusio apiplėštas vei- aukauti 
<^as- 7 T 1 Su pagarba A. Krajauckas

D. S. L. D. knygius.
P. S. Visokius siuntinius

nežinia

sė mažutį knygynėlį, iš kurio 
į žmonės galės imti kiek nori 
knygų dėl skaitymo, mokėda
mi po 2 c. už sąvaitę. Bet 
knygų ir laikraščių randasi 
mažas skaitlius; todėl Drau- 

' gystė L. S. D. prašo gerb. Re
dakcijos „Keleivio” pagal iš
galę jos knygynėlį nors kuo
mi sušelpti-

Teipgi prašo ir „Keleivio” 
skaitotojus, jei kurie turi ko
kių nors tinkamų knygelių 
ar laikraščių knygynėliui pa-

Jonas Juozaitis,

Stoughton, Mass.
Vasario 16-tą d. vietinė L. siųskite šiuomi antrašu: 

S. S. 86 kuopa surengė pra- Dr-stė „Sūnų Lietuvos 
kalbas. Nors oras buvo gana Didvyrių”, P. O. Box 545, 
biaurus, bet žmonių prisirin
ko pilna svetaiuė. Susirinki
mą atidarė A. Lukavičius. K. ■
Vaivada kalbėjo tris kartus LAIŠKAS į REDAKCIJĄ, 
su pertraukoms; tarpuose de- Gerbiamoji redakcija!
klemavo S. Keblis „Mirk , ’ „Keleivio” 7 N. p. B. Gram- 
draugė Januševičienė iš Bro-, ^a įplakdamas kitus, užrė- 
cktono deklemavo „Laisvė įr maU| sekančiai: p. Šir- 
Brangioji . K. V. kalbėjoapie Vydas tik verkia, kad 10 me- 
istorišką bėgį žmonijos, kaip tų atgal nebuvo tiek inteli- 
viskas evoliucijos keliais pasi-I gentu, o dabar esą perdaug 
tobulino, netik mašinos išra-
dimai ir daila, bet ir žverįs to- tmšaitį prie Bagaciaus pri- 
li šiandien skiriasi nuo savo kergė; taip gi apgailestauja, 
prosenelių. J. Januševičienė kad s L A grinorius, nes 
deklemavo eiles „Kas yr musų j0 prezidentas neturi pilietiš- 
priešas .Antrąkart kalbėjo kų popieru; turi, girdi, bet 
K. V. apie S. L. A. ir apie vie- ne‘ant gavo vardo”.
tinę Draugystę D. L. K. Gede- Man tą perskaičius labai 
mino. S.K deklemavo ,.Dir-. keista pasirodė, ir net paėmęs

Spring Valey, III.

privisę. „Lietuvoš” N.3 Bal-

tys kalbėjo su Jieva lietuvis-j šitą daktarą kreipias su ligo- 
i.„: _ ____________  I.- • •• • • • • x

bam kenčiam”. Vienas iš pub
likos pasiprašęs balso, užmanė

,. Lietuvos’, 3 N., pasižiūrėsiu 
gi sakau, ką aš ten prirašiau:

padaryt kolektą.kad nors kiek jje§kau, jieškau — ir niekur 
atlygįt K. \ ai vadai užjopasi- neradau, kad bučiau kuomi 
darbavimą tarpe Staughtono p Grambai nusidėjęs, — nei 
lietuvių; pirmsėdis paantrino apje inteligentij privisimą.nei 
da pridurdamas, jeigu auku apje £ A. prezidentą su jo 
sudėtu ne mažai, tai dalį jų yjgomįg popieromis, mano nie- 
paskirti Jovarui, dar iš ,,Ko- ko neprasitarta. Šiuomi apie 
vos” perskaitė straipsnį apie'tai pasiaiškindamas 
Jovaro vargingą padėjimą.
Aukų surinkta $5.65 kuriuos 
publika skyrė pusiau K. V. ir 
Jovarui, bet K. Vaivoda atsi
sakė aukas priimt ir meldė 
publikos kad tą visą sumą pa
siųstų Jovarui, visi sutiko. S. 
Keblis apsiėmė persiųst au
kas Jovarui. Toliau kalbėjo 
K. Vaivoda apie socijalizmą; 
parodė kaimiečių kovą su po
nais, revoliuciją, streikus, 
darbininkų demonstracijas, 
baudžiavos laikus, žuvusius 
kovotojus už žmonijos laisvę, 
kaip daug kraujo-ašarų pra
lieta už tą brangią laisvę, o 
vienok mes tebesame ver
gais. Ant užbaigos ragino vi
sus rašytis prie L. S. S, glaus
tis po socijalizmo raudonu vė
loku, nurodė kad nėr kito ke
lio dėl išsigelbėjimo iš vargų, 
nelaimių ir prispaudimo, ka
da įvyks socijalizmas, tada 
tai bus viena draugystė, vie
nas susivienyjimas, išnyks 
neapykanta tarpe tautų, tada 
nereikės žmogui rupinties,

Norėjo puses bilieto.

— Malonėkit duoti man pusantro bi
lieto į teatrą.

— Kaip tai pusantro?
— Argi nesuprantat? Duokit man vie

ną čielą ir pusę, nes mano pati ant vienos 
akies akla.

kai. Štai vienas iš tokių nu
rodymų:

„Ir aš su savo trigrašiu!
„Keleivio” N 5 šių metų 

tilpo redakcijos pašaipa — 
klausimai; už jų išrišimą re
dakcija žada... dovanas. Ban
dysiu ir aš pridėti savo tri
grašį — gal man teks toji lai
mė ...

Aš manau, kad žaltys į J ie
vą kalliėjo lietuviškai, kada 
ją gundė. Nes pagal padavi
mų mųsų tautiškųjų rašėjų, 
lietuvių tauta esanti seniau
sia šiam pasaulyje. Nors žy
dų Talmudas ir nemini apie 
mųsų protėvius nieko — vien 
tik apie kokius ten babilio- 
uiečius — daugiausia apie sa
vo Ąbraomą. Bet aš tam neti
kiu. Nejaugi mųsų tautiškie- 
jie lašėjai butų iš piršto tą 
išlaužę? Ne. Tai yra tikra 
teisybė. Lietuvių tauta se
niausia! Žaltys kalbėjo lietu
viškai. Talmudas jis — me
luoja! S. S.”

Tokių ir tam panašių išva
džiojimų gavome daug. Gali 
būt kad jie ir teisingi, bet 
šioj gadynėj, kada didžiausia 
teisybė neturi jokios vertės, ■ 
jeigu ji nesiremia aut tvirtų 
faktų, tad ir męs, prisilaiky
mui tos taktikos, negalime ti
kėti be faktų.

Bet štai kitokios rūšies at
sakymas:
Guodotinas Redaktoriau!

„Sulygmano silpna nuomo
ne, žaltys kalbėjo su Jieva 
maskoliškai. Čia prisiunčiu 
savo paaiškinimą. Tas kirmi
nas, pagal mano nuomone, 
turėjo todėl rusiškai kalbėti, 
kad kitokios kalbos Jieva ne 
butų supratus. Ji buvo rusė 
ir su Adomu šnekėjo rusiš
kai. Kada jis išvydo ją pir
mą sykį, tai prašnekėjo: „Jie
va, Jieva!’’ o ji ant to atsakė: 
,,A—|dam!” Tas žodis yra 
grynai rusiškas — reiškia: o 
duosiu. 'Nuo ,,A—dam’’ pa
eina vardas Adam, lietuviš
kai Adomas.”

prieš 
gerb. „Keleivio” skaitytojus, 
drįstu abejoti, begu p. G. tik 
nesapnuodamas rašė.... Jei
gu jis ir budėjo, tai visgi ge
riau būtų tokių niekų ir ne
rašęs, nes tik juokų pridaro.

Kaslink to, kad Bagočius 
buvo prikergtas prie Baltru
šaičio, tai man rodos nėra nie
ko įsižeisti, nes ir p. Gramba 
sako, kad Bagočius yra „vei 
kliausias tautos darbininkas”. 
Todėl nėra čia pažeminimo p. 
Baltrušaičiui, jeigu jį kas pa
lygina su „veikliausiais tau
tos darbininkais’’.

Užbaigdamas savo „straip
snį”, p. Gramba šiaip pasako: 
„Geistina būtų, kad L. S. S. 
pildomasis komitetas peržiū
rėtų Bagočiaus popieras ir 
praneštų p. Sirvydui ir sykiu, 
jei Sirvydas nori būti nariu 
L, S. S., tai turi paliaut už
puldinėjęs ant Sąjungos dar
bininkų”.

Ačiū p. Grambai, kad jis 
mane vis nori aprūpinti su ži
niomis apie Bagočių. Vienok 

kad gauti iš kur pagelbą Ii- j a§ nuo tos raalonės atsisakau, 
goj ar kokią posmertinę. Da-1 neg Įag man visai neapeina ir 
bartinės įstaigos, draugystės niekuomet aš tų jo popierų 
ar susivienyjimai teip jie rei-. nereikalavau. Ir ištikro, to- 
kalingi, kaip skarelė nušluos- įp būtų geistina, kad pana- 
tyt vargšam ašaras. Ant už-,-ųg Grambos neužsipuldinėtų 
baigos Laukavičius deklema- ant kitų, Sąjungos draugų 
vo eiles ,, Amerikos inteligen- bereikalo, jeigu nori būti fik
cija , kurios publiką prajuo- raį susipratusiais ir pasišven- 
kino. Klausytojai užsilaikė■■ tUsiais savo klesos reikalams 
ramiai prijausdami kalbėto- darbininkais. Nes kas sėja 
jam ir deklematoriam. \ ar-, vėją, tas pjauja viesulą. Mų- 
dan Stoughtono lietuvių išta- draugijos, organizacijos ir 
riu širdingą ačiū J. Januševi- laikraščiai yra žmonių svieti- 
čienei, kuri savo eilėmis suža- mui ir jų ėjimui pirmyn įsteig- 
dino vargdienių jausmus ir ti, o ne tuštiems bylinėjimams

mui ir jų ėjimui pirmyn įsteig-

K. Vaivodai už jo nenuilstan
tį darbą platinime šviesos. 
Per čielą mėnesį kas vakarą 
laikė prelekcijas, kalbas, ku
rių vaisiai jau dabar matytis, 
kadangi męs likomės suorga- 
nizuoti į draugystę ir kuopas. 
Męs linkime draugui K. V Į 
gerų pasekmių, energijos dar-

apie ypatas ir jų darbus. 
Su pagarba

J. O. Širvydas.

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 
magnetiškų 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 
medi Raiškoms maudiklems ir 
kitoms prietaisoms, ko kitiems 
daktarams stoka.
Daktarai, turinti sunkius 

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

Serganti daktarai ir jų 
šeiininos, tegul kreipias 
pas jį, 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, [tau tik 
reikia apsilankyt pas šitą di
delį 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

nes, gerklinės ir krūtinių li
gos.

Kurtumas ir kitos ausų li
gas.

Visos skilvio ir kepenų 
ligos.

Inkstų ligos ir saldliges.
Hemorrlioidai gydomi be 

operacijos.
Nerviškos ligos (tik ne 

proto sumišimas).
Puolimo ligos(epilepsija) 
Reumatizmas ir Neural

gija.
Vėžliges ir votis gydomos 

be peilio.
Sugedimas kraujo ir iš

bėrimai.
Visos moterų privatlškos 

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 Dal
ios Muzejaus, prie Copley sq.

Telephone No. 3806 Back 
Bay.

Kalbam lietuviškai.
Visiems sergantiems pa ta

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

i

E. V.
Tai išrišimas vienos mote

riškės. Gal jis ir neteisingas, 
gal žaltys kalbėjo lietuviškai, 
bet męs remiamės ant fakto, 
kad žodis ,,A—dam” yra tik
rai rusiškas, ir todėl gali būt, 
kad Jieva buvo rusė. Ir jei
gu teip, tai suprantamas da
lykas, kad žaltys turėjo kal
bėti rusiškai.

Šita užduotis išrišta ir E. 
V. gaus dovaną.

Antros-gi užduoties nė vie
nas teisingai neišrišė. Vieni 
nurodinėja, kad liucipieriaus 
sostas remiasi ant biblijos, ki
ti—ant advokatų ir t.t. Tokie 
atsakimai neteisingi. Jeigu 
liucipieriaus sostas remtųsi 
ant kokio nors fiziško, ar teo
retiško kūno, tai kila klausi- 
inas, ant ko tas paskutinis 
remiasi?

Ir po teisybei sakant, tas 
klausimas yra ne visai leng
vas. Sako kad ir pats tamsy
bių valdonas nežinąs ant ko 
remiasi jo karalystė. Dabar 
j ieškom i geri matematikai 
tos mechanikos ištirimui, jau 
ir konkursas esąs paskirtas. 
Geistina butų kad atsirastų 
iš lietuvių bent vienas toks 
vyras; nepaprastas darbas... 
galėtų pakelti visą tautą.

Pašaipa.
Išrišimas užduoties.

V
Šitame skyriuje anuokart 

buotis ir ant toliau. "Š.Keblis. buvo Paduota dvi užduoti:
i „Kokia kalba žaltys su Jieva 
kalbėjo?’’ ir „Ant ko remiasi 

LAIŠKAS Į REDAKCIJA.. liucipieriaus sostas ir visa jo 
Gerbiama Red. „Keleivio!” i valstybė?”

Draugystė „Sūnų Lietuvos Atsakimų gavome begalę. 
Didvyrių” po naujų metų įtai- (Didžiuma vis nurodo, jog žal-j

Apgarsinimas. 
Svarbus praneši
mas sergantiems!

Greitas gydymas, 
Pigios prekės, 

Ir he operacijų.
Nuostabus gydymai didžio

jo Amerikos specijalisto,
Prof. George H.

Payne iš Harvard uni
versiteto.

Pereituose metuose šitas di
delis daktaras išgydė daug 
tūkstančių žmonių, ir dabar 
pacijentai atkeliauja iš visų 
Amerikos kraštų gydyties pas 
tą didijį specsjalistą. Jis pa
didino savo ofisą Back Bay, 
585 Boyloton st., kuris bus 
atdaras kasdiena nuo 9 vai.. 
ryto iki 8 vai. vakaro. Pas
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Knygynas D ro V. Kudir
kos laikytame savo susirinki
me, šalę kit-ko, nutarė duot 
apdirbti esančias paminėta
me knygyne knygas, liet ka
dangi tas reikalas padaro ga
na didžius iškaičius, todė bu
vo priimtas sumanymas atsi
kreipti į lietuvių draugystes, 
kad tosios pagal savo išgalę 
paremtų tą reikalą.

Draugystė šš. Petro ir Po
vilo paaukavo $25.00, Drau
gystė šv. Kazimiero *10.00. 
Juozas Radzevičia paaukavo 
kelioliką knygų, iš kurių yra 
gana naudingų. Povilas Mi- 
kalauckas teipgi paaukavo 
keletą knygelių. Tikimės, 
kad ir toliaus tos draugystės 
padės polaikyti minėtąjį kny- 

gyuą-
Aukavusioms draugystėms 

ir pavienioms vpatoms kny
gyno valdyba ištaria širdingą • 
ačiū.

Broliai lietuviai ir sesers 
lietuvės, iš to aiškiai matote, 
kad knygynėlis gerokai su
stiprėjo, jūsų pereiga ateiti 
skaitytyti. Knygų yra viso
kio turinio: moksliško, dvasiš
ko, beletristikos [pasakaičių] 
ir kitokių. Laikraščių 
yra visokių, keletas 
Amerikoj leidžiamų, 
Lietuvos. Iš Lietuvos 
šie: ,,Vilniaus Žinios” 
vos Ūkininkas”, „Viltis 
„Šaltinis”.

čių galima daug patėmyti.kas 
dedasi Lietuvoje. Todėl ger- 
biainiejie lietuviai ir lietuvės, 
vieton leist laiką ant šiaip bi- 
le niekniekių, ateikite į kny
gyną, kur galėsite atrast daug 
naudos išlavinimui savo pro
to. Knygynas randas pobaž- 
nytinėj salėje; būna atdaras 
seredoms ir pėtnyčioms nuo 
7:30 vai. vakare, o nedėlioms 
po pamaldų, knygas ir laik
raščius galima gaut parsinešt 
namon.

Vardan knygyno komiteto, 
sekretorius

Pajieškau Tadeušo Gaspa- 
ravičiaus, Kauno gub.J 
Šiaulių pa v.; 4 Į pė
dų aukščio, geltonų plaukų, 
balto veido, apie nosį turi ke
lius ciekiukus: myli lošti kazi- 
romis ir bulėmis: overkotas 
angliškas, kišenei įsiūti iš ša
lių, rankovės su mankietais, 
abieju šoninių kišenių iš vi
daus yra pradegintos skyle- 
lės:aut 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 aut 49 dol. ir 
75

DR. E. MATULAITIS

*

C. Jisai pabėgo 29 sausio.
Cliarles Poshkus, 

P. O. Bo\ 160, 
Leuiston, Maine.

2 t
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TU TURI Skaityti

“kaip Padaryti Morus". > i km- 
tai ir Imliai uždirbti daug pinigų. Knygoje 
aprašyti korulusi nivuai, kuriuos* gsuli kiek* 

-jaus pačar < N - k \ ,
50c. Pinigus siųsk M. Ordvriu ar tuarkėms.

J. ILGAUDAS, 3312 So. HalsteJ st., CHICAGO.

495 Broa<iway, So. Boston’e- 
Valandos:

Nuo s-10 iš ryto ir nuo 7-9 »; kare 
Nedėliotus iki 3 vai. po pi< tu

2
i

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
s.ai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dalba artistiškai. Padarau fotoįrra-*
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškoiu parvom, iš mažu padidinėju ir U 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Rusiška-lenkiška Lietuviški 

J^PTIEKA 

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

DR. J.I CANTAROW
16 Su. Stanley st. New Britaiu, Cou

l -gydo kiekvieną chronišką liga [ta
še ui.in^a:. nors jau būt mie te varto 

. visokias gyduoles l>e pasekmės.
Man ■ -ūdas gydymo visokiu vyriš

ki. jz y ra gvarant uotas.

J. E. NOLAN
naujausios mados

2Mb. Graborius ir Balsamuotojas
Aliu ką visokį darbą pri- palaidojimų 

kuuį'r.iausiai už nebrangia preke.

386 Bn>a<l\vay, So BOSTON
Gyvenimo viela 645 Broaduay.

DOVANAI
VISIEMS

(9

Pajieškau savo tikro brolio 
Jono Vienio. Suvalkų rėdy- 
bos, Naumiesčio pav., Griška
būdžio parapijos, kaimo Vink- 
šnopių. Turiu pranešti svar
bų reikalą, meldžiu atsišauk
ti ant šito adreso:

Jokūbas Vieuis.
610 W. Market st. 

Scranton, Pa.

teipgi 
ateina 
kiti iš 
ateina 
, „Lie- 

i’’ ir 
Iš minėtų laikraš-

Sabas.

*
*

MOTERIS IR MERGINOS!
v
Siuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONA1ČIUTE
105 Broadwav, So. Boston.

Nauja daktariška knyga 
DAKTARAS K1ŠEN1UJE

Su paveiksiais ir Gausybė receptų nuo 
( \ isokių litrų, su trražiu ajnlaru parsiduo- 
da po 1 dolerį, šita kn\"-ągali gauti do
vanai užsirašy damas sau arba savo drau- 

' trui •'Keleivį’’ ant vienų metų. Jeigu 
daugiau nori žinoti apie knygą [įrašyk 
katalogo. Siųsdamas pinigus dėk toki 
adresa.

Pajieškau savo sesers Kazi- 
mieros Bubokaitės. Kauuo 
gub., Saulių pa v., Triškių 
miestelio ir parapijos, Dek- 
snelės kaimo, 6 metus gyveno 
Albemarle, La. Ji pati, at
kas kitas teiksitės duoti žinią 
šiuo adresu:

P. Bubokas.
Box 180,

Lewiston, Me.

Draugysčių Reikalai

Bigelow mokyk- 
trečias lietu viš-

Kuu. Žilinskas 

vakaro stengėsi

Praėjusio utarninko vakare
23 Vasario, 
loj atsibuvo 
kas vakaras, 
jau iš pirmo
mus visuomenę pamokyti šva
resnio gyvenimo ir mandagu
mo. Bet kaip paprastai, pra 
dėjus ką nors prakilnesnio 
veikti susitinki priešų, teip 
ir kun. Žilinsko pamokinanti 
žodžiai užgavo kai-kurių mo
terėlių jausmus. Už tą pamo
kinimą kun. Žilinskas tuoj 
gavo anonymišką laišką su 
pasiguodimais, bet kartu ir 
su išplūdimais. Galima sprę
sti, kad tas laiškas didelės 
vertės neturėjo, kadangi ra- 
šėjas neišdrįso pasirašyti nė 
savo vardo Kaip ten nebe
būtų, vienog pats gyvenimas 
parodo,kad įtikti visiems žmo
nėms nėra galima, o kadangi 
kun. T.Žilinskas da ir už baž

nyčios sienų susitinka su sa
vo žmonėmis ir stengiasi juos 
pamokinti, tad aišku, kad 
jam žmonių reikalai visgi 
daug dagiau apeina, negu ki
timą,

Dr. F. Matulaitis skaitė 
,.Amerikos žmonių pasaką’’, 
kurios skaitymo reikalavo pa
ti „N. A, C’ivic League’’, kuri 
tuos vakarus surengė. Po to 
skaitymo buvo rodomi paveik
slai. ,. Birutės Kanklių” cho
ras padainavo 4 dainas.

* *
*

Ateinančią nedėlę, 28 vasa
rį, D-ras F. Matulaitis, lietu
vių svetainėje, 166 Broadway 
Ext., So. Bostone, skailysapie 
higijeną. Turintiejie laiko 
pa si n a ud ok i te. Pas kai tymas 
prasidės 4 vai. po pietų.

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu gy 
duoliu nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus 
na i

Nes Čio- 
dirba lietuviškas klarka 

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

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

Ti i.Ei-tioNE. 21027 So. Boston, Mas

M. PALTANAVIČIA

15 Millbury St., Worcester, Mass.
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Telephone. Bark B y 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj
PRIE MIMO V A L ANTK >S:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
6 vai. “ S vai. vakare

419 Boylston st . ruimas 43-2 

BOSTON, - - MASS.
i

ir

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
Puikiausių armonikų, skripkų. kleruetų, triubų, koncertinų ir 
daugybe kitokių niuzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių, 
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, 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 Sl.oo, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
n.ni ke ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų 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 vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimą 
K. VILKEVICH. 112 Grand st„ Brooklyn, N. Y.

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Vernais Medical

< įdiegė Ball'uuore M. l>.
Pasekmingai atlieka savo darbą pr.e 
pa'ago. teipgi suteikia visokias ro
dąs d<-l ligoniu. pagal nurodimą li
gos parujiina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broaihot) 
264 E st . kampas Boven st.

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

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPL1KA
Užlaiko puikiausius gėry mus, i! 
visada švieži, vynai ir visokį 
kog'-riaus:. Gervinus dėl veselij 
šlynu ar š< :p bulių siunčiam j nu

Kodiel kianti paslaptai?
Ar esi senu, jaunu arba pusaum- 
žeuiu. Mas galem ižgydidi jus.

Musu specjališkuuiu yra gydimas pri- 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrinėjimas suvirs 20 miatu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amž.iu tyrinėjimas.

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

Jaunikaitiai, katri kienėia sava jaunu 
dienu klajdos. mas sugrąžinome galutinai 
sveikata.

Viratus po 40miatu amižio. katri junčia 
vyriškumą suniekinima, uias privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujo užnuodyjima, Varicocele, inkštu 
(kidnev) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia. pylva ir kepenų ligas, Hernor- 
rhoidas (pilės), Ulcers, pasididinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

TEATRAS’-
Bostono Latvių Darbinin

kų Draugija rengia perstaty

mą Maksimo Gorkio
„PRIEŠĄ I”.

Minėtas perstatymas bus 
13 kovo (Mareli) 1909 m.

Turu Hallej, 29 Middlesexst, 
Boston, Mass’

Todėl visus gerbiamuosius 
darbininkus ir jų draugus už
prašo ant to peritatymo atsi
lankyti. KOMITETAS, [oi

Apgarsinimai.
Reikalingi

Reikalingi kandidatai ant j 

vertėjų (tlumočių) ir moky
tojui Bostono vakarines mo
kyklas. Kandidatais gali būt 
kaip vyrai teip ir morginos. 
Kas jaučiasi, kad galės išduo
ti egzameną,teiksis atsišaukti 
ant žemiau paduoto adreso. 
Reikalaujam gerai pažįstan
čių anglišką kalbą ir rašybą 
teipgi ir lietuvišką kalbą.

Mr. Maurice J. O’Brien 
į Director of Boston Eveniug 
and Vacation Scliools, 

Masonst., Boston, Mass.
I

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų 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. GAIEWSKY
255 Broadway So Boston ^ass

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknias. liir'oame : 
puikiausius siutbs ir f 
overkotus. Užeik pa. 1 
žiūrei mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori i 
turėt gražią drapaną, 
mes galime ja tau 
tuoj padaryt. z. Budreckis.

Z. BUDRECKIS.
222 Broadvvay So Boston.

Dr. S. ANDRZEJEVVSKI
Vienatinis lenkiškas Dentista

IIoTEL CLLYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

Berkeley st , B0ST0N, Mass.
795 Cambridge st.. E. Cambridge. Mass. 

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

Nedėliotais nuo 9 idi 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eilinis Vyno. Likierių 
Cigarų.

I'ardavimas šeimynom mūsų
St'ECI AI.IŠKt MAS.

366 Second So. Boston, Mass

ir

entra: entra: entra:
Męs turime dabar parsitraukę visokio 

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

S. B. KLIEN
22S Broadvvay. s >. BOSTON. Mass.

I
I

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
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. BRUNDZA UO..
Broadvvay4S.8 st.. Broolykn.N.Y.

BM••ha s
tita
«

a
• --------

257 Hanover st.,

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 Broadwav ir 259 D. St.,

Šou t h Boston, Mass.

GERIAUSI A 

Lenkiszkai - Lietuviszka - Rusiszka 
APTIEKA

Didzitusias sandėlis visokių vietiniu ir 
užntbežinių aptiekoriškif tavorų. Viso
kias liekarstas galima čia gauti pigiau
siai negu visur kitur. Reikale čia visa
dos atrast ir daktaru.

HANOVER DRtG CO.
BOSTON.

4 T M T N1* mas ra^°m sava vysient paejentoms ing youkalboiiružlai-
AlJlA^Alk, kOme didžiausioj slaptylieje.

Mas sutaiso** vysus vaistus <lel musu ligoniu ir siuntom jous ing vvsa posyietie.
Rašyk pas mus šendiena apsakidainas kas jums skaudžia ir reidalauk prisiun- 

tima mūsų naujausios knigas, katrą siuntietn dykai kožnam katras padous sava 
adresa. ... . ...

Tou knigoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp nouniai mokslą dėl stenu ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kniga ta apsaka vvysokies lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noutnusie. Rašyk pas: 
dr'. JOSEPH LISTER CO.,

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

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 į namus už $3.00, $5.OOir$7.OO

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

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

“JKZH LEIVI S”
*28 Broadvvay, So. BOSTON, Mass.

P. KALNIETIS ir H. STANKUS Co
RUBSIUVIAI

Siuvam visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
isplaujam plėtmas ir išprosi- 
name. Darbą atliekame visa
dos aut pažadėto laiko kuo
puikiausiai už prieinamą pre-1 
kę. Dirbtuvės vieta:

245 W. 4-th. st., So. Boston, Mass. I

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman
7 Parmenter S t.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane i 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesic 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
□ uo 1 iki 2 ir 6 ik.’ 
8 vakare. Telephone 1967- -3 Ricdmont

Kalendorinis Teip daug isz jus rasze dėl szito 
Laikrodėlis Laikrodėlio

Jiiovlo šautiivn metalo. 16saizo Puikus kalendorius, skaitlialentė ro
danti sekundos minutas. minutas valan
dos, valandas dienos, dienas savaitės, 
dienas mėnesių, mėnesius metų ir mė
nesių vaizdamainas. Gražios rodyklė*, 
eina ant geriausių akmenų.

(įvarantuotas ant 20 metų.
Tai yra tas laikrodėlis, kurį kitos fir

mos skaityt ų jums ♦14.50. Męs nutarėm 
paskirti jums šitą laikrodėlį pigiai. Kaip 
jum patiks mus prekė? $5 90 
Męs teipgi duosim prie to $3.00 vertės 
retežėlį už dyką. Sykiu laikrodėlis su re
težėliu kaštuoja $17.50 už. ką męs jums 
skaitvsim tiktai $5 90

GREAT EASTERN WATCH CO.
192 W. Broadvvay Dep. 74 New York

BŪSTDil HNSS

W. DACKEVICZ1US
Pirmutinis Lieiuviszkas Bankinis namas

PINI G U S

PATIKUS NELAIMEI

LAIVAKORTES (šipkortes)

Parduodu ant geriausių ir 

greičiausių laivų už pigiau 
sias prekes.

V. DACKEVICZIA. 23 SALĖM ST BOSTON. MASS

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

23 SflLEFl STREET,

Išmainau visų viešpatysčių 

pagal tos dienos kursą. Teip* 
gi išsiunčiu ir gvarantuoju 

kad nepražus ir greitai gaus.

DOVIERNASCZIUS (užsitikėjimus)

Išdirbu kiekviename reikale. 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.

SKOLINTOJAI
Jeigu tarite paskolinę Lie

tuvoje kam pinigų ir nenor 

su jums pasiteisti, tad, jeigu 

norite nuo jų pajieškot, atsi
kreipkite prie mus.

Prie kokio nors darbo jei

gu sužeidžia darbininką ne 

per jo paties kaltę, bet per kompanijos apsileidimą 

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

PINIGUS priimame ant apsaugojimo ir moka
me už juos nuošimtį (procentą), kartais mokame 
didesnį už kitas bankas.


