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Metas VI

klavę revolveriais ir du syk 
bandė išardyti dinamitu gele
žinę šėpą, bet nieko negalėjo 
padaryti. Po nenusisekusių 
bandymų plėšikai užsiganėdi
no tuomi, kad paėmė visas 
pasportų blankas ir prasišali
no.
Rusija priešinga Ameri

kai.
Praėjusiame numeryje bu

vom rašę. jogSuvienytos Val
stijos pataria rusų valdžiai 
parduoti Maudžiurijos gele
žinkelį chiniams, o pastarie- 
jie paves jį tarptauiiškiems 
vaizbos reikalams. Nors Rusi 
ja tuojaus nedavė jokių pa
aiškinimų ant to, tačiaus ti
kėtasi, kad ji pilnai sutiks 
ant to.

Sausio 16 d., rusų pasiunti
nys VVashingtone gavo iš Pe
terburgo pranešimą, kad šio
mis dienomis bus duotas Su- 
vien. Vals. valdžiai pilnas at
sakymas kaslink sucentrali- 
zavimo Maudžiurijos geležin
kelio. Tame pranešime sako, 
kad Rusija nieko nenori gir
dėti apie kokias nors permai
nas Tolimuose Rytuose ir Su
vienytų Valstijų užmanymą 
atmes.

Aut kiek patirta, tai Japo
nija irgi priešinga tam užma
nymui, nes perėjus geležinke
liui į tarptautiškas rankas, 
Mandžiurija pasidarytų atvi
ra turgaviete Amerikos ir 
Europos ta vorams, o apart to 
da, butų prašalinta rusų ir 
japonų kariumenė. policija ir 
kitos įstaigos, kurios dabar 
užima tenai vietą ačiū Man- 
džiurijos geležinkeliui, kuris 
pagal Portsmoutli’o sutarties, 
tarnauja Rusijos ir Japonijos 
reikalams.
Susekta pabėgimo pienas.

Taškento kalėjime susekta 
pabėgimo pienas. Penkios de
šimts kalinių rengėsi pabėg
ti. Sienoj buvo išlaužta skylė, 
o iš lovų padarytos kopėčios, 
kuriomis kaliniai butų nusi
leidę žemyn. Apart to da. at
rasta daug ginklų.

Žvėriškas aficieris.
Luckas, Volyniaus gub. — 

Ąnt pleciaus buvo kareivių 
lenktynės. Staiga girtas afi
cieris pradėjo mušti vieną ka
reivį, už tai, kad tas užpaka
liu į jį atsistojo; paskui vėl jį 
pasišaukė ir ėmė kardu kapot 
už nerangų apsisukimą.

Didelis pavojus.
Peterburgas, sausio 17 d.— 

Anais metais valdžia išsiuntė 
į Tolimus Rytus M. Glesmer’į, 
kad tas ištirtų kokios reikia 
laikytis politikos, kad pa kel
ti tenai rusų pramoniją. Gles- 
mer aplankęs Japoniją ir iš 
tyręs visas aplinkybes Man- 
d žiu rijoj. šiomis dienomis pri
siuntė durnai savo raportą, 
kuris parodo labai nemalonų 
Rusijai padėjimą. Iš tos tai 
priežasties Stolypinas prašo 
Glesmerio, kad tas pakol kas 
nors neskelbtų to rajiorto 
laikraščiuose, o tuom tarpu 
užsienio ministeris Izvolskis 
užklaus Japonijos rando, ar 
ištikrųjų dalykų stovis toks 
yra, kaip paduota raporte.

Izvolskis jau išsiuntė Japo-

VISOKIOSŽINIŪS
IŠ RUSUOS.—

Peterburge.
Gruodžio 8 d. užmušė žan- į 

darų pulkininką Karpovą 
Laikraščiai praneša, kad tasai 
augštasai ponas su irgi augš 
tesniuoju šnipu atsilankė 
[abudu persirėdę] pas kokį i 
tai šnipą-provokatorių, tu' - 
tarpu nešiojantį Voskresens-; 
kiopavardę: buvopažad ta iš
duoti kokią tai slaptą organi
zaciją ir apie tai jų tenai tar
tasi. Bet po kiek valandų Vo- 
skresenskiui išėjus ant trepu 
bute sprogo bomba ar kitokia 
pragaro įtaisa, ir pulkininkas 
buvo užmuštas, o jo agentas 
sužeistas. Voskresenskis su 
imtas. Kadangi pasklido pa
skalos, kad patįs tie ponai ko
kiems tai provokacijos reika 
lama taisėsi bombas, tai kade
tai V. Durnoje paklausė vy
riausybės: kas ir kaip užmu
šė Karpovą, kam policistų 
bute buvo reikalinga bomba? 
Vyriausybė paaiškino, kad 
šnipas provokatorius Voskre
senskis įsiviliojęs į savo butą 
pulkininką Karpovą, per- 
sprogdino elektros vielomis 
bombą ir užmušė jį.

Bezdaniečių byla.
Rudenį 1908 m. ant Bezda- 

nų stoties (antroji nuo Vil
niaus Peterburgo link) iš trau
kinio buvo išplėšta 477.408 
[netoli pusė milijono] rublių 
Iš to poilicija buvo bereika
lingai suėmusi daugybę žmo
nių. Pagalios Vilniaus karo 
teisman paduta tik keli. Teis 
mas rudenį šių metų 3 nutei
sė pakarti, kitus— katorgom 
Be to, iš paskirtųjų mirtin 
teismas pripažino pačtų žiny
bai 220 tūkstančių rb. ir val
stybės bankui 166,394 r. 58 
kap. Dabar Peterburgo vy
riausiojo teismo ta byla ka 
suota ir paliepta Vilniaus 
teismui iš naujo peržiūrėti. 
Vienas iš nuteistųjų mirtin, 
Svirskis, daktarų pripažintas 
esąs sumišusio proto žmogus. 
— Alisai nepaprastai drąsus 
išplėšimas pasirodė padarytas 
Lenkų Socijalistų Partijos 
kovotojų skyriaus narių. Iš
plėštų pinigų nesurasta. Po 
pierinių pinigų numeriai bu
vo žinomi, bet „bumaškų” su 
tokiais numeriais irgi nesu- 
gauna. Spėja, kad partijos 
chemikai peidirbo tų j>opier- 
pinigių numerius.
ŠacliaN gavo nuo caro tilu- 

lą.
Odesa. — Mikė, karštai są- 

jausdamas šacho nupuolimui, 
dovanojo jam nors ,Ekscelen
cijos’’ titulą. Dabar Rusijoj 
visi turės minėdami šachą sa
kyti ir rašyti: ,,Jo ekscelenci
ja Persijos šachas.”

Kasžin, ar tas Mikė negalė
tų kokį titulpalaikį suteikti 
ir Zelayai, buvusiam Nicara- 
guos prezidentui?

Už puoli mis
Lodžius, Lenkija. — Į Ni- 

kelnicų gminą atėjo Įienki 
nepažįstami žmonės apsigin

nijou užklausymą. Tuom tar
pu vienas iš didžiausių Rusi
jos pramonininkų gavo nuo 
Glesmerio tikrą pranešimą, 
kuriame aiškiai nurodoma, 
kad Japonija tolydžio veda 
užgaunančių Rusiją politiką.

Ekonomiškai,sako Glesmer, 
Japonija stovi gerai; paskolos 
šiemet neims, nes jos nereikia 
visai. Piutė Japonijoj esti 
trissyk ant lųetų, o užderėji- 
mai buvo teip geri, kad javų 
užaugo užtektinai pragyveni
mui 80 milijonams žmonių, 
kuomet Japonijoj yra tik 55 
milijonai galvų. Karės minis
terija ginkluojasi be pertrau
kos. Japonijos politikieriai 
nori sutarties su Vokietija, 
nes tuomet tų dviejų viešpa
tysčių laivynas galėtų ant 
syk užatakuoti Rusiją iš abie
jų pusių.

Sutartis Japonijos su Vo
kietija butų labai pavojinga 
Rusijai. Ji perkeltų Rusijos 
rubežius netik Tolimuose Ry
tuose, bet ir Europoj. Prie ši
tokių tai aplinkybių Rusijai 
prisieina būtinai tiesti da vie
nas reles ant Sibyro geležin
kelių. Vienos relės kaštuos 
180 milijonų rublių, o visas 
darbas kaštuos 300 milijonų 
rb. Apart to da, Rusija turi 
s+atyti Pacifiko pakraščiuose 
naujus uostus, dokus, tvirty- 
nes ir užlaikyti mažiausiai 
300,000 kareivių.

Pagal Glesmero nuomonės, 
Japonija ir šiandien užpultų 
ant Rusijos, bet jai dabar 
kenkia boikotas tavorų ir lai
vų pervežamų per Chinus. 
Japonija rengiasi užpulti aut 
Maskolijos 1911 metuose. To
dėl Rusija būtinai turi pada
ryti su Cbinais pirklybossu 
tartį.

Japoniečiai visai nenori 
laukti kol atgims chiniai, to
dėl skubinai ketina iš Tolimų 
Rytų išvyti rusus, o paskui 
imsis už chiniečiu.

Šitas raportas kasžin kokiu 
budu pateko redakcijon vo 
Kiečių dienraščio ,,Peterbur- 
ger Zeitung” ir liko viešai 
apskelbtas.

Sachaliną žada parduoti.
Eina gandas, kad vyriausy

bė sumaniusi parduoti ir 
šiaurinę Sachalino dalį, nes 
Sachalinas neduodąs valsty 
bei pelno ir esąs nesutikimų 
priežasčia. Žada pirkti Sacha
liną Suvienytos Valstijos ar
ba Jajionija.

Prisaikos rusų kalba
Kauno katalikų vyskupas 

apturėjęs iš vyriausybės pra
nešimą, kad prisaika teismuo
se butų rusų kalba atlikta. 
Tie kunigai, kurie nepildysią 
to vyriausybės įsakymo, bu
sią sulyg įstatymų baudžiami. 
Toksai pranešimas esąs vy- 
riusybės išsiuntinėtas ir vi
siems kitiems Rusijos katali
kų vyskupams.

Apšvietimo draugijos už
darymas.

Vėl ateina žinia, kad vy 
riausybė dar, vieną lenkų ap
švietimo draugiją uždarė, tai 
Niesvižo [Minsko gub.] „Os- 
wiata” (Šviesa). Neužilgo tur
būt bus su didžiuma tokių 
draugijų jau apsidirbta. Ne
žinia tiktai, keno dabar eilia 
išpuola.

ŽINIOSJSVISUR.
Socijalistai už moterų 

tiesas.
Berlynas, sausio 18.— Pra

ėjusioj nedėlioj visoj Vokie
tijoj socijalistai rengė demon
stracijas, susirinkimus ir rei
kalavo įvedimo visuotino, tie
sioginio ir slapto balsavimo 
kaip vyrams, teip ir moterims. 
Vienam tik Berlyne atsibuvo 
62 susirinkimai. Tikslas to 
sujudimo buvo — padėti mo
terims kovoti už jų tiesas; ki
tais žodžiais sakant, parodyti 
valdžiai, kad netik moterys 
reikalauja lygių sau tiesų su 
vyrais, bet ir vyrai to geidžia. 
Reikalauja ex-sultono mi- 

milijonų.
Berlynas. — Iš tikrų šalti

nių praneša, kad Turkija pra
dėjo reikalauti iš vokiečių 
bankos išmokėjimo tų milijo
nų, kuriuos tenai sudėjo bu- 
vusis sultonas Abdul Hamid.
Milžiniška demonstracija.

Barcelona, Išpanija.— Šim
tas tūkstančių žmonių daly
vavo demonstracijoj, kuri 
praėjusioj nedėlioj vaikščio
jo gatvėmis išreikšdami są- 
jausmą kaliniams, kurie už 
praėjusio liepos mėnesio revo
liuciją dabar sėdi kalėjime.

Grapas dirbo pinigus.
Madridas, Išpanija. — Ne

toli Guadi atrasta vienam 
viensėdyje pinigų fabriką. 
Jos savininkus, grapą Bene- 
vertą ir markizą Lombay, 
areštuota. Apart to esą įvelta 
daug ir kitų didžiūnų.
Prancūzai pranašauja ka
re Amerikai su Japonija.
Paryžius. — Laikraštija 

pranašauja, kad tarp Suvie- 
tų Valstijų ir Japonijos iškils 
karė. Ta nuomonė paremta 
ant to, kad Suvienytų Valstijų 
karės ministeris užsimanė su- 
neutralizuoti Mandžiurijos ge
ležinkelį. Pagal franeuzų 
nuomonės, Suvienytos Valsti
jos nori tuomi atstumti nuo 
Mandžurijos Japoniją. Pasta
roji tame dalyke nusileisti 
nekuomet nenorės ir todėl tu 
ri ruoštis prie karės.

Jpaonija Amerikos ne bijo
Tokio.— Laikraštis ,,Hoči” 

kalbėdamas apie Amerikos 
įsikišimą į Mandžurijos reika
lus, tarp kito ko sako: ,. Męs 
gerai žinom apie stoką kariu- 
menėj disciplinos ant Kubos 
ir Filipinų ir žinom apie bal
tus laivus su raudonai surū
dijusiomis kanuolėmis. Todėl 
negalima mislyti, kad tokia 
kariumenė (snprask Suvieny
tų Valstijų) ir laivynas ga
lėtų nuveikti Japoniją.’’

Iš to matyt, kad pas japo- 
niečins tikrai yra mislis apie 
karę.

Paleido parlamentų.
Londonas. — Prie kara

liaus Edvardo jau antras iš 
eilės parlamentas užbaigė sa
vo istoriją. Sausio 10d., 3 vai. 
įio pietų, karalius, pasirem
damas ant Anglijos konstitu
cijos, paleido buvusį parla
mentą. Nauja žmonių atstovy
bė turės užimti jo vietą vasa- 

I rio 15 d.

IR AMERIKOS.
Dinamitų save sudraskė.
New London, Conn. — Gy

ventojai Evergreen gatvės iš
bėgo pereitoj nedėlioj iš na
mų manydami, kad žemė pra 
dėjo drebėti, kada tūlas Wil 
liam Bennett uždegė prisidėjęs 
sau prie krutinės šmotą dina
mito. Ekspliozija buvo teip- 
smarki, kad visoj apielinkej 
sudrebėjo namai, o pats Ben
nett liko sudraskytas į šmote
lius.

Spėjama, kad priežastis 
saužudystės buvo šeimyniški 
nesutikimai, nes kelios dienos 
prieš tai, Bennett šovė į savo 
pačią tris kartus iš revolverio, 
bet du šūviai nuėjo pro šalį, 
o trečio kulka atsimušė į gor 
seto plieną.
Ludlow streiko atbalsiai.

Ludlow, Mass. — Negrei
tai bus užmirštas Ludlow 
streikas. Kuomet darbininkų 
atminty] gyvens nežmoniškas 
kapitalistų pasielgimas ištrė
mimas jų su kūdikiai iš na
mų ant gatvių, Ludlow mies
tas ir tie patys kapitalistai 
teipgi atjaus tą streiką per 
nekurį laiką.

Laike ištrėmimo darbinin
kų iš namų, valdžia bijojo, 
kad nekiltų maištas ir reikė
jo užlaikyti miliciją, reikėjo 
sustiprinti apsaugą prie dirb
tuvių, kur dirbo streiklaužiai, 

įo tas viskas Ludlow miestu 
kui kaštavo $8,500.oo. Kad iš
rinkti tuos pinigus, bus padi
dinti mokesčiai.

Nuskendo laivas.
New Haven, Conn. — Sau

sio 17 d. čia nuskendo uoste 
Į laivas ,,Bradford’’, kuris atėjo 
i iš Port.h Amboy su 400 tonų 
anglies.
Garsus bankierius sėdės 

kalėjime.
Wasliington, D. C.—Aukš

čiausia teismas atmetė J. Wal- 
sh’o kasaciją ir jis turės sė
dėti 5 metus kalėjime.

John Walsh yra 72 metų 
amžiaus žmogus ir plačiai pa
garsėjęs pastaruoju laiku su 
savo byla. Jis kaltinamas už 
apgavimą geležinkelių kom
panijos ir suardymą Chica- 
gos bankos.

Priviso plėšikų.
I’rovidence, R. I. — Kada 

į S. Burton atsitolino vieną 
bloką nuo namų, nepažįsta- 
mas žmogus atstatė prieš jį 

i revolverį ir prisakė: ,,Rankas 
augštyn, arba aš tau sutru
pinsiu galvą!’’ Burton pakė
lė rankas, o nepažįstamas iš
ėmė iš jo kišeniaus 100 dole 
rių, auksinį laikrodėlį ir pa- 
bėgo.Tai penkioliktas užpuo
limas Providence šį mėnesį.

Angliakasiai reikalaus 
daugiau algos.

IndianaĮiolis. — Angliaka
sių susivažiavime, kuris čia 
atsidarė 19 sausio, ketinama

Pasikėsinimas ant kara
liaus gyvasties.

Lizbon a, Portugalija.— Ka
reiviai, kurie saugojo kara
liaus namus, patemyjo naktį, 
kad apie tą palociaus dalį, 
kur randasi miegamieji kara
liaus kambariai, suka nu- 
žvelgtini žmonės. Kareiviai 
palaikė juos už norinčius nu
žudyti karalių ir pradėjo šau
dyt. Žmonės pabėgo. Kara
liaus rūmuose pasidarė dide
lis sumišimas. Ant rytojaus 
policija suėmė 50 nužvelgtų 
ypatų.

Vargas tiems karaliams! ir 
užmigti rainiai negali. Tai ga
dynė! ...
Įgriuvo visas ligonbutis.

Viena, Austrija. — Mieste
lyje Reibl, Korintijoj, buvo 
toks ateisikimas: ant tos vie
tos, kur kitkart buvo anglių 
kasyklos, stovėjo ligonbutis. 
Žemė apačioj buvo išimta ir 
pastatyti mediniai ramsčiai, 
kurie laikui bėgant supuvo 
ir šiomis dienomis įgriuvo vi
sas ligonbutis. Septyni ligo
niai ir gydytojas su savo šei
myna liko užmušti.
Metines sukaktuves žemes 

drebėjimo Italijoj.
Sukakus metams nuo neuž

mirštino žemės drebėjimo, vi
soj Italijoj buvo susirinkimai 
ir manifestacijos paminėji
mui to baisaus atsitikimo, ku
ris visą Italiją apdengė gėdų 
liais. Kegijoj ir Calabrijoj tą 
dieną buvo uždarytos visos 
krautuvės ir visur plevėsavo 
juodos vėliavos. Didelė ifiinia 
nuėjo į daržą, kur palaidotos 
žemės drebėjimo aukos is su
dėjo daugelį vainikų.
Areštuoti laivo darbinin

kai.
Hamburg, Vokietija. — 

Trisdeši mtis-a štuou i darbi n i n- 
kai tapo areštuoti iš ,,Kai- 
serin Auguste Victoria’’ in- 
gulos, at jus laivui į Cu xha- 
ven. Ant laivo važiavo trįs 
slaptos policijos nariai, du 
kaipo pasažieriai, o trečias už 
darbininką, ir susekė, kad 
įgula vogė paskrtą pasažie- 
rianis proviziją ir pardavinė
jo jiems už pinigus.

$500,000 pakelinini 
mokslo.

Konstantinopolis, Turkija. 
— Vienas turkų milijonierius 
paskyrė 500,000 dolerių įstei
gimui akademijos panašios į 
pagarėsjusią franeuzų akade
miją. Įstojimas ton įstaigon 
bus daleistinas tik atsižymė
jusiems vyrams arabų persų 
ir turkų tautų.

Žemės drebėjimas.
Shangcliai, Chinija.— Per

eito] subatoj čia buvo jaučia 
mas lengvas žemės drebėji
mas. Tas davėsi girdėti ir 
apie Janktse-Kiang. Nuosto
liai nedideli.

$4,000,000 pasogos.
Brusele, Belgija. — Miru

sio karaliaus Leopoldo dūk- 
terims paskirta pasogos Š4, 
000,000. Dukterų yra tris: 
Louise, Stephanie ir Klemrn- 
tina.

Vardeliai gožųs, galima im
ti.

dėtinių kliubas nutarė pa. 
bandyti vieną dieną nevalgy
ti mėsos, idant persitikrinti 
kokią tas padarys įtekmę ant 
sveikatos. Praslinko bandy
mų diena ir vakare jie jautė
si po darbo visai paprastai. 
Tuomet nutarta, kad kiekvie
nas užveizda ar perdėtinis 
prikalbintų savo darbininkus 
nevalgyti mėsos per 30 dienų, 
prižadėdami nuo savęs aprū
pinti per tą laiką darbinin
kus valgiais pagamintais iš 
daržovių ir vaisių.
Jeigu tas pienas jiems nusi
seks, tai ateinančiam mėne
syj 1 30,000 clevelad iečių ne
valgys mėsos.

Aukščiau minėtas kliubas 
atrado, kad mėsa maitintis 
labai brangiai apsieina, todėl 
daroma bandymus, ar ne bus 
galima be mėsos apsieiti, ar
ba gal atpigs mėsa.

Sataikos nepriima.
Philadelphia, Pa- — Mer

ginos siuvėjos vis da streikuo
ja. Savininkai išleido apgar
sinimą. kad darbininkės su 
grįžtų prie darbo, o susitaiky
mui išrinktų komitetą, bet 
darbininkės atmete tą pasiu- 
lyjimą. Susirinkimai esti be
veik kasdieną. Darbininkės 
laikosi gerai ir yra viltis strei
ką laimėti.

Siuvėjų streikas
New York. — Praėjusioj 

nedėlioj siuvėjų susirinkime 
Soloman Shinder savo kalbo
je pasakė; ,,Rytoj [reiškia 
panedėlyj, sausio 17 d.] dau
gelyje vietų bus užsakyta 
streikai, kuriuose dalyvaus 
nemažiaus kaip 25,000 mergi
nų siuvėjų. Streikas apims 
šiuos miestus: Philadelphiją, 
Stamford’ą, Hartfod’ą, Nevv 
London’ą, Newark’ą, Carme- 
l’į Rosenheim'ą, N. J., Wor- 
cester’į, Boston’ą ir Clevelan- 
d'ą. Reikalavimai visur tie 
patys, kaip ir New York’e: 
pagerinimas darbo sąlygų ir 
pripažinimas unijos.”

Philadelphijoj pereitoj su
batoj siuvėjų susirinkiman at
silankė ir Tafto duktė Elena, 
kuri atydžiai klausėsi prakal
bų ir moterų kova už būvį pa
darė ant jos didelį įspūdį.

Už metimą sniegu tapo 
peršautas.

\Vilmington, Dėl. — Tūlas 
William Kidd, 21 metų am
žiaus. taĮ>o ant vietos nušau
tas už užtarimą savo draugo, 
kuris metė vieną italą. Care- 
mine Russo, sniegu. Kada ke
letas vaikėzų pradėjo mėtyt 
Russo sniegu. Russo sugavęs 
vieną pradėjo mokyti, kad 
daugiau į žmones sniegu ne- 
įnėtytų. VVilliam Kidd pribė
gęs pradėjo savo draugą gin
ti. Russo išsitraukęs revolve
rį vienu šūviu padėjo jį ant 
vietos.
Nelaimė ant geležinkelio.

Cedar Rapids, Ia. — Neda
lioj, 16d. sausio, ties Keys- 
tone, Ia. ant geležinkelio atsi
tiko nelaimė, kurioj tapo už
mušta viena moteriškė ir su
žeista 10 žmonių.

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų „Keleivio’’ 

skaitytojų, kurių prienume- 
rata |>dsibaige atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš
ti sulaikyti.

', Keleivio’’ Administracija.

pareikalauti ant 10 nuošim
čių daugiau algos.

Nevalgys mėsos.
Clevelaud. Ohio. — Dides

nių fabrikų užveizdų ir per-



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

i
knyges, butų pastatytas pri
žiūrėtojas, kuris išvalytų ir t. 
t. Vieton samdyti laiškams 
baksą pačtoje, laiškai galėtų 
eiti į tautišką namą.

Taigi dabar reikia, kad 
mus draugystės padarytų pra-

prie savęs pavienius kūnelius 
arba, kaip pirma sakiau, mo- 
lekulas su triguba pajiega. 
Tenai pasidarė jau pritrauki- 

1 mo centras.
• — Gerai, vaike, aš jau pra-
į dedu suprasti ką tu kalbi.

— Kuo tolyn, tuo tas cen- jdžią, nes joms labiaus svetai į 
tras darėsi didesniu ir didės- nes reikia; apsvarstytų susi
nę darėsi jo pajiega ir traukė rinkimuose šį reikalą visapu- 
prie savęs vis daugiau ir dau- siškai ir paskirtų nors po ke 1 
giau medegos. Tokių centrų lėtą šimtų dolerių, o toliau 
atsirado labai daug. Iš to pa padaryti Šerus ir pardavinėti 

! sidarė žvaigždės ir saulės. Nuo nuo $5.00 iki $100.oo, teipgi 
spaudimosi ir trynimosi atsi- parengt prakalbas ir užkviest 
rado kaitra nrndėiri H^crti : turtingesnius liet, tautiečius 

ir išaiškinus dalyką prašyt, 
kad netik kiek paaukautų, 
bet kad ir paskolintų. Dėl 
pradžios. Aš $l,oo pa aukausiu j 

j ir prisižadu nemažiau, kaip 
vieną šėrą nupirkti.

J. P. Raulinaitis.

P. S. Draugysčių centrališ- 
koj kasoj jau yra tam tikslui 
i 850.00.

rado kaitra, pradėjo degti.
— Tai tokiu budu pirma 

buvo tamsu?
— Teip, tėve.
— Tai kaipgi tuomet žmo- 

nes gyveno?
— Tokių žioplių, kaip tu, 

tave, tuomet visai da nebuvo.
— Tai kas-gi gali žinoti, 

kad tuomet buvo miglotinės?
— Dangaus ruimuose ir 

i šiandien randam daug tokių 
miglotinių ir randam jose cen- 

bet trus, apie kuriuos medega su- 
’ - — - — xNu-

š kur atsirado ;fotografu°tos tokios migloti-

I
— Maike, anuomet tu man Į 

pasakojai, kad žemė yra sau
lės dalis, bet pasakyk man iš 
kur toji saulė atsirado?

— Tu, tėve, perdaug jau 
nori žinot, dantis pradės skau-' 
dėti.

— Kad aš dantų seniai jau 
neturiu, vaike.

— Vis tiek, tėve, teip daug 
žinot tau bus nesveika.

— Sakysi ar ne?
— Pasakyt aš galiu, 

tas nieko naudingo tau neat- jsirinkusdaug tirštesne, 
neš. Kaip ir iš 
saulė, tai klausimas tau per nes išrodo labai aiškiai: apie 
angštas, ir nors aš tau kuo- centrus matosi tiršti, šviesus 
ltugviausiu budu ji aiškin- pletmai, kurie tolyn laipsnis- 

tai vistiek nebus aišku. kai eina tamsyn ir susilieja su
- - -- • tuštuma. Taigi, netik senovėj

, kad tu nepabėgtum tarėsi naujos sauiės ir žvig
dės, bet jos ir šiandien da 
tveriasi.

— Na. tai eime, vaike, a 
tai tau prisieis bėgti. 7. tau uzfundysiu už tai.

— Na, tai klausyk, seni: j
Tas, iš ko sudėta saulė, žemė 
ir žvaigždės, vadinasi medega. 
Toji medega yra amžina. Ji 
>us‘.d da iš mažyčių dalelių, 
kurios mokslo kalboje vadina- ( 
si molekulomis. Kiekvienas 
daiktas susideda iš daugybės j 
tokių molekulų. Tos moleku- 
los yra amžinos: jos niekados 
negali praž .i ir niekad jų. 
daugiau negali pribūti pasau
lyje. Na. ar nenuobodu?

— Palauk, vaike, biskutį; 
ar tu kalbi, kaip saulė atsi
rado?

— Teip, tėve.
— Na. tai gerai, varyk to-i

iaus.
— Jeigu vanduo ežere iš-; 

ižiuvo, tai tas nereiškia, kad 
vanduo jau amžinai dingo: 
įo nežuvo nė vienas lašas, jis 
tik išlėkė į orą garo pavidale. 
Jeigu kerosinas lemj>oj išde
gė,tai nereiškia,kad kerosinas 
sudegė, bet jis išlėkė į orą 
i-fip lygiai, kaip vanduo. Jei- 
pi gaisras sunaikina triobą, 
;ai jis sunaikina tik jos pavi- 
lalą, bet medegos nesunaiki
na nė ant aguonos grūdo — 
d išsidėsto ir išlekia i orą.V •
Ankščiaus ar vėliaus ta me- 
iega prisidės prie susitveri- 
no kokio-nors daikto ir vėl učs savininkui bus jau išmo- 
gis kitokį pavidalą. [keta iš mus dragyrčių $4.656.

— Ką tu čia tą medegą įsi-; Baliams ir teatrams reikia “ 
landai? Aš noriu žinot, kaip Ramdyt geresnes svetaines, uz 

t mlė pasidarė. — Apie tai 
nau kalbėk.

— Iš tos medegos, tėve, su- 
ideda ir saulė. Jeigu tu žino- 

, i, kaip ta medega keičiasi iš 
ieno pavidalo į kitą, jeigu ! 
iuosi, kad ji yra amžina, tai 

lengvai suprasi ir saulės su 
fitverima. T11 žinai, kad sau- 
lė turėjo pradžią, bet klausi 
iš ’<o ji pasidarė? Atsakymas 
< abar jau nebus sunkus, ka- 
ua tu žinai, kad medega yra 
tm ina. Ji buvo ir prieš sau- 
lšs susitvėrimą; ji buvo mig-- 
1 >t nių pavidale išbarstyta 
1 eišmieruojamuose erdvės ru- 
i n lose. Kiekvienas kūnelis 
1 ų miglotinių skraidė liuosai 
i • susitikęs su kitu tokiu ku- 
? eliu susijungė; iš dviejų pa- kiek išmoka 
t darė vienas, dukart jau di- giant perstatymus, kiek išmo 

■ esnis. Tuos laikus, kada me-
'ga tokioj betvarkėj buvo 
barstyta, mokslinčiai vadi- 
1 chaosu. Lekiodamas to
tam chaose dvilipis kūnelis 

. isitikodasu vienu, o kadan- 
kur daugiau medegos. ten 

, dėsnis p~:traukimas, tai tri- 
1 jis kūnelis pradėjo traukti

Alkoholio aukos.

či.iu,_ _________
Tau bus nuobodu klausyt ir 
bijau, 1 
nuo manęs.

— Nebijok, Maike, aš nuo ■ 
tavęs nebėgsiu; jei bus nege
rai, i

Alkoholis ne tik kad gim 
do prasižengimus ir dorišką 
nupuolimą, bet reikalauja ir 
stambesnių aukų. Dėl aiškes 
nio supratimo panaudosiu ne- 
kurias skaitlines.

Vienas Vokietijos d-ras Si- 
chel, iš ’Tankfurto bepročių

Bellons Falls, Vt.
Iš New Yorko atvyko čia 

tyrinėtojai tyrinėti vietinius 
kalnus. Pasiėmė vieną lenką 
ir 3 viorstus už miesto pra
dėjo kasti. Tuojaus atrado 
geležies rudą: priėmė da 3 
lenkus ir kasė giliau. Pasiro
dė, kad giliau randasi akine- 
nuošė balti ir geltoni minera
lai. Balti panėši į sidabrą, gel
toni — į auktą, bet ar tai tik 
rai, auksas negali žinot. Paša 
linių žmonių neleidžia nė ar
tyn; viskas laikoma paslaptyj 
irdarbiniukams prisakyta nie
kam nekalbėti kas yra iškasa
ma. Užveizda turi po 25 dol. 
kiekvieno darbininko, kaipo 

j kauciją, jeigu žmogus parsi- 
ueštų namo nors vieną akme
nuką iškastų mineralų, tai 
prapuola jo 25 doleriai.

Vermonto valstija yra la
bai kalnuota ir pertai retai 

{apgyventa, nes kalnai suside
da daugiausiai iš akmenų, 
ant kurių niekas neauga. Vi- 

’ si tie kalnai mažai da ištirti 
j ir kiek juose guli turtų, da 
uiekas nežino.

Pamatysime da ką daugiau 
iškas.

loui saulute ir ant Man- 
cliesterio lit vių pradeda 
leist savo gaiv.nantį spindulį 
šviesos.

Visi broliai ir sesutės į vie
nybę.

7>. Salaveičikas.

Z. Vitkauskas

Mums reikia sve 
taines.

ligonbučio, paduoda skatlinę
šitokią:

Metai iš viso priimta iš yra
bepročių alkoholiku

I888-89 160 2
1890-91 264 23
1895-96 337 39
1899-00 511 107
1901-02 796 308
1903-04 1123 52S
1907-08 1289 581
Tai gi pasirodo, kad be-

veik puse iš visų bepročių yra
alkoholikų. D-ras Freolich

Po tokiu antgalvin tilpo 51 
„Kel.” numeryj straipsnis, 
kuriame So. Bostono patrio 
tas pajudino klausimą, apie 

i reikalingumą mums svetai-i , _ , . . ,_ , , . . , . j sako: „Žmones vartodami al-nes, klausimą apie kuri aš , , ,I. . . koholi daugiausiai gauna sme-jau seniai svajojau, laigipa-; . , ,. , . -. ...x- genu ligas ir abelną nervų su-siryzau ir as dabar isreik>ti ?. , *x _. . irimą. Bet to dar negana.— savo nuomonę tame atvejyje. 1
rr , w !■> . ,. . • Daug iš jų daeina ikipasku-Kad bo. Bostono lietuviams L. .... ....... x - - x - x .tuno laipsnio—sumišimo pro-reikalinga svetaine, tai to.ro- . ▼ j x x • x -x-, _ . . . . to. Ir kad tas tankiai atsitin-dos, ne vienas, nors kiek pro- . . . . ,

.. - , x- ka.tai parodo bepročių ligon-taujantis, negali mgmcyH. j buči Utigtifau Htrz
btoka svetaines mums istrau-;. .. .
kia kasmet tūkstančius dole-I^T "s°^utyJ J™ 

4b,4 procentai, Cuencho Ii 
gonbutyj 33 proc., Vienos Ii

n

I
pagyvensim, pamatysim. 

Nllkesbarietis.

R m n Ford, Me.
L. S. S. 13-ta kuopa buvo 

. parengus prakalbas 4 d. gruo
džio. Kalbėtojas buvo iš So. 
Bostono, A. Antonov. Prakal
bos buvo per du vakarus: pir
mą vakarą kalbėjo apie Šve
dijos darbininkų streiką, jų 
tvirtą susiorganizavimą, apie 
Išpanijos valdžią, jos dvasiš
kuosius, — apie popiežių ir 
nužudymą mokslo vyro F. 
Ferrer’o. Prakalbos visai pub
likai labai patiko.

Antrą vakarą kalbėjo apie 
Rusijos valdžią ir Amerikos 
tiesas, teiposgi ragino lietu 
vius išsitoroti ukėsų popieras. 
Toliaus kalbėjo apie socijaliz- 
mą. Iš publikos buvo užklau

simai, ant kurių kalbėtojas 
davė atsakymus. Buvo ir to
kių pasišokusių prieš kalbė
toją, bet tuos publika iškrap- 
štė iš salės, tai nabagai nuėjo 
prie degtinės | ra kalbų laiky 

Iti.
Ant pabaigos dar paragino 

rašytis į L. S. L. kuopą. . Įsi 
rašė apie 10 narių, tik nevisi 
tegyvena, kol namo parėjo, 
tol buvo socijalistais, o ant 
rytojaus ir atsisakė iš kuopos

Aukų suaukauta 18 dole 
rių, kurie išėjo ant uždengi
mo lėšų. A ūkavusiems širdin
gą

nežiuia ar tokio turinio. Bet vos tik keturi: „Keleivis” 
,,Lietuva”, ,,Saulė” ir „Lie
tuvos Žinios”.

Iipkalnis. 

Binghamton, N. Y. 
jau apie porą metų kaip 

gyvuoja čia LSS 33 kuopa, 
bet šiemet buvo jau kaip ir 
apmirus, nes praėjo apie pus
metį laiko, kaip buvo susirin
kimas. Mokytesnių ir veikles
nių asmenų pas mus kaip ir 
nėra, tai nėra nė kas pasirū
pintų apie sutvarkimą kuo
pos. Bet praeitą nedeldienj 
9 d. gruodžio atsibuvo susi
rinkimas, kuriame vienbal
siai nutarta laikytis da ir aut 
tolesnio laiko; ir beveik visi 
sumokėjo ką buvo skolingi už 
,,Kovą”. Teipgi per šį susi
rinkimą pristojo da tris nauji 
sąnariai, iš kurių tapo išrink
tas organizatorius J. Žvirblys. 
Sekantis susirinkimas nutar
ta laikyti 9 d. sausio(1910)>n. 

Geistina butų, kad kuopa 
pasirūpintų užkviesti kalbė
toją.

Wi Ikcs Bar re, Pa.
Jau antri metai kaip čia 

gyvuoja politiškas D. L. K. 
Vytauto kliubas, kuris nuta
rė surengti prakalbas 12 
gruodžio. O prakalbų rengi
mą, bei kalbėtojų parūpi ui- 
mą, pavesta pirmeiviams. 
Mat atgaleiviškesni kliubo 
sąnariai pra kalboms buvo 
priešingi ir manė, kad jos di 
deli nuostoli atneš, todėl ir 
atsisakė nuo jų. Kaip tik pra
dėjo rinktis publika, tai mų
sų ponas Loppato su keletu 
atgaleivių pasidarė kampe sa
lės „Extra mitingą” dėl ge
resnio apsvarstymo, kaip čia 
prašalinus pirmeivius nuo ve
dimo prakalbų, nes šie buvo 
kliubo išrinkti. Retkarčiais 
tėmyjo p. Loppato, ar neįeis 
koks kalbėtojas socijalistas. 
Mat jis socijalisto kalbėtojo 
bijo, kad jo nesukritikuotų, 
ir retkarčiais prieidamas prie 
komiteto užklausdavo:Kur jū
sų kalbėtojai? Jau laikas pra
dėti! — Bet atsakyta, jog vie 
nas jau yra ir kitas tuojaus 
pribus; da užklausė pirmse- 
dis, ar negalėtų ir p. Loppato 
pakalbėt? Jis atsakė, jog jis 
tiktai užkviesiąs kitus. Bet 
gavo atsakymą, jog kliubas 
jau turi išrinkęs komitetą 
vedimui prakalbų. Ir štai, 
ant vienu laimės, o kiti nelai- 
mes, pribuvo ir antras Kalbė
tojas, F. Žyvatkauckas. Pu 
blikos buvo pilna sale. Prasi 
dėjo prakalbos.

Pirmiausiai užkv1 be kalbė
ti Loppato, to kl‘ i J prezi
dentą. Bet jis, peri, atydamas 
savo kalbos pp-’oi ', tai yra 
kritika nuo sexx. tų kalbe 
tojų, priėjęs prie stalo atsisa
kė, sakydamas: — Matai, aš 
apie prakali s. 
miaus, ma«. 
jau. matai, ta
nė negaliu kalt ėt 
tm ką pa n iur įėjęs atsisėdo. 
Tada užkvietė kalbėti F. Žy- 
vatkaucką. S s kalbėjo apie 
darbininkiško kliubo užduo
tis ir ką tokie kli ubai galėtų 
uuveikt. Teipgi išrodė blėdį 
balsavimo už dolerį arba už 
stiklą alaus. Abelnai jo kalba 
visus užganėdino, ką liudyjo 
gausus delnų plojimas.

Antras kalbėjo K. Jurge 
lionis- Šis kalbėjo, kokius 
įspūdžius padarė ant jo šioj 
šalyj lietuvių apsiėjimas, 
kaip da jie vis laikosi netiku-

K tis.

Staughton, Mass.
Spalio 24 d. LGK pašelpi- 

nė draugystė parengė pra
kalbas. Kalbėti buvo pakvie
stas draugas F. J. Bagočiusiš 
Bostono, kuris kalbėjo apie iš- 
sivystimą žmonių ir kaip jie 
Kovojo už savo buv|. Prakal
bos susirinkusiems patiko.
Y

Švedijos darbininkams sudė
ta aukų S 4.50. Pinigai nusių
sti į New Yorką.

Peldzius.

Pittsburg, Pa
Grudžio 12 d. pas vienus 

lietuvius užėjo senas žmogelis 
ir prašė, kad leistų jam sušil
ti. Bet tie nenorėdami jį pri
imti, išstūmė už durių. Ne
galėdami vienok nuo jo atsi
kratyti, iškėlė per langą mar
gaitę, kad pašauktų policistą. 
Policistas atėjęs užėjo į vidų 
ir pradėjo klausinėti, ką tas 
žmogus yra padaręs? Kamba
ryj tuom tarpu pasitaikė tik 
dvi mergos, kurios negalėda
mos suprasti ką policistas šne
ka, pradėjo rėkti: Dominin
kai, Domininkai, policmanas 
nori mus areštuoti!” Atėjo 
Domininkas ir paaiškino da
lyką, o Petrusė ir Onytė žiu
rėjo galvos per duris iškišę.

Juokinga. 
Milasauckas.

Gilbert ville, Mass.
Gruodžio 21d. M. P.G. Co. 

dirbtuvėj susivaidyjo ilgas 
lietuvis su trumpu lenku. Lie
tuvis uždėjo lenkui kaipo 
„X-mas prezentą” guzą aut 
kaktos. Lenkas, nenorėdamas 
pasilikti skolingu, stengėsi ir 
lietuviui tą patį „užfundyti”, 
bet būdamas daug trumpes 
niu negalėjo pasiekti.

Žinučių rinkikas.

Binghaniton, N. Y.
Buvo jau laikraščiuose ra

šyta, kad čia susitvėrė nau
ja parapija. Gruodžio 5 d. to
ji parapija sušaukė susirinki
mą. kad apsvarstyti kaip 
veikti toliau. Bet susirinki- 
man mažai atėjo žmonių. Bu
vo ir prakalbos, nore trum
pos. Kalbėjo tie patys para- 
pijonai. Vienas iš jų teip į 
publiką atsiliepė. ,,Suuku 
mums, sunku vieniems vesti 
parapijos reikalus. Da mažai 
iš mus yra susipratusių, tik 
keli esam atsidavę parapijos 
labui. Todėl turim persi- 
traukti iš Scranton, Pa. kun. 
Kurą, gal jis įvykdintų pas 
mus tvarką’’. Toliaus kalbėto
jas pasakė, kad visi, kurie nori 
kunigo, pakeltų rankas. Ne- 
kurie pakelė, bet didžiuma 
nekėlė, 
pakeltų 
kunigo 
džiuma.
go-

Nesiseka para pi jonams... 
liūdna; dvidešimtas amžius

Farniiiigton, 111.
Anglių kasyklose dirba blo

gai ir iš kitur pribuvusiam 
darbas gaut negalima. Prie 
to da ir gavęs nepapratęs ne
gali dirbti, nes vėuys labai 
žemos, vos tik po 4 pėdas 
augščso; tokioj skylėj per die- 
uą žmogus turi dirbti.

Lietuvių čia yra 23 šeimy
nos ir 29 pavieniai. Apšvieti
mas stovi žemai. Vienas lietu
vis anuomet čia nusižudė ir 
tai neapisakomai baisiu budu: 
du šuviu jis suvarė sau į pil
vą, o ant galo peiliu perplovė 
sau gerklę. Tas atsitikimai- 
bir o lapkričio 22 d„ o mirt- 
23 d. ligonbutyj, Catten, 111. 
25 d. tenpat aut kapinių ta 
po palaidotas. Nusižudymo 
priežastis nežinoma, bet spė
jama, kad tame buvo proto 
pamišimas. Velionis atvažia
vo čia iš Cherrv. III. ir vis

w 7

kalbėjo, kad kas tai tyko jį 
sugauti ir nuvežęs į Cherry ka
syklas nor sudeginti. Velionis 
buvo laisvų pažurių, vadino
si Antanas Stačkus, paėjo iš 
Gudelių kaimo, Vilkaviškio 
pav., Suvalkų gubernijos.

Te ilsisi ramiai svetimoj že
melėj.

Laisvas Lietuvis

So. Manchester, Con.
Apie šitą miestuką labai 

retai laikraščių skaitytojams 
tenka ką-nors išgirsti, nes č a 
ikšiol lietuvių visai mažai te
buvo, tai ir pasakyt apie juos dių papročių, tai yra, girtuo..- 
nebuvo ką. Bet dabar čia pa- iy8tės. Trečias kalbėjo Lop- 
sidauginus dirbtuvėms, pasi- pato, kuris nė nelipo ant pa
daugino ir lietuvių skaitlius, grindų, neva nuduodamas, 
Dabar čia skaitome lietuvių ouk nenori tos garbės, bet 
19 šeimynų ir 20 pavienių, manydamas gaut didesnę gar- 
Visi gyvena sutikime. bę. Pradėjo š ais žodžiais. —

8 d. gruodžio susirinkus Broliai Lietuviai! Aš, matai, 
būreliui pas A. Zakaitį, besi- neesu, matai, prisirengęs, ma 
šnekučiuojant atsiminėm apie tai? aš matai maniau, j..g 
1. M. D. irsutvėrėm kuopelę. jUni pirmas kalbėtojas, ma- 
Pirmiuinku išrinkta Nigzin- tai gana į^iškiuo, matai.

-Bet pirmi kalbėtojai sakė, 
jog visiems darbininkams 

c ainutna gyventi, o man, ma
tai, rodos gana linksma ir 
gerai. Ir męs, matai, turim būt 
dėkingi amerikonams, kad 
mus įsileidžia į šią šalį, matai. 

I— Vietoj sakyt. ka<l jie turi

matai, pir- 
_tieko uežiuo- 
matai, pirma 

ir da

ačiu.
„Keleivio” Skaitytojas

Baltiinore, Md.
Kriaučių streikas. — 13 d. 

gruodžio Sanaboruo dirbtu
vėj +apo įvesta naujo išradi
mo mašinos prosyti, guzikams

; siūti, atsiuvinėti ir kraštams 
rigavoti. Tuojaus apie pusę 
dirbančių merginų buvo pra
šalinta nuo darbo. Jos susita 
rusios išėjo visos, tad darbda- 
vis likusius darbininkus pats 
išvarė ir prisakė, kad atsive
stų reikalingas merginas, ta
da galės sugrįžti dirbti. Bet 
(sustreikavo ir kitų dirbtuvių 
darbininkai. Skaitlius strei
kuojančių sieke į du tukstan- 

J čiu. Pareikalauta 9 valandų 
darbo ir pakėlimo 10-to pro 

į cento algos. Slioso ir Silver- 
meno jau buvo sustreikavę 
kiek aukščiau. Darbdaviai 
uždėjo savo ,,Labor Bureau” 

jir reikalauja, kad darbinin
kai eitų tenai ir užsirašytų 
savo vardus ir pavardes, ar 
vedęs, kiek turi vaikų, kokio 
budo ir t.t. Žadėjo tada jau 
išpildyt darbininkų reikala
vimus (puikus tinklas). Dar
bininkai organizuoti. Kuomi 
užsibaigs — nežinia.

Pas Straus ant Green ir 
Ger 3 čio flo. dirba virš lai
ką, turbut simpatizuodami su 
trumpinimui darbo dienos?

Žemaitis.

rių. Jeigu kas abejoja, tai aš
čia pasistengsiu parodyti, kad gonbutyj 40,3 proc. 
ištikrujų teip yra. Pavyzdžiui 
pai mkim tik tą, teip vadina
mą. „Kumelinę”. Draugystės 
(šv. Kazimiero, Vytauto ir 
Ukėsų Kliubas) turi padarę 
kontraktą mokėti kas mėnesį, 
rodos, $48.50, taigi į metus 
laiko išeina $582.00. .“ 
jau 7 metai, kaip mokam irjmet Rusjjoj , Smedovi.
turėsim mokėti da aštuntus. 1 _ . . . . .. . o x x x • co surinktų im u. nuo 18<* laigi per b metus tos svetai- .. . , _ .iki 1884 metų mirė nuo alko- ’ 

holio liepsnos 28,000 žmonių 
abelnai po 5,600 kasmet. Bet 

i Smedovič nėra priskaitęs tų, 
__ ‘ katrie vartodami alkoholį su- 75 ir 5naikino sveikatą. Jeigu pri- 

", dėsim tuos, tada skaitlinė bus 
daug didesnė.

Dabar apmąstyk, mielas 
kaitytojau, apie tas baisias 

aukas!..
I

KORESPONDENCIJOS

Anglijoj nuo 1847 iki 1874 
metų mirė nuo girtuokliavi
mo 23,000 žmonių, Amerikoj 
(pagal Brockhaus’o enciklop.) 
vienam tik New York’e per 
38 metus mirė nuo girtuoklia- 

= i vimo apie 200,000 žmonių 
Dabar ageĮnaj p0 5000 žmonių kas-

kurias mokama po 50.
100 dol. Paimkim tas 
augščiau minėtas draugystes! 
irda Moterų draugystę,tai bus 
4 metiniai baliai, už kuriuos, Į 
apskritai skaitant po $75 uz 

(svetainę, išeina $300; per8 
j metus arba už tą laiką, kaip 
laikom minėtą „Kumelinę”, 
tos keturios draugystės bus 
išmokėjusios $2,400, o pridė
jus išmokėtą nuomą $4,658 
bus $7,056. Tiek bus išmokė
ta tik keturių draugysčių.' 
Prie to nereikia užmiršti, kad 
ateityje bus jau didesni rei
kalai ri prisieis išmokėti dvi
gubai, vieton 7 tūkstančių, 
reikės 14 tūkstančių per 8 
metus. Jeigu paskaitysim 

,, Žaibas” ren-

Barabošius.

Quincy, Mass.
Miestas apgyventas dau

giausiai suomais [finais], lie
tinių yra tik dvi šeimynos ir 6 
pavieniai. Dirbtuvės daugiau
siai geležinės, dirba kariškus 
ir pasažierinius laivus. Dar
bai eina gerai. Velyju savo 
tautiečiams, kurie neturi dar
bo, atvažiuoti, o darbą čia ga
lės gauti; užmokestis papra 
stam darbininkui 15 c. į va
landą, amatninkai gauna iki 
45 c. į valandą. Darbo laikas 

Į9 valandos. Pragyvenimas 
■ dol. i sąvaitę.

1. Dalido,
178 Quincy avė., 

Quincy, Mass.

Niagara Falls, N-Y.
Darbai eina gerai, visi fa

brikai dirba pilnas dienas. Ši
tą vasarą pribuvo iš kitur apie 
10( 0 žmonių ir visi gavo dar
bą- Dabar ir gi nematyti vaik
ščiojant be darbo. Lietuvių 
yra apie 30 šeimynų ir 28 pa
vieniai. Daug apsiveda su len
kėmis, nes lietuvaičių visai o žmonės da teip nesusi pra 
nėra, vos tik dvi gerai su- tę!..

į bredusioe. Laikiaščiai ateina į ls šalie* prinUenMį*.

taitis, žmogus pilnas energi
jos ir turintis įtekmę aut vie- . 
tinių lietuvių, todėl turime 
viltį, kad musų kuopelė bu-! 
jos. Kadangi susirinkime vi
sai mažai buvo susirinkę, tai 
nutarėme pereit per stubas 
ir pakalbint prisirašyti dau 
giau. Išviso prisirašė 14 na- būt dėkingi,kad męs miiijou; s 
rių. lai pirmutinis Manelius- jiems sukraujam. Toliaus da 
terio lietuvių žingsnis, bettu- ragjuo nesusidėt su žydais, i 
rime viltį, kad tas žingsnis neit pirkt pas juos. O ant to 
priduos mums energijos ir to- viisko jo draugbroiiai paplojo : 
lyn žengt, nes tą patį vakarą rankomis. Dar rabino pastot 
nutarta sukviest visus vieti- piliečiais šios >ahrs:— Nors 
uius lietuvius pas A. Zakaitį matai, męs čia, lietuviu tik 
ant 2 sausio nedėlioję po pie tiek reiškiam, kaip uzoonas 
tų ,su tikslu sutveri pašelpi- vandens, matai, ACiautiko 
nę draugystę, o gal ir S. L. A. juroj. — Aut galo pasigyrė, 
kuopą, jei tik visi musų be- jog viskas gerai nusisekė 
tuviai supras draugijų reika- (nors jis mane, jog uenusi- 
lingumą. seks), Teipgi sakė, ^,g rengs

Tai labai liuksma, kad ina- tankiai tokias prakalbas, tik

Pittston, Pa.
Apsilankė pas mus iš 

Brooklyno tūlas Jonas Var- 
nagiris 5 pėdų augščio, bal
to veido ir geltonais ūsais;' 
kalba lietuviškai, lenkiškai, 
rusiškai ir angliškai. Iš 16 į 
17-tą d. lapkričio jis prasiša
lino neužmokėjus už pragyve
nimą ir išnešė 25 dolerių ver
tės mano siutą. Taigi drau
gai, „Keleivio” skaitytojai, 
pasisaugokit tokios ypatos, o 
jeigu kur apsigyventų, tai 
meldžiu man duoti žinią 
šiuomi antrašu.

W. Deimantas, 
183 W. Main st, 

Pittston, Pa.

I

ka kitos draugystės, tai pa
matysim, kad salė tuojaus už
simokėtų. Apart to turėtu
mėm neapsakomą nau dą. Ga
lėtumėm įtaisyti knygyną, 
mokyklą, butų vieta benui, 
chorui, teat.-ams ir t, t. Žo
džiu, butų tai i tautiškas na
mas kur butų visi laikraščiaiI

5

Pankui pasakė. Kad 
rankas ir tie, kurie 

nenori — pakėlė di- 
Teip ir liko be kuni*



Adomas ir J ieva.
(Sulietuvino S - s y s.)

-------- o---------
Adomas buvo lėtas ir nuolaidus žmo

gutis. Triūsė nabagas per visas dienas, o 
vakare pats iššluodavo grįčią, bulvių pri- 
skusdavo. ir kolines suBilopindavo. Visai 
kitaip buvo su Jieva. Ji nieko neveikdavo. 
Kada Adomas atsistodavo pašniaukti taba
ko, Jieva tuoj sakydavo, kad jis mažai dir- į 
ba ir nesykį ketino sudaužyti jo mylimą ta- 
bakierką. Adomas visuomet mislydavo, kad 
iš tikrųjų jis kaltas ir niekad nesiginčyda
vo.

Vieną gražią vidurvasario dieną Ado
mas skaldė malkas aut skiedryno. Saulė ke
pino be mielaširdystes. Jieva atsisėdus pa
vėsyje šakotos liepos, atydžiai sekė kiek 
vieną Adomo pasijudinimą. Prakaitas per 
jį liejosi sruogomis. Jieva užtraukė links- 
maus motivo dainelę. Adomas atsistojo, i 
giliai atsiduso ir, braukdamas prakaitą 
nuo veido, tarė:

— O, viešpatie! kaip sunku žmogui • 
gyventi... Teip sunkiai reikia dirbti, o 
čia toks karštis...

— Sunkiai dirbti — tuo įsikišo pa
mėgdžiodama Jieva. — O ką, gal norėtum 
be darbo gyventi?

— Teip, tau sėdint lengva kalbėti.: 
Prireikė malkų ir dirbk tu žmogus. Dėl ta
vęs aš niekad ramumo neturiu. Da pameg-l 
džioja... Nedėgiugoji.

— Argi tu nori, kad aš tau valgyt ant 
saulės išvirčiau?

Adomas pakrapštė galvą ir valandėlę 
patylėjęs vėl pradėjo:

— Teip,kas tau pataikys? Aš stengiuosi 
kiek tik pajiegos pavelyja, taikau kuoge-į 
riausiai, o tu vis nori, kad tavo būt viršus. 
Jus visos tokios. Vargšai tie vyrai!. .. O, 
Dieve, kas tavęs prašė tokio sutvėrimo, 
kad jis barškėtų, lyg sudužęs skambalas 
nuo ryto iki vakarui? Pasiskųs vyras į teis 
mą — ir ten boba ras užtarimą, o vyrą pri
pažins bepročiu, kalėjiman uždarys... Var
gas mums, vargas!

— Tai tu nori,kad butų priešingai? Kad 
už jųsų netikumą moters butų baudžiamos? 
A? Jeigu aš bučiau sudžia, tai tokius vy
rus, kaip tu, visus liepčiau iškarti!

— Ar-gi aš tau negeras vyras? Kuris 
tau teip nusileis, kaip aš? Kas gali apsiim-Į 
ti pildyti visus tavo išdykusius norus? Nė 
vienas šventas to neiškęstų.

— Tu pildai?... Da girias! Kur kitą 
tokį tinginį rasi, kaip tu? Pats niekam ne- ■ 
tikęs, stena, dejuoja, ir da drįsta pačią kal
tinti.

— Jeigu teip, tai malkas pati skaldyk
— tarė Adomas mesdamas kirvį į patvorį.

— Neskaldysi malkų, negausi valgyti
— atrėmė Jieva. suduodama kumščiai šuo- 
lėlį, ant kurio sėdėjo.

Adomas gerai žinojo ūpą savo pačios. 
Bus blogai, pamislyjo jis sau, piktuoju jai 
nieko nepadarysi.

— Nevalgysi — atsiliepė jis sušvelny- 
tu jau balsu. — Bepiga tau šiteip kalbėti, 
kuomet aš teip išalkęs, kad ir seną šešką 
suvalgyčiau. O prakeiktas sutvėrimas! 
Nors tu čia pastipk — pasigaiĮėjimo nė už 
skatiką.

— Nes nevertas to.
— Nevertas, o dėl ko aš vyras teip ne

laimingas, dėl ko turiu vilkti tą jungą?
— Ogi kas tau liepia jį vilkti? Nu

mesk jį. Nepatinka tau su manim, pasijieš- 
kok sau geresnės mano vieton, pajieškok 
Katrytės, Marytės, Uršulės ar kitokios.

— Teip, o tu mano vieton pajieškosi 
tuomet Petro arba Jono?

— Tegul Dievas mane saugoja! Jeigu į 
bučiau pirma žinojus, kas tai per žalčiai 
tie vyrai, tai nekuomet ne bučia tekėjus.

— O gal tau rodos, kad aš bučiau ta
ve paėmęs, jei bučiau žinojęs kas tu per I 
gyvatė? Nekuomet! Mane mylėjo Stimbirių 
Agnieška, šimtą sykių geriau ją bučiau 
paėmęs.

Jis pasiėmė kirvį, pasistatė rąstą ir 
rengėsi jį skelti. Jieva vėl pradėjo:

— Ir yra čia kas išmėtinėti, cha, cha, 
cha...

Ir nesukant galvos 
Kiekvienas tai supras, 
Kad dukterys Jievos.

Adomas be vargų 
galėtų rojuj būt, 
Bet dėl Jievos nagų 
Turėjo rojus žūt.

Ir netik rojus vien, 
Bet laisvė jo plati— 
Ant vyro jau šiandien 
Užlipti nor’ pati.

— Dainuok, dainuok, sveikas — atsi
liepė Jieva, kada Adomas jau nutilo, — aš 
klausau.

—Kol Adomas buvo pats vienas, jis lai
mingai gyveno rojuje, bet Jievai ten įlin
dus viskas pasibaigė. Jus visos tokios raga
nos — atsakė Adomas.

— Neteisybė, juk tai Adomas buvo kal
tas — užprotestavo Jieva.

— Adomas? O kas nuskynė uždraustą 
obuolį, kuris ramiai sau kabojo? — užklau
sė Adomas.

— Suprantama, kad ne Jieva, nes mo
terys ant medžių laipioti nemoka — gin- 
čyjosi Jieva.

— Ji suvis ant medžionė nelipo; ji 
prikalbino Adomą atsigulti, o paskui ant 
jo atsistojo ir nuskynė obuolį, dėl kurio 
abudu liko prašalinti iš rojaus — paaiški
no Adomas.

- Kaip ten nebūtų, bet kalčiausis ta
me Adomas; jeigu jis nebūtų atsigulęs. Jie
va nebūtų pasiekusi obuolį.

—Kaipgi Adomas ją mylėdamas galėjo 
neklausyti? Pradėjo prašyti, verkti, galėjo 
da apsirgti, o daktarų tuomet da nebuvo — 
ir atsigulė.

— Jeigu butų turėjęs protą, tai nebū
tų to padaręs, bet matyt, kad buvo tokis 
netikėlis kaip tu.

— Kaip aš? Cha, cha, cha!... Jei aš bu
čiau buvęs ano Adomo vietoj, tai Jieva ne
kuomet nebūtų gavus obuolio paragauti.

— Gal tu manai,kad jei aš bučiau anos 
Jievos vietoj, tai geruoju tavęs prašyčiau? 
Liepčiau ir turėtum klausyt.

— Tau nė žalčio nereikėtų, tu ir už jį 
piktesnė gundytoja — atsakė nusijuokęs 
Adomas.

— Ar tu ir vėl pradedi? — suriko Jie
va. — Skaldyk malkas!

— Skaldau jau skaldau — atsakė 
Adomas ir vėl nuleido kirvį ant stovinčo 
rąsto. Jieva pradėjo niuiuoti kokią tai me- 
liodiją per nosį. Tartum paragintas tuomi 
gaidys užšoko ant tvoros ir, garsiai suplas
nojęs sparnais, užgiedojo visa gerkle.

— Žiūrėk —prabilo Jieva — tu skun
diesi, kad tau suuku mane vieną už laikyt, 
o gaidys turi dešimts vištų ir tai linksmai 
sau gieda. Ką tu darytum tiek pačių turė
damas? Tau sunku malkas skaldyti, bet už
tai mane turi. Buk dėkingas Dievui, kad 
tau nors moteriškę sutvėrė. Malkas kapot 
tau ir be manęs reikėtų, bet pačios tuomet 
neturėtum... Adomas dėl Jievos tapo iš 
rojaus išvarytas, bet kas jam iš to rojaus, 
jeigu Dievas Jievos nebūtų sutvėręš? Mote
riškė vyrui ir pragare rojų padaro...

— Tu man pamokslų nesakyk, aš esu 
vyras ir žinau ko verta yra boba. Ji man 
pasakos... Jeigu padaro kas rojų, tai tik 
vyras bobai, o ne boba vyrui. Jus tikros 
pragaro gamintojos; juk nebereikalo žmo
nės sako: ko velnias negali, tai baba pada
ro. — Ir prisidėjęs glėbį malkų Adomas 
nuėjo grįčion.

— Cha, cha, cha! — Kaip šarka su
kvatojo Jieva. — Vienok malkų priskaldy
ta ir sunešta.

Adomas nunešęs malkas užkure ugnį 
ir pasiėmęs viedrą nuėjo vandens parineš- 
ti. Jieva pakilo, pasiėmė nuo tvoros Ado
mo švarką ir pasidėjus jį aut suolo atsigu
lė. Adomas semdamas vandenį vėl pradėjo 
dainuoti:

Kad pilna saldybių žmogui būt žemė, 
Pati galėtų rojų jam tvert, 
Kad akys nebūtų verksmu užtemę, 
Kad medų, ne tulžį duotų jam gert; 
Jei nori būti pagirtas nors sykį. 
Kad vyras tu geras, vyras gražus, 
Visame tad bobos savo klausyki, 
O rojus tikrai ant žemės tau bus...

KORESPONDENCIJOS.
Mc. Kees Rocks, Pa.
Gerbiamoji redakcija!
Ar pas jus atsitinka tokie 

stebuklai, kad policmanas su
imtų ant gatvės du vyru, o 
nuvedęs juos į nuovadą, vie 
nas iš jų pavirstų į moterį?

Pas mus tokiB stebuklas 
buvo. Mat pas mus miestelis 
nedidelis, arti bažnyčia, žmo
nės dievobaimingi, todėl gruo
džio 18 d. ir stebuklas pasi
rodė.

Tas buvo teip:
Vieną mus parapijoną Die

vas apdovanojo mažučiuku. 
Reikėjo, žinoma, pakrykštyt. 
Ant krikštynų susirinko visi 
pažimesni parapijonai ir pa 
rapijonės. Priėmimas,žinoma, 
buvo netoks, kaip pat socija- 
listus, vieton popierpaleikių 
stalą apdėjo stiklais ir stikliu
kais, gere alų jr degtinę. 
Kalbos ėjo tik apie gėrimą, 
kiekvienas stengėsi pasigirti, 
kiek jis gali ,, panešti”.

—Bet aš da kaip gyva nesu 
gerus prie baro—atsiliepė vie
na parapijonė.

— Tai ve, ugi užsimauk vy
ro kelinės ir tuojaus nueisim 
—patarė greta sėdintis para- 
pijonas.

Akies mirksnyj su j ieškota 
kelinės ir moteriškė pasiren
gė vyru, bet neįpratus prie 
vyriškų aprėdalų, neuž- 
sisegė visų knypkių. Kada 
nuėjo į miestą, žmonės pradė
jo juoktis, tarsi iš kokių, ,sor- 
ki ninku”. Kaip tyčia ir me- 
linsiulis dėdė pasisuko ant 
tos komedijos. Pamatęs, kad 
pas vieną ,,sportą” betvarkėj 
kelinių knypkiai, liepė juos 
užsisegti. Bet musų ,,spor
tas” atkirto:

—That’s not yuor business. 
We are going to saloon (tai 
nė tavo dalykas. Męs einam 
į saliuną).

Bet policijantas juoko ne
pažino ir abudu nevedė į nuo
vadą. Pasirodė, kad vienas 
iš suimtųjų yra moteriškos 
lyties. Abudu tapo pasodinti 
į šaltąją. Ant rytojaus pati 
atėjo vyrą išpirkti, o moteriš
kė paliko sėdėti. Kiek čia bu
vo iš tų stebuklų juoko, tai 
jus patys galit suprasti 
ir aš apie tai nerašysiu.

Tikras katalikas.

atsibuna „Great Necko” ba
lius. O tas balius niekad be 
muštynių neapsieina. 5 d. 
gruodžio P. Grigas su K. Ariu 
susipešė ir P. Grigui peiliu 
supjaustė kairią ranką teip, 
kad tas vargiai begalės jau 
dirbti. Peštynės iškilo dėl 
merginos A. B-čios. Teipgi 
neseniai Porth Washington’e 
Petrui Skėriui perpiovė pil
vą, bet tas išgijo. Visi tie j>eš- 
tukai V arnagirio parapijonai 
ir karšti maldininkai. Rodos, 
teip nepriderėtų dievobaimin
goms avelėms piaustytis.

Davatkų Muzikantas.

Chicago, III. Gruod. 24.
Guodotini ,,Keleivio” skai

tytojai! Kreipiamės prie jūsų, 
jeigu reikia kur suorgani
zuoti kokias kuopas, ar lietu
vių lieteraturiškus kliubus, 
arba lietuvišką skyrių ameri
koniškos Socialist Party ir 
reikia kokios pagelbos suor
ganizavimui tokių kuopų ir 
reformacijų, tai kreipkitės 
po tokiu adresu:

J. Semashko,
4357 VVoodSt., 

Chicago, III.

Redakcijos atsakymai
A. Neriui. — Laiško 

ištraukoj nieko nėro tokio, 
kas apeitų visuomenę, todėl į 
laikrašti ji netinka.

N. S. J o n u š k a i. — Ei- i 
lės negeros. Vertimo teipgi 
sunaudot negalima, nes nie- 
kurie sakiniai labai supainio
ti ir negalima suprasti mislies,

J.Bareišai. — Eilės į 
spaudą persilpnos

B. G r a m b a i . — Nesu-1 
naudosime, nes tamista per
daug rašote apie atskiras ypa- 
tas. Ar peikiant, ar giriant 
ypatų vardų visuomet reikia 
vengti. Gal parašytumėt ką- 
nors kitokio?

I
LIETUVIU UŽEIGA

- PAS —

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

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

I Offiso Teleph. 397-1 Cambridge. 

Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

I Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
■ kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
l parsamdo karietas ant veseilių ir krik 
štynų

HUMORISTIKA
Du draugai.

(Iš Gilbertville, Mass).

J. K. M., Montreal, Kana
da.— Apie tai, ką tamista ra
šote,jau buvo rašyta „Keleivy
je”, todėl atkartot jau neuž- 
simoka.

OFISAS:
53 5th street, CAMBRIDGE, Mass.

Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge

Paj ieškojimai
Pajieškau draugo Felikso Januškos: 

Kauno gub., Vilkmergės pav., Kupiškiu 
vals. Pirmiaus gyveno Lisbon Falls, Me. 
ir Levviston, Me. Jis pats, ar kas apie ji 
žino, teiksis pršnešti ant šio adreso:

A. Varnas
2134 Farbes si., Pittsburg, Pa.

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums praneša, 

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

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadway, So. Boston.

— Ir yra čia ko džiaugtis, kada tave, 
kaip tas piuklas, nuolatos zulina! — atsa
kė Adomas nuleisdamas ant rąsto pakeltą
jį kirvį.

— Mano Adomai, — atsiliepė Jieva — 
Juk aš tame nekalta...

— Teip, tu niekad nebuvai kalta. O, 
nelaimingas aš Adomas!...

— O, vargšė aš nelaiming Jieva...
Adom aš atsisėdo ant skiedryno ir už

traukė dainelę:
Nuo svieto jau pradžios, 
Kaip stovi tik dangus, 
Vis kenčia nuo valdžios 
Mus bėdinas žmogus.

O valdžia toji kas?

— Tik tiek, visai nedaug — pridėjo 
•jisai

— Ir pirmas Aomas klausė Jievos, to
dėl ir rojų turėjo — atsiliepė Jieva.

— Ir todėl rojaus neteko.
— Ar tu ir vėl jau pradedi?
— Teip. sakiau ir sakysiu kol gyvas 

busiu, jeigu Jieva, kad ji pastiptų, nebūtų 
prigundžiusi Adomą, tai ir aš šiandien bu
čiau rojuje; atsigulčiau ant pečiaus, kaip 
sultonas ir miegočiau nuo ryto lig vakaro, 
kaipmeška.

— Tu tinginy, — atsiliepė Jieva — tu 
ir esi kaip meška. Bet ar manai, kad.jei tu 
butum rojuje, aš tau leisčiau teip tingi
niauti (Toliaus bus).

Troy. N. Y.
Fanatikams ir iš žvirblio 

kaip kada velnias pasimato.
Tikras atsitikimas 19 gruo

džio 1909 m.
Viena airė našlė, pasilikus 

viena savo kambaryje, pradė
jo poteriauti ir mąstyti apie 
velnius. Ir štai žvirblis, ka
tės pasibaidęs, įskrydo į jos 
kambarį ir ėmė baladotis po 
langus. Persigandusiai fana
tikei visos blusos pastipo; jai 
pasirodė, kad tikrai įlėkė vel
nias žvirblio pavidale ir ji ėmė 
ne žmouiškai šaukti, kad vel
nias užpuolė. Subėgę iš visų 
kambarių įnamiai išvydo dre
bančią moterį ir žvirblį skra
jojantį. Žmonelė drebėdama 
meldė pagauti žvirblį-velnią 
ir bandyti katei paduoti: ,.ar 
es katė žvirblį velnią”. Bet 
žmonės nusišipsoję išvaikščio
jo,o žvirblį paleido ant valios.

Matytojas.
Great Neck, N. Y.

Čia miestelis labai dailus. 
Fabrikų nėra, tik bagočių 
daug namų, kur ant vasaros 
turčiai suvažiuoja gyventi. 
Lietuvių randasi apie ketu
rios dešimtiš šeimynių ir du 
kart tiek pavienių. Yra vie
nas lietuvio saliunas ir mėsos 
krautuvė. Tarp lietuvių ap
švietimas stovi žemai. Mergi
nų čia mažai, tai iš Flushing 
ir Porth Washington atva 
žiuoja, o išsitraukę alučio ir 
jos su vaikinais šūkauja per 
naktį. Tai pas mus vadinasi

Pirmas: Pasakyk man, ta- 
mista, dėlko musų miestelyj 
nekurie ženoti vyrai su savo 
pačiomis nesutinka?

Antras: Ugi biesas juos 
gali žinoti, ko jiems trūksta. 
Turbut meilės savyj neturi. 
Tik išgirsi, kad jau ir gaudo 
vyras savo pačią apie stubą, 
kaip gaidys vištą.

Pirmas: Tai koji bėga nak
čia nuo savo vyro?

Antras: O Ką aš galiu apie 
tai žinoti? Kartais susigavęs 
ir apskuryja, bet nieko nema- 
čyja, vis tas pats ir tas pats, 
kaimynams jau nusibodo ir 

juoktis iš tokių ženočių.
Pirmas: Tai Kurie daugiau 

šiai nerimsta naktimis?
Antras: Tuščia-jų, drauge, 

nenoriu pravardėmis išreiKš- 
ti. O prie to, ką čia m udviems 
apie zenočius daug rūpintis. 
Tesižino jie sau. Apsipeša ir 
vėl susitaiko.

Pirmas: Teisybę, tamista, 
sakai. Bet jeigu aš žinočiau, 
sad man reiks su savo boba 
naktimis baladotis, tai, broly
ti, visą savo amžių nesiženy- 
čiau.

Antras: Jei tamista teip 
jau nori žinoti, katrie teip 
nakčia gaudosi, tai eik ant 
..burdo” pas A. P.

Žinučių Rinkikas.

Pajieškau draugo Roberto Kunčino. 
Paeina iš Kauno redybos. Telšių pav.. 

Geidžių kaimo. 18 metų kaip Amerikoj 
ir švogerio A. Kuraus, teipgi Kauno rie- 
dibos,Šiaulių pav. Zalonių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą, todėl jie patys, ar kas 
apie juos žino, teiksis pranešti ant šio ad
reso:

K. Šimkus
298 Bedford avė., box 534

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Teresios Gričiutės; Kauno 
gub., Šiaulių pav., Kubilių sodžiaus, 
dvieji metai kaip Amerikoj. Ji pati, ar 
kas apie ja žino, teiksis pranešti ant Šio 
adreso:

Jis gali visaip.
— Kaip tu drįsti stoti ap

driskęs prieš tokią y pa tą. 
kaip aš? — užgriovė airių ser- 
žentas ant naujo policisto — 
Kalbėk!. . na, išsižiok, jei 
aš klausiu.

Policistas išsižiojo teisintis
— SusičiaupkTu, kalės vai- 

suriko seržeutas.— Pa-

box 369.
S. Kaveckis

E. Valpole, Mass.

Pajieškau merginos dėl apsivedimo ne 
jaunesnes 15 mėty ir ne senesnes 30 m. 
Turi mokėt rašyt ir skaityt. Jeigu atsi
ras tokia,malonės atsišaukti ant šio ad
reso.

K. Wičulis
78 Lincoln st., Brighton, Mass.

Pajieškau merginos \Viktorijos. Atgal 
puse metų gyveno Odessoj ir paeina iš 
Suvalkų rėdvbos. Ji pati, ar kas apie ją 
žino, teiksis pranešti ant šio adreso.

F. Skleris,
6706 Sebert st.. Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolių: Dirvasio, Jono ir 
Petro Borisų. Paeina iš Vilniaus guber.. 
Trakų pav.. Merkinių valstijos, Kuda- 
kienų kaimo, irdraųgoK. Moksolio; Vil
niaus guber,. Merkinių valstijos, Tros- 
nikų sodžiaus. Jie patys, ar kas apie juos 
žino teiksis pranešti ant šio adreso;

J. Borisas.
147 Front st., Exeter, N. H.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Pavi- 
džio ir draugo Ignaco Džiovalo, Kauno 
gubernijos. Vilkmergės pavieto, Pabais
ko parapijos. Alienų kaimo. Jie patys, 
ar kas apie juos žino, teiksis pranešti 
ant šio adreso

A. Pavvdis
Box 326, Mystic, Conn.

Pajieškau draugo Ignaco Budruno; 
Kauno gubernijos, Panevėžio pav. Jis 
pats, ar kas apie ji žino, teiksis atsišauk 
t i ant šio adreso:

A. Vaitkunas
P. O. Box 189, Middleboro, Mass.

ke, 
sakyk, kaip tu drįsti prieš 
mane kalbėt? Nė žodžio dau
giau, nes aš tau ir dantis iš
barstysiu! Na, kalbėk, bež
džione, nes gausi per žandą. 
Matai tu, asile, seržeutas su 
tavim visaip gali apsieti!

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turi
me visokių audimų 
r suknios. Dirbame 
visokius siutus ir f 
overkotus. Užeik pa' | 
žiūrėt mųsų naujos 
dirbtuvės, ojeigu no 
ri turėt gražią drapa
ną. męs galirne tau ja 
padaryt.

Apgarsinimai.
Ant išrandavojimo.

Ant išrandavojimo keletas gerų kam
barių. Prekė pigi, namai švarus 55 W. 
2-nd st. Paklausti pas Wm. Challow 49 
W. 2-nd st SO, Bosten, Mass. I

Telephone 762 So. Boston.

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston.

Valandos:
Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki S vai. po pietų

Copenhagen Taboka

Z. BUDRECKIS,
222 Broadvvay, So. Boston, Mass-

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome. išplaujam plėtmas ir išprosiname- 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

254 W. 4-th st., So. Boston, Mass.
TAMOSZAICZIO ir 

JURCELIUNO 
Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone.

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikom teipgi visokias skry
bėles, marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.

233 Brordway, So. Boston.

MONTELLO
Lietuviška Krautuvė. 
Visokių vyriškų ir moteriškų drabužiu: 
Marškinių, kelinių, kalnierių, pančekų ir 
šeip visokių pasipuošimų.

GERIAUSIAS

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darba artistiškai. Padarau fotogra- 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broad way So. Boston, Mass
DOVANAI

Prisiunčiame kiekvienam Kalendorių 
ant ateinančių 191o metų, kuris lik at
siųs savo adresą ir už 2c. markę.

Adresuokite.
BISCHOFF S BAGKING HOUSE, 

237 Broadway, New York City

CVARANTUOTA SAVO GERUMU IR TYRUMU.
Męs sutinkam apmainyti am kostomierių kartų (pagal musų prekes) Šią pokelį Copenhagen Tabokos ant bent ko

kios atmainos mus labokų iki tam t ikram laikui, jeigu tik taboka nėra sugadinta išėjus iš mus dirbtuvės.
Tik pilni pakai bus apmainomi ir mums turi būt. duota žinia ir gautas no mus sutikima* pirm išsiuntimo.
COPENHAGEN TABOKA yra padaryta iš geriausių senų gardžiai kvepiančių tabokos lapų, prie kurių yra pridėta 

tik tokio* dalys, kurios yra pačiam tabake ir tyri kvapsningi ekstraktai. Taboka užlaiko geresnis tabeko dalį, karčios 
ir rūgščios tabako dalys yra išmestos.

COPENOAGEN TABOKA YRA GERIAUSIA PASAIT.FJ KRAMTYMUI IR UOSTYMUI.

Šį gvarancija yra įdėta i kiekvieną baksą Copenhagen Tabokos.
Prirengimas tabokos yra moksliškas, pritaikintas žmogaus vartojimui. Su tabaka daroma tas pats, kas yra viri

mas maistui ir fermentacija vynui. Copenhagen taboka yra vartojama kramtymui. Ji yra sudėta iš mažiausių grūde
lių, yra stipri ir ilgai skelsia.

Jeigu jųsų apilenkes krautuvės jos neparduoda, męs pasisiųme ant paduotų prekių, apmokėję lėšas į bent kokią 
vielą Suvienytose Valstijose Copenhagen 5-centinį baksą.

AMERICAN SNUFF COMPANY
S., | | | Fifth Avenue, NEW YORK, N. Y.



r
KELEIVIS

Vietines Žinios.
Sausio 11d. pasibaigė rinkimai majo 

ro. Kandidatai buvo keturi, bet didžiau 
sios varžytinės buvo tarp J. Fitzgerald’c 
ir.J. Storrov; abudu demokratai ir abu
du veržėsi ant majoro. Išrinktas liko J. 
Fuzgerald.

dauginus apie ką žinot lai srideda už 2 
centu štampą, o mąs atsakysim.

Joseph Russel
9 Hooker st., No. Adams. Mass.

Ateinančioj nedėlioj bus LSS 60 kuo- 
po» susirinkimas įx> No 244 4-th st., 2 
s ai. po pietų.

PRANEŠIMAS
So. Bostono ‘‘Lietuvių U kęsu 

K Ii ubo” sąnariams.
Šiuomi pranešame, kad sekantis Kliu- 

bo susirinkimas atsibus nedėlioj. 16 Sau 
šio. (January) 2 vai. po pietų, lietuvių 
salėje. 166 Broadwav Ext., So. Bostone. 
Te kitės visi nariai pribūti ant paskirto 
laiko. Norintiejie prisirašyti prie virš 
minėtos Dr-stės, teipgi užprašomi.

Su pagarba KOMITETAS.

Tėmykit! Tėinykit
DIDELIS PARDAVIMUS '
Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 

tės. Sijonai, Šlebės, teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrynios, valyzos, viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

I. SACOWITZ,
128 Broadvvay (tarpe A ir B> 

Soutli Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausių gy
duolių nuo visokių ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio- 
nai dirba lietuviškus klarkn

M'illiain Bruzdu.
John J. Lovvery

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

Telei-hosk. 21027 So. Boston. Mas

f LIETUVIU UŽEIGA
- PAS —

CHAPLIKA

Užlaiko puikiausius gerymus. alus, ėliu 
į visada švieži, vynai ir visoki likiena 
kogeriausi. Gėrymus dėl vesehjų. krik 
šiynų ar 4<-ip balių siunčiam į namus.

Puikimbi* lietuviškas 
salimui*.

Geriausia alus, vinai. degtinė ir kve- 
peliti iš Vokietijos cigarai. Vieta labai 
puiki, todėl prašau visus atsilankyti.

Jurgis Daunoras
S TemĮx*l st., New liaven, Conn.

r*. O

Puikiausias Lietuviškas

Telephone. Rack B<.y 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis ienkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.SJ.
PRIĖMIMO VALANDOS:

j Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
•• 6 vai. " 8 vai. vakare.

419 BoylstOIl st. ruimas 432 
BOSTON. - - MASS,

NAUJIENA!
“BROADBINE IIALL”

311 Alba n y. ir kampas Dover streets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už $15.00.

Savininkas J. S1DMAN.

20 Laconiast. BostoiųMa**.
Telephone 1364-4 Treinont.

SALIMAS ir RESTORAC’JA
kartą pas mus auiiauko

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozowski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadway ir 259 D. Su.

South Bosimi. Mass.

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rubsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali- 
n,a užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa
siuvant srreitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

II. STANKUS
681 N. M’in i; kampas Ames sts.

MONTELLO, MASS

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei 
singia usia rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimas i 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Didervi-P 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

I)r J. M. BKUMIZACO..
Broadnay A S. S st.. Broolykn.N Y

Rusiška-Lenkiška-Lietuviška GERIAUSIA AKUŠERKA

Lietuviai kepėjai.
Iškepame juodas ir baltas duonas ir la 

bai gorus ir gardžius pi.agus vesėlijoms 
krikštynoms ir visokiems pokyliams 
Darbą atliekame atsakančiai. Todėl tau
tiečiai. jeigu kur nors yra reikalingi to
kie darbininkai, malonėkit atsišaukti 
šiuo adresu:

J. Jonaitis
30 Broadway, So. Boston. Mass.
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APTIEKĄ

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus lyno. Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speciališki mas.

•366 Second So. Boston. Mas?

U

F. STROPIENE
Paboigusį kursą M'omans* Medicai 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro 
dus moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
S< > BOSTON. Mass.

TEISINGIAUS1A IR GERIAUSIA

Aptieka
Suiaisome Receptus su UiTIžiausia 
atyda. nežiūrim ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. t.yduoiių 
galite gan1 i. kokios iii- tiasaulėj 
vartoja, teipgi • , randasi Lie
i u vi-, api ivkorius X. SI ISLAISK A S.

Sav ninkas
Edva-das Daiy

- VV Bro.dw,\y kampa- Dor
•ii >i«-r :,\e. s0. Boston, Mass.

■ t reik lan-i ir j--r i.u.-kus. o 
r;,s ;m». ea.'USa g\ duules prisiusitn

I

r

50,000 Į
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CEDAR RAPIDS

F
*
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V. Malinauckas
5 Centrai st. Athole. Mass.

i

Vysai Dykai Dėl Viru

SEVEROS (kirmėlę) prašalina j 24 va-

BALSAMAS
plaucziams

Geriausis Vaistas nuo kosulio

Gaunamas kiekvienoj aptiekoj

v

jeigu kuris nedagali kokia 
neprivalo leist laiko, bet tuo-

Kaina 25 ir 50 centu.

PARSIDUODA
Kostnmerišk:. -jaučių dirbtuvė
Įtaisyta su g-rais įrankiais. Apielin- 

kė apgyven a lietuviais. ienkas irrusais. 
Už darbą apmoka gerai. Tislėl gera pro
ga lietuviui. Priežast.s pardavimo: savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą. Atsikreipti 
šiuo adresu:

C. J J. Senulis
!8!> Merrimack st., Ilav

Farsrduoda piąei 
vaisomų daiktų grocer’-toris Vieta laba 
puiki ir apgvven'a lietuviais (virš 50 šei- 
minų). Biznis išdirbtas gerai. Parduo
dam iš prieža-tit-s ligos Atsigaukit ant 
šio adreso.

DYKAI
Brukuojama Mašinėle.

Gaus uždykia drukuojamą mašinėlę, 
kas parduos po 81.oo 6 tokias ma'inėles, 
apart to. užlaikom visokių knygų, gro- 
matoms popiere su visokiom pavinšavo- 
n<m, dainelėms irsu gražiais k v ietkais 
12 už 25 c. 7 tuzinai už dolerį. Kas norės

BUK 
VYRAS

TEMYKIT! TEMYKIT’
Męs turim didžiausi skyrių Kalėdi
nių daiktų visame Bostone. Ciga
rai, tabakas ir cigaretai ant že
miausių prekių. Įvairus saldumy 
nai ir pačtakortės. ėirma. negu 
pirksi kitur, ateik pas mus.

S. B. KLE1N
228 Broadway

kampas C st.
South BOSTON, Mass

SKAITYKITE TEISYBE.
Malonus pone gydytojau:

Šiuomi Jums apreiškių kad iš malones pono Dievo, jau daugiau 
nesergu vidurių ir kūno silpnybėms teip ir ašių nesveikumų, kurie 
mane vargino pirmiau. Dabar prisiunčių savo paveiksią, nes mano pati 
ir vaikas teipat yra sveiki, pasidėkavojant Dievuk Lin kimia Jums ant 
gero, su atsidavimų

JOZEF KISSLAN, P. O. Bos 8, Tremley, GrasseUi, N. J.
Tokie tai padėkavoniu laiškai daugiau ateina Collinso Medikai In

stitutui. Kreipkitės į tą Istitutą gydytis, o zinogi^kadJJujankas_atsi- 
daviai, tai aprurėsia liekarstas, kurios Tau yra reikalingos, šviežias
ir sudrutinanėias sveikata. Atsišaukiant arba rašyty, adresuoti:

i The Collins N. Y. Nedical Institute
j 140 WEST 341h STREET,_________ NEW YORK CITY,

Dr. S. E. Hyndman, Medikai Direktorius.

Copenhagen Taboka

Ta knyga yra stebuklinga ir aiusta yra tyk dėl vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arba sypili, nubiegima siekio*, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimns, negrOmulavima, patrotitu 
stypribe, pylva. kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rnma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatigkai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pa saki s jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras ture žinoti kežnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo laika tyrinejmu tu, specijaiisku 
lyg-u. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita Tronverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žerr.ans paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. USTER & CO., L 901 22 Frftk A»«»e, Ciieųo:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma. a? norieėjau 
jog Tamista prisiustnmei man vysaidykai vena jusu knyga dėl vyra.

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

Visokias ligas gy 
aau pas-kmingia- 
usiai. . eikit tie- 
siok pas nt ne 1 
trepais į vir ų tik lį 
neikit į aptieką: Is 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesii- 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 ir 6 ik" 
8 vakare. Telephone 1967 -3 Ricutnonc

Vardas

Severo* vaistai kas kartas vis daugiau vartojami, ka* parodo, jie yra 
pasiekiu ingi.

■ ■■■■■■■■t, ■■■ |̂ ra ■

Prašykite Severo* kalendoriaus ant 1910 m. aptiekose. 
Gausit dykai

CVARANTUOTA SAVO CERUMU IR TYRUMU.
MęS sutinkam apmainą ant kostomierių kartų (pairai mu-ų prekes) šią pikelį Copenhagen Tabokos aut bent ko

kios atmainos mus labokų i. i tam tikram laikui, jeigu tik taboka nėra sugadinta išėjus iš mus dirbtuvės.
Tik pilni pakai bus apmainomi ir mums turi būt duota žinia ir gantas no mus sutikimas pir n išsiuntimo.
COPENHAGEN TaB°Ka yra padaryta iš geriausių senų ga-džiai kvepiančių tabokos lapų, prie kurių yra pridėta 

tik tokios dalys, .urios yra pačiam tabake ir tyri kvapsningi ekstraktą'. Taboka užlaiko geresnią tabeko dalį, karčios 
ir rūgščios tabako dalys yra išmestos.

COPENOAGES TABOKA YRA GERIAUSIA PASAI l.EJ KRAMTYMU IR UOSTY UI.
SJmer/rau ..ff

Šį gia ; čCijayra Įde’a į kiek’. L i a baksa < ept iili gen Tabokos.
Prirengimas labok s yra moksliškas, prilaikii tas ž uogaus artojnnui Su tabak daroma tas pats, kas yra vir.- 

mas maistui ir le-men uijavynui. Gopenhagen taboka y;a vartojama kramyi inui . 1 a sudėta iš mažiausių grūde
lių. yra stipri i e isią.

Jeigu jųsų at. es krautuvės j< s tu , ardueda. n ęs į : sisiųme : i.t j: iii < tų prel ų, apmokėję lėšas į l eut kokią 
viela Suvienytose Valstijose Copenhagen 5-eeatinį bak-ą.

AMERiCAN SNUFF COMPANY 
I Fifth Avenue, NEW YCRK, N. VDept S

JOHN E.NOLAN I 

naujausios mados
Graborius ir Balsamuotojas

Atlieka visokį da bą prie palaidojimų 
kuogi-riausiai t ž nebrangią prekę.

38B Broa<iwav, S<> BOSTON 
Gyvenimo vieta 645 Broadivav.

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos B ras THOMPSON 
. pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku- 
, ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
i paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
I kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka- 
i dangi jisai pabaigė augėlesnius mokslus 
j New Y’orke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi- 

! cinos. chemijos ir chirurgijos.
Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro

niškai užsisenėjusias, veneriškai-paslap- 
lingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 

• kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
| išdykumo ir savižagystės.

Soliteri
I landas.
i Todėl. 
I nor^ liga.
jaus prisiųsti D-rui Thomson'ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantuotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokią lytišką liga, 

jei turėjot parašykite koką.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutiną bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda ran

kas bei kojas.
Ar turite ant kūno pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai.
Ar lytiški organai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susinę- 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikata.

Meldžiame kreiptis šiuo adresu:

DR. J. E. THOMPSON,
342 AV. 27-111 street. NEW YORK, N.

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. i’ i 5 vai. po pietų.
Nedėliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
oagu net i mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

‘tlemetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šiiųbinių žiedų, dziegorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie
tuviško! kalboi,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu ptiikeusiais ap-

i skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c Z 
: 5 tuzinai už $1,90,1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
senoir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, eudrųtinimo

■ ’ kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugylię kito
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dekavoja tiž ižgydvma, 14 K 
paauk-uotas ant 20 metų preke $3,00. prasto $1,00. Pri-iųs- 
kite savo 'ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mete ka 
taloeą dvaai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta- 
x vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 

gausite, teisingus tavoms.
Adresuokite: K- UILKEHSCH, IIŽGrandSt. Brooklyn, *. Y.

Jei sergi, nesikankink, bet

GARSUSIS KEW YORKO DAKTARAS

Ferdinand Hartmann M. D.
sako:

pribuk arini parašyk pat mane, aš išgydysiu!

Per 30 metų daktaravęs, tyrinė
jęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs 
universitetą per 20 metų gy
džiau Didžiamjam New Yorte 
VYRUS IR MOTERIS ir iš- 
gydžiau greitai ir gerai.

10 metą atsidavęs mokslui 
praktikavojau Paryžiuje, Lon
done, Berline ir Peterburge, 
surasdamas naujausias gyduo 
les išgydymui visokių ligų. Su
grįžus iš Europos daktarų bend
rovė išrinko savo pirmsėdžin; o 
dabar užkviečiu sergančius vi
sokioms ligomis, nes paaukauju 
visa savo mokslą sergantiems.

•> Sveikus 'mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius iČgy- 
>) dysiu, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui.

v

Padėkit mums apgarsinti mųsų tabaką tarp savo draugų, o mą.. duos,- —

sim<- j n ms sį fonografą dykai. Nėra tai koks instrumentas žaislei. kaip
tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti kaipo premiją, bet tikrai gera iš 
kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (gramafonas).

bet

Kada panorėjęs jus galite t urėt 
savo namuose koncertą dvkai, ne 
koncertą kokios suklerusios ar
monikos ar smuikos cypintu 
koncertą didelių benų arbr or
chestros. dainas garsiausių darniu 
juokingas ir užima... ’' > žot.ziu 
e- visk*, ka tik nr ėtum i.virst.i.* 4.

galima pritaisv .siausk artimiausioj mužikališkų instrumentų krau
tuvėj, o apie kalbamąją mašiną “King’’ (Karalius) dasižinosi, jog visi 
pardavinėja po $15.00.

Męs norime, kad jąs padėtnmet mnms pngarsjnti mųsn e .isį 
TABAKA CIGARETV1S IR PYPKĖMS-

Męs prisiusim jums visokio tabako jm biskį. Ausiriško, Bosniškc iierco- 
giško. Turkiško ir Rusiško. V’ISO SYKIU ažfidol. Jus lengvai ralite tą 
tabaką parduot savo draugams, nes tai yra geriausia ' >K ,as. Ta
bakas yra tas pats, kurį jus teip noriai Euro
po j, tabakas, kurį jus draugai myli nemaži*., užjos. 
Ap i <: mus tabaką, rekomenduok jį savo draums ir jei jis jiems paga- 
tiks, duok jiem mtis vardą ir adresą ir teip padėsi mums apgarsinti. Už 
tai męs duosim jums v i s a i d y k a i mus “King” fonografu Y"ra tai vie
nintelė proga gautdovaną. Vi tabaką rok uosi m męs i’- 
iš kalnoSOc. (štampoms), o męs išsiųsim tabaką ir foi. 
jei rasi’gerais, užmokėsi espreso agentui likusius $5.5i..
sau. PINIGUS stigrąžįsime kiekvienam, kurs bus neužgai.

Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, ko) mę 
m c. jog musu kompanija yra ganėtinai apgarsinta. — 
atidėliot, jeigu norite gaut, musų fonografa dykai.

KUROPEAN TOBACCK} CO. 
33 Leonard st, Dept. 74, New Youli, N. Y.

oi. Prisiųsk
Apžiūrėjęs, 

pasiliksi juts 
•itas.
nepvrt ikrjsi- 

Tode patari Am ne-

I

PROGRESAS MEDIKALISKAM MOKSLE!
b Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmįja Į medicinos mokslo pro- 
* gresą; katrie to nedaro, negali sergančią išgydyti, užtai kad užraše gyduole* 
į> ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktaram* 
\ nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant į mokslą, kad 
į KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.

Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokią ligą.

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinu, kad inano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie- 
nos ligos; už tai ir daugiausia sergančią išgydžiau ir tuos, ką kiti

1 daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai 
tikrai apturėsi sveikatą.

i ii \ C \ U>r' \ • Šeriais garsinamų profesorių, nos tai yra pasamdyti kom- 
| 1 AbA 1\GA. panijų šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net 
iį numirusį daktarą Kaliošą garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai,.
> jog geras daktaras niekad už algą nebernaus. Matant tokias neteisybes, kad 
į apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos
r išgydžiau. kad serganti žinotų kur atrast'tikrąpagelbą sveikatai, apsigarsinau.,

AUŠIMU JUS IŠGYDYTI
! nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulą, strėnų, koją, pečių ir Šonų. ' 
’ Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedirbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies,, 
t inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per-1 

šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykimo. Dyspe- ‘
> psijos. neuralgijos bei nervų ligos; teip-pat nuo saužagystės ir iš to įgautų, 
’ nesveikumų, sėklos nubėgimo. blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių ujsikre-' 

< čiamų kavarioriškų ligų — nudegimo. Teip-pat MOTERĄ: skausmingų ir j
> Mreguliariškų mėnesinių, bailiųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų: 
1 nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy-
Į dysiu šviežias ir užsisenėjusias ligas. Rūtų geriau, kad iš karto pas mane,

Į i atsišauktum, pirmiau negu kur kitur: jei ne arabiškai, tai parašyk lietuviš- 
J kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus

savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, 
kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit sveikatą, be skirtumo 
kaip toli gyvenate AmerikoĮe, KanadoĮe. Angti)o|e ir kitur. Biednus gydau dovanai!

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.
218 E. 14-th sL, New York City.

Į ofisą ateinančius, priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų.
Šventadieniais nuo Ii iki 1 po pietų.




