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Metas IV

VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS.

Juodašimčių diena.-
Dūmos dešinieji, matomai, 

siuto paimti. Jie elgiasi du
rnoj, kaip rusų sąjungos ar
batinėj ar smuklėj. Ne viena 
kairiųjų kalba, dešiniemsiems 
akis durianti, nepraeina be 
triukšmo. Kadetų gi vadovo 
Miliukovo negali kęsti, kaip 
kurkinas raudono daikto. 
Lapkričio 18d. posėdyj jis tu- 
turėjo baigti savo kalbą dėl 
žemės klausimo. Kalbėjo apie 
tai, kad dvarininkai užsiundę 
skraidytoji} būrius ant val
stiečių. Jam trukdė kiekvie
ną sakinį, jį visaip pravar
džiavo. Iš dešiniųjų ir spalie- 
čių vietų girdėti buvo balsai: 
„Šuleris”! ,,Viborgo rupūžė!” 
„Provokatorius”! Kada gi Mi- 
liukovas, baigdamas kalbą, iš
sitarė: „liaudies vardu, kuri 
antroj dūmoj drąsiai kė
lė savo balsą, sakau jums’’.. 
kilo dar didesuis triukšmas. 
—„Kaip?— šaukė dešinieji— 
jis drįsta kalbėt liaudies var
du? Jis rinktasai puvėsio Pe
terburgo, ne liaudies”! Taip 
piktinosi juodosios dūmos plo
nai, tardamiesi tikrais žmonių 
atstovais esą. Neklausė jie nė 
pirmsėdžio skambučio, prie 
tvarkos šaukiančio, nė jo grė
smės posėdį uždengti. Skam
butį užšvilpe Puriškevičiaus 
švilpukas, kuriuo jis švilpė, 
kitus peršaukti norėdamas. 
Netekęs kantrybės Chomia- 
kovas bara Puriškevičių:,,Jei
gu dar tamsta mėgįsi dūmos 
namuose švilpti miestsargiu 
švilpukais, aš išvarysiu 15- 
kai dienu iš durnos”. Posėdis*
teip ramiai ir neužsibaige: 
dėlei triukšmo padaryta per-1 
trauka. Bet ir po jos nerimo 
dešinieji. Tik kito įrankio 
griebėsi. Išleido savo kalbėto
ją kunig. <roliciną kad pur
vais ir dumblu apdrėbtų Mi- 
liukovą ir kitus kairiuosius 
priešus. Jiems tas leidžiama, 
ypatingai kada pirmininkau
ja Volkonskis: šį kartą kaip 
tik jis užėmė Chomiakovo 
vietą. Kreųidamasis į Miliu- 
kovą, Golicinas kalbėjo: „Jus 
buvote pirmuoju didžiosios 
Viborgo provokacijos kalti
ninku..’. Ne dvarininkai, bet 
jus sukruvinote savo rankas, 
susidėję su žmogžudžiais ir 
plėšikais. Savo neišpildomai
siais prižadais jus pastūmėt 
valstiečius po armotų”. Kal
bėjo jis teip nė kartą pirma- 
sėdžio nepertraukiamas. At
stovas Bulota buvo išėjęs pro
testuotų, kam peržengiama 
dūmos įstatai, kam jų pirma- 
sėdis nežiūri, bet jam kalbėti 
nedavė. Posėdžio pabaigoj 42- 
jų atstovų vardu paduotas 
dūmai protestas prieš pirma- 
sėdį Volkonskį.

m. pavogė Vilniuje iš grapie- čio teismas peržiurę j bylą apie 
nes Krasinskos, gyvenusios socijal-revoliucijonierių-mak- 
viešbutyje, procentinių po-Įsimalistų Partijos Gluchovo 
pierių ir brilijantų uz milijo- organizaciją. Keturi kaitina
mą rublių. , mieji pasmerkta inirtin, sep

tyni—katorgom, du—kalėji
mam ii' du išteisinta.* Liepoj us.— Karo apskri

čio teismas užbaigė nagrinėti 
bylą apie susitvėrusi Suomi
joje ,. Karo organizacijos biu
rą”. Iš apkaltintųjų pasmerk
ta: prisiekusis advokatasSta- 
rinkevičius 7 metams, sūnūs 
general-majoro Utov’as4 me
tams 8 mėli, ir studentas Bu- 
janovas 4 metams katorgon;x 
valstietis Cečučje pasmerktas 
ištremti; vienas gi išteisintas.

r Jekaterinoslavas. — Ke
turi ginkluoti plėšikai naktį 
apiplėšė Micliailovo valščiaus 
raštinę; pagriebta 200 rublių 
pinigais, o teip-pat 200 pas
pirtų blanketų ir 5 antspiau- 
das. Vienas plėšikas užmuš
ta, du suimta, ketvirtasai gi 
pasislėpė.

Ministeris Švarcas ir lino 
sos klausytojos.

Eina gandas, būk caro įsa
kymas priimti liuosas klausv- 
tojas universitan liko apskel- X
btas be ministerio Švarco ži
nios. Švietimo ministeriui iš
puola dabar nuo savo vietos 
atsisakyti, bet ministerių pir
mininkas Stolipinas įtempia 
visas jiegas ministerį Švarcą 
ant jo užimamos vietos užlai
kyti.

Nepaprastas teismas.
Spalių 28 d. Peterburgo 

teismo rūmai teisė Anglijos 
pavaldinę Florenci Ibri, kal
tinamą už prigulėjimą prie 
socijal-revoliucijonierių par
tijos. Kaltinamoji atsisakė ei
ti į teismą ir buvo prievarta 
iš kalėjimo į tesmą atvilkta. 
Teisme Ibri atsisakė atsakinė
ti ant užduodamųjų jai klau
simų, ir teismo pirmininkas 
liepė ją iš teismo prašalinti, 
teisino rūmai pasmerkė ją iš- 
trėmiman iki gyvos galvos.

• Vladikaukazas. —Plėši
kai paėmė nelaisvėn dvarpo
nį Košelevą; už jo paliuosavi- 
mą reikalaujama 10 tūkstan
čių rublių.

• Caricino kalėjimo kali
nys Zelenskis buvo nuteistas 
pakarti. Kadangi buvo tokie 
atsitikimai, kad nužudymui 
nuteistiejie patįs save nusižu- 
dydavo, kad tik neduoti bu-i 
deliui-kraugeriui sau virvę 
aut kaklo nerti, tai kalėjimo 
sargyba visą paskutinę naktį 
dabojo, kad tik pasmerktasis 
sau galo nepasidarytų. Tečiau 
pasmerktasis kokiu tai nesu
prantamu budu gavo kur tai 
geležies šmotą ir įsmeigė jį 
sau gerklėn. Kalėjimo sargai 
puolėsi jį gelbėti, bet jis ne
sidavė ir pats griebėsi juos 
mušti, manydamas, kad įpyk- 
dinti sargai jį ir išgelbės nuo 
kilpos. Pats visas kraujuotas 
vieną sargą teip smarkiai sus
paudė, kad tas pradėjo uždu
sti. Kalėjimo viršininkas,kad 
išgelbėti sargą, kardu piaus

■ te Zelenskiui raukas, visą kū
ną jam sukapojo, bet nieko 
negolbėjo. Zelenskis vis dau
giau sargą spaudė. Pagalios 
Zelenskį iš revolverio nušo 
ve.

Rusijos revoliucijonieriai 
reikalauja 40,(100 šautuvų.

Viena, Austrija. — Aky- 
vaizdoj Europos vaidinki} ru
siški revoliucijonieriai pasta
tė didelį klausimo ženklą.

X

Šiomis dienomis išėjo eik- 
štėn, kad vadovai rusų revo- 
liucijonierių partijos kreipėsi 
pas Austrijos karo ministerį 
su klausimu, ar negalėtų Au
strija pristatyt Maskolijos re- 
voliucijonieriams 40,000 šau
tuvų ir dinamito, kuomet iš
kiltų tarp Austrijos, Serbijos 
ir Maskolijos karas?
Revoliucijonieriųpartija ma

no, kad ištikus karui būtų 
lengva sugriauti carizmą, nes 
prie to prisidėtų ir Austrija. 
Mat tarp Serbijos ir Austri
jos eina dabar labai karšti 
ginčai dėlei pavergimo po 
Austrijos valdžia dviejų sla
viškų provincijų, būtent Bos
nijos ir Hercogovinos. Ginčai 
be karo turbūt neapseis. Ma
skolija užtardama slavus, teip
gi įsikiš į tą sukuri. Jei karas 
kils, 

f kad
jan įvelta 
striją.

tai 
ir

nėra abejonės, 
Maskolija bus 

ir tai prieš Au-

< Naujoji Buchara (Azi
joj). Plėšikų gauja užpuolė 

įvažiavusius pirkėjus. Vieną 
jų nužudė ir atėmė apie 100 
tūkstančiu rubliu.

•” Pabaltijos krašte netru
kus bus panaikinta laikinė 
generrl-gubernatorybė. Šalis 
bus valdoma tam tikro apsau
gos valdininko, kuriuo, kaip 
gandaš neša, bus paskirtas vi
daus dalykų ministeris valdi
ninkas Račkovskis.

U k* Kijevas.— Susekta
rainų socijal-domokratų par
tijos spaustuvė; konfiskuota 

.šriftas ir atsišaukimai: suim-
ta 3 žmonės.

* Kokandas. — Nakti isi-II £ fe

veržė Potetakovo fabrikan 
plėšikų gauja ir pagrobė 9 
tūkstančius rublių.

•Į Vladimiras.
kaime apiplėšta monopolis: 
pagriebta 1.400 rb.

5 Odesa. — Suimta garsus 
vagis Milinarskis. kuris 1906

Niebilovo

Saratovas. — Miestelyje 
Tarnai, Kalaševo pav., apiplėš
ta pautasskyrius. Mažojo Ma
lino dvare, Balaševo pav. Įsi
veržė plėšikai dvaro užvaizdos 
butan, pagrobė 780 rb. dvaro 
pinigų ir pabėgo.

Archangelskas.— Susek
ta gerai įtaisyta socijal-revo
liucijonierių partijos spaus
tuvė: suimta 4 žmonės.

•j Kijevas.— Karo apskri-

Tobolsko (Sibire) politiš
kiems kaliniams buvo labai 
sunkus gyvenimas ir be to 
dar jie buvo rykštėmis plaka
mi. Nebegalėdami daugiau sa
vo kančių iškęsti, jie visi nu
tarė nusižudyti. Sužinojus 
apie tai vyresnybė atvedė ka
lėjimai) kareivius, kurie šovė 
į kalinius. Vieną jų užmušė,o 
kelis sunkiai sužeidė.

• Gerckaisko paviete(Kau- 
kaze) policija su kareiviais 
užtiko žmogžudžių būrį. Išti
ko smarkus mušis. Septynis 
žmogžudžius užmušė, kiti pa
bėgo arba suimti. Tie žmog
žudžiai žmonėms labai daug 
vargo buvo pridarę.

I Taganrogas.— Apskričio 
teismas, luomų atstovams da
lyvaujant, per tris dienas na
grinėjo bylą 57 valstiečių,kal
ti nąmų Žerdevo dvaro api
plėšime ir padegime, ir dva
ro tarnaujančio mušime 1905 
metais rugp. mėn. 37 kaltina
mieji pasmerkti įvairiam lai
kui kalėjimai) ir areštantų ro-
tosna. Pasmerktieji turės už-l 
mokėti dvarui 22.000 rb. už 
pad ar y t uosi us nuost oli us.

Revoliucijonieriai laimėjo.
Port au Prince. — Port au 

Prince yra salos Haiti sosta- 
pilė. Haiti yra neva respubli
ka; skaito apie 5milijonus iš
viso gyventojų. Prezidentas 
tos salos iki tiek žmonėms 
įkyro, kad prieš jį kelios re
voliucijos buvo, kurias jis vie
nok visuomet numalšindavo. 
Bet šį kartąrevoliucijonieriai 
laimėjo. Revoliucija apsiėj be 
kraujo praliejimo. Žmonės su- 
sivienyjo ir pareikalavo pra- 
sišalinimo neapkenčiamo sau 
viršininko; už neišpildymą 

'žmonių noro, revoliucijonie
riai grąsino mirtimi.

Kad išnešti savo gyvastį, 
prezidentas kreipėsi užtarimo 
pas francužišką konsulį, ku
ris jį palydėjo ant francuziš- 
ko laivo.

Veste belipant prezidentui 
iš karietos, žmonės sugriebė 
jo nešini, kuriame buvo 10 
tūkstančių dolerių aukso ir 
20 tūkstančių gnrdų. Minia 
tuos pinigus akies mirksnyj į 
pasidalino tarp savęs.

Žmonės užmeta Suvienytų 
Valstijų konsulini, buk 
kurstęs prezidentą, kad 
pasiduotų žmonėms.i

|| Odesa. — G vai. vakare 
Deribasovo gatvėje 3 aficie- 
riai susirėmė su miestsargiu. 
Miestsargis šovė į juos kelis 
sykius ir vieną užmušė, kitą 
gi sunkiai sužeidė-

I
pavojingiausį laipsnį' Visa
šalis yra užtrinus Austrijos - kvietimu prisidėti prie to pro- 
Vengrijos kariumene. 8,000 
vengriškų pėstininkų stovi 
jau Reguzoj. Bosniečiai ir 
serbai labai pasipiktinę ne
geistinais svečiais ir visaip 
juos persekioja. Daugelyje 
vietų gyventojai laukdami 
kariuinenės užnuodyjo šuli- 
nyse vandenį. Austrija kas
dieną siunčia vis naujas spė
kas į parubežį. Kas valanda 
laukiama svarbesnių atsitiki
mų.

Kruvinas susirėmimas.
Paryžius.— Atėjo čia žinia, 

kad francnzai nuvažiavę į ry
tinę Afriką šeimininkauti su
tiko naują tenbuvių pasiprie
šinimą. Susirėmime krito vie
nas francuzų oficieris ir 12 
kareivių. Afrikiečiai panešė 
daug sunkesnius nuostolius 
ir tapo apgalėti. Teip mat 
platinama,,civilizacija”.

Suvienytose Valstijose, su už- tevka (J. Kudierka) atliko 
savo rolę, galima sakyti, pu
sėtinai: bet jau kapitonas su 
savo pačia (S. Valsiuskas ir 
M. Kašokiene) visai silpnai, 

[o kas aršiausia, buvo labai 
keistai pasirėdę, apsikabinėję 
visokioms žaislelėmis, kas la
bai gadino sveiką skonį; ka- v
pitono tarnas (P. Ceseka) bu
tų geriau savo rolę atlikęs, 
tik reikėjo daugiau gyvumo.

Šeip vakaras buvo puikus 
ir užsibaigė gražiai. Svečių 
buvo pilna svetainė ir, rodos, 
turėtų atlikti geras uždarbis.

Teipgi kiek patyriau, tai 
Jocliemo Lelevelio D-te nuta
rė apvaikščioti d-ro Kudirkos 
jubiliejų.

Laisves Kliubas teipgi ren
gia prakalbas su deklemaci- 
joms, kurios neužilgo atsibus.

Ekonomiškas Kliubas ren
gia prakalbas su deklemaci- 
joms ant 2g dienos Gruodžio.

O kaip butų puiku, jeigu 
skranton iečiai teip visados 
darbuotųs.

Garbė jums rengėjai! Te
gul kįla ir bujoja musų tauta 
ir spinduliai šviesos lai plėto
jasi tolyn.

A. V i š n a i t e.
Ansonia, Conn.

Po prezidento rinkimų dar
bai mus miestelyj pradėjo 
truputį geriau krutėti, o mus 
žmoneliai ir vėl pradeda link
smintis; daugelis ir ženytis 
pradėjo. Lapkričio 17 d. bu
vo jau vienos vestuves, ant 
kurių buvo sukviesti apšvies- 
tesni vietiniai ir aplinkiniai 
lituviai. Svečiai linksminosi 
labai gražiai, bet nekviestems 
svečiams labai nepatiko, kad 
jiems nebuvo sėdynių, už tai 
jie išvadinę visus republiko- 
nais, kapitalistais išėjo ir nu
tarė surengti demokratiškąjį 
pasilinksminimą. Ant 20 d. 
Lapkričio pripirko alaus, deg
tines ir prasidėjo puota; bet 
vienam užsinorėjo pieno ir 
štai kaip tyčia, atvažiuoja 
pienius; nusipirko kvortą 
pieno, bet išgėręs neatiduoda 
m i eros, sako, aš su viskuom 
nupirkau. Prasidėjo ginčai. 
Tuom tarpu užėjo policmo- 
nas: išklausęs kame dalykas, 
atėmė nuo to vyruko tuščią 
kvortą ir atidavė pieniui. 
Mus lietuvis norėdamas pasi
rodyt prieš savo draugus 
smarkiu karžygiu, kirto poli- 
cistui per galvą. Bet nepavy
ko nabagui išsprukti; tapo 
suimtas ir į belangę nuga
bentas, o paskui turėjo apie 
83b užmokėti bausmes.

Lapkričio 2G buvo čia ba
lius. Žmonės gražiai linksmi
nosi. tik gaila, kad mus mer
ginos užmiršo savo prigimtą 
kalbą. Ant minėto baliaus 
jos visą laiką šoko su veng
rais ir anglais (šokti su žmo
gum kitos tautystės tai nerei
škia užmiršti savo kalbą.Red.) 
Musų moteris darė tą patį, 
o nekurtos iš jų pasigėrė ir

Kun.

darbininkų, 
jų prie soči-

kunigėliams

Užmušimas generolo.
Konstantinopolis, Turkija. 

— Praėjusioj savaitėj nežino
mas žmogus, oficieriaus uni
formoj, penkiais revolverio šū
viais užmušė buvusį sultono 
adjutantą, gen. Izmajilą Ma- 
gir pašą, kuris buvęs karštu 
šalininku senos tvarkos ir 
priešu ,,Jaunosios Turkijos”! 
judėjimo. Užmušėjas pasisle-į 
pė.

Šachas pasmerktas mir
tim.

Teheranas, 8 Gruodžio. — 
Slaptas revoliucijonierių ko
mitetas apskelbė proklomaci- 
ją, kurioj pasmerkia šachą 
mirtim už sumindžiojimą kon
stitucijos.

1$ AMERIKOS.

jis
ne-

Popiežius ((‘beserga.
Rymas, 

žiu Pijus X vis dar tesirginė- 
ja ir, sako, vis einąs blogyn. 
Tarp karštesnių katalikų ir 
davatkų kįla jau baimė, kad 
tas vyras nors nemirtų. Ne
trauks ....

700 žmonių prigėrė.
Tokio, Japonija. — Iš Ja

ponijos praneša apie susimu
šimą dviejų garlaivių.Prigėrė 
apie 700 žmonių.
Bosnija užtvino karinme- 

ne.
Belgradas. Serbija. — Pa

dėjimas Bosnijoj pasiekė jau

Italija. — Popie-

testo.
Advokatas Clarence Dar- 

ro\v, pagarsėjęs apginimedar- 
bininkų, dabar gina Rudovi- 
čių.

Sausio 22 d. visoj A men
ko bus apvaikščiojama „Rau
donas Nedeldienis”, kaipo 
protestas paieš kruvinus Mi
kės darbus ir jų palaikimą 
Amerikcs buržujais.

Biskis purvo.
Philadelphia, Pa. —

Ch. Steltzl, perdetinis bažny
tinio apskričio, kunigų susi- 

j rinkime pereitoj petnyčioj 
pasakė, kad bažnyčios turi iš
rasti naują būdą patrauki
mui prie savęs 
idant nedaleisti 
jalizmo.

Mat skauda
širdis žiūrint, kaip tarp dar 
bininkų platinas susiprati
mas ir išsiliuosavimo idėja. 
J ieškokit jus budo pritraukti 
tą darbidinką prie savęs, ir už- 
drėbti jam akis melagysčių 
purvais, idaut jis nematytų 
savo suriaudikų. Bet veltui...

$25,000 lloose veltui ant 
pasilinksminimo.

Washington, D. C. — T- 
Rooseveltas apskaito savo ke
lionę į Afriką ant 25 tukst. 
dol- Tadas yra galva teip va
dinamos „Smitlisonian” įstai
gos, jo draugas C. AValcott,— 
sekretorium. Tiedu ponai nu
tarė, kad Tado medžioklės lė
šas uždengtų aukščiaus minė
ta įstaiga. Bet Joliu Dalzell, 
vienas iš pildomojo komiteto 
narių, griežtai užprotestavo. 
Nei Tadas Roseveltas, nei 
VValcott’as neturi jokios tie
sos daryti sau panašių nutari
mų.

Nabagai, tokią nosį gavo!

Nauja auka caro bude
liams.

Chicago, III., Gruodžio 9.— 
Socijalistų dienraštis „New 
York Evtning Call” prane 
ša, kad komisijonieris Foote, 
kuriam buvo pavesta nese
niai suimto Cliicagoj K. Ru- 
doviciaus byla, nusprendė, 
kad K. Rudovičius turi būt 
išduotas rusiškai valdžiai.

Caro budeliai jo reikalauja 
kaip paprastai, užmušdami 
paprasto žmogžudžio darbus. 
Rudovičius esą užmušęs 1906 į 
metuose Tukume, Kurliandi- 
joj, tūlą Kinze ir jos tėvus už 
tai, kad tie buvo revoliucijo
nierių laikomi už caro šnipus.

NU<> K()RESP()N DENTU I
(’ambridgeport, Mass.
Lietuviai ir pas mus pra

deda darbuotis, ypač L. S. S. 
71 kuopa stengiasi tarp savo 
tautiečių platint apšvietimą; 
pav. savo mėnesiniam susirin
kime nutarė įkurti knygyną 
ir sudėjo pagal išgalę tam 
tikslui aukų. Lapkričio 14 d. 
turėjom parengę šokius ir 
pelnas nuo jų, kurio liko apie 
$14, bus sunaudotas teipgi 
ant apšvietos.

Knygos duodamos kiekvie
nam norinčiam skaityti dy
kai: knygynas randasi po nu 
merių 8‘Moore st., Cambrid- 
geĮiort. Mass. Knygas išduo
da du syk per menesį: 1-mam 
ir 3-čiam utarninke.

Taigi, draugai ir drauges, 
naudokitės proga, nežudykit 
laiko be naudos, bet skaity
kit ir mokykitės.

N a š 1 ė s v a i k a s.
Scranton, Pa.

Spalio 26d. vietine Lietu
vių Socijalistų Teatrališka 
kuopa surengė balių su teat-į labai šlykščiai reprezentavo- 
rališku perstatymu „Knarkia si 
paliepus” ir lekiojančia pač- 
ta.

,,Knarkia paliepus” butų 
I neblogiausia komedija, tik 
reikėjo geriau sulošti. I)ra-I

I

Didelis protestas.
Ccicago, III. — Iš priežas 

ties suėmimo ir nusprendimo 
išduoti carui ant pakorimo 
pabėgusio revoliucijonieriaus 
(K. Rudovičiaus), čia susitve
rė skaitlinga „Politiškų Pra
sikaltėlių Apgynimo Lyga”, 
kuri nutarė pakelti didelį 
protestą prieš juodašimtišką 

i Foote’o nutarimą. Į tą., Ap
gynimo Lygą” įėjo jau 75 or- 

; organizacijos. Nutarta
Įspauzdinti tūkstančius laiš
kų ir išsiuntinėti visom 
jom ir organizacijom

at

t uni- 
visose

Paskui suėjus viena kitai 
skundžiasi: ,.Aš. sesyt, gavau 
mušti nuo vyro parėjus iš ba
liaus" ,,Aš teipgi gavau tą 
patį" sako kita.

Vainikėlis
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

i

— Sveikas-gyvas. tėve!
— Heilo, helio, vaike!
— Tai mudu ir vėl susiti- 

kova... Ar tu jau nebepyk- 
sti ant manęs?

— Už ką?
— Jeigu tu neatsimeni, tai 

reiškia kad nepyksti.
— Ne. vaike, pas mane to 

nėra: tiesa, užpykti, tai aš la
bai greitai užpykstu, bet kaip 
tik pypkės užsirakau, kaip 
matai ir vėl širdis atsileidžia, 
viską užmirštu.

— O jeigu pypkę rūkyda
mas užpyksti?

— Tuomet einu šnapso iš
sigerti arba gulti: išsimiegu 
ir vėl linksmas, ypač jeigu 
prisisapnuoja graži jauna 
mergina.

— Tai tau dar sapnuojasi 
ir jaunos merginos kaip kada?

— O kodėl gi jos negali 
man sapnuotis? Kodėl tu su 
tokiu nusistebėjimu klausi?

— Todėl, kad man rodos, 
jog senam tokie daiktai ne
privalo rūpėti

— Eik tu kvaily! Kam gi 
daugiau mergos gali rūpėti, 
jeigu ne senam vyrui? Kaip 
senmergei rupi jaunikiai,teip 
senberniui jaunos merginos.

— O kaip tu tą gali žinoti?
— Ve, kaip gali žinoti? 

Kaipgi aš nežinosiu, kad man 
pačiam tas rupi.

— Clia-clia-cha!.. To vi
sai aš nesitikėjau... Na, ge
rai: bet kaip tu žinai, kad sen
mergėms rupi jaunikiai? Juk 
tu senmerge neėsi buvęs.

— Jeigu tu to dar nežinai, 
tad ir žinot tau nereikia.

— Kodėl?
— Tu perjaunas.
— Ką tas kenkia.
— Tokiems pienburniams 

negalima pasakot... griekas.
— Ką tas žodis reiškia?
— Tas reiškia, kad numi

rus velniai aut karštų žarijų 
spirgins.

— Kas tau teip pasakojo?
— Aš skaičiau šventam ra

šte, kunigėliai ant pamokslų 
tą patį kalba ir atsimenu, ma
žam dar esant, mano motina 
teip pasakodavo.

— O iš kur ji tą žinojo? Iš 
kur žino kunigai? Iš kur žino
jo autoriai tų raštų? Kas žino 
kur ta velnių žemė randasi? 
Ar yra kas nors buvęs tenai 
ir ant tų žarijų spirgėjęs?. . . 
Spjauk, tėve aut tokių kalbų, 
nes tai yra muilinimas akių 
palaikymui tamsijų minių 
nuolankume ir baimėj. Pamą
styk, tėve, pats: koks gi tai 
gali būtgriekas pasakyti jau
nam vaikui tą. ką senas žino? 
Juk tai yra mokslas. Jeigu tu 
butum žinojęs visas savo gy
venimo klaidas, be abejonės 
tu butum jų išvengęs, gyve
nimas tavo šiądien būtų daug 
laimingesnis buvęs. Bet tu to 
nežinojai, o 
tėvai, kad 
prieš tave.

— Tai tu,
nori, kad aš tau išaiškinčiau 
senmergių paslaptį? Man ro
dos, kad tas su mokslu visai 
nieko bendro neturi ir tau 
nenaudinga apie tai žinot.

— Matau, kad tu ir pats, 
tėve, nežinai.

— Žinau. Matai su mer
goms yra teip: pakol jauna.. 
.. Ne. Aš tau, vaike, apie 
tai .-iąd eU llr pi>8. kosiu.

Kaip turčių laikraščiai 
meluoja.

Pereitam numeryj ,.Kel. ” 
buvo jau rašyta, kad Pert h 
Amboy, N. J., streikuoja ply- 
tnyčios darbininkai. Streikas, 
kaip kapitalistų laikraščiai 
skelbė, buvo labai triukšmin
gas. Kompanija apsaugoji
mui savo turto buvo priversta 
šaukties pas gubernatorių pa- 
gelbos. Gubernatorius tuojau 
pasiuntė 4 kompanijas pėsti
ninkų. 25 Lapkričio , apie lt 
vai. naktį, kada kareiviai fa
briko j miegojo, apie 40 strai- 
kierių su plytoms ir akme
nims išgriovę tvorą, užpuolė 
su mieriu išmušti kareivius. 
Stovintis ant sargybos karei
vis iššovė: tuomet išbėgę kiti 
kareiviai šovė į apsukusius 
juos straikierius. Krito kele
tas sužeistų, bet straikieriai 
bėgdami visus nusinešė su sa
vim.

Kaip vėliau išsiaiškino, 
tai kapitalistų laikraščiai ty
čia tą paskalą paleido, idant 
parodyt darbininkams, ko
kias pasekmes streikas atne
ša.

Ištikro gi tenai nieko pana
šaus nebuvo; užklaustas pul
kauninkas. Norman Duncon, 
ar teisybė, kad darbininkai 
buvo ant miegančių kareivių 
užpuolę, atsakė: ,,Keturi ar 
penki žmonės eidami pro ša
lį prisiartino tik prie sargy
bos, kuri liepė daugiau nesi
artinti. Bet matyt,—sako pul
kauninkas.— kad to paliepi
mo jie nesuprato, nes ėjo sa
vo keliu vis artyn prie vak- 
tos. Kareivis tuomet iššovė: 
bet nešovė į žmones, tik į orą 
dėl pagązdinimo. Daugiau 
šaudymo visai nebuvo; tie 
žmonės apsigrįžę nuėjo tolyn. 
Kaslink išlaužimo tvoros ir 
užpuolimo aut miegančių ka
reivių, tai grynas melas;kaip 
laikraščiai skelbė, ten nieko 
tokio panašaus nebuvo. Tą 
naktį ir rytą visai buvo tyku 
ir ramu”.

kalti tame tavo 
jie tatai slėpė

Maike, būtinai

nes apšviestes- 
niam žmogui čia negalima nė 
pasirodyt: karštesni katalikai 
tuoj tokius vadina bedieviais 
ir cicilikais.

Turim draugystę šv. Bal
tramiejaus. kuri gyvuoja ge
rai, tik labai varžančią narius 
konstituciją turi: galima ją 

caro

agentas per keletą metų susi- nį.... Kiek tai skausmų, ken- praplatint, 
dėjęs daug pinigų, apleidžia tejimu tame žodyje!.. Saulei 

nusileidus apleidova miestą 
ir ėjova pakrantėms upės, 
užsilipova ant aukšto kaluoir 
atsisėdova. Nepertoli buvo gi
ria: jos medžiai šlamštė mo- 
notonišl u balsu. Ten pakal
nėj vėjo judinami lingavo lių-
liavo rugiai. Kitoj pusėj kai- prilyginti prie rusiško 
no tekėjo upelis. Ant dangaus kariumenės disciplinos; sąua- 
mirgejo tūkstančiai žvaigždu- rius spaudžia visokiais budais, 
čių: mėnulis švietė. .. Kokia užgina skaityti geras knygas 
poetiška naktis, kiek saldžių ir laikraščius, neleidžia prigu- 
atminimų ji paliko manyje, lėti prie L. S. S. kuopos ir ki- 
Jis mane apkabino ir drūčiai, tų progresyvjškų draugysčių.

Neseniai ta šventoji drau
stai, Jonuk, gystė buvo patraukta i teis

mą už pardavinėjimą svaigi

drūčiai bučiavo: aš jaučiausi
laiminga ....!
žiūrėk,kaip dailiai matyt mė 
nulis vaudenyje, va jį uzden- nančių gėralų; teismas nubau- 
gė debesis..
— sakiau a>
ciute, teip eina žmogaus gy
venimas: štai rodos arti lai-

•c*.

savo tarnystę ir išvažiuoja vi
sai į kitą šalį, kur jį niekas 
negali surasti ir gyvena sau 
ramiai.

,.Svarbiausią rolę mus tar- 
l»e lošia — pridūrė šnipų or
ganizatorius — tai ne vyrai, 
bet ,.gražioji lytis”. Moteriš
kei, kaip praktika parodė, tas 
darbas sekasi daug geriau: ji 
nežadina mažiausios pažval- 
gos ir lengviau jai prieiti 
prie vyro slaptybės durelių, 
negu vyrui’’.

Kaip girdėtis, tai nelabai 
seniai caro valdžia atsiuntė 
moterų-šnipų daug ir į Ame
riką.

Apie du mėnesiu atgal, tu 
la moteriškė atvyko iš Wa- 
sliingtonoį Bostoną ir mokėjo 
po dolerį ant dienos, kad ją
vedžiotų po lietuvių, lenkų lat- mė. ją reik mums su ranka 
vių ir kitų išeivių 
Kaip žinome, ji vaikščiojo 
apie porą sąvaičių, užrašinė- 
dama vardus, pavardes, kaip 
seniai Amerikoj, kokius laik
raščius skaito, prie kokių or
ganizacijų priklauso, kurdir- 
ba ir t. t. Kaip ji pati mums 
„Keleivio" redakcijon atėjus 
sakė, tai kituose miestuose 
esą teipgi renkami panašiu 
budu vardai ir adresai atei
vių: l»et tame neesą nieko 
bendro su šnipinėjimu, val
džia tiktai norinti turėti su
rašą išeivių....

Bet ar tai tesybė. čia reikia 
atsakyti Tafto žodžiais: „Die
vas žino?”

Kaip žinoma, surašąs gy
ventojų pagal tautų niekad 
niekur nesidaro. Statistika 
Suv. Vai. gyventojų yra už
manyta aut ateinančių metų 
ir tai įvyks vieną dieną visoj 
šalyje. Taigi šitas surašinė
jimas tik rusiškų išeivių aiš
kiai dvokia šnipinėjimu.Atei
viai, dainavusieji Rusijos re
voliucijoj, turi būt atsargus.

I

ir vėl prašvito”, dė aut 200 dol. ir užmokėti 
— „Teip, Leou- visus kaštus, teip, kad išviso 

reikėjo išmokėti 327 dol.30 c. 
Yra čia neseniai susitvėrus 
pašelpinė draugystė vardu 1). 
L. K. Gedemino ir L- S. S. 
105 kuopa: vadovai darbuo-

ir turime viltį, kad galėsime 
toliau geriau gyvuoti.

14 d. Lapkričio buvo čia 
vestuvės: svečių suvažiavo 
daug iš kitų miestelių. Iš pra-

namus. pasiekt, bet ji pro mus nesi
klausdama slenka, kaip nesi
klausdama ateina. .. Gyveni- jasi kiek tiktai galėdami ant 
mas apsiniaukia, ateina tam- tautiško ir draugysčių labo 
sios valandos, męs siunčiam 
prakeikimą joms, — bet štai 
ir vėl prašvinta, štai ir mums 
pasirodo spinduliai laimės. 
Teip eina diena po dienai, neš
damos mums tai nuliūdimą, džių ėjo viskas gerai, bet ka- 
tai apmaudą, tai džiaugsmą, da visi pasigėrė, tarp 
tai laimę. Dar mudviem atro
do, kad mudu laimingi ir turi 
būt visas pasaulis laimingas. 
O kiek ši nakties tamsuma už
kloja ašarų, vargų, kiek ry
tas su savim atneš mirčių, 
kraujo praliejimo, kas žino?” 
Jis padėjo aut mano peties 
galvą ir paskendo nuliūdi
muose ...................................

Parėjus namo ilgai, ilgai 
negalėjau užmigt...... aš no

rėjau bėgt, vyties jį. bučiuot 
.... bučiuot... ir paklaust 
jo, dėlko jis toks buvo nuliū
dęs? dėlko jis apie mirtį kal
bėjo? .......................................

Skausmai
Caro šnipai.

Pastaruoju laiku išsiaiški
no, kad caro šnipai užsieny
je teip suorganizuoti, jog sun
ku rodos tam ir įtikėti. Į tą 
organizaciją įneina netik vi
sų kitų šalių šnipai (Ameri
koj dedektivais vadinami), 
bet ten ir daugelis moterų pil
do tarnystę.

Londono „Dayly Mail” re
daktorius turėjo progą apie 
tai išgirsti iš lupų paties vy
riausiojo caro šnipų organiza
toriaus Anglijoj. Jo vardo re
daktorius savo laikraštyj ne 
paduoda: tik sako, kad tas 
žmogus yra gerai žinomas ly
giai Paryžiuje, kaip ir Lon
done. Kiekviena beveik ypa- 
ta, kuri tik apleidžia Masko- 
lijos sieną, jamjam žinoma. 
Po jo vadovyste Anglijoj yra 
keli tukstančiri caro šnipų: 
kiek jų užlakymas kaštuoja, 
organizatorius skaitlinių ne
davė, tik pasakė, kad randui 
tas atsieina labai daug, nes 
jiems (šnipams) tankiai pri
sieina būti pirmos kliasos ko
teliuose, teatruose ir saujo
mis mėtyt pinigus, kada rei
kia išgauti svarbią informa
ciją.

,,Mųsų amatas — sako or
ganizatorius— yra labai nau
dingas ir gerai apmokamas, 
tik aršiausia tas, kad žmogus 
visuomet esi pavojuje. Jeigu 
agentas slaptos policijos pa
tenka revoliucijonieriams į 
rankas, jo gyvenimas jau pa
baigtas. Tas pasitaiko labai 
tankiai. Peterburgas apie tai 
nesirūpina: valdžia gerai žino, 
kad vienam agentui pražu
vus kitokio išėjimo nėra,kaip 
tik jo vietą pavesti kitam. 
Daug mus agentų — tęsė or
ganizatorius toliau, — ding- valandų, kas buvo įsimylėjęs, 
sta visai be jokios žinios. Daž- ar kas mylėjo! Atsimenu tą 

. uai esti ir teip, kad gabus paskutinį vakarą... Paskuti-. 
f

Jis mane mylėjo . .. Daž
nai mudu su juo suseidavova 
vakarais ir vaikščiodavova po 

, ilgas plačias gatves miesto...
Jis visados būdavo giliai už
simąstęs, ant gymio buvo ma
tyt koks tai nuliūdimas.... 
ilgėjimas... Retkarčiais jis 
išrodydavo linksmu,o jei teip 
būdavo, tada daug, daug jis 

: kalbėdavo apie žmonijos var
gus, apie ji} tamsumą ir iš ko 
tas viskas paeina. O kaip ma
lonu klausyt, kada jis kalbė
davo apie liaudį, kaip poetiš
kai nupiešdavo jų kentėji
mus, skriaudas.... Pabaigęs 
kalbą atsidusdavo ir vėl nu
liūsdavo.... O kaip aš tada 
jį norėdavau bučiuot.,..

Žiemos laike jis tankai kur 
tai vis išvažiuodavo. Kur? tas 
klausimas mane visada kan
kindavo, aš neturėjau drąsos 
jo paklaust.

Atėjo pavasaris. Gegužės 
meno.... Kiek tai saldžių at
siminimų. ... Kiek malonių 
valandų...... Mudu toli, toli
išeidavova naktimis į laukus: 
palikdavova tą miestą su jo 
tuo visu bildėjimu, triukšmu, 
dvokiu oru.... Ant širdies 
būdavo kaip tai lengva. Koks 
smagumas, kada būvi su sa
vo mylimu, kada jis tave 
glaudžia, bučiuja, glamonė
ja....! tada viską užmiršti, 
užmiršti visus savo vargus, 
apmaudas, visą kartumą gy
venimo, tada rodos viskas nu
stoja gyvavęs, sustoja ir gy-| 
uimas ir kaip norisi mirt toj 
tyloj... širdis susilieja į 
vieną ir ro<los jauti, kaip jos 
kila aukštyn, aukštyn. .. ir 
skrajoja padangėse. Tik tas 
gali suprast tą saldumą tų

Buvo ankstyvas rytas.kada 
į mano duris kažinkas subel
dė.... koks buvo mano išgą
stis, kada pradarius duris pa- 
mamačiau gaują žandarų*.... 
Iškrėtė visą mano kambarį, 
paklausė, kur aš su juo vaik
ščiojau ir apie ką kalbėjova 
mudu?. Kad jie būt galėję, 
būt širdį man išlupę ir pažiū
rėję kas ten yra. ..

Štai praslinko treti metai, 
kaip aš jo nematau ir nieko 
apie jį negirdžiu!.. Kas su 
juo? Kur jis? Ar gyvas? Tan
kiai sapne matau jį gulint lau
kuose, visą žaizdose.... ap
linkui tik varnos karkia 
vilkai staugia!....

Vargšė.

Ašaros žmonijos.
Liejas ašaros žmonijos

Dieną ir naktyj;

ir

i . .bes, prie skaitymo laikraščių 
ir knygų.

Kalba susirinkusiems labai 
patiko, tik keletas tamsuolių 
buvo neužsiganėdinę; vienas! 
jų atsistojęs net nesigėdino 
paklausti, ar kalbėtojas yra 
tikras kunigas? Bet nabagas, 
gavęs didelę uosį, nutylu.

Draugai new haveniečiai! 
Paliaukim nors kartą tuščius 
ginčus varinėję, o susivieny
kim visi ir veikim išvieno ir 
dievobaimingi ir bedieviai; 
bendrini veikiant pastatysime 
ir bažnyčią ir viską, ką tik 
matysim reikalingų.

Česnakas.

Hudsoii, Mass.
' Lapkričio 26 d. D-tė šv. 
Juozapo, podraug ir S. L. A. 
58 kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėti užkvietė 
drg .St. Michelsoną ir V 
kubyną. bet paskutinis kas- 
žin ko ar pabūgo, ar šeip dėl* 
kokios priežasties nepribuvo. 
Ant prakalbų teipgi pribuvo 
vietinis miesto viršininkas ir 
anglų kunigas.

Pirmutinis kalbėjo miesto 
viršininkas apie surėdymą val
džios, apie ukėsystę ir jos 
naudingumą.

Antras kalbėjo drg. St. Mi- 
clielsonas. Jis pradėjo nuo gi
lios senovės ir nurodė, kaip 
žmonija suskilo į daugelį da
lių. iš kurių laikui bėgant iš
sivystė tautos su griežtomis 
kultūromis, kalbomis ir tikė
jimais: kaip tos tautos tarp 
savęs kovojo ir visuomet vįr- 
šų ėmė tos, kurios tvirčiau 
laikydavos vienybėj ir aukš
čiau stovėdavo kultūriškai. 
Męs šiądien teip žemai nu
puolę todėl, kad pas mus nė
ra vienybės, kad neturim 
mokslo. Bet męs turim Susi
vienijimą, kuris šaukia mus 
visus į vienybę, idant suvie- 
nytom spėkom sušelpti šią
dien vaitojančią savo motiną- 
-Lietuvą. Jeigu ant to šauk
smo ir vaitojimo kas uždaro 
savo ausis, tas yra išgama mus 
tautos.

Baigdamas savo kalbą drg. 
M. ragino rašytis prie D-tės 
ir kartu prie S. L. A.

Trečias kalbėjo kunigas. 
Jis teipgi ragino vienytis, mo
kytis, guodoti savo kalbą ir 
tautą.

Ant galo vėl kalbėjo drg. 
S. Michelsonas. Antroj savo 
kalboj jis gvildeno surėdymą 
dabartinės draugijos ir dar
bininkų klausimą. Čia jis 
nurodė, ant kiek biaurus ir 
beteisus šiądienis surėdymas, 
kaip saujalė ištvirkėlių valdo 
visą pasaulį, o milijonai dar
bo žmonių neturi žmogaus 
tiesų. Žmonės—tai spėka, 

2 lc e* prieš kurią niekas dalaikyt 
negal! Ir kodėl gi jie duoda
si skriausti?

Čia vėl drg M. nurodė sto-

’ nemažą įtekmę—prie draugy
stės pristojo daug naujų są
narių. J. Mackevičius.

FiUhburg, Mass.
Perbrangi išpažintis.

Tūlas vietinis vaikinas nu
lėmė apsivesti. Surado sąu 
merginą ir, kaip matai, nu
tartos vestuvės. O kaip senas 
mus paprotis reikalauja, prieš 
apsivesiant apsivalyt nuo vi
sų biaurių nuodėmių, ką, ži
noma, tiktai per tarpiuinkys- 
tę dvasiškos ypatos galima at
siekti, tai mus jaunavedžiai 
nukeliavo į VVorcester’į, pas 

, arčiausi šitokiuose dalykuose 
' mistrą. Kunigėlis, išvydęs 
jauną porytę, pats dasiprotė- 
jo kame reikalas ir užklausė, 
pataikydamas tiesiog į jų mi- 
slį. Kada jaunieji pasakė, jog 
nori išpažinties, tai kunigėlis 
užgiedojo: „Ne pigiau, kaip 
trisdešimts dolerių!” Jauua- 
.vedžiai tarp savęs pakukšdė- 
jo, kad tiek neišgali mokėti, 
nutarė duot 5 dol., bet pasiu- 
lyjo tik trys. Už tokį žydišką 
derėjimosi jauuevedžiams ta
po atidarytos duris ir... iš
prašyti laukan. Po to nutar
ta apsivesti visai b-» išpažin
ties ir 30 dol.paliko kišeniui.

V. S.
New Britąin, Conn.

Vietiniai lietuviai kruta, 
dirba ant tautiškos darbiniu- 
kiškos dirvos kiek tik pajie- 
gos išneša. Spalių 3 d. S. L. 
A. 34 kuopa surengė prakal
bas su deklemacijoms ir 
perstatymu. Kalbėjo S.L.A. 
pirmininkas F. Bagočius.

Aprašęs visą vakarą aš pa
siunčiau į „Tėvynę” kores
pondenciją, kurią redakto
rius nors galutinai ir nesu- 
konfiskavo, bet pagal savo 
„sąprotavimo”, kas tik buvo 
joje svarbesnio ir daugiau 
apeinančio visuomenę, viską 
išmetė, nes tai pagal jo protą 
esą „be vertė”.

Ištikro, jeigu reikia pri
kimšti laikraštį pasiteisini
mais, kaip antai: ,,Atleisk 
jam Viešpatie’’ ir tam pana
šiais tuščiais straipsniais, tai 
toj „Tėvynėj” negali būt vie
tos visuomenės reikalams ir 
žinutėms iš lietuvių krutėji
mu. Bet „Atleisk jam Vieš
patie!” (nors visuomenė to at
leisti negali.)

Teipgi esu privestas ištarti 
keletą žodžių A. Kamblaičiui, 
kuris 44 num. „T.” mane pa
bara už nelabai teisingą žinu
tę, kuri tilpo 42 num. „Tėvy
nės” pagal redaktoriaus kur
palio (redaktorius taisydamas 
tą korespondenciją teip su
darkė, kad net perstatymo 
vardą savaip iškraipė); vie
nok ar gali A. K. užginti,kad 
kun. Žebris per keletą sąvai
čių keikė lošėjus to teatro ir 
dėklėm ator kas, grąsįdamas 
prašaliu imu iš bažnytinio cho
ro? Ar gali A. K. užginčyti, 
kad kun. Z. ne kartą grąsino 
toms merginoms, kurios eis 
ant prakalbų, neduosiąs šliu- 
bo? ar gali užginčyti, kad jis, 
Žebris, liepė pakelti rankas 
tiems, kurie prižada ne vaik
ščioti daugiau ant prakalbų 
ir teatrališkų perstatymų?Kad 
A. K. rašė apgynime kun. Z., 
tai veltui darbas. Kiekvienas, 
kurs tik girdėjo Žebrio pamok
slą, gali būt liudininku, kad 
jis niekina ir mindžioja apsi
švietimą, mokslą ir viską, kas 
tik yra kilto, pagirto, progre- 
sy viško.

Argi kunigo priedermė kei
kti pirmeiviškus laikraščius 
per vamokslą? O Z. tą daro. 
Argi galima niekinti ir šmeiž
ti tas mus seseris,kurios dai
nose ir deklemacijose prime
na prislėgtą mus tėvynę- 
Lietuvą? Argi ištikro 
jauna lietuvaitė atsistojusi 
prieš minią žadinti graudin- 
gaiąžodžiais apmirusius jaus
mus užsipelnyjo sau panieką 
už tai? Spręski apie tai tu, 
lietuviškoji visuomenė, spręs
ki, ko vertas kun. Žebris?

J. J. Gtrdaueicae,

iš Bostono 
. Jo-

f

svečių 
ir vietinių kilo ginčai: tuo
met Leivistoniečiai nutarė 
svečius pamokinti. Ir prasidė
jo mokinimas: plaukai tik 
dulkėjo ir makaulės braškėjo. 
Į pagelbą tuoj pribuvo mėliu- 
siuliai ir pertraukę mūšį kar
žygius nugabeno į šaltąją nuo 
karščio atsivėdinti, o ant ry
tojaus kiekvienas užsimokėjo 
po $15.00 ir ant to viskas už
sibaigė.

Tūlas Vietinis anuomet 
..Žvaigždėj” rašė, kad Lewis- 
tono lietuviai visi geri’katali- 
kai ir padorus žmonės. Ką da
bar ponas Vietinis sakys, ka 
da tuos gerus katalikus poli
cija kai gyvulius vertė į veži
mą ir vežė kalėjiman? Męs 
rėkiam aut socijalistų, kad 
tie biaurybės bedieviai, bet 
mokykimės, broliai, teip užsi- 
laikyt kaip socijalistai,nedau
žys mus policmanai lazdomis 
ir nereikės mokėt policijai 
bausmę: socijalistų pas mus 
yra tik keletas ir jie gali jau 
pasigirti savo kiltais darbais, 
o kuomi męs, katalikai, galim 
pasigirti? Ar tuomi,kad alaus 
daug išgeriam? O gal pešty
nėms? Gėda mums, gėda!

Geras Katalikas.

New Hawen, Conn.
Neseniai susitvėrus čia šv. 

Kazimiero parapija, Lapkri- 
15 d. parengė prakalbas; kal- 

į bėti parsikvietė kun. M:1 
vičiu iš Providence, R. I. 

i Kun. Mickevičius pradėjo 
savo kalbą nuo padėjimo lie
tuvio darbininko Lietuvoj ir ką susjpratimo ir vienybes. 
Amerikoj. Jis napiese platų Nurodė, kaip męs patįs savo 
ir aiškų paveikslą mus nepa-1 išnaudotojams pagaminam : 

skanesnius gėrimus ir valgius 
o patįs dažnai ir sausos duo
nos neturim; kaip dykaduo
niams padarom automobilius, 
o patįs juose važinėtis nega
lim; kaip prispaudėjams is- 
statorn auksuotus rūmus, o 
sau—tamsius kalėjimus.

Ant klausytojų tas padarė 
labai gilų įspūdį, žmonės nu
siminė; bet drg. Michelsonas 
nuramino, sakydamas, kad 
męs neprivalom pulti dvasioj; 
visam pasaulyje darbo žmo
nės jau pradeda vien y ties, ir 
netoli jau ta valanda, kada 
visas proletarijatas, kaip 
vienas vyras, iškėlęs savo vė
liavą pasakys: gana jums, 
skriaudėjai, viešpatauti! Bus 
tai paskutinė jiems valanda, 
sugrius sostai ir palociai, ka-. 
Įėjimai ir kartuvės, ir pasku
tinė valanda bus darbininko 
vargams.

Kalba žmonėms labai pati- ’ 
ko ir ją palydėjo ilgas delnų 
plojimns.

Nors ir tamsi s čia žmone- 
liai, vienok prakalbos turėjo

Liejas vargstančios vergijos baigti} vargų ir skriaudų, ku-i 
Viešai, paslaptyj; rių svarbiausia prieža^čia yraViešai, paslaptyj;

Liejas kūdikių, senelių, mųsų nesusipratimas, ir
Skęstančių varguos, tamsumas. Kunigai, kurie

Kenčiant badą, jaučiant laimę turėtų būti artimiausiais žmo- 
Miestuos’ ir dvaruos’; nių draugais, mokytojais ir

Liejas kaimuos’ir sodžiuos’— vadovais, sako kun. Mickevi-į
Liejasi visur!

Liejas linksmos, liuūdnos, į 
graudžios 

Namie ir svetur!
V. Suširdis,

♦

KORESPONDENCIJOS
Lewiston, Me.

Darbai čia eina gerai, vie
nok iš kitur pribuvusiam sun- j 
ku darbas gauti. Daugiausiai 
čia yra audeklinių fabrikų ir j 
keletas čeverykų. Uždarbis 
mažas; darbininkas uždirba 
ant sąvaitės }>o 7 ir 8 dol. Lie
tuvių čia yra apie 52 šeimy
nos ir 300 pavienių, bet su- j 
tikimo tarp jų nėra.

Apšvietimą sunku

čius, tai parsiduoda doleriui.! 
sėbrauja su airiais, lietuvių, 
centais pastatytas bažnyčias 
paveda airių vyskupams,pas
kui jose daro biznį, kartais ir 
labai nešvarų, išplėšdami bie- 
dnam darbininkui už šliubą 
$20—25, už krikštą $5 ir 1.1. 
Žmonės gi neturi tiesos jį pra
šalinti nė kantroliuoti pini- 
g’l-

Kiekvienam galėjo būti ai
šku, kad pirmoj eilėj pa prae
itų mus skriaudikų stovi da
bartiniai mus kunigėliai; jie 
netik skriaudžiamus medžia
giškai, bet ir dvasiškai; jie 
keikia pirmeivius, keikia vi. 

' sus’pirmeiviškus raštus, stab
do apšvietimą, sėja tarp žmo
nių neapykantą ir t. t.

Baigdamas savo kalbą, kun- 
čia ir M. i agi no vitua prie vieny*

I



KELEIVIS

DIEV O ŽMOGUS. |
.l’agal J. M rs, paraše J. tt- ŽIS.)

(Tąsa.)
Stamantriai, rimtu balsu ištarė tuos jo

džius mergaitė, bet nusisukus nuo Simo 
truktelėjo lupukėms ir per jos degautį vei-' 
dą žaibo greitumu perbėgo juokas, padarė 
kaktoje raukšles ir patėmytinai jis rinkosi
i žydrias apvalias akutes.

— Gal būt kad turi tiesą — juokda- 
mos atsakė Simas ir paėmęs už pliumpo 
rankenos pradėjo pliumpuoti. Vanduo pa
sipylė iš pliumpo storu rėžiu ir bematant 
pribėgo pilnas viedras, pasku i išsiliejo per 
kraštus ir plačiu rėžiu pradėjo bėgti grob- 
lėtu ledu į visas puses.

Oi, oi, 6i!... Plonu, maloniu balsu rik
telėjo mergaitė ir metė savo akutes tai ant 
Simo, tai ant kybančio 
viedro.

pliumpo vaškaros

Oi, oi, oi dėdulė, ką tu padarei!... Aš 
nevaliuosiu dabar to viedro nukabinti, pu
sę jo ir tai vos nevos aš pakeliu. O jeigu 
pamatys toji piktoji teta, kad tiek dauk 
paliejom, tai vėl apskųs mane kad aš išdy
kauju su vandenių, kad tyčiomis laistau 
ant tako vandeni, kad ji pavirstų ir nusi
suktų sprandą...

Neužbaigus nė visos savo kalbos, pri
bėgo prie viedro ir visa gale stengėsi nuka
binti jį nuo vaškaros. Simas šypsodamos 
paėmė už lauko ir nukabinęs pastatė kiek* tol i aus nuo pliumpo ant sniego. Čia mer
gaitė vėl skubiai prišoko ir įsikabinus 
abiem rankoms į viedro kraštą pradėjo 
versti ji ant šono kad nulieti vandeni.

-Ką gi tu įdarai, paikute; palauk 
— Maloniu lialsu ištarė tuos žodžius Simas 
ir priėjęs prie mergaitės paėmė jai už ran
kos.

— Ar gi tu nematai kad per pilnas, 
sunku nešti, aš visai tiek dauk nepakeliu,; 
o mamytė ten laukia ir barasi...

— Na, tu vadinės neva tarnaitė, o ne
pakeli nė viedro... Simas prasijuokė ir 
priėjęs prie mergaitės saugiai ją paglostė.

— Tad palauk, ką gi daryti, padėsiu 
tau lig pat namų: tu bėk pirmiau ir paro
dyk man namon kelią, o aš parnešiu tau 
vandenį...

Mergaitė nieko nelaukdama, pasileido 
bėgti siauru apvalainu takeliu, kuris tęsėsi 
per visą namelių eilę ant supustyto sniegų 
kalno, ir stačiai į pakalnę nuo namelių pu
sės, lyginosi su jųjų pastoge.
Takelis, nuo sušalusio vandens, kuris be
nešant kaskartą po biskį išsiliedavo iš vied
ro, buvo labai sklidus, todėl kojos Simo 
nuo sklidumo pynėsi ir vos nevos suspėjo 
jis pasekti paskui mergaitę.

Mergaitė įbėgo į butą kiek pirmiau ir 
staigiai prišokus prie senutės, aitriu balsu 
sušuko: „Močiut, močiut!” ir atsigrįžusi 
rodė su pirštu ant Simo, kuris stovėjo pas 
duris su persvertais per petį čebatais ir lai
kydamas vienoj rankoj savo ryšelį, o kitoj 
viedrą vandens.

Močiutė, neatkreipdama atydos, ra
miai triusėsi sau apie pečių, matomai ji 
negirdėjo nė sunkių linksnių įėjusio pro 
duris Simo, nė skaidraus balso mergaitės.

— Močiut, močiut! — nenurimdama 
da kartą suriko mergaitė ir pribėgus pra
dėjo tęsti močiutę už juodo kartūnini sijo
no. ..

Simas iš karto persitikrino, kad sunku 
bus jam greitai susikalbėti ir susitarti su 
ta kurčia senute, todėl pastatęs viedrą su 
vandeniu ir nuėmęs savo ryšelius padėjo į 
kampą ir pats atsisėdęs ant suolo pradėjo 
žvalgytis...

Gryčios kampe stovėjo pečius, pas pe
čių ant suliuko buvo sumesta krūva darbi
ninkų skarmalų ir iš patyrimo Simui buvo 
matoma aiškiai kad toji vieta jau užimta. 
Ir čionai, nuo pečiaus iki pryšakiniai sie
nai karojo užkaba, kuri uždengė pusantro 
gryčios langelio ir užėmė beveik visą pusę 
gryčios pločio. Pasiremiant ant to visko 
galima buvo spręsti kad ir čionai veikiau
siai viskas užpildyta. Ant ilgo suolo, ant 
kurio sėdėjo Simas buvo teip gi matomos 
gulyklų žymės: susuktas švarkas išrodė lyg 
pagatvys, o išlindusi iš sudryskusio užklo- 
dalo vata, kuri pamesta buvo šalia švarko, 
išrodė lyg kad butų patalai.

Senutė, nors paskui ir patėmyjo Si
mą, bet suprasdama kad sunku bus jai su
sikalbėti su nepažistamu žmogum, mato
mai visai nenorėjo užvesti su juom kalbos, 
arba gali būt kad Simo ryšiai aiškiai per
statė tą visą dalyką jai be pasitardinėji- 
mo...

Ant verksmo kūdikio, kuris pasigirdo 
iš po užkabos, nusiskubino mergaitė ir iš 
tenai pasklido vis didesnis ir didesnis 
verksmas ir skaudus balsas tyldančios jį 
mergaitės, kuris juo tolyn, juo labi n pa
virto į skaudų riksmą. Iš užpečkiu teipgi 
girdėjosi nekoksai garsas, kuris buvo pana
šus ne tai į sunkų atdūsį ligonio, ne tai 
pritroškusio smaugiantis kosulys, ne tai 
murmėjimas kokio nors pagiriojančio žmo- j 
gaus...

Po trumpai valaudėliai, prie to grie
žiančio ir skaudaus kūdikio verksmo prisi
dėjo atčiupias ir skaudus verksmas kito 
kūdikio ir po užkaba pakilo baisus spiegi
mas...

Pliaukšt, kimas balsas pasigirdo iš už
dangos, kuris aiškiai reiškė kad tai buvo 
skaudus kirtis aut nuogo kūno ir tas bai
sus spiegimas iš karto nutilo, bet tuojaus 
jis pasikeitė į daug baisesnį ir užspring- 
stantį spiegimą, kurį nuslopydavo arba da 
baisesnis supykusios mergaitęs riksmas, ar
ba skiudųs bet kurtus atbalsiai per nuogą 
kūną kirčių...

Laiminga, dėlei savo kurtumo senutė, 
to viso negirdėjo ir prisiglaudusi prie lan
go, ramiai skute sau bulves...

Simas negalėjo to viso ilgiau perkošti, 
nors jis buvo gana nusilpęs, nevalgęs ir vi
są ištisą naktį nemigęs, tečiaus nežinoma 
spėka lyg traukte traukė jį ant gatvės. Jis 
atsistojo, permetė per petį vėl savo ba
tus, paėmė ryšelį ir valandėlę įtemptai žiu
rėjo į senutę,

— Sudievu močiut — prabilo Simas, 
ir lėtais žinksniais ėjo prie durų. Senė ne
atkreipė jokios atydos, net nė nepažiuaėjo 
ir teip kaip nėpatėmytinu Simą įėjo, teip 
nepatėmytinu jis ir vėl išėjo

X.
Jau štai ir vėl vakaras. Visą dieną Si

mas persivalkiojo po fabrikos apskritį ant 
tuščio. Pasisekė jam mažumą užkąsti, pa
gerti arbatos ir kiek atsikvėpti, bet atrast 
nors mažiausiai atsakančios sau vietelės, 
nepasisekė... Naktis užpuolė jį ant gat
vės ir noroms nenoroms Simui prisėjo da
bar apsinakvoti viename iš skaitlingų čia 
namelių, o pailsio vietą apsirinkti pas kro- 
nį ant aslos...

Pasitiesęs po šonu iš liepų žievių pinty- 
nę ir pasidėjęs po galva savo ryšelį, nors 
nuilsęs ir pusalkanis ilgai negalėjo jis už
migti ... Priprastos, gimdančios neapy
kantą mintys, nenoroms veržėsi jam į gal
vą ir lyg kas šnibždėtė šnibždėjo jam į au
sį: jus žmonės, jus sutverti kaip jums kas
dieną, kas šventą dieną pasakojama, pagal 
Dievo paveikslą žmonės, kogi jus teip nu
skurę, kogi jus peralkę? Negu maloningas 
Dievas jums nemalonus, negu jo šventa 
meilė pasmerkė jus ant amžių kanky
nių?!. ..”

Nors alkaną ir perilsusį Simą tokios 
baisios mintis skaudžiai kankino, bet 
atsiminus kad jis ilsis gryčioje pas pečių, 
jautėsi vėl jam smagiai. Po ilgų tuščių 
svajonių, blaivos mintys perbėgo per jį ir 
priėjo prie to: kad štai, ryto metą, jis te
nai anam užkampyj nusisamdys jis sau 
mažą, tykų kambarėlį ir tasai kambarėlis, 
kurį turi turėti kiekvienas pasilpės ir ne
galingas žmogus, turės būt jo ant visados. 
Sulyg savo noro pasirinks jis sau gyvento
jus ir sugyvęs jie tarpe savęs kuonogra- 
žiausiai: vieni antrą klausys, vieni kitiems 
padės kiekviename reikale — bet jie padės 
visi kartu ir kitiems...

Dabar rodos Simas ramiai sau miega, 
nerupi jam ir negraužia sąžinės, kad štai, 
ir vėl čia Pavyduolis ir vėl pasakys: išvyt, 
iškrėskit jį, išstumkit tą niekšą ir 1.1. Da
bar Simaš jaučias jog jis sveikas, stiprus, 
spėkų begalės... Diena po dienos nusi- 
samdysime pagaliaus visus tuos namelius 
ir gyvensime čia sau broliškai. Joks var
gas nespaus, niekas neišvarys... Rodos 
Simui dabar gerai gulėti, jis ilsis sau ra
miai, niekas neverkia, o prieš užmerktas jo 
akis, abi pušiai gatvės tęsiasi švarus name
liai, nameliuose tyku, kiekvienas 
smagus ir pavalgęs; pečiai visur nauji, ug
nis dega skaisčiai; jaunos, skaisčios mote
riškės, apie jas bėginėja švarus kūdikiai... 
Vaikučiai, kiek jų ten yra, negirdėt nuo jų 
jokio riksmo, jie ištiesia kiekvienam ranke
les kad jais pasidžiaugti arba padėti jiems 
vaikštinėti ant nesut virte jusiu kojalių....

Visi tie aplink bėgginėjanti kūdikiai, 
visos tos švarios, sveikos moteriškės, visi 
tie draugiški darbininkai, tai viena didelė 
šeimyna, tai vienas ir tas pats to paties Die
vo sutvėrimas, todėl jie visi kartu linksmi
nasi, visi kartu ir liūdi- nieko nėra pas juos 
skirto. Vienas už visus ir visi už vieną!...

Tai buvo paskutinės mintys, kurių Si
mas daugiau jau negalėjo suvaldyti ir vei
kė jos tą, ko per visą gyvenimą jisai troš
ko. Jau buvo pats vidurnaktis ir gaidys nu
giedojo dvyliką sykiu. Iš Simo burnos išsi- 
veržė neaiškus žodžiai: „Štai tau, męs visi 
savi, mėgink tu mus užkabinti!... Tie žo
džiai ėjo vis silpnyn ir pagaliaus pavirto į 
nesuprantamą murmėjimą ir sunkiai atsi
dusus visai nutilo...

Tai buvo valandėlė, kada Simas užbai
gė sunkias savo gyvenimo valandas. Ir tik 
ryto metą sukilus darbininkams eit į dar
bą, pasijuto, kad Simas be jokio rūpesčio 
ramiai ilsis sau pas krosnį ant žemės ir lyg 
koks nuriebėjęs ponas laukia, kad kas jam 
patarnautų. (GALAS.)

IŠ LIETUVOS
Karo teismas. Spalių 23 

ir 24 d. Vilniaus karo teis
mas nagrinėjo bylą apkaltin
tųjų pasienio sargybinio už
mušime vasario 25 d. š. m. 
ant kelio tarp Borglonių ir 
Augustavo Suv. gub.

Iš 5 apkaltintųjų Pranė ir 
Marė Naruševičaitės pasmerk
tos pakarti; Ant. Boržimas 15 
metų katorgos; Juzė Narušė- 
vičaitė 2 mėn. kalėjimo, o P. 
Naruševičius išteisintas. Ap
kaltintuosius gynė kapitonas 
Naumanas, pris. advokatas 
Kulviečas ir pris. adv. pag. 
Janulaitis.

Įstatų užtvirtinimas. Pi- 
nigyno ministeris užtvirtino 
Lydos savitarpinio kredito 
draugijos įstatus.

— I
Mokslo draugų draugija. 

Spalių 29 d. buvo 12 tas iš 
eilės mėnesinis mokslo drau
gų posėdys iš 22 narių. Buvo 
skaitoma tarp kit ko p. Su 
kevičiaus pranešimas apie 
priešistotoriškuosius „naujo 
tipo kapus”, kuriuos p. Su- 
kevičius atrado šio mėn. pra
džioje Eišiškių apylinkėje Ly
dos pav. Parodė jis sutrūni
jusių kaulų indelį, plačiu ak- 
menimi uždengtą, akmens 
puodelį, kuriuomi apvožta 
mažesniųjų indelių daugybė. 
Naujas tas kapas ikišioliai 
Lietuvoje dar nežinomas,daug 
panašus į kapus, ištirtus Prū
sų vakaruose.

Užbaigiant posdį p. Lucke- 
vičius paskaitė žingeidų užra
šą su antgalviu „Maršalko L. 
Ozdorpo savarankiški užra
šai 1786—1936 m.”. Daug 
ten yra isttoriškų smulkmėm} 
iš atsitikimi} Lietuvoje 1812 
m.

ooc Vilniaus gubernatorius 
spalių 22 d. policijai įteikė 
įsakymą prižiūrėti, kad mo- 
kinii} būtų taisyklės, kurias 
išdirbo tam tyčia jo sušaukto
ji iš mokslo apskričio atstovų 
mokslo įstaigų viršininkų, 
miesto valdybos ir policijos 
atstovų taryba. Be kitoko, į 
policija turi žiurdti, kad kie
kvienas vidurinių mokyklų 
mokinys visuomet turėtų 
su savimi mokvklos bi- 
lietą; kad gyventų arba prie 
tėvų ir giminių, arba tam ti
kruose „mokiuių butuose”/ 
kuriuos leidžia ikurti mokslo 
valdyba tik ištikimiems žmo
nėms: kad nesilankytų į to
kius teatru vaidinimus, i ku- 
riuos jiems draudžia vaikščio
ti, teatro komitetas per tam 
tikrą jame mokslo apskričio 
atstovą pranešąs apie juos mo
kslo vyriausybei, o per šią 
paskutiniąją mokiniams ir 
policijai; kad teatre nesant 
mokinio tėvų, jis neužimtų 
arčiau 4 eilės: kad nesilanky
tų restoranuose, smuklėsna 
ir kitosna vietosna, kur par
duodama svaigiuantieji gėri
mai, taipogi kafe-šantanosna, 
operetkosna ir t. t., kad ne
pirktų ir neplatintų begėdiš
kų knygelių ir paveikslų; 
kad nerūkytų ant gatvių ir 
viešose įstaigose; kad nepar
davinėtų po namus bilietų 
ant savo spektaklių; kad jų 
ir ji} naudai vakarai nesitęs
tų ilgiau vienos valandos na
kties. Jei mokinys peržengs 
minėtąsias taisykles ar bend
rus visiems įstatymus, poli
cijai pareikalavus jis turi ati
duot jai savo bilietą, kuris; 
per policmeisterį įteikiamas 
mokyklų valdybai. Jei moki
nys atsisakys parodyti bilie
tą arba jo neturės, j>olicija 
pristato jį į ta mokykla, ku
rioj jis mokinasi.

Kaunas. Matininkų (geo
metrų) kursuose yra .|4 klau
sytojai, kurie baigė vidurinį 
mokslą ar miesto mokyklų 4 
klėsas. Klausytojų tarpe 7'

liaudies mokytojai. Kursų 
uzveizda gūbernijinis mati
ninkas A. A. Koleneckis.Lek
cijas skaito: algebros, geome
trijos ir trigonometrijos karo 
inž. Burchanovski, teisių tai 
kos teisėjas Kalašnikov’as, 
rubežių įstatų—rubežių inž. 
Liušinas. geologijos ir fizi
kos—rubežių inž. Bieliavinas 
ir pienų piešimo— Fugalevi- 
čius.

— Žandarų gebernijinės 
valdybos viršininkas prisiun
tė gubernatoriui 25 rub., ku
riuos koks-tai M. Mickevičius 
įteikė žandarų viršininko pa
galbininkui, kaipo papirkimą 
savo sunaus paliuosavimui.

— Gubernatoriui pirminin
kaujant, įvyko posėdis gu
bernijos komiteto Telšių pa
degėliams šelpti. Jame daly
vavo Telšių miesto galva,Gel- 
dneirs, kaipo padegėlių mie
to uarys, dvariuinkas Kamiu- 
skis, du pirkliu ir kiti. Pasi
rodė, kad aukų įplaukimas 
suvis mažas, nes įnėjo.tik apie ( 
du tūkstančiu rublių.

Telšių komiteto nariai pra
šė gubernatoriaus, kad pade
gėliams būtų leista pirkti gi
rios valdžios kainomis, kad 
neturtėliams būtų suteikta 
pašalpa iš apsaugos kapitalo, 
kad būtų leista iš to paties 
kapitalo paskola 25 tukst. ru
blių, taip-pat atnaujinta rei
kalavimas kaslink nutiesimo 
šasiejaus tarp Mažeikių (Mu
ravjovo) ir Telšių per Neve- 
rėnus. Finansų ministerija ir 
gi žadanti prisidėti prie šasie
jaus nutiesimo. Gubernato-' 
rius žadėjęs paremti šį daly
ką.

Sintautai (Naumiesčio pv. 
Visuose šventuose sintautie- 
čiai atsižymėjo peštynėmis. 
Supiaustytas vienas vaikinas, 
kitas gi pasislėpė į bažnytna- 
mį [špitolę]; jis išgelbėjo sa
vo galvą nuo peilių, bet špi- 
tolninkas gavo peiliu į ran
ką.

Šventvagyste. Į Vilniaus 
katalikų konsistoriją Gardino 
gub. Sakalų pav. tardytojas 
prisiuntė užklausimą, ar kry
žiai pakeliais statomomi yra 
šventenybė ar ne. Tokio už-į 
klausimo priežastimi yra ši
toks atsitikimas. Liepos 24 d. 
girininkas Nilas Tofarovas 
šovė į kryžių medyje įstatytą 
ir pataikei Nukryžavotajį. 
Pasirodo esą tarp žmonių to
kie burtai: jei prieš medžiok
lę kam pasiseka iššovus pa
taikyti į kokio šventojo pa
veikslą, tas tuomet pataikys 
į visą, į ką tik šaus. Dabar 
Nilas Tofarovas yra traukia
mas atsakomybėn už šventva
gystę.

Bausmė už raštą. Vilu, 
teismo rūmuose luomų at
stovų buvo nagrinėjama žy
dų ir rusų kalboje išeinančio 
laikraščio „Odininko balso” 
redaktoriaus byla. Redakto
rius Jevelis Sermanas patal
pino iš Svisločiaus miestelio 
(Gardino gub.) koresponden
ciją, kurioje buvo pranešta 
apie tai, jog streikų laike 
vietinėse odų pabrikose sar
gybiniai, pabrikantams palie
pus, šaudrf į darbininkų mi
nias. Prokurorius patraukė 
atsakomybėn už darbininkų 
prieš pabrikantus kurstymą. 
Toje byloje buvo iššaukti 5 
liudininkai ir pačiame teis
me buvo prirodyta, jog sar
gybiniai ištikrųjų šaudę į 
darbininkų minią. Apgynėjas 
Janulaitis savo kalbaje nuro
dė, jog toji korespondencija 
vien nuogą faktą nupiešusi, 
be jokių išvadžiojimų, kurie 
būtų stengęsi kelti darbinin
kų neapykantą prieš pabri
kantus ir reikalavo kaltina
mąjį ištesinti, vienok teismas 
pasmerkė jį vienam mėnesiui 
į tvirtovę.

Yilkaviškyj [Suv. guber.] 
Apskričio teismas nuteisė Bal
čiūnų Grigaitį 10 metams ka- 
targon už tai, kad jis užmušė 
savo pačią ir įmetė ją į savo 
šulinį.

Lankeliškiai [Vilkaviškio 
apsk. ] Laikraščių skaitymas. 
Šįmet čionais žmonės nors ir 
daugiau suvargę,tėčiaus laik 
rašeius skaito kiek geriau ne
gu pirmiau. Visus laikraš
čius galima sakyti parsisiųz- 
diua tik sodiečiai. Inteligen 
tai skaito šiuos laikraščius: 
klebonas — “Šaltinį” ir len
kišką “Slovo”, mokytojas — 
“Russkaja Zemlia” ir vargo
nininkas— ‘‘Liet. Ūkininką’’.

■y ‘

Pastebėtina da štai kas: ‘ Šal
tinį” skaito daugiausia ūki
ninkai, kuriu didžiumai už- 
sako giminės kunigai. “Liet. 
Ūkininką” ir “Vilniaus Žiu.” 
skaito daugiausiai mažaže
miai: paskui seka bežemiai — 
amatininkai, darbininkai ir 
ir kai kurie ūkininkaičiai.

Sauliai [Kauno gubern.) 
Kksproprijacija. Spalių 27 d. 
7 vai. vakaro į kontorą notaro 
Liubimovo įsilaužė 6—8 gin
kluoti vyrai. Liubimovą, jo 
žmoną ir da keletą žmonių 
plėšikai, suvarė į kitą kam
barį, paėmė iš kasos 3009 rb., 
da norėjo paimti ir vekselius, 
bet pagalios vekselius paliko. 
Po to policija ir šnipai pakė
lė didžiausią triukšmą ir su
ėmė keletą visai nekaltų žmo
nių, ir tarpe jų Zubovo mo
kyklos mokintoją. Ją teip 
baisiai tyrinėjo, kad ji norė
jo net nusinuodyti. Dabar ji 
guli ligoubutyje.

A. Vijurkas. 
Iš „L. Ū.“

Paj ieškojimai
Pajieškau lietuvaitės mer

ginos apsivedimui, laisvų pa- 
žvalgų. Senumo gali būt nuo 
18 iki 26 metų, mylinti lais-j 
vę ir mokslą; tikėjimo gali 
būt kokio nori, nes aš iš tikė
jimo nieko nedarau. Norinti 
atsišauk, tegul kreipiasi šiuo 
adresu:
P. O. General Delivery Men. 

Springfield, III. (5i)

Pajieškau pusbrolio Antano Guo 
gos ir draugo Jono Arlausko; abu
du Rudos parapijos, Mariampolės 
pav., Suvalkų gub. ; kas apie juos 
žino, arba jie patys meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

Antanas Drule,
704 Valley st., Dayton, Oliio.

Pajieškau kaimyno Tadeušo Kve- 
dero, paeina iš Kauno gub.. Šauliu 
pavieto. Žagarės par.,Kiburiu sod. 
teiksis atsišaukti šiuo adresu:

K. .1 urgeliavičius
117 Read st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugu Jono Garnio' 
ir .Juozapo Navalinsko, abudu pa- j 
eino iš Kauno gub., Panevėžio pav i 
Maldočinos volasties,Pušalotu par. I 
Jie pats arba kas apie juos žino 
teiksis pranešti šiuo adresu; 

Motiejus Moravskas 
71 Clenton st., Bringhamton, N.Y.

Pajieškau draugo Ciprono Draz- 
dovskio, jis paeina iš Kauno gub. 
Telšių pav., Alsėdžių miestelio. 
Du metai kaip Anaerike, pirmiau 
gyveno Scranton, Pa. Jis pats ar
ba kas kitas malonės pranešti šiuo 
adresu:

Jonas Gubista
85 Catharine st., New York City.

Pajieškau savo vyro Stani
slovo Vitkevicz, 35 metų am
žiaus, tamsaus veido ir vidu
tinio ūgio, paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Kėdai
nių parapijos. 7 metai kaip 
išvažiavo Amerikon ir per vi
są tą laiką negaunu jokios 
nuo jo žinios. Todėl jo žmona 
Uršulė Vitkevič maloniai mel
džiu jo paties arba kas apie jį 
žino pranešti man, už kąduo 
siu gerą atlyginimą. Mano 
adresas toks:

Uršulė Vitkevič,
212 Broad\vay, So. Boston, 

Mass.
— ■ ♦ - - . ..

Pajieškau savo tėvo Juo
zapo Karpavičiaus, 7 metai 
kaip Amerikoj, gyveno Pitts- 
burg, Pa. Paeina iš Kauno 
gub., Aleksandravo pav., Ko- 
votkų vol., Papilio par., šei- 
liškių sodžiaus. Jis pats arba 
kas apie ji žino teiksis prane
šti šiuo adresu:

Peter Karpavičius,
Raut 4. Pittsfield, N. H.

Pajieškau draugo Kazimie
ro Melone, girdėjau jog jis 
gyvena Scrauto.arba Shenan- 
doali, Pa Teipgi Juozo Ukso, 
kuris girdėjau kad gyvena 
Chicago, III. Turiu svarbų 
reikalą, todėl jie patys ar kas 
teiksis pranešti šiuo adresu:

Ignas Melved,
415 E. 9 st. Kevvanee, III.

Apgarsinimai.
SUSIRINKIMAS.

13 Gruodžio, 1 val.po pietų 
bus L. S. S. 60 kuopos susi
rinkimas po nm. 28 W. Bro- 
advvay Kviečiami kaip sąna
riai, teip ir pašaliniai drau
gai. Sekr. S. M.

Didelis 3 čias metinis 
BALIUS!

Rengiamas Lietuvių Ukėsų 
Kliubo ant 26 d. Gruodžio 
[Dec.] 1908 m. ant Hirbenian 
Hali, 105 Federal sų. W. 
Lynu, Mass. Balius prasidės 
2-rą valandą po pietų ir trau
ksis iki 12 nakties. Širdingai 
užprašom lietuvius ir lietuvai
tes kaip iš Lynno, teip ir iš 
apylinkės atsilankyti koskai- 
tlingiausiai, nes bus skanus 
gėrimai ir užkandžiai; muzi
ka teipgi bus kuopuikiausia, 
Įženga vyrui su nrbtera arba 
mergina 81.00; vienai moterai 
(merginai) 25 c, ]}<j]

Su guodone:
L. U. K. Komitetas.

Telephone 762 S®. Boston.

DB. F. MATULAITIS
495 Broadway, So. Boston’e.

Valandos:
Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietą.

DR. J.I CANTAROW
16 So. Stanley st. New Britam. Con.

Išgydo kiekvieną chronišką ligą pa
sekmingai, nors jau butumete varto
ję visokias gyduoles be pasekmės.

Mano būdas gydymo visokią vyriš
ką ligti yra gvarantuotas.

“KELEIVIO“
SPAUSTUVE

Visokius spaudos darbus atlieka 
gražiai, greitai ir pigiai, nes turi 
savo mašinas ir naujausios mados 
raides. Teipgi galima gauti viso
kiu knygų gromatoms popierių ir 
t. t. Reikalaujant kokiu nors 
spauzdinių arba knygų malonėkit 
nepraeiti pro šalį.

28 Broadway, SO. BOSTON, Mass.

Jau 4 metai kaip eina Vilnių je bepartijinis, progre- 
siviškas, visuomeniškas vienintelis lietuvių dien

raštis
VILNIAUS ŽINIOS.

Redakcijoje nuolat dirba: UabruU rifaiti. Mikolai Biriuką, Adolfai Vegtlž 

,,VILNIAUS ŽINIOSE” plačiai rašoma apie politiką, V. Durną, mokyk-į 
las. draugijas, kooperacijas: svarbiausias dienraščio tikslas—žmonių apšvieti
mas

Telegramose galima rasti ne tik Lietuvos. Rosi jos, bet ir viso pasaulio 
atsitikimai.

„VILNIAUS ŽINIŲ” pigi kaina V ilniuje ir visoje Rusijoje su prisiunti-C 
mu: metams 6 rub, pusmečiui 3 rub., trims menesiams 1 rub. 50 kap . vie-: 
nam mėnesiui 50 kap.

UŽSIENIUOSE: melams 12 rub., pusmečiui 6 r.. 3 mėn. 3 r.. 1 men 1 r. 
Apskelbimai: prieš tekstą pėt. eilutė 30 k., po teksto — 15 k., pav. numa-; 

rią 3 k., agentams 2 k
. VILNIAUS ŽINIŲ” adresas: Vilnius, redakcija ir administracija. 

„VILNIAUS ŽINIOS”
„VILNIAUS ŽINIAS-’ užsisakyti galima taip-pat visuose knygynuose ir; 

vartotoją draugijose.
Užsienio prenumeratorią meldžiame siųsti prenumeratą per Vilniaus Ko

mercijos Ranką, ar tiesiok savais pinigais, bet ne „money orderiais”



KELEIVIS

Rusiška- Lenkiška • Lietuviška

KNYGOS UI PUSE PREKES!

I
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107 E. 8-th St.

James H. Criffin & Co.
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Neteik Mokintoju DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELE KRAUTUVE
V I C I D M C Puikiausių armonikų, skripkų, klerūvių, .............. .  ............. .
V 1 J 1 t™ J daugybe kitokių muzikališkų instrumentų.

New York, N. Y.

TEISINGIAUSIA APTIEKA -
Kurioj galit gauti gerinusiu : 
dilelių nuo visokių ligų, teipgi 
teisingiausius patarimus. Nes < 
nai dirba lietuviškas klar

Dr. S. ANDRZEJEMSKl
Vienatinis lenkiškas Dentista

HOTEL CLI.YDE
lsabella st . kam įkiš Columbus avė. 

Berkeley st . BOSTON, Mass.
7t>5 Cambridge st.. E Cambridge. Mass. 

ofiso valandos:
Nno S ik: 10 iš iv o ir nuo 7 iki 9 vakare 

Nedelicmis nuo !♦ idi 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

Z. Budreckis.
Z. Bl 0KECKIS.

222 Kroathvay So Boston.

Ant pardavimo!
Parsiduoda puiki bučerne 

aut labai geros vietos: bizni 
galima daryti puikų. įeigos 
aut savaites 500. dol., Įran
kiai visi nauji. Kegisteris ir 
treji Skelsay Sefke, arklys ir 
timas. Priežastis pardavimo 
ta, jogei serga valdonas tos 
prapitės. Kreipkitės pas:

J. Walukonis.
258 Broadvay. So. Boston. (ię

Parsiduoda.
Parsiduoda geri rakandai 

už pigią prekę. Reikalaujan
ti atsišaukit ant adreso:

P. Trakuis, 
48 \Vashington St.

Į Cambridgeport, Mass

GRAMATIKA angliškos kalbos m* 
kintis be mokintojo (apdaryta) $1 OO

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokiu 
tis skaityti ir rašyti be mokintojo 15c

NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be 
mokintojo (ypatingai merginoms, kurių 
daugelis jau išmoko). 10c.

ARITMETIKA mokintis rvkundų 
be mokintojo, su paveikslais (apditry- 
ta) 35c

Pinigus siųskite Į>erMONEY ORDER 
arba pačio markėmis ant šio adreso.

P. Mikolaiiiis,
P.O.Box (>2,New York.t ity.
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MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas tireses, 
kotus, jakutes ir t. t.: prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiau? kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BAKONAIČIUTE

105 Broadvvay, So. Boston.

142 W. 9th st, 
So. Boston, Mass.

Po šiuom adresu išsiduoda 
ant pasamdymo 3 puikus rui
mai: randa tiktai 81.-_>5 savai
tę. Pirmutinė savaitė dykai.

Kalėdų DoYana!
Jeigu nori padaryt savo drau
gui dovaną ant Kalėdų, tai 
nupirk jam knygą .,Dakta
ras Namuose ’,kurią dabar iki 
Kalėdų parduosim už pusę 
prekės. Knyga talpina savyje 

*^00 lotiniškų ir angliš
kų receptų su aiškiu lietuviš
ku aprašymu apie ligas ir 
kaip naudoti gyduoles. Pirma 
apdarytos buvo kaina $125, 
dabar75 c.: popieriniais ap
darais buvo $1.00 dabar 50 c.
Adrisuok teip:

K. W. Gedeminas,
So. Boston Station Box 15. 

Boston. Mass.
P. S. Kiekvienas pirkėjas 

iraus sienini kalendorių do- 
vanu. i 52f-----I------------------------- 1----

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šia:, naujausios mados įrankiai. A: lie
ku dalbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas k nepuikiausiai, maievoju natūra 
liškom parvont, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis

453 Broadvvay So. Boston, Mass

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrybė

lių sąkrova.
Prane-u vis..m savo sererim Lieuvėm .r 
Lietuvaitėm kad p--rtrauk.au naujausios 
mados moteri-kų lude’ in ų ir žiemin i: 
skry bėlių "sirinkti galijst^al savo norą. 

I ei: _-i į eroda i o;.piešimus ir pertaisau
s s a..'.
prekę. Tod . i: eidzii. seserų „reiplies: 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodotte

MU S. GA1EWSKY
255 Broactaay So Boston Mass

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
karta pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys.
Alus, vynas mus gardžiausi. 

Cigarai iŠ Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co
H.l Bri-idaay ir 259 '> St .

Suiitli Mass.

a
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Puikiausių armonikų, sk ripkų, klernetų, triubų, koncertinų it
Geriausių dziegorių, 

lenciūgų, visokių žiedų, laketų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečečių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo grumulų

_A PTIEK^

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
sukti: s Dii-tame 
puikinusius siutbs ir 
uverkotus. Užeik pa. 
žiūrėt n:us naujosdir 
biuvės, o jeigu nori 
turi t gražią drapaną, 
męs galime ja tau 
tuoj padaryt.

DAUGYBE KNYGŲ!!!
Pas mane galite gauti se

kančias knygas:
Supykusi Ponia................................ 5c
Teisingiausias Kabalas su Kazyrom ir 
Laimarodžiu...................................... ICc
Pėdom Kristaus................................. 35c
Raginis ir kitos gražios pasakos.... 25c 
Dvi puikios apysakos. Bausmė Dievo ir 
Alenute.................................................5c
Po keturesdešimts metų............. 25c
Davatkų <fadžinkos ir šeip linksmos dai
nos ...........................  10c
Melagių Dėdė....................... 10c
Grigorius. Labai užimanti apysaka.15c 
Naujausios ir visokios dainos...........50c
Greičiausias jcimokintojas angliškos kal
bos.......................................................... 3$c
Linksmas apreiškimas arba kaimiečių ir 
caro šeimynos išpažintis......................5c
Kerštinga Meilė. Tragedija 3-se aktuose. 
Iššeimyniško gyvenimo................10c.
Revoliucijos giesmes su natomis, šutai 
sytosant dviejų.trijų, keturių balsų 35c 
Cigsnas. eilėms................................ 5 c.

Reikalauju agentų pardavi
nėjimui minėtų knygų.

A. ŽVING1LAS
P. 0. Box3232- 
Boston, Mass.

PASARGA: Yiršmi- 
netos knygos yra teipgi ir 
„Keleivio ’ spaustuvėj. Ne
reikia ši adresu sumaišyti 
su ‘KELEIYI0* adresu.Ra
šant i „Keleivio” spaustu
vę su kokiais nors reika
lais, reikia adresuoti teip: 

“Keleivis”, 
28 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

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

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesii- 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
S vakare. Telephone 1967 -3 Ric..anon;

GERIAUSI AKUŠERE A

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau knisą Vomans Metikai 

College Baftimore M. 1>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
pailgo. teipgi suteikia visokias 
das dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay 
264 E st . kampas Boven st.

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

ro-
li-

ir

ne 
vietų

M.Galjvan&Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Y.vno. Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Speciališkimas.

366 Second So. Boston. Mass

ir

KATALOGAS i
SZTUKU DYKAI
Bus nusiustas kožnam. kuris jo' 
pareikalaus prisiusdamas už. 2c 
marke. Pamokinantis ir naudi* 
gaskožnam. Adresas Toksai:

J. TWARDOWSKI. Dept F 
214^HSCON. St MILWAUKEE,*WIS.

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

So. Boston, Mass
Telephon’k. 21027 So. Boston. Mase

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas So. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakutės. kui
liai ir vystės. Pilna eilė naujausios 
mados krikštui parėdų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta
voms. kaip tai kuperus. valizas 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SAC0WITZ.
12S Broadvvay (tarj>e A 
ir B gat) S. Boston, Mass

ir

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Įieceptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint 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- Broadway kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per espresą gyduoles prsiusim

LIETUVISZKAS RUBSIUVIS
nau-

(1 rabužius.

Siuvu pagal 
jausiu madą viso
kius
Prekės kuoprieina-
miausios. Sunešio
tus išvalau, išpro- 
sinu ir padarau 
kaip naujus. Kas 
nori turėt gražius 
drabužius, tegul 
ateiea pas

V. Inta
245 IV 4 th st. kamp C st. So. Boston.

— Geria usis saliuuas —
Klausk : Į-i«- Teofil Kordaševvski, 
nes gausi geriausių gėry nu; ant 
vestuvių, krikštynų ir ’.ialių už pi

giausia preke.

115&J17 Dorchester avė. and 
1 &.1J- Divisionst. So. Boston 

Telephone 21068 So. Boston

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai į»aveiks- 

Lį nuimti, eik pas atsakanti 
fotograf istą:

( ASSILLO STUDIJA,
376 Broa<hvay.

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų. vaikų ar sęuų 
būna artistiškai padaryti pas 
CassilĮ. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kuriu 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 y vairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio 
376 Broadvvay,

So. BOSTON, Mass.

TABAKO NAUDOTOJAI
Padekit mums apgarsinti musu tabaka tarp savo drausru. o nv-s duo- 

sime jums ši fvn >^rafa dykai. Nėra tai koks :strumeiitas žaisiei. kaip 
lankiai kiti i-dirli.-jai yra papraie duoti .,a:į> i premija. bi-! tikrai j.-ra 
iš kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina : gra fotonas Į.

Kada panorėjęs, jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai, 
ne koncertą kokios suklerusios 
armonikos ar smuiko cypimą, 
bet kone rtą didelių benų arba 
orchestros, dainas garsiausių 
dainių, juokingas ir užimančias 
žodžiu — viską ką tik norėtum

išgirsti, galima pritaisyti. Paklausk artymiausioj muzikališkų instru
mentų krautuvėj, o apie kalbamąją mašiną • King” [Karalius], dažinosi 
jog ją vis: pardavinėja įx> 815.00.

Mes norime kad ju* padetuiuėt mums pagarsinti niusą geriausią 
TABAKA M INARETAMS ir PYPKĖMS?

Męs prisiųsim jums visokio tabako po biskį: Austriško. Bosniško. Her- 
cogisko. Turkiško ir Rusiško. A'IS< > SYKIU už $6.00. Jus lengvai tą 
tabaką galite parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas, 
koki kur galima gauti. Tabakas tas yra tas pats, kuri jus teip noriai 
rukėt Europoj, tabakas kuri jus draugai nemažaiu my li už jus. Ap- 
iaikęs mus tabaka. rekomenduok jį savo draugams ir jei jis jiems patiks 
duok jiems mus vardą ir adresą ir tokiu budu padėsi mums apsigarsinti. 
Už tai męs duosim jums VISAI DYKAI mus "KING" fonografą. Yra 
tai vienintele proga gaut dovaną. Už tabaką męs rokuosim jums-$<>.00. 
Prisiųsk iš kalno 50c. (štampoms). o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. 
Apžiūrėjęs, jei rasi gerais, užmokėsi Evpreso Agentui likusius §5.50 ir 
pasiliksi juos sau. PINIGUS sugrąžinsime kiekvienam, kurs bus neuž-x 
gaiiėdintas. Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, kol męs ne- 
pertikrinsime, jog mųsų kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl 
patariant neatidėliot. jeigu norite gaut mųsų fonografą dykai.

Adresuok:
EUROPEAN TOBACCO CO

33 Leonard st., Dep. 74, NEW YORK, N. Y.

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už Sl.oo, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
n nrkę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują K A T A L 0 G Ą DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju. kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnes kaip kitur. Orderius Usiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikys knygų vertės £10.
Kas prisius $10, tas aplaikys 
vertės $25.
Knygų galima gauti visokios įtalpos ir 
pasiskirti iš bile kokio katalogo. Musu 
katalogą aplaikys kožnas kas prisius 
savo adrisą ir už 5 e. markę

AiTresuokit teip:

V. J. Kudaraiickas.

LITI’VISKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietuviška

APTIEKA
257 Halio ver Street 257

BOSTON. MASS.

ENTRA! ENTRA! ENTRA!
Męs turime dabar parsitraukę visokio 

skyriaus Cigarų. Tabako. Papirosų. 
Py pkių ir Saldumynų [Candies] sudėtų 
labai gražiose dėželėse ir už labai priei
namas prekes. Apart to rusiškas ir tur 
k S kas tabakas ka tik pargabentas,

S. B. K LIEK
22S Broadvvay. So. BosToN. Mass.

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plaukų

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai trumpame lai
ke. Vietoje senu atauga nauji, gra
žus plaukai. Visokia informacija 
dykai. Artesnėms žinioms reikia ra
šyti įdedant kra-os ženklelį.

J. M BKUNDZA ( O ,
Broadnay <k So. 8-th st.. 

Broolykn-Xew York.

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPUKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

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

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

Jurgis Bartašius
258 W. Broadnay So. Boston, Mass.

Kodiel kienti paslaptai?
Ar esi senu, jaunu arba pusauni-
ženiu. Mas galem ižgydidi jus.

Musu specjalisklinui yra gydimas pri- 
vatisku, nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrinėjimas suvirs 20 miatu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijemam ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žemą apmokėjimą.

Jaunikaitiai, katrį kienčia sava jaunu 
dienu klajdos. mas sugražinome galutinai 
sveikata.

Yirams po40miatuamižio. katri junčia 
vyriškumą suniekinima. mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujo užnuodyjinia. Vaiicocele, inkstu 
kidnev) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 

Neuralgia. pylva ir kepenų ligas, Uemor- 
rhoidas (pilės), Ulcers. pasididinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

4T1ITVI’ j°S tnps ra^°nl sava vysiem paejentoms ing you kalboi ir užlai- A Ji A A A, tome didžiausioj slaptybėje.
Mas sutaisom vysus vaistus dėl musr. ligoniu ir siv.ntam jnus ing vysa posyietie. 
Rašyk pas mus šendiena apsakidanu-.s kas jums skaudžia ir reidalauk prisiun- 

tima musu naujausios knigas, katrą sivntiem dykai kožr.am katras padous sava 
adresn. _ _ '

Tou knigoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp uoumai mokslą dėl sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kuiga ta apsuka vvysokies lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noumusie. Rašyk pas :
DR. JOSEPH LISTER CO..

L. 74 22 Fifth Avė., Chicago. III.
Goudotinas Tamista : Aš kienciu noug ligos, katra ira................ ........................

(Aprašik liga) 
............................ Prašau prisiunsti suvis dykai, justi knigutie. katra moka kajp 
gyditisie noumosie.

Mana vardas ir pravardie:

Adresas. —P. O.

DIDELI

Boston, Mass.

Išgydyta odos liga.

kada kiti daktarai bu

vo pripažinę jos ligą

už neišgydomą.

Apžiūrėjimas dyk ai.

BOSTON
Lovvell office

son, 423- 424 Beacon 3-rd
Išgydytas

CLINIC, INC.
I 75 Tremont

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare

Flint Villiage,
metu

st. Suites 6 7 &. 8.
kasdien. Nedelioms nuo 10 iki 12 po Įlietu,

Išgelbėtas nu peilio. Išgydytas iš 
vėžio ligos, kuri kank’no jį ilgą lai
ką ir nuo kurios vien tiktai mi-tis bu
tų galėjus paluosoti.

Daktarai turinti ligonius su sunkiomis ligomis, kurių jie 
negali pati- išgydyti, tegul kreipiasi i Boston Ulinio dėl apžiū
rėjimo ir patarimo, kurį suteiks jiems dideli daktarai dykai.

"Po 10 metu gydymo, gabus Dr. l’ayne nukeliavo į Europą.

Bldg.. Beacon st.,

kiti
jau

158 Marrimack St
Ofisas atįdaras „asdieną nuo 9 ryto iki 8 vakare.

Statas

F' <

Prof. Dr. Bacon žiuri kiaurai žmogaus kūno su 
X-KAYj mašina.

DAKTARAI BOSTONO KLINK1OJ
Tenai aplankė .Anglijoj didžiausius Londono ligonbučius ir 
profesorius. Francuzijoj teipgi ilgai tirinėjo Paryžiaus Ii 
gonbučius, idant atvažiavęs įvesti naujausias metodas gy- 
mo, kokios tik yra žinomos mokslui i Boston Clinie.

•Jie aukauja visuomenei patarimą ir apžiūrėjimą ir 
daktarai, kurie turi tokius ligonius, kurių negali išgydyt, 
visi gali gauti patarimą dykai. Boston Clinico patarnavi
mas atviras teip biedniems, kaip ir turtingiems: teip kad 
darbininkas lygiai kaip ir bankieris arba milijonieris gali 
atgauti savo pražudytą sveikatą. Priėmimas kasdieną nuo 
!) vai. ryto iki 8 vai. vakaro; nedeldieniais nuo 10 vai. ry
to iki 1 vai po piet. Jeigu kiti daktarai jums nepagelbėjo, 
ne meskit vilties, bet ateikit pas mus. Dideli daktarai pa
sekmingai gydo Reumatizmą, Džiovą, Gerklės, Skilvio, 
Kepenų, Inkstu, Kraujo, Kaulų ir Odos ligas ; Ligas vy
rų ir moterų, Kurtumą, Galvos užima, Slogą. Ausų, Akiu, 
Astlimą, Kosės ir gerklės ligas greitai ir lengvu budu per 
savo išsilavinimą. Syki atėjęs pas šituos daktarus sutau
pysi pinigus, laiką ir sveikatą. Štai čia keletas ligų, ku- 

as jie stebuklingu bildu išgydė be operacijos.

Miss. Evelyn Hoen, 344 Cambiidge st., Allston, Mass. 
Išgydytas kurtumas, kuris per daug metų ją kankino.

Miss. Bessie E. Hersbirg, 58 (’lifford st., R«>xbury, 
Mass. Išgydyta iš reumatizmo, kada daugelis daktarų po 

•ilgo gydymo pripažino jos ligą už neišgydomą.
Miss. Elisabeth Bainville, 75 Rnl>en st. Fall River, 

Mass. Išgydyta votis ausyj be operacijos.
•I<>lin ('baries Cordoza, 114 Halden st., 

Fall River, Mass. Išgydytas iš nuomaras po cielų 
kankinimosi.

M iss. Winifred Robin-

i A i < ■ k V

n

Miss. Rosa Gillman, Nerfolk 
st., Dorchester. Mass. Išgy
dyta iš stoginio kurtumo.

•Jos. Cronin, 12 Noanet st 
Boston, Mass. Išgydytas 
spangumo, kad po ilgų gydy
mų akių spccijalistai turėjo 
atsisakyti išgydyti.

Miss. Annie Curries, 160 
Robinson st., Fall River 
Mass. Išgydyta iš odos ligos.

Mr. Joe de Sylvia, River 
point, R. I. Išgydytas iš džio
vos, nuo kurios, kaip 
daktarai sakė, nebuvo 
gyduolių,

John N. J’iccard, 107
st., Auburn, Me. 
nuo dispepsijos ir slogos.

Frank B. Mendoza, Waquirt, Mass., B<> 4. Tšgydy ta 
vėžio liga, kuri, baigė jau ryti jo gyvastį.

Antanas Pilvenis, 174 Boven st.. So. Boston, Mass. 
gydyta skilvio liga. Kiti daktarai buvo atsisakę t:i padaryti,

Joseph Sylvia, 4 Blinnes si., Tauton, Mass. išgydyta 
akių liga.

Manuel Sottsa, 2-338 So. Mam st., Fall River, Mass. Kū
dikis negalėjo vaikščioti visus metus. Boston Clinico dakta
rai išgydė ji i trumpą laiką, Jis dabar yra sveikas ir vaikščiot 
gali be mažiausio sunkumo.

Fall River ofice: 37 Main St
Atidarytas kasdien nuo O iki S vakare.

rtrauk.au

