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VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS

Tamsos apaštalas mirė.
Peterburgas. 2 Sausio. — 

Didysai tamsos apaštalas, fa
natikas ir melagis, teip vadi
namas „Krouštadto šv.Jonas“ 
jau mirė. Jis gimė 1829 me
tuose Arkangelo gub. Tėvai 
jo buvo neturtingi, bet kaipo 
tamsus žmonės, dideli fanati
kai, savo dvasią Įkvėpė ir sū
nui. Jonas į abaigęs Peterbur
go seminariją. 1852 m. tapo 
paskirtas ĮKronštadtąiten jis 
apsivedė su vyresniojo popo 
dukteria, kuri tuoj mirė. 
Krouštadto Jonas iš nusimi
nimo apsvaigsta ir pradea su 
,,dievu kalbėt ’, pradeda „ste
buklus” daryt. Tarp tamsių 
minių jo vardas greitai pa-1 
garsėjo, kaipo ,,švento’’ vy
ro. Pastaruoju laiku, kada 
prasidėjo išsiliuosavimo judė
jimas, tas juodašimtis meta 
savo prakeikimo perkūnus 
ant kovojaučių už laisvę žmo
nių ir tuomi labai Įtinka val
džiai.

Ant galo jis pagarsėjo tarp 
neapsišvietusių žmonelių, kai
po stebuklingas gydytojas. Iš 
visur pradėjo aukos plaukti 
išmeldimui ligoniams sveika
tos. Ir, anot kaimiečių pasa
kos, jei kuris nenumirdavo. 
tai sugydavo.

Dabar iš to „stebukladario” 
guli šaltas lavonas,o tūkstan
čiai tamsių žmonelių vaikščio
ja gėduliu apsidengę, bet 
džiaugiasi mylėtojai msksloir 
teisybes, džiaugiasi ir tų pa
čių žmonelių likimas, kad vie
nas šulas tamsybės jau nu
griuvo.

Caro tarnai vagis ir plėši
kai,

Peterburgas. 3 Sausio. — 
Po visą pasauli praskambėjo 
nešvarus caro bernų darbai, 
kurie pastaruoju laiku išėjo 
eikštėn Maskvoj ir Vilniuje.

Generolas Reinbotas, kuris 
tapo prašalintas dabar nuo 
policmeisterio vietos, kaltina
mas už dideles vagystes, su 
rengimą čielų eilių plėšimų. 
Įsteigimą paleistuvybės namų 
ir t. t.

Svarbiausiais policijos dar
bais, tai suorganizavimas gin
kluotų plėšikų gaujų, kurie 
visą miestą laikydavo nuo
gandoj. Dienomis ir naktimis 
jie vogdavo nuo gelžkelio sto
ties už milijonus rublių tavo 
ro ir per tarpininkystę poli
cijos parduodavo turtingoms 
pirkliams.

Jeigu kurie viršininkai ši
tuose darbuose nebuvo ištiki- 
kimi, policmeisteris juos pra
šalindavo. Keletas tokių vir
šininkų, norėdami atsižymėti 
per atidengimą plėšikų lizdo, 
bandė Įsiversti Į jų vyriausią 
ją kvatierą, bet likosi nušau
ti, o užmušėjai nesuimti.

Dabar Durnoj likosi išvesta 
eikštėn, kad Vilniaus žanda
rų vyriausybė priguli prie' 
kontrabandos ir gabena iš už
sienio plėšikams gin-

Boston, Mass., 7 Sausio Januaryl 1909 m.
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■ klus, amuniciją ir kitus už
siraustus daiktus, ant kurių 
ptlnyjo gerus pinigus. Kuni
gaikštis Bebutov, pas kuri at
rasta bankus knygutė 500 
tūkstančių rublių, tapo suim
tas, kaiĮ>o Įtariamas plėšikų 
ir kitų piktadarių vadas.

Iš tolimi} rytu teipgi atei
na žinios apie dideles vagys
tes. Generolas Jalupov, Man-
džiurijos gubernatorius, iš- 1 
eikvojo visas žmonių Įplau 
kas ir Įsteigė sau Sibiro ty
ruose aukso kasyklas.

i

I
mą reikalauja dabar 5O tuk- 
stančių rublių.

• Sosnovicai.— Vakare gat
vėje penkiais šūviais iš revol
verio užmušta sargybinis;pik- 
tadaris pabėgo, l^agišo kai
me šaudyta i sargvbinius;vie- 
nas šaudžiusiųjų suimta.

I

• Vainodenas. — Čia suim
ta 60 žmonių, kuriuos Įtaria 
sukilimų dalivavimuose 1905 
ir 1906 m. Sako, kad juos iš
davę sugrįžusieji iš Amerikos 
ir čia vėl suimti latviai.

Smolenskas. — Policijos 
departamento direktoriaus 
draugas ištyrė, kad antstolis 
Filimonovas sumušė nagaika 
Sičevo žemiečių Įstaigos narį 
Žuravlevą ir dažnai mušdavęs 
valstiečius- Dabar tasai ant-j 

istolis likos paliusuotas nuo 
; vietos ir atiduotas teisman.

•F Gardinas. — Suimti tris 
plėšikai, kurie Vilkavišayj 
buvo apipiplešę kunigus.

• Kijevas.— Šiomis dieno
mis susekta, kad vienas poli- 
cijos nuovados užveizda vidu
ryj miesto laikė paleistuvy- 
bės namus, i kuriuos prievar
ta Įtraukė daug merginų. Vie
nai pagalios iš ten pavyko iš
sprukti ir pranešti apie tai 
visuomenei.

— Pačiame Kieve ir guber
nijoj labai serga karštlige. 
Mirė'jau ir keletas gydytojų, 
kurie uešė pagelbą ligoniams.

• Poltava. — Paliuosuotas 
liko iš kalėjimo už 12 tūk
stančių rublių Įnašos Seme- 
tas, kuris yra kaltinamas su
kilime. Jo brolis studentas 
paliuosuotas už 20 tūkstan
čių rublių.

* Chersonas. — Bendrasai 
Cliersono žemės banko narių 
susirinkimas nutarė iš savo 
pinigų suteikti pašalpą juo-
(lašhnčiu laikraščiams.

i

I

ŽINIOS IS VISUR. re jo išskersti jo įgulą. Kilo 
smarkus mušis. Iš pradžios 
šalininkai buvusios senos val
džios pradėjo viršų imti, bet 
aut galo tapo apgalėti. Mu
šis tęsėsi 4 valandas. Susirė
mime krito 20 kareivių, su-
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Metas V

41 auka kartuvių dievui.
Peterbuagas, 3 Sausio. — 

Kariškas teismas Ekaterino- 
sl'ave pasmerkė Kartuvių die
vui 41 naują auką. Iš to skai- 
tliaus 32 už dalyvavimą arba 
surengimą 1905 metais abel- 
no Rusijos gelžkeliečių ir te
legrafistų streiko; 9 gi ypatos 
tai dabartini valdžios prasi- 

! kalteliai: prie to dar 12 žmo
nių pasmerkta prie sunkiųjų 
darbų iki gyvos
ypatos Įvairiam laikui 
mimam

galvos, 48
ištrė-

Nauji 
prasi-

Lenkai mušasi.
Varsa va, 3 Sausio.— 

metai lenkų sostapilėj 
dėjo kraujo praliejimu. Tarp
tautininkų ir soc-ijalistų iški
lo smarkus mušis, kuriame 
krito 4 vyrai lavonais ir daug 

1 sužeista. Policija rainiai Į tą 
kovą žiurėjo ir visai nesikišo.

Naktį Į 6-NII
Dušecų paviete poJicistai ir 

i sargybiniai šaudėsi su pikta
dariais, kurių vadas Subhaš- 
vili užmušta.

• Tiflisas.

• Odesa- — Miesto dalyje 
„Krivaja Balka” šuviu iš re
volverio užmušta miestsargis.

j| Gardinas.— Supraslyje, 
netoli Baltstogės, 4 plėšikai
užpuolė ant Citrino pabrikol 
kontoros, užmušė meisteri ir, 
pagrobę 696 rub., pabėgo.

taj>o uždaryti ant visados vi
si Alabamos Valstijoj sali li
nai. Nuo tos valandos parda
vinėjimas svaiginančių gėri
mu uždraustas.

Jackson, Misissippi.— Nuo 
Nauju Metų čia teipgi užsi

darė visi saliunai.

džiamamjam žmogui kalbėti 
visai neduoda, negi sako uz 
ką baudžia, tik mokėk 
gus ir gana.

Tokią tai męs turini 
voj šalyj valdžią, tokią 
vę, tokias tiesas.

Jieškok tu, darbininke, už
tarimo pas valdžią; tu panie- 

.kinai darini žmonių atstovus, 
nt oalsavai už socijalistus, tu 
rinkai kapitalistus, už juos 
tu atidavei savo balsą, ir nors 
prižadėjo jie tau tarnauti, ei- 
kie dabargi pas juos užtarimo 
maldauti, eik teisybės jieško- 
ti, eik! eik!....

Įtini
Baisus gamtos darbai Ita

lijoj-
Iš Italijos ateina sudrebi

nančios žinios apie baisų že
mės drebėjimą. Miestai: Mes- žeista 50. 
jsyna su 100,000 gyventojų, į 
j Katania — 140,000 g.. Paler

mo — 23,500 g-, Ali — 4,000 
g., Victoria — 23.500 gyven
tojų Naro 12,800 g., Mimeo— 
9,820 g.Patti — 10,300 g., 
Costrorcale— 10,300 g.. Reg- 
gio — 50,000 g., Cassano — 

■6,7OgOg., Cosenza — 21,000 
g, tapo sunaikinti ir likos ti
ktai kalnai griuvėsių. Kiek 
išviso žuvo žmonių, tikrai dar 
nežinoma, bet kaip apskaito 
pagal sunaikintų miestų, skai
tlius sieks apie 250 tūkstan
čių aukų. Sužeistų daugybė. 
Visi} šalių laivai pasiskubino 
su pagelba nelaimingai že
mei. Rusai, anglai, francuzai, 
ir amerikiečiai veža vaistus 
ir maistą, o žmones, kurie iš
liko da gyvi ar sužeisti, ga
bena Italijon, nes Sicilijoj 
I sala prigulinti Italijai J, kur

I L _
žeme drebėjo, neliko jokios 
pastogės.

Iš visų pasaulio L raštų pra- 
■dėjo plaukti aukos. -Amerika 
tame daugiausiai atsižymėjo: 
kongresas AVashingtone 4 d. 
Sausio paskyrė nukentėju- 
siems 8800,000: apart to mie

stai paskyrė: 
Sau Francisco $476,720, 
New York 8150.000 
Valparaiso, Cliili 8110,000, 
Chicago $50,000, 
Philadelpliia 817,000, 
Mass. Valstija $74,402, 
Kanada 8160,000, 
Bostonas $62,000, 

Į St. Louis 8'26,000, 

Providence $6,000, 
Baltimore 84.000, 
M i 1 \vaukee 8 4.300

Daug miestelių paskyrė po 
keliolika šimtų, iš ko susida
ro gana milžiniška suma pi- 
nigų. Kitos šalys teipgi ren
ka aukas ir siunčia.

IŠ AMERIKOS.
Straikas.

Lynu, Mass., G Sausio. — 
A. Kelley’o odos

Batikos apiplėšimas.
Muskogee, Okla., 30 Gruo

džio.— 5 plėšikai čia išplėšė 
banką. Suardė dinamitu ge
ležinę kasą ir pasiėmę 85,000 

I pabėgo.

|| Kielcai,— 8 ginkluoti pi
ktadariai Įsiplėše Govaržicų 
dvaro savininko butan ir su
žeidė ji reikalaudami pinigų. 
Savininkas su sumini šaudė 
ir sužeidė vieną užpuoliką. 4 
užpuolikai suimta vėliau.

| Ekaterinoslavas.— Suviu 
iš revolverio sužeista apsau
gos skyriaus agentas.

• Žemasai Naugardas. Už
sibaigė karo teismo posėdžiai. 
Per tuos visus posėdžius buvo į 
nuteista nužudyti 26 žmonės.

* Penza.— Karstovo teismo ' 
rūmas lapkričio 29 d. nagri
nėjo Vasiljevo bylą, kuris 
buvo užmušęs Penzos miesto 
viršininką Kandauropą ir ge
nerolą Lisovskį. Tasai Vasi
ljevas buvo pabėgęs Į Šveica
riją, bet Šveicarijos vyriausy
bė, Rusijai pareikalavus, grą
žino Vasiljevą atgal. Dabar 
Vasiljevas likosi pasmerktas 
10-čiai metų katorgos.

• Tiflisas.— Apskričio ka
ro teisinas pasmerkė mirtin 3 
valstiečius už tai, kad jie už
mušė Valstybės Tarybos narį 
ku n igai kštį Ca včavad ze.

•; Baku.— Viduryje miesto 
tapo pagautas 7 klesosgimna
zijos mokinys Sergievas. ku
rio tėvai yra labai turtingi. 
Užpuolikai už jo paliuosavi-

| Kijevas. — Keturi gink
luoti plėšikai užpuolė ant Ba
lade vos cukraus pabriko, už- 
mušė.3 sargybinius ir.kiem 
sargį, sužeidė sargybini 
valstietį ir pagriebė 10 
stančių rublių.

Mirfies bausme.
Lapkričio mėnesį karo 

smai Rusijoj pasmerkė 
žmonių mirtin. o spalių
nesyje 178. Tų pasmerkimų 
liko išpildyta lapkrityje 82, o 
o spalių m. 53.

ir 
tuk-

tei-
210
mė-

Laivakortes eiioi bra ilgyn.
Berlynas, 3 Sausio. Kom

panija Holland-American ir 
Red Star pakėlė kainas už 
pervežimą žmonių iš Vokieti
jos i New Yorką po 87. 50 nuo 

' ypatus.

iThomas’o
dirbtuvėj sustraikavo visi dar
bininkai, kurie susideda dau- 

jgiausia iš lietuvių, lenkų, ar
mėnų ir nedaugelio ameri
kiečių. Iš viso dirba apie, 
500-600 žmonių. Darbinin
kai neseniai sutvėrė uniją ir 

| pareikalavo pakėlimo algų 
ant 81.00 Į sąvaitę. Pirma 

I vidutiniška alga buvo 1100. 
Tūlas graikas, norėdamas 

i darbdaviui prisigerinti, priža
dėjo gauti graikus streika- 
' laužius, bet už tai, sako, turi
te man duoti „boso” vietą. 
Darbdavis sutiko. Tuomet 
darbininkai pareikalavo pra- 
šalinimo iš dirbtuvės to grai
ko. Darbdavis nesutiko. Dar
bininkai sustreikavo. Tapo 
pargabenti streikalauži ai. 
Juos Įvežė automobiliuose. 
Straikieriams vienas automo
bilius pateko Į rankas ir su 
tuo daugiau negalėsią strei- 
kalaužių vežioti; važiavusie- 

i jie streikalaužiai teipgi neno
rėsią daugiau automobiliuose 
Į darbą važinėtis. Dirbtuvėj 
pritaisyta ,,skebams” ir lovos! 
gulėti,o aplinkui saugoja po-i 
licija. Straikuojanti darbi
ninkai tvirtai laikosi vieny
bėj ir kitos fabrikos jiems la
bai simpatizuoja. Streiklau
žių padėjimas vargingas, jie 

i visur persekiojami: net maži 
vaikai juos mėto akmenimis 
ir purvais. Toks darbininkų 
solidariškumas baisiai suerzi
no kapitalistų valdžią įLyuno 

1 valdžia šįmet susideda iš de
mokratų: fabrikantas 
mas A. Kelley teipgi 
ratas). Tarnaujanti 
listams jiolicija ėmė 
persekioti darbinkus.

Nedelioj, 3 sausio,
streikalaužiai išėjo iš dirbtu
vės i miestą, kur susitiko su 

i straikuojaučiais darbininkais. 
Prasidėjo muštynės. Streika- 
laužiams Į pagelbą bematant 
pribuvo lazdos tiesų atstovai 
ir įpuolę Į minią ėmė lazdo
mis blaškyt po kairiai ir po 
dešinei. Sužesta ir apkulta 

! kelios dešimts žmonių. Sami-i
Šime didžiausią rolę sulošė 
maži vaikai, jie palydėjo kie
kvieną streikalauži, mėtyda
mi kuom tik papuolė ir >e 
darni: „Bang the
,,Give it to them!” Nuo jų 
teko ne vienam ir'policistui.

Kada minia likosi išblašky
ta, o streikalaužiai suleisti 
atgal dirbtuvėn, prasidėjo su-' 
ėmimai. Už vieną nepatinka- 
karną policistni žodelį žmogų! 
areštuoja. Teip tapo suimti 

Į 3 lietuviai ir nei valgę nei gė
rę turėjo užmokėti po 810.00- 

l$35.00 bausmės. Teisme bau-.

Tlio- 
demok- 
kapita- 
žiauriai

Dideli šalčiai.
Paryžius, 4 Sausio. — Vi- 

soj vakarinėj Europoj pasta
ruoju laiku viešpatauja ne
paprastai dideli šalčiai. Pran
cūzijoj ant Nauju Metų tiek 
prisnigo, kad daug vietose ir 
komunikacija buvo visai per
traukta.

Cholera Peterburge.
Gruodžio 2 d. pasibaigė ly

giai 100 dienų, kaip Peterbur-| 
ge pradėjo siausti kolera. Per 
tą laiką susirgo 8.509 žmonės, 
mirė 3.452 ir pasveiko 4.883.

| Voločiskas.—Žmonės lai- 
dodami vieną aviką patėmy- 
jo pas jį gyvybės ženklus. 
Tuojaus laidotuvės sulaiky
tos. Dabar tasai vaikas pra- i kauuolinio laivo 

:deda išgyti.

KTurinas mušis-
Port of Spain, Venezuela, 

1 Sausio. — Republika Vene
zuela tai viena iš karžigiš- 
kiaušių pietinės Amerikos 
provincijų. Žmonės ten da
bar pasidalino į dvi partiji: 
viena remia nauja prezidentą 
Gomez’ą, kita senąjį—Castrą. 
Mieste Macuro šalininkai se
nojo prezidento užpuolė ant 

,, Miranda’’, 
į kuris tarnauja Gemezui ir no-

Bomba.
Hartford, Conn., 1 Sausio. — | 
Nauji} metų naktį ant Front 
gatvės po No. 78, koridoriuje 
ekspliodavo bomba, padary
dama daug blėdies namui. 
Aplinkiniai žmonės visi pa
budo iš miego. Vyrai išbėgo 
su revolveriais rankose ir ėmė 
šaudyt į orą: moteris naktinė
se drapanose teipgi išbėgo 
persigandusios su kūdikiais. 
Ant gatvės pasidarė 
triukšmas ir klegesis.

Nedrąsus plėšikas.
East St. Louis, III. — Tū

las plėšikas 30 Gruodžio va
kare Įėjo dro L. aptiekou ir 
išsitraukęs revolveri Įiareika- 
lavo pinigų, bet tuoj persi
gando ir leidosi bėgti. Kada 
ji suvavo, jis prisipažino, kad 

Į badas jį privertė griebtis plę- 
šimopriemonės.

didelis

Susirėmimas su policija.
Seattle, Wash. Ant Naujų 

Metų policija suėmė už negra
ži} užsilaikymą tūlą Peterso
ną. Susirinkusi minia iš apie 

i 1000 žmonių pareikalavo pa- 
liuosavimo. Policija pradėjo 
skyrstyti minią; pastaroji 
priešinos. Pašaukta į pagel- 
bą visus skyrius ir po sunkiai 
kovai policijai pasisekė žmo
nes išblaškyt.

Bedarbiu konvencija.
St. Louis, Mo., 5 Sausio,— 

Susivažiavimas bedarbių at
stovų pasiuntė žemdirbystes 
ministėšteriui užkvietimą at
silankyti ant susivažiavimo.

Ministeris vieton atsilanky
mo prisiuntė laišką su pata
rimu apleisti bedarbiams mie
stą ir j ieškoti darbo aut far- 
mų, kur visuomet reikalau
jama daug darbo rankų.

Rooseveltas teipgi buvo už
kviestas, bet ir jis atsisakė.

Kur tokiems ponams lan- 
kyties ant bedarbių susiva
žiavimo, juk ten šampano iš 
auksuotų taurių negers, mu
zika neskambės; ten apart 
nuskurusių darbininkų var
gų daugiau nieko neišgirsi.

Demokrato atkaklumas.
Columbia, S. C. — Seųato- 

rius B’ R Tillmau, demokra
tas, kalbėdamas mokytojų su
sirinkime pažymėjo,kad juod- 
veidžių negalima leisti prie 
aukštesnio mokslo, idant 
„juodoji” kultūra nepralenk
tų „baltosios”.

Protestas.
Chicago, III., 4 Sausio.— 

Nedelioj čia Įvyko didelis dar
bininkų susirinkimas, pašvę

stas pakėlimui prosesto prieš 
teisėją Wright, kuris pasmer
kė darbo sąjungos [Federa- 
tion of Libor) vadovus kalė
jimam

Vienas iš susirinkusiųjų 
prilygino teisėją Wriglit’ą 
prie „Ponsko Piloto”. Nes 
kaip Pilotas pasiuntė Kristų 
ant kryžiaus, teip teisėjas 
VVriglit, pasmerkdamas dar
bininkų vadovus, pridėto ran
ką prie panaikinimo vergijos 
ir prispaudimo Amerikos pra
monėj.

Susirinkime nutarta, idant 
12 Vasario, t. y. kada sukaks 
Ivgiai 100 metu nuo Lincolno * i,
gimimo dienos, parengti mil
žinišką mitingą, kuriame da
lyvaus visos unijos. Mitin
gas bus išreiškimu protesto 
prieš begėdišką kapitalistų- 
elgimosi.

i

nekurie

Nelaime dirbtuvėj.
Cleaeland, Oliio, 6 Sausio. 

Ant centrališkojo pečiaus su
lūžo galerija ir nupuolė 15 
darbininku. Vienas užsimušė 
aut vietos, kiti ligonbutyje 
kovoja su mirčia.

Rudovičiaus byla.
Chicago, III., 6 Sausio. — 

Rudovičiaus byla da galuti- 
i uai neišrišta. Už dešimts die
nų teismas pasibaigs ir krau
juotos Rusijos mėsininkas 
apturės tikrą žinią, ar gaus 
Rudovičiu i savo rankas, ar 
m-.

Nedelioj Chicagon pribuvo 
garsus advokatas Clarance 
I)arrow Rudovičiu ginti. Jis 
tikrina, kad Rudovičiaus by
la tikrai bus įšlaimėta ir caro 
budeliai jo negaus.

Lietuvių 
kuri

„Sausa'9 valstija.
Mobile, Ala., 6 Sausio. — 

Nuo 12 valandos naktį 1 Sau
sio, su atėjimu naujų metų

Gaisras lietuviškoj bažny
čioj.

Chicago. III. 
šv. Mikolo bažnyčioj,
raudasi ant kampo North 
Paulina gat. ir VVabansia av. 
ant Naujų Metų už didžiojo 
aukuro kilo ugnis. Gaisras 
padarė nuostolių ant 87,000.

Baisi ekspliozija.
Plymoutli, Pa. — Panedė- 

lio vakare, kaip tik darbinin- r 
kai apleido Keistone C baries 
\Varuer <t Co. dirbtuvę, tuoj 
ekspliodavo dindmitas. Eks- 
Iiozija buvo teip smarki, kad 
už keturių mylių aplinkui su
drebėjo žemė ir išbyrėjo visi 

i stiklai languose.

iS
t



KELEIVIS

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu.

t

— Na, Maike,šiądien turiu 
tau pranešti didelę naujieną.

— Ar kad po Naujų Metų 
tau nosis paraudonavo?.. Ko 
teip p’ktai žiuri, tartum anar
chistas i carą! Ar tas tau ne
patinka, tėve?

— Tu, vaike,apie mano no
sį nesirūpink! tai ne tavo biz
nis, ypač teip svarbioj valan
doj, kaip šiądien. . ..

— O kas šiądien?
— Šiądien, vaike, labai pro

tingai reikia svarstyt. . .svar
styt kaip greičiau Lietuvon 
pasprukt, nes šičia bus blo
gai...

— Kodėl?
— Bus revoliucija, vaike, 

ir mus galės užmušt.
— Kada tau sapnavos apie 

tai?
— Tu čia nesijuok, aš tą ti

krai žinau.
— Ir aš, tėve, žinau, kad 

revoliucija turės būti, bet ne 
šiądien ir ne rytoj. Kiekvie
nas žmogus nuo kovos šali
nas: taigi, pakol žmonės da 
šeip teip pragyvent gali, pa
kol gyvenimas jų prie fiziš
kos kovos neverčia, tolei revo
liucijos ir nebus.

— Kaip matau, tai tu, Mai
ke, nieko nežinai. Pažiūrėk 
tik. kad trys revoliucijonie- 
kalėjimau jau pasmerkti, o 
kiti rengiasi revoliuciją kelti 
ir, kaip Jokūbas Drutakojis 
man vakar pasakojo, tai vi
siems reikės eit muštis.

— Apie kokius revoliucijo- 
nierius tu kalbi?

— Kad aš neatsimenu jų 
vardų; Drutakojis mau sakė, 
bet aš pamiršau... lyg Kum
pius, lyg kitaip... nežinau.

— O, tai tu kalbi apie 
Gompersą, Mičeli ir Moriso- 
ną; ar teip?

’ — Yes, yes, Maike, apie
juos aš kalbu.

— Taigi jie nėra revoliuci- 
jonieriais, tėve, ir niekas dėl 
jų revoliucijos nemano kelti.

— Tai kamgi juos pasmer
kė kalėjiman, jeigu jie ne re- 
voliucijonieriai?

— Juos pasmerkė už tai, 
kad užpereitų metų, kada pe
čiu fabrikoj kilo streikas,dar
biu inkai apskelbė tos fabri- 
kos kompanijai boikotą.

— Palauk, vaike, paaiškink 
man, ką tas boikotas reiškia?

— Boikotas reiškia tą, kad 
jeigu, pavyzdin, Sikštuolio 
galiūne būtų permaži stiklai, 
o jus, girtuokliai, reikalaujat 
didesnių, bet jis neduoda; 
tuomet jus susitariat ir nei 
vienas pas jį neinat gerti. Tai 
toks jūsų pasielgimas ir būtų 
boikotu.

— O-o! 
tas; gerai, 
kei!.. Na, 
buvo?

— Nesidziaug, tėve, kad 
tai geras daiktas, teismas 
tai darbininkų vadovus 
smerkė kalėjiman.

— Kokią jis tiesą turi 
tai kalėjiman pasmerkt 

Kapitalistai,teve. tokias 
tiesas padaro, kokios jiems Į 
patinka. Republikonai ir de
mokratai. turi savo progra- 
muose teip vadinamą „Injun-‘ 
ction”, kuris uždraudžia dar
bininkams kenkti pramonei 
ir vaizbai.

— Aš 
koks tai gal; būt kenksmas,

jeigu aš neisiu į neapkenčia- už kuriuos kovoja." 
mą sau vietą, arba nepirksiu 
neapkenčiamos fabriko* iš
darbių. Kas gi gali rnaue prie 
to priversti?

— Jeigu tu vienas neisi,da-
v

leiskim, pas Sikštuolį 
tai tas dar nebus boikotas 
niekas už tai tave bausti i 
galės. Bet jeigu kokia 
organizacija apskelbtų 
viešą boikotą ir ragintų 
to kitus, tai tuomet jau 
peržengimu kapitalistų 
tymų ir kapitalistų teismas 
už tai sunkiai nubaustų.

— Jeigu kapitalistai daro 
sau patinkamus Įstatymus, 
tai kodėl gi darbininkai ne 
gali padaryti sau kitu Įstaty
mų, ant kurių pasiremiant 
būtų galima tuos iclius, kapi
talistus, teipgi bausti!

— Tas, tėve, Įvyks tuomet, 
kada visi darbo žmonės susi
pras ir iš savoluomos valdžią 
išrinks.

— Teip. Na tai pakalbėsim 
kitu sykiu, Maike. dabar aš 
jau nebijosiu revoliucijos. .. 
.. Ui!

— Kas tau yra.
— Kasžinkodel 

gumbas nerimsta.
— Mat ir jis 

kelia.. .Turbūt perdaug alaus 
užpylei.

— Greičiau permažai.. . Na, 
gud bai, Maike.

gerti, 
t ir 
ne- 

nors 
jam 
prie 

butų 
įsta-

teve? 
po švenčiu

revoliuciją

Mano sapnas.
Parašė J. Beširdis.

(Užbaiga.)

,,Bet kur ne
greičiau iš 

aš.
pas 
ap- 
vy-

kad ji

bedoriškus 
nepąrodąi 
Gerai ki-

J u-

išsigėręs; jis ramiai nėrė kil
pas ir atiminėjo laiptelius.. . 
„Tai aukos laisvės!’’ išgirdau 
aš žodžius... ir pabudau.

•

nūs rodo. Nestebėtina, kad 
tamsuoliai savo raštuose pra
deda atsisakyti nuo pasakų 
apie šešvs dienas.

4 XI-08. Z. A.

nors idėją pavadinti ti k ė j i- 
m u. Religija teipgi yra iš
svajota žmonių idėja kaip ir 
kitos. XIX šimtmečių atgal 
Kristus panašiai skelbė krik
ščionybę, kaip šiądien skel
biamas socijalizmas. Žmonės 
pripažino Kristaus mokslą ir 
Įtikėjo jam: žmonės šiądien 
pripažįsta socijalizmą ir pra
deda i jį tikėti. Žmonės ti
ki, kad Dievas yra, kiti tam 
netiki, t. y. tiki, kad jo nėra. 
Ir jeigu manymas, kad Die
vas yra, vadinasi tikėjimu, 
tad manymas, kad jo nėra, 
teipgi yra įtikėjimu; jeigu 
atejizmas yra tikėjimas, tai 
apie socijalizmą tą patį gali
ma pasakyti.

Iš viso to darom šitokį iš
vedimą:

Kadangi tikyba yra idėja 
ir jos išpažinimas vadinamas 
tikėjimu.tai socijalizmas, kai
po idėja, teipgi gali būt vadi
namas tikyba, ojos šalinin- 
kystė tikėjimu.

Bet nepavyko. Ir kunigas 
likos melagium. Dabar kuui- 
gas Valaitis pyksta ant Gvaz- 
dinsko, kam šitas ėmė advo- 
advokatus ir nesidavė Valai
čiui jį suprovot. Dal>ar kun. 
Valaitis kiekvieną nedeldienį 
iš sakyklos keikia tuos, kuriu 
išdrįso bažnyčios priešą [su
prask Gvazdinską] iš kalėji
mo išpirkti. Kunigas Valaitis 
ir ant manęs pyksta už kores
pondenciją, tilpusią D. Vii- 
tyj”, kur aprašytas jo nešva
rus pasielgimas. Jis baugino 
„D. V.” red. teismu, jeigu to
ji neišduos manęs. Bet aš ant 
to sakau, tegul kunigėlis ma
loni pasižiūrėti į anglų laik
raštį „The Peoria Herald 
Trauscript”, o ten pamatys 
savo pasaką, ką jis kalbėjo 
ant Gvazdinsko ir ant drau
gysčių. Panašus kun. Valai
čio melai tilpo ir daugybėje 
kitų laikraščių. Todėl su ku- 
uigu Valaičiu aš nebijau sto
ti į teismą, nes užteks mau 
„Peoria Herald Trauscript” 
padėt prieš teismą, o tas bus 
liudiniuku jo nešvarių mela
gysčių.

Ar negėda teip biauriai me
luot ant žmogaus pražūties ir 
dagi kunigui. Mat kaip jis 
myli savo artymą!

Širdingai ačių „D. V.” Re
dakcijai už pamokinimą kun. 
Valaičio, tilpusio No. 4g „D. 
V.” Todėl gi vieną nedėldie- 
nį išbarė mus kunigėlis visus 
išleistojus ir redaktorius. Ir 
nėra tos nedėlios, kad mus 
kunigėlis nekeiktų mokslin
čių. laikraščių ir knygų.

Šilakojo KvietkaS'

I 
Nuuešė

ji mane į vieno namo skiepą. 
Vaikinas ir mergina kažin ką 
rašė ir spausdino. „Tai ant 
rytojaus atsišaukimus ren
gia”, pasakė mau pana,
dviejų veidai nuilsę ir nuvar
gę. Abudu skubiai dirbo ir 
tylėjo. Pakilom aukštyn. Ne
šė mane vėjo smarkumu. Nu
sileidom i sodžių, kuris buvo 
visas paskendęs medžiuose. 
Jo sulužus, sugniuzus ir nuo 
dūmų surukusios trobos buvo 
matyt per medžių lapus. Nak
ties gilumoj išgirdau verk
smą. Pusiau sugriuvusioj gri- 
telėj ant žemės gulėjo seny
vas žmogus, per jo veidus rė- 
dėjo karčios ašaros. Kertėj 
stovėjo žmona ir griaudžiai 
verkė ir laužė savo rankas.
Apie ją susispietę šaukė tris 
maži vaikučiai, jų kūneliai 
buvo pridengti pajuodusiais 
ir suplyšusiaismarškiniukais. 
- „Mama, mama duonos duo
kit. valgyt...” Ji glaudė prie 
savo krutinės juos ir drūčiai 
bučiavo. „Tylėkit vaiku y j •
čiai...!’’ Šie da labiau prade 
jo verkt. .. Atsimeniau apie 
savo pirmutinius reginius, 
man pasidarė graudu... ma
no širdis drebėjo iš skausmo... 
čion išbado miršta... čion 
badas viešpatauja., o ten...! 
svajonės mano tuo pranyko, 
nes pasijutau ir vėl padangė
se. Žemyn pažiurėjus buvo 
matyt tai miestai, tai lygu
mos laukų, paskui upės, kal
nai bruzginai ir tankios gi
rios. Vienoj vietoj aš pama
čiau apkaustytus žmonės, jie 
girioje kažin ką rinko. Jų re
težiai liūdnai skambėjo. „Tai 
Sibiras,’’ pratarė nešiotoja ir 
nusileidom. Seni, jauni apau
gę plaukais, veidai sumenkę, 
vos tik gyvi rinko uogas. Juos 
dabojo keletas ginkluotų ka
reivių. Neilgai trukus visus 
mušdami, spardydami suvarė 
į namą su visai mažutėliais 
langais, apkaustytais geleži
mis. — „Tai kovotojai už lai
svę” tarė sapnų pana. Paskui 
lėkėm atgal. Prilėkėm dideli 
miestą, kurį tuo pažinau, nes 
jame kadais man prisėjo liet 
karčias ašaras ir kęst vargus. 
Lekiant, viršum buvo matyt 
kaip daugumas žmonių ėjo 

i iš teatrų, ten gal lošė kokią 
dramą; aš tuo atsimeniau so
džių dramą... Ten tikra dra
ma gyvenimo išsvajoto kokio 
rašėjo, ten ne artistai lošė 
linksmytojai dykaduanių.ten 
tikras gyvenimas prieš akis, 
ten kovojo gyvybė su mirčia. 
Apie tą dramą nieks nežino, 
juos ryt po ryt užkas po že
me ir užkas visą atsiminimą 
apie juos. Čia pilna žmonių, 
čion pinigus neša, čia giria 
artistus gerai atlikusius savo 

j roles, jie pragarsės visam pa
saulyj, o ten jie numirs nie
kam nežinomi. Štai prieš ma
no akis bligstelėjo kryžius, i 
tai buvo „Kresty” (tvirtove 
Petr.). Apie visą bėga van
duo. Ant apaugusio žolėmis 
muro stovėjo patrankos. Ant 
kiemo buvo prirengtos jun
kerio.* kartuvės. Po kairiai 
pušiai muro atsidarė geleži
nes duris. Kareiviai išvedė 
penkius vyrus, kurie jau ma
žai buvo panašus į žmonės, 
bet visi pilni gyvybės ir tvir
tai ėjo prie kartuvių. Netoli 
kartuvių stovėjo popas su 
kryžium ir meldė kalinius eit 
prie palaiminimo, bet jie vi
sai neatkreipė ant to atydos 
ir žinksniavo prie kartuvių. 
Vienas iš ju da paklausė po- 
j>o, ar jis moka dešimts dievo 
prisakymų, bet už tai nuo bu
delio gavo per žandą. Ties 
kožnų kartuvių stovėjo laip
teliai, kuriais vieną užvedęs, 
budelis užmovė ant kaklo 
kilpą, paskui paspyrė laipte- 

ll* • 4. 1-1^ X

„Pažiūrėk į kraštutinį kam
bariuką, 
du!... name...
čia!” Sušukau visu balsu
Netrukus aš pasijutau 
langą kito namo. Meiliai 
sikabinus bučiavo jauną 
rą moteriškė ir sakęs,
myli. ,,Ji apgaudinėjo savo 
teisingą ir dorą mokslo vyrą’’ 
paaiškino man pana. Vėl išlė
kėm iš miesto. „Delko tu 
man rodai tik vien blogas pu
ses gyvenimo ir 
žmones, delko 
teisingų žmonių?”
tu kart, dabar lėkim namon”. 
Aš pabudau: buvo rytas. Il
gai nenorėjau lipt iš lovos ir 
imtis už darbo. Svajojau apie 
savo reginius. Nejaugi gyve
nimas toks purvinas! Nejaugi 
yra tokiu žmonių besąžiniš- 
kų? Nejaugi visame gyveni 
me tik apgavimai ir apmau- 
dos? Ne. yra ideališkų žmo
nių, kurie dei visuomenės la
bo atiduoda savo gyvastis. M a 
ne visą apėmė žingeidumas, 
aš norėjau kaip galima grei
čiau matyt jų gyvenimą. Vi
są dieną vaikščiojau kaip gir
tas ir laukiau su nekantrumu 
vakaro Vakare atsigulęs aš 
ilgai masčiau apie savo drau
gus, pažistamus; gal jie mano 
akyse ir atrodo ištikimi ir do
ri, o už akių?... Tik vėlyvai 
nakčiai atėjus, aš užmigau. 
Tuoj aš ir vėl pamačiau savo 
dievę. Dabar ji man atrodė 
da dailesnė, meilesnė. Priė
jus prie manęs apkabino ir 
iškilom aukštai, aukštai. ..

i Lėkėm gana ilgai, galu gale 
nulėkėm ir vėl į miestą. Įė
jom į didelį namą; tai buvo 
restoracija. Ji liepė man pa
žiūrėt į visus jos numerius. 
Priėjus prie pirmo pamačiau 
kokį tai kariumenės žmogų, 
jis gėrė su visai jauna mergi
na— „Tai miesto viršininkas 
linksminasi su viena iš tų kur 
vakar matei tame name.’’ 
Antrame buvo paklota lova,o; 
ant stalo buvo gėrimų, už ku
rio sėdėjo teipgi koks tai či- 
nauninkas. „Jis laukė atei
nant... jis jau apsivedęs’’ 
„Tolyn, tolyn... lėkim iš čia. 
tu man kitokį gyvenimą pa- liūs *r tas pakybo ant oro... 

nesuprantu, vaike, rodyk, parodyk tuos kovoto-, Kiti-gi laukė kol priėjo kori
jus už lai-vę. parodyk tuos, kas, visas raudonas ir gerai

* i i

tai tas geras daik- 
kad tu man pasa- 

o kaip ten toliaus

už 
pa-

uz

Prakeikti gyvūnai.
----- o------

Buvo gražus šventi laikai, 
kada žmc nes galėjo didžiuotis 
savo paėjimu. Mat visi žemės 
gyventojai liko sutverti iš 
nieko, o žmogus nulipytas iš 
molio ir dar jam liko įkvėp
tas kvapas. Ar tai nereiš
kia, kad žmogus iš kitokios 
medegos susideda! Bet kas iš 
tų gražių laikų! Atėjo mok
slinčiai ir visas svajones suar
dė. Mokslinčiai pradėjo išro
dinėti, kad žemės gyventojų 
niekas netvėrė, nieks žmo
gaus nelipino, ir kad, o baise 
nybė, tvėriko ir lipiko visai 
nėra. Mat, mokslinčiai išro- 
diuėja, kad taip augalai, taip 
gyvūnai, taip ir pats ponas- 
žinogus, stačiai gamtos keliu 
per persikeitimus atsirado/ 
Tokiu budu. žmogus giminė 
visų žemės gyventojų, o net 
kai kurių ir pusbrolis.

Visi žemės gyventojai paei
na nuo vienklėtkinių augalų, 
šie susideda iš orgauiškos me
degos, o ta atsirado iš neorga- 
uiškos žemės medegos. Žemė 
atskilo nuo saulės, o visa sau
lės sistema atsiskyrė uuo vi
sos medegos ir tokiu budu, vi
so svieto visa medega paeina 
nuo bendros medegos. Tas gi 
viskas atsitiko dėkui tam tik
riems fiziškai-chemiškiems 
Įstatymams, kuriuos iš dalies 
mokslas jau susekė.

Mat tau! Jau nereikia turė
ti ant savo sprando Pono ir 
nereikia bijoties jo rūstybių. 
Žmogus gamtos sūnūs ir jis 
priklauso nuo gamtos. Maža 
to. Žmogus apsiginklavęs 
mokslu nori stačiai gamtą 
paveržti ir priversti ją sau tar
nauti. Dar ką sumanė?

Bet kas tą viską matė? Kas 
girdėjo? Kas papasakojo? Jei
gu žmogus atsirado nuo kitų 
gyvūnų persikeitimų keliu, , 
tai kodėl dabar, paimkim, iš 
arklio negali atsirasti žmo
gus? Ant vėl mokslas atsa
kė, kad žmogus nepaeina nuo 
beždžiones, bet nuo tam tikro 
gyvulio, kuris arti stovi žmo
gaus ir beždžionių, anthropo- 
idų veslės ir kad to gyvulio 
jau nėra — jo tik kaulus že
mėj galima rasti. Toliau mok
slas pasakė, kad senovės žmo
gus buvo labai panašus Į tą 
gyvulį — žmogaus ir anthro- 
poidų pratėvį. Tamsuoliai vėl 
rėkia: kur gi tie žmonės?Mok- 
slas atsako: ve Jų kaulai. 
Tamsuoliai užmerkia akis ir

i rėkia: nematom. Bet prakeik
ta tamsuoliams dabartinė va
landa. Neseniai Australijos 
giriose liko rastas gyvūnas, 
kuris savo išveizda labai pri-l 
mena aukščiaus paminėtą 
žmogaus pratėvį. Pas tą gy
vūną kojos su delnais, beveik 

Į visas kūnas plaukais apaugęs, 
kakta kaipi nukirsta, aiškus 
antakiniai guzai, gyvena jis 
giriose ant medžių — tikra 
beždžionė. Bet tas gyvūnas 
turi ugnį, vartoja ginklus — 
lygiai kaip žmogus. Nors jis 
kalbėti ir negali, vienok iš
mokyti jį galima. Iš to ma
tom, kad jis savo išveizda ir 
gyvenimo budu yra pusiau 
žmogus, pusiau beždžionė. 
Mokslas sako, kad tai yra 

i žmogus labai panašus į se
niausius žmones, kad tai žmo
gus artimiausis beždžionių 
gyminė. Prakeiktas gyvūnas! 
Kiek jis tulžies sugadys. Kiek 
nesmagumų tamsos platinto
jams pridirbs?! Gaila, kad ne 
inkvizįcijos laikai — visi tie 
prakeikti gyvūnai būtų jau 
seniai sudeginti, kaipo velnio f 
išmislai.

O gamta juokiasi iš jų ir 
vis naujus prakeiktus gj vū-

Kas tai yra tikėjimas?
------o------

— Žmogau, ar tu tiki!
— Tikiu, o kaipgi!
— Bet i ka tu tiki?v *
— Tikiu, kad Dievas sutvė

rė dangų ir žemę: saulę mė
nulį ir žvaigždes: žuvis, pauk* 
ščius, žvėris ir žmogų; tikiu, 
kad Dievas yra visogalįs, jis 
viską valdo ir uz gerus dar
bus užmoka dangumi, už blo
gus pasmerkia aut amžių į 
pragaro liepsnas ir 1.1, ir t.t.

Maždaug tokį latsakymą 
mums duotų tikintis krikščio
nis

— Žmogau, o tu ar tiki?
— Tikiu, tvirtai tikiu?
— Į ką tu teip tiki?
— Aš tikiu, kad žmogus 

yra toks pat gamtos produk
tas, kaip ir kiti gyvūnai; ti
kiu, kad jis gyvena tik sykį, 
žinomą periodą, lygiai teip 
pat, kaip ir kiti gamtos pro
duktai ir, kad užgrabinio gy
venimo visai nėra. Aš tikiu, 
kad saulė, žemė ir mėnulis su
sitvėrė panašiu budu, kaip ir 
kiti kūnai, ir kad tokio dan
gaus, kur goventų koks ten 
Dievas, visai nėra, pragaro 
nėra, Velnio nėra, viskas, kas 
tik su mųsų gyvenimu rišasi, 
čia pat aut žemės prasideda 
ir čia pat baigiasi. Į tą aš 
tvirtai tikiu.

Tokį ar tam panašų atsaky
mą mums duotų atejistas.

— Na, o tu. žmogeli, ar ti
ki?

— Teip, aš irgi tikiu, tikiu 
karštai!

— I
— Į socijalizmą.
— Kaip tai?! Juk socijaliz

mas tai nėr tikyba.
— Mano tikyba — tai soci

jalizmas. Aš, darbininkas, tik 
socijalizme savo išganymą te
matau ir karštai į jį tikiu. 
Tikėjimas į socijalizmą išsi
plėtė jau j>o visą pasaulį ir 
tai tikėjimas neužviltas, nes 
ant socijalizmo remiasi viso 
pašalio materijališkas gyveni
mas, visa mųsų ateitis. Ar 
tas jums patinka ar ne, man 
vis tiek pat. Kaip viskas pa
saulyje turi savo galą, teip ir 
dabartinis draugijos surėdy
mas turės jįjturėti, ir męs jau 
artinamės prie to .galo, arti
namės prie socijalizmo.

Šitokį atsakymą ant virš- 
minėto klausimo d uotų mums 
socijalistas.

Ant to paties klausimo męs 
turime dabar tris atsakymus 
ir visi trys viens kitam prie
šingi. Kuris tad iš jų teisin
gesnis?

Nekalbant apie teoretišką 
jų prasmę, pazvežgkimirne gi 
į juos iš filozofiškos kertės:

Dievobaimingas žmogus ti
ki, kad yra Dievas, yra dan
gus, yra Velnias ir pekla, ate
jistas tiki priešingai, socijali
stas tiki į socijalizmą — ir vi
si tris tiki.

; Męs jau nuo senų laikų 
pripratę tikėjimu vadinti tik
tai religijinį tikėjimą: bet da
bar matom, kad atejistas į 
Dievą netiki, vienok savo te- 
teoriją vadina teipgi tikėji
mu.. Idant išrišti, ar atejiz- 
mą galima vadinti tikėjimu, 
pirma reikia išrišti, ką reiš
kia žodis „tikėjimas”.

Jeigu rimtai visapusiškai 
apsvarstyti, tai tikėjimas yra 
ne kas kitas, kaip tik palin- 

i kimas prie ko nors jausmų, 
pripažinimas ko nors už gerą, 
apgynimas ir platinimas tokių 
ar kitokių pažiūrų. Čia nei
na apie tai, kad socijalizmą 
arba atejizmą priimti už tokį 
daiktą, kaip tikyba, bet vien 
lik apie tai, ar galima kokią!
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KORESPONDENCIJOS
Spring Valey, UI.

Darbai čia anglių kasyklo
se iki šiam laikui ėjo gerai. 
Žmonės džiaugėsi ir garbino 
republikonus už jų malonę, o 
socijalistai, girdi, ubagai, ką 
jie gali duot patys nieko ne
turėdami. Bet dabar darbai 
ant syk sumažėjo, dirba tik 
po tris, keturias dienas į są- 
vaitę ir tai tik po penkias-še- 
šias valandas į dieną. Žmone- 
liai. kurie džiaugėsi, kad iš
rinkus republikaną preziden
tu darbai eis gerai, nuleido 
uosis.

Šiomis dienomis mus mies
te 3 lietuvius sutiko nelaimė. 
A. Zaranka tapo kasykloj už
muštas, jo pati pasiliko sun
kiai serganti. Bardanckui 
nulaužė ranką ir dikčiai pri
trenkė. Cesuatapo užmuštas 
trūkio ant geležkelio; jo teip
gi liko pati ir vaikai da neuž
augę. Teip mat mus Dievas 
myli. Vieniems atėmė sveika
tą bei gyvybę,.kitus gi paliko 
be penėtojų. Tu, žmogeli, 
nešk jungą, penėk dykaduo
nius ir melskis pas Dievą, o 
už tavo maldas, už tavo var
gus jis visuomet tave nu
skriaudžia. Turčiai ir kuni
gai sako, bad turtus jiems 
Dievas duoda, o Dievas juos 
vis ima iš biednų,o biedniems 
jis netik kad nieduoda, bet ir 
sveikatą tankiai atima. Ir 
kur čia teisybė? Pereitą rude-

>

nį vietinis kunigas Valaitis 
apskundė pačto valdžiai J. 
Gvazdinską, būk jis jam ra- 
šęs biaurius laiškus, šaudęs 
per langą ir septynis metus 
atgal metęs bombą į buvusį 
čia tuomet kun. Ambrazaitį. 
(Prieš septynis metus J. Gva- 
zdinskas gyveno da Philadel- 
pliia, Pa., ir todėl geras me
tėjas, jei teip toli atmetė bom
bą ir pataikė į kunigo rezi

denciją: taigi kunigai jau 
vieną XX amžiaus stebuklą 
gali apskelbti). Apart to, ku
nigas Valaitis sakė, kad Gva- 
zdinskas esąs 76 anarchistų 
vadas. Skundė kunigas ir 
mus tautiškas draugystes, 
buk jos esant anarchistų 
draugystėmis (čia yra dvi 
tautiškos draugystės, Lietu
vos Sūnų ir A. L. Ukėsų 
draugystė), būk daro nutari
mus žudyt kunigus ir eina 
prieš valdžią. Prieš McKinley 
užmušimą, girdi, tos draugy
stės Spring Valey jau gyva
vo ir išleido proklomaciją, 
kad McKinley mirs. Ir Mc 
Kinley miręs. Tokiu budu 
kun. Valaitis, būdamas „gri 
norium” ir nepažindamas šio 
krašto tiesų, norėjo prapul- 
dyt J. Gvazdinską irišnaikyt 
mus tautiškas draugystes

i

Gardner, Mass.
Kalėdų šventę žmoneliaiai 

čia praleido be didelių muš
tynių, kas būdavo dažnai at
sitinka. Mus broliai kas va
landa žengia prie susipratimo, 
kas kartas vis daugiau gali
ma sutikti susipratusių mus 
broliu.

27 d. Gruodžio ’08 m. drau
gystė D. L* K. V., kuri yra 
kartu 15 kuopa S. L. A., ir 
89 kuopa L. S. S. parengė 
prakalbas. Kalbėtojais buvo 
St. Michelsonas ir Grikštas iš 
Bostono: teipgi buvo kviestas 
kun. Mickevičia iš Providen- 
ce. Mickevičia nepribuvo,bet 
prisiuntė į savo vietą savo 
parapijoną J. Gudaitį, kurs 
pirmas buvo perstatytas kal
bėt. Šisai žmogelis nurodė, 
kaip Providenco lietuviai ka
riavo su lenkais, kol laikė 
bažnyčią išvieno, ir kaip da
bar atsiskyrę gražiai gyvena. 
Ir mus ragino, jeigu čia tver- 
tusi kada parapija, kad tverti 
neprigulmingą nuo airių vys
kupų. Mat čionykščiai lietu
viai jau pradeda manyt apie 
sutvėrimą parapijos, tik kas
žin ar pasiseks. Antras kal
bėjo Michelsonas. Pradžia bu
vo iš dideles senovės; išradi
nėjo kaip pradėjo svietas gy
vent , kokie buvo jo užsiėmi
mai iki dabartiniam laikui. 
Ragino eiti prie mokslo ir 
meilės, ragino rištis į vieną 
organizaciją S. L. A. Kalba 
Michelsono visiems patiko, 
ką liūdyjo garsus ir ilgas del
nų plojimas. Polam kalbėjo 
L. Grikštas apie socijalizmą, 
kaip tunka dykaduoniai ir 
mus meilingi kuigėliai, Kurie 
mums skiria vargus ant šio 
svieto ir po mirties dangų, g 
patįs tik dolerius renka ir lai
mės ant šio svieto j ieško. Po 
jo kalbėjo vėl Michelsonas 
apie dabartinį draugijos su
rėdymą. Ragino mokyties ir 
studijoti socijalizmą ir nesi- 
likti nuo viso civilizuoto pa
saulio. Čia klausytojus labai 
sugraudino, bet ir vėl ramino, 
sakydamas, jog ateis valanda, 
kurioj prispausta liaudis pa
reikalaus savo tiesų, mes lan
kus ir kentėjus, kaip iki šiol 
buvo laukiama užgrabinio už
mokesčio nž sivo vargus, pa
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reikalaus savo uždarbio ant 
žemės. Aut galo Michelsonas 
kalbėjo apie Dr. V. Kudir
kos gyvenimą ir jo didelius 
nuopelnus ant labo mus tau
tos ir ragino dėti aukas išlei
dimui jo raštų. Sudėta *<‘>.34. 
Aukavo šios ppatos: M. Sta- 
kėnas 50c.; P. Mockevičius, 
R. Simanauckas, V.Samuolis, 
A. ligonis, J. Ivonaitis, D. 
Klinga, G. Ivonaitis, A. Bal- 
sevičia, A. Dovidaitis irT.Je- 
zukevičia po 25 c. Kurie au
kavo mažiau, kaip po 25 c. 1 
tų vardai nepaduoti. Prakal
bos labai patiko visiems, iš
skiriant kelis tamsuolius. Bū
tų geistina, kad tankiau pas 
mus tokie vyrai atsilankytų, 

J. Ivonaitis.

(
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Rochester, N. Y.
Pribuvus man į šį miestu

ką ir pakalbėjus su vietinės 
L. S. S. 7 kuopos draugais, iš
reiškiau aš jiems norą pasida-1 
lyti nuomonėmis su Roches- 
ter’io lietuviais, aut ko jie su 
noru sutiko. Ir, teip ant 12 
d. Gruodžio likosi sušauktas! 
viešas susirinkimas dėlei mi
nėto tikslo. Lapeliai likosi at
spausdinti labai puikiai iri 
plačiai išplatinti tarpe lietu
vių. Džiaugiausi aš, kad gau
siu progą pasisvei- j 
kinti su gražum būreliu 
savo brolių lietuviu, nes aš' 
maniau, kad Rochester io lie
tuvių dvasia nežemai nupuo
lus, bet pasirodė kitaip. Iš Į 
500 čionykščių lietuvių susi-j 

. rinko vos 50 vyru ir viena 
mergina, kurių čia teipgi 
skaitoma apie keletą tuzinų. 
8 vai. vakare prasidėjo kai- ■ 
bos; kalbėjo drg. P. Bogailiš- 
kis, kuris pasveikino publiką 
ir paaiškino inierį susirinki- i 
mo ir kokią naudą mums at
neša panašus pasikalbėjimai. 
Antras I. M. Kudlauskas iš 
St. Louis, Mo. skaitė prelek- 
ciją aut temos„Evoliucija (iš
sivystymas)’žmonijos. Prelek- 
cija, kaip matyt iš pačios te
mos, ir prelegentas tuom ati-' 
darė klausytojams nemažą 
lauką žinybos, parodydamas, 
kokiu budu atsirado žmonės 
ant žemės, kaip jie išrodė se- Į 
noj senovėj ir kaip jie laikui 
bėgant vystėsi ir stūmė pir
myn kovą už būvį.

Trečias skaitė referatą drg. . 
S. Valiulis: tema buvo „Eko
nomiškoji kova”. Šiam pa 
baigus ir užklausus publikos 
ar neturi kas kokių patėmiji- 
mų,— atsistojo vienas visų ži
nomas karštas parapijonas ir 
kolektorius parapijos, P. Bu
rokas ir ir angliškai šneka: 
„Paaiškyk man anglų kalboj 
tą savo pasaką, nes aš lenkiš
kai (polish) nesuprantu”.Ant 
to jam buvo atsakyta, kad 
čia lietuviu susirinkimas ir 
tedėl nėra rtikalo angliškai 
aiškyti. Po V. S. išėjo antrą 
sykį kalbėti drg. P. B., bet 
minėtasai Burokas pradėjo 
daryti netvarką, kas privertė 
išprašyti jį laukan. Burokas 
pasigriebęs prakalbų užkvie- 
timo lappelį ir grasįdamas 
nubėgo į poliestotį ir ten pa
sakė, jog jis užtikęs anarchi
stų lizdą (mat Įiereitą vasarą 
su lapelio pagelba jam pasi
sekė suardyti prakalbas). Po
licija liepė išaiškint to lape
lio įtalpą anglų kalba, ko ta
sai ponas negalėjo. Tada po
licija jam liepė eiti namo gul
tų. Tada Burokas, matyda
mas, kad šeip nieko nepeš, 
perpiovė dešinę ranką ir, ra
dęs ant gatvės policistą, apsi- 
skundė, kad jam anarchistai 
perpiovę. Bet kada Burokas 
atėjo su policistu į svetainę, 
tai likosi publikos išjuoktas, 
kuri matė, kad priėjo nei pir
što uiekas nepridėjo. Tuomet 
susigėdęs išsinešdino iš sve
tainės. Tuom ir užsibaigė 
prakalbos.

Tai matote, kokiais darl»e- 
liai atsižymi Richester'io pa
rapi jonaį!.......... Lakūnas.
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guberniją. Draugijos įkūrė
jai yra: Juozapas Montvilas, 
Karolis Salmanavičius ir Vik
toras Godi e.sk s.

mai nepriklauso nuo visatos )>aliepimų? 
Niekas gamtoj nesi veisia sauuoriai: visi kū
nai surišti tarp savęs.

— Jus biskį klystate, sakydami, jog 
visi kūnai iš vienokios medegos ir spėkos 
— pertraukiau jo kalbą.

— Neklystu. Medega yra viena ir spė
ka teipgi. Tiktai prie tamtikrų aplinkybių 
jos keičia savo formą. Iš kitos pusės imant, 
aš su jumis nesiginčysiu. Man vistiek. 
Vienok aš žinau, kad žmogus savo pavy- 
dale neilgai gyvena. Tie elementai, iš ku
rių susidėjo mųsų kūnas, paaukavo vienas 
kitam savo laisvę. Jie išvien veiks, kol vėl 
nesuirs tarp jų harmonija. Tuomet pas juos 
bus kitoki jausmai, kitoki siekiai. Ar jums 
nebaisus šitie žodžiai: žmogaus amžius 
trumpas? Man ne. Juk nesvarbu, kada 
numirsi. Bet jeigu visata žmogų apdova
nojo tuom, kas jam smagu, miela, geisti
na, tai jis turi suvartot gamtos dovanas. 
Kitaip žmogus negyvena. Velyk trumpai 
gyvent visos gamtos harmonijoj, negu ilgai 
—kovoj su ja.

— Bet pati visata įkvėpė kiekvienam 
kunui norą pasilikti savo pavydale kuoil- 
giausiai,— stengiaus pasipriešinti aštriam 
ir energiškam čerkesui.

— Neteisybė!—atkirto jis man.—Mai- 
n i mosi malonesnis. Juk ir jums būtų nusi
bodę vis vienokiu pasilikti.

Ant valandėlės jis nutylo. Paskui pa
galvojo ir tarė:

— Kam čia mums tiek daug ginčytis.- 
Paskui ištiesė ranką ir, rodydamas į tolį, 
kalbėjo: — Tu matai, kaip gražu, kaip ma
lonu visur! Antai tie kalnai, siekianti de
besius, tartum laiko mus apgaubę savo ma
loningam glėbyj: čia žalia lyguma, papuoš
ta margumynu žiedų: pasakiškas Terekas 
neša putojantį krištolą, ant kurio žaidžia 
mėnulio atspindys!.... Tu matai viską tą, 
bet negirdi širdį draskančios dainos. O aš 

j ją girdėjau..........
Dvi didelės ašaros išriedėjo iš jo žai

buojančių akių.
— Aš pats dainavau. Vakaras buvo 

da stebuklingesnis. Męs sėdėjome trijuos 
prie to paties Tereko. Gali suprast, kad tai 
buvo mano numylėtinė ir draugas Tučen- 
ko. Reikia prisipažinti, kad tai mano buvo 
antras pasistengimas įsimylėti. Apie Tu- 
čenko mano numylėtinė, rodės, ir nemisli
jo, o aš prie jos prisirišau daugiau, negu 
prie visų šitų kalnų. Nekartą galvoj ūžė 
mislis, jog aš laimingas. Ir ji, rodės, buvo 
paaukavusi save man arba Terekui. Kal
bėkite jus kaip norite o meilei rubežių nė
ra. Nežinau, kaip kitose šalyse į tokius da
lykus žiūrima ramiai, męs-gi kaukaziečiai 
kitoki. Ir supraskite, aš tą vakarą nuėjau 
rinkti riešutų, palikes jiedu sėdėt. Sugrįž
tu iš kitos pusės ir ką-gi matau!— bučiuo
si....... Ji savo plonom rankelėm apkabino
jo kaklą ir žiuri į akis. Supratau veidmai
nystę. ,,Negyventi jiemdviem”. Suspau
džiau rankoj kinžalą ir jau taiklaus. Bet 
štai į mano galvą mislis: jiedu nori gyven
ti. Abu jauni — žiedai gamtos. Jau ir teip 
perdaug trumpas saldaus gyvenimo peri
odas. O aš?.. aš toks pat, bet atimti laisvę 
dviems dėl vienos? Ilgai galvojau: paskui 
nuėjau į šalį ir uždainavau liudnu ir grau
dingu balsu. Aš netikėjau, kad iš mano 
krutinės išsiveržtų teip galingi garsai, jie 
skriejo į tolį, mušėsi į uolas ir grįžo atgal 
prie mano širdies, aš nuskendau pats savo 
dainoj ir artinaus prie Tereko. Kaip poe
tiškas buvo vanduo! Atsistojau ant augšto 
kranto ir jau rengiausi pulti.

— Kam jums buvo teip karščiuotis,— 
nupeikiau aš.— Rimtesniam reikia būti.

— Keistai jus kalbate. Aš jaučiausi 
save nelaimingu. Pasilikti toliau gyventi 
tokiame padėjime — neužsimoka. Sarmata 
tiems, kurie skursta, kenčia, o vis da gyve
na!

— Tučenko buvo mano geras draugas. 
Varžytis su juo, arba padaryti jį nelaimin
gu aš negalėjau. Tada geriau vienam ap
leisti savo vietą.... Ir kai tik aš rengiau
si pulti, kas-žin kas drūtas nutvėrė mane 
už rankos ir nepaleidžia. Žiūriu,— Tučen
ko. Čia atbėgo ir mano numylėtinė, ji no
rėjo kas-zin katrą iš mudviejų gelbėti. Tu
čenko išsitraukė revolverį ir paguldė ją 
ant vietos. Dėlko jis teip padarė — neži
nau. Mano nervai užsidegė ir pats nejau 
čiau, kaip atsidūriau Tereko bangose. Upė 
mane supo ir nešė. Greitai aš užsnudau vė
siame vandenyj.

— Kaip tat atsitiko, kad jus ir šian
dien gyvenate!

— Nežinia po kiek laiko ir kaip aš at
sidūriau ant kranto. Tikiuos Tučenko ma
ne išnešė. Atsibudau iš kokio-tai letargiš
ko miego. Daug-daug taria sapnavau, gal 
tiek neprisapnuotų žmogus ir per visą šim
tą metų. Tučenko, visas šlapias, rūpes
tingai apžiūrinėjo mane. Vargiai ir geriau-

Čerkesas Lazurinas.
Parašė A. A u t o no v .

Pašvenčiu dr-gei St. Bat&rytei.

lazurinas, su kuriuo aš susipažinau 
jau antrą sąvaitę po mano pribuvimo iš 
Tiflyso, šiandien sėdėjo su mauim prie Te- 
reko krauto ir dainavo apie dingusią meilę 
kokiu-tai stebukliugu, drebančiu motyvu 
skambėjo jo pastarieji žodžiai:

Ir vienas stoviu aš aut kelio 
Prieš rūką, kalnus ir girias....

Jo ilgas kaklas da labiau išsitiesė, kada jis 
paaukštino balsą. Dainavo, galvą papur
endamas ir neretai savo plačiom akim pa
žvelgdamas į mane. Ilgi garbiniuoti plau
kai, kuriuos vėjalis bepaliovos krutino, 
saulės apdegintas veidas, juosta, pripildy
ta kulkų, kinžalas ir šautuvėlis prie šono— 
viskas tas darė kaukazietį panašiu į kokį 
tai karžygį. Ant veido matėsi atspindys 
užsimąstimo.

— Eli, vis apie tą meilę. — tariau aš 
jam, atsiguldamas aut žolyno ir prisiglaus- 
damas prie jo šono.

— A pie viską reikia,— nutęsė jis len
gvai. — Žmogaus gyvenimas susideda 
daugelio užduočių; jos visos lygiai 
bios. Pas mus yra jausmai, — reikia 
auklėti. .

Norėjo jis daugiau pasakyt, bet
mąstė, įsižiūrėjo į ką tik patekėjusį menu
lį ir tarė:

- Gražus vakaras,
Ištikro paveikslas buvo stebėtinas: rau

donas mėnulis plaukė kalnų viršūnėmis; ir 
be to silpna jo blizgėjimą da trugdė skysti 
debesėliai; palšų žvaigždžių skaitlius vis 
augo; aplinkui buvo tyku-tyku. Tik ret
karčiais galėjai išgirsti jaunos čerkesės at
sidūsėjimus, susiliejusius į dainų ištraukas 
ir nen u vargstančio šaulio švilpimą. Medis, 
po kuriuo męs sėdėjome, buvo palinkęs že
myn ir savo šakoms siekė žemę. Tūlos jo 
šaknys mirko sriaunanie Tereko vandenyj. 
Upė ūžė, plakėsi ir putojo, — tartum ją stū
mė kas nuo savęs, paniekino jos krištolišką 
skaistumą. Ji verkė, skundėsi, trankėsi, 
bet begailestinga spėka neatkreipė atydos.

Lazurinas pasirėmė ant rankos ir, pa
lingavęs galva, prašneko:

— Kaukazo vandens stebukliugi. Aš 
misliju, jums malonu su jais apsipažinti? 
Kur tau ne. Cha-cha-cha-cha.... — Sal
džiai nusijuokė jis. Tam juoke slėpėsi ko- 
kia-tai ironija.

— Paaiškinkit man,— kreipiaus į jį. 
Aš nesuprantu, ką jus norėjote pasakyti.

— Suprasite, kaip ilgiau pagyvęsite. 
Nepatėmysite, kaip įsimylės kokia juod
akė. Ką ir kalbėti, merginos kaip rusal- 
kos, rodos, kojomis žemės nesiekia, kaip 
eina. Gracija. Jautrus sutvėrimai. Nu
žvelgs kokį drąsuolį, sužavės jo širdį — na 
ir pati iš ja akių neišeina. „Myliu tave”,— 
sako- • •Vyrų reikalai žinomi: nevisad 
meilei gali atsiduot. Žiauriai, šaltai į ją 
pradedi atsinešti, o ji nelaimingoji naktims 
neužmiega, išgirsi vakaro tyloj graudų, ste
buklingą balsą. Dainuoja sau viena tarp 
augštų kalnų. Saldus garsai,— teip ir mu
šasi į krutinę, rodos, kad ją suardys arba 
išskirtys nepajudinamas uolas. Kankinasi 
teip mėnesį, kitą, kol nepersitikrįs, o pas
kui, teisingai sakant, gyventi 'jau nenori. 
Čia ir išgelbsti tyras vanduo.■v

Čerkeso veidas liko linksmespis. Jis 
laukė, ką aš atsakysiu. -

— Ir tankiai teip atsikartoja? — pa
klausiau jo.

— Tai ne naujiena. Netiktai moters, 
bet ir vyrai. Žmonės pas mus drąsus, karš
ti. Gal negirdėjai, kad ir aš jau antrą sy
kį gyvenu?

— Kaip tai?
— Jeigu netingi klausytis, papasako

siu.
Lazurinas atsisėdo, padėjo ant žolyno 

kepurę ir, paglostęs savo garbini uotus,kau- 
kaziečiams tinkamus plaukus, pradėjo:

— Tu gal netikėsi, kad ir aš biskį apie
gamtą suprantu. Skaičiau daug. Valdžia 
draudžia mums gerus raštus, bet ne visus. 
Norėdamas žmogus gali prie proto ateiti: 
Supratau aš, kas yra žmogus. Man dabar 
juokas iš tų kurie jieško garbės ir bijo mir
ti. Buvau ir aš tokis.........

Čia jis atsidūsėjo ir užsimislino, 
tnm norėdamas ką-tai atminti.

— Aš dabbar nejaučiu, kad esu, 
negyvenu,— tęsė jis toliau. — Tiesa, 
kas nežino, dėlko jis gyvena — tai gamtos j 
paslaptis. Viskas sukasi, keičiasi. Kaip 
mokslinčiai sako, tokia dialektika reika
linga visatos evoliucijai. Žmogus yra tik 
dulkelė, turinti truputį skirtingą formą, 
vienok jame ta pati spėkair medega, kaip 
ir kituose sutvėrimuose. Jis leistas visatos 
atlikti tam tikrą užduotį. Kas gali ginčyti, į 
kad žmogaus jausmai, mislis ir visi krutėji- Į sis sanitaras būtų galėjęs atsakančiai! išgy-

nes 
nie-

paklausiau Lazurino. .

dyti mauti. Kada aš susidru- 
tinau kiek, nuėjau pažiūrėti, 
kur mano mylimoji. Mato- 
tomai Tučenko ją paaukavo 

i Terekui, nes vien tik kraujas 
jos merkė mau akis. Ką gi aš 
turėjau daryt? Paėmiau į ran
ką kinžalą, sukandau dautis 
ir ant vietos padėjau negyvą 
savo draugą Tučenko.

— Kaip neteisingai jus pa
sielgėte!—Nusistebėjau jo žo
džiams.

— Visai teisingai. Jis atė
mė laimę nuo manęs tuom, 
kad sutrukdė pražūties va
landą, jis liko pats nelaimin
gas; su ja gal ir teisingai pa
sielgė, bet kas iš to!.... Da
bar rš lankaus čia kasdien. 
Bandau nusiraminti. Ir štai 

, męs sodžiam toj vietoj, kur 
ji paskutinį sykį negyva gu
lėjo .......... Sakyk, ar aš lai
mingas?— kreipėsi jis į mane.

— Tur būt, ne, — trumpai 
atsakiau.

— Lazurinas pakėlė savo 
plačias akis į viršų, paskui 
nuleido galvą žemyn ir giliai-> 
giliai užsimąstė. Stambios 
ašaros riedėjo per rausvus jo 
skruostus.

Ir štai jis ištraukė revolve
rį, pridėjo vamzdį prie kruti
nės ir iššovė. Kurčiai sudre
bėjo tylus oras. Išsitiesė aug- 
štas, galingas vyras ant žoly
no ir be vaitojimo užmerkė 
akis.

O Terekas, ūždamas, pleš
kėdamas, kur tai nešė savo 
vaudenis. Aplinkui liko tam
su ir šiurkštų.

29-NII-08 Baltimore, Md.

i
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Skriaudžiamųjų lietuvių 

daina.
Ten kur Nemuns tykiai plau

kia,
Kur šlamščiia miškai;
Ten geresnio laiko laukia

| Lietuvos vaikai..........
Ten mamutės ir tėvialiai
Bodisi dienoms,
Ten sesytės ir ir broleliai 
Džiaugiasi dainoiųs.

: Bet tos dainos teip graudin
gos, 

Liūdna jas dainuot,
I Kad lietuviai ir lietuvės 
Neliauja dejuot ........

j Kratos, skundai, suėmimai, 
Kunigų keiksmai..........
Duokit mokslo, apšvietimo! 
Tarp žmonių šauksmai.
Šaukia, šaukia — nesulaukia 
Jaučiančios širdies,—
Kas Lietuvą- vargo žemę 
Suramįs, apšvies?..........
O ta žemė nelaiminga, 
Skaudžia ją visi,— 
Skriaudžia brolius svetimieji, 
Skriaudžia ir savi. —I

! Brau k i m ašaras nuo veido, 
Imkime dainuot;
Imkim dirbti, imkim veikti, 
Užtenka dejuot.........
Suraminkim brolių širdis. 
Liūdnumas šalin!
Lai vienybėj is stiprybėj 
Žengiame pirmyn!

Liepukas.

I

į

Nuo „Keleivio’* Red.
v

Šiuom primename visiems 
„Keleivio” skaitytojams, kad 
visai skaitančiai Lietuvai ži 
nomas rašytojas L i e p u k a s, 
nors jau iš seniai rašinėdavo

j į „Keleivį” bet dabar pradėjo 
į tankiau rašyti ir pasižadė
jo nuolatos, naudai savo 
tautiečių, į „Keleivį” eileles, 
straipsnelius ir žineles rašinė
ti.

Naumiestis (Suv. gub.). 
S a v ž u d y s t ė. 14d. Gruo 
džio vakare p le M r Kroli utė 
19 m. amžiaus išgėrė karbo- k m. Kupriaus 
liaus esencijos ir praslinkus 
porai valandų pasimirė.

Priežastis savžudyttes neai- 
ki. Vieni kalba, būk noras 
mokytis motinai draudžiant 
privertė ją prie tokio baisaus 
likimo; antri tvirtina, būk 
meilės dalykai,nuo trečių gir 
dėjau, būk perdaug buvo ap- 
sukinta darbu. Keno tiesa 
sunku žinoti.

Mikų Dėdė.

Vilkaviškis. Krata. 5- 
XII pas Jaronimą Švedą, Pū- 
tapėdžių kaimo anksti iš ry
to dviejuose vežimuose atva 
žiavo žandarų viršininkas ir 
du žandaru kratos daryti. 
Krėtė tiktai stubose ir klėty
se — apie valandą. Paėmė 3 
No. „

S?re;lž:t:s, (Kauno gub.) 
A.ptiekoriaus J. Matulaičio ir 
_ ____s tapo atverta

Į čia „Saulės” skyrius. Drau
gija sumanė j ” '<,*» miestely
je dvikk-sę inoky..’’. bet su
manymo neįvykdė, nes gu- 
gubernatorius neleido įkurti 
tokią mokyklą. Jau buvo ap
rinktas mokyklai ir būstas — 
senoji klebonija.

Valdžia dabar siulia seredie- 
čiams įsteigti dviklesę minis
terijos mokyklą ir žada duo
ti pašalpą jos užlaikymui. 
Bet nelaimė, nėr kur statyti 
toji mokykla. Seredžiaus mie
stelis neturi nuosavios žemės; 
visa Seredžiaus miestelio že
mė priklauso dvarponiui Ži
linskiui. Mėginta pirkti iš 
jos žemės gabalas mokyklos 
pastatymui, bet 
tiek, matyt,

iš t

Žilinskiui 
rupi apšvietimo 

Darbininkų Balso” ir reikalai, kad už menką žemės 
kelis lapus „Žarijos’’, taip-pat gabalėlį pareikalavo 1.000 ru-
keletą lietuviškų ir rusiškų bliu. Taip dalykams stovint 

kny- nėr ko nei manyti apie moky- 
Klausinėjo, ar prigu- klos įkūrimą Seredžiuje, 
„šviesos”,

politiško turinio 
gučių.
lįs prie „Šviesos’’, ar žinąs, 
kad jau jį uždengta. Išvažiuo
dami prisakė stoti, kuomet 
pareikalaus ant tardymo.

Auka. Paj ieškoji mai
Žiuriili-Gudeliai (Pažeriu Pajieškau savo tėvelio, J ur

vai. Vilkaviškio pav.) Vaka- gio Lieliuko, kuris ant „Chi- 
re 19 Gruodžio į mųsų kaimą $°‘
per gana biaurų purvyną at
klampojo du vežimu polici- 
jantų pas Joną Naudžių kra
tos daryti; su savim atsivežė 
viršaitį, kuris po prievarta at
sidūręs tokioj dragystėj būva 
labai nesmagus, net kojos ne
kėlė kur policijantai darba
vosi, perveikdami kuygas, bei 
įvairias popieras. Nors ark
lius pasilikę už triobų ir te
kini atbėgo į stubas kratyti, 
tačiaus nieko neradus virši
ninkas pasiėmė vieną-kitą 
knygutę. Poto nuėjo pas ki
tą ukininką-kaimyną Matu
laitį į Domeikus, kur ir, ro
dos, nieko nenaudojo.

Prieš tai tą pačią dieną krė
tė pas Rymšą Margiuos, Pil
viškiuos pas daktarą Bliu- 
dziuską ir Kačergienę, visur 
be geistinų jiems pasekmių.

M.

■ išvažiavo iš bo. 
Bostono ir išsižadėjo mus. Ma
ma turi dienomis sunkiai dir
bti ant duonos, o aš sėdžiu 
namie ir verkiu. O, sugrįžk, 
tėsušėli, sugrįžk! Aš busiu 
tau dėkinga ir užaugus šimte
riopai atmokėsiu, tik sugrįžk 
dabar, nestumk manęs su ma
ma į vargą. Laukiu tavęs su 
ašaromis tavo duktė:— 

Zuzana Lieliukaitė,
47 3-rd st.,

So. Boston, Mass. (4

23 Gruodžio prapuolė Pran
ciškus Zalpis, jis gyveno 19 
Harding st., Cambridge,Mass. 
Mes jo j ieškome,todėl jis pats 
arba kas apie ji žino malonė
kite pranešti šiuo adresu:— 

Tony Balčiūnas, 
19 Harnding st

Cambridgeport, Mass. [5
->

„Pigių būtų Įtaisymo” 
draugija. Tuo vardu ketina
ma Vilniuje sutverti draugi
ją, kuri rūpinsis pigių ir svei
kų būtų įtaisymu. Ta drau
gija ketina pirkti miesto pie
čius ir juose savo lėšomis sta 
tyti namus ir dirbtuves, su- 
ruošiančias medžiagą, reika
lingą statymui; ketina irgi 
skirti dovanas geriausiems 

meistrams ir darbininkams ir 
; šelpti žmones, norinčius ko
kio nors amato išmokti, rei
kalingo prie namų statymo. 
Draugijos nariai gali būti 
abiejų lyčių žmonės-krikščio- 
nįs. Narių mokestis ant me
dų 5 rubliai, arba norint gali
ma pasikakint vienu įnešimu 
100 rublių. Draugijos veiki
mas apima Vilniaus miestą ir

JUOKAS. 
Kvailiausias sutvėrimas.
— Kaip tau rodos, Mauša, 

kuria iš sutvėrimų yra kvai
liausias?

— Aš mišlinu, gandras.
— Kodėl?
— Nn. kam jis pereitą nak

tį neženotai mano šešerei vai-
j ką atnešė.

I

I

Pajieškau pusbrolio Kazi
miero Gasparaičio ir drau
go Juozo Sergiuno, abu paei- 
na iš Kaunogub., Šiaulių pv. 
Naujosios Žagarės par., K. 
Gasparaitis Žiūriu sodžiaus ir 
išvažiavo Į Chicago, III. ir nuo 
to laiko nežinau kur jis gy
vena: J. Sergiunas Gaudikių 
sodžiaus. Kas apie juos žino 
malonėkit pranešt šiuo adre
su: Vincas Rudauckas.

172 Bolton str.,
šo. Boston, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio 
Vinco Rudzinsko; jisai paei
na iš Suv. gub., Lazdijų par. 
.Jeseniaukos kaimo. Jis pats 
ar kas kitas malonės atsišauk
ti ant adreso:

Vincas Alksninis,
52 Grove st.,

New Britain, Conn.

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

raštis
VILNIAUS ŽINIOS.

Redakcijoje nuolat dirba: Gabrielė Petkevičaitė. Bįriiika. Adolfą* Vėgėlė

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

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

„VILNIAUS ŽI5U” pigi kaina. Vilniuje ir visoje Rusijoje su prisiunti- 
mu: metams G rub , pusmečiui 3 rub., trims mėnesiams 1 rub. 50 kap.. vie
nam mėnesiui 50 kap.

UŽSIENIUOSE: metams 12 rub., pusmečiui G r.. 3 mėn. 3 r.. 1 mėn 1 r. 
Apskelbimai prieš tekstą pėt. eilutė 30 k., po teksto — 15 k., pav. numa

nų 3 k., agentams 2 k.
. VILNIAUS ŽINU” adresas- Vii nius. redakcija ir administracija.

„V 1 L N I A U S ŽINIOS”
„VILNIAUS ŽINIAS” užsisakyti galima taip pat visuose knygynuose ir 

vartotojų draugijose.
Užsienio prenumeratorių meldžiame siųsti prenumeratą per Vilniaus Ko

mercijos Banką, ar tiesiok savais pinigais, l>et ne „money orderiais”

X



KELEIVIS

Vietines žinios.
So. Boston. Mass.

Sausio 3 d. vietinė D. L. 
K. Vytauto Dr stė laikė ber- 
taininį susirinkimą, kuriame 
atsibuvo ir nominacija kan
didatų i S. L. A. viršininkus. 
Nominacija buvo vedama ne
praktiškai. Nominuotų pa
duota i pirunttitiko kandida
tūrą net lt> ypatų, irtai dau
giausiai tokių ypatų, kurios 
apart musų draugystės nie
kam daugiau iš Susivienyji- 
mo nėra žinomos. Tarp šito
kio skaitliaus balsai pasidali
no teip, kad P. Latvinskas 
gavęs 13 balsų tapo išrinktas 
kaudidatu i prezidentus. Kai 
kurie gavo tik po vieną bal
są. Ant sekretoriaus likos iš 
rinktas 2<» balsais Pruselaitis 
iš Waterbiiry, Conn., senas 
sekretorius Žemantauckas ga
vo tiktai 12 balsų. Kasos glo
boj unt išrinkta 31 balsu vie
tini, minėtos draugystės narį. 
S. Plekavičių, V. Černiauc- 

kas iš Springfield, 111. gavo 
7 balsus, L. Grikštas, vietinis 
teipgi gavo 7: kiti mažiau.

J. R a u 1 i n a i t i s,

apie pusantro šimto žmonių, 
o So. Bostone lietuvių v ra 
skaitoma i 4,000. l’rakallios 
atsibuvo, bet ar atneš tas 
uaudą' — vargiai.

Pereitą naktį plėšikai ap
lankė namus tūlos F. Kimba- 
lieuės aut Periu road, dr. A. 
U’illiams’o ant \Valnut st. ir 
da trečius namus ant 
road ir iš visur nieko 
domi išnešė Įvairių
vertės už kelis šimtus dolerių

Evans 
nekliu
dai ktų

Tūlas George T. Stevenson 
33 metų amžiaus, nedelioj ant 
Court st. po numeriu 65 išgė
rė karboliaus ir ...

„Keleivio” agentai

P.UIESKOJJMAI.
Pajieškau savo draugu: 

Petro Kaseikoiš Jedelių sodz.. 
Jono Jokuln-uo iš Rinkuskių 
i-otlž., Jono Krisiukeito iš Dir 
voiiakiu s< dz., Rmneiso Vaši 
liaucko iš Biržų Visi Kauno 
gub., Panevėžio pav , Biržų 
parai*. Meldžiu at.-išaukti ant 
šio antrašo:

GeO. Strauss, 
070 Ubas H. Uobbentz 

Middletown Erederick Co Md.

Puikiausias LietuviškasPuikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ii RESTGRACtJA

ti E lt I t t S I A S

SALIUNAS ii RESTORACIJA
- karią pas mus atsilankys 
To niekad uesigraudys;

Alus, vynai u.us gardžiausi, 
Cigarai iš Turk. .. . geriausi.

DOVANAI
VISIEMS

kartą pas uius ai s. lankys
To niekad nesigraitdys;

Alua. vynai u.us gardžiausi
Cigarai iš Turk ge aust.

Lazauckas, Judeika ir Co
i. | Kruadt'ay ir 259 D ... .

SoMlli KuMo>, Mu
št

a

Pajieškau mergintis a į >si ve
dimui. 25 metų amžiaus, pen 
kių pėtlų aukščio: aš turiu 25 
metus amžiaus, penkių jiedu 
aukšč-io, turiu turto <2.000. 
Artesnes žiuias per laišką su- 
sirašysim. Adresas toks: 

Vincentas Veikimas, 
464 Bond st., Keuosha, Wis.

J. Petrikis,
1514 Ross avė. Scranton Pa !

J. Ignotas.
46 22 St. S. S. Pittsburg. Pa. į

Apgarsinimai.

I -

puikiau

Gruodžio 31 susijungę pen
kios draugystės parengė ap- 
vaikščiojimą 50 metinių su
kaktuvių l>-ro V. Kudirkos 
gimino dienos. Vakaro pro
gramas buvo labai ivairus. į 
Dainavo Birutės Kanklių 
choras „Lietuva Tėvyne Mu
sų’’ ir da tris dainas; dekle- 
mavo Tačiulauskiutė ir K!e- 
marauskiutė. Solo smuikavo 
(J. zYviečiutė ir Tačialauskiu- 
tė. Dainavo O. Alytienė 
Kalbėjo apie Kudirką A. Ra
manauskas iš Lawrence, tik 
gaila kad kalbėtojas nieko 
neišaiškino apie Kudirką, 
kaipo veikėją ir raštininką, ir 
py jo kalbai žmonės tiek ly
giai apie Kudirką žinojo,kaip 
ir prieš. Antras kalbėtojas 
kun. T. Žilinskas trumpoj, 
bet rimtoj kalboj nurodė ke
letą svarbių mus gyvenime 
klausimų.

Da galima paminėti, jog 
vienoj iš dekleniacijų buvo 
pasakyta, kad Kudirka palai
dotas ant Senepilės kapinių. 
Matyt, kad ta klaidinga žinia 
paimta iš „Tėvynės’’, kur a- 
nuomet buvo aprašytas Ku
dirkos gyvenimas ir ją atkar
tojo vėla ant apvaikščiojimo. 
Kudirka yra palaidotas 
Naumiesčio kapinių, ne 
na pi lės.

John Luis,
662 w Baltiuiore st Baltimore. Md.

M Senkus 
Lewiston. Me.

Čeponis 
New Britain.

’. Gerdauska 
Neiv Britain.

Povilas Simonaiičius.
Linden st. \Vesi

Bos 247

.21
1

5*

70

ant
Se-

* **
Miesto finansų komisija ta

riasi uždėti savo laikrašti, 
kuriame butų viskas rašoma, 
kas tik daugiausia apeina 
vietiniai miesto valdžiai. To
ki laikrašti manoma leisti sy
ki Į sąvaitę. Vardas busiąs 
..Tlie City Record”.

*
-Je

Praėjusi panedėli, 4 Sausio 
atsidarė visos mokyklos, 
rios buvo užsidariusios 
Gruodžio, ir tūkstančiai
kų vėl sugrižo i rie knygų ir 
plunksnų.

ku-
23

vai

*
**

So. Bostone yra didelė va 
karinė mokykla

J.
Pleasent Str.

Jonas 
Lafaet St.

Conn.

Conn.

J. Raulinaitis
So. Boston,

P Mikalauckas
So. Boston.

Lvnn,

Mass.

Mass.

Mass.

Pranešimas
Męs. Cambridge 'Lietuviai 

kviečiam aut to susirinkimo, 
kur bus kalbėta apie pradžią 

įstatymo bažnyčios. Kalbėto-• •
jai bus iš kitų muštų. Atsi
ims 10 Sausio, 1900 m. 2 vai. 
po pietų. Institutiou Hall’ej 
2y7 Cambridge St., E. Cam
bridge, Mass.

Su pagarba
Z. Kazlauckas, P. Bnslevičitis 
A. Gurąs, J. Gražulis, J. De
gutis ir keli kiti.

K. Kazlanckas 
St rulhers.

M. Česnickas
Boston.

M. Petrauskas
323 Oak St. Kenusha, Wis. I

Jos. Mažeiko,
27 Ccnnerton St. New Britain. Conn.

B. P, Miškinis
9 Arthur St. Montello, Mass. :

Bos 291 Ohio.

19 Cross st.

P. Glaveckas
635 \V. Lombard St. Baltimore. Md.

Andrew TViekel.
2752 E. Venango St. Philadelphia. Pa.

F. Laurynaitis
Bos 196 Easton, Pa.

TVATERBURY. conn.
J. Žemaitis
K. Asevičia,

Pranas
3y Arthur st.

824 Bank Str
102Charles st.

Poleknoviė~
Montello. Mass

Leonas
S3 TVaverly st.

Grikštas 
Brighton.

S. Milinovskis 
4357 S. VVoodst.
Petras Kailius

Vasiliauckas ir
2515 Kensinston av.

Mass

142 W. 9-th Street, 
So. Boston, Mass.

Po šiuom adresu išsiduoda 
aut pasamdymo 3 puikus rui
mai: randa tiktai $1.25 i sa
vaitę. Pirmutinė savaitė dy
kai. c

Chicago, III.
Girard. -Ohio, :

Dobrovolskis
Chicago. 111.

R. Vasileuckas
P O Box 973 Stoughton. Mass

J. Lukauskas
54 Haverhill st. Lawrence. Mass

Mike Galgat
P. O. Box 68 Port Griffith. Pa.

G. Baronas
1013 Charters avė. McKees Rocks, Pa.

Mano dirbtuvė yra įrengta 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dalbą artistiškai. Padarau,fotogra
fijas kuopuikiausiai, ntalevoju natūra 
liškont parvont. iš mažų padidineju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedeldtettiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siulbs ir 
uterkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z. I 
2Ž2 Broaihvay

Z. Budreckis. 
Bl DliECKlS.

So Boston.

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvė 
Puikiausių armonikų, skripkų, kleruotų. triubų, koncertinų ir 
daugy be kitokių uiuzikališkų iustruiiienių. Geriausių dziegorių, 
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grumulų, pui
kių brilvųK albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių Ii tarų, adresams pečečių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
lik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymu grumulų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis su koncertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.ou, ltMK) už $<>.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės dideli N 3 naują k A T A LOG Ą 110 V ANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 10U0 c įsukių naudingų daiktų. AŠ gvarantuoju, kad mano 
t a voras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Aiio-rikus ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai pateiks

ią nuimti, eik pas atsakantį 
fotograf istą:

CASS1LL0 SI U DIJ A
370 Broadway.

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
pavcikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupu, vaiki} ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
CassilĮ. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
taq>e 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 yvairiu stvliu iš kuriu

« v • v v

galima pasirinkt sau patin 
kalniausius.

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

Cassills Portrait Studio
376 Broaduay,

So. BOSTON, Mass.

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

kati siuvu moteriškas dreses, 
kotus, ja kūtes ir t. t.: prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUTE 

105 Broadvvay, So. Boston.

Ant pardavimo.
Parsiduoda puikiai Įtaisy

ta rubsiuvių dirbtuvė: 12 siu
vamų mašinų, 1 presas ir kiti 
to lygus daiktai; šiluma gari
nė [steam heat], elevatorius. 
Dasižinot galinta ant

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

st., So* Boston. (g

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

Visokias ligas gy
dau pas-knnngia- 
usiai. Ateikit tie
sioje pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną V 
duok o aš atesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 i Iri
S vakare. Telephone 1967—3 Ric’umont 
-S__________________________________ _

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau Kurst} Momaus Medical 

College Baltimore M. I>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 3U W. Bruadnay 
264 E st , kampas Buteli st.

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

UTIVISKAS DAkTAKAS

G. B. Wernick

t

Vincas Yankauskas
1438 E 25-1 h st Cleveland. Ohio

Franas Bakanauskas
45 High st. Nashua. N. H.

Vincentas Staševicz
I 839 Ashland av, Chicago, II)

E. Rudminas
236 N. \Vest st, Shenandoah. Pa

J. Vaitkevičius
' 145 Congress av. New Haven, Conn.

Jonas Žvingilas
avė. Springfield, III.
Kudlauskas

i

li-

ir

tie
vietų

I

LIETUVIAI TEMYKIT!
Męs uždejom didelę drabužiu 
krautuvę po 719 MaiiI St. 
Laikom visokių drabužių: geriausiu 
marškinių, kalnierių, sveterių. skrybė
lių, kepurių, britvų. kuygų ir audeklų, 
kuriuos parduodam ant jardų. Musų 
krautuvėj visokio tavoro, teip kad kiek
vienas gali pas'rinkti pagal savo noro.

Lietuviai ir Lietuvės ateikite, o busi
te užganėdinti. Su pagarba

Petras Bartkeviczius & St. Morkis, 
719 Main St., Cambridge, Mass.

“Keleivio”

TEl. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietuviška 

APTIEKA
Hanover Street 257257

BOSTON. MASS

LIETUVISZKAS RU8SIUVI3
pagal nau- 
madą viso- 
drabužius.

kuoprieina-

ENTR.V ENTRA* ENTRA!
Męs turime dabar parsitraukę visokio j 

sky riaus Cigarų, Tabako. Papirosų, 
Pypkių ir Saldumynų ]t'audies| sudėtu ' 
labai gražiose dėželėse ir už labai priei- ' 
namas prekes. Apart to rusiškas ir tur 1 
kiškas tabakas ką tik pargabentas, 

S. B. KLIEN 
22$ Broadway. So. BOSTON. .Mass.

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi Žmonės užsiūki mums 
ir musu gyUolėtus, kuriems duodam 
teisingiausia risią per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
kinta. Purkas. Dedervines. Niežus ir 
liti-kaji brud i. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugybę padėkų.

J. M. BKLNDZA < 0 .
Broaihvay A Su. S-th st.,

Brooly ku New York.
LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikiausius sėrymus, alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kotreriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Brului ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laiiakortev i Lietuva ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuojant iem 
geriausių laivų už pigiausią prekę, i 
no ofisas turi geriausias kelio linijas 

Ofisas atidarytas nuo S vai. ryto 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
15s IV. Broiulv.ay So. Boston. Mass.

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

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaas Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
ScKCl A L1ŠK l MAS.

36G Second So. Boston, Mass

ant 
Ma-

iki

DR. J. I CANTAROW
16 So. Stanley st. New Britain. Cou.

Išgvdo kiekviena chroniška liga t>a- 
sėkmingai. nors jau butuinete varto 
je visokias gyduoles be pasekmes.

Mano būdas gydymo visokiu vyriš
kų ligų yra gvarantuotas.

Rusiška- Lenkiška-Lietuviška 

_A ZBTIZETKL-A-

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

,,BigeIow 
SchooP, kurioj yra pastaty
ti ir apmokami nuo valdžios 
lietuviški mokytojai: išguldi- 
nėjimas ang. kalbos esti kas 
vakaras, išikiriant subatos ir 
nedieldienio: mokslas ir visi 
prie to reikalingi dalykai vi
siems duodami dykai.

Bet nežiūrint į teip priei
namas sąlygas, lietuviams pa
skirti ruimai stovi sau tušti 
ir mokytojai neturi ką veikti 
Žiūrint į musų jaunuomenės 
apsileidimą verkti įeikia ma
tant kiek brangaus laiko ei
na aut niekų ir bergždžių už
siėmimų.

Ant Naujų Metų L. U. 
Kliubas parangė prakalbas 
fu mieriu paraginti jaunuo- 
u.e.e prie mokslo. Susirinko

I

1

1711 E. Maihenv

Ig. M.
332 13 st.

H.
Niagara Falls, N. Y.

Lada
Box 572 Springfield, Mass

Vincas Samuolis
24 Spruce st. Fitchburg, Mass

Jonas VValaitis
490 Green st. Ansonia, Conn

Visokius spaudos darbus atlieka 
gražiai, greitai ir pigiai, nes tur 
savo mašinas ir naujausios mados 
raides. Teipgi galima gauti viso
kiu knygų gromatoms popierių ir 
t. t. Reikalaujant kokių nors 
spauzdiniu arba knygų malonėkit 
nepraeiti pro šąli.

28 Broadway, SO. BOSTON, Mass.

Jokūbas
I5OO Payne all.

Chestnui
Alleghenv City. Pa

V. Raudonius
P. O. Bos 205 Collinsville, Ii).

A. SMdlofsky
1405} N. 7-th st. St. Louis. Mo

C. Kavolius
19 Harrison st. Cambridgejtort, ? ass.

Unguraitis
Brooklyn, N. Y

Domasheviče
St. Louis. Mo.

A.
120 Grand st.

■ 836

502

Prooklyn

W. 47-th

V tad.
st.

A. Černius
st. New York, N. Y.

MOKYK ĮMES ANGLIŠKAI!
Prisiųsk 2 sidabriniu dšimtuku popie

riuj įviniojęs ir 4 c. k rasos ženkleliais 
a [įtaikysi be apgavystės 3 naudingas 
knygeles didelios vertės: Greičiausias 
Pamokintojas Angliškos. Vokiškos ir 
Lietuviškos kalbų: Daktariška kny gelė 
su daug I.otiniškų ir Lietuviškų Receptų 
pamokina, kaip išsigydyti biaurias ligas 
ir t. t l»e daktaro, knyga tinkanti vaiki 
nam. nes yra daug slaptingo kas link 
m... Monu knygelė parodo, kaip veid- 
rodyj 178 monus ir kaip lošt kortoms 
idant niekad nepraloš! jokiam grajuje. 
Labai slaptinga knygelė, verta turėt kož
nam kozirninkui. Adrisuok teip:

Mr. John Miller,
P. O. B. 5, Ąrlington, N. J.

M.J.
! 451 W. 19 st,

P.
I 149 Oakland av.
I Adam Bogdanovič

Danielius
New York, N. Y.

Tila
Cliarleroy, Pa ■
309 I’ortland st •

Cambridgeport. Mass
Si m anas Karalius 346 Lenox st :

Norwood. Mass
M M Juška 1289 W 22 st j

Ch c.igo iii

KATALOGAS
SZTUKU DYKAI
Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2C 
marke. Pamokinantis i r naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:

J. TWARDOWSKI. Dept F
214 WTSCON. St MILVVAUKEE, VVIS

Kodiel kianti pašlapini?TEISINGIAUSIA IK GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus »u didžiausia 
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokius tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekories K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W - Broadway kampas Dor- 
cbester avė. S0- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir p»-r laiškus, o 
męs per ezpresągy duoles prsiusim

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

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

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

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

Jaunikaitiai, katri kfenčia sava jaunu 
dienu klajdos, mas sugrąžinome galutinai 
sveikata.

Vinims po 40miatuamižio. katri jungia 
vyriškumą suniekinima. mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujoužnuodyjima, Varicocele, inkštu 
(kidnev) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas. Hemor- 
r’noidas (pilės). Ulcers. pasididinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

Siuvu 
jausia 
kius 
Prekės
miausios. Sunešio
tus išvalau, išpru
sinu 
kaip naujus, 
nori turėt gražius 
drabužius, teg 
ateiea pas

V. Inta
245 H. 4-th st. kamp C st- So. Boston,

ir padarau
Kas

Dr. S. ANDRZEJEIVSKI 
Vienatinis lenkiškas Dentista 

HoTEL CLLYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

Berkeley st. BOSTON, Mass.
795 Cambridge st._ E. Cambridge. Mass.

Ofiso valandos:
Nno S iki 10 iš lyto ir nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedaliomis nuo 9 idi 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

DAUGYBE KNYGŲ!!!
Pas mane galite gauti se

kančias knygas:
Supykusi Ponia................................5c
Teisingiausias Kabalas su Kazyrcm 
Laimarodžiu......................................lCc
Pėdom Kristaus..............  35c
Raginis ir kitos gražias pasakos.... 25c 
Dvi puikios apysakos. Bausmė Dievo ir 
Alenute................................................5c
Po keturesdešinits metų............. 25c
Davatkų Gadžinkos ir šeip linksmos dai
nos........................................................ 10c
Melagių Dėdė................................... JOc
Grigorius. Labai užimanti apysaka. 15c 
Naujausios ir visokios dainos......... 50c

I Greičiausias pamokintojas angliškos kai ’ 
’ bos.........................................................35c
Linksmas apreiškimas arba kaimiečių ir

■ caro šeimynos išpažintis................ 5c
Kerštinga Meilė. Tragedija 3-se aktuose. 
Iššeimyniško gyvenimo................10c.

■ Revoliucijos giesmės su natomis, sulai
sytosant dviejų.!rijų, keturių balsų 35c ! 
Cigsnas, eilėms..........................  5 c.

Reikalauju agentų pardavi-, 
nėjimui minėtų knygų.

A. ŽVINK1LAS
P. 0. Box 3232 
Boston, Mass.

PASARGA: Virsiui- 
nčtos knygos yra teipgi ir 
„Keleivio ’ spaustuvėj. Ne
reikia ši adresa sumaišyti 
su ‘KELEIVIO’ adresu.Ra
šant Į „Keleivio” spaustu
ve su kokiais nors reika
lais, reikia adresuoti teip:

“Keleivis”, 
28 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

ir

|

i

Sustok! Žinrek! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas So. Bos

tone.
Moteriškos skry bėlės, jakutės. Rei
pai ir vystės. Pilna eile naujausios 

, mados krikštui parėdų. Teipgi pa- 
; Jedeme užpiliau ir ,isu> kims fa- 

vorus, kaip tai kuperus. valizas 
' t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOWITZ, 
128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

itT'Yf'fV'lč joj! mas rašom sava vysiem paejentoms ing you kalboi ir užlai- 
kome didžiausioj slaptybėje.

Mas sntaisom vysus vaistus dėl musu ligoniu ir siuntam jous ing vysa posyietie.
Rašyk pas mus šendiena apsakidamas kas jums skaudžia ir reidalauk prisiun- 

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

Ton knigoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp ndumai mokslą dėl sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kr.iga ta apsaka vvysokies lygas ir 
kajpe gali jous gvditi noutr.usie. Rašyk pas':
DR. JOSEPH LISTER CO.,

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

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

Mana vardas ir pravardie....................................................................................................

Adresas.—P. O. Statas

/

ir

TABAKO NAUDOTOJAI
Padekit mums apgarsinti musu tabaka tarp savo drauiru. o mes duo- 

sime jums ii fonoirrafa dykai. Nėra tai koks istrumentas žaisle,, kaip 
tankiai kiti išdirtiėjai yra Į>aprate duot i kaip, premija, bet. tikrai gera 
iš kiekvieno atžvilgio kalbamoji maiina [grafofonas|.

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti 
duoliu nuo visokiu ligų, 
teisingiausius patarimus 
nai

geriausiu gy 
teipgi ir 

. Nes či<>- 
tlirba lietuviškas klurka

M. V Stankevičius.
John J. Lowery & Co. 

Kampas 6-tcs 168 D. st
So. Boston, Mass

Telethone. 21o27 So. Boston. Mas

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku ski vbe- i

C

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad p«-rtraukiau naujausios I 
mados moteriškų rudeninių ir ži< min:ų i 
skrybėlių. Išsirinkti iralipagal savo norą. 
Teipgi perrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią ' 
prekę. Todėl meldžio seserų kreiptiesi Į 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos !

Su truodone

Miss. S. GAIEWSKY
255 Broadway So Boston ^>ass

Kada panorėjęs, jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai, 
ne koncertą kokios suklerusios 
armonikos ar smu ko cypimą, 
bet kone rta 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], (lažinosi 
jog ja vist Į>ardavinėja po $15.00.

MęS norime kad jus padėtumei mums pagarsinti musu geriausia 
TA.BAKA CIGA KETAMS ir PYPKĖMS?

Męs prisiųsim jums visokio tabako biskj: Austriško. Bosniško. Her- 
cogiško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKIU už $6.00. Jus lengvai ta 
tabaką galite parduot savo draugams, neštai yra geriausias tabakas* 
kokį kur galima gauti. Tabakas tas yra tas pats, kuri jus teip noriai 
rn k et Europoj, tabakas kuri jus draugai nemaža in myli užjos 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 tai męs duosim jums VISAI DYKAI mus “KING” fonografą. Yra 
tai vienintelė proga gaut dovaną. Už tabaką męs rokuosim jums $6.00. 
Prisiųsk iš kalno 50c. (štampoms). <> mes išsiųsim tabaką ir fonografa. 
Apžiūrėjęs, jei rasi gerais, užmokėsi Evpreso Agentui likusius $5.50 ir 
Įtasiliksi juos sau. PINIGUS sugrąžinsime kiekvienam, kurs bus neuž
ganėdintas. Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, kol męs ne
pertikrinsime, jog mųsų komjanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl 
patartam neatideliot, jeigu norite gaut mųsų fonografą dykai.

Adresuok:

EUROPEAN TOBACCO CO
33 Ijeonard st., Dep. 74, NEW YORK, N. Y.
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