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„KELEIVIS*
GERIAUSIAS VISUOME

NIŠKAS LAIKRAŠTIS.

Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivis' išei
na kas ket vergas, kaina 
metams ♦ ! 50. Adresuoki: 
teip:

A. Ž ei Heilas,
P. O. Bot stss. 

Boston, Mass.

No I

VISIEMS
Savo skaitytojams linkiui 

linksmų ir laimingų Naujų 
Metų, Tegul prasišypsos į 
mus saulutė meilės ir palink 
stnins musų nuliūdusius vei
dus

Senų metų liūdnos dienos 
Jau išmirė ir nekils. 
Bet jų laiko aštrus plienas 
Žmonių mintyj neišdils!

Seni metai praėjo, kaip au
dra viską naikindama, kaip 
vėtra išversdama su šaknim 
jaunus medžius, kurie dau
giau iš girios išsikišę Ruošiau 
bujoja saulės šviesoje. Buvo 
tai septinti metai dvidešimto 
amžiaus, kuris nuo pat užgi
mimo savo pranašaudamas di
deles permainas pasaulyj, at
sižymėjo kruvinoms tragedi
joms ant puslapių žmonijos 
istorijos. Pranašystė baisių 
karių tarp 1908 ir 1915 metų, 
nuo kurių gali žemė sudre- 
bet, gali neišsipildyt, jeigu 
žmonės greit susiprastų ir su
silietų į vienybę. Prie vieny
bės žmonės gali prieiti vien kiekvienam 
tik mokslo keliu, kada kiek
vienas žmogus supras savo ir 
kitų žmonių tikslą gyvenimo, 
kada supras pamatus šiądie- 
ninės politikos, ekonomijos 
ir draugijos reikalus- Męs 
lietuviai teipgi turim rengtis 
prie naujos gentkartės, nors 
męs nedaug galim sutvert ant 
abelno polytikos lauko, bet 
vis turim nešti savo spėkas į 
pagelbą tverti naują surėdy 
mą, o ne kenkti tam šventam- 
jam darbui atsitikdami nuo 
kitų.

Kad Lietuviai suprastų tą, 
apie ką aukščiaus pasakyta, 
turi skaityti tam tikrus lai
kraščius ir knygas, turi vie
nytis, rištis su socijalistais; 
tada tik męs galėsim užti- 
krint savo būvį, išnyks žudy
mo mašinos — męs kanuoles ‘ 

> ir kardus perdirbsim ant plū- 
I gų ir akėčių, išnyks tada ka- 
F res, išnyks jų rengėjai ir lai - 
I mintojai, visi tikėsim į vieną 

Dievą — meilę, vienybę ir ly
gybę, — tai mųsų traicė!

O kad tas greičiau įvyktų, 
turim gerus laikraščius skai
tyti. Vienas iš tokių laikraš 
čių yra:,.Keleivis”.

..Keleivis” gatavas kiek 
vienam patarnauti, kuris tik 
myli mokslą ir teisybę; jiske- 
liauja labai plačiai ir daug 

I žmonių mokyna, daug šviečia, 
daug linksmiria nuliūdusių, 
tik jį reikia pas save užsi
kviest. ,,Keleivis” kiekvie
nam savo skaitytojui uždyką 
pąjieško sykį ant metų gimi
nių, arba [>ažinstamų. Bet 
nuolat jam keliaujant ir ne
šant daug sunkenybių, labai 

L daug nuplyšta debatų, o da
bar im šiaučių straiko jų pre 
kė žymiai pakilo. Todėl „Ke
leivis” šiidingai prašo, kad 
reikalaujantieji jį ant metų į 
tarnystę, malonėtunmt prisių
sti $1.50,o jis užtai nuneš gra
žią knygą ir visus metus neš 

\visokias žinias iš viso pašau 
lio. Kadangi pats „Keleivis” 
’ifenomet keliauja, tai pinigus 
uikia siusti ant šitokio adre-

: A. Žvingila,
P. O. Box 3232

Boaton, Mass.
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Boston, Mass. Sausio 2 d. January 1908 m. Metas IV
»
išardyti: du garvežiu nusmu
ko nuo kelio ir susidaužė du 
važtos vagonai, vienas paėtos 
ir vienas trečiosios kliasos va
gonas. kuriame važiavo kariš
koji apsauga. Traukiniui nuo 
bėgių nusmukus, užpuolikai 
pradėjo šaudyt iš šautuvu ir 
metė po traukiniu aštuones 
bomiias. iš kurių penkios ek- 
spliodavo: tečiaus apsaugai 
pasisekė atmušti užpuolikus.

Paėtos vagone buvo vežta 
keletas šimtu tu katančiu ru
blių. Saudynės tęsėsi apie va
landą laiko, Ušpuolikai bu
vo priversti atsitraukti palik
dami keturis lavonus.

f 1

ŽINIOS IS V1.M IL 26 
sky- 
Mu-

namio.

Smithboro, 111., 28 gruo
džio. — Netoli nuo čiany kštčs 
gelzkelio stoties du užmaski- 
ruoti vyrai užpuolė ant va
žiuojančiu pasažierių. Abudu 
plėšikai atsisėdo i traukini 
Chicagej, tokiu būdu turėjo 
gražaus laiko susiorentuoti 
su aplinkinėms. 1:30 vai. vi
durnaktyj, visi miegantieji 
keleiviai ta[>o išbudinti šū
viais iš revolverių. Užpuoli
kai liepė visiems pakelti ran
kas aukštyn ir vienas ėjo vi
siems iš eilės atimdamas pini
gus, o antras su ištiestu re
volveriu žiūrėjo, kad kas ne
pasipriešintų. Kada ..kolek
torius” priėję prie E, Bro\vmi, 
maršalkų iš Greenville’ 111. 
pastarasis išsitraukė revolve
rį ir šovė į užpuoliką. Kilo 
šaudynė, laike kurios visi pa- 
sažieriai persigandę sulindo 
po sėdynėms: Brovvn’as aptu
rėjo mirtinas žaizdas, vienas 
iš užpuolikų tapo teipgi mir
tinai sužeistas ir dabar guli 
ligonbutyje, o antras uždary
tas i belangę.

Teheranas, Persija. — Pra
neša. kad po 24 valandų tary
bų, konstitucijonalislai priėjo 
prie persitikrinimo, jog nega
lima užsitikėt šacho prižadė
jimais ir nutarė toliaus laiky
tis apsigynimp taktikos. A- 
belnai visoj Persijoj žmonės 
tikisi, kad prieis prie didelių 
subruzdimu. Užsidarė visos 
krautuvės, o ant piečių ren
kasi ginkluoti ūkėsai. Guber
natorius Sad-El-Dov-leh, pa
smerktas ištrėmiman, pasislė
pė Holandijos pasiuntinystės 
rūme.

Sušaukus naująjį parlia- 
mentą arba seimą, valdžia pa
prastai praneša jam, kaip ir 

Toksai 
vadinasi

ką ji mananti veikti, 
valdžios pranešimas 
caldžio-š dėklių racija. Atlieka 
tai paprastai ministerių pir
mininkas. Mikės nuo Dievo 
leisią valdžia pranešė trečia
jai Dūmai savo de- 
kliaraciją [>er septintąjį josios 
[•osėdį. Stolypinas ilgai kal
bėjo, kaip valdžia turi daug 
veikti labui savo pavaldinių, 
kaip ji rūpinasi apie jų ger
būvi. ir, kad įvedimui geros 
tvarkos ir išnaikinimui revo 
Uncijos, valdžia iš Dievo ma
lonės naudos spėką (kanuo- 
les, kartuves ir kalėjimus). 
Reiškia. kad atnaujinimui 
krašto, valdžia gatava dar du- 
syk tiek kalėjimų pristatyt, 
ant kiek vieno kampo gatvių 
išstatyt mašinines kanuoles,

Į dėl ramaus gyveninio savo 
pavaldinių valdžia stengsis 
__ ______ i rėksniui, kuris 
tik išsižios: duonos, žemės ar 
laisvės, užsmaugti gerklę kyl- 
pa arba užkimšti ją švinu. 
Juodašimčių veidai prašvito 

!girdint tokią kalną, neapsa
komai džiaugėsi jie. kad val
džia teip tvirtai laikosi. Pa
baigus Stolypinui kalbėti, 
juodašimčiai plojo rankomis 

Į be paliovos. Lenkų rato pir- 
imininkas Dmovski. atsistojo 
ir rūsčiai pradėjo Stolypino 
kalbą kritikuoti, visų pir
miausiai jis nurodė, kad to
kia polvtika valdžios daro 
valstybei pragaištį! Reikia 
reformų, reikia žmonėms lai
svės, žmoniškų tiesų, duonos. 
Tokios dalis valstybės, kaip 
Lenkija, Latvija. Lietuva, 
Kaukazas, neprivalo būti var- 

ižomos, bet turi turėti autono- 
jnomiją, o tada neturės rusai 
tiek priešų. Dmovskiui pa
baigus kalbėjo ir vėl Stolypi- 
nas. Jisai nurodinėjo, kad 
lenkai privalo tvirtai susilieti 
su rusais, kaipo vienos val
stybės valdiniai ir tik tuomet 
reikalaut sau autonomijos. 
Valdžia tą galinti padaryti, 
bet tik tuomet, kada valstybė 
stovi tvirtai: šiądien gi, kuo
met Rusija svyruoja kitatau
čiai gali sau pašvilpti... sa
varankumo negaus. Visą lai 
ką balbos sukosi apie Dmov 
skio pakeltąjį tautų klausi
mą. Juodaširočiai-tikrieji ru
sai stengėsi darodyt, kad val
džia teisingai elgiasi neduo
dama valstybės „pakraščiams’ 
savarankumo, kad kitatau
čiams negalima duot laisvės, 
nes jie kelia maištus, valsty
bės vienybę ardo ir t. t. I^en- 
kai ir vėl ignoravo tikrųjų 
rusų kalbas. Kilo vaidai ir 

j posėdį uždarė. Vienok gali
ma tikėtis, kad neužilgo bus 
įvestos labai svarbios refor- I -
mos. Kaip mums pranešė per 

Į šilkines vielas telegramos, tai 
nuo įvedimo tų reformų Lie
tuvoj bus pavėlinta visiems: 
l nosį rankove šluostyt: 21 
kosėt galima netik namie, bet 
ir ant gatvės; 3 kiekvienas 
gali duot kyšius činovuiu - (

I

vie

Ne 
neži-

kailis; 4, kelti rankas, kiek 
tik bus liepta; 5, kiekvienas 
gali vaikščiot su savo šešėliu: 
6, mokėti mokesčius; 7, tar
nauti kariunieuėj: 8. ant savo 
reikalo kiekvienas gali eiti 
be [Milicijos ir žandarų žinios: 
9. kiekvienam bus pavelytą 
sirgti ir 19. mirti paprasta 
mirtim ir badu.

• Kijevas. — Čerkasuose 
teismo antstolis ir uriadnin- 
kas atėjo pas vieną žydą, kad 
išpildyti taikos teisėjo nuta
rimą; žydų minia užpuolė 
juos, nuginklapo ir vos tik 
dūšių jiems neišvarė iš pilvų.

• Berdičevas. — Miestsar- 
gis bandė sulaikyti du maiš
tininkus, ir užtat nuo jų j a- 
čių už drąsumą gavo po
ną kulką. Carui daugiau ne
tarnausią, nes dabar drąsiai

įgalės keliaut pas Abraomą.— 
i rieš Dievą duotą prismgą iš
pildė, — carui tikrai tarnavo. 
.Mat kokiu būdu galima dan
gų užsi pelnyt.

Irkutskas. — Aut gelž
kelio stoties užmuštas polic- , -v
meisteris Sčepakov. Gaila! 
Geras buvo, prakeiktas kana- 
lija. Užmušėjas suimtas.

• Ekaterinoslavas. —- 
toli gelzkelio stoties du
nomi vyrai užpuolė iždininką 
ir užmušė sargybinį, kuris jį 
gynė. Užpuolikai matydami 
sau pavojų, pasislėpė namuo
se, kuriuos tuoj apsiautė po
licija. Pasislėpusieji šaudy 
darni iš namų sužeidė polici
jos viršininką, žandarą ir sar
gybinį. Tai nenuoramos! To
kius vyrus sušaudė, kaip šu
nis. . . Vargas tiems Rusijos 
gelbėtojams— caro šunims!

• Sarapulas. — Vidurdie
nyj, grįžtant policijai palydė

jus naujokus, vienas vyras
išėjęs iš minios, padėjo ant 
vietos policijos viršininką ir 
pasileido bėgti, policija gi vy
tis. Vaikinas atsigryžęs, šū
viu iš revolverio ant vietos 
padėjo dar vieną sargybinį, 
bet paskui tapo užmuštas.

• Kutaisas. — "Kalėjimų 
prižiūrėtojas Abščilova ir vie
nas 
sti.

I

<

• Kijevas.—Gelzkelio sto
tyje .. Bobrinskaja’’ kasžin 
koks „piktadaris” šūviu iš re
volverio sužeidė stoties žanda
rą. Kas čia tik ir bus? Kas
dien Mikei po tarną nugala
bina... Turbūt netoli pabai
ga svieto.

• Amunius. — Mugėj žmo
nės užmušė vieną policistą. 
Ir vėl vienas!’! Net baimė... 
Kad nor i dangų ji Petras i- 
leist.

Londonas. — Valdžia pa
reikalavo, kad nebūtų prilei
džiami prie emigracijos į Ka
nadą žmonės neturinti jokio 
turto. Labdaringos draugy
stės gavo pranešimą, kad ge
riau rūpintųsi apie apsigyve
nusių reikalus, o neviliotu 
nauju.

sargybinis mirtinai sužei 
Teip ir reikia.

Lodžius. GinkluotiIi

plėšikai ties Zgierzu užpuolė 
fabrikanto Beroto vasarnamį. 
Prasidėjo saudynės. Suimta 
tį-įs plėšikai. Nepasisekė na
bagams!

• (’enstochovo, Lenkija. — 
Ant gatvės Tylna ginkluoti 
vyrai susirėmė su kareiviais. 
Laike saudynės užmuštas vie
nas iš užsipuolusių ir sužeista 
kareivį ir policistą. Reikėjo 
daugiau.

< rr• Tiflisas. — Ant Karšo 
gelžkelio, kaip jau buvo pra
nešta telegramuose, nusmuko 
nuo bėgių pačtos traukinis. 
Sanitarų traukinis nuo vietos 
atsitikimo jau sugrįžo ir at
vežė sužeistus šaudantės su 
užpuolikais du sargybiniu ir 
vieną naujoką. Sužeista teip
gi du mašinistu. Užpuolikų 
buvo apie G0 žmonių. Bėgiai

sultono Abd el-Azizo, 
gruodžio sumušė kelis 
rius kari u menes sultono 
lai Hafido, kuris nore atimti
nuo Aid el- Azizo sostą. Mu
lai llafidas pametė šitoj ko
voj 2(10 vyru. Gavęs pastipri
nimą iš šuo vyrų, užpuolė iš 
naujo, bet ir vėl tapo sumu
štas.

' Soenovcai. I-enkija. — 
Tūlas darbininkas šovė į ei
nančius kareivius ir viėną iš 
jų ant vietos padėjo (!!!); ka
reiviai teipgi šaudė, bet ne-

' pataikė. Ir gerai!

Vilnius. — Ligonbučio ga
tvėj, netoli ()kunio busto 
sprogo bomba, nuo kurios ki
lo gaisras, bet tuojaus buvo 
užgesintas. Nelaimių su žmo
nėmis nebuvo. Gaila, kad ne
pasisuko tuo tarpu ten koks 
žandarpalaikis.... gal būt su
draskę.

•f Japonai Vilniuje. — 
Kaip girdėtis, nęužilgo i Vii- 
nių žada atvažiuoti grupa su
sidedanti iš s japonų. Grupa 
ketina pastatyt ant scenos ke 
lėtą spektakliu miesto salėje.

* Kaip praneša Rusijos lai- 
kraščia, viena tik badaujanti 
Samaros gubernija išgėrusi 
degtinės j>er metus už 15.009, 
900 milijonų rubliu. Kuomet 
visa valstija Turkijos negali 
išmokėt Rusijai 10.090,090 ru
blių per metus. Maskvos gu
bernijoj per metus išgerta 
2,635.000 kibnrų (viedru). Iš 
to matyt, kad vienas per me
tus išgeria 2-3 kiburus. ir jei 
tuos pinigus, ką prageria, 
kiekvienas žmogus dėtų į vie
ną vietą, tai per vienus me
tus Maskvos gubernijos žmo
nės pamatytų, kad jie sučė- 
dyjo 21,080.900 rubliu. Išti 
kro, būt galima padaryt ,.goo<i 
time’’.

< Peterburgas. — Ramias 
apturėjęs iš Amerikos per te
legrafą peticiją reikalaujan
čią paliuosavirno garsaus re- v 
voliucijonieriaus Čaikovskio, 
išvertė baltas akis, nes pačiam 
Peterburge mažai kas žinojo 
apie jo suėmimą. Jisai užda
rytas urvuose Petro-Pavlov- 
sko tvirtynėj, kur negali pri

kelti nė oras, nė saulės šviesa, 
nė Įiazinstaraas gali aplanky- 

itL

(
V

Haga, Holandija. — Kabi
netas pasidavė į dimisiją, nes 
parlamentas atmetė karės bu- 
džetą. Labiausiai tuomi užsi
ganėdino klerikalai, kurie 
buvo didžiausiais priešais val
džios, norinčios įvesti tiesas 
visuotino balsavimo rinki
muose.

vjr

Melboirne, Australija. — 
Australijos valdžia matyda
ma, kaip visos viešpatystės 
giukluojasi, nutarė apsisau
gojimui pabudavoti laivyne, 
idant užpuolus kuriam kraš
tui, galėtų apsigvnt nuo plė
šikų. Ateinančiuose trijuose 
metuose bus subudavoti 9 po
vandeniniai laivai ir 9 ,.tor 
[>ediniai” (minu naikintojai) 
didžiausio tipo.

Peteriu rgas. — Kaip ži 
nios praneša. 25 gruodžio pra 
sidėjo byla 160 buvusių at
stovų pirmosis Dūmos, kurie 
po josios išvaikymo susi važia 
vo i Vyborgą Einlandijoj ir 
išleido i žmones atsišaukimą, 
kuriame grieštai ignoravo 
Rusijos valdžios pasielgimą 
ir ragino žmones, kad ją boi 
kotuotų kad mokesčių ne 
mokėtu, kad savo vaiku ne
leistų į kariumenę ir t. t. 
Toks atsišaukimas su pasira 
šymu visu žmonių 
buvo atspauzdintas 
tintas tarp žmonių, 
dabar pasmerkus 
Dūmos atstovus į 
ėmėsi už atstovu
Dūmos ir be abejonės juos vi
sus teipgi laukia ka'torga. 
Tarpe apskustu yra žmonių 
labai aukštos kilmes, tarp ki 
tų randasi profesorius Mu- 
ronicev — nirnisėdis [ūmio
sios Durnos, kunigaikštis Dol- 
gorukov
kunigaikštis Obolenski. kuni
gaikštis Sz.adiovski, grafas 
Tolstojus ir daug profesorių 
ir advokatu.

Kada laike skaitymo 
skundimo akto 
romcevo vardas, 
guodos visi nuo 
jo.

Morukko. ---

atstovu 
ir išpla- 
Valdžia 

antrosios 
katorgą, 

pirmosios

!

Paryžius, ‘ Prancūzija. — 
Ministeris laivynės išdavė pri 
sakymą, kad visiems povan- 
deninieras laivams būtų pri
taisyta plaukcntieji telefonai, 
teip, kad laike kokio atsitiki
mo, būt galima turėt susine- 
šiinus su laivu esančiu kėlės 
dešimts [>ėdų po vandeniu.

Valparaiso, Chile. —Kaip 
telegramos praneša, ir vėl ki
lo subruzdimai iš priežasties 
salietros kasyklų streiko. A- 
pygardoj lųuiųue vėl priėjo 
prie kruvino susirėmimo dar
bininkų su kariumene. Ant 
ideciaus paliko 210 lavonų ir 
50 sužeistų. Vadai straiko, 
garsus Išpauijos anarchistai, 
pabėgo. Didesnė dalis kasy
klų uždaryta. Kadangi dar
bininkai susipras ir išnaikins
siurbėlius savo kraujo? Camden Point, Mo., 2S

M anila, 31 gruodžio. — Gu- gruodžio. — Keli vyrai šią- 
bernatorius Iliolo. Lopez, šią- uakt aplankė vietinę banką: 
dien likosi vieno 
riaus perša utas.

Varšava, 31 griKnlžio. — 
Šiądien atėjo telegrama nuo 
Ignoto Padarevskio (garsus 
pianistas Lenkas), kad ta|X) 
išrinktas direktorium Varšu
vos muzikališkos konservato
rijos.

Peterbi rgas, 31 gruodžio. 
Šiądien praneša apie nelai
mingą atsitikimą I^eono Tol
stojaus. Nulėkdamas nuo ar
klio užsisukę sau [>etį.

Odesa. 31 gruodžio.— 
myliu nuo 
vienasėdy j 
kė bombų dirbtuvę.

Paryžiis. 31 gruodžio. — 
Ministeris justicijos, Edinond 
M u jot Dessaigne, staiga per
siskyrė su šiuom pasauliu lai
ke sesi jos senate.

[lolitikie- kasą suardė dinamitu ir pasi
ėmę 84.00(1, išėjo. Bet pa ju
tę apie tai gyventojai užbėrė 
juos revolverinėmis kulkomis, 
plėšikams vienok pasisekė iš
sprukti su visais pinigais. 
Botam susirinko daugiau žmo
nių ir su pagelba policijos su
gavo miške tuos Įiaukščius. 
prie upės Platte ir nuvarė į 
Blatte City. kur uždarė juos 
kalėjime. Pavogtus pinigus 
atėmė visus. Nors pinigų ir 
negavo, bet užtai turės duo
ną uždyką.

miesto.
[Milicija

20
vienam

suse-

IS AMERIKOS.

r

UniontoYvn, Pa., 29 gruo
džio. — Vagys Įsilaužė i \V. 
Yangerio namą ir grūmoda
mi revolveriais privertė jo pa
čią parodyti vietą, kur padė
ti 2,000 dolerių, per 
gyvenimą sučėdytų. 
riai pasiėmę pinigus

visą jų 
Piktada- 
pabėg<».

30 gruo- 
Yorko čia 

vice-kon- 
Dr. Kobert Eeitscher. 

laikuose pas 
priėjo daug 
Ne\v Orleano

Nevv York. — Mikolas Mi
šku na s 3o metu amžiaus, 1044 
New York avė. Newark, N. .J. 
likosi nušautas per Joną Lu
koševičių. 17 metų amžiaus, 
šinkruiine šv. Jurgio draugy
stės klintie ant ISO New York 
avė- Užmnšystė tapo išpildy
ta su tikslu apvogimo.

Nušovus Miškuną, užmušė
jas paleido du šūviu i Anta
ną Bugi, kuriam pakelent 
rankas uždengti veidą, kulka 
nunešė dešines rankos pirštą. 
Paskui, kada policistas James 
Meitėli pagavo užmušiką ant 
kampo Jefferson ir New York 
avė., vaikinas bandė nušauti 
ir policistą, liet nepasisekė.

Kaipo užmušėjas, užrakin
tas Į belangę policijos stot y j' 
kur atrasta pas jį $368.50.

Miškūnas buvo savininkas 
.riumeuėjiv. Jurgio draugystės kliub-

i

vice prezidentas.

ap-
M u
pa-

SlISto-

New (Irleans. I-a., 
dzio. — Iš Ne\v 
pribuvo Austrijos 
sulis.
Paskutiniuose 
ambasadorių 
skundu ant
darbkavių. todėl ambasadoris 
pasiuntė ant vietos ištvrt da
lyku stovi
• V K •

New York. — Iš priežas
ties pakėlimo namu ramios 
apie 30,000 gyventoju nutarė 
nemokėt t isai namu savinin
kam. Savininkai gi nutarė 
išmest visus „straikierius” 
administratyvišku būdu ir 
laikyt tuščius namus. Skai
tlius šeimynų neturinčių jo
kios pastogės yra didelis. Ko
mitetas organizacijos, kuri iš
šaukė šitą judėdijimą. ren
gia <lemoust raciją. bet jei po
licija tam pasipriešintu, bus 
sušauktas parke viešas susi
rinkimas. idant apkalbėti re- 
zozoliuciją, kokiu būdu pri
versti namu savininkus u u*- 

įleisti raudą.

.c L
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... .« . ta .. —
į šešės dienas, tai toji virš- 
gamtiška Dievo galybė pa
traukė tūkstančius šios gady
nės mokslinčių prie tyrinėji
mo surėdymo gamtos. Pasiro
dė, kad žemė yra duktė sau
lės, t. y. kad saulė daug pir
miau egzistavo negu žemė, o 
šventam rašte pasakyta, kad 
Dievas pirma sutvėrė žemę, o 
paskui tik saulę! Jau čia ant 
šito punkto Biblija mums me
luoja! Toliaus tyrinėjimai 
parodo, kad žemė ilgai buvo 
skysta ugninė masa ir per kė
lės dešimts tūkstančiu metų 
ant jos nebuvo jokios gyvy
bės, o šventam rašte Išsaky
ta, kad šeštoj dienoj įh> že
mės sutvėrymo jau Adomas 
mas rojuje grušias skynė, — 
čia ir vėl melagystė!.. .

— Tylėk! tu bedievi.... 
Kaip tu drįsti teip kalbėt?... 
Ašdanešiu apie tai kunigė
liu, tai tavę per pamokslą iš
keiks!. ..

— Aš, tėve, nė kiek to 
nebijau, nes tas yra fak
tas! Tegul kas nors darodys, 
kad aš kalbu neteisybę — 
duodu sau galvą nukirst! Tie 
sa garsus lenkų astronomas, 
Kopernik. uz skelbimą savo 
mokslo buvo iškeiktas; už 
skelbimą to paties mokslo ita
lų astronomas. Bruno, taj>o 
gyvas ant laužo sudegintas; 
Galileo teip gi už tą patį 
įk> žeme supūdytas. liet 
laikai praėjo ir negrįž!

— Aš tau, vaike, galiu 
rody-, kad tu meluoji...

— Na, darodyk! Bet jeigu 
nedarodysi, tai gausi 
lazda per kuprą.

— Oll rait. vaike! 
darodysiu. tai aš tau 
siu.

— Gerai!
— Tu, vaike, sakai, kad 

per šešias dienas Adomas ne
galėjo skynt grušių. arba 
graužt riešutų, bet tu to nezi - 
nai, kad tuomet dienos uebu - 
vo tokios trumpos, kaip kad 
šiądien yra: tuomet dienomis 
vadindavosi čieli amžiai — 
teip. kaip dabar mųsų šimtas 
metų, tai tuomet buvo viena 
diena...

— Acli, šiteip?... Tai 
tėve, to nežinojau ...

— Na, matai, vaike, kaip 
aš tau nubraukiau nosį!... 
Atsuk šen kuprą? Aš tavę 
dabar pamokysiu! tai tu žino
si kaip reikia su senesniais 
kalbėt.

— Nesidžiaug. tėve, dar t i
ri man darodyt, jei dienos bu
vo teip ilgos, kokiu būdu tuo
met nekurie žydai galėjo iš- 
govent po 200 metų? Jeigu 
čielą amžių tuomet vadinda
vo viena diena, tai metai tu
rėjo būt 36,000 kartų ilgesni 
už mųsų metus. O jeigu koks 
ten Jokūbas ar Leneris išgy
veno 140 metų, tai reiškia, 
kad išgyveno 5,130,000 da
bartinių metų. Išaiškink 
man tėve, kaip tas buvo?

— Jau tu, Maike, dabar 
manę subytinai.

— Na, atsuk šę dabar savo 
sprandą!

— Dovanok, vaike, užva
kar manę bomai ir teip jau 
apdaužė... Sprando pajudint 
negaliu.

— Taigi matai, tėve, kad

I

ta- 
tie

du

su šita

Bet jei 
užvilk-— Ar žinai. Maike. man 

net galva pradėjo suktis nuo 
galvojimo. ..

— Ura!... Apie ką gi tu, 
tėve, teip jau galvojai? Tur
būt perdaug pinigų išdavei 
ant kalėdinių dovanų.

— Ne, vaike, aš ne toks 
kvailas, kaip tu mislyji. — 
Man galva sukasi nuo tavo 
kalbos...

— Nuo mano kalbos?......
Aš mislyju. tėve, kad jus su
sirinkę teu pas koki Jurgį ar 
Povylą prie pantės alaus dau
giau rėket, ir tu man niekad 
nesiskunei, kad tau nuo to 
galva sukasi...

— Tu, vaike, gali nors per-j 
plišt rėkdamas, — man nuo 
to galvą nesusuks, nes aš ge
rai prie to pripratęs.

— Tai ko gi tau galva su 
kasi?... Turbūt peisigėriai!...

— Ne, vaike! Man galva 
sukasi nuo tavo melavimu. — 
Tu man pereitą sykį sakiai, : 
kad Adomas ne Dievo sutver
tas, kad Dievas yra ne kas 
kitas, kaip tik oras... Aš pa
rėjęs namon visą naktį apie 
tai galvojau. ... Baksą alaus 
išgėriau, jin svarus tabako 
surūkiau — net galva pradėjo 
suktis! Bet visgi išgalvojau, 
kad tu neteisybę sakiai....

— Na. tai pasakyk gi man 
tėve, ką tu tokį išgalvojai?

— Mums vaike, apie tokius
daiktus nevalė...... Griekas!

— Koks tu kvailas, tėve, 
Tu mislyji, kad mums reikia 
tik poteriaut ir poteriaut?... 
Mums kalba, kad Dievas su- tie, kurie rašė pirmutinę Bi- 
tvėrė žeme: paskui saulę, mė- bliją, jie tuomet nepažino vi- 
nuli ir žvaigždes; paskui, kaip ra,i gamtos tiesų, o rašė apie 
jau buvo viskas gatava, pri- i°8 tvėrimą, surėdymą ir t.

>. .. . ... . t. Dabar gi žmonėms susiiia-sodmo dideli sodą ir i vieną . ° ... .‘ ‘ žinus su gamta, arba kitaip
dieną užaugino obuolius, grū-1 .. . • *pasakius, ištyrus jos sistemą, 
sias irt. t. Ant pat galo pasirodė, kad viskas, ką tik 
tvėrė žmogų......  biblija rašo apie sutvėrimą

— Aha. Maike! matai, kaip svieto, — neturi nieko ben- 
aš tavę dabar nutvėriau me
luojant!... Anuokart tu sa
kiai, ka ne Dievas Adomą su
tvėrė, o dabar jau kalbi ki
taip. .. A-a-a tu melagiai!'!

— Bet klausyk toliaus, tė
ve. Kadangi pasakyta, kad jeigu jau Dievas būt sutvė- 
Diev as atliko tą didelį darbą' ręs žmogų

I * X?'<' ’■»

as

dro su teisybe. Taigi, jeigu 
jie parašė apie vieną dalyką 
pasiremdami ant spėjimų, tai 
ant to paties pamato jie parė
mė visą savo teoriją, kaip tai: 
sutvėrimą pirmutinių žmonių, 
visokius stebūklus ir 1.1. Bet

kaip pasakyta,

ant savo paveikslo, tai visi naras, kaip 66 metų, [»avely- 
žmonės turėtų būt viens Į ki
tą panašus...

— O gal Dievas, vaike, ir 
buvo sutvėręs vienodus žmo
nes, bet jie patįs kalti, — žiū
rėk, maskoliai nešioja ūsus ir 
barzdas, o amerikonai viską 
snuta.

— Tas tėve, nieko nereiš
kia. barzda arba ūsai žmogaus 
nepermaino, bet paimk muri
ną, ludijoną, Eskimosą, Uuk- 
ča, Kinieti ir 
Prancūzą arba 
tie bus žmonės, 
kitą ueį>anašųs,
naktį: tai kuris gi iš jų yra 
sutvertas ant paveikslio Die
vo?... Juk. jei Dievas sutvė
rė Adomą — baltparvį, tai 
gal ir kiti yra jo darbo, nes 
jie turi teip gi dūšias, kaip ir 
męs.

— Jau aš čia. vaike, nieko 
nežinau.

Na, tai eik namon, tėve 
pagalvok.

baltveidį — 
Vokieti, visi 
t»et vienas i 
kaip diena Į

ir

Amžius.
Įstojantieius Į stoną moterystės.

Merginos, turinčios numy
lėtą. dažnai stato sau klausi
mą, ar neyra jis per senas bei 
per jaunas apsivedimui?

Visiems yra žinoma, jog 
moteris daug greičiaus pasen
sta. negu vyrai. Todėl kiek
viena mergina, norėdama bū
ti po apsivedimo kuoilgiau- 
šiai atsakančiam amžiuje su 
vyru, turi sau išsirinkti 
visai jauną vyrą. Vienok
yra gana sunkus uždavinis. 
Bet nelabai seniai atgal, prof. 
Chalmers Mitchel apsvarstė 
amžių, kurio žmonės turi pri- 
silaikyt apsiveždami.

Mergina norėdama žinoti 
kaip senas privalo būti būsi
mas jos draugas gyvenimo, 
turi daryti šeip: atimti 
savo amžiaus 7 metus, o 
liks, padaugint ant 2, o 
ga parodys, kiek metu 
turėti jos vyras.

Pavyzd is:
Mergina, turėdama IS

tų, atima 7, lieka II. tuos pa
dauginus ant dviejų, išeina 
22. Taigi, 18 metų mergina 
turi gauti 22 metų vyrą.

Toliaus:
20 metų amžiaus mergina 

atėmė 7 metus, lieka jai tik
tai 13; tuos trylika padaugi
na aut 2, išeina 26, ir teip, 
mergina 20 metų amžiaus, tu
ri vesti 26 metų vyrą.

25 metų mergina atima

sim pasiskyrt pagal jų pasi- 
dabojimo.

KORESPONDENCIJOS.

kad 
va- 
Bet
5-tą

Brooklyn, N. Y.
Dėlei sumažėjimo darbų, 

pas mus daug darbininkų da
bar neteko darbo, nors pas 
mus jų netrūksta ir teip, liet 
šiuoin kartu jų skaitlius tris
syk įiasididino. Atvažiavu
siems iš kitur darbas gauti 
labai sunku. Lietuviai dirba 
paprastai sunkiausius darbus 
ir prasėiausiose vietose, nors 
nemaža dalis jų dirba ir ne
va lengvinus pas savo tautie
čius, bet užtat yra daugiau 
skriaudžiami. Mųsų lietuviai 
savininkai rubsiuvių dirbtu
vių, matydami, kaip Ameri
kos kapitalistai tveria trus- 
tus, nulėmė teipgi sutveri 
ti nstą, liet iki šiam laikui ne
buvo matomas jokis Japsireiš- 
kimas to šuniško mazgo; bet 
dabar atėjus bedarbei, mųsų 
„kapitalistai' nutarė pasinau
doti iš to. ir pareikalavo, 
darbininkai dirbtų vieną 
landą ant dienos ilgiau, 
negana to, dar numušė 
nuošimtį algos.

Gėda buvo įvest tokias re
formas, todėl nė vienas neno
rėjo, arba teisingiaus pasa
kius. nedrįso pirma išsižiot 
apie tokius begėdiškus užma
nymus. Vienok atsirado vie
nas dievo baimingas ir, kaipo 
toks, gatavas, žinoma ir skū
rą nulupti darbininkams, ku
rių didesnė dalis priguli prie 
socijalistų ir unijos. 7 gruo
džio, tas dievo baimingas žmo
gelis ir apreiškė savo darbi
ninkams aut kokių sąlygų jie 
turės nuo tos dienos dirbti. 
Bet čia nepasisekė nabagui. 
Darbininkai netik nesutiko 
ant tokių sąlygų, bet už išra
dimą tokios reformos liepė už
mokėt $100 patentą. Musų 
,, Kapitalistas’’ pradėjo teisin
tis, kas jis tą darė tik dėlto, 
kad jį privertė kiti prigulin- 
tieji prie trusto. Kadangi 
tam vienam nepasisekė, tai 
nutarė visi ant syk įvesti tą 
užmanymą, ką prieš pat Ka- 

'ledas ir pabandė. Bet ačiū 
darbininkų solidariškumui, 
mus „kapitalistai” nieko ne
pešė. Darbininkai sušaukė 

.susirinkimą ir nutarė grieštai 
ignoruot tą užmanymą, o jei 
savininkai nenorėtų dar nusi
lenkt, tai unija uždeda savo 
šapas ir visi darbininkai tu- 

teipgi 7, lieka 18, kuriuos pa- rįs 0 savininkai tegul
sau daro, ką nori su savo 

t. y. 25 metų mergina, dirbtuv6mis
Ir už trijų dienų mųsų po

nai pradėjo prašyt savo dar
bininkų, idant sugrįžtų prie 
darbo.

Štai ir tautiečiai! Kurie 
tik didesnius pilvus turi, tie 
savo artimo alkio neatjaučia. 

SfJcijali^ta.'s-KataLikas.

lie
tas

nuo 
kas 
išei
tu r i

llir-

i

daugina ant 2, išeina 36 me
tai, 
turi vesti 36 metų amžiaus 
vyrą.

30 metų mergina, atima 7, 
lieka 23. padaugina ant 2, i- 
šeina 46.

35 m. atima 7, lieka 28, pa
daugina ant 2, išeina 56 ir tt.

Vyrai norinti apsivesti, 
teipgi turi žiūrėt, kad paimti 
sau už draugę gyvenimo at
sakančio sau amžiaus, nes tai 
klausimas labai svarbus; kiek 
tai žmonių yra nelaimingų 
vien tik dėl skirtumo amžiaus.1 
Dažinot, kokio amžiaus turi 
būti pati, vyras gali šeip: da
lina savo amžių ant dviejų da
lių. arba kitais žodžiais sa
kant, ima pusę savo metų ir 
prideda prie jų 7, o išeiga pa
rodys, kiak metų turi turėti 
jo pati.

Pavyzd is:
Vyras 24 metų amžiaus, da

lina ant 2, išeina 12 metų, 
prideda prie to 7, gauna 19, 
t. y. 24 metų amžiaus, turi 
vesti 19 metų merginą.

26 metų vyrui, mergina tu-

Na, o senesnienijiem vaiki*

r i būti 20 metų.
28 1 » 21
30 22

34 v 24
40 r 27
*50 32
66 v 40

Cani bridgeport, Mass.
18 gruodžio ’07 m. atsibuvo 

viešos prakalbos, parengtos 
• per vietinę 71 kuopą L. S. S. 
Tas didelis agitatyviškas su
sirinkimas sušauktas labai 
staiga, nes 71 kuopa dažinojo 
apie atsilankymą drg. Dubi- 
cko ir Antonov’o į Bostoną, i 
todėl ir męs pasistengėm su- 
rengt prakalbas už kviesdami 
tuos du oratorius. Buvo 
trumpas laikas, bet pasisku- 
binom apgarsiut tarpe Cam- 
bridge’o_ lietuvių; o kožnas 
žinodamas apie gerus orato-Į 
rius, stengėsi pribūt ir išgirst 
garsių prakalbų. Vakaras 
buvo gražus ir žmonių prisi
rinko daug. Pirmsėdis A. Ba
belius, Įtaaiškino pamatus 
prakalbų ir perstatė P. Dubi- 
cką sekr. L. S. S. A. iš Pliila- 
delphijos. Šis garbės vyras, 
aiškiu ir storu savo balsu pra-

I
kalbėjo į kelis šimtus susirin
kusiųjų. Kalbėjo apie darbi-

ninku klausimą. Nurodė, ko
kią valdžią turime, o kokia 
valdžia privalo būti ir visus 
žvėriškus darbus mųsų val
džios. Toliaus labai aiškiai 
išguldė eiles statistikų ir pra
šė klausytojų tik gerai tėmyt. 
Kalbėjo apie bilijonierius ir 
kas yra ta suma, ir kokiu bū
du žmonės tampa milijonie
riais ir išnaudotojais žmoni
jos, kas juos palaiko ir daug 
tam panašių daiktų.

Toliaus jierstatė draugą 
Antanovą, kuris jau du syk v
buvo girdėtas. Sį sykį minė
tas oratorius laitai moksliškai 
nurodė priežastį krizio, be
darbes ir vargingą padėjimą 
darbininkų ir kaip męs viską 
įstengdami nieko neturime, 
viską padarom dėl kitų nau
dos, o patįs alkani ir pusnuo
giai vaikščiojam. Paskui kal
bėjo apie dvasiškiją ir ragino 
vienytis ir organizuotis vi
siems darbininkams; aut ga
lo abu oratoriai klausė publi
kos, kad užduotų kokius nors 
klausimus, gal kam nepatiko 
kokis punktas, bet niekas ne
atsiliepė. Visi dėkavojo kal
bėtojams už tokias statistikas 
ir faktus. Potam kalbėtojai 
pardaviuėjo darbininkiškas 
knygas — žmonės labai pirko. 
Lėšoms surinkta $3,47 c.

K. Arntonas.

I

liazleton, Pa.
Lietuviai mųsų mieste 

skendę tamsybėj. Laikraščių 
neskaito, bet išdalies jiems 
tas ir nelabai reikalingas, 
nes čia yra labai darbštus ku
nigėlis J. D., kuris savo gra
žiais pamokslais daugiaus iš- 

į mokina ir apšviečia savo ave- 
i les. negu kokie teu bedieviš
ki laikraščiai ir knygutės.

Nelabai seniai mųsų kuni
gėlis toki sujudinantį pamok
slą pasakė, kad dievo baimin
gi žmonelės gatavi buvo krau
ją už jį praliet. Ragino jisai 
gerus katalikus kovot už ti
kėjimą. mušti bedievius-cici- 
likus, o darbas bus palaimin
tas, jis už tą atsakysiąs.

Praėjo pora savaičių ir iš
sipildė kunigėlio prisaky
mas, tik neišsipyldė prižadė
jimas, nes aut sūdo turėjo pa- j 
tįs atsakyt už savo darbus. 
O aršiausia, kad nepasisekė 
nė vieno „ciciliko” apdaužyt. 
Mat, tie „prakeikti cicilikai” 
po karčiamas nesilanko, todėl 
mųsų dievočiai bejieškodami 
aludėse bedievių, teip pasigė
rė, kad jau negalėjo pažinti 
nė savo draugų ir palaikę ne- 
kuriuos iš jų už ,,cici likus”, 
pradėjo vadint šliuptarniais. 
anie gi kaipo geri katalikai, 
pasijuto lahai užgautais— ir 
prasidėjo muštynės. Net ki
birkštis tiškėjo, kaip tašė vie
ni kitiems žandus. P. B.

Męs čia kunigo nekaltina
me, nes jis kaipo kunigas, tu
ri ginti savo reikalus. <> toks 
atsitikimas — tai gera lekci
ja. Žmonės turi suprasti, kad 
šuo klauso piudymo, o ne pro
tinga esyl>e. Red.

pa

Išaiškinimas.
Lynn’e prakalbos negalėjo 

atsibūt dėl tūlų visai nuo 
mus neprigulinčių priežasčių.

įSalę buvom pasisamdę jau 
seniai, bet kada reikėjo rengt 

| prakalbas—pasirodė, kad ne
galima.

Meldžiame visų draugų ir 
draugių, kurie buvot pribuvę 
atleidimo; męs dar labiau 
gailemės negu jus.

Rengėjai.

veik-Moteriškė tai roknmla keturiose
nėse.

Moteriškė yra.pridavimas... 
noro prie pasiutimo; 
atėmimas... pinigų; 
dauginimas... žmonių veis-

Ilės ir atidalinimas... nuo 
žmogau* geriausių draugų.

IŠ LIETUVOS.
............. ■ s 
viais šnipas Boraušteinas. Uz 
mušėjas Į>abėg<>.

Boranšeinas (žydas) pir
miau sėdėjo kalėjime, kaip) 

Valdžia, mėnesį

VILNIUS. Subatojįe lap
kričio 24 d. „Žiburėlio” val
dyba įtaise vakarą daktaro politiškas. 
Vinco Kudirkos 50 ties metų palaikius, išleido jį, kaipo ge-
gimimo sukaktuvių Į>amiuė- rą savo pažįstamą, 
jiinui. Pats vakaras nusisekė navo jis jai gerai 
laitai gerai, bet žmonių mažai nerado sąu galo., 
tebuvo susirinkę, nes apie 100 . vvvif’i a i
ypatų. Pelno tebuvo tik apie^ * ., . 1 pa v.). Klebono15 rubliu. L. .. . ... . ..‘ V lėtinio klebono triusu, pas

Nedėlioję lapkričio 25 d. inus įtaisyta knygynėlis. 
V. L. S. I. Draugovė statė kažin kodėl žmonės nela- 
pirmą kartą Žemkalnio dra
mą po vardu „Blinda”. Vaka
ras nusisekė gerai. Žmonių 
buvo prisirinkę daugiau 500.

— Valdžios manoma pri
versti visus valsčius (taigi ir 
Lietuvos) išsirašinėti už vals
čiaus pinigus rusų juodašim
tišką laikraštį ., Rosi ja’’. Ik
šiolini valdžia jį siuntinėjo 
valsčiams dovanai. Valstie
čiams vertėtų savuosius lai
kraščius į raštines parsisių- 
zdinti, vieton rusiškųjų.

— Lapkričio 21 <1. namuo
se Ijeibovičio prie Vokiečių 
gat. sprogo bomba. Su žmo
nėmis nelaimių neatsitiko

— lapkričio 22 d. pakorė 
Siergiejevą policisto Fiodoro
vo užmušėją.

— lapkričio 22 d. teisėjas 
Rosieckis ir jo žmona tapo 
žvėriškai užmušti. Užmušė 
juos jų tarnas, norėdamas ap
vogti. Užmušėjas suimtas. 
Spėjama, kad jį atiduos karo 
teisman.

Na ir tar
to lei, kolei

(Ukmergės 
knygynėlis.

l>ai užsipuola skaityti; ar jie 
jau teip baidos šviesos spin
dulių, ar nesupranta naudos 
iš skaitymo knygų? Ne, A- 
nykščiuose to nėra. Skaityti 
jie mėgsta, nes pareina nema
žai įvairių laikraščių. O kad 
iš knygynėlio žmonės nesinau
doja, nėra ko steigtis. Pažiū
rėkime, koki.Ks teu v ra kny- 
gos. Beveik visos knygos dva
siško turinio, kaip tai: ,,Ar 
bus geriau, kati socijalistai 
gaus viršų”, „Sv. Istorija, 
Bončkovskio”. „Išpažintis ar
ba spaviednis”, „Tieso žodis” 
ir katekizmai. O knygų pa
mokinančių, kaip gyventi, 
kaip ūkį vesti, kaip šviesties. 
galima sakyti, kad nėra. Už
tat žmonės ir neskaito, saky
dami: „męs jau tą žinome iš 
pamokslu’ .... X.

.LYGUMAI (šaulių pa v.). 
Žmonės čia gyvena dar so
džiuose. Vaikus jie noriai 
leidžia į mokyklas. Valsčiuje 
yra net keiios mokyklos, vie- 
nog sunku visus vaikus su
talpinti. Teip mokykloje, 
pernai ir šiemet, yra užrašyta 
SO vaikų, tarp kurių yra ir 
keliolika mergaičių.

Žmonės čia gana prielan
kus apšvietimui ir mokytojui. 

Mokytojas Juozas Ussas.
KURŠĖNAI (Šaulių pa v.). 

Valstiečiij taupamoji kasa. 
Gražiai išrodo valstiečių tau
pamoji kasa. Stovi ant aukš
to kalno. Dideli mūro rūmai. 
Vadinasi valstiečių ,,banka”, 
bet po teisybei tai valdo ją 
išrinktieji nuo valstiečių po- 
nai-dvarininkai. To banko 
valdininkai yra tris. Renka 
juos trims metams. Taigi rin
kimai esti kas metą. Išrenka 
arba naujus, arba tuos pačius 
ponus dvarininkus palieka 
ant vietos. Per rinkimus tie

ŠILAVOTAS (Senap. p.). 
Ir pas mus tarp gerų žmonių 
atsiranda juodašimčiai. Teip.
S. Glamba iš Šilavoto turėda
mas vpatišką piktumą ant 
vietinių vargonininko ir mo
kytojaus, pamatęs per atlai
dus. Širdies V. Jėzaus sargy
binius, pasakė jiems, būk pas 
vargonininką ir mokytoją da
žnai lauką8i „cicilikai”, Su
žinoję tai sargybiniai, prane
šė savo viršininkui, kuris ne-

Yužilgo atsibeldė į Šilavotą, 
kur pradėjo tyrinėti pas ap
linkinius gyventojus apie „ci- 
cilikus’’, kurie buk turį užei
gą pas minėtąsias y patas. Bet 
nieko neišgavęs j^rdave tą 
dalyką ištyrti Aleksoto tardy
tojui, kuris dabar trauko Ši
lavoto žmones pas save po ke-į
lis kartus- Pirmą kartą buvo, valstiečiai, turi balsą, kurie 
iššaukti net į Aleksotą, o an
trą kartą jau į Priedus, bet 
kaip girdėt, dar nepabaigta 
ir dar gal nesykį šauks ar tai 
į Aleksotą, ar į Prienus, ar 
kur kitur. Tai ką gali toks 
S. Glamba padaryti su savo 
liežiuviu, kad per ypatišką 
piktumą visai bereikalingai 
tąso astuoni u* Šilavoto gy
ventojus po kelis kartus.

,,V. Ž.” Berankis.

RADVILIŠKIS (Šaulių p.) 
Spalių 29 d. A. D.'užpirko 
pas kun. Sarapą Radviiiškės 
kleboną, ekzekvijas ir mišes. 
Už tai kun. Sarapas paėmė 
8 rub. Užklaustas, kodėl teip 
brangiai, atsakė, jog ekzekvi
jas giedos keturi kunigai, o 
prie caluno prižadėjo daugiau 
žvakių uždegti.

Bet savo prižadėjimo kun. 
Sarapas neišpildė, ekzekvijas 
vieton 4 kun- giedojo 2 kun., 
prie caluno, kaip paprastai 
už 3 rub., degė tik šešios žva
kelės. Mat pinigus imti leng
va, o giedoti sunku.

Malonėtumėme, kad kun. 
Sarapas šiek tiek teisingiau 
apsieitų su savo para pi jonais, j 
Pasisekė jau nuskriausti bu
vusįjį vargonininką J. Valai
tį, prašalinant jį nuo vietos 
be jokios priežasties ir teisiu- i 
go atlyginimo, tai ir toliau 
mųsų klebonėlis ramiai sau 
skriaudžia žmones.

Stanislovo sūnus.

l

KALVARIJA (Suvalkų 
gub.). Lapkričio 18 d, 7 vai. 

, vakare tapo užmuštas 6 šū-

yra iš tos bankos pinigų pasi
skolinę.

Bankos valdininkų rinki
mų negalima sulyginti su 
valsčiaus viršaičio rinkimais. 
Mat per bankos rinkimus da
rosi didžiausia puota (balius). 
Rinkikai gauna degtinės, a- 
lauš, o kaip šiemet per pono 
dvarininko Dovoinos-Silve- 
straičiaus rinkimus, tai gavo' 
ir net po 15 kapeikų už balsą. 
Girdėjau, kaip vienam ban
kos valdininnui-dvarinikni 
Nagurskiui viena Į>onia pri
kaišioja, kad jie už pinigus 
balsus perka. Tuomkt Nagur- 
skis aiškino, kad tai jie ne
perka balsus, bet tik tuos pi
nigus duoda iš mielaširdystės. 
Girdi ištoli esą atkeliavę, tai 
kitas alkanas gali būti. Tai 
mat kokie tie mųsų ponai ge
radariai. Šelpia valstiečius 
tartum kokius elgetas (uba
gus). nors elgetai iš bankos 
pinigų nesiskolina. Bet kur 
tau i>onai nepiršis į tokias vie
tas!.... Algos gauna apie 
700 rublių, o į banką tik kar
tą į tris savaites reikia nuke
liauti ir tai tik kelioms valan
doms. O šiuose laikuose ge
rai juk iš tos bankos ir pini
gėlių pasiskolinti, kas valdi
ninkui gal užginti.... Kele
tą metą atgal tokiu bankos 
vrldininku buvo dvarininkas 
Godliauckas. Kaip jis sau pa
siskolino iš tos bankos 20.000 
(dvidešimts tūkstančių) ru
blių, tai ir po šiai dienai jo 
nieks nemato.

Ęi žmoųeliaį!

i

I

Būkite
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atsargus dėdami pinigus į>o- 
nų rankosna.

Bankos narys.*

KAUNAS. Nedėlioję lap
kričio 18 d. atsibuvo Kauuo 
miesto teatre lietuvių vaka
ras. Lošiama buvo: — drama 
„Genovaite” ir „Meškinas” 
(iš Čechovo), p. Žilinskio ver
timas.

Iš pusės tūrinio „Genovai
tė” yra suvis silpnas veikalas: 
jo pastatymo reikalavo kuni
gai. Dalykas tame, juog pe
reitą kartą per moterų susi
važiavimą buvo sulošta kome
dija „Nutrūko”, kuri kuni
gams labai uepatiko. Užtai 
„Dainos” valdyt ta gavo nuo 
kunigų persergėjimą ir turė
jo apsiimti lošti „Genovaitę”. 
Gudrus mųsų kunigėliai, vi
sur jie mėgsta kišties.

Kas link pastatymo reikia 
pripažinti, kad viskas buvo 
atlikta, kaip pridera.

Rolių mokėjimas, puikios 
dekoracijos ir rūbai, kuoįvai- 
riausi efektai—viskas tas darė 
gana gerą įspūdį. Prie „Ge-į 
novaitės” ir „Meškino” pa
statymo daug pasidarbavo p. 
Žilinskis (sūnus), ačiū ku
riam vakaras teip puikiai ir 
nusisekė. Žmonių buvo gana 
daug: išsiskyrstė aįtie 2 vai. 
ryta* Z. T-is.

PANEVEŽYJ nuo lapkri 
čio 26 d. iki gruodžio 1 d. Vil
niaus Teismo rūipo (Sudebnos 
palatos) bus nagrinėjamos 
šios politiškos bylos:

26 d. K. Matulio, P. Žitke
vičiaus, I. Srogos, A. Vosilio, 
V. VoitėVūno ir I Vasilio, 
(Čvpenų byla).

27 d. Morkovskio.
28 d. Aleksandro K ličiu- 

skio, J. Banino, Skubinio, 
Kurklio, Zarenko, Šaltinio, 
ir Aleksandro Genio.

29 d. Inčuros, Milanauskio. 
lsakovičiaus, Sinkevičiaus, ir 
Kočero.

30 d. Petlickio.
Graodžio 1 d. — Toločkos,' 

Derkinčio. Kaltinamuosius 
gins prisek, advok.: p.p. Leo
nas. Stašinskis ir Tarclioskis.

J ( OKA I.

Vienas didelis skūpuo- 
kuris gai leda vos pinigų 
nusipirkti sau valgyti.

lis, 
net 
susirgo, ir pasikvietęs dakta
rą sako:

■<— Daktare! užrašyk man 
geras gyduoles, nes jaučiu 
kad nė trijų dienų neišgyvę- 
siu!

Daktaras parašė ilgą recep- 
1ą.

— O ar brangios bus tos 
gyduole! — paklausė ligonis.

— Nežinau kaip brangios, 
žinau tik. kad jei tamisia jų 
nesuvartosi. tai tikrai mirsi 
— sako daktaras. Juk svei
kata brangesnė už pinigus,

Skupuolius nusiuntė tarną 
Į aptieką. I>et aptiekorius lie 
l»ė ateiti goduolių uz dviejų 
valaūdų ir atsinešti didelę 
kasę. Nuėjęs uz poros valan
dų tarnas gavo nuo aptieko 
riaus kepalaitį <1 nonos, svarą 
sviesto, du svaru sūrio, bonką 
degtinės, bonką raudonojo 
vyno, dėžę žuvyčių pyragai
čių, porą svaru dešros ir t. t. 
Visos tcs gyduolės kaštavo 
septynis rublius ir skupuo
lius jąs vartodamas per tris 
sąvaites tapo sveikas it didi
kas.

Neverta teisybę 
pasakoti.

— Na. o kas tau Jonai, pa
sidarė? Ar nuo dantų skau
dėjimo tau teip burna sutino?

— Ne nuo dantų, 
teisybės, Petruti.

— Kaip tai nuo
— Ogi bandyk

nėms į akis teisybe pasakoti, 
tai pats pamatysi kaip greitai 
tau burna ir žandai sutins!

i

i 
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atsiliepė,,Rudas’’.

sakyk! — karščiavosi

PUMPĖNAI (Panevėžio 
pa v.). L. M. S. ('. B. tapo pri
siųsta žinia apie mokyklos 
padėjimą Punpenuose. Čia, 
kaip pasirodo, „kurpius py
ragus kepa”. Raštininką ru
są valstiečiai parsikvietė už 
mokytoją! Kam? Išmokyti 
vaikus lizdus vyti!.... Juk 
seredoje, turgaus dienoje, jis 
į mokyklą nenoriai lankosi. 
Jį galima greičiau sutikti pas 
Abčiką arba prie tvoros ry
manti „dobrai išsitraukusį”. 
Iš kitos pusės, da nuostabiau, 
kad valstiečiai gerai jį paži
nojo (jis gerai juos skuto, ka
da buvo Pumpėnuose, o pas
kui ir Girsūduose raštininku!) 
Iš ten jį išvijo valstiečiai, o 
Pumpėniečiams patiko žmo
gelis, kuris už jų skatiką, 
nieko neveikdamas geria. C. 
B. kreipiasi į valstiečius, pa 
sitikėdamas, kad jie atkreips 
atydą į savo mokyklą ir šio 
kiu ar tokiu būdu sutvarkys 
ją. Galima gi pareikalauti, 
kad mokytojas žiūrėtų moky
klos, ne karčiamos ir ne savo 
palivarko.

Centralinis Biuro.

n ELEI VIS.

Mikolo Pauliukaičio, Kau
no gub., Raseinių pav., Jur
barko valsčiaus. Antkalniškiu 
sodžiaus, pajieško brolis S. 
Pauliukaitis. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksitės pranešti ant 
adreso:

S. Pauliukaitis.
3 Clover st. Neuark. N. J.

nenorėdamas būt liudininku to. kas darėsi 
palinkusiam nąjnelyj, kur buvo Jonas su 
Agota. Dangus pradėjo verkt.

O ,.Rudas” tuo tarpu darbavosi. Tuo
jaus, kaip tik Jonas apleido grįt-lę, pasi 
skubino į policijos skyrį. Jo žingsniai toli 
skambėjo tuščioj gatvėj- Ėjo apsdairyda- 
mas, kartais atsistojęs klausėsi, kaip vilkas 
jausdamas tikojantį ant jo gyvasties me- 
dėjį. Atėjo. Paatraukė visomis Spėkomis 
varpelį. Atsidarė geležinėse durise lange
lis ir pasirodė su raudonomis akimis ir pa
mėlynavusia nosia seno Į»olicisto galva.

— Kas ten? — rūsčiai užklausė.
— ..Rudas” su danešimu! — buvo atsa 

kymas.
Atsidarė vaitai ir ..Rudas' dingo juodoj 

jų gerklėj. Visu pirmiausiai prikėlė. Van- 
ką ir lieįiė jam eit pas viršininką, nes da
lykas labai svarbus. . ..

Vanka‘perpykęs, kad jam neleidžia 
uiiai miegot Bpiaudė, ir keike „po inatuš- 
kie”, bet norom nenorom apsiavė ir nuėjo 
žadint viršininką. ,

„Rudas” atsisėdo aut suolo prie pečiaus, 
tuom tarpu pasirodė ir viršininkas užsidū- 
savęs ir pasišiaušęs.

Ilgai traukėsi šnibždėjimas kanceliari
joj, ant galo viršininkas priėjo prie telefo
no. „Rudas” šypsojosi iš džiaugsmo.

Dabar pažiūrėkim, ką Jonas su Agota 
veikia?

Jau jie nuo seniai apsikabinę miegojo. 
Staiga pakilo koks tai triukšmas. Jonas 
nubudo. Bildėsis vis augo.... Kasžiukas 
laužėsi per duris. Jeną aj>ėinė baimė ... 
Jis išsipagiriojo, jis aiškiai suprato ką tas 
reiškia. Šoko iš lovos išbalęs, kaip lavonas, 
užsimetė bruslotą ir lauke. .. .

Štai durys subraškėjo ir įpuolė keli vy
rai su revolveriais. Jonas teipgi griebė už 
revolverio, liet geležinėmis rankomis suė
mė jį, kaip replėmis.

— Suryšti! — suskambėjo prisakymas. 
Agota puldama ant kelių tai prie vieno, 

tai prie kito, prašė su ašaromis, kad nežu- 
dyt josios numylėto, liet veltui. Išvilko su
rištą! į aut kiemo ir prasidėjo teismas.

Vadas partijos, žinomas po vardu ..Juod
varnis”. aštriu balsu užklausė:
— Jonai! išdaviai mųsųpaslapčius! Arteip?
— Teip! tyliai atsakė Jonas.
— Ar žinai, kas tavęs laukia?
— Žinau....
— Mirtis tau, išgama! Ištark paskutini 

kartą savo nuomonę! Jono kojos ir rankos 
pradėjo lakstyt. kaip pušinis lapas nuo vėjo.

Aut kiemo užviešpatavo kokia tai nrpa 
prasta tyluma. Nuliūdę veidai draugų kvė
pavo nepermaldomu kerštu.

Saulutė jau tekėjo....... Ne vienam iš
draugu pasirodė ašaros ant veido....

Staiga Jonas atsiliepė drebančiu balsu:
— Draugai! aš išdaviau jus.... aš pa

pildžiau nuodėmę prieš šventą idėją darbi
ninkų! .... esu išgama. . . . bet meldžiu 
jus. kada aš numirsiu, nekelkit manę, bet 
gailėkit. nes aš....... aš nežinojau, ką da
riau.. . . Ar prižadat man tą išpildyt?

— Prižadam! nuskubėjo koras atsiliejMia- 
inas drebančioms aidoms ryto tylumoj.

— Prižadam! — atsikartoja.
— Na, tai galiu mirti ramiai dabar—atsa

kė Jonas ir staiga išsitraukęs revolveri {(ri
dėjo sau prie kaktos... puolė šūvis ir Jonas, 
lyg pakirstas sugriuvo. Draugai apden
gė galvas kepurėmis ir apleido kiemą. Iš 
namo nešėsi verksmas ir vaitojimas Agotos.

Iš už gorizonto pavasario saulutė link- 
smiai šypsodama žadino žmones priedar'oo.

Antano Jozukevičiaus, \ ’il- 
niaus gub., Traku pav., Mar
cinkonių kaimo, pajieško bro
lis Adomas Jazukevičius. Jis 
pats, ar kiti, malonėkit pra
nešt aut adreso:

A. Jozukievich, 
Interville st.

.Moutello, Mass
Povilo Celiuko, Kauno gb., 

Panevėžio pav., Remigalos 
vals., Dansinų kaimo, į>ajieš- 
ko pusbrolis J K ikonas- Jis 
pats, ar kas kitas, teiksitės 
pranešti ant adreso:

Joseph Klek unas,
Box 284 Endicott, N. Y.

Kaulas Karpa nekas, Suval
kų gub-. Prienų parapijos. 
Budniku sodžiaus. 35 metai 
kaip Amerikoj, pajieškomas 
per V. Karįiaucką. Jis pats, 
ar kiti, teiksis duot žinią ant 
adreso:

V. Karpauckas
500 Metropolitan avė. 

Brooklyn, N. Y.

BAUSME.
(Iš Rusijos gyvenimo.)

-------- o--------
Mirkčiojanti šviesa žvakės vos tik sklai

stė nakties tamsą drėgnoj grįtelėj. Dvi y- 
patos prie stalo vos tik matėsi.

„Rudas” pripylė stikliuką.... Jonas iš
gėrė.

— Na, ką pasakysi?
Jonas tyli.
— Duosiu lo rublių.. .. 
Nė žodžio atsakymo. 
„Rudas” ir vėl pripylė.
— Duosiu 15 rublių!....
Jonas kasžinką sumurmėjo sau po uose.
— 'Trauk tavę velniai! duosiu 20 tik pa- 

„Rudas”.
Jonas trenkė kumščiu i stalą, suskamltė- 

jo stiklai ir prasidėjo pasakojimas. „Ru
das” klausė ausis pastatęs.

Jonas sunkiai atsidūsėjęs užbaigė. „Ru
das” išsiiėmęs saują pinigų, atskaitė 20 ru
blių. Jonui lakstė raukos. Pasiėmė pini
gus, išgėrė dar vieną stikliuką ir išėjo.

Naktis, nors tas buvo į ta vasary j, buvo 
tamsi ir labai šalta. Nepermatoma tamsa 
viešvatavo aplinkui. Jonas žingsniavo pa
lengva pirmyn. Pinigai traukė jį prie že
mės, galvoj ūžimas baisus nuo degtiuės.

— Po velnių! sumurmėjo ir staiga atsi
stojo.

— Išdaviau — prabilo jisai, — dabar 
juos visus suims — kalbėjo sunkiai vartyda
mas liežiuvį. Atsisėdo šalikelyj ir užsimą
stė. Tyluma buvo teip didelė, kad Jonas 
aiškiai galėjo girdėti savo kvėpavimą. Pa
pūtė vėjas. Jonui paliko šalta. Atsikėlė ir 
svyruodamas nuėjo toliaus.

— Eisiu pas Agotą! — prabylo su kokiu 
tai džiaugsimi. Užsitraukęs kepurę ant au
sų pradėjo tankiau žingsniuot siaura gat
ve priešiųiesčio. Kojos jam painiojosi teip, 
kad kartas nuo karto atsimušdamas į sie
nas tai vienoj pusėj gatvės tai antroj, kei
kė bjauriausiais žodžiais. Galų gale atsi
stojo prie palinkusio namuko ir pradėjo 
k;:mščia pišklnti juos.

Atsisėdo aut laiptu, retkarčiais nusi- 
spiaudamas ir pradėjo snaust. Iš vidaus 
atsakymo jokio nebuvo.

Jonas atsikėlė ir dar smarkiau į duris 
pradėjo baladotis.

Šiuo kartu durys prasidarė ir pasirodė 
jose pasišiaušiusi moteriškės galva.

— Agota! — tai aš čia baladojau .... 
leisk vidun!

i — Ko nori girtuokliau nedoras^ Kad tu 
sprandą kur nusisuktum! ir užtrenkė duris.

— Agota, klausyk.... aš negi. . .gir. .. 
tas... turi u-u daug... daug pini-i-g-u- 
u .... atida ary y k ... Ago-ota a... ru- 
upu-uže! — bliovė gyvulišku balsu Jonas.

Nulipo nuo laiptų ir ėmė baladot langi
nyčias.

— Kad tave velniai, biaurybe! — piktai 
skambėjo balsas viduryj.

— Agota įleisk.... duosiu 5 rublius. . . 
Kaip Dievą myliu.

— -5 rublius?! Tai keno gi jau pavogiai?! 
— užklausė Agota.

— Atidaryk duris, tai pas.. .a kysiu!
Langinyčia atsidarė, o prie lango pasiro

dė Agota.
— Matai... duš-e-le... uždirbau dau- 

g... įleisk manę.
— Uždyrbai! Turbūt apiplėšia! koki 

žmogų!
— Sakau, kad uždyrbau, leisk!
Agota atidarė duris, o Jonas kasžinką 

murmėdamas sau po nose įgriuvo vidun ir 
nusiėmęs bruslotą, metė jį aut stalo, kur 
stovėjo palšas žiburėlis. Kambaryj pasida
rė tamsu. Girdėjosi kurtus šlamėjimas.... 
retkarčiais neužsiganėdijimo Agotos balsu 
pertraukiamas. įraukė vėjas nutilo, debe
siai išsisklaistę ir pasirodė šipsodamas mė
nulis, ir tarsi norėdamas ko klausti, Įrėmė 
savo spindulius i jų veidus. Jonas visai to 
nepaisė, liet Agota lyg susigėdo, nes jai ro
dėsi, kad tas nakties sargas visKą matė, 
kas tarp jųdviejų atsitiko.

Užžiebė degtuką ir priėjo prie stalo, 
idant iš naujo užžiebti užgesusią žvakelią.

Paėmė viena ranka už gulinčio ant stalo 
brusloto. Iš jo kišeniaus išlėKė ant žemės 
revolveris, o jiotam pradėjo byrėt pinigai.

— O, Viešpatie! Kiek pinigų?! —suriko 
Agota, dar niekad nemačius tokio turto.

— Kas tau galvoj? — atsiliepė girtu bal
su Jonas ir pradėjo rinkti pinigus.

Agota gavo penkinę, kokios dar niekad 
jau apsive- jjgęįjoj nebuvo turėjus. Išėmė iš skrynios 

bonką degtinės, patraukė iš jos, padavė 
Jonui, kurisūšvydęs bonką paliko dar link
smesnis. Tuom tarpu žvakelė baigėsi, kam
baryj kaskart ėjo vis tamsyn. Oras ir vėl 
subjuro, pradėjo koks tai iieramurnas vie
špataut. Vėjas tarsi koks nelabasis, staugė

tik nuo

teisybes? 
tik žmo-

VILNIUS „Kurjere Titev- 
skio” ir „Dzienniko Wijen- 
skio’’ redaktoriai paduoti tei
sman nžpriešvaldiškus straip
snius.

— Moteriškų rūbų dirbtu 
vėse streikas užsibaigė. Tęsė
si jis du mėnesiu, Darbinin
kų reikalavimai išpildyti.

RYGA. Pasmerktieji mi- 
riop Mintaujos mokiniai, apie 
kuriuos Dūmos atstovas Nes- 
selovič buvo kalbėjęs su Sto- 
lipinn, jau sušaudyti.

„Liet. Ūk”.

1

i

Uoli gas partine.
Jonas Vai kata nekas vieną 

su ba t va kari linksminosi ba
liuje iki vėlyvai nakčiai, ti
kėdamas, kad rytoj galės il
giau pamiegoti, nes nereikės 
i darbą eiti. Anksti ant ryto
jaus gaspadinė iš visų spėkų 
baladoja Į duris.

— Kas ten? — klausia Jo
nas supykęs, kad jį prabudi
no.

— Atidaryk, Jonuk, — sa
ko gaspadinė.

Jonas atidarė.
— Ką sakysite?
— Atėjau tau, Jonuk, pa

sakyti, kad šendien nedėldie- 
nis, tad gali sau miegoti iki 
priešpiečiu, nes nereikės į 
darbą eiti.
Bobų s k a t 1 i a v i m a s .

— Kiek tamista turi metų? 
— klausia teisėjas moteriš
kės.

— Tuojaus... tuojaus... 
Ištekėjau turėdama 16 metų, 
o mano vyras ta<^ turėjo 25 
metus. Dabar vyras turi jau 
50 metų tai yra dusyk dau
giau negu per vestuves, to
dėl aš ir turiu dusyk daugiau, 
tai yra 32 metus.

Ant gatvės.
— Ak tai puikioj restaura

cijoj pietus valgiau: vailgis 
geras, alus geras, o koki pui
kus
šaukštai,

— Ar 
rodyk!

Įtaisymai! sidabriniai 
peiliai ir šakutės, 

ištikro?... Nagi pa-

č i u o ž y n ė s .Ant
— Kas tru dukrele yra, 

kad akys pilnos ašarų? Ar 
verkiai?

— Parpuoliau ant ledo!
— Tai gal skaudžiai susi-

trenkiai?
— O ne! aš visada lengvai 

puolu, tėtuli, — bet tas kurs 
mane prikėlė — j 
dęs!
Šiltuose vandenyse

— Tik ta. jųsų duktė turi 
laimę: jaunikaičiai apie 
sukasi, kaip musės!

— Tikrai kai musės! Kaip už langų, baladojo langinyčias, net sienos
tik ateina rudenis, tai tuoj drebėjo. Dangus apsidengė palšais debe- 
uė vieno nėra. įsiais; mėnulis ir vėl pasikavojo, tartum, I

I ) A I N I l I.

Nauji Metai! Nauji Metai!! 
Skubiu viens kitam linkėti. 
Kad linksmai, liuosai, laimin

gai
Nuo šendien gyvent pradėti... 
Su visais drauge „Keleivis” 
Linki tiems ką jįjį skaito: 
Te linksmi sveiki ir vikrus 
Sau ūsus aukštyn užraito 
Ir tegul sočiai privalgę 
Ir gražiai apsidabinę, 
Vaikučius gražiai augina. 
Myli savo gaspadinę.... 
O tie ką dar yr’ nevedę — 
Pas kitus burdingieriauja 
Ir balionės jirisivalgę 
Prie mergyčių vien dūsauja— 
Tegul greit sau pačią gauna, 
Kad ir duktę paties vaito, 
Su ana gražiai gyvena, 
Vakarais „Keleivį” skaito! 
O mergytės, raudonveidės. 
Meilios, gražios-jeodakėlės 
Te po gerą vyrą gauna. 
Tegul būna moterėlės: 
Te gerai gaspadiuauja, 
Karštai savo vyrus myli. 
Te rėčiaus kaiminkas lanko, 
Mažiaus kalba, daugiau tyli! 
Te našliai rėčiaus ten lankos 
Kur yr' protas apsvaiginams. 
Tegul jaunos, gražios našlės 
Mažiau galvas suk vaikinams! 
Te supranta kad jau laikas 
Savo būvi Sutvarkyti, 
Susijungt i gerą porą 
Ir „Keleivį” sau skaityti! 
Te sudžiūvę kunigėliai 
Ir sutukusi klebonai 
Daugiaus dirba dėl aveliu. 
Netarnauja tiek mamonai. 
Tegul jlfrštai vargonininku 
Mikliai mirga prie vargonų 
Ir te nedreba prie žvakių 
Rauko-; imis zakristijonu! 
Te liedieviai ir lievelniai 
Keikti kunigus paliauja: 
Te d’ev uočiai nustos šaukti 
Jog hediev’ai dangų griauja! 
Te ramiai socijalistai 
S;;\<> laisvą rėdą tveria, 
'Te taukiaus mitingus daro, 
< > mažiaus aluti geria!
'ir teatrišk«»s draugystės 
Geria us lošt pradės nors vie.

no<;
'Te da i norių garsus chorai 
'Teip nebiiaus, kad plišttųsie

nos!
Tegul balių s imis jaunieji 
Teip netryp pora po porai. 
Kad basi namon tur eiti.
Iš ko džiaugias batu štorai... 
Te draugystes pradnl dirbti 
Ir paliaun tarp savęs rietis, 
Tegul šįmet jau supranta, 
Kad neaukštas šis pasvietis! 
'Tegul būn visi laimingi 
Iki pačio metų galo!
O paskui?... Vėla linkėsim 
Laimės tie krašto, begalo!!!

P.

i

*

O dainiau! meiles tu mums nedainuok: 
Vistiek męs nesuprasim jos džiaugsmų. 
Mus pirma iš vergyliės išvaduok 
Ir vesk, kur nėr nė vargo, ne skausmu!
Lai tavo garsios kanklės neskambės 
Apie lanku platybes ir laukus, 
Jei mums per veidus ašaros riedės, 
Ir vis toks prispaudimas slėgs sunkus!
Kas mums tas tavo mėlynas dangus,
Kas tie žvaigždžių dideli pulkai,
Kas mums upelis tyrus ir sriaunus, 
Kurio užmigę klausosi laukai?
Kam reikalingos mums grožybės tos, 
Jei męs kasdien nuplyšę ir basi.
Jei męs nematom saulės niekados. 
Jei tankiai duonos plutos nerasi?
Žiūrėk, kokie išblyškę mus veidai, 
Kaip greit nuvytom. kad ir da jauni:
Žiūrėk, kokie nuliūdę mus vaikai, 
Kaip prakaituojam męs, nors alkani!
Palik dainas, prie mus drąsiai stok — 
Keliaujant mums i laimės šąli šviesk!
Kaip tikras brolis su mumis kovok 
Ir da kitus į šventą kovą kviesk!
Padėk sunkybes pančius sudraskyt. 
Kuriuos mums reikia vilkti teip ilgai. 
Padėk pasauli seną išardyt \
Ir imt gyvent, kaip broliai, kaip drangai!

Sparno itis.

t

Jonas Plečkaitis, Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav., Vla- 
diškių kaimo, 15 metų jau 
Amerikoj, pajieškomas per 
Joną Budrevičių. Jis pats, ar 
draugai malonėkit pranešti 
ant adreso:

J. Budrevičia,
17 Kettering avė.

Sharon, Pa.

Petras Ovsie ja, Kauuo gb.. 
Panevėžio pav , Radviliškiu 
parap., Kraniškių viensėdžio, 
bus 4 metai kaip Amerikoj, 
pajieškomas per draugą Vla
dislovą Vegį. Jis pats, ar kiti 
teiksis prauešti ant a i re *>.

V. Vegis.
75 Pardell, st. 

New H avėti. Conn.

Į

Stanislovo Vidugirio, Kau
no gub.. Panevėžio pa v., Va
balninku parapijos, Vasiliū
nų sodžiaus, pa j ieško pusbro
lis A. Jasinskis. Jis pats, ar 
kas kitas, malonėkit pranešti 
ant adreso:

A. Jasinskis,
31 Green Place 

('ampello, Mass.

RAISTAS * The Jungle
Toji labai išgarsėjusioji,

knyga, jau spaudoje ir netrukus 
bus užbaigta. Knyga parašyta 
vieno iš geriausių Amerikos rašti
ninkų, p. Uptou Sinclair ir išvers
ta geroj ir suprantamoj, lengvoj, 
lietuviškoj kalboje.

,.RAISTAS” jau išversta į 18 
visokių kalbų ir tas parodo kaip ji 
visoj pasaulėj yra pageidaujama. 
Ji sujudino Amerikos visuomenę, 
o Washingtono valdžia nė nuo jo
kios straikos tėip ne persigando 
kaip nuo knygos „RAISTAS”. 
Lietuviams tuom žingeidesnė ta 
knyga, jogei apysakoje aprašy
tas lietuvių gyvenimas paro
dant su visoms smulkmenoms, ką 
jiems teko pergyventi ir kaip juos 
visi išnaudojo; kaip zerkole per
matoma, vienų vargai, kitų links
mybės.

Toje knygoje aprašyta Ameri
koje mėsos tinstąs, kaip nuodina 
visuomenę ir kaip prie mėsos ko- 
biauriausius dalykus primaišo, 
kad tik daugiau uždirbti.

Knyga faktiškai parodo visą 
dabartinę suktybių ir skriaudimų 
sistemą, ir į ką ji paverčia žmo
nes, kuriems iš 6avo rankų darbo 
reikia užsilaikyti. Ji parodo, ką 
nukenčia moteris darbavietėse, 
kaip jos tampa suvadžiojamos ir 
kaip ne tik pavienių ypatų, bei ir 
visų šeimynų gyvenimai būna su
ardyti ir kad prostitucija ir kiti 
nelaimingi apsireiškimai civilizuo
toje pasaulėje, tai tik pasekmė 
dabartinių nelemtų sanlygų.

„RAISTAS” naudinga per
skaityt vargšams ir turtingiems; 
jis labai naudinga kalbėtojams.

,, A’. 1ISTAS'’ tai stora, didelė 
knyga ir bus tikras papuošimas 
lietuviškoj literatūroje, kaip ne
trukus bus užbaikta kaštuos kaip 
ir angliškas originalas 1 dol. 
bet kurie dabar prisius per 
„monev orderį” tik VIENĄ 
DOLERĮ, apturės tą svarbų vei
kalą t. y. PIGIAI’. Vietiniai 
gali užsimokėti „Vienybės” re
dakcijoj, 120-124 Grand Street, 
Brooklvne; rašant reikia adresuoti 
ant išleistojaus vardo teip:

J. Naujokas,
f ta. Madison So., box 157,

New York, N. Y
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I>eriaatologu«>s moksle.
l>augybe odos ilgų paeina nuo nešva

raus užsilaikimo ;r užsikrėtimo, teipgi ir 
nua vidurinių ligų- l>auguiuas» gauna 
pučkus. pleiskanas. ».įtikimą plaukų 
plikimą per apsiieidima. Gydosi i»er ne 
atsakančius daktarus ar agentus, kurie 
lik pinigus išvilioja. o paskui rašote 
mums, kad emete daugybę gyduolių iš 
pairių apgavikų o pagv.bos negavote tr 
šalvie, kad gal musu gyduolės negelbės 
(Ta;g. meldžiame mums daridyti. ko
kis žmogus likosi uiusų gyduolėmis ap 
gautas) Turime tuksiančiu* origiaališku 
pudekaioniu. Tegul nors vienas dakta 
ras parodo mums tiek padekavonių. <>■ 
męs duosime didelį atlyginimą. Pliką 
galvą sunku gydiii. jeigu senas ir galva 
žvilga, tai to pagelbėti negalima, 
jeigu jaunas, o turi retus plaukus o 
odos matyti maži plaukučiai, tai 
gaiiima suteikti pageltai: plaukai ne
grybai viena diena iu .šd\.' Alsinau 
sianlieuis nusiusim dyka .nforuiacija si. 
plačiais aprašimu t s Atsišauk.t Adresas

J M BKl’NDZA (O
\ew Turk A Breeklyu-

bei
am 
tam
vra

VICTOR IR EDISON J
Geriausios Šnekamos Mašinos.^
Tukstaučius yvairaus turinio Recob- 
du ir maginas, gausite pas mane, už 

paCprekjr kaip i5 fabriko pirkdamL
Lietuviai kviečiami pas savo tautietį pirkti. Į 

kitus miestus prisiunčiu kataliotrus dovanai, tik 
aut pačto kaStiį reike prisiųsti už 5c. marke. Adr.

M. J. Damijonaitis,
3250 S. Halsted st. Chicago, III.
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TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka.
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulė] 
vartoja teipgi visa.lrandasi Lie
tuvis aptiekor us K. ŠIPI.Al SKAS,

Savininkas
Edvardas Daly

2 W Broad^av kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir j» r laiškus, o 
męs per espresą gy<’i.<■ es prsiusim

Lietuviszkas D-ras M. Ziseiman.
7 Parn lenter St.
Boston,

Visokias lR-as gy
dau pasek m noria
usiai. Ateikit tie
siok pas mane 1 
trepai'į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a- atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik!
S vakare. Telephone 1967—3 Richtr.ond

Dr, S. Andrzejewski
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno 9 ik: 12 ir nuo 2 iki >Tpo piet.

433 Sbavmut avė.
Boston, Mass

Lietuviškas

FOTOGRAFAS
1 K-

Dirbėjas visokių paveikslų
Padarau fotografijas atsakančiai pa

gal jūsų norą, kuri jums jūsų prigim
toj kaiboj lengviausia yra išreikšti. Iš 
mažų padidinėju ant visokios popieros: 
malevoju naturališkom parvom ir atlie
ku darba artistiškai. Šiokiomis dienomis 
dirbtuvė atidara nuo 8 ryt.iki f) vakaro

Esant reikalui, einu į namus fotogra
fuoti. teipgi ir nedelioms imu fotografi 
jas. Pasilieku gerovelijančiu,

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass<

Lenkiškai-Lietuviška
APTIEKA

257 Hanover Street
BOSTON. MASS

257

Knygos spausdintos „Ke
leivio“ spaustuvėj.

Pėdom Kristaus Petrovo gražiau
sias darbininkiškas aprašimas 

kaip žmonės gali atsiekti 
dangišką gyvenimą ant že

mės, nežiūrėdami ant Kris
taus gyvenimo ir darbų. 
Puslapių 179. Kaiua - 35c.

99
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LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gerymus. alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visokį likienai 
kogeriausi. Gerymus dėl veseliju. krik
štynų ar šeip balių siunčiam t namus.

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

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, i riausi

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Kroadwsy ;r 259 l>. St.,

Soutb Boston, Mass.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILL O STUDIJA.
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą preke.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų. vaikų ar senu 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo 'studi ja Įrengta 
su puikiausiom pritaisom. 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kuriu 
galima pasirinkt siu patiu- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą.krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadvvay,

So. Boston. Mass

KELEIVIS

kalba ką

Išgv.ivta n 1 > d_z- s: skaudėjimu 
rankose, blauzdoje, skausmingos 
moter’šk s lg< s, sunykimo, ne- 
sveikumo viduriu. Iš džiaugsmo 
prisiuntė ir savo paveikslą.

LITI VISKAS DAKTARAS

♦

Į
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RODĄ DYKAI. ’
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street. La. 6 CHICAGO, ILL

Dabar laikas naudokitės visi!
G' riau.is ti»u dėl pirkimo »u gražiai* balnai* Anuosyk^* 

Sknpku bantimig, Kliaroiatu. Tnubu ir d»uCybe »t okia 
muzikaliu itiatrumoutu. Oru DzH-gorėhu auk.ininm, visokiu 
Zi«Ju. L-nciuaėliu.g.-ru Britvu. Albuiuudėl foiografiju. K-v<4. 
veriu. striHbu. Elektrikmiu Liampukiu, Kobiniu Litaru, Adre. 
.□na P>x\Ciu. Pluk.-ou auk.iniu (touotaio pen’. Gramatikų, Žo
dynu. totoriškų ir Maldų koygu, visokiu gražiu Popi. ru dėl va
rymo groniatu su visokiais apskaitą ruais ir dainomis tuzinas už 
!B‘’- 5 tuzinai už 41.00. Oh-ll drukuojatna mašinukė gaua -ra-

Žiai ir greitai drukuoja. litaro* ir vi-a mašinukė padaryt* iš geriausio phvno. Prekė tik $6.30.
Užlaikau kitokiu išdarbiu mašinukių keliu gatunku irdaugvbe nau

dingu visokiu daiktu. Kas nor apturėt katologa tegul prisiunčia, už 5c. 
markį ir U-tsing* adrisa, o apturės M puslapiu didėti šio m.-to SAUJA 
KATULOGA DYKAI! Kuriame y ra šimtais vilkiu daiktu, su virš du 
šimulaiškiu paveiksi* ir iš kurio matysit J..g mano tavoms pirmo* 
kimšo*, prekes pigiasne. kaip kitur, štoruvkaui. Ag. utam ir Perlonam 
parduodu visokius tavorus labai pigiai, duodu dideli mbata adrvsuoktt: 

f, WILKEWICH 112 GRAND ST., BROOKLYN, N. f.

zi Ina '

SįBįjilsSA-

U rėdiskos valandos nuo 9 iki 5; nedėliomis nuo 9 iki 12

ClevelantL O

agentai.
Pet rikis. 

Scranton
Ignotas,
S. S. Pitisburg, Pa.

Pa

” Keleivio”
j.

1514 Ross avė.
J.

13 Dtamond Sq.
John Luis.

22 So. Green str Baltimore, Md.
P. Čiras,

155 EI m str.. Lawrence, Mass.
M Paznokiutė

3061 E. Almond stESt Pbiladelphia. Pa. 
M Senkus

Box lo!« L>wiston, Me. i
.1. < eponis ’ 21 Pieasent Str. 
.Jonac t. Gerdauska

54 I.afaei St. Nevv Britain. Conn.
N. S. Smelster

P. O. Box 133 Gilberton, Pa.
J. Raulmaitis

So, Boston. Mass,
F. Mikaiauckas 

So. Boston. Mass.
M. Petrauskas

322 Caledoma St. Kenoaha, Wis.
VVATERBURY. CONN.

'24 Bank Str 
102 < baries st.

39 W. Porier St'.

.1. Žemaitis
K. Aaevičia.
ŽAmasUuCkaa

GERIAUSI AKUSERKA *

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą tVoman* Medical 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligoni ą. pagal nurodima li
gos parūpina gydoles. Moteris ‘prie 
moterų vis parankiau, deito kad at
jaučia visą padėjimą geriau kaip 
vyras, o ypatingai ta. katra ant to 
mokinosi. Ofisas randasi po num.
589 Krankliu St.
Tel. 1. Cambridge Mass.

Dr. R. Mielke Medical Director.
Tiktai sergantis persitikrina, kati sveikata yra didžiausias turtas žino 
mins. Būti sveiku yra tai didžiausias palaiminimas ant žemės, varsdie 
11 i 11 ir turtingųjų. Turtingiems sveikata apeina 
bau t. o vargdieniams jog tik besant sveiku te 
maistą. Be sveikatos jie pražuvę.

Branginimas bei sergėjimas sveikatos turi būt kiekvieno didžiausia užduotis kas
dieniniam mus gyvenime. Jeigu apsileisi save nykti kaip pajusi nesveikumą ir duosi 
ją graužt ligai, tai busi neišteisinamas prasižengėlis, kadangi gyvenimas ir sveikata 
nepriguli tau vienam; jie priguli Tavo š-nmpuai, giminėms. Tavo draugams. Tavo 
šabu bei Tėvynei — lygei. UZ TAI NĖRA 1ŠITEISINIMO L 2 PASIDAVIMa 
LIGOMS.

Daug žmonių varginami ligoms praleido laiką ir pinigus, kad padgelbėt, bet be 
pasekmės, už tai tie visi kad tuojaus atsišauktų pas mus vyriausią gydytoją, kuris iš 
gydė daug ligų kaip ir Tavo su geriausiu pasisekimu.

MUS LABARATOKIJOJ randasi grynos geriausios gyduolės, nepaisant kiek 
jų sutaisymas kaštuotų, bet pritaikytos stovi prie ligos ir išduoda geriausius vaisius 
sveikatai.

Kasdien daugybės laiškų su padėkavonėms ateina mums nuo išgydytų, 
miau buvo apimti DESPERACIJOS, jog niekur negalėjo surast, pagel bą 
VYRIAUSIA GYDYTOJA ir GRYNUS, GERUS VAISTĖS apturėjo 
pirmutinę sveikatą.

Skaityk iš daugelio nors keletą čion padėkavonių. Tegul kiti 
tas Institutas yra padaręs, lygei ir Tau gali teip padaryt.

kurie pir- 
o per mus 
savo ger^

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

I’anlav ima' šeimynom mūsu3i>
|S»-KC1ALIŠKI MAS.J

366 Second !

V/'
Mrs. Marė Jurkau, 

R. R. No. 1, box 55,
I Jorchester. Neb.

Garbingi Daktarai!

Sirgęs ilgą laika reumatišku skau
dėjimu ir viduriu liga, kurią nors 
visokį daktarai gvdė, bet jaučiausi 

kad vis einu silpnyn- Ka i iš visu 
apgarsintu daktarų perskaitęs išsi
rinkau Jus apgarsinimą laikraštij, 

atradau naujausią būdą gydymo ir 
gerus vaistas, kad kaip tik Jum pa
rašiau aprašant ligą prašant pagel
bės ir ats’ustus vaistus, ka;p pagal 
Jus pamokinimą vartojau, pasijutau 
geriau, bet kad dar atsiuntėt tad 

kad suvartojau tuos va’stus, pasili
kau sveikas ir laimingas, už ką esu 
Jum labai dėkingas.

Mikola Zučikas,
box 123, Bellefonte, Pa.

Išgvdvtas nu..; skaudėjimo ko
jose*, šonuose, krūtinėj, plaučiu 
nesveitcuuio, ko-ėjimo, vidurių 
ne iirbimo, galvos skaudėjimo 
ir svaioimo. Dėkingas.

v incas A o va k a s, 
r..

Kad sergi atsišauk asabiškai ar per laišką, aprašant savo ligos simp
tomus (skaudėjimus) kenkimus.

Męs atsių*ime vaistus, nėra skirtumo kur tai yra, i visas dalis Suvienytų Valstijų, 
Canadą, Mextco ir už juos užmokėsi atsiėmus vaistus. Atsišaukiant pagelbos sveika
tai per laišką, rašyk prigimtoj lietuviškoj kalboj, nes mes turime gabius perguldyto- 
jus ir sekretorius 24 se kalbose. Apturėsi ir laišką prigimtoje kalboje, su visais rei
kalingais išaiškinimais delei sveikatos ir išgydymo. Rašant visada adresuok:

The Collins New York Medical Institute
134 W. 34-th SL, NEW YORK CITY, N. Y.

Delei atsilankančiu asabiškai Ofisas mlaras ka*dien nuo 10 iš ryto iki 3 popiet; šventadieniai* nuo 10 iki 1 vai.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Eliu, Vyną, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus

324 Broad vvay, South Boston, Mass.

! Teisingiausia 
Aptieka.

Kurioj galit gauti geriausių gy
duolių nuo visokių ligų, teipgi ir 
teisii giausius patarimus. Negalė
dami atsilankyti, tai telefonuokit.

I

I

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

So. Boston. Mass 259 HANOVER ST

50,000»DYKAIpX
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

-> U. S. A.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS 
W. KAŽI KO, 7 IVasliignton .St 
gu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos j Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau^kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelj kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot "Tį 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant sztpų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. TemyKit gerai mano adresą ir jeigu norėtų‘koks apgavikas nu- 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

 WIN€AS KAŽCKAS

HOTELIS
NEH l'OKK

Geriausi So Bostone
Lietuviški Siuvėjai.

222 W. BROAD5VAY
irkartusu Zenonu Rudreckiu uždėjome 
puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes galime ją 
tau tuoj padaryt.

L Bl DRECKIS ir VIS. INTAS

APGARSINIMAS
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broli ii ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaites, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę, 
no ofisas turi geriausias kelio linijas

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ry 
II valandai vakare.

Jurgis Bar tašius
258 W. Broailvvay So. Boston, Mass.

John J. Lowery & Co. 
Kampas 6-tos 168 D. st 

So. Boston, Mass.
>o. Boston. Mass

IRA VISI VYRAI!
Pirkit cigarus naujo išdirbinio 

Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių kendžių: kokių* dar nė ne 

buvo: Ka ledom parduodamos gra
žiuose baksuos Teipgi užlaikau rus- 
ku cigare! ugilzu ir rusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodu-ay, cor. C st 

So. Boston, Mas-

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

dus. d. Feely
95 Milk st., V uimai GO-61

TEMYKIT VISI.
Nes męs užlaikom puikiausius gerymus dėl visu tinkamus. 
Tik pas mus galite gauti puikiausiu Eliu, Porterio, Lage
rio, teipgi visokių gardžiausiu vinu, kaip amerikonišku teip 
ir pargabentu iš užmarės. Teipgi męs užlaikom ir parduodam 
už pigiausią prekę visiem žinoma - rusišką degtinę. Tuos vi
sus gčrvmus ant visokiu pareikalavimų pristatom i namus 
kuogreičiausiai ir teisingiausiai, dėlto kad čia dirba visiem ži 
nomas teisingas lietuvis l’.Buslevičia. Tasai lietuvis visus už
ganėdina ir dėlto męs su liutuviais jokių nesusipratimu nie
kad neturim. Mumis pilnai visi užsiganėdina.

Nepamirškit mus adrisa;

H. SVVARTZ &. Co.
78-82 Leverett St. Boston, Mass.

Daniel J. Kilej
301 Broadway, kampas D. gatvių.

OKRIAUSIA AFTIEKA.

So. Boston, Mass.
Mes laikom lietuviška klerku• « 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankyt.

Sustok:Žiūrėk: Klausyk:
Didžiausias nupiginimas

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakutės. keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
redų. Teipgi paleidliame už pigiau ir vi
sus kitus tavorus. kaip tai kufarelius. 
valizas ir visokius kitus daigius, kokių 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.

I SACOWITZ,
128 Broad way (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass.

i

MOCKAUS TEATRU CO.
Perstatinės teatrus šiuose vietuose:

15 ir 16 d. Gruodžio (I)ec.), Yocaus salėj 537 Coliu- 
sville avė. E. St. Louis, 111.
18 ir 19 Gruodžio, Chapas salėj VVestville, III. 
Prasidės nuo 8-tos valandos vakare. Įžanga 25 cen. 
Uzprašom susirinkti kuoskaitlingiausiai.

Su guodone Mockaus Teatru Co.

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrybė

lių sąkrova.
Praneš-u visom savo sererim Lieuvem ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų žieminių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi jierrėdau lapuosimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. Todėl meldžio seserų kreipties: 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone

Miss. S Gaiewsky

255 Broadway So Boston Mass

Tei i i-hom:

NUSILPNĖJIMAS.

BOSTON,

\ R A 1 masina, varto- 
i'nri <!»• kožno reikalai!- 

jaučio mus ištirti irsuras- 
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodo mums

Burtininkas
Neseniai atvažiavęs iš kra- 

jaus geriausis burtininkas, 
kuris pasako praeiti ir ateiti 
kuoteisingiausiai. Adrisas: 

P. Kunca,
Box 38 Economy, Pa.

C. H. Proogom
Turiu gerą receptą iš seno krajatis 
išduotą [ er gerą daktarą. Aš bu - 
darnas kariumenč-j, Rusijoj pasigy 
džinu su šituo receptu imdamas 
gyduoles, todėl ir kitiem veliju iš 
j<> pasinaiiduot. Aatsišaukit ant 
mono adriso {dėdamas už 2c. mar
kę.

73 Beyltkn st, Chesnut HilIjMass* j

MASS

Gydome visokias užsisenėjusias litiškas ligas. Jeigu 
jauti sarę pavargusiu arba skausmą prie atlikimo fi
ziško reikalo, kreipkis priėmus, o busi išgydytas 
beabejonės. Nevienas žmogus, kad ir tvyrčiausias 
vyras negali būti sveiku, negali turėti spėkų, jeigu 
nusilpsta jo nervų sistemas, nes nuo to priklauso krau
jo cirkuliacija (kraujo plakimas po visą kūną), o
jei kraujas cirkuliuoja nė normališkai, tai pirma prie
žastis ligos.

Gydime šitos ligos męs igijom daug persitikrinimų ir datyrimų iš ko tas 
paeina ir kokiu budu galima tą lengvai išgydyti- Męs išgvdėme jau 
tūkstančius tokių, kurių kiti daktarai išgydyti negalėjo.

.Męs teipgi pasekmingai gydome ir visas kitas ligas, kaip tai: 
gerklės ligas, džiovą, reumatizmą, sėklaičių ištinimą, <xlos ligas, 
uz.siiiuo lijiiną kraujo, litiškas ligas ir tt.

Mes turime stebuklingą INHALATORIUM kabinėtą, su kurios
ba, nėr tokios ligos, kurios męs negalėtumėm išgydyti. Vistiek, kokia ju
sti liga nebūtų, o bus kaip su ranka atimta musų specijališkų profesorių, 
lh>da uz dyką. Ateik šendien, o nereiks ilgians

• BOSTON CLINIC,
175 Tremont st. Suites

Va audus nuo 9 ik: s vakare kasdien.

slogas, 

votis,

pagel-

Raukytis.

INC.
6 7 <fc 8

Nedėliotus nuo 10 iki I po pietų.

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase St.
ofisas atidaras Panidėliais ir Subatom, nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Fall River ofiso rūmai 128*129 Granite Bldg. So. Main St
Tiktai nedėliotas nno 10 iki 8 vakare.



„KELEIVIS“
GERIAUSIAS VISLUME- 

MIŠKAS LAIKRAŠTIS,

Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivis' išei
na kas ketvergas, kaina 
metams $1.50. Adresuokit 
teip:

J. Zvingilas,
p. o. Bvt sm,

Boston., Mass.

“KELEIVIS“ Į
Vithuanian We*kly

represents over 5O.OOO Lith j 
uanians iu New Engiant! i 
Statės. Best advertising tne 
dium. Execu»es ai! kinds 
of Joti rnd Book Printing 

m foreign 'inguages. 
AilCommunt/ations shouid 

be addressed

A. Zviugilas,
Pwt Offvt* Bus 3232. 

Boston, Mass.
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IŠ RUSIJOS.
Peterburgas. 31 gruodžio. - 

Vakar užsibaigė 169 buvusiu 
pirmosios Dūmos atstovu, kal
tinamų už išleistąjį Viborge 
priešvaldišką manifestą. 2 ta
po išteisinti, o 167 pasmerkti 
ant trijų mėnesių kalėjimą 
su atėmimu visų tiesų.

Štai, kaip valdžia myli sa
vo pavaldinius, kurie sutei
kia tą saldų gyvenimą jai, ku
rie išstatė savo siurbėliams 
auksuotus rūmus kurie pa
tįs badaukami sukrauja jai 
turtus, kurie kraują už ją 
lieja ir gyvasčių® aukauja 1 
Kada tie vargo žmonės išsi 
rinko apgiuėjus savo reikalų, 
tai valdžia tuos garbės vyrus 
į kalėjimus sugrūdo, atėmė 
jiems visas žmogaus tiesas .. 
Dabar jie išėję iš kalėjimo ne
turės žmogas vardo, jie jokios 
vietos užimt negalės, jie jo
kio balso neturės, jiems kiek
vienas miestsargis galės an
tausius apdaužyt ir jie tam 
protestuot negalės, nes jiems 
atimtos visos tiesos. Ir uzką- 
gi tokią bausmę ant jų uždė
jo? Ar jie kokią nuodėmę pa
pildė? Kuom gi jie prasikal
to?... I gi tuom, kad išdrįso 
pareikalaut pavargusiai bau
dei palengvinimo, kad išdrį
so pasakyti, jog ir darbiniu 
kai tokie pat žmonės, kad ir 
jie turi tokius pat jausmus, 
kad jų negalima teip spaust, 
negalima teip išnaudot, kaip 
gyvulius: užtat, kad pareika
lavo iš kalėjimu išleisti kovo
tojus už duoną, už laisvę, ko
votojus prieš skriaudą ir pri
spaudimą: ir užtai juos į ka
lėjimą sukimšo, atėmė jiems 
ūkėsiškas tiesas, l'kėsiškas 
tiesas atima tik žmogžu
džiams, o Rusijos viešpats, 
Mikalojus antrasis atima tie
sas žmonių apginėjams! Kaip 
gi pavadinti tokį valdoną?.. . 
Tironas?... Budelis?... Krau- 
jageris?... Ne! To dar neuž
tenka jam. Žiauriausi bude
liai esti dažnai permaldauja
mi, nekaltu aukų ašaromis, 
o Mikalojaus kraujuoto nesu
graudina nė ašaros prispau
stųjų, nė vaitojimas kankina
mų, nė šiltas, raudonas krau
jas nekaltų žmonių, nė prote
stas kitų šalių proletarijato. 
Jis ant savo galvos plauku 
tiek neturi, kiek jis gyvasčių 
yra kaltas. Tai kokią gi bau
smę jam paskyrt?... Jeigu jis 
atima žmogui tiesas ir pas
merkė katorgon už žodį tei
sybės, kaip jis turi buri nu
baustas už savo nuodėmės, už 
barbariškumą?... Iš krikitu 
sirj lavonų, keršto nešėjas už
gims.

* Peterburgas. — Jau ke
lios sąvaitės, kaip apsirgo ra- 
rienė ir kasdien vis eina blo
gyn. Kaip mums praneša, tai 
išsyk apsivalgė austerių ir 
nuo to gavo gripą; iš prieža- 
ties didelio nusilpnėjimo pa
sidarė kitos ligos, kurios grę- 
sia dabar mirtim.

no vieną iš caro budelių, pul
kauninką Bobrovą, viršinin
ką žandarų. Bobrovas atsižy
mėjo laike savo tarnystės žvė
riškumu ir persekiojimu lai
svės trokštančiu žmonių. Bet 
nekaltas žmonių kraujas ne 
nuėjo jam aut gero. Pačiam 
vidurdienyj ant pilnos žmo
nių gatvės, tapo nušautas. 
Nuvežė jo kūną i cerkvę, kur 
tuzinas popų giedojo visokias 
psalmas. kuoiškilmingiausias 
pamaldas laikė, štai peši naba
gai. tarsi ant gimnastikos, 
kad nors dūšia jo būtu priim
ta ant dešinės Dievo, (dešinės 
pusės laikosi visada juoda
šimčiai ir jiems panašus ne
nuoramos). Bet veltui naba
gų triūsas! I dangą jis vis 
tiek nebus priimtas, nes. ka 
daugi revoliucijonieriai pra
dėjo šaudyt tiesiok į galvą, 
tai dūšia dideliam išgastyj 
turėjo išaispransti per. . . ne
gerą vietą ir žinoma, truputi 
susitepė: todėl nėr abejonės, 
kad ji teks velniams. Tai bus 
darbo raguočiams, pakol iš
tirpins jo taukus ant deguto

Simferopolis. — Nežinomi 
vaikinai keleis šūviais iš re
volverių nusiuntė pas Abra
omą pasišildyt ypatingų įsa
kymų valdininką prie guber
natoriaus Minn’o. 'l eip ir rei
kia.

• Karče. Rusija. — Naktį 
policija su pagelba kariume- 
nės suėmė pabėgusį iš kalėji
mo katoržninką. Šiam pasta- 
ramjam nenorint pasiduoti 
ir šaudant į aukščiausiąją po
liciją. tapo padegtas namas, 
kuriame jis buvo užsibarika
davęs ir tokiu budu buvo pri
verstas pasiduoti.

• Ananjevas. — Gulto j ta
po suimti šeši revoliucijoni- 
nio komiteto nariai. Gerai, 
kad nors manę tenai nebuvo.

• Chersonas. — Elisavet 
garde policija ir vėl suėmė 
penkis vyrus ir vieną mote
riškę. Pas juos atrasta daug 
brauningų, mauzerų ir maišą 
patronų. Tegul ta policija ži
no, kad tai vis ant jos galvos.

• Kijevas. — Suimta pabė
gęs iš Gorodniansko kalėjimo 
kalinis valstietis Jakub, ku
ris dalivavo uriadniko ir sar
gybinio užmušime ir užpuoli
me ant monopolio Gardino 
mieste. Gaila! Gal būt užkū- 
lęs dar kokį raudonei ūl į.

• Ryga. — Suimta latviu 
visa socijal-demokratų kariš
koji organizacija, susidedan
ti iš 20 žmonių, tarp kitų ran
dasi keli kareiviai ir kelios 
moters. Suėmė juos laixe su
sirinkimo ant Maskvos gat
vės.

• Pavlogradas.— Darant 
kratą pas brolius Afonskius 
rasta 15 pūdų socijal-demo
kratų darbininkiškos partijos 
revoliuci joniškų raštų, pas 
valstietį Sevastjanovą — pen
ki pundai socijal-revoliucijo- 
nierių partijos raštų. Tai ne
gardi valdžiai patriova.

Samara, 2 sausio.— Iš į • Piatigorskas.— Naktį sa- 
Samaros praneša, kad revo- vo bute šūviu iš revolveaio 
liueijonieriai tenai nugalabi- įsužeistos policijos prižiūrėto

jas. Dievui dėka rot, kad nor 
ne į akį.

• Kališ, Lenkija. — Koln- 
sko paviete uorėta užmušti 
mokytojas Suemiuskis, bet 
ta{>o tiktai sužeistas į negerą 
vietą. Pasikėsintojassuimtas. 
Kad nors neapženit jį uz pa
kiltą.

• Elisaviet polis. — Dže- 
vauširo paviete sunaikinta 
plėšiku gauja. Įtaikė šaudy- 
nės sužeista keli sargybiniai. 
Tegul būna jiems ant sveika
tos.

•’ Černigovas. — Bielicų 
kaime į Krasovickių namus 
mesta bomba. Namas tapo iš
ardytas. bet su žmonėms ne 
laimiu nebuvo

r Ryga. — Rygos politecli 
niško instituto studentai vis 
dar skirstosi pagal tautų į 
k >rporacijas. Latviu yra— 
450, Rusų—360, Vok iečių— 
350, Lenkų—200. Žydų—190, 
Estų—so. Armėnų—25 ir To
torių—5.

Tarp jų yra studentų, ku- 
kurie mokinasi jau bent po 
10-14 metų: nemažai yra ir 
tokių, kurie mokinasi jau po 
15, 16 ir 17 metų: o du stu
dentai yra dar užsilikę nuo 
1884 ir 1 ss5 metų Visų se
niausias Rygos politechnikos 
studentas turi 14 metus, o vi 
sų jauniausi® iš jų tarpo yra 
17 metų. Daug jau yra vedu
sių ir su vaikais.

’ Minskas. — Minsko gu
bernatorius nubaudė visus 
areštuotus susirinkime moki
nius po 25 rublius, negalin
tiems gi užmokėti pinigišką 
baudą, pakeitė 10 dienų are
što.

•f Lodžius, Lenkiją. — Os- 
sero fabriko® kontoran isiver- 
že 12 ginkluotų plėšikų ir pa
griebė 9,000 rub., kurie buvo 
paskirti išmokėjimui darbi
ninkams algų.

Liepojus. — Šiomis dieno
mis 10 metų amžiaus mergai
tė su savo draugėmis tų pačių 
metų nužudė savo šeimynin- 
ką. pas kurį tarnavo. Prie to 
žvėriško darbo prikalbėjo ją 
du vyrai pažadėdami ją vesti. 
— tiktai su tą išlyga, kad ji 
nužudytų namų savininką S. 
Bole ir paimtų iš jo pinigus, 
ant ko jos ir sutiko. Perskė
lė seniui kirviu galvą ir išėmė 
iš spintos 327 rublius. Visos 
tris suareštuotos.

• Peterburgas. — Viršiau
siojo kariškojo kriminališkojo 
teismo posėdyje byloj apie 
atidavimą Japonams Port- 
Arturo, liudininkai klausinė
jami toliaus. Kuropatkinas 
parodo, kad jis po Kin Cžou 
mūšio pataręs Stoeseliui pri- 
sivienyti prie veikenčios ar
mijos. bet Stoesselis prašęsis 
palikti jį, kadangi Kvantuno 
pussalio reikalai esą dar ne
užbaigti. Kuropatkinas sako: 
Stoesselis iš įformališkos pu
sės pasielgė neteisingai, bet 
morališkai esąs teisus, nes 
pripažino negalimu apleisti 
Port-Artūro. Toliaus Kuro
patkinas sako, kad pažįsta

j Stoesselį dar iš mokiniiuosi

laikų ir tarp kito ko atkrei
pia aki į Stoesselio užsitarna- 
vimą Dunojaus kompanijose 
ir Tolimuose Rytuose. Apie 
generolą Koką Kuropatkinas 
sako, kad jis geras vadas ir 
Dunojaus armijoj jo vardas 
skambėjo, todėl jis ir 1905 m. 
liko paskirtas i tėvynės apgi- 
uėjų eiles Tolimuose Rytuose. 
Kas gi yra tas Kuropatkinas, 
kad ir valdžia ir viršiausis 
kariškas teismas teip remiasi 
ant jo darodimų? Ugi tai tas 
pat latras, kuris suaukuotus 
per žmones visokius daiktus 
alkaniems ir pusnuogiams 
kareiviams, sukrovus į stirtas, 
lauke ar kas nenupirks. Tai 
tas pats vagis, kuris kelis mi
lijonus žmonių pinigų siųstų 
kareiviams nuo brolių, 
ir pačių, praleido ant ] 
ant užlaikymo mergų, 
taisymo sau auksuotų 
ant šampano, kuomet 
viai šalo ir stipo badu, tai ta 
pats didvyris, kuris prieš 
Lieojano mūšį pabėgo iš pozi
cijų. tai tas pats, kuris pra
žudė kelis šimtus tūkstančių 
gyvasčių ir tas pats, kuris Mi
kei kalbėjo, kad Jis Japonus 
ant pusryčiu suvalgys. Jis 
dabar tokią galybę turi, jam 
netik neatėmė tiesų uz išvo
gimą tiek pinigų, už bereika
lingą praliejimą keliu šimtu 
tūkstančių žmonių kraujo, 
bet jam davė tokias tiesas, 
kad prieš jo 
faktai, niekai pats atsitiki
mas.

I
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. tėvų 
puotų, 
aut į- 
rmnu,*• • 
karei-

S

žodi — niekai

žinios iš visut

lėdavo ir brutališkai su ją ąp- 
sieidavo, ji pareikalavo per
siskyrimo. Boni vienok vis 
dar tikėjo, kad jam pasiseks 
ir vėl ją prikt lbet, todėl ir 
ueapkentė sa 
Hellie de Saga 
jo pas a 
uierę geresnį ..šansą '.

Berlynas. — Mieste kich- 
stad. pradinės mokslainės 
mergaitės nuėjo ant ledo pa- 
sičiužinet, tuom tarpu įlūžo 
po ju kojom ledas, bet aviu 
mokytojui Juug, keturiolika 
iš jų tapo išgelbėta.

Bielgrad, Serbija. — Įpė
dinis Serbijos sosto, kuni
gaikštis Jurgis, ir vėl atsižy
mėjo savo brutal iškurnu. 
Pirm kelių dienų jis davė pa
taisyti savo laivelį į dirbtuve, 

‘S dar 
keletą

onkurento,
, kuris ture- 

amerikonišką milijo-

i daIk r gi atėjęs ir radę 
nepataisytą, apdaužė 
darbininku.

Paryživs.— Sostapilyj svie
to niekad netrūksta įvairiu, 
o kartais ir labai žingeidžių 
atsitikimų. Kelios dienos at
gal visą Paryžių kuo juo
kingiausios karikatūros (juo
kingi paveikslai) perstatan
čios dvieju pagarsėjusių vy
rų peštynes. Garsus grapas 
Boni de Castellane (buvusis 
vyras Amerikonės Onos 
Gouldjsnsimušė su kunigaikš
čiu Helie de Sagan. Muštynė 
turėjo vietą ties šv. Petro ba
žnyčia ant viešo pieniaus.

Visam sviete žinomi aristo
kratai susiginčyjo šventna 
mvj laike pamaldų, kurios at
sibūva už dūšią jų seserėčes. 
Laike barniu Boni de Castel
lane spiovė nunigaikščiui į 
akis, potam susitvėrę abudu 
nnridėjo nuo laiptų trotuaro. 
Kunigaikštis Sagan likosi la
bai smarkiai apdaužytas ir su- 
kruvintas. Susirinko didelė 
minia žmonių ties bažnyčia ir 
su dideliu smagumu žiurėjo, 
kaip tie vyrai tąsėsi ir spiau- 
dė vienas kitam ant veido. 
Galu gale atėjo policija ir 
perskyros lyg gaidžius nuve
dė pasilsėti.

Priežastim los komedijos 
buvo tas. kad kunigaikštis 
Sagan taikosi prie Onos 
Gould, su kuria Boni keli mė
nesiai atgal fiersiskyrė. Boni 
de Castellane buvo su ją ap
sivedęs vien, tiktai dėl pini
gu, ji gi išėjo uz jo dėlei titu- kurie pereitoj suhatoj sopiau- 

jlo: o kadangi jis josios neini- ste kelis miestsargius ir kur-j— Atsibuvo čia vakar dviko-

ketina 
kariumenę

Tokio. — Japonija 
pastiprint savo 
Korėjoj, nes padėjimas Japo- 
niečių Korėjoj kasdien vis pa
vojingesnis. Matyt, kad ir ja- 
poniečių globa nelabai malo
ni korijiečiams, nes pereitoj 
savaitėj tapo išskersta apie 
dvidešimts žmonių simpati
zuojančiu japonams.

Neapolis, Italija. — Vežu- 
vius po cielo mėnesio pertrau
kos 4 sausio ir vėl pra Įėjo 
rukt. Iškraterio veržėsi stul
pas ugninės masos ir debesiai 
tirštų durnu.

Berlynas. — Policija pa
darė kratą Charlottenburge 
ir suėmė vienam name 17 ru
siškų revoliucijonierių, kurie 
laikė tenai partijos reikaluo
se susirinkimą. Beabejonės 
bus išduoti Rusijos valdžiai į 
nasrus.

Paryžu s. Paryžiaus dien
raštis ..Patrie’’ Į>atalpiuo ga
na užimanti straipsnį, kuria
me sako. kad kare Suv Vals. 
su Japonija neišvengti a ir 
galima jos laukti kiekvieną 
dieną. laivyne Japonijos pil
nai pasirengus ir susikoncen 
travus šiaurių link nuo Ha 
vai. -

Paryžii s. — I fi- tūkstan
čiai darbininkų gyvenančiu 
priešmiestyj, o dirbančių vi- 
dūrmiestyj, parengė triukš
mingą demonstraciją laike 
kurios užĮniolė ant palociaus 
St. Laz.are ir sunaikino viską, 
kas tik davėsi. Išaugo neliko 
nė vieno, durys teipgi suskal
dytos, viduryj visi rakandai, 
veidrodžiai, paveikslai, forte
pijonai ir t. t. pavirto į šipu
lius.

Priežastini tos demonstraci
jos buvo tas, kad tie kurie 
jokio užsiėmimo neturi, gyve
no pačiam vidūrmiestyj dan
giškuose rūmuose, o darbinin
kai pavargę per dieną prie 
darbo, turi kėlės valandas 
žingsniuoti vakare namon, o 
iš ryto teipgi turi anksti kel
ti idant nepasi vėl i ut prie dar
bo.

V ENcorvER, B. <!., Kanada 
4 sausio. — l’rįs Japoniečiai.

stė savo \ e-ngenčius prieš 
baltveidžius, suareštuoti lie 
daleidimo kaucijos ir apkal
tinti uz žmogžudystę.

Ant posėdžio Tarybos dar
bininkiškų sąjungų užgirta 
rezoliucija reikalaujančia, 
kad j»olicija tuojau? perkra
tytų namus apgyventus japo- 
niečių ir su konfiskuotų jiems 
ginklus. O jei Įiolicija to ne
norėtų padaryti, tai darbinin
kai patįs apsiginkluos ir mal
šins įnirtusių® geltonveidžius. 
Dalis miesto apgyventa japo-: 
niečių išrodo, kaip arsenolas. 
Japoniečiai apsiginklavę mu- 
škietoms, revolveriais ir dur
tuvais rengiasi prie užpuoli- 
ant baltveidžių.

k
Peterbi rgas, 7 sauiio — 

Naktį i»olicija areštavo 100 
ypatų su viršum. Areštavi
mas tas rišasi su atidengimu 
suokalbio ant Stolypinogyva
sties. Pas daugelį iš areštuo
tų atrasta daug raštų revoliu- 
cijoninio tūrinio.

Berlynas, 6 sausio. — By
la buvusio renaktoriaus dien
raščio „Zukunft’’, Harden'o 
su grapu Moltke užsibaigė 
pasmerkimu Harden’o ant ke
turių mėnesių kalėjimu ir už
mokėjimu visų iškaščių. To
kiu būdu grapas Moltke pali-< 
ko „išbalditas”.

Tas parodo, kad Vokietijos 
valdžia elgiasi teip pat. kaip 
ir Rusijos. Kada Harden iš
rodė per savo laikraštį biau-j 
liūs, pasipiktinančius aukš- 
tųjų Vokietijos urėdninkų 
darbus, tai net patį VViliuką 
įžeidė: ir užtai dabar jį paso
dino kalėjimai!, kad parodyt

* i 
visam svietui, jog toks ap
šmeižimas buvo neteisingas, 
kad ,,baimes Dievo’’ karaly
stėj tokių nešvarumų niekad 
negal Imt. Visi žmonės pro
testavo prieš tokį sauvališką 
pasii'lgimą Vokietijos ,,tei 
singo „teismo, bet viskas vel
tui. Sergantį Hordeną įmetė 
i belangę, kaip kokį piktada- 
ri.

va ant revolverių Antano 
Ciencielevvskio su Nikodemu 
\Vituckiu. abudu lenkai. 
Ciencielevvskis tapo užmuštas 
ant vietos, o \Vituckis mirti
nai sužeistas ir nuvežtas į 
Epvvorth lig-onbutį. Kėlės de- 
šimts žmonių buvo susirinkę 
žiūrėti tos tragedijos.

Muncie, Imi., 3 sausio. 
Šiądien 7 vai. iš ryto pradėjo 
eit visi karai: kadangi dėlei 
streiko tarnaujančiu kompa
nija gavo streiklaužiu, tai 
straikieriai užpuolė ir du ka
ru visiškai sunaikino.

Louisville, K v. — (’larence 
Sturgeon 17 metų amžiaus 
tapo čia pakartas. Kadangi 
buvo labai lengvas, tai 17 mi
nučių kamavosi ant virvės. 
Kokios gi tai reikia širdies, 
kad ramiai žiūrėti aut lokiu 
kančių žmogaus, kuris jam 
nieko blogo nepadarė? L gi 
budelio-policisto.

Chicago, III., 4 sausio. — 
Cliarles Gilbert Brockett. 3s 
metu amžiaus, mitrus maso- 
nas iš Devenport. Ia., nušovė 
moteriškę Ruby Pišček. 2.5 
metų, pačią valstijinio per
žiūrėtoją us banku. Nušovęs 
moteriškę Gilbert įvare sau 
kulką į kaktą

Sovėjas pasimirė uz dvieju 
valandų vėliau. Moteriškė ta
po pervežta į šv. Lukošiaus 
ligonbutį ir norėjo dar su sa
vo vpru pasimatyti.

Ta kruvina tragedija turė
jo vietą Grand parke prie Mi- 
chigan avė. 6 valandą vaka
re. Ant balso šūvių pribuvo 
policija ir nuvežė abudu į li
gonbutį. Abudu paliko laiš
kus, kuriuose prašo, kad juos 
palaidot vienam grabe, nes 
uzmušėjystę papildė iš meiles.

IS AMERIKOS.

VVasliington. — Ministerija 
finansų (pinigų) apskelbė, 
kad atsirado daug uetikrų 
(falsivu) pinigų, todėl prii
mant reikia gerai žiūrėti. Pa
kol kas kitoniškų dar nesima
tė, kaip tiktai penkių dolerių 
banknotai (poperini) 1889 se
rijos su paveikslu Indijono 
„( )neįpapa”. Juos nesunku at
skirti nuo geru, nes yra visai 
prastai sufabrikuoti.

New York. Pereituose me
tuos visokinosenelaiminguose 
atsitikimuose pražuvo 35.312 
žmonių, o 22,307 sužeistų.

Per žemės drebėjimus pra
žuvo 22.512 žmonių: kasyklo
se pražuvo 3,086 žmonių: lai
ke audru ir tvanu 4.209 v pa- 
tų: ant geležinkelių SI 1: viso
kiuose automobilių atsitiki
muose 229: nuo šūvių 197 ir 
2.761 prigėrė.

Gar-New York, 4 sausio, 
laivis „Rotham Nevvton” at
vežė 7 mariu inkus sudalytos 
Norvegijos barkos „Germani 
ja". Juos atrado viduryj jū
rių, uz astuonių dienų imi su- 
sidaužymo barkos. Kapitonas 
nelaimingojo laivo pasiliko 
ant savo vietos pakol nesuse- 
do visi jūrininkai į lavelius, 
o paskui dingo sykiu su visu 
laivu.

San Erancisco, Cal. — Ačiū 
energiškam darbavimuisi sa
nitariškų komitetu, džuma li
ko visai išnaikinta. Gruodžio 
mėnesyj buvo liktai septyni 
apsireiškimai džumoe. iš ku
rių tris dar ligonbutvj tebe
guli. Kova su ta epidemija 
kaštavo 8209.00(1. 4-tądali tos 
sumos {taukavo jungtine val
džia.

South Bend, Ind., 4 sausio.

Boise, įdribo. — Apginėjai 
Pettibone'o, kuris iš naujo 
buvo įtrauktas valdžios i suo
kalbį ant gubernatoriau* 
Steiinenbergo gyvasties, 
apreiškė, jog atsisako nuo vi
sokių išvadžiojimu ir apgyni
mų apskustojo, nes tardimas 
aiškiai parodė, jog Pettib. ne 
niekuom nekaltas.

Byla turbūt pasibaigs p«- 
tnyčioj.
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viorstų ant valandos. 319 me- štos luomus. o nekokie ten su- Pakol kas.
tų, 7 mėnesius. 21 dieką ir 16 cijalistai.... Pirma vietą aš dabar ant mėnulio, 
valandų.

— O Dievuliau! Ar tas gali
būt teisybė, vaikei...

— Teip, tėve, tas yra kaip 
keturi. Žinoma.

tėve,

į

KELKlVlN
Žr....... .r.- up > ■

vanauckas būk sakęs, kari 
būsiąs Lietuvos karaliumi 
(matyt to pristavo didelio gal
vočių esama!) ir būk jam žmo
nės rankas bučiavę (stebėtina 
kokias geras akis tas pristo- 
vas turi). Tas pats vristovas 
— gudruolis rodė per tyrinė
jimą, kad Žytkevičius šaudęs 
į isprauninką, liet dagi pats 
ispraunikas parakė, kad tas 
neteisybė. Tai vėl rodęs, kad 
Žytkevyčius šaudęs į kareivį, 
bet čii vėl pasirodė jo begė
diškas melas — mat pats ka
reivis išuetyčių iššovė į orą.

Teismas vienog rėmėsi aut 
melagingų Zeidlerio nurody
mų. Galima manyti, kad tei
smui buvo įsakyta kur tai „iš 
viršaus’’ kad juos būtinai nu
teistų, nežiūrint, ką liudinin
kai rodys. Ir teismas gerai 
išpildė tą savo pareigą—Žyt- 
kevyčių, Sruogą ir Mrtulį uu- 
teisė ištremti į tolimąją šalį 
ir atimti jiems teises. Leugva 
pasakyti...

A. Vosilių, J. Vosilių ir 
Vaitekūną išteisino.

Juos visus gynė advokatai 
Tarchovskoi, Leonas ir Sta- 
šinskis ir visgi nežiūrint į jų 
puikų apgynimą, nežiūrint į 
liudininkų parodymus juos 
uuteisė. Kam neaišku, kokie 
pas mus ,.teismai”. B. C.

MAR.J A M P( >LE (Suv. gb.). 
Lapkričio 23 d. 8 v. iš ryto 
atėjo žemsargiai pas Vikdo- 
rovą ir pareikalavo revolve* 
rio. V ikdorovas sakė, kad re- 
volverio neturįs. Tada polici
ja padarė pas jį kratą. Rado 
gektografą ir keletą knygu
čių Socijal-revoliucijonierių 
partijos (rusų ir žydų kalbo
se). Laike krasos Vikdarovo 
nearėštavo. bet 10 v. vakare 
suėmė jį ir pasodino į Mar- 
jampolės kalėjimą.

B. Sierov.
KALVARIJA. (Suv. gub.). 

Po šnipo Borenšteino užmu
šimo policija visur daro kra
tas. Iki šiolei suėmė tik vie
ną žmogų, kaltinamą Boren
šteino užmušime. B. Sierov.

GELAŽIAI. (Panev. pa v.). 
Buvo jau rašyta, kad Nauja- 
dvario dvare sustreikavo ku
mečiai, reikalaudami, kad bū
tų duodamas grūdų saikas su 
kaupu. Bet streikas liko pra
laimėtas, nes nebuvo tarp ku
mečių vienybės. Pradžioje 
spalių mėnesio jie vėl suma
nė streikuoti ir šiuo sykiu 
nutarė tvirtai vienybės laiky
tis. Visi nuėjo pas poną, bet 
nuėję neišdrįso statyti savo 
reikalavimų tik ponui ran
kas bučiavo. Vienok vienas 
kumetis J. Mackūnas, buvo 
drąsesnis ir pareikalavo, kad 

. būtų duodamas pilnas grūdų 
saikas. Ponas išpildė jų reika
lavimus, ir dabar, jau gerai 
grūdus sa i Kuoja. Einant iš
vien ir drąsiai reikalaujant 
visados galima laimėti.

Tankiai atsiranda tarp 
žmonių visokių tamsuolių, 
kurie, norėdami ponui įtikti 
skundžia ir išduoda savo 
draugus. Teip darė Pins. Laš. 
o dabar ii jiems būtų geriau, 
kad būtų ėję iš vien su drau
gais.

Birželio mėnesio kumečių 
žmonos sustreikavo, reikalau
damos dienos užmokesnio pa
didinimo, mokėjo joms po 29 
kap. Su dideliu vargu ponas 

: pridėjo į>o 5 k., bet dabar vėl 
atėmė tas 5 k., sakydamas, 
kad rudenį esą mažiau darbo. 
VIoterįs labai pasipiktino ir 
žada vėl streikuoti, nes darbo 
ir dabar užtektinai, o 20 kap. 
dienai, tai visai nedidelis už- 
mokesnis. Kreivažandis.

ŽAGARE. (Šaulių pa v.). 
Žagarės valsčius susideda iš 
700 ūkininkų ir kuone ištiek 
mažažemių su griteluinkais. 

Įskaitant po 5 y patas šemyno- 
' je, bus apie 7000 ypatų. Be- 
to dar Žagarės miestelyje yra

Tai

IŠ LIETUVOS.
bet čia 

man nelabai patinka, nes bal
tas klimatas, mergos vaikščio
ja galvas apsukę, negalima 
ne prisižiūrėti gerai... Ne
užilgo keliausiu ant Marso.

G 00d—by!
Tavę mylintis iš tikro pil- 

Mr. Vėjabrolis,
O.ooo, 000 Debesinė gatvė 

miestas Burbalas, 
Mėnulis.

buvau užėmęs. Kalbėtojų bu
vo apie pora tuzinų, o jų kal
bos! .... Ai, ai. ai! kad tu iš
girstum .... Tarsi klerkai su 
taukais.... Nors ryk išsižio
jęs! Kokie išmintingi, kokie 
mandagus vyrai!.... Mau ir 
dabar dar visi akyse stovi...

i Ot, kad tu, Širdele, būtum 
juos pamatęs, tai persitikrin
tum, kad tai ne kokie ten 

• chamai, ne griuoriai, bet.... 
i žodžiu sakant, vyrai—all 
i rihgt! Kiekvienas beveik Įsi

kandę cigarą, kaip dešrą, rū
kė sau, kaip vyras! Tiesa, bu
vo kelios mergos užsiriję du
rnais, o teipgi nekurios iš jų 
išbėgo iš svetainės, o pagalios 
ir iš vyrų tokių žioplių buvo 
atsiradę, kurie protestavo, 
kad per daug sunkus oras 
nuo dūmų, kad nepapratu 
siems vyrams užmuša kvapą, 
o kągi bekalbėt apie moteris 
arba jaunas merginas... 

Bet kamgi tas apeina?... 
Didelis daiktas, kad kokia 
ten merga buvo dūmais užsi- 
rijus!... Arba kokiam teu 
asilui nepatiko!?... Kas ne
gali. tas tegal sėdi namie už 
pečiaus, o ne po susirinkimus 
landžioja.

Argi tai galimas daiktas, 
kad dėl kokio ten žioplio ar
ba bobų, jau seni amerikonai 
turėtų varžytis?... Kitas ga
lėtų da uz grinorį manę pa
laikyti. jei aš ne įsikąsčia 
uuo puses masto ilgio cigaro! 
O, ne, to nebus! Tegul jie 
sau visi pašvilpia, o męs rū
kysime!

Kalbėtojų, kaip jau minė
jau, buvo apie du tuzinu. 
Gaila, kad tavęs nebuvo, 
brangi mano Tru-Lin-Li!... 
Teip. labai gaila... Būtum 
išgirdus apie nebūtus daik
tus. Socijalistų visai nebuvo, 
o kad ir buvo tai nieko nega
lėjo. .. Kas tokiems niekšams 
duos balsą... Čia buvo kal
bėta labai moksliškai, o kad 
t n maz daug galėtum supras
ti, aš čia tau nors keletą žo
džių papiešiu, kuriuos, sėdė
damas ant pirmos vietos, tie
siog iš oratorių lūpų ištrau
kiau ir šiltus dar, kaip krin- 
gelius parsinešiau namon.

Taigi, iškrapštyk dabar 
sau ausis, kad geriau galė
tum suprasti:

Aš dasižinojau, kad visi 
turi išsiimt ūkėsiškas popie- 
ras. nes kitaip už kelių metų 
visiems reiks dirbti už... 
kumščią ant dienos, kad po
nais bus tiktai ūkėsai... 
Šiūr! O neturinti ūkėsiškų 
popierų negalės nė j Lietuvą 
pargjyžt!. . .

Gal tu pasakysi, kad šią
dien viso pasaulio darbinin
kai yra ant kelio vedančio 
prie vienybės ir lygybės, ir 
kad uz kelių ar keliolikos 
metų tarp tautų išnyks nesu
tikimas. ir tada nebus nė ū- 
kėsų, nė grinorių, o ukėsiš- 
koms popieroms galės tada 
sau paš...

O, ne, mano mieliausia! 
Teip kalba tiktai socijalistai, 
anarchistai ir visi valdžios 
priešai... Bet dabartinė val
džia nekvaila — tokių bjau
rybių nepriima i ūkėsus, o ne
būdami nkėsais, jie neturi 
tiesų balsuoti prieš valdžią, 
jeigu ji nesitaiko prie ko
kių ten pasmirdėlių darbi
ninkų .,.

A... Ką tik neužmiršau 
tau aprašyti, kokj aš turėjau 
assiiikimą su merginoms... 
Bet kasžin ar tavę tas neuž
gaus?. .. Eh, nerašysiu! Vie
nok nenusimink mano mie
liausia, kad aš su mergoms 
sėbrauju... Aš tavę teipgi 
myliu kaip ir kitas... labai 
tavę myliu, myliu — Adlibi- 
tum... myliu... kaip šuo ka- 

Visų pirmiausiai, tę.
Rašy k pas manę tankiau,

įkia laukti pakol išsipildys j tvė.

I
dusyk du 
aš tau nedarodinėsiu.
kokiu būdu mokslinčiai tąsu- 

! randa, nes tu nemoki geome
trijos, tai v ištiek. tau nebus 
aišku. Todėl eikim toliau. 
Tu, tėve, girdėjai dabar, ko
kia toluma atskiria mus nuo 
saules, tai dabar tėmyk: Męs 
žinom teųiogi iš teorijos, to 
paties mokslinčių, Koperniko, 
kad žemė sukasi aplink sau
lę. laikas, kuri žemė ima ap
sisukimui vieną syki apie sau
lę. vadiuasi — metai*. Taigi 
i pusę metų žemė gali atlikti 
tiktai pusę savo kelionės.. .

— Teip, vaike, aš tą patvir
tinu . ..

— Taigi matai, tėve, šią
dien mums žiūrint i saulę, ro
dosi. kad ten jau prasideda 
dangus, bet žiūrėk, neužmiršk 
tėve, uz šešių mėnesių nuo 
šios dienos, męs jau būsim 
anoj pusėj saulės, tada pažiū
rėk, kur tas dangus bus, ku
ris šiądien iš čia mums teip 
aiškiu išsiduoda? Tada tu su
prasi. kad jei žmogus galėtų 
lėkti, kaip kokia kometa, tai 
lėkdamas visada tiesiu keliu 
per dangaus rūmus per amžių 
amžius negalėtų atrast jokio 
galo: suprasi tada, kad tas 
mėlynumas yra ne kas dau
giau. kaip permatomas oras 
apšviestas saulės spinduliais.

— Tai kurgi, vaike, tas 
dangus yra?... Kur pekla?..

— Kitoniško dangaus, tė
ve, visai nėra, kaip tik tie 
neišmieruoti rūmai gamtos, 
kuriuose skrajoja žemės, sau
lės ir žvaigždės kaip musės 
ore. Kas link peklos, tai ji 
randasi ant žemės...

— O kur, vaike?!...
— Amerikoj, tėve, gal di

džiausia filija peklos yra Pitt- 
sburge Pa. kur randasi dide
lės geležies liejinyčios, tenai, 
tėve, žmones sudega kaip 
šiaudai, tenai jiems mašinos 
ir kaului sumala; o paskui 
baisiausias pragaras yra an
glių gilmėse, kuriose paskuti
niuose 17 metuose sudegė ir 
užtroško nuodinguose gazuo- 
se 22,850 žmonių.

— Tai kurgi, vaike, žmo
gaus dūšia pasideda kūną ap
leidus? ...

— To aš negaliu tau išaiš
kint, tėve, nes viena, kad aš 
nebuvau dar numiręs, o an
tra. kad niekas iš numirusių 
dar neprisikele ir neišpasako
jo, kaip ir kur tos dūšios ke
liauja.

— Na, sudiev, Maike, 
pilvą skauda....

Moterims ir merginoms. biau-

— Sveikas gyvas, tėve! Ko
dėl tu toks linksmas šiądien?

— Aš, vaike, labai gerą 
klausimą išgalvojau... Man 
rodos, kad dabar aš tau užda
rysiu burną. ..

— Nagi, sakyk, tėve, grei
čiau, ką tu tokį išgalvojai?

— Jei tu toks gudrus, vai
ke, tai pasakyk man. kas yra 
dangus?

— Daugus, tėve, tai yra ne 
išmieruoti rūmai erdmės, ku
riuose kaip dulkės lekioja 
dangiški kūnai.

— Bet pasakyk man, Mai
ke, kas už daugaus yra?

— E, tu, tėve, jau perdaug 
nori žinot. Aš tau sakau, kad 
dangus neturi jokių rubežių: 
tas ką męs matome ant sa
vęs lyg kokias lubas — mėly
numą. tai yra neišmieruoti 
dangaus rūmai, tenai nėra 
jokių rubežių, jokių sienų. 
Kad męs galėtumėm keliaut 
nuo vienos žvaigždės ant ki
tos. tai tada pamatytum, kad 
jų galo niekur nėra, nors tu 
keliautum per amžius. Kiek
viena žvaigždė, arba planeta 
priguli prie atskiros sistemos 
arba yra jcs centru, t. y. jei 
tr. keliautum dangaus rū
mais. tu pamatytum, kad to
kių saulių, kaip mųsų, daug 
yra. apie kurias sukasi jų 
planetos, teip kai mųsų žemė, 
Marsas. Venos. Saturnas ir 
t. t. Keliaudamas toliaus, tu 
užtiktum jų dar daugiau, bet 
galo niekur, tėve, nesuras
tum. Mųsų akims rodosi, kad 
saulė yra pritvirtinta prie 
dangaus, kaip prie kokių 
lubų ir, kad jei norėtum ke
liaut toliaus už saulės, jau 
neleistų dangaus sienos arba 
grindys, kurios mums iš apa
čios išrodo lyg šviesiai mėly 
na gelumbė. Bet dabar gerai 
tėmyk, tėve: męs žinom įš te
orijos Koperniko, kuri visų 
mokslinčių yra pripažinta už 
teisingą, kad toluma nuo že
mės lig saulės yra: 140 milijo
nų viorstų...

— Tas nebus, vaike, toliaus 
kaip iš Amerikos į Lietuvą...

— Tėve. Į Lietuvą męs ga
lime nuvažiuot į septynęs die
nas, o kad nutiest gelžkeli 
nuo žemės iki saulei, tai rei- turiu tau pasakyti, kad ten 
ketų važiuot H i rh, lamas po 50 buvo beveik visi žmonės auk-j jei nenori kad tavę užmirščia.

man

Feljetonėlis.
Brangiausia.

Madem oiselle Tnt - Liu-Li!
Vakar tau išsiunčiau tele

gramą. bet jame negalėjau 
tau apie viską aprašyti, nes, 
žinai, kad telegramą siun
čiant už kiekvieną žodi rei
kia mokėt, o tas man jau ir 
teip kaštavo apie septvnes 
dešimts centų!....... Tai ne-
juokas.... Septynis svarus 
dešros būčia nusipirkęs.......

Kalėdas perleidau labai 
linksmai, bet su tavim būtų 
daug geriau buvę... . Žinai, 
aš dabar sergu, nes visus pi
nigus išdaviau ant dovhnų 
mergoms. Nuėjau pas dakta
rą, pripažino, kad aš turiu ki
šenių džiovą...... A-a....... ge
rai, kad pasakiau: džiovą, 
nes kitaip būčia užmiršęs tau 
aprašyt apie ūkesų susirinki
mą, kuris atsibuvo 29 gruo
džio, So. Bostone. Tiesa, su
sirinkimas tai ne naujiena, 
bet tokie susirinkimai retai 
esti...

Seniems metams pasibai
gus tegul pasibaigs, tegul iš
nyks ir seni mus papratimai, 
brangios mano seserėlės. Da
bar. naujiems metams atėjus, 
stokim ant naujo kelio, kuris 
veda i šviesą, be kurios gyve
nimas uiųsų o uuo jo ir viso 
pasaulio, yra baisus... biau- 
rus... pasipyktinantis.

Nemislikit, mieliausios 
no sesytės, kad jus nieko 
galit nuveikt, kad jums 
privalo niekur kištis: tiesa, 
yra tokių dalykų, Į kuriuos 
nė moteris, nė merginos kiš
tis neprivalo, bet ant nelai
mės jus darot didelę klaidą; 
jus nematot, jus nesuprantat 
tos tos milžiniškos, tos pragai
štingos klaidos, todėl paveli- 
kit prakalbėt Į jūsų šyrdis ir 
pražadint josią dvasią, kuria 
privalo kvėpuot kiekviena 
moteriškė, pavelikit mau 
jums nurodyt, kad neprivalo
te kištis i tokius dalykus, kaip 
susėdę apie stalą karasinką 
grajint aut pantės alaus, o 
ypač merginos turi uuo to 
saugotis, nes su mėsų mote
rėlėms jau sunki rodą; jas 
(suprask, kurios geria) jau 
permirkę svaigrūkščiu, jos ne
gali be alaus gyvant, jų krau
jas susideda iš pusės alkoho- 
liaus, jos ir kūdikius gimdo 
užnuoditus alkoholium. joms 
nerūpi ateitis žmonijos, jos 
nesirūpina apie auginimą jau
nos gentkartės, joms rūpi 
vien tik dideliais kraštais ir 
plunksnuotos skrybėlės (nors 
dažnai užsideda adbulai), šil
kai (atrodo, kaip ant kuolo 
užkabinti) ir alus. Vaikai gi 
jų vaikščioja purvais apaugę, 
apiplyšę ir basi; jie niekad 
negirdi gero žodžio, jie ir savo 
gimtinės kalbos nemoka, nes 
motina su jais niekad nekal
bami ir laiko tam neturi, nes 
išvarius ant gatvės arba už
darius juos .šaltoj, pilnoj ne
tvarkos virtuvėj, eina sau pas 
kūmutes ant pautės alaus.

Ant kiek man teko patė- 
myt. mųsų jaunos merginos, 
ypač, kur yra „burdingierių”, 
teipgi iš dalies ragauja alutį, 
nes nenori atmest „locką’’ ko
kio nors vaikino ir teip pri
imdamos „locką” pripranta 
ir pačios gert Bet šalinkite^ 
mano brangios seselės, nuo 
tokių ,.burdinghaužių”, nuo 
tokių susirinkimų, šalinkitės 
nuo tokių vaikinnų, kurie su
ėję daugiau nieko nežino, 
kaip tik gert ir cigarus rū-Į 
kyt. Pašvęskit liuosą laiką 
vakarais ant mokslo, ant skai
tymo: galit eit vakarais į mok- 
slaines mokytis gaspadinys- 
tės t. y. virimo valgių, nes tai 
yra svarbiausias moteriškės 
uždavinis. Šiądien negalima 
atrast Lietuvės, kuri mokėtų 
žmoaiškai valgyt padaryt; o 
jei moteriškė to nemoka, tai 
ji nedaug verta. Patarimas.

vieni 
labai

ma
ne-į 
ne-

KORESPONDENCIJOS

aš apsigyvenau žmonių Įtranašavimas.
Nežiūrint, kad dirbtuvėse 

darbai eina blogai, saliūnuo- 
se vis ūžia! Kitas nevalgęs 
atiduoda paskutinius centus 
už stiklą alaus, o ypač per 
Kalėdas, — kaip bičių aviliai 
saliūnai buvo prisikimšę žmo
nių. nes kožnas norėjo gaut 
už dyką bonkutę degtinės, 
nors tas jam kaštavo trigubai 
daugiau, o daugelyj vietų ir 
apsikumščiavo, vienam saliu 
ne net peiliai buvo paleisti į 
darbą. Vis tai dėlei to 
raus girtuokliavimo.

Kalėdas perleidome 
apsvaiginė savo protą
linksmai, o kiti labai liūdnai 
Ir teip. pirmą dieną Kalėdų 
J. Penikas neteko savo myli
mo sūuslio 13 metų amžiaus. 
Išbėgo jisai su kitais vaikais 
ant ledo pasičiužinėt, ledas 
įlūžo ir nelaimingas vaikinas 
nuskendo. Subėgo žmonės ir 
išvilko iš po ledo, bet jau bu
vo per vėlu.

Keletas mėnesių atgal, tas 
pats J. Penikas palaidojo sa
vo vienatinę 16 metų amžiaus 
dukre ę. Tėvai dideliame nu
liūdime. Penikas yra doras 
žmogus ir gerai žinomas tar
pe Waterburio lietuvių.

1 d. sausio atsibuvo 11-tos 
kuopos L. S. A. balius, kuris 
tęsėsi nuo 2 vai. iki 12 vidur
nakčio. Ant baliaus buvo per
statyta komedija: „Audra gie
droje”, kuri žmonėms labai 
patiko; aktoriai ir aktorkos 
atliko savo darbą pagirtinai, 
ką liudijo garsus delnų ploji
mai. Susirinkusieji užsilaikė 
labai mandagiai ir klausėsi 
atidžiai.

Ačiū Simano Daukanto te
atrališkai kuopai už pasidar
bavimą. Geistina būtų, kad 
teatrališkos draugystės pasi- 
steng palinksminimui lietu
vių visuomenės dažniau reng
tų tokius perstatymus.

Naujų metų vakare apie 8 
vai. Tam. Ražas buvo pasikė
sinęs ant savo gyvasties; bu
vo jisai gerai įmirkęs; pinigų 
neturėjo nė cento. Pasiskoli
nęs pas draugą 25 c. išėjo, 
bet tuojau sugrįžo dar geriau 
išsigėręs ir paprašė Petro Ba- 
gdanavičiaus, kad jį palydė
tų iki namų, o išeidamas ap
reiškė pasiliekantiems, jog 
einąs mirti. Eidamas gatve 
Ražas išsiėmė plėčkutę ir pra
dėjo gert. Bagdanavičius su
prato išsyk, ką jis geria ir 
prišokęs griebė už rankų; be
sitąsydamas apliejo sau kar- 
boliaus rūkščia rankas ir bai
siai apdegino. Pribuvo poli
cija ir daktaras. Išplovė bur
ną Pasirodė, kad nuryt nuo 
dų Ražas nepaspėjo, bet var
giai begyvens, nes burna bal
siai išdeginta ir nieko negali 
valgįt.

Ražas yra 30 metų amžiaus, 
vedęs ir turi kūdikį, su pačia 
gyveno baisiam nesutikime, 
labai gerdavo ir kazyritinda
vo. kas ir privedė prie tokio 
begėdiško žingsnio.

Kada męs susi prasi m, kada 
išvengsim tų biaurių darbų—i 
girtuoklystės ir kazyriavimo. • 
kurie tiek nelaimių atgabena 
šeimynoms? tiek ašarų dažnai 
kaštuoja moterims, tiek vai
kų padaro nelaimingais! Ka
da męs susiprasim?! Kada 
męs paklausysime šviesos ne
šėjų?... Užsirašyt laikraštį 
arba nupirkti naudingą kny-. 
gutę, tai 25 centų gaila, o 
pragrert, tai ir penki doleriai 
ne pinigai!

Čia gyvuoja W. L. Šviesos 
draugystė, kuri visokių kny ' 
gų ir laikraščių turi, kiekvie-. 
nas gali čia gaut san patin
kamą knygą arba laikraštį už 
dyką pasiskatymui; susirin
kimai ir diskusijos atsibūna 

‘ kas antras ir kas ketvirtas «u- 
bat vakaris po pirmai dienai 
kiekvieno mėnesio, knygynas
—— ..
4._____ ~ —~
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H’aterbury, Conn.
Darbai pas mus eina silp 

n ai. Per šventes nekurios 
dirbtuvės buvo sustoję, bet, 
nuo 1 dienos sausio ir vėl pra
dėjo krutėti. Žmonės prana
šauja, kad nuo Naujų ^^S atdaras kas utarnikas ir ke- 
darbai gerai eis: štai praėjo tvergas nuo 7:30 vakarais, 
ir nauji metai, dabar tik rei i ant Kudirkos salės, Bank ga- 

J. A.

KAUNAS. Neseniai atsie
jo mau netikėtai būti tarnai
čių Šv. Zytos draugijos susi
rinkime. Pirmininkavo, žino
ma, kunigas. Girdžiu, kad 
kokia tai margina graudžiai 
skundžiasi .esanti labai vargin
gam padėjime. Ji pa pasako
jo, kaip ponai ją nuskriaudė 
ir išdėstė visus savo vargus, 
manydama rast užtarimą. 
Bet štai prabyla pirmsėdis ir 
šaltai atsako jai: „kentėk! 
ponai jau niekados teip jūsų 
neskriaudžia: galima iškęs 
tie”. Bene tame pačiame susi
rinkime buvo „uutarta” (gali 

.skaitytojau suprasti, ką reiš
kia čionai žodis „nutarta”) 
kad įstojimui į draugijos na
rius merginai reikia turėti re
komendaciją (paliudijimą) tų 
ponų, pas kuriuos ji tarnau
ja. Tai mat kaip Šv. Zytos 
draugijos pirmininkui rūpi 
tarnaičių reikalai.

Z. Ringaitis.
PA N E V EŽ YS. Lapkričio 

26 ir 27 d. Vilniaus rūmo tei
smas teisė buvusįjį Čipėnų 
valsčiaus raštininką Žytkevi- 
čiu, studentą Sruogą, aptie- 
kori Matulį ir valstiečius A. 
Vosilių. J. Vosilių ir Vaitie
kūną. Pirmieji tris buvo kai 
tuianii užtai, būk 1905 me
luose Čipėnų valsčiuje (Pa
nev. p.) kurstė valstiečius nu
versti visą senąją tvarką ir į- 
vesti naująją. Tik tą viską 
jie liepė daryti ramiai, nieko 
neplėšiant. nedaužant, neinu- 
šant. Jie savo kurstymus va
rė daugiausiai per valsčiaus 
sueigas. Į vieną tokią sueigą 
atvyko viso valsčiaus valstie
čiai be jokio skirtumo. Per 
tą valsčiaus sueigą ir buvo 
padaryta tas, prie ko juos ra
ginę virš minėti kaltinamieji 
— būtent valstiečiai atstatė 
visą senąją valsčiaus vyresny
bę ir išrinko naują, atstatė 
teipogi rusą mokytoją ir įve
dė valsčiaus raštynėn lietuvių 
kalbą. Teipogi susirinkusie
ji valstiečiai nutarė jokių su- 
sinešimų su valdžia neturėti, 
bet patiems viską atlikti. Tą 
savo nutarimą valstiečiai pil
dę daugiau dviejų mėnesių 
Čipėnų valsčiuje,- kaip patįs 
žmonės sakydavo, buvo įvesta 
tikra respublika. Da ir šiose 
dienose čipėniečiai su didele 
pagarba ir gailesčiu mena 
tuos savo respublikos laisvės 
dienas, ypač, kad patįs žmo
nės per tą laiką gyveno labai 
ramiai: nebuvo tuomet jokių 
bylų, nė barnių, nebuvo gir
dėtis jokių plėšimų arba vo
gimų ir patįs vagįs, kaip či
pėniečiai su džiaugsmu saky
davo, kur tai buvo pranykę. ■ 
Valsčių gi valdę nauja pačių 
žmonių žmonių išrinkta vals-i 
čiaus vyresnybė. Į valsčiaus 
viršaičius žmones tuomet bu- Į 
vo išrinkę Bakšėnų sodžiaus i 
ūkininką A. Vosilių, nors jis 
ir nenorėjęs tos vietos priim 
ti, į raštininkus išrinko Žyt- 
kevyčių į kitas vietas J. Vosi-

: lių ir Vaitiekūną.
Visą tą žmonių įvestą tvar

ką suardė dragūnų būrys, pa
čiam gubernatoriui vadovau
jant. Tuomet tai visa nauja 
valsčiaus vyresnybė pasislėpė 
į jų gi vietas valdžia paskyrė 
vėl naująją vyresnybę.

Per teismą visi liudininkai 
(o jų buvo 36) rodė, kad 
Sruoga, Žytkevičius ir Matu
lis nieko prieš valdžią nekal
bėję o tik studentas Galva 
nauckas (kurio valdžia negali 
surasti) sakęs žmonėms apie 
Lietuvos autonomiją. Teis
mas vienok neatkreipė aty- 
dos į tų visų liudininkų pa
rodymus, bet daugiausia klau
sė pristovo Zeidlero parodi
nių. Zeidleris parodė, kadį 
kalbas kalbėję visi keturi ‘ 
(Matulis, Sruoga, Žytkevy
čius ir Galvanauckas), o Gal- apie 10,000 gyventojų.
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išviso Žagarės valsčiuje bus 
apie 1700 ypatų. Nors Žaga
rės valšč. susideda iš Skaizgi- 
rio. Senosios ir Naujosi<»s Ža
garės parapijų, vienok to* 
kiam dideliam valšč. tėra tik 
viena pradedamoji Zrgarėję 
mokykla. Aš čion neskaitau 
mok v k los, i kurtos dvarininko 
Noriškino lėšomis, prie jo 
dvaro. Iš tos mokvklos maža• 
žmonėms nauda, nes ten mo- 
tojas rusas ir mokslas išgul 
domas tėra vien tik rusiškai

Kadangi ant tiek daug gy
ventojų tėra tik viena moky
kla, sodiečiams labai reikėtų 
atjausti mokyklų stoką. Gal 
kas mano, kad uuo laisvės die
nų sodiečiai rūpinas tverti 
kaimo mokyklėlę, kad nors 
kiek apšviesti *avo vaikus? 
Ne, pas mus to nėra. Vienam 
tik Stungiii sodžiuje pas Tei- 
kūną yra vienintelė per visą 
valščių mokvkklėlė ir ta pati 
ueperpilna. Vienu žodžiu 
žmonės čia mažai jaučia švie
sos reikalingumą. Retame už
tiksi kokį laikraštį ar kuyge* 
gėlę; sodžiuje dauguma visai 
nemoka paskaityti laikraščio 
tik šeip teip apigraibomis 
perskaito iš maldaknygės mi
šių maldas. Užtat po teismus 
pasitąsyti. monopolį aplanky
ti, tai ne prošalį.

Mokvklu nėra, bet smuk- 
lių da ugybe: 2 monopoliu, 2 
karčemas, 1 saldžiųjų degti
nių parduotuvė. Kiekviena 
apverčia per metus iki 10 tūk
stančių rub., tai iš viso bus 
apie 50 tūkst. rublių. Beto 
dar 10 aludžių po 2 tūkst. 
(kiekvieną tai bus 20 tūkst.). 
Viso labo vietiniai gyventojai 
prageria per metus iki 70 tūk
stančių rub. Oi kokią puikią 
gimnaziją už tuos pinigus 
galima būtų pastatyti. Bet 
dar daug Nemunas vandens 
nugabens į jūras, kol Lietu
voje vieton karčemų ir mono
polių atsiras mokyklos. Aš 
nemanau aptarti visus Žaga- 
riečius, prikišdamas jiems 
tamsumą ir nesusipratimą, 
berods randasi tarp jų susi
pratę ir apsišvietę žmonės, 
bet tas tiek te reiškia, kiek 
šaukštas vandens į deguto bo
są. Jonas Kūmas.

„Liet. C k. ”.

GULBIN I AI (Panevėžio 
pav.). Seniai jau liebuvo apie 
mųsų kraštą rašyta laikraš
čiuose: tarytum kad jau pas 
mus viskas gerai susitvarkė, 
bet arčiau prisižiūrėjus maty
ti, kad čia daug reikia triūso, 
kad prikelti iš amžino miego 
mųsų brolius, bet nelaimė, 
nėra kam budinti.

Kunigėliams mųsų, matyt, 
nerūpi parapijonų apšvieti 
mas, nors kun. Šnapštisdali
na žmonėms knygutes ..At
sargiai su ugnim’’ ir kitas pa
našaus tūrinio knygeles. Ko
kią naudą tokios knygelės 
duoda skaitytojui, tai jau vi
siems žinoma. Jei koksai drą
suolis skaito laikraščius iš
skiriant „Šaltinį” arba „Ned. 
Skait.” ar knygutes be dva
siškos aprobatos, tai tas „ei 
cilikas” ir „bedievis”.

Kad mųsų kunigėliai ne
mėgsta, kad žmonės skaitytų 
knygeles paimtas ne iš kuni
gų rankų, liūdvja toksai atsi
tikimas:

Praėjusiame rudeni 1906 
m. kun. onapštis, kalėdoda
mas, rado Pasvaliečių sodžiuj 
pas ūkininką Prakaitą kokias 
ten jam nepatinkančias kny
geles, tuoj liepė sukurti ugnį 
ir nelaimingos knygelės su
pleškėjo. Tokiu tai būdu pla
tinasi pas mus a {išrieti mas.

Valsčiaus raštininką jau 
nuo 1905 m. turime lietuvį, 
paeinantį -iš to paties vals
čiaus, p. A. Rūtą. Naudos iš 
to valsčius turi ti tiek, kad 
galim raštinėj susikalbėti lie- 
viškai. Gulbinių žmogelis.

„Vii. 2.”.

.J T BI ’VO LAIMINGA.J-------- o--------
Jus manęs nepažinot, pakol aš dar jauna 

buvau. O gaila, labai gailą... Ak! kaip 
mau gaila tų jaunų dienų, teip malonių, 
teip linksmų... Norččia, kad nors aut są- 
vaitės jos sugrįžtų Teip, ant vienos tiksą- 
vaitės... aut dienos.... ant valandėlės ar
ba nors ant minutos. Bet kur tau ... Jų 
turbūt ir su ketvertu arklių jau liepavyčia!

Tai nors žinojau, kad pasaulyj gyvenau! 
Ir seni ir jauni apie manę šokinėdavo; vai- 
kiuai, kaip šunes apie kalę sukdavosi — 
žodžiu sakant, kur tik būdavo pasirodysiu, 
visi su j usdavo.

Bet buvo apie ką ir šokinėt! O, kad jus 
tuomet biitumet manę matę.... Akeles 
mažutės, tokia sau riebi, nelyginant, kaip 
maluninko kiaulė, o raudona — kaip bu
rokas. Nemažai prisipūdavo kurkęs manę 
pamatę. Sykį nuėjau į dvarą, kad gi api
puolė, ir jei žmonės nebūtų apgynę, tur 
būt ir galą būčia gavus.

Nueidavau į miestelį — visi aut manęs 
tik ir žiūrėdavo. Nė vienas nepraeidavo ne 
užkabinęs.... Tai žinojau, kad {>asaulyj 
gyvenau. Pergyvenau aš teip 22 metus. 
Žiūriu aplinkui, ugi visur įkuos. Žvirblių 
poros, varnų poros, kačių poros, šunų po
ros .... o kas gi aš tokia? Ar aš duenos ne
valgau? Nulėmiau įstot į stoną moterystės, 
kad ir su kokiu kreivakoju, kad tik vyras! 
Ir nepraėjo nė penki metai, įėjau į pažintį 
su vienu jaunikaičiu, vadinosi Augustas 
Liurbaitis. Nors tiesa, jis nebuvo teip rau
donas, kaip aš, liet tuoj po mųsų apsive
dimo pradėjo raudonėt, pirmiausiai parau
donavo nosis. Ištikrųjų buvo tai gražus vy
ras- Plaukai juodi, ūsai šviesiai rudi, akys 
rudos, apskritaus veido, tik keturi dantys 
buvo prišakyj išmušti, bet tas nieko. Pasi- 
pažmom nuo dviejų metų. O, Dievuliau, 
kas tai buvo per valandos! Sykį vaikščio
jant manę užklausė: „Maryte, ar nori būti 
mano pačia?” — ,,O! tas būtų labai puiku! 
Aš jau seniai to noriu!” Nutarėm, kad nėr 
ko laukti, o eit pas kunigą ir vis kas.

Negaišuodami brangaus laiko nuėjom.
<> pas mus buvo tokia mada, kad jaunie

ji turi mokėt katekizmus.
Kunigas užklausė pirma manė;
„Ar turi liuosą ir nepriverstą norą imti 

sau uz vyrą šitą jaunikaitį, Augustą Liur- 
baitį?”

,.O, tas labai puiku! — atsakiau — žino
ma. kad noriu, nes kitaip čia pas jus nebū- 
čia atėjus’’.

Išklausinėjo manęs katekizmų; viską at
sakiau, kaip iš knygos.

Dabar užklausė mano augusto:
„Ar turi liuosą ir neprivertą norą paim

ti sau už pačią šitą paną,Marijoną Žiuople- 
vičiūtę?”

,,T-’.;iu” — atsakė.
„Ar moki katekizmus?’’ — klausė kuni

gas toliaus.
„Moku, tėve iš dvasios” — atsakė Augu

stas.
„Kiek yra Dievų?”
„Trys: Lietuvių, Luikų ir Maskolių”. 
Kunigas susiraukė, bet nieko nesakyda

mas klausė toliaus:
„Kiek yra Dievo prisakymų?” 
„Penkiolika, tėve iš dvasios”.
„Blogai sūnau iš vėjo!” — atsakė kuni

gėlis ir klausė toliaus:
— „O kiek yra sakramentų?” 
„Dvylika” — atsakė Augustas. 
..Na, gerai” — sako kunigas, — pasakyk 

man kokie?”
„Pirmas: moterystė: antras....”
„Na, gana, gana. Katekizmų nemoki nė 

kiek, o pačios noci.... Ateik už sąv .... 
O pinigų ar daug turi?”

„Iš kur aš jų daug galiu turėt? 
t* , ’uriu’ ,

„Na, tai nieko neišeina. Ateik už sąvai
tės, kaip išmoksi katekizmus... Supratai?” 

Man iš karto pasidarė karšta, paskui šal
ta. paskui išmušė, mane, prakaitas, o ant 
galo net šlapia po mano kojoms paliko....

Ne-

i Nuėjome už sąvaitės, bet ir dabar nege
riau pasisekė. Ir vėl ant sąvaitės atidėjo. 
Aš, teisybę pasakius, nėriausi iš skūros. 
Teip buvau Įsinorėjus pastoti motere, o čia 
reik laukti.... Buvau pradėjus jau ir ku
nigą keikti, bet tuom tarpu praėjo sąvaitė 
ir nuėjom trečią kartą. Ir dabar ačiū Die
vui. mano Augustėlis išdavė egzaminą kuo- 
geriausiai. Nors man gaila tų dviejų sąvai- 
čių, t*t dabar jaučiuosi jau laiminga!

Dabar aš jums papasakosiu, malonus ma
lonus mano klausytojai, kaip męs gyven
davau. — Buvo tai parinkta pora! Gyve
nom sau meilei ir sutikime tarsi du karve
lėliai. Išeidavom sau pasivaikščiot, tai visi 
j mus tik ir žiūrėdavo, tarsi i kokias kome
dijas.... Tai bent žinojau, kad gyvenau!

Po kelių metų pradėjo gerti, bet nieko 
l daugiau, kaip tik degtinę. Kitą kart pa
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užsivertė

reidavo jau gerai išsigėręs nakties laike — 
kiek tai juoko aš turėdavau, kiek linksmu 
mo!.... Būdavo— dainuoja, trankosi, 
pyksta, nakol neužmigs kur kampe.

Tūlą vakarą, parėjo sau linksmas, pašė
lusiai valgyt norėjo. Praeidamas palei Įau
gą, jau pradėjo rėkt, kad taisyčia vakarie
nę. Aš nenorėdama iš šiltos lovos lipt, pa
sakiau. kad pats pasiimtų. Pasiėmė puo
dą su barščiais likusiais nuo pietų, pastatė 
ant stalo ir ėmė valgyt. Kadangi su šauk
štu negalėjo į burną pataikyt,
visą puodą. O kadangi barščiai buvo gana 
karšti, tai bemaš-ką akių sau neiššutino. 
Išpylęs visus barščius ant savęs, trenkė 
puodą ant stalo teip, kad į šmotukus sutrū
nėjo, o ant stalo pasiliko tik šmotas mėsos, 
kurį paėmęs į raukas, su džiaugsmu pada 
žė į druską ir ėmė valgyt, bet negalėdamas 
atkąst, pradėjo keikt. Kad mėsa per žalia. 
Aš nudaviau, kad miegu ir nieko negir
džiu.

Murmėjo kasžiuką gniauždamas ir tam
pydamas mėsą, pyko, dūsavo tarsi kokia 
mašina, net man gaila paliko, liet atsikelt 
nedrįsau, nes žinojau, ką būčia gavus. Ga
lų gale, Augustas apžiojęs beveik pusę sa
vo aukos, akis išvertęs abiem rankom pra
dėjo tempti. Aš, kaip sudegus šokau iš lo
vos. kad ne užsirytų. bet tuom tarpu tren
kė savo galvą į sieną, o ištrūkusi iš dantų 
mėsa atsimušė į mano kaktą su tokiu smar
kumu, kad tuojaus atsisėdau į lovą atgal. 
O jis. kaip sugriuvo ant suolo, tip ir nesi
kelia. Nulėmiau ir aš atsigulti. Tiesa, la
bai nesmagu buvo gulėt tą naktį vienai, 
bet ką čia padarysi. Išryto atsikėliau — 
sakau pajieškosiu tos mėsos, o sušildysiu, 
tai bus ką pavalgyti ant pusryčių. Vos, vos 
suradau po lova: ugi žiūriu, suKramtyta 
mano pečenka. Išsyk supratau kaip tai bu
vo. Besitrankydamas įmetė į puodą pa
džiautą mano pančeką, o paskui palaikė ją 
už mėsą.

Matydama, kad iš tos mėsos nieko nei
šeina, nulėmiau ant pusryčių iškept blynų. 
Padariau bliūdą tešlos, pastačiau ant suo
lo o pati nuėjau aut.... savo reikalo. Au
gustas dar miegojo. Sugrįžus man, persi
statė įdomi regykla: viduryj grįčios stove 
mano mylimas Augustas su 
akimis ir galva. Turėjau daų 
kol numazgojau nuo veido 
pusiau aįidžiūvnsią tešlą.

Priežastimi tos nelaimės 
mylimas mano Augustėlis, 
riojęs atsikėlė ir norėjo misi praust, bet pa
taikė į bliūdą su tešla.

Trečią syk atsitiko teipgi tam panašus 
atsitikimas.

Tūlą kartą, parėjo apie vidurnaktį ir 
pradėjo prašyt valgyt. Pasakiau, kad ant 
stalo stovi torielka su Smetona, o ant suolo 
kepalas duonos ir gali valgyt. O buvo tai 
graži naktis, mėnulis švietė įrėmęs savo 
spindulius į mųsų langą, nuo kurių ant 
stalo atsimušė baltas plėmas, kurį mano 
Augustas palaikė už Smetoną ir nieko ne
laukdamas pradėjo duoną riekti, į stalą da
žyti ir valgyti, pakol nesuvalgė viso kepa
lo duonos. Ant rytojaus pamačiau, kad 
Smetona stovėjo nepajudinta, kurią labai 
gardžiai sulaižiau pati. Visas stalas buvo 
aplipdintas duona.

Vienok viskas buvo gerai.... Žinojau, 
kad gyvenu. Išviso apdaužė mauę gal tik 
kokį 10 kartų ■*- pagaliaus neatmenu. Aš 
jam to teipgi nedovanojau, taigi išėjome 
lygiai ir neturėjome ko pykt.

Sykį grįždamas namon, sušalo ant kelio! 
Atėmė Dievas man laimę!.... Ką aš da 
bar veiksiu?.... Teip pripratau prie vy
ro.... argi dabar jau teip ir numirt reik
tu!? .... O. ne! Tas būt baisu....v 
neužteks ant tiek energijos! Teip aš eima- 
navau netekus savo Augusto, liet, 
žmonės sako, nėra tokio blogo, kas 
tų ant gero. Teip ir man dabar atsitiko. 
Netekau Augusto Liurbaičio, o neužilgo 
gavau garsų kanklininką ir smuikininką 
Stimbyrą

Prasidėjo visai kitoniškas gyvenimas. 
Stimbyras turėjo teipgi palinkimą prie 
degtinės, liet gerdavo daugiausiai namie ir 
rūpindavosi, kad niekad jos nepritruktu 
kas, žinoma, ir man patikdavo. Išsigerda- 
vom sau, jis pasinuikuodavo! . .. Tai žino
jau, kad gyvenu.

Po šimtą pypkių buvo tai liksmas žmo
gus.... Jei kitkart būdavo jis daugiau už 
manę išgeria, tai aš tuoj pakeldavau triuk
šmą. o jis tuojaus už kanklių ir skambina 
sau. Teisybę pasakius, jis .savo kanklius 
daugiau mylėjo negu manę.... Dažnai bū
davo. jei žiemos laike nuo kalno nulipt ne- 
galėda, atsisėsdavo ant kanklių ir tokiu 
būdu nutažiuodavo nuo jo. Sykį teip va
žiuodamas nuo labai ankšto kalno, įvažia
vo tiesiog į prūdą, bet su pagelba tų pačių 
kanklių išsigelbėjo.

Bet anot tos pasakos, mirtis ir pati, nuo

i už lipytoms 
ig daibo pa- 

ir plauku jau

buvo tas, kad 
dar neišsipagi-

Man

kaip 
neišei-

Dievo skirti. Teip buvo ir su 
mano Stimbiriuku. Mylėjo 
jis dažnai žvejot. Syki susidė
jo Į vieną kišenį tam tikrus 
prietaisus, i antrą buteliuką 
Snapso, rneškeri aut pečių ir 
nuėjo sau prie prūdo.

Pasitaikė žuvis milžinas 
ir Įtraukė mano mylimiausi: 
pakol aš pribėgau, jau buvo 
per vėlu!...... Kad būt ture
jęs su savim kanklius. gal 
būt gyvenęs ir iki šiai dienai.

Redakcijos pranešimas.
Į redakciją visada prieina 

labai daug visokioturiuioran
kraščių, iš kuriu labai retai, 
kuri galima be pertaisymo 
patalpinti, o aršiausia, kad 
kitu nė {įerskaityt negalima: 
todėl meldžiame visų savo 
skaitytojų arba šeip kores- 
poudentų, kad rašydami, vi
sada rašytmnet juodu rašalu 
ir kuo aiškiausiai. Rašydami 
Į redakciją su kokiu nors rei
kalu ar prašydami permaini- 
ino laikraščio adreso, visada 
reikia prisiųst senąjį adresą 
drauge su nauju, nes mums 
reikia senąjį adresą išbraukt 
apturėjus naują, o jei kas 
parašo vien tik naująjį, tai 
męs senojo surast negalime, 
nes knygoje, kurioj surašyti 
skaitytojų adresai, yra keli 
tūkstančiai puslapių, tai rei
kia kelių dienų laiko, kad at
rast joje vardą vieno žmo
gaus, bet turėdami jūsų seną
jį adresą, męs tą galime atra
sti visai lengviai, nes kiek 
vieno miesto visi skaitytojai 
surašyti vienoj vietoj. Adre
sus rašyti reikia labai aiškiai, 
o jei negali pats gerai rašyti 
tegul parašo kitas. Vardus 
gatvių ir miestų reikia teip 
rašyt, kaip jie rašosi angliš
kai.

Pinigus geriausiai siusti 
{>er ,.Money < Jrder”, bet jei 
kam Money Orderį per sunku 
išpirkti, tai galima siųsti re
gistrą votame laiške, tik ne
reikia dėti sidabrinių pinigų 
į laišką, jei suma neišneša 
cielo dolerio, tai reikia užliek 
įdėt krasos žekklialių (stem- 
pų). Ant registruoto laiško 
užtenka parašyt adresą ate- 
mėjo ir ant kampo Revi-dered, 
o ant antros pusės turi būti 
adresas, siuntėjo. Siųsdamas 
Money Order arba markes, re
gistruot nereikia. Ant $2.50 
Money Order kaštuoja 3 cen
tus: nuo $2.5(1 iki $5.00, pen
kis centus: nuo $5.00 iki $10. 
00. s centai. Pačtas išduoda 
baltą korčiukę, kurią siuntė
jas turi sau pasilaikyt, o Mo
ney ČM/er/(mėlyną |>opierelį) 
įdėjus į laišką reikia siųst 
šiuo adresu: A. Žvingilas,
Box 3232, Boston. Mass.

Korespondenci ;an. M el< 1 z.ia - 
me visu ,,Keleivio"' ska'tyto 
jų, kad rašytų mums apie vi
sokius atsitikimus, apie vi
suomeniškus dalykus irt. t. 
Tokios koresĮ>on<b ncijos. ku
rios kliudo reikalus visuome
nės ir turinčias už tikslą 
atitaisyti arba išrėdyti blo- 
gns pasielgimus ir Madingus 
kelius, kuriais žmonės eidami 
dažnai pridaro netik sau. bet 
ir kitiems daug blogo, visada 
bus priimtos ir patalpintos 
.. Keleivije”, nežiūrint ar tas 
užgaus ką. ar ne. Musu pa
reiga yra — žmones mokyt, 
vesti keliu meilės; ligybės ir 
teisybės: pikti darbai visada 
„Keleivije” bus nu pei kti, ne
žiūrint ar jie butu papildyti 
kokio valdono,’ viršininko, 
kunigo, Žydo, Lietuvio, J/‘li
ko. pagalios kad ir paties po
piečio. Męs kovojame ir ko- 
vosme su visais darlw> žmonių 
prispaudėjais, išnaudotojais 
ir visais jų sėbrais.

Kad pavargusi liaudė grei
čiau iškovotų sau laisvę, kad 
greičiau nusikratytu tą biali
rų kapitalizmo jungą nuo sa-

vo pečių, kiekvienas susipra- 
tusis darbininkas turi platint 
apšvietą. ragint neskaitan
čius u/sirašyt i į>o gerą lai- 
krašli, nes tik per skaitymą 
geru l aikraščiu ir knygų męs 
įrysinn mokslą: peruiokela- 
v '-.nyl*-. j»er vienybę galybę ir 
kova bus laimėtu.

Kiekv ienas skaitytojas tu
ri tiesą užimti vietą mųsų lai
kraštyj • išreiškimui savo pa
žiūru kasliuk visuomenės rei 
kalu: ypatiškų ginėųarbaap- 
šmeizar.čių užsipuldinėjimų 
niekad i rtalpinsime. nes ..Ke
leivis'’ n.‘tarnauja jokiai par
tijai nė atskiroms ypatoms. 
liet visuomenei.

Kiekvi m.is „Keleivio” skai
tytojas g ili uz dyką pa Įieškot 
syki ai.t meto per ji giminių 
arba draugų, b.-t tokie paj ie
škojimai, kaip: paj iešką u 
merginos apsivedimui ir t. t. 
turi būti apmokami po 5ų c., 
už 1 dol. pa j ieškosime 3 sy
kius.

Prenumerata. Dėlei pabran
gimo spauzdiuimo daiktų, 
esame priversti prekę mųsų 
laikraščio pakelti ant 25 cen
tų unkščia us, t. y vietoje 
$1.25, dabar prekiuos $1.50, 
bet užtat duosim kiekvienam, 
kuris tik užsimokės ant metų, 
puike knygą, kaipo dovaną.

Su reikalais kreipkitės šiuo 
adresu: A. Žvingilas, 28 W. 
Broadvvay. So. Boston, Mass. 
Siunčiant gi pinigus, adresuo- 
kit šeip: A. Žvingilas, P. O. 
Box 3232 Boston, Mass.

Męs atliekame greitai, pi
giai'ir kuopuikiausiai viso 
kius spaustuvės darbus: spau- 
zdinam visokias knygas, drau
gystėms konstitucijas, apgar
sinimus ir t.t. Pas mus ran
dasi didžiausia sąkrova viso
kių knygų, gražiausių gruma* 
toms Įiopierų, pavinčiavonių, 
abrozėlių ką tik iš Europos 
pargaųentų ir t.t.

Teipgi parduodam laiva
kortes ant geriausių linijų Į 
visas dalis svieto ir gelžkelio 
t:kietus. Patarimas visiems 
uz

p

I

dyką.
Su guodone

Red. ir Išl. „Keleivio’’.

j i < >kai.
a s

ti?
K a ča Petruti, nebūsiu 

nuliūdęs: štai mano pati vėl 
puodą -udauž--!

- Tai ko ė a liūdėti? Juk 
tai pa{irastas dalykas gaspa- 
dimmjant!

— Teip. gal būt ir ^pra
stas. l>et kad mano pati dau
žo puodus i mano galvą!

N e p a g e | b i .
l'bag-is; Maloningas gera- 

dėjaii. teip esu nusilpęs, kad 
negaliu ant kojų pastovėti!

Ponas: Te 5 centus — išsi
trenk st’klą <|e«rt:nės.

Ubagei s: Kad jau aštuonis 
stiklus šendien ištrenkiau ir 
vis nieko negelbi, dar labiaus 
nusilpnėjau.

G e r i a n s .
Miela Katriute! pa velyk 

dar kartą pabučiuoti tave!
— E, kas iš to bučiavimosi: 

gerinus man. ponaiti, mėšlą 
kratyt padėtum?

Kitame skiete.
Skaičiau laikraštyje,kad 

ateinančią vasarą bus pabai
ga svieto.

— I>el manęs vistiek: . 
dar ši rudeni išvažiuoju Į ( 
meriką, o jus čia žinoKitės!

- ------- e —------------------------- «

Atsakymas redakcijos.
T. Kučinskui. Tokiu pa- 

jieškojimų už dyką netalpi
name. Jei tamista nori, kad 
j i patai pint, tAi malonėkite* 
prisiimt 50 c., o jei prisiusite 
1 dol.. tai į »a garsinsime 3 sy- 

, kius.

aš
A

K. Jaruiaičiui. Pajieškoji- 
mo netal pi name, nes jame ne- 
ra vardo nė pavardės j i nyku
mos ypatos-

Pajieškojiniai.

Antanas Dovidas, Kauno 
gul>ernijo<s, Josvainių gminos, 
Krakių parapijos, bus penki 
metai kaip Amerikoje, pajie
škomas per draugą A.Lutką. 
.lis pats, ar draugai, teiksitės 
pranešt ant žemiau paduoto 
adreso, nes turiu svarbu rei
kalą.

nes turiu svarbų
A. Lutkus,

I 7 Elin st., Curtis Bay 
So. Balt. M. 1).

Pranciškus Vinerskis, Kau
no gub , Raseinių pav., Kar
klėnų miestelio, pajieškomas 
per draugą G. Marijonaiti. 
Pirma gyveno BranfordCoun. 
Jis pats, ar kiti teiksitės pra
nešti ant adreso:

G. Marijanaitis,
656 VVGerinau st. 

Baltimore. Md.
KaunoMikolas Liutkus, 

gub. Panevėžio pa v., Kiburių 
valsčiaus, Podžionų 
pajieškomas per 
Šamą. Jis pats, ;i 
teiksitės pranešti ant adreso:

Cli. Šamas,
Box 225, Palmerton, Pa.

kaime, 
r draugą K. 

', ar kas kitas

Kas nori mergaitę*
Atiduodu už augytinę 4 

mėnesių mergaitę. Esu labai 
sunkiose sąligose: .turiu pen
ketą mažų vaikučių, vyras li- 
gonbutyj, pati einu dirbti, 
bet su kūdikiu labai didelis 
vargas. Ar neatsirastų geri 
žmones, kurie palengvintų 
mano vargus paimdami kūdi
ki už augvtinę. Adresas toks:

250 Atliens st., 3-rd fliglit, 
So. Boston, Mass.

Ant pardavimo.
Dėlei išvažiavimo i kitą 

msestą, pigiai parsiduoda ge
ri „forničiai”. p

J uozas Pupkis
4 44 \V. 2-nd st. So. Boston. 

Mass.

RAISTAS - The Jungle
Toji labai pagarsėjusioji

knyga, jau spaudoje ir netrukus 
bus užbaigta. Knyga parašyta 
vieno iš geriausių Amerikos rašti
ninkų, p. Upton Sinclair ir išvers
ta geroj ir suprantamoj, lengvoj, 
lietuviškoj kalboje.

„PAISTAS” jau išversta Į 18 
visokių kalbų ir tas parodo kaip ji 
visoj pasaulėj yra pageidaujama. 
Ji sujudino Amerikos visuomenę, 
o Washingtono valdžia nė nuo jo
kios straikos tėip ne persigando 
kaip nuo knygos ,.RAISTAS’’. 
Lietuviams tuom žingeidesnė ta 
knyga, jogei apysakoje aprašy
tas* lietuvių gyvenimas paro
dant su visoms smulkmenoms, ką 
jiems teko pergyventi ir kaip juos 
visi išnaudojo; kaip zerkole per
matoma, vienų vargai, kitų links
mybės.

knygoje aprašyta Ameri
koje mėsos trustas, kaip suodina 
visuomenę ir kaip prie mėsos ko- 
biauriausius dalykus primaišo, 
kad tik daugiau uždirbti.

Knyga, faktiškai parodo visą 
dabartinę suktybių ir skriaudimų 
sistemą, ir Į ką ji paverčia žmo
nes, kuriems iš savo rankų darbo 
reikia užsilaikyti. Ji parodo, ką 
nukenčia moteris darbavietėse, 
kaip jos tampa suvadžiojamos ir 
kaip ne tik pavienių ypatų, bet ir 
visų šeimynų gyvenimai būna su
ardyti ir kad prostitucija ir kiti 
nelaimingi apsireiškimai civilizuo
toje pasaulėje, tai tik pasekmė 
dabartinių nelemtų sanlygų.

„ RAISTAS” naudinga per
skaityt vargšams ir turtingiems; 
jis labai naudinga kalbėtojams.
,ISTAS” tai stora, didelė 

knyga ir bus tikras papuošimas 
lietuviškoj literatūroje, kaip ne
trukus bus užbaikta kaštuos kaip 
ir angliškas originalas Idai. o0<-., 
bet kurie dabar prisius per 
„monev orderį” tik VIENĄ 
DOLERI, apturės tą svarbų vei
kalą t. y. PIGIAI'. Vietiniai 
gali užsimokėti „Vienybės”’ re
dakcijoj, 120-124 Grumi Street, 
Brooklyne; rašant reikia adresuoti 
ant išleistojaus vardo teip:

J. Naujokas,
8ta. Madison Sq., box 157,

| Ncw iutk, N. Y



SUSIRINKIMAS Į
Moterų S. L. A 165 kuo

pos atsibus 12 d. Sausio uedė- 
iioj 2 vai. po Įlietu. , Kelei
vio” ruime ant 2b Broaduay 
So. Boston. Meldžiame vi
siems susirinkti. nes bus 
svarstomi svarbus dalykai. 
Su guodone Komitetas

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėr mus. alus, eitus 
visada švieži, vynai ir v.šoki likieria: 
kogeri&usi. Gėrvmus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,
S o. Boston, Ma s s

■

COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE

NAUJAUSIAS IŠRADIMAS
Dermatologijos moksle.

Daugybė odos ligų j^u-fna nuo nešva
raus užsilaikiuio ir užsikrėtimo, teipgi ir 
nuo vidurinių ligų. Daugumas gauna 
pučkus. pleiskana-. slinkimą plaukų, 
plikimą per apsileidimą. Gydosi j>er ne 
atsakančius daktarus ar agentus, kurie 
tik pinigus išvilioja. o paskui rašote 
mums, kad emete daugybę gyduolių iš 
įvairių apgavikų o pagelbos negavote ir 
sakote, kad gal musų gyduoles negelbės 
(.Taigi meldžiam.- mum- darodyti.
kis žmogus likosi musų gyduolėmis ap
gautas) Turime tuksiančias originališku 
pade-, a v vniu. Tegul nors vienas dakta
ras parodu mums tiek padekavonių. o 
męs duosime didelį atlyginimą. Pliką 
galvą sunku gyditi. jeigu senas ir galva 
žvilga, lai to pagelbėti negalima, 
jeigu jauuas. o turi retus plaukus o 
odos matyti maži plaukučiai, tai 
galiima suteikti pagelbą: plaukai ne 
grybai viena diena neišdygs.
kiantiems nusiusiu: dvka mformaci a su 
plačiais aprašomais- Atsišauki!. Adresas 

J M BRl'NDZA CO .
New York A Brooklyu.
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Puikiausias Lietuviškas

SALiUNAS
karią pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi.

C.garai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broadway ir 259 D. Si.,

South Boston, Mass

bet •
ant 
tam i 
yra

Atsi.šau-

THE OUTLET
Pranešu, kad męs partrauk« in 

daugybę visokiu aprėdalu : udmi- 
niu ir žieminiu dėl meteru ir vyru 
su didžiausiu pasirinkimu ir i.ž 
gigiausią prekę. Teipgi, išpirkus 
už 5 dol. gausite už 10.Oo dol. 
štampu. At<iiaiikykit persitik
rinsite.

TIIE OUTLET
385 BKOADWAY, Betverti E. X F. S'.

SO. BOSTON. MASS.

Dr. R. Mielke Medical Director.
Tiktai sergantis persitikrina, kad sveikata yra didžiausias turtas žino 
ijaus. Būti sveiku yra tai didžiausias palaiminimas ant žemės, vargdie 
iiių ir turtingųjų. Turtingiems sveikata apeina, kad galėtų linksniai lė 
baut. o vargdieniams jog tik besant sveiku tegali užsidirbt kasdienini 
maistą. Be sveikatos jie pražuvę.

Branginimas b. i sergėjimas sveikatos turi būt kiekvieno didžiausia užduotis kas
dieniniam mus gyvenime. Jeigu apsileisi save nykti kaip pajusi nesveikumą ir duosi 
ją graužt ligai, tai busi neišteisinauias prasižengėlis, kadangi gyvenimas ir sveikata 
nepriguli tau vieuam; jie priiiuli Tavo šeimpna'. giminėms. Tavo draugams. Tavo 
salei bei Tėvynei - lygei. I 2 TAI NĖRA IŠITEISINIMO V 2 PASIDAVIMa 
LIGOMS.

Daug žmonių varginami ligoms praleido laiką ir pinigus, kad parigelliėt, bet be 
pasekmės, už tai tie visi kad tuojaus atsišauktų pas mus vyriausią gydytoją, kuris iš 
gydė daug ligų kaip ir Tavo su geriausiu pasisekimu.

MUS LABARATOR1JOJ randasi grynos geriausios gyduolės, nepaisant kiek 
jų sutaisymas kaštuotų, bet pritaikytos stovi prie ligos ir išduoda geriausius vaisius 
sveikatai.

Kasdien daugybės laiškų su padėkavonėms ateina mums nuo išgydytų, 
miau buvo apimti DESPERACIJOS, jog niekur negalėjo surast pagelbą 
VYRIAUSIA GYDYTOJA ir GRYNUS, GERUS VAISTUS apturėjo 
pirmutinę sveikatą.

Skaityk iš daugelio nors keletą čion padekavonių. Tegul kiti 
tas Institutas yra padaręs, h gei ir Tau gali teip padaryt.

TE1S1N .IM SIĄ IR CERIAI <| \

Aptieka,
šilta s.-nie Receptus m <ii.J;įausia 
atida. ne/iiiriiH ar iš I i.-tuvoš at 
ve/ti ar An.< i-ik.-t.Gk; Gyduolių 
galit * gauti, kosi. > tik | asatibo 
varto.,a. leipui vis..dos randasi l.ie 
tiois aptiek, r: K. S1DLAĮ NK vs

Sav lunkas
Edvardas Daly

2 W BrOždway kampas I)or- 
clu-ster avė. $0- Bostoil. Mas$. 
Balu reikalauti ir ĮM-r laiškus, o 
męs per eaptesą gyduoles prsiusim

i

VICTOfl IR EDISON
geriausios Šnekamos Mašinos.<
Tuksiančius yvairaus turinio Recob 
du ir mašinas, gausite pas mane, už 
tą pačiį prekę kaip ij fabriko pirkdami.

Lietuviai kviečiami pas savo tautietį pirkti. Į 
kitu* miestus prisiutičiu katalioęus dovanai, tik 
ant pačto kaitų reikė prisiųsti už 5c. marke. Adr.

M. J. Damijonaitis,
3250 8. Halsted »t Chicago, III.

LITI’VISKAS DAKTARlS

kurie pir- 
o per mus 
savo gerą

kalba ka

IšgvJvta tuo liof s: skaudėjime 
rankose, b auzdo.e, skausmingo-, 
moterišk s ligos, sunykimo, ne- 
sveikutrm vidurių. Iš džiaugsmo 
pristūmė ir savo paveikslą.

Dr. S- Andrzejevvski
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki š’po piet.

433 Shavvmut avė.
Boston, Mass

G E R I A 1 SI A S

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

EJiaus Vyno. Liktorių ir
Cigarų.

Pardavimai šeiniyuom musu ?xi
Sl‘KCI MAS.

366 Sevond So. Boston. Mass

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST

i

Lenkiškai Lietuviška
APTIEKA
Hanover Street 257257

BOSTON. MASS

50,000SDYKAUSa
PASLAPTINES VYRŲ LYGOSIšgvdvtas nuo: skaudėjimo ko

jose, šonuose, krūtinėj, plaučiu 
nesveikumo, kosėjimo, viduriu 
nedirbimo, gaivos skaudėjimo 
ir svaigimo. Dėkingas.

G irbing; D.tktarai!
Sirgęs ilgą laiką reumatiš <u skau- 

■Jėjimi: ir vidurių lig*, kurią nors 
visoki daktarai gvdė, bet jaučiausi 

kad vis einu silpnyn. Ka-i iš visų 
apgarsintų daktarų perskaitęs išsi- 

■ rinkau Jus apgarsinimą Gikraštij, 

i-radau naujausią bu*ią gydymo ir 
gerus vaistus, kad kaip tik Ji m pa

rašiau aprašant ligą prašant p&gel- 
bos ir ats ustus vaistus, kaip pagal 

Jus pamokinimą vartojau, pasijutau 

geriau, bet kad dar atsiuntėt tad 
kad suvartojau tuos va’Stus, pasili
kau sveikas ir laimingas, už ką esu 
Jum labai dėkingas.

Mikola Zučikas, 
box 123, Bellefonte, Pa.

fcur'w
• li>a r 'V v

A
t rėdiskos valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12

.u
va < JTAtsimik ir nemirszk!

Je’igu nori gražiai paveiks
lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILLO STUDIJ A
376 Broadvay,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų. vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
CassilĮ. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuoti? 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kuriui 
galima pasirinkt sau patiu- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą, krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadivav, •

So. Boston, Mass
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Mrs. Marė Jurkša, 
R. R. Nu. 1, box 55,

Dorchest^r. Neb.

r.

Z'; /- <
Vincas Novakas,

3261 Blue St., Cleveland, O

RODĄ DYKAI- T rėdiskos valandos nuo 9 iki 5; nedeliomis nuo 9 iki 12

DR. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. 6 CHICAGO, ILL., U. S. A.

I 
I i. NI A CaxNOX

Mano dirbtuvė yra įrengia puikiau
siai, naujausios mados įrauktai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natura- 
liškom parvom. iš mažų padidinėju ir 11 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi neaeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass.

Knygos spausdintos „Ke
leivio4* spaustuvėj.

Greičiausias pamokintojas Angliszkos
KalbOS. sutaisytas ant trijų 
eilių, kurios galima grei
čiausiai pramokt kalbėt kas 
<1 leninius žodžius
Kaina.......................... 35 c.

|

Pėdom Kristaus Petrovo gražiau
sias darbininkiškas a prašimas 

kaip žmonės gali atsiekti 
dangišką gyvenimą ant že
mės, nežiūrėdami ant Kris
taus gyvenimo ir darbų. 
Puslapių 179. Kaina - 35c.

GrigOlillS Gražiause apysaka 
uesenei išėjus iš spaudos 
15c. šios knygos gaunamos 
“Keleivio,, Redakcijoj.

Davatkų GadzinkOS. irteip links
mos dainos. Rankius links
miausių ir juokingiausių 
dainų. Prekė.............. 10c.]

Po Keturesdeszimts Metu Toisto 
jaus Gražiausias aprašymas 
apiejauną vaikiną, kuri var
gas priverti užmušti du žmo
gų, kad gauti turtą dėl ga
vimo sau mylimos merginos 
Labai gražus ir pamokinan
tis skaitymas Puslapių 122 
Kaina...................... 25c

Petrikis, 
Scranton Pa 

Ignotas,
S. S. Pittsburg. Pa.

”Keleivio” agentai
j.

1Z>14 Ross avė.
J.

13 Diamond Sq.
John Luis,

22 So. Groen str Baltimore, Md.
P Čiras.

155 Elm str.. Lawrence, Mass
M. Paznokiutė

3061 E. Almond stESt Philadelphia, Pa. 
M Senkus

Bos lo9 Leaiston. Me.
J. Čeponis 21 Pieasent Str. 
Jone- l. Gerdauska

54 Lataet St. New Britam. Conn.

N. S. Smelster
P. O. Box 133 Gilberton, Pa.

J. Raulinaitis
So. Bos’on, Mass.

P. Mikalauckas
So. Boston. Mass.

M. Petrauskas
322 Caledonia St. Kenosha, AVis

WATERBURY,‘ OONN
J. Žemaitis
K. Asevičiu.
Žemantauckas

824 Bank Str 
lOžCharles st. 

39 W. Porter St

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene 
Pabaigiau kursą YVomans Medical 

College Baltimore M. B.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligoni ą. pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles. Moteris ‘prie 
moterų vis parankiau, deito kad at
jaučia visą padėjimą geriau kaip 
vyras, o ypatingai ta.' katra ant to 
mokinosi. Ofisas randasi po num.
589 Franklin St.
Tel. 1, Cambridge Mass.

Kad sergi atsišauk asabiškai ar per laišką, aprašant savo ligos simp
tomus (skaudėjimus) kenkimus.

Męs atsiųsime vaistus, nėra skirtumo kur tai yra, į visas dalis Suvienytų Valstijų, 
Canadą, M«-xico ir už juos užmokėsi atsiėmus vaistus. Atsišaukiant pagelbos sveika
tai per laišką, rašyk prigimtoj lietuviškoj kalboj, nes mes turime gabius perguldyto- 
jus ir sekretorius 24 se kalbose. Apturėsi ir laišką prigimtoje kalboje, su visais rei
kalingais išaiškinimais delei sveikatos ir išgydymo. Rašant visada adresuok:

The Collins New York Medical Institute
134 W. 34-th SL, NEW YORK CITY, N. Y.

Delei atsilankančiu asabiškai Ofisasadaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 popiet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.

P. A. FOLEY & CO.,
-•UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Eliu, Vyną, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus

324 Broadway, South Boston, Mass.

Teisingiausia
Aptieka.

' h orioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Negalė
dami atsilankyti, tai telefonuokit.

r
I

Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielka, vvna. alų ir kitokius 
: atnm.us .r imituotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrimus prd 
uatom ant vesiuvnj. krikstvnu ir KinnZGi— ; » r 7♦ t ir biuiu .am į aplinkinius miestus, 

lįskit mūs adriso:
M. A. CANNON 43-4.~> Endieott 25-27 ( ross street.

-----------
Bvston, Mass.

»VIENATINIS : LIETUVISzKAS : HOTELIS
AEVV YORKA.RAŽIKO, 7 ^Vasliignton .St

r u važiuojate į Lietuvą arba 
š Lietuvos į Ameriką tai pas 
nane galite gaut laivakortes 
pigiauįkaip kitur teipgi ai lieku 
visokius bankinius reikalus.
žlaikau puikų hotelį kureme 

.alite gaut valgių ir gėrvmų ir 
lakvynę. Kurie norite važiuot "3
Lietuvą be pinigų, aš prista- 

iu ant szipų už durbinlnkus.
A^ t1* savo offiso i.-s:unčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresa ir jeigu norėtų hioks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. ‘ Su godone

WIN('AS R AŽŪRAS

Geriausi So Bostone
Lietuviški Siuvėjai.

BROADHAY
uždėjome 

Turim 
Dirbame 

Užeik 
o jeigu 

i?

APGARSINIMAS
Perskaitęs atmink!

222 W.
ir kartu su Zenonu Budreckiu 
puikiausią kriaučių dirbtuvę, 
visokių audimų ir suknios,
puikiausius siūtus ir overkotus. 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, 
nori turėt gražia drapaną. m--s galimi- 
tau tuoj j>adaryt.

Z BI DRECKIS ir VIN. INTAS

Laikau sau už trarbę pranešti .Jum 
Br. :ii ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės. ' 
kad parduodu iauakortes Į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma- j 
i-o ofisas turi geriausias kelio linijas

Ofisas atidarytas buo 8 vaL ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
25s W. Broaihvay No. Boston, Mass.

John J. Lowery & Co.
Kampas 6-tos 168 D. st

So. Boston, Mass.
Tf.i.F.phone. 21027 So. Boston, Mass

IRA VISI VYRAI!
Pirkit cigarus naujo išdirbimo

Parį raukam puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių, o 
kendžiųkendžių' kokių dar nė ne 

buvo: Ka ledom parduodamos gra
žiuose baksuos Teipgi užlaikau rus- 
ku cigaretugilzu ir rusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodway, cor. C st 

So. Boston, Mas-

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

Jos. d. Feely
95 Milk st., Ruimai 66-61

BOSTON, MASS

SUGRAŽINK SAU SVE1-

TEMYKIT VISI.
Nes męs užlaikėm puikiausius gėrvmus dėl visų tinkamus. 
Tik pas mus galite gauti puikiausiu Eliu, Porterio, Lage
rio, teipgi visokių gardžiausių vinu, kaip amerikonišku teip 
ir pargabentu iš užmarės. Teipgi męs užlaikėm ir parduodam 
už pigiausią prekę visiem žinoma - rusišką degtinę. Tuos vi
sus gėrvmus ant visokiu pareikalavimų pristatėm i namus 
kuogreičiausiai ir teisingiausiai, dėlto kad čia dirba visiem ži 
nomas teisingas lietuvis P.Buslevičia. Tasai lietuvis visu? už
ganėdina ir dėlto męs su liutuviais jokių nesusipratimų nie
kad neturim. Mumis pilnai visi užsiganėdina.

Nepamirškit mus adrisą;

H. SWARTZ &. Co.
78-82 Leverett St. Boston, Mass.

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pra. j visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados mot.-riškų žieminių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi j>errėdau papuošimus ir pertaisau 
senas šuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę Todėl meidžio seserų kroiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone

Miss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston -Mass X RA i masina, varto

jama dėl kožno reikalau
jančio mus, ištirti irsuras- 
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodo mums

KATA

Męs gydome visokias veneriškas ligas, užsinuodijimą 
kraujo, votis, odos ligas, nupuolimą energijos, reu
matizmą, džiovą, gerklės ligas, slogą, inkstų ir plau
čių ligas, visokias ligas nervų sistemos ir t t.

Daniel J. Kiley
301 Broad way, kampas D. gatvių.

GERIAC8IA APTIEKA,

So. Boston, Mass.
Mes laikom lietuvišką klerką 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankvt.

Sustok!Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakut^s, Reipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pit- 
rėcų. Teipgi paleidi iame už pigiau ir vi-' 
sus kitus tavorus, kaip tai kufarolius. 
vai zas ir visokius kitus daigius, kokių 1 
kas- 'ik reikalauja. Nepamirškit vietos/

I SACOWITZ,
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass.

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

Visokias ligas gy 
dau pas,:kmiogia
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane i 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durva bal
tos arba telefoną 
duok o ai atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik.'
8 vakare. Telephonc 1967—3 Richmond

MOCKAUS TEATRU CO.
Perstatinės teatrus šiuose vietuose:

15 ir 16 d. Gruodžio (Dec.), Yoeaus salėj 537 Coliu- 
sville avė. E. St. Louis, III.
18 ir l’J Gruodžio, Chapas salėj \Vestville, III. 
Prasidės nuo 8-tos valandos vakare. įžanga 25 cen. 
Uzprašom susirinkti kuoskaitlingiausiai.

Su guodone Mockaus Teatru Co.

Brangus receptas dėl 
silpnu.

Atsivežiau is seno k rajaus išduo
tas nuo g.-riansio vojeno dakta
ro dėl gydimo Reumatizmo, Skau
dėjimą strėnų, šonu ir visų sąnariu 
Jeigu kas norite apntu-ėt meldžia
me prisiųsti už 2c. ma.-kę, nes be»
markes atsukimo neduodame.

C. H. Proodon
73 Bovlston st, Chesnut HilI.Mass,

Padarytum didelę klaidą, jeigu susirgęs neatei
tum pas mus. Gydime šitų ligų męs igijom daug 
persitikrinimų ir datyrimų iš ko tas paeina ir ko- 
lengvai išgydyti- Męs išgydėme jau tūkstančiustą

daktarai išgydyti negalėjo.
kuogreičiausiai kreipkis pas mus, pakol liga neužsise-

kiu budu galima
tokių, kurių kiti
Nevilk ilgai, bet 
nėjusi. Męs sutrumpinsim tau skausmą, sučedysime laiką ir pinigus.

Męs turime stebuklingą INHALATORIUM kabinėtą, su kurios pagel- 
ba, nėr tokios ligos, kurios męs negalėtumėm išgydyti. Vistiek, kokia jū
sų liga nebūtų, o bus kaip su ranka atimta musų specijališkų profesorių. 
Rodą už dyką. Ateik šendien, o nereiks ilgiaus kankytis.

BOSTON CLINIC, INC.
175 Tremont st. Suites 6 7 4 8.

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėtiems nuo 10 iki 1 po pietų.

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase St.
Ofisas at įdaras Pan įdėliais ir Su bato m nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Fall River ofiso rūmai 12S-129 Granite Biria:. So. Main St
Tiktai nedėliotos nno 10 iki 8 vakare.


