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VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS

Apie carą sprogsta bom
bos.

Peterbugas. — Pereitoj są- 
vaitėj ketverge Carskam Sele 
prie pat Mikės rūmų 4 valan
doj po piet sprogo jau antra 
bomba. Mat caras su gauja 
artimesnių savo bernų buvo 
išvažiavęs prasivėdinti ir<;pie 
tą laiką turėjo grįžti namo. 
Sužinoję apie tai revoliuci
jonieriai padėjo ant kelio 
bombą. Bet pasivėlino; caras 
buvojau parvažiavęs apie va
landa laiko, atgal ii- tokiu bu
du išnešė savo 
bomba sprogo 
sėkmių.

Tas drąsus
ant Mikės galvos labai išgąz- 
dino vyriausybę. Visas smul- 
kesnias žinias valdžia slepia 
ir apie patį bombos sprogimą 
mažai kas težinojo iki suba- ■ 
tai. Subatoj tapo suimta tūla 
Lina Duperrieau, franeuzė ir 
Feodoras Ogarabovas, rusas,

kaili sveiką, 
be jokiu pa- 

pasikėsinimas

I _ Ikareivių su kanuolėinis iške
liavo iš Aldeshoto Indijon 
malšinti revoliucijinį judėji
mą. Mat kad ir necivilizuoti 
indusai, bet visgi suprato, 
kad galima gyventi be sveti- 

' mos valdžios ir pasiryžo išsi- 
' liuosuoti iš po Anglijos jun
go-

1$ AMERIKOS. gauna mažiausi užmokesnį. 
dirbdami be galo sunkiai ir 
negalėdami dar žmonišk d 
pragyventi, pareikalavo žm >- 
neliai palaikymui savo spė <ų 
už tą sunkų darbą teisinges
nio atlygikimo. Fabrikantas 
gavo streiklaužius: jam į pa
gelbą atėjo ir valdžia, Ji vi
saip streikuojančius persekio
ja. Jai ne rūpi, kad alkani 
žmonės kovoja už du mą, jai 
rūpi tik pilni kapitalistų pil
vai. Ji areštuoja ir baudžia 
neatsižvelgdama, kad to žmo
gaus pati su mažais vaikais 
be duonos sėdi namie. Sta- 
dalnikas, lietuvis, tapo suim
tas vieną sykį ir nubaustas 
20-čia dolerių, kitą sykį — 
ant šešių mėnesių į kalėjimą. 
Vienas armėnas teipgi pas
merktas ant pusės metų į ka
lėjimą.

Vienok žmonės dvasioj ne
puola. Panedėlyj, nutarta, 
surengti didelę demonstraci
ją ateinančioj subatoj po pie
tų, prie kurios prisidės ir ki
tu dirbtuvių darbininkai, 
idant išreikšti valdžiai protes
tą ir odų dirbtuvės savinin
kui protestą prieš jo begėdiš
ką suokalbį tyčiotis ir išnau
doti darbininkus.

•Nedelioj, laikesusirinkimo 
buvo padaryta kolekta sušel- 
pimui streikuojančių. Auka
vo šios ypatos:
Lesburt........................$3.00
Danilavičia.................... 1.00
Plesevičius..................  1.00
Stravinskas ................. 1.00
Adlis.....................   .1.00
X

Černiauskienė............  1.00
Adlienė..........................1.00
Beržulionis...............    1.00
Griciui.......................... 1.00
Bingelis.........................1.00
Gudelis ....••••.......... 1.00
Pekevičius........................50c.
Pačius......................  50
Petkevičius.......................50
Blažukonis........................ 50
Belinskas..........................50
Buzas................................ 50
Wi ūkelis.........................  .50
Kersis................................50
Staliukonis.......................50
Rutkauskas......................50
Spakauskienė..................50
Latauskas .......................50
Vierbickas........................ 50
Balkuvienė.......................50
Miglinas ............ ••••.. 50
Jankauskienė................ 50
Kropelis.......... ................. 25

I Miškėnas..................... 25
Jocevičius...................... 25
Dubina vičius_ 25 
Žilinskiutė.......................25
Kasparas...........................25
Laulienė........................... 25
Spakavskienė................... 25

j Lotanskienė.................. 25
Budrevičius.................. 25
Bakunas............................25
Saulėnas ....................... 25

Viso 24.00
Apart to surinkta keli do

leriai iš smulkesnių aukų.

Vėl baisi ekspliozija.
Bluefield, VV. Va., 12 Sau- 

i šio. — Toj pačioj kasykloj, 
kur dvi sąvaitės atgal tapo 
užmušta 50 darbininkų, šitam 
utarninke vėl atsitiko baisi 
ekspliozija. 100 žmonių, bu
vusių tuom tarpu po žeme,ta
po palaidoti gyvi.

juedąią vištelę, kurią nutarė 
paaukuoti. Laimingas tėvas 
nuėjo lx)belės kviesti, o vište
lė jau virė puode.

Tą pačią dieną kaimynų 15 
m. mergaitės prapuolė višta 
ir-gi juoda. Užsirūpinusi mer
gaitė bejieškodama, užklydo 
ir aut varguolių kiemo, kur 
pamatė juodos vištos plunk
snas. Pamanė, kad tai josios 
vištelės būta ir pasiryžo at- 
monyti. Prisitaikiusi išėmė 
vištą iš puodo, suvyniojo ją į 
vaiko vystyklus, o patį kūdi
kį įkišo į verdantį puodą. Nu
stebo nelaiminga motina pa
mačiusi vystykluose vieton 
kūdikio vištą. Puolė prie puo
do ir pamatė jau išvirusį sa 
vo teip laukiamąjį kūdikį. 

; Nelaimingoji čia pat jau' pa
sikorė. Ant rytojaus atsirado 

I ir prapuolusi višta. Kaltinin
kė nusižudė ir tik atšalusį jos 
kūną rado.

Varšuva. — Pranciškonų 
gatvėje keturi plėšikai užpuo
lė vienuose namuose ant laip
tų laiškanešį, kuris nešiojo 
pinigus, užpylė jam akis ta
baku, atėmė laiškus su 1800 
rublių pinigų ir 20 rubl. jo 
paties pinigų ir pabėgo.

rie šnipinėtų netik vadžios 
priešus, bet ir jačius laidi
ninkus, neišskkiriaut nė kon
greso. Tas baisiai įžeidė žmo
nių išrinktus atstovus.Paskir- 
ta komisija peržiūrėjimui to 
įnešimo visai jį atmetė, o pa
čiam Rooseveltui išreiškė 
smarkų papeikimą.

ną” atsitiko „stebuklas”. Tam
suolių tarpe -pasklydo žinia, 
jog vienas aklas tuoj praregė
jo pašlapinęs akis tame van
denyje, per kurį pervežė to 
juodašimčio lavoną.

Mat kad šventas, tai šven
tas, ir negyvu būdams stebu
klus tveria.

Kada tą juodašimtį vežė 
laidoti, tamsus fanatikai už
gulė visas aplinkines gatves, 
puldami ant kelių į purvyną.

Kada tas stebukladaris bu
vo jau visai silpnas, viena da 
vatka liepe padaryti jam tes
tamentą pavedantį jai visus 
savo turtus. O turtų jis 
turėjęs be galo daug. Kitos da
vatkos to pavydėjo savo „są 
seserei” ir prasidėjo ginčai, 
kurie užsibaigė girine tragi
komedija. Daug aukso ir šeip 
visokių brangumynų tapo iš-j 
mėtyta, išbarstyta i visas ša- 
lis.

Ilgiausias pasaulyje tune
lis.

Odesa, 9 Sausio. — Bus il
giausias pasaulyje tunelis, ku
ri rusų valdžia sumanė iškas
ti per Kaukazo kaluus nuo 
miesto Vladikaukazo iki Me-

kuris teipgi pasivadino frau- četui, t y mylių ilgio Iki 
c užu.

Jie tapo suimti besirengiant gini plono, turintis apie 2 my-
važiuoti į užsienį. Policija ne
kaltina suimtųjų metime bom
bos, bet mano, kad jie turi 
bendrą sąrišį su revoliucijo- 
nieriais ir kad tokiu budu bus 
galima susekti visą suokalbį.

Agarabovas buvo savinin
ku nedidelės duonkeptuvės; 
ir kada jį išvedė žandarai ant 
gatvės, o paskui jo ir minėtą* 
ją merginą, jis iš visų spėkų 
pradėjo rėkti:

, Tas reiškia mano mirtį, 
bet aš žinau, kad ketverge pa
sikėsinimas nebus dar pasku
tinis, jis ir vėl atsilieps!”

Tie žodžiai pasklydo po vi
są miestą žaibo greitumu. Tą 
pačią dieną visam Peterburge 
žmonės pradėjo kalbėti apie 
didelį sukalbi aut caro gyvas
ties.

I

Maištas kari u menėj.
Amoy, Cliinai. — Oficijali- 

I škai praneša, kad netoli nuo 
Mukdeno sukilo 1000 karei
vių. Valdžia nusiuntė ištiki
mą skyrių su kanuolėmis uu 
malšinti sukilėlius. Iškilo 
tarp ištikimų ir sukilėlių mu
šis. Kaip valdžia praneša, su
kilėliai paliko aut mūšio lau
ko 60 žmonių užmuštų, o vė
liau tapo visai apgalėti.

šioliai ilgiausias tunelis buvo

lias. Kasimas Kaukazą? tune
lio prasidėsiąs ateinantį pava
sarį ir tęsis apie 10 metų. Tas 
darbas kaštuosiąs apie 70 mi
lijonų rublių. •

* Ryga. — Teismas pas
merkė pakarti Feldmaną. ku
ris pildydamas revoliucijouie- 
rių organizacijos paliepimą, 
pakorė du valstiečiu,
mano draugą, kuris irgi 
vo kaltinamas už tą patį 
lyką, pasmerkė katorgon 
gyvos galvos.

, A •
Studentai badauja.

Kijevas, 10 Sausio.— Kije 
vo universitete yra daug ne
turtingų studentų. Gyveni
mas jų neapsakomai sunkus. 
Daugelis jų badauja. Pasta
ruoju laiku universiteto prie
angyje pasirodė išlipinta se
kančio turinio atsišaukimai:

„Draugai, gelbėkit! aš jau 
kelinta diena nieko nevalgęs 
Už keletą kapeikų oš dirbsiu 
kiekvieną darbą, bile tik už
dirbti ant maisto.”

vŠtai kitas atsišaukimas:
.,Gelbėkit, vyrai! Aš mir

štu iš bado”.
Kuopelė vengriškų mergai

čių studenčių išleido šitokį 
atsišaukimą:

„Duokit mums darbo! Męs 
lopysim pančekas,skalbinius, 
drapanas. Męs jumsskalbsim 
ir prosysim. Mus yra kuopelė 
iš šešių jaunų mergaičių ir vi
sos badaujant”.

„Stebuklas”.
Peterburgan — Laidojant 

juodašimčių pranašą, Kron- 
šradto šventiką ,,batiušką Iva-

ŽINIOS 1$ VISUR,

Feld- 
bu- 
da 
iki

* Kamenec Podolius.- Na 
ktį i gruodžio 8 dieną mieste 
V inicoje susektas buvo revo- 
liuc-ijonierių susirinkimas. 3 
revoliucijonieriai žydai, pa
jutę, kad atvyko policija da
ryti kratą, nusišovė. Kiti tuo 
laiku uždegė tą namą, bet 
gaisras buvo užgesintas. Su 
degė tiktai šiaudinis stogas.

Varšuva.— Lenkų atsto
vai Valstybės Durnoje nori 
visai atsisakyti nuo savo pa
reigi} ir grįžti į namus. Prie-

, žastimi to pirmučiausia yra 
tas, kad jų darbavimasis Du- 

. moję yra visai be pasekmių,be 
Į to dar lenkų dienraščiai pra
dėjo užpuldinėti ant jų už 
tai, kad jie pradeda šalinties 
nuo opozicijos ir balsuoja kar
tu su dešinesiais. Jeigu jų tą 
sumanymą lenkų visuomenė 
pagirs, tuomet jie sugrįž at
gal į namus,ir būsimuose rin
kimuose lenkų tautiškoji de
mokratų partija nebežada da
lyvauti.I

Į

Nepaprastas atsitikimas
Sodžiuje netoliese Girino 

labai neturtingoje šeimynoje 
gimė sūnus. Pagal papročio 
trečioje dienoje reikėjo ant 
pietų pakviesti bobelę pri
ėmė ję. Bet vargšai neturėjo 
kuom priimti. Turėjo vien

Chinuose betvarke.
Londonas. — Neseniai pas

kirtas numirusiojo chinų ka
raliaus laikinis vietininkas 
dėlei nežinomų priežasčių at
sisakė nuo vietos. Akyvaiz- 
doj tokio atsitikimo visur 
prasidėjo betvarkė ir žmonių 
bruzdėjimas. Anglija jau tei
raujasi su savo pasiuntinių 
Chinuose, ar negalima kaip 
nors Įsimaišyti į tą sukuri.

Kunigaikštienė socijaliste.
London. — Warwick’o ku

nigaikštienė, savininkė dide
lių plotų žemės, yra karšti ša
lininkė socijalizmo. Ant jos 
žemės gali tik tie gyventi, ku
rie pripažįsta Markso mokslą. 
Ji stato mokyklas, platina 
tarp žmonių apsišvietimą ir 
gvildena socijalizmą. Vaikai 
lankanti mokyklas turi dėvė
ti raudonas bluzeles.

Kunigaikštystė Warwick 
randasi pačiam viduryj Di
džiosios Biitanijos (Anglijos). 
Nuo senų laikų buvo pasken
dus skolose. Nuo 1899 metų 
paėmus kunigaikštienei visą 
styrą Į savo rankas, gyveni
mas nuėjo visai kitu keliu ir 
šiądien Warwick neturi nė ši
lingo skolos.

Kariški žingsniai.
Belgrad, Serbija, 9 Sausio. 

— Dvidešimts tūkstančių gin
kluotų vyrų pasidalinę į ne
didelius skyrius užėmė apie 
35 mylių plotą ir gatavi stoti 
ant ugnies. Netik vyrai, bet 
ir moteris lavinasi valdyti gin
klais ir rengiasi į kovą. Ku
nigai bažnyčiose ragina žmo
nes tvirtai laikyties ir. jeigu 
reikės, padėti galvas iki vie
nai kovoj už tėvynę, bet ge
ruoju Austrijai nepasiduot.

Austrija teipgi išsiuntė 
apie 75 tuksfančins kareivių 
į sukilusią Bosniją ir Herco- 
goviną. Nors padėjimas au- 
striječių tarp nesimpatizuo
jančių žmonių yra sunkus, 
liet būdami galingesniais skai- 
tliuje, beabejonės savo prie
šą nuveiks. Viską daro spė
ka.

Bruzdėjimas Indijoj.
Kalkuta, 9 Sausio.

Londono praneša, kad 3,000
Iš

K ariu menė šaudo i žmo
nes.

Kalkuta, Indija. — Tarp 
indusų ir mahometų kilo di
delis nesutikimas ant tikėji-i 
miškų pamatų. Pas mahome- 
yra paprotis užmušinėti die
vui ant garbės karves. Indu • 
sai tuomi baisiai piktinasi ir 
ant keršto įmetė į mahometų 
mečetą (bažnyčią) užmuštą 
kiaulę. O pas maliometusĮ 
kiaulės skaitomos nešvariau- 
siais gyvuliąis ir tuo tapo su- ; 
terštas mečetas.Kilo mušis.In- 
dusai susirinkę mečetą visiš-l 
kai sugriovė. Valdžia pa
šaukė kariumenę. Prasidėjo | 
šaudymas. Daug fanatikų už-! 
mušta.

Nešvarus Roosevelto pasi
elgimas.

Prezidentas Rooseveltas ant 
galo savo viešpatavimo pra
dėjo elgties labai nešvariai. 
Jis lygiai kaip Vokietijos 
kaizeris pradėjo labai daug 
kalbėti, o kas mėgsta daug 
kalbėti,tas visuomet prikalba 
daug nereikalingų daiktų.Jau 
laike prezidento rinkimų Roo 
seveltas, piršdamas savo my
limą Taftą daug nereikalingu 
dalykų priplepėjo, kas suer
zino beveik visą laikraštiją ir 
daug politikierių. Tas Roose
veltui atėmė daug garbės: jo 
žodžiams dabar niekas nepri
duoda svarbos, į jį visuomenė 
pradeda žiūrėti, kaipo į pa
prastą plepėsą. Ypač jo var
das nupuolė nuo polemikos 
su laikraščiu *,New York 
World”. Keletas sąvaičių at
gal minėtas laikraštis apskel
bė, kad prie nupirkimo nuo 
franeuzų Panamos kanalo pa
vogta daug pinigų. Francu- 
zams už kanalą esą užmokėta 
12 milijonų dolerių, o paduo
ta būk 40 milijonų. Tokiu 
budu 29 milijonai dolerių su
tirpo , ,bosų’’ kišeniuose, Tarp 
tų „bosų” buvęs busimo pre
zidento Tafto brolis, Karolis 
Taft ir Roosevelto švogerisl 
Robinsonas.

Rooseveltas, dasižinojęs apie j 
šitokį apskelbimą, pasiuto. Iš 
leistoją minėto laikraščio iš
vadino melagiu, šmeižiku ir 
kitokiais nešvariais žodžiais, 
kokių inteligentiškas žmogus 
nekuomet nevartoja.

Į kongresą jis, Rooseveltas, I 
įnešė skundą už nuplėšimą 
šlovės ir kėsinosi suvaržyti 
laisvę spaudos, o išleistoją ke
tino į tesmą patraukti. Kon
gresas patarė tą dalyką ištir
ti. Rooseveltas sako, kad ne
reikia, nes jeigu jis sako, tai 

; turi jo žodžiams tikėti: prie 
i to jis pristatęs kongresui 

. . I skundą kur esą „aiškiai" pa- 
, ___ Į rodyta, jog kanalas buvo ver-
... , . i tas 40 milijonu ir tiek už jiatsikartojo, i , , , ! užmokėta.buvo dar ,Prezidento skundas neatne-

i šė jokios pasekmės. Roose
veltas tiek prirašė, kad at- 
spauzdinus buvo30 su viršum 
puslapių to išsiteisinimo. Lai
ke skaitymo nekuriu straip
snių senatoriai juokėsi.

Rooseveltą tas da labiau 
įsiundino. Jis paprastai save j 
stato visogalinčiu valdonu, 
nori, kad prieš jį visi lenktu-į 
si, klausytų ir remtų jo už
manymus, o čia tapo išjuok
tas!

Bryanas, pasinaudodamas 
iš tos progos, teipgi užpylė 
jam pipirų. „Prezidentas”, 
sako Bryanas, „yra toks pats 
žmogus, kaip ir kiekvienas 
pilietis, kuris privalo mylėti 
laisvę žodžio ir spaudos irsau- 
goti konstitucijos įstatymus, 
o Rooseveltas nori tą konsti
tuciją sumindžioti,, jis nori 
sumindžioti laisvę spaudos ir 
ir žodžio”.

Dabar Rooseveltas įnešė į 
idant 

j padidinti skaitlių šnipų, ku-

Naujas žemes drebėjimas.
Rymas. — Trumpas, bet į 

smarkus žemės drebėjimas. 
Kalibrijoj vėl 
Mieste Paimi 
palikę daug triobų nuo pir
mutinio drebėjimo, dabar ir 
tos sugriuvo.

Portugalijos karalius pa 
rojuje.

Lizbona. — Pereitoj sąvai- 
tėj gvardijos oficieriai buvo 
iškėlę puotą, kurioj dalyvavo 
ir pats Emanuelis. Vienas ofi- 
cieris viešai karaliui pasakė, 
jog aut jo gyvasties rengia
mas suokalbis, kad jis apsup
tas iš visų pusių priešais, šni
pais ir išgamomis.

Pakilo jūrių dugnas.
Rymas. — Viedniaus geo

logiškojo instituto profeso
rius Graevnick, kuris dabar 
tyrinėja Messinos pertaką,su
rado, kad po žemės drebėji
mui jūrių dugnas pakilo ant 
1,961 pėdos. Kur pirma bu
vo 3,267 pėdos gilumo, dabar Į 
tik 1,306.

1 Egyptas. —8 d. Gruodžio : 
čia iškilmingai tajio atidary- kongresą sumanymą, 
tas pirmas universitetas.

i

Kunigas žinogžudis.
Port Huron, Mieli. — Pi 

reitoj sąvaitėj čia metodistų 
bažnyčioj atrasta sukapotą 
žmogų. Tuom tarpu prapuo
lė tos bažnyčios kunigas J. 
Charmichael. Iš sykio misly- 
ta.kad tai kunigas sukapotas, 
liet vėliaus išsiaiškino, kad 
tūlas G, Browuing.

Tardymas parodė, kad nuo 
kelių mėnesių Browning su 
kun. Charmichaeliu draugau
davo ir dažnai turėdavo slap
tus pasikalbėjimus.

Kaip policija sprendžia, 
kunigas pabėgo Canadon, ir 
ten jo dabar jieško. Priežas
tis žmogžudystės nežinoma.

Sudžia pasigailėjo elgetų.
Chicago, III. — „Chicagoj 

šiądien vaikščioja tūkstančiai 
teisingų žmonių be darbo ir 
būtinai reikėtų tiems varg
šams suteikti pagelbą. Daug 
jų miršta badu ir noroms ne- 
noroms priversti prašyti pra
eivių išmaldų ant sausos duo
nos ir nakvynės.” Teip išsi
tarė sudžia Neweomer teisda- 
damas 4 pavargėlius, kuriuos 
už maldavimą praeivių pašel- 
pos policija buvo suareštavus 

! ir išteisino visus. Ištei
sinti su ašaromis dėkavo jo 
sudžiai už pasigailėjimą.

Garborių streikas.
Lynu, Mass. — Lietuviai, 

lenkai, armėnai, anglai — vi
si laikosi išvieno kovoje už 
didesnį kąsnį duonos. Gyve
nimas aiškiai rodo, jog tarp 
darbo žmonių negali būti jo
kio skirtumo, nežiūrint kokių 
jio tautų nebūtų, juos riša 
vieni reikalai, — tai kova su 
bendru priešu — kapitalu.

Lynno garboriai sustreika
vo ir ačių jų vienybei streikas 
būtų greitai laimėtas, bet štai 
kapitalistas gauna dar tam
sių, nesusipratusių darbinin
kų („skebų”) ir juos uždaręs 
pasmirdusioj, prirugusioj fa
briko j išnaudoja kaip gyvu
lius. Jie turi dirbti ir miego- 
goti ten pat už 4—5 dolerius 
per sąvaitę. O darbo sąlygos 
nežmoniškos. Kur odas rau
gina, nuo ryto iki vakarui 
žmogus turi visas mirkti ir 
kvėpuoti drėgnu, rukštu oru. 
Alga vidutiniškam darbinin
kui prie to biauraus darbo 
iki streikui buvo 7 dol. į sa
vaitę, o geriausias darbinin
kas gaudavo 9 dol. Iš to da 
reikia guminiusčebatus nusi
pirkti ir savo žiurkštą turėti. 
Prie dažymo odų, kur varto
jama daugiausia rakščių,dar
bas labai pavojingas sveika
tai. Rakštis suėda rankas ir 
veidą, apart to reikia nuodin-

X 

gaiš gažais kvėpuoti. Čia rei
kia turėti savo pirštines, ant 
kurių išeina kas mėnesis $5.i c • J

Sunkiausi ir biauraiusi dar-
Į bą dirba lietuviai ir už tai

e-



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

galėjau, tai nors dabar prisi
dedu savo jauna ir mažute 
širdele ir dvasia prie tos dide
lės garbės, kurią teikėsi iš
reikšti newhaven iečiai ir kiti 
neužmirštinam mus Kudir-

KELEIVIS

Kaip tik svetai-

gyvomis gėlėmis

Baisios skaitlines.
Kaip darbo Sąjunga (Fede- 

ration of Laltor) [taškuti nė j 
statistikoj nurodo, bėgyje 
vienų metų Su vieny tose Val
stijose prie darbo užmušta iš 
viso apie 35,000 darbiuinkų. 
Didesnė dalis nelaimingų at
sitikimų buvo iš priežasties 
blogų darlio sąlygų.

Ta pati sąjunga praneša, 
kad per tą patį laiką su
žeista 2,000,000 žmonių.

Šitos sudrebinančios skai
tlinės sakyte sako, kad val
džia yra netikusi. Jai tik ka
pitalistų reikalai rupi, darbo 
žmogaus sveikata ir gyvastis 
jai visai pigi.

Darbininkas dirbdamas ka
pitalistui nustoja rankos ar 
kojos, tai turi pirma darodyti, 
kad netyčia ją mašinon Įkišo, 
kitaip kapitalistų teismas 
pripažins jį kaltu, kam ne i 
savo mašiną kiša. Jeigu val
džia priverstų darbdavius 
kiekvienam atsitikime darbi
ninkui atlyginti, tuomet pa
tys darbd aviai rūpintųsi, kad 
jų dirbtuvėse ir kasyklose 
laimės neturėtų vietos.

Prie to juos privers tik 
cijalistiška valdžia.

ne-

SO“

bet teip man suskaudo 
žiūrint į jį, kad nė ne- 

nu- Šalin nusiminimas!..

Aš

— Pasakyk man. vaike.ko- 
kios tu esi nuomonės kaslink 
Kudirkos?

— Kuogeriausios. tėve.
- Teip, o aš nieko negaliu 

pasakyt šitame atvėjuje.
—Ar gi tau neteko būt ant 

prakalbų laike apvaikščioji- 
mo jo penkiasdešimtsmetinio 
jubilejaus?

— Kurgi neteks? Buvau 
So. Bostone, buvau New Ha- 
vene ir da kitur. Visaip apie 
jį kalba: vieni giria, kiti pei
kia — nieko žmogus negali 
suprasti.

— Ir tokių girdėjai, kas 
peikia?

— Žinoma. New Havene ir 
tą išgirdau,
nėn įėjau. į akis man puolė 
papuoštas 
ant pagrindu didokas paveik
slas. Išžiūra tokia gaili, tokia 
graudinanti, veidas sudžiū
vęs, tartum Kristaus, o akys 
teip ir sako, kad jis gyveno 
ir mirė dėl mus. Nežinau ko
dėl,
širdis, 
pajutau, kaip dvi ašaros 
sirito man per veidą.

— Ir tu moki verkti? 
netikiu!

— Daugelis verkė; verktum 
ir tu, Maike, jei išgirstum, 
kaip graudingai apie jį kal
inėjo socijalistai. Rodos lai
kaisi žmogus tvirtai, bet žo
džiai kaip elektras, teip if ei
na per širdį, ir tipsta krūti
nėj, žadina jausmus, ir aša
rų sulaikyt negalima.

— Tai socijalistai rengė tą 
apvoikščioj ima ?
- Teip. ‘ ,
— Tai kas gi Kudirką ten 

galėjo peikti?
X

— Sv. Franciškaus draugy
stės sąnary s. Nelabai ir pei
kė.... kada pirmsedis para
gino prie aukų, aš irgi norė
jau smukti prie durų, tik 
sarmatinausi nepažįstamų 
merginų, tuomet irminėtasai 
franciškinis užprotestavo. At
sistojo kaip šulas ir išskėtęs 
rankas ėmė rėkti: „Vyrai!čia 
ne bažnvčia, kad aukas rink- 
ti: aš protestuoju! Eikim ge
riau į skiepą alaus gerti!” 
Kiti šoko malšinti, ir pakilo 
triukšmas.

— Tai paprastas apsireiš
kimas. Mųsų susirinkimai vi
suomet triukšmingai baigia
si.

— Užsibaigė, Maike, labai 
puikiai. Po prakalpų, dekle- 
macijų ir dainų prasidėjo šo
kiai, ižsigėręs alaus ir aš da ; 
mergą sugavęs apsisukiau.

— Ir kaip tas franciškinis 
svetimam susirinkime galėjo 
kelti betvarkę?

— Ant kiek aš patyriau, tai 
pas New Haveno lietuvius 
kas tik lietuviško, tai nesi
skaito svetimu, nors tas būtų 
socijalistų, nors katalikų ar 
kitokių. Minėtąjį apvaikščio
jimą rengė socijalistai, šv. 
Franciškaus parapijinė drau
gystė teipgi dalyvavo. Ir kaip 
gražu! Socijalistai su savo 
ženkleliais, franciškiniai su 
savo, visi kartu maršuoja — 
net aš stebėjausi. Tik vienas 
negražiai pasielgė, bet, var
dan vienybės ir sądaros, jam 
reikia atleisti.

— Tikrai, tėve, linksmą gir
džiu nuo tavęs naujieną. Ir 
kadangi aš dalj v-u ten ne- jau silpo s

Buvo galingas valdonas. Jis 
nežinojo baimės. Visi prieš 
jį drebėjo. Tik saujalė išrink
tųjų jo vardu šalį piešė, žmo
nių gerovę griovė. . .

Žmonės nulenkę sprandus 
savo sunkų jungą trankė. 
Žmonės kentėjo....

Valstijoj įvyko atmainos. 
Iš svetimų kraštų atkeliavo 
svečiai, ką užmanė čia pralob
ti, iš svetimų kraštų atėjo pa
mokinimai, kaip turtus krau
ti.......I

Atsirado nauji vergai, nau
ji prispaudimai. Naujas gy
venimo būdas atitraukė dali 
žmonių nuo seuoves naštų. 
Jie pradėjo kelti galvas, jie 
pradėjo smarkiai judėti....

Valdinininkų. vardan „iš 
dievo malonės” valdono, plė
šimai, vis labiau žmonėms 
įkerėjo. Bruzdėjimas paki
lo......

Valdonas su savo bernais 
pamatė—galbūt blogai. Pra
dėjo žaislų jieškoti, — daug 
žmonių pražudė..........

Pasirodė — visur betvarkė. 
Valdono galybė vis krypo. 
Bruzdėjimas augo — prasidė
jo platessnis judėjimas....

Netikęs buvo žaislas. Rei
kėjo jį mesti, bet nuostolių 
daug....

Žmonės vis judėjo —nenu
raminsi jų. Reikia prižadėti, 
reikia nusileisti. Ir pasipylė 
prižadėjimų maišas...

Aprimo... Ne aut ilgo... 
Ne visi patikėjo... 
Reikia versti supuvusį sostą, 

reikia griauti netikusią tvar-
X

ką! Salin budeliai! Tegyvuo
ja laisvė!...

Laisvė!., laisvė!..
v

Sis šauksmas kaip audra 
perlėkė per visą kraštą. Visi 
prieš valdoną....

Ankšta! Blogai gal būti!.. 
Valdonas prižadėjimas pa
tvirtino, valdonas dar dau
giau duoda. Tik — imkit, 
tik — tylėkit....

Ir paėmė.... ir patikėjo.
— Valdonas ant sosto — val
dininkai ir toliau viešpatau
ja. Prižadėjimai, tai apga
vimai ...

Nauji judėjimai. Spėkos

.L

apgauti. Veidmainiai rėkia:
X

„Jau turim laisvę! Salin su 
maištininkais!. .. ”

Kraugeriai rengia kruviną 
[•uotą. Kraugeriai ruošiasi 
Kraugeriai savo išblaškytas 
spėkas renka...

Ir prasidėjo puota— krau
jas, kulkos, kartuvės, ugnis, 
plėšimai... be galo...

Krauju aptaškytas valdo
nas tyčiojasi. Jis paėmė vir 
šų. Dar keli sujudimai ir žmo
nės apgalėti... Kruvinas 
juokas...

Žmonės pailso. Greit norė
ta ir uepadaryta. Viskas žu
vo. Nusiminimas auga.

Valdonas tyčiojas ir karia.
Sunku!...............................

I ■
I —————————

gai draudžia, o kunigiški lai
kraščiai, auot žmonių pasa
kos, tinka tik sienoms išlipin
ti; knygų teip-[tat neskaito, 
nes moksliškas kunigai drau
džia, o ten visokias peklines 
jau žmonėms pabodo skaityti, 
nes spaudai esant užgintai 

.per 40 metų žmonės tiktai 
[tekiomis maitino savo dva 
sias; visas varguolių žmonių 
nusiraminimas, tai kortos, 
degtine, alus ir visokių niekų 
tauzysimas.

Kunigai už didžiausius žmo
nių nusidėjimus, už atkak
liausius peržengimus Dievo 
prisakymų taip žmones ue- 
Įtersekioja, kaip už skaitymą 
moksliškų knygų ir laikraš 
čių: per pamokslus per išpa
žintis ir šiaip visokiais budais 
ypač kolėdodami, grasina 
žmones neskaityti pirmeivid- 
kų-moksliškų kugelių, laik
raščių nė Į rankas neimti.

Kunigams trukdyti apšvie
timą padeda maskolių val
džia.

KRITIKA IR KRITIKAI.Sviesyn ein diena, 
Čiulba vyturiai! 
Garbiu rytą jie. 
Laukdami dienos, 
Kada mus laukai 
Visi sužaliuos.
Ir žaliuos liūliuos 
Per dienas dienų, 
Ir šnabždės linguos. 
Ir kalbės kartu 
Apie tuos laikus. 
Kad tamsa baisi 
Deugė dirvonus, 
Kad laukai tušti 
Po sniegais stovėj: 
Sūnus jų basi 
Ilk vargus regėj’; 
Kaip pakilo jie 
Prieš ponus” savus, 
Kraują kaip praliej' 
Darant „žus ar bus"... 
Taip si ubuos-Ii ilguos 
Vaisiai laukuose, 
Saulės spinduliuos, 
Žmogaus rankose.

I . Suširdis.

Šviesos spinduliai išnyko. Ma
no širdį draskė skausmai! Aš 
troškau mirties! Aš norėjau 
užmiršt savo draugus! Vel
tui. ... Greičiau, o audra, 
mesk maueįjures! Greičiau, 
o bangos, prarykit mane.... 
Bet štai kas tai subildėjo. . . 
bėgu ant to balso, ziurau val
tį, su irklais išmetė vanduo 
ant kranto. O, tai dėl manęs 
ta valtis, kad plaukčiau pas 
juos, pas savo draugus. Bet 
kur? Visur tamsu. Audra lyg 
aprimo. Jūrės aptvlo. Toli,to
li aname krašte jūrių sping
sėjo žvaigždutė. O, aš plauk-Į 
siu prie jos! Ji turi būt ma
no! Aš ją pamyĮėjau visa sa
vo širdžia, aš myliu ją visu 
karštumu, jaunystės meile! 
Ji mano, daugiau niekelio. Aš 
užmiršau apie likimą mano 
draugų, šokau į valtį ir arti
naus prie jos. Iš pradžių man 
rodės, kad ir ji yrės prie ma
nęs. Ji skleidė savo mažus 
spindulius į visas puses; vi
soms savo spėkomis trokšda 
mas prie jos aš yriaus. Vėjas 
suuužė, audra vėl pakilo. Ju
drės sujudo. Bet aš aut nieko 
nežiūrėjau ir variausi tolyn. 
Mano valtį nešiojo vanduo, 
kaip kokią plunksną. Štai aš 
patikau laivą. Jo jurinin
kai žiurėjo į mane ir juokė
si. „Beproti, kurtu plauki, 
ten žvaigždutė privilingos 
laimės, ji ne dėl tavęs skirta, 
eikš pas mus”. Jie juokės iš 
manęs, jie nesupranta, pas ką 
aš plaukiu. Jie nežino, kad 
ta žvaigždutė mane myli, jie 
nemato, kad ir ji plaukia pas 
mane, jie nemato, kad ji karts 
nuo karto vis artiuas ir didi
nas. Jie teipgi nežino, kad 
dėl manęs ar mirt ar gyvent- 
tai vistiek, kad tik ją įgyt, 
kad tik prie jos priplaukt. 
Sukaukė vėjai, pakilo didžios 
vilnis, jos mėtė mano valtį į 
visas puses, aš nuilsau, irklai 
iškrito man iš rankų. O žvaig
ždutė da man atrodė didesnė

x

ir meilesnė... Štai mano val
tį vanduo apvožė, aš pasinė
riau jūrių gilumoje. Kelis 
kartus mane vanduo išmetė į 
viršų... aš bandžiau plaukt, o 
žvaigždutė vis švietė prieš 
mane. Grimstu...
rėmiau į ką tai kietą... 
kos apleido...

Ar ilgai gulėjau aut 
to, nežinau. Pabudęs 
čiau,
ploto pieskyno. Vėjas pūtė, 
pieskos maišės ir dūmė man 
į akis. Prieš save pamačiau 
žvaigždutę: pašokęs bėgau 
prie jos. Kojos skendo piesko- 
se... aš troškau vandens... 
o ją rodos reikia tik ranka 
paimt, bet laikas nuo laiko ji

X

tolinos. Štai pribėgau erškie- 
čių brūzgynus, žemė visa iš
berta akme liukais... aš 
ant aut nieko nežiu 
rėjau ir bėgau prie jos. 
Mano kraujas tekėjo iš kojų, 
erškiečiai draskė veidą, spė
kos ilso... aš bėgau vis tolyn 
ir tolyn... Kraujas nuo viso 
tekėjo, pajutau silpnumą vi
same kūne... Žvaigždutė to
linos ir mažėjo.... mane spė
kos apleido ir ji visai užgeso. 
Aš krintu sužeistas kovoj be
širdiško gyvenimo! Aš dėl jos 
užmiršau visą pasaulį... .Vi
sus savo draugus.... o ji, ji 
dėl manęs užgeso. Kol pas 
mane buvo spėkos, kol degė 
karštoj krūtinėj energija, ji 
mane viliojo vis tolyn ir to
lyn, o dabar apleido ir paliko 
tuose erškiečių brūzgynuose, 
visą pasriuvusį kraujuose, 
skausmingose žaizdose ir pa
skendusi nubudimuose ir ne-v 
laimėse.__

Prakeiktas mano likimas!
J. Beširdi*.

Nenusiminkit! Nusimini
mas jūsų priešas. Neapgalė- 
jot! Jus apgavo! Jums veid
mainiavo! — Nebijokit.... 
Apgalėsit. Prieš jus ateitis, 
tik su vienyki t savo išblašky
tas spekas,tik susivienykit, - 
o gyvenimas dirvą prirengs. 
Salin nusiminimas!.. 
12X11.08. Z. A.

Žvaigždute spingsėjo.
(Pašv LEOSl’l.)

Pūtė šiaurės vėjas. Dangus 
apsiniaukė. Tamsuma neišpa
sakyta. Mus daug jaunųjų 
vyrų vaikščiojom aut krauto 
jūrių: jos labai bangavo. Vi
si buvom męs pilni spėkų, 
energijos ir laukėm patįs ne
žinojom ko. Visi buvom pri
sirengę kovon, bet su kuo ir 
kada, nežinojom. Rytų kraš
te pasirodė kokie tai spindu 
liai šviesos. Iškyla aukštai, 
prapuola ir vėl pasirodo. Vi
si, įrėmę akis, į tą kraštą žiū
rėjom, aut visų veidų buvo 
matyt koks tai džiaugsmas. 
Vėjas da didesnis pakilo. Jis 
staugė baisu balsu; ant jūrių 
pakilo audra, vilnis mušės į 
krantą, tarytum norėdamos 
viską su savim nunešt. Švie
sa rytuos didinos. Jauniejai 
pasirengę kovon ir ištroškę 
šviesos, metės į bangas ir 
plaukė prie jos. Graudu žiū
rėt į juos, kaip netekę apėkų,. 
nardėsi putojančiam vande
nyje. Vieni arti krauto sken
do, kiti gi toliau paplaukę, o 
treti ilgai kovojo su jūrių 
bangomis ir yrėsi vis tolyn ir 
tolyn. Prasiblaivė oras, spin
duliai vis didinosi ir didinosi, 
mano draugai vienas už kito 
šoko į jures-mares ir plaukė 
prie jų. Ilgai buvo mątyt, 
kaip jie kovojo su bangomis, 
o jos blaškė juos į visus šo
nus, paskui visi prapuolė to
lumoj ir apie jų likimą galė
jo žinot tik ošiančios jūrės. Ir 
vėl pradėjo siaust audra. Dan
gų apdengė baisus juodi de
besiai. Šviesa laiks nuo lai
ko mažėjo, galų-gale jį visai 
išnyko. Suošė iš visų kraštų 
vėjai. Viskas gaudė, ūžė ir 
maišės su žeme ir juros ban
gavo ir putojo. Aš pasilikau 
vienas ant kranto. Mano kru
tinę suspaudė nuliūdimai. Aš 
nerimau- Gaila buvo, kad ne
šokau plaukt su savo drau
gais prie šviesos! Kam gi aš 
likau ant kranto?.. Kas ma
ne sulaikė?... Bučia ar pražu
vęs su jais,ar priplaukęs prie 
jos, gal bučiau buvęs laimin
gu. Dabar visų apleistas tu
riu liūdėt. Karčios ašaros rie
dėjo [>er mano veidus! Man 
liūdna... ilgu! Mane kanki
na skausmai!.. Audra nerim
sta, vis kįla smarkyn, smar
kyn. Vėjas cypia gązdinančiu 
balsu, štai nustos, nustos ir 
vėl pakila staugdamas visu 
savo smarkumu,tarytum siun
tė prakeikimą mano likimui. 
Aš vaikščiojau krantu ir tai
klaus šokti į jūrės ir plaukt. 
... bet kur? į katrą kraštą? 
kur mano drąugai? Kur my-

> i!pi adušiai limi»Jai? Jie mane paliko!

štai atsi-
Spė-

krau
pama- 

kad guliu aut didelio

I

i

Laime.
Kol saulutė švies, 
Kol šviesa žibės. 
Žmonės kolei kvies 
Laimė prie savęs, 
Tol tiesa gyvuos 
Žmonyse šventai. 
Nors gyvens varguos 
Žmonės apskritai, 
Bet ateis laikai, 
Kad tiesa įvy ks, 
Kad išnyks vargai, 
Netiesa išnyks. 
Laimė užtekės, 
Dėl visų žmonių, 
Skaisčiai pražydės 
Išpirktu krauju. 
Tik kentės tada 
Priešai šios dienos, 
Nes tiesa šventa 
Laimės jiems neduos.

T. Suširdi*.

Duokit man gyventi.
Duokit man gyventi, 
Duokite šviesos! 
Leiskit man mylėti 
Iš širdies visos!
Duokit man linksmybę, 
Meilę be skausmų; 
Duokit tą saldybę 
Dvasios ir jausmų. 
Leiskite kariauti, 
Jei bėda suspaus: 
Duokite žydėti 
Meilei, jei užaugs.... 
Priimkit šviesa saulės, 
Jei ji užtekės: 
Skleiskit rybas laisvės, 
Jei ji prasidės!

V. Suširdis.

Lie- 
o y- 

akys

I

Jau teka aušra
Jau teka aušra,
Žėri spinduliai.

Kaip Lietuvoj apšvietimas 
eina.

Paskaičius kokį nors 
tuvoje einantį laikraštį, 
pač dar klerikališką,
teip ir nušvinta. Ten vargų- 
puodynė Lietuva perstatyta 
kuopuikiausiai: Vakarai, lo
šimai, dori pasilinksminimai, 
knygynai, skaityklos, laik
raščių skaitymai, na, ir dėl 
didesnio pasilinksminimo vie
nur kitur po kelis tūkstančius 
viedrų degtinės išgerta... 
Bet žmogus įeik į patį lietu- 
vių-žmonių gyvenimą, tai pa
matysi visai ką kitą: Žmonės, 
pati skaitlingoji visuomenės 
dalis, tamsybėj, degtinėj ir 
tabko dūmuos paskendę, a- 
pimti tikėjimiško ir protiško 
svaigulio dūsuoja, tarsi koki 
paklydėliai, gyvenimo miglo
se.

Žmones iš senovės yra pa
pratę klausyti savo doros mo
kytojų kunigų ir bijoti val
džios, policijos. Tai tie kuni
gai išvertę savai[• kai panieką 
Kristaus mokslą, dar savo ši
tą, sau naudingą [ ridėję, mo
kina kas šventadienį per pa 
mokslus žmonės doros,, pa
klusnumo, meilės Dievo ir ar
timo. O tie žmonės kasdien 
smunka ir smunka žemyn: 
laikraščių neskaito, nes knni-

-i.

/ ■

Kritika pas mus labai ma. 
doj. Nė vienas raštiniukas, 
nė vienas svarbesnis straip
snelis išvengti jos negali. Ji 
tiek užima laikraščiuose vie
tos, o kartais ir daugiau, ne
gu patįs originalai

Paprasti zmoneliai tuomi 
dažnai piktinasi. Jie nieko 
kritikoj rasti negali apart iš
niekinimo duotojo straipsnio 
ir jo autoriaus.

Vienok kritika mums rei
kalinga ir neišvengtina. Be 
jos nematytumem savo blogų
jų pusių, nematytumem klai
dų. T vertimiem, dirbturaem, 
kalbėt uinem, rašy tumėm ir 
viską girtumem, neatsižvelg
dami, ar tai darbas nau
dingas ar pragaištingas, ar 
doras, gražus ar biaurus,šlyk
štus.

Bet kritika teipgi turi savo 
tiesas ir rnbežius, kuriuos 
kiekvienas kritikas turi nuo
sekliai pažinti. Jeigu už kri
tikos imasi žmonės nepašauk
ti, trumpregiai, siaurapročiai, 
akli savmyliai, vienpusiški fa
natikai, šovinistai, antagoni
stai, nepažįstanti dalykų, nė 
kritikos tiesų, tai iš tokių 
žmonių nuomonės visuomet 
išauga šlykšti šmėkla, baidi- 
nanti nuo savęs skaitytojus 
ir teršianti kitų kritikų var
dą.

Kritikuojant kokį nors dai
ktą ar darbą. apeinantį 
visuomenei, kritika tūli būti 
kuoteisingiausia ir bepusiš- 
ka. Negalima čia naudotis 
savo ypatiškomis pažvalgo- 
mis, bet mažiausi daikteli rei- 
kia dėti aut tesybės svarstyk
lių.

Tokia kritika mums yra 
reikalinga, tik ant nelaimės 
retai ją galima sutikti. Doras 

j ir išmintingas kritikas pas 
mus priverstas tylėti, nes mus 
,, veikėjai” skaito save „ne
klaidingais”, ir jeigu Iksas 

buvo linksma, kaip kvatojo uur<>dys \grekui klaidą jo 
darbuose, tai vieton padėka- 
vojimo. Ygrekas jam prikai
šios ir keršys prie kiekvienos 
progos už įžeidimą jo savmy- 
lystės.

Todėl gi pas mus išmintin
gų kritikų veik, ir nėra. Pa
prastai kritika užsiima tik to
kie žmonės, kuriems miela ki- 

- tą įžeisti. Tokiems,, kritikams” 
nerupi nurodyti faktus, jiems 
užtenka drėbti į akis šlykštų 
žodį, pasakyt, kąd kvailas, 
neišmanėlis, nesupranta ,,ele
mentariškų tiesų” ir to jau 
užtenka, tuomi jissavo žemus 
jausmus užganėdina.

Bet tai nėra kritika, tik 
paprastas apsireiškimas že- 
murao proto ir jausmų.

S. M.

Liepukas.

Jam nepatinka
Nors ne vieta čia man būtų 

teip daug kalbėti, nes būda
mas S L. A. nariu turėčiau tie
są su tokiu reikalu atsinešti į 
savo organą „Tėvynę”. Bet ži
nau, kad prie to nedaleis ma
nęs jo augšta didybė, ir ma
no atsiliepimui tiktai gurbe 
vietą gal paskirtų, nes tasjam 
nepatinka.

Malonus draugai S. L. A., 
teip garbingos ir didelės or
ganizacijos, susidedančios iš 
7-8 tukst. narių! Argi to męs 
nežinom, kad jam teisybė ne
patinka? (kam? Red.) argi jus 
nors vienas iš jus girdėjo, kaip 
sustenėjo Senas Krivaitis, o 
gal matėte, kaip siūbavo Ža
garas? Jeigu ne, tai gal tik

Pittsbjirgo Bagočius? Jam tas 
labai patinka! Bet baisiai 
nepatiko p. Joknbynui, kad 
drg. Michelsonas parodė jo 
netikunm už redaktorių. Ir 
pasišiaušė, kaip katinas, kad 
skaudžiai tapo užgautas, kad 
užpuolė ant kalto neteisingai. 
Ką gi, žmogeli, padarysi jei\J 
tavo'klaidas kitas išrodo? Ver- 
tetų tylėt ir Dievą mylėt.

S. L. A. draugai! Ar gali 
mums patikti toksai mųsų 
darbininkas prie teip pagei
daujamo mųsų sąvaitraščio, 
organo „Tėvynės”, kaip mų
sų redaktorius p. Jokubynas? 
Anaiptol ne! Mus organas tu
ri būti tik švietėju ir moky
toju doros, pilnas pamokini
mų sū naudingais straipsniais, 
bet ne ginčų ir tuščių straip
snių. Ir ką galime pramok
ti iš dabartinio savo organo? i 
Gal išmoksime stenėt, kaip 
Senas Krivaitis gal pradėsi- 
me siūbuot į šalis su Žagarui 
o gal jau pilvų netekę bekva- 
todami su Bagočium, moky
simės „gražių” polemikų nuo 
p. Jokubyno?

Draugai S.L.A.! Męs rin
kome netangalvį savo orga
nui, kuris geriausiai atsaky 
tų savo tikslui, bet deja! Tas 
kiltas ir saldus vardas „Tėvy
nė” pavirto ypatišku „Tul
žies Indu”. Ar gi męs teip 
pageidaujamam ir su vargu 
įkurtam organui nerasime iš 
savo tarpo, net iš 7-8 tukst. 
narių, žmogaus, kuris galėtų 
atsakančiau vesti darbą?

i
Jeigu ponas Jokubynas ant 

ko nors pyksta, tai gali sau 
pajieškoti kitokio budo iško- 
lioti savo „priešą’’, jeigu jis 
tame smagumą jaučia, bet 
nekuomet negalima pavelyti 
tam tikslui vartoti visuome
nės organą.

S. L. A. 130 kp. narys
P. K. Patena.

K. •

* * <

Laiškas i „Keleivio” Ked.
Gerbiamoji Redakcija!—
Širdingai meldžiu Jųsų laik

raščio skiltyse šį mano laiškelį 
patalpinti.

Jau bus treti metai, kaip 
laikraštėlis „Ežys” L’etuvoje 
gyvuoja. Jis gimė baigiantis 
revoliucijai ir pirmo numerio 
dygliais skaudžiai įdūrė į di
džius pilvus biurokratams ir 
į taukuotus skilandžius kleri
kalams. Išsyk jie baisiai pa
siuto ir mane, reddaktorių, į 
teismą padavė. Aš teisėjams 
gerokai bakstelėjęs — išsitei
sinau. Dabar pabaigoj šių 
1908m. man berengiant„Ežio” 
didelį ir gražų numerį, polici
ja mano bute padarė kratą ir 
atėmė visus „Ežio” rankraš
čius, laiškus ir pačius „Ežio” 
ekzempliorius. Bet aš tuom 
nenusiminu. Pykstu ir juo
kiuos, kad mane paliko ir 
vėl taisau „Ežiui” naujus 
dyglius, kad jis skaudžiau ga
lėtų savo ir mano priešams 
ir visos žmonijos nevido
nams įdurti.



Taigi visi, kam „Ežio” dyg
liai skaudus ar saldus, — 
stengkitės „ Ežį” palaikydami 
užsisakyti, nes tokį istorišką 
gyvūnėlį nebile kur rasi, o 
jam numirus, nelengva kitą 
tokį dygų pagimdyti. Kam 
,,Ežis” brangus—pasigailė
kite, viens doleris nedidžiau- 
sias piuigs, o nauda iš „Ežio’’ 
nemaža. Užsirašykit sau, ar
ba išrašykit į Lietuvą savo gi
minėms bei pažįstamiems. 
Lietuvoj 1 rublis, Amerikoj 
1 doleris. Pinigus galima sių
sti ir uždengtame laiške, 
„Money orderiu” ir per „Vil
niau komercijos banką ’, tik
tai visada reikia parašyti aiš
kiai savo adresą.

„Ežio” adresas:
Pussia, Vilno, Antokol,

,,Ežys\
Su didžia pagarba:

„ Ežio'1, liedaktorius.
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KORESPONDENCIJOS
1

pra- 
Pra

Scranlon, Pa.
27 Gruodžio buvo via 

kalbos ir deklemacijos. 
kalbos buvo parengtos dėl ap
vaikščiojimo d-ro Šliupo dvi
dešimts penkių metų sukak
tuvių jo darbavimosi ant lie
tuviškos dirvos ir platinimo 
laisvės ir mokslo tarp tamsių 
žmonelių.

Atidarant susirinkimą Kei*X 

stutis Šliupas skambino ant 
fartapijono.

Toliaus buvo perstatytas 
kalbėti P. Patseckas. Patsec- 
kas kalbėjo labai puikiai; jo 
kalba publikai patiko, ką liū- 
dyjo garsus delnų plojimai.

E. Teleišiutė deklemavoei
les, surengtas d-rui Šliupui. 
Toliaus buvo perstatytas len
kų vyskupas, Hudoras. Hu- 
doras kalbėjo lenkiškai. Ku
rie jo kalbą suprato, tų aky
se pasirodė ašaros

Tarp kalbi} mergaites skam
bino ant fartapijono.

Toliaus kalbėjo F. Živat- 
kauckas. Jis trumpai perbė- 

X

go d-ro Šliupo biografiją nuo 
seni; laikų iki šiai dienai.

Ant užbaigos kalbėjo d-ras 
Šliupas. Jisai kalbėjo dau
giausiai apie mokslą ir ragi
no kitus darbuotis dėl apšvie-! 
timo mųsų tautos.

X

Kiek datyriau, tai Šliupas 
gavo dovaną penkias knygas, 
bet nežinau kokias.

Publikos buvo prisirinkę 
neperdaug, bet ramiai užsilai
kė. Ačiū d-rui Šliupui už jo 
darbus. Lai jis gyvena ši m 
tą metų ir lai dirba dėl tau
tos.

A. Višnaite.

Day ton, Ohio.
Daytone žmoneliai gyvena 

pusėtinai; o kad biskį išsige- 
ria, tai lietuviai tą myli. Tu
rim 4 gertuvės: 2 kompani
jos ir 2 privatines. Taigi te
ko matyt „ Keleivyje” žinutę 
P. Drules, kurioj jisai sako, 
kad čia lietuviai nešvariai gy
vena ir pešasi. Bet P. Drulė 
išskiria save pats tokiu būda
mas, o kitus tik išniekina. 
Velyk ponas JJrule tegul sa
ve sudyja, o ne kitus Yra 
išsigeriančių, bet yra ir blai
vų, yra tamsuolių, yra ir skai
tančių laikraščius; tik nėra 
mylėtojų dvasiško }>eno. 
„Žvaigždės” tai rodos kad 
niekas neskaito. Kaip Day- j 
tono lietuviai myli dvasiškas 
ypatas, tai retai kur teip my
li; jeigu koks sykį atsilankys, 
tai daugiau nenor nė pažiū
rėti į tą pusę, kur Daytonas 
yra.

Tai lietuviškiems kunigė
liams taip pas mus atsitinka.

Dabar rinksime spėkas ir 
medegą ant priėmimo ir atve
žimo į Deytoną dvasiško v a- 
dovo kun. Miluko arba vice- 
vyskupo.

S, P. Dombrauckas.

KARE PADANGĖSE.
P a p i e še S. M.

11 vai. po piet iš Akacijos sostapilės 
tartum pempė iššovė aukštyn orlaivis 
„Strasburg”. Kapitonu pats jo išradėjas 
gr. Zeppelinas, su balta, kaip sniegas, bar
du ir kauluotu veidu.

Orlaivis išsiyręs iš miesto rubežių, pa
lengva sukasi šiaurės likkui ir kįla vis auk
štyn. Zeppelinas paveda laivo styrą inži
nieriui ir kreipiasi į generalinio štabo ofi
cierį :

— Dabar mielas majore, busiu ant ta- 
mistos prisakymų, pakol esame aut šios že
mės.

— Busiu labai dėkingas tamistai uz 
viską, nes turiu prisipažinti, jog orlaivinin- 
kystėj esu da naujokėlis. Visų pirmiau
sia malonėčiau žinoti, kodėl iriamės šiurės 
linkui, jeigu turim užsukti į Zaberną?

— Visų pirmiausiai tai darom dėlei 
šiaurinio vėjo, kurį noriu išnaudoti būnant 
ant liuoso nuo priešų horizonto, paskui, 
idant palaikyti kontaktą su mųsų kavale-

— Ant šitokio aukštumo paprasti ka
rabinai mums nepavojingi; kitokio priešo 
męs čia negalim sutikti—atsakė Zep}>elinas.

Tuom tarpu užpakalinėj orlaivio daly
je pasigirdo signalas, prauešąs pavojų. Gr. 
Zeppelinas pašoko tartum elektro užgau
tas, ir nutvėręs kokį-tai aparatą pridėjo 
prie ausies ir atydžiai pradėjo klausyti, kas 
kur dedasi; paskui paėmė žiūroną ir pa
žiūrėjęs į šiaurę tarė:

— Kapitonas Feld signalizuoja apie 
francuzų orlaivį. Bet nėra tai didelio ty- 
po ir man jo nebaisu. Teip. Bet... hm! 
Kiti mus orlaiviai pribus tiktai }>o piet. Ar 
čia tuoj padaryt medžioklę, ar tik ištirti jį? 
E, tegul sau, reikia tik pranešti bevieliniu 
telegrafu, inant ištirtų.

— Ar bevielinis telegrafas veikia ge
rai?

— Kuopoikiausiai. Paskutinėj savo 
kelionėj ant Epinal Verdun negalėjau su
sinešti su Strassburgu ir kitais miestais 
dėl to, kad kibirkštinės stotys Prancūzijoj 
perimdavo mano bangas. Dabar gi aš atsi
lyginsiu su jais.

— Ar kiti mųsų orlaiviai teųiogi turi
rija, ir ant galo, idant greičiau dasigriebti telegrafiškus aparatus? paklausė
prie Wogezų, kur daug saugesnį padėjimą dorasis vok’etys.
turėsime, negu ant lygumos ir uždengti sa
vimi armiją nuo orlaivių mus priešo.

— Kaip aukštai męs skriejame dabar?
— Aštuonios dešimts metrų nuo že

mės, t. y. tykiausiame oro sluoksnyje, kuo
met aut mųsų ir po mumis vėjų sriovės la
bai smarkios. Šitos sąlygos mums labai 
naudingos sutaupymui medžiagos, nes 
spėkų užtenka vieno motoro.

— Ar tamista bijote, kad benzino gali 
pritrukti?

— Ne, šiądien tas man visai negrasina, 
bet darau teip iš papratimo ir persitikrini
mo. Turėdamas pilną sandelį benzino ga
liu keliauti tūkstančius kilometrų. Šią
dien plianas mano kelionės nedidelis, bet 
turiu pasiėmęs daug turpedų su savim ir 
todėl negalėjau daug benzino imti.

— Ar kiti orlaiviai gali teip-pat ma
nevruoti?

— Tykiame ore gali, bet laike didelio 
vėjo, lietaus arba sniego, nepadarys to. 
Per maži.

Tą pasakęs gr. Zeppelinas paėmė į 
rankas tūbą ir užklausė:

— Kur esame?
— Ant Hoendto — atsakė jaunas ofi

cieris, rodydamas juodą tašką ant mapos, 
ant kurio braižiojo atliktąjį kelią.

— Tai mano pagelbininkas ir vietinin
kas kelionėj, užima vietą kartografo, geog
rafo, meteoroliogo, radiotelegrafisto, torpe- 
nio ir artilierijinio oficieriaus — paaiškino 
Zeppelinas, perstatydamas jaunąjį oficierį 
nutukusiam mėlinanosiui generalinio šta
bo oficieriui."

— Man regiasi, kad tai nelengvas 
darbas.

— Dienos laike yra nesunku, kadangi 
iš aukšto paveikslas žemės aiškiai matosi. 
Nakčia yra daug blogiau, ypač jeigu rau
damės už debesų.... Vienok ačiū tam tik
rai sutaisytų mapų, ir tas neparankumas 
nestato mums didelių kliūčių.

— [Atleiskite — pertraukė užkimusiu 
balsu storasis oficieris, — melščiau paaiš
kinimo, kokios tai tam tikros mapos?

— Tai paprasti žemlapiai — pradėjo 
Zeppelinas,— tik skirtumas tame, kad ant 
jų sužymėti raudonais ženklais geležinke
lių stotys su raudonais žiburiais, šviečianti 
miestai, fabrikai ir 1.1. Ačiū tam, męs 
tamsiausioj naktyje lengvai atspėjam vie
tas.

— Teip — atsakė Zeppelinas, — tas 
nesunku ant orlaivio pritaisyti. Prikabi
nai bent nuo šimto metru ilgio persiuntimo 
vielą, o motoras suteikia pajiegą.

— Ar galima su kiekviena stovia susi
nešti? — teiravosi toliau pilvotas oficieris 
ir užsirūkė sprindiuį cigarą.

— Su kiekviena stovia visoj Vokieti
joj, kur visų aparatų bangų ilgumas lygus 
su mano aparatu. Galiu kalbėti su visais 
skyriais mus armijos ir visomis tvirtovė
mis.

— O jeigu francuzai suimtų telegra-
mą?

vytis.
— Dar kilometras ir šau

siu! — karščiavosi senas vo- 
kietys.

Francuzai matydami, kad 
kovos su du syk didesniu mil
žinu neišlaikys, išmeta visą 
balastą, jų laivas urnai šauna 
aukšiyn ir dingsta padangė-

! se.
— O, verfluchtete der Teu- 

fel!—sukeikė dantis sukan
dęs Zeppelinas. Išspruko. .. 
Na, nieko: negaliu jų pavyti 
ir nenoriu.

Storasis štabietis, tarsi per 
matydamas kokią nelaimę, 
neramiai pradėjo žvalgytis.

— Norėjau sunaikinti —tę
sė toliau Zepplinas, — o da- nori su ja taikintis, 
bar turim saugotis, kad jie užsibaigs, nežinia, 
mus iš viršaus nenutrenktų 
savo perkūnais.

Visi nutylo.
— Ar daug galima tikėtis 

ant torpedų? — prabylo 
, valandėlės štabietis.

— O, ir labai daug! — 
tęsė Zeppelinas. — Tiesa,
galiu bombarduoti artilerijos, 
kadangi reikia gana aukštai 
laikyties, idant nepasiektų 
tam tikrų kanuolių pragaiš
tingi šūviai. Iš didelio gi auk
ščio sunku į tikslą pataikyti, 
galima sumišimą didelį tiktai 
iššaukti. Bet perstatykit sau, 
tamista, mūšio lauką, kur vo
kiečiu skyrius apšaudinėja 
francuzų stovyklą: staiga ant

' mus kariumenės iš užpakalio 
užklumpa francuzų kavaleri
ja. Tuom tarpu aš ir leidžiu 
jiems perkūnus....

— Ž-ž-ž-ž-ž! ppukšt!.. .. 
Ž-ž-ž-ž-ž-ž! ppukšt! ppukšt!...

Grovas paėmė tūba ir pridėjęs piie lu- 
sukomendavo:

— Tūkstantis metrų;
Gulščias styras staiga pakilo aukštyn 

ir milžiniškas laivas pradėjo kilti 50 metrų 
į minutę, be sumažinimo balasto (svarumo).' 
vien tik po įtekme motoro.

— Darau tai dėl atsargumo — tuoj 
paaiškino Zeppelinas.— Po mumis gali būt 
pasislėpęs krūmynuose arba javuose prie
šas. Vienas skyrius raitelių arba ciklistų 
gali greitai nutrenkti mus žemėn, jeigu pa- 
sitaikytumem jam visai žemai ir šuvius pa
leis išilgai viso mus laivo. Ypač pavojin
ga susitikti su mašininiais šautuvais, šar
vuotais automobiliais arba greit šaujamo- 
mis patrankomis. Tamista turbūt jau gir 
dėjote, kad užvakar du Ehrardto šarvuoti 
automobiliai sunaikino orlaivį „Ville d’Or- 
leans”. Kada tas laivas grįždamas pasiro
dė iš už miško apie Schweighausen’ą tik
tai HMM) metrų nuo žemės, iš abiejų pusių 
pasitaikė du automobiliai, o būdami viens 
nuo kito atitolinti ant 500 metrų, lengvai 
galėjo kontroliuoti savo šuvius; patekęs 
tarp dviejų ugnių, laivas nesuspėjo jau 
išprukti.

— O mums pavojaus nėra ant 1000 i 
metrų?

PU

papasakojo antstoliui, kurs nežinia kur; kas apie jį daži- 
išpradžių nenorėjo nei klau- notų ir duotų draugystei ii- 
syti, aiškindamas, buk ji no- nę, tas apturės gerą nagradą.

Jisai yra labai pažymėtinas 
vyras: apie 24 metus amžiaus, 
šviesus geltoni, reti, plaukai 
aut galvos, eina į pusę pa
kvipęs. šneka gerai angliškai 
ir lietuviškai, šnekėdamas su 
žmogum, vis prisimerkia, kaip 
tik ir nurodo ant vagies. Jei
gu kas dazinotumete apie to
kį vyrą Mateušą Glinskį, 
angliškai daugiausiai pasi
duoda M a x, duokite žinę 
draugystės komitetui aut 
šiuo adreso:

Dominikas Petraitis, 
R. R. avė. 34 
Bridgeport, Conn. 

Prezidentas—Petras Jacubka 
Sekret. — 1). Petraitis.

Toliaus seka draugystės 
antspaudą.

rinti policiją bereikalo įkišti, 
bet keliems vyrams patvirti
nus jo žodžius, ’ pranešė apie 
tai tardytojui ir žemiečių vir 
šininkui. Visi jie apveizėjo 
ligonį, surašė protokolą, apie 
policijos kaltę liepė Pabrie- 
žienei skųsties kitu keliu ir 
davė telegramą daktarui, kad 
pribūtų ligonio apveizėti. Šis 
atvykęs užtikrino, kad ligo
nis išgysiąs. Per tardymą 
uredninkas su sargybiniu 
prisipažino kišius gavę ir vy
riausybės akyse juos sugrąži
no Pabriežieuei. Dabar jie 

Kuo tas 
Žemaiti^.

po

liū
ne-

o s a t-Vilnius. D ū m 
stovas Cijū nelis bu
vęs pas vidaus reikalų minis- 
terio draugą Makarovą; jis 
prašęs paleisti 9 areštuotus 
Vilniaus gub. valstiečius. Ma- 
karovas pažadėjęs tam reika
lui padėti.

Pajieškojimai
Pajieškau savo tėvelio, Jur

gio Lieliuko, kuris ant „Chi 
cking Day” išvažiavo iš So. 
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

Skirsnemunė (Ras. pav.). 
Žmonės labai mažai turi šie
met pašaro, todėl susirūpinę, 
kaip čia išmaitinus per žie
mą galvijai.

Žmonės čia, apskritai imant 
gana pasiturinti, tik, nelaimė, 
mėgsta išsigerti: per metus 
išgeria bent už 12 tūkstančių 
rublių.

Norkūnų J u ozą 8.

Sasnava (Suv. gub.). Dė
lei „Šviesos” ir Grinių bylos 
šioj apygardoj žandarai krėtė 
Overą Juozą. Luobikį Joną, 

s sė-

— Gali suimti, bet nesuskaitvs.
Tuom tarpu orlaivis prisiyrė prie Wo- 

gezų ir varomas dviem motorais pasuko po 
kairiai, dirbdamas po 15 metrų į sekundą. 
Telegrafinis aparatas veikė be pertraukos. 
Tai pranešimas į centrą, kad ta ar kita 
apielinkė dar liuosa, tai vėl, kad ten ir ten 
priešai koncentruojasi, tai vėl įvairios ži
nios iš centro. Buvo jau ištirta, kad prie
šakiniai francuzų apsaugos skyriaiai apie 
vakarą išeis iš Wogezų.

Orlaivis perlėkė kalną Liclitenberg ir 
dideliu ratu per Kohlhutte artinosi prie 
Wiugen, Kapitonas Feld vėla praneša, 
kad priešas netoli.

Ant kelio, vedančio į Glashutte, jau 
matėsi tamsiai mėlinos francuzų uniformo. 
Geriau ištyrus pasirodė, kad tai buvo mai
šyta francuzų brigada.

Jaunas oficieris nuėmė fotografiją.
— Ar siūbavimas orlaivio nekenkia 

fotografuoti? — paklausė Zeppelino šta- 
bietis, leizdamas dideli kamuoti dūmu.

— Beveik nieko, nes nuėmimas atsi
lieka labai greitai, kadangi kitaip ir nega
li būt.

Apie antrą valandą po piet Zeppeli
nas prisako orlaiviui grįžti. Tuom tarpu 
pagenda telegrafo aparatas. Zeppelinas 
išleidžia du krasos karveliu, apsukęs laiš
keliais jiems kojas ir užmovęs ant viršaus 
gumines dūdeles.

— Už valandos laiko jie bus jau Strass- 
burge — tarė grovas, rodydamas į nykstan
čius mėliname ore paukščius. — Tai tikri 
ir išbandyti skraiduoliai, į valandą dirba 
po 70—80 kilometrų.

— Dirrrr.... — Suskambėjo varpelis. 
Zeppelinas vėl krūptelėjo, tartum adata 
įdurtas į negerą vietą.

— Francuzų orlaivis netoli!— prane- 
nešė jaunas oficieris. Grovo vei’ 
das apsipylė raudonumu.

— Rengtis į kovą!— griausmingu bal
su išlėkė iš tūbos Zeppelino prisakymas.

Akymirksnyj orlaivis išmeta savo ba
lastą ir smarkiai pradeda kilti aukštyn, 
vienlaikiai sukdamas šiaurės linkui.

X

Štabietis išmėtė cigarą iš storų savo 
lupų ir sudėjęs rankas ant atsikišusio pil
vo, pradėjo klausinėti, ar negręsia pavo
jus.

— Pavojus kaip katinui prieš pelę — 
atrėmė Zeppelinas.—Jeigu jį pavysim, opa- 
vyti turiu, nes esu greitesnis, tai sunai
kinsiu jį vienu elektrišku šuviu arba suka
posiu plieniniais sparnais, o jei pasiseks 
virs jo išlėkti, tai apipilsiu fosforu ir su- 
plaišysiu į šupulius.

— Ar mums patiems nebus pavojin
gas toks žingsnis?

— Tik iki žinomo laipsnio; aliumini
niai mano laivo šarvai apsaugoja nuo spro
gimo apačioje esančio laivo. Niekados vie
nok nenorėčiau priešą turėti aukščiau sa
vęs; ir tame visas mus pavojus, kad ma
žesni orlaiviai greičiau iškyla.

Francuzų ,, Lute t i a’’ smuko į pietus. 
„Strassburg”, būdamas greitesniu, pradėjo

— viena po kitai pradėjo lėk- Dabašinską Joną (paimtas sė
ti iš viršaus tarpedos ir sprog- di Kalvarijoj), Bacevičių Fe- 
ti. Milžiniškas vokiečių or- liksą. Klausinėjo šiaip dau- 
laivis sutyžo, jo vietoje pasi- gelį: Jackauską (Danitskų), 
darė debesis durnų, iš kurio Andriušį, Anskaitį Toną, Kė
višų pirmiausiai išlėkė stora- d į Juozą, Draugelį kunigą. Iš 
oficieris, paskui jo Zeppeli- žandaro žodžių matyt, kad 
nas ir kiti. jam ,,Šviesa*‘ išrodo labai bai

si buvusi draugija: būk ren
gusi gingkluotą sukilimą, buk 
norėjusi naikinti krikščioniš- 

: ką tikėjimą (,, kodėl kunigai
X

„Šviesą“ keikia!“), platinusi 
prieštikėjimiškas ir priešval- 
diškas knygas Į bet cenzūros 
draudžiamų knygų „Šviesos ’ 
knygynuose nerasta!]. Klau
sinėjo dar, kodėl šviesintai 
norėję ar žadėję padėti ant 
piktumo savo knygas klebo
nijoje. A. K.

IŠ LIETUVOS
Mosėdis (Telšių pav.). I)u 

miestelio gyventoju, Jotkus 
ir Pabrieža, blogai tarp savęs 
sugyveno. Lapkričio 10d. va
karo tamsoje Pabrieža buk 
pastebėjęs Jotkų iš savo pa
stogės benešant malkas ir no
rėjęs neleisti. Jotkus, lauk
damas lik progos jam atker
šyti, su savo sūnais ir sargy
biniu, kurs pas jį gyveno (lie
tuvis), nutvėrę P. įvilko jį į 
J. trobą. Duris užsirakinę 

. pervertė ji ant žemės, uždėjo 
lentą ant nugaros ir pradėjo 
mušti, o sargybinis išbėgo 
link urėdninko Bisero pra
nešti, buk P. naktį keliąs!s^rėtė kaliniai; 
skandalus. Kada sargybinis Į apie 80 kalinių, kurių 7 
su uredniku sugrįžo pas J. ir r”- Dabar serga visi kalinių 
pasibeldė į duris, juos įleido, prižiūrėtojai, 
kartu gi su jais įpuolė į vidų 
ir Pabriežienė vyro gelbėti.
X

Šokus prie jos mušikams, ji 
spruko atgal, sargybinio ve

ji pribėgo prie savo gystėi
Sargybinis su pliku nes, draugas Mateušas Glin-

23 Gruodžio prapuolė Pran
ciškus Zalpis, jis gyveno 19 
Harding st., Cambridge,Mass. 
Męs joj ieškome,todėl jis pats 
arba kas apie jį žino malonė
kite pranešti šiuo adresu: 

Tony Balčiūnas.
19 Harding St.

Cąmbridgeport, Mass. [ę

Pajieškau Stanislovo Ski- 
ko, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Šiaduvos par. 
Dveji metai, kaip gyveno 
Elizabetli, dabar nežinau kur 
Todėl meldžiu, kad jis pats 
arba kas kitas praneštu šiuo 
adresu:

J. La za u c kas.
1700 AVorth 9-th St.,

St. Louis, Mo.

Prancūziškas laikraštis 
Vilniuj. V ilniuje pradėjo ei
ti mėnesinis prancūzų kalba 
laikraštis ,,La pansee Fran- 
caise”. Jau išėjo pirmasai to 
laikraščio numeris.

Tauragė (Res. pav.). Šie
met pas mus labai siaučia be

inamasis tifas. Pirmiausiai už- 
jau sirgo 

mi-

Pajieškau savo giminaičių 
Motiejaus, Jono ir Vinco Ci- 
vincku; jau keletas meti} kaip 
Anierike, paeina iš Sunckų 
paraj). ir kaimo. Todėl mel
džiu kad jie patįs arba kas 
kitas praneštų šiuo adresu: 

Jonas J u raitis, 
702 W. Lombard st.

Baltimore, Md.

Pajieškau Simono Višneuc- 
ko, paeina iš Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Padavino 
gmino, Daukšų parap. ir kai
mo. Meldžiu atsišaukti arba 
kits kas teiksitės pranešti 
šiuo adresu:

Antanas Karpavičius, 
Box 240, Granville, III.

T a u r ė.
Iš „V. Ž.”

Apsisaugokite vagies!
Bridgeport, Conn. Drau- 

■s Lietuvos Jaunuome-jama. 
trobos.
kardu švaistydamas, grasino skis pavogė draugystės pini- 
tuojau visus iškaposiąs. Tik- gų apie 40 dolerių ir pabėgo 
tai kaimynams subėgus, pasi
sekė Pabriežienė nuo jo at- 1 
ginti. Tuokart nustota ir pa
tį P. mušti, bet nepaleista: 
sargybinis nusivedė jį link 
urėdninko, kurs irgi duris už
sirakinęs, vėl mušė, ką regė
jo lauke stovintiejie žmonės.
Paskui užrakino jį šaltojoj, o 
raktą su savim nusinešė. Bi
jodama, kad jos vyras nenu
mirtų, Pabriežienė ilgai mel
dė uredninką jį paleist, kol 
neišmeldė, davus jam 3 rub- 

l lūs, o sargybiniui rublį. Pa- 
į leistas iš šaltosios Pabrieža, 
kaip tik atšilo, teip ir pasilei
do kraujas. Besijauzdamas 
blogai, dagi pasivadino kuni
gą-

Pabriežienė apie visa ką j

RIRIliA arba visas šventas raštas
n L Seno ir Naujo Testamento 
LotiniŠkomis (lietuviškomis) literomis. 
1127 puslapiai, apdaryta, su prisiuntimu 
$3. Pinigus siuskit per Money Order ant 
šio adreso: P. Mikolainis,

P. 0- Bos 62, New York City. (9

Jau 4 įlietai kaip eina Vilniujebepartijinis,progre- 
siviškas, visuomeniškas vienintelis lietuvių dien

raštis
VILNIAUS ŽINIOS.

Redakcijoje nuolat dirba: Galrrielė Petkevičaitė. yfikeeVt* Biriikka. Adolfą* Vėgėlė \ i 
„VILNIAUS ŽINIOSE” plačiai rašoma apie politiką, V. Durną, mokyk-1 

las. draugijas, kooperacijas: svarbiausias dienraščio tikslas — žmonių apšvieti
mas

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

„VILNIAUS ŽINIį” pigi kaina: Vilniuje ir visoje Rusijoje su prisiimti-* 
mu: metams 6 rub, pusmečiui 3 rub.. trims menesiams 1 rub. 50 kap.. vie
nam mėnesiui 50 kap. 1

UŽSIENIUOSE: metams 12 rub . pusmečiui 6 r., 3 mėn. 3 r., 1 mėn 1 r. I 
Apskelbimai: prieš tekstą pėt. eilutė 30 k., po teksto— 15 k., pav. numa-' ■ 

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

„V 1L N I A U S ŽIN10 S”
„VILNIAUS ŽINIAS" užsisakyti galima taip-pat visuose knygynuose ir, 

vartotojų draugijose.
Užsienio prenumeratorių meldžiame siųsti prenumeratą per Vilniaus Ko-j 

mercijos Banką, ar tiesiok savais pinigais, bet ne „money orderiais"



KELEIVIS

Vietines žinios “KELEIVIO”
Pereitame ‘ Keleivio’’ nu

meryje v ietiuiotse žiniose til
po žinute ir apie penkias de
šimtini dr. Kudirkos jubilie
jų. kuri apvaikščiojo 31 Gruo
džio So. Bostono lietuviai.Toj 
žinutėj buvo |>asakyta, kad 
vienoj iš deklemacijų netei
singai painiuėta, buk Kudir
ka palaidotas ant Seuapilės 
kapinių ir, kad ta klaidinga 
žinia turėjo būt paimta iš 
,,Tėvynės’’, kur tilpęs anuo 
met aprašymas apie velioni 
buvo pasakyta: kad. dr. V. 
Kudirka „guli supuvęs aut 
Senapilės kapinių

Aš, kaijK) tą klaidą 
džiusi. atsiliepiu, kad 
„Tėvynės’’ tai paimta,
nojau gerai, jog Kudirka ilsi
si Naumiesčio kapinyne, ir 
eilėse tei-pat pasakyta, tik 
pati nežinau kaip man išspru
ko žodis: „ant Senapilės’’

Ir kadangi deklemavusių 
buvo keletas, o nebuvo pasa
kyta kuri tą klaidą papilde, 
tai skaitau sau už pereigą 
prisipažinti, kad tai a š; 
aš tą prisiimu ant savęs.

Tačalauckiutį.

agentai
J.

1514 Ross avė.

J.
46 22 Si.

t

Telepltone 762 Su. Boston. Puikiausias Lietuviškas

extra 
kuris

DB. F. MATULAITIS

papil- 
ue iš
Aš ži

ir

l’et rikis.
Seraulon Pa

Ignotas.
S. S. Pittsburg. Pa.

Box 217
J.

21 Pleasent Str.
Jonas

$4 I.afaet St.

Conn.

Conn.

John Luis,
662 w Baltimore st Baltimore. Md.

M Senkus
Levis ton, M e.

Čeponis
New Britain.

’. Gerdauska
Nevv Britain.

Povilas Sintonavičius.
“0 Lindėti st. AVest

J. Raulinaitis
So. Boston.

P. Mikalauckas
So. Boston.

K. Kazlanckas
Struthers.

M. Cesnickas
st. Boston.

M. Petrauskas
St. Kenosha, AVis.

Jos.
27 Connerton St.

B. P.
9 Arlhur St.

Bo.x 291

19 Cross

323 < lak

Lynu.

Mass.

Mass.

Mass.

Dilio.

Mass.

Mažeikų.
New Brita.ti

M iškinis
Montello. Mass.

tonu.

i
So. Bostono Lietuviu 

su K Ii ubas.
Teiksitės pribut ant 

mėnesinio susirinkimo,
atsibus Nedėlioj, 17 Sausio 
(January) l‘.H«9 m. 2 valandą 
į>o Įlietų. Lietuviškoje sve
tainėj Į>o num. 166 Broadvvay 
Ext„ So. Boston, Mass. Teip
gi meldžiu atsinešt ukėsiškas 
popieras, kurie dar neatnešėt 
dėl įtraukimo i knygas. Ne- 
pamirškit užsiiuokėt mėnesi
nius mokesčius, nes bus no- 
minavimas ant viršininkų 
dr-stės,o neužsimokėję neturė
sit tiesos balsuot arba būt vir
šininkais. Kai kurie draugai 
nepridave savo adresu, todėl 
malonėkite priduoti. Iš tos 
priežasties nagalima buvo pa
siųst kortelių šiems drau
gams: J. Giedraičiui. Krank 
Buszman, Krank Rinkevk-z.

Su pagarba
L. U. K. Sekr. A. B. Lukas.

»

495 Broadaay, So. Boston’e.
V a landus:

Nuo s-lO iš r) to >r nuo 7-9 vakare 
Nedėliotus iki 3 tat p<> pietų

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus alsCanky* 

T ■ niekad nes: grandys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co
3ol Broaduay- ir 2.59 D. S:., 

8<>t«Ūi Boston, Mass.

DOVANAI
VISIEMS

G E K I A V S l A S

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

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

<a
H
Si

• c

b
ž?o

P. Glaveckas
635 TV. Lombanl St. Baltimore, Md.

Andrew AVickel,
2752 E Venanm. St. Philadelphia. Pa.

F. Laurynaitis
i Box 196 Easton, Pa.

AVATERBURY. CONN.
J. Žemaitis 824 Bank Str

: K. Asevičia, lOžCharles st.

Apgarsinimai.

Pereitoj subatoj S vai. iš 
ryto ant Blackstone gat. po 
num. 57 įnėsinyčioj eksplio- 
davo katilas šildymui vande
nio.
nias 
Nuo
visa

Sužeista 17 ypatų: na- 
teipgi likos pagadiutas. 

ekspliozijos sudrebėjo 
„marketo” apieliukė.

Tą pati rytą ant Broadvvay 
Ext. ir Albany gatvių Poul- 
try Co. buste atsitiko kita 
ekspliozija, kurios priežastis 
niekam da iki šiam laikui 
nežinoma. Duris ir langai li
kos išgriauti. Po ekspliozijai 
pasmirdo parakas. Policija 
mena, kad tai ant keršto pa
daryta kokių piktadarių.

v? **
Trys plėšikai Įsiveržė

Sausio pačiam vidurdienyj 
valgomųjų daiktų krautuvė
lėm priklausančion neturtin
gai našlei su mažais vaikais, 
po No 33 Cliff gat., Roxbury, 
ir pagriebę iš kasos visą Į- 
plauką. apie $5, pabėgo.

* *

12

Matavimo komisija užbaigė 
jau plianą išvedimui naujos 
požeminės gatvės (subway), 
kuri tęsis nuo Parko gatvės 
iki naujam tiltui ir eis Į Cam
bridge. Neužilgo prasidės 
darbai.

*
*

Kaip girdėtis, susitverusi 
porą metu atgal lietuviu ko
operacija ketina Įkurti valgo
mųjų daiktų krautuvę So. 
Bostone.

SUSIRINKIMAS.
17 Sausio bus L. S. S. 60 

k. susirinkimas ,.Keleivio” re
dakcijoj. Meldžiu susirinkti 
visiems draugams. Neprigu 
linti Į L. S. S. teipgi kviečia 
mi. Pradžia susirinkimo 2 vai. 
po pietų.

Sekr. S. Michelsonas.

3j Arlhur st.
Pranas Polekuovič

Montello. Mass

Ant pardavimo.
Dviem šeimynom namas ir 

krautuvė; bizuiui vieta labai 
puiki, parsiduoda už prieina
mą prekę, 
savininką, 
šiuo adresu.
201 1 St. kampas 5-th Street, 

So. Boston, Mass.

Norint pamatyt 
reikia kreiptis

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas. 
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkolus. Užeik pa
žiūrėt mu^naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt. Z. Budreckis.

Leonas
83 AVaverly st.

S. Milinovskis
Chicago, III.

Girard. Ohio,
Dobrovolskis

Chicago. Ilk

Grikštas
Brighton. M a ss.

Z. BIDKECK1S.
222 Bruaihvay So. Bostou.

4357 S. AVood st.

Petras Kailius

Yasiliauckas ir 
2515 Kensington av.

R. A'asi’.euckas
P O Box 973 Stoughton. Mass

J. Lukauskas
54 Haverhil! st. Lawrence. Mass.

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

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

Vincas Yankauskas
143S E 25-th st- Cleveland. ohio

Uranas Bakanauskas
45 High si. Nashua. N. H.

Vincentas Staševicz
839 Ashland av. Chicago.

E. Rudminas
236 N. AVest st. Shenandoah.

J. Vaitkevičius
14.5 Congress av. New Haven. Conn 

Jonas Žvingilas
1711 E. Matheny avė. Springfield. III.

M. Kudiauskas

m

Pa.
I

14-2 W. 9-th Street, 
So. Boston, Mass.

P« šiuom adresu išsiduoda 
ant pasamdymo 3 puikus rui
mai; randa tiktai $1.25 Į sa
vaitę. Pirmutine savaite dy
kai. ę

Ant pardavimo.
Parsiduoda puikiai Įtaisy

ta rubsiuvių dirbtuvė: 12 siu
vamų mašinų, 1 presas ir kiti 
to lygus daiktai; šiluma gari
ne [steam heat], elevatorius. 
Dasižinot galima ant
213 Hanover st. [dirbtuvėj], 
4-tli fl., Boston, arba pas 
Mr. Fiedosiuk, 279 Athens 

st., So. Boston. (g

Ig.
332 13 st. Niagara Falls.

H. Kada
Bos 572 Springfield

Vincas Samuolis
24 Spruce st. Fitchburg.

Jonas AValaitis
490 Green st. Ansonia.

M ass.

N. Y.

i. Mass

LIETUVIAI TEMYKIT!

Jokūbas
1310 Gladstone st

V.

Conn.
Cliestnut
Allegheny City. Pa’

Raudonius
P. O. Box 205 Collinsville, III.

A. Shidlofsky
1405Į N. 7-th st. St. Louis. Mo

C. Kavolius
19 Harrison st. Cambridgeport, Vass.

Męd uždejom didelę drabužių 
krautuvę po 719 Maiii St. 
Laikom visokių drabužių: geriausių 
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 pastai savo noro.

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

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

A. Unguraitis
120 Grand st. Brooklyn, N. Y"

I
Vlad. Eomasheviče

336 Brooklyn

502 W. 47 -1 h

J.
451 AV. 19 st

st. St. Louis. Mo.
A. Černius
st. New York, N. Y

M. Danielius
New York. N. Y'.

Tila
Charleroy, Pa
309 Portland

P.
149 Oakland av.

Adam Bogdanovič
Chmbridgeport. Mass

Simanas Karalius 346 Lenox
Norsvood. Mass

M M Juška 1289 W 22
Chicago 111

SI

st

st

Spaustuve
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 kokiu nors 
spauzdiniu arba knygų malonėkit 
nepraeiti pro šalį.

28 Broadway, SO. BOSTON, Mass.

Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) Ii tarom s

BIBLIJA
t. y. visas šventas raštas SENO ir NAUJO Įstatymo. 

Didele, 1127 puslapių knyga. Apdaryta keleriopai* apda
rais. todėl prekės jų nevinokios, yra pigesnės ir brangesnės. 

Galima gauti su prisiuntimu i namus už $3.00, $5.00 ir$7.00

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI!
Prisiusk 2 sidabriniu dšimtuku popie

riuj įviniojęs ir 4 c. krasos ženkleliais 
aplaikyst be apgavystės 3 naudingas 
knygeles didelios vertės: Greičiausias 
Pamokintojas Angliškos. Vokiškos ir 
Lietuviškos kalbų: Daktariška knygelė 
su daug Lotiniškų ir Lietuviškų Receptų 
pamokina, kaip išsigydyti biaurias ligas 
ir t. t. be daktaro, knyga tinkanti vaiki 
narn. nes yra daug slaptingo kas link 

j m... Monu knygelė parodo, kaip veid- 
I rodyj 178 monus ir kaip lošt kortoms 
i idant niekad nepralošt jokiam grajuje.
Labai slaptinga knygelė, verta turėt kož- 

' nam kozirninkui. Adrisuok teip:
Mr. John Miller,

P. O. B. 5, Ąrlington, N. J.
Pas mus tuom tarpu galima gaut tik po $3.00, kiek ve’ 

liau pargabensime ir brangesnių.

Norintiejie išsirašyt tą knygą, prisiųskite pinigus per 
“MONEY ORDER” ant musų adreso:

“KZ e: L E I "V I S”
vi8 Broadvvay, So. BOSTON, Mass.

—l.

f9 KATALOGAISZTUKU I-Yi<\
Bus nusiustas kožnam kur 
pareikalaus pasiųsdamas u2. 
marke. Pamokinantis i r naudi1 
gaskožnam. Adresas Toksai:

J. TVVARDOAVSKI. Dept E
214 AVISCON. SL MILWAUKEE, AVIS

MOTERIS IK MERGINOS!
Siuonii jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE 

105 Broadvvay, So. Boston.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
iotogral’istą:

( ASSILLO STUDIJA
376 Broadvay,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografišku studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar senų 
būna artistiškai jiadaryti pas 

'CassilĮ. Jo studija Įrengta 
su Įiuikiausiom pritaisom, 
tartie 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 yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio 
376 Broad\vay,

So. BOSTON, Mass.

I

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvč 
Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, triubų, koncertinų ir 
daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių. 
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (slrielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams jiečečių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už. ijl.oo, 1000 už. 86.00. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisinga adresą, o apturės didelį N 3 naują k A T A L 0 G Ą DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
ta.oras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo į>amim-kit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

GERIAUSI AKIŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursų Vouiaits Medieal 

( ullege Bal t i mūre M. I>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurudinta 
gos parūpina gydoles. 
ofisas randasi: 30 W. Broadvvay 
264 E st , kampas Buteli st.

Su Bustuu. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei

[ vienoj.

LITI'V IŠKAS DAKTARAS

fi. B. Wernick
li-

ir

TEL. 22148 RICHMOND
259 HANOVER ST

Lenkiškai Lietuviška

ne 
tai kitoj iš minėtu vietų 

visada galit rasti.
N) 4

APTIEKA
Hanover Street 257 

BOSTON. MASS.

E.YTR.V E.YTRA: EXTRA!
Męs turime dabar parsitraukę visokio 

skyriaus Cigarų. Tabako. Papirosų. 
Pypkių ir Saldumynų [Candies] sudėtų 
labai gražiose dėželėse ir už. labai priei
namas prekes. Apart to rusiškas ir tur 
kiškas tabakas ka t k pargabentas.

S. B. K LIEK
228 Broadvvay. So. BOSTON. Mass.

^^usTsradtmSs1 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmones užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą. 1‘učkus. Dedervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugybę padėkų.

J. M. BKINDZA CO..
Broadnay A So. 8-th st., 

Broolykn-New York.
LIETUVIU UŽEIGA

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

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

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesie 
Ofiso valandos 
Nito 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
S vakare. Telephone 1967 -3 Ric„mon<

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

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

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ryto 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
258 W. Broadvvay Su. Boston. .Mass.

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

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SPECIAI.IŠKCMAS,

366 Second So. Boston, Mass

LIETUVISZKAS RUBSIUVIS
Siuvu pagal nau

jausią madą viso
kius drabužius. 
Prekės kuoprieiDa
rniausios. Sunešio
tus išvalau, išpro- 
sinu ir padarau 
kaip naujus. Kas 
nori turėt gražius 
drabužius, tegul 
ateiea pas

V, Inta
245 W. 4-tli st. kamp C st. So. Boston.

i

DAUGYBE KNYGŲ!!!
Pas mane galite gauti se

kančias knygas:
Supykusi Ponia.................... ...........5c
Teisingiausias Kabalas su Kazyrom ir 
Laimarodžiu.......................................lCc
Pėdom Kristaus..................................35c
Raginis ir kitos gražios pasakos.... 25c 
Dvi puikios apysakos, Bausmė Dievo ir 
Alenutė.................................................5c
Po keturesdešimts metų.............. 25c
Davatkų Gadžinkos ir šeip linksmos dai
nos ..........................................................10c
Melagių Dėdė.................................... 10c
Grigorius. Labai užimanti apysaka. 15c

I Naujausios ir visokios dainos......... 50c
1 Greičiausias pamokintojas angliškos kai- 
' ; bos......................................................... 3$c
! Ei nksmas apreiškimas arba kaimiečių ir 

caro šeimynos išpažintis.......................5c
Kerštinga Meilė. Tragedija 3-se aktuose. 

' Iššeimyniško gyvenimo................ 10c.
Revoliucijos giesmės su natomis, šutai 
svtosant, dviejų.trijų, keturių balsų 35c 
Cigsnas. eilėms..........................   5 c.

Reikalauju agentų pardavi
nėjimui minėtų knygų.

A. ŽVINGILAS
P. O. Box3232 
Boston, Mass.

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

“Keleivis”, 
28 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

iki

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalam i ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prsiusim

Dr. S. ANDRZEJEHSKI 
Vienatinis lenkiškas Dentista 

HOTEL CLLYDE
Isabella st.. kampas Columhus 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.

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

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
! Didžiausias nupiginimas So. Bos

tone.
Moteriškos skry bėlės, jakutės. kei- 
pai ir vystės. Pilna eilė naujausios 
mados krikštui parėdų. Teipgi pa- 
ledeme už. pigiau ir visus kitus ta-■ 
vorus, kaip tai kuperus. valizas

I t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOWITZ,
128 Broad\vay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

ir

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

M. V Stankevičius.

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

So. Boston, Mass
Telepiione. 21027 So. Boston. Mas

DR- J. I CANTAR 0W
16 So. Stanley st New Britain. Cou.

Išgydo kiekviena chroniška liga pa
sekmingai. nors jau butumete varto 
ję visokias gyduoles be pasekmes.

Mano būdas gydymo visokių vyriš
kų ligų yra gvarantuotas.

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška 

‘ .A ZPTI

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

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

Muso specjališkiunu yra gydimas pri- 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrinėjimas suvirs 20 miatu.

Ta šaka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

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

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

Virams po 40 miatu am i ž.io. katri junčia 
vyriškumą suniekininia. mas privertam 
smagumą sti musu gydimu.

Kraujo užnuodyjima. Varieocele, inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
Yeuralgia, pylva ir kepenų ligas, Heuior- 
rhoidas (pilės), Ulcers. pasididinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

ATMINK j°R mas rašom sava vysiem paejentoms ing you kalboi ir užlai- 
H, kome didžiausioj slaptybėje.

Mas sutaisom vysus vaistus dėl musu ligoniu irsiuntam jous ing vysa posvietie. 
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 nouniai mokslą dėl sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kuiga ta apsaka wysokies lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noumusie. Rašyk pas:
DR. JOSEPH LISTER CO..

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

(ApraSik liga) 
............................. Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie. katra moka kajp 
gyditisie noumosie.
Mana vardas ir pravardie :..................................................................................................

i

Adresas.—P. O Statas

************„*********************************

TABAKO NAUDOTOJAI
Padėkit mums apgarsinti musu tabaka tarp savo draugu, o mes duo- 

sime jums ši fonografą dykai. Nėra tai koks istrumentas ž.aislei. kaip 
tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti kaipo premija, bet. tikrai gera 
iš kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina [grafofonasl.

t

išgirsti. galima pritaisyti.

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų rudeninių ir žiemin’ų 
skrybėlių. Išsirinkti galipagal savo norą.
Teipgi perrėdau papuošimus ir pertaisau * 
senas kuopuikiausiai uz prieinamiausią 
prekę. Todėl mehlž.io seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone

Miss. S. GAIEWSKY
255 Broadway So Boston Mass

Kada panorėjęs, jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai, 
ne koncertą kokios suklerusios 
armonikos ar smu-ko cypimą, 
bet kone rtą didelių benų arba 
orchestros, dainas garsiausių
dainių, juokingas ii užimančias 
žodžiu — viską ka tik norėtum o <-

Paklausk artymiausioj muzikališkų instru
mentų krautuvėj, o apie kalbamąją mašiną ‘ King-’ [Karalius], dažinosi 
jog ją visi pardavinėja po $15.00.

.Męs norime kad jus padėtumėt mums pagarsinti musu geriausių 
TABAKA CIGAKETAMS ir PYPKĖMS?

Męs prisiųsim jums visokio tabako po biskį: Austriško. Bosniško, Iler- 
cogisko. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKIU už $6.00. Jus lengvai ta 
tabaką galite parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas? 
kokį kur galima gauti. Tabakas tas yra tas pats, kuri jįjs teip noriai 
rnkėt Europoj, tabakas korijus drangai nemažaiu myli užjns Ap- 
laikęs mus tabaką, rekomenduok jįsavodraugams ir jei jis jiems patiks 
duok jiems mus vardą ir adresą ir tokiu būdu padėsi mums apsigarsinti. 
Už lai męs duosim jums VISAI DYKAI mus ‘ KINO” fonografą. Yra 
tai vienintele proga gaut dovaną. Už tabaką męs rokuositn jums $6.00. 
Prisiusk iš kalno 50c. (štampoms). o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. 
Apžiūrėjęs, jei rasi gerais, užmokėsi Expreso Agentui likusius $5.50 ir 
pasiliksi juos sau. PINIGUS sugrąžinsime kiekvienam, kurs bus neuž
ganėdintas. Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, kol męs ne
pertikrinsime, jog mųsų kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl 
patariant neatidėliof, jeigu norite gaut mųsų fonografą dykai.

Adresuok:
EUROPEAN TOBACCO CO

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

*

*
*
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