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IŠ RUSIJOS.
Dūma stropiai pasidarba

vus, {įertraukė dabar savo po
sėdžius ant mėnesio laiko, 
bet galima tikėtis, kad po va- 
kacijos daugiau galės nuveik
ti caro ir tėvynės labui. Nėra 
abejonės, kad nepaskirs po
pams ir djakams didesnių al
gų. pristatyt (langiaus cerk 
vių, monopolių, kalėjimų ir 
t. t. Apie kitokius Dūmos 
darbus nieko nesigirdėt.

Rusijos laikraščiai dabar 
praneša apie teismą 1GV pir
mosios Dūmos atstovų. Nors 
iš dalies jau buvo apie tai ra
šyta, tečiaus artesnių žinių 
vis dar trūko. Štai kaip tas 
skamba: ,,Nedidelė teismo sa
lė kimšte-prikimšta, net tro
šku. Dvi pirmi kėdžių eili
užėmė apginėjai. Toliaus su- nepanašus 
sėdo viens greta kito teisemie- 
ji. Neišvysi jų akise, kaip 
paprastai pas teisiamuosius, 
baimės nė šešėlio:juose matosi 
nepergalima energija, juos 
neskraido ne rainiai {>o tei
smo salę nuo apginėjų prie 
teisėjų, jieškuodami vienų 
pagelbos, kitų susimylėjimo... 
Ne, jų veidai ramus ir rimti. . 
Nebaugina juos tasai teismas, 
kuris susėdo prišakyj....

Teip, Petrapilės teismo rū
mų teisėjai nepaprastus mato 
prieš savę teisiamuosius.

Tai Vyborgo byla.
Šitie 1G9 teisiamieji — tai 

pirmieji žmonių išrinktieji, 
tai pirmosios Dūmos atstovai, 
neperseniai milijonų viltis, o 
dabar jų garbė .... Juos tei
sia užtai, kad jie matydami 
valdžios pasikėsinimą prieš 
jos pačios išleistąjį 1905 m. 
30 (17) spalio manifestą, su
šuko išrinkusiems juos mili 
jonams — ,,Koliai valdžia ne 
norės jums duot laisvės, jus 
neduokite jai nė vienos ka
peikos. nei vieno kareivio!”... 
Jie teip sušuko, nes jie buvo 
pastatyti savo brolių — pilie
čių palengvinti nepakelemąją 
vargų naštą, ginti jų reika
lus......  Ir juos Aabar paso
dinta ant apkaltinamųjų šuo 
lų ir grąsinama visokiais įsta
tinių punktais..........Juos teise
dabar.... Teise tie, kurie a- 
nuomet juos išvaikė ir karei
viais apstatė tuos rūmus, iš 
kurių sklysdavo į visą platųjį 
pasaulį drąsus žmonių išrink
tųjų žodžiai, keldami miniose 
pasitikėjimą, vilti, laisvės mei
lę.......

Juos teise....... Bet kaip ne
panašus jie į teisemuosius! 
Teismo pirmininkas klausė pa 
eiliui jų visų,teisino papročiu, 
kas jie, kuom užsiima? ir 1.1.

Bet ant tokių klausinėjimų 
teisėjai gavo atsakymus visai 
kitokius, visai nepanašus į 
paprastus teisemųju atsaky
mus. Kada užklausė popą į 
Alfanasjevą, kuris drauge su 
kitu |>opu Ogniovu buvo, 
smarkiausiais žmonių apginė- 
jais, atsakė: .išmestas iš dva
siškojo luomo!’

Kitas atstovas, Okuniovas, 
kuris su socijal-demokratu 
Kam iš vi Ii žandarų lydimas a- 
tijo į teismo salę tięeiok ii ka*

f

Įėjimo, aut pastatyto teisėjais 
klausymą — kas jis yra do 
vienas, atsake: 'valstietis. Pir
ma buvau mokytojom, o da
bar sėdžiu kalėjime'.

Priėjo eilė ir Muromcevu 
atsakyti.

— Maskvos universiteto 
profesorius ir prisiekęs Ma- 
skos t ismo rūmo advokatas. 
— atsakė šisai atsikėlęs, ir 
drauge su juo atsikėlė visi at
stovai, norėdami tuomi išreik
šti savo pagarbą.

— Bet aš norėčiau žinoti — 
sako toliau Muromcevas. — 
kas jus esat do vieni.'

Ir teismo pirmininkas pri
verstas atsistoti ir perskaityt 
jam visų teisėjų vardus ir pa-( 
vardes. Klausinėjimas tęsėsi 
toliaus ir visi teisiamieji atsa
kinėjo ramiai ir rimtai.

Teismas.... Bet kaip jis
i paprast uosius 

teismus! Rodos, tai atgijo pir
moji Dūma. Apie tą trečiąją, 
kuri svarsto tuo laiku tokius 
>svarbius’ klausimus, kaip— 
kiek algos paskirt cerkvės 
djakams, nė žinoti nesinori, 
(ja ton salėu {>erėjo visas 
akvvumas, visa žmonių mei- 
lė. . . .

Tų teisemųju tiek kad pa
gal jų skaitliaus, jų pirminin
kas rodos turėtų tiesą pasa
kyti: valstybės Dūmos posėdis 
atidarytas! Bet aut nelaimės 
šiandien kitas pirmininkakas 
valdo: ne atstovų išrinktas, 
bet nuo Dievo’ paskirtas......

Vienok buvusiems atsto
vams duota tiesą kiekvienam 
ištarti žodį savo apginimui. 
Nors jiems jokiu apginimų 

, nereikia, nes nėra jokiais pra
sikaltėliais, tečiaus jie savo 
tiesomis pasinaudoja ir prasi
dėjo kalbos. Nors ne tokios 
ugninės, kaip pirmoj Dūmoj, 
nes šių dienų reakcija atauši
na pačias karštąsias širdis, 
bet lygiai rimtos, lygiai teisy
bės ir laisvės numilėjimo pil
nos ....

Šiądien pirmoji diena nuo 
Dūmos išvaikymo, kuomet 
mus gali išgirsti mųsų rinkė
jai. Ir kalbėdami prieš teis
mą. męs kalbame prieš mųsų 
rinkėjus! 
mokratas Išerskij.

— Teisti mus tegali tiktai 
žmonės, istorija, bet nejus!—, 
sako rūsčiai teisėjams kitas 
socijal-demokratas, Ramišvili, 
— jųsų ypatose męs matom 
prispaudėjus ir priešus darbi
ninkų, o apginėjus tų 13() 
tūkstančių Stolvpino dvari
ninkų.

— Mumis pasodino ant tie
siamųjų suolų ir galbūt ban
dys prisekti prie mųsų prasi
kaltėlių vardą, bet žinokite 
jus, teisėjai, jei jus išdrįsite 
savo ištarmėj pavadint mus 
prasikaltėliais, tai už kelių 
dienų visas kraštas prieš jus 
sukils! — sako Saratovo gub. 
kolonistas Voketys Gitz.

— Aš jums pasakysiu — 
sako Vragov kreipiamasis į 
teisėjus, — kad jus turite val
džią. turite spėką ir drąsą, bet 
neturite tiesos mumis teisti.

— Ponai teisėjai ii luomų 
atstovai! Aš atėjau nekaipo 
teisemaMi, bet kaipo apkal-

I

i

sako socijal-de

I

tintojas. Ateis laikas, kuomet 
męs su savo piliečiais sėdėsi
me tenai — sako gruzinas. 
Baratov rodydamas ranka į 
teisėjų vietas. — ir teisime 
jus. kaipo žmonių prispaudė
jus.

— Kito išėjimo męs. atsto
vai, neturėjome— sako Ku
bilius, Lietuvis, — kaip tik 
pasakyt savo rinkėjams: ka
dangi valdžia neduoda žmo
nėms jokių tiesų, neduokit 
jai nė vienos kapeikos, nė 
vieno kareivio.

Teip kalba ištiesi] tiktai ap
kalti ntoja i. Teip gali kalbėt 
tik tie, kurie tvirtai yra pa- 
milėje žmonių laisve, dar tvir
čiau v ra pasirvže už ja kovo-

-Jie neskaito savę kaltai
siais ir tie, kurie juos išrinko.

Ne ginti męs jų čia atėjo
me — pasakė advokatas Alek- 
sandrov, — bet išreikšti jiems 
savo pagarbą, numilėjimą ir 
prijautimą už jų pasišventi
mą kovoti už įmonių labą”.

Ir teisingai pasaky ta, kad 
nėra ką teismui teisti, nėra 
ką ipginejams ginti, tik iš
reikšti reikia pagarbą tiems 

* tikriems žmonių atstovams.X Tegul būna jiems garbė! Sa
lin despotiška caro valdžia! 
Te gyvuoja laisva Rusija ir 
visos po ją tautos!

i
• Maskva. — Karo teismasX 

nagrinėjo oficieriaus Cačoni- 
dze bylą, kuris kaltinamas bu
vo užtai, kad mokindamas 
Nosvižo pulko kareivius, kaip 
apsieiti su „viduriniupriešu" 
pasakęs, kad reikia gailėti 
ramiu gyventėjų: netik pa
tiems jų neskriausti, bet ir ki
tus nuo to sulaikyti, ir palie
tęs spalių manifestą ir valsty
bės Dūmą. Karo teismas jo
kiu būdu negalėjo prie jo žo
džių prisikabinti ir išteisino ji.

• Orias. — 10 d. sausio čiaX 
tapo pakartas valstietis Sev- 
čenko už tat. kad gindamasis 
sužeidė policistą, 11 d. sausio 
čia pakartas valstietis P. I^e- 
ontovič, kuris buvo sužeidęs 
Žitomiro kalėjimo viršininką. 

— Cianykštis karo komen
dantas. Suchomlinov, pat vir
tino G mirties bausmes, kurias 
paskiria karo apskričio tei- 
mas Charkove.

• Ekaterinoslavas. — 21 
gruodžio čia pakarta 7 žmo
nės. Keturi iŠ jų buvo nutei
sti už užpuolimą ant vežusi u- 
jų pinigus, du už užpuolimą 
ant viensėdžio ir vienas' už 
bandymą paliuosuoti suimtuo
sius.

• Dhabarovskas. — Naktį 
į 30 gruodžio padaryta daug 
kratų ir rasta daugybę pat ro
ku. brauningų, piroksilinių 
kardų, bombų, uždraustos li
teratūros, spaustuvę, visoki 
{•lianai ir sąrašos. Suimta 1 1 
žmonių, tame skaitliuje inži- 
uieris — technologas ir reali
stas .

I
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• Sievastopolis. — Suimta 
tris žmonės, kurie dalivavo 
dirbime bombų neseniai atra
stoj netoli nuo Sievastopo j 
liaus dirbtuvėj. Išiaiškino, 
kad ši fabriką aprūpindavo,

1

bomboms visą {lietinę Masko

H ją
• Tiflisas. — Andrejevo ga

tvėje mesta bomba ir pradėta
' šaudyt iš revolveriu i einan-* v *.

čius gatve tris vietines patri- 
jotiškos draugijos narius. 
Bomba sprogo ir jos skevel 
(iroms užmušta 1 ir sužeista 5 
praeiviai. Pradėta vyti už 
puolikus, kurie bėgdami šū
viu iš mauzerio sužeidė vieną 
kareivį. Vienas iš užpuolikų 
užmuštas, keturi suimti. Ne
toli šios atsitikima ■ 
sta kita pritaisyta, 
sprogusi bomba.

• Peterburgas. — 
gruodžio, 5 valandą 
penki ginkluoti plėšikai Įsi
veržė į tūlo Trieco butą ir gra
sydami revolveriais primušė 
jį patį ir žmoną: išlaužė pini
gų dėžę ir pavogė loti rublių 
pinigų ir procentinių popie- 
rų ant G0,000 rubliu.

• Ryga. — (’ia suimta plė
šikų gauja, susidedanti iš !» 
žmonių, kuri Rygoje ir apy
linkėse padarė daug ginkluo 
tu užpuolimų ir iššaudė daug 
miestsargių. Suimtas Peter 
burge Latvis, pasivadinęs sa- 
vę Feldmann, atvežtas Ry
gon, kur pasirodė, kad tai bu
vo plėšikas, kuris apiplėšė 
Rygoje Kuznecovo fa brikos 
kasierių.

• Kišinevas. — Derenevo 
kaime, jieškant sargybiniams 
iš valstiečiu mokesčius, pa
starieji pasipriešino. Susirė- 
mime sunkiai sužeistas vienas 
sargybinis, keturi valstiečiai 
užmušti ir keli sunkiai sužei
sti. Riaušių vieton išsiunsta 
būrys raitų sargybinių ir dra
gūnų.

• (Irenburgas. — Susekta 
čia 1G sieksnių ilgumo urvas,: 
iškastas iš artimųjų namu ka
lėjimo link, su tikslu paliuo* 
suoti politiškuosius kalinius. 
Suimta 4 vvrai ir 3 moteris.• v

• E kateri nos lavas. — Du 
vaikinai pilnoj žmonių gatvėj 
apiplėšė tūlą pirklį. Miest- 
sargis bandė suimti užpuoli
kus, bet krito ant vietos nuo 
jų šūvių.

• Luganskas. — Išeinant 
iš Hartmano fabrikus 'keliais 
revolverio šūviais užmuštas 
sargybinis. Jam to seniai jau 
reikėjo.

• (’hersonas. — Glodosų 
kaime žmonės sužeidė savo 
viršaitį. Reikalinga daktarka. 
I’zrnokestis geras.

• Sosnovicai, Lenkija. 
Didžiųjų Strzemišicų kaime, 
keliais šūviais iš brauningo 
užmuštas sargybinis. Valdžia 
jieško jo atgaivinimui gero 
stebukladario: užmokestis dar 
geresnis—porcija degtinės ir 
penkios nagaikos užsikąst*

• Voroniežius. Netoli Ki
jevo Voronežo gelžkelio sto
ties „Kurbatovo” alkani val
stiečiai užpuolė ant bajoro 
Rusamovo dvaro. Išplėšė 
sus turtus-ir užmušė pati 
sanovą.

Samara, — Šūviu iš 
veiverio užmuštas guberuiji* Į jokio užlai kimo, būriais aplei-

vietos ra- 
bet ne-

li dieną 
vakare,

uis žandarų valdybos viršinin
kas. pulkininkas Bobrov. Pa
sakoja, kad dabar posmerčiai 
tas kalevaikis apsiėmė pas 
liuciperį ant velniu puikiniu* 
kauti. Vargas bus revoliuci- 
jonieriams, kurie ten papuls.

• Kaunas. — Čia pradėjo 
išeidinėti naujas laikraštis lie
tuviškoj kalboj. Pirmas nu
meris pasirėdė 15 d. gruodžio. 
Pakraipa politiškai-krikščio- 
niškai-demokratiška. Vardas 
— ..Teisybė’’. Kaina metams 
su prisiutimu— Rusijoj 2 ru
bliai. Redaktorius ir išleisto- 
jas K. Petruševičia. Adresas: 
..Teisybė’’, Jasna.ja ui., dom 
N. G, Komo.

dzia pozicijas ir keliauja na
mon.

žinios iš visi i:.

Londonas. — Moteris kovo
jančios už lygias tiesas politi
koj su vyrais, teip vadinamos 
..Suffragetts”, pridarė šiądien 
ties ministerijos rūmo ant 
Do\vmiug st. tiek triukšmo, 
kad {Milicija turėjo keletą kar
štesnių moterėlių suareštuoti. 
Rūme buvo laikomas ministe- 
rių tarybos posėdis; dasižino- 
jęs apie tai sufragietes pradė
jo veržtis vidun. Pribuvo po
licija ir pradėjo varyt isikarš- 
čiavuses moteriškes laukan, 
bet moterys apsirūpino pirm 
laiko kabliais, kuriuos prisi
juosęs kabino kąr tik papuo
lė. ir tokiu-būdu {>olleistai ne
galėjo niekaip jų išvesti lau
kan. Ant galo {Milicija su.’i- 
prato, nupiaustė visoms ka
blius ir nugabeno visas į po
licijos skyrį Kadangi ueuo- 
rėjo užstatyt kauciją. — pa
sodino visas aut trijų savai
čių į kalėjimą. Tai laisvos ša
lies orgunientai.

Bi papeštas, [’ngarija.
Nuo laiko perkėlimo i Buda
peštą anarchiškai re v. d i uc i jo
ninio dienraščio „Visuomeni
ška revoliucija", rėdomo per 

igr. Erviną Batyaną, susitve
ria čia grupa (kuopa), kuri 
užsiėmė energišką propagan
dą. Žinomas daiktas, valdžiai 
tas buvo druska a kyse ir {Mi
licija tardė kiekvieną jos žing
snį. Dabar valdžia suuodė, 
kad dėl {larėinimo tos kuopos 
ir jos propagandos., rusu a- 
narchistų komitetas pasiuntė 
iš Zuncho i Budapeštą du sa
vo sąnariu, vyrą ir merginą, 

kuogreičiausiai pasirūpino 
suareštuoti juos. Ištirus juos 
pasirodė, kad turėjo netikrus 
jiašjiortus ir daug kitokiu do
kumentu. Vyro pašportas pa 
darytas ant vardo A romi Sa
vickio. 24 metu amžiaus, 
ko jis. kad 
iš Kijevo i 
kui gyveno 
nuvažiavo i 
ten per Vieną pribuvo i 
dajieštą. Kuom užsiimdavo 
per tą laiką, nesako.

Tangieras. — Iš Morokko 
vi- praneša, kad .Mulai Hafiz Jsn- 

Ru- organizavo naujas spėkas ir 
rengiasi vėl i kovą su fran- 
euzais. Kareiviai negaudami

Sa- 
pribuvo 
?ą, pas- 
iš kur 

ia, o ift
Bu
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JoHAN’N ESBI KG, TiaiiSVal.---- I

Krizis Amerikoj ir stoka pini* I 
gų visoj Euroįioj iššaukė čia 
negirdėtą nupuolimą prekių 
brangiu akmenų. Kasyklos 
..Diamond Minning” užgyrė 
sulaikyt dividendiją (išmokė
jimas gryno pelno priguli n- 
tiems prie kompanijos).

Berlynas. — Kancleris Bu- 
elov Reichstage skundėsi ant 
prezidento Roosevelto, kad 
jis savo politika iššaukė kri
zių visame pasaulyje, kad jam 
nereikėjo daleist trustamsj 
teip išsibujoti, o kad tie iš
sišakojo, nereikėjo jiems 
kenkti, nes ant jų remiasi vi
sa pramonė ir vaizba. Ant 
galo Buelov nurodė, kad Vo
kietija būtinai turi aprulie- 
žiuoti išvežimą aukso į užru- 
bežį, o ypač į Ameriką.

Honolvlu, Havvai. — Vie
nas iš vietinių japoniškų lai
kraščių pagarsino pasikalbėji
mą buvusio NVashingtone Ja
ponijos ambasadoriausgr. Ao- 
ki su Amerikos diplomatu, 
kuris išsitarė kaslink japo- 
niečiu emigracijos į Suv. Val
stijas šeip:

,. Esu priešingas šitokiai e- 
migracijai, žmonėms, kurie 
per daug metu buvo atskirti 
nuo viso civilizuoto pasaulio, 
ir jie negali ten nieko gero ti 
Rėtis. Svarbiausiu uždaviniu 
ir ekonomišku reikalingumu 
japoniečių turi būti koloniza
cija Korėjos ir Mandžūrijos. 
Ignoruoju teipgi priėmimą 
Suv Valst. ukėsistės per 
lonirčius”.

ja
I

IŠ AMERIKOS.

šu kūdikiais, pati 
eiti pridavimui 

kitoms, pati pir-

I
moterys 
prižadėjo 
energijos
ma. Sake, kad žmonės nenii- 
pult dvasiškai, kad neduot 
vadovu areštuot {Milicijai ir tt.

, A. M. Simons. redaktorius 
socijališko dienraščio „Chica- 

Igo Daily Socialist" pasakė, 
kad geriausiai sugriaut mie
sto rūmą tada atsiras 2,ooo 
darbininkams darbas.

Boston, Mass., 19 sausio.
Bedarbiij armija Jpo vadovy- 
ste J. Svifto, susirinko nedėl- 
dienie ryte į sodą ,, Boston 

jCommon” apsvarstyti savo 
' padėjimą, bet mųsų „teisin
gai” valdžiai tas nelabai pati
ko ir tuojaus policija išvaikė 
susirinkimą. Darbininkai nu

dėjo į bažnyčią ,,Trinitv 
Churcli’’, ir nutarė iš ten eiti 
pas gubernatoriui Guild, bet 
policija ir čia pasiskubino 
parbininkams užtverti kelią. 
Suareštavo patį vadovą, o mi
nią su lazdoms išvaikė. Swift 
tapo išleistas. Tik žiūrėt rei
kia, kaip Amerika pavirs į 
Maskoliją. o gal ir blogiau 
dar. Bedarbe pagimdįs badą, 
o badas yra galingas, iš ra
miausio žmogaus padaro žvė
rį.

(’hicago. III. — Subatoj 
sibuvo čia viešas susirinki-į 
mas bedarbių armijos. Vado
vu buvo pil. 1 Irake, kuris ma
tydamas, kad negalės palai
kyt tarp triukšmingos minios 
tvarkos, atsisakė nuo vadovy
stės, ant jo vietos pašaukta 
D-rą Reitmaną. I )r. Reitman 
tuojau perstatė rezoliuciją, 
kurios mieriu buvo parengti 
demonstraciją. l'zmanimas 
vienbalsiai priimtas. Nutarta 
ketverge, 23 sausio sušaukti 
visuomeniškas susirinkimas 
ant „lake front", o paskui de- 
•nonstrativiškai eiti pas gu
bernatorių prašyti pagelbos. 
Rotam užėmė balsą moteriškė 
Jonės, kuri užlipęs ant pa
grindų atsiliepė nelabai ma
loniai į atvykusią tenai poli
ciją. Sako: „Jus, jus nususę 
policistai! Ko jus čia norite' 
Kas jus čia užkvietė? Jųsų at
silankymas ant alkanų darbi
ninkų susirinkimo gimdo pa
sipiktinimą musų širdyse! Ka
pitone {Milicijos Shippy! Ge
lia tau ir panieka. New Yor- 
ke policija visada stovėdavo 
mano apgynime, kada kalbė
davau i minias darbininkų, o 
jus čia ginat kapitalistus"!

Rotam atsistojo kita mote
riškė Pamsons. kuri užpropo- Vakar čia 
navo, kad laike liedarbių de- riose tapo užmuštas Kazimie* 
moustrąuijoa prišakyj eitų j ra* Duiickis.____________

at

Boston, Mass. Subatos nak
tį ant kampo Kingston ir 
Suminei* gatvių tapo nušau
tas pol leistas Jobu T Lynch. 
Lynch patėmijo ant Sumnier 
gatvės žmogų, kuris jam pa- 
s:rodė įtariamu, ir norėjo jį 
suimti, tuom tarpu valkata 
šovė į Lynchą iš revolverio ir 
sužeidė mirtinai: policistas 
vienok paspėjo piktadarį su
imti. Ant šūvio subėgo daug 
polieistų ir paėmė paukšti į 
klėtką. Lynch nugabentas i 
ligoubuti pasimirė. Ištyrus 
pasirodė, kad piktadaris vadi
nasi Arthur B. Smith, gyve
no So. Bostone ir išdavė savo 
draugus.

\Vashington, 21 sausio. — 
Paskalas kas link suokalbio 
ant Suv. Valstijų kariškų lai
vų Kio de Jeneiro’jo ir suėmi
mo 4 anarchistui, yra išmistas. 
Viską ištyrus pasirodė, kad 
žmonės, kuriuos policijai pa
sisekė ..suimti’’, jau seniai il
sisi {io žeme.

šalyse 
\Vitzhoff 

įn> vardu 
speciališ- 
turtingas 

o

New York. — Praneša čia iš 
Bristol, Anglijoj, kad polici
ja tenai suareštavo George A. 
VVitzhoffą. paeinantį iš Suv. 
Valstijų, kuris visose 
turi apie 500 pačių, 
gyveno Anglijoje 
Arthur Mynes. Jo 
kurnu buvo vesti
moteriškes, vilioti pinigus, 
paskui skirtis. \Vitzhoff yra 
vokietys, Amerikoj gimęs. 
Bristolyj tapo suareštuotas 
ant reikalavimo tūlos jaunos 
moteriškės, iš kurios išviliavo 
$400 prižadėdamas su ja apsi
vesti, liet 
atsisakė.

pinigus išaikvojęs

1 Jetroit. Mich., 20 sausio.— 
kilo muštynės, ku
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riau. kiek tik dūšia priėmė. 
Staiga, ant stalo kasžinkas 
suskambėjo. Visi nutvlo. 
Tuojau, vaike, supratau, kas 
tai būva

O kas tai buvo, tėve?
— Ogi dovanas pradėjo 

duot. Žiūriu, vaike, kas bus 
toliaus. — Vienas sportas iš
sitraukė dešimtinę ir padaręs 
ore sau ant galvos kelis syk 
didelį ratą — treke į stovin
čią ant stalo torielką. Nuo 
stalo viskas ant dviejų sprin- v
dzių pašoko, lupuliai zvemb
damas išlakiojo į visas puses, 
o virtoj torielkos paliko su
gniaužta dešimtinė ir raudo
nas taškas ant stalo. — Tas 
sĮKirtas sužejde sau ranką į 
torielką.

— Kalbėk, tėve, apie daly
ką. Dauzimas torielką prie 
to neatsineša.

— Taigi, taigi, vaike: apie 
tai aš ir kalbu. Aš noriu tau 
išvesti visą istoriją. Paskui, 
vaike, visi pradėjo duot dova
nas. ir kiekvienas duodamas 
daužė torielkas. Pradėjo ir 
man rankos nieštėt. o pinigu 
neturėjau nė vieno cento. Ot, 
kad čia nors kvoteris, misli- 
jau sau. galėčiau ir aš sukūlt 
bent viną torielką. Staiga ki
lo didelis sumišimas, visi kar
tu pradėjo pinigus mest, 
kumščiais i stala trankvt, bo- 
bos ėmė rėkt, šokinėt, muzi
kantai pritaria, žodžiu sakant 
pasidarė.... ir aš pats, vaike 
nežinau, kas pasidarė.... Aš 
pamislijau — dabar gera pro
ga ir priėjęs prie stalo, kadgi 
dėjau kumščią į stirtą toriel- 
kų. — tik šupuliai. vaike, su 
mirgėjo., Ak. tu Dievuliau! 
kas pasidarė. Visos bobos ant 
manę šoko. — Ausyse man 
suskambėjo, iš akių kibirkštis 
pasipylė ir ašsugriuvau, kaip 
nukirstas. Aut rytojaus, vai
ke, nubudau policijos stotyj. 
Dairausi, ar negalima pabėg
ti, bet kur tau, — langas, du
rys, lubos, grindis — viskas 
iš geležies, Maike. Pagalios ir 
savo reikalą turėjau atlikti 
ten pat kampe. Netrukus įė
jo polic-istas: pamatęs to
kį nešvarumą, smarkiai pra
dėjo keikt

— Na, o mušt, tėve, nega
vai?

— kur tau, vaikeli, negau
siu! Nuvedė ant teismo, viską 
išpasakojo. — sudžia liepė 
užmokėt dešimts dolerių: ka
dangi pinigų aš neturėjau, 
davė man dešimts kumščių į 
sprandą ir išmetė.

— Tas labai gerai, tėve! 
Daugiau torielkų tu nedaužy
si nuėjęs ant vestuvių.

Tėvai, kitą- kart pakalbė
sim daugiau apie tai, aš dabar 
neturiu laiko. Good by.

i

kiau
tą vęs

Iman

tėve,

popas 
darbą 
polių.

ne- 
ant 
lie- 
sta-

milista.
Čia a- 

kitokio 
nėr nė

josi nuo šalčio.
Nusibodo iKinui su popu sė

dėti — suriko jis mužikui:
— klausyk tu asile — aš 

l>e moteriškės negaliu apsiei
ti. Duok šen man kokią Pran
cūzę!

Muzikas jam atsako:
— Kur aš, jųsų 

gausiu čia Prancūzę? 
part baltos meškos 
mėsiško tavoro nieks 
matęs.

Tuo tarpu pųias ir prikibo 
prie mužiko:

— Tu. sūnau mano, nege
rus pietus verdi, Aš myliu vi
štieną su žirneliais, piragai- 
čius su kopūstais, bulijoną. o 
tu nori manę penėti sušalu
siais žuvimi.... Ką gi tu mi 
sliji? Juk aš esu Kristaus įpė
dinis. ... Aš nepripratęs prie 
to!

Muzikas užpykęs j»opni at
kirto:

— Bijok tu nors Dievo, 
dvasiškas tėveli? Kas gi tai 
girdėjo, kad prie pat. galima 
sakyt, šiaurinio polious vištas 
ryti, ar kokius ten piragai- 
čius. Bū dėkingas ir už tą. 
ką gauni... Nieko neveiki — 
gali ir visai neėdęs pabūti.

Ponas susiraukė, o popas 
baisiai įnirto ant mužiko už 
tokį drąsumą ir ėmė mužiką 
keikti, bedieviu vadinti kėplą 
ir velniais gązdįti.

Staiga tra akš!
Laivas atsimušė i ledą ir 

sustojo.
Popas susidėjęs rankas ant 

pilvo ėmė šauktis prie Dievo, 
bet laivas, kaip atsistojo, teip 
ir stovi. O iki poliui dar ge
ras tūkstantis mylių. Užpa
kalyj vanduo, prišakyj ledas.

Surengė Dūmą, prasidėjo 
prakalbas. Ponas nurodė, kad 
gerai būtų dabar turėti porą 
arklių ir karietą, o mužikas 
būt vežėjas. O pojtas apie 
gelžkelį mąsto. Sako:

— Ot, kad čia dabar trau
kinis! Męs abudu atsisėstu- 
mem į pirmą kliasą. mužikas 
į trečiąją. Ir nuvažiuotų- 
mėm!

Muzikas pakrapštęs sau 
galvą, paduoda tokį užmany
mą:

Padarykim iš stiebų ro
ges ir persimainydami viens 
antrą galėsime vežti.

Ponas snbliudo:
— Ak tu, pasmirdėli! 

niekše!... balvone! kaip
drįsti tokius daiktus kalbėt?... 
Aš tau žandus sutrupinsiu. 
O čia iš antros pusės popas, 
kaip užgriovė:

— Ak tu jęretike!... Soči- 
jaliste! Bedievi!... Manę, tė
vą dvasiškąjį, nori -priverst 
tavę vežioti?! Negirdėtas daik
tas! .... Ir kaip gi tai galima, 
kad aš su savo šventu pilvu 
vežčia mužiką? Ne, už tokią 
maištišką kalbą tavę reikėtų 
į belangę uždaryt.... Bet, 
kadangi ant nelaimės čia ka
lėjimų dar nepristatyta — už
tai turi mus su ponu vežti, 
o privažiavęs prie Įioliaus 
gausi 10 kapeikų ant degti
nės.

Pakrapštė mužikas sau pa
kaušį ir sutiko.

Ponas su popu pa kinkė mu
žiką, atsisėdo į roges ir nu
važiavo.

Ponas paėmė vadžias, o po
pas botagą ir teip sau nuva
žiavo: o kad mužikas pradėjo 
dejuoti, tai popas jį ramino 
ir pasakojo apie dangų, ku
ris mužikui už paklusnumą 
bus duotas ir apie karštas 
pragaro smalas, kuriose vel
niai čirškina visus maištinin
kus už nenusilenkimą prieš 
valdžią ir dvasiškiją, ir daug 
visokių stebuklų pripasakojo.

Važiavo sąvaitę. važiavo an 
trą.

Išsimušė mužikas iš spėkų 
ir atsigrįžęs į savo jxinustarė.

— Susimylėkit! Nnlipkit 
nuo rogių ir paeikite pėsti
kokį viorstą. Mano žarna vi-jriui Vincu Rimavičin

siškai plona ir labai greit ga
li pertrūkt.

A-a! dar ko ar neišmislįsi? 
Išlaikysi, nebijok!... Ir Kri
stus kentęjo.

Muzikas pataisė savo tuš
čią pilvą ir vėl pradėjo roges 
tempti. Staiga pasirodė mu
zikui langelis, per kurį jis pa
matė raudoną vėlevą su užra
šu: „Te gyvuoja susipratimas! 
Šalin prispaudėjai!” Aut mu
ziko tas padarė nepaprastai 
didelį įspūdi. Pradėjo jisai 
galvot ir suprato, kad ir po
nas su popu, kuriuos jis veža 
— yra prispaudėjais. Paliko 
jis juos ant ledo ir nuėjo sau 
vienas. Ponas su jMipu susti
po.

išriuktas komitetas 
kovotojų už laisvę ir

V. Rimavičius ne-

Ra u< ienas gaidis irCo.

KORESPONDENCIJOS.

tarp 
yra 

vieni 
lūpij 
ran- 

kokia

nusiųstų tuos pinigus, kur 
nurodįs 
šelpimo 
būvį.

Betgi
klausė nurodymo to komiteto, 
užmanymą visuomenės išjuo
kė, išpeikė ir pinigus pasisa
vino. Tada išrinkti nariai iš 
kuoĮios pasiteiravo pas teis- 
darį. ką su juom daryt? Teis- 
darys iš pradžių pašoko, pikt
žodžiavo ant tokio biauraus 
pasielgimo, bet imi kelių atši
lau kimų pas jį, apreiškė, kad 
tarptautiškos tiesos nedalei- 
džia kovot prieš valdonus ir 
V. Rimavičičiaus nubaust ne 
galima, nes jam priguli padė- 
kavonė iš šalies valdžios, kad 
periškadina vargdieniam ko
vot už duonos kąsnį ir savo 
tiesas. — Toliau teisdaris da
vė rodą, kad kiekvienas au
kautojas vpatiškai pareika
lautų nuo Rimavičiaus sugrą
žinimo aukautų centų. —

Taigi draugai, pranešam 
Visiems, kurie tą dieną buvo 
pas mus ant susirinkimo ir 
aukavo savo centus, kad rei
kalautų nuo Rimavjčiaus su
grąžinimo savo pinigų.

Tą mųsų pranešimą malo
nės atspaudįt ir kiti laikraš
čiai dėl visuomeniškos žinios 
ir atminties.

Su pagarba
Nariai 27-tos kuop. L. S. S.

čia nėra, bet alaus netrūksta, 
— I. Belekas ir A. Kaniene- 
ckas parduoda po
5 centus bonkutę, o Čizarka 
po 10 c. ir daro labai gerą„bi-’ 
zuį”. Pas jį yra kelios mer
gos, užtai ir alus mųsų vyru
kams geriau Įiatinka. Kelios 
są va it ės atgal tūlas Skindelis 
pragėrė 15 dolerių: pakol pi- 
uigų turėjo, tai gaspadiuė į Mi

nu vadino, o kaip tik viską 
prageria, tai su šluota išveja 
tą poną. Lietuvis.

I
Laurence, Mass.

Sausio 11, pas mus vienas 
vaikinas norėjo apsivesti. Pa
sisamdė sau piršti, pasiėmė 
vyno, alaus ir nuėjo pas K. 
Vainorą, nes ten gyvena ke
lios merginos. Prasidėjo su
gertuvės, kurios turėjo labai 
liūdną galą. Įkaušę vyrukai 
paliko labai narsus ir dėl ma
žo niekniekio susipiaustė pei
liais. Vieną nuvežė i ligonbu 
ti. kitus i kalėjimą.

J. Z.
Kadagi męs lietuviai susi

pras; m ir trenksi m tą biaurų. 
pasipiktinanti paprotį — var
tojimą svaiginančių gėrimų? 
Algi negražiau būtų.kad tuos 
pinigus, kuriuos prageria, 
žmonės apverstų ant laikraš
čiu, knygų, arba paaukautų 
kovojantiems už geresnę atei
ti; Red.

tu 
tu

VILNIUS. Gruodžio II d. 
valdžiai paliepus liko uždary 
tos bažnytinės lenkų vaikų 
prieglaudos. Tenai vaikams 
duodavę valgyti ir mokinda
vo skaityti.

— Eina gandas, būk Vil
niuj valdžia leis atidengti uni
versitetą ar politechnikos mo
kyklą.

— Naktį į gruodžio 11 d. 
suimta lietuvis J. Palu kėlias.

— Gruodžio 13 d. Vilniaus 
karo teismas pasmerkė pakar
ti Avdcšką. Rosickių užmu
šėją.

— Greitu laiku žada Vil
niuje susivažiuoti stačiatikių 
dvasiškija pasikalbėti apie į- 
steigimą draugijos kovai su 
katalikybe.

PILVIŠKIAI. Marjam. p.). 
Ką kalba žmonės apie Dūmą, vŠiemet pas mus žmones visai 
nesirūpina, ką daro Dūma. 
Pernai, kur tik būdavo susi
rinks žmonių būrelis, pirmi 
jų žodžiai buvo apie Dūmą, o 
šiemet ir norėdamas neišgirsi. 
O jeigu ir kalba, taiyisai ne
sitiki nieko nuo šimetiuės 
Dūmos, ir taikiausia apie po
liciją, nes ji tai tikrai žmo
nėms įkirėjo. Dabar prasidė
jo jos karalybė! o žmonės pa
tįs nežino ką bedaryti su to
kiais ponais.

KOVARSKAS, Ūkiu. pav.). 
Policijos darbai. Lapkričio 39 
d. ir gruodžio 1 d. buvo atva
žiavęs Kovarskan įspraunin- 
kas. Šitose dienose atvarė 
iš Ukmergės kalėjimo 
anykštėną Laskauskį, baigu
sį techniškąją mokyklą Vil
niuje. Policija kaltina jį ant
stolio Orlovo užmušime, ir 
prakalbų laikime laike 1905 
m. revoliucijos. Lik nėra da- 
rodymų. Jau toks uolus šni
pas, kaip mųsų uriaduikas 
Kovaliauskas, ir tas nesuran
da liudytojų ir darodymų.

Dėlto tai gruodžio 1 d. į- 
sprauninkas sušaukė senti
kius, gyvenančius netoli Ko- 
varsko, ir rodė jiems L., ar 
jie jo nepripažins. Nė vienas 
sentikių nepripažino. Ir tik
tai arbatinės prižiųrėtojos 
brolis, visam miestelyje žino
mas pusgalvis Nikolajus, u- 
riadniko paragintas, pasakė, 
pripažįstąs, būk L. turėjęs 
prakalbą Kovarske. Visas 
miestelis gal paliudyti, kad 
tas Nikolajus yra ne viso pro
to. O mųsų teisingajai polici
jai gal užtekti paliūdyjimo 
kiokio tai pusgalvio, kad tik 
pražudyti nekaltą žmogų. 
Dėlei to paties L. keli kovar- 
skiečiai buvo šaukti Ckmer- 
gėn prie žandarų apicierio 
tardymui. Žandarai norėjo, 
kad jie pripažintų, jog L. lai
kė prakalbą Kovarske. Viso
kiais būdais policija nori iš
rasti priekabį, kad tik nekal
tąjį L. pražurtyti, Visiems ge
rai yra žinoma, kad, L. kaiį>o 
techniškos mokyklos mokinys 
1905 m. rudenyj gyveno Vil
niuje.

— Jau trečias mėnuo, kaip 
5 Kovarsko valsčiaus ūkinin
kai: J. Tarnas, J. Tamoliūnas, 
S. Kaunietis, C. Jakialiūnas 
ir K. Gabrylavičius padavė 
gubernatoriui prašymą, kad 
Gruodžio 30 d. leistų sureng- 

■ ti Kovarske vakarą. Iki šiolei 
leidimo nėra, ir įsprauninkas, 

' būdamas Kovarske, pasakė: 
į,,pakol aš čia įsprauninku — 
vakaras nė Koverske, nė A- 
nykščiuose nebus leistas, nes 
tai yra lizdas ,,socialistų’’. 
Taigi apie leidimo išgavimą 
nėra ko svajoti, nes viskas 
priguli nuo isprauninko, o jis 
visur mato tik socialistus, a- 
gitatorius ir revoliuciją. Dar 

' gegužės mėn. norėta padaryti 
mokykloje repeticiją ir pra
dėti rengti choras — nujuto 
policija, atlėkė antstolis, pri-

Malianoy City, Pa.
Čionai tuom tarpu darbai 

kietų anglių kasyklose eina 
neblogiausiai, bet iš kitur pri
buvusiems nelengva darbą 
gauti. Lietuvių čia gyvenan
čių skaitlius sieke netoli tri
jų tūkstančių. Susipratimas 
taių>e jų pusėtinas. 6-tą dieną 
sausio. 1908 m , atsibuvo čia 
lietuviškas vakaras, kurį pa
rengė L. S. S. 46-ta kuopa. 
Buvo perstatyta komedija: 
..Lėkė kaip sakalas, nutūpė 
kaip vabalas".

Pertraukose grajino p. Ba- 
čkaucko orkestrą. Katarina 
Petrikiūtė, Ona Pasebkiūtė 
vietinės ir Ona Skučiūtė iš 
Mt. Carinei padeklemavo.

Publikos susirinko nemažai: 
netik kad vietiniai, bet ir iš 
aplinkinių miesčiukų svečių 
buvo atšilaukusių, ir visi ra
miai užsilaikė perstatyme. 
Aktoriai savo darbus atliko 
teip, kad geriaus negalima iš 
jų nė norėt, nes lošėjai ney
ra artistai, bet tie patįs dar
bininkai.

Vakaras atnešė su virš 2 
šimtu dolerių. Iškaseius ap
mokėjus gryno pelno pesili- 
ko šimtas trisdešimts dolerių, 
kuriuos kuopa paskiria šiems 
reikalams: revoliucijai, kanki- 
tiniams, literatūros ir kovos) 
fondui.

Užtat tai L. S. S. 46-ta kuo
pa ištaria širdingą ačiū bro
liams ir seserims atsilankiu
siems ir prisidėjusiems prie 
to iškilmingo lietuviško vaka
ro. A. Apanikas.

Haverhill, Mass.
Dalbai pas mus eina silp

nai, daugiausia čia lietuvių 
dirba čeverikų dirbtuvėse. 
Lietuvių čia yra nevisai ma
žas būrelis, — skaitoma abel- 
nai apie 5—6 šimtus ypatų. 
Susipratimas jų labai žemai 
stovi, nors čia turime dvi pa- 
šelpines draugystes, liet jų 
vadovai apie apšvietimą drau
gų nė nesapnuoja: dėlto čia 
lietuviai girtuokliauja ir pa
sinėrę tamsybėj. Su senes
niais kaip ten nebūtų, bet 
gaila jaunų vaikinų, kurie 
nesirūpina apie apsišvietimą. 
Pykstat jus vieni ant kitų dė
lei merginų, o nesuprantat, 
dėl ko jus merginos nemyli. 
Atminkite, kuom jus užsiima
te? — Vien tik girtuokliau- 
jat, kortuojat, boles badot, 
pasigėrę makaules skaldot 
viens kitam ir norit kad jus 
merginos mylėtų? Nors jus 
pasipuoštumet kuo gražiau
siai, ant plaukų sudėtumet 
po svarą vazelino, kad ir auk
su pasigražintumet savę, bet 
kol savo proto negrožinsite, 
tolei nebūsite gražus ir mer
ginos tolei nemilės. Jeigu jus 
norit, kad jus merginos milė- 
tų, jei norit su žmonėmis mo
kėti priderančiai apsieiti tai 
privalot pažinti savę, turit 
kuodaugiausiai mokintis — 
skaityt laikraščius ir knygas 
kokios tik papuola. O tada 
pamatysit, kaip nueis tos tam
sios miglos nuo jųsų akių, 

į ir tada pažinsit kas gera, o 
kas bloga, ir mokėsit su žmo
nėms apsieiti, o
ypač su merginoms. Tada jau
sitės daug laimingesniais ir 
žinoeite prieš ką reik kovoti, 

. tada būsit gražus ir guodoja- 
mi, tada ir merginos jus mi- 
lės. Gerai, merginos, kad ver- 
čiat vaikinus prie susiprati
mo, darykit teip ir toliaus.

Šiančiu*.

IVorcester, Mass.
Sausio 4 d. š. m., oras bu

vo gražus ir šiltas. Apšvie
stoms \Vorcester’io gatvėmis 
žmonės šnekučiuodami vaikš
tinėjo retais žingsniais. Lai
kas nuo laiko girdėjosi užsi- 
ganėdijimo. tai nusistebėjimo 
jaunuomenės juokai. Viskas 
nxiėsi surištas su to vakaro 
gražumu ir uiekad nesiskirs, 
liet aš patėmyjau, kad 
žmonių vaikščiojančių 
skirtumas. — Kuomet 
su vaikišku juoku aut 
vaikštinėjo ramiai, kiti 
koms mosuodamas, su
tai ironija ant veidų skubino
si pilnais žingsniais, neat- 
kreipdami atydos, kas dedasi 
aplinkui. Toliau aš patėmi- 
jau. kad visi tie, kurie skubi- 

■ uosi buvo lietuviai. Dabar aš 
atsimeniau, kad šį vakarą J. 
Kalasinckio balius, kuris pas 
mus. lietuvius, prieš vestuves 
yra madoj.

Nuėjau ir aš tenai.
Visko Dievo Ioska. Degti

nės — nors maudykis, alaus 
— tvanas; stalas apkrautas 
visokiais valgiais, apie jį ap
sėdę svečiai linksminosi ir 
juokavo, vis kas rodosi buvo 
gražu ir malonu. Rakandai 
nupirkti, šliūbiniai žiedai jau 
ant pirštu jaunųjų, paveliji
mas iš policijos išimtas, už 
šliūbą užmokėta, karietos pa
samdytos, žodžiu sakant — vi
skas puikiai.

Ant rytojaus, kada reikėjo 
važiuot į bažnyšią. viskas per
virto aukštyn kojoms.

.Jaunoji verkia ir reikalau
ja 40 dolerių už kaštus, o pas 
vaikiną pinigų nė cento. Pra
šo vieno, prašo antro draugo, 
nieks neskolina. Atsirado 
žmogus, kuris paėmė rakan
dus ir užmokėjo 40 dolerių. 
Persiskyrė.

Už dviejų dienų išgirdau, 
kad .J. Kolosinckas rengia ve
stuves jau su kita mergina. 
Nuėjo jie pas kunigą, bet šis 
neturėjo tą vakarą laiko ir 
pasakė, kad ateitų ant ryto
jaus. bet mųsų jauniemsiems 
matyt, pasirodė per ilgu lauk
ti pakol užsakos išeis, pakol 
kas. todėl nutarė gyvent sau 
teip pat. Išgyveno dvi dienas, 
bet nelabai patiko ir teip. 
Davė tūlam vaikinui 25 cen
tus. kad parvestų policiją ir 
tokiu būdu mislijo apsivesti 
be pinigų. Užrakino duris ir 
laukia. Atėjo policija, duris 
atidarė spėka ir abudu jau
nieji tapo suareštuoti.

A. D.

Ekspedicija.
Ponas, mužikas ir 

nutarė nuveikt didelį 
— atidengti šiaurinį
atsisėdo į laivą ir išvažiavo 
aut jūrių.

Ponas įsikandęs cigarą at
sisėdo ant kėdės ir pradėjo 
žvaigždes skaityt ir visokias 
konstitucijas išvadžiot.

Popas sudėjo baltas ran
kas ant pilvo ir pradėjo po
terius šnibždėt ir apie pietus 
mislįt.

O mužikas dirba.
Jis ir mašinas prižiūri, ir 

apie poną rūpinosi, ir popą 
pašeria ir pats savęs turi

; — Sveikas, gyvas, tėve?
— Gyvas, bet nelabai svei

kas, vaikuti mano.
Iš tikro, tu šiądien išrodai, 

lyg moterė po vaikui.
— tylėk, tu pienburni! 

tau apie šitokius daiktus 
not?.... '

— Tai kodėl aš apie tai
galiu žinot?. . . . .Juk čia nėra 
nieko blogo.

— Na, tuščia jo. vaike! Aš 
jau pažįstu tavo liežiuvį ir ne
noriu su tavim rietis, kaip šu
va.

— Matyt, kad su tavim, tė
ve, atsitiko kas nors negero, 
kad tu toks nerviškas.

— Man, vaike, visai 
liškai išėjo, todėl ša
dabar ir ėjau jieškot. Tu vai
ke, man sakei peraitą jsykį 
kad tu mokiniesi ant advoka
to, taigi, ar nepadėtom 
išvesti provą? ...

— Tai, papasakok gi 
kame dalykas.

— Dalykas vaike, čia labai 
keblus. O aršiausia, kad aš 
buvau gerai išsigėręs ir viso- 
ko neatmenu. Vienok aš ti
kiuosi, kad ti<, vaike, surasi 
visas reikalingas gyslas ir męs 
juos pamokysime, kaip rei
kia.

— Kalbėk, tėve, aiškiau ir 
apie dalyką, nes aš čia nieko 
nesuprantu.

— Matai Maike, aš-š-š....
Tas buvo teip: 19 sausio, 
dėlios dienoj, nuėjau sau 
vestuvių pas pažįstamus 
tuvius. Visi sėdi aplink
lo, o pačiam viduryj jaunieji. 
Ant stalo pristatyta-keptų 
kurkiu, vištų, kopūstų, o la
biausiai man puolė į akys kiūrėti 
bonkos ra degtine ir vynn - Yr8gi met„8 
net seiles pradėjo man tekėt, _
bet prie stalo niekas manę ne- rarnjnf 
prato, pagaliam nė atydos Popas aĮ18is,lko soboliniaie 
niekas ant manęs neatkreipia. Kailiniais 
Pajauniai apsikabinę pamer-į p 
gės glaudžiasi prie jų apšilai- į 
žydami, moteris storos ir lai
bos šokinėjo apie stalą, rė- i 
kauja, rankomis mosuoja,

* klykia, muzikantai rėžia ant 
armonikų kiekvienas, vaike 
savaip. Aš matydamas, kad 
visi tokie linksmus ir drąsus,
— teip gi palikau drąsesnis.
— Sukočiojau sau uzboną, 
prisiliaidžiau pats alaus irgė-

jau šaltis pradėjo

ap-

an- 
ne-

Ponas išsiėmė iš lagamino 
, užrubežinius marški

nius ir kelinas, apsivilko an
gliškais puskailiniais, apsia
vė aukštais, kaliošais, užsimo
vė šiltas, pūkuotas pirštines, 
apsisuko vokiška retonda ir 
pradėjo su i>opu cigarus rū
kyt.

O mužikas — plikakulnis 
dreba visas nuo šalčio, dirba, 

j šokinėja ir tokiu būdu gelbė

New Haven, Conn.
Birželio 30 d. 1907 m. 27-ta 

kuopa L. S. S. parengė pra
kalbas su dainom, deklemaci- 
join ir muzika. Kalbėjo drau
gai Antonov ir Ragučius. Pra
kalbos visuomeniai labai iš
tiko, ir susigraudinę vargu 
kovojančiu už laisvę ir būvį 
sumetė aukų 21 dol. 95 cent., 
kurios, aukos, tapo perduotos
išrinktam tuom tarpu kasie-i 

kad

Baldtfinsvillp, Mass.
Sitam mieste lietuvių gyve

na apie 200 šeimynų, iš kurių 
tik kelis galima rast susipra. 
tusius. Daugiausia čia yra 
vilniškių ir visi jie paskendę 
tamsybėj. Laikraščių jokių 
neskaito. Ką, sako, tie lai
kraščiai žino? Prirašinėja vi
sokių niekų ir su tuo tik pi
nigus viliuoja: parašyt, girdi, 
bile durni s gali, bet kas, sa
ko, iš tokio rašymo do nauda 
— nieko daugiau nežino, kaip 
tik revoliuciją kurstyt, ponus 
peikt, carą keikt ir viskas. 
Męs, sako, tokių laikraščių, 
kurie eina prieš carą į rankas 
neimsime, caras buvo ir bus, 
o maištininkus visus iškars.

Skauda širdį, kaip žiūri 
ant tokių žmonių. Už stiklą 
alaus gali nupirkti vyrą, kaip 
jautį. \’isa jų laimė, visas 
linksmumas — putuose alaus 
ir prie kazirų. Nors smuklių

M est Lyiin, Mass.
Sausio 13, čia tuiėjo vietą 

gana įdomus atsitikimas. An
tanas Butkis, 27 metų am
žiaus, buvo pasikėsinęs ant 
savo gyvasties. Butkis išsigė- 
rė nuodų ir tokiu būdu norė- 

| jo padėti galą savo gyveni
mui: bet už pusės valandos 
tapo atrastas dar gyvas. Pa
šaukta daktaras į laiką ir iš
gelbėta vaikinui gyvastis. 
Priežastimi pasikėsinimo bu
vo stoka pinigų ir darbo.

P. S.
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statė prie mokyklos 2 sargy
biniu su šautuvais, o suma- 
uitojui pagrąsiuo suėmimu, 
jeigu be gubernatoriaus lei
dimo išdrįs daryti repeticijas. 
Dabar pas mus policija nebe- 
išmano ką ir daryti! Kad tik 
kuo daugiau jai varžyti ir 
slėgti žmones.

— Nuo gegužės mėnesio tu
rime mokytoją—lietuvį A Ži
linsku Doras žmogus ir darb
štus mokytojas. Mokykloje 
yra 100 su viršum vaikų: tarp 
jų apie 30 mergaičių. Dėlei 
vietos stokos daug vaiku liko 
į mokyklą nepriimta.

— Lapkr. 17 d. naktyj ka
žin kas apvogė Kovarske ba
žnyčią. Vagis įlindo per lan- 

- gą. Paimta daiktų už 200 ru
blių. Kažin kodėl čia mųsų 
uolioji policija neparodo sa
vo darbštumo?!
gili nesusekta.

LANKELIŠKIAI. (Vilkav. 
pav.). Pereitą rudenį parėjo 
įsakymas, kad šventadieniais 
aludės būtų uždarytos. Mat. 
Bartninkų valsčiaus sueiga 
buvo tokį nutarimą padarius, 
ir kada pagalios jos tas nuta
rimas liko užtvirtintas, tai 
jis paėmė savo globon ir Lan
keliškių aludes, nes Lanke
liškių bažnytkiemis priguli 
prre Bartininkų valsčiaus 
Dėl tos tai priežasties lanKe- 
liškiečiai pirmą nedėldienį 
buvo labai nuliūdę, nes nie
kur negalėjo gauti „atvilgy
ti gerklės’’. Bet neilgam tas 
jų nuliūdimas! Atsirado „ge
ri’’ žmonės, kurie kitam šven
tadieniui pasirūpino iš vaka
ro „prisizopastyti” alaus pas 
save. Toliau įsidrąsino ir pa
tįs aludžių savininkai, — ir 
dabar žmonės vėl girtuokliau
ja po senovei.

Ar nelaikąs, lankeliškiečiai. 
pasirūpinti, kad savo nutari
mus nemindžioti po kojų!...

Bet ką čia!!... Reikia ger
ti alų kad žmonėms nors už 
patentus užsimokėtų... Gai 
la žmonių...

Ir „gailėdamiesi” žmonių 
lankeliškiečiai perka ir geria 
alų, kad, anot jų, nors už pa
tentus užsimokėtų, ir išgėrė 
per metus apie 3000 viedrų 
su viršum. Išeina po 1 viedrą 
ypatai o atmetus senus ir ma
žus — negerenčius bus ir po 
keletą. Dailių pinigėlių išlei
džiama .... A.

M ARIAMPOLES vyrų gim 
nazijoje nuo Naujų 1908 m. 
atsidaro pirma šalutinė klesa. 
Gali būti priimta 40 mokinių. 
Mokestis už ateinantį pusme
tį 25 rub. Vieno mokinio už
laikymas ir butas Mariampo- 
lėje apsieina maždaug apie 
15 rublių mėnesiui. Įstojant 
reikia išduot nedidelis ekza- 
minas." K. Grinius

ALUNTA. (Ukmergės p.).
Paskutiniuoju laiku aluntie 
čiai stropiai ėmė šviesties. Na
vikas (tam tyčia pasamdytas 
žmogus) parneša iš Liaužediš- 
kio net kelis druskinius mai
šelius „Šaltinio’’. Kodėl teip 
daug išsirašo aluntiečiai „Šal
tinio’*? Kaip visur — teipčia: 
ne teip jau laikraštis svarbu 
visiems skaityti, kiek jo tei
kiamas dovanas išlošti, ypač, 
žinoma, norėtųsi kiekvienam 
„džiegoriuką’’. Kad ne lai
kraščio skaitymas, o dovanos 
žmonėms rūpi, tai aišku: atei
na, duokim, kokia moterėlė 
pas zakristijoną ir sako: „kur 
čia. sako, užsirašo, ką po du 
auksinu duoda dėl šv. Tėvo”. 
Iš tolesnės kalbos suprasi tik, 
kad už tuos du auksinu šv. 
Tėvas atsiusiąs dovanų. Ma
tyt dar nevisi supranta, kad 
„Šaltinis”, norėdamas tik, kad 
geriau žmones apgauti, prise-' 
gė čia šv. Tėvo vardą.

Bet daugumas nustojo jau 
vilties sulaukti tų dovanų, 
nes prenumeratorių „Šalti
nis” turįs, kaip žmonės kal-

T - ■•r-jaurm r, Gnjbįtfgaįgnr,
ba, apie 60 tūkstančių! lai 
kurčia kiekvienas išloš ... 
„dziegoriukų” jog teip ma
žai.... Nebepirmas.

ALUNTA Ukmergės pav.)- 
Kalėdų trečiąją dieną (gruo
džio 27 d.). apšvietimo drau
gijos „Vilniaus Aušra’’ Alun
tos skyrius rengia lietuvių 
vakarą. Bus vaidinama: „Dė
dė atvažiavo" ir ..Nutrūko”.

Nors leidimo dar ir nėra, 
tečiaus turime viltį išgauti.

Nebepirmas.
„Liet. Ūk.’’.

PRANAŠAVIMAS ANT XX AMŽIAUS.

je
vėl apšviestoms gat-

l'žd avinis.
N. turėjo sx. iš tų pinigų 

jis užmokėjo už ūkę, ant 
pastatymo triobų jis išda
vė 0 500. uz automobilį užmo- 
k jo o už kitus nupirko 7 
arklius: už pusės metų jis 
pardavė 3 arki i ik po $514 
pelnydamas išviso *57.

KlausiMas: a) kiek N. turė 
jo iš viso pinigų, b) kiek jis 
užmokėjo už ūke, c) kiek už 
automobilių, d) kiek kaštavo 
triobos ir e) po kiek jam ka
štavo kožnas arklys!

Išrišusieji šitą uždavinį pa
siuskit į „Keleivio" redakciją 
išeigą (rezultatą i iki 1 Vasa
rio- Išrišusiems bus paskyrta 
knyga.

i

kas kitas, teiksitės pranešti
ant šio adriso:

S. Račkauckas,
104 Reed st. 

Amsterdam. N. Y.
Kasparas Tamašauckas 

Kauno gub.. Saulių pav., Ža 
znnų sodžiaus, pajieškomas 
per draugą Povilą Jarusą. 
Kas apie jį žino, meldžiu pra
nešti ant adreso:

Pa ui Ya ras,
6 Bottom place 

Cliarlstovvn, Mass.

Pirmame bertainyj šito šimtmečio visur 
bus įvesta 8-nių valandų darbo diena ir bus 
išrinktas pirmas prezidentas proletarijato. 
Velku, bet pirm pusės šito šimtmečio, visi 
darbo įrankiai pereis iš pęhatiškų raukų i 
visuomenės nuosavpbę t. y. įvyks socijali- 
zmas. Trečiame bertainyj XX amžiaus ne
liks jau nė vieno proletaro, nė kapitalisto, 
bet visi darini žmonės. Niekam nereikės rū
pintis apie darbą, nes kiek ko žmonėms 
reiks, tiek jie sau patįs pasidarys. Ūkinin
kai pristatys miestų darbininkams visus 
valgomus daiktus, o pastarieji pristatys 
pirmiemsiems visas mašinas, drabužius ir 
kitus reikalingus žmogaus gyvenime daik
tus.

\ isuotinas nusiginklavimas XX amžiuje 
neįvyks, bet nebus karių, kurios galėtu tę
stis ilgiau negu 60 dienų, silpnesuią 
pusę į 60 dienu visada bus sumušta. 
Europos armijos ir laivinės bus užlai
komos beveik tokiame pat skaitliuje. kaip 
ri dabar, išskiriant tiktai Rusiją, kuri žy
miai padidius savo armiją dėl pildimo ap
saugos didelės Azijos teritorijos, kuri bus 
užimta per kolonistus, kada bus pabaigta 
naujas gelžkelis iš Europos per Aziją, iki 
Tikūjų jūrių. Suvienytos Valstijos turės 
padidinti savo laivynę ant 1(M),000. v

Orlaiviai bus ant tiek geri, kad žirninės 
juose galės važinėtis, arba teisingiau* pasa
kius—skrajot, kaip, kad dabar automobi
liuose važinėjasi. Geriausiai bus tinkanti 
armijoms dėl bombardavimo arba metimo 
sprokstančių medegų i tvirtoves, miestus 
ir t, t.

Parakas be durnų bus vartojamas vien 
tik dėl šautuvu, dėl sunkių kanuolių gi 
bus vartojamas vien tik suspaustas oras.

Gydymas visokių ligų bus atliekamas e- 
lektra: didžiausios žaizdos bus užgidomos i 
kėlės valandas. Elektriką bus išdirbama iš 

'oro, vandenio ir žemės ir bus vartojama dėl 
šviesos, šilumos, judinimo visokiu mašinų 
ir valgių virimo. Arkliai pabaigoje XX am
žiaus visai nebus reikalingi. —jų vietą 
užims automobiliai ir orlaiviai. Visi trauki
niai bus varomi elektra su normališku 
dutinišku) greitumu — 100 mylių per 
landą.

Kanalas tarp Atlantiko ir Pacifiko 
užbaigtas į 25 metus.

Linijos dėl pervežimo žmonių pasiliks tos 
pačios, bet laivai neis ilgiau per atlantiką 
kaip keturias dienas. Pačtui bus specijališ- 
ki laiveliai, kurie į 40 valandų į Europą 
nueis ir sugrįž.

Pabaiga XVIII amžiaus buvo pradžia di
delės perversmės politikoje XIX amžiaus. 
Tris svarbiausi atsitikimai pereitam šimt- 
metyj, kuriuos laikoma už pamatus visų 
paskesnių judėjimų ir kombicijų, yra išau
gę ant pamatų pabaigos užpereito amžiaus.

Tais atsitikimais, ant kuriu remiasi ir 
apie kuriuos sukasi visa politika, ekonomi
ja ir jų istorija XIX šimtmečio, yra: susi- 
tvėrimas Suvienytu Valstijų, Prancūzu re- 
voliucija ir trečias nupuolimas Lenkijos ir 
Lietuvos. Kaip tos tris perversmės matėsi 
jau iš pabaigos XVIII amžiaus, teip aukš- 
čiaus pridurtas pranašavimas paremtas ant 
apsireiškimų pabaigoje XIX amžiaus, 
tikrai tas išsipildys — parodys ateitis.

I

VAIKAS.
Iš vokiško vert** Trerivk

------------0------------- l
Tuom tarpu pasibaigė platus, balti lau 

kai, išnyko tamsiai palšus debesiai 
atsirado vėl mieste,
vėms vaikštinėjo žmonės, matėsi puikai pa 
puošti didelių krautuvių langai, apšviesti 
rūmai pritraukdami kiekvieno praeivio aki, 
sakyti sakė, kad tenai šilta, linksniu, kad 
tenai žmonės sotus ir laimingi.

Jefimas apsistojo ant turgaus ir pradėjo 
šaukti pas savę pirkėjus, girdamas, kaip 
tik mokėjo savo egleles.

Tai eglutės! — sakė jisai. — 'Lokių nie
kur nerasit! Yra ant ko pažiūrėt!.... Tar
si linkėtai! Jisai buvo linksmas, vikrus, 
nes buvo gerai jau išsigėręs, kitaip jo šir 
dis būtų kur tai toli, toli kokiam tai kai
me tamsioj gritelėi, kur su keletą va kilčių 
sėdėjo sušalęs olkaua moteriške.... O, 
kaip jis buvo laimingas būdamas liuesas 
nuo tokių mislių.

— Ot eglelės! Nors ir žiūrėk! girė Jefi
mas trindamas rankas.

O jei kas nupirko, tas pusnuogas kaimo 
vaikas ėmė aut savo pečių eglelę ir nešė 
ten, kur pirkėjas jam liepė. Niekas nesusi
mi Įėjo. pagalios nė atydos neatkreųie, kad 
toks mažas, apdriskęs o gal ir alkanas vai
kas nešiojo ant savo kauluotų rankučių 
tokius sunkius medžius.

Jefimas nuolat šaukė pirkėjus.
■ Dangus ir vėl apsiniaukė. Paliko tamsu. 

Jau buvo vėlus laikas, egleljų jau niekas 
nebepirko. Mieste užimąs nesiliovė. Jefi- 
mas pasiliko vienas. Saitas vejas papūtė 
barstydamas jam ant galvos sniegą nuo ša
kų eglelių: jam paliko baisu.

Įkišę ranką į kešeni, ištraukė saują vari * 
nių pinigų, suskaitė juos ir sunkiai atsidū
sėjęs vėl pakarojo.

„Reikia nusiųst pačiai — pamislijo ji
sai. — juk dabar Kalėdos! Audri ūkui rei
kėtų kokią dovaną nusiųst.... Tai apsi
džiaugt. ... 'tada plisiunte’ — sakytų".

Jisai atsiminė, kad ir tas pusiau nuogas 
vaikas, kurį jis sutiko ant lauko, teipgi ne
šėsi kokias tai dovanas. Jefimas giliai už
simąstė. Staiga, tamsa išsisklaistę, pasiro
dė kokia tai nepaprasta švieša ir pamatė 
Jefimas joje ateinantį baltuose marškiniuo
se vaiką. Tik pirmą syk jo veidą Jefimas 
pamatė, bet jis buvo teip jam pažįstamas, 
teip brangus ir gražus, kad iš džiaugsmo 
suspaudė jam širdį. Bandė jis kalbėt, bau
dė šaukt, bet negalėjo.

— Ko tu teip nusistebėjai! — užklausė 
vaikas.

— Argi tu nežinai, kad šiądien Kalėdos! 
Visi šiądien linksminas, todėl ir męs, vai
kai, nor nuplišę, nuskurdę ir alkani, jau
čiamės šiądien drūtais ir linksmais. — už
baigė vaikas nusijuokdamas.

Jefimas daugiau nieko nematė aplinkui, 
tik girdėjo balsą, kuris jo ausyse skambė
jo šeip:

,, Aš atnešian savo sunkią naštą ir išda
linęs atėjau pas tavę. Tu norėjai žinot ką 
aš nešiau! — Aš nešiau savo vargus, skur
dą. savo ašaras!.... Nors tai buvo sunki 
našta, bet aš turėjau atnešt ir išdalint juo 
tarp žmonių. Vieni priėmė juos su dideliu 
noru, idant palengvint man naštą: je ėmė 
nuo manęs ašaras, vargus ir alkį, o apturė
jo džiauksmą ir laimę. Kitiemsgi aš turė
jau įduot per prievartą, nes je nesuprato, 
kad mano ašaros — tai jų ašaros O kad 
žmonės suprastų, kad visiems reikia m lie
tis ir išvien nešti vargus, kad suprastų, 
jog vieno ašaros — tai yra visų ašaros, ta
da niekam nebūtų skriaudos ir visi būtų 
laimingi. Žmonės turi suprasti, kad var 
gai patįs niekad neprapuola pakol žmonės 
jų neprašalina ir. kad žmogui mirštant jo 
vargai palieka tiem, kurie jais nenorėjo 
pasidalint.

— Tai reikia jiems tą paaiškint — pra
bilo Jefimas. — Reikia pasigailėt!.... Ir 
persigandęs baudė bėgti, bet kokia tai ne
paprasta spėka sulaikė jį ir suskambėjo 
nežinomas balsas: ’

— Aš atėjau tavęs....
Jefimas išvido savę dideliame, šviesiame 

kambaryj, su aukštoms luboms ir baltoms 
sienoms; norėjo pasijudint, negalėjo. Sve
timas. baisus veidas žiurėjo jam tiesiog į 
akys. Per jo kūną perėjo šiurpuliai.

— Mirštu—išsiveržė balsas iš jo krūtinės.
— Nebijok! — atsakė jam nežinomas 

balsas.
Jis ir nebijojo, nes jam darėsi vis leng

viau ir lengviau, nieko jau negirdėjo, nie
ko nematė... Kokias tai minkštas ranku
tes nuėmė jam nuo pečių tą sunkią naštą 
vargų, kurią jis nešė visą savo amžių. Jam 
teip dabar lengva paliko, teip gerai, jis nie
ko nejautė, nieko nematė ir negirdėjo: jis 
niekad nesitikėjo, kad teip staiga būt gali
ma išsigelbėt nuo vargų... . Kodėl jis se
niau to nežinojo! (Pabaiga).

I

I

PANEVĖŽYS. Klerikalai 
įvairiais budais vilioja žmo
nes į savo budelę, vieni liote- 
rijomis, kiti prižadais, treti 
stačiai apgauna. Tat pridera 
nuo vietos, aplinkybių, ypa- 
tos. Pas mus jie teip-pat iš
kirto štuką. Gruodžio 9 d. (>o 
mišparų vienas ponas prade 
jo žmones kviesti į kleboniją: 
dovanas ten dalysią. Kodėl 
nenueiti, jeigu dovanas dali
ja. Prisigrūdo pilna kleboni
ja. Laukia dovanų. O vieton 
to viso, siūlija Įsirašyti į šv. 
Kazimierą už 3 rub. Emėskir- 
styties, kiti dar paragino. Be
liko keli žmoneliai. • 

Varnaitis.
ANYKŠČIAI (Ukmergės 

pavj. Gruodžio 2 d. miestelyj 
ties Andriškevičiene kažinkas 
nukabino, nejuntant, vienam 
sargybiniui kardą. Pasijutęs, 
kad kardo nebėra, pasiskun
dė staršui, o tas pribuvo su 
gauja apsiginklavusių sargy
binių ir ėmė krėsti namus. 
Visus žmones iškrėtė, apie 10 
jaunesniųjų vyrukų nusivarė 
į kalėjimą. Kardą lierods ra-i 
do ten kur patvoryje, liet tat 
negelliejo. Ėmė mušti šautu
vais, kumščiais. Nesužinojo, 
kas nusegė kardą. Paskui nu
sivarė į kazarmas: leizdami 
pro duris dar mušė, bet nieko 
neišgavę, paleido visus. Kiti 
žmonės spėja, kad atėmimas 
kardo, tai pačių sargybinių 
darbas, kad galėtų prikibti 
prie žmonių.

Sargybiniai neduoda mote
rims praeiti, vis jas kabina. 
Ir sunku visados lengvai at
stumti. ar ištrūkti.

Kaimynas.
ANTUZAVAS (Panev. p.).

Mųsų klebonas bažnyčią pa
vertė į vietą, kur galima užsi
imti politiška agitacija. Per 
pamokslus duoda pipiru soci- 
jalistams. Kalėdodamas pla
tina juodašimtiškas arba ka- 
zimierines knygeles. Supran
tamas jo paslinkimas prie 
juodųjų: mokslo menko pat
sai, pinigij turi, derėjo dvarą 
už 40 tūkstančių rublių, da 
vinėjo tik 30 tūkst. Ir žmo
nių tamsume mato savo išga
nymą. Parapijonis.

EŽERENŲ (Zarasų pav.). 
Blogai prisieina darbininkui. 
Sunku dvaruose ir sodžiuose. 
Ar turi žemės kąsnelį, ar įna- 
mauja, ar už kumetį dvare 
esti, kitos kalbos neišgirsi, 
kaip tik: šiemet duona bran
gi, kaip reiks pragyventi, gal 
reiks paskutinė karvė par
duoti ir duoną pirkti. O duo
na brangi: rugių pūras 4>rub. 
Bet ar ilgai valgysi? Uždar
biai menki, ar nėra visai: — 
10—15 kapeikų ant dienos. 
Dažnai reikia būti be darbo. 
Ponai mažina užmokesnį kur 
tik gali. Viename dvare gari- 
uė mašina pabaigė kūle lap
kričio mėn. Savo žmonių ne 
užteko, reikė kitų samdyti. 
Sulygo po 15 kapeikų mote
rims. jm> 2o kap, vyrams. At
siradus daugiau darbininkui, 
užvaizdą sumanė numušti al
gą ant 5 kap. Darbininkai 
negalėjo sutikti, metė darbą, 
streikavo visą dieną, bet ne
sant vienybės, grįžo prie dar
bo. Odas,

j ,. Žarija”. |
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Geras būdas.
— Na. ką tokį nutarėte 

rinkt deputatu į Durną!
— Ogi mųsų kunigą klebo

ną! Jis teip jau niunis įkirėjo 
savo barimais už girtuoklystę, 
kad jau net gėdėjomės i kar- ’ 
čemą eiti, o kaip nusikratyti 
uuo tokio klebono — nežino
jom jokio būdo. Dabar kaip 
išvažiuos į Dūmą, galėsim ra
miai sau išsigerti, nebijodami 
išbarimo |>er pamokslą.
Negerai pabūdavo- 

t a .
Mokitojas: Delko Babiloni

jos bokštas tapo sugriautas.
Mokinys (sūnus inžinie

riaus): Todėl, kad ne pagal 
įstatymus buvo pabudavotas.

Nėr už ką pykti.
— Kai tamista išdrysai pa

vadinti mane prigaviku!
— Visai tamistą teip neva

dinau; pasakiau tik, kad duo
siu šimtą rublių tam, kuris 
man darodįs, kad tamista ne
esi prigaviku*

Pajieškojimai

KURKIU PAĖJIMAS.

Nors tie paukščiai visiems gerai žinomi, 
bet paėjimas jų vardo ir jų pačiu retai 
kam žinomas.

Tėvynė iu v ra Aerika.
Kada 1520 metuose Fernand (’ort*-z už 

kariavo Meksiką. Montezumos paiociaus 
kieme rado daug didelių, gražiu paukščių, 
kuriuos 11 loja us išsiuntė i Ispaniją. ir trum
pame laike išsiplatino po visą Europą. Ka
dangi atradėjai Amerikos išsyk misliio, 
kad atrado Indiją, tiktai kitu keliu, tai 
tuos paukščius pavadino d Tildės, o vėliau 
perkreipė—dindon, ir tas vardas truputį 
perkreiptas įėjo į visos Europos kalbas.

- 1542 metuose laivas einantis iš Turkijos 
į Angliją, atvežė iš pietinės Ispanijos pir
mą syk kurkęs į Britaniją, kur tuos paukš, 
čius pavadinta turkais (turkey).

Kūrkės teip anglam patiko, kad ant ka
rališko stalo jos užėmė pirmutinę vietą.

Arcivyskūpas Anglijos Cranmer, iš Can- 
terhury, norėdamas, 
paukščių tektų ponų 
apskelbė ištikimiems 
prasčiokams valgyt tokių gražių ir gardžiu 
paukščių mėsą, yra griekas... . Vėliaus tas 
pats arcivyskūpas a|>skelbė, kad, jeigu ūki
ninkas paaukaus vieną kurkę ant bažny
čios, tai antrą galės pats su valgyt.

Iš Europos Amerika apturėjo civilizaci
ją. duoną, vaistus, galvijus ir t. t., o Euro
pą užtai apdovanojo: bulvėms, kornais (ku
kurūzą), tabaką ir kurkėms.

- t :

kad dauginus tų 
ir kunigų pilvams, 
savo avelėms, kad

iš-

ir

Kasparas Junnkųnas, Kau
no gub., Vabalninku mieste 
lio, Meilūnų kaimo, pajieško
mas per draugą P. Audrulū- 
ną. Kas apie jį žino, meldžiu 
pranešti ant adreso;

P. Andrulūnas,
267 Chestnut st. 

Lavvrence, Mass.
Vincas Klimašauckas

Juozas Laukaitis, abudu Vil
niaus gub., 'frakų pav,, Ezno 
valsžiaus, pa j ieškomi per Fe
liksą Buniaviči. Jie patįs, ar 
kiti, teiks tęs pranešti ant 
adre.-o:

F. Bnnevicli,
B >x 364. Springvalley, 111.
Juozapas Perins ir Uršule 

Giraičiūte, Kauno gub . Sau
lių pav., Vekšniu par.. Kape
lių dvaro, pajie-komi 
draugą Juozapą Rimkų, 
apie juos ž>no, meldžiu 
nešt i ant adreso:

J. Rimkus,
9 Burlrigh st. 
(’ambridgeport, Mass. 

t
Maitinas Alšis, Kaunogub. 

Šaulių pav., Vabuilių so
džiaus. pajieškomas per Kazi
mierą Jarušaitį. Kas apie jį 
žino, meldžiu pranešti ant 
adreso:

K. Iarušaitis
40 Clark st. 

(!ambridgef>ort, Mass.
Mateu.šas Beinaras. Kauno 

gub., Raseinių pav., Eržvilku 
valsčiaus, Vilniškių sodžiaus, 
pajieškomas per draugą Juo
zą Neverdauckį. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats, ar kiti 
teiksitės pranešti ant adreso: 

J. Ne verda nekis,
S0 W. 14-tli place, 

Chicago, 111.
Petras Račkauckas, Kauno 

gub., Kauno miesčionis, bus 
dvidešimts metų kaip išvažia
vo į Londoną, o paskutiniuo
se laikuose giveno Amerikoj, 
pajieškomas per brolį Stani- 

jslovą Bačka ucką. Jis pats, ar

per
Kas 
pra

«
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Geriausia proga dėl pralo
simo.

Parsiduoda puiki krautuvė 
čeverykų, marškinių ir kito
kių daiktų. Storas puikiau
sioj vietoj ir biznis gyvuoja 
17 mėnesių ir tiktai viens tar
pe 4000 Lietuviu ir Lenku. 
Priežastis pardavimo užėmi
mas pačto N 12 užiuretojaus. 
Atsišaukit greit.

A. Ra mana nekas,
122 Essex st. Lavvrence, Mass.

Ant pardavimo.
Parsiduoda nauji forničiai 

ant 5 rūmų labai pigiai, nes 
savininkė trumpame laike iš
važiuoja Į krajų.

Reikalaujantieji nepralei
skit progos.

Paulina Petkevičia.
664 Cambrige st. 

E. Cambridge, Mass.

Ant pardavimo.
Dėlei išvažiavimo į kitą 

miestą, pigiai parsiduoda ge
ri „forničiai”. p

Juozas Pupkis 
444 W. 2-nd st. So. Boston.

Mass.

Apgarsinimas.
Kaip pirmesnes po 50 

tūkstančiu laidos „VADO 
VAS Į SVEIKATĄ” it šil

tus piragus, lietuviai kny
gas po pasaulę išnešiojo; 
tad vėliaus atsišaukusiems 
n e išgalėj om pasiusti nes 
buvome netekę. Todėl da
bar paskutinės laidos liko 
si išleista 100 tūkstančiu. 
„VADOVAS Į S V EIK AT A ’ 
ir tiems kurie buvo atsi
šaukę tai visiems jau yra 
pasiųsta. Jeigu kurie 
adrisus yra permainę, ar 
negavo dar, tai duokite ži
nią kad galėtumėm pri
siųsti. Lygei visi kurie 
dar neturite tos daktariš
kos knygos, tai prisiųski- 
te tik 10c. markėms (už 
prisiuntimo kaštus)ir aiš
kiai parašytą savo adrisą 
apturėsit dovanai, „ VA
DOVAS Į SVEIKATĄ.” 

Adresuokit.
The Collins N. Y. Med. Ins. 

140 W. 34-th st.
NEW YORK, N. Y.

PRANEŠ1MAAS.
Knyga „Raistas" netru

kus, jau apleis spaudą ir kad 
už numažintą prekę, tai yra 
1 dol., tada nebus galima gau
ti, bet reikės mokėti 1 dol. 
50 c. Už tai kad šis yra toks 
paskutinis pranešimas, tad 
kurie norite tą svarbų veika
lą gauti pigiau, tik uz 1 dole
rį, pasiskubinkite prisiųsti 
prenumeratą, kol dar laikas, 
nes tuojaus jau bus per vėlu. 
Pasinaudokite iš paskutinės 
progos, kad paskui nesakyt u- 
met, jog apie tai nežinojote.

Raistas yra labai pagei
daujama ir žingeidi knyga: 
apšviestesni liei mylinti nau
dingus skaitymus gerų kny
gų, ant šios knygos puola, 
kaip musės ant medaus. Ku
rie da neužsirašė šios knygos, 
pasiskubinkite.

Siųsdami prenumerata a- 
dresuokite ant išleistojo var
do teip:

J. Naujokas.
Madison Sq. St. Box 157 

New York, N. Y.
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Pranešu guodotiuiems drau- j 
gams Lietuvių Ukėsų Kliubo 
savo adresą: 366 \V. 4-t h st. 
So. Boston. Mass.

Su guodone sekretorius 
Uk. Kliubo’A. Lukas

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
l'žlaiko puikiausius gėrymus, alus, elius 
visada Švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

Gera proga. 
Lietuviai pasiuautfokit!

Parsiduoda valgomu daiktu ikrnu- 
tuvė bučerne su visai* reikalingai* 
tarankiais: arklys, vežimą* ir t. r. 
Stovi geriausioj daly j miesto, biz
nis nuo seniai išdirbtas. lž krau
tuvės butą ir 3 gyvenimo ruimus 
rando* mokamu tik 15 dol, ant mė
nesio.

Sis Miestelis daugiausial*apgy- 
ventas lenkais ir lietuviais ir bu- 
ėerne yra tik viena - lietuvio. Vi
si lenkai ir lietuviai reikalingus 
daiktus perka pas lietuvi. Kadan
gi čionai visada darbai gerai eina 
ir karčemų nėra, žmones visi gerai 
pasilaiko ir su bučerne gerai gali
ma pasilaikyti. Todėl lietuviai, jai 
kuris nors kiek nusimanot sulyg 
vertelgystės, pasiskubinkit nusi
pirkti šitą krautuvę. Norėdami ar
tesnių žinių kreipkitės šiuo adresu : 

W. MASON,
19 VVrter st. Eseter, N. H.

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, genaus..

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broadway ir 359 D. St..

South Boston, Mass

NAUJAI >1AS IŠRADIMAS
Dermatologijos moksle.

Daugybė odos ligų paeina nuo nešva
raus užsilaikimo ir užsikrėtimo, teipgi ir 
nuo vidurinių ligų. Daugumas gauna 
pučkus. pleiskanas, .linkimą plaukų, 
plikimą per apsileidimu Gydosi per ne
atsakančius daktaru* »r ag-:itus. kurie 
tik pinigus išvilioja o paskui rašote 
mums, kad eniete daugybe gyduolių iš 
įvairių apgavikų o pageibos negavote ir 
sakote, kad gal musų gyduolės negelbės 
tTaigi meldžiame mum* darodyti. ko
kis žmogus likosi musų gyduolėmis ap
gautas) Turime tnkstančins originališku 
padėka vonių. Tegul nors vienas dakta
ras parodo mums tiek padėkavouių. o 
męs duosime didelį atlyginimą. Pi ką 
galvą sunku gyditi. jeigu senas :r galva 
žvilga, tai to pagelbėti negalima, 
jeigu jaunas, o turi retus plaukus o 
odos matyti maži plaukučiai, tai 
galiima suteikti pagelbą: plaukai tie 
grybai viena diena neišdygs.
kian tiems nusiusi m dyką informaciją su 
plačiais aprašimais- Atsišaukti. Adresas

J M. BEVNDZA CO.
\ew Vurk A Brouklyu.
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RODĄ DYKAI.

La. 6

Lenkiškai Lietuviška
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G E R I A I S I A S

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

M. Galjvan & Co. utivišuas ūmus

TEL. 22148 RICHMONT

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : HOTELIS 
W. KAŽUKO, 7 ftashignton ,St 
g u važiuojate į Lietuvį arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mar.8 galite gaut laivakortes 
pigiauįkaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kujejae 
galite gaut valgių ir gėry m ų ir ,-= 
nakvynę. Kurie norite važiuot ”3 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus. 
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbas. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Temykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų Voks apgavikas nu 
vest kur kitur tat neik iki nepamatysi manęs. Su godone

ffINCAS RAŽUKA.S

KELEIVIS

IR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ 1SZLEIST4

Daktariszkos

LIETUVIS-
KOS

I
n
% 
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VADOVAS IN 
SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Dabar laikas naudokitės visi!
CTia'id» ricu dėl pirkimo »u gr»žUU b»l<-»i« Arijuonyk«, 

SkTlpku k ?«><•< r'mm, Kluruiatu, Triuku ir daugybu vi.okia 
niuzikahJku lUMrummtu. G.ru Dzicirorėbu aukMoimu, viaokia 
Zi.-du, L-ociugėhu.geru Britvu. Albumudri fotografijų, Rrvol- 
veriu.Strh'lbu. Oktnkiaiu Liampukiu, Kobiniu Literų. Adr— 
susi Fvėė^iu. Plukt-nuauk*iniu (fouutein p-n], Cruinatiku.Žo
dynu. l,ion$ku ir Maldų knygų, visokiu gmžiu Popi. ru dėl ra- 

tuo gromat u -u visokiai* »p»kaitjmai» ir dainomis tuzinas už 
šturmai už gl.OU. Odeli drukuojsuia musinukė gana gra

žiai ir greitai drukuoja. litą ros ir vis* mašinukė padaryta iš geriausio plrno. Prekė tik <6 50
Užlaikau kitokiu išdarbiu niaSinukiuk. hu gatunku irdaugybe uau- 

diugu visokiu daiktu. Kas aor apturvt katojoga tegul prisiunčia ui 5c. 
markę ir teisinga adrisa, o aptur. - M puslapiu dideli S:o m, to NAUJA 
KA*lt LOt,A DAKAI! Kuriame j ra Smitais vi-okiu daiktu, suvirS du 
Smitai aiškiu paveikslu ir iŠ kurio matysit j< g mano tavoraa pirmos 
k ha-S. pr. kės putiasnes kaip kitur. Štornykam. Agentam ir Perlonam 
parduodu visokius ta vorus labai pigiai, duodu dideli rabate adresuoki! I

< WILKEWICH 112 GRAND ST., BR00KLYN, N. Y.

THE OUTLET
Pranešu, kad męs purtraukem 

daugybę visokiu aprėdalu rudini- 
niu ir žieminiu dėl rneterų ir vyrų 
SU didžiausiu pasirinkimu ir už 
gigiatisią prekę. Teipgi, išpirkus 
už 5 d<»l. gausite už 10.0o dol. 
štampu. Atsiiankvkit o persitik
rinsite.

THE OUTLET
385 BkoaDvay, Betveen E. & F. Sis.

SO. BOSTON. MASS.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILL 0 STUDIJA.
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass

I

Užlaiko geriausio ,J*
Eliaus^Vyno, Likierių ir 

Cigarų.
Pardavimas šeimynom mūsu9Xt ‘

Sl-nt lALlŠKI MAS.

Ne* piriu<-*nė* po 50 tukvtaiičiii laida*; kaip bitės lietiniai išnešiojo — po visą pa*aulį kuyga*.
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias liijas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
irydyt ir žingeidžių paslaptybių žinomais gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
A ADO\ AS I \’ E1KA 1 \ Įprašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
T\ KNIG \ yra naudi u.-.. . m* ir ..ia s. seniem* ir jauniem*, sveikiems o labiause sergantiems.
Sl’l \ KX \ < ■ \ p. -*k . ■ -■*. -, s. 1 . ,v.- ku, nuo vi*okin ligų apsisergvti, bet ir daktariškam mok-

apsišvies. oir . s. ..\ uL*inSveikata'* ksliškų išaiškinimų, nei *u pa-
veiks tis pa r *udavojįmo žmogaus visas jiaslapt y bes. lygei plačiai aprašy l . vyru ir moterų ly t iškas gyvenimas
iš abieju pusiu, kaip darosi ir kaip !■ . i iaimii . u.

K AD V ADOVAS IX SVEIK ATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją. viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntimo kastus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikru g< - . »SUMANAUS DAKTARi >. m-gali būti išgydytas, tai c< >I.1.1NS
N. V. MEDlt AI. INSTIll 1 As> ..... rse įsias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame
darbuojasi daktarai specialistai ant šokiu . geriausias, tinkama* gvduotas, pergalėjimui lig- -.
teikia sveikatai pagelbą. atsišaukus asai iškai ar aprašant ietuv škai) liga nesveikumus, per laišką,

Kad apsiima, tai ir išgydo: \ YRI S ir MOTERIS. *euus ir jaunu* nuo visokiu ligų,
KAD TAS INSTIll Tas iki*- kiniu..ii >>s«,kia* ligi*, paprasta*, u‘t*en r. i* ir pa*la;.ta> u. *ikrečiama* išgydo: 

tai liudija pačių gydynių laiškai, palvi įlaleidima iš daugelio talpiname aor* keletą.

S;e

I
366 Srvond So. Boston, Mass 259 HANOVER ST
_____________________________________

PER 
PAČTĄ1

PASLAPTINES VYRU LYGOS

♦
 'r 'turi®

L indiškos valandos nuo 9 iki 5; nedeliomis nuo 9 iki 12

DR. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. 6 CHICAGO, 1LL., U. S. A.

>• SPE< TALISTAi* 
ra* esu už vaistus, 
gydė nuoaia-iao::u» 
t iluy st es gyvenime k 

du nors i utu sarmata apreikšt 
sa .!-,:si nelMiniitiguma, tx-t v<- 
iy.i.imas 1t<-i brolių slaptinguose at 

i >se apt ; rėt ty kra išgy dima 
. - prie jus ir kad v iso 

mo daki tran - 
pili i _■-į be naudos nemei \ r ų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 

kūno s varda visiem 
garsinsiu laikydamas pagedone.

S. A. Kardulis
719 0‘Falion *t. i*t. I.oui*. M<>.

Ilgai sirgtas inkstų 
s idurių liga, skaudė 
Jiinokojii.se, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumų- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slu.
Nikelis

Johnstown Pa.

i Išgydyta uuo už- 
sendintos ligos 
skausmingos mė
nesinės. baltųjų,
ir dieglių, vidu- 
ruose ir strėnosę ki
ti daktarai neisien- 
ge išgydyt.

Agnieška Daškene 
Nesv Jįoękford. N

?.>] ( vpres

I

Yra tai viena iš geriausių 
fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių 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 fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
didelį paveikslą, krejon ar a- 

, liejinį labai gražiai.
Cassills Portrait Studio

i 376 Broadvvay,
So. Boston, Mass

bet Į
ant 
tam
y ra!

Atsisau- i

Teisingiausia 
Aptieka.

Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir ; 
teisingiausius patarimus. Negalė
dami atsilankyti, tai telefonuokit.

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

So. Boston, Mass.
Tklephone. 21027 So. Boston. Mass

VICTOR IR EDISON J
geriausios Šnekamos Mašinos J
Tūkstančius yvairaus turinio Recob- 
du »r mašinas, gausite pas mane, už 
tą paci^ prekę kaip iš fabriko pirkdami.
Lietaviai kviečiami pas savo tautietį pirkti. Į 

kitus miestas prisiunčia kataliosrus dovanai, tik 
ant pačto kaštų reike prisiųsti už 5c. marke. Adr.

M. J. Damijonaitis,
3250 S. Halsted si. Chicago, III- J1

(jiyduolės visada tampa pritaikylos Kiekvienam ^enram iam \>e<‘ialiŠkai atėjus asabi^kai ar laišku ąt^Įšąu- 
Gyduolės issiunciamos. po visa Ameriką ir kiia> dali** pagaule*. Slapty Im* užlaikoma. Rakant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute 
140. ĮVEST 34 STR. O YORK N. Y
kti-s

«

sarti Broadvvay)

Dėlei atsilankančių arabiškai Ofisas adara* kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniai* nuo 10 iki 1 vai, 
. r 1: MlEl.KE, rupli.toJ.Bw <ydlula!s institute. i

324 Broa<iway, South Boston. Mass.

GfP.lALSE UŽEIGA DFL L11UVI PA?

M A CANNON-

Dr. S. Andrjjejewški
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.

433 Shawmut avė.
Boston, Mass

APTIEKA
Hanover Sireet 257257

BOSTON. MASS

YORK

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka.
Šutais* me Kecept us su didžiausia 
atyda. neziizrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados'randasi Lie 
tuvis aptiekorius K. SIDLAl’SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per ezpresa gyduoles prsiusim

i

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą \Vonian* Medical 

toliese Baltiniore ,M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 2t> W Broadnay 

So Boston. Mass. ir 
5S9 Franklyn st t'ambridge. Mass. 
teip kad aut pareikalavimo Cam- 
bridg’iui galiu buri, o So Bostone 
visada galit rasti.

Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielka, vyną, alų ir kitokius 
naminius :r importuotus. Turim-puiiciausiu • .gar., .- Turkijos. Gėrimus pri
statėm ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus

Nepamirškit mūs adriso
43-45 Endieott 25 27 Cross *treet. Boston. Mass.

APGARSINIMAS.
Perskaito* atmink!

M. A. CANNON
G eiiansi So Bostone
Lietuviški Siuvėjai.

222 W. BROADVVAV
ir kartu su Zenonu Budreckiu 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 galim-- ją 
tau tuoj padaryt.

Z BIDRECKIS ir VIS. INTAS

GrigOliliS Gražiause apysaka 
nesenei išėjus iš spaudos i 
15c. šios knygos gaunamos e 
“Keleivio,, Redakcijoj. t

” Keleivio” agentai.
Petrikis, 

Scranton Pa
Ignotas,
S. S. Pittsburg. Pa.

j.
1514 Ross avė.

J.
13 Diamond Sq.

•John Luis.
22 So. Green str Baltimore. Md.

P. ėiras,
155 Elnį str., Lavrence, Mass.

M. Paznokiutė
3061E, Almond stESt Philadelphia. Pa. 

M. Senkus
Boz lo9 L?wiston, Me.

J. Čeponis 21 Pleasent Str. 
Joną* ’. Gerdauska

Lafaer St. New Britain, Conn.
Povilas Simonavičius.

Linden st. West I.ynn, Masa.
N. S Smelster

O. Bo* 133 Gilberton, Pa.
.1. Raulinaitia

So. Boston. Mass.
P. Mikalauckas 

So. Boston. Mass.
M. Petrauskas

322 Caledonia St. Jtenoab.i,
VVATERBURY. CONN.

.1. Žemaitis
K. Asevičia,
ŽtaaatauckM

5<
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P.
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i

\Vis.

824 Bank Str 
lUžCharle* st.

Vė. St

inai kau sau už garbę pranešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes Į Lietuvą ir iš 
Lietuves Į Ameriką \ažiuojantiem ant 
genaus . aivų už i riausią preke. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
25* W. Broadnay So. Boston, Mass.

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

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

IRA VISI VYRAI!
Pirkit cigarus nauju išdirbiniu 

Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausiu pipkių. o 
kendžin kendžių! kokių dar nė ne 

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

S H. KLIEN
228 Braodvvay, cor. C st 

So. Boston, Mas

■los. J. Feely
95 Milk st., Nuimai 60-61

BOSTON

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų žieminių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi |«r-ėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekg. Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmo* kliasos 

Su guodone

Miss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston ^ass

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

GERIAUSIA APTIEKA.

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

lais atsilankyt.

Sustok! Žiūrėk: Klausyk:
Didžiaudiafi nupigjnimas

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakutės, keipai ir 

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

I SACOWITZ.
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston. Mass.

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

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane I 
t repais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir f! iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

MOCKAUS TEATRU CO.
Perstatines teatrus šiuose vietuose:

15 ir 16 d. Gruodžio (Dec.), Yocaus salėj 537 Coliu- 
sville avė. E. St. Ix>uis, III.
18 ir 19 Gmofižio. Chapas salėj VVestville, III. 
Prasidės nuo 8-tos valandos vakare. Įžanga 25 cen. 
Uzprašom susirinkti kuoskaitlingiausiai.

Su guodone Mockaus Teatru Co. I

J

Brandus receptas dėl 
silpnų.

Atsivežiau iš seno krajaus išduo
tas nuo geriausio r oje n o dakta
ro dėl gydimo Reumatizmo, Skau
dėjimą strėnų, šonu ir visu sąnariu 
•Jeigu ka- norite n pa turėt meldžia
me prisiųsti už 2c. markę, ne 
markes atsakimo neduodame.

C. H. Proodon
73 Bevlston st, Chesnut Hill)Muit

■ - -

G.ru
Jiinokojii.se

