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Metas VI

VISOKIOSJINIOS
IŠ RUSIJOS.

Karpovo užmušėjo išpa
žintis.

Dalykas apie užmušimą 
Karpovo jau išsiaiškino galu
tinai. Užmušėju buvo revo 
liucijonierius, kuris tarnavo 
žandarmerijoj nuduodamas 
šnipą. Jis vadiuosi Voskre- 
senskiu, o jo tikras vardas 
yra Aleksandras Petrovas.

Būdamas Viatkos guberni
joj liaudies mokytoju, jis 
pradėjo varyti tarp kaimie 
čių revoliucijos propagandą 
ir, kaipo agitatorius, greitai 
tarp minios pagarsėjo.

Ant galo A. Petrovas liko 
suimtas ir ištremtas Sibiran. 
Iš ten jis pabėgo ir vėl slap 
tai pradėjo darbuotis tarp so 
cijalistų- revoliucijonierių.

Kazaniuje slaptoj laborato 
rijoj atsitiko ekspliozija ir 
Petrovas sužeistas vėl pateko 
caro tarnams į nagus. Dabar 
jis liko pasmerktas 4 metams 
į katorgą. Petrovas vėl pabė 
ga iš kalėjimo ir nešasi į už 
sienį. Pasveikęs neužilgo jis 
vėl grįžta Rusijon darbuotis 
labui žmonių. Bet vos praėjo 
porą mėnesių ir Petrovas vėl 
papuolė į valdžios raukas.

Sėdint jam kalėjime staiga 
pasklido gandas, kad buvęs 
revoliucijonierių vadas, Azev, 
yra provokatorius. Išgirdęs 
apie tai Petrovas pasiryžo pa
stoti ,.revoliucijonierium-šni 
pu.”Jis manė pastoti dideliu 
šnipu, iadėdamas valdžiai su
sekti kiekvieną revoliucijo
nierių ir tuom tarpu susekti 
visas valdžios paslaptis ir 
kiekvieną jos pieną, kad suži
noti visus kelius, kuriais po
licija gauna visas informaci
jas ir 1.t Petrovas svajojo 
da ir apie didesnius dalykus; 
būtent prieiti prie caro ir nu
galabinti jį.

Pienas Petrovui nusisekė 
Jį pripažino už veikląjį revo
liucijonierių, Sevastopoli aus 
laivyno oficieriu Jasnienką ir 
kaipo tokiam, policija pilna* 
užeitikėjo. Petrov tuojaus ta
po paliuosuotas ir patarė val
džiai,kad paliuosuotų jo drau
gus, sykiu su juom suimtus, 
kad tokiu budu užsiimti slap
tu organizavimu revoliucijo
nierių, tarp kurių darbuojan- 
tiee Petrov žadėjo būti ištiki
mu valdžios tarnu ir būti ga 
ta^u ant kiekvieno jai patar
navimo. Valdžia ilgai derėjo, 
■i, vienok ant galo sutiko pa- 
liuoeuoti visus Petrovo drau 
gus, išskiriant Minorą. Petrov 
turėjo prisiekti ir pasirašyti, 
kad oliai seks revoliucijonie
rių judėjimą ir apie kiekvie
ną svarbesnį nutarimą duos 
valdžiai žinią. Petrov ant vis
ko sutiko ir įteikė policijai 
klastingus revoliucijonierių 
nutarimus, kurių ištikrujų 
revoliucijonieriai nekuomet 
nebuvo darę.

Pažinojęs apie tai Peter
burgo slaptosios policijos vir
šininkas G i eras i mo v, pasišau
ki Petrovą Peterburgan. Čia

prasidėjo čielą eilė nuodug
nių kamantinėjimų. Galų ga
le Gierosimov pradėjo abejo
ti, kad jis yra Sevastopoliaus 
laivyno oficierium Jasnienko. 
Ir kuo tolyn, tuo abejonė au
go didyn. Aut galo Petrovas 
teip susijudino, kad pagrie
bęs vieną iš savo tardytojų, 
Dobraskokovą vardu, išmetė 
jį per duris.

Veža dabar sukaustytą Pe
tro vą į Sevastopolį, kad per
sitikrinti apie jo ypatą galu
tinai.

Sevastopolyj pasirodė, kad 
jis »u buvusiu oficierium Jas
nienko neturi nieko bendro. 
Apimtas didelės desperacijos 
Petrov pradeda klajot. Polici
ja palaikė jį už beprotį, su
mušė ir pusgyvį nuvežė į be
pročių namą, iš kur į kelias 
dienas Petrov pabėgo.

Sugrįžęs ant laisvės, Petrov 
grįžta vėl prie nenusisekusio 
savo pieno: kreipiasi į polici 
ją ir sako: „ Dabar esu liuo- 
sas ir lengvai galėčiau išva
žiuoti į užsienį, bet mano pa
sišventimas valdžiai ir noras 
jai tarnauti verčia grįžti prie 
jūsų.’’ Ir pripažino, kad Pe
trovo pasišventimas yra dide
lis ir tikras.

Paskirta jam 1,000 rublių 
algos į mėnesį ir pavesta Aze- 
vo vieta. Ir neužilgo Petrov 
išvažiavo Francuzijon.

Atvažiavęs į Paryžių jis 
tuojaus aplankė S. R. parti
jos narius ir perstatė jiems sa
vo pieną. Partijos atstovai iš 
pradžios nežinojo ką daryti, 
bet paskui sutiko priimti Pe 
trovąį savo tarpą, o jis priža
dėjo visus susinešimu8 su val
džia vesti per partijos kontro 
lę. Pabuvęs kiek laiko Pary
žiuje, Petrovas sugrįžo į Pe
terburgą ir užmušė slaptosios 
policijos viršininką.

To reikalavo nuo jo S. R. 
partija, prižadėdama aprū
pint visais techniškais daly
kais, kokie tik prie atlikimo 
to darbo gali būt reikalingi.

Rando skolos.
Kaip i>a8irodė iš paskuti 

nės statistikos, randas turėjo 
skolų su pradžia šių meti} 8 
miliardus 850 milijonų rub
lių. Jeigu tas sklas opmokėti, 
tai kiekvienas iš 180 milijonų 
gyventojų turėtų užmokėti 
}>o 61 rublį ir 50 kapeikų. 
Maskolija negali jau nė pro
centų nno tos skolos apmokė 
ti.

Kratos.
Gomelis. — Žandarai vieną 

naktį padarė abelną kratą. 
Krėtė inteligentus ir mokslą 
eiviua.

Pabėgo.
Odesa. — Iš miesto ligon- 

bučio pabėgo anarchistė-ko- 
mnnistė, Paulina Jaroševska, 
pasmerkta ant 10 metų kator
gom

Iš teismo.
Minskas. — Užsibaigė čia 

kariškam teisme nagrinėjama 
12 plėšikų byla. 4 pasmerkti 
ant pakorimo, kiti — kator
gom

ŽINIOMIS VISUR.
Povandeniniu laivu prie 

žemgalio.
Berlynas. — Dr. Anschotz 

Kempe sumanė pasiekti šiau
rinį žemgalį povandeniniu 
laivu, kurį užsakė pagal savo 
padaryto pieno. Tame laive, 
sako, bus galima važiuot ilgą 
laiką didelėj gilumoj.

Šveicarijoj patvinis.
Bernas. — Visoj šveicari- 

joj didelis patvinis. Nuo kalnų 
slenka ledai ir sniegas.

Užmokėjo $60,000 ir titu
lo negavo.

Londonas. — Anglijos ka
ralius yra nepapiastai svetin
gas žmogus. Jis mėgsta kelti 
didelius balius, kuriuose vie 
nok gali dalyvauti tik aukš
tos ypatos. su dideliais titu
lais. Tūlas Wyatt, pagarsėjęs 
Anglijoj aludaris, norėdamas 
įeiti į karališką draugiją, nu
lėmė nusipirkti sau titulą. 
Suderėjo už kunigaikščio ti
tulą 1100,000, ir |60,000 iš 
kalno ant rankos. Prieš pat 
balių tapo apskelbtas surašąs 
vardų, kurie dalyvaus puotoj, 
o nelaimingo Wyatto vardo 
ir nebuvo, nors pagal sutar
ties turėjo būt. Pasirodė, kad 
Wyatt nežinia kam užmokė
jo $60,000.
Darbininkai kelia triukš

mą.
London. — Neužganėdinti 

darbininkai iš statomų jiems 
naujų išlygų su įvedimu 8-nių 
valandų darbo dienos, Weet 
Hartlepoolyj pakelė didelį 
triukšmą. Viena dirbtuvė li
ko apiplėšta, o jos perdėtinio 
namų languose išdaužyti visi 
stiklai.

Nupuolė su orlaiviu.
Cairo. — Laike orlaivio 

bandymų Latham nupuolė su 
visa mašina nuo 150 pėdų 
aukščio. Orlaivis su tižo, bet 
pats Latham išliko sveikas.
Kaizeris numuša darbinin

kams algas.
Berlynas. — Kaizeris pata 

ria visiems molinių išdirbys- 
čių savininkams Berlyne nu 
mušti darbininkams algas. 
Kaizeris, būdamas savininku 
daugelio dirbtuvių, savo dar 
bininkams algas jau numušė.

Geras iš jo tautietis!
Chiniečiai mato kometą.
Šangchai. — Naujoji ko

meta,kuri visųpirmiausiai bu
vo patemyta Johannensbur- 
go ^observatorijoj, pietinėj 
Afrikoj, pasirodė ir Chinuose 
7 d. sausio.

Šaudo plėšikus.
Paryžius. — Kada miestas 

užtvino vandeniu ir žmonės 
pradėjo bėgti palikdami savo 
turtą, mieste pradėjo siaui-ti 
būriais plėšikai. Valdžia pri
sakė kareiviams šaudyt ir 27 
d. sausio tapo nušauti ant 
gatvių 5 plėšikai.

Gaisras sunaikino turką 
parlamentą

Konstantinopolis. — Tur
kų parlamento rūmai, kur 
susirinkdavo žmonių atstovai 
ir kurių pastatymas lėšavo į 
20,000,000 dolerių, liko visiš
kai gaisro sunaikinti. Spėja 
ma, jog ugnis tyčia tapo pa
dėta senos valdžios šalininkų.

Paryžius sunaikintas.
Staiga paleistas sniegas ir 

prie to da didelis lietus tiek 
padarė vandens t kad upė Sei- 
nas, ant kurio stovi Paryžius, 
užliejo miestą ir 300,000 žmo
nių liko be pastogės. Pusė 
miesto, nakčiai užėjus, stovi 
paskendus tamsoje, nes gazo 
ir elektro įtaisos liko sugadin
tos.

Sausio 28 d. parlamento de
putatai nuo posėdžio turėjo 
laivais irtis namo.

Daugelyje, vietų įdubo gat
vės į požeminius tunelius.

Žemes drebėjimas.
Rymas. — Sausio 25 diena 

ant salos Utika buvo smarkus 
žemės drebėjimas.

Venecijoj sujudintas van
duo pridarė daug nuostolių.

Baisi audra.
Havre, Francuziją. — Pa 

sėkmėje baisios audros, kuri 
siautė čia praėjusioj sąvaitėj, 
žuvo į 500 žmonių ir nusken
do apie 200 žvejininkų laive
lių. Skaitlius pražuvusių žmo
nių be abejonės žymiai pasi
didins, kada bus sužinota, 
kiek buvo žmonių ąnt minėtų 
laivelių

Apie tą patį laiką audra ap
lankė pakraščius Išpanijos ir 
Anglijos ir visur pridarė daug 
blėdies.

Kunigaikštis neklauso teis
mo nusprendimo.

Belgradas, Serbija. — Bu
vęs Serbijos sosto įpėdinis, 
kunigaikštis Jurgis, juokiasi 
iš teismo nusprendimo, pagal 
kurį jis turi .būti ištremtas iš 
sostą pilės. Anuomet pareika
lauta nuo jo atsisakymo nuo 
įpėdinystės tiesų už nedorus 
pasielgimus ir jis tą reikala
vimą išpildė, bet nenori ap
leisti miestą. Po prievarta iš 
tremti pavojinga, nes kuni
gaikštis turi daug savo sėbrų 
tarp oficieriu, kurie gali pa 
kelti maištą.

Darbininkų vadovai pa
smerkti kalčjiman.

Sydney, Australija. — An
gliakasių sąjungos pirminin
kas Bowling, už surengimą 
angliakasių streiko, liko pa 
smerktas kapitalistų teismo 
vieniems metams kalėjiman 
prie sunkių darbų; kiti tris 
vadovai ūžtą patį streiką pa 
smerkti 8 mėnesiams kiekvie
nas.

Palvinis ir audra.
Rymas. — Pereitoj sąvaitėj 

siautė didelė audra su lietumi 
ir patvinis pridarė daug nuo
stolių. Tibro upė pakilo 40 
pėdų aukščiau normos ir už
liejo visas apielinkes. Vėtra 
sugriovė daug namų ir išlau
žė medžius.

Audra j»erėjo nuo Anglijos 
ir bvedijos per visą pakraštį 
Atlantiškujų Jūrių ir pasiekė 
pietinę Europą.

Nukentėjo miestai: Neapo
lis, Genua. Florencija ir Ve
necija Italijoj ir San Sebasti- 
an ir Bilbao Išpanijoj.

IS AMERIKOS.
Policija šaudo į darbinin

kus.
Hammond, Ind.— Čia strei

kuoja Standard Steel Car 
kompanijos darbininkai. 
Kompanija visųpirmiausiai 
uždraudė krautuvninkams 
pristatyti į savo namus valgo
mus daiktus, kad nubausti 
darbininkus badu, ant galo 
pradėjo metyti iš namų ant 
gatvių jų rakandus. Visame 
kompanijai tarnavo policija, 
kuri galų-gale pradėjo ir šau
dyt. Sausio 19 d. Hammonde 
krito viena moteriškė nuo po- 
licisto kulkos ir daug liko su
žeista.

Atpigo pienas.
New York. — Aštuonios 

didelės pieno kompanijos nu
tarė papiginti pieną vienu 
centu ant kvortos. Pirma par
duodavo po 9c., o dabar bus 
po 8c.

Da 210 žmonių nesurado.
Cherry, III. — Sulyg val

džios inspektoriaus praneši
mo, St. Paul kasyklą, kurioj 
anuomet turėjo vietą didelė 
katostrofa, bus galima atida
ryti nuo 31 d. sausio ir pra
dėt jieškoti nesurastų d a 210 
žmonių.

Nužudė kūdiki ir pats save
Ishpeming, Mich. — Tūlas 

Arti Myimon išsiuntė iš na
mų savo pačią ir papiovė 
dviejų mėnesių kūdikį. Susi 
graudinęs tuom darbu jis su
sprogdino dinamitą ir pats 
pražuvo. Iš abiejų kūnų liko 
tik skutai.
Įgriuvo mokyklos grindis.

Palermo. — Nedelinej mo 
kykloj 30 sausio įgriuvo grin 
dis ir į 200 vaikų liko sužeis
ta.

Iš pavydo šovė pačią
Wilke8 Barre, Pa. — Tū

las L. Salakum akyvaizdoj sa 
vo pačios užtaisė revolverį ir 
šovė sunkiai ją sužeisdamas. 
Salakum buvo įnirtęs ant pa
čios už malonų atminėsimą 
prie Vanausko, kuris pas juos 
gyveno ir sakė,jeigu Vanaus 
kas neapleis jo namų, jis ir 
jį peršaus.

Sudegė savo namuose.
Scranton, Pa. — Sausio 31 

d. tris ypatos sudegė, o septy
nios sunkiai apdegė, kada P. 
Joyce namuose naktį užgimė 
gaisras.

Vienas nušautas, du su
žeisti.

Porsmouth, N. II. Kalėjimo 
sargyba vieną kalinį nušovė, 
o du mirtinai sužeidė laike 
pasikėsinimo pabėgti. Nušau
tas vadinosi John Spreling, 
ilgai sėdėjęs kalėjime. Išviso 
bėgo 12 žmonių. Sargyba Į 
laiką pajuto ir astuoniems už
tverė kelią ginklais, o tris iš
truko ir bandė pabėgti, bet 
staiga krito nuo šūvių.
Gaisras lietuvių kooperaci

jas sandelyj.
W. Lynn, Mass. — Jau 

ketvirta sąvaite, kaip atsida
rė čia lietuvių kooperacijos 
valgom ojų daiktų krautuvė.

Iki šioliai pasisekimą turėjo 
labai gerą. Tas pradėjo nepa
tiki seniems krautuvninkams. 
Sausio 28 d.,. apie 5 valandą 
vakare, užsidegė minėtos ko
operacijos daržinėj šienas. 
Gaisras sunaikino visas avi
žas ir Šieną, o arklys, vežimas 
ir kiti daiktai išgelbėti.

Spėjama, kad ugnis tyčia 
buvo padėta.

Kova su plėšikais.
Chicago, III. — Pereitoj ne

dalioj policijantas John Dor- 
ther turėjo karštą susirėmimą 
su dviems plėšikais, kuriuos 
nutverė besiveržiant į užra
kintą krautuvę.

Patemyjęs, kad vagiliai už
lindo maža gatvele už krautu
vės, policijantas pasekė pas
kui. Kada vagiliai pradėjo 
laužti duris, policijantas išsi
ėmė revolverį ir prisiartinęs 
prisakė pakelti aukštyn ran
kas. Pastarieji tuojaus šovė. 
Policijantas pasislėpęs už pus
nies pradėjo šaudyt teipgi.

Iš plėšikų pusės puolė ke
liolika šūvių. Policijantas iš
šaudė visus patronus. Plėši
kai stovėjo tarpduryje apie 
‘20 pėdų nuo pusnies, už ku
rios tupėjo pasislėpęs polici
jantas.

,,Maniau, kad atėjo mano 
jau paskutinė valanda,” pasa
kojo paskui policijants, „kul
kos zvembia pro ausis ir kiek
viena, rodės, lėkė į mane. Va 
giliai lengvai galėjo mane už
mušti, ir be abejonės teip 
butų ir atsitikę, jeigu jie ne
būtų pasibaidę.”

Šaudymas sukėlė aplinki
nius žmones, kurie atidarę 
langus pradėjo šaukti, o vie
nas. patemyjęs kritiškam pa
dėjime policijantą, prižadėjo 
tuojaus nulipti su šautuvu.

Plėšikai pabėgo.

Minia kalkė ant gatvės 
Kričnioniutės.

Waterbury, Conn — Prasi
dėjusi Zofijos Kričmoniutės 
ir Pečiulio byla, užinteresavo 
daugeli ir svetimtaučių. Sau
sio 27 dieną pasklido paskala, 
kad iš teismo Kričmoniutė 
bus pervežta ant nakties į 
New Haven’o kalėjimą. Šim
tai žmonių susirinko ant ke
lio norėdami pamatyti pagar
sėjusią savo pasielgimu mer
giną. Bet visi ajisivylė. Krič
moniutė tą naktį išbuvo poli
cijos nuovade po priežiūra 
klerko Matrono.

Teisme ji užsilaikė šaltai ir 
drąsiai žiurėjo teisėjui ir pri
siekusiems į akis.

27 sausio buvo egzaminuo
jami liudininkai, Dr. A. A. 
Urane, kuris buvo pašauktas 
prie mirštančio Kulvinsko, ir
F. Dodds, detektivų viršinin
kas.

Atitaisymas klaidos.
Pereitame numeryje tilpo 

žinia apie prasidėjusią bylą 
dėlei nužudymo Kulvinsko, 
kurio užmušėjais buvo Pečiu
lis ir Kričmoniutė, o žinutėj 
pasakyta — Kriščiuniutė.

Mėsos boikotas.
Nežiūrint kad boikotas pla

tinas su kiekviena diena, mė
sos kaina netik nepuola, bet, 
kaip regis, ji pakils da auk
ščiau. Trustas nori parodyt, 
kad žmonės su juo daugiau 
neitų į kovą. Mėsa, kuri par- 
siduodavo visuomet šviežia, 
dabar prisieina sūdyt ir tas 
reikalauja daugiau -darbo. 
Tuomi trustas pamatuoja pa
kėlimą mėsos kainos da auk
ščiau.

Boston, Mass. — Su 30 d. 
sausio prasidėjo čia mėsos boi
kotas. Ant brangiausios mė
sos, kuri parsiduodavo po 29 
c. svaras, kaįpa nupuolė iki 
27 centų, bet ant'prastesnės, 
kurią perka darbo žmonės, 
stovi ant vietos.

Pittsburg, Pa. — Apie 600, 
000 boikotuoja mėsą. Galvi
jai žymiai atpigo, bet ant m§ 
sos kaina ta pati.

Schenectady, N. Y.— Sker
dyklų savininkai skundžiasi, 
kad mėsos išėmimas sumažėjo 
iki 15 nuošimčių. 13.000 dar
bininkų nutarė mėsos neval
gyt-

Cleveland.—Su viršum 150, 
000 žmonių čia boikotuoja 
mėsą. Kaina ant galvijų nu- 
puolė 15c. ant 100 svarų.

Žmonės rengia kongresai 
poticiją, kad uždėtų ant išve- 
žiamos mėsos mokesčius. Da
bar Amerikos mėsa Anglijoj 
ir Vokietijoj parsiduoda daug 
pigiau, negu čia ant vietos.
Užbėrė 150 darbininkų.
Pueblo, Colo. — Ne toli 

nuo Trinidad anglių ka
sykloj atsitiko ekspliozija ir 
užbėrė žeme 150 darbininkų.

Streikas.
Fall Rivar, Mass. — Med

vilnės fabrikų streikas tęsia
si. Darbininkai reikalauja, 
kad mažiausia alga butų $12 
ant nedėlios ir pagerinimo 
darbo sąlygų.

Šeiminiška tragedija.
Travers City, Mich.— Susi

vaidijęs su pačia, Ezra Whi- 
tey šovė į ją iš revolverio ir 
nieko nelaukdamas antrą šū
vį paleido sau į galvą. Mote
riškė tapo lengvai sužeista, o 
jis tuoj mirė.
Girioj atrasta badaujančią 

šeimyną.
Huntington, Pa. Netoli nuo 

čia girioj atrasta našlė su 
dviem kūdikiais, kuri nno 
dviejų mėnesių tenai badavo, 
maitindamosi medžių žieve. 
Moteriškė su vaikais prista
tyta į ligonbutį, bet teip silp
na, kad vargiai išgyvens.
Buvęs policijos inspekto
rius pasmerktas kalėjiman.

Chicago, I1L— Edward Mc 
Cann, buvęs policijos inspek
torius, liko pasmerktas nuo 1 
iki 5 metų kalėjiman už kyšių 
ėmimą. Uždėjus $10,000 kau
cijos liko paleistas ir padavė 
apeliaciją į aukštesnį teismą. 

Skaitytoju atydai 
Meldžiame visų ..Keleivio’’ 

skaitytojų, kurių prienume- 
ratapa^ibaige atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš
tį sulaikyti.
„ Keleivio” Administracija.



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

I
Kūdikyste.

Eugene V. Debs.

Kiek tai susijudininimo ir 
neapsakomo džiaugsmo pa
gimdo musų omenėj kūdikys
tės atsiminimai!

Juokiančios akutės ir basos 
kojalės, rusvos rankutės ir su
siraitę plaukeliai, nekaltos 
širdelės ir be rūpesčio, prie
lankus ir meilus, atviras ir 
švelnus, kaip gilų įspūdį ant 
mus suaugusių daro toks kū
dikis!

į Kūdikystė! Kaip tai šven
tas daiktas. Tai žiedai su gy- 
vomis sielomis. Ir jeigu ant 
šios žemės žmcgus turi kokį 
aukštą siekį, jeigu yra kokiai 
priedermei Įiasišventęs, tai 
tik tiems žmonijos žiedams.

Bet kiek jų nuskina pirm 
laiko, kiek jų suvysta ir mirš
ta. kiek sumina purvyne. Mi
lijonai jų buvo ištraukta iš 
lopšio, milijonai pavogta nuo 
žaislų ir paversta į tą spėką, 
kuri darbininko kraują per
keičia į kapitalisto auksą, o 
daug milijouų sumalta maši
nose arba padaryta amziuomis 
elgetomis, valkatomis.

Į Nuo kūdikystės prasi T^Ja 
žmogaus gyvenimo keliai, ku
rie veda prie laimės arba nu
puolimo, garbės ar gėdos, gy
venimo ar mirties. Tas turė
tų giliai paliesti draugijos 
dirksnius ir tos baisios aplin
kybės, kuriose turi nardytis 
jos vaikai, turėtų būt permai
nytos.

Kūdikystė yra viena iš 
svarbiausių šeimynos ir visuo 
menės užduočių, bet kapita
listiškoji mus civilizacija be
širdiškai aukauja ją brutališ- 
kam savo gašlumui, turtams 
ir galybei, ženklindama savo

— Maike. ar tu girdėjai.
kad jau mėsos nebus?

— Kaip tai nebus?
— Nejaugi tu neskaitei 

laikraščiuose, kad visur tveria
si organizacijos kovot prieš 
mėsą?

— Žinau, tėve, bet tas nė
ra kova prieš mėsą, tik prieš 
mėsinį trustą kurio godumas 
perėjo visas jau ribas. Mėsa 
iki tiek pabrango, kad dau
giau nieko neliko, kaip tik j 
jos nevalgyt. Tas vadinasi 
boikotu.

— Tai reiškia, jeigu žmo
nės mėsos nevalgys, tai trus- 
tas bus priverstas ją papigin
ti.

— Ar papigins ar ne, bet 
kovot visgi reikia. Tegul bent 
mato, kad žmonės prieš tai kį i 
lą

— Tas gerai, vaike, tik 
man rotos, kad dabar laikas 
neatsakantis mėsą boikotuot.

— Kodėl?
— Dėl to, kad užgavėnes 

artinasi ir daug mėsos reikia 
valgyt. Ot gavėnioj, tai kas 
kita! Žmonės vistiek turi sau
sai valgyt, tai bepiga butų ir 
mėsai boikotą apskelbt.

— Čia, tėve, ne Lietuva,
kur ant Užgavėnių kiekvienas , , ,... , ..., kelią kūdikių krauju ir kautum valgyt dvylika sykių la
šinius. Amerikonai visai už-i ’ . . , , _ . ,_ . . . . . ,. Kokios bus pasekmes to?gavėnių nepažįsta ir jokios . .. ..._ . _ Milijonai sutriuškintu, su-gavenios čia nėra. ,, ., , „ „r„ ...... maltu vaikų per kapitalistu— las negali būt, juk ame- , . T.., . , °.. godumą nemire dovanai. Jierikonai katalikai! . . ....... ... , . visi pakila iš kapu, pakila— Didesne dalis ne katali- x -7 /, . i-, • tartum prieš tą surėdymą, kuku, bet ir katalikai čia nega- . . ... . ,i ris juos nukankino ir, vardan 

' . , , . ... . I Dievo ir žmoniškumo, leidžia— Na. dabar tu man tikrai . . . ,. ,, . , , ... . ant jo mirties prakeikimą,susukai galvą... Katalikai /T; w .. .... . (Iš ,,.Wayland s Montly )ir neuz laiko gavėnios! Argi _ _______ ____________
yra dvejopi katalikai?

— Įtaikyk, tėve, už nosies, 
tai galva nesisuks ir suprasi, 
kad gavėnia, arba šeip pas-1 
ninkai, neturi nieko bendro 
su Dievo prisakymais, ant ku- Parodykite, gerbiamieji, ta
riu remiasi visas tikėjimas, lėutuotą, su gilioms nuomo- 
Pasninkai yra niekas kitas, u8ms žmogij, atlikusį mažiau 
kaip tik kunigų išmislas. Jie ar daugiau genijališką darbą, 
norėdami patys skaniai pa- 
v algyt. žmonėms liepė pasnin- 
kaut ir tamsus žmonės aklai jr*° m^n’a nebūtų persekioju

Minia nesupranta gi 
llu nuomonių.

Yra jų, bet labai nedaug. Te- 
čiaus ar yra nors vienas, ku-

neaukščiau, kaip ji mokslu i 
apsišvies — supras, kas yra 
kiltas ir kas žemas.

Minia nesuprauta kiltų 
žmonių gyveuimo, nuomonių, 
pažvalgų. Kilti žmonės visuo
met yra niekinami,šmeižiami, 
persekiojami. Jie neturi daug 
draugų, — jiems užtektų So
krato namelio, kur galėjo su
tilpti 3-4 žmonės.

Ypač lietuviaijš minios iš
ėjusių žmonių turi mažai. Bis 
kį daugiau jie gali pasigirti 
keliais rašėjais, o kitos kultū
ros šakos beveik tuščios. Bet 
ir tie mųsų jauni rašėjai vos 
tik pasirodo it pavasario žie
dai su savo jaunu talentu, 
kaip tuoj minia juos stengia
si nustelbti. Miniai nereikia 
skolinti visokių polemistų, 
šmeižikų, parnografistų, dau
giau ar mažiau gramatiškai 
pramokusių rašyti. Šiokiu ar 
tokiu budu jie užrėplioja aut 
žiurnalistikos puslapių, iš 
kur parankiausiai esti ir 
purvinti tuos žmones, kurie 
nužengė toliau uz minią. Jie 
varomi atgal į minią, kur pri
versti yra užtrokšti be laiko.

Ir tankiai da gėrisi tie gy
vų talentų ėdikai, kad jiems 
pavyko nuslopinti žmogų, ga 
Įėjusį ką-nors kiltesuio nu
veikti.

Mųsų laikraštija, ypač A- 
merikos lietuvių, tankiaiusiai 
plaukia pagal minios norus, 
užmiršdama kiltesnius daly 
kus.

Nesakau, kad tik pas lietu
vius teip yra. Bet jeigu mato
me, jog prakilnesni žmonės 
tankiai reikalingi yra. ir ma 
tome, kaip pragaištingai at
siliepia ant mųsų jų varymas 
atgal į minią, tai turėtume 
aprubežiuot minios nesusipra
timą.

Dono Kazokas

Hipnotizmas.

Tas kunigas pirma dinej mokykloj Nepoilgam 
aš jam pasakiau, kad jis jau 
yra ne žmogum, bet šunim. 
Jis tuojaus neteko žmogaus 
proto. Liepiau jam loti ir ką
sti, jeigu kas norės prie jo 
prisiartinti. Jis taip ir darė. 
Vėliau sužinojau, kad tas vy
ras yra be darbo,prasto neno 
ri dirbti, o gero negauna. Aš 
tuojaus jį įdraudžiau, kad 
dirbtų bile kokį darbą. Ant 
rytojaus tas vyras pradėjo 
dirbti Tame nebuvo nieko 
įstabaus. Kuomet jis buvo už
hipnotizuotas, aš tvirtai jam 
įsakiau ir tie žodžiai įaugo į 
jo smegenis ir jis turėjo išpil 
dyt viską, kas buvo per hip
notizmą jam įsakyta.

Nuo tos dienos daugelis tų 
namų gyventojų pradėjo ma
nę s bijoti ištolo, o kai-kurie 
tiesiai į akis man pasakė, kad 
aš esąs didžiausia „čeraunin- 
kas”. O čia, kaip kiekvienas 
gali suprasti, nė kokios „če- 
rauuinkystės” nėra, tiktai 
menkas 3 mėnesių mokslas. 

lynatas Stankus J/. S.

išmokti
gyvu nu:

lekcijai,

|

Varlė gulėjo 
nors šukavom 
delnais — ne

užhipnotizavo

ninko jau nuvargo. Mudu su 
Antanuku negalėjom pakeisti 
Matijošiaus, nes nemokėjom 
irtis.

„Na, uždainuok, Onute, da 
ką-nors iš meilės dainų,” 
prašėm visi. Onytė dainavo. 
Jos balsas liejosi per girią ir 
kaž kur toli, toli nyko. Jis su
siliejęs su smuikos garsais 
mus žavėjo ir darė prieš Ony
tę silpnais, mažais...

Prabėgo heli mėnesiai nuo 
tos valandos ir Onytė susivie 
uyjo su žemele aut amžių...

Nedaug da Lietuva išauk
lėjo tokių Onyčių.

PapUštakis.

tą prisakymą pildė. Laikui 8’» nebūtų drabsčiusi purvais? 
bėgant tas įėjo į pąprotį ir ^e- Kas tik nužengė toliau 
pasiliko oficijališku bažny-; minią, tas buvo ir yra mi
šios prisakymu. nios auka.

— Ne, Maike, aš skaičiau | Minia lig pat šioliai pasili-
šventam rašte, kad ir Kristus ko valdančiųjų ir turtingųjų 
pasninkavo 40 dienų. Gavėnia pastumdėliu: sujos pagelba 
yra paminėjimu Kristaus nužudytas liko Kristus, su
gyvenimo. rengta Baltramiejaus naktis,

— K ristus turėjo pasnin- su jos pagelba vedamos karės, 
kauti dėlto, kad girioj netu- i skerdynės ir palaikomos prie- 
rėjo mėsos. Apart to jis buvo spaudos įstaigos. Valdžios ir 
priešingas žudymui nekaltų turčiai semia savo ramsčius 
gyvulių ir daugiausiai maiti-Į iš minios.
uosi vaisiais. Pagalios ką jis Minia lig pat šiai dienai ne 
valgė, tas visai nesvarbu. Jis moka apginti savo reikalų, 
mokino tik doros, mylėti žmo- Negana to. ji net nesupranta 
nes, o ne skriausti jous. Tai savo reikalų.
svarbiausia žmogaus nžduo- Ir ,iabar paklausu.: argi 
ti» Tu gali net ir visai novai- „ reikalaūti nllo tokjo 
gyti, bet jeigu tu skriausi ki- . .
tus, kenksi jiems gyventi, ar im0Ka’18’ kuris pats savęs ne- 
tave bus galima pavadinti ge- sn^ran^a’ 80P™-* Į
ru žmogumi? Tu busi visų ne- Aiškus dalykas, kad ne 
apkenčiamu parazitu. Betga-įrodei reikalavimas, kadmi- 
vėnioj tu gali su valgyt čielą > uia atsineštų prielankiau į 
jautį antsyk, tuomi nenu- kiltesuiųjų ypatų darbus ir 
skriausi nė manęs, i 
nė trečio. Valgis palaiko žmo 
gaus gyvastį ir sveikatą: \už 
valgį žmonija per amžius v 
.dė kovą. Net prasčiausia gy 
vunas nori gerai paėsti, < 
žmogui atsisakyt nuo gėrės 
nio valgio, yra pažeminimu t'ąs. Lai velyk skurdžios min- 

rsekioja kiltus darbus 
nijai plaukia prieš 

kada ta minia —

rėmyti, kad Į>er ilgas, ues žmo 
nes bekantrybės laukė atida
rant sceuos, o nesulaukdami 
pabaigos skaitymo, pradėjo 
delnais pliaukšėt, bet paaiš
kinus, kad tuoj užsibaigs, vėl 
nusiramino.

Tuojaus vėl atsidarė scena, 
vėl mato žmonės, kaip Lietu
vos ūkininkas su savo motere - 
valgo pietus ir šnekasi apie 
savo sūnų, kurį leidžia moks- 
lan; moteris giučyja, kad sū
nūs bus kuuigu, o vyras sa
ko, kad iš jo negali būt kuni
gas, ues jis matęs jį su mer
goms. Abeluai imant sulošė 
pagirtinai.

Paskui p. Bukšuaičio mai
šytas choras sudainavo dvi 
daineles, bet publikai reika
laujant daugiau, p. Bukšnai- 
tis vėl sustatė savodaiuiukus 
ir padavęs balsus atsistojo 
aut „soap bax” ir uzkaman- 
davo, bet nežiuia kas ten atsi
tiko, kad tik viena mergina 
suriko „garnys” ir daugiau 

į nieko nebuvo girdėti; publi
koj pakilo baisus juokas. Bet 
dirigentas vėl sustatė daini
ninkus ir padainavo „Garnį”. 
Tuom ir užsibaigė.

Paskui prasidėjo balius ir 
skrajojouti krasa. Taipgi bu
vo paskirtos dovanos tiems, 
kurie gaus daugiausia atviru
čių. Pirma dovana moksliška 
kuyga, antra dovaua kvietkų 
bukietas. Ir vėl prasidėjo ju
dėjimas: vieni renka kiti rašo 
atvirutes, merginos dailiai žiu
ri į stovintį aut stalo bukietą.

Gražu buvo pažiūrėt iš ša
lies. Nešiotojai atviručių ne
spėja nešiot, pardavėjas ne. 
paspėja pardavinėt. Dovanas 
gavo pp, J. Slavinskiutė ir M. 
Litviniutė (Dram. draugijos 
„Lyra” narės), p. J. Slavins
kiutė gavo pirmą dovaną, t y. 
knyga, antrą M. Litviniutė ir 
tuom užsibaigė vakaras.

N. Baubas.

mokslą.
buvęs didelis pamokslininkas, 
o nuo tos valandos jau visai 
nebegalėjęs sakyti pamokslų. 
Pasibaigus lekcijai jis uždavė 
mums aut rytojaus 
užhipnotizuoti du 
vištą ir varlę

Atsidarius antrai
profesorius paėmė užhipnoti
zuoti varlę. Jis padėjo ją aut 
stalo aukštyn kojoms ir palai
kęs ant jos pirštų galus, užhip- 
notizavo ją.

• kaip negyva, 
ir pliauškinom 
krutėjo.

Po tam jis
vištą. Uzhipnotizavimas buvo 
labai lengvas; prispaudė jos 
galvą ant stalo ir po trumpo 
laiko užbriežė ant stalo su 
kreida ilgą liniją, ir vista pa- 
liko užhipnotizuota. Šauks
mo ir rankų pliauškėjimo 
višta teipgi negirdėjo, tik ju
dino sparnais ir uodega, fa- 
sibaigus antrai lekcijai, jis 
liepė mums, studeutams, už 
hipnotizuoti varles ir vištas. 
Bet mums tas nesisekė. Nė 
varlės, nė vištos musų hipno
tizavimo neklausė ir lėkė nuo 
stalo, kaip padūkusios. Mus 
mokinosi to mokslo apie 30 
studeutų ir tik į>o ilgo laiko® 
nors retas, bet kaip kuris ir iš 
musų jau galėjo užhipnoti
zuoti vištas ir varles.

Toliaus męs mokinomės hi
pnotizuoti kitus gyvūnus ir 
tik [tokelių nedėlių pradėjom 
moki utis hipnotizuoti žmones. 
Bet žmones hipnotizuoti pro
fesorius mums nedavė, kadan
gi žmonės turi išlavintą pro
tą ir jautrų pajautimą, tai 
la‘ ai lengva esą užhipnotizuo
ti. Visus tuos paveikslus (ex- 
periments), kuriuos męs mo
kinomės iš knygų, jis pats 

imums darodė, užhipnotizuo- 
dams žmones. Pirm pradėji
mo mokytis hipnotizuoti žmo
nes, profesorius pareikalavo 
nuo kiekvieno iš musų pasira
šymo ir paaiškinimo, dėlko 
moki narnės to mokslo? Aš pa
aiškinau, kad gal tas susitai
kys man daktariškuose daly
kuose; kiti — dėl platesnio 
žinojimo; o buvo ir tokių, ku
rie pasakė, jog mokinosi tik 
dėlto, kad galėtų užhipnoti
zuoti žmones kokiuose susi
rinkimuose. Man ir kitiems, 
kurie mokinames dėl gerri 
mierių, daleido tą mokslą 
baigti ir po užbaigimo išdavė 
paliudyjimą, o kitiems, kurie 
mokinosi dėl blogų mierių, 
baigti nedaleido.

Pabaigęs hipnotizmo moks
lą, aš vienok nežinojau, kad 
ištikrujų galėsiu užhipnoti
zuoti žmogų: gal teip,kaip tos 
varlės ir vištos ne klausė ma
no hipnotizmo ir bėgo šalin, 
teip pat gal ir žmogus ne
klausys, o kad žinoti, tai rei 
kia išbandyti. Tuose pačiuo
se namuose, kur aš gyvenau, 
vieuame susirinkime paban
džiau užhipnotizuoti 3 žmones. 
Vienam liepiau ištiesti ranką 
ir pasakiau, kad jis ne
galės jos sulenkti. Jis 
ištiesė ir bandė ją sulenk
ti, bet ranka buvo sustirus ir | r

sulenkti jos nebegalėjo. Ant
ram jaunam vaikinui, 14 me
tų amžiaus, ištolo pasakiau, 
kad jo akys tuojaus užsi
merks ir jis negalės atsimerk
ti. Tuojaus jo akys užsimer
kė. Vaikinas mėgino keletą 
kartų atsimerkti, 1x4, negalė
jo ir Įiersigandęs pradėjo ver
kti. Jis neatidarė akių tol kol 
aš ne pavelijau. Tretį jauną 
vyrą, apie 23 metų, įtrauKiau 
į giliausi hipnotizmą Pirma 
padariau jį vaiku, sakydamas 
jam, kad jis jau ne vyras, bet 
vaikas 10 metų amžiaus ir 
tuojaus paliko vaiku. Kas 
tuoliaus buvo nuo 10 lig 23 
metų,viską užmiršo, teip gi ir 
rašė teip-pat iškreivuotu raš
tu, kaip rašydavo bidonas 
vaiku, 19 metų amžiaus, pra-

Ant ežero.
(Metinis atminimasa.a. t Avieeiutės)

Žodelis i visuomenę.
Atleiskite gerbiamieji „Ke

leivio” skaitytojai, jegu męs 
perdaug jus apsunkysim savo 
prašymu. Męs sutvėrėm savo 
mieste [Bridgevvater, Mass.] 
knygyną, bet būdami skur
džiais darbininkais neišgalim 

i prisipirkti užtektinai litera
tūros, todėl nutarėm kreiptis į 
visuomenę, prašydami sušelp
ti mus, sušelpti ne pinigais, 
bet perskaitytomis, neireika
lingomis jau knygomis.

Tikimės, jog atsiras iš tar
po „Keleivio” skaitytojų to
kių draugų, kurie turi per
skaitytų knygų ir nepagailės 
mums jas paaukauti, už ką 
mus knygynas bus labai dė
kingas, o skaitantieji tas kny
gas turės naudą.

Siunčiant knygas malonė 
kit adresuot šiteip:

S. Kiršlis,
P. O. Box 560, 
Bridgevvater, Mass.

Po pietų visi sutarėm eiti 
pas kaimyną, o iš ten anteže- 

i ro.
Onutė įdavė man smuiką, o 

pati su šeimyninke ėjo pas
kui šnekučiuodamos. Už pen
kiolikos minutų kelio per gi
rią, buvom maloniai priimti 
Mičuose.

Niekas nenorėjo ką-nors 
pradėti — visi laukėm smui
kos melodijos, kuri tuoj iš 
Onytės raukų ir pripildė riė- 
dididelį ūkininko namą.

Neilgai žaidus vėl visi išsi
skirstėm į būrelius ir išėjom: 
moterys apžiūrėti daržovių, 
seniai ūkininkai išėjo į pie
vas, o męs: Onutė, Antanu
kas girininkas, Matijošius ir 
aš, — ant ežero pasivažinėti.Į

Gražus buvo birželio pa va
karis. Vėjas vo-vos judino; 
medžių lapelius nepermatomų i 
Maine’o girių. Ežeras matėsi 
pro medžius, kaip veidrodis. 
Męs žengėm tylėdami, užsi
mąstę.

Susėdus į valtį ir pasiyrusl 
kiek nuo krašto, Onytė vėl: 
užtaisė smuiką ir užgriežė 
„Marselėtę”, paskui „Sveiki j 
broliai darbininkai ir jus mie-i 
los sesutės.”

Griežė ant smuikos ir pati 
dainavo. Jos žodžiai smeigėsi 
į širdis, o meiiodija žavėjo 
jausmus. Dabar viskas aplin
kui atrodė kitaip — atrodei 
nepaprastoj grožybėj! Apžėlę i 
ežero krantai ir nusvirę me
džių šakos iki pat vandens, 
tarsi nori paduoti dėkingumo 
ranką už vilgymą jų šaknų. 
Girios paviršius išrodė lygus, 
kaip nukarpytas. Vienur-tai- 
kitur iššokusi žuvis sužadino 
užsnūdusį ežero paviršių.

Kada aps.drąsinome Onytės 
rimtumu, pradėjome davinėti 
įvairius klausimus, kad įvesti 
musų sandraugę į kalbą.

Onytės kalba buvo graži ir 
švelni, su tikru lietuvišku 
akcentu, nors ji čia buvo au
gus.

Onytė užvis labiau gerbė 
laisvą dvasią. Ji 1 ^apkentė 
fanatizmo. Jos galvoj nebuvo 
vietos jokiems bu. tams, nė 

i prietarams. Ji pažino mokslą 
ir jį tik numylėjo. Ji sakė: 
„Reik žmonėms mokslo, nes 
tik moksle jie ras savo tikrąjį 
išganymą.”

Ir teip mums Onytės besi
klausant, Matijošius paaiški
no,kad jau dvi myli esam nuo 
savo išplaukos.

Saulute jau leidosi kažin- 
knr toli už girios. Vėjalis vi
sai apsistojo. Buvo tyku, kaip 
kapuose. Ir męs grįžom namo 
ant vakarienės. Drūtos ir 
smarkios rankos jauno giri

I Mėsos boikotas.
Kaulas. Baltrus ir Pilypas 
Tarės mėsa boikotuot.*
Mat tikėjo, kad privers jie 
Tuomi t rustą pasiduot.

Jie tvirtai sau prižadėjo 
(Kas nepildys, tą apkuls) 
Tol mėsos neimt j burną. 
Kol jos kaina nenupuls.

Boikot’s plečias, tarsi tvanas, 
Kaulai šneka jau visur: 
„Trustas mėsą tuoj papigins - 
Ją parduoti nėra kur”.

Ret Pilypas sau protavo; 
Boikot’s nieko nenustos, 
Jei^u vienas iš mil’jono 
Nusipirktu kiaulenos.

Baltrus dirbo sunkiu darbą. 
Jam netiko riešutai;
Kemdams streiką priešmėsinį. 
Mėsą valgė sau slaptai.

Kaulas buvo visgudriausis, 
„Lai jie valgo,” sakė jis. 
„Bulves, žirnius ir burokus, 
Aš-gi—vištas ir žąsis!”

Visi Kaulai ir Pilypai 
Lygiai manė apie tai— 
Tarės mėsa boikotuoti.4.

Bet ją valgė vis slaptai.

Peabody, Mass.
Lietuviai ir čia pradeda 

darbuotis. Sausio 16 d. sv. 
Jurgio draugystė buvo paren
gus prakalbas, o kalbėti par 

I alkvietė iš So. Bostono P. Lat- 
viuską ir F. Bagočių. Prakal
bos žmonėms patiko. I. Šidiš- 
kiutė, 5 metų mergaite, pa
dek lėni avo; nors ypata jos 

• menka ir balsas kūdikiškas, 
bet žmonės atidžiai klausėsi 
ir jos žodeliai nevienam su
graudino širdį. Klausytojų 

i buvo daug, nes privažiavo ir 
iš kitų miestų.

Vardan komiteto,
J. Noreika.

Žmonės da nežino kokią 
naudą ar nenaudą gali atneš
ti hipnotizmo mokslas. Mo
kyklose da mažai jo mokina
ma, o privatiškuose susirinki
muose ir valdžia uždraudžia 
juom užsiimti. Žodžiu sakant, 
svietas dreba prieš išaugančią 
naujos filozofijos šaką. Ne ra- 

; šysiu apie jo atsiradymo isto
riją, bet trumpai paaiškinsiu, 
ką aš pats patyriau mokinda
masis hipnotizmo Indianos 
universitete.

Tas mokslas yra neilgas; 
įstojus į universitetą galima 
išmokti per tris mėnesius. Be
simokindamas medicinos pra
eitą vasarą per v akaciją aš 
paėmiau tos filozofijos šaką, 
kad patirti, kas yra hipnotiz
mas. Profesorius pareikalavo 
nuo manęs tam mokslui 4 va
landų laiko ant dienos; vieną 
valandą dėl klausimo lekcijos, 
antrą valandą dėl užsiėmimo 
laboratorijoje, o dvi valandas 
mokytis iš knygų namieje. 
Prieto da jis pareikalavo im
ti 2 klesas kitos filozofijos, ku
rios esančios labai naudingos 
prie hipnotizmo.

Pirma lekcija pasirodė la
bai įstabi. Profesorius, išgul- 
dinėdamas tą mokslą, darodi- 
nėjo 2 dalykus: blogą ir gerą. 
Blogoji hipnotizmo pusė ta
me, kad jis gali teip išaugti, 
kad žmogus žmogų, patikęs 
ant gatvės,gali užhipnotizuo
ti ir apiplėšti. Geroji pusė ta 
me, kad su hipnotizmo pa- 
gelba galima išgydyti dauge
lį sunkių ligų, kurių gyduo- 
liems gydyt jau nebegalima. 
Toliaus aiškindamas privedė 
mums paveikslą, kad vienas 
iš jo mokinių, kuris mokino- 
si toje pat klesoje, antiek iš
silavino, jog dabar galįs išto
lo užhipnotizuoti žmogų, ir 
jog vieną kartą būdamas bap
tistų bažnyčioje, jis ištolo už
hipnotizavo baptistų kunigą, 
kuris toje valandoje sakė pa

I

I

I

atrodė

S.

nė kito, paguodotų juos, yra tuščias.
Pataikavimas žemesniems 

minios jausmams ir prieta
rams gali suteikti laikinę gar- 

. Bet kas iš tos garbės, ku
odavo ja ubagiškas pro-ri 

S.
žmoniškumo. tyš

— Tu, vaike, perdaug be ir lai 
dieviškai kalbi šiandien. mimą.

Brooklyn, N. J.
Šių metų. 8 d. sausio Taut. 

name atsibuvo 20 — meti
nis teatro jubijinis 
a p vaikščioji m o va 
karas, kur buvo sulošta 
,,Be sumnenės,” vienveiksmis 
veikalas 4-se atidengimuose 
ir . Musų gerasis.” Surengtas 
„Apšvietos” draugystės. Tai
gi apie tą vakarą sumaniau 
nors keletą žodžių pranešti 
gerbiamojo „Keleivio’’ skai
tytojams.

Apie 7 tą valandą iš visų 
pusių Brooklyno ir apielin. 
kių pradėjo rinktis žmonės 
ir apie aštuntą valandą jau 
buvo pilna svetainė, nežiū
rint kad įžanga buvo po 75c. 
50 ir 25centus. Ir 25 minutės 

aštuonių atsidarė scena.
Iš geresnių lošėjų galima 

paminėt šiuos: Jokūbas (K. 
Kriaučiūnas) ir Katrina (J.

I Slavickiutė) dram. draugijos 
„Lyra” nariai, kurie už gerą 
lošimą gavo dovanas, pagal 
žmonių nubalsavhną; teipgi 
neblogai lošė ir Maklinskis 
(A. Petraška). Kiti visi lošė 
prasčiau.

Po lošimui ,,Be sumnenės’’ 
p. J. O. Sirvydas skaitė refe
ratą: „Teatro istorija”, kas 
labai nusisekė, tik reiktų pa-

I

Grant Horks. III.
Grant Works guli šalia Chi

cagos miesto. Lietuvių yra į 
70 šeimynų ir 100 pavienių. 
Visas jų užsiėmimas— tai bi
liardas. Iki šiol čia nebuvo 
jokių organizacijų, bet dabar 
pribuvo iš Massachusetts drg. 
Z. Sangailo ir iš Omagos-drg. 
V. Banevičia, kuriuodu 9 d. 
sausio š. m. sutvėrė LSS. kuo
pą. Buvo galima jau seniai 
čia suorganizuoti žmones ir lig 
šiol jau butų nemažai nuveik
ta, bet Chicagos didvyriai, 
kurie patys vadinasi inteli
gentais, nenoiėjo tuom užsi
imti.

J. Kurpilaitis.

Rumford Pails, Me.
Musų mieste uždrausta lai

kyti svaiginančius gėrimus; 
teip sau moteriškus rukštime 
liūs, kaipo vaistus, galima, 
bet mus tautos vyrai smarkus 
ir drūti, bile kokiais skysti
mais neužsiganėdina, taigi iš 
Bostono parsiveža stiprios 
degtinės, o įsigėrę pa si muša 
— tikrai lietuviškai.

Sausio 12 d. vienas „spor
tas' užsimanė apsi vesti su ki
to pačia. Vestuves kelti va
žiavo net Chicagon, nes Rum- 
tord’e per prasta vieta. Bet 
štai ant geležinkelio nelaimė: 
nė iš šio, nė iš to policija su



KELEIVIS
I

gis, Ragnytė ir Aldona atliko 
teip gerai, kad ir visos klai
dos išėjo ant gero. Už ką pub
lika privertė po kelis sykius 
uždangą pakelti ir vis dėka 
vojo delnų plojimu. Aktoriai 
ant pabaigos padėkavojo pub-! 
likai ir persiprašė, kad tru-! 
pūtį j>er ilgai užtruko. Aš 
teipgi ištariu visiems ačiū, nes 
perstatymas man labai patiko 
ir mylėčiau, kad tankiai L. K.

” T. grupa tokius perstatymus 
į atkartotų.

„Mindaugio” perstatymas 
žmonėms geriau patiko, uegu 
„Živilės”, nes buvo sceneri-:

aik* t sugražino atgal. Pasi
tikti jaunuosius nuėjo daug 
žmonių Senas vyras pareika
lavo nuo jaunojo šimto dole 
rių už pasisavinimą jo pačios 
be pavelyjimo ir apmokėt vi 
sus iškaščius Jaunasis turėjo 
300 dolerių ir visi išėjo. Da
bar jaunoji gyvena su senu 
vyru, o jaunasis neturi nė pa
čios, nė pinigų, nė darbo. Gal 
rumfordieėiai paaukautų po 
keletą centų tam „sportui’ 
ant duonos.

Mergininkas.

So. Manchester, Conn.
Sausio 2 d. š. m. visi vieti- ja įr drabužiai atsakantesni. 

niai lietuviai buvo sukviesti Buvęs Teatre.
susirinkti pas A. Zukaitį, su 
mierių sutverti susišelpimoi Easton. Pa.
draugystę arba SLA. kuopą. Savo pažįstamų ir draugų 
Betis apie 50 čia gyvenančių pakviestas, apleidau Burling 
lietuvių susirinkiman atėjo • *°u’ą, N. J. ir atvažiavau į 
vos 10; vienok pradėta kalbėt Easton, Pa. ir Phillipsburg’ą, 
apie draugystės vardą ir įsta N- J- čionai matyt, ant kiek 
tus. Vienam užsiminus, kad as patyriau per tą trumpą lai- 
įstatai turi būt laisvi nuo baž hą» apšvietimas tarp lietuvių 
nytinių prietarų, svečiai vie- daug aukščiau stovi, negu 
nas po kitam pradėjo smukt' Burlington e. Nors trumpai 
pro duris. Pradėta kalbėt <-'la pabriesiu jų naudingą dar-i 
apie SLA. kuopą, bet pa si ro- oavimosi, žinoma, nepagirda- 
dė, kad ir tos negal’ma su- ’maS ir nepeikdamas jų, bet 
tvert. Labai apgailėtina Kaip ištikrųjų yra. Čia yra

Neseniai atsikraustė čionai Liet. Nepriegulm. Pašalpos 
iš Waterbury’o lietuvis V. Kliubas, kuris 16 d. sausio pa 
Sagevičia ir susipažinęs čia rengė prakalbas. Kalbėjo J. 
su A. Bendziuniute, kuri gy- Gaigalas iš Philadelplujos, 
venopas Sagevičiuas uošvį, i r a-> dvejuose atvejuose. Pir- 
prašė, kad mergina paskolin- wam aPlt} lietuvių tautišką ir 
tų pinigų, nes jis norįs pirkti kultūrišką kilimą, raginda- 
krautuvę. Mergina, sako, da- raas V*SU8 stengtis skaityti 
vusi $700 be jokio liudininko, iaikraščius, knygas taisytis 
afllOjO turėjusi su savim,o $600; knygynus, nurodinėjo virš 
išėmusi iš bankos, ką liudyja miueto kliubo siekius, ragin 
ir bankierius. Praslinko tūlas damas visus prie jo rasyties, 
laikas, o Sagevičia krautuvės 
nepirko. Mergina pradėjo ei- Antram — apie profesoriaus 
manuoti, kad kas neatsitiktų F- Kerrer’o gyvenimą, jo dar- 
blogoir, kitų pakurstyta, nu
ėjo pas savo skolininką pra- džia su pritarimu dvasiškijos 
šyt, kad tas padarytų jai raš- nužudė, tartum baisiausį pik
tą, bet skolininkas atsisakė. Radėją. 
Mergina pareikalavo sugra- ■ 
žinti pinigus, ir nuo to jis at- ko. 
sisakė. Mergina kreipėsi prie 
skvajario. Sagevičia skvajario uaičiutė 
užklaustas, prisipažino, kad Žmonių bu vo prisirinkę 
paėmęs iš merginos tik $100. mažas būrelis, tarp kurių bu- 
Skvajaris pasiuntė policistą vo keletas moterų ir merginų, 
suareštuoti Sagevičius. Poli-,Sukolektuota 3 dol. 90c. Ap 
cistas atėjęs paprašė parodyt mokėjus kalbėtojui kelionės 
kiek turi pinigų. Sagevičia lėšas 3 dol. 50 cen„ lieka 30c. 
parodė $150 ir sakė, jog dau- apmokėjimui už svetainę, to- 
giau neturįs,bet pradėjus jieš- dėl Kliubas turės nuostolį, 
kot, rasta pas Sagevičių da Gyvendamas pirma, teip sa- 
$200. Policistas abudu Sage- Kyti, „čystam’’ Burlingtono 
vičius nuvedė į nuovadą, kur miestelyj ir matydamas, kad 
juos pastatė po $1000 kauci vietiniai lietuviai kliube ne- 
jos,bet nežinia kas juos išpir-į žmoniškai elgiasi, pasiųsda- 
ko ir dabar jie laisvi laukia m i savo draugus pas A brao- 
teismo, kuris atsibus kovo mą, 
mėnesyj.

Tai, rodos, geras pavyzdi? praėjusių metų, maniau, jog 
butų visiems, kad be liudiu.n- kliubai visur teip elgiasi, bet 
kų niekad negalima skolinti 
kitam savo skatiko, o ypač 
neištikimam.

B. Salaveičikas.

i

nore tik vienas tekis atsirado.

Lošė gerai, geriaus ir reika
laut neką tegalima, ypač 
gerai atliko Barbė, Bartašiaus 
duktė (St. Čečkauskiutė); 
teipgi pagirtinai atliko senio 
Bartašiaus rolę J. Plokštis; 

j toliaus seka Kupečio duktė 
1 (E. Alminavičiutė). Gerai lo
šė ir J. Tamulis Kupetį, tik 

i nemokėjo gerai savo rolės, 
kas labai apsunkina aktoriui 
veikmę. Kiti atliko prasčiau, 
bet imant abelnai, losimas 
nusisekė neblogai.

Da reikia priminti ir apie 
sceneriją, jog viskas atsakan
čiai prie lošimo buvo pritai
kyta. Lošiant, kada Kupetis 
įsikarščiavęs išrodė lyg koks 
užmušėjas - žmogžudis ir rik
telėjo: „kraujo trokštu!
kraujo!” — Ant scenos blyk
stelėjo skaisčiai raudona švie
sa, kuri šiurpuliais perėjo 
per publiką, primindama 
kraują. O teipgi kada Berta- 

: sius senis susirgęs gana blo
gai išrodė, ant scenos irgi 
šviesa buvo pritaikyta švie 
šiai mėlyna, kas padarė ligo
nio veidą labai įspūdingų.

Po vaidinimui buvo šokiai 
ir lekiojanti krasa. Daugiau
siai atviručių gavo p. F. Kazo- 
kevičienė (Užkabinskienė) ir 
laimėjo dovaną, t. y.gavo ra
šomąją plunksną (fountain 
pen).

se reikaluose. Apart to da. 
Ukėsų Kliubas rengia kiek
vieną seredos vakarą diskusi
jas, kuriose gali dalyvauti ir 
pašaliniai. A bei na i imant, 
žmoneliai darbuojasi, kaip tik 
išmano. Inteligentiškų spėkų 
labai mažai, viską veda patys 
darbininkai. Rodos, labai rei
kėtų džiaugtis, žiūrint į ge
rus žmonių norus ir darbštu
mą, bet turim iš savo tarpo ir 
piktų priešų. Kunigas Buka- 
viackas ant kiekvieno žing
snio stato mums visokias kliū
tis ir ardo šventąjį apsišvieti
mo darbą. Rengiant Kudir
kos apvaikščiojimą, minėtas 
Bukaviackas per pamokslą 
agitavo žmones, kad neprisi
dėtų prie to apvaikščiojimo, 
nes jubiliatas buvęs bedieviu. 
Dabar pradėjo šmeižti šv. Ka 
zimiero druugystę ir jos sąna
rius. Tamsius žmones teip 
įsiundė, kad dabar kiekvie
nam susirinkime kila triukš-

A

mas.

IŠ LIETUVOS
Žagarė [Šiaulių pavieto] 

Žaga r iečiai, būdami su lat
viais kaimynais, nepasilieka 
paskutiniais: pradeda kolio-l 
nizuotis į viensėdijas, taisyti 
mokyklas ir ūkyje įveda viso
kias mašinas. Tik bloga, kad 
senieji ūkininkai prieštarau 
ja jauniesiems sakydami:,.jau 
ni nieko nesupranta ir nerei
kia jiems pasiduoti’’. Vienok 
tas mažai gelbsti. Pas mumis 
yra atidengta „Priekybos mo
kykla”, teipogi atsidengė 
valšč’aus 2-klesė mokykla. 
Kai-kurie ūkininkai, kuriems 
nepatogu pasiekti Žagarę, 
pradeda taisyti mokyklas so
džiuose. Skaizgiriečiai jau nu
pirko sau žemės mokyklai 
teip-gi. ir kitų sodžių ūkinin
kai tariasi taisytis savo so 
džiuose mokyklas. Paskutiniu
laiku pas mus tankiai atsi-l 
tinka „Lietuviški vakarai’’.; 
bet iš sodiečių mažai kas juos 
te lanko.

• L1I4 KAS REDAKCIJAI
Gerbiamoji Redakcija, pa- 

tėmyjau korespondenciją iš 
New Haven, Conn. „Keleivio” 
2 nr., kur p. korespodentė pa
darė klaidą, pavadindama 
mane vietiniu advokatu.

Taigi, nebūdamas „vietiniu 
advokatu”,laikau sau už pa
reiga tą klaidą atitaisyti.

Su guodoue 
K. M. Lukošius.

Redakcijos atsakymai.
Rudam Z e K i ui . — 

Žinia neaiški, sunaudot nega
lima

TiKraižinančiam.l 
—Kad lietuviai geria, tai vi-j^ 
sai paprastas daiktas įrneuž -* 
si moka juosuė barti uz tai, 
ues tas nieką nepagelbės.

Ž. K --Į laikraztį netinka.
J A. Giegžuui. —

i Delei stokos laikraštyje vie
tos patalpinti negalėjome ir, 
pagal jus nurodymo, pasiun- 
tem „L> Vilčiai.”

Paj ieškojimai

Pajieškau Juozo Urbanavičiaus, savo 
vyro, kuris apsivedęs su manim ir pagy- 

i vengs porą mėn paėmė visus pinigus pa- 
i bėgo. Būdama šeimyniškam bieduam 
1 padėjime, jo paties kad sugrįžtų, arba. 
I kas apie jį žino pranešti šiuo antrašu 
I V. Kvedaravičiūtė Nrbanavičiene.

123 Millbury st., VVorcester. Mass

Apgarsinimai.
Mokykis angliszkai

Aš mokinu skaitymo, siliabižavimo, a- 
ritmetikos, geografijos ir istorijos, ge
riausia metodą ir su geriausiu pasisekimu 
Brukuotos lekcijos išsiuntinejimos po vi
są pasaulį Kasyk postkartę. Korespon- 
dencijims angliškas mokytojas.

Chas. A. Jaffe
022 S. 11 st., Philadelphia, Pa.

GERIAUSIAS

Worcesterietis.

Middleboro, Mass.
Praėjusį rudenį lietuviai 

pareikalavo nuo mokyklų per- 
detinio, p. Chas. Bates, vaka
rinės mokyklos. Jis užklausė, 
kiek galės būt lankančiųjų. 
Susirinkom 47 vardus norin
čiųjų mokytis ir įteikem p.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, 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 Broadway So. Boston, Mass

Susirinkusiųjų svečių gale- Bates, kuris perstatė musų 
jo būt į 190, kurie gana link
smai praleido tą vakarą.

i Tai-AŠ.

i 
i

prašymą mokyklų komisijai. 
Komisija prižadėjo mokyklą 
duoti po Naujų metų.

Sausio 3 d., š. m., jau moki
nomės pirmą vakarą. Mokin- 

Nuo metų laiko čia yra su- 8imes du vakaru sąvaitėje:
Haverhill, Mass.

sitvėrus lenkų parapija. Pa
staruoju laiku lenkai partrau-

bus ir kaip jį Ispanijos vai-

Kalba, matyt, visiems pati- 
Drklemavo drg. N. eiles 

„Lietuvi, pabuski’’ ir Laury- 
„Dirbk ir Melskis.” 

ne-

kaip tai atsitiko su G. 
Adomaičiu 29 d. rugpiučio

Pliiladelpliia, Pa.
L. K. Teatrališka grupa 10 

d. sausio perstatė antrą dide
lį istorišką veikalą „Mindau- 
gį”, puikiausiam teatre. Žmo
nių buvo nemažai, tik nera
miai užsilaikė prieš lošimą. 
Mat buvo garsinta, kad ant 
aštuonių prasidės, tai publika 
susirinko da prieš aštuones, o 
teatras prasidėjo pusė po de
vynių, tad ilgas laukimas pa- surengti puikias prakalbas, 
gimdė neramumą tarp žmo- Apie darbus dar daug nega
nių. Bet kada prasidėjo j»er Lu dabar pasakyti, kadangi 

i viską patirti, 
ka i p girdėtis, audeklinės ei- 

apie geležines 
netinau, kadangi tose

antradieniais ir ketvergais, 
nuo 7 iki 9 vai. abu vakaru.

ke ir kunigėlį, kuris matyda- Geistina butų, kad lietuviai 
mas avelių paklusnumą, ne- lankytųsi kuoskaitlingiausiai, 
žiūrint į jų skurdą, spyrte ateinančiuose metuose
spyria, kad kuo greičiausiai miestas ir be prašymo duotų 
bažnyčia butų pastatyta. Bet mums mokyklą. Taigi mokė- 
lenkai tokių didelių iškaščių i kime iš to naudotis, draugai, 
negalėjo pakelti, tai kunigas mokslas ir angliška kalba 
pradėjo pats kolektuoti ir mum8 reikalingiausia už vis- 
šaukti susirinkimus.
aukausit Dievo namams, Die- had v*8* mV8 aPi® tai ne- 
vas sugrąžins tiems dešimtį paišam, tai kelioms ypatoms 
kartų daugiau”, kalbėjo jisai mokyklos neduos.

„Kas ką, bet jeigu miestas pama

Pajieškaudr iugo Stanislavo Daugėlos: 
Suvalkų guu., Veiverių par. lo melų 
kaip Amerikoj. Jis pats, ar kasapie jį 
žmo teiksis atsišaukti am šio adreso.

J. Paltauavičia
Rumford Falls Me.

Kupris

Vabalįlinkai [Panev. p.]
Čia gyvenimas apmiręs. Pa
staruoju laiku žmonės pradė
jo žengti atgal. Vietinis klebo
nas, kun. Bizauskis, už
draudė rengti vakarus, už
draudė net tokioms draugi
joms, kaip „Blaivybės” ir 
„Katalikių Moterų” daryti 
susirinkimus parapijos buste. 
Per vieną susirinkimą namus 
uždarė ir patsai išvažiavo. A- 
apie vakarus uždraudė ir kal
bėti. Bet ačiū Dievui kun. 
Bizauską iškelia i Kretingos 
vienuolyną. Gal vėl nors šiek 
tiek galėsime atsikvėpti. Ka- 
mendorius — kunigus turime.-. I
neblogus, net ir veiklūs, tik 
lig šiol darbą trukdė klebo
nas. Naują kleboną žada at
kelti iš Žeimes, kun. Miežinį. 
Parapijos reikalai pas mus, 
kaip ir visur, klebono ranko
se, nežiūrint, kad patsai kle
bonas 1905 m.davė ,,konsti
tuciją” ir buvo išrinkta komi
tetas prižiūrėjimui bažnytinių 
pinigų. B-is.

K rėki nava [Panev. pavieto.]
v
Čia buvo toksai atsitikimas. 
Stražninkas ėjo per vieno ūki
ninko sodybą. Ūkininkas ma
tydamas stražniką bereikalo 
vaikščiojantį,—paklausė dėl
ko jis po jo sodybą vaikščioja 
nieko neklausęs. Bet strazni- 
kas vietoj gražaus atsakymo 
sukeikė visobiauriausiais žo
džiais. Tai girdėdamas ūki
ninkas ir jo kaimynai negra
žiai elgianties stražniką — 
patraukė valščiaus teisman 
ir lapkričio 20diuą valščiaus 
teismas pripažino stražniką 
kaltu ir nuteisė 7 paras atsė
dėti šaltojoj. Tuo strazmkas 
pasijuto labai užgautas ir pa
sidavė toliau. Toliau kaip 
bus, kaip ue, bet vienam „ge
nerolui” ragai aplaužyti ir 
tiek! Amūras.

[Iš „Liet. UkiD.”]

p. o.
Pajieškau draugo Juozo Stankevičiaus 

Suvalau guq., Seuapiles pav. 18 melų 
Kaip Amerikoj. Jis pais, ar kas apie jį 
žmo, teiksis pranešti ant šio adreso.

J. Paltauavičia
Rumtord Falls, Mep. o.

Pajieškau draugų: Petro ir Viuceuto 
Paženieuckų. Paeina iš Kauno gubern., 
Konsiantinavo par., Ponevežio pav. Jie 
patys, ar kas apie juos žino, teiksis pra
nešti šiuo adresu.

A. Velžys
537 Main st., Cambridge, Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Laupalo. 
Kauno gubernijos, Kasei utį pav., Balta
kių parap. Jis pats, arkas apie jį žino, 
teiksis atsišaukti šiuo adresu.

, V. Renieikis.
521 Rear 7 st., St., Louis, III

Pajieškau Kazimiero Piušo; Kauno 
gub., Raseinių pav. 9 metai kaip Ameri
koj. Šneka lietuviškai ir angliškai. ^P»- 
ėmęs mano iušius, overkautį, laik- 
rode.į, žiedą, 8 dol. ir gaspadonaus 200 
dolerių, pabėgo. Kas praneš apie jį, gaus 
5 dol. dovanų. Antrašas tokis:^— 

V. Laučis
99i Oak st., Lawrence, Mass.

PRAKALBOS!
Dr-ste 1>LK Vytauto rengia dideles 

prakalbas ant 30 d.sausio (January) 1910 
m. ant lietu viškos svetainės 106 Broad- 
way Ext., So. Boston, Mass.

Yra pakviesti garsus kalbėtojai, kurie 
aiškins draugysčių ir tautos reikalus. 
Tarpuose prakalbų „Birulės Kanklių“ 
choras {tadainuos gražias lietuviškas dai
nas Ateikit visi!

Su pagarba
Komitetas.

STelephone 762 No. Boston. į

IDr.F. Matulaitis
* iL

495 Broadway, So. Boston. į i 
Valandos:

i Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare į =
Nedėlioms iki 3 vai. po pietų

... ........... \ i

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas
Siuvame visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi,
me visokių audimų ' 

suknios. Dirbime ,
Pajieškau pusbrolio Jurgio Tuninsko; 1 visokius siutus ir 

Kauno gub.. Ukmergės pav., Taujėnų | overkolus. Užeik pa 
vals. Pirmiau gyveno Philadelphia, Pa. žiūrėt o jeigu nor1 
Jis pats, ar kasapie jį žino teiksis pra turėt graž ia d rapa- 
nešti ant šio adreso I galime tau ją

P. Nepraustis | patlaryl.

10 Medford st., Chelsea, Mass. RUDRLCKlS
Pajieškau Jono Brazio. Pirmiau gyve- 222 Broadway, So. Boston, Mass- 

no Rimt Mich Jis pats, ar kas apie jį 1 
žino, teiksis pranešti šiuo antrašu.

M. Pranulis
box 226 Marisso, III.

Studentas.susirinkimuose. Lenkai išgir
dę tokius žodžius, labai nu
džiugo. Norėdami palikt tur
tingais, aukavo paskutinius 
dolerius ir į kelis mėnesius 
sudėjo 3,000 dol. Net ir lie 
tuviai, kai kurie,naudojosi iš 
tos progos. Bet dabar žmone
liai pradeda jau nusiminti, 
nes Dievas pinigų negrąžina. 
Pereitais metais ir lietuviai tu
rėjo Dievo namų tarną, kun. 
Pežą, kuris teip-pat sakė, kad 
Dievas jums sugrąžins dešim
teriopai ir susirinkęs į $ 200, 

Į niekam nežinant išsidangino. 
Jau penki mėnesiai praėjo ir 
vis dar nesugrįžta. Vieni šne 
ka, kad kun. Peža melavo, o 
kiti, dievo-baimingesni, juos 
ramina, kad kunigėlis nieka
dos negali to padaryti. O gal 
da ir pagrįž, jei ant kelio da 
užteks. Pamatysime...

Havervill'io para pi j anas.

Kaštono L. N. P. kliubas vi
sai kitoniškas. Į jį pareina 4 
laikraščiai: Keleivis”, „Lie
tuva”, „Vien. Lietuvninkų” 
ir,,Darbininkų Viltis”. Apart 
to jis rengia kaip kada suba- 
tos vakarais dailius pasiliuk- 
sminimus su šokiais ir gali 
kam reikia laikyti susirinki
mus. ne teip, kaip Burliugto 
no kliubassuK. Bučium prie
šakyj, socijalistams nedavė 
visai, uiat tokie jiems baisiais 
išrodo.

LSSA. 42 kuopa gyvuoja 
neblogai, neužilgo jinai žada

statymas, publika užsilaik* dar nespėjau 
gana ramiai iki pabaigai.

Kaslink aktorių, tai tarnai,(na pusėtinai, 
kareiviai, kryžiokai ir miny- visai 
kai atliko gerai; Daumantas, nedirbu. 
Trainaitis. Liūtą varis, Vaišvil 
kis atliko gerai; Heidenrich, 
Herman — prastai; Herman 
per lėtai kalbėjo, kad ir arti 
sėdintiems nebuvo galima gir
dėti. o Heidenricho, nors gar
siai kalbėjo, nebuvo galima 
suprasti, nes perdaug skubi
no. ir visas judėjimas buvo 
netinkamas, negana ką pals 
neatliko, bet ir nekuriemš ki
tiems sumaišė, kitąsyk tegul 
daaimokina geriau; Mindau-

A. J. Neris.

Cambridge, Mass.
Sausio 1 d. vietinė teatra 

liška kuopa „Aidas” statė 
ant scenos trijų veikmių ko
mediją „Audra Giedroje”, In
stitute Hali salėje.

Veikalėlis paimtas iš gyve 
uimo nuotikių ir nesunkokas 
pastatyti ant fcenos. Todėl ir 
laike jierstatymo ue-ką tega 
Įima buvo patėmyti lošėjams.

Mnncie, Ind.
Darbai eina gerai ir iš ki

tur pribuvusiam darbas gau- 
iti nesunku, ypač prie dratos 
verpimo. Uždarbiai ir-gi ne
blogi. kas moka darbą, gali 
uždirbti iki penkių dolerių į 
dieną. Miestas apgyventas 
vokiečiais ir anglais; darbi
ninkai gerai apsišvietę ir turi 
galingas socijalistų organiza- 

i cijas. Lietuvių čia kaip ir nė
ra, o gyvenimas čia būt ne
blogas ir mus tautiečiams, 

'ypač prigulintiema prie soci
jalistų partijos. Jeigu kas no
rėtų platesnių žinių, aš visuo
met gatavas jas suteikti. Ma
no antrašas šitoks:

K. M. Kazlauskas.
P.O. Box 118, 

Muncie, Ind.

W®rcester. Mass.
Čia yra susivienijusios ke

turios draugystės, kurios vei
kia ii vien visuose tautiikuo-

Shenandoah, Pa.
12 sausio vietinė teatrališ

ka kuopa perstatė ant scenos 
„Amerika Pirtyje” ir „Žilė 
galvoj-Velnias uodegoj.” Nu
sisekė neblogiausiai. Žinoma 
ir veikalai lengvi. Apart per
statymo buvo dainos ir dekle- 
macijos.

Teatras buvo surengtas 
greitu laiku dėl paminėjimo 
pirmo lietuviško lošto teatro 
Amerikoje.

Buvo kvartetas ir duetas, 
kurie n usisekė pusėtinai.

Čia ir lietuviai kruta. Da
bar vėl neužilgo bus koncer
tas,kuriame dalyvaus Mikas 
Petrauskas, garsus dainorius 
ir kompozitorius.

Matyt, kad jau ir žmouės 
priprato priedailos, nes vi
suomet susirenka diktokas 
būrelis.

Buvęs teatre.

Ačiū!
Jonui Beširdžiui tariu šir

dingą ačiū už jo straipsnį 
,,Ant ežero kranto’’, kuris 
tilpo „Keleivio’’ 53 me nume
ry j. A. Žvirblis.

F. Kvedaravi- 
Deleskiui,
V.

J.

A.
Savicku^ 

Shitro-

Atsiinikit laiškus.
„Keleivio redakcijoj rauda

si neatimti sekančioms ypa- 
toms adresuoti laiškai:

G. Prillis, 
čiui, B. 
S'ankiutei, 
T. Plepiui,
witzui, J. Braziškiui, V. Ša
unuoliui, J. Šaparniui, J. Pla- 
vokui, K. Laikauckui.

Iš Lietuvos:
Antanui Saltouui, J. Tocz- 

ka, Juozapui Budriunui.

Iš Latvijos ir 
Igaunijos.

Pajieškau draugų: Kazimiero ir Ame- 
riko Lapenų, Kazimiero Gudo, Petro Pa- 
žemeckio ir Karolio Brazdžionio. Visi 
Kauno gub.. Panevėžio pav. Jie patys, 
ar kas apie juos žino.teiksis pranešu ant 
šie adreso.

M. Gumbelevič
E. A. Buckland, Buckland, Conn.

Pai ieškau darbo groserštore arba bu- ' 
cernej. Sušneku, lietuviškai,angliškai ir 
lckis.,ai:darbą suprantu gerai. Kam rei- j 
kės malones atsišaukti šiuo antrašu

A. Kodach 
Jefferson line. Pa.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.; prietaru 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 

■teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUTE

105 Broadway, So. Boston.

Pajieškau brolio Juozapo Lokaičio. Pa 
eina iš Suvalkų gub.. Naumiesčio pav. 
8 melai kaip Amerikoje. Pirmiau gyve
no BuffaloN.V. Jis pals. arkas apie jį 
žino teiksis pranešt i ant šio adreso.

A. Jokaitis
30 School st.. So. Manchester, Conn

Pajieškau Vincento Gapšo, Jiuris pusė
tinai apvogęs mane ir draugus išsidangi
no. Nuo manęs pavogė žiedą ir laikrodė
lį. laikrodėlis rusiško aukso ir su raktu 
nžsukomas. Paeina iš Kauno gub,, Šiau
lių pav. 9 mėn. kaip iš Lietuvos, šnekėt 
gali ti k lietuviškai. Kas apie jį žino mel 
džiu pranešti šiuo antrašu.

J. S.
317 Valnut st., Newark N. J.

Offiso Telef!li. 397-1 Cambridge.

Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge.

S. F. Poiakievvicz
Graborius ir Ralsamuotojas

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

OFISAS:
53 5th street. CAMBRIDGE, Mass.

Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge

Dorpato studentai lietu
viai, kaip praneša, tarpkalė
džiu pakelsią du vakaru — 
vieną Mintaujoje, kitą Liej>o- 
juje.

Laikraštis „Virulane’’ pra
neša, kad įgauni jos vokiečiai 
įsisteigė tam tikrą draugiją 
pirkti dvarams, dalinti į smul
kius ukius ir i»ardaviuėti vo
kiečiams. Tos draugijos val
dyba jau esant susidariusi.

Liepojaus vokiečiai smar-1 
kiai subruzdę statytis naują 
teatrą. Aukų jau esą sumesta 
20,000 rublių. Tarp aukauto
jų esą tokių, kurie išmeta i>o 
2 ir 3 tūkstančius rublių.

NlE A A A A Mė vfrvPT ZC Zn Z> A AZC/|f

TEATRAS ir ŠOKIAI! | 
*

5 d. VASARIO (February) l9IOm.dc 
Prasidės 7:30 vakare J

Svetainėj DAHLGREN HALL,į
Kampas E ir Silver sts, SO. BOSTON/^

Bus sulošta juokingiausia kom dija “AMERIKA 
PIRTYJE”. Po teatro bus šokiai ir lekiojanti pač
ta. Yra paskirtos dvi dovanos—laikrodėliai, 
giausiai gavusi pačtakorčių iš mergiuų gaus mote
rį ką laikrodėlį, o daugiausiai gavęs iš vyrų-vyriš
ką laikrodėlį. Ateikit visi. Bus labai linksma.

Įžanga 50c. ir 25c.
Su pagarba

*

Rengia L. S. S. 60 kuopa ant

pač-^lt
Dau-«|K

*

,___________________ *

KOMITETAS.
JA



KELEIVIS

Vietines Žinios
Į Bostoną atvažiuoja gar

ins mųsų dainius p M. Pe
trauskas, kuris syki jau buvo 
n ųs miestą aplankęs 1907 m. 
Šįmet visos vietinės draugy
stės rengia bendromis spėko 
mis koncertą, kurio svarbiau
sią programų dali išpildys p. 
Petrauskas. Koncertas buvo 
nutartas ant 23 dienos sausio 
š. m. 3 vai. po pietų, bet vai 
džia nedelicmis po pietų nie 
ko panašaus rengti neleidžia, 
todėl koncertas prasidės 7 v. 
vakre, o ne 3 po pietų kaip 
tas buvo pirma garsiuama.

Štai kaip skamba gvarancija gerumo 
mųsų tabokos:

( opeuhagen Taboka y ra padaryta iš 
, geriausių kvapsningų tabako lapų prie 
kurių yra pridėta tik tokios priemaišos 
kurios yra dalis tabako lapų Ir tikrai 
tyru kvapsuingu ekstraktu.

Buinųs. kvapsniniai tabako lapai dau
giau prekiuoja, negu prastesnis tabakas, 
bet kadangi mažiaus kvepančiam t::bi- 
kė ir tas pats kvapas sveikai išeina’ t ;d 
ištikro pigiaus yra pirkti gerą tabaką, vž 
tai kad ji tęsia ilgiaus.

Jis padarytas iš mažų grūdelių tyro 
kramtomo tabako užtai Copenhagen 
Taboka yra plačiai vartojama kramty
mui. Tie grūdeliai duoda smarkumą ir
kvapsnį greičiaus ir pirmiaus negu kili j 
kramtomi tabakai, teip lygiai kaip amui- Į 
kiai sumalta kava ir duoda savo stipru
mą greičiaus negu stambi ar kavos gru
dai. .

Šio laikraščio redakcija rekomenduoja 
Copenhagen Taboką, kurią dauge is 
skaito už geriausią pasaulėj taboką.

I Temykit! Tčmykit
DIDELIS PARDAVIMAS
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. SACOVV’ITZ. 
Broadway (tarpe A ir B; 
South Boston, Mass.

128

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikiausius gėry mus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogertausi. Gėrynių* dėl veselijų. krik 

f Štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

Puikiausia lielm skus 
sitlimias

Geriausia alus, vinai. degtinė i- 
penti iš Vokietijos cigarai. Vieta lab 

! puiki, todėl prašau visus at* ilanl-yti. 
Jurgis Daunoras

8 Tempei st., New. Ilaven, Conn.
-

' %l»
('4 Puikiausias Li tuvi? k?8

i

J. Storrov, buvęs kanditas 
i majorus, būtinai reikalavo 
iš naujo perskaityti balsus, 
nes pagal jo nuomones, jis 
turėjo daugiau negu jo prie 
šas J. Fitzgerald. Suskaičius 
balsus iš naujo, pasirodė kad 
ir buvo nusukta nuo jo 20 
balsų, bet visgi jo priešas yra 
daugiau gavęs.

• X,

Reikalingas 
DUONKEPIS 

mokantis gera tą darbą. Atsišaukti tuo
jaus laišku ar telegramų

N. Karlonas
178Maple st.. Lawrence, Mass.

DYKAI
Drukuojama Mašinėlė.

Gaus uždykia drukuojama mašinėlę, 
kas parduos po £l.oo 6 tokias mašinėles, 
apart lo, užlaikėm visokių knygų, gro
matoms popiere su visokiom pavinšavo- 
nem, dainelėms ir su gražiais kvietkais 
12 už 25 c. 7 tuzinai už dolerį. Kas norės 
daugiaus apie ką žinot lai srideda už 2 
centu štampą, o męs atsakysim.

Joseph Russel
9 Ilooker st.. No. Adams. Mass.

NAUJAS IŠRADIMAS
I Visi žmonės užsitiki mums ir mų 
kų gyduolėms, kuriems duodame tei 
isingia usią rodą per laišką dykai.
I Kaip išgydyti Rupturą Slinkimą 
'plaukų ir Plikimą. Pučkus. Didervi 
!nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
Ipadėkavonėmis nuo žmonų visokių^ 
: tautysčių. Rašyk pas:

I»r. J. M. BRUNDZACO..
i Broadvvay AS. 8 st.. Brooljrkn.N Y. I

03T NAUJIENA!
“BROADB1NE IIALL”

311 A 1 ba 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. SIDMAN.

20 Laeonia st. Boston,Mass.
Telephoue 1364-4 Tremom..

SALIUNAS k RES f ORACIJA 
karia p auulsjik

To niekad nesitraudys. 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi 

J.ozowski & Yudeiko ir Co 
3o4 Breadway ir 259 I). St..

South Boston. Mass.

GERIAUSIA AKUŠERKA

P. J. Kaunietis

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokių ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

Williain C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephose. 21027 So. Boston. Mas

i

Tavoras kuris visu buvo perka
mas per ilgus laikus, turi būt

Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam 
visokias moterų ir vyrų drapanas. U va 
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.
i

tavorą. Jie mano, jog 
angliškos kalbos ne- 

Senoviškos 
užtai. kad

dėlto. kad

geras.
.Jeigu ateiviai galėtų žinoti gerus daik 

tus šioje šalyje, jiems butų iš to didelė 
nauda— Daugelis skaitytoju, norėdami 
ką-nors pirkti, abejoja kokis išdirbimas 
yra geresnis Lengva suprasti, kodėl iš
dirbėjai prastesnių daiktų bando parduot 
ateiviams savo
žmonės nemokanti 
gal žinoti senoviškų f:rmų. 
trade markos yra pergyvenę 
jos yra geresnės už kitas.

Tos m intys ateina į galva
laikra tyj pasirodo nepaprastas apgarsi
nimas — pamėgdžiojimas išdirbėjo gva- 
rancijos tvrumo ir gerumo. Svarba gva- 
ancijos ČOPENHAGEN TABOKOS yra 

t lomi didelė, kad jos turtas neša 32 mi- 
liionu ir kad ji išdirba daugiaus tabokos, 
negu visi p.saulės išdirbėjai sudėjus į 
krūvą. Tik dėlei didžiausio užsitikėjimo 
Į tabokos vertę, galėjo ši didelė kompa
nija įdėti gvaraneiją net pardavimo į 
kiekviena baksa.

Gerumas tabokos priguli no to kaip ji 
padaryta. Tabakas yra augalas ir kaip ir 
visi augalai turi būt pritaikyta žmogaus 
naudojimui. Skirtumas tarp tinkamai 
pagaminto tabako iš žalio yra toks pat. 
kaip tarp valgio gerai ir pusiau išvirto.

Tabokos perdirbimas yra tabo kai tas 
pats, kas maistui virimas, ar fermenta
cija vynui. Taboka yra moksliškai per
dirbta tabako žmogaus naudojimui.

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rubsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa- 
•iuvam greitai ir gerai. Senus išvalom, 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

H. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames sts.

MONTELLO, MASS

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone irMassachusetts Valsti.-.j.
PRIĖMIMO VALAN1X)S:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
“ 6 vai. “ 8 vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 
BOSTON, - - M ASS.
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Rusiška- Lenkiška - Lietuviška

.APTINKA

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

M.Galjvan&Co
Uzlaiho geriausio

Elians Vyno. Likierių 
Cigaru.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPKCIAMŠKCMAS.

366 Second So. Boston, Mass
I

i
I

F. STROPIENE
Paboigusį kursą Vomans* Medical 

Cellege Baltiniore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. te pgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

I 30 W. Br o a d w a y, 
*^<> BOSTON> Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W Broadway kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalau.i ir per laiškus, o 
męs pereipresą gyduoles prisiusiu:

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

Visokias ligas gy 
aau pasekmingia- 
usiai. Ateikit fie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967- -3 Ric^mont

TEMYKIT! TEMYKIT!
Męs turim didžiausi skyrių Kalėdi
nių daiktų visame Bostone. Ciga
rai. tabakas ir cigare-ai ant že
miausių prekių. Įvairus saldumy 
nai ir pačtakortes. Virina, negu 
pirksi kitur, ateik pas mus.

S. B. KLE1N
228 Broadway

kampas C st.
South BOSTON, Mass

ir sudrutinančias sveikata. Atsišaukiant arba rašyty, adresuoti:

SKAITYKITE TEISYBE.
Malouus pone gydytojau:

Šiuomi Jutus apreiškių kad iš malonės 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, pasidėkavojaut Dievui- Luikimia Jums ant 
gero, su atsidavimu

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

stitutui. Kreipkitės į tų Istitutą gydytis.^jjnogLjadj_jurankag_^m- 
daviai, tai apturėsią liekarstas. kuripę Tau yra reikalingos, šviežias

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

Dr. S. E. Hyndmau, Medikai Direktorius.
AAAAA^^^^AAAAA-

** GVARANTUOTA
SAVO GERUMU ir TYRUME

Męs sutinkam apma: nyti ant kostomierių kartę (pagal musų prekes) šią pokeiį Copenhagen Tabokos ant 
bent kokios atmainos mus tabokų iki tam tikram laikui.jei^u tik taboka nėra sugadinta išėjus išmuš dirbtuvės.

Tik pilni pakai bus apmainomi ir mums turi būt duota žinia ir gautas no mus sutikimas pirm išsiuntimo.
COPENHAGEN TABOKA yra padaryta iš geriausių senų gardžiai kvepiančių tabokos lapų, prie kurių yra 

pridėta tik tokios dalys, kurios yra pačiam tabake ir tyri kvapsningi ekstraktai. Taboka užlaiko geresnia labo
ko dalį, karčiosir rūgščios tabako dalys yra išmestos.

COPENHAGEN TABOKA YRA GERBUSI A PASALI £1 KRAMTYMUI IR UOSTYMUI.

K.ASTRISMINUTES

»

INKSTAM ir JAKNOM
J

*

Severos ruksztis Skilviu]

I

Prasideda Skilvyje.
Ir

Severos vaistai visuomet atnešdavo geras pasekmes mųsų šeimynoj 
rašo ponas F. Lesnickis iš C’aridge, Pa

Ar žinai, kad kas tris minutes per inkstus pereina visas žmogaus kūno krau
jas? Inkstai perkošia kraują ir išvaro iš jo visokius nešvarumus. Sveiki ink
stai per dieną išleidžia suviršum 500 gramų nuodų ir suviršum 3 pantes slapu, 
mo Iš to gali jau suprasti, kad sveikatai reikalingi sveiki ir tvirti inkstai, o 
dėlto geriausiai vartoti.

Jis atgaivina tuos organus, sustiprina ir gydo. Greitai prašalina strienų laužy
mą, susierzinimą, deginimą ir skaudėjimą šląpinanties, išdėsto akmenį pūslėje 
ir prašalina kitokius negerumus.

Reikalauk nuo mijs knygos po antgalviu: „Inkstų ir Jaknų ligos”.
Ji randas prie kiekvienos bonkos šito vaisto.

Bonkos kaina 50 c. ir #100
Parsiduoda aptiekose. Reikalauk Severos. Kitokio neimk.

Jeigu kalendoriaus 1910 m da negavai, tai prašyk jo.

Daugelis ligų prasideda skilvyje. 
Vaistu-gi, kuris užbėga, numalšina ir 
daugeli jų gydo, yra

Vartojama prieš valgį, ji palaiko aĮ)©- 
titą, sutvirtina jaknij veikmę ir regu
liuoja viduriu darbą. Abelnai yra ge
ras, kaipo sustiprintojas visokiuose at 
s įtikimuose.

Kaina už bonką $ 1 00

šį gvarancija yni Įdėta i kiekvieną baksa Copenhagen Tabokos.
Prirengimas tabok s yra moksliškas, pritaikintas žmogaus vartojimui. Su tabaka daroma tas pats, kas yra 

virimas maistui ir fermentacija vynui ^Copenhagen taboka yra vartojama kramtymui. Ji yra sudėtais mažiau 
šių grūdelių, yra stipri ir ilgai skelsia t

Jeigu jųsų apilenkes krautuvės jos neparduoda męs pasisiųme ant paduotų prekių, apmokėję lėšas į bent 
kokią vietą Suvienytose \ alstijose Copenhagen 5-centinį baksa.

AMERICAN SNUFF COMPANY, DepL S., 111 Fifth Avenue, New York, N. Y.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekt.

386 Broadway, So BOS I O N.
Gyvenimo vieta fi45 Broadivay.

LIETUYISZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOF.7PSONO

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

tleruetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerųbritvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maidaknygų kokiu tik randasi lie
tuviško! kalboi,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais opiink kouvertais tuzinas už 25c Z 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $ti,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sndrutinimo 

, ,ii .ir kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daut-yl-ę kito
. z kių ligų. Tūkstančiai žmonių dekavoja už ižgvd\ma,’4 K 

paauksuotas ant 20 mėtų preke $3.00. prasto $l.< 0 T'r’. iųs- 
;~^kite savo 'ikrų adresą ir už 5c. markę o apturė»i sb> me:.; ka- 
:~~--talogą dysai su 450 paveikslais irlOOO naudingu d-ii: -ų.

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

gausite, teisingus tavorus.
K W!LKEW!CH, 112 Gratid St. Brooklyn, N. Y.Adresuokite:

Ne užvilk ilgai.
Peršalimas ir kosulis, kada įjuos už

vilksi, pagimdys čielą tvaną fiziškų 
skausmų. Kiekviena diena artina bai 
sias ligas, o ypač džiovą. Bet jeigu į 
laiką paimsi

SEVEROS BALZAM* PLAUCZIAMS, 
tai kosulį bus galima sulaikyti ir apsi
saugosi nuo didesnhj ligų. Jis daro 
gerą įtekmę ant gliminių plėvių gerk
lės, plaučių ir kvėpuojamų dūdelių.

Kaina 25 c. ir 50 c.
Jeigu nori gauti daktaro patarimą sau arba savo šeimynos nariui, tai j iš

sakyk i musų daktariškajį skyrių. Patarimą ir atsakymą gausi greitai ir dy. 
kai.

J W. R Severą Co. ced irOwT,ds

Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietuviškos GydykLe. D-ras THOMPSOS 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris liktai j jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augėlesnius mokslus 
New Yorke 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- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystės.

Soliteri (kirmėlę) prašalina j 24 va
landas.

Todėl, jeigu kuris nedasrali kokia 
nors liga nepi i valo leist laiko, bet tuo
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 gvarantnotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skaudi.
Ar turėjei kada nors 

jei turėjot parašykite ko
Ar neuž.siimdavot savi -, gvste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krut:- plaučius.
Ar kosite. Koks

Ar skauda vidurius.
kas bei kojas.

Ar turite ant kūno pučkus.
Kokis apetitas
Ar turite po
Ar lytiški orį,
Ar vedęs, ar m

ar panelė.
Ar jaučiate skai dėjimą, kada susinę 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

ą lytišką ligą,
>
4*
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GARSUSIS KuW YORKO DAKTARAS

Ferdinand Hartmann M. D.
Jei gerti, nesikankink, lxt pribuk

sako:
a:

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 2Mh street. NEW YORK, N

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

TABAKO NAUDOTOJAMS
Padėkit mums apgarsinti mųsų tabaką tarp savonlraugų. o męs duos:-

sime jnms šį fonografą dykai. Nėra tai koks instrumentas žaislei. kaip
tankiai kili išdirbėjai ,yra papratę duoti kaipo premiją l>et tikrai gera iš 

kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (gramaf->nas).

imas.
Ar skauda ran-

Ar skauda inkstai, 
.usilpnyti.
’škė. ar jaunikaitis.

Meldžiame kreiptis šiuo adresu;

bet

rba parašyk pas 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 Yorke 
VYRUS IR MOTERIS ir iš
gydžiau greitai ir gerai.

10 mėty, 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 pirmsėdžiu; o 
dabar užkviečiu sergančius vi- i 
šokioms ligomis, nes paaukauju' 
visa savo mokslą sergantiems.'

Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti sveikata, o sergančius išgy
dysiu, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui.

V

PROGRESAS MEDIKALISKAM MOKSLE!

I

Kada panorėjęs jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai, ne 
kone rtą kokios snklernsios ar
monikos ar smuikos cypimą, 
koncertą didelių benų arba or
chestros, dainas garsiausių dainių 
juokingas ir užimančias žodžiu 

viską, ką tik norėtum išgirsti, 
galima pritaisyti. Paklausk artimiausioj mužikališkų instrumentųkrau- 
tuvėj. o apie kalbamąją mašiną‘•King’’(Karalius) dasižinosi, jog ją visi 
pardavinėja po $15.00.

Męs norime, kad jus padėtumei mnm« pngnrsjnti musų gerįansį 
TABAKA ( IGARETV.RS IR PYPKĖMS?

Męs prisinsim jums visokio tabako po biskį. Austriško, ltosniško. Herco-- 
gtško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKIU užfidol. Jus lengvai galite tą 
tabaką parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas. Ta 
bakas yra tas pats, kurį jus teip noriai rūkėt Euro 
po j. tabakas, kurį jus draugai myli nemažiau u ž j u s. 
A ) mus tabaką, rekomenduok jį savo draums ir jei jis jiems paga- 

t.iks, duok jiem mus vardą ir adresą ir teip |>adėsi mums apgarsinti. Už 
tai męs duosim jums visaidykai mus “King’' fonografą. Y’ra tai vie
nintele proga gaut dovaną. Už taliaką rokuosim męs jums 6 dol. Prisiųsk 
iš kalno.iOc. (štampoms), o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. Apžiūrėjęs, 
jei rasi gerais, užmokėsi expreso agentui likusius 16.50 ir pasitiksi juos 
sau. PINIGUSsugrąžįsime kiekvienam, kurs bus neužganėdintas.

Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, ko) męs nepertikrįsi- 
me. jog musu kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patarianti ne- 
atideliot, jeigu norite gaut m įsu fonografa dykai.

EUROl’EAN TOBACCO CO-
.13 Lconaril st. Ilept. 74, Ne» York, X. Y.

I

Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmjja į medirinoa moksle pre- 
gresą; katrie to nedaro, nežali sergančių išgydyti, užtai kad užraše ryduelea 
ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams 
nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijsnt Į mokslų, kad 
KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.

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

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinu, kad mano visos gydnolės yra pritaikytos prie kiekvie
nos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, ką kiti 
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai 

tikrai apturėsi sveikatų.
D \ Q \ \ garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom-(
1 AoA 1\GA. panijų šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net' 
numirusį daktarą Kalinsą garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai, 
jog »reras daktaras niekad už alcą nebemaus. Matant tokias neteisybes, kad 
apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos 
išgydžiau, kad serganti žinotų kuratrastYikrąpagelbąsveikatai, apsigarsinau.

APS1MU JUS IŠGYDYTI
nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų.
Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedirbimą vidurių. Galvos skausmą širdies,

> inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per- 
I šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykimo, Dyspe- 
i> psijos. neuralgijos bei nervų ligos; teip-pat nuo saužagystės ir iš to įgautų 
'> nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių ujsikre- 
į čiamų kavariariškų ligų — nudegimo. Teip-pat MOTERĄ: skausmingų ir 
Į> nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų: 
1 nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgj-- 
[ dvsiu šviežias ir užsisenėjusias ligas. Butų geriau, kad iš karto pas mane
> atsišauktum, pirmiau negu kur kitur; jei ne asabiškai. tai parašyk lietuviš- 
' kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus 
’ savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles.
i kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit sveikatą be skirtumo 
1 kaip toli gyvenate Amerikoje, Kanadoje. Anglijoje ir kitur. Biednus gydau dovanai!

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

Į ofisą ateinančiusv priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų. 
Šventadieniais nuo 11 iki 1 po pietų.




