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VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS.

Rusijos universitetų užlai
kymas

Sulig tautos apšvietimo mi- 
įiisterio biudžeto, 10 univer
sitetų užlaikymas Rusijoje 
atsieina 8.366.308 rub. Iš tų 
pinigų Varsa vos universite
tui paskirta 530,930 rub., Ka-

Boston, Mass., 10 Vasario IFebruaryi 1910 m
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daugiau negu buvo paskirta mergaitę. Tėvas, žinoma, ne 
gelžkelio statymui. Pasirodo,'sutiko. Tada pirklys pasiūlė 
kad 1,6 00,000 rub permokėta jam už mergaitę 10 tūkstan
ti k dėlto, kad gelžkelio staty- čių rublių. Tečiaus ir už tiek 
mui buvo imami rusai darbi pinigu tėvas nusitiko parduo- 
ninkai. Tokiu budu visas ge- Gsavo dukters.
ležinkelis atsiėjo 30 milijonų 
brangiaus, negu buvo many 
ta.
Pu Tiškevičius ir Bulota.
Laikraščiai pranešė, kad 

atstovas Puriškevičius pasa
kęs iš tribūnos, jog

Žydų ištrėmimas.
V. Durnos atstovas Nisselo 

vič apturėjo iš Toropecko pa
vieto, Pskovo gubernijos pra
nešimą 36 žydų šeimynos, ku
riame skundžiasi jie, kad vie- 
---- ----------1 visai be jokiųnespio- įjue vakižižL visai be jokių 

zaniaus 570 430 rub., Kijevo vęs Bulotas veidan tik dėlto prĮežasčių nori juos ištremti 
Masktos 692, kad {>er toli buvęs, nebūtų -pauškindama visą jų turtą. 

360 rub., Odesos 570, 060 rub. pasiekęs. Posėdžiui pasibai- Atstovas Nisselovič dėlei šito 
Peterburgo 431,360 rub , Sa- gus. musų atstovas užtikęs dalyko krejpėSi į vidaus daly- 
maros 271,760 rub., Tomsko Puriškevičių kuluatuose, pri kų ministerio draugą Križa-

545,750 rub., nebūtų panajįjn(jania vj8ą jų turtą.
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maros 271,760 rub., ' 
305,210 rub., Charkovo 549. 
35O rub. ir Dorpato universi
tetui 585.620 rub.
V. Durnos atstovų nubau

dimas.
Už nelankymą Durnos posė- tolyn. ,, 

džių, be tam tikrų priežasčių padėjo karikatūros piešinėlį. 
V. Durnos Valdyba nutarė už
dėti pinigišką baudą sekan
tiems ats’ovams: Bardiginui
— 250 rub., Klimenko 2-am
— 25 rub., Liutovui —

ėjęs prie jo patarė dabar iš
pildyti tai, ką jam išlribunos 
padaryti kliudė tolumas. Bet' 
Puriškevičius nė žodelio ne
taręs pasiskubino nusinešioti 

Bir Vied.” No. 281

kaip Puriškevičius mokosi to
li spjaudyti, bet iš pradžių 
vis pats save apspiaudąs, pas
kui pramokęs ir spiaudo į Bu- 

100 lotą, bet vieton Bulotos ap 
rub. ir Montvilui — 125 rub- spiaudo savo sėbrus.I 
liūs.

Naujokų pabėgimas.
Visoj Vidžemėj si rudenį vo douo banko skyriuje at

neštojo kariumenen suvirsum 'siąstas pokas, kuriamo turėjo 
152 naujokai: Dorpato apy- būti procentiniai popieriai 
gardoj 45 žmones, V eisenstei-■ aut 5 tūkstančių rublių. Kuo- 
no apygar. 45 žm., Vohnaro inet aticta.re poką, vieton pi 
apygar. suviišum 62 naujo- u-gų rado jame paprastą bal- 
^u- tą popierį.

Atstovai kalėjimuose. Nusižudymas.
V . Durnos socijaldemokra Charkove nusišovė valdžios 

tų frakcijos atstovai gavo lei- bauko valdininkas Vigof, ku- 
« . .... . • j • !

Vieton pinigų popieris.
Kazaniuje, vietiniame Azo- 

skyriuje at-

nauską. kuris palieja ištrė
mimą sulaikyti.

Kalėjime leidžiamas laik
raštis.

V laikoje leidžiama yra ru
sų kalboje laikraštis „Viats- 
kaja Gazeta.” To laikraščio 
patįs svarbiausieji tris redak
toriai suimti. Dabar suimtas 
ir ketvirtas to paties laikraš 
čio redaktorius, bet laikraštis 
išeina su jo parašu. Jam pri
siunčia rankraščiuš į kalėji
mą ir jis juos ten redaguoja.

Bomba.
Odesoje gruodžio 27 d. Ro 

sumovo gatvėje, laike kratos 
rasta 10 svarų sunkumo bom
ba. Suimti 2 žmonės.

Suėmimai.
Varsa voje, gauodžio 21 d. 

apie 4 vai. nakties, policija 
padarė Kratą rusų laikraščio

dimą pasimatyti su nuteistai rjg pralošė kortomis 30 tuks- ,,Varšavskoje Utro’’spaustu- 
j tančių rub. valdiškų pinigų, vėje. Suimta visi redakcijos 

J uodą simėių da rbšt u mas.I
Dubrovinas, kuris pasta 

ruoju laiku gyvena Kijeve 
kasdieną rengia monarchistų 
susirinkimus, kuriuose daly
vauja ir pats gubernatorius.

Skundžia
V. Durnos atstovas Alekse- kai atėmę iš kasieriaus 368

$180,000,000 nuostolių
Paryžius. — Vanduo Seino 

upėj nuslūgo jau ant 13 pė
dų. Gatvės paliko jau sausos 
ir pasirodė milžiniški nuosto
liai. Vaudeniui nuslugus na
mų savininkai pradėjo džio
vinti ir taisyti savo namus. 
Ant geležinkelių judėjimas 
prasideda iš naujo ir viena 
po kitai pradėjo atsidarynėti 
dirbtuvės.

Daugelyje vietų elektro ir 
gazo įtaisus liko pataisytos, 
bet viso miesto komunikacija, 
kaip antai telefonai ir tele
grafai, da negreit bus atnau
jinta.

Ligonbučiai, prieglaudos 
namai ir liaudies valgyklos, 
kur dalinamas maistas ir dra- ■ 
panos, grūste prisigrūdę žmo
nių.

Daugelis darbdavių nutarė 
už patvinimo laiką išmokėti 
savo darbininkams pusę al
gos.

Nuostolių apskaityta ant 
$180 milijonų Paryžiuje ir 
ant 70 milijonų kitsse vieto
se. I

Aukos {(laukia iš visur, bet 
daugiausiai iš Amerikos.

Kaip Anglija ginkluojasi
London. — Pereituose me

tuose Anglija nuleido ant 
vandens 1,086 naujus laivus. 
Iš to skaitliaus 38 kariški lai
vai.

Kaizerienės papuošalai.
Berlynas,

laikraščiams pasisekė sužino
ti kiek prekiuoja kaizerienės 
papuošalai, kuriuos ji dėvi 
laike didelių pokilių. Jie smar
kiai kritikuoja savo „tautos 
matutę’’ už išdykimą. Papuo
šalai kaizerienės prekiuoja 
$1,750,000. Jie susideda iš 
deimantinio ant galvos vaini
ko, žemčiuginės apykaklės, 
kelių auksinių deimantais iš
dabintų apyrankių, daugelio 
deimantinių žiedų ir deiinan-

Socijalistų
sias 2 V. Durnos atstovais. ■ 
Visi jie išrodo gana jautrus 
ir linksmus. Tik vieną nema 
lonų įspūdi padarė ant atsto
vų, kad visiems buvusiems 
atstovams beveik visai plikai 
nuskustos galvos, kaip vi
siems katorgon pasmerktiems 
nusidėjėliams.

Užpuolimas ant policijos.

■ nariai, rinl ėjai (zeceriai) ir 
spaustuvės savininkas.

Fabrikos apiplėšimas.
Balstogės paviete, Krabs'o 

. - fabrike, prieš išmokėsiant
- darbininkams algas, įsiver-

geueralmajorų. žė fabrikau 2 ginkluoti plėši-

Varšavoje, vėlai vakare aut jevas padavė teisman buvusį rub. pasislėpė. 
Rapimino gatvės, du nepažįs- generalmajorą Nikiforą 
tami žmonės pakėlė riksmą. 
Kuomet prisiartino prie jų 
du iniestsargiai, jie pradėjo į 
juos šaudyti, ir sužeidę abu 
miestsargiu pasislėpė. Vienas 
iš miestsargiu jau pasimirė.

Kalinių pabėgimas.
Lodziaus kalėjimo kontūre 

buvo atvesti du kaliniai, ku
rie priklausė prie revoliucijo- 
nierių partijos. Nuginklavo 
kalėjimo užžiurėtojį ir vartų 
sargą. Paskui atlaužė skrynią, 
kurioje buvo sudėti ginklai, 
pasiėmė .4 brauningus ir pasi
slėpė.

Kova su mirties bausme.
Maskvoje buvo sumanyta 

įkurti draugiją ..Kova su mir
ties bausme”, bet Maskvos 
Gubernijinc taryba nedavė 
leidimo. Tuomet sumanytojai 
padavė skundą senatui. Šio
mis dienomis senatas svarstė 
tą skundą ir atmetė. Mat. ko
voti su mirties bausme— Ru
sijoje nevalia!

Brangus , pairijoiizmas ”
Laikraščiai rašo, kad Amu- tūlą p, 8. ir pamatęs 6 metų 

ro gelžkelio vyriausioji Vai gražią jo dukterį Nataliją

j UŽ 
tai, kad jis neteisingai prane-1 
šė laikraščiuose, buk Alekse- 
jevas po rinkimų Dūmon siū
lęs rinkėjams 500 rublių ir 
išdavęs ant 10,000 vekselį 
kad rinkėjai praneštų Dūmai 

i apie Nikiforo darbus.
Paslaptingas pulkininko 

Liacliovo raštas.
Vokiečių laikraštis ,.Vor- 

waertz’’ atspausdino du pa 
Į slaptingu pulkininko Liachc- 

v<> raštus, kuriuos pasiuntė 
jis Tegerano )908 m. Kauka
zo apygardos štabo viršinikui 
Juose buvo rašyta, kad panai
kintų konstituciją Persijoje.

Badas.
Jaroslavlio gubernijoje blo

gai užderėjo šįmet javai ir 
kad išmaitinti visą guberniją, 
reikalinga dar 7 milijonai 
pūdų rugių.

Keistas pirkėjas.
Neseniai buvo atvažiavęs 

iš Maskvos Peteburgan tur
tingas j irklys, kuris nuėjęs 
su kažkokiais reikalais }>as

o paskui

kare.
— Tur-

Antsyk kalendorių perkeist 
negalima, bet nuo kiekvieno 
mėnesio, turinčio 31 dieną, 
reikia vieną dieną atimti. To
kiu budu metai bus trumpes
ni ir rusai susilygins su nau 
juoju kalendorių, 
galės jį ir priimti.

Turkija grasina
Konstantinopolis.

kijos valdžia išsiuntinėjo pra
nešimus Anglijai, Prancūzi
jai, Rusijai ir Italijai, kurių 
globoje randasi sala Kreta, 
kad jeigu kretiečiai nusiųs 
savo atstovus į tautiškąjį grai
kų susivažiavimą, kurį šaukia 
Graikijos karalius, tai ji,Tur 
kija, priims tai kaipo ženklą į 
karę.

Kariumenė ir laivynas Tur
kijos jau pasirengę į karę ir 
laukia tik prisakymo.

Kaizeris baudžia savo sū
nų.

Berlynas. — Kaizeris uždė
jo ant savo sunaus 48 valan
dų areštą už užgėdinimą ka
rališkos garbės. Mat Vokieti
joj yra tokis paprotys, kad 
jeigu iš kaizerio šeimynos ei
na kas nors į teatrą, tai iš 
kalno turi duot teatro direk
cijai žinią, kad niekam neiš
duoti} karališkų sėdynių. Kai
zerio sūnūs vienok nuvažiavo 
į teatrą visai nedavęs apie tai 
žinios ir rado visas sėdynes 

į jau užimtas. Negavęs vietos, 
turėjo grįžti namo. O tokiems 
mat didelė gėda, kad „norėjo 

J* bet negalėjo”. Kada kaizeris 
apie tai dažinojo, užrakino 

j savo sūnų kambaryj ant 48 
• valandų.

Francuzų socijalistų susi
važiavimas.

N i mes. — Panedėlyj, 6 va- 
į sario, atsidarė čia francuzų 
1 socijalistų susivažiavimas. 
Pirmos sesijos nutarimai lai
komi paslaį tyj.

i

Šuo su avino galva.
Peterburge tūlas J. Estig- tinio retežio apie jos liemenį, 

nejevas nusipirko Kalėdų Laike {Kikilio dvi tarnaitės 
šventėms avienos mi sos keps turi atidžiai daboti, kad kai- 
niui. Parsinešęs namo jis ati- zerienė nieko nepamestų. Pa- 
dziai apžiurėjo avį ir labai i 
nustebo pamatęs, kad avies 
galva prisiūta prie sprando. 
Norėdamas persitikrinti, ar 
tikrai yra avienos mėsa, jis 
nunešė 1ą keistą avį pas vete- 
rinorį, kuris paaiškino jam. 
kad mėsininkas pardavė jam 
ne avį bet.... šunį su nukirs
ta uodega ir kojoms, o vieton 
šunies galvos prisiūta avino į 
galva.

Simus užmušėjas.
Peterburge, antrą dieną 

Kalėdų, tūlas N Jakovlevas, 
kuris visą laiką būdamas tie 
vietos gyveno į as savo senutę 
motiną, kuri jį maitino, užpy
ko ant jos už lai. kad ji ne- 
nu pilko jam tokio žuvies, 
kokios jis {įrašė, pradėjo muš 
ti ją Kuomet senute motina 
iš skausmo aiktelėjo ant jo: 

i ,.buk prakeiktas! — žmogžu
dys įsmeigė jai krūtinėn pei-

_ „ lį. Senutė greitai pasimirė, galima buvo perkeisti Dabar
dyba išmokėjusi 2,100,000 rb. * maldavo tėvą atiduoti jam Jakovlevas suimtas.

sibaigus {Kikiliui visi tie pa
puošalai sudedami i tam tik
rą geležinę spintą, kurią die
ną ir naktį saugoja ginkluo- 
ti kareiviai.

Kova su „1
Brest. Francuzija. 

vyskupas Dupare išsiuntinė
jo kunigams laiškus raginda
mas juos prie tolesnės kovos 
su „bedieviška” valdžia, kuri 
išmėtė iš mokyklų ant šiukš 
lyno bibliją ir kunigus pava
rė.

bedievius”.
Arei

Rusija mainys kalendorių.
Iš Londono praneša, kad 

Rus’jos durna sumanė per
keisti kalendorių, t. y. priim
ti naują stilių, kurio prisilai 
ko visos civilizuotos šalys.

Dabar Rusijoj vartojamas 
.kilendorius yra ant 13 d ėnų 
atsilikęs ir juo toliau, tuo 
daugiau vis atsilieka.

Apie sulyginimą kalendo 
riaus Rusijoj seniai buvo kal
bama, bet staiga perkelti da
tą ant 13 dienų pirmyn buvo 
labai neparanku. Ypatingai 
apsunkindavo tą klausimą 
stačiatikių bažnyčia su nesu- 
skaitom mis savo šventėmis. 
Tos šventas stabdė netik pra 
moniją, bet ir kalendorių ne

gi durna sumanė tokį pieną:

Sukilimas Korėjoj.
Tokio, Japonija. — Iš Seu

lo [Korėjos sostą pilė J prane
ša, kad pietuose korėjiečiai 
sukilo prieš japoniečius. Nu
žudyta keletas japoniečių.

Turkija siunčia kariumenę
Konstantinopolis. — Tris

dešimtis penki tūkstančiai 
turkiškos kariumenės stovi 
ant Graikijos sienos ir šiomis 
dienomis pašaukta da 10 tuk- 

■ stančių.
Mat Turkijai i rodo, kad 

graikai nori susiartinti su sa
la Kreta ir išvien veikti prieš 
ją

Kreta iki šio] buvo j>o globa 
kitų viešpatysčių. Pastaruoju 
la:ku graikai j>ekvietė kretie- 
čius į savo tautiškąjį susiva
žiavimą. kad apkalbėti nami
nius reikalus, kurie lytisi teip 
Kretos, kaip ir Graikijos. 
Turkija tam užprotestavo.

$60,000,000 išsiųsta Itali
jon.

Kaip statistikų parodo, gy
venanti Suvienytose Valstijo
se italai vėreitbse metuose iš- 
stuntė savo tėvynėn 60 mili
jonų dolerių. Iš tos priežas
ties kai-kurie Amerikos laik
raščiai duoda paveikimą val
džiai, kad dėl jos apsileidimo 
tiek pinigų išeina į uzrubežį. 
Pagal jų nuomonę, ateiviai 
stunčia savo pinigus į Euro
pą dėlto, kad negali užsitikė- 
ti unt dabartinių apgavingų 
bankų, kurių savininkai tan
kiai pinigus suėmę pabėga 
arba apskelbia bankruta. Bū
tinai čia reikia įsteigti prie 
pačtų valdžios taupomąsias 
kasas, kur žmonės be jokios 
baimės galėtų sudėti atlieka
mus centus.
Šis-tas apie automobilius.

Amerika — tai automobi
lių šalis. $500,000,000 turto 
yra įdėta į automobilius, jų 
fabrikas ir mašinerijas. Žmo
nių prie automobilių dirba iš 
viso arti milijono.

Burcevas Amerikoj
V. L. Burcev, garsus šni

pų ir provokatorių suseeėjas, 
jau kelios sąvaitės kaip vieši 
New Yorke, apie 15 vasario 
asilankys į Bostoną, kur vie
tiniai socijalistai rengia jam 
iškilmingą priėmimą. Tre- 
mont Temple svetainėje bns 
viešas susirinkimos, kuriame 
drauges Burcevas kalbė apie 
Rusijos politikos paslaptis.

Ieeinantis New Yorke rusų 
leikraštis „Ruskoje Ameri- 
kanskoje Echo” paduoda sa
vo bėndrapuabio su Burcevu 
pasikalbėjimą.

Užklaustas Burcev rr pri
taria žudymui Rusijos virši
ninkų. atsakė štai ką: ,,Aš 
nepriklausau nė prie anar
chistų, nė prie socijalistų-re- 
voliucijonierių, negi prie so
či jal-demok ratų Fano svajo
nė — svienyt visus priešin
gus elementus, neišskiriant 
nė kadetų, tarpe kurių aš tu
riu daug draugų.

„Aš perstojau tikėii į kai
miečių arba darbiniukų revo
liuciją. Aš netikiu, kad Rusi-

monių. Sykiu — 285 žmones.
Lapkričio 13 Cherry, III. 

pražuvo 285 žmonės [tiek 
bent skelbia kapitalistai, bet 
žmonės kalba, kad kasykloj 
buvo 400 žmonių ir vos J ,tik 
keletas išsigelbėjo.]

Tos aukos kalba pačios už 
save, kad jos žuvo dėl kapita
listų godumo. Kasyklos neap- 
žiūrėtos, kompanijos apie dar
bininkus nepaiso, joms bran
gesnis doleris negu žmogaus 
gyvastis. Valdžia turėtų visas 
tokias kasyklas uždaryti, kur 
yra pavojinga dirbti, bet ant 
nelaimės ji apie tai nieko ne
žino, ir tol ji nežinos, kol žmo
nės rinks ją iš kapitalistų 
luomos.
Langai turi būt be grotų.

Albany, N. Y. — Į miesto 
legislaturą įneštas sumany
mas, kad ant dirbtuvių langų 
butų uždrausta dėti grotus. 
Įnešimas paremtas ant to, kad 
laike gaisro ar kitokios nelai
mės, butų galima išbėgti per 
langus.

Peršovė pačia, uošvį ir 
save.

Omeba, Neb. — Tūlas S. 
Morison ant gatvės peršovė 
savo pačią, jos tėvą ir ant ga
lo pats nusižudė. Tarp Mori- 
sono ir jo pačios prasidėjo 
šeimyniški nesutikimai. 2 va
sario jos tėvas pasiėmęs Mori- 
sonienę ir dvejatą jos vaikų 
vedėsi juos į viešbutį. Mori
son juos pavijo ir ėmė šaudyt. 
Moteriškė ir jos tėvą nuvešta 
į ligonbutį.
Kričmoniutes byla prasi

dės iš naujo.
\Vaterbury. Conn. — Tei

sėjas šiandien paliuosavo 
nuo Kričmoniutes bylos pri
siekdintųjų teismą ir jos ad
vokatą. Dabar prie Kričmo- 
niutės padidinta sargyba ir, 
nors ta byla lėšavo jau į $4500, 
nagrinėjimas bus pradėtas iš 
naujo.

f

Priežastis tos perinai uos 
buvo laiškas, kurį kažin kas 
parašė Kričmoniutei į kalėji
mą. Laiškas buvo be parašo 
ir šitokio turinio:

,, Aš labai jus gailiuosi, bet 
aš turiu jus nušauti. Jei aš 
jus nenušausiu, tai jie nušaus 
mane. Jus turit jau tik dvi 
dieni gyventi; potam aš jus

joj greitai bus rtopublika ir užmušiu. Sakyk, kad pati nu- 
todėl as esu šalininku konsti- .šovei Kulvinską. tai męs tau 
tucijiues Rusijoj monarkijos, njeko nedarysim, bet jei sa- 
nor iš patyrimo aš esu repub- ky8j, kad Pečiulis [Joe Mi- 
likonas”. tchel] jį užmušė, tai aš ture-

Kokis jūsų pienas Ameri- 8iu tave‘ nušauti. Visą kaltę 
kojf paklausta Burcevo. Ant prisiimk ant savęs, o potam 
to jis atsakė: J n)ę8 (ail padėsime. Jei ne, tai

„Aš visur tveriu iš vietinių atsimink, kad aš tave nušau- 
partijų komitetus, kurie man 
dalyvaujant aengs avraoka- 
mus susirinkimus ir lekcijas. 
Apart to, aš rašinėsiu į Ame
rikos laikraščius, nesmanrei -i 
kalingi pinigai ičleidimui 
,,Biloje” („Proeitis”).

Tris katastrofos.
Bėgyje {>ereito8 sąvaitės' 

buvo tris nelaimės anglių ka-j 
apklose: prnedėlyj Primroje. 
Cal. ekspliodavo gazai ir už 
bėrė 150 darbininkų: utar 
įlinkę— Drakesboroje, Ky. 
pražuvo 35 žmonės; seredoje 
— Meksikoje pražuvo 100 parašytas Pečiulio sėbrų.

r

siu. Kulvinskas mums priža
dėjo kiteip nė nesakyti. Tu 
turi sakyti, kad tu. Zofija 
Kričmoniutė,nužudei jį. Męs 
tave saugosiu) kas dieną ir 
gyvensi jau neilgai.”

Kričmoniutes advokatas tą 
laiškąišvertė ir padavė repor- 

| teriui, kuris tuojaus ajvskelbė 
la ik-raščiuo?*!. Teisėjas kal
tina advokatą už išdavimą 
tolaiško, nes jo apskelbimas 
galipadaryti didelę įtekmę 
antGrad Jury ir gali išeiti 
ant Kričmoniutės naudos, to 

■ dėlir paliuosavo teismą.
Spėjama, kad tas laiškas



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Vaikio su Tėvu.

Įo - patriotizmas, bet liaudžiai nė- NUnira-KrniKa. U naudoe neiš vieno, neiš 
kito. O kadangi musų tauta 
susideda vieu tik iš skurdžių 
darbininkų, todėl joj nepriva- 

jlo būt auklėjamas j >kis patri- 
•jotizmas, nes jis apart jungo 
nieko daugiau liaudžiai atneš
ti negali. Amerika, rodos,lais
va šalis, ir tai LSS viršinin
kai skaito save tautos viršū
nėmis, atima visuomenei bal
są ir tūkstančiai žmonių turi 
šokti pagal kelių patriotpa 
laikių dūdą.

Jeigu revoliucija butų paė
mus Rusijoj viršų ir Lietuva 
butų tapus nepriguliniuga, ar 
jums rodos, kad liaudžiai 
šiandien butų geriau? Dabar 
Lietuvoj rusiški sargybiniui 
daro kratas, o tuomet lietu
viški jieškotų nelegališkų at
sišaukimų; dabar žmonės ne 
turi balso,neturėtų ir tuomet, 
nes mus patriotai atrastų,kad 
minia da nesubrendusi ir val
džia turi būt pavesta ypa- 
toms „aukščiausio intelektua
li ško išsivystymo.”

Vokiečiai giriasi savo kul 
turą, giriasi anglai ir kitos 
tautos, bet ar gali kuom pasi
girti jų liaudis? Anglija pa
gal vaizbos ir pramonijos uži
ma pirmą pasaulyj vietą, o 
liaudis paskendusi didžiausia
me skurde. Vokietijoj nege
riau; nors šovinistai ir šūkau
ja: „Wir leben hoch!” bet 
liaudis negeriau gyvena už 
lietuviu -. Labai aiškiai Vokie
tijos darbininkų padėjimą 
iliustruoja Heinrich 
sakydamas:

Deutschland. wir weben

į ‘ Keleivio” No.2 tilpo ma
no straipsniapalaikis „Argi 
tas nejuokinga?” o sekančia- 

: me uumeryj jau tilpo p. Ge
gužio kritiKa. Labai bučiau 
užganėdintas, jeigu kritikas 
faktais butų nurodęs silpnu 
mą arba neteisingumą mano 
išvadžiojimų, bet jis ant grei
tųjų iššovė iš tuščio ir mano 
straipsnis pasiliko sveikas, ue-

i palytėtas
Aš rašiau, kad nepritinka 

mums girtis su savo kalba, 
nes ji yra daug bednesnė už 
kitas ir jei prisieina aiškint 
kokią nors mokslo šaką, tai 
lietuviškoj kalboj pritrūksta 

; ioty- 
niškus, grekiškus etc., o Ge- 

, bet aut 
galo ir pats sako: „...sunku 
mums išvadžioti kokią nors 
mokslo šaką, kadangi apšvie. 
stesnieji lietuviai neišmoko da 
išreikšti lietuviškoj kalboj pa
prastų sakynių.” Taigi p. Ge
gužis, apgindamas lietuvių

— Papasakok, vaiKe, ką 
laikraščiai rašo? Žmouės kal
ba, kad Dievas tvaną ant Pa
ryžiaus užleido, ar teisybė?

— Teip, tėve, vanduo su- : - -
naikino pusę miesto ir milijo- šo^ių, prisieina vartot 
nūs padarė nuostolių.

— Aš jau seniai mislyjau, f?’1**® tą užginčyja, 
kad teip bus.

Kodėl tu teip mislyjai?
— Fraucuzijoj žmonės iš

tvirkę. Bažnyčias išjuokia, 
kunigų neklauso. . Ir teip 
Dievas ilgai laukė.

— Nebūk, tėve, tokis da

padaręs vakarą daug pasek ' 
mingesniu iš visų atžvilgių, 
koncertas nusisekė vidutiniš
kai. Žmonių buvo prisiriukę 
390. Pirmesnės vietos po 25c. 
ir oOc. (galerija ir paskutinės 
eilės apačioje) buvo pilnos, 
tik vidaus (75c.) buvo tušto
kas ir iš keturių dolerinių ei
lių tik viena pirmutinė buvo liko vos $80.50, 
užimta. Todėl nuo pagrindų kėtasi penkissyk tiek, 
žiūrint išrodė, jog susirinku- darbą, už kurį svetimtaučiai 
šieji baimingai sustojo prie saviems tūkstančiais apmoka, 
durių, kad kokiam atsitikime 
tuoj sprukti laukan, tik sau- trauskas 
jale drąsuolių išdrįso prisi- rence, Mass. 
artint prie dainoriaus. Tokiu 
budu dainius prieš save ma
tė tuščias sėdynes, o tik 
būrelį susispietusi pas du 
ris. Atsistojus prieš tuščią r ui 
mą, ką imtų entuziazmas 
dainuot ar kalbėt į kurčias, 
sienas ir tuščias sedines?O vie
nok mus gerbiamasis dainius 
atliko savo užduotį geriau, 
negu galėjo kas nors 
ne matyt. ,savo” :

Marija’’ arba suklerusio 
moniko spiegimas duodavo 
suprasti, jog tai lietuvių bu- 
veiuė... Iš 10-12 tukstaučių 
lietuvių Bostone, Cambridge, 
Brihgton, Lyun, ir kitų arti
mesnių kolionijų. atėjo vos 
390. Įplaukų buvo apie $135o 
atėmus lėšas, p. Petrauskui 

nors buvo li- 
už jo

ar- taučius tokių pat, kaip ir aš. KA. ir vėl buvo šmeižiamas

Palinksminęs mus p. Be
nuvažiavo į Law- 

Kaip ten nusi
seks. be abejonės vietiniai 
praneš gerbiamiems „Kelei
vio’ skaitytojams.

B. J. Bagočius.

Feljetonelis.
Kodėl tavęs čia nėra? 

vienas, man ilgu, liūdna, 
ramu. .. Norėčiau

vatka. Argi tu žinai iško tas ka^a’ *r Pa^s nepasijuto,kaip 
patvinis atsirado? Tame nėra i užgavo sakydamas, jog ne 
nieko nepaprasto, kad upė iš
siliejo. Žiema šiemet Europoj 
buvo gili, dabar staiga oras 
atšilo, užėjo smarkus lietus ir 
į kelias dienas sutirpo visas 
sniegas. Paryžius srovi ant!ra nedarodyta. 
upės Seino. į kurią iš visų pu-1 Dabar toliaus.
šių susirinkęs vanduo pakilo Mano buvo rašyta.kad gjr- 
ir apsėmė visas žemesnes dalis ,^’8 prieš svetimtaučius, jog 
miesto. Užliejo daug fabrikų, esam lietuviais, kaip bu- 
bažnyčiu. krautuvių ir 1.1. Snyia uausų gaidukai-patrio-

— Pagal tavo nuomonės Ui ^laikraščiai, visai nėra 
Gip. o pagal mano kiteip. i^ikalo. Kitos tautos daug

— Aš žinau, tėve, kad tavo Iaukščiau už rai*8 81x)vi kultu’
nuomonė atžagari. Seni žmo-jriškai’ ir neturim kuomi 
nes visi tokie atžagareiviai. Prieš l^8^’turim 
Pasakyk jiems, kad žemė su- da pergyventi tą, kas kitų 
kasi aplink saulę, jie sako,!tautl* seuiai >u Pagyventa, 
jogsaule sukasi aplink žemę- Tai viska8’ rašiau, o kr i-
ir jų nepertikrinsi. Kapitalis- tikas Fidžiui ima vokiš- 
tai pagimdo kares, otamsuo- kus knistus: jeigu jie vi
liai sako, kad tai Dievas bau-18ur ^riasi 8U 8avo ”Vater' 
smę užleido. Užeina bedarbė |Iandl£ tai kodel mum8 ne* 
— ir vėl bausmė Dievo.

— Atleisk, vaike, aš tau: 
pertrauksiu kalbą.

— Palauk, tėve, aš tuojaus 
pabaigsi u.

— Ne. Maike, aš už tave 
vyresnis.

— Na tai kalbėk!
— Tu vadini senus žmones Į 

atžagareiviais. Aš p o’estuo-: 
ju! Tu mane įžeidei. Atšauk!

— Aš galiu 1

ją užgavo sakydamas, jog nė 
apšviestesnieji lietuviai nega
li da lengvai išsireikšti savo 
kalboje, o ką jau kalbėt apie 
tamsesnius!

Taigi, kad musų kalba ge-

Heine.

■ pasigirti?
Bet nereikia užmiršti, kad 

Į vokiečiai yra pralenkę beveik 
visas Europos tautas. Tik ži-į 
žinomai kad ne patriotizmas 
ir ne šovinizmas juos pakėlė, 
bet svarbiausią tame rolę at
lošė geografiškas jų padėji
mas, klimatas ir laisvesuis už 
katalikiškajį tikėjimas. Da- 

' bar katalikiškoms tautoms 
.... ..... Uk" a'tkLtot. Pri8ieina P“ voMeCius moky 

bet neknomet neatšauksiu. (tte.toJelir nert< balina kai Jų

tai

žinai?

Juk ir tu pats sakai, kad Pa
ryžiaus užtvinimas yra nuo 
Dievo leistas.

— Jei tu man netiki, 
eikim pas kunigą.

— Kunigai tokias paikys
tes tik ir skelbia. Aš pats gir 
dėjau, kaip Milukas sakė, 
kad žemės drebėjimas Itali
joj buvo leistas nuo Dievo už 
žmonių nuodėmės.

— O ką tu, vaike. 
Gal teip ir buvo!

— O ką-gi jis gali žinot? 
Ar jis su Dievu kalbėjo? Juk 
jis tokis pat sutvėrimas, kaip 
ir tu. Mokyti žmonės surado 
priežastis, kurios pagimdo že
mės drebėjimą. Tas nieko ne
turi su žmonėmis,ar jie ištvir
kę, ar dievobaimingi. Žemės 
drebėjimas esti ir ant jūrių, 
po vandenin. Tokiame atsiti
kime reikėtų manyti, kad tai 
bausmė vėžiams ir-kitiems jū
rių gyventojams. Męs teipgi 
gerai žinom dėlko užeina be
darbės, o kunigai nesigėdi pa 
šakoti, kad tai Dievorikštis.

— Na gerai, Maike, dabar 
tu eik sau namo, o aš vienas 
pamislysiu apie tai.

Braunas: Kas tamistai 
kenkia? Tamista išrodai lyg 
nelaimės pasakos paveikias. 
Smitas: Naminiai rūpesčiai... 

Šįryt susibariau su pačia-
Braunas: E,dėl tokių menk 

niekių neužsimoka rūpintis. 
Jus žinot, kad audra yra rei
kalinga, kad išvalyti orą.

Smitas: Teip, bet tas jau 
nieko negelbsti tam, i k 
trankė nerkuoas.

šovinistai šūkauja: „Deuttc 
laud ueber alle!” Teipgi 
reikia atkreipti da atidą, kad 
teip šūkauja vien tik šovini
stai ir buržujai, kuriems rei
kalinga nuolanki minia, rei
kalinga ištikima kariumenė,o 
tą viską padaro tiktai patrio
tizmas. Vardan patriotizmo 
vokiečių kareiviai šaudo į vo 
kiečius darbininkus,teip,kaip 
Išpanijos kareiviai vardan pa
triotizmo sušaudė Francesco 
Ferrer’ą, kaip vardą patriotiz
mo francuzų kareiviai, kuni
gų ir buržuazijos vedami, lai
ke Paryžiaus komunos išsker
dė tūkstančius savo tautiečių. 
Žodžiu, baisiausios skėrį’ .ės 
ir didžiausi sunaikinimai, ko 
kie tik ant tos nelaimingos že
mės buvo kada joadaryti — 
į adaryti vardan į atriot zmo!

Pažiurėjus į karių kroniką, 
plaukai šiaušiasi ant galvos, 
kiek išskersta žmonių! Visą 
žemę būt galima užkloti jų 
kaulais ir jūres pripildyti 
krauju!.. .Tai vaisia i patrio
tizmo.

Paimkit kokios nors tautos 
patriotą, kuris turi šunį. Jis 
jį glamonėja ir bučiuoja, tar
tum kūdikį, o žmogaus sveti
mos tautos neapkenčia. Jis 
šunį stato aukščiau žmogaus, 
paniekina žmoniškumą. Jis 
yra tokiu barbaru dėlto, kad 
patrijotiški jausmai išauklėjo 

šovinizmą.
ip kunigijai tikėjimas, 
buržuazijai reikalingas

Ant galo supratau savo klai
dą, bet jau buvo per vėlu, j 
Pabaigęs savo paskutinius 
centus, atsiradau apverkti
nam padėjime ir maniau be 
veik palaidoti jau savo var- 

gyvenimą.
Nustojau rašęs į laikraščius. 

Persiskyriau su skaitymu 
laikraščių ir knygų, prasiša
linau nuo savo moteries ir ant 
galo nustojau visai vilties 
kasliuk tolesnio gyvenimo. 
Apmirė mano dvasia ir jaus
mai, tapau pusgyviu žmogu
mi.

Nuo to laiko aš pradėjau 
nenaudingą ir nieko nereiš- 
kiatį gyvenimą. Man jau nie
kas uerupėjo. Maniau, kad 
jau nebeišbrisin iš vargų. 
Bet dasižinojo nekurie drau
gai apie mano padėjimą ir pa
davė draugišką rauką. Labai 
man buvo nesmagu naudotis 
svetimu triusu, bet kitokios 
išeigos nebuvo,turėjau priim
ti draugų malonę.

Į trumpą lai Ką aš pasijutau 
truputį geresniame padėjime 
ir tuojaus pasiryžau kuogrei- 
čiausiai atlyginti savo drau
gams ir šiandieną po savo il
go, beveik metinio apmirimo 
paėmiau pirmą sykį plunksną 
į rankas.

Visiems draugams, kurie 
maž-daug prigelbėjo man. iš
tariu širdingą ačiū, ir per pra
šau tuos, kuriuos nuskriau
džiau savo klaidomis.

Taigi matyki, plačioji vi
suomenė, iš kur atsiranda 
draugijos nenaudėliai ir val
katos. Nekaltinkit tų, kurie 
prasikalto prieš visuomenę, 
nes ne jie tame kalti.

I. M. Kudlauskas

tautiškas susivienyjimas. 
Katalikai darbuojasi.

A\ Talentą.

Penu Station, Pa.
Po Kalėdų po lietuvių ap

gyventas vietas važinėjasi 
vienas kunigas ir renka pini
gus. „Biznis” sekasi. Mat lie
tuviai papratę į kunigą žiū
rėti, kaipo į kokį viršpapras- 
tą žmogų ir negali da nuo to 
vergiško nusižeminimo at- 

Į prasti. Jie laiko sau už garbę, 
jeigu kunigas jiems atkiša 
rauką pabučiuoti. *

J. Žvinakiavičiue.

Piltston. Pa.
Sausio 18 d. draugystė Si- 

mano Daukanto surengė ba
lių ir dėl įvairumo parsikvietė 
iš Exeter, Pa. aktorius suloš
ti triveikmį ve'malėlį „Kova”. 
Lošėjai atsižymėjo labai pras
tai. o ypač ponas (J. Y.), ku
ris nemokėjo savo rolės ir tur 
būt truputį nedagirdo, nes 
sufleris teip šaukė, kad net 
kitam gale svetainės girdėjo
si. Tarnas tepgi viską gadino, 
ues.turbut norėdamas gražiau 
išrodyt, ant scenos išėjo su 
paprastom šventadienėm sa
vo drapanom ir į kišenius 
knygų prisidėjęs. 'Publika 
net pasipiktino. Abelnai nė 
vienas gerai neatliko, tik 
merginos, išskiriant seną po
nią, atliko geriau, jos nors 
roles mokėjo.

Patarčiau aktoriams ma
žiau girtis, o daugiau moky
tis, nemokant gi visai neapsi
imu lošti.

B. Aržnolae.

Binglianuon, N. Y.
Sausio 22 d. atsibuvvo čia 

parapijinės draugijos balius. 
Žmonių susirinko nemažai, 
ypač jauuomeuės. Svetimtau
čių vi a; mažai tebuvo. Muši
ką pačių lietuvių. Iš pradžios 
buvo šokiai,paskui pertrauka, 
kurioje, kaip iš anksto buvo 
pranešta, buvo prakalba. Kal
bėjo draugijos pirmininkas 
Š. Kuskalas. Kalbėta apie 
draugijos mierį, apie čianykš- 
čių lietuvių gyvenimą; toliaus 
nusuko prie katalikiškų laik
raščių ir knygų. Kalboje ra
gino remti katalikiškus raš
tus, bet nepasakė kuriuos. 
Klausytojai t ei p „susijudino”, 
kad pradėjo net švilpti ir rė
kauti, tiktai retkarčiais gali
ma dar buvo išgirsti žodžius: 
„katalikiški laikraščiai ir 
kuygos.” Paskui musų „ora
torius” norėjo pailsėti ir to
liaus varyti savo kalbą, bet 
jau publika nenorėjo klausy
ti ir reikalavo, kad butų šo
kiai Ir teip turėjo kalbėtojas 
neužbaigęs kalbos pasitrauk-

Aš 
ne

išgirsti 
žmogų teip tuos žodelius, kuriuos nuo- 

puikiai'lošiant savo balsu: tai lat tu mauai ir nori man Pa‘ 
banguoja kaip jūrės rytmeti- sakyt, bet tyli ir kankini ma
niam vėjui pučiant, skamba, ne* • Norėčiau svajoti, daug 
tartum tolimas varpo gandi- svajoti, dabinti pasaulį pui- 

Kartais rodės, kad tai ■kian^ioms svajonėms, bet ne 
vyturis skriedamas aukštai gali**-- • Tu tyli, tavęs čia 
savotiškai gamtą garbina. taij^ra • • • Kodėl tavo lupos ne

jaučiant ga5i atarti to, ką širdis jau
čia?. .. Aš vienas, vienų vie
nas... Štai prieš mane galin
ga jura banguoja ir vilnys 
mu- damos į krantus tartum 
šnabžda: ,.tu vienas.” Teip, 
aš vienas, kaip lapas nukri
tęs nuo medžio... Kur tu. .. 
Neramumas sielą spaudžia... 
Aš norėčiau pasakyti tau, 
daug pasakyti, viską pasaky
ti... Bet tu tyli, tavęs čia 
nėra ... M au be tavęs ilgu, 
neramu.., Jeigu tu tylėsi ir 
aš nieko nesakysiu, ramiai- 
tykiai praeisiu nekliudyda
mas tavo svajonių, tavo min
čių, tavo idealų... Man skan
ia. labai skauda širdį apie 
tai manyti... Aš vienas. O! 
nekankink mane!

III. X. 09.

Ul&S.

I

vei tartum audrai s:
po mišką subeldė griaustinis, 
liesa, garsių yra svetimtau
čių operų daiuiukų, bet Pe
trauską sulyginus su jais, vi
sai nesimato, kad jis butų 
blogesnis už juos, o lietuviš
kas balsas ir lietuviška melio- 
dija daro daug jį mums bran
gesniu, negu visus Karusu-s, 
Tetrazzinis, Gardenius sudė
jus krūvon. Ir teip, Petraus
kas paliko didelį įspūdį sielo
se tų, kurie jį galėjo supras
ti.

Programas buvo platus ir 
. I atsakančiai sutaisytas. Padai

nuota buvo Pergolesi'o arietię 
„Se tu m’ami”, R. Leoncava 
llo’o op. l^aza „Romanza di 
Millio” (abi itališkai), St. Mc

>•

dein Lei- 
chentuch. 

dreifachen 
Fluch....

(Vokietija, mgs atidžiam tau milą, 
jausim jan trigubą prakeikimą).

Ir nė vienas platesnių pa
žiūrų žm< gus negali sutikti 
su siaurų pažiūrų patriotais.. 
Kaip fauatikui rodos, kad jo 
tikėjimas yra geriausis, teip 
patriotui rodosi, kad jo tau- 
ta yra geriausia, bet ištiktu-1 M“U"" <“bl iUliįka'>- Mc 
jų, kaip vienas, teip kitas yra uiuįki>- Rvkiczana (lenkis- 
nė Vai., ikai), Chaikovskio -
tik zero.

Ir pasakykit ant galo, ko
kis gali būt skirtumas, duo-, 
kim sau, tarp lietuvio irfran- i 
euzo? Vienas gimė vienam 
kaime, kitas — kitam,

■ viskas. Gamta išduoda žmones ! t 
be jokio tautiškumo ženklo, j’J. 
be jokio tikėjimo, be kalbos. 
Kada žmogus gema jis gali 
būt da franeuzu, vokiečiu, lie. 
tuviu,turku ar kitokiu. Vis
kas priguli nuo išauklėjimo, i 
jis augant užsikrečia patrio
tizmo ir tikėjimo ’igomis.

Žmonija galės pagerint sa
vo būvį tik tuomet, kada tarp 
jos išnyks tautiška neapykan
ta, kada ant žemės nebus jo
kių tautų — bus tik žmonės. 
Tą privalo žinot ir lietuviai.

Ikms.

Wir weben hinein den

J. ž.

Muzikos Aidas-
Girdžiu už sienos piauo ai

dą. Jis liejasi ir atsimuša į 
mane, tartum pavasario ve
ja lis šveluiai glosto man gal
vą, veidą... Jis liejasi kiau
rai per mano sielą... Akordai 
liūdnai dejuoja da prmą sy
kį girdžiamą meliodiją, giliai 
užgaudami mano sielą, jaus
mus. Galingas aidas apžavėjo 
mane. Užsimąsčiau.

A. Z.

S mažiau nė daugiau, kaip kai), Cliaikovskio - „Osieu 
Pashalov’o— Ditiatko [abi 
rusiškai] ir lietuviškai ,, Pa
sakyk Lietuva Mylimoji’1, 
„Ačiū”, „Paukščiai”, „Vai aš 
pakirsčiau1’ ir „Jojau dieną” 

tai ir Pa^es Petrausko muzika ir 
Gretsclianiuov’o (muzika)

- - . Berceuse” ir „Nuo aštraus:
- ' kirtimo”, Moniuškos „Nuož- 

-- mi mergina”, bei Rymsky-
Korsakov’o „Gegužinė nak
tis.” Lotengrin (vok.) Petraus
kas teip puikiai dainavo, jog 
savo balso puikumu 
kur kas M-me Gatzki, kurią 
tik porą vakarų atgal Bosto
no Operoj girdėjau.

Publikos nors buvo r J 1 
būrelis, bet entuziazmas bu
vo kartais ueaprasy tinas: ran
kų plojimas rodos sienas iš- i 
vers. Dainius buvo priverstas; 
antru syk atkartot „Nuožmi 
mergina”, ir matydamas žmo- 

Petrauskas Bostone uių entuziazmą padaiuavo 
,,Vėversėliai čiulba” (atkar- 

I tutinai) ir „Laukiu kuomet 
paliepsi” nors ant programų 
to ir nebuvo. Vakaras, iš mo 
rališko atžvilgio susirinkusių
jų, nusisekė puikiai!

K? s kita su finansais! Ak stojau prie sunkaus fiziško 
tie finansai! kokią jie svarbią darbo, kad palaikyti savo gy- 
rolę lošia net ir ten, kur šie vastį ir suteikti pagelbą ko 
los kiltumas yra auklėjamas! vojantiems Lietuvoj * drau 
Nors Petrauskas ir apsistojo gams Iš pradžic s man sekėsi 
pas kuh. Tarną Žilinską, ku- neblogiausiai, bet netrukus 
ris teipgi širdingai prie suren- užėjo ant Amerikos juodas 
gimo ir apgarsinimo koncer- krizio debesis ir milijonai 
to prisidėjo, ir todėl buvo ti- darbininkų atsidūrė ant be 

' kėtasi, jog ir tie, kurie vien darbas lauko. Tarfie jų atsi
tik bažnyčią lanko, bijodami radau ir aš Iš pradžios mano 
radikališkesnio vėjo, atšilau- padėjimas da nebuvo labai 
kys koncertan, bet koncertan baisus. Turėjau susitaupęs 

keliatų dolerių, bet nesusipa
žinęs su Amerikos gyvenimu, 
leidausi į kitą miestą; ten vėl 
neradęs daibo,— į trečią, į — 
ketvirtą ir t. t., vfs maniau 
surasti tokią vietą kur gau
siu darbą. Bet aš apsirikau. 
Kiekvienam mieste, kur tik 
aš apsistojau, sutikau tuks-

Su nekantrumu laukėm at
važiuojant garsaus mus dai
niaus ir kompozitoriaus, ku-i 
rio priėmimui rengėmės kaip 
mokėdami. Sanvaitę pinn lai
ko pasklido po Bostoną dide
li su Petrausko paveikslu pla
katai, kviečianti į koncertą 
sausio 23 d., 3 vai. po piet. Bet 
petnyčioj pasirodė kiti ap- 

; skelbimai, jog Petrausko kon
certas atsibus tik vakare 7:30, 
nes policija kitaip neleidžia 
jokiu budu. Žmonės gavę pir
mus, o nematydami antrų ap 
garsinimų, susirinko tuoj po 
pietų, bet radę uždarytas du- 
ris. supykę išsiskirstė. Mato
mai čia suklupo rengėjai, 
kurie neapsižiurėję su poli- 

'cijos pavelijimu, darė pirmus 
apgarsinimus. Suprantama 
tas nenorams atsitiko, kaip ir 
daugelis kitų klaidų atsitin
ka mus gyvenime. Vienok ne
žiūrint ant tos klaidos, kurios 
nebuvimas butų be abejonės

1

Vieša išpažintis.
Nusidėjau, nusidėjau. .. 

O. kaip nusidėjau! Bet tas 
nusidėjimas nepriklauso tik 
manoypatai. Šiandieninis ne 
lemtas draugijos surėdymas 
daugelį prie to priverčia. Pra
sižengimas mano yra prieš vi
suomenę taigi ir išpažįstu jį 
viešai. Nedėlto rašau šį 

'irsijo sfraipgneų, kad parodyti vi
ešuomenei savo klaidas arba 

teisintis prieš ją, bet dėlto, 
kad parodyti, kaip atsiranda 

mažas visoRi prasikaltimai.
Nevienas iš draugų darbi- 

.. ninku gal atsimena lietuviš- 
kuose laikraščiuose mano 
straipsnelius ir eilutes, kurias 
rašinėdavau 1907 ir 1908 me 
tais, kuomet jaunutė litera 
turoj mano ranka pradėjo 
valdyti plunksną Bet kaip 
staiga pasirodė laikraščiuose 
mano-darbas, teip staiga jis 

i ir vėl pranyko.
Atvykus man į šią šalį kaip 

ir kiekvienas darbininkas.

atėjo vieu tie, kurių veidus 
galima matyt kiekviename 
susirinkime, prakalbose arba 
perstatymuose. Einant lietu
vių apgyventomis gatvėmis 
galima buvo girdėt užimą, 
kaip bičių po žeme, arba kar- 
čiamoj prie uždarytų durių.. 
Kur-ne-kur „rup.. „Jėzus

KORESPONDENCIJOS
Exter Borough, Pa.

Darbai anglių kasyklose 
eina pusėtinai ir uždarbiai 
neblogi, bet gyvenimas tarp 
lietuvių “apmiręs. ŽmouėS'
kiaurai j>ermirkę alumi ir ti. Ir vėl muzika griežė, ir šo- 
niekam nepritaria. Jeigu ku- Rikai šoko, o kalbėtojas nusi
ris ir ateina į susirinkimą4 tai minęs žiurėjo, 
šnekasi su dvasiomis.

Teatrališka kuopa jau pa
statė ant scenos du veikalu: 
„Alkani žmonės” ir,,Kova”.

K-tis.

St. Louis, Mo.
Kaip jau buvo „Keleivyje” 

Nusisekė neblogiausiai.' " Ant k»d ant i« d. sausio
toliaus rengiasi ir trečią pa i*8 ™8ian’os prakalbos. Pra- 

kalbos nusisekė neblogiausia8, 
ką liudyja sudėtos aukos Šve
dijos streikieriams.

Kalbėjo K. Butkus, A. Mil
vydas ir V. Damuša, paskid 
K. Rutkus skaitė referatą 
„Tikėjimo žiedai.” Ištisai 
prakalbų tarpuose buvo dek- 
lemacijos ir dainos; Jieva Po
lo padeklemavo ,,Aušta ry
tas” ir sudainavo „Varguolių 

Z. Užsokauskiutė 
„Pasakyk mano 

mylimas krašte”, o M. Milvi- 
džiutė — „Kas suramina šir
dį.’’

Pradėjus kalbėti apie Fran
cesco Ferrer’o nužudymą vi
sa publika svetainėj atsistojo.

Aukų surinkta Švedijos

t

statyti. Bet kadangi ši kuo
pele susideda iš pirmeivių ir 
vardą nešioja LSS., tai tam
siems musų broliams išrodo 
labai baisiai, vienok su laiku 
tikime, kad žmonės supras 

■musų darbą ir gailėsis už sa
vo klaidas.

J Varnogirie.

Ilaverhill, Mass.
Sausio 16 d. buvo visuome giesmę”, 

niškas susirinkimas. Iš pra padainavo 
d žiu skaityta Lietuvos istori
ja ir skaitymas žmonėms pati 
ko. Paskui užvesta diskusijos. 
Galų-gale pirmininkas primi
nė, kad 19 sausio pripuola 
SLRKA. kuoi>os susirinkimas 
ir prašė visiems atsilankyti iri 
prisidėti prie kuopos, nesSLį streikieriams $13.05. Pavar- 
RKA., girdi, tai geriausia 
darbininkams organizacija. 
Į tautiškąjį susivienyjimą 
girdi, priklauso visi bedieviai 
ir išgamos.

Vakare atvažiavo kunigas 
ir vėl buvo susirinkimas. Ku
nigui išvažiavus ir vėl prasi
dėjo kėlimas į padanges SLR

dės paduotos tik tų, kurie au
kavo nemažiau, kaip 25c.

Fo 50c. aukavo:
J. Ložinskas. S. Polo, M. Šim- 
kaitis, M. Davėčius, J. Doč
kus, J.Burcke,ir G. Povilaitis; 
J. Socijalistas, 35c., A. Mil- 
vidas 30c., K. Norkus 30.

[Tąsa ant 3 pusi,]



K E L E h IV I S

Agitatorius arba Magiko 
nupuolimas.

(Iš „ VV i 1 s h i r e s M a g a z i u e”)

Lauke pasidarė triukšmas ir darbinin
kas pamatė per langą apie palocių didelę 
minią magiko pavaldinių. Jie buvo apdris
kę, suvargę ir alkani, atėjo išreikšti savo 
prielankumą ir paguodojimą magiko lazde
lei. Staiga darbininką užgavo jų nusižemi-

Ejo sykį darbininkas per pasaulį jieš- nimas. Jis išėjo ant laiptų ir pradėjo į ma
kodamas darbo. Jis užėjo į tokią šalį, kur nią kalbėti.
valdė didis įnagi kas.Policijai įlankas jis tuo- — Draugai ir broliai! Aš noriu jums per- 
jaus nepapuolė ir, nors be skatiko priedu statyti jūsų magiką. Jis yra begėdiškas ap- 
šios,ilgai bastėsi didžiąją gatvesu aukštais 'gavikas ir purvinas galvijas. Jis ilgai jau 
žmonėmis, oaut galo nuėjo ir pas patį valdoną jus prigaudinėja. Jo magija neverta nėsu- 
Pasitaikė,kad į tą lajką magikas valgė pie- laužyto skatiko. Jis nieko nėr padaręs, jis 
tusir baigė jau dešimtą valgį; pamatęs per juokiasi iš jus paikumo. Magija yra tame, 
langą darbininką, jis pasišaukė jį į vidų. * '

— Na, mano mielas-prabilo jisai šluos šelpti, 
tydamas staltiesia taukuotas savo lupas, — užmušinėja, 
kas esi tu ir ko čia j ieškai?

— Aš esu teisingas darbininkas, tami-i landa. Magiko tarnai pabalo, 
sta, — atsakė žmogus, — ir j ieškau darbo.

— Darbo j iešką i, e? Gerai, tas mane 
linksmina!

— Malonėkit man atleisti, aš... visai 
nemaniau įžeisti — sumikčiojo darbininkas 
įsmeigdamas savo akis į stovintį uniformoj 
tarną, kurį jis palaikė už policijos viršinin
ką.

— Matau, jog esi čia svetimžemis, at
siliepė magikas užsirūkydamas cigarą, — 
bet, pirm.anegu išvirsiu tave aliejuje, arba! 
kitaip su tavim pasielgsiu uz atėjimą čia 
be jokio pavelyjiuio, duodu tau progą pa 
linksminti mane. Man jau nusibodo visi tie 
tešlagalviai naminiai, pradedant nuo vys 
kupo ir ministęrių pirmininko žemyn, niau 
bus maloniau pasišnekučiuoti su svetimze- 
miu.

v

— Širdingai ačiū, jūsų malonei. —at
sakė darbininkas vartydamas sava kepurę, 
kuomet akys jo buvo atkreiptos į valgius 
ir iš burnos pradėjo lašėti seilės.

— Ei, ar nori valgyti?
— Nuo užvakar esu nieko da

gęs, tamista.

kad jus dirbat, o jis naudojasi. Vieton 
, jis skriaudžia jus, marina badu ir

Minioj užviešpatavo gilios tylumos va-

neval-

— Išdavimas! — sušuko pilvotas virši
ninkas, kuris išėjo iš palociaus su gauja 
sau panašių guzikuočių.

— Neklausykim to agitatoriaus!—šuk
telėjo vienas žmogelis.

— Laisvė kalbos... duok jam laisvai 
kalbėti — sušuko kitas iš minios pakel
damas nuo žemės akmenį.

— Pagal konstituciją gali kalbėt, — 
prisidėjo da vienas.'

— Niekas neturi tiesos kalbėt prieš 
mylimą mus valdoną! — užgriovė pilvotas 
viršininkas.

— Tai piktžodžiavimas. — sustenėjo 
raudonanosis vyskupas.

— Tai yra prasižengimas prieš tiesas! 
— sukvarksėjo geltonveidis teisėjas, aukš
čiausiojo teismo narys.

— Pabuskit! Pabuskit! —šaukė dar
bininkas. — Jus negalit vadintis žmonė
mis, jei duodat save už nosių vedžiot tai 
bandai, kurią magikas maitina jūsų pra
kaitu ir krauju! Jus turit praregėti ir pa
matyti, kuomi jus esat. Visi šios šalies tur- 

i tai priklauso jumis; viskas padaryta jūsų

I

— Pripilk jam torielką taruazupės brankomis. Netikėkit į tą lazdelę! Magikas 
prisakė magikas savo tarnui, ir tuoni lošia, su jumis, kaip su beždžionėmis. Jeigu 
pačiu žygiu antrą pripilk mano kudliui. jųg turit nors tiek proto, kiek toji karvė,

Darbininkas pripuolė prie torielkos ir kuri_uesiduoda penkis sykius į dieną melžt,
godžiai ją ištuštino; paskui suvalgė da li
kusią duoną ir išgėrė bonkutę vyno, kuris, 
sulyg magiko skonio, nepaprastai buvo už
šaldytas. Fotam magikas padavė darbinin
kui nors sutrukusį, bet gerą cigarą ir dar- 
biuiukas pradėjo jaustis »Lai laimingu, 
kada durnai ėmė vyniotis apie jo galvą, tar
tum vainikai.

— Ar tėmyjai ateidamas čionai puiku
mą mano miestų fabrikų, mano d varų, ma
no aliejaus šaltinių, anglies kasyklų? 
teiravosi magikas.

— Teip, jusų'mylista, mačiau
— Cha, cha, cha! .— sukvatojo magi- 

kas glostydamas sau pilvą. — Aš esu ma
gikas, mano mielasis. V isos šios šalies gė
rybės yra mano sutvertos. Aš turiu tokią 
lazdelę, padarytą iš trejopo medžio, ir tris 
brangakmenius, sumaišytus su auksu ir 
deimantu, kaip tavo kuinsčia didumo, ir 
kas tiK man reikia padaryti, pastatyti mie
stą, nutiesti geležinkelį, turėti visos šalies 
kviečius, iškasti kasyklą, reikia tik moste
lėti ta lazdele ir pasakyti: „Truks ar plis— 
stumk!”

— Tai viskas, ką tamista turi daryti?
— užklausė darbininkas, nieko daugiau 
nemislydamas.

— Ar tu da netiki?
magikas ir susidėjo ant stalo trumpas savo 
kojas.

— Aš esu iš Missouri — atsiliepė dar
bininkas, padrąsintas taja benkute, kurią 
išgėrė po pietų.

— Tai tu pavojingas žmogus.
— Malonėkit man parodyti tą lazdelę

— paprašė darbininkas.
— Ne, — atsakė magikas išlenkdamas 

taurelę likierio, — aš tau parodysiu da di
desnį stebuklą, negu tas. Arba geriau pa- 
pasakysiu. Aš turiu savo šalyj 23,476,879 
žmones. Jie visai panašus į tave ir kiekvie
nas tiki į tą lazdelę, kaip į Dievo žodį. 
Cha, cha, cha!... O, viešpatie! beveik šir
dies ligą gavau besijuokdamas iš tų dvide
šimts trijų milijonų mulkių. Aš bijau ir 
rodyt tą lazdelę, kad neužmuštų apopleksi
ja besijuokiant iš jų paikyste s ir patriotiš
kumo. Tiek juoko pavojinga mano sveika
tai. Kiek tik saulė galėjo kada matyt, aš 
turiu daugiausiai slyva-galvių vėplių. Kas
met į milijoną jų sutriuškina ir sužeidžia 
mano dirbtuvėse ir niekas nė nepyptelėjo. 
Kaip sakiau... kaip sakiau... visi vėpliai 
ir. .. mulkiai, skarmaliai...

Ir po likierio įtekme magikas užmigo 
atsirėmęs ant minkštos sofos.

— Tu pnrvinas niekše! — murmėjo 
darbininkas žiūrėdamas ant bejausmio ma
giko.

atkirto darbi-

rūsčiai atšovė

I

uusikratykit jį! Išvykit jį iš palociaus ir 
valdykit šalį jus patys!

Tarpe klerikalų ir viršininkų girdėjo
si šnabždėjimas ir dejavimas. Pabaigus 
darbiniu ui kalbėti, vienas išpurpęs kleri
kalas vėl susteuėjo prieš minią.

— Pasakykit, argi magikas neduoda 
jums darbo?

— Duot jis duoda,
ninkas, — bet jis pats nieko nedirba ir pa 
sisavina kitų darbo pelną palikdamas 
jiems tik tiek, kad nenumirtų badu ir ga
lėtų jam da daugiau padaryti.

— Gerai, — prabilo darbo ministeris,
— jus numesit magiką, bet kaip jus pelną 
pasidalysit?

— O dabar pelnas ar nėra dalinamas?
— užklausė darbininkas. — Juk magikas 
pasiėma iš kiekvieno dolerio 90 centų, o 
darbininkui — 10.

— Teiksitės man atleisti, tamista,— 
įsimaišė magiko šelpiamojo universiteto 
profesorius, — garbingas musų valdonas 
daug daugiau dirba, negu kuris nors iš jo 
pavaldinių

— Jis dirba, kaipo plėšikas! —atrėžė 
darbininkas. — Suviršum 23 milijonai 
žmonių ir visi jo apiplėšti.

— Sakyk tik,kaip mums jį nusikraty
ti? — sušuko minia.

— Aš sakyčiau, kad geriausia būdas, 
tai paimti jį už nudribusio sprando ir už 
kelinių sėdynės ir išmesti per užpakalines 
duris. Yra ir kitokie būdas. Nubalsuokit 
vyrai.

— Męs visuomet balsavom, bet tas ne
atnešė mums gero.

— Jus baisavot už magiko sėbrus, — 
paaiškino darbininkas, — betdabar paban
dykit už save. Kaip nors suskaitykit savo 
nosis ir męs pamatysim ką daryli su tais 
dykaduoniais.

— Mano pastaba — at si lipė profeso
rius. — Tamista kurstot žmones prie revo
liucijos Nors daugelis iš musų piipažįsta 
reikalingumą draugijai reformų, bet jos 
gali įvykti tik evoliucijos, o ne revoliucijos 
keliu. Užtvirtinti Įstatymai turi būt gno- 
dojaini. Numesti magiką butų peržengimu 
įstatymų.

— Kokias jus pilės šutinat visuomet 
universitete, Įionas profesoriau, aš nežinau,
— atkirto darbininkas, — bet šitos, man 
matos, buvo sutaisytos per-pus išgazo ir 
tulžies. Jeigu aš sugaunu ant savęs uodą, 
aš jo gyvo jau neleidžiu.nes jis nekartą jau 
mane įkando.

(Pabaiga bus).

i

(Tąsa nuo antro pusi.)
Po 25c. aukavo:

Mrs. J. Milvidienė, S. KairiB, 
E. Sulanska, K. Brazis, J.Pu- 
nas, P. Viltraitis, J. Matukas, 
G. Derutis, K. Emskas, J. 
Stanaitis, V. Petraitis, J. Au- 
gutnal, T. Kaminskas, J. Fra- 
puolnis, P. Strakšas, K. 
Menei nekas, L. Čeputis, E. 
Legevičius, S. Minlins, J. 
Daujotas, A. Cinką, J, Katu- 
šinskas ir J. StrakauskaB.

Be pravardžių surinkta 2.05 
Viso labo: 13.05.
Aukos pasiųstos šiuo adre

su: A. Furstenberg, Nat’l 
Sec’y of Scand. Soc. Labor 
Fed. of America, New York.

Susirinkimo vedėjas
S. Polo.

Pittsburg, Pa.
Sausio 9 d. SLA 40 kuopa 

buvo parengus prakalbas. 
Kalbėtojais buvo: I. Miliauc- 
kas, J. Baltrušaitis ir L. Ver- 
bliugevičius; pirmas aiškino 
SLA mierius, antras apie mu
sų neveiklumą, o trečias apie 
nedorą musų apsiėjimą, išro- 
dinėdamas musų ydas. Sve
tainėj kaip Bykis ir butą to
kių vyrų, kuriems atspėta vi
si darbai. Tas, žinoma, nepa
tiko ir pasigirdo balsas: ,,Vis- 
tiek męs tave sugausime.” 
Bet kalbėtojas tęsė savo kal
bą toliau. Iš publikos vėl 
šaukia: „Gana kalbėt, męs 
jau ir nuo kitų tą patį girdė
jom!” Ir kalbėtojas turėjo 
užbaigti savo kalbą. Ar ne- 
sarmata teip elgtis!?

V. A.

Salėm, Mas-
Lig šiol čia lietuvių kaip ir 

nesigirdėjo, bet dabar susi 
tveiė iš 27 sąnarių draugystė 
šv. Petro ir Povilo ir tarp lie
tuvių tuojaus prasidėjo judė
jimas. Sausio 9 diena atsibu
vo jau ir prakalbos, kuriuose 
dalyvavo šv. Kazimiero drau
gystės iš Lynn’o atstovai P. 
Lesburt ir V. Černiauskas, 
kurie aiškino draugystės rei
kalus.
Toliaus skaityta laiškas nuo 
šv. Petro ir Povylo draugy
stės iš So. Bostono, kuriame 
išreiškia mums prielankumą 
ir ketina visame paduot mums 
savo ranką, už ką męs išta
riam širdingą ačiū ir visuo
met gatavi esam už tai vyres
niems savo draugams atitar
nauti.

Vardan komiteto
J. Karpavičius.

ko negalyma daryt—jis pats 
pasakysiąs, kada bus susirin
kimas. Už poros savaičių ku
nigėlis užsakė per pamokslą 
susirinkimą. Atidarius susi 
rinkimą raštininkas perskai
tė protokolą. Kun. pasikėlė 
ir sako: protokolas negeras! 
Žmonės pradėjo ūžti. Kun. 
vėl pasikėlė ir sako: pirinsė- 
dis netikęs, snarglius, reikia 
išrinkti diktą vyrą, kuris ga 
lėtų suvaldyti žmones. Bet 
niekas to neklausė. Paskui 
kunigėlis pareikalavo, kad 
parapijos pinigai butų atiduo 
ti į jo rankas, bet žmonės ne
sutiko. Ir čia jau buvo pra 
džia nesutikimo. Kunigėlis 
ant tiek įširdo, kad viešai ka- 
sierių išvadino vagimi. Komi
tetas norėjo paaiškint daly
ką, bet kunigas garsiai pra
dėjo kvatoti. Ant galo jis 
>ats išriuko kitą pirmsėdį 
ir atvedęs jį prie stalo prade 
jo pirmąjį varyt šalin. Kadan
gi tas nenorėjo apleisti savo 
vietą, tai kunigas stūmė jį I 
nuo pagrindų,bjauriai sukeik
damas gatviniais žodžiais iri 
vėl pradėjo reikalauti, kad 
jam atiduotų kasą. Duokit, 
girdi, man du vyru eiti per 
namus irkolektuoti pinigus, 
nes aš čia turiu būt gaspado- 
rius, o ne kas kitas: nueikit, 
girdi, pas arcivyskupą ir pa
sirašyki!, kad tą viską pave 
dat man (mat arcivyskupas 
juvo pasakęs, kad visus rei
kalus vestų patys parapijo
nai, o kunigui mokėtų algą, 
$50 į mėnesį). Taip ir liko 
nubalsuota, kaip kunigas no-i 
rėjo.

Motinos vaikas.

Iš Latvijos ir
Igaunijos.

Veudene suėmė šiomis die
nomis mokytoją Spalvini, rei
kalaujant teismo tardytojui, 
turis suimtąjį kaltina dėl da- 
yvavimo 1905 metų bruzdėjo

me. v

Pradžioje šio mėnesio Val
ke buvo padaryta daug nak 
tinių kratų darbininkų, mo 
kytojų ir mokinių butuose. 
Keletas ypatų suimta.

Mokytojų atstatinėjimai 
nepasiliauja. Lasberge nese
niai valdžia vėl atstatė moky
toją Milbergį, nėsa jis esąs 
politiškai neištikimas. Ropko- 
jo valsčiuje sodiečių išrinkto 
mokytojaus Peku valdžia ne
patvirtino. nėsa jis dalyvavęs 
1905 bruzdėjime.

Redakcijos atsakymai.
J. A. G. — Visuose daly

kuose viršų ima didžiuma. 
Todėl privadziojami tamistos 
faktai, buk tautiškų apvaikš 
čiojimų negalima maišyti su 
bažnytinėmis ceremonijomis 
vien tik dėlto, kad lietuvių 
tautoj yra liuteronų, reforma
tų, ir kitokių, neišlaiko kriti
kos, nes jų yra teip mažai, 
kad nė nežymu. Todėl liute
ronai, kalvinai ir reformatai, 

: kaipo mažuma, šitokiam atve
jyje turėtų pasiduoti didžiu
mai. Jeigu tautiškų apvaikš- 
čiojiuių negalima maišyti su 
bažnytinėmis apeigomis, tai 
uegalima dėl kitokių priežas
čių, karias aiškint čia ne vie
ta. Straipsnelis netilps.

Silpnučiu i. — Jei bū
tumėt parašę proza ant tos 
temos, gal butų išėjęs ir labai 
geras vaizdelis, bet iš eilių 
nieko nėra.

T. J. K. — Straipsnis „Vy
ručiai nesikarščiuokite” per 
silpnai apdirbtas ir labai pa
senusi tema.

,,K>elei vio”d raugui.— 
Apie tai, kaip kunigas Velič
ka apsivedė su dviem pačiom, 
jau buvo rašyta.

: — - ----------- - ------------ - ----------—------
' - .
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Naujas telefonas, dirbama
sis tarp Ventspilės ir Kuldi
gos netrukus busią pabaigtas 
ir busią pavestas visuomenei 
naudotis.

Dideli šokini.
LSS 134 kuopa parengė puikius šokiu* 

5’d. Vasario ant UNITY Hali po No. 156 
Ahbvrnhem si., Fitchburg, Mass. Pra
sidės 7 vai. vakare ir trauksis iki vėlai 
nakčiai. Muzikanta griež kuopuikiau
siai (finų bianas). Visus kvečia atsilan
kyti.

komitetas.

Gera proga.
Nusipirk sau namus, nereikės mokėti 

rendą. Aš parduodu ant vienos, dviejų ir 
trijų šeimynų namą, geroj vieioj ir priei
nama prekė.
Galima rast manę šiose valandose:
Nuo 6 iki 8 vanare. Nedaliomis nuo 8 iki 
12 vai. ryte.

F. FELDMAN, 8
6 Cardington, st, Roxbury, Mass.

GERIAUSIAS

W\l/Ai

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

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass 
į- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I

Lietuviszkas kont- 
raktorius ir namu 

statejas.
Dabar geriausia proga visiems lietu

viams, kurie tik nori turėt gerai pastaty
tus namelius. Kiekvienas lai atsišaukia 
nurodydamas kokio materijolo ir kaip 
didį namą norėtų sau įsitaisyt.

Ašbudavoju visokios ma
dos namus:
Medinius, mūrinius, akmeninius ir cei- 
mentinius, taip-gi kuogeriausiai segedu- 
siuos pataisau, pasekmingai padirbu 
šontakius ir skiepus. Todėl turinti nors 
kokius darbus, statyme ar pataisyme 
stubų, skiepų ar šontakių te atsišaukit 
ant šitokio adreso.

T. STACKOVSKYA CO
1401 N. 9-th st. St. Louis, Mo
Tel. Centrai 2427

Pajieškojimai

Mokykis angliszkai.
Aš mokinu skaitymo, siliabizavimo, a- 

riimetikos, geografijos ir istorijos, ge
riausia metodą ir su geriausiu pasisekimu 
Drukuotos lekcijos išsiuntinėjimus po vi
są pasaulį. Rašyk post kartę. Korespon- 
dencijinis angliškas mokytojas.

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

i
Dr.F. Matulaitis! I

Telephone 762 S®. Boston.

495 Broadway, So. Boston. 
Valandos:

Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

Pajieškau draugo Andriejaus Balinko. 
Suvalkų gub., Seinų pav. Pirmiau gyve
no New Yorke N. Y. Turiu svarbu rei
kalą, todėl jis pats, ar kar apie jį žino 
teiksis pranešti ant šio adreso.

A. Jablonskis
box 71 Sbaft, Pa. Shullksyll Ca.
Pajieškau apsivedimui merginos Lie

tuvaites, beskirtumo tikėjime ir milinti 
laisvę Ne senesne kaip 18 ar 20 metų. 
Norinčios dažinote daugiau kreipkitės 
per laišką šiuo adresu.

J. Martinke,
Box 1403 Olyphant, Pa

Pajieškau brolio Ignaco Galdiko, paei
na iš Kauno gub., Telšių pav., Žalinių 
sodžiaus. 4 metai atgal gyveno Baltimo
re, Md Jis pats, arba kas apie jį žino 
meldžiu pranešti Kas pirmiau praneš 
gaus $5.00. dovanų. Mano adresas: 

Stanislovas Galdikas
26 School st., Cambridgeport, Mass.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas
Siuvame visokius u- 
bus merginoms ir 
vyrams Turi,
me visokių audimų 

suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa. 
žiūrėt o jeigu nor1 
turėt gražią d rapa- 

ną męs galime tau ja 
padaryt.

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

5

Stoughton, Mass.
Sausio 22 d. Juozas Jotsius 

rengėsi į Lietuvą, taigi iškel 
ta ir išleistuves. Partraukta 
iš Bostono alaus ir degtinės 
(mat čia svaiginanti gėrimai 
ueparsiduoda) su tuo tikslu, 
kad sukviesti draugus, kurie 
gal paaukaus ant kelionės. 
Na, tą tikslą kas gali peikti? 
Sušelpti reikale žmogų yra 
pagirtinas dalykas, bet nega 
Įima pagirti, kad tam tikslui 
vartojama svaiginančius gėri
mus. Draugai susirinkę pasi 
gėrė, pametė protą ir ėmė 
tarp savęs peštis. Ant ryto
jaus kitas ir į darbą gėdėjosi 
eiti su apdraskyta nosia. Ar 
gi negeriau butų buvę be deg
tinės.

Mintaujoje aplinkiniai ūki
ninkai įsteigė garlaiviu kom
paniją.

Baltijos rusams nepasisekė 
prisiplakti prie spaliečių par
tijos. Jųjų vadas Visockis 
kreipėsi į s pa liečiu vadovą 
Majendorfą, kad šis per sa
vo partiją pasirūpintu pri 
remti sumanymą, idant Balti
jos rusams butų suteikta tei
gė rinkt,ies V. Dūmon savo at
stovai skyrium nuo vietinių 
crvventoju, kaip Lietuvoje. 
Mejendorfas neapsiėmė to su
manymo paremti ir patarė 
rusamsbaltiečiams su šiuo 
prašymu kreiptis Į dešiniuo- 
61118. ..

Pajieškau Ambraziejaus Kudirkos, 
metai atgal, gyveno St. John. N. B Ka
nadoj. Paeina iš Suvalkų gub. Kas žino 
jo antrašą, meldžiu pranešti man:

.1. Palaido,
52 Pliipps si., Quincy, Mass.

Pajie’Aau Jono Šiliaus. Kauno gub . 
Telšių parapijos. 7 metai atgal gyveno 
Philadelphijoje, Pa. Jis pats, ar kas apie 
jį žino, teiksis pranešti ant šio adreso: 

F. Gintello
34 Iiussnis st., įlydė Park, Mass.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadvvay, So. Boston.

Ttn rusėjęs.

Apgarsinimai.
PasilinkNiiiiiiiinas dykai.

Vasario mėnesyje pripuola dviejų A. 
merikos didvyrių, Washingtono ir Lin- 
colno, gimimo diena. Apie darbus ir gy
venimą bus rodomi paveikslai su Rago 
či»us paaiškinimais, prie to da bus iliu
struotos dainos ir juokingi paveikslai. 
Tas bus N.7 Burligh st., Cambridge. 
Mass., vasario 6 d. 7:45 vakare. Visiems 
įžanga dykai.

Offiso Teleph. 397-1 Cambridge.

Gyvenimo Telepb. 397-2 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Oratorius ir Ralsamuotojas

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

OFISAS:
53 5th street. CAMBRIDGE, Mass.

Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. virta: 37 Fift street. Cambridge

>Iiž A yr Nfcg shg jfc Mg siKvfc

t TEATRAS ir ŠOKIAI! j 
*

Baltijos, ypač Kuršes, vo
kiečiai dvarininkai nesiliau
dami varo iš savo dvarų lat 
vins ir jų vieton sodina savo 
tautiečius vokiečius. Taip 
,,Rig. Aviže” praneša, kad 
K a zd angos dvare ir jam pri- 
gulinčiame Cildų dvare ir Va- 
latų palivarke esą atsakyta 
ateinantiems metams visiems 
latviams darbininkams ir ku
mečiams, o jų vieton suderė
ta ir iš dalies jau atgabenta 
vokiečiai kolionistai. Taip
jau atsakyta vieta latviams 
Sesilių dvare šalia Saldų mie
stelio. Kolionistai vokiečiai j 
esą gabenami ir apgyvendi
nami ne vien kaipo darbinin
kai: mažesnieji dvareliai jiems 
išdalinama ir parduodama. 
Idant geriau sektųs kolioni- 
žavimas, esą tam tikrų agen 
tų, kurie rūpinasi kolionistų

■1

*

Caru bridže, Mass.
1909 m. čionaitiniai lietu

viai nutarė statyti bažnyčią. 
Visųpirmiausiai tai>o išrink
tas komitetas, kuriam paves
ta agitacijos vedimas ir kiti 
reikalai. Darbavosi vyrai išsi
juosę. Pabaigoje 1909 metu 
atvažiavo ir kunigas, Juozą- 
pas K rasų ic kis vardu. Lig 
laikui Įtasamdyta portugalu 
bažnyčia. Komitetas apskel
bė per plakatas parapijos su
sirinkimą. Kunigui tas nepa
tiko. Per pamokslą pasakė 
žmonėms, kad susirinkimo 
nebus, nes jis nieko apie tai 
nežinąs; be jo žinios, esą, nie- sujieškojimu ir atgabenimu.

$
-

Rengia L. S. S. <»<» kuopa ant
5 d. VASARIO (February) l9IOm.

Prasidės 7:30 vakare

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

Bus sulošta juokingiausia kom-dija “AMERIKA 
PIRTYJE”. Po teatro bus šokiai ir lekiojanti pač- JL 
ta. Yra paskirtos dvi dovanos-laikrodėliai. Dau-^t 
ginusiai gavusi pačtakorčių iš merginų gaus mote- 
rišką laikrodėlį, o daugiausiai gavęs iš vyrų-vyriš- 
ką laikrodėlį. Ateikit visi. Bus labai linksma.

Įžanga 50c. ir 25c. jF

Su pagarba
KOMITETAS. & 
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Vietines Žinios Didelis balius!

New Britain. Conn. lietuvių Zirgvaikio 
draugyste parengė bulių kuris atsibus 5 
d. vasario ant Calumn svetainės. Church

1 gatvės Prasidės 7:30 ir trauksis iki vė
lai nakčiai. įžanga: vyrams 15c. mote
rims ir merginoms 10c. Visus užprašo: 

Komitetas:.

Praėjusioj subatoj Fane- 
vil Hali buvo regykle liepa 
I rasto judėjimo. Pirm kelių 
d euų laikraščiai pradėjo gar- 
siut, kad nutarta sušaukt vie
ši susirinkimą, kad apkalbė- 
t prsidėjusį platintis mėsos 
t 'ikotą. Tas žaibo greitumu 
i želektvizavo visą Bostoną. 
r ą pačią dieną su viršum 6o 

ikstančių bostoniešių atsisa 
kė valgyt mėsą. Tuojaus pasi
rodė ženkleliai su užrašu: „I 
don't eat meat. Do you?” ku 
riuos nešiojo prisisegę boiko
tuojantieji mėsą.
Kada atėjo paskirtas susirin

kimui laikas. Faueuil Hali 
.kimšte prisikimšo ir šimtai, 
negalėdami įeiti į vidų, turė
jo grįžti namo. Per visą lai
ką svetainėj viešpatavo nepa
prastas entuzijazmas. Buvo 
pasakyta trylika kalbų ir 
kiekviena priimi a griausmin
gu delnų plojimu Ant galo 
bii visu pritarimu, kurį susi
rinkusieji išreiškė atsistoji- J 
mu, taĮK> išnešta rezoliucija, 
kad valdžia pasirūpintų pa-! 
lengvinti pragyvenimą ir ap- 
rubežiuotų neprisoti u amą mė
sos trusto godumą-

Vienas iš kalbėtojų pasakė: 
„Kito tokio atsitikimo, kas 

butų teip sujudinęs žmones, 
aš nežinau nė Bostono nė Su- 
vien. Valstijų istorijoj. Čia 
nėra vadovo. Č 
sti patys jieškoti teisybės... _________________________
,.Mėsos trusto atstovai sakoj

kad mėsos kaina pakilus dėl į MONTELLO
to, kad galvijų nėra- Bet kas- į pas mus randasi viršutinių ir apatinių 
dien laivai išeina SU galvijais ! vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
.......................  - ir rubsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali

ma užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa- 
siuvam greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

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

MONTELLO, MASS

j

Didelis balius!
Cambridge'io lietuvių Jaunuomenė 

rengia didelį balių, kuris atsibus subato- 
je. 29 sausio (January). š. m., 7 vai. va
kare ant Harugari Hali, kampas Sisth ir 
Spring str. įžanga vyrams 35c.. mote
rims 25 c. Visus kvečia atsilankyti 

Komitetas

KELEIVIS

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

Temykit! Temykit
DJDELJS PAROAVJMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- ; 

tės. Sijonai. Slebės, teipgi gražus vaikų : 
parėdai. Skrynios, valyzos, viskas par- : Užlaiko puikiausius gervmus. alus, eitu 
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

I. SACOWITZ.
128 Broadway (tarpe A ir B)

South Boston, Mass.

—
l 1T«I«>1<.> n>,< L iu . i ,»A ——rt ' "jlll.

visada švieži, vynai ir visokį likieru 
kogertausi. Gėrymus dėl vese’ 
šlynu ar šeip balių siunčiam

elijų. krii 
į namus

A St.,
Mass.

Čedyk pinigus.
Paimk svarą sviesto ir pusę kvortos pie
no. padarysi 2 svarus sviesto.Prie to ne
reikalauta nė kokis mašinos pili s in
strukcija tiknž 25c.

P. Kunca.
P. O box 173, Economy, Pa.

DYKAI
Drukuojaina Mašinėlė.

Gaus uždykia drukuojamą mašinėlę, 
kas parduos po 51.oo 6 tokias ma-inėles, 
apart to. užlaikom visokių knygų, gro
to atoms popiere su visokiom pavinšavo-1 
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.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome. išplaujam plėtmas ir išprosiname- 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai’ 

I ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
' Dirbtuvės vieta:I

Žmonės priver- 254 fl, 4 fh st., So. BostOII, MaSS.
->ti teisvbps__

i kitas šalis, kur svaras mėsos 
parsiduoda 10 centų pigiau 
negu Amerikoj.’’

Ant. ii it pabaigos nubalsuo
ta pradėt mėsos boikotą nuo 
ateinančios subatos, 12 vai. 
naktį.

Taigi su 31 d. sausio visa
me Bostone prasidės boikotas. 
Vertėtų ir lietuviams prie to 
prisidėti. Čia eina kova už bū
vi, taigi nenorėkime, kad ki
ti už mus kovotų.

Parsiduoda forniėei.
Labai pigiai, galima matyti subatomis 
nuo 2 vai. po pietų, lig 10 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 11 vai. iš ryto iki 10 vai. 
vakare. Adresas:

127 C. st.. (apačioj)So Boston, Mass
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NAUJAS 1SRVDIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei 
slogiausią rodą Į>er laišką dykai.

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

Dr J. M. BRINDZACO-. 
Broadwayis. 8 st.. Broolykn.N Y.

NAU JIENA!
“BKOADBINE 1IALL”

1311 A 1 batiy. ir kampas Dover streets. 
į išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už $l.» <Mt.

Savininkas J. SIDMAN.

20 Liiconia st. Boston,Mass.
Telephone 1304-4 Tremom.

GERIAUSIA AKUŠERE A

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausiu gy-. 
duoliu nuo visokiu ligų, teipgi iri 
teisi 
nai

ilgiausius patarimus. Nes čio- ! 
dirba lietuviškas klarka

VVilliam C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telephone. 21027 So. Boston, Mas

II
I

F. STROPIENE
Paboigusį kursą M omaiis’ Medical 

College Baltimore M. D.
Pas<-kmi :g'i atlieka s-ivo darba pro 
>alarte pgi suteikia visokias i<- 

das iiii’hru l.gos parūpina gyduoles.

Ofisas randas::

30 W. B r o a d w a y,
) BOJSTOIV Mass.

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak- i 

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.2,j. !
PRIĖMIMO VALANDOS:

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

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

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška

T

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

M. Galjvan & Co
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPECIALIŠKfMAS.

366 Second So. Boston. Mas

SAL.UKAS it RESTORACIJA 
kartą pas tnus ats’lankvs 

T<< niekad uesigramsy- 
Alus, vynai mus gardžiai si. 

Cigarai iš Turkijos, genaus.

Puikiausias Lietuviškas

Lozowski & Yudeikc ir 'o 
3o4 Broadway ir 259 ir. >t.. 

Šou t b Boston. Mass.

Puikiau"is lietuviškas 
saliuuas.

Geriausis alus, vinai. degtinė ir k va
penti iš Vokietijos cigarai. \ ieta lab»i 
puiki, todėl pra^-aa visus atsilankyti.

Jurgis l)u n ras
22? Chapel st • New Haven, Conn.

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

S. B. KLJ N
228 Broadv .y

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 vaikasteipat yra sveiki, pasidėkavojant Dievui. Linkimia Jums ant 
gero, su atsidavimų

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, o žinosi, kad j ju rankas atsi- 
daviai, tai apturėsią liekarstas, kurios Tau yra reikalingos, šviežiasT j

I

TEISINGIAUSIA Iii GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 w Broadvvay kampas Dor 
chesterave. So- Boston, Mass. 
Galit reikalam i ir per laiškus, o 
męs perexpresą gyduoles prisiusim

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman
7 l’artuenter S L
Boston, Mass. 

Visok:as ligas gy 
uau pas-kmmgia- 
usiai. A .eikit tie- 
stok pas mane 1 
tropais į vir-ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durvg bal
tos arba telefoną 
duok oa’atesiv 
Ofiso valan los 
Nno 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 196" -3 Ricumc-r<

LIETUVISZKA GYDYKLA
H

§W!įįįjęp.
G ARINTUOTA

SAVO GERUMU ir TYliUME

ir sudmtinaučias sveikata. Atsišaukiant arba rašyty, adresuoti:

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

Dr. S. E Hyndman, Medikai Direktorius.

Męs sutinkam apmainyti ant kostomierų kartų (pagal musų prekes) šia pokeiį Copenhagen Tatiokos ant 
bent kokios atmainos mus labokų iki tam t iktam laikui.jeigu tik laboka nėra sugadinta išėjus išmuš dirbtuvės.

Tik pilni pakai bus apmainomi ir minus 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 geresnią labo 
ko dalį, karčiosir rūgščios tabako dalys yra išmestos.

COPENHAGEN TABOK A YRA GERIAUSIA PASAI L E J KRAMTYMU IR UOSTYMUI.

Šį gvarancija yra Įdėta Į kiekvieną baksą Copenhagen Tabokos.
Pr, rengimas tabok's yra moksliškas, pritaikintas žmogaus vartojimui. Su tabaka daroma tas pats, kas yra 

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

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

AMERICAN SNUFF COMPANY, Dep/. 5 ,111 Fifth Avenue, New York, N. Y.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

Sveikatos pa tarėjo
D-ro JONO E. THOMPSONO

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
vagų net i mano kataliogą rašyk šend.ien o apturėsi gereusių armonikų, fkrtpkų 

^lemetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čtsto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziCgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik raudasi lie- 
tuviskoi kalboi,gražių popierų dėl rasimo grotnatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink kotivertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00,1000 už $t>,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atda
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtintmo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugy l ę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dekavoja už ižgvd'tr.a, 11 K 
paauksuotas ant 20 metų preke $3.00. prasto $1.00 Prū iųs- 

įį^kite savo ’ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio n čtc ka- 
'^-'-talogą dysai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu d- ik’ų.

Štomikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta 
vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: > K- WILKEWICH, 112 Gratid St. Brooktyti, N. Y.

> >

Amžius.
Kiek s\ erote.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turėjei kada nors kokią lytišką ligą, 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda 

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 susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietuviškos Gydyklos D ras THOMPSON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visa savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenė justas. veneriškai-jvaslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystes.

Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va
landas.

Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 
nors liga, neptivaio 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 išsigydęs. Išgydy
mas gvarantuotas. Patarimai veltui.

■

ir

7

I

Severos ruksztls SkHviuj

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

r: Ferdinand Hartmann M. D.
GARSUSIS K£W yorko daktaras

KAS TRIS MINUTES
•

Ar žinai, kad kas trįs 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 šlapu
mo Iš to gali jau suprasti, kad sveikatai reikalingi sveiki ir tvirti inkstai, o 
dėlto geriausiai vartoti.

INKSTAM ir JAKNOM
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 mus knygos po antgalviu: „Inkstų ir Jaknų ligos”.
Ji randas prie kiekvienos bonkos šit) vaisto.

Bonkos kaina 50 c. ir £ 100

Parsiduoda aptiekose. Reikalauk Severos. Kitokio neimk.
Jeigu kalendoriaus 1910 m da negavai, tai prašyk jo.

Prasideda Skilvyje.
✓

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

Vartojama prieš valgį, ji palaiko ape 
titą, sutvirtina jaknų veikmę ir regu 
liuoja viduriu darbą. Abelnai yra ge
ras, kaipo sustiprintojas visokiuoseat 
sitikimuose.

Kaina už bonką £ 1 00

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 BALZAMA PLAUCZAMS, 
tai kosulį bus galima sulaikyti ir apsi
saugosi nno didesnių 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 pa
sak y k į musų daktariikajį skyrių. Patarimą ir atsakymą gausi greitai ir dy 
kai. \

M

W. F. Skverą Co. cem,,0wTios

Meldžiame kreiptis šiuo adresu:

DR. J. E. THOMPSON,
142 W. 27-111 street. NIW YOBK, N.

Priėmimo valamlosz'^Siokiomis dienomis nuo 1 vai t’ i 5 va). . 'pietų. 
Nedaliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

TABAKO NAUDOTOJAMS
Padėkit mums apgarsinti mųsu tabaka tarp s»vo draugų, o męs dtiesi-

įime joms -įfonografą dykai. Nėra tai k<> s instrumentai žaislei. kaip

tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti kai}»o premiją, bet tikrai gera iš 
kiekileno atžvilgio kalbamoji mašina (gramafonas).

na

(' Jei sergi,

ar- 
bot

sako:
nesikankink, bet pribuk arba parašyk pas mane, aš išgydysiu! 

Per 30 metą daktaravęs, tyrinė
jęs medicinos mokslą ir gyduo- 
i.ą veikmę, kurios geriausia 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs 
universitetą per 20 metą gy
džiau Didžiamjam New Yorke 
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 visokią ligą. Su
grįžus iš Europos daktarą bend
rovė išrinko savo pirmsėdžin; o 
dabar užkviečiu sergančius vi
sokioms ligomis, nes paaukauju 
visa savo mokslą sergantiems.

Kada panorėjęs jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai, ne 
kone rtą kokios suklerusios 
monikos ar smuikos cypimą, 
koncertą didelių lwnų arlta or
chestros, dainas garsiausių dainių 
juokingas ir užimančias žodžiu 
/—viską, ką tik norėtum išgirsti, 

galima pritaisyti. Paklausk artimiausioj mužikališkų instrnrnentųkrau- 
t uvėj. o apie kalbamąją mašiną‘-King-’(Karalius) dasižiuosi. jog ją visi 
pardavinėja po $15.00.

Męs norime, kad jus padėtumei mums pngarsjnti mųsų gerinusį 
TABAKA < IGARETVMS IR PYPKĖMS.

Mys prisiusim jums visokio tabako po biskį. Austriško. Bosniško. llerco- 
giško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKIU už. 6 dol. Jus lengvai galite tą 
tabaka parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas. Ta- 
bakasyra ta s pats kurį jus teip noriai r ū k ė t Euro 
poj, tabakas, kurį jus draugai myli nemažiau u ž j n s. 
Aplaikes mųssriabaką. rekomenduok jį savo draums ir jei jis jiems paga- 
tiks. <luo iem mus vardą ir adresą ir teip padėsi mums apgarsinti. Už 
tai męs duosim jums visai dykai mirs “King” fonografą. Yra tai vie
nintele proga gaut dovaną. Už tabaką rokuosim męs jums 6 dol. Prisiųsk 
iš kalnoJOc. (štampoms), o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. Apžiūrėjęs, 
jei rasi gerais, užmokėsi expreso agentui likusius $5.50 ir pasiliksi juos 
sau. PINIGUS sttgrąžįsimc kiekvienam, kurs bus neužganėdintas.

Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai,, ko) męs nepertikrįsi- 
me. jog mųsų kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl palariam ne- 
atideliot. jeigu norite gaut musu fonogr»fą dykai.

rlX)BAaX) co.
,33 Lconari st., Dcpt. 74, New York, N. Y.

|> Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius ičgy-' 
i) dysiu, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui. < i

PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLE!
t, Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėtnija į medicinoa mokslo pro- ; 
( gresą; katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, užtai kad užrašo gyduolei;; 

ne naujausio budo, ne9 naujausi medicinom pagerinimai tokiems daktarams ‘ 
i nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant į mokslą, kad

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! 
lį Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie ! 

uos ligos; už tai ir daugiausia sergančią išgydžiatt ir tuos, ką kiti' 
’ daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai 

tikrai apturėsi sveikatą. '
’ D A Q A \ garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom-'
į 1 AoA KUzA. poniją šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net1 
t, numirusį daktarą Kalinsą garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai.,
5 jog geras daktaras niekad už algą nebernaus. Matant tokias neteisybes, kad ' 

apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos J 
išgydžiau. kad serganti žinotų kur atrasttikrą pagelbą sveikatai, apsigarsinau.

APSIMU JUS IŠGYDYTI
nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, koją, pečių ir šonų. ' 
Užkietėjimą, skaudė, i-ną ir nodirbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies, 
inkstų, kepenų *r plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per- ' 
šalimo, slogų, sveikata* nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykimo. Dyspe-' 
psijos. neuralgijos bet nervų ligos; teip-pat nuo saužagysies ir iš to Įgautų . 
nesveikumų, sėklos nuboginta blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių užsikre
čiamų kavarieriškų ligų — nudegimo. Teip-pat MOTERŲ: skausmingų ir ! 

lt nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų:' 
!> nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy- Į 
t dysiu Šviežias ir užsisenėjusias ligas. Butų geriau, kad iš karto pas mane,
6 atsišauktum, pirmiau negu kur kitur: jei ne asabiškai. tai parašyk lietuvis- <
* kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus ‘ 
; savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, ( 
>> kurios yra goriausios ir naujausio išradimo, o apturėsi! sveikatą, be skirtumo
• kaip toli gyvenate Amerikole. Kanado|e. Anglijote ir kitur. 8iednus gydau dovanai!'

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

I ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų.
Šventadieniais nuo 11 iki 1 po pietų.

> I ofisą sUeii




