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Metas V

IS RUSIJOS
Tesingumas teisino.

Peterburgas. — Vyriausias; 
karo teismas nuėmė bausmę 
nuo pulkauninko Zavarnic- 
kio, buvusiojo Vladivostoko 
slaptos policijos viršiniuko, 
kuris laike teisimo politiškų
jų prasikaltėlių samdė netei
singus liudytojus, kad teisia-, 
miejie yra tikrai papildę pra
sižengimą. Už tokį darbą Za- 
varnickis buvo pasmerktas 4 
metams į kalėjimą su atėmi
mu oficieriaus vardo. Dabar 
gi jis liko išteisintas. Pasire
miant ant jo sufabrikuotų 
darodymų daug nekaltų žmo
nių tapo nužudyta, daug iš
plėšta iš šeimyniškų glėbių 
tėvų ir vaikų, kurie ir dabar 
tebesėdi kalėjimuose. Ir tas 
žvėris, kuris sugriovė daugy-: 
bei žmonių laimę, istumė juos 
į vargu ir kančių bedugnę, 
arba siuntė juos ant kartu
vių, dabar vyriausiojo karo 
teismo liko išteisintas.

„Vokietijos ir Austrijos grū
mojimams”,sako, kad Rusijai 
remiant Serbiją reikės įeiti į 
uesutitikimą su tuodviemis 
viešpatystėmis. Tarp kitko 
sako:

„Jau nekartą rusų žemė 
matė svetimus užpuolikus, 
bet tik tūkstančiai jų lavonų 
liūdyja apie uesubreudusį jų 
darbą.

„Rusija trokšta ramumo, 
vienok nesiduos išgązdinti 
tuščioms įmonėmis.

„Jeigu Austrija ir Vokieti 
ja nori mus kliudyti, tai 
neužsibaigs vien tik su 
mis’’.

Tas nesutikimas iškilo
lei prijungimo prie Austrijos 
Bosnijos ir Hercogovinos, apie 
ką jau buvo savo laiku rašy
ta.

tas
niu

de

Redaktorių konferencija.
Peterburgas. — Užsienio 

ministeris, Izvolskis, sušaukė 
redaktorių konferenciją, ku
rioj stengėsi įkalbėti, kad ne
kurstytų per laikraščius žmo
nių dvasios, bet rimtai svar
stytų padėjimą ant Balkanų 
pussalio.

Puriškevičius kalėjime.
Peterburgas. — Garsus juo

dašimčių atstovas durnoj, Vla
dimiras Puriškevičius. tapo 
pasmerktas vienam mėnesiui 
kalėjimai!, už tai, Kad ponei 
Filosofov, kuri suorganizavo 
Peterburge atsibuvusį moterų 
susivažiavimą,parašė su biau- 
riais iškofiojimais įžeidžianti 
laišką.

Karas neišvengtinas.
Peterburgas. — Rusijos po

litikieriai pradeda žiūrėti į 
Austrijos ir Serbijos nesuti
kimą kasdien vis su didesnei 
neapykanta. A bei n ai yra ma
noma. kad jeigu Regyje dvie
jų sąvaičių neįvyks sątaika. Į 
tai Austrija padarys karišką
jį žingsnį.

Užsienio ministerija netiki, 
kad jei Austrija sumuštų Ser-’ 
biją. Rusijai reikėtų eiti į 
karą su Austrija, tik visuo
menės pažiūros galėtų priver
sti Rusijos valdžią padaryti 
ginkluotą intervenciją (įsi- 
maišimą).

Kaip ten nebūtų, bet ka
rui iškilus, tūkstančiai rusiš
kų liuosnorių trauktų po Ser
bijos vėliava.

Durnos vadovai ištyrę ge
rai dalykų stovį, išreiškia sa
vo nuomonę, kad karas yra 
neišvengtinas.

Iš Kijevo praneša,kad nors 
nėra daroma da jokiu kariš
kų pasirengimų pietvakari
niam pasienyje, vienok ofi- 
cieriai pasilsi ui neatleidžiami 
ir visa Kijevo divizija stovi' 
gatava ant pašaukimo.

Dienraštis „Novoje Vre- 
mia”, duodamas atsakymą

Prieš Darwina.
Kijevas. — Kijevo univer

sitete buvo rengiamas ap- 
vaikščiojimas paminėjimui 
100 metų sukaktuvių nuo die
nos gimimo garsaus gamtinin
ko, Karoliaus Roberto Dar\vi- 
uo. Policija apvaikščiojimą 
uždraudė dėlto, kad jo mok
slas priešingas caro-slaviškos 

'cerkvės pasakoms ir popų 
prietarams. Mat popų bur
tai Rusijoj turi didesnę svar
bą. negu mokslas.

Caru susitikimas.- •

Peterburgas. — Pereitoj są- 
ivaitėj Peterburge apsilankė 
Bulgarijos caras Ferdinan
das, kurį Mikė priėmė labai 
širdingai ir kalbėjosi apie 4 
valandas laiko. Ferdinandas 
ketino viešėti Peterburge vi
są sąvaitę.

kalbet ne-

perspauzdi- 
straipsnio,

Dirbt galima, 
valia.

Maskva. — Už 
nimą Tolstojaus
protestuojančio prieš mirties 
bausmių palaikimą, laikraš
tis „Žizn” liko nubaustas ant 
3,000 rublių. -Mat žudyt ga
lima. tame nėra nieko pikto 
ir žmogžudžių niekas nebau
džia, bet rašyti apie žudymą, 
tai jau didėlis prasižengimas. 
Visokių stebuklų, mat. pasau
lyj yra.

Riaušes kalėjime.
Mintauja. — Miesto kalėji

me buvo riaušes. Kaliniai su
gavę kalėjimo prižiūrėtoji no
rėjo pasmaugti, bet tam pasi
sekė jiems iš nagų išsprukti 
ir vieną kalini mirtinai su
žeisti. Po to buvo pašaukta 
kariumenė, kuri ir padarė 
tvarką'’ keletą kaliniui su- 

žeizdama.

Muštynes su plėšikais.
Kijevas. — Mažoje Smėliu- 

koje. Čerkasų paviete, susek
ta kuopa plėšikų, dalyvavu
sių vieno fabriko apiplėšime. 
Policija apsupo du namu:plė- 
kai ėmė šaudyti iš manzerių, 
brauningų ir metė vieną bom-l 
bą! Policija teip-pat šaudė; 
ir vieną plėšiką užmušė, kitą 
sužeidė, o 8 suėmė. Plėšikai 
matydami kad neištrūks, su
degino daug popierinių pini
gų. Bute atrasta da viena 
bomba nesprogusi.

Kaliniu pabėgimas.
; Adojenas. — Iš vietinio ka
lėjimo pabėgo S kaliniai, ku
rie pirmbėgsiant nuginklavo 
sargybą ir apiplėšė kalėjimo 
viršininko butą, iš kur išsine
šė revolverius ir šautuvus. 
Reikėtų duot po didelį meda
lį už tokį drąsumą.

Tolstojaus raštai.
Maskva. — Knygų leidėjų 

bendrovė, vardu .,Foką”(nau
da), nupirko nuo Tolstojaus 
pačios teisę leisti jos vyro 
raštus. Už tą teise „Polza” 
užmokėjoTolstovieuei 500,000 
rublių. Išleistu knygą busią 
apie 50 tomų.

Lopiicliins — Azotas— l»a- 
kajus.

Kaip Dabar paaiškėjo, Lo- 
pucliinas yra kaltinamas už 
tai. jog jis asmeniškai daly
vavo kaipo liudininkas soci- 
jalistų revoliucijonierių teis
me, teisiančiam Azefą. „Rosi- 
ja” rašo, kad Lopuchinas uz 
tai gali būti traukiamas 
man sulig 
straipsniui, 
traukiamas

Į gulėjimą prie socijalistų-re- 
j voliucijonierių, nes—kas te

roristams padeda pašalinti 
kliūtis iš kelio, kuri jie savo Į 

į teroristiškam veikimui skina 
j —tas pilnai priguli prie jų ir 
i pilnai yra jų bendradarbiu.

„Rusk. Vied.” gavo ytin 
i įdomią žinią iš Paryžiaus.Ten 
; jau patirta, jog Azevas pri
gulėjo ir prie antrosios v. dū- 

Į mos atstovo Joloso užmušimo. 
Į prancūzų valdžią kreipėsi 
kaži-koks rusas-išeivis, prisi
dėjęs prie to atstovo užmuši
mo. Jis meldžia jį išduoti ru
sų valdžiai: jis ketina teisme 
daug ko įdomaus papasakoti. I

Lopuchinas yra smarkiai 
kalėjime prižiūrimas; žmona 
ir dukteris gali jį vien du sy
kiu į sąvaitę lankyti. Už už- 
sratą nežada būti paleistas. 
Broliai ir šiaip giminės norė
dami su juo pasimatyt, turi 
kaskart skyrium leidimą iš
gauti.

Kur dingo tas dabar teip 
baisaus vardo Azefas? — Vie
ni laikraščiai rašo, kad jis 
Paryžiuje pasislėpęs,kiti tvir
tina, jog jis Sibiro geležkeliu 
Japonijon išsidanginęs draug 
su savo žmona. Iš Londono 
pareina žinios, jog jis sausio 
16 d. įsėdęs Genuoje i garlai
vi ir nuplaakęs i Pietinę 
Ameriką. Yra užsienyje pa
duotos laikraščiuose žinios 
apie Azefo suėmimą Rusijoje. 
Kaip matome iš viso to. viena 
žinia prieštarauja kitai.

Apie Bakajų, kurs buk tai 
re vol i uč i jon i er i a m s skundęs 
Azefą, koks tai ..Iksas” ilgai 
pasakoja „Kiečyje”. Dvejus 
metus atgal tas Iksas per
skaitęs „Novoje V remia” ap
skelbimą, jog už kokio rank
raščio kalbos ištaisymą bus 
gerai apmokėta. Jis pasišovė 
tą darbą atlikti ir netrukus 
atėjo pas jį koks žmogus, ku
riame iš pirmo pažiūrėjimo 
galima buvo pažinti arba pro
vokatorių. arba šiaip kokį ne 
augštos doros asmenį. Tas 
žmogus pasisakęs esąs Baka-

V

teis-
v. Įstatymų 102 

Lopuchinas yr 
teisman už. pri-

1
I

Neduoda paspoi tll. kraščiu) sutartį rašyti iš ke- 
Belgradas, Serbija. — Val donės korespondencijąs po 

džia uždraudė išdavinėt pas-!<b>lerį už kiekvieną žodį. Taf- 
portus vyrams, neturintiems jtas gi gaus 100,000 dol. nieti- 
46. metų amžiaus. To uždrau- 1188 algos, po 273 dol. 
dimo tikslu yra sulaikymas cen8ai8 aut dienos, 
šalyje visų vyrų galinčių 1 ar- veltas būdamas Afrikoj i 
liauti kariumenėj.

„Žmoniški” laiškai.
Londonas. — Moteris, 

vojančios už. savo tiesas, 
manė naują ir labai... prak
tišką būdą pasimatymui su 
ministerių pirmininku. Dvi 
iš jų nuėjo pas pačtos virši
ninką ir paklausė ar pačta 
priima greituosius „žmoniš
kus” laiškus? Atsakius virši
ninkui kad priima, moterėles 
paaiškino, kad tais „laiškais” j 
yra jos pačios. Užmokėjus 
joms už persiuntimą, prikerg
ta korčiukės su ministerių 
pirmininko, Asąuitlio, adre
su, pas kurį laiškanešis jas 
tuojaus ir pristatė,kaipo grei
tuosius laiškus. Vienok, ne- 

į žiūrint, kad išradimasir prak
tiškas, tų „laišku’’ nepriim
ta.

jus. Rankraštyje, kurį jis 
idavė taisyti, buvo šaltai, ra-

i v v r

miai, kaip kas nors kasdieni1 
nio, paprasto — aprašyti 
visokie baisiausi Varšuvos ci- 
tadelijoje (kalėjime) vykina
mi kankinimai „Iksas” to
liau aprašo,— kai}) jis nusis
tebėjo, jog Bakajus paveda 
tokį dalyką visai sau nežino
mam žmogui.bet Bakajus pa
aiškins jam, jog jis jį žinąs 
iš jo raštu ir pilnai pasitiki, 
jis jo rankraščio nenurašysęs 
ir jį neįskusęs niekam. Tik 
pareikalavo tą patį pažadėji
mą išduoti jam parašytą. „Ik
sas” pareikalavo nuo Baka-; 
jaus irgi rašto, kuriame tas ■ 
parašė, jog jis „Iksui’’ pave
da rankraštį ištaisyti.

Kaip paskui pasirodė, išė
jusį nuo „Ikso” Bakajų poli
cija netrukus suėmė. Atra
dus pas ji „Ikso” raštelį, tuoj 
ir pas „Iksą” kratą padarė ir 
atėmė tuomet nuo jo tą ran
kraštį, kuriame pilnai buvo Į 
Varšuvos slaptosios f>olicijos j 
agento Grino karžygiški dal
bai nupiešti: kaip iš 1*6 ir 17 
metų vaikų Varšuvoje buvo Į Algos pasenusiems darbi 
tų pačių agentų tveriami anar-1 llillkailIS.
chistiški komitetai, kaip tie 
vaikai paskui kalėjime buvo 
kankinami, kaip vienai mer
gaitei po vieną plauką iš gal-į 
vos buvo raunama ir t. t.

Todėlei ir žinia, kad Baka’1 
jus Burcevui ,. Byloje’’ redak- 2: 
toriui įteikės: „slaptus, išvog- (j. 
tus ir nurašytus Varšuvos J 

slaptosios policijos skyriausi 
dokumentus”— negali būti j 

teisinga.O :

Į t ra] iš kas 
nierių komitetas šitam mieste 

v — _----- gavo iš Tabrizo žinią apie di-
( delį muši su šacho šalininkais, 

j kurie tapo galutinai sumušti, 
palikdami ant mūšio lauko 
2,00(1 lavonų ir daugsušeistų; 
vadovai suimti. Miestas Slii- 

teip-pat netrukus bus 
užimtas. Revoliucijonierių 
vadas, Adžiumen, prašo ceu- 
trališko komiteto leidimo eiti

ko
su

✓

Paryžius. — Valdžia pada
vė parlamentui užtvirtinti 
projektą algų pasenusiems 
darbininkams. Sulyg to pro
jekto, gelžkelio mašinistai ir 

1 pečkuriai, nuo 50 metų am- 
įžiaus, kurie išdirbo prie to 

arbo 25 metus, turės gauti 
pusę algos.

Revoliucija platinasi.
Konstantinopoli us. — Cen- 

persų revoliucijo-

Rusija laužo sutarti.
Pekinas, Chinai. — Į vaka

rus nuo Charbino ant vi
sų gelžkelio stočių rusiška raz 
valdžia uždarė visas chinie- 

i čiams prigulinčias krautuves 
j ir kitas įstaigas, kurių savi
ninkai atsisakę mokėti muitą ant Teherano ir užduotį mir- 
rusais uždėtą. įtiną smūgį Persijos širdžiai,

Nuo laiko rusų-japonų ka-Į kur gyvena pats šachas, 
ro, yra tai pirmas toks sau- 
vališkas žingsnis caro bernų 

i Mandžurijoj ir priverčia i 
daug apie ji myslyti.

Jau nuo tūlo laiko Rusijai 
tarėsi suchinų valdžia apie į
vedimą tokių mokesčiu, bet Į 
pastaroji nesutiko: lad uolus 
caro bernai į asiryžo varu pri
versti chiniečius 
čius mokėti.

Chinai už pr< ‘testavo, 
Rusija tuomi sulaužė 

Į smoutho sutarti.
-

Neaiški politika.
Berlynas — Tarpe vokiš

ku politikierių dabar eina 
klausimas,kokią Rusija užim-, 
tų poziciją akyvaizdoj Serbi
jos ir Austrijos karo, jeigu 
tas atsitiktų? Iki šiam laikui 
Serbija da negavo nuo masko- vazIUOS 
... - _ _ z I 1 1

IS AMERIKOS.

!$ LIETUVOS

įšventinimas prezidento.
Kovo 4 d. atsibus Įšventi

nimas (inauguration) naujo 
Suvienytų Valstijų Įireziden-

san mokės-į to. Nuo tos dienos T. Roose- 
I veltas paves savo kėdę Bal- 

kad tam Name VVilliam’ui H. Taf- 
Port- tui.

I

Roosevelto politika užsibai
gė sunkia bedarbe, užtrauku
sia ant darbininkų luomus 
skurdą ir badą. Kuomi užsi- 

. baigs Taftų politika — „Die
vas žino”.

Pavedęs savo sostą ponui
Taftui, mųsų Tadas tuojau 
——( j Afriką aplankyti 

liško rando prižadėjimo, kad drumblius ir beždžiones. Ke- 
jis remtų jos pusę, bet nega-Į tęsis nemažiau kaip

vo ir atsakimo kad ne remtų. metu; pusę to lo laiko eks- 
Politikierių sferoj laikosi -prezidentas* praleis Afrikoj, 

nuomonė, kad Maskolija vis-; P!,!'^,,i leisis į Europą. Kelio- 
gi dėlei mažiukės Serbijos ne ne’ viskas jau surengta. I.a- 
panorės ėstis su galingais Rooeeveltas padarė su vie- 
kaimynais. j nu pažimesniu magazinu(lai-

Vilnius. - Pereitais metais 
Buividžių miestelyj vienam 
neturtingam bute, rado pa
plautą vaiką. Tuoj po tam 
pasklido kalbos, kad tą vaiką 
papiovė žydai, tuom labiau, 
kad mergaitę, kuri matė tą 
atsitikimą, pasakė, kad vai
ko nužudytojas buvęs su bar
zda. Netrukus suėmė seną 
žydą Vikerą ir pasodino Į ka
lėjimą, nes mergaitė buvo nu
rodžius, buk jis papiovęs. 
Tarp žmonių buvo leidžiamos 
paskalos, kad žydams būtinai 
reikia krikščionių kraujs ir t. 
t. Keliose vietose buvo mė
ginta daryti žydų „pogro
mus”. Valdžiai vos pasisekė 
šiek-tiek nuraminti žmones. 
Dabar sausio 24 d. buvo tei
smas ir atrado, kad tas žydas 
nekaltas, ir paleido iš kalėji
mo.

— Apie m. Niemenčiną 
(Vii. g.) viena nakčia prapuo
lė visai vanduo ežeruose ir 
šaltiniuose. Spėjama, kad tai 
rišasi su žemės drebėjimu 
Italijoje.

— Vasario 1 d. atsivėrė 
T a r p t a u t i š k o j i D a i- 
1 ė s Paroda Joje daly
vauja ir nekurie lietuviai dai
lininkai (Čiurliams, Kimša ir 
k.).

— Lietuvių Dailės Draugi
ja šiemet apie Velykas ketina 
vėl įtaisyti paroda. Parodon 
taip-pat bus priimami žiur
stai, juostos, lazdelės, pyp
kiai, šaukstadičeiai ir t. t.

Kaunas. Išėjo pirmas nu- 
i neris ,, Varge >n i n in ko’ ’.

Joniškis, (Šiaulių ap.). 
Nemokantiems rašyti. Gimi
nėlių S. K. Simaitis gyvena 
A įnori ke, bet kadangi nemo
ka rašyti, tai laiškus rašyda
vo jo ,,draugas”. K. Sim. 
parsiuntė savo motinai 600 r. 
Žinoma, apie tai turėjo žinoti 
ir ,,draugas”. Netrukus tas 
„draugas išvažiavo Į kitą 
miestą ir parašė K. Sim. var
du jo motinai laišką, kad jis 
esąs dabar labai dideliame 
varge ir noris grįžti Lietuvon 
tik neturįs pinigų. Motina 
nieko blogo nemyslidama.tuo 
labiau kadlaiškas ta pačia ran
ka buvo rašytas, ką ir pir
miau. ėmė ir išsiuntė 300rub. 
Antrą dieną gauna motina 
kitą laišką, kad jos sunui 
nieko netrūksta.

Vėjo brolis.
Gelvoniai. (Vilniaus ap.). 

( ia yra dvikelesė mokykla. 
Mokytojai abudu rusai lietu
viškai nesupranta nei žodžio. 
Visas mokslas vedamas rusų 
kalboj. Tik kada klebonas 
ateina, tai neatbūtinai turi 
mokyties lenkiškai. Jis ir len
kiškais ..elemen toriais” apda
lino mokinius. Jeigu kuris iš 
mokinių lenkiškai mokyties 

Cliicago, III. —Tūlas Hen- nenori, tai tokį vadina ,,cha- 
ry Vasey, kuris prieglaudą 
turėjo ,,Išganymo armijoj’’, 
tapo suimtas bažnyčij va
giant pinigus.

Vasey paeina iš geros gi
minės ir nuo keturių 
jau užsiimdavo vien tik 
niaudamas bažnyčioj 
moterų, laike pamaldų.

ir su 
Roose 

irgi 
Įtiek galės uždirbti, jeigu kas 
dieną parašys po 273 žodžius. 
Gerai tiems prezipentams...

Grūmoja bažnyčiai.
New York.— „Juodos ran

kos” nariai prisiuntė P. Ma
rijos bačnyčios kunigui Libe- 
rati anonymišką į be parašo] 
laišką, reikalaudami padėti 
nurodytoj vietoj $600.00, ki
taip dinamitu išnešią bažny
čią į padanges.

Tautiški nesutikimai.
Oinalia, Neb. — Pereitoj 

sąvaitėj So. Omahoj buvo vie
šas susirinkimas, kuriame da
lyvavo apie 2,000 žmonių. Su
sirinkime kalbėta apie tan
kiai atsikartojantį graikų už
puldinėjimą ant jaunų mer
gaičių.

Po susirinkimo minia liu
lėjo į graikais apgyventą vie
tą ir ėmė į jų langus mėtyt 
akmenimis. Iš vieno lango 
graikai pradėjo šaudyti: tas 
teip amerikonus suerzino, kad 

i bematant prasidėjo abelnas 
Į šturmas. Iš kitų langų teipgi 
pasigirdo šūviai. Įnirtę ame
rikonai pradėjo „foreigne- 
r’iams” deginti namus. Pakol 

; įvykdyta tvarką, daug suga
dinta namų ir sužeista apie 
1 20 graikų.*

Kurpių streikas.
Portsmoutli, O.

kąs, kuris dvi sąvaiti atgal 
prasidėjo Selby kurpių dirb
tuvėj, apima jau ir kitas dirb
tuves. Neužilgo turbūt sus
tos dirbę visi kurpiai ir 4,000 
žmonių išeis ant streiko.

Nelaime.
Cleveland, Oliio.— Praėju

sioj sąvaitėj čia greitasis trau
kinis užvažiavo ant pilno žmo
nių strytkario. Iš važiavusių 
nė vienas neišliko sveikas. 3 
y pa tos ligonbutyj kovoja su 
mirei a.

Išsiliejimas upių.
Cincinnati, Oliio. — lšprie- 

žasėies ilgų lietų, upė Oliio 
iki tiek pakilo, kad vanduo 
užliejo visas apielinkes ir mie
stus. Nuostoliai milžiniški.

Baisi audra.
Tem pilis, Ten n. — Arkan- 

sas, Mississippi, Tennesee val
stijose pereitoj sąvaitėj siau
tė tokia audra, kokios vieti
niai gyventojai niekad nebu
vo matę. Miestas Fislier vėjo 
visiškai likosi sugriautas. Po 
griūvančiais namais pražuvo 
6 žmonės. Apie miestą 
gusta irgi 6 ypatos likosi 
muštos. Mieste Lonoke 

i kūnas užmušė vaiką.

Bažnytinis vagis.

i

Strai-

Au- 
už- 

per-

rnėti}
kiše-
tarp

j mu’’.

; v Radvililkis, (Šiaulių ap.), 
• Šiaulių šnipų skyriaus virši
ninkas su sargybiniais ir pri- 
stavu krėtė liaudies mokyk
los jaunesneją mokytoją ir 
gelžkelio mokyklos mokytoją 
j abi rusės | ir jieškojo litera
tūros. Nieko nerado.

.4. Vį/arLis.



KELEIVIS

Pasikalbėjimas
Maiklo su Tėvu.

V

"vveni žmogus, 
o numirsi — 

vardo nepa- 
ką nors nu-

tavo nė
Reikia

Aš turiu gerą pi i aną,

— Sveikas gyvas, tėve!
— Ar tai tu, Maike?....
— O ką norėjai sakyt?
— Aš mislijau, kad tu, vai

ke, seniai jau pasikorei.
— Apsvarsčiau, kad neuž

simoka.
— Ar aš tau to nesakiau?
— Tu man nieko protingo 

nepasakei.
- Na. tiek to, atgal ne- 

grįžkim. neštai būtų atgalei- 
viškas darbas.

— Tai ką tu manai daryti?
— Aš. vaike, sugalvojau 

gerą plianą. Dabar apie jį 
pasikalbėsime.

— O ką tokį?
— Žinai, man užėjo mislis, 

kad nuveikti kokį tautišką 
darbą. Bet ne bile kokį! Teip, 
kad ir laikraščiai apie tai ra
šytų. Gal įgysime tuomet gar
bę.... Nes kitaip tikrai ne
užsimoka gyventi.

— Jau irtu tą pripažįsti?
— Kaip gi čia nepripažiu- 

ti? Gyveni,
vargsti, vargsti 
niekas 
minės, 
veikti, 
vaike.

— Tai sakyk, ką?
— Sutverkim pypkorių 

draugystę!......
— Menkas tai darbas, men

ka liūs garbė.
— Ne, vaike, man rodos, 

kad tas turėtų didelę vertę.
— Iš kokio atžvilgio?
— Iš to atžvilgio, kad lie

tuviai, beveik visi smarkesni 
vyrai ruko, perka tabaką,per
ka sau po nedaug, bet suro- 
kuok.kiek per metus išeis,jei
gu kas dieną suruko už į>en- 
kis centus.

— O draugystei susitverus 
da daugiau išrūkytų.

— Visai ne: aš jau apskai- 
čiau. Įsitaisytumem sau visi 
vienokias pypkes, parsigaben- 
tumem visą laivą tabako, tas 
mums išeitų dešims sykių pi
giau. Ar negeras užmanymas?

— Jei negalima nieko ge
resnio nuveikti, tai ir to ne
reikia.

— Kodėl tu priešingas?Jei- 
gu negalim nuveikti daugiau, 
tai veikim nors tiek, kiek pa- 
jiegiam. Vis tai tautiškas 
darbas. Juk ir socijalistai sa
ko: ,.Darbininkai visų šalių, 
vienykitės!" ,,Vienybėj mus 
galybę!”

— Tverti naują draugystę 
ten, kur jau kelios draugys
tės yra, tai nereiškia vienybę: 
tas reiškia, kad esi priešingas 
ir nenori su joms vienytis.

— Kaip gi aš prie tokios 
draugystės galiu prigulėt,jei
gu ant mitingo man pypkės 
neduoda rūkyt? Amerika,vai
ke, tai ne Maskolija. čia vi
sur turi būt laisvė.

• — Šiądien aš baisiai blo
gam upe ir visai nesinori man 
su tavim kalbėti.

— Na tai eik, vaike prasi- 
vėdinti matau, kad mergos' 
tau galvoj sukasi.

— Nugi, kumute, musėt ši
ta upė labai gili, kad žmogus 
nupuolė nuo tilto ir prigėrė.

— Eeik jau, eik, kokia čia 
jos gelmė, kad pereitą vasarą 
mųsų karvė per ją visą per
plaukė.

Mėsa ir parazitai
Žmogus taukiai praryja pa

razitus su mėsa. Paprasčiau
sias yra soliteras—ilgas,Į juo
stelę panašus kirminas. Jų 
yra keleriopų. Vienus į valgo 
su jautiena, kitus su kiaulie
na, trečius su žuvim. Žmo
gaus viduriuose toks soliteras 
susideda iš daugybės daleliu, 
kurios neprigu Įminga i kiek
viena turi savo lytiškus orga
nus , kiekviena išduoda dau
gybę kiaušinių, kurie išsimėtą 
į lauką drauge su mėšlais. Ne
tyčia tie kiaušiniai paskui pa
tenka su vandeniu ar maistu 
į vidurius kiaulės arba galvi
jo. Gyvulio viduriuose išsi
vysto embryonai— perai pa
veiksle žakelių, kurie pereina 
per žarnas Į visas'kūno dalis, 
kaip raumenis, smegenis, jak- 
nas. Gyvulyj niekas neapreiš
kia buvimo tų parazitų, išski
riant tiktai guzus po žandais. 
Jeigu žmogus suvalgo mėsą 
tokio gyvulio negana išvirtą, 
tada embryonas išsivysto į su
augusį soliterą. Parazitas ne
žūva nuo sūdymo arba rūky
mo, vien tik virinimas jį už
muša.

Da svarbesnis parazitas yra 
trichina. kuris pasitaiko vien 
kiaulės mėsoj. Yaa tai maža, 
Į siūlą panaši kirmėlaitė, su
sivyniojus keletą kartų savo 
krepšely j. Jos apsigyvena 
kiaulės raumenyse. Jas gali- 
ma pažinti akia. kaipo baltas 
mažas dėmes. Parazitas bu
vo žinomas iš seno, liet iki 
1860 metų niekam neatėjo į 
galvą, kad jis ką blogo dary
tų. Kada nuo jo apsirgdavo, 
sakydavo, kad tai reumatiz
mas, šiltinė, ar kokia kitokia 
liną. Išsiaiškino vieną kartą, 
kada moteris serganti šiltine 
buvo priimta į Dresdena Ii- i 
gonbutį. Ūmu laiku pasiro
dė didelis raumenų skausmas; 
nebuvo panašus į šiltinę. Li
gonė numirė ir jos raumenyse 
buvo atrasta daugybė parazi
tų. 1863 Prūsuose pio vienų 
pietų, ant kurių dalyvavo 103 
žmonės, numirė Į mėnesį ‘lai
ko 20 ypatų. Ant tų pietų 
valgė rūkytas dešras užkrės
tos kiaulės. Parazitai buvo 
atrasti dešrose ir numirėlių 
raumenyse. Apie 5 procen
tai visų mušamų kiaulių turi 
savyje trichiną. Liga nuo tri 
eiliuos panėši Į šiltinę. Pir
mi ženklai pasirodo Į tris-ke
turias dienas valgius mėsą, 
išsireiškia suerzinimu vidurių. 
Toliaus pasirodo karštis ir gė
limas raumenų Daugelis nu
miršta Į nedelią laiko. Jeigu 
pasitaiso, tada parazitas 
esti Įvyniotas Į žakeli ir ne- 

jdaro daugiaus nieko blogo.
Savo darbą jis atlieka tokiu 
budu: kada užkrėsta mėsa pa
tenka Į vidurius, skilvio sy
vai sutarpiua apvalkalą ir pa
razitas tampa paliuosuotas. 
Žarnose jis randa dirvą savo 
augimui ir Į keletą dienų už
auga toks, kad galima akia 
Įžiūrėti. Moteriškos gymės 
parazitai, pilnai subrendę,pe
ri naujus,kiekviena apie 500. 
Jie tuojaus pradeda kelionę 
per žarnas ir dasigauna į vi
sas kūno dalis ir tuomi pat 
laiku apsireiškia karštis ir 
skaudėjimas.

Teipgi bakterijos, gyvenan
čios mėsoj, dasigavę Į žmo
gaus vidurius, gali būti prie- 
žasčia ligos. Skilvys turi ga
lybę apgint kūną nuo blogų 
pasekmių Įvairiu nuodų ir 
nuo bakterijų. Daugelyje! 
atvejų žmogus suvalgo sergan
čių gyvulių mėsą ir tas nepa
daro nieko blogo. Laike Pa
ryžiaus apgulimo, kada sun
ku buvo gaut mėsą, nieks ne- 

i žiurėjo ant to. kad mėsa bu
vę nesveika, bet blogų pasek, 
mių nebuvo užtėmyta. Pavo
jinga yra mėsa gyvulių, ser. 
gančių liga, vadinama antli- 

j ra arba karbunkulą. Jeigu mė-
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Ir jeigu 
panašios jaunuomenes maty
sim vis daugiau ir daugiau, 
tai tuomet galėsim pasakyti— 
„Jaunuomene tvirksta ’. 
10. XII. 08. Z. A.

sa gerai išviryta, nelaimė re- ti už žmonijos labą, 
lai atsitinka, liet sužeidus pir
štą lengva užsikrėsti. Nėra 
tikrai darodyta. kad džiovą 
Imtų galima gauti užvalgius 
mėsos sergančio džiova gyvu
lio. Bet yra faktai nurodan
ti ant to, kad ypatingai maži 
vaikai gauna džiovą viduriuo
se nuo gėrimo pieuo džioviu- 
gos karvės.

P ras P. Matulaitis.

Ant kapinių.
(Paraše J. .Beširdis.)

lankštiugalo; mudu krustelė- 
jova, įiotam tu nusijuokei .. 
O, tas žvilgis ir tas juokęsis 
pernešė mano mintis į viešpa
tiją svajoniųir oro rūmus! • • • 

į Tas lakštingalas laimino 
mudu, laimino tą akimirk
snį gyvenimo!

(Toliaus bus).

„Jaunuomene 
tvirksta”.

Kiekvienas 
kad jolai- 
O klerika-

Jau seniai girdim, kad jau
nuomenė ištvirko ir kad ji vis 
labiau tvirksta. 
senelis vis šaukia, 
kais kitaip buvo.
lai stačiai nurodo, kad tam 
kalti socijalistai, pirmeiviai, 
bedieviai. Kad tą negeistiną 
aįisireiškimą pataisyti, kiek
vienas savo vaistus kiša. Se
nelis nurodo gerą rimbą, o 
kunigas reikalauja jaunuo
menės atidavimą i jų globą. 
Pamiršta senelis, kad rimbu 
plaktas visuomet lieka da ar
šesnis: pamiršta ir kunigėlis, 
kad klerikalai nemoka doros 
įkvėpti, — priešingai, jie da 
labiau tvirkina

Kada eina kliausimas apie 
jaunuomenės ištvirkimą, tai 
pirmučiausia reikia žinoti.kas 
tai vra ištvirkimas. Kadangi 
įvairių yra žmonių, tai ir Įvai
rios būna pažiūros apie iš
tvirkimą. Vieni tuos ištvir
kusiais vadina, ką skaito pir
meiviškas knygas, ką pripa
žįsta paskutinius mokslo iš
radimus (o ypač gamtoj), ką 
abejoja tikėjimo klausimuose; 
kiti ištvirkimą mata pijokys- 
tėj, paleistuvystėj ir t. t. Kle
rikalams labiausia nepatinka 
pirmieji dalykai. Jie ir sta
čiai nurodo, kad gana jau
nuomenę atvesti ant gero ke
lio, t. y. atitraukti nuo pir
meivių ir prijungti prie kleri
kalų, ir ji doriškai pakils. 
Tuo tarpu, ant kiek aš paži
nojau savo gimnuzijos drau
gus, tai ištvirkimas buvo di
desnis tarp tų, kurie labiau 
buvo prisirišę prie tikėjimiš- 
kų dalykų, prie bažnyčių apei
gų. Tas man duoda progą 
abejoti, ar ištikro tikėjimas 
veda ant gero kelio? Kad tą 
klausimą išrišti, reikėtų pa
daryt atsakančią statistiką. 
Kol jos nebus, tol nebus ir 
tvirtinimams pamatų. Be jų 
galima daryti tik daleidimus 
arba artimus išvedimus.

Vienok, drąsiai galima pa
sakyti, kad gamtos mokslai 
jaunuomenės netvirkina. Pri
gimties mokslai atidengia 
prieš jaunuomenę gamtos pa
slaptis; tuom jaunuomenė 
pradeda ją guodot, ir ji augš- 
čiau dvasiškai pakįla. Ir prie
šingai,— nežinia tankiai bū
na keliu prie puolimo. Kas 
arčiau nesusi pažįsta su pri
gimties mokslais, pas tuos 
gamtos apsireiškimai lieka 
tik biauriais cinizmais.

Nebus teipogi keliu prie iš
tvirkimo, jeigu jaunumenei 
rūpės, arba jeigu ji pradės 
svajoti, kaip ateityj prisidėti 
prie bendro darbo, kad eiti 
su pagelba — nuskriaustiems. 
Kam rupi nuskriaustųjų la
bas, tas vertas guodonės. Ir 
tik tas iš jannuomenės gali 
būti tikru visuomenės 
kuris iš jaunų dienų 
jos gerovę pamylės, 
jaunuomenę vadindi 
kusia gali tik išgamos.

Gabesnieji iš jaunuomenės 
nepaisys ant pravardžiavimų 
tų, ką savo dievaičiais pasta
tė—auksą. Kas lenkia spran
dą prieš auksą, tas žmonijos 
priešas. Ir ta jaunuomenė, 
kuri savo ateityj mato tik 
auksą, kuri svajoja apie šil
tas vieteles, tai bus ištvirku
sia, nes tokia nemokės kovo-

o

nariu, 
žmoni- 
Tokią 
ištvir-

Atsimenu, metai atgal aš, 
kaip ir šiądien, atėjau ant 
kapinių. Buvo graži geguži
nė naktis. Ant balsvo dau- 
daus mirgėjo mili
jardai žvaigždučių. Nuo gi
rios plauke dangum didelis 
šviesus mėnulis. Jis vis ki
lo, lipo aukštyn, o medžių še
šėliai ėjo vis mažyn ir ma
žyn ....

Medžių lapai, vėjo pučia
mi, ramiai tarp savęs šnabž
dėjo. yt kalbėdami apie tos 
nakties grožybę. Kapai sken
do žydiučiose kvietkose, jų 
kvapas pripildė orą....

Aš sėdėjau šalyj kapo. Jis 
visas apžėlęs gėlėmis, kurių 
viršunaitės tykiai krutėjo. 
Prieš mane stovėjo du dideli, 
aukšti beržai. Jų nulinkę ša
kos lėtai svyravo į visas pu-1 
sės. Viskas ramiai šnabždėjo. 
Viršūnėse tų svyruolių beržų 
sučiulbo lakštingalas; išpra- 
džių teip tykiai. lyg ko ne
drįsdamas. bijodamas.. .. To
lyn drąsyn, smarkyn, ir tuoj 
jo balsas lėkė į neišmieruotas, 
ueaprybuotas tolumas gam
tos. Jo gaida skambėjo tai 
linksmai, tai liūdnai, užgau
dama širdį . . merkdama ją 
kraujuos.... Štai jo aidas 
pradėjo eit Iety u, silpnyn. 
Kelis kartus sučiulbo čylik, 
čylik.... ir nutylo. Nusto
jus dainai, rodos, viskas nu
tylo ir laukė, kol vėl pasklys 
jo balsas.

Ir štai toj mirtinoj tylumoj 
tu išdygai iš po žemės, tar
tum kokia deive, apsikabinai 
ir paubčiavai mane nežemiš
ku bučkiu . . Kaip kokia 
fėja tu atsisėdai šalę manęs 
ir padėjai galvą ant mano pe
ties. Mudu tada nekalbėjom, 
bet mudviejų jausmai kalbė
jo.... jie įgyjo liežiuvį.... 
jie perdavė, kad mudu myli- 
va viens kitą! Aš jaučiau, 
kaip tu alsavai,aš girdėjau ta
vo plakimą širdies. Mudu bu
vova laimingi tos nakties gro
žybėj ir tykumoj. Toj ste
buklingoj naktyje numetėva 
lukštą kentėjimų — nustojo
me gyvavę ir viskas tuom tar
pu dėl mudviejų negyvavo... 
Abudu susiliejova į vieną gy 
vybę, o ta lyg pavirto į kokį 
meteorą ir kilo ankštyn, ir 
lėkė ten, kur amžinas be ru- 
pesties gyvavimas, kur neži
no, kas yra kankynės, skaus-1 
mai, kur nėra skurdo, kur 
amžinas rojus! Tam akimirk- 
snyj pranyko žemė, mudu 
skrajojova begalinėj erdvėj. 
Mudu negalėjova atskirt rea 
liškumo nuo sapno. Savyj 
tiek jautėva spėkų.... tiek 
tikėjimo Į amžiną laimę. Sie
los juokės nuo laimės. Mu-į 
du buvova už milijono mylių 
ten, prie ko bėga, yriasi visa 
žmonija. Mudu buvova ant 
to kalno, ant kurio lipa visa 
žmonija ir trokšta gert iš sti
klo meilės amžiną laimę. Tam 
akymirksnyj buvo tikra, ty
ra meilė, ta meilė, kuri vis 
ką gyvenime pergali. Ta mei
lė, kuri savo troškime didina 

! ir tobulina fizišką ir dorišką 
pusę žmogaus! Tai buvo ta 
meilė, kurios gyvybė pereina 
Į laipsnį dievybės. Tai buvo 
ta meilė, nuo kurios pučia 
amžinu dangišku rojum. Mu- 

idviejų žvilgiai vėrė perdėm 
širdis. Mudu viską tame aky
mirksnyj pergyvenova... Tu 
tolyn vis labyn glaudeisi prie 
manęs ir tylėjai. Ir kam rei
kia tų sausai skambančių žo
džių, tų tuščių pertikrini- 
mų?....

Ir vėl suskambėjo balsas

I

I

Mažiau riksmo, 
daugiau darbo.

3

Turbūt niekas neturi karš
tesnio kraujo, niekas neturi 
daugiau tuščio ūpo, tiek bergž
džios iniciativos ir niekas ne
gali teip smarkiai rėkauti, 
kaip lietuvių „veikėjai”. Už
manymai kįla iš užmanymų, 
plianai daromi aut plianų, o 
darbo kaip nėra, teip nėra. 
Kodėl teip yra, lie apsirikimo 
galima pasakyti, kad mums 
stoka rimtumo: męs daugiau 
rėkaujant, negu dirbam. Už
manymai kartais esti griežtai 
priešingi gyvenimo aplinky
bėms, jokiu budu gyvenimau 
neįvykdomi ir neverti svars
tymo, bet mus „veikėjai” pa
prastai apie juos bekalbėda
mi išlieja marias rašalo ir bir- 
kovus išgadina popieros.

Dabar daugiausia kalba 
ma apie lietuviškas mokyklas. 
Kalbama net tokiu. kurie *• • 
apie mokyklas neturi mažiau
sio supratimo. Vienas sušu
ko, kitas pritarė, — ir prasi
dėjo debatai. Kalbės, kalbės, 
kalbės, aut galo nusibos, ir iš 
visų tų svarstymų išeis bur
bulas, kuriam sprogus išnyks 
ir visi plianai. Tuomet Įneš 
kas nors naują užmanymą ir 
svartymai prasidės išnaujo ir 
su tokia pat pasekme.

— Bet kodėl-gi teip? — pa
klaus skaitytojas, — juk mo
kyklos mums reikalingos! 
Kaip gi męs galim nesvarsty
ti apie jas?

Teip, mokyklos mums yra 
labai reikalingos, Už viską 
reikalingiausia mumš yra 
duona, o ją uždirbti neužten
ka kietų raumenų, bet reika
linga ir angliška kalba. Kiek
vieno ateivio užduočia — vi
sų pirmiausiai išmokti šios 
šalies kalbą, pažinti šios ša
lies Įstatymus ir taikytis prie 
šito gyvenimo, — kitaip var
gas. O kalbos be mokyklos 
neišmoksi. Ir jeigu nebūtų 
valdžios mokyklų, tai supran
tamas dalykas, kad męs pa
tys apie tai turėtumėm ru- 
pinties. Bet Suvienytose Val
stijose nėra tokio miestelio, 
kur nebūtų vakarinės mokyk
los. Tokių mokyklų duris at
viros kiekvienam: lietuviui, 
lenkui, rusui, žydui ir t. t. 
Reikia tik noro mokytis: mo
kytojas, mokykla, knygos, 
šviesa, šiluma — viskas uždy- 
ka! Ko gi daugiau mums rei
kia? Kam mums svajoti apie 
steigimą savų mokyklų? Juk 
męs geresnių neįsteigsime; 
kam tad jų reikia? Žinoma, 
užmanytojai to projekto ma
no, kad Įsteigti lietuviškas 
mokyklas, kuriose būtų iš- 
guldoma lietuviška kalba,au
ginama lietuviška dvasia, pa
triotizmas. Bet lietuviškai 
kalbai nereikia atskirų mo
kyklų. Mus kalba gali būt 
išguldinėjama kiekvienoj 
miesto mokykloj; tik reikia 
tūlo skaitliaus mokinių, o pa
reikalavus, miesto valdyba 
pasamdys lietuviam lietuviš
ką ir mokytoją. So. Bostono 
„Bigelow Evening School’’, 
matydama reikalą, pati pasirū
pino pasamdyt lietuviams 
du lietuvišku mokytoju. 
Ant ateinančių mėtų jieško 
da daugiau kandidatų ant 
lietuviškų mokytojų. Tik 
mokėkim naudotis tuomi, ka 
gaunam uždyka,be mažiausio 
rupeščio. Šitokiuose mies
tuose, kaip Chicago, Brook-

i

lyn, New York, Boston, Wa- 
terbury, Philadelphia, Balti
more, Shenandoah ir kiti di
desni miestai, kur daug yra 
lietuviškų vaikų, jeigu tėvai 
pareikalautų, kiekvienas mie
stas pasirūpintų ir į dienines 
pradines mokyklas pastataty- 
ti lietuviškus mokytojus. Val- 
p.iraiso universitetas teip ir 
daro; vienas iš tarpo pačiu 
mokinių išguldineja lietuviš
ką kalbą, o universiteto val
dyba jam už tai užmoka.

Todėl, mažiau riksmo, dau
giau darbo. Nesvajokim apie 
savo ,.tautiškas’’ mokyklas, 
bet naudokimės iš tų pačių: 
jos užtektinai geros, o kas 
svarbiausia, visiems lengvai 
prieinamos.

Ne priešingas esu ir „tautiš
koms’' mokykloms: neprošalį 
butų ir akademiją savo „tau
tišką’’ turėti. Bet reikia pir
ma pamislyti ,ar tai galimas 
daiktas? Kas tokias Įstaigas 
palaikytų? Kas mokytojams 
apmokėtų? Aukų ant to ne
užtektų, nes iš dangaus jos 
nebyra. Tokiu budu, mo
kiniai turėtų mokėti už mok
slą Bet kiek tokių atsirastų? 
Miestas užmokesčio nereika
lauja, net agituoja prie mok
slo, ir tai lietuviai nelabai 
puola prie jo.

Tas užmanymas yra prie
šingas gyvenimo aplinky
bėms, ir įvykti jis negal. Gai
la tik užmanytojų triūso, ra
šalo ir popieros.

išleist manifestą. Nurimo.

4 Rugsėjo.
Tarpe mano senų pavaldi

nių raudasi nesubrendusių, 
kurie apšaukė mane bepročiu 
Tešaukia — jie nežino kad 
aš šios gadynės filozopas.

7 Spalio.
Galutinai apgalėjau revo- 

liucijonistus, išvijau iš vieš
patystės. Aplink ramu, gra
bo tyla.

15 lapkričio, 
anonymiškus laiš

ko
Gaunu

kus. Niekšai. bepročiai!
jie nori? Ar nežino kad aš ga
lybė.

S. M.

užrašų inteligentiško 
bepročio.

2 Gegužės.
Smagu. Vakar kartu su 

darbininkais marširavau gat- 
gėmis. Vakarykščia prakalba 
iš popieros nusekė: pasakiau 
kad kapitalistai darbininkus 
minko Į tešlą,_iš kurios lipiua 
sau drutvietes.— Puikiai nu
skambėjo. Lauksiu svečių.

Iš

9 Gegužės.
Svečių daug; jie pikti 

barasi, kiti keikia mane. Tai 
niekis. 
kybė’S.

ir

Tai gyvenimo aplin-

12 Gegužės.
Svečius nuraminau papasa

kodamas pasakitę, kad i mus 
dailią literatūrą lenda gyva
tės, kurias aš sulaikau. Nuri
mo. Šiąnakt baisi nelaimė; 
kątik nesudegiau, buvo name 
ugnelė.

17 Gegužės.
Blogame upe. Nuramini

mui nervų pasigėriau. Mano 
darbą atliko negeistinas drau
gas.

.2 Birželio.
Drumščiu vandeni ir jame 

meškerioju „ešerius’’, bet ne
siseka. Truputį galva skau
da — praeis.

20 Birželi.
Vakar viešbutyje vos nesu- 

sipešiau su keleiviu: jis drįso 
manyt neteip, kaip aš. Niek
šas.

28 Birželio.
Baigiasi sena popierinė 

voliucija, bet gaivalai dar lie
kasi. Mano karijera eina 
aukštyn.

re

18 Liepos.
Mačiau farsa. Mano drau 

gas Įsikraustė Į indų šėpą ii 
susikūlė, 
drąsuoli.

Vos išliuosavo

24 Liepos.
Nuo šios dienos aš 

viešpats. Buvusiejai draugai 
urzgia iš pavydumo. Šiądien 
labai blogas oras.

Ura!..

7 Rugpiučio.
Aš vienintelis esu gudrus, 

mano viešpatystėje kitų pro- 
Į tai, nors aš šviečiu, „aptemę’’ 
Revoliucijonistai sutrinti.

21 Rugpjūčio.
Pavaldiniams prižadėjau

41 Gruodžio.
žmogžudžiai, kon- 
suokalbiai... Vi

sus išnaikinsiu. Aš caras, aš...
aš aukščiausia ypata...

Aplink 
spiracija.

30 Vasario.
Aplink gyvatės šnypščia... 

užmuškit. Salyn! aš užmu
šiu... ura...

121 Sausio.
Žmogžudžiai, gyvatės... 

Prigirdysiu visus kauše šalto 
vandens... Komedija!... Ko 
norit? Salyn... aš čion, aš po
licijos priežiūra ir galybė .. 
Br...

Rug 35 sėjo.
Salyn šmėklos ko lendat... 

Išdavimas, aplink išdavimas... 
Cha cha cha... tai puiku. .. 
Ura! mano laimėta... Br... 
Kas ten? Baisu... tai podlec- 
meisteris. Jus nežinot. .. po 
nosia žvakė...

P. Norius.

. ATSIŠAUKIMAS 
Į visas lietuviu draugystes 

Amerikoje.’
Baltimore, Md. — Vasario 

7 dieną, vietinės tris draugys
tės, šv. Kazimiero, šv. Izido
riaus ir šv. Jurgio laikė nepa
prastą susirinkimą, kuriame 
nutarta atsišaukti į visas lie
tuvių draugystes Amerikoje, 
idant įvesti susi nešimą tarp 
savęs, per tam tikrą centrą, 
kaslink ištyrimo savo sąna
rių, kurie išvažiavę į kitus 
miestus, gauna nuo kokio 
nors daktaro neteisingą pa- 
liudyjimą kad serga ir tokiu 
budu, reikalaudami pašelpos 
skriaudžia savo draugystes, 
kurios negalėdamos ištirti, 
pasiremiant ant paliudyjimo 
siunčia pašelpą.

Taigi susirišus visoms drau
gystėms Amerikoje į vieną 
centrą, įvažiuodamas koks 
sąnarys Į kitą miestą neatbū
tinai turėtų pasiduoti to 
miesto draugysčių globai.

Ištikus kokiai ligai tos 
draugystės pasirūpintų apie 
jį, kaip apie savo draugą ir 
daneštų to ligonio draugystei 
su savo daktaro palidyjimu, 
kad teisingai tas draugas ser
ga ir teisingai jam pašelpa 
priguli. Tuomet nebotų to- 
kių apgavimų kaip kad iki 
šiol buvo.

Mųsu minėtos draugystės, 
visos tris turi savo centrą ir 
meldžia kitų miestų draugys
tes atsišaukti, o gal jau ir. 
kur kitur yra panašus cent
ras, tai atsišaukite šiuomi ant
rašu:

J. Lietuvai kas,
26 S. Green st., 

Baltimore, Md.
Red. prierašas. So. Bos

tone teipgi vra susivienyję 3 
draugystės, tik ne su tuo tik
slu. Užmanymas baltamorie- 
čių išrodo labai praktišku; 
reikėtų jį paremti, o Įgyven
dinti jį labai lengva.
.--------------------------------------

i

i

„ B i z n i e r i a i”.
— Na, kaip biznis?
— Vidutiniškai. Vakar atė

jo moteriškė ir sako: pAš no
trių šilkinio sijono’’, aš ant to: 
, ,Stai geras sijonas, imk už
15 dol., man pačiam kaštu ja
16 dol., o vertas 25 dol. 
imsi už 3 dol.?” Ji paėmė, 
du doleriu uždirbau.

Ar 
aš

> i



KELEIVIS

A. A h tono v.

MUSU PADĖJIMAS.
(Prakalba, laikyta <» ru^M-įo UMlsiu. PitUbunrr, l’a.)

I 
Draugai ir Draugės!—

Męs susirinkome ne pasakas vienas ki
tam sakyti, bet remtai apkalbėti visuome
nės reikalus, kurie interesuoja ne vieną 
ypatą ir ne grupą ypatų, o lygiai visus.

Gal męs turime kalbėti apie naujų vie- 
nulynų statymą ir davatkas? Apie naujus 
vargonus ir mišių sutrumpinimą' Apie „ga- 
spadiues’’ ir tikėjimo užlaikymą? — Ne: nes 
tai kunigėlių ir abelnai dvasiškijos reika
lai. Jie turi laiko įvalias, kad išmislyti pa
gerintus ir aut kiek laiko gvarantuotus 
stebuklus; jie turi progą pareikalauti nuo 
parapijonų pinigų savo reikalų užganėdiji- 
mui ir apsiginimui nuo „priešų”. Dvasiš
kieji daro savo susivažiavimus, pasikalbėji
mus ir tveria savo organizacijas. Atlieka 
jie viską tą be mųsų; ir, ištikro, męs ten 
nereikalingi, kur aut mųsų galvos kas ren
giama.

O gal męs privalome pasirūpinti apie 
kokių-nors fabrikų pastatymą, apie naujų 
geležinkelių pra vedimą, apie naujų rinkų 
užkariavimą? Gal męs susirinkome nusprę
sti, kiek kariumenėi turi būt užlaikoma ir 
kur naujas tvirtoves daryti? Draugai, ar 
apsimoka mums apie tai kalbėti? Juk bur
žuazija turi viską savo rankose, o mums pa
silieka pildyti jos nutarimus, jos norus. 
Galime męs nutarti, kad visos fabrikos at
sidarytų dėl bedarbių, galime sakyti, kad 
kariumenė turi būti paleista, bet jeigu tai 
bus kenksminga kapitalistų reikalams, jie 
mųsų neklausys. Šitą jie jau parodė tūk
stančiais sykių, ir męs turėjome progą per
sitikrinti. Buržuazija apie save pasirūpi
na daugiau, negu reikia: ji suorganizuoja 
streiklaužių gaujas, pasamdo šnipų tūks
tančius, atsiunčia ginkluotą policiją arba 
kariumenę maišyti duonos reikalaujanšius.'

Visokie vertelgos tariasi, kur patogiau 
ir brangiau parduoti savo tavoms, nes uuo 
to priguli jų gerovė.

Abelnai, visokių rūšių ir titulų buržu
azija tik tada gerai gyvena, kad jai pavyk
sta išnaudoti kitus luomus: juo labiau ku-i 
nigija išnaudoja savo aveles, tuo geresnis 
jos būvis; juo labiau fabrikantas skriaudžia 
darbininką, tuo pilnesnė jo kišenė; juo 
daugiau atplėš pardavėjas nuo pirkėjo, 
tuo greičiau susikraus jis turtą. Iškyrus 
proletarijatą, visi kiti luomai yra išnaudo
tojais: tik darbininkas, ačiū jo teisiškam ir 
socijališkam padėjimui, nieko negali iš
naudoti, užtai ji visi išnaudoja. Jeigu pro- 
letarijatas yra eksploatacijos dirva — ir 
dirva pageidaujama jo išnaudotojams, tai 
pastarieji stengiasi sudrutinti jo letargiš
ką miegą, kad jis negalėtų permainyti sa
vo pozicijos. Tam tikslui užlaikomi rei
kalingi institutai: kariumenė, policija, 
bažnyčia ir mokykla. Priminiau šituos ke-, 
turins, kaipo visųžymiausius. Kalbėti apie . 
juos plačiai šiuom sykiu nemanau, nes, ti
kiuos, jus patįs suprantate, kiek naudos ga
lėjo atnešti kariumenė, kurios užlaikymas 
žmonijai atsieina milijardus dolerių. At
skleiskite jus istorijos puslapius ir pama
tysite, ką nuveikė visų amžių kareivija: 
deginimai kaimų ir miestų, apsėtų laukų' 
padarymas i purvą, moterų, kūdikių, jau-; 
nuvyru žudymas ir, galų gale, to visko pa-! 
sėkmės — badas. Ar da mažai geležinke
lių suardyta ir traukinių sudaužyta laike 
karių? Ar mažai brangių laivynų nugrimz
do su milijonais turto ir jaunų vyrų? Apart 
to norėčiau paklausti, kur nešaudė kariu
menė Į ramių gyventojų burius? Visur re
formų reikalavimas sutinkamas ginklu. Ir 
ar nestebėtina, kad kariumenė užlaikoma 
tada, kaip didesnė dalis žmonių tam prie
šinga: paklauskite, kas nori savo sūnų ar
ba savo vyrą atiduoti į kariumenę; juk tė
vai alpsta atsisveikindami. Pasiteiraukite, 
kaip darbininkai ir ūkininkai atsineša Į ka
rę. O ką jums papasakos tas, kuris sugrį
žo be kojų, be rankų! Apart visko to, ka
riumenė demoralizuoja gyventojus: jie pri
versti yra matyti atvirai užlaikomus ir net 
paguodojamus profesijonališkus skerdi
kus; būdami jaunais vyrais ir gaudami ma
žas algas, kareiviai priversti yra paleistu- 
viauti ir vogti. Gyventojai teip apsipra
to su bjauriais kareivių pasielgimais, kad 
su pasigerėjimu apie juos kalba.

Ne kiek naudosatnešė ir policija. Vie! 
na laimė, kad jos mažiau, ir ji negalėjo-pa-; 
daryti tiek nuostolių, kiek karimenė. Bet 
kas ginčys, kad ji nesusideda su plėšikais, J 
kad ji neima pinigų už visko leidimą ir už 
vieko padarymą? Duok tik gerus kišius, 
tada ji viską leis daryti ir pati padarys, j 
Kur policija nesipriešino revoliucijai ir kur 
ji neruošė skerdynių? Kada ji nemalšino' 
streikuojančius darbininkus? Tiktai tam ga
lėtum pasakoti, apie nešvarius policijos' 
darbus, kurs nėra matęs policisto.

(Toliaus bus.)

M. Gorkij.

Mes esam socijalistai.
(Vertė Barabosius.)

Męs eBam socijalistai. Tas reiškia, kad 
męs esam privatiškos nuosavybės priešai, 
kas žmoniją skaldo į klesas ir sukelia vie
nus prieš kitus. Bet kas nori tą kerštą už
slėpti arba išteisinti, meluoja ir sugadina 
visą pasaulį.... Męs sakom: draugija,ku
ri laiko žmones, kaipo įrankius savo turtų 
sukrovimui, nėra žmonių verta: męs nega- 
galim užsiganėdinti jos veidmainingu ir 
biauriu morališkumu. Jos žvėriški įpro- 

1 čiai kaslink atskirų asmenų yra pasibaisė- 
itini; męs norim ir męs panaikinsim kiek- 
į vieną tokią draugijos formą, kuri išnaudo
ja žmones fiziškai ir morališkai, kaip ir 
kiekvieno žmogaus skriaudą.... Męs dar
bininkai. .. esam žmonės, kurie viską pada
rom, pradedant nuo puikiausni mašinų lig 
mažiausių žaislų; męs esam žmonės, ku
riems atimtos yra tiesos kovoti už savo esy
bę, mus nori ir kiekvienas gal paversti į pa
prastą įrankį, kad tik pasiekti savo tikslą. 
Męs norim dabar iškovoti tiek laisves, kad 
mums būtų lengviau paimti valdžią į savo 
rankas.

Mųsų lozungas yra aiškus: šalin su pri-
■ vatiška nuosavybe, visi išdirbystės Įran
kiai tautai,— visa valdžia—tautai, darbas
— reikalingas dėl visų. Męs esam revo- 
liucijonieriai ir tokiais paliksim, kolei bus 
privatiška nuosavybė, teip ilgai, kolei vie
ni valdys, o kiti vergaus. Męs esam prie
šai draugijos, ir sandara negali būti, kolei 
męs nepergalėsim. Męs laimėsim,— męs • 
darbininkai. Mųsų išnaudotojai visai nė
ra teip tvirti, kaip jie mano. Tapati sa
vastis, dėlei kurios sukrovimo ir apsaugo
jimo jie milijonus vargšų žmonių aukauja, 
toji spėka, kuri jiems duoda galybę ant 
mųsų. gadina juos fiziškai ir morališkai. 
Savastis dėlei savo apsaugojimo reikalauja 
daug triūso ir, pamatiškai apsvarsčius, jie
— mųsų valdytojai—yra didesni vergai, 
negu mes. Jie yra paskendę dvasiškoj ver
gijoj; męs tiktai kūniškoj. Jie pegali at- 
siliuosuoti nuo senų, biaurių papročių, ku
riais jų sielos yra užnuodintos: mums nie
kas negina būti dvasiškai laisviems. Nuo
dai, kuriais jie mus užnuodyjo. yra silp
nesni už nuodus, kuriuos jie nenoroms įla
šino į mųsų supratimą. Tas auga ir nesu
laikomai išsitobulina, pavirsta į tokią liep
sną, kuri traukia visus gerus ir dvasiškai 
sveikus iš jų eilių sykiu su savim. Jeigu jie 
atydžiaus tėmytų, tad matytų, kad jiems 
nebėra daugi aus žmonių, kas gali su idė
joms kovoti dėl jų galybės. Jie yra pa
metę visus argumentus, kas juos galėtu 
saugoti nuo teisingų istoriškų smūgių, jie 
vra dvasiškai nevaisingi. Mųsų idėjos 
auga ir pietojas plačiaus ir šviesiaus, jos 
kasdiena apima platesnius tautos sluog- 
snius ir organizuoja į kovą už laisvę. Jie 
nė kaip negali suturėti gyvenimo-atsinau
jinimo proceso, kaip tiktai su nežmogišku- 
mu. Bet nežmogiškumas ir kiti nedori dar
bai greitai pasirodo tikroj šviesoj ir iššau
kia pasipriešinimą. Ir tos rankos, katros 
mus šiądieną smaugia, greitai mumis bro
liškai apkabins. Jų energija yra nuošim
čius nešanti, aukso energija. Ir mųsų ener
gija yra priauganti, solidarizuojanti supra
timą, gyvoji darbininkų spėka. Viskas, ką 
jie daro, yra persižengimas, todėl, jog tas 
išeina ant to, kad paversti žmones į vergus. 
Mųsų darbas priešingai, paliuosuoja pa
saulį nuo monų ir biaurių dalykų, ką jų 
melai, jų begėdystė yra pagaminusi. Jie 
yra atėmę žmonėms gyvenimą ir juos dva
riškai užnuodyjo. Socijalizmas suvienyja 
jų išardytą pasaulį į vieną liarmonišką ir 
sveiką ir tas —ateis!

Vakaras sode.
Namai ir nameliai

Ūkais aptraukti;
Sulužę varteliai 

Sodo atverti.
Liūdnas liejas balsas 

Ten iš po šakų,
Kitam krašte aidas 

Antrina kartu.
Lekia ir skrajoja 

Ta liūdna daina, 
Klauso ir kartoja 

Ylgintis siela.
Stoja, kįl’ šešėliai, 

Mėnuo užtekėj,
Tykai niūkso medžiai— 

Tykumą atėj’.
Nutylo dainelė, 

Mėnuo pražiurėj’, 
Šviesios ašarėlės

Akyse drebėj’.
V. Suširdis.

KORESPONDENCIJOS
Lawrence, Mass.

Paėmęs kokį nors laikraštį 
į rankas, tuoj atrandi apie 
kitų miestų lietuvių gyveni
mą ir jų darbus, bet apie 
La\vrence lietuvius mažai ka
da pasitaiko atrasti, rodos, 
kad Lawrence lietuvių visai 
nėra ir kad jie nieko nevei
kia. Tuom tarpu Lawrence 
lietuviu vra ne mažas būrys, 
bet kiek jų yra, tai sunku 
pasakyti, l>et kiekvienas gali 
suprasti iš to, kad ue sykį at-, 
sitiko du lietuvišku balių, 
penkios ar šešios vestuvės ir 
tiek beveik sugertuvių ir vis 
kimšte prikimšta vien lietu
vių. Per tai galima spręsti, 
nemažiau, kaip tris tūkstan
čiai lietuvių Lawreuce, o gal 

vir daugiau. Čia turime tris 
lietuviškas pašelpines drau
gystes; šv. Laurino, Lietuvos 
Sūnų ir Motinos Dievo Au
šros Vartų. Pirmutine ir tre
čia draugystės buvo geriau 
guodojamos nuo Lawrenco 
lietuvių. Lietuvos Sūnų drau
gystė neturėjo gero vardo, vi
si jos nekentė ir ant nariųžiu- 
rėjo, kaip ant kokių bedievių 
išrodė jiems kiekvienas bai
sesnis už velnią. Bet laikui 
bėgant viskas persimainė. 
Dabar, kada L. S. Dr-stė pa
rengia vrakalbas ar balių, tai 
žmonių susirenka į keturis 
šimtus, kitą syk ir daugiau. 
L. S. Dr-stėšiądien paskaityta 
lygiai su kitoms. Turim dar 
L’kęsų Kliubą, jaunuomenės 
K Ii ubą. kuopą L. S. S. ir S. 
L. A., T. M. kuopa ir moterų 
dvi pašelpines Dr-stes: šv. 
Onos ir šv. Elzbietos. Pirmu
tinė priguli prie S. L. A., an
tra prie S. L. K. K. Abelnai 
imant, tai visos organizacijos 
gerai ir tvirtai laikosi, tarp 
draugysšių nėra jokių nesuti
kimų, visos vienybėj gyvena. 
Iš darbščiausių organizacijų 
yra Lietuvos Sūnų Dr-stė ir 
L. S. S., nes šitos dvi dau
giausia rengia prakalbų ir 1 
diskusijų, tik nežinia, dėlko? 
niekad negarsina laikraščiuo
se. Sausio 3 dieną buvo pa
rengtos prakalbos, paminėji- ! 
mui D-ro Vinco Kudirkos. 
Žmonių prisirinko tiek, kad 
negalėjo sutilpt svetainėn. 
Vakaras nusisekė pusėtinai, 
gaila, kad nebuvo kalbėtojų, 
pertai ir mažai sūkolėktavo 
pinigų ant išleidimo Kudir- ! 
kos raštų, žinoma, vakaras ! 
kaip nusisekė teip, bet visgi ' 
reikėjo pagarsinti į laikraš- 1 
čius, kiek aukų buvo surink
ta, bet šiądien daugiau kaip 
mėnesis laiko, o niekur laik
raščiuose nebuvo kiek auku :4 

surinkta ir kiek kas aukavo.
Laivrencenas.

Kast St. Louis, III.
Męs, keli suaugę vyrai, nu

tarėm kreiptis į tamistą, ger
biamasis redak.. kad „Kelei
vis” praneštų plačiam pasau
liui, jog East St. Louis’o vai
kinai reikalauja sau merginų 
dėl apsivertimo. Merginos, tu
rinčios norą ištekėti, tegul 
važiuoja į mus miestą: am 
žiaus gali būt nuo 30 iki 40 
metų, tik turi būt nepiktos, 
negirtuoklės, nes girtuoklių 
labai nekenčiam; nutarėm ge
rinus nevedę būti, negu gir
tas pačias turėti; nemokan
čios skaityti teipgi nevaziuo 
kit. Zidor Milius.

Cliampaign. III.
Miestas šitas nemažas, bet 

dirbtuvių kitokių nėra, kaip 
tik viena pianų dirbtuvė, ir 
ta pati nedidelė—dirba kelios 
dešimtis žmonių; darbai eina 
gerai. Lietuvių čia yra tik 
du pavieniu. Miestas apgy
ventas daugiausia turčiais, 
nes vieta čia graži ir oras la
bai sveikas, bet darbininkams 
gyvenimas čia sunkus.jei kas 
nustoja darbo, tai gauti jau 
labai sunku, nes dirbtuvių4 

nėra, o vienu oru, kad ir svei
kas jis, gyventi negalima.

A. Garbukas.

Nauji Rašto5.
Baltramiejaus naktis, isto

riška apysaka; francuziškai 
parašė Prosper Merimee, ver
tė V. K. Račkauckas. Ta 
knyga turi 202 puslapiu ir 
labai užimančio turinio. Ver
tėjui reikia pripažinti didelį 
gabumą: paprastai vertimai 
iš s ve* iuių kalbų esti labai 
sunkus skaitymui arba tema 
iškraipyta; su ,,Baltramiejaus 
Nakčia ’ yra visaip kas kita. 
Kalba graži, sakiniai aiškus.

v

skaitosi lengvai. Štai trumpa 
ištrauka: „Vienoje aludėje, 
palei upę Laurą, netoli Orle
ano, pukelyj į Bažansį, už sta
lo sėdėjo jaunas vienuolis. 
Jis duvo apsivilkęs rausva 
sutona su dideliu kapiušonu, 
užleistu iki pat akių. Jo akis 
buvo nuleistos į brevijorių, 
kurį jis skaitė su tikrai paviz- 
dingu dievotumu. Teisybė, 
jisai išrinko sau pasiskaity
mui gana tamsų kampelį.’’ 
Toliau skaitom: „Kumet jis 
pakeldavo galvą ir dirstelėda
vo į įeinamąsias duris, galima 
buvo patėmyti ant jo veido 
puikius, į turkų menulį pa
našius uosus, kurių drąsiai 
galėtų jam užvidėti ir pats 
žandarų oficierius.”

Išleido J. Naujokas, spau
da „Vienybės Lietuvninkų,’’ 
Brooklyn, N. Y. Gaunama 
pas visus lietuviškus knygų 
pardavėjus.

Vienas Kepublikos Karalių. 
Parašė M. Gorkij, vertė J. B.; 
spauda „Dilgėlių”, 1815 Mo- 
yamensing avė., Philadel- 
pliia, Pa.

Pikta boba — baisesne už 
velnią, vieno veiksmo koini- 
dijėlė ir Delko dabar velniai 
ant žemes nesivalkioja/ eilės. 
Išleido „Ežio” iždas, Anta
kalnio gatvė, Vilnius.

,, Garsas" naujas sąvadi
nis lietuviškas laikraštis lei
džiamas Vilniuje, Semionovo 
gatvė 8 — 4. Gavome pirmą 
numerį; pavydalas knygelės, 
8 lapai; įtalpa: Ant P. Višin 
skio kapo (eilės); Krikštynos 
(apysakaitė); Iš netolimos 
praeities (straipsnelis); Gegu
tė, ir man užkukuok (eilės) 
ir Švyturiukai (fraza). Žinių 
nėra.

Daktaras kišeniuje. Aiškus 
pamokinimai kaip užlaikyti 
sveikatą ir apsiginti nuo ligų 
Su daugeliu receptų, sutaisy
tų geriausių daktarų. Parašė 
M. Paltanavičia, atspausta J. 
Endzelio kaštais: spauda M. 
Paltanavičiaus, 15 Millbury 
su., AVorcester, Mass. 1681 
pusi. 1908.

I

Redakcijos atsakymai
160 kuopai s. l. a., iš I)ano- 

ra, Pa.— Protestas prieš „Tė
vynės” redaktorių turėtų tilp
ti ,,Tėvynėj”. Tas su mumis 
neturi nieko bendro. Męs gau
nam tokios rūšies atsišauki
mu labai daug ir jeigu juos 
visus talpinti.tai „Keleivyje” 
kitiems reikalams nebūtų vie
tos. Todėl netalpinsime ir ta- 
rnistų. O kad redaktorius 
tamistų nutarimo netalpina į 
organą, tai palikit tą skundą 
XXIV seimui. Toks pasiel
gimas yra i>eržengiinu konsti-■ 
tucijos tiesų, nes vienas bal- i 
sas negąl atsvert kelių balsų.

48 kuopos 8. l. a. įgalioti- ■ 
niams iš Gardner, Mass.—Ma
lonus draugai! Nutarimai jū
sų teisingi ir protestas teisin
gas, bet „Keleivis’’ yra priva- 
tiškas laikraštis, didesnė da
lis jo skaitytojų visai nepri
klauso prie S.L.A. ir tokie rei
kalai jiems neturi jokios svar
bos. Todėl męs negalime pa
švęsti savo laikraščio Susivie- 
nyjimo reikalams.nes tam tik
slui yra „Tėvynė”. Atsišau
kimas netilps.

.1. KALVAIČIUI. Seismo
grafas yra graikiškas žodis, 
yra tai tokia prietaisa, kuri 
parodo žemės drebėjimą, kur 
tik jis nebūtų. Seismometras 
teipgi graikiškas žodis, jis pa
rodo ant kiek žemės drebėji
mas esti didelis.

f
p. alešinskiui.— Carl Marx 

buvo žydas. Perskaityk ta- 
mista knygutę .,K. Marka’’, 
tai dažinosi apie ji plačiau. 
Kaina knygutės 12 c., galite 
gaut mus redakcijoj.

sToroHTONiisčiii. — Kores
pondencija netilps, nes jau 
du syk apie tai bavo rašyta.

k. tundeliui, — Męs nesu
tinkam su tamistos nuomone, 
kad Maižius buvo su ragais, 
ir vargiai iš mųsų skaitytojų 
toks atsiras, kuris galėtų ką 
nors rimto tame atvėjuje pa
sakyti. Netilps.

m. šalnai. — Viena kores
pondencija apie Scrautouo te
atrą jau tilpo , daugiau apie 
tai rašyti nėr reikalo. Netilps.

Atsišaukimas
Kiekvienas žino, kad prie- 

žasčia mus kultūriško nupuo
limo—yra tamsumas. Pakėli
mas apšvietimo, pakėlimas 
mųsų tautos priklauso nuo 
kiekvieno lietuvio ir lietuvės. 
Stverkimės tad už darbo visi, 
ir bendromis pajiegomis va
rykim jį pirmyn. Tas darbas 
nesunkus; kiekvienas darbi
ninkas turi tik neusmiršti, 
kad jo pareiga yra platinti 
apšvietimą tarp savo draugų, 
platinti laikraščius ir knygas. 
Męs irgi nepasiliksim šiame 
klausime sudėję rankas, bet 
dirbsime, kaip ir ligšiol dir
bome,kiek mums pajiegos pa
velys. Dirbome, vargome, bet 
persitikriname, kad pavienių 
asmenų darbas ant teip aplei
stos dirvos, kaip mus visuo
menė, yra labai sunkus. 'To
dėl nutarėme atsišaukti į jū
sų širdis, gerbiamieji skaity
tojai, kad jus mums tą dar
bą palengvintume!, platinda
mi literatūrą. Tik tuomet 
darbas tas turės didelį pasise
kimą, kada jus, broliai ir se
seris, jį pa remsite. Kievienam 
skaitytojui, kuris tik prikal
bins naują skaitytoją ir už
rašys ant metų jam ,,Kelei
vį”,męs nutarėm duoti už 50c 
knygų, žemiaus paminėtų. 
Tokiu budu platinsis tarp 
žmonių laikračiai ir knygos.

Prie darbo visi, kam tik 
miela apšvieta, kam rupi sa
vo ir vaikų ateitis— prie dar
bo kiekvienas.

Siunčiaut naują skaitytoją, 
pažymekit, kokias knygas iš
sirenkat. Adresą dėkit šitokį: 

“KELEIVIS”,
So. Boston, Mass. 

Dievo žmogus. Naudingas ir labai uži
mant i papasakojimas..................20 c.

Žodis tikinčiojo. Žvilgis į pasaulį iš filo 
zofiško matymo.............................10 c.

Linksmas apreiški mas arba kaimiečiu ir 
caro šeimynos išpažintis................ 5c.

i Pėdoms Kristaus.............-....................  35c.
Raginis ir kitos gražios pasakos...-25c. 
Po keturiasdešimts metų.................. 25 c.
Grigorius. Labai užimanti pasaka... 15c. 

' Auštant. Apysaka T. T. Jež’o...........25 c.
' Amžiaus galas Ponsko Pyloto........... 10 c.
; Botanika arba taislius auguminis...75 c. 
■ Kaip padaryti monus.................................50 c.
' Pričkus Engels............................................. 15 c.
K. Marks...................................................12 c.
Apie arklius Auginimas ir gydymas 10c.

i Karvės ir nauda iš jų......................... 10 c.
Naujausios ir visokios dainos............ 50c.
Revoliucijos giesmės su natomis, šutai 

į sytos ant dviejų,trijų, keturių balsų 35c. 
, Ne tu kalčiausis .....................................10 c.
i Lietuvos lenkų kantičkos..................10 c.
| Girtuoklių Gadzinkos.......................... 10 c.

Teipgi gražiausių jiopierų gromatoms 
: rašyti, kurių tuziną su prisiuntimu skai- 
' t ome 25.

Apgarsinimas.
Svarbus praneši= 
mas sergantiems!

Greitas gydymas, 
Pigios prekės,

Ir be operacija.
Nuostabus gydymai didžio

jo Amerikos specijalisto,
Prof. George H.

Payne iš llarvard 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 
atdaras kasdiena nuo V 
ryto iki 8 vai. vakaro.

bus 
vai. 
Pas

I

»

šitą daktarą kreipias su ligo
niais Ilgo n bučiai (Hospitals) 
ir kiti daktarai.

v

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 turėtu šitiek mašinų gy
dymui visokiu ligų be opera
cijų, Amerikoj nėra- Ačiū to
kiai daugybei elektriškų ir 
magnetiškų mašinų, jis rgali 
duot (20) įvairios rūšies elik- 
triškų gydymo būdų. Jis gy
lio 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 l>e skausmų ir operaci
jų-

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 sunkius 

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

Serganti daktarai ir jų 
šeiniinos, 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 užtvirtibtas didžiausių 
profesorių pasaulyj, jis gydo 
teipgi slogą nosies, gerklės ir 
plaučių ligas. Moterų ligose 
jis gydo vėžliges ir sutinimus-z 
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
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, astlinia,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.
Vežliges ir votis gydomos 

be peilio.
Sugedimas kraujo ^iš

bėrimai.
Visos moterų privatiškos 

ligos gydomos be operacijų ir 
skausmo.

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

Didis specijalistas,
585 Boylston st., Boston, 

Arti Miesto Knygyno ir Dal
ios Mnzejaus, prie Copley sq.

Telephone No. 3806 Back 
Bay.

Kalbam lietuviškai.
Visiems sergantiems pata

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



KELEIVIS

Vietines Žinios.
Vasario 28 d. d-ras F. Ma

tulaitis lietuviškoj svetainėj 
laikė paskaitą apie gerklę ir 
išsidirbi mą balso. Žmonių bu
vo apie pusantro šimto. Po 
skaitymui buvo užsimezgusi 
nedidelė diskusija. Ant galo 
buvo rodomi gerklės ir ausų 
paveikslai.

* *
#

Kovo 1 d. vakarinėj So. 
Bostono mokykloj bavo ket
virtas d-roF. Matulaičio skai
tymas, tema šiuokart buvo 
istoriška. Paveikslų tą vaka
rą rengėjai nežinia dėl kokios 
priežasties nebuvo gavę, tai 
pasiliko aut ateinančio pane- 
dėlio.

* *«
Bostono lietuvių rubsiuvių 

dirbtuvių savininkai apskel- 
l>ė savo darbdaviams [,,wear- 
housems”] straiką. Dirbtuvės 
uždaryta, darbininkai liko be 
darbo.

* *
*

Iš subatos i nedėlią naktyj 
lietuviškoj skrybėlių sąkro- 
voj prigulinčioj p. S. Gajev- 
skiutei, po No.255 Broadway. 
iš nežinomos priežasties kilo 
gaisras, kuris padarė daug 
nuostolių.

*

t .. ~
Pajieškau pusbroliu Antano 
ir Mikolo Šatų, gal apie 20 

metų Amerikoj. Gyvena apie 
kietas anglis Mt. tarmei! ir 
Minersville. Pa. Teipgi pa 
jieškau švogeriu Kazio ir 
Vinco Kubertavičių: gvveno 
kur apie Bayone l ity, N. Y. 
visi Suvalkų gub., Padavonių 
valščiaus, Daukšių parapijos. 
Kas apie juos ziuo arba pa
tys teikitės atsikreipt šiuo ad 
ręsti. 1‘. K. Pačesa, 
Box 1.42, Liviugston, 111.

Pajieškau Viktoro Makara- 
vičiaus, paeina iš Vilniaus 
gub., Trakų ujezdo, Merkinės 
vai., kaimo Kabeliu: jis pats 
ar kas kitas apie ji žinantis 

atsišaukite aut adreso:
Petras Makarvičius,

933 Brooklyu St. 
St. Louis, Mo.

Vinco
gub.,

Kodiel kienti paslaptai?

Pajieškau dėdės 
Dvareckio, Vilniaus 
Trakų pav., Merkinės gurino. 
Povocių kaimo: kas ji žino ar 
pats prašau atsišaukti šiuo 
adresu:

Feliks Dvareckas,
10y Waterst. \\ oonsoket R.l.

Ar esi seuu, jaunu arba p u šauni- 
ženiu. Mas galeui ižgydidi jus.

Musu specjališkuiuu yra gydimas pri- 
vatišku. nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrinėjimas suvirs jo iniatu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijetnatn ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žemą apmokėjimą.

Jaunikaitiai, katri ku-nčia sava jaunu 
dienu klajdos. mas sugrąžinome galutinai 
sveikata.

Virauts po4Omiatuainižio. katri junčia 
vyriškumą suniekini:: a. mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujouž.nuodyjinia. Varicocele, inkštu 
(kidney) ir pūslės ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir kcl>enu ligas. Henior- 
rhoidas (pilės). Ulcers. pasi.lidinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skutos li
gas, greitai ižgidont.

ATMIVls mas r*^°*B'saTa vysient paejentoms ing youkalboiiružlai-
Al-Tll-ilk, kome didžiausioj slaptybėje.

Mas sutaisom vysus vaistus dėl musu Ii. ir siuntini jotis ingvvsa posvietie. 
Rašyk pas mus šendiena apsakidam. kas jums skaudžia tr reidalauk prisiun- 

tima musu naujausios knigas. katra siuntiem dykai k.’žnam katras padous sava 
adresa.

Tou knigoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp notunai mokslą <lel sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kniga ta apsaka vvysokies lygas ir 
kajpe gali jous gvditi noumusie. Rašyk pas :
DR JOSEPH LISTER CO ,

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

(Aprašik liga) 
............................. Prašau prisinnsti suvis dykai, jusu knigutie. katra moka kajp 
gvditisie noumosie.

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

Nauja daktariška knyga 
DAKTARAS KiŠENlUJE

S - ' - .r daugy g- tų nuo
visokių ligų. su gražiu ajKiaru parsidiio- 
<!.: po 1 dolerį. Šita knygą gali gauti do
vanai užsirašydamas sau arba savo drau
gui -'Keleivį" ant vienų metų. Jeigu 
daugiau nori žinoti api - knyga prašyk 
katalogo. Siusdamas pi;: gus dek tokį 
adri sa.

M. PAI.TANAVIČ1A
15 Milibuiy St., Aorcester, Mass.

Adresas. — P. O Statas...

SKAITYK O ZINOS! VISKĄ.
i mano kataiiogų rašyk šemiieno apturėsi gereusių armonikų, skripkųJagu neturi ... _ . _

kleruetu, iro u, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Cistų au
kso 1 ‘ ‘ ..........................
pa-ų miksimų i 
mo mūšy i.unių, 
terių.
tuviškoi kaio > 
skaitymais ir < 
o tuzinai u: 
senoir naujai.
ryta, p.ekč

• j r /1 f r
I K š lųion u z.o-d t, uz.čg irtų, lenciūgų, spilkit, koki k u, kotu

- p auk -u i- u, gerų britvti, visokio skiriaus drukavoji- 
:mų p aui, rev<>.vėrių, šaudyklių, guminiu li-

.- .z.ų p ųi.erų di 1 ra.šit:; > grotuotų stt pi:ikeu.»iais ap- 
i < u•> su d. ukuoiaia oplii.k k >a\ ertais tuzinas už 25c 

j * 'litas raštas
i n ii; 'in p'.iidap. 112*druč<-i a lala- 

žiedas no reumatizmo, sudrųtiniuio 
k tino, a'g i vi n ••'i, kraujo, sutaisiti'" rervu ir daugy I* kito 
kių ligų. '1 ūksiančiai žmonių dėkavo , už iž.gydyina. 11 K. 
p.ia"k'i: įlos a -t 2(1 mfiu p-ekč $.;.<si. p: -to $1.00. Prisitjs 
kilę , ,:kra : d'asa ir t:z 5<-. markę <> aptur&ii šio nirto ka 
t.d; d\a; si; f*U paveikslais ir 1(KM> naudingu daiktu,.

J' .o rikam. . - 'litam ir pedlioriaui parduodu visokius ta- 
voiik Jalai pigiai. Reikalaudami viską pas tikt a lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.
WILKEWICH, 112 (irand St, Brooklyu, N. Y.

■ tj čeė t. i.-t»nšku ir tualdakilygų kokiu tik randasi lie- 

i<t'
jjtl.tM, 1UK0 už JjG.tM Lietuviški biblija arba

rn • r.» 1 ‘.uvi.k.i u li;,»r 'iii pu: 
u p;-i.'i>ia:itnu #3,d0. E! k'r'kittis

i Ali

Adresuokite: K.

(i E R 1 A U S 1 A S

Mano dirbtuve yra
šiai, naujausios mados įrankiai, 
ku datba artistiškai.
fijas kuopuikiausiai.

Liaiuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 1’ariueuter S t.
Bostou, Mass.

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
sink pas mane 1 
t repais į viršų tik 
neikit t aptieka: 
mano durve bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesic 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti ikZ ____
S vakare. Telephone 19G?- -3 Rte..won«

! Rusiška-Lenkiška - Lietuviška

-A ZETIZEK-JL

BronszteinoI

349 Harrison avė 
Boston, Mass.

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
I Didžiausias nupiginamas So. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakutes. kei- 
pai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mados krikštui parodų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta
voms. kaip tai k u perus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOWITZ,
128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

TEISINGIAUSIA IR GĖRIAI S1A

Aptieka
Sutaisome Reeepl t:s su dulžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. šilH.tlSK IS.

Savininkas
Edvardas Daly

3 W- Broadvvay kampas i>or- 
chester avė. So- BoStOIl, MaSS. 
Galit reikalauti ir |x*r laiškus. o 
nięs per expresa ^yduoh-s prsiusim

įrengta puikiau 
A t lie- 

Padarau fotogra- 
malevoju natūra- 

liškom parvom, iš mažų (tadidniėju ir lt
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pašilti k u gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau 

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir * 
overkolus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 

o jeigu nori 
jį turėt gražią drapatta,

! mes galime ja tau 
tuoj padaryt.

Z. I
222 Broadtvav

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Vomans Medical 

( oilege Baltiuiore M. 11.
Bas.-kmingai atlieka savo darbą prie 

teipgi suteikia visokias ro
lė

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti 
dtioliu nuo visokiu 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai

palago.
uas d»-l ligonių, pagal nurodima 
gos parūpina gydoles.
ofisas randas:: 30 W. Broadnay
264 U st.. kampas Boveu st.

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

i

i

9

M. Galjvan& Co

Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) lit.aroins

BIBLIJA

svivmoaqv

W. DACKEVICZIUS
Pirmutinis Lietuviszhas Bankinis namas

23 SHLEM STREET BOSTOil. RHSS
Telephone 762 Se. Boston

DR. F. MATULAITIS

c

P I N 1 G l S

PATIKUS NELAIMEI
•N

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

V. DACKEVICZIA, 23 SALĖM ST. BOSTON. MASS

■

geriausiu gy 
ligų, teipgi ir

LAIVAKORTES (šipkortes)

Parduodu ant geriausių ir 

greičiausių laivų už pigiau 
sias prekes.

DOVIKRNASCZIVJS
Išdirbu kiekviename reikale.

Telephone. lhick Bkv 2350.

Dr. Lewandowski

ne 
vietų*

t. y. visas šventas raštas SENI > ir NAUJO įstatymo. 

Didelė, 1127 puslapių knyga. Atdaryta keleriopai s apda
rais. todėl prekės jų nevinokios, yra pigesnės ir brangesnės. 

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

LIETUVIU UŽEIGA

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

HOTEL CLLYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

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

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

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

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA 
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadvvay ir 259 D. St.', 

South Boston, Mass.

Apgarsinimai

DraugysčiuReikalai

Vienintelis ienkiškai-lietuviškas dak
tarus Bostone ir Massachūselis Valstijoj.

PRIĖMIMO VALANlHlS:
Nuo II vai iki 1 vai. diena.

•• Ovai. S vai. vakare.

419 Boylston st . ruimas 432 

B 0 S T O N, - - MASS.

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

Z. Budreckis.
Bl BRECKiS.

So Boston

J. E. NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už. nebrangią prekę. 

386 Broadvvay, So. BOSTON 
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

•-
’zs-.

j

t;

TU TURI Skaityti
kny^ “Kaip Padaryti Monus“, nori grei
tai ir lengvai uždirbti daug pinigų. Knygoje
aprašyti geriausi monai, kuriuos gali kiek
vienas tuojaus padaryti. Nusipirk knyg$ už
50c. Pinigus siųsk M. Orderiu ar markams.

J. ILGAUDAS, 3312 Sa. Hilsted st., CHICAGO.

495 Broadvvay, So. Boston’ea
Valandos:

Nuo S-10 i- ryto ir nuo 7-9 vakare
Nedėtiems iki 3 vai. imi pietų

• M/1

ir

------------------------------------------------------------------ -

*
#

Ateinančioj nedėlioj L. S.S. 
60 k. bus susirinkimas, ku
riame bus svarstomas suren
gimas visuotino susivažiavi
mo, kuris Įvyks Gegužės mė
nesyj. Susirinkimas bus „Ke
leivio’’ red.

*
*

Ona J. Aviečiutė, žinoma 
tarpe vietinių lietuvių kaipo 
smuikininkė ir vakarinės 
miesto mokyklos mokytoja. 2 
kovo iš ryto persiskyrė su 
šiuomi pasauliu White Ha- 
ven. Pa. ligonbutyj, kur prieš 
porą sąvaičių buvo uuvažia- 
si gydvties.

Nors kiekvienas gimęs turi 
mirti, bet kad pačiam jauuys- 
tės žydėjime beširdė giltinė 
perkerta gyvenimo stygą, ne
galima neapsiverkti...

Cambridge, Mass.
Pabaigoje praėjusių 1908 

kilo klausimas tarpte vietinių 
gyventojų pasistatyti Cam- 
bridge lietu vi škai-katalikiš- 
ką bažnyčią. Tam tikslui bu
vo sušaukta keletą kartų mi
tingai ir plačiai apkalbėtas 
tas reikalas. Dabar tas reika
las pusėtinai yra išgvildentas 
ir krypsta Į gerąją pusę. Ko
mitetas buvo pasikalbėti su 
Boston’o arei vyskupu ir arei 
vyskupo vietininkas išklau
sęs komiteto-nurodymus. tam 
užmanymui buvo prielankus 
ir pataria pradėtą darbą va 
ryti toliau.

Z. Kazlauekas.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo švogeriu: 

Benado Mikulio ir Martyno 
Savicko. Abudu paeina iš 
Žaslių parap., Trakų pav., 
Vilniaus gub.: pirmiau gyve- 
Clielsea, Mass.. liet dabar ne
žinau kur gyvena. Todėl jie 
patys arba kas apie juos žino 
malonėkite pranešti šito ad
resu:

Stanislovas Dzedulionis
90 4-th st., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio 
Kazimiero Petravičiaus Su
valkų gub.. Vilkaviškio pav., 
Pažeriu vai., ir Marės Bauca- 
vičiutės Suvalkų gub., kai
mo Burbiškiu,I^azdijų parap., 
Girdėjau, kad pirma gyveno 
abudu Amsterdam, N. Y. Kas 
apie juos žino meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

Pijušas Cižauckas
201 Rubber avė.
Naugatuck, Uodu.

Pajieškau savo dvieili pus 
broliu Frauciškaus ir Petro Mūvės. 
Šimkų. Abudu paeina 
Kauno gub., Raseinių pav.. 
Girkalnių parapijos. Silišnin- 
kų sodž. Pirma gyveno Phila 
delphia. Pa. o dabar nežinau 
Prašau atsišaukti šiuoadresu:

J. Skrieki
Box 22. Beckenieyer, 111.

Pajieškau savo broliu An
tano ir Vilemo Cekauckų. 
juodu paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pa v., Jurbarko vai.. 
Smukučių sodžiaus. Juodu 
gyveno Indiano steite. Todėl 
jie pats arba kas apie juos zi- 
uo malonės pranešti man šiuo 
adresu:

Mikas Cekauski
1628 E. Reynold st.. 

Springfield, 111.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses. 
kotus, jakutes ir t. t.: prietaru 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir piginus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

O N A B A R( )N AIČIUT E 

105 Broadway, So. Boston.

S. B. KLEIN
22s Bi-oathvay So BOSTON. Mass. 

kampas C st.
Užlaikom cigarus, tabaką, pipkes 
ir cigaretus. Parduodame daunme- 
aienoj ir smulkmenoj. Užlaikom 
viskius rašomus dalykus ir saldu
mynus. C garus parduodam dežute- 
m ' (baksukais. Pisiai parduodam 
ni-siškus papin.sus ir gilzas. Pigiau
si ir geriausia vieta Bostone. Tu
rim gražiausių postkartčių. Kalba 
mę lietuviškai ir lenkiškai.

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrybė

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

Su guodone

Miss. S. GAIE\VSKY
255 Broadway So Boston Mass

dirba lietuviškas klarka

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

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

Tei.ki-uone. 21027 So. Boston. Mas

TEATRAS:
Bostono Latvių Darbinin

kų Draugija rengia pterstaty- 

mą Maksimo Gorkio
„PRIEŠĄ r.

Minėtas perstatymas bus 
13 kovo (Mareli) 190'3 m.

Turu Hallej. 29 Middlesexst.
Boston, Mass’

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

PAJIESZKAU DUONKEPIO
Reikalingas duonkepis, 

katras supranta savo darbą. 
Atsišaukit laišku tuojaus.

N. Karlonas
101 Oak st., Lavvrenee, Mass.

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

Noriutiejie išsirašvt tą knygą, prisiųskite pinigus per 
“MONflY ORDER” ant musų adreso:

“K E L ZE T "V T S”
•J8 Broadvvay, So. BOSTON, Mass

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi Žmonės užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dy kai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą. Pučkus. Ilidervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugybe padėkų

J. M. BR1NDZA CO., 
Broadvvay X 5. S si.. Broolykn.N. Y.

Dr. S. ANDRZEJEVVSKI
Vienatinis lenkiškas Dentista

Uzlaiho geriausio
Eliaus Vyno. Likieriu ir 

Cigarų.
Pardavimas šeimynom

SPECIALIŠKt MAS.
366 Second So. Boston,.Mass
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GERIAUSIA
Lenkiszkai - Eietuviszka - Rusiszka 
APTIEKA

Didzitusias sandėlis visokių vietiniu ir 
užrubežinių aptiekoriškų tavorų. \ iso- 
kias liekarstas galima čia gauti pigiau
siai negu visur kitur. Reikale čia visa
dos atrast ir daktarą.

HAN0VER DRUG €0.
257 Hanover st., BOSTON.

ANT IŠRANDA VOJIMO
3 didelios stancijos Į rui

mai] už $2.25 ant nedėlios. 
Atsišaukit pas:

Mrs. NOLAN
386 Broadvvay. So. Boston.

P. KAUNIETIS ir H. STANKUS Co
RUBSIUVIAI

Siuvam visokias vyru ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam plėtinas ir išprosi- 
name. Darbą atliekame visa
dos ant pažadėto laiko kuo- 
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

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

Ė

495 Broadvvay, So. Boston’e.
Valandos:

Nuo S-10 i- ryte ir mm 7-9 vakare.-:
Nedelioms iki 3 vai. p» pietu.

.... ............................... •—............į Į
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Išmainau visų viešpatysčių 

pagal tos dienos kursą. Teip

gi išsiunčiu ir gvarantuoju 

kad nepražus ir greitai gaus.

SKOLINTOJAI
Jeigu tarite paskolinę Lie

tuvoje kam pinigų ir nenor 
su jums pasiteisti, tad. jeigu 

norite nuo jų pajieškot, atsi

kreipkite prie mus.

v

r-

(užsitikejiinus)

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.

Prie kokio nors darbo jei

gu sužeidžia darbininką ne 

per jo paties kaltę, liet per kompanijos apsileidimą 

tad kreipkitės prie mus, o męs duosime teisingą pa

tarimą (rodą).

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

didesni už kitas bankas.


