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KALĖDOS.
Šiądien Kalėdų šventė yra 

apvai kščiojama krikščioniais 
su didele iškilme 25 dienoj 
Gruodžio mėnesio.

Istorija mums parodo, kad 
pirmutiniuose krikščionybės 
šimtmečiuose Kalėdų niekas 
niekur neapvaikščiodavo. Jei
gu apvaikščiodavo kokio nors 
šventojo paminėjimo dieną, 
tai apvaikščiodavo tik dieną 
jo mirties, liet ne užgimimo. 
IV amžiuje buvo jau apvaik
ščiojama mirimo dieua Ste
pono kankinio ir skerdynė 
kūdikių Betleheme. Tuomet 
jau pradėta apvaikščioti ir 
Kristaus užgimimo dieną kai-j 
kuriose šalyse. ;

V šimtmetyje vakarinės Eu
ropos bažnyčia įvedė Kalėdų 
apvaikščiojimą dienoje senos! 
rymionų šventės ..Užgimimo 
Saules”, kurią rymionai ap
vaikščiodavo 25 Gruodžio pa
gal senojo stiliaus: rytuose gi 
Kalėdas apvaikšči«xlavo 6 
Sausio, nes tikros datos Kris- Į 
taus užgimimo niekas bežino
jo.
Kaip šv. Lukošius savo evan
gelijoj sako, Kristus užgimęs 
nakčia, todėl ir pamaldos ba
žnyčiose turi būt laikomos na
kties laiku iš 24 į 25 Gruo
džio. Mirimo diena šv. Ste
pono ir Jono evangelisto teip
gi pripuola apie 25 Gruodžio, 
ir todėl Kalėdų šventės ap
vaikščiojama 3 dienos. Bet 
laikui begiant šitas paprotis 
pradėjo eiti iš mados ir šią
dien daugiausiai švenčiama 
jau tik viena diena.

Pirmutiniuose šimtmečiuo
se, kada prasidėjo apvaikščio- 
jimas Kalėdų, dievobaimingi 
žmonės nešdavo kunigui ant 
mišių aukauti duoną. Kuni
gas iš to pasiimdavo sau tik 
tiek, kiek ant aukuro reikė
davo pašventyt, likusią-gi 
palaiminęs išdalydavo tarpe 
savo parapijom], ženklan pa- 
sidaliuimo meilės ir džiaug
smo. Šiądien vieton duonos 
bažnyčios kepa plonus bline- 
lius, vadinamus aplotkomis. 
Žodis ,,aplotka’’ paeina nuo 
lotyniško o b 1 a t i o arba 
o b 1 a t a, reiškia — auka.

Iš pradžios tokios aukos bu
vo dalinamos tiktai bažnyčio
se. dievmaldystei pasibaigus. 
Pas aukurą susispiesdavo vai
kai ir seneliai, vargdieniai ir
turčiai, ir visi valgydavo tą darbų. 15 ją nuteisė kator- 
duoną. Laikui bėgant iš to g°n nuo 2 metu ir 8 mėnesiu 
parėjo tas, kad bažnyčiose vie
toj sausos duonos, prasidėjo 
didelės puotos. Tuomet tas li
kosi uždrausta. Tas kitoj buvo 
pusėj V amžiaus ir nuo to lai
ko žmonės pripratę prie tokią 
puotą, pradėjo jas rengti na
mie. Tas užsiliko ir iki šiai 
dienai, kaipo religijinė tradi
cija: ypač tarpe mus, lietuvių 
kataliką, kūčios laikomos už 
didelę ir svarbią apeigą. Lie
tuvoj stalus net šienu apklo
ja, kas primena, jog Kuisius 
užgimė kūtelėj ant šieno.

Tu broli? Amerikos lietuvi, 
iškeliavęs iš tėvynės ir užmir
šę savo tėvus, brolius ir sese
ris, nors šiądien atsidūsėk,
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nors šiądien atmink, kaip tau 
buvo linksma ir malonu, ka
da mažas būdamas tą vakarą 
jų tarpe sykiu džiaugeisi, sy
kiu gėrėjaisi ii nors surūku
sioj ir pakrypusioj grįtelėj, 
vienok buvai linksmas ir lai- y

įmingąs. Šiądien tas pasiliko 
kaip sapnas atmiutyj, šiądien 
nors ir puikiam ruime.tu bro
li. ir tu sese, to saldaus sma
gumo irtos laimės nejausite. 
. . šiądien vieną mintis kan- 
kys, kitas be darbo liūdės, 
trečias jausmus degtinėj skan- 
i. *Idys....

VISGKI3S ŽINIOS
IS RUSIJOS

* Peterbugas.— Kelios d le
dos čia buvo atadrėgis Per 
tą laiką cholera, kuri per šal
čius buvo kiek aptilus, vėl 
pradėjo siausti. Naujai per 
dieną suserga po 25 ir dau
giau žmonių. Spėjama, kad 
jeigu cholera išsilaikys lyg 
pavasariui, tai per vasarą ne
mažai pikto padarysianti.

— Užpereitą sąvaitę Peter
burge nusižudė 2 apicieriu, 3 
studentai ir 1 policistas. Čia 
beveik kasdien kas nors nusi
žudo. Daugiausia žudo save 
badaujantieji darbiuinkai, 
kurie negali niekur darbo 
gauti.

* Odesos universitete bu-
vo gaisras. Sudege daug mok- i 
slui reikalingų daiktų ir se
novės liekanų.i

* Maskvos milijonierius 
Tretjakovas mirdamas paau
kavo 600 tūkstančių univer
siteto reikalams ir 25 tūk
stančius apmokėti beturčių 
studentų mokslą.

< Ryga.— Arti Rygos jūro- 
I se paskendo garlaivis. Žuvo 

1 7 žmonių.
* Saratove nubaustas 300 

rublių laikrašiis už papeiki
mą ministerio padėjėjo kal
bos Durnoj.
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Metas IV
I
giausia prigulėjo turingąją 
tėvų vaikai.

finalininkai vagis ir plė
šikai.

Maskva. —Tam tyčia pas
kirtas valdininkas Garinąs 
tiriuėja aukštesniųjų Mas
kvos valdinininkų ia policis- 
tų darbus. Jam jau pasisekė 
susekti, kad daugelis augšte
sniųjų valdininkų ir policis- 
tų susidėdavo su vagimis ir 
plėšikais, imdavo nuo jųjų 
savo naudai pinigus, žinoda
vo, kur yra išplėštųjų daiktų 
sandeliai ir netik kad tų plė
šikų nesuimdavo ir neperse
kiodavo, bet dagi padėdavo 
jų darbams. Su jiolicijos ži
nia plėšikų buvo padarytas 
arti Maskvos didelis išplėštų
jų daiktų sandelis. Kuomet 
kaikurie žemesnieji policistai 
norėjo sužinoti, kas tame san
dėlyje yra, tai juos plėšikai 
nužudė, vyresnioji gi policija 

| ir tuomet tų plėšikų negau
dė ir nepersekiojo. Maskvoj 
teipogi buvo įsteigta daug 
paleistuvybės namų. Tų na
mų savininkai, kad policija 
prie jų nekibtu, duodavo jai 

i didelius kyšius. Apie visus 
tuos plėšinius, vagystes, pa
leistuvybės namus ir t. t. ži
nodavo netik kaikurie žemes
nieji policistai. bet irpolici-! 
jos viršininkas [policmeste- 
ris] ir pats gradonačalnin- 
kas (kaip ir gubernatorius) 
Reinbotas. Tuodu valdinin
ku. kaip pasirodė, imdavo 
nuo plėšikų ir didžiausią iš
plėštųjų daiktų dalį ir di
džiausius kyšius. Žadama 
juodu atiduoti teisman, liet 
jiedu dar nesuimta. Suimta 
arba tik nuo vietos pavaryta 
daugelis šiaip mažesniųjų po- 
licistų ir valdininkų.

I

Teisinai ir kalėjimai.
Peterburge karo teismas 

per 10 dienų teisė 24 socijal- 
demokratus, kaltinamus už 
agitaciją kariumenėj, bombų 
ir šiaip sprogstančios mede- 
gos dirbimą ir daugelį kitų

lyg 8 metų: 6 nuteisė ištrem- 
, t i, o 3 išteisino.

Plėšimai, užmušimai, kra 
tos ir suėmimai.

Kališe rasta slapta revoliu- 
cijonierių spaustuvė.

Konstantinograde išpiauta 
vieno dvarininko šeimyna. 
Nužudyta 5 žmonės.

Urgoj [Sibire] apiplėšta 
pačta. Plėšikai išplėšė 250 
tūkstančių rublių.

Odesoj suimta keliolika ap
gaviką, kurie išviliojo nuo 
žmonių daug pinigu būk tai 
visokių cerkvių reikalams.

Minske teisiama anarchis- 
tų kuopa, prie kurios dau •

* Taškentas (Azijoj). Taš
kento geležinkelių kontrolie
rius Ežovas užlaikydavo pas 
save daugybę moterų pasilei
dėliu, kurioms algą mokėda
vo iš valdžios pinigų. Apy
skaitose parodydavo, buk tos 
moteris esančios geležinkelio 
darbininkės. Beto dar tas 
Ežovas sutaisė geležin
kelio tarnaujančiųjų kuopą, 
kurie apiplėšdavo traukinius. 
Ežovas imdavo sau apiplėštų- 

Į jų daiktu dalį ir atiduodavo 
■ savo paleistuvėms. Tuos jo 
darbus susekė augštesniųjų 
valdininkas. Ežovą atstatė 
nuo vietos ir žada atidoti tei- 
man, bet irgi bent tuotarpu 
liuosas.

Dūmoj triukšmas.
Peterbursas, 21 Gruodžio. 

— Peretoj savaitėj juodieji 
gaivalai padavė Dūmoj Įneši
mą, kad paskirti milijoną ru
blių kalėjimų viršininkams ir 
policistams, kurie nukentėjo 
laike revoliucijos.

Socijalistai ir darbo žmonių 
kuopa pradėjo atakuoti tą 
įnešimą nurodinėdami žiau-; 

iriausi būdą kankinimo rusiš-l 
kuose kalėjimuose žmonių, 

-kad didesnė dalis žmonių 
miršta nuo kančių. „Tikrieji 
rusai’’ užpuolė ant socijalis- 
tų ir iškilo toks triukšmas, 
kad pirmininkas Chomiako-

vas, negalėdamas duoti ro
dos, atsisakė nuo savo vietos, 
bet aut didelio prasimo savo 
draugų apsiėmė pasilikti aut 
toliaus pirmininko kėdėj.

— Tiflisas (Kaukaze). — 
Neseniai čia nusišovė polic
meisteris Cachovskis. Tas po
licmeisteris buk buvo suruo- 
šęs daugelį visokių plėšimų, 
ir užpuolimų, nuo plėšikų gi 
imdavęs sau dalį. Kaikurie 
jo šnipai ir policistai patįs 
plėšdavę, kiti gi tik plėši
kams padėdavę. Čachovskį 
įdavė vienas jo šnipas, kuris 
su juo už ką tai susipyko. 
Cachovskis, bijodamas, kad 
nereiktų už šapo darbus atsa
kyti, nusišovė.

— Peterburgas. — Per ka- 
1 rą su japonais valdžios buvo 

nupirkta visokių karui reika- 
! lingu daiktų ir įsteigta dau

gybė visokių įstaigų. Visiems 
tiems reikalams buvo paskir
ta 30 miliionų [30.000,000] 
rublių. Kaip pasirodo, iš tų 
30 milijonų karui sunaudo
ta tik 10 milijonų. Kur din 
go dar 20 milijonų — neži
nia.

X

— Kronštadtas.— Jūrų mi- 
nisteris atidavė teisman admi
rolą Aleksiejevą, buk už tai, 
kad jis vogęs iš valdžios pini
gus. Tas pats admirolas Alek- 
siejevas pirmiau rašė laikraš
tyj ,,Novoje Vremia”, kad ju
rų ministerijoj esančios dide
lės vagystes- Spėjama, kad 
ministeris tyčia tą admirolą 
apskundė, kad niekas netikė
tų tam ką jis rašo.

• žiuje pas užsienio ministeri 
Pichovą. Pirmutiniu Prezi
dentu tos milžiniškos tedera- 
cijos būtų dabartinis Anglijos 
karalus Edvardas.

Sumanymas pagirtinas: 
tada prapultų nuolatinis pa
vojus tarptautinės karės, ir 
prispaustos tautelės įgytų 

i sau lygias tiesas; bet vargiai 
i tas įvyks, nes kiekviena tau 
ta nori būt didesne uz kitą 
todėl priešinga lygybei.

ir

Riaušes kariuinenėj.
Vienna, Austrija, 20 Gruo

džio. — Dideli Įspūdi čia pa
darė atėjusi iš Bosnijos žinia, 
kad negalima jau užsitikėti 
kariumeuės skyriais,kurie'su- 
sideda daugiausia iš slovėnų.

Kelios dienos atgal sukilo 
50 galicijonų pulkas, kuri pa
siųsta i Bosniją; dabar atsisa
kė klausyti 36 čekų pulkas. 
Kaip tik pribuvo kareiviai i 
Bosniją ir apleido vagonus 
tuoj surengė prielankią ser
bams demonstraciją. Tuomet 
pašaukta grynai vokišką sky
rių. kuris apsukęs suėmė ir 
surišo 160 demonstrantų.

Naujas parlamentas.
Konstantinopolis, Turkija. 

— 17 Gruodžio š. m. atsibu- 
buvo pirmas posėdis naujam 
Turkijos parlamente, ir atža- 
gareiviška Turkija, kur iki 
šiolei sauvališkai viešpatavo 
despotiškas sultonas, įėjo da
bar į ^surašą konstitucijinių 

į valstybių. Atidarymą parla- 
: mento žmonės sutiko su dide
liu entuzijazmu. Diena atida- 
rimo parlamento, kaipo mo
mentas didelės perversmės po
litikoj, pereis ant puslapių 
Turkijos istorijos ir bus kuo- 

Į met apvaikščiojama, kaipo 
(didelė tautiška šventė-

Vienu juodašimčiu bus ma j 
žiau.

Rymas. 21 Gruodžio.—Nuo 
žmus ir žiaurus persekioto
jas už laisvę kovojančių žmo
nių. Muravjevas, kurį jau Ru
sijos revoliucjjonieriai rengė
si užmušti, pereitoj savaitėj 
pabaigė savo nešvarų gyveni
mą Ryme.

Muravjovas pastaruoju lai - Į 
ku buvo Ryme Rusijos amba
sadorium^. Praėjusioj savai
tėj jis nuėjo, pas gražią fran- 
cuzę į paleistuvystės namus, 
ten staiga jį surėmė sopuliai 
ir akies mirksnyj sustingo. 
Eina gandas, kad nihilistai 
papirko francuzę, idant ji už- • 
duotų Muravjovui nuodų. Po
licija vienok moteriškei nie
ko nedarė; Muravjovo lavoną 
slaptai išvežė, paskui apskel
bė, buk jis numiręs žirdies li
ga.

»

Jungtinės Valstybės Euro
poje.

Paryžius, 21 Gruodžio. — 
Tūlas Max Waechter šį ru
denį pakėlė angliškoj laikra
štijoj klausimą apie sujungi
mą visų Europos Valstybių 
ant pavyzdžio Amerikos. Wae- 
cliter dabar važinėjasi ]>o vi
sas Euroi>os sostą pi les ir agi- 
tuojaužsavo plianą. Šiomis 
dienomis jis vieši Pary-

land” suėmė apsaugos laivą 
..Alexis”. Kapitonas to laivo 
pranešė savo valdžiai žinią, 
gautą nuo ,,Gelderlando" ka
pitono, kad vardan Holandi- 
jos karalienės, visi Venezu
elės laivai bus areštuojami ir, 
kad veltui visos Venezuelės 
vasipriešiuimas. Gavęs tokią 
žinią. Gomėz apskelbė karės 
stovį. Bus peštynių.

Iškastas senovės žmogus.
Paryžius, 20 Gruodžio. — 

Prancūzijoj, apielinkėj Cha- 
pelle-aux-Saints, atidengta 
seniausio žmogaus liekanos, 
kokio iki šiam laikui tiriuė- 
tojai dar nebuvo matę.

Galvos kaušas labai prime
na dabartinės beždžionės gal
vą. su ilgais žandais ir be 
ilčių. Kiti kaulai liudyja, kad 
mus protėvis vaikščiodavo pa
prastai ant visų ketuiių.

Paryžiaus zoologiškas mu- 
zejus tą skeletą nupirko už 
gaua aukštą prekę.

I

Dar viena laivą suėmė.
Holandiios kariškas laivas 

„Jacob vau Heemskerk” su
ėmė kitą Venezuelės apsagos 
laivą. .,23 deMayo”.

Rusijos linkėjimai.
Peterburgas, 22 Gruodžio.- 

Durna pavedė savo pirminiu ' 
kui išsiųsti naujam Turkijos 
parlamentui telegramą su pa
sveikinimu ir draugiškais lin
kėjimais. Juodašimčiai kėlė 
triukšmą, kad pasveikinimo į 
nesiųsti. Mat juodiemsiems ( 
kas tik šviesesnio, tai nepa
tinka.

Sumišiinai Persijoj.
Urumiah, Persija. — Tele- 

i gramas praneša, kad Satar- 
| chanas, kurį šachas įgaliojo 
malšinti revoliuciją, surinkęs 

daug kurdu sunaikino kelio- 
liką kaimų ir iškerde daug 
nekaltų armėnų.

Armėnai kreipėsi į Kon- 
stantinopolį melsdami, kad 
turkai suteiktų jiems pagel- 
bą. Turkiška valdžia tuojau 
pasiuntė skyrių kariumenės.i Pereitoj sąvaitej pribuvo į 
Peterburgą pas carą nuo ša
cho pasiuntinys, Ali-ul-MuIk 
su prašymu, kad caras ateitu 
šachui į pagelbą numalšinti 
revoliuciją. Mat žino kur 
šauktis.

IS AMERIKOS.

kas neaprubežiuotas; miegoti 
reikia ankštose būdelėse 
teikdamos po keletą žmonių 
vienam golyje kaip silkės: o- 
ras troškus ir drėgnas, skal
biniai nešiojami neskalbti pa
kol tik laikosi, priviso pilna 
kirmėlių ir išsiplatino liga. 
Keletą darbininkų atvežta į 
Chicagos ligonbutį, kurie ir 
papasakojo apie tą gyvulišką 
žmonių užlaikimą.
Daugiau darbo šnipams.

Wasliington, D. C. — Roo- 
zeveltas tarp daugelio įvairių 
naujų sumanymų, įnešė į se
natą, kad svarbiausiu uždavi
niu Amerikos šnipų-tyrinėji- 
mas dirbėjų netikrų pinigų.

Bet ar negeriau butu, kad r t-šnipai tiriuėtų kur turčiai iš
naudoja gyvuliškai darbinin
kus.
Už 5 c. užmokėjo $500.
Springfield, III. — Aptie- 

korius F. Zito tapo nubau
stas ant $500 už pardavimą 
vienam žmogui kokajiuio (la
pai Piruvijos augmens, varto
jami vietoj kramtomojo taba
ko, tik daugiau turi uuodų). 
Aptiekorius teisinosi, kad tai 
be jo žinios pardavė darbi
ninkas, bet teismas to neklau
sė ir nutarė sykį ant visados, 
kad šitokiuose atsitikimuose, 
turi būti atsakomi aptieki} 

i savininkai.
Penkis centus uždirbo, o 

8500 turėjo užmokėti bau- 
( smės.
Iš orlaivio bombarduojo 

miestą.
Los Angolos, Cal., — Pe

reitoj sąvaitej tūlas Roy Kna- 
i benshue pakilo ant savo or
laivio ir iš padaugės pradėjo 
mėtyt ant miesto bombas, ku
rios buvo tam tikrai sufabri
kuotos, kad sprogdamos ne
padarytų jokios blėdės, tik 
parodytų, kaip lengvai gali 
būt miestas sunaikintas į ke- 

j les valandėlės laiko per vie
ną orlaivi. Reginys buvo bai- 
sus, o tuolabiau, kad tai bu
vo naktyj.

Ducentiniai laiškai.
Washington, D. C. — Pra

nešta visiems pauto viršinin
kams. kaduuo 17 Gruod.laiš
kai siunčiami į Vokietiją eis 
už du centu.

Pereitam num. ,,Keleivio’’ 
buvo pasakyta, kad ducenti- 
nis siuntinėjimas laiškų į Vo
kietiją įeisgyveniman tiknuo 
Naujų Metų. Bet siunčiant 
jau galima ir dabar lipyti už 
du cautu ženklelį vieton pen
kių. Taigi dabar jau bus dvi 
viešpatystės Europoj.į kurias 
laiškai iš Amerikos eis už du 
centu — tai Anglija ir Vokie- 
tja.

Riaušės Venezuelej
Caracas, Pietinėj Aineri-

1,100 darbininku vergijoj.
Chicago, III, 22 Gruodžio - 

Suvienytu Valstijų prokura
toriui Simsui paduota skun
das prieš , ,C'orn Products Re- 

i "V
koj.— Republika Venezuela fining Cct” Šita firma turi 
dabar kritiškam padėjime, pasistačius Argo, III. naują 
Apart nesutikimo su Holan-i fabriką, kurioj dirba 1,100 
dija, ir viduje iškilo riaušės, žmonių. Darbininkai laiko-: 
Prezidentas Castro išvažiavo mi vergijoj ir priversti kom- 
fcįabar Eurojion pas Vokieti- pan i jai dirbti už skolą, ir kuo 
jos,.kaizerį jieškoti, turbut ilgiau vargšai dirba, tuo jų j 
parėrteijno, jeigu užgimtą ka-j skola auga didyn. Valgį ir 
re tarp IiOLandijos ir Vene- drapanas pristato kompanija 
zuelės. Tuolaikiniu preziden- pati, bet prekės pastatytos 
tu paskirtas tūlas Gomez, ku-j tokios, kad darbininkai nega- 
ris, negalėdamaa numalšinti i lėtų išsimokėti.
bruzdėjimo, apskelbė karės darbininkai niekur negali 

(stovi. išeiti už duriančios dratinės

I

Prasiskolinę

» ___ _. I
Žmonės užpuolė ant Caštro tvoros, 

organojšleistuvės ir sunaiki
no visą namą. Daug žmoni ų\ 
sužeista, vienas užmuštas.

Holandijos laivynas uždė
jo blokadą, t. y. apsuko Ve
nezuelės pakraščius ir nieko 
ne įleidžia, ne išleidžia. Šar
vuotis (kariškas laivas, apsta
tytas šarvais) vardu „Gelder-

, vartuose stovi gink 
luoti sargai, kad „skolinin
kai” nepabėgtų.

Pragyvenimas baisiai bran- 
'gtv? kampanijos krautuvėse: 
už praščiausį valgį per sąvai
tę reikia mokėti 85, už biskį 
geresnį — 87, $8 ir $10. Pora 
pančekų 50c.. barzdos nusku- 
timas 25c. ir t. t. Darbo lai-

I

Vieša lekcija.
Gruodžio 27 d. Dr. F. Ma

tulaitis skaitys viešą lekciją 
toj pačioj vietoj, 166 Broad- 
way Ext. So. Bostone, 4 vai. 
po pietų.

Pranešimas.
Siuomi pranešam visiems 

savo gerbiamiems skaityto
jams, kuriems buvo pranešta 
per laiškus apie pasibaigimą 
prenumeratos laiko ir jie iki 
naujų metų neužsimokės, kad 
tiems busim priversti laikraš
tį sustabdyti.

1imtuve.
4
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

— Sveikinu, tėve, su Kalė
domis ir linkiu sveikam su
laukti kitų, sulaukti link
smesnių, negu šįmet.

— E-e, ką tu čia manę 
sveikini, vaike, aš visai ne
sergu. Ot, jeigu toks geras esi 
tai nupirk man, kaip ameri
konai vadina, koki nors pre- 
zentą, nors pakeli tabako.

— Mielai aš tau tą malonę 
padaryčiau, tėveli, bet matai 
pats, kad šįmet ludnos mums 
Kalėdos, tu be darbo, aš teip
gi mažai uždirbu, negaliu tau 
dovanos nupirkti. .. Štai žie
ma. kaip kokia šmėkla šalčiu 
kvėpuodama vis artinas artyn, 
kiti apsirėdę puikiai, šiltai, o 
aš drebu nuo šalčio.

— E, perdaug dabytis ir 
neužsimoka, vaike. Aš dabar 
buvau Lavvrence ant prakal
bų, tai kunigas Milukas kad 
davė, tai davė mergoms pipi
rų.

1------ --------------------------------------------
nas socijalistas ar šeip koks 
bedievis laike prakalbų nors 
uusispiaus, tai bus suareštuo
tas ir kalėjiman pasodintas. 
Ant rytojaus aš pypkauda- 
mas ir einu sau po bažnyčia.

— Ir nusispiovei nuėjęs?
— Ne. Bet kaip tik norė

jau i>er duris eiti, teip man 
kažin kas kapt už sprando 
ir traukia atgal, Žiuriu kas 
čia toks? — ogi policmonas! 
„Ar tu ne socijalistas?" klau
sia jis manę. Aš persigandęs 
nežinojau nė ką atsakyti, sto
viu ir visas drebu: dabar, sa
kau. tai jau bus blogai. Jis 
man vėl sako: ,,Tai tu socija
listas!” Aš pradėjau galvą 
purtint.

— Tai kam jis tave klausi 
nėjo?

— Mat kunigėlis jam pa
sakė, kad socijalistai ateis 
liarmų kelti, taijismauę ir 
palaike už socijalistą.

— Ir neįleido?
— Įleido; aš pradėjau žeg

notis ir įtikėjo.
— Na, o kaip toliau buvo?
— Ogi kaip tik įėjau, aut 

pagrindų stovėjo kun. Milu
kas. Apie ką pirma kalbėjo— 
nežinau, tik girdėjau pasku
tinius žodžius: ..gnvdos” ir 
„uteles.’’ Paskui kalbėjo apie 
laikraščius — visus nupeikė, 
o ..Keleivis” sako, tai vienas 
iš aršiausių. Kiekvienas, gir
di, griešyja. kurs tik skaito 
masoniškus raštus, bet kas 
„Keleivį” skaito, tą pragaras 
su skūra ir kaulais prarys. 
Paskui pradėjo girtis su savo 
mokslu ir . .Žvaigždę’’ ragino 
visiems skaityt. Ant galo vėl 
pradėjo keikti, išplūdo aut 
mergų ir tuomi prakalbos už
sibaigė.

— Na, tai ačiū, tėve, už to
kį papasakojimą.

savo 
sunkų

f

karūną, kurią dėl jos sunku
mo gal jis tik kėlės minutes 
laikyti ant galvos, o paskui 
ant galvos uždeda išbaltų šil
kų augštą kepurę.

C h r i s t u s ant 
sužeistų pečių nešė 
kryžių.

Popiežius nešioja ant 
krutinės auksinį kryžių pa
dailintą brangiais akmenimis.

C h r i s t u i jo budeliai 
virvėmis surišo kojas ir ran-. 
kas.

Popiežius ant piršto 
nešioja puikų auksinį žiedą.

C h r i s t u s neturėjo vie
tos kur galėtų pasidėjęs gal
vą atsigulti.

Popiežius gyvena rū
muos iš 11 tūkstančių kamba
rių. pilnų įvairiausių brange
nybių. Apsupa jį visoki po
nai, gvardija puikiausiose 
maudieriuose, virėjai ir vin- 
tarniai. o apginkluoti sargai 
pavargėlių neleidžia.

C h r i s t u s per visą am- 
zį vaikščiojo basas.

Popiežius niekados 
nevaikščioja basas, bet va 
žiuoja šešerta arklių pakinky- 
toj karietoj* arba jį ant pa
maldų neša puikioj lektikoj, 
o kas nori prie jo prisiartyti, 
turi pulti prieš jį ant kelių 
ir pabučioti jo auksinį pan- 
taplį.

Christus niekado ne
turėjo nė skatiko ir numirė 
kai ir gyveno, varguose.

Popiežius turi dides
nius turtus,už kunigaikščius, 
sudeda jis savo turttus į įvai
rias bankas, kiek vienas jų 
(bankų) didina Vatikano tur 
tus: jis numiręs palieka ne
išpasakytus turtus.

Sulyginkit dabar popie
žiaus gyvenimą su senovės 
kankynio, Christaus, gyveni
mu.

Naujų žmonių audra. .. 
audra darbininkų spėkos...

Audra, ką vers senus ram- 
stus, ką griaus blogus, neti
kusius rūmus... ir statys nau-■

jus... Audra, kurios nieks 
nesulaikys... audra... Vienok 
naujo gyvenimo medega ta 
pati — ji iie galo,* ir be pra
džios. . . Ji visuomet ta pati...

Z. J.
2l‘» X 'OSi

— Kas tau dabar, tėve? 
Nuo aprėdo nušokai Į Law- 
rėnce ant prakalbų’?...

— Tu, vaike, sakai kad ki
ti gražiai pasirėdę, o aš sa
kau. kad dabytis neužsimoka. 

c nes už tai kunigėlis per pra
kalbas duoda pipirų.

— O, tai jis mergas barė
už pasidabinimą?

— Yes, yes, Maike!
— Na, tai papasakok-gi 

man plačiau apie tas prakal
bas.

— Gaila kad tu pats, vaike, 
nebuvai: aš daug dalykų jau 
pamiršau. Bet prakalbos bu
vo puikios. Kalbėjo vien tik 
kunigėliai.

— O, tai dąug-jųten buvo?
— Yes, apie pusę tuzino, 

jeigu nedaugiau.
— Na, na?,Ką jie visi ga

lėjo tenai ir veikti?
— Darbo užteko visiems. 

Mat buvo keturių dešimtų va 
landų atpuskai... Žmonių 
daug!— Vienas mišparus gie
da, kitas pamokslą sako, o 
trečias su krepšiu pinigus ko- 
lektuoja. matyt gerai išsidro
žęs, toks raudonas, pilvotas, 
tik dūsuoja... o kaip greit 
pamato ištiestą ranką!...

— Tai ir pinigds rinko?
— O kaipgi! Doleriai, vai

ke. tik šlama, sidabriniai ska
mba...

— Aut kokių gi reikalų 
rinko?

— Nežinau.
— Tai iš tavęs žioplys! 

Reikėjo pasiklausti tų, kurie 
aukauja, ir butų pasakę.

— Kad ir jie, vaike, tikrai 
nežino. Vienas šalę manęs į- 
metė dolerį, teip aš ir klau
siu: „Ant kogi šitie pinigai 
bus sunaudoti?” 0 jis sako: 
„Gal ant bažnyčios!’’

- O daug surinko?
— Kas gi tą gali žinot! Rin 

ko tris dienas, bet niekas ne
skaitė... pagaliaus, ką mums 
čia apie tuos binigus teip ru- j 
pintis, juk į šiukšlyną jų ne-j 
numes 
lui sunaudos.

— Gerai sakai, tėve. Bet! 
kur tos prakalbos, ką tu pa-Į 
šakojai?

— O su prakalbomis, tai 
teip buvo: paskutinį vakarą, 
vietinis kunigėlis apreiškė,! 
kad ant rytojaus bažnytiniam 
skiepe kalbės garsus kalbėto- ■ 
jas, visi katalikai, girdi, turi 
susirinkti ir užsilaikyti kuo- galvos trigubą, auksini, pa- 
ramiausiai. o jeigu no.- vie- ^dailintą brangiais akmenimis bet gi luinoj. - audra kila.

įI

vis kokiam reika-

I
ir nepaliečiamybę, ir pažemi
na garsių žmonių atmintį, 
praliejusių kraują ir pražu
džiusių gyvastį tos konstitu
cijos iškovojimui. Imdami a- 
tydon viršpasakytą, męs prv- 
testojame prieš išdavimą Jo
no l*aureno ir Krystijono Ru
da vičiaus Maskolijos valdžiai; 
męs protestojame prieš išda
vimą visokių |H>litiškų prasi
kaltėlių; męs protestojame 
prieš tuos draugiškus prieti
kius, kuriais laisvoji šalis,Su
vienytos Valstijos, pamynu- 
sios laisvės idealus, susirišo 
su Maskolija, ir protestuoja
me prieš ileidinėjimą į Suv. 
Valst. Maskolijos šnipų.

Išreikšdami papeikimą tei
sėjams. pavelijusiems iš nau
jo suimti jau syki išteisintą 
Joną Paurėną, męs išreiškia
me širdingą sau jausmą kovo
tojams už laisvę ir reikalau 
jame kuogreičiausio paliuo- 
savimo Jono Paurėuo, Krys- 
tjjono Rudavičiaus iš kalėji
mo ir pertraukti visus ryšius 
su Maskalijos caratu.

Pirmsėdis: J. Grinius. 
Sekret. A. Vnguraitis,

i
irt. t. Aš ant tų klausimų 
lakoniškai (trumpai. Red.) 
atsakiau, kad Amerikoj dar
bų yra baisybė, iš kur ir kur 
aš važiuoju, pats žinau be 
tarpininkų. Tada jis man 
pradėjo pasakot, kad dabar 
Amerikoj yra blogi laikai,ge
riau važiuoti į Rusiją, kur, 
girdi, dabar yra plati dirva 
darbavimosi tarj>e minios. Aš 
atsakiau, kad yra „blagorod- 
nojedielo” važiuot į Rusiją 
ir ten darbuotis, bet aš pats, 
sakau, nevažiuosiu, nes man 
ir čia gerai. Po to dar jis už
klausė, ar aš nekalbu latviš
kai? Gavęs atėakymą, kad ne 
ir matydamas, kad aš nelabai 
noriu su juom gilytis į kal
bą, nuėjo atgal į salę ir jis 
užsidaręs kambarėlyje kalbė
jo per telefoną. Nuėjęs pas 
savo valyzą neradau palikto 
ten savo kalbamokslio. Aš ta
da paklausiau pas praeinantį 
salės sargą ir paštuos jauni
kaičius. ar jie čia nematė, kur 
dingo mano knpga nuo suo
lo? Atsakė, kad jie nežino. 
O jis vis kalbėjo jier telepho- 
uą ir ta kalba tęsėsi nemažiau 
pusės valandos. Išėjus jam iš 
kambarėlio, aš pas jį paklau
siau, ar nematė, kur dingo 
mano angliškas kalbamok
slis? Jis, girdi, nieko nežinąs. 
Aš tada jam vulgariškai pa
sakiau, kad esi „siero vospi- 
tan” ir kad imiesi ne už savo 
darbo. Po to nuo manęs atsi
traukė ir šnairuodamas vaik
ščiojo i»o salę. Po to da vėl 
kalbėjo per telefoną, bet pa
kalbėjęs išėjo ir daugiau ne
pasirodė.

Taigi, draugai revoliucijo- 
nieriai, į jus aš kreipiuosi, 
pranešdamas, kad butumet at
sargus, nes kitaip galite pa
pult į kilpas.

Męs šiądien matom, kad ne 
tik ką trankosi po visą Ame
riką šnipai, bet jų yra ir tar
pe socijalistiškų organizaci
jų. Todėl revoliucijonieriai 
bukite atsargus ir netikėkite 
jų dailiems žodeliams, kad ir 
visu balsu jie šauktų prieš iš
naudotojus, nes tai yra vilkai 
avies kailyje!....

Ex-centralistas.

I jo, kad net kitiems reikėjo 
padėt išimti ją.

Komitetas ir graborius, ma
tydami tokius nešvarius pasi
elgimus, pradėjo drausti ne
prašytus lydėtojus, kad apsi
stotų, bet šie gražių žodžių 
nepaklausė, todėl kapinių 
draugija paliepė komitetui 
užrašyt betvarkę darančiųjų 
vardus. Tos kapinės yra sa- 
vasčia anglų metodistų, bet 
tenai turi sklypelį žemės ir 
lietuvių draugystė „Spindu
lio šviesa’’.

Paprastai, kada tik būdavo 
lietuvių laidotuvės aut minė
tų kapinių, tai lietuviai pri
darydavo daug blėdies, todėl 
anglai, mislydami, kad visi lie
tuviai panašiai elgiasi lai
dojant lavoną, šį kartą pas
kyrė savo komitetą pridaboti 
ir pamatę tokį begėdiškumą 
iš fanatikų tarpo labai pasi. 
biaurėjo ir žada patraukti vi
sus tvarkaardžius į teismą.

Kadangi tas yra mindžioji
mas laisvės tiesos, kuria iš da
lies Amerikoje tačiaus gali
ma da pasigėrėti, tad kai- ku
rie gali labai skaudžiai nu
kentėti už panašų pasielgi
mą. Tie, kurie daugiausiai 
atsižymėjo savo negražumais, 
jau ir labai pabūgo ir bėgio
ja pas anglus, kad užgadyti, 
bet ar šie nusileis, tai sunku 
žinoti

Draugas Ramanaukas ant 
kapinių papasakojo trumpai 
velionio biografiją ir šį-tą pa
minėjo apie pačią laisvę. Lin
ksma girdėti, kad žmonės pra
deda pažinti kuom skirias 
gražus pasielgimas aptaria
mų laisvamanių nuo nešva
raus pasielgimo tų. kurie sa
ve pasivadina gerais krikščio
niais.

Tegul gyvuoja kuolaimin- 
giausiai minėtoji draugystė ir 
tebūna pamokslu tiems negra
žiems darbams, kuriuos dabar 
prisidengdami vardu krikščio
nybės. daro nesąmoningi 
žmonės ir biaurųs jų mokin
tojai. Tebūna teipgi lengva 
toji laisva Amerikos žemelė 
velioniui Venckunui, kuris 
mylėjo laisvę iki mirė.

Prastesnis.

šiek-tiek apie popiežius.
Urbonas VI (1378—1389) 

penkius kardinolus ir kelis 
pralotus, kurie laike rinkimų 
nenorėjo balsuoti už jį, i>o 
sunkių kankinimų, liepė už
rišti į maišus ir prigirdyti. 
..Kankykit taip, kad jų deja
vimus girdėčiau” sakė dievo 

‘ųiėdinis vaikščiodamas po Va
tikano sodą. Dviejų kardino
lų kimus jis paliejiė sudegin
ti ir jų į elenus nešioti ir va
žiuoti prieš save.

Jonas XXIII, anot jo se
kretoriaus, Balouijos mieste! 
turėjo haremą su 200 milimų- 
Ju-

Apie Povilą IV 1559 me 
tais Pasųuino teip rašo: „Čia 
guli Caraffa, prakeiktas taip 
danguj, taip ant žemės, duše! 
jo pekloj, o stervieua ant že
mės. Žemei jis atėmė ramy
bę, o dangui atsakydavo duo
ti aukas ir poterius; ramiai 
kunigiją ir žmones vede į 
prapultį, kluščiojo prieš prie
šą, apgaudniėdavo draugus, 
norit viską žinoti apie jį? At
sakysiu: ”tai buvo popiežius”.

Svkstus V tankiai kalbė-•r

davo: „Geriau pilnas kartu
ves, kaip kalėjimai’’. Popie
žius buvo teip piktas, kad (Įarjrt 
motinos savo vaikus gazdino 
jo vardu. Kartą prie akme- 
nies šv. Petro stovy los du san
dalu su parašu: ,,bėgu iš Ry
mo, nes 1500 metų atgal nu 
pjoviau Malchuso ausį, užtai 
dabar popiežiaus bijau ’ bits 
popiežius paliepė nukirsti 
galvą žinomos kurtizankos 
Pignacijos ir iš jos pasiliko 
siu turtų pastatė ligobutį. i 
Kartą jėzuitai norėjo jam pa
kišti savo brolį išpažinties! 
klausyti. — tuomet popiežius 
pasakė: ,.Geriau butų, kad 
jėzuitai eitų išpažintin pas 
popiežių, o ne popiežių pas 
jėzuitus.”

Tai toki mųsų „šventi tė
vai.”

Draugai, bukite atsargus!
Kaip mums žinoma. Suvie

nytose Valstijose siaučia Ru
sijos budelio šnipai, žvejoda
mi išsprukusias rusiškai val
džiai išranku aukas. Ypač męs 
matom paskutiniame laike, 
didmiesčiuose statomos Įvai
rios rūšies kilpos. Bet dabar 
jų ant tiek priviso, kad ne
tik jie darbuojasi didmiesčiuo
se. liet trankosi po visą Ame 
riką. Teip tas man pasisekė

Važiuojant man nuo Pitts- 
burgo į rytus Pennsilvanijos, 
prisiėjo laukt trūkio ant 
ties Mauch Chunk, Pa. 
rėdamas laiko liuosas ] 
rias valandas, nuėjau į 
ten buvo viena jaunų i 
mergina ir vaikinas. Ant pa
žiūros buvo matyt, kad tai 
ateiviai. Po kiek laiko pri- 

jbuvo i salę kitas vaikinas 
; apie 25—2S metų amžiaus, vi
dutinio ilgio, veidas panašus 
ant žydo. Įėjęs nužvelgė mus 

■visus nuo galvos iki kojų, ke
letą kartų perėjo per salę ir 
priėjęs prie tos porelės ang
liškai užklausė, kokią kalbą 
jie kalba. Tie jam atsakė,kad 
slavėniškai. Tada jis pradė
jo su jais kalbėti lenkiškai ir 
klausinėjo iš kur ir kur va
žiuoja, kokį darbą dirba ir 
teip toliaus. Iš savo pusės tas 

lie- vaikinas paklausė, kokį jis 
tuviai, susirinkę 14 d. Grūo- užsiėmimą turįs, kur gyvena 
džio 1908m. Lietuviškoje sve-; if t-1- atsake, kad esąs 
tainėje 101—103 Grand str., Rusijos agentu ir dabar gy- 
išklausę kalbėtojų, skaitlius 
susirinkusiųjų apie 350 žmo
nių, vienbalsiai priėmėm se
kančią rezoliuciją: ,,Ugi New >kys daugiaus. Bet buvo ma- 
Yorko teismų tyrinėjimai at- tyt, kad jį ima žingeidumas 
rado, jog Rusijos valdiškų ir s« manim pakalbėt, tik nė- 
šnipų užmetimai, daromi Jo- ra pr°g°s. As, turėdamas lai- 
nui Paurėnui, latvių revoliu- ko, išsiėmiau rusiškai anglis- 
cijonieriui nėra teisingi, t. y. ką kalbamoksli ir ten sį-tą 
jog Jonas Paurėnas yra poli- tyrinėjau. Jis pradėjo vaiks- 
tiškas prasikaltėlis, o ne kri- *:,°t po salę ir buvo matyt, kad 
minališkas, kaip stengėsi da-! uori prie manęs prieiti. Man 
rodyti Rusijos slaytiejai agen- nusibodus būti salėje, išėjau 
tai; neatsižiurint į teismo nu- įant platformos pasivaikščioti, 
sprendimą paliosuoti Joną 0 ta’ išbėga, tai vėl įliėga
Paurėną, jis tapo vėlei sua- 1 *r v’s matyt, kad nori
reštuotas ir jo byla tapo pa-i manęs prieiti. As užsi
vesta kitam teisėjui, kas liu-i rūkiau cigarą. Tada jis išsi- 
dyja, jog laisvas Suvienytų | ėmęs cigaretą priėjo prie ma- 
Valstijų teismas randasi po 
kontrole Maskolijos šnipų; 
apart to, Suvienytų Valstijų 
valdžia Maskolijos šnipams 
pareikalavus suėmė ir Krys- 
tijoną Radavyčių, irgi kovoto
ji už laisvę, kaip ir Paurėną. 
ir jį kankina Cliicagos, III. 
kalėjime. Virš minėti apsi
reiškimai liuuoja, jog Suvie
nytų Vai. prietikiai su kran-į 
geriška Maskolijos valdžia 
pažemina tu Valstijų konsti
tuciją, pripažįstančią laisvę 
žodžio, spaudos, susirinkimų

; sto-
Tu- 

ketu- 
salę; 
metu

.,Ką pasakysite, neturtingi 
krikščionis-darbininkai, skai
tydami šį popiežiaus turtų 
sarašą? Kada einat į bažny
čią, renkasi jūsų tarpe skati
kai,kaipo dovana „beturčiui” 
popiežiui. Neužmirškit apie 
skaitytojai.

Sulietuvino Z. A.
26. X ,08.

Christus ir popiežius. *)
Christus užgimė kūte

lėj.
Popiežius tankiausia 

būna vaikais turtingų tėvų, 
ką gyvena puikiausiuose rū
muose,

Christus liko išauklė-
' tas amatninkais tėvais tarp 

neturtingų vaikų.
Popiežius gauua be 

rūpesčio išauklėjimą gerai ap
rūpintose semjnarijose tarp 
ant žemės išrinktų atlikti die
vo tarnystę.

Christus mokino ir 
darbavosi nuo pradžios ligi 
galui tarp neturtingiausių 
sluogsnių.

Popiežius niekados 
nembkina ir nedarbojusi tarp 
minios, ir daleidzia dalyvauti 
laikė jo dievo tarnystės tik
tai žmonių daliai, kuri gali 
pirkt arba sau pasiskolyti' 

! fraką.
Christus, anot biblijos 

padavimų, per visą savo am-j 
• žį nešiojo vieną ir tą patį vii- . 
nonį drabužį.

Popiežius nešioja 
brangiausius skalbinius, šil-i 
kines pančekas, čeverykus su 
deimantinėmis saktemis, šilki-

1 
nes kelines, perlų lenciūgą,; 
purpuro arba baltai šilkinį 

į ploščių su auksiniais guzikais 
ir kitos brangenybes.

; C h r i s t ų dėl išjokimo 
kartą aprėdę baltu ir kartą 
raudonu ploščium, o į rankas 
jam įdėjo nendrę, kaipo ka
rališką ženklą.

Popiežių augščiausi 
bažnyčios valdonai prie įvai
rių ceremonijų ir prie aprū- 
kimo brangiausiais kvepalais 
aprengia brangiausiais dra
bužiais ir papošimais, o į jo 
rankas įdeda iš aukso ir lira- verčia senus sostus, ardo blo- 
ngių akmenų pastovalą.

C h r i s t u i, tarp išjokimų 
ir pasityčiojimų, uždėjo ant 
galvos arškečių vainiką.

I’ o p i e ž i u i uždeda ant

I

*) Iš „M. Niep.”, kuri parmė iš „Ro- 
botnik Szlązki”, o paskutinis paėmė iš I 
..Tiroler XVastl”.

Be pradžios...
Be pradžios mųsų gyveni

mas . .. nežinom kur galas... 
Už mus miglos, prieš 
mus svajonės... Be pradžios 
nelaimės... nežinom kur var
gų [galas... Už musų tik 
kraujas, prieš mus tuščia vil
tis... Bė pradžios ponų vieš
patavimas... nežinom kur 
skriaudų galas... Už mųsų 
dievų rūstybes, prieš mus nėr 
dangaus karalystės... Tai 
tamsuolių-varguolių dejavi
mai, taip aptemdytų protų 
kalėjimai...

Žmonės varguos paskandy- 
ti, po žemę išblaškyti, vis 
kenčia, vis sunkų jungą trau
kia, vis išganimo laukia...

Ne vienam ašaros bira. ne
vieno šeimyna įra, o naujos 
viltis vis nekįla...

Tuščia... baisu... kas čia 
bus?... kas čia bus?... Ne
laimingi žmonės............. y
Sukrust reikia... /

# 9

Kada jus suprasit, .stikil- 
sit?... Kada jus numesit,nu. 
versit tą auksinį dievaitį?...

Išnaudojiiijrfi, skriaudos, 
prispaudiiųai turi imti savo 
pradžią./, be pradžios nieko 
negali būt, kas dabar juda, 
kruta...

Žmonės sukįla, sujuda...

gus norus, stato, ramsto nau
jus pamatus...

Tur būt nauja pradžia... 
gyvenimas be naujos pradžios 
negali būt...

Nors visur tįlu, nor ramu,

4 XI *08.
Z. A.

Rezoliucija.
Męs, Brooklyno, N. Y.

venąs Mauch Chunk. Aš iš
girdęs tuos žodžius pradėjau 
atydžian klausytis, ką jis pa-

nęs ir angliškai paprašė deg
tukų. Padavęs degtuką, aš 
norėjau eiti toliau, bet jis 
užklausė manęs angliškai,ko 
kios aš tautos? Aš atsakiau, 
kad esu armėnas, liet kalbu 
teipgi gerai ir rusiškai. Tada 
jis su šnipo gudrumu nudžiu
go ir, paduodamas man ran
ką sušuko rusiškai: „Tai esat 
mano draugas, aš teipgi iš 
Rusijos!” Tuojaus pradėjo 
klausinėt, kaip man čia Ame 
rikoj einasi, iš kur ir kur va -1 
Zinoj u. koki užsiėmimą turiu

f

Ansoiiia, Conn-
Gal nieko nėra įdomesnio, 

kaip kad paėmęs laikraštį 
raudi pilną žinučių iš lietuvių 
gyvenimo. Žinai žmogus, kur 
ir kaip tavo tautiečiai darbuo
jasi, kur rengia prakalbas, 
koncertus, teatrus, kur lavi
nas, platina apšvietimą, tai 
vėl kur susipešė, viens kitam 
nosi numušė ir 1.1.

X

Štai ir pas mus 10 Gruodžio 
dvi moteri sulošė nemažą tra- 

I gėdiją. Buvo šiteip: Dubin- 
' skiene nubėga krautuvėn mė
sos parsinešti, randa tenai ki
tą moteriškę, M. Savickienę, 
bet krautuvninkui sako: ,,tu 
man duok pirma, nes mano 
vaikai namie rėkia”. Savic
kienė ant to: ,,o kas man ta
vo vaikai! aš pirma atėjau ir 
pirma turiu gauti!’’ Žodis po 
žodžio, liežiuviai nuilso; tuo
met pradėjo rankomis veikti: 
Dubinskienė švedė i Savickie-v 
nę knygutėmis, pastaroji pa
griebus nuo lentynos galąstu
vą drožė pirmajai jier spran
dą, šita vėl nutvėrus bušelį 
trenkė galvon—pasipylė rau
donas rašalas. Abidvi karžy
gės persigando ir tuomi tra
gedija užsibaigė.

Lietuvaitis.

i

Minersville, Pa.
23 d. Lapkričio š. m. po 

trumpos ligos persiskyrė su 
šiuom svietu Simanas Venc- 
kunas: buvo vyras nevedęs, 
43 metų amžiaus. Jis buvo 
vyras prasilavinęs, suprato 
šio draugijinio surėdymo ne- 
tikumus, prigulėjo prie „Spin
dulio šviesos” draugystės ir 
buvo laisvų pažiūrų. (Šita ko
respondencija dėl stokos laik- 
raštyje vietos snvėlyta. Red.).

26 Lapkričio palaidojo ve
lionio kūną, todėl viršminėto- 
ji draugystė paėmė beną ir 
gėdėtinu maršu lydėjo ant 

į kapinių.
Nieko naujo nėra, kad žmo

gus numirė, kiekvienas gema, 
kad ir vėl numirti, bet čia 
priversti esame pakalbėti apie 
mųsų brolius, kurie save va
dina gerais žmonėmis-krikš- 
čioniais. Velionis kunigų ne
mylėjo, todėl lydint ant ka
pų iš viso miestelio subėgo 
tainsunėliai pasižiūrėti, kaip 
lydi laisvamanį.

Susispietęs didelis būrys 
teip vadinamųjų ,,gerųjų’’, 
vieni sulipo ant tvorų, kiti 
stovėdami sale jų visaip ty
čiojosi, bjauriojo ir keikė,teip 
kad sarmata buvo iš šalies ir 
klausytis. Viena dievobai
minga moteriškė nešvariai ap- dovas kun. 
sirengus atbėgo lyg akis išde
gus rėkdama: ,,Ar Ramanau- 
ckas sakys pamokslą?!” Ir ne
žinia kas būtų atsitikę, jeigu 
nebūtų pasipynusi dratinė 
tvora. į kurią jį teip įsipainio-

Lawrenee, Mass.
vŠiomis dienomis aplanke 

mųsų miestelį ,,garsusis’’ kal
bėtojas tarp Amerikos lietu
vių, guodotinas dvasiškas va- 

A. Milukas iš 
Shenandoah, Pa. Vietines 
kuopos S. L. R. K. A. 52 ir 
97 parengė prakalbas 11 d. 
Gruodžio, ant kurių kalbėjo 
viršminėtas kalbėtojas. Pra- 

(Tąsa ant 3 psl. ’rečios slrylties.)
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Apie visotiną tvaną

ėjo

Didelis

1
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Paj ieškojimai
Poetas

IŠ LIETUVOS

II

kad vi- 
kalėji-

Pajieškau savo draugo Anta 30 Jan
kaičio Suvalkų gub.. Mariamj>olAs pav. 
Preidos gmino. Garliavos miestelio..

i f j

i

Redakcijos atsakymai.

I

Ant pardavimo.
Parsiduoda puikiai įtaisy

ta rubsiuvių dirbtuvė: 12 siu-

JUOKAI.
Tūlas Epelšteinas, savinin

kas ana valų sąkrovėlės, kar-

Nauja Marseliete.

buvo ketinęs 
atvažiuot, bet 

Bostone

Pajieškau savo pusbrolio JvnccGc-
■ ronaičio, jis paeina iš Vilniai.s'^rube-tu.,
I Trakų pavieto. Reiztrakių l<ai».io. Ja.

išvažiavo iš Lietuvos kartu su manim vamu mašinų, 1 presas ir kiti 
13d Lapkričio į Bostoną. Ar jis pats!
arba kiti kurie apie jį žino, malonėkite

I pranešti ant šio aelreso.
Motiejus Butkevičius ęg

; 142 Wasl>ington st., Peabody, Mass.

Pajieškau leift Ju<>zoArnio-o, Suval 
kųgub.. Sei-apiM s (Starapofes) paneto, 
Garliavos par. s j'*«i gy-
veoo Chieago, UL. d»b»r nežinau kur. 
Jo gu kas apie jį žin aiba j s pats ma
loniai prašau p:a >esli ant šito adreso ęj 

Josepii fkic-viez
Box 533. BaJ4win»wine, Muss.

KELEIVIS

Garbi „Keleivio” redakcija! |
Meldžiu jųsų paaiškinimo per laik

raštį, dėlei kokios priežasties buvo visoti
uas tvanas ant žemės? Pagal mano nuomo
nės (gal ir klaidingos) žemė turėjo susitik
ti su kita planeta ir nuo susitrenkimo tu
rėjo kaip nors pakrypti į kitą pusę, tada 
vanduo metėsi mėnulio linkui, užpildamas 
dalį sausžemio.

Tikiuosi, jog savo skaitytojui suteik
site teisingą atsakymą.

Su guodone K. Clieshunas,
Box 62, llannastown, Pa.

Visų pirmiausiai ant to klausimo rei
kia atsakyti, kad padavimas apie visotiną 
tvaną reiškia nė mažiau, nė daugiau, kaip 
apie geležinį vilką pasaka.

Tiesa, tvanas galėjo atsitikti ir štai 
kokiu budu. Kada žemės žievė buvo dar 
plonutė ir po valia i ataušdama lankstėsi, o 
iš to pasidarė kalnai ir slėnės, į kurias su- 
susirinko vanduo, susikuope viduryj garai 
galėjo kokioj nors vietoj minėtą slenę stai
ga iškelti ir tuomet, suprantamas dalykas, 
vanduo turėtų išsilieti ir užpilti arčiau gu
linčias klonis. Bet kad toks atsitikimas 
butų kada nors buvęs, tirinėtojai ir geolo
gai to nepripažįsta. Visotiuas tvanas bū
tų sumaišęs chemišką sudėjimą visų vande
nų ir didesniuose ežeruose šiądien būtų 
tas pats vanduo buvęs kas ir jūrėse. Da
bar to nėra- Tiesa, Biblija sako, kad tok
sai tvanas įvyko nuo lietaus, kurį Jeliovas 
paleido iš dangaus nubaudimui pasileidžiu- 
sių žmonių. Bet jeigu Kibliai tikėti, tai 
negali būti jokių svarstymų nė tirinėjimų, 
nes tuomet jau viskas darosi stebuklingu 
budu, o mokslas jokių stebuklų nepripa
žįsta.

Tirinėtojai mųsų žemęs priėjo prie 
persitikrinimo, kad kelios dešimtis tūkstan
čių metų atgal, nekurios vietos Europos 
sausžemio buvo uždengę nuslinkusieji nuo 
aukštų kalnų ledynai, o jiems sutirpus tos 
apielinkės buvo patvinę. Tą faktą paliū- 
dyja daugybė išmėtytų po Europos plotą 
akmenų, kurie yra skeveldromis Findlian- 
dijos, Kaukazo ir kitų kalnų. Ledynai slink- 
dami nuo kalnų ardė uolas ir nešė su savim 
jų skeveldras. Nuo to tai ledų nuslimki- 
mo išmislyta pasaka apie visuotinąjį tvaną. 
Bet ir ta pasaka ne visur vienodai skamba. 
- Pagal žydų padavimo dievas liepęs Nojui 
pasidaryti laivą ir dėl veislės su savo vai
kais jame užsidaryti, pasiimant sykiu po 
porą visų paukščių ir žvėrių (pamislykit, 
kietai buvo tam vargšui darbo, pakol jis 
jų prigaudė). Kada vanduo nupuolė, žmo
nės ir kiti gyvūnai išėję iš laivo vėl greitai 
prasiplatino skaitliuje. Tiek apie tvaną 
pagal žydų padavimo. Pagal graikų pa
davimo visai kitaip. Būtent po visotinojo 
tvano paliko tiktai du žmonės: vyras Deu- 
kalijonas ir moterškė Pirra. Dievai, norė
dami greičiau praplatint išnaikytą žmonių 
veislę, liepė jiems mėtyt akmenis per save. 
Iš kiekvieno mesto Deukalijono akmems 
darėsi vyras, o iš l’irros — moteriškė.

Dabar toliaus prie klausimo.
Nuomonė, kad tvanas [jeigu toks bū

tų buvęs] galėjo atsitikti nuo susitrenkimo 
žemės su kita planeta,— yra klaidinga, ir 
štai kodėl:

Viena — jeigu žemė būtų kada nors 
susimušus su kita planeta, tai tas ne būtų 
užsibaigęs pakripimu žemės ašies ir viso- 
tinu tvanu, bet išeitų kitokia pasekmė — 
abudu susimušę kūnai (žemė ir kita pla
neta) suteškėtų nelyginant, kiaušiniai ir 
pavirstu į vieną ugninį kamuolį.

Antra — nė nuo susitrenkimo, nė nuo 
žemės ašies pasikrypinio mėnulio pritrau
kimo spėka nepasididintų ir dėlei to tvanas 
įvykti negalėtų. Juk ir dabar mėnulis 
nestovi ties vienu punktu, bet sukasi ap
linkui, pritraukdamas vandenį vis iš nau
jos vietos; kitaip sakant, žeme per 30 die
nų jam atsuka vis naują ir naują pritrau
kimo tašką, nuo ko jūrėse randuotai paky
la, tai nupuola vos tik ant kelių pėdų, bet 
visotinas tvanas neįvyksta.

Tiesa, nuo staigaus pakrypimo žemės 
ašies vanduo trėtų iš jūrių išsilieti, bet tai 
ne būtų nuo pritraukimo mėnulio, tik nuo 
persimainymo jūrių sriovės.

Red.

Atsisakom nuo kvailojo svieto, 
Apsivalom nuo burtų tuščių! 
Fanatizmo nekenčiame kieto, 
Nė kvailintųjų svietui akių! 

Męs trokštame naujų idėjų 
Ir mokslo šviesos spiudulių! 
Šalin burtai tamsybės skelbėjų 
Ir plėšikai tamsiųjų minių! 

Marš, marš darbininkai, 
Prie mokslo pirmyn, 
Jau be vertės senovės kvailybės 
Prieš naujojo mokslo spėkas! 

Pirmyn!
Gana ilgai mus laikė tamsybėj 
Ir baugino velniais, pragaru! 
Pasislėpę po skraiste šventybės, 
Pildė darbus šėtono tarnų!

Judošiai, kam jus parsidavę 
Didžiaturčiams už pinigus, 
Tarpe vargšų įtekmę įgavę, 
Nes’drovėjote skelbti melus? 

Marš, marš darbininkai ia 1.1. 
Jus sutverėte peklos'baisybes 
Dėl bauginimo darbo žmonių, 
Iš jų prakaito tunkat, bjaurybės, 
O engėjams tarnaujate jų! 

Vargdienėliai alpsta iš bado, 
Visi kenčia didžiausius vargus, 
O jie kančias dar naujas išrado— 
Ir po smerties’ramumo nebus!— 

Marš, marš darbininkai ir t. t. 
Ir už grabo turėsim kentėti 
Kunigėlių sutvertas liepsnas; 
Ir numirus neduos pasilsėti 
Ir po žeme skriaudikai suras!.... 

O varguoli, kas tau daryti? 
Kur teisybe ir pailsį rast? 
Tau čia galo vargų nematyti 
Ir prie peklos tau reiks da priprast. 

Marš, marš darbininkai ir t. t. 
Bet gana mums į bartus tikėti, 
Ilgaskverniams bučiuoti rankas 
Ir smakus už dievaičius turėti, 
Kurie ryja varguolių minias. 

Oi laikas jau laikas suprasti, 
Jog męs ant žemės pragare, 
Ir kuogreičiausia reikia surasti 
Tą būdą, kaip prašalinti jį! 

Marš, marš darbininkai ir t, t.
Mums mokslas—tai dievo galybė, 
O tikyba—tai geri darbai, 
Ir meilė, lygybė, brolybė— 
Darbininko tai dangaus skarbai!

Į mokslą męs turim tikėti 
Ir kovoti už žmogaus tiesas, 
Kad ant žemės mums rojų turėti, 
Reik prašalint dykūnų gaujas! 

Marš, marš darbininkai ir t. t. 
Reikia rankas išvieno sunerti 
Darbininkams pasaulės visos, 
Socijališką tvarką sutverti, 
Kurioj meilė, lygybė gyvuos.

Užtekės tada saulė teisybės 
Tarp pasaulės žmonijos visos, 
Pražus juodi rėmėjai tamsybės, 
Marš vienybėn prie mokslo šviesos. 

Marš, marš darbininkai, 
Paie mokslo pirmyn, 
Jau be vertės senovės kvalybės 
Prieš naujojo mokslo spėkas! 

Pirmyn!
Ignotas Kudlauslas.

St. Louis, Mo., 2-5 ’08.

JUOKAI.
Jaunas vaikinas, lietuvis, įėjo į valgo

mųjų daiktų žjdo krautuvę ir išsiėmęs iš 
kišeniaus korčiukę klausia:

— Kiek kaštuos, 3 svr. dešrnkių po 60 
c. už svarą, 4 svar. sviesto po 30 c. už sv., 
ir 10 sv. jautienos po 20 c. už svarą?

Žydas viską surašė ir liepė vaikui 
ateit už 5 minučių. Vaikas sugrįžo. Žydas 
duoda jam pilną krepšį ir liepia užmokėt $5.

—Man to krepšio visai nereikia, aš 
tik norėjau žinot, kiek tas kaštuos, nešinau 
mokytojas uždavė tokią lekciją — atsakė 
vaikas.

Lubos, grindys, aplink sienos, 
Viens tik žmogus viduryj,

Ir po kairiai, ir po tiesiai, 
Užpakalyj, prišakyj,

Vis betvarkėj, vis sugriauta, 
Styrtai knygų, laikraščių....

Skausmų tvane pasinėręs, 
Sėd’ mylėtojas nakčių;

Susiraukęs, pasišiaušęs. 
Tartum koksai žmogžudys:

Kartais veidą turi linksmą. 
Tai vėl staiga nusimys!.......

Akys temo, spėkos baigės, 
Nakties draugas tarė sau:

„Ir nuvargęs, nemiegojęs.... 
Kodėl teip?— aš nežinau!...

Juk pasaulis ir gyveninis,—
Tai tik sapno kambarys;

Tad ir man geriau sapnuoti — 
Sapnai skausmus pamainys....

Aš sapnuočiau apie meilę, 
Lankas kvepiančių gėlių,

Iš jų pinčiau sau vainiką 
Vieton erškiečio dyglių....

Bet jei svietas — karo laukas, 
Kraujas liejasi silpnų, 

Tad už silpnus aš kariausiu — 
Nereik meilės man sapnų!” 

St. Michelsonas.

KORESPONDENCIJOS.
[Tąsa nuo antro puslap.] 

kalbos atsibuvo po bažnyčia 
skiepe. Mųsų vietinis kun. 
A. M. Jasaitis manė, jog kun. 
Milukas yra labai mylimas, 
kaip tautiečių, teip ir socija- 
listų, ir kad tie atėję aut pra
kalbų dėl jo nesusipeštų, pri- 
dabojiinui savo parapijouų 
uepal iečia m y bes, i >a rsi k v iet ė 
keletą policistų su lazdomis, 
kurie per prakalbas stovėjo 
pas bažnyčios duris. Prieš pra-l 
kalbas kun. Jasaitis per pa
mokslą jau apreiškė, 
sus pasodinsiąs 
man, jeigu tsk išdrįstų kuris 
per ’ prakalbas pasipriešint 
kun. Milukui. Vienok maso
nai nenusigando ir ant pra
kalbų prisirinko daugiau, ne
gu reikėjo. Prakalbas atida
rė kun. Jasaitis: persergėjęs 
visus bedievius ir socijalistus, 
perstatė kalbėti Miluką. Šis 
visupirmu ėmė kalbėti, kaip 
sykį Lawrence’o lietuviai jį 
prigirdė rutbyriu ir makse 
(Moxie) ir nuo to jam labai 
subiuręs pilvas, kol išsigydęs, I 
kaštavo net $30, vienok išsi
gydęs. ... Toliaus aiškino, ko
dėl socijalistai ir kiti bažny
čios priešai biedni, nes kada 
Lawreuce, Mass. jisai perėjęs 
l>er bažnyčią kolektuodamas, 
tai bedieviai jam nedavę nė 
vieno cento, bet jis nuo jų ir 
nenorįs, nes bedievių vienas 
centas galįs išvesti šimtą do
lerių. (Mat jis žino, kad nuo 
bedievių nė cento ir negaus). 
Labai norėjo išjuokti socija
listus, tik nenusisekė, mat 
truputį perdaug buvo persi- 
sriaubęs „inacnios” vakarie
nės; tiktai išvadino laikrod- 
vagiais, vienok nepaaiški
no, kas ir kaip tuos laikro
džius vogė. Paskui ^pasakė, 
kad norėjęs paduoti į teismą 
„Keleivį” už pajuokimą jo 
ypatos, ir žinąs, kad laimėtų, 
bet tas jam kaštuotų 200 dol. 
tad jau nenorįs, vyras, ir pra
dėti. Paskui pasakė, kad ant 
prakalbų 
ankščiau 
ant nelaimės.
paklydęs, atvažiavęs į Law- 
rence’ą, čia vėl paklydęs. To
liaus karštai kalbėjo apie 
merginų dreses ir kates, kad 
jos „besistraidamos” puikio
mis drapanomis, užmiršta,kad 
reik duot aukas ant bažny
čios, ir visus ragino rašytis 
prie S. L. R. K. A. ir neskai
tyti „Keleivio’’ nė kitu laik
raščių, išskiriant „Žvaigždę” 
(Jeigu Milukas apsiimtų va
žinėti su savo „prakalbomis” 
po visą Ameriką ir visur teip 
garsintų „Keleivį”, męs jam 
duotum em net po 50 c. už 
kiekvieną rekliamą. Red. ) 
ir tuomi užbaigė savo pra
kalbą. Apšviestesni žmonės 
išėję juokėsi, o tamsetsni kei- 
keikė spjaudydami amt tokių 
prakalbų, [Mat tą vakarą ir 
oras buvo biaurus],

Larikiskis Pranas.

dė ir traukinėjo žmones 
šalin. Prisėjo net kelis kar
tus šaukties klebono. Kated
roje pats klebonas pūryjo ant 
žmonių, kad jie eina užsiraši
nėti. Kokios to užrašinėjimo 
bus pasekmes—dar nežinia.

Baletai. (Vilu. gub). A p 
linkiniai žmones lietuviai ir 
visi lietuviškai kalba, bet vai- 

jsčiuje, rusiškai. Nors valdžia 
ir leido mokyties lietuvių 
kalbos, bet musų mokyklojX 
niekas jos neišguldo. Čia kal
ti patįs valstiečiai, jie turi 
pilną teisę per sueigą parei
kalauti, kad mokytojas butų 
lietuvis.

Valščiaus teisinas pas mus, 
kai ir tankiausia Lietuvoje,1 
paperkamas. Kas duoda ki- 
šius ar magaryčias—to ir vir
šus. Slidžios teisinasi, kad 
jie „tiesiok” iš žmonių rankų 
kišių neimą. Tam yra tarpi
ninkai—žydeliai. Jeigu nori 
,. išgroiti dielu” turi pinniaus 
pakalbėti su jais, pavaišinti 
juos—tada viskas bus gerai. 
— Staršiną turime lietuvį 
žmogų blaivų, apsišvietusį, 
teisingą. Tik kažin dėlko pa
skutiniu laiku pradėjo be pa
sigailėjimo lupti nuo žmonių 
mokesčius, šie metai valstie- 

! čiams labai sunkus. Priseiua 
duoną pirkti, nes javai pras
tai užderėjo; dabar jau rugių 
pūras 3 rb. 20 kap. Prie to
kio brangumo sunku ir mo-

Į
kesčius sumokėti. Bet starši- 

: na nežiūri nieko, jei kas ne
užsimoka, tai už menknieki 

vi parduoda priegalvius, gyvu-į 
liūs, „štropuoja”. ir šaltojon 
tupdo. Žmones jau nerimsta.

J. P.

tą ateina pas savo kaimyną 
Kugelmaną, kuris ant kampo 
šeštos ir N gatvių turi skry
bėlių sandelį, ir klausia:

— Ar čia buvo užėjęs ne
seniai vienas žmogus su pur
vina ir sudaužyta skrybėlė?

— Buvo — sako Kugelma- 
nas.

— Nu, ar jis nupirko 
kitą naują?

— Teip. jis nupirko vieną
— Nu, tai man reikia ,,ko

my šen” gaut!
— Už ką?—stebinsi Kugel- 

uianas.
— Už ką?.. Uz tai.kad ma

no sunas supuvusiu bananu 
jam sudaužė seną, kada 
pro šalį mus storo.

Pajieškau savo pusbrolio, 
Mikolo Jaseliuuo. Kauno gb.. 
Panevėžio pav., Klovanių pa
rapijos ir Klovanių miestelio, 
6metai Kaip Amerikoj; pir- 
ntiaus gyveno 3 m. Losaile,Ill. 
Jis pats, ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant šio adreso:

Ignacas Jeseliun,
464 Bondst., 

Kenosha, VVisc.

Vilnius. Jau buvo minėta 
apie tai, kad dabar Vilniaus 
bažnyčiose surašinėjama lie
tuvių skaičius. Dabar galime 
pranešti ir to surašinėjimo 
pasekmes. Katedros bažnyčio
je užsirašė 516, Sv. Mykalo- 
jaus —381, Visų Šventų-332 
Aušros Vartų—317, S v. Jo- 
kubo —271, Š. Kaprio—184 
Šv. Petro — 120, Bernardi
nų — 70, Šv. Jono — 25. Iš
viso 2250 su viršum. Žinoma, 
nevisi lietuviai užsirašė. Vie
ni bijojo lenkų keršto, kiti 
neturėjo laiko, o kiti plačiai 
„neprisirengė”... Neapsėjo ir 
be trukdymų iš Lemkų pusės.

x
Taip Sv. Rapolo bažnyčioj 
prie staliukų, kur buvo užra
šinėjama stovėjo 1 enkai trnk-

Pušalotai. (Pan. apskr ). 
Mokykla. Lapkričio 1 d. 
atidengta čia mergaitėms pra
dinė valdžios mokykla. At
važiavo ir mokytoja rusė. Iš- 
troškusios mokslo mergaitės 
skubina įsirašyti mokyklon; 
tiktai ar bus kokia nauda, 
nes mokytoja, nemokėdama 
lietuviškai, negali nė susikal
bėti su mokinėmis.

Pušalotietis.
Biržai. (Pan. apskr.).Nak- 

čia lapkričio 5 d, ginkluoti 
plėšikai užpuolė Medeikių 
valsčiaus raštinę. Sudaužę ge
ležinę skryne jie paėmė apie 
600 r, Iš monopolio paėmė 
apie 70 r. degtinės išlaistė už 
20 r. Plėšikai buvo jauni 
žmonės. Visi pasislėpė. Poli
cija suėmė apie 20 žmonių | 
jaunuomenes.

Biržuose suimtas P. Davi- 
donis, vaikinas 15 m. Jį sui
ma jau trečią kartą.

P. M.
Čedasų valse. (Ežer ap.). 

Musų valsčiaus žmonės, gy
vendami netoli Kuršo, ima 
pavyzdį nuo latvių ir prade
da skyrstitis į. vienasedžius. 
Kol kas išsidalijo: Ginočiai 
Užubaliai, Griškenai, Nauja
sode. Naujasodyj kilo vaidai 
ir buvo pašauktas antstolis, 
uredniukas ir sargybiniai. 
Kuo tai pasibaigs — nežinia.
X

Čia žeme matoja matininkas 
Bankevskis. Jis labai kolioja 
žmones ir tyčiojasi iš lietuvių 
kalbos. Žmones labai tuo pa
sipiktinę.

„Lietuvos Žolinelis”

„Šviesos” reikalai.
„Viln. Žinios” praneša,kad 

atėjo iš vidaus reikalų minis
terijos žinia, jog „Šviesos” 
draugiia visiškai uždaryta-

— Taipogi girdėjome, kad 
X

„Šviesos” centro komiteto 
nariai, D-ras Grinius ir jo 
žmona netrukus busią paleis
ti iš kalėjimo, tik negalėsią 

i daugiau Suvalkų gub. gyven- 
I ti, t. y. būsią ištremti.

Iš „Liet. U k.”

katalikui iš Lawrence, Mass. i 
— Aut tos pačios temos jau 
gavome karespondenciją nuo 
kito korespondento. Taigi 
turime pirmutinio talpyt; ta- 
mista pasivėlavote.

I p. rtkavičiui. —Paskuti
nis taiuistos straipsnelis su 
nedideliu pataisymu tilps. 
Kaip geriau straipsnius rašy
ti, išmokyti to niekas negali, 
ant to reikia turėti prigimtą 
gabumą: kiekvienas literatu 
negali būt.
Vienok tamista galite išsila

vinti, nes fantaziją turit ge
rą, nuslys jr žodžiai pinasi 
gražiai, tik .daugiau skaity
kit ir gilinkitės daugiau į ra- j 
šybą ir stilistiką.

maesiečh’I iš Chicagos. — 
Ačių už sąjausmą bet „Ele
mentariškų tiesų” netalpinsi- 
me; reikia pasigailėti, juk su 
beginkliu kova negali i>wt ko
va.

Pajieškau savo draugų, Vin
celi to ir Stanislovo Ramoškų; 
Vincentas 8, o Stanislovas 5 
metai, kaip Anierike; abudu 
paeina iš Vilniaus gub., Tra
kų pav., Kruonio miestelio. 
2 metai atgalios gyveno apie 
Boston, Mass., o dabar neži
nau. Jie patįs, arba kas kitas 
apie juos žinantis teiksis pra
nešti ant žemiau paduoto ad
reso, nes turiu labai svarbų 
reikalą:

Alex Lazowski.
Box 52, 

liudson, Mass.

Apgarsinimai

Balius

i A. A. t
13 gruodžio, 190S m. laimingai persis

kyrė su šiuom svietu Povilas Mikėnas. 
Jis paeina iš Lietuvos. Storiškiu sodž. 
Stumbriškių valsčiaus. Panevėžio pav . 
Kauno gub. Nepergalėdamas jis savo 
ligos, neilgai sirgęs, pasimirė jaunose 
dienose, sukakus vos 24 m. amžiaus.

Padoriai gyvendamas per 3 metus šioj 
šalyj jis paliko Jabai^-ailestingą atmintį 
tarpe savo genžiit ir pažįstamų. Jis ne
praleido savo uždirbtų eentų ant niek
niekių, bet susičedyjo aiut gražaus palai 
dojimo. o likusius pinįgun paskyrė savo 
gimdytojams ir gintinėms visiems po ly
gią dalį jojo atminčiai. Lavinas velionio 
gulėjo per 3 dienas po numr. u2S Bowen 
st.. So. Boston, Mass. ir tapo gražiai ap
rūpintas su visokiais reikalais t-' bažny
tinėms apeigoms per storong jojo pusbro
lio Ant- Pranciškaus Mikėno. Laike li
gos ajiekunavo joteta Magdelena I.aadin- 
čienė. Kurie turėjote pažintį su vėžio-, 
niu-galite ištarti jam Amžiną atilsį!

Mgs. velionio broliai ištariame So. Bo-: 
stono Lietuvių l'kėsų Kliubo nariams 
širdingą avių už. jų rupaettą. kurią pridėjo 
ncpiln minėto Kliubo sąnariui.

AntaJtaa Mikėnas.

Antroj dienoj Kalėdų, 26 
Gruodžio,bus didelis balius su 
teatru Turu Bailėj, po nu
meriu 29 Middlesex street, 
BOSTONE. Bus persta
tyta plačiai pagarsėjusi isto
riška tragedija „Živilė’’. Po 
tearo prasidės balius ir lekuo
jantis pačtas; kas gaus dau
giausiai pačtakorčių,tas aptu
rės puikią dovaną.

Prasidės 2:30 po pietų ir 
tęsis iki 12 nakties.

Rengia teatrališka draugy
stė „Žaibas” ir D. L. K. Ge- 
demino benas.

Visus širdingai kviečia: 
KOMITETAS..

PRAKALBOS 
Rengiamos So. Bostono Lie
tuvių Ukesų Kliubo ant i 
dienos Sausio (Jau.) 1909 m. 
7 vai. vak. po No. 166Broad- 
way Ext., So. Boston, Mass.

Susirinkit kuoskaitlingiau- 
šiai, nes bus aiškinta naudin
gumas mokslo ir kaip jį gali
ma atsiekt. Teipgi bus aiškin
ta apie gavimą darbų.

L. U. K. KOMITETAS.

Parsiduoda rakandai.
Iš priežasties pabėgimo ma

lto vyro, parduodu visus sa
vo rakandus (forničius). Kas 
reikalauja, greitai kreipkitės 
ant šio adreso:

E.Bartašiene, 171 5-th st., 
So. Boston. Mass.

to lygus daiktai; žiluma gari- 
nėjsteam heat], elevatorius. 
Dasiiinot galima ant

213 Hanover st. [dirbtuvėj], 
4-th fl., Boston, arba pas 
Mr. Fiedosiuk, 279 Athens 

st., So- Boston.

Jau 4 metai kaip eina Vilniuje bepartijinis, progre- 
siviskas, visuomeniška3 vienintelis lietuvių dien

raštis
VILNIAUS ŽINIOS.

Redakcijoje nuolat dirba: GtibriitiPelkmitvaUZ, Afikolas Biržiška, Adolfas VegSi 

,,VILNIAUS ŽINIOSE” plačiai rašoma įpie politiką, V. Dūmą, mokyk
las. draugijas, kooperacijas; svarbiausias diessaščio tikslas — žmonių apšvieti
mas.

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

„VILNIAUS ŽINIŲ” pigi Utim: Vflniuje ir visoje Rusijoje su prisiunti- 
mu: metams Orub. pusmečiui 3 rub.. trims mėnesiams 1 rub. 50 kap.. vie
nam mėnesiui 50 kap.

UŽSIENIUOSE: metams 12 ru?>., pusmečiui 6 r.. 3 mėn. 3 r., 1 mėn 1 r. 
Apskelbimai: prieš tekstą pėt. pilotė 30 k.. po teksto — 15 k., pav. numa- 

ritj 3 k., agentams 2 k.
„VILNIAUS ŽINIŲ” adresas V ’ilntus. redakcija ir administracija.

„VILNĮ A U S Ž I N 10 S”
„VILNIAUS ŽINIAS” užsisakyti g.alitna taip-pat visuose knygynuose ir 

vartotojų <1 raugi jose.
I’bienio prenumeratorių meldžiame siųsti prenumeratą per Vilniaus Ko

mercijos Banką, ar tiesiok savais pinigais, bet ne „tr.oney orderiais"



KELEIVIS

Telepltoue 7(>2 "*••• Boston

DR. F. JIATI ’LAITIS

< ••

Rusiška- Lenkiška Lietuviška

KNYGOS l)Z PUSE PREKES!

l>r. S. ANI1KZEJEUSKI

107 E. 81h St. New York, N. Y.

Sustok! Žiūrėk! Klnusvk! I

ir

Kodiel kienti paslaplai?A

LIETUVISZKAS RUBSIUVIS

tegul

Adresas.—P. O.. .If

iš

M iss. VVinifred Robin-

Boston, Mass.

kada kiti daktarai bu-

>’gąvo pripažinę jos

už neišgydomą.

mada viso- 
drubužius.

i

Sį
*

H
a

i
iM# -TO-r A ■ r -

son, 423- 424 Beacon

V. J. Kudarauckas

BOSTON CLINIC, INO.

iš kiekvieno atžvilgio kalbamoji masina [gtatvf n:i' |.

495 Broadway, So. Boston'e- 
Valandos:

Nuo s-10 iš ryto ir nuo 7-!» vakari 
Nedeiioms iki 3 vai. įh> pietų

Bldg., Beacon st..

u R.-.vvay »r 
SdHllh l «»xL» •,

Išgelbėtas nu peilio. Išgydytas 
vėžio ligos, kuri kank’no ji ilgą lai
ką ir nuo kurios vien tiktai mirtis bu
tų galėjus paluosoti.

Užlaiko puikiausius gervinus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar <-ip balių siunčiam į namus.

ISl 1» R D KiS.
No Bostou.

M. Galjvan & Co.

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu 
iluoliu nuo visokiu ligų, teipgi 
eising t įsius patarimus. Nes < 

nai dirba lietuviškas klar

Puikiausias Lietuviškas

ir

o

10c. 
rokundų 
(apdery- 

35c 
ORDER

JUOKAS.

Vienas rusų viršininkas išei 
dainas iš namu prisako savo 
tarnui:

— Vaktuok, kad neįeitų 
i butų kokis anarchistas.

— Klausau jūsų didybės, 
i butų neįleisiu nei vieną au- 
tichristą.

Nereik Mokintoju
GRAMATIKA angliškos kalbos mo

kintis b. m, mintojo (apdaryta) 81 <><• 
VAIKU IdlAUt.AŠ ar> a saip mokia 

lyti ir rašyti ta- mokintojo 15c. 
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be 

mokintojo (ypatingai merginoms, kurių 
daugelis jau išmoko).

ARITMETIKA mokintis 
mokintojo, su paveikslais

Pinmus >• skite jier MoNEY
arba pačio markėmis ant šio adreso:

P. Mikolainis.
P.0.Box r»2.Netv York.Uity

MOTERIS IR MERGINOS! v
Siuomi jums pranešu, 

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

ONA BAKONAIČIUTE 

1o5 Broadway, So. Boston.

DAUGYBE KNYGŲ!!!
gauti se-Pas mane galite

kančias knygas:
Supykusi Ponia..................
Teisingiausias Kabalas su 
I.aimarodžiu.........................
Pėdom Kristaus..................
Kairinis ir kitos gražios pasakos.... 25c

............. 5C 
Kazy rom 
.......... lCc 
..........35c 

o:
Dvi puikios apysakos. Bausmė Dievo ir 
Alenutė.................................................. 5c
Po keturesdešimts metų...............25c
Davatkų Gadžinkos ir šeip linksmos dai
nos ..........................................................10c
Melagių Dėde.....................................  10c
Grigorius. Labai užimanti apysaka. 15c 
Naujausios ir visokios dainos............ 50c
Greičiausias pamokintojas angliškos kal
bos...........................................................3jc
Linksmas apreiškimas arba kaimiečių ir 
caro šeimynos išpažintis...................5C
Kerštinga Meile. Tragedija 3-se aktuose. 
Iš'eimyniško gyvenimo.............  10c
Revoliucijos giesmės su natomis, šutai 
sytosant dviejų.trijų, keturių balsų 35c 
Cigsnas. eilėms.................................. 5 c.

Reikalauju agentų pardavi
nėjimui minėtų knygų.

A. ŽVING1LAS
». O. Box 3232 
Boston, Mass.

PASARGA: V i išmi
nėtos knygos yra teipgi ir 
„Keleivio*’ spaustuvėj. Ne
reikia ši adresa sumaišyti 
nu • K ELEI V10* adresu.Ra
šant i ..Keleivio” spaustu
vę su kokiais nors reika
lais, reikia adresuoti teip: 

“Keleivis”, 
28 W. Broadway 

So. Boston, Mass

DR J.l CANTAROM
lf> No *>taniey M Nevv Britain. < <•“

Išgydo kiekviena chroniška liga pa 
sėkmingai, nors jau butumete varto 
ję visokias gyduoles ‘ e pasekme'

Mano būdas gydy mo v įsukių vyris 
kų ligų yra gvarantuotas. 

Parsiduoda.
Parsiduoda geri rakandai 

tu pigią prekę. Reikalaujan
ti atsišaukit ant adreso:

P. Trak uis,
48 VVasliington St. 

ię| Cambridgeport, Mass

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

Visokias ligas gy 
dau pasėkmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane i 
t repais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967 -3 RiCotnoa;

Mano dirbtuve
ii. naujausios mados įrankiai. Atite

ku daiba artistiškai. Padarau fotogra
fijas knopuikiamiai. malevoju natūra 
li-koni parvom, :š mažų padidinem ir lt 
Esant reikalui einu į namus t* a ogia uo
li, teipgi nedvldietiiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis

453 Broadway So. Boston. Mass

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrylio- 

liti sąkrova.
Pranešu vis<*m savo s< remi Lieuvėni ir 
i • tuvtoi. 111 kad pertraukiau naujausios 

adės nioteri kų iud**<‘in.ų ir žieuiiu ų 
rybel ų Išsirinkti “alipagal savo norą, 
•i -gi i-crrs uapu >šinius ir (M-rtaisau 
• s ku<>p< *. * <■ iai už priviic. m įaustą 

prekę. Tįsi- 1 li.elO/io seserų kreiplaesi 
prie manę Paiariiavimas pumos kliasos 

Su guodone

Miss. S GAIEWSKY 
255 Broadway So Boston Mass

S ALIUM AS ir RESTOR ACIJA
>.artą ;>as mus auilankys 

T<> niek*.! nes.graudys;
Alus, vytini n us gardžiausi, 

t 'ig»r*i iš Turkijos, geriausi.

lazauckas, Judeika ir Co
vm n Si..

APTIEKA

Bronszteino
Vienatinis lenkiškas Dentista

MOTEI. ULLYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

Berkeley st . BoSTON, Mass.
795 < atnbridge st.. E Canibridge. Mass

Ofiso valandos:
Nno Š iki 10 iš lyto ir nu< 7 ik 9 vakare 

N, dėlk mis uuo 9 idi 10 iš ry
4 iki 7 vakar,*.

349 Harrison avė 
Boston, Mass.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 
\ įsukių audimu ir 
suknios Dirliame 
puikiausius siutbs ir 
: AerkotUS. UŽeik pa
žiūrėt mus uaujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią dra{>ana, 
męs galime ja tau 
tuoj padaryt.

Z.
222 Broadnay

Z. Budreckis.

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

So. Bcston, Mass
Telephone. 21027 So. Boston. Mas

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Vontans Medical 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadivay r 
264 E st . kampas Boven st.

No Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei ne 
vienoj, tai kitoj iš minėtu vietų 
visada galit rasti.

Didžiulis as nupiginimas So. Bos 
tone.

Moteriškos skrybėlės, jakutes. Rei
pai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mados krikštui parėdų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta- 
vorus. kaip tai k u perus. valizas 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOWITZ.
128 Broadway (tarpe
ir B gat) S. Boston. Mass

tII

Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Likieriu ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Spe.ciališki mas.

366 Second So. Boston. Mass
—

KATALOGAS I 
SZTUKU DYKAI '
Busnusiustis kožnam kuris jo | 
pareikalaus prisiusdamas už 2C 
marke. Pamokinantisir naudin-, 
gas kožnam. Adresas Toksai: į

J. T\VA KIKSUS KI. Dept b 
ON. SL niilv. aukee, avis.

DIDELI

Prof.Dr. Bacon žiuri kiaurai žmogaus kimo su 
X-RAY# mašina.

' Lowell office
:atidarai kasdiena nuo 9 ryto

158 Marrimack St
iki S vakar.*.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi v isados randasi Lie
tuvis aptiekor.us K. sIDLAl’NKAN.

Savininkas
Edvardas Daly

- Broadwav kampas Dor
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per espresa gyduoles prsiusim

Siuvu pairai nau
jausia 
kius 
Prekės kuoprieina-
miausios. Sunešio
tus išvalau, išpra
šiau ir padarau 
kaip naujus. Kas 
nori turėt gražius 
drabužius, 
ateiea pas

V. Inta
245 W. 4 įlįst. kantp C st. So. Boston.

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELE KRAUTUVE 
v | o I T M C Puikiausiu armonikų, skripkų, klernelų. triubų. koncertinų ir 
I ! J 1 L !tl J daugybe kitokių muzikališku instrumenlų. Geriausių dziegonų. 

lenciūgų, visokių žiedų, lakelų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojiino grumulų, pui
kių brilvų, 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 popū-rų dėl rašymo grotnutų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis su konvertais tuzinus 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000už$doo. Kas vulitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
marke ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 nauja h A T A L O G Ą 1> O Y A N A i 
su ::15 aiškių paveikslų ir 1000 v įsukių naudingų daiktų. Aš gvurantuoįu, kad mano 
iavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kauados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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

»
M

Atsimik ir nernirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotografistą:

CANSILLO STUDIJA,
376 Broadvvay,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius [>a- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaiku ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
Uassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausioD.i pritaisom, 
tarpe kuriu vra ir OristoEle- 
ktrikiue šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus vvairiu stvliu iš kuriu

•r w •' v v

galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli p,a veikslą krejou ar a- 
liejini labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broaduay,

So. BOSTON, Mass.

Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikys knygų vertės XlO.
Kas prisius $10, tas aplaikys 
vertės $25.
knygų galima gauti visokius Įtalpos ir 
pasiskirti iš bite kokio katalogo Musų 
katalogą aplaikys kozuas kas prisius 
savo adrisą ir uz 5 c. markę

Adresuokit teip:

LITIV1ŠKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietuviška 

APTIEKA
Haliover Street 257257

BOSTON. MASS

ENTKA ENTKA! ENTKA
Męs turime dabar 1 arsi!raukę visokio 

skyriaus Cigarų, Tabako. Papirosų. 
Papkių ir Saldumynų [Uandies] sudėtų 
labai gražiose dėželėse ir už labai priei
namas prekes. Apart t<J rusiškas ir tur 
kiškas tabakas ka tik pargabentas,

S. B. KLIEN
228 Broadway. So. BOSTON. Mass.

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmonės užsiūki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
t>‘isiugiausia risią per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą. Puikus. l> lerviues. Niežus ir 
litiskaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik lde. Męs turim daugybe padėkų.

J. M. BRl'NDZA CO..
Broadivay X No. S-th st..

Broolykn-New York.

LIETUVIU UŽEIGA
— PAS —

CHAPLIKA

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

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už. garbę pranešti Jum 
Broli ii ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaites, 
k-id parduodu laivakortes i Lietuva ir iš 
Lietuvos j Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas 

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

Jurgis I >ar tašius
25S W. Iiroadvvay So. Bostou. Mass.

F . T' ♦' z'T T 11 1

TABAKO NAUDOTOJA!.
nmamaneMUBMBamaaaainBr *ia__u.«r*rr-'-

Padėkit mums apgarsinti musu tabaka tarp sa\o draugu, o mes duo
sime jums ši fonografą dykai. N»-ra tai koks Istriimeiitas za:-. ka p 
tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti sa.po pr-.-mi | t. o-' tikrai gera

Kada panorėjęs, jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai, 
ne koncertą kokios suklerusios 
armonikos ar sniu ko cypimą, 
bet kone rta dideliu lemų arba 
orchestros, dainas garsiausių 
dainių, juokingas it užimantis 
žodžiu — viską ką tik norėtum

išgirsti, galima pritaisyti. Paklausk artymiausioj muzikališku instru
mentų krautuvėj, o apie kalbamąją mašiną ’ Kimr" [Karalius], dažinosi 
jog ja vis: pardavinėja po $15.00.

Męs norime kad jus padėtumet nuims pagarsinti musu geriausia 
TABAKA CIGARETAMSir PYPKIAIS

Męs prisiųsim jums visokio tabako po biskj: Austriško. ltosnSko. Her- 
cogiško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKIU už šG.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 drangai nemažaiu myli už jus Ap- 
laikęs mus tabaką, rekomenduok jį savo draugams ir jei jis jiems patiks 
duok jiems mus vardą ir adresą ir tokiu budu padėsi mums apsigarsinti. 
Už lai męs duosim jums VISAI DYKAI mus “KING"’ fonografu. Yra 
tai vienintele proga gaut dovaną. Už tabaką męs rokuosim jums 
Prisiųsk iš kalno 50c. (štampoms). o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. 
Apžiūrėjęs, jei rasi gerais, užmokėsi E x preso Agentui likusius §5.50 ir 
pasiliksi juos sau. PINIGUS sugrąžinsime kiekvienam, kurs bus neuž
ganėdintas. Pasarga: tas dovanas duosim lik teip ilgai, kol męs ne
pertikrinsime, jog mųsų kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl 
patariant neatidėliot. jeigu norite gaut musų fonografą dykai.

Adresuok:
EUROPEAN TOBACCO CO

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

Ar esi senu, jaunu arba pusauni- 
ženiu. Mas galem ižgydidi jus.

Musu speejališkumu yra gydimas pri- 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrinėjimas suvirs 20 mintu.

Ta šaka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

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

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

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

Kraujoužnuodyjima, Varicocele, inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
.Neuralgia. pylva ir kepenų ligas, Hemor- 
rhoidas (pilasi, Ulcers, pasididinima gė
lės (eniarged glands), ir vysas skuros Ii- ' 
gas, greitai ižgidom.

• rp*«yvi7 jog mas rašom sava vysiein paejentoms ing you kalboi ir užlai- 
ž*- * Jmi M , kome didžiausioj slaptybėje

Mas stitaisom vysus vaistus dėl musu ligoniu ir shmtnmjous ing vysa posvietie. 
Rašyk pas mus šendiena apsakidamas kas jums skaudžia ir reblalauk prisiun- 

tima musu naujausios knigas, katrą sii ntiem dykai kožnam katras padous sava 
adresa.

Tou knigoie ira daug illustraciu ir ii ira kt jp noruliai mokslą dėl sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vysivvyrišku ligų. Kniga ta apsaka vvysokies lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noumusie. Rašyk pas :
DR. JOSEPH LISTER CO .

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

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

Mana vardas ir pravardie:

į.S t 8
L \ i

DAKTARAI BOSTONO CL1NIKIOJ
Tenai aplankė Anglijoj didžiausius I.omlono ligonbučius ir 
profesorius. Prancūzijoj teipgi ilgai tirinėjo Paryžiaus Ii 
gonbučius, idant atvažiavęs Įvesti naujausias metodas 
mo, kokios tik yra žinomos mokslui i Boston Clinie.

Jie aukauja visuomenei patarimą ir apžiūrėjimą 
daktarai, kurie turi tokius ligonius, kuriu 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 
lt vai. ryto iki 8 vai. vakaro; nedėldieniais nuo 10 vai. ry
to iki 1 vai po piet. Jeigu kili daktarai jums nepagelbėjo, 
ne meskit vilties, bet ateikit pas mus. Dideli daktarai pa
sekmingai gydo Reumatizmą. Džiovą, Gerklės, Skilvio, 
Kepenų, Inkstų, Kraujo, Kaulų ir Odos ligas; Ligas vy
ru ir moterų, Kurtumą, Galvos užima, Sloga, Ausu, Akiu, 
Astlimą. Noses ir gerklės ligas greitai ir lengvu bildu per 
savo išsilavinimą. Syki atėjęs pas šituos daktarus sutau
pysi pinigus, laiką ir sveikatą. Štai čia keletas ligų, ku
rias jie stebuklingu būdu išgydė be operacijos.

Miss. Evelyn Hoen, 3^4 Cttmbi idge st., Allston, Mass. 
Išgydytas kurtumas, kuris per daug metu ją kankino.

Miss. Bessie E. llersbirg, 58 Clifford st., Roxbury, 
Mass. Išgydyta iš reumatizmo, kada daugelis daktaru po 
ilgo gydymo pripažino jos ligą už neišgydomą.

Miss. Elisabeth Bainville, 75 Ruben st. Fall River, 
Mass. Išgydyta votis ausyj be operacijos.

John <'baries (’ordoza, 114 Halden st., Flint Villiage, 
Fall River, Mass. Išgydytas iš nuomaroe po vielų metu 
kankinimosi.

I

M iss. Rosa Gillman, Norfolk 
st., Dorchester, Mass. Iš 
dyta iš stoginio kurtumo.

Jos. Cronin, ĮŽNoanetst., 
Boston, Mass. Išgydytas iš 
spangumo, kadxpo ilgu gydy
tini akiu specijalistai turėjo 
atsisakyti išgydyti.

Miss. Annie Curries, 
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 
gvduoliu.

John N. I’iccard, 107
st., Atiburn, Me. Išgydytas 
nuo dispepsijos ir slogos.

kiti 
jau3-rd

FrankB. Mendoza, YVaųuirt, Mass., B<> 4. Išgydyta 
vėžio liga, kuri, baigė jau ryti jo gyvastį.

Antanas l’ilvenis, 174 Botven st.. So. Boston, Mass. 
gydyta skilvio liga. Kiti daktarai buvo atsisakę ta padaryti

Josepb Sylvia, 4 Blinnes st., Tauton, Mass. išgydyta 
akių liga.

Maituel Sousa, 2338 So. Main 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.

Apžiūrėjimas dyk ai.

175 Tremont st. Suites 6 7 & 8.
nuo '• iki S vakare kasdien. NedėJioms nuo 10 iki 12 po pietų.

Fall River ofice: 37 Main St.
Atidarytas kasdien nuo 9 iki 8 vakare.


