
aukštumo 9 darbiniu 
sunkiai sužeidė, 

skaitliuje du mir- 
Nelaimė turėjo vietą 

kampu Washington ir

v

Boston, Mass. Gegužio 14 d. May 1908 m MetasKo 20
I t

ŽINIOS IŠ VISUR.

1

< Peterburgas. — Šiomis 
dienomis atsibuvo sužiedotu- 
vės Stolypino dukters su vie
nu raudonsiuliu rusiško lai- 
vino. Vestuvėse dalyvavo vi-

IŠ RUSUOS.

pildyti konstituciją. Ir neste
bėtina, juk tikyba tai geriau
sias ginklas, ant kurio dyka
duonių būvis remiasi.

• Berlynas. — Viešpaty
stės tarybos sesija likosi ati
dėta iki spalinio 20 d. .Tuoda-

• Lizbona, Portugalija 
Pereitą reredąatsibuvo nan- 

praneša, jojo Portugalijos karaliaus

Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivis* išei
na kas ketvergi*, kaina 
metams $160. Adresuoki: 
teip:

Bomba.
• Voronežas. — Pereitą
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,,Lebe lioch!“

•f Ryga.—Aut Riterųgat- 
buk iš prieža vės keli miestsargiai bandė

.įs, paskui iš- 
užlaikimo sipietojo durnai. Ant žemės 

gulėjo užmušta praeivė mote- 
Rodičevas, riškė ir keletą sužeistų. Gu
ltojo žydų bernatorius išlikęs gyvas nu-

I

, .KELEIVIS 
GEBtAlSlAS V1MOME- 

N1ŠKAS LAIKRAŠTIS.

$a iš Kaukazo savo valdžioms 
apie besirengimą Rusijos į 
karę su Turkija. Aut turki 
škų rubežių skubiai koncen
truojamos rusiškos kariškom 
spėkos. Gyventojai gyvena 
nuolatiniam pavojuje.

Koncentracijos vieta yra 
Tvflisas. Šiomis dienomis i • c
Baturną pribuvo laivas su ar- 
tilierija ir amunicija (sauja 
ma medega). Iš Kijevo teipgi 
tapo išsiųsta aut Kaukazo 
skyrius artilieri.jos. Tegul 
pešasi, vis greičiau bus Rusi 
jos hydrai pala*.

• Peterburgas, Gegužio 
11 dieną.— Pereitą savaitę, 
petnyčioj, laike svarstymo 
durnoj rekrutų (naujokų)' 
klausime aut 1908 metų, kilo 
antižydiška demonstracija

Svarbiausias kaltininkas 
tos betvarkes buvo pasiunti 
nys Zamislovskij. Išpylda- 
mas tulžį jis stengėsi daro 
dyti. kad didžiausiais prie
šais valdzi< s ir v sos Ma>koli 
jos—yra žydai. Ir Tolimuote 
Rytuose—sako Zamislovskij, 
—kad ne žydai, męs nebūtu
mėm karės pralaimėję. Žy jseredą vietini revoliucijonie- 
dai, suliyg jo nuomone, būda- riti bandė atlikti gerą darbą, 
mi kouskriptiškam amžiuje, bet ant nelaimės nepavyko, 
tyčiam praduria sau ausys, Buvo" surengtas suokal- 
nukerta pirštus ir t. t., idant bis ant gyvasties gen.-guber- 
išlikti nuo kariumenės, o pa- natoriaus Bibikovo, žiauraus 
sekinė viso to—tila neretai priešo laisves.
visokios ligos. Už tai jis, Za- Gubernatorius važiavo 
mislovskis. patarė visai žydų gatve karietoje su savo pačia, 
neimli į kariuinenę. Pasiun- Tuom tarpu mesta bomba, 
tinys Krupenskij teipgi prita- bet ant nelaimės nepataikyta 
ria tam įnešimui, bet prideda, po karieta. Pasigirdo apkur 
kad už tai uždėti ant žydų žinantis griaustinis, žibteliejo 
tam tikrus mokesčius, kurie liepsna, kibirkšl 
eitų į karei vijos 
fondą.

Pasiuntinys 
kadetij partijos.

t
Tuodarbu vadovavo tūlas Iliu 
skis, kuris 190<‘> m. Gruodžio 
mėnesyj nušovė Tveriuje gen. 
Ignatjevą.

Iš ryto, laike pasivaik
ščiojimo, ant paduoto, iš auk
što nutarto ženklo, šoko visi 
kaliniai sykiu aut sargybos, 
3 kareivius užmušė. 6 sužeidė 
ir pradėjo bėgti. Tečiaus 
triukšmas sušaukė (langiaus 
kareiviu, kurie šaudydami 
leidosi gaudyt pabėgėlius. Du 
tapo nušauti, 4 sužeisti. Ilin- 
skis ir du kiti, likosi sugauti 
ir vėl pasodinti į tą pati ka-

I bį prieš europiečius. Sąkro- 
voj bombų ir ginklų atrasta 
raštai, kurie parodė, kad ant 
nužudymo pasmerkti visi, be
veik, aukštesni vaidininkai, 
tarp kurių pirmas užeina vie
tą vice-karaliūs,gen Kitchue- 
r’is ir vyriausiasis vadas an
gliškos kariumenės. Suare
štuota daug tautiškų veikėju.

• Lima. Peru. — Susi
rėmime su kariumenė revo 
liucijonieriai po vadovystė 
Durando likosi galutinai su
mušti. Kaip valdžia mano, 

Įėjimą. Dabar jiems be abejo- tas skaudus smūgis padės ga
nės reikės keliauti aut kartu- lą revoliucijai. Gal ir padės, 
vių. tik kasžin ant kaip ilgo laiko.

* E kateri noslavas, Rusi
ja, Gegužio 13 dieną.— Šios 
dienos telegramas 
kad gubernijiniame, kalėji- prisieka. Visas miestas buvo
me, su pagelba bombos, iš-i išpuoštas visokiomis dekorą 
griauta siena, o per tą skylę vijomis ir vėliavomis.
pradėjo bėgti kaliniai. Bet Perliamento rūmas prisi- 
kiekvienas, kuris tik pasirodė rmko pilnas raudonsiuliu ir 
lauko pusėj likosi nušautas, ilgaskvarnių. Emanuelis už- 
Kiek yra aukų dar nežinia, įdėjęs ranką ant biblijos pri- 
bet kaip telegramas skamba, i siekė ginti kataliku tikybą ir 
jų skatlius yra baisiai dide 
lis.

apginime, ir nurodė, kad be- sidangino, kiek tik arkliai ga- Anarchistu demonstracija 
sišaiiuimas žydų (mat, tikrie liejo iššokti. Artesnių žinių 
jie rusai su dideliu norų eina trūksta.
į kariu menę už savo „batiu-| * Peterburgas.—Pereitoj 
šką ' carą, todėl čia tik apie Ląvaitej, Mohiliovo gub., ne
žydus ir kalba eina) nno k a- tolį nuo miestelio Bukov, ant 
riumenės. yra kaltė oficierių; Dniepro paskendo garlaivis, 
ir nežmoniškos dlseiplinos; veįė grįžtančius iš cer- 
Rusijos kareivis neturi šunės‘kvės kaimiečius. Priežastimi 
tiesų; negali mįsliti, negali nelaimės būva ta>. kad paša 
kalbėti, negali matyti, nė gir-: neriai visi susitelkė ant rie
dėti. Juodašimčiai stengėsi nog pusės: tokiu budu laivas 
pertraukti jiem nepatinkan- apvirto ir 120 vyrų, moterų ir 
čią kalbą ir visą laiką rėkavo, 
trepsėjo ir visokiais kėlė triuk
šmą, ant kurio tečiaus kalbė
tojas nepaisė ir tęsdamas sa
vo kalbą, toliau pabriežė, kad 
jeigu, kaip pirmas kalbėtojas 
sakė žydai yra didžiausiais 
priešais valdžios, tai čia teip
gi ne žydai kalti, bet pati sa gauja uredninkų ir drau- 
valdžia, nes valdžia juos spau- gybė civiliškų storpilvių, 
sdama ir persekiodama pati! 
padarė juos savo priešais.
Tvirtinimas, I 
sties žydų tapo pralaimėta suimti du įtariamu revoliuci- 
karė su Japonais—sakė Rodi- ; jonieriu ir apstojo juos. Pa- 
čevas, 
nes visiems žinoma, 
dams neduota tiesų prie ofi Įbristas ant vietos užmuštas, 
cieriškų rangų.

vaikų rado savo mirtį po Dnie
pro bangomis.

yra vaikiška pasaka, darieji nieko nelaukdami 
kad žv- pradėjo šaudyti. Vienas po-

du sunkiai sužeisti, o kits iš-
Gutšikovas teipgi pabre- sigandęs pabėgo. Revoliucijo-' 

’ žė savo Kalboj paveikslėlį, ku- nieriai pasinaudodami iš pro- 
ris, pagal jo nuomonės, butų g°s teipgi nieko nekliudomi 
neišvengtinas ir labai liūd i prasišalino. Ir gerai.
nas, jeigu žydus dar labiau Poltava. — Keliolika
apsunkįti vietoj ėminio į ka- mylių nuo čia. į kaimą Pod- 
riumenę apkraunant naujais j bolotino atsilieldė antstolis 
mokesčiais; todėl jis, Gutši-i aprašyti kelių ūkininkų turtą 
kovas, pataria, kad visi sve- už užsivilkusius mokesčius, 
timtaučiai, kurių Rusijoj yra Bobos sutiko tą poną su ša
lo milijonų, lygiai turėtų kemis ir kočergomis: kadangi 
tarnauti kariumenej neišsky- ji8 buvo tik su vežėju, besar- 
riaut nė Suomijos. Karės mi- gybinių, tai turėjo bėgti, bet 
nisteris, Rydygier, teipgi tam įnirtus bobos sudraskė ant jo 
pritaria. visus drabužius.

Peterburgas, Geg. 9 d.; 
Mikė rengiasi į karę su sulto
nu.
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į j rikos negauna jokių užsakiniu 
į <wderiu j, visur stoka užriti- 
kejimo stovi aut kelio. Jei esti 
kokie užstrliavimai, taitikaiit 

. to paties laiko. Audeklinėj 
šakoj teipgi pasirodė nupuo
limas, dirba daugiausiai tik 
po kelias dienas i savaite ir 
tai nepilną laiką.

Geležies ii- plieno i nd lį
st ri juose irgi toks pats apsi
reiškimas. Rudos kaina kas
dien vis puola žemyn, teip, 
kad v ošti k uždengia iškaičius. 
Vaizba skinu teipgi skaudžiai 
nukentėjo, o išvežimas apava- 
lų i užsieni nupuolė ant 
nuošimčiu.

Pereitoj savaitėj apsirei
škė 288 nusibankrutijimai.

BellaGunuess. Ji buvo jau po 
dviejų vyrų našlė ir turėjo 
trejatą vaikų. Gyveno gana 
gražiai, turėjo sau darbinin
ką lamphere, dviejatą arklių 
pasivažinėjimui, gražiai apgi
rdydavo ir t. t. Iš kur ėmė 
pinigus niekas nežinojo.

Dažnai paješkudavo per 
laikrščius vyru sau apsivedi- 
mui. Paješkojimucse papras
tai rašydavo, kad yra našlė, 
turi gražią farmą (ūkę), liet 
nepajėgia pati ją vesti, todėl 
paješko sau turtingo vyro. 
Kiek ant tokių pajieskojimų 
atsišaukdavo — nežinia.
i

Nelabai senei aut jos pa- 
jieškojiino atsišaukė tūlas 
Helgelein. norvegas, iš Al>er- 
deen, S- D. Per laiškks suėjo 
į „pažintį’ ir aut galo Helge
lein gavo nuo Guuness užkvie 
timą per laišką, tik su pasar
ga, krd pasiimtų visus savo 
pinigus atvažiuodamas, ka jis 
ir padarė .

Gunuess paskolino nuo jo j’- . J/ . . kad jau neissisuks, nunuodijo
savo vaikus uždegė namą ir 
pati nusižudė.

Neskaitė laikraščių.
■ Topeka, Kan., Geg. 11 

— Alonzo C. Tovvnsend, 
50,000 vertės

su šiuoin pasauliu, 
gavo nuo apsaugojimo (insu- 
rance) kompanijos 8 8,5oo 
Kitas jos vyras teipgi staiga 
pasimirė, už kuri Gunness’ie- 
nė gavo asekuracijos s 3.500. 
Nėr abejonės, kad jie turėjo 
mitri iš rankos savo pačios- 
skerdikės. delei gavimo po- 
sinertinės.

Iš viso atrasta jau 12 už- 
kastų žmonių. Kaip policija 
iškarto spėjo, sudegęs mote
riškes kūnas vra ne Guinness, 
bet pergabentas iš Chicagos 
ligonbučio ir sudegintas pa
slėpimui nuodėmės, o pati 
Guinness pabėgo. Paskui spė
jo, kad ją ir jos vaikus užmu
šė josios ..sądarbiuinkas1* 
Lamphere. o paslėpimui visų 
visų pėdsakų užkure namus. 
Nesusipratimas, pagal proku
ratoriaus nuomonę, turėjo 
kilt dėl pinigų, kuriuos gavo 
nužudęs llelgeleiną. Dabargi 
spėja, kad ji pati, pamačius,

Boston, Mass , Geg. 11d. 
— <» valandą iŠ ryto betaisant 
aukštojo gelžkelio (elevated) 
pastoliai, perlūžo supuvusios 
balkės ir puldamos nuo 18 
pėdų 
kus 
tame 
tinai, 
ties 
Castle gatvių.O K

šl,5oo, tečiaus pirm vestuvių 
vyras kasžin kur išsidangino. 
Savo kaimynams Gunness pa 
sakė, buk busimas jos vyras, 
Helgelein, išvažiavo į New 
Yorką, iš kur neužilgo par- 
grįž. Tuoin tarpu ji gavo nuo 
savo „vyro’’ brolio laišką, ku
riame jis klausė apie likimą 
savo brolio. Gunness jam atra
šė. kad jo brolis, Helgelein, 
nuvažiavo į Norvegiją aplan- 
savo seną tėvynę. Neužganė
dintas tokia žinia, brolis išva
žiavusio vėl atrašė laišką ir 
sakė, kad ištirimui dalyko pa
prašys policiją į pagelba.

Už sąvaitės Kilo gaisras ir 
našlės, Gunness, farma sude- 11 dh-ną, jh pasirenge\a- 
gė. Drauge su farma sudegė z*uot' l’as Jd kaipo palių-, 
ir pati Gunness su trejatu sa
vo vaikų.

i Brolis Ilelgeleiuo atvažia- 
; pats į Laporto ir nuėjęs 
ant sudegusios farmos, pradė
jo klausinėti dviejų’. buvusiu 
tos farmos darbininku, ar ne ‘ - 
kasė jie kokios nor duobes ’’ 
prieš sudegimą farmo.-'. Dar- 
bininkai atsake, kad jiems rK’ 
buvo liepta iškasti urna duo- 
tie dėl sąšlavų, o šeip jie kito
kios duobės nėr kasė ir. nuve
dę Helgeleiną parode tą vie 
tą. kuri vienok buvojau užly-

i ginta, llalgeleinas gavės lo 
l>etą pradėjo kasti ir tuoj pa
juto kokią tai smarvę. Apsto
ję žmonės tvirtino, kad tai lie
kanos maisto: žuvų, mėsaga- 
lių ir t. t. Staiga pasirodė 
maiše užsiūtas lavonas. Tuo- 
jaus pasiilsta vienas žmogus 
pas policijos viršininką, ku
ris tuoj pribuvo ir. kada išti- 
rė, jiasirodė, kad tai buvo 
kūnas išvažiavusio į Norvegi
ją Helgeleino. Pradėta kasti 
toliau ir pasirodė, kad t—, _ . .
pirmojo lavono ilsėjosi lieka- Ku^j° prie patogiausių 1 itts- 
uos dar trijų vyrų, o truputį Lurgo aristokratijos elementų, 
giliau skeletas jaunos mer-! 
ginos. *s

Policija tuojau dasipro- 
tėjo kad tai buvo darbas na
šlės Bella Gunness. Nes pir
masis jos vyras teipgi nepa
prasta mirčia pasimirė.—Nuo 
lentynos nulėkė kirvukas ir ant visos pramonės.

Iš visur ateina kasdien

d. 
savininkas $ 
farmos, pribuvo šiądien į To- 
peką, idant iš čia nuvažiuoti 
į Laporto pas našlę Belle Gui- 
nness.

Jis buvo gavęs numerį 
laikraščio, kuriame buvo idė- 
tas Guinness’ienės paješkoji- 
mas vyro. Jis tuojau parašė 
laišką jai. kaipo norintis apsi
vesti. Nuo jos gavo keliolika 
laišku su užkvietimais Gegu-

• Spriugfield, III. — Praė
jusią savaitę už veizda gelžke- 
lio ., St. Lonis and San Fran- 
cisco-’ prašalino iš darbo ant 
neaprubėžiuoto laiko 2000 
darbininku.

Santiago, Kuba. —^io-Išimčiai pradėjo rėkti ant cie 
mis dienomis geležies kas^ k- ^oriaus barbės* 
lų darbininkai parengė de- socijalistai demonstraty 
monstraciją. kaipo atminamą viškai apleido salę 
nužudytų anais metais Cliica- 
goj anarchistų. Minia iškėlus 
raudoną vėliavą maršavo de- 
monstratyviškai miesto gat
vėmis; kalbėtojai karštuose 
savo prakalbose aštriai Kri
tikavo valdžių pasielgimą ir 
ragino prie ginkluoto sukili 
mo prieš jas. Darbdaviai ant 
rytojaus pavarė iš darbo vi
sus smarkesnius darbininkus. 
Pasilikusieji-gi visi, sustreika
vo.- Užveizda kasyklų nieko 
ant to nepaisydama parsitrau
kė iš kitur streiklaužius ir po 
priedangą žandarų prasidėjo 
darbai.

Ar gali būti aiškesnis 
darodymas sėbrąvimo kapita
listų su valdžiomis. Darbi 
ninkai niekur neturi užtarėjų 
o kapitalistai visur. Jie visi 
eina išvieno, visi gina savo 
reikalus. Chicagos teisdariai 

;gavo užtarimą net ('ūboje. 
■Juos užtarė Gubos kapitali
stai kada jie visai to nė nerei- 

■ kalavo, visai nežinojo, kad 
1 prieš juos Santiago darbinin
kai kelia demonstraciją. Bet 
kuomet tarp darbininkų bus 
tokia vienybė, toks solidariš- 
kumas? Šiądien kapitalistas 
išvarė iš dirbtuves senus dar
bininkus, o ant jų vietos tuo
jau yra kiti.

* Paryžius. — Paskuti
niuose miestų rinkimuose lai
mėjo radikalai ir radikališki 
aocijalistai. Krastutinisocija- 
listai ir tautiečiai pralaimėjo 
tik vienam Paryžiuje 45,000 
balsų.

• Dundee, Škotija.—Mi-: 
nisteris finansų \V. S. Cliur- 
chill, vienas iš sąmojingiau-

Į siu vadovų radikalų partijos, 
\ norėdamas ilgiau užsilaikyti 
ant senos savo vietos nauji 
su formuoto j taryboj, stengia, 
si gauti mandatą iš miesto 
Dundee į perliamentą. Pribu 

. vo jis čia tyčiom, kad vienoj, 
fabrikoj laike pietų i>ertrau- 
kos»persistatyti darbininkams 
ir pavaryti aut savo naudos 

Į agitaciją, bet nepasisekė 11a-i 
bagui. Sufragistė [moteriške 
kovojanti už lygias teisės su 
vyrais.] pana Malony apie 
tai dasižinojus, pirma pasi
skubino darbininkams pra
nešti, kad Uburcliiil’o i pa
siuntinystę neriuktų. nes jis 
tarybos rūme savo prakalboj 
pasakė, buk jo apygardoj su- 
fragistės veda politiką su gil
tomis darbininkų bandomis. 
Ners darbininkus tas labai 
sueržino. tečiaus kalbėt Cliur- 
chili’iui jie pavelyjo. Maty
dama tą .Vliss Malony. išsiėmė 
iš po ploščiaus būgnelį ir teip 
pradėjo bugnuoti, kad [Minas 
kalbėtojas turėjo prasisalįt.

• Tokio, Jajionija.—Du 
pulkai pėkštininkų, gavo pri- 
sakimą tuojaus keliauti į Ko- 
reą, idant, kaip skamba pri
sakomas ,.buti gatavais kiek
vienam atsitikime”.

dijimą, kad yra atsakančiai 
turtingu, nusprendė paimti 
š 5,0o0 su savim, nes ji to rei
kdavo per laiškus.

Nuėjęs i banką, ji* papa
sakojo savo niierį bankieriui. 
ką su tais pinigais žada veikti.

,.Ar tamista skaitai laik- 
—užklausė bankie-

1 ndianopolis, 
rarp Suvienytų Kalnasių 
Amerikos irsavinįkų kasyklų 
padalyta kontraktasant dvie
jų metų, su lyg kurio darbda
viai turės atsakyti uz kiekvie
ną nelaimingą atsitikimą su 
<|arbininkais laike darbo val
stijose: Indiana. Oliio ir \V. 
Pensilvanija. Už kontraktą 
buvo 77,000 balsu, prieš — 
7000.

, ,Ne“—skambėjo atšaki-. 
m a s.

Tuomet liankierispaėmęs 
laikraštį rankon perskaitė 
farmeriui visą istoriją, kas 
atsitiko su taja Guinness. Par
mena nusistebėjęs padekavo- 
jo bankieriui ir pasakė, kad . 
dabar skaitysiąs laikraščius.

• I’ittsburg. Pa. — Bankų 
globėjas, Kiekis, apskundė 
tautiškos bankus ,,Alleglieny‘‘ 
kasierį. NVilliamsą Montgome- 
ry, kuris išaikvojo $ 469,000. 
Policija suareštavo tą ]tauk
šteli. Pasklydus! apie tai ži- 

“ - uia, mieste padarė didelį į- 
§aIe|sPu<^į, nes Moutogoinery pri-

• \Vasbington.
Sanmel Gouųiers. prezidentas 
,.of Ameiican Fe-
deration of Labor’’ prisiuntė 
Pansylvanijos kongresmanni, 
Brumm, laišką, kuriame var
iau milijonų susiorganizavu

sių darbininkų reikalauja 
priėmimo sekančių sumany
mo projektų:

a j sumanymo projektas 
Wilsono (sumanymo projek
tas jau Įneštas i kongresą, jis 
reikalauja atmainymo prie
šingų įstatu trustams ir lai
svės boikoto), b] Įnešimą Per- 

Įceo, kuris reikalauja nno val- 
’dzios apgynimo darbininkų 
uuo kapitalistų beteisės tei
smo keliu, c] įvedimą S va
landų darbo dienos visose 
darbo vietose, kuriose darbai 
yra valdžiai dirbami ir d) at
sakomybę visų kompanijų 
laike nelaimės.

P&bėgiinas kalinių.
Aleksandrovskas, šiau

rinėj Rusijoj.—Kaliniams pa- 
Užsienių konsuląi^prane- sisekė išsilaužti iš kalėjimo.

IS AMERIKOS.

vaizbos ir pramones 
lauko.

Al įeinąs padėjimas eina 
vis blogyn. Išvežimas javų į 
uzrubezi žymiai sumažėjo, o 
tas daro pragaištingą įtekmę

Visą Ameriką sujudino
žmogžudiški darbai moterį-

• Kalkuta, Indija.—An- škės-skerdikės.
gliška policija susekė plačiai
išsišakojusį čiabuvių suokai- Ind. gyveno tūla moteriškė galvą, kad tuoj turėjo skirtis; vis liudnesnuios žinios.

SUSIRINKIMAS.
Gegužio 17 dieną LSS.

60 kuopos susirinkimas ? vala- 
dą po piet. ant 2> Broaduay. 
Malonės susirinkti visi sąna- 

I • •nai.I

Fab
Netoli miesto Laporte,Įteip pavojingai jam perkirtoj
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man kalbė
jai, buk socijalistai liepia ne
užmušti, o žiūrėk, kas išėjo: 
pereitą nedeldienį buvau baž
nyčioj ir. žmonių suspaustas, 
užminiau vienam ant kojos. 
O, dievuliau tu mano! kaip 
jis stums manę, kaip spirs iš 
užpakalio, net kinkos sudre
bėjo. ..

— Cha,-cha, tėve! Man 
tik juokas. Juk tu nežinai, 
ar tai socijalistas buvo, ar ko* 
kis-nors išgama..

— Bet vis-tiek, vaike, 
teip stumdamas, jis gali sužei
sti arba užmušti. O juk Kri
stus sakė: ,, neužmušk".

Tai gi, tai gi, tėve, pa
kalbėsime apie tą prisakimą. 
Kristus liepė neužmušti, o jo 
įpėdiniai sako: ..užmušk".

— Aš visuomet į bažnyčią 
vaikščioju ir niekuomet ne
girdėjau teip sakant. Tu. ro
dos, pradedi meluot. Tiesa-
kartais atsiranda kunigas, 
katras pataria netikėlius, pa- 
gouius naikinti, o šiaip ant 
katalikų—nė žodžio.

— Juk tu žinai, tėve, 
kad į bažnyčią renkasi tik 
vargšai-darbiniukai, dėlto ku
nigai ir siulija jiems pragarą 
už visokios nuodėmės papil- 
dimą. Kunigai liepia labiau
siai neužmušti musų priešų. 
Jeigu kas musų kraują geria, 
jie ragina ir paskutinį lašą 
atiduot. Mat bijo, kad nuvar
ginti žmonės nepradėtų ker
šyti savo išnaudotojams, tuo
met ir kunigėliams kliūtų. 
Teip, jie mums išduoda pri- 
sakimus neužmušti, o patįs 
muša mus.

— Tu meluoji. Aš negir
dėjau, kad kunigai muštu 
žmonės,

— Kaip greitai tu užmir
šti. Pats skaitei man iš laik
raščio, kad keletas mėnesių 
atgal kunigas Sčygel nušovė 
Pittsburge du broliu. Bet to
kių atsitikimų labai daug, 
dėlto aš nenorių apie juos at
skirai kalbėti: paimsime ge
riau visą dvasiški ją ir pa
žvelgsime, ar ji mokina neuž 
mušt. Rodos, niekam neslap- 
tinga, kad (opiežius užlaiky
davo kari limenę dėl skerdimo 
žmonių. Juk jis siųsdavo savo 
Kareivius šaudyt kitų vieipa

popie- 
kunigo 
Aš lie

jau aiškus pavizdis, 
kad dvasiški ja eina prieš Kri
staus mokslą. Jis liepė tiesiog 
nieko neužmušti, o ji džiau
giasi, kada šimtai tūkstančiu 
žūsta jaunų vyrų, ji užtaria 
už tokias valdžias, kurios 
ziuo tik kariauti, laimina gin
klus, kuriais skers ne gyvu
lius, liet žmonės.

— Bet, vaike, tas prie 
socijalistų neatsineša. Aš vis 
noriu apie juos.

— Kaip tai neatsineša? 
Kunigai sako, kad stH-ijalistai 
yra žmogžudžiai, bedieviai, o 
čia pasirodo visai kiteip: soci
jalistai sako, kad nereikia ka
riu. nereikia tokių valdžių, 
kurios žmonės naikina, o ku
nigai meldžiasi už tokias vald- 
žias. Pažiūrėk, kaili Lietu
voj kunigai po mišių riebiai 
pasimeldžia už carų veislę. 
Prašo jie nuo Dievotam krau-

Jis pat* atkartoja , Ke
leivio*' žodžius: „Męs turime 
šaukti į kovą, už geresnį bu- 
ir t. t .” ir tam pačiam straip 
suyje klausia: „į kokią kovą 
ir su kuom?

Jeigu pasakyta: į kovą 
už geresnį būvį, tai rodos ga
na aišku, kad į kovą su 
aplinkybėmis: darbininkai 
turi stoti, turi darbuoties. la 
vinties,rupinties apie gyveni
mo reikalus, apie pagerinimą 
savo būvio ir kovoti su kon
servatizmu ir reakcija ir su to
kiais „vana gaiš'*, kaip auto
rius to straipsnio.

Tarp kitko, ,,kritikas*’ 
sako, kad Amerikonai nereika
lauja jokios kovos. todėl męs, 
lietuviai, tik apjuoktumem 
savę šokdami i kova Na, ir 
to jau užtenka, tas jau aiškiai 
par do. kad ponas. .Vanagas** 
pats ne žino, ką plepa ir, ne
žiūrint. kad jau senas „ame
rikonas*’. jis nežino ne tiek, 
kiek ..gri norius“. Jis nežino, 
kaip amerikiečiai kovojo; jis 
nežino, kad Amerikoj gyvuo
ja galingos socijalistų organi
zacijos: ..Socialist Party" ir 
,.Socijalist l-alior Party’*, ku
rios šaukia po viena vėliava 
visus darbi, inkushe skirtumo 
tautos: jis nežino, kad ryt-po- 
ryt ir čia galės kilti kruvina 
revoliucija: jis nežino, kad 
keli mėnesiai atgal, kadaGold- 
field'e, Nevados valstijoj auk- 

Matydami tokias sakasiai sustreikavo, tas pats 
už kurį ..Vana- 

be perlia 
kariu
ką nuo- 

iššaudyti darbininkus, 
nuo savi-

’tyščių piliečius, jis per krau
ją užgriebdavo svetimas šalis 
ir plėšė jų turtą.

— Už tai, Maike, jo ne- 
kaltįsime: jis priverstas buvo 
apsiginti, kiteip butų išnai- 
kvue krikščionvbe i vai rus•• • • • 
stabmeldžiai.

— Bet tai nebuvo ^psi- 
ginimas.—tik užpuolimas jo 
Į>aties ir noras pavergti mili
jonus žmonių. O pažiūrėk, 
kada darbininkai bando apsi
ginti nuo išnaudotojų, kaip 
keikia juos kunigai. Net ir 
pats popiežius gatavas išpjaut 
visus socijalistus, tik nepajie- 
gia vargšas.

— Tai jau tu. vaike, feip 
ir sakai, kad uuo-pat 
ziaus lig menkiausio 
— visi yra uzmušikai. 
kaip to nepripažįstu.

— Gali tu pripažinti ar 
nepripažinti, liet kas teisybė, 
to nepaslėpsi. Galiu dar tiek gėriui sveikatos, kad dar la- 
nurodyt, kad kiek ankščiau biau jis mus skerstų ir slėgtų, 
daugelis valdonų, pasiryžusių 
kariauti tarp savęs, važi uodą 
vo pas popiežių, kad tas juos 
palaimintu i karę. Irstai įh>- 
piežius laimino. Ar neaišku,
kad tuo savo laiminimu liepė Caras kasdieną karia, 
užmušti dešimtį dešimtis tūk
stančių jaunų vyrų. Juk ka
re yra ne kas kitas, kaip tik 
skerdynėm Žino tai ir musu 
šventasis tėvas, liet nesiprie
šina. Nekeikia valdonus, lie
jančius kraują, žudančius 
musu brolius, bet laimina jų 
ginklus, duoda drąsą 
liauti.

— Aš nesuprantu,
e. kam jis teip daro?

— Daug tau aiškinti, te- tik išiiuesuot nuvarginta žmo- 
e, bet užteks to. jei pasaky

siu, kad visose viešpatystėse 
yra kunigai, kurie savo pel 
no dali siunčia popiežiui. Jei 
pradėtų kokios-nors viešpaty
stės valdžia varyt kunigus 
laukan, tada ištuštėtų šven
tojo tėvo kišeniai. Dėlto jis 
ir laimina. Ypač jis daug 
šventenybės ir narsumą siun
čia katalikiškiems valdonams, 
jeigu tie pasiryžo pavergti ko
kią nekrikščionišką tautą. 
Mat popiežius pasitiki, kad 
tokiame atvėjyj pavyks neti
kėliams įbrukti katalikystę, 
galima bus nusiųsti ten agen
tus-kunigus. kurie platinda
mi krikščionybę, glemš žemiš
kus turtus sau ir popiežiaus 
neužmirš.

— Tu pradedi man įkal
bėti, kaip sveikam ligą. 
Žiūrėk, ir aš greitai ne
tikėliu liksiu.

— Visai, tėve, aš neat 
kalbinėjo tavęs nuo tikėjimo, 
bet noriu parodyti, ar plati
na mokslą jo įpėdiniai, jeigu 
jau jie vadina socijalistns be
dieviais.

— Bet kaip, matai, tai 
tik Įsipiežius yra tokia neti
kėlis, o kunigai teip nedaro.

— Tokia-pat košė ir ku
nigai ir vyskupai ir visi jie. 
Tu pats sakei karėj su tur
kais buvęs. Ar nelaimino po
pai ir kunigai jūsų ginklus? 
Ar nerėkė jie visa gerkle: 
„eikit irturėkitės už kraują! ”?

— Teip, vaike. Keletas 
kunigu sukos tarp kareiviu 
ant mūšio lauko ir karštai, 
karštai kalbėjo....

— O apie ką jie kalbė
davo? Juk vis apie tai, kad 
jus nesigailėtumet patįs savęs 
ir skerstumet turkus, kad lie- 
tumet kraują už caro, to žmog
žudžio, sestą. Ar neteip?

— Teip, teip, vaike. Pa
tįs dali vavo. Netik popai, 
bet ir kunigai, ir visokie pa- 
storai. Vieną kleboną nušo
vė. Storas buvo, raudonas. į- 

, si karščiavo jisai vieną kartą.. 
,. Už kraują! už kraują!”- šau
kė mus. pasilipęs ant akmens. 
O čia trakt turkai ir atėmė, 
gyvastį.

Juk caras iš bažnyčių Įiadaro 
kūtes, kryžius išverčia pake
liuose. visaip |>ersekioja kata
likišką tikėjimą, kunigėliai 
meldžiasi už jį prie altoriaus, 

šaudo
žmonės, kemša į kalėjimus, 
kankina Sibirijoj ir katorgoj 
nekaltus vargšus. Užkrovė jis 
didžiausius mokešt'ius ant sa
vo pavaldinių, žudo juos vi
saip. neduoda niekam ramiai 
gyvent ir naudotis savo triū
so vaisiais.
caro valdžios šunybės, s<u-ija- 
listai stengiasi ją prašalint. 
Jie deda visas savo pajėgas, 
net gyvasties nesigaili, kad

ka

M ai

it, tėve, jie ne 
dalivauti karėj, 

uirti kareiviuos
Lkirną užfisutti.

niją iš-po pragaištingo cariz
mo letenos. O už tą viską ku
nigai juos keikia, vadina be
dieviais, ištvirkėliais. Tai da
bar aš paklausiu, kas bedie
vis: ar kunigai, kurie nori, 
kad žmogžudingą valdžia gy
vuotų, ar socijalistai, kurie 
nori prašalint ją? Kas jų be
dievis?

— Aš apgalvosiu, Maike. 
Tas klausimas labai dėl ma
nės svarbus.

— Ir aš neturiu laiko. 
Kitą kart pakalbėsime.

Rooseveltas, 
gas teip užstoja, 
niento žinios išsiuntė 
menę su mašininėmis 
lėmis
kurie pareikalavo 
ninku išmokėjimo algų gry
nais pinigais, o ne čekiais, 
nes tokių čekių niekas pilnoj 
vertej neėmė; jis nežino, kaip 
smarki agitacija eina tarp 
šios šalies darbininkų, nežino, 
kad 1907 metuose „liuosoj” 
mus Amerikoj suareštuota 
98 kalbėtojai. — Cliicagoje 
Rugsėjo 12 d. suareštavo vie 
noj dienoj 10 kalbėtojų, o už 
ką juos areštavo? Gal už tai, 
kad girė savo valdžią, kad ne 
ragino žmonių i kovą?. . . Ką 
dabar (Kinas „Vanagas” pa
sakys? Ar amerikiečiai nepri
pažįsta kovos, ar jie neko
voja? ....

Užbaigdamas savo straip
snį, patarčiau „Vanagui"’ pa
žinti savę,nes ir patarlė skam
ba: nec sutor aitra crepidam 
(nesikišk i dalykus, kurių ne
supranti).

P*eudopa raitele piped icatio- 
Į neleutent.

Oi ta kritika!. . . -
Skaisčioji „Saulė" N 35 

pašventė beveik dvi savo špal- 
tas kokiam ten „Vanagui", 
kuris visų pirmiausiai „kriti
kuoja” „Vienybė Lietuvni- 

. kų”. Kam. girdi, reikėjo mai
nyti formatą ir antgalvį, ku
ris nė kiek neesąs geresnis už 
pirmąjį? Prietam pakraipa 
neesanti rimta, paskui „kri
tikas*’ išranda, kad popiera 
per prasta, neaiški spauda ir 
t. t. O ant galo ėma ja n”,.Ke
leivį į darbą. Daugiausiai, 
matyt, ponui „Vanagui” ne
patinka įžengtinis straipsnis 
pašvęnstas ant Velykų, ku
riame tarp kitko pasakyta, 
kad linkėjimai laimes ir viso 
gero, mums jokios naudos 
neatnešė per metų eilės ir ne 
atneš: vietoj linkėjimų męs 
turime šaukti į kovą. į kovą 
už gerbūvį! irt. t. Čia „kriti- 
tikas’’ išsijuosęs darodinėja 
visokiais faktais, ant kiek 
toks šauksmas yra pragaištin
gas ir ne liogiškas. Galų ga
le, už užgavimą pono R< ose- 
velto .kritikas’’ vadina „Ke
leivio” redaktorių smarku 
grinoriumi*.

Viskas butų gerai ir di
delis ačiū ponui „kritikui” 
už pamokinimą redaktorių, 
nes ..grinorius’’ mokinti rei
kia. tik gaila, kad tas „kriti 
kas*’ nieko neparašė savo ,,fi 
lozofiškam*’ straipsnyje apie 
savo nesubrendimą. Nors 
pats motivas jo straipsnio pa
rodo jau saiką „liogikos”, bet 
tas tik iš netyčių teip pasitai
kė, nes autoriaus mieris, ma
tyt, visai kitas. Jis ėniasi mo
kinti t<>, ko iiats nežino, arba lai dabojo tik stiklą alaus 
tai nesupranta atbulai.

KORESPONDENCIJOS.

v;

ir prelek^ijos jų neintere
suoja.

Kelios sąvaitės atgal vie
tinė ik c. kuopelė pa rengė pre- 
1 iekcijas, ant kurių užkvietė 
dr-gą Butkų, kuris atliko sa
vo užduotį pagirtinai, bet 
tamsunams vistiek nepatiko: 
atšibeldi, girdi, kokis „cicili- 
kas tai tik kunigėlius apjuo
kia. Dabar, kaip nebus saliu
tui. tai žmonės turės daugiau 
laiko apsvarstyti ar teisybė, 
ką prelegentas sako, ar ne.

/>. J. Barništi*.

kalbėti su jais ir t. t. Na, ir ruliais. 
nepaliko be pasekmės tokie 
. .pamokslai. Žmonėms įkvėp
ta karžigiška dvasė greitai iš
davė vairius.

Viei as iš mus diėvobai 
mingujų sulaukęs sau kūdi
kėlį. pareugė iškilmingas 
krikštyti is. Buvo tai Baland
žio 11 dieną. Priėjo daug sve 
čių. Prasidėjo garbinimas al
koholizmo. Pradžia, žinoma, 
visuomet „graži*’ — stiklų 
s kam liejimą s. linksnius juo
kai, kliegėsiai, dainos .. 
riksmas.......... sumišimas....
Įieštynes..........

Ant rytojaus vieni pasi
juto esąs poliestotyj, kili su 
kiauromis galvomis vėl kas- 
žin kur......... langai išdaužy
ti, indai teipgi sutrupinti, ra
kandai sulaužyti, drabužiai 
suplėšyti—žodžiu, baisy lies!

(lardni^ki*.

•i P*

Medžiai apsidengia 
šviesiai-žaliais lapais ir žie
dais, pradeda žaliuot pievos 
ir laukai, ir skleidžia skanų 
savo kvepsni, ir saulutės spin
duliai jau šiltesui, ir pauk
šteliai linksmiai pradeda čiul
bėti; visa prigimtis, rodos, 
šipsosi aplinkui ir linksmina 
nuliudusias ir išalkusias dar
bininkų minios. Bet jems nėr 
pavasario, nėr permainos: šal
ta ir skaudLranka skurdo jų 
neliauja čiupinėt. Darbai vos 
tik knita. Dirbtuvės pi 2-3 
dienas silsėsi ant savaitės: 
Mašinos užšalus rūdija, dar
bininkai už vartų sustoję al
kani palei šaltą mūrą laukia, 
rodos, kokio išganimo. Visa
me Cambridge mieste tik vie
na liiver Side Boiler fabriką 
eina dieną ir naktį, dieną ir 
naktį ji darbininkus išnaudo
ja. Tenai dirba dieną ir na k. 
tį, liet uždarbiai teip menki, 
kad darbininkai vos tik ant 
maisto sau gali uždirbti.

Lietuvių čia ne mažas 
būrys; turime skaitlingą pa- 
šelpinę Lietuvos šunų Drau
gystę, kuri priguli prie S.L. A. 
ir darbuojasi su nenuilstan
čiomis spėkomis: apart to tu
rime dar L. S. S. 71 kuopą, 
liet pastaroji, delei stokos or
ganizavimo spėkų ir agitaci
jos, iki šiam laikui silpnai 
stovėjo. Šiomis dienomis ap
silankė pas mus drg. A. Pur- 
vis. kuris ant keliu susirin
kimu skaitė moksliškus ir iš 
darbininku gyvenimo refera
tus ir išguldinėjo socijalizmo 
mokslą. Tas pridavė visiems 
energijos ir teip pakėlėdvasę, 
kad dabar tikimės pakelt ir 
sustiprinti visą kuopą ir su 
naujomis spėkomis, ir su nau-

<«ardner. Mass.
• Gyventojai šito miesto 

susideda iš įvairių tautų kaip 
va: airių, francuzų, švedų, fi
nų, lenkų ir mus lietuvių. 
Visos tos tautos, išėmant tik 
paskutinę, gyvena, tarsi, vie
nos motinos vaikai.—Neišgir
si tarp jų nesutikimų, neiš
girsi vaidų, tarp jų organiza
cijų gyvuoja meilė ir brolybė. 
Pas mus-gi visai atbulai: ku
ris myli tėvynę, geras butų 
tautietis, liet tas ir „liedievis” 
(dėlto, kad tokis yni daugiau 
susipratęs. Red.).

Musų mieste lietuvių yra 
apie 4oo ypatų, turime dvi 
draugystės: šv. Petro ir Povi
lo [pašelpinė] ir S. L. A. 156 
kuopą. Pirmoji nieko dau
giau neveikia, kaip tik laike 
ligos išmoka pašei pa ir smar
kiai kovoja su „bedieviais*’. 
S. L. A. kuopa silpnai laikosi, 
iš 37 sąnariu beliko tiktai 17 
ir tie žiauriai j>ersekiojami 
d i voba i alingosios draugystės.

Balau’džio 4 dieną S. L. 
A. kuoĮia. buvo sušaukus ant 
Mileikos salės bertainini susi
rinkimą. Atsilankė ne mažai 
žmonių iš karto, bet nepraėjo 
10 min. visi pradėjo skirsty
tis. Norint ant susirinkimo 
apait štisivienyjmo reikalų 
nieko daugiau nebuvo kalbė
ta. tečiaus ant rytojaus pa
sklydo paskalos, kad buvęs 
bedieviu susirinkimas, kuria- c 
me aiškinta, kad nėra Dievo, 
nėra peklos ir kalbėtojai ra 
gino rašyties prie jų „vieros” 
visiems susirinkusiems.

Mat dievobaimingiems 
norės, kad visi butų tokiais, 
kaip jie, tarsi iš Gipso nulie
ti stulpai, kuriuos kaip kas 
nori, teip valdo, savo likimą 
sudeda į dievo rankas (o vade
les ir botagą į kunigų rankas. 
Red.), o jeigu atsiranda žmo
gus protingesnis ir pradeda 
aiškinti, kaip mus skriaudžia, 
meluoja, apgaudinėja, išnau
doja, ir vis tai dėlto, kad męs 
ne bandom patįs persitikrin
ti ar tai teisybė ar melas, dėl
to, kad męs patįs nebandom 
naudoties savo protu, o kaip 
aki avinai klausom ir tikim 
kitiems,—tokį vadina bedie
viu. Jiems visai nerupi gyve
nimas uė jo ateitis: jiems ru
pi tiktai pasakos: „užburti 
kunigaikščiai", „devingalviai 
smakai*’, kaip katė su asilu 
kalbėjo, kaip šuva dainavo ir 
t. t. Pradėk apie tokius „ste 
buklus” pasakot—visi, kaip 
asilai klusys!

Nuo pirmos Gegužio 
Gardnere atidarė karčiamas, 
dievobaimingiejie mus tautie
čiai ir šeip geri žmonės labai 
tuomi apsidžiaugė, tik vieni 
bedieviai neužganėdinti.

Dievobaimingoji mus šv. 
Pov. ir Petro draugystėlė bu
vo pai kvietus išklausimui ve
lykinės kun. Gricių iš Bosto
no. Darbavosi tas vyras tris 
dienas net išsijuosęs.—Atlei- 
dinėjo nuodėmės, sakė pamok
slus (dirbo, kaip jautis. Red.), 
ypač vertas paminėjimo pas
kutinis ir graudingiausias pa
mokslas, kur tiesiog žmones 
ragino kariauti su bedieviais 
[tokį provokatorį, kuris kur
sto tarp nesusipratusių žmo
nių neapykanta ir ragina ka
riauti, reikėtų pamokyti tei
smo keliu. R.]:moterim8 liepė
nelaikyti jų ant „burdo”, ne- U puoiiari naujais, vasaros

Mahanoy City, Pa.
Kietų auglių kasyklos 

nuo Bal. 1 d. jau dirba pilną 
laiką. Nekurtos kasyklos 
anuomet buvo jau visai |>er- 
traukus savo funkcijas, liet 
bėgančim mėnesyje ir tos pra
dėjo krutėti, vieuok iš kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gauti.

Lietuviu čia, kaip skaito, 
yra ie 3.U00 gaivu: apsi
švietusiu vyrų labai mažas 
nuošimtis. laikraščių m* 
skaito, pamokinančiu nurody
mu neklauso; vienintelis link
smumas, smagiausias laiko 
praleidimas—tai prie stiklo ir 
kozyrų.

Bal 20 d. L S. S. 46 kuo
pa surengė prakallvas, aut ku
rių užkvietė kalbėti F. Živat 
kauską iš Skrantono ir dak-
tarką Želvienę iš Plymouth’o. ja energija darbuoties toliau. 
Prakalbos prasidėjo S vai. va
kare. J. Merkusevičia atida
ręs vakarą, paaiškino mierį 
susirinkimo ir perstatė kalbė
toją F. Živatkauską, kuris 
gana aiškiai išguldė, kas yra 
ta dabartinė mųsų valdžia, 
kaip męs ją renkam ir užlai- 
kom, o jimųs begėdiškai 
skriaudžia gindama didžtur
čių reikalus, kaip sotus ir ga
lingi neužjaučia alkaniems 
ir nuvargusiems.

Potam pirmsėdis papra
šė, kad susirinkusiejie užsi
laikytų ramiai, nes pirmą kar
tą pas mus į visuomenė kal
bės moteriškė [pirm to salėj 
buvo didelis bruzdėjimas).

Draugė Žalvienė plačiai 
nurodė savo kalboj netikumą 
šiandieninio surėdymo, pa- 
brieždama, kad tame niekas 
ne kaitas, kaip tik męs patįs, 
kad nesistengiam apsisaugoti 
nuo išnaudojimo, nesisten
giam susijungti į vieną dar
bininkiška sąjunga, suvieny 
ti savo spėkas, prieš kurias 
niekas, o niekas negalėtų at
silaikyti. Toliaus kalbėjo apie 
moterų klausimą, apie jų var
gingą padėjimą draugijoj ir 
nesirūpinimą apie pagerini
mą savo likimo. Ragino skai
tyti darbininkiškas ir mok
sliškas knygas ir laikraščius, 
mokįtis, tirinėti ir t. t. Už
baigdama savo kalbą kvietė 
visus, kaip vyrus, teip ir mo
teriškės prie tikro darbinin
kiško rišio—Lietuvių Socija
listų Sąjungos. Susirinku
siems jos kalba labai jiatiko, 
ką liudijo gausus delnų plo
jimai. Tik buvo keletas nesu
sipratėlių, jie pasirodė grynai 
giriniais gyvuliais—laike pra
kalbų rėkavo, trepsėjo, švil
pavo ir uet žiburius buvo už- 
gesynę; o tai vis darbas mus 
karštųjų katalikų, kurių kitą 
kart bus ir pavardės viešai 
per laikraščius ajiskelbtos.

A. A.

Gegužio 3 dieną atsibuvo 
viešos prakalbos. Žmonių pri
sirinko pilna svetaine. Drau
gas J. Plokštis atidaręs vaka
rą. pirmutinį kalbėtoją per
statė drg. Augustą Purvį, ku
ris nupiešė platų ir aiškų pa
veikslą ir darbininkų istori
jos, išskaitė visas bedarbes ir 
jų priežaščius. nurodė netiku
sį kapitalistų šeimininkavimą 
ir t. t. Antras kalbėjo L.Grik
štas iš So. Bostono, kuris nu
rodė, kaip mindo ir niekina 
tie, kuriuos męs šeriam ir už
laikėm ir, kaip kunigai per
sekioja darbininkų organiza
ciją apsišvietimą ir visa mus 
išsiliuosavimo judėjimą. 3. 
čias kalbėjo A. Žimantas ir
gi iš So. Bostono ir teipgi la- 

i bai gražiai nukalbėjo. Užden
gimui lėšų sukoliekt uotą $3.06 
surengimas kašta vo š 5.25.

Į musu. L.S.S. 71 kuopą, 
ateina netik Amerikos laik
raščiai, bet ir iš Lietuvos gau
name „Žariją ’ ir Liet. Ūk.*’ 
Dėlei sudrutinimo spėkų už- 
laikiinui daugiau literatūros, 
tikimės sulaukti (langiaus 
draugų, naujų kovotojų, nes 
Cambridge turtingas yra lie
tuviais, tikimės, jog atsiras 
vyrų, kurie prie mus prisidės 
ir visi išvien galėsime darbuo
tis dėl labo visuomenės, ruo
šti kelią į šviesesnę ateitę.

17 kuopos s kr K Armėnas. 
lled. prierašo*. Iš dviejų 

ta mistos korespondencijų, biš- 
kį sutrumpinęs, padariau vie
nų, nes abidvi buvo, beveik, 
vieno temato.

Fana, III.
Musu apilinkej angleka- 
1 Bal. išėjo ant straiko 

ir da tebestreikuoja:
pradės dirbti nežinia.

Nekurie čia labai

šiai
I kada

nu
siminę ir eimanuoja, kad ža
da mųsų miestelyj uždaryti 
smuklės. Visuomenė nubal
savo, kad per dviejus metus 
nors pastovėtų smuklių durįs 
uždaritos ir nėr abejonės, kad 
nutarimas įvyks (rodos, jau 
įvyko. Red.), Uždarimas 
smuklių ne maža naudą at
neštų: policmanams nebūtų 
tiek darbo—girtuoklius tąsyti 
jau nereikėtų: miestas pasi
darytų švaresnis, darbininkai 
uždirbtus centus galėtų par
nešti tuomet jau visus namon, 
išnyktų girtuoklystė, išnyktų 
ir peštynės: žmonės gal pra
dėtų nors kiek darbuoties 
ai.t apšvietimo dirvos. Tiesa, 
yra čia L S, S. kuopelė, kuri 
darbuojasi gana energiškai: 
rengia susirinkimus, prakal- 
lias, prelekcijas ir t. t. Bet 
didžiuma mus brolių iki šio-

i

degtinės, prakalbos

IŠ LIETUVOS,

NAUMIESTIS (Suv. g.). 
Baudžia ma*i* „būrys”. Tyku 
ir ramu buvo čia. bet štai Ko
vo 26 dieną, vos auštant, at
bildėjo iš Naumiesčio „starša” 
Korėtoj us su 4 sargybiniais 
Miestų kaiman pas ūk. Pus- 
kunigį kratos daryti.

Privažiavo* prie kiemo 
sargybiniai tekini įbėgu grį- 
čion ir įsakė, kad niekas neiš
eitų, pradėjo darbuoties; iš
krėtė pas žmonis jų kišenes,

i

Canibridgcport, Mass.
Atėjo ir Gegužis. Pa v; 

saris. Oras šiltas,gražus.Gam-
a-
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pradėjo jieškoti ginklų, kny
gų užnfsų. iškrėtė pabalkės, 
šėputės, lovas; ant
grįčios aukšto apžiūrėjo ka
miną: sienose plyšiukas ar 
nėra popiergalių sukišta, sku- 
niose šiaudus išvartė, iš badė: 
šunies būdą iškrėtė, klėtije 
išmaišė, javus, skryniose iš- 
vaitė drabužius. tvarte mėš
lus eilėmis |»erbadė, sode no
rėjo piešti avilius liet ūkinin
kai neduodant nieko nebeda
rė: pamatė medyje ..špokiny- 
čią’’ ir tą įlipę apžiurėjo.

Stogus visu triobų. pa- 
strvkes išbadė.

Nuėjo malūnan iškrėtė 
pakanųies, surinko visus iki 
pi ergą liūs, knygutes, dainas, 
net ir miltuose keletą sutrin
tų popiergalių rado (žinoma, 
Kaip malūninko daug yra vi
sokių užrašųjgalų-gale nej ra- 
lenkė nė „reikalninko’’, gerai 
apžiūrėjo ar jis legališkas.

Tiesą pasakius, maža tė
ra kur nežiūrėjo; surinkę vi
sas knygutes kiek tik kur ra
do, įiopiergalius, užrašus viso
kius, sunešė „staršai”, tasai 
pažiūrėjęs dalį knygučių ir 
popierėlių sugrąžino, bei ku
rios jam pasirodė neištikimos, 
pasiėmė su savim, daugiau 
nieko nerado.

Pabaigę čia darbą. <S va
landą leidosi i Kubilių kaimą 
pas ūkininkę Marijoną Mek- 
šrunienę. Nuvažiavę kuo- 
greičiausiai vieni apstojo trio
bas, kiti įėjo grįčiou „starša” 
pareikalavo iš ūkininkės: „ką 
turi atiduok, ginklus, 1.1.. . ”, 
iškrėtė tai p pat kaip pas Pns- 
kunigi, bet nieko nerado.

Pabaigę krėsti, prašė duo
ti šieno arkliui, bet negavo.

Kovo 30 d. temstant, sar
gybiniai vėl atbėgo pas Pus- 
kunigį, aplakstė triobas, pa
sakė kad „net”, norėjo sua
reštuoti Juozą Puskunigį, bet 
nerado namie.

Kovo 31 d. anksti rytą.... 
vos aušrai ant dangaus pasi
rodžius. .. beveik tamsiai. . . 
atbildėjo pas Puskunigį sar
gybiniai iškrėtė visas triobas. 

su
su*

pasakė; , kad jau nėra 
naus, tai nė ružjų nėra 
grįžo sau į Naumiesti.

Bet štai vėl V valandą tą 
pačią dieną prieš piet leidosi 
atgal į Kubilių kaimą pas 
ūkininką Liūdžiu, 
paimti jo sunaus 
bet neradę namie, 
taip kaip pas Puskunigį, jieš- 
kojo ginklų, knygų, užrašų, 
liet nieko nerado. Išei
dami pasakė: „tai prabočikit, 
kad nieko neradom” grįžo be 
aukos... į Naumiestį ........

Naktį Balandžio 1 dieną, 
pačiame vidunaktyje, atbėgo 
pis Puskunigį su liktarnio- 
mis sargybinių gauja ir parei
kalavo sūnaus Juozo... su 
lempomis nešini iškrėtė visus 
kambarėlius bet nieko neradę, 
nuėjo į Kubilius pas Liūdžiu, 
išbudinę miegančius senukus 
.... klausė... kur sūnus... 
atiduok mums........ prisikė
lė, ėjo gaudyti i>o triobas, 
klausė kur miega, apžiurėjo 
visas triobas.... bet nėra. . .

Išklausinėjo ūkininko, 
kur esąs sūnus, ar nežino kur 
Juozas Puskunigis; išklausi 
nėjo ir išėjo.

Paprūsės Jonas.
(Viln. Žin.).

DIDVYŽIAI, (Vilk. p.). 
Balandžio 6 d. dvare prasidė
jo visuotinas darbininkų strei
kas. Reikalauja išmokėti lig 
šiam laikui nuo pradžios metų 
neatiduotą algą ir ordinariją 
ir prašalinti visiems įgrisusi 
urėdą. Darbininkai laikosi 
gerai. Ponas nerimauja, buvo 
pas pavieto viršininką varg
šas pasiskųstų, turbūt nieko 
nepešė. Nes ramus streikai 
pripažinti ir valdžios.

Dvarolcas.
PAPILE (Žaras, pa v )’

Tvarkdaraiai. Kovo 23 d. bu
vo čia atlaidai. Todėl neuž-

atbėgo
Jono, 

iškrėtė

miršo atva2i»oti ir tvarka. Linksmas apreiškimas arba kaimiečiu ir ca- 
riai. Po pamaldų pradėjo jie 
tvarką ęĮaryti. Nuėję pas alų-* 
dininką žydą P., ėmė jį gąs
dinti, kad sutaisysią protoko
lą, nes jis {tardavinėjęs degti
nę: na, jeigu duosi 2 rub., tai 
nereiksią nė protokolo. Bet 
žydas neišsigando ir 2 r. ne
davė. Taip nieko ne{>ešę tu
rėjo eiti. Tada jie nuėjo pas 
knygų par<lavinėtoją, ėmė 
vartyti visas jo knygas ir 
jieškoti uždraustų: rado kele
tą be cenzūros, kaip tai: ,Lie 
tu vos Gaspadinė”, ..Kantrio
ji Elena', ..Naujas Sapninin
kas’’ ir „Aritmetikos užžavi- 
nynas”. Žinoma, tuoj visas 
tas baisias knygas ..suarešta
vo'' ir pradėjo rėkti ant žmo
nių, kad jie „buntaučikai', 
Į»ardavinėją uždraustas kny
gas. Bet žmonės visai neišsi
gando, o pareikalavo dar kor
telės. kad paėmė knygas. No
romis nenoromis mijsų tvark 
dariai turėjo kortelė išduoti 
ir nieko ne{>ešę turėjo keliau
ti sau sveiki.

Gerai Matęs.
ANYKŠČIAI (L’km. pav. | 

Anuose laikose pas mus buvo 
garsus šniįias Baltakis. Už 
vieną kitą rubliuką jis nema
žai žmonių pražudė. Basi 
liaigus antstolio Orlovo vieš-_ 
{latavimui, Baltakis pasidarė 
Įiirmeiviu ir visu savo gerus 
darbus suvertė ant visai ne
kalto žmogaus Pukenio iš Za- 
belinių sodžiaus. Dabar Bu
konis turi labai daug nesma
gumų Baltak s palikęs sagry 
biniu vėl užsiima „gerais dar
bais”. A. Žansparnis.

PANEVĖŽYS. Pajuosčio 
dvaras. Ordinarija prasta ir 
ta Įiati prastai atiduodama 
Gyvenimai prasti: kaip vėjas 
pučią per sieną, tai ir žarijas 
iš pečiaus išvaro laukan, kaip 
lietus lija, tai grįčioj nėr kur 
pasislėpti nuo lietaus. Užvei- 
zdo gero nėra. Kaip pats bu
vo darbininkas, tai skaitėsi 
tarp pirmųjų maištininkų, o 
kaip paliko užveizda. tai pir- 
'miltinis šunvuoda: išgirdęs 
ką tuoj bėga pas poną.

Apylinkės Vargdienis.
KOVARSKAS. Ukmergės 

pav. Kovo 27 dieną atvyko į 
Pivaro kiemą žandarų oficie- 
rius ir suėmė seniuką Pivarą 
70 metų, jo dukterį, aut ryto- 
tojaus nugabeno į Ukmergės 
kalėjimą. Neaplenkė ir kitų 
kiemų, jieškojo ginklų. Ra
lio vienas moteris, nes vyrai 
seniai Amerikoj.

J. Kuzmius.
N A N MI ĖSTIS. V ienas 

ūkininkas, J. S., gavo du lai
šku nuo „cicilikų’’, kurie no 
rėdami pelnyti, prisidengė so- 
cijaldemokratų vardu.

Spauzdiname antrąjį lai
šką.

„Tegul bus pagarbintas 
tas Jėzus Kristus, su tamstos 
garbingu atsakimu ant A. A. 
Amen. Siūnčiam męs tau an
trą laišką, kodėl tamsta, ne- 
atsiteisiei, ba męs girdėjom 
kad tamsta, kad tu laišką pri
ėmęs nuo mus draskei lyg ka 
tė nėdrą. Bėgi pas „Pralotą”, 
ar tu misliji kad „Pralotas” 
už tave atiduos. Už tavo šito
kį nusidėjimą, tai męs pažiū
rėsime. Davėm męs tau neda
lią česo atsiųsti, o dar jau 2 
mėnesi—Gauni dabar nedėlią 
česo, jeigu nenorėjai gražumu, 
tai galėsim pyktis. Tai už to
kį tavo darbą. „Pastorok” 
mums 20 rub. aprič P. P. jei
gu neatsiteisi į nedelia česo, 
tai męs pažiūrėsim, tamsta— 
per j»ons eisi. Ant to męs pa- 
sirašom.

Socijaldemokratų parti
jos nariai tą, ką prašėm 20 
rub. tai mums reikės už žygį, 
męs mislijam atsiteisk su P. P. 
tai tamstai atliks 20 rub. ki
šenėj. o atsiteisti vis reiks. 
Jeigu neatsiteisi tai męs pas 
tave namie pribusim, ba 
mus neiškasavosite. 1908 m.”

Laišką prisiuntė mums.
Letukas.

„Žarija”

1

n šeimynos išpažintis
IK rusiške vertė VEKAX HOMO J

Tąsa.
Aukštas, sotus kunigas, šilkiniuose bažny
tiniuose rūbuose, iš pryšakio a{>dabintuose 
įvairioms blekutėmis, išlipo iš karietos ir 
palikdamas paskui-save, smagų, kvepentį 
kvapą, Įėjo į vidų ....

Greitais žingsniais jis perėjo išilgai iš
klotą divonais karidorių, ir Įėjo į nedide
lę koplytėlę, panėšinčią geriaus į bonboir 
jer-kal) —teip joje buvo šviesu, linksma, 
teip puikiai blizgėjo marmirras. auksas, 
brangus akmens ir šviesios, tarytum gyv 
paveikslai teplionės ant sienų...

Ant išmarginto marmurinio klyroso, 
šnekučiavosi giesmininkai, palengvučiu iš- 
l landydami balsus: du djakai. toki pat čys- 
ti. sotus, gražiai apsirengę, kaip ir pats 
kunigas, žibino žvakes ir brangias gryno 
aukso lemputes.

Sunkios durys, vedančios Į vidurinius 
kambarius caro rūmų, tyliai atsidarė ir į 
koplytėlę Įėjo apsivilkęs aficieriaus mun- 
diera— valdonas mirštančiu badu kaimie- V
čių — caras. Sale jo ėjo cariene; pas
kui didiejai kunigaikščiai - teip pat žmog
žudiškuose rūbuose,— didesės kunigaik
štienės. tarnai. 'Tuoj prasidėjo vakarinės 
pamaldos. Garsiai užgiedojo kunigas, gra
žiai pritarė giesmininkai, viskas aplinkui 
blizgėjo ir švietė, kvejtėjo brangus kvepa
lai ir kvapsny*. Apsirėdę žmogžudiškais 
rūbais vyrai ir jų moteris meldėsi, arba ge
riaus sakant tik skėtriojo, prieš save ran
komis ir išlėto lenkė galvas. Carienė skėt
riojo ga na netinkančiai, matyt dar nesu- 
spėjo gerai išmokti to gabumo. Kad ap
turėti rusu carienė*. karūną, ši moteriškė 
keli metai atgal atsimetė nuo savo tikybos 
ir dabar dvasioje pripažindama visą kvai
lystę, visą bjaurumą šitos komedijos, mo
javo ranka ir klonijosi auksiniams sta
bams. teip pat, kaip kad darė su tokiu 
pat šaltu atsniešimu ir su juoku dvasioje, 
kiti renegatai ir renegatkosž) stovinčios 
užpakalyje jos, kurios teip gi kaip ir ji. 
pardavė savo sąžine, savo protą, savo žmo
gišką vertybę už įvairius titulus, baršku
čius ir auksą.

•Kairėj pusėj’, truputį užpakalyje caro 
stovėjo jo dėdė Vladimiras, bukaprotis, 
pikts intrigantas ir kraugerys. Mojoda- 
mas ranka, jis mąstė apie Paryžiaus ko- 
ketkas 3], kurioms jis vežiojo, uždirbtą 
prakaitu ir krauju alkanų kaimiečių. Ru
sijos auksą, ir laužė sau galvą kaip čia ir 
vėla ten nukakti, ant laisvės greičiau ir 
pyko ant tų nenaudėlių, kurie išdryso per
traukti ramumą dievo pateptinių ir su 
raudonom vėliavom vaikščioti po miestu 
gatves reikalaudami laisvės, tuomi priver
sdami Vladimirą caro patarėją, turėt toli

■v

nuo savo milimų koketkų... Sale \ ladi- 
miro stovėjo jo garbinga moteris ir. tary
tum. užmanydama kokią tai naują intri
gą! j prieš jaunąją carienę, mojavo ranka 
Ir lenkėsi žemyn, lygiai kaip ir jos kaimy
nas jaunas kunigaikštuks, tik ką įstojęs į 
valdybą buvusios caro sugulovės, šokikės 
Krzesinskos. Nenaudėlis Sergijus, caro 
dėdė, ir ne mažesnė nenaudėlė Ksenija, ca
ro sesuo ir visas tuzinas jo garbingų gimi
nių. — visi buvo čionai ir mąstydami apie 
visokius dalykus, — tik ne apie maldą ir 
dievą, mojavo rankomis ir lenkėsi...

Nors dvasiškija. rodos, ir nesiskubino 
liet pamaldos pasibaigė vienok labai grei
tai. Meldžiančiusi kuopoje, sujudėjo, pa
sigirdo trumpos kalbos. Tūli, persižeg
noję išėjo...

Po neilgos pertraukos, caras — žmog
žudiškuose rūbuose, — atėjo pas altorių ir. 
persiženojes. pabučiavo gulinčią ant analo- 
joį) auksinę figūrą, jierstatančią nukryže- 
votą elgetą—revoliucijonierių, Jėzų. Pakvi
pęs puikiai apsirengęs kunigas pradėjo iš
pažintį dievo pateptinio.

Šitas kunigas. — labai apsišvietęs ir 
protingas žmogus. —pardavęs savo dvasią 
už nauginius barškaliukus, už karietas, 
brangius vynus, cigarus, šilkinius ralius 
irt. p.,,— žiuojoapie milijonus badaujan
čių. žinojo apie tukstanč us kalėjimuose 
ketančius baisiausias kančias ir išsiųstus į 
svetimą šalį už norą pildyti Kristaus prisa
kymą ir tarnauti artymui. žinojo apie gir
tų kazokų užmiišinėjimus ant gatvių begin
klių moteriškių ir jaunikaičių, žinojo, kad 
nėra to nusidėjimo, kurio nebūtų papildęs 
ar paliepęs pildyti šis prieš jį stovintis žmo
gus, bet jis buvo mokintas ir protingas 
žmogus, dėl to tai ir nepaklausė atskaitos 
šitų baisių užmuš-ijiščių ir kankinimų ir 
užsiganėdinęs ta graudžia, kvaila pa-aka. 
kurią papasakojo jam visas darbininkų 
krauju ir ašaromis susitepęs dievo patepti- 
nis, uždengė jį kvepenčia stula ir be men
kiausio užsimįslijimo. dievo vardu, atleido 
jam visus jo nusidėjimus..........Ir dievo pa-
teptinis, visiškai užganėdintas, vėla pabu-

1) Dėžutė cukrinėms sudėti.
2].\tsimete nuosavo pirmi-snio tikėjimo, atskalūnai.

3] Moteris meilaus, lengvo apsiejimo augštnsnio pakilimo
4) „Šelmystę niekšyatę 

ėjNuožlulnu* staliukas ant kurio pastato knyga* laike nulių.

S "

pamėtė savo tikybą, —» už ku-

čiavo perstatantį užkankintą ant kryžiaus 
elgetą—revoliucijonierių ir paėjo toliaus 
nuo altoriaus....

Teip- gi lengvai išdavė dievui savo at
skaitas ir carienė,—nors ir papildė tą pra- 

I sižengimą
rią, pagal Rusijos įstatymus, išvaro į Siby- 
rą. už kurį, jai ji butų paprasta kaimietė, 
Pobiedonoscevas ją atiduotų į globą girtų 
kazokų, kurie išgvoltavotų ją, kaip gvol- 
tavojo , mušė nagaikoms, pūdė kalėjimuo
se pačias, motinas, dukteris krikščionių — 
duclionorų........

Paskiaus caras su pačia ramiai pava
karieniavo, išsigėrė ir. apsaugotas šimtų— 
tūkstančių kardų, durtuvų, šaudyklių ir 
kauuolių, — mat tvirta apsauga labiaus 
reikalinga., negu patepimas kokio ten die
vo,— nuėjo gult.

Ant rytojaus, vos tik atsikėlė, tuoj 
jam praneša, kad vienas iš jo vergu, mini
stras—užmuštas. Nusigandęs, susijudinęs, 
nieko nesuprasdamas kas apie jį dedasi.ca- 
ras nežino ką daryt. Pobedoscevas—aniuo- 
las — sargas pateptinis nuramino ir pasa
kė, jog caro vardu jo prisakyta paskirti ti- 
rinėjimą ir teismą, o potam. pabauginimui 
kitų — pakart niekadėją. Caras sutikda
mas su tuom linktelėjo galva ir truputį nu
rimęs, drauge su apsirėdžiusią baltais rū
bais ir nuoga krutinę pačia, lydimas pui
kiu. truputį nusiminusių šiądieną palydo
vų, vėla nuėjo į prirengtą koplytėlę.

Tenai, tarp skambėjimo gražių gies
mių, čystai apšvengęs nusipenėjęs dijako- 
nas rėkdamas ties uždarytomis altoriaus 
durimis, prašė dievo pražūties visiem caro 
neprieteliams — tiems patiems nepriete
liams, kuriems pagal Kristaus prisakymą, 
reikia atleisti, už kuriuos reikia melstis.— 
prašė sveikatos carui, carienei, dėdėm ir 
tetom jo, ir žandarams, ir durtuvams ir na
gaikoms, {įrašė sutikimo ir meilės visam 
svietui, — nepriskaitydamas vienok į tą 
svietą Blagovieščensko kylius, suomius, 
studentus, darbininkus, — meldė kokio tai 
„gražaus oro” ir gpro užderėjimo žemiškų 
vaisių t. y. bulvių, obolių, duonos, avižų, 
ropių, apelsinų ir kitokių vuogų ir daržo
vių... Ir caras matydamas apie užmuštą 
vergą ir nuduodamas buk jis meldžia dievo 
sveikatos sinodui ir gero užderėjimo žir
niams ir kuopustams, mojavo rauka ir len
kėsi ...

Bet štai giesmininkai užgiedojo ką 
tai prakilnų, durys atidarė ir caras su ca 
riene, lydimi palydomi — t. y. pakalikų, 
išrinktų iš garsiausių šeimynų jaunikaičių,
— pasilipo prie altoriaus, kur jau stovėjo- 
gražus, pakvipęs kunigas su auksiniu kie- 
liku rankose.

Pusbalsiai .Jš gilumos”, pradėjo vie
nas pasteris prie priėmimo sakramentų 
maldą.

— . . .Atėjęs ant šios žemės nusidėja- 
lių gelbėti... Caras prisiartino prie auk
sinio kieliko.

— ... P j u-<j i pirmutinis esmi aš — 
pusbalsiai pratarė geradėjingas piemuo.

— ... Iš jų gi pirmutinis esmi aš.. .
— palengvučiu atkartojo caras ir, nėkiek 
nenusiminęs prarijo šmotuką kūno valka
tos — anarchisto ir išgėrė gurkšnį jo 
meiliai šiltoko kraujo.

— ...Iš jų gi pirma esmi aš... — 
greitai ir netvirtai atkartojo sau po nose 
pametusi savo tikybą prusaitė ir mąsty
dama apie labai ją nngazdinimą užmušėjis- 
tę. dirstelėjo į ryjantį žmogišką kraują ir 
kūną vyrą ir sykiu jai pasirodė, k;.d jis — 
kraujuose. Ji sudrebėjo ir pradėjo temy
li... Ne, tai raudona apikaklė mundie- 
riaus, raudoni rankogaliai.

Su smarkiai taksinčia širdžia, nusi
minusi. ji prisiartino prie auksinio kieli
ko ir išlėto nusilenkė laukdama. Nuoga, 
pilna krutinę jos. — į kurią nenoroms me
tė žvilgį sukripęs dvasiškasis, — išlėto kil
nojosi. o ant kaklo, ant galvos, ant rankų- 
tyros stambios ašaros užkankintų jos vyro 
kankiniu, jų vaiku, motinų, pačių — ži
bėjo brangus akmenis.

Suvalgiusi šmočiuką rievoliucijonie- 
riaus ir išgėrusi gurkšnelį šiltoko jo krau
jo carienė drauge su caru nusileido že
myn nuo altoriaus, o visa žilė žmogžudyš- 
kuose rūbuose vyrų ir pusnogių moterių 
slinko prie auksinio kieliko, tarytum sku
bindami suėst likučius anarchisto.

Greitai maldos pasibaigė ir 
asism linkužsiganėdin ilsiais,

visi su 
nė truputį 

nenusiminusiais veidais, pradėjo sveikiu 
ti carą, carienę ir vienas kitą tu imi. kad 
jie suvalgė visą mėsą užmuštojo revoliuci- 
jonieriaus ir išgėrė visą jo kraują.

Priėmęs pasveikinimus, caras nuėjo į 
savo ramus, kur jau seniai laukė jo Po- 
bedonoscevas — aniolas — sargas, ministe- 
riai ir dėdė, rūpestingas globėjas Pary
žiaus koketkų ir, — kada turi laiko, — sa
vo kariunuotojo brolvaikio.

(Toliaus bus pabaiga.)
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KAISTAS! RAISTAS!
Labai laukiama knyga jau išėjo iš spaudos lietu v -k<> 

je kalboje.
Ta knyga teip žingeidi ir visoje pasauleje reikalaujam i. 

kad į 18-ką kalbų išversta, o lietuviams tuom aky vesnia.jog 
'tikras amerikonas, nuo išlipimo iš laivo, aprašo visų lietu- 
1 vjų gyvenimą Amerikoje ir kaip visi apgaudinėja.

Perskaitęs Raistu, geriau Dažiusi visas suktybes ir pa. 
slaptybes Amerikos, ne kaip 100 metų gyventum.

Į Ta knyga teipat parodo, kaip sukčiai padaro didelius 
pinigus, apgaudinėjant žmones. Ji lygiai parodo, kaip kapi
talistai barbariškai kankina ir apgaudinėja lietuviu' darbi 
įlinkus. Kaip perskaitysi ,,Raistą" tavę niekas negales 
prigaut.

Raistas viską išradinėja, kaip ištrvirkėliai kapitalistai 
apgaudinėja lietuvių moteris, ir nustumia i pa
leistuvystę. Lygiai aprašo, kaip skerdinyčios Į mėsas pri
maišo visokių bjaurybių, kad tik daugiau pelnyt ir žudo 
nuodijant žmones. Ji pilna akyvame, kiekvienam naudin
ga perskaityt,! nes tai puiki apysaka, kuri sujudina Euro
pos ir Amerikos parlamentus. „Raistas“ yra tai didelė kny
ga ir nors daugiau prekiuoja bet ant trumpo laiko, ir kiek- • 
vienas apturės tą knygą, kuris dabar prisius tik 1 dol.

Steliuojant ir siunčiant pininigus visada reikia adresuoti
J Naujokas,

Madison sq. sta. Box 189. New York City, N. Y

NAUJI RAŠTAI.

NAUJA DAINŲ
KNYGA.

Dabar išėjo iš spaudos nau
ja dainų knyga, kurioj tel 
pa naujausios, dar niekur 
nespauzdintos visokio turinio 
dainos. Lietuviškoj kalboj 
tokios knygos dar nebuvo: jo
je galima rasti visokių dainų: 
juokingų, moksliškų, darbi
ninkiškų, revoliucijoniškų, 
meiliškų ir 1.1. 126 pusi, kaš
tuoja tik 50 c. Galima gau
ti „Keleivio’’ redakcijoje, 

28 Broadwav, So. Boston.
Mass.

Pirkite! Farmas! Farmas!
Didžiausia Lietuviška 

Kolionija Amerikoje pavadin
ta Nauja Lietuva, 40 lietuvių

esame teu nusipirkę farmas 
11 familijų gyvenime ant tų 
farraų. Męs ten gyvenanti 
kviečiame jus broliai, aplei- 
skitė miestus, o ateikite pas 
mus ant farmų gyvenant, ne 
nijitisitė prastų laikų. Lauko 
pas mus yra keli tūkstančiai 
akrų geros žemės visokiems 
jevams. juodžemis, molis, ir 
žvirgždas, parduoda po kiek 
kas nori akrų ant išmokesšių 

; per 10 metų. įmokėti mažai 
te reikia, 3 geležkelių ir prie- 
pat portąvo miesto Manistee 

i Michigau. -prekės žemos po 
$ 10.00 už akrą. Pasiskubin
kite pirkti, kad svetimtaučiai 
neišpirktų. Kas noritte pir
kti farmą atvažiuokite tiesiog 
pas mane, o aš aprodysiu Wi- 
sas tas žemės dovanai. Adre
sas:

ANTON KI EDIS
Poacack, Likę County,

Michigau.

KĄ DAKTARAI VEIKIA?
Kaip vieni daktarai geidžia, kad daug sergančių būtų 

iš ko jiems rugepjauti,—kad žmonės apie užlaikiiną sveika
tos, išsisergėjimą nuo ligų, jokio supratimo netari ir viso, 
kias ligas pagauna; tad su Collins N. Y. Medic Instit. dak
tarais visai kitaip yra, jie rašo knyga ir mokina žmonės 
kaip užlaikyti sveikatą, kaip būti sveiku ir kaip be vaistų 
išsigvditi ligas; gerų užsilaikimą teipat mokina išsisaugoti 
nuo užsikrečiamų ligų ir kas tik reikalinga, kad žmogus bū
dams sveikų butų laimingų. Knygas .,Vadovas į Sveikata” 
dovanai dalina; bet už tokius darbus, didesni vertę ir pasi- 
džiaugymas apturi tūkstančiais padėkavonių tai yra geriau 
pinigais galima apmokėti. Todėl ir daugelio, čion ir patai 
piname dekavone už knyga* tokį brangintina pelną, origi
nališkai rašyta:
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Nauji rastai.
Revoliucijos Dainos surinktos iš 
visur ir jierspazdintos; išlei
stos „Lietuvos ', 3252 Hal- 
sted st.. Cbicago, III, Toje 
knygutėje telpo iš viso 24 dai
nos, tarp kurių yra gana gerų.

Moteris ir jos vieta žmoni
joje, parašyta J. laukio, iš
leista „Lietuvos*4. Knygute 
naudinga moterims.

Vadovėlis angliškos kalbos, 
90 pusi., sutaisyta J. Laukio, 
išleista ,.Lietuvos”. Žodynė
lis labai geras nemokantiems 

.angliškai kalbėti ir skaityti.
Šiaurės karžygiai, ke

turių veiksmų tragedija: pa
gal rusų, lenkų ir vokečių 
vertimų sutaisė K. Puida, iš
leido „Lietuva".
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PRANEŠIMAS.
So. Bostono lietuviu Ko

operacijos mitingai yra 
laikomi kirki iena Kereda 
>m> mini. 2* W. Broailnay. 
So. Boston, .Mass.

t žprašom visus lietu- 
tmsiis atsilankyt kuoskail 
Mukiausiai ant 20 dienos 
Getru/.i o po virsiuinetu ad 
rišu.

LIETI ; IV l’ZEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. a 
visada šv > . . vy.a v -ok: 
kogertausi. Gėrymus dėl veseli 
štynų ar š**:p balių > unčiam į i*a:ii

us. eitus 
iikieriai 

*ų. krik-

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

IR VĖL 100 TLKSTANCZii; ISZLEISTA^
LIETUVIS-

KOS

N

DOVANAI Temykite tikrai lietuviSka. didele krautuve
“•"*» triubų. kartinų ir■ OIBHd Jaąebė kardų, mu/ikad-kų imrtrumeritų. Gerinai, d/n*..,.*.*, 

.nciugų. Visokių žtedų. lakotų, špilkų, kolčikų au.siĄ ir 1KutJ. 
■.uotų, v usokio skv riaus Snukių dėl drukavoj.mo grJnatų. pui- 
uųbruvų albumų portretams, fotonu. Šaudvki.u tstrielbęk 
.i-enunų lempukių. guminių litam, adresams poo-ėm? gramatikų 
•nokumsangu^kos kaltos. įody^, 4^;-^ ir nial<i^knV!r, kokių 
.ik ran<i..M h.-mn.-ko, kait-ip. graži, poĮ rašymo u

su pu.kiau.sm- aĮK'kaitymais lr damomis su konveriai-s tuzinas >-,< 5
už. *1.00, KMMI až. -M, no. Kas velitų sau ką parsUrauMi. tegul pnstunčia už5c 
markę ir teistngj adresą, o apturės dtdolt N 3 nauja k t T k | OG \ DO V YNAI 
su315aiškių paveikslųirlOUOv.sok.ų naudingų’daiklų. . Aš gvaraatuoju. kati matto 
tavoraspirmos ki ąsos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius i-iiunčiu ^Kai i visus 
Aui-nki.sir K nados kraštus. Perkupčiai gali gaut p.rkl daug pigiau kaip kitur’

Reikalauja! t katalogo paminėkit var.la laiku.tči... katrame n tf, >D rali n 
K-VILKI-VICH. 112 Grand 8t„ Brooklyn, N. Y- 
“■■■“•“•■“■“■■■•aJuaai-1 saa_iiiaa an

MSIN1
1 utiojgaiit gimti 
ditoliu nuo visokiu liou, 
o-isingintisitm patarimu-..

‘lirlm lietuviškas
M. 1 Slankei irius. 

John J. Low8ry & Co.
Kampas 6-tcs 168 D. st

So. Bcston, Mcss.
Tl in in.yn. 21<.ą; So. Boston. Mass

VADOVAS IN 
SVEIKATA
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LITI VISK AS PAKTAKIS

G. B. Wernick
RODĄ DYKAI.

iliiliover Si reet

BOSTON. MASS

(arti Broadway)

(J E K I A T S I A S

James H. Criffin & Co.

S3IRA VISI VYRAI!

03

So. Boston, Mass.

jaučiuosGoriausi* So. Bostone

Z. BIURE* KIS

Dr. S- Andrzejmvski
Vienatinis lenkiškas Dentista

markėmis.

DYKAI

kuris jo 
aplankv-

in<
ai

turte 
v'sV'1"

1 rlephone 21074 >o. Boston

DR F. M AT I I.AITIS

•t U • Sa A.

t 
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Ofiso valandos;
Nno 9 .ki 12 ir nuo 2 iki X po piet.

Pleasent St. Boston, Mass.
išgėriau patentuotų gyduolių nuo reumatizmo,

Bet po keliu sykių

(,'lias C. I)owilie, 4 VVilford Court. VVesterly, R. I.
Per dvyliką metų manę kankino dusulis, 
pagelbėjo. Liga įsivyravo ir aš negalėjau jau ne miegoti, 
NIC INIIALATORIUM išgydė mane j trumpą 
galutinai išgydytu.

140. WEST 34 STR.

Sainuel Hambiirg, 111
Aš parėjau tuziną visokių daktarų ir daugybę 
toliau, jo lahiaiu manę kankino ir ant galo vargiai tegalėjau pasijudinti, 
mo BOSTONO CLINIC’Ą a< tapau stebuklingai išgydytas elektriškoms mašinomis*

N. įtakota.

25i 25;

Perėjau visus U esterly daktarus, bet nevienas iš jų man ne- 
ne dirbti. Bet stebuklingas BOSTONO <LI- 

laiką. Dabar aš gerai galiu miegoti, valgyti ir

u»tari n>;tx: išdarau 
okias doviernastps. 
kunmn!ih irt. I.

i niauru:

Gyduolės visada tampa pritaikvtos kiekvienam sergančiam speciališkai atėjus n-abi-kai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamos, po visa Ameriką ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute
NEW YORK N. Y.
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TI jE

kari§ pas mus aisila
To niekad nvsiįiraudys

Alus, vyaai mus ifardžiii
Ci&rarai iŠ Turkijos,

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 i»rt>adwaj ir 1>. Si.. 

South ILkIod,

4

V*.l luto-:
So. Boston’e- 30W. Broadway,
5uo s-10 įš >-yto ir nu.. 7-9 vakare.

Nedėliotu* iki 3 vai pe pietų

Montello* Mass- 117 Ames st-
ltarniukaisir pėtuyčiomis nuo 3 

iki <» po piet.

NAl JAS IŠRADIMAS
Siistipriuimui ir užlaiky mui plauku

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai iruni|>anie lai 
ke. \ ietoje senų atauga nauji, gra
žus plaukai. Visokia informacija 
dykai. Artesnėms žinioms re kia ra
šyti įdedant kra.'os /<-nk ■

J. M BKIMiZ V 4 0 .
Broadnay A ><•. s-lli st.. 

Brooklyu-Nen York.

TEL. 22148 R1CHM0ND

259 HAN07ER ST
Lenkiškai Liet mišką 

APTIEKA

TEISINGIAUSIA IR GORIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar i- I.:etux<»s at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galit** gauti, kokios tik pasauli] 
vartoja, teipgi \isados randasi Lie
tuvis apt iekori us K- šmi.Al SK YS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W Broadway kanų.as Dor- 
cbester avė. So. Boston, MaSS. 
Galii reikalauti ir i**r laiškus. <• 
męs per espresą gyduoles prsiusim

— Geriausia galiūnas —
Klausk apie Teofil Kordašenski. 
nes gausi geriausių gėrynių ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115&-117 Dorchester avė. and 
1 &.1>4Divisionst. So. Boston 

Telephone 210Kb So. Boston

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

<-ERlAVSfA APTIEKA*

*>

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

lais atsilankyt.

Sustok! Žiūn k! Klausyk!
Didžiausius nupigininias

So. Bostone!
Moteriškos skryl«‘lės. jakutės. keip.-u ir 

vyst ės.
Pilna eile naujausios mieles krikštui pa
risiu. T-ipgi paleidliame už pigiau ir vi
sus kitus tavoms, kaip tai kufarelius. 
valizas ir visokius kitus daigins, kokių 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.

I SACOWITZ,

128 Broadvay (tarįie A ir B 
gatvių) S. Boston. Mass.

MMM•
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Cf t> t> ««*** 03 G S P.<

j--'* ' —

Didžio 20$ 
puslapiu

VISKIS PIGIU!
|h l* pnilii't iniin*» virto*.

Praiusu, k:ulj 
daugvl»ę vi><»kiu 
rin i u ir v;i>arinii 
.... U - i «ru >u
iriausia f«rvivC. 

už :> dol. gaus 
statupu. AtsLa 
p«-i sikėbi'i"' v i,

THE VUTLET
JO? Drnaihvay

SO. BOSTON. MASS.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
t< dografistą:

( ANSH.L O S I l DI.I A
Broa<hvay.

So. BOSTON. Mass

Yra tai viena iš geriausiu 
fotografiškų studiją ir se
niausia Įstaiga So. Bostoae.

Jisai’daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokią grupu, vaiku ar sęnu 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassili. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisoin. 
tarpe kuriu yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografiją vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mu departamentas talpina 
šimtus yvairiu stvliu iš kuriu 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

Iš mažu fotogrfiju padaro 
dideli paveikslą, krejon ar a- 
liejini labai gražiai.

Cassills Portrait Studio

376 Broadtvay,
So. Boston. Mass

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą IVomai!- Medical 

College Baltimore M- l>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 3<» W. Broadvay : 
2t>4 E 't . kampa* Boven st.

So Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei ne
vienoj, tai kitoj U minėtu vietų 
visada galit rasti.

X<-s pirmesnės p«< 50 tuk-tam iu laidas; kaip bitės lietiniai išnešiojo po i isą pasauli knygas.
^AVJ A paskutinė 100 tūkstančių cgz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimu.sipie visokias litras: kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VAImA’AS IX S\ KIKATA p; aiški-.; kiekvienam suprantančioj kalboje.
T.\ KNYGA x ra naudinga vx:aa.^ ir nb-icrims. seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
S IT \ K X \ \ ' ' s. . •->. n'.ok-

\ t Sve s; * ■ . f ■; isi:<.::iun:i. nrl supa-
v<-.estais par>-uo. sui>u«lav<»jimo žm«>Lr:i• x \ Ras p.isiaptyla^s. !\g’ei plačiai apra>\ta vyri; ir motery lytiškas gyvenimas 
’> abieju pusnį, kaip darosi ir kaip bu u laimingu.

KAD VADOVAS 1N SVEIKATA didelė knyga, tik perskaitęs ją. viską 
galėsi atrasti. DOVAN AI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 16 centų 
markėms prisiuntinio kaštus.

JEI TEIP SERGU be tikrų g . e SUMANAUS DAKTARE k i būti išgydytas, tai CX MLLINS
N. Y. M EDIl A L 1 \>TIT FAS .'.uiziaU'.;;-ir Amerikoj. jkis< Iciiiiuai \ isokias ligas išgydo, nes jame
.;-.irl*’..* •*.': dstk’nrai s'"*<-;.i.:-.ai :.i:t \ ir vari* a geran-ias. > i tikumas gyduoles. jH-rgalejimui ligos. — su
teikiu sveikatai pag>-.*>a. als.šaukus asaiu'^iti ar .-įprašai , ’i.-tuviškai > liga u<*s\ vikuinus, per lai-ka.

Kai apsiima, tai irUšgyd,.; VYRI S ir MOTERIS, senus ir jaunu- nuo visokių ligą.
KAUTAS INSTII'ITAS pasekmin-ai tisokias ligas, paprastas, užseti'iila- ir pa-laptas užsikrečiamas išgydo; 

tai liudija pačiu gydyuiu laiškai, palei daleidimą iš daugelio talpiname nors keletą.

Užlaiko geriausio

EHaiis V y no. Likierių 
Figarų.

l*»rd:uiinas šeimynom mūsų
SrKCl VI |ŠKi MA'.

Second So. Boston. Mass

UJ71 4?fi
iivriu •

t.-ipoj ir 
Ne- čio-

t larka

PER 
PAČTĄ1

PASLAPTINES VYRU LYGOS

Išgydyta nuo 
sendintos 
skausmingi >s 
nešinės. baltųjų, 
ir dieglių, vidu- 
ruose ir sirenose ki
ta daktarai neįsten- 
ge išgydyt.

Agnieška
New RockforiL

Mvli::.::s 1 >■*. Sį‘E« ĮAUSTAS.
!>-kingas esu už vaistus, kil

niam* išgydė nuo abelno nusiiĮ^ 
lino ir jauuysles gy veninio klai- 
nors i>uttt sarmata atireik-l \:- 

sa i*UV ašį llel.,linini: ll-lia, betve- 
; iy dailias d.-į brol i u šia j>l iugu< *se :r. 
• likimuose apiurei tykra Lšgyaiinia 
į kad kr- ipti.si ;>; .e jus ir kad visU- 
‘ kietu !>•• Įsišaukėme, daktarams 
pinigų l>e >:au<ios įiemelytų. l>a- 
!>ar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visu daliu kūno jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas Įmgodonę,

S. A. Kaniulis
719 D’Falloii st. St. I.ouis. Mo,

: K *>1

Ilgai sirgias inkstu 
viduriu liga, skuiule 
jiltlO kojose, ranko
se irsanariuo.se plau 
učiu nesveikumų - 
kosėjimu su skrep- 
iiavimu.
Išgydil.as dėkingas 
ir prisiuntė ĮKtveik- 
sla.

Juozas Nikelis
?51 <j res avė. Johnstoįvn Pa.

"v mS? ii
*

L rčdUkos valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12
DR. JOS. LISTER C.

•O Dearborn Street. La. 6 CHICAGO, 1LL

LIETUVISzKAS: HūTELIS
NEW YORK

Dėlei atsilankančiu arabiškai Ofisas adams kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
_>r lt MIEI.KE, rūpintojas^ lydiniais Institute.

A. KAMAAALSK?
AG EN 1 AN šipkorčiu pagal pigiausias prekes ant ge

riausiu linijų ir greičiausiu laivu, linu pasažieriits is vietos 
Lietuvoje ir iš Amerikos pristatau i namus.

Ižt i krintąs pagal Mass. Vili, tiesa- agentas siuntimo 
pinigu i visas dailis svieto.

NOTARIUSAS: darau visokius dokumentus per kon- 
-ii'i patvirtintus. Su reikalais meldžiu kreiptis, <> viską atlik
siu pigiausiai ir geriausiai.

Snp-t of R O 991/ Oak sto
Snb. Sta. 12. _ _

Tei. S5M. Lavvrence, Mass.

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

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass.

VIENATINIS :
W. KAŽI KO. 7 ftashignton ,St 
gu važiuoju'le į Lietuvą ari, a 
iš Lietuvos į Ameriką lai įkiš 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokiu- bankirrras reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot
į Lietuvą be pinigų, aš prista- “-čį-VJS
au ant szipų už durbinlnkus. -fU' . -
AŠ iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigujiorėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur taČneik iki nepamatysi manęs. Su godone

WIM AS RtZl KAS

EPROPlšKAS DAKTARAS

JOSEPH LEWANOOWSKI,
Valandos. 11-1 A M.: f.-s P. M.
4ID Boylston St. Boston, Ma'S

(,Warren C’hambers)
T'-lepbone. Back Bay -Ž350. 

<l\v,-:.ima.': Massacliusetts avė.
Uanibridge, Mass. 

Valandos: s 10 ryto.

Rusiška-Lenkiška-Lietii 
viška

Bronszteino
349 Harrison

Boston, Mass

Pirkit cigarus ir sigaretusnaujo 
išdirbinio

Partraukėm puikiausių ciga-ų. viso 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių kendžie! kokių dar nė ne 
buvo.ccignetn gilzu irRu-ko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodvvay, < <>r. C st 

So. Boston, Mas-

ŽODYNĖLIS
GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKA

KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisyta 
pagal geria usį kalbamokslinį būdą, be ki
lo pageltos išmoksi kalbėti, skaityti ir 
rašyt. Kaina tik 60c. Galima gauti pas 

M. PALTANAV1ČIA
15 Miilbury St, AVorcester, Mass.

JUOZAPAS J. ALTMAN,
0eležf.eiio bilietu ii* laiviikorėiii agentas

mažiausio

35 I Harrison avė

APGARSINIMAS
Fciskaites atmink!

į s is;ts
I
l»**rku

us vi
si u nei u
už>H-hi

P:/
t iesok 
i:m į vitrta

>’15.imki kaucijos.

Boston, Mass

I.a kati sau uz. garbę pranešti .Jum 
llr -iui ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
k’id j-nrei uodu Jai vakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
n u: - iaivn už pigiausią prekę. Ma
no ofisus turi geriausias kelio linijas

< ofisas atidarytas nuo S vai. ry to iki 
11 valandai vakare.

J in gis Biirtašiiis
Ž5Š »V. Broad tay So. Boston, Mass. N-RA 1 ma-.na, varto

jama dėl kožno reikalai! 
i.-mčio mus. ištirti ir suras 
ti užsislėpusia liga, kuri 
parodo mums

Džiova, dusulis, reumatizmas, ir kitos krouiškos ir nerviškos Ii 
greitai ir pasekmingai išgydytos

Lietuviškas Siuvėjas. 
222 W. IJROADUAY

Puikiausią kriaučių dirbtuve. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuves, o jeigu 
nori turėt gražią drapana. m<-s Kalime 
tau tuoj padary t.

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kati pertraukiau naujausios 
mados moteriškų vasarinių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teij gi perrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. T-slel meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su guodone

Miss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston ^ass

Shswmut avė.
\, Bo: >ton, Masė

Surašą puikią Amerikonišką armonikų bei visokią tavorą 
aplaikis kožnas tas, kas prisius savo adresą ir .> c. pačto

Aiiresuokit teip :

R. Lyda & co., E 9-th st-, New lork, N. Y

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 I’armenter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy
dau pas-i-.mingi.i- 
usiai. Ateikit tie
siok pas mane i 
t repais į viršų tik 
neikit į aptieks: 
mano dnrvs bal
tos arba telefoną 
duok oašhtesiu.
Ofiso valandos 
Nuo f) iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti ik."
S vakare. Telephone 1967—3 Ricnmond

Fraiik Kiče, 301 Quequeclian St., Fall V’ver. 
Aš turėjau gerklės išsišakojimą - užsidegimą ir džiovą per 
(ievinius metus. Kiauras naktis prakaitavau; sumeukau, 
turėjau darbą pamesti ir daug pinigu išduoti visokiems dak
tarams ir pamečiau vilti pataisyti sau sveikatą, bet BOS
TON’ CLINIC daktarai manę išgydė.

Mi s. Helen €’. Jlackett, 270 Rhodes st., Providence, I.R. 
Aš bandžiau daugelio daktaru nurodymus ir gyduoles, bet 

tas nieko man nepagelbėjo. Geriausius daktarus radau nu
važiavus i BOSTON’ CLINIC.

Jessinta Maderias, I7.s Thomas st. R. I.
Per keletą metų aš turėjau baisų skaudulį viduriuose: keturi daktarai 
manę gydė, bet vis veltui. Šiądien-gi a- esu sveika ii- virina manę iš. 
gydė BOSTON ULINIU daktarai.

Jollll Pcters, Rrovidence, R. I.
Mano pati liko išgydyta iš džiovos per BOSTON CLINIC specijalistns, kuo
met kiti daktarai to padaryti negalėjo.

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

a andos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien, Nedalioms nuo 10 iki 1 po pietŲ.

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase St.
Ofisas atįdaras Panidėliais ir Subatomj nuo 9 ry to iki 9 vakare.

Fall River ofiso rmnai 128-129 Granite Riti
Tiktai nedalioms nno 10 iki S vakare.

irsanariuo.se

