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rius policijos Vnič.
Teip sutvarkintas visasdru-

I
koriškas departamentas spau

sdindavo proklamacijas į\ai-

I Į
čionai pakilus buvo didele1 Nuo 1 d. Lapkryčio 1905 rių. 
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ta demonstracija del užprote- 
stavimo priežais valdžios už
draudimą, paliečiantį drama- 
tą „Vaikai Saulės”, paradyta 
Maximo Gorkio, rusiško pasi- 

! garsėjusio raštininko. Valdžia 
mat, uždraudė vaidint dramą 
Italijos teatruos, taigi neapo
liečiai, kad parodyt valdžiai 
savo neužganėdinimą suren
gė demonstraciją. Republiko- 
nistiškas atstovas Signor Mi- 
robelli turėjo viešą prakalbą, 
kurioje paniekino valdžios

rios formos, bet vis vienokio i trenksmus dideles explozijos, kitas gubernijas bei Į Sibyrą 
turinio ir tendencijos. Pro- kuri sukrėtė beveik visą inie- suvirs 30 tūkstančiu ypatų.

Visoje Rosijoje tuom tarpu 
ramu. Revoliucijinė partijai 
veikia gana gyvai, bet tokioj 
slaptybėje, kad sunku yra pa- 
tyrt ką-uors tikresnio apie 
jos užmanymus.

Užpuoli n ėjimai revoliucio
nierių ant trūkių ir bankų 
liudyja, kad revoliucijinė par
tija nesiliauja veikusi del su
griovimo cariškos patvaldys
tės, kad suvis dar nenusimi
nė, tečiauH turi viltį atsieki
me savo tikslo. 'J am tikslui 
renkami dabar pinigai, kad 
pasitaisyt į naują kovą su ca- 
ro valdžia. Social-demokratų 
partija, mat, nutarusi sustab
dyt visokį revoliucijišką ju
dėjimą traukyje rinkimo at
stovu į Durną. Revoliucijišką 
dvasia vienok auga, nes ir tie, 
kurie pirma pasirengę buvo 
samdytis už juodašimčius, ar
ba net ir samdėsi pradeda 
blaivesuėm akimis'žiurėt įva
ro valdžios intrigas, ką ge- 

..rinnsiai atak U'Jžli^ Laiškas bu
vusio policijos departmento 
direktoriaus Lopu'chino, ku
ris rašęs ministerių pirminin
kui, išreikšdamas priežastis 
žydiškų skerdynių Rosijoje. 
Rosijos laikraščiai apskelbę 
Lopucliino laišką užinteresa- 
vo labai Rosijos visuomenę, 
kadangi pasirodo, kaip caro 
valdžia su pagelba intrigų 
norėjo išeit iš sunkaus jai pa
dėjimo.

Delei ilgumo turinio Lopu- 
chino laiško negalima čia at
kartot jį visą, ištrauksime 
bent svarbesnius istoriškos 
reikšmės faktus. Autorius iš
reiškia, kad policijos departa- 
inentas turėjo slaptą spaustu
vę. kur spausdino tūkstan
čius proklamacijų, kurstinan- 
čių rusus priešais kittaučius 
ir žydus.

Po apskelbimui cariško ma
nifesto žadančio Rosi jai kon
stituciją policijos viršininkas, 
tečiaus tikras rodinykas caro, 
Račkovski sumanė veik pada
ryti skerdynes inteligentijos 
ir žydų, kurios kad iš vienos 
pusės sterorizuoutų liberališ
kus gaivalus, o iš kitais pusės 
būtų daiodymu kad didžiuma 
visuomenės su visai nesolida
rizuoja su laisvės jieškotojais. 
Dėlto Račkovski liepęs ant 
rankinės mašinėlės pargaben
tus į policijos departamentą 
iš kur ten, paimtos nuo revo
liucionierių, ir ant tos maši
nėlės spausdint proklamaci
jas šaukiančias žmones prie 
mušimo žydų.

Netrukus policijos departa
mentas parsitraukė didelį pre
są, spausdinantį po tūkstantį 
atsišaukimų į valandą laiko, 
pastatyta du zeetriu prie rai
džių rinkimo, o direktorium 
tos policijos spaustuvės pas- 
kyrta rotmistrą, policijos Ko- 
misarevą.

Rankraščius proklemacijų 
kurias spausdino policijos 
spaustuvė cenzūravo direkto-

klamacijos buvo net ir tokios! 
ant kurių tilpo parašai darbi-' 
ninkiškų kuopų pasmerkian
čių savo vadovus už eikvoji
mą sudėtų darbininkiškų pi
nigų politikiškiem mieriam. 
Policija sutaisė ir išspaudino 
daugybę proklamacijų kariu- 
menėm, o jose kurstė karei
vius prie žudymo ,,paliokų” 
armėnų ir žydų, kurie nori 
prašalint carą ir pragaišyt 
Bosiją. Tūkstančiai prokla
macijų likos persiųsta į Vil
nių, iš kur po visą Lietuvą 
plėtojo Vilniaus policmeis

Žinios iš pasaulės.

PARYŽIUS, 17 Grodžio.— 
Paskutinėmis dienomi ant 
Froncuzijos ir Vatikano at
kreiptos yra akys visos pa
saulės žmonių, kadangi tarpe 
franeuziškos valdžios ir kata- 

Mat

Samuel Gompers ir daugelis o‘ dar reik daug triūso kol 
kitų. Tema prakaldos John I visi pažįsime save kuom teesa- 
Mitchell'io buvo apkalbėjimas Ille- 
išdavinėjimų teisminių nž- 
'draudimų (injunction) laike 
darbininkiškų straikų- Mit- la, kurioje teipgi mokinama 
chelis paniekino teismų, te-[atėjūnus angliškos kalbos dy- 
čiaus sėdžių pasielgimus kuo-1 kai negal pasigyrt togia trak
ini varžo laisvę valios ukėsų vencija mokintinių, kaip mo. 
laisvos šalies, nors teipgi ne-į kykla, kurioje angliškos kal- 
užtj Įėjo, kad ir i 
kierių darom; 
per pasikėsinimus ant 
mos savasties, vienok, 
tur būti koks kitas 
naudojamas del ;
straikierių, bet ne ,,injunc-|ka suprast reikalingumo an
tį011- ’ gliškos kalbos, vieton pasi-

Pagyrė uždėjimą mokesčių naudot iš geros progos leidžia 
ant kapitalų ir kalbėjo apie vakarus dyRaij kaip0 niežino- 
reikalingnmą to, idant lede- (janij kad laikas tai pinigas, 
rališka Jungtinių Valstijų.............  ...
valdžia turėtu kontrolę ant 
visokių pramoniškų ir pirkli
škų draugijų, ypatingai ant 
bankų, kompanijų asekuraci- 
jinių, biurų realinių ir t. t. [

—:o:—
Publikiue vakarinė mokyk-

• X nivniii ūmi u,
Į kykla, kurioje angliškos kal- 

šalies strai- |)Og luoi;jna pana Ona Avieta, 
a daug blogo ue8 kožna.m 
mus ant sveti- nag anglis

1 čionai kiekvie- 
_liškas žodis, yra 

išaiškinamas aiškiai lietuvis-

i

1

sako,
būdas kaį Negalima vienok nuty. 

suvaldymo jgt to kad daugelis dar nemo-

stą. Pasklydo gandas, kad ex- 
plozija pasidarė žydais apgy-i 
Ventoje miesto dalyje ir kad 
tas yra ženklu pradžios nau
jų skerdynių, vienok dinami
tas explodavo aut lauko ka- 
rinmeniškų besilavinimų, bet! 
kad kareivių nebūta, tai ex- 
plozija iš žmonių nieko neuž
mušė.

Odesa. Paskutinėse |jklj kjĮo aiuarkj kova, 
dienose čionai revoliucionie- francuziškas parlamentas nu- 
riai apiplėšė banką ir tai per tarė uždėt taxas ant bažnyčių, pasielgimą. Po prakalbai su- 
pačius pietus; paėmė valdžiosI įį8kyru9 teipgi bažnytinius tassyta pasveikinimą Rosijos 

reikalus iš tarpo viešpatystės kankintinam už laisvę, 
reikalų prieš ką franeuzai ka
talikai, o net ir popiežius už
protestavo. Pranašauta 
siaut Francuzijoje naminei 
karei ir valdžia pasirengė į 
ją. bet šiandien pavojus 
siančios karės jau kaipi 
šalintas.

Kardinolas Richardas, 
ryžiaus arcivyskupas savo a- 
plinkraštyje paliepia visiem 
savo arcivisV-tVystės dvasi- 
škiemsiems, idant stengtųsi 
išaiškint katalikam, jog at- 
skirymas bažnyčios nuo vie
špatystės dalykų suvisai ne- 
uždrandžia aniem tikėt ir mel 
stis, kad pasielgimas franeu
ziškos valdžios neyra priešin
gas popiežiaus instrukcijom. 
Nors franeuziška valdžia iš
skiria bažnyčią iš po savo glo
bos, bet katalikai neprivalo 
priešintis įstatymam, nes ba
žnyčia pati savim yra gan 
tvirta ir nereikalauja svietiš 
kos valdžios globstėjimo.

Kardinolo Richardo komu
nikatas padarė ant katalikų 
gerą įspūdį ir kalbama kad 
tas daug prisidės prie susitai
kymo abiejų kovojančių pu
sių. ir franeuziška valdžia 
linksta prie santaikos. Paser
gėjimas popiežiaus, jog atsi
šauks į visas viešpatystes ne
pasiliko be geros pasekmės. 
Yra viltis, kad religiška Fran
cuzijoje karė prašalinta. Šis 
uedeldienis piaėjo ramiai ir 
dievmaldystčs bažnyčiose ai

pinigų 29 tūkstančius rublių.
Šeši ginkluoti vyrai įsiver

žė į banką nušovę sargą, o u- 
reilninkus bankos su revol
veriais privertę prie nesiprie
šinimo, paėmė pinigus ir pa
bėgo. Skyrių kazokų ptsių
sta suimt plėšikus; penkis vy
rus suimta, bet kiti pabėgo 
su pinigais.

Peterburgas. — Iš 
daugelio provincijų praneša į 
čia ai "<■ i>as-1 - y na bęsipla- 
tinimą vargo ir bado. Skur
das ir badas daugelyje vietų 
yra priežastim epidemiškų li
gų, kurios d.-setkais varo žmo
nes į kapus, o kitus stumia į 
sielvarto pasiutimą.

Išalknsios minios žmonių 
užpuolinėja ant dvarų degina 
ir naikina, o savininkus anų 
žudo, kapodami kūnus kir
viais, šakėm, ar geležiniais 
špatais. Šimtai 
žmonių užkrėsti tifuso liga; 
muzikai gyvena kaipi kad 
žvėrys be pastogės ties galva; 
padėjimas eina kassyk blo
gyn. Valdžia pasiuntė į ten 
kariumenės pulkus, bet ka
riumėnė tik padidinėja siel
vartus žmonių ir pagelbsti ba
dui ir ligom žudiuti vargšus, 
kurie nusiminę nepaiso ant 
mirties.

Iš Siberijos tokias - jau ži
nias aplaikoma ir ten padėji
mas baisus; revoliucijos užsi
degimas gręsia labai. Valdžia 
pagelbėt badaujantiein nega
li, nes jai reik užlaikyt tūk
stančius dykaduonių ir juo
dašimčių.

Radom. L-mk. Cionaisi
■/ 

likos pažeistas pulkauninkai 
Plottas, komendantas žambi 
rų per exploziją bombos ku
rią metė po kojom Ploti >! 
techniškos mokyklos studeu-Į 
tas. Bomba trūko ir nutrau
kė pulkauninkui vieną koją. 
Studentas likos suimtas.

Visoje Lenkijoje, apart 
nuolatinių pasikėsinimų ir 
banditizmų ramu; cariška val
džia vienok kasdien šimtus 
revoliucionierių suimtų iš
siuntinėja į kitą svietą ir į 
Sibyrą.

Latvijoje kraujas vis 
liejasi gausiom sriovėmis, ka
dangi valdžia nutarė pasi- 
stengt iš visos savo žvėriškos 
galės sutrint visokį laisvą ju
dėjimą. Latvijos laikraščiai 
praneša apie baisybes valdžios 

^nese dienose praeitos sąvaitės ' barbariško pasielgimo.

Grafas Vitte apie tą polici
jos veikimą gana gerai žinojo; 
iškart stengėsi suardyt tą 
juodą organizaciją, bet juoda
šimčiai pradėjo jau organi
zuotis ir Vittės pastanga liko 
bergždžia.

Nors tas jau seniai nebuvo 
slaptybėje, bet vis nevisi tikė
jo į tai ką sk< Ibė caro prieši
ninkai, bet dį'-gir, kad ęąrjš 
kos valdžios dviveidystę paro
do pats valdžios sąnarys, daug 
naujų priešų cariškai valdžiai 
atsirado.
Lapuchinas savo laiške išreiš
kia ir tuos faktus kad pavo
jingiausia pusią buvo suteiki
mas policijai ypatingų tiesų, 
kurios padarė tūkstančius 
pat valdingų carukų; nes 
kiekvienas policistas, ai- žan
daras su gaujomis savo agen
tų juodašimčių pastojo vieš
pačiais likimo Rosi jos, likimo 
kiekvieno žmogaus, gyvenan
čio ciesorystėje Rosijos. Lo- 
puchiuas baigia savo laišką 
užtėmijimu, kad kol policijos 
ir žandarų su juodašimčiais 
rankose bus valdžia, pa tol 
Rosijoje nebus tvarkos ir ca
riškas sostas griaujamas ne
mažiau yra iš kitos pusės' po- 
licijiškos valdžios, kuri spaus
dama visuomėnę'didina revo- 
liucijišką gaisrą, kurios nors 
ir prigeso, tuo didesniu užsi
degimu gręsia.

P t e r b u r g a s . — An
tras pasikėsinimas ant gyvas
ties admirolo Dubasovo likos 
padarytas praeitą -subatą, t. 
y. 15 dieną šio mėnesi. Admi
rolas Dubasov yra nusikaltęs 
labai savo žvėriškais darbais 
laike buvimo Maskvos gene
ralgubernatorium, kuris kai
po teronas likosi nuspręstas 
per revoliucionierius ant mir
ties. Dabar važiuojant jam 
Sergejeva gatve popietų 1-mą 
valandą, užstojo kelią nežino
mas žmogus su revolveriu ir 
šovė kelis kartus į Dubasovą, 
bet nepataikęs tapo suimtas. 
Tad kiti du teroristai metė 
bombas pu karietos ratais; 
viena iš bombų sprogo ir pa
žeidė Dubasovą i koją, kita-gi 
suvis neexplodavo ir Dubaso- 
vui pavyko dar kartą išvengt 
nupelnytos mirties. Trečiasis 
teroristas pabėgo nesuimtas.

V a r š a v a . — Paskuti-

tūkstančių

Demonstrantam einant ga
tvėmis užstojo kelią policija 

kil- ir pasidarė maištas, bet tur- 
dūt nieko sunkiai nesužeista.

gre-
pra-

Pa-

ROMA, Ital 17 Gruodžio.- 
Didelės minios italų simpiti 

■ ztio jaučių franc ožiškai val
džiai susitelkę padare demon
stracijas priešai Vatikaną; 

[demonstrantai šaukdami: „lai 
I gyvuoja Francuzija, lai gy
vu >ja Clemenceau, šalin Vati
kanas!’' gal būtų užpuolę ant 
popiežiško palociaus, bet gin
kluota kariumėnė gynė visą 
Vatikaną, o raiteliai išvaikė 
demonstrantus, kurie ant vi
sų gatvių susitiko su kareivių 
baguietais ir nenoroms turė
jo išsiskyrstyt. Stovis dalyko 
išžiūrėjo gan gręsiančių, ir vi
sas Romos miestą svakar nuo 
piet įžiūrėjo kaipi laike ka
rės stovio: kariumeniškos pa- 
trulės dabojo visas gatves ir 
tik tam stropiam kariumėniš- 
kam veiksmui pasidėkavot 
reikia, kad maištas nepaliko 
jokių blogų pasekmių. Polici
ja suareštavo daugelį agitato*

BERLYNAS, Vokiet. 15 
Gruodžio. — Pirmu kartu nuo 
13-kos metų Vokietijos par
lamentas tapo išrištas, t. y. 
kati neatlikus dar atstovam 
visų reikalų, panašiai kaip 
caras Dūmą, Vokietijos Kai
zeris VVilhelmas uždare reigh- 
stago posėdžius. Priežastim 
to uždarymo yra tas, kad val
džia su savo įnešimais likos 
sumušta per atstovus. Mat 
valdžia padavė įnešimą, rei- 

! kalaujantį paskyrimo 30 mi
lijonų markių kasmet ant ko- 
loniališkų reikalų ir padau
ginimo esančios Afrikoje vo
kiškos kariumenės iki 12 tūk
stančių vyrų, kadangi ant tos 
tik padės gal stovėt dabartinė 
vokiška kolionijų politika.

Parlamente kilo trukšmas. 
Smarkiaasiai’ prieš valdžios 
projaktą išžengė socialistai, 
šiuos-gi šelpė kiti. Valdžios 
pusę laikė didelė t. y. vadin. 
hakatisti’ka partija, o prie 
tos dar prisidėjo ir katalikiš
ka centro partija. Liko dar 
lenkų iš Selezijos ir Pozna
nians atstovai, kurie keršin- 
dami valdžiai už išplėšinėjiiną 
pruąų lenkam tautiškos kai 
bos perėjo į opoziti viską pusę 
laike balsavimo. Rezultatu to 
liko tas’ kad valdžios pro ja k- 
ą priimančiu batsu pasidarė 

I6S, o priešingų 178; tie 10 
balsu, kaivo didžiuma sumu
šė ir sunaikino valdžios pro 
jektą, kas valdžią teip skau
džiai dalystėjo, kad Keizeris 
supykęs uždarė parlamentą,
kas Vokieti joje neyra papra-l 
stinū. llakatistai ir su jais 
pats Keizeris labai pyksta da
bar ant lenkų atstovų.

Žinios Vietines.

vale ijų |_a(| iajkas brangus ir niekas 
mums nesugaažįs jei paleido
me dykai, Kiti gi pabandę 
kad pasirodė jiem mokslas 
„sunkiu“ suabejoja pameta 
mokyklą, besiteisindami, kad 
jiem jau ne laikas mokintis. 
Iki žmogus gyvena aut šios 
žemės, iki tol turi laiką mo.

Nedelioje buvo extra mere- kjnti8, bet tokiem abejojan- 
sinis susirinkimas Lietuvių | tiem trūksta noro; trūksta iš- 
U kęsų klibo, del atlikimo sa- tvermės. Juk nieks nieko ne- 
votiškų reikalų. Keletas nan- nuV(.įk§ vienu sykiu;plitelę 
jų sąnarių prisirašė prie kliu- ant plytelės reik dėstyt, kol 
bo.

Jokių visomeniškų kiaušy- nojiinas 
mų ant susirinkimo 
dinta, negut tas verta Pa,ni-|ka,vn
nėjimo, kad įmdta reikalavi
mą, idant bent syki Į metus, 
kliubo sąnariam būtų paaiš-\ 
kinama Suvienytų Valstijų 
konstitucija, kas ukėsam ne
atbūtinai žinot rėktų.

— :o:—
Prisižiūrėjo gerai į mūsų 

mitingus veržte veržiasi į aki 
trukumas etiškumo ir manda
gumo. Iš šalies žiūrint 
ir klausant musų susirinkimo 
jautiesi esąs kokioj karčemoj, 
o ne posėdžio svetainėje. Ir 
kaingi mes savo organizacijo
se turime dar susitaisę 
įstatymus (konstitucijas) jai- 
gu anų nepildome ir nepaiso
me ant jokių disciplinų. Kits 
kitą užrėkdami, kits kitam 
pertrukdami kalbas, daryda
mi juokus, arba besibardami 
netik žeminame patįs save ir 
parodome trukumą civilizaci
jos, bet net išniekiname pa- t 
čin sutaisytus savo įnstaty-

susidaro puikus mūras. Paži- 
angliškos kalbos 

mums ; n crikiečiams teip rei- 
, k:.d kiekvienas iš 

mūsų, ypač iš tų, kurie vėliau 
i čia yra atvykę, kasdien at
jaučia. Ko tik inokinamės tas 
yra jau ir mokslų su tuom, ką 
mus motina yra išmokinus 
sviete mums sunku gyvent. 
Mokykimės šviskimės visi, nes 
mokslas tai vartai garbės.

—:o: —
Šiomis dienomis apleidžia 

Bastoną buvusis „Keleivio“ 
redaktorius p. M. Paltanavi
čius; persikelia į Worcester! 
kur išleidinės mėnesinį lietu
višką magaziną po vardu 
„Amerikos Lietuvys.“ „Kelei
vio“ redakcija linki savo bu
vusiam darbininkui geros 
klotieš.

t

Iš Amerikos.

i mus.
Snprtimo vyrai, supratimo 

dar mums trūksta!
o: —

Dieną 16 Gruodžio, nedėlio- 
te’ nuo 6-tos valandos po pie- 
jų buvo laikomos St. Alary 
salėje. Bostone prakalbos pa
rengtos L Uk-su Kliubo, po 

1 vardu D. L. K. Gedemino.
Žmonių susirinko iš vietinių 
ir aplinkinių Lietuvių gana 

__ daug, ir matos, jog mes jau 
po biskį pradedame suprast 

Į naudingumą prakalbų.
Kalbėtojų buvo keletas ir 
ii gerai pa pasakojo susi

rinkusiem apie reikalingumą 
Į mums susipratimo, vienybės 
’ ir mokslo.

Ar dar ilgai tos gražios pra
kalbos, tie žadinimai ir ra
ginimai beramais žirniais į sie-

Ką suko Jvlm Mltcliell

New York, 15 Gruodžio.
Šomis dienomis apsilankęs 
čionai anglekasių Unijos pie 
zidentas John Mitchel, liete
lyje turėjo gan sensacijišką 
prakalbą, kurios klausyt susi
rinko suvirs 250 ypatų, iš di
džiausiu Amerikos biznierių, 

“ I 
tarpe kurių buvo ir tokie kaip 
Audrew Carnegje, Oscar 
Straus, arcivyskupas Ireland, >oą, pasakyt negalima’ bet vis-

—: o:—
Bostonas kruta; prakalbos 

pilasi kaip iš rago gausos. 
Dieną 27 Gruodžio Tremont 
Temple salėje kalbės garsus 
Rosijos revoliucionierius Gar- 
šuniu, kuriam iš Sibyro pasi
sekė bačkoje persigaut per 
mares į Chinus iš kur atvyko 
į Ameriką. Vertėtų matyt tą 
drąsų did virį, kuris nepaiso 
ant baisių pavojų.

—:o:—
Ateinančią subatą, Lietu

viu salėje po numeriu 166 
Broadway Ext. So. Boston 
Mass., bus laikomos prakal
bos. Kalbės teipgi L. S. D. P. 
atstovas l)r. A. Žagaras, ku
ris paaiškint ketina daug a- 
ky’vų dalikų. Prakalbos pra
sidės 7.30 vakare.

—:o: —
Nedelioje bus susirinkimas 

Lavinimosi Kuopos ant 6 va
landos vakare, po num. 28 
Broadway. Kviečiami susi
rinkt visi draugai, kadangi 
bus svarstoma sutaisyta ko1 
Operacijos konstitucija. B

J 
j1
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Pagal S. F. Norton.

mūsų geismus grožybės, bet 
pažinę gyvenimą ištyrę jį ki 
taip pradedame suprast ir 
manyt.

— Tai tu tėvai manai kad 
žmonės kvaili, kurie pašven
čia savo spėkas ir nekartą 
sveikatą besidarbuodami del 
žmonijos labo?

— O, ne vaike! veikti del 
žmonijos labo yra privalumu 
kiekvieno žmogaus, bet gent- 
kartės teisingiausį sprendimą 
apie veikėjus išduodailčios 
nevieną juk prakeikia vieton 
garbinimu atmokėt jam už jo 
triūsus.

— Tu tėvai nenori vis dar 
; tikėt į dabartmybę vien sva
joji apie pomirtinę garbę, iš 
kurios juk jokios naudos nie
kas neturi.

KORESPONDENCIJOS.

Virden, III.
Nauja draugystė.

Raš. M . Grinevičius.
Lietuviai čionai, einant dar

bam vidutiniškai gražiai gy
vena; lietuvių čionai yra pu
sėtinas būrelis, o nors tarpe 
tų dar yra ir tokių ką dar vis 
snuduriuoja, tai’vienok nu- 

Ibudimas prie tautiško susi
pratimo ir čia jau apsireiškia. 
Veiklesnieji pradeda krutėti 
ir rūpintis Tėvynės ir tautiš
kais reikalais. Dieną 17 Lap- 

I kryčio padarėm kolektą del 
sušelpimokovojančių už Tėvy
nės Lietuvos laisvę ir, perėję 
per lietuvių apgyventus na- 

: mus surinkome 13-ką dolerių 
ir 10 c., kuriuos tai pinigus

Prieš neseniai įsikūrė čio- stelbtiem žmonėm. Aiškiai 
nais valgomų daigtų sąkrove-1 išrodė nežmoniškus jų(?) dai
lę tūlas mūsų brolis pribuvęs bus šiame laike Lietuvoje ir 
į čionais iš Brocktono, bet kad jie labai kenkia žmonėm, 
nelaimei atsitikus, kad visas Knrl. Dymšys negalė 
jo biznis sudegė grįžo varg- damas klausyt tokios 
sas be nieko atgal į Broktoną kalbos, kaip vyria parpliek- 
prie savo seno darbo. Gaila tas pakilo ir smarkiais zings- 
vaikinėlio, kad nesusiprato njais išėjo iš svetainės. ( Nie- 
įšiurint savo biznį, vis nors ko tame svarbaus. R) Prakal- 
kiek butų atgavęs, o dabar su , bom pasibaigus, žmonės pasi- 
tusčiu pasilikt parsiėjo. linksmino, o po tam išsiskyr-

Lawrence, Mass.
Pirma ištyrk paskui sakyk.

Rašo P . Č i r a s .

stė o pelnas likosi paaukautas 
revoliucijai.

Praėjus savaitei kad męs L.
S-stų 1-ma kuopa baigėme

Prezidentas Roosevelt as 
apsiriko.

— Teip vaike, tu visada 
mane perkalbėdavai savo da- 
vedžiojimais, dalinėdavau 
tau išsikalbėti, kad pažint ta
vo nuomonę. Tavo žodžiais 
nupiešti paveikslai daug gero 
ir man parode, bet pradėjęs 
giliau svarstyti jau dabar ir 
aš pradedu suprasti ir tai, 
kad neviskas auksas kas bliz
ga.

— Tu tėvai vėl pradedi a- 
bejoti. Matyt kad nesupran
ti dar visos istorijos Salos gy
ventojų.

— Ne vaike, suprast 
suprantu; . suprantu kad 
ton tarpe tų salos gyventoji} 
įvyko gražus ir mielas gyve
nimas pasidėkavojant tik so
cializmui, o bet pasirodo man 
jis nevisai geru. Aš tavęs vi
sados klausydavau, tu man 
vieną pusę paaiškindavai, da- 
bar-gi tu paklausyk manęs aš 
tau nurodysiu blogas jo pu
ses. Neapžvelgę daigto iš visų 
pusių, mat męs negalime kal
bėt dar apie jo vertybę.

— Teip tėvai, tu pradedi 
mislyti ir žingeidus esmių ką 
man pasakysi.

— Taigi nors ir pagal ma
no nuomonės socializmas sten
giasi paliuosuoti žmones iš 
po jungo ekonomiškos nelai
svės, ar iš po jungo politiš
kos nelaisvės, nors stengėsi 
palengvinti ir pagerinti būvi 
proletariatui, t. y. dirbančių 
žmonių kliasai, nors tai idėja 
pilna humanitariškumo, t. y. 
žmoniškumo ir teisybės, bet 
vidnok yra jame kas toks; 
kas kaipo kirminas, ar puvė
sis naikina tais gračias idėjas, 
tuos gerus norus.

— Iš kurgi tu tėvai daeini 
prid tokių sąprotavimų.

— O, vaike kiekvienas Į 
žmogus turi prigimtą išmintį, 
tik reikia išlavinti protą, kad 
tą išmintį galima būtų geriau 
suprasti ir patogiau išreikšti. 
Gyvenimas daug geriau lavi
na blaivą protą, negu angštos 
mokyklos. Kol męs jauni 
kiekviename blizgale matome 
idealus, ar patraukiančias

! — Tai tokiu bildu nieks 
neveikia iš pasišventimo, ta
čiaus pirmutiniu veiksniu- 
kuris liepe veikt, nevos del 
labo visuomenės, yra geismas 
naudos, arba noras pralobimo 
ir to geismo iš žmogaus dūšios 
turbūt nieks jam neišraus, 
nes tas yra prigimtu.

— Kagi tėvai per tai nori 
pasakyt? Aš tavęs pradedu 
nesuprast.

— Per tai noriu pasakyt, 
kad ir socializmo idėjos nie
kad nesiduos Įvygdint žmoni
jos tarpe, kol žmogus neisiza- 
dės geismo del savo locnos 
naudos, kol egoizmas, tas ka
sdieninis žmogaus drangas ne
paliaus atitraukinėjęs žmonių 
nuo pasišventimo del labo ki
tų; kol egoizmas nesiliaus be- 
naikinės tikro supratimo mei
lės, artomo ir Dievo.

— Tu tėve vėl su savo die
vais išvažiuoji?

— Teip ir pasakau, kad so
cializmas neįvyks kol žmogus 
nesupras dievystės, kol nepa
statys tos idėjos atgal ant to 
pamato, nuo kurios ją nugrio
vė krikščioniškas priešas žy
das.

— E, tėvai, kasgi tau įpa
sakojo tokius niekus.

— Vaike, ar.tik tu jaunu 
būdamas gali viską žinoti? 
Kad klausi kas man -įpasako
jo tokius niekus, gal pats ne
žinai to, kad socializmas tai 
gražiausia krikščioniška idė
ja, bet kas ją sukraipė ir sub
jaurino gal ne nežinai.

Sociališką krikščionišką i- 
dėją užnuodino -nuodais nea- 
pikantos prie visko kas tik 
yra krikščioniško ir virš, pri
gimto du socializmo pirmei
viai Marx ir Lassall, abudu 
žydai! Ta gudri veidmainiška 
rasa prajautė jiegą intuici
jos ateitį žmonijos. Del atša- 
lininiino nelaimės gręsiančios 
semitiškai rasai, del atšalini- 
mo bausmės kokią žydas savo 
išnaudojimais sau užsipelnė 
nuo savo priešininkų, tas 
veidmainingas žydas išžengi- 
nėja, kaipo prietelis išnaudo
jamų, kaipo patarėjas ir va
dovas. Į kokį nebūk dalyką 
žydas įsiskverbs, ten tur ne
trukus pasirodyt gangrena, 
korupcija. Peržvelgk tik į ko
kį nebūk piktą, bjaurų nuo- 
tikį, o beveik visada ten rasi 
žydiškas intrigas, prisistebėk 
į kokį platesnį veikimą, ar 
nerasi ir ten žydiško nuodiji
mo ir naikinimo. Ir-gi tas 
piktas žmogus žydas, trokštąs 
vien skriaust kiekvieną ne 
vienos su juom kilmės žmogų, 
žydas išženginėja del apgyni
mo teisybės!....... Taigi vaike
gal nė nepamislijai niekad 
kodėl socializmas kaipo liu- 
manitariškiausia idėja šian
dien paniekinus yra Kristaus 
mokslą, kuris liepęs mylėt, 
o žydo intrigos liepia žudyt. 
Ir tas tai, kol veikėjai žydiš
kų intrigų nesupras bus di
džiausia kliūtis telynžengys- 
tėje sociališko klausymo.

Sudie tėvai, aš noriu paini-

' pasiuntėme 25 d. Lapkričio į 
„Lietuvos” redakciją.

Susitvėrė čionai nauja lie
tuviška draugystė po pardn 
,,1). L. K. Keistuto.” Ant pir
mo susirinkimo prisirašė prie 
naujos draugystės 35 sąnariai. 
Tikimės kad nauja draugystė 
netrukus išsivystęs ir savo 
gerais darbais pražydės tarpe 
virdeniečių, nes besidarbuo

jančių ir besirūpinančių tau
tiškais darbais vyrų atsiran
da ir čionais iš palengvo.

W. Lynn, Mass.
Išmintingas nedaro juokų. 
Raš. Buvęs a n t b a - 

liaus.
Kurpių dirbtuvės prastai 

dirba, o gaisras, kuris prieš 
keletą dienų sunaikino trys 
kurpių dirbtuves daugelį dar
bininkų pavarė nuo darbo, 
vienoj iš sudegusių dirbtuvių 
dirbo apie <>00, antroj apie 
300 ir trečioj apie 200 darbi
ninkų, apart to dar sudegė 
apie tris žydiškos šapos, 'ku
riose dirbo arti 400 darbinin
kų. Priežastim tos didelės ne
laimės buvo sprogimas vieno 
iš garinių katilų; expliozija 
buvo labai smarki ir sukrėtė 
visą miestelį. Dirbtuvė, ku
rioje atsitiko trūkimas boile
rio likos sudraskyta; expliozi
ja pasidarė 3.55 valandą ry
te ir dar visi darbininkai ne
buvo suėję, tai iš žmonių tik 
12 ypatų sužeidė.

Dieną 29 Lapkryčio čionais 
buvo balius parengtas drau
gystės šv. Kazimiero. Balius 
buvo, kaip paprastai balius 
visiem, o gal nesmagus ki
tiem; alučio nestokavo ir lie
tuviai gerai šumijo ir link
sminosi. Viskas būtų gerai, 
kad tik męs patįs daugiau tu
rėtume supratimo ir nereika 
lauteme, idant „dėdė.sn kan- 
čium” mus ganytų, kas be a- 
bejonės mus žemina. Negali
ma užtylėt, kad mūsų locnas 
besididžiavimas stato mus ant 
pajuokos ir parodo mūsų pro
tišką silpnumą. Laike minė
tos draugystės baliaus susi- 
rinkusiejie svečiai pasiruošė 

Įeit maršą, paprastai kaip ir 
an,t kitų balių; nors tame nie
ko juokingo negalima rast, 
bet vienam iš lietuviškų bi
znierių matomai labai keista 
išrodė, kari pradėjo išjuoki- 
net marširuojančius. .Jo pasi
elgimas tuo nelemtesnis kad 
pats yra sąnariu draugystės 
šv. Kazimiero ir vieton rūpin
tis užganėdint atsilankusius 
į draugystės balių, jis išjno
kinėjo, kuomi pažemina net 
jau pačią draugystę. Negali
ma pasipiktint ir „dėdės su 
paika” pasielgimų, kad biz- 
nierį be paguodones išvedė 
lauk iš Svetainės, bet vis gė
da visiem už tokius atsitiki
mus laike mūsų balių, kuo
met mes paivalėtume kuo pa
togiausiai pasielgt. Netiek 
būt padyvo, jeigu prastas mū
sų žmogelis,. kuris žino vien 
stiklą su baru panašiai 
pasielgtų, bet kad žmo
gus ,,biznierius” teip elgesį

No. 45 „Keleivio” patilpo 
korespondencija iš Lawren- 
ce’o, kurioje korespondentas 
stačiai apšmeižė Lietuvos Sū
nų draugystę, kurios sąnariu 
save vadina pats rašytojas ko
respondencijos. Rašydamas 
apie tas prakalbas, kurios at
sibuvo (i-tą’dieną Spalio, jis 
sako, kad surinkti laike pra 
kalbų revoliucijos reikalam 
pinigai tapo per L. S. draugy
stę išskirstinti ant apmokėji
mų visokių iškaštų, tas sta
čiai yra netiesa, kadangi su
rinkti pinigai, išskyrus 9o c. 
sunaudotus apmokėjimui 
salės, prie ko draugystė iš sa
vo iždo pridėjo $2.00, tapo 
pasiųsta revoliucijos šelpimo 
komitetui sumoje $8.00 su 
centais.

rengti teatrą, mūsų kunigai 
Dymšys ir Kaulakis užmanė 
mūsų darbą boikotuoti, pra
dėjo rengti savo teat ra, kad 
kuogreičiausiai mums užbėgti 
už akių. Męs buvome paėmę 
salę ant 10-tos dienos Lapkri
čio, o anie, paskiau sumanę, 
paėmė ant 5-tos dienos to me
nesio; apgarsino bažnyčioje 
per pamokslą kad „jeigu kas 
neateitų panedėlyj an baliaus 
tas griešis smertelnai ”, nebus 
duotas anam išrišimas, (Nea
bejotinai čia tamsta nukryps- 
ti iš teisybės vėžių R.) ant ga
lo pridūrė, kad su socialistais 
neužsiiminėtu, nes anie, sako, 
man šlėktai nurodo. — (.Jokių 
pra vordžiavimų 1 ai kra št y.į e 
nekartosim, nes tas netinka 
ir bereikalo vietą užima R ),

Toliaus rašėjas kalba bū
tent Liet. Sūnų draugystė nė 
vienų prakalbų negali pareng
ti savo kaštais; matyt kad 
pats sąnarys L. S. draugys
tės mažai žino apie tą drau
gystę, jeigu nežino net kiek 
kartų ta draugystė šiais įim
tais parengė prakalbas, o kas 
link to telefono, tai nėr kas 
ir minėt, nes tas visai juokin
ga. Beje dar primena, kad 
„revoliucija tai geras įnagis 
apsimokėti kaštai” sąnarys 
jau visai klysta. Lietuvos: Sū
nų draugystės sąnarys kiek
vienas žino, kad nors ši drau
gystė jau tris partus šiais me
tais laikė prakalbas ir šeip 
triūso daug padėjo kaslink 
dabartinės revoliucijos, paau
kaudama teipgi iš savo kasos 
25 dol revoliucijos reikalam, 
nepasisavino iš surinkti} re
voliucijai pinigų nė cento, 
tačiaus visada savo kaštais 
rengė ir pati šelpė revoliuciją 
ir to jai užtektinai pagal jos 
finansiškas pajiegas.

Aš L. S. draugystės sąna
rys melsčiau, kad prisiturėtų 
rašydamas ką visuomenei šio 
priežodžio: ..pirma ištyrk, pa
skui sakyk”. Pirma reik ži
not dalyką kaip tikrai yra, o 
potam apie jį kalbėt.

Philiulelphin, Pa.
Varžynės.

Rašo D . D e iv e .
Siame laike mūsų gana di

delėj kolionijoje avižų sėja; 
jokių svarbesnių atsitikimų 
negirdėt po paskutinių varžy- 
nių kokios buvo tarp matomos 
laisvamanių ir klerikalų. Po 
ilgų nesutikimų gabaus susi
taikė 4 Spalio mūsų lietuviš
ki kliubai: Lietavių Ukėsų ir 
Gedemino ir sutarė parengt 
prakalbas ir balių. Nutarė 
parsikviesti kalbėtojus iš ki
tų miestų: Lietuvių Ukėsų 
Kliubas užprašė F. Bagočių 
ir A. Žagarą, o Gedemino 
kliubas kun. Pėžą ir kun. Ži- 
liuskį, tik tiedu nežinia delei 
kokios priežasties nepribuvo, 
tad tapo pakviestas vietinis 
kun. Dymšys, klebonas šv. 
Jurgio parapijos.

Prakalbom prasidėjus 
pirmsėdis visupirmu perstatė

kad nieks neitų ant anų ba
liaus, nes bus iškeikti per šv. 
bažnyčią.

Atėjus panedėliui, žmonės 
bijodami grieko renkasi į sa
lę, bet išvydę lošimą teatro, 
suvis buvo neužganėdinti, ak
toriai suvis buvo nepasirengę 
prie lošimo, tad lošimas jų 
niekam patik negalėjo. Kiek
vienas dabar laukė parengto 
socialistų teatro; žingeidi! 
jiem buvo, kaip tie atlos savo 
teatrą. Subatoje salei atsida
rius tuojaus žmonės grūstis 
pradėjo, kad sėdynių tuščių 
neliko. Teatrui prasidėjus vi
si išvydo pasišvenčitįsius, ge
rai išlavintus'aKtorius” iš ku
rių lošimo visi buvo gerai už
ganėdinti, ką liudija publikos 
juokai ir garsus delnų ploji
mas pritariant garsiem šauk
smam „lai gyvuoja socializ
mą-, lai gyvuoja mūšų tauta! 
te prasmeng mūsų priešas 
kraugeringas caras! — Salin 
ilgaskverniai, mūsų suvadžio- 
tojai” ir tt. Čia matome mie
li broliai ir sesers kad jūsų 
mislys geriau palinkę į tą pu
sę, kur daugiau yra teisybės, 
jog socializmas neyra toks, 
kokiu jį perstatų jo priešai 
kunigai, vargdieniui dangų 
žadėdami atima nuo jo pas
kutinį kąsnį ir skatiką, nors 
jam būtų sunkiausiai aną už
dirbti, o socializmas šankia: 
„Skurdžiau eikš! stok šian į ei
lę čia tavo išganymas!” (!! R.)

Pliiladelphijos 1-ma kuopa 
L. S. A maloniai kviečia susi
pratusius philadelphiečius 
Lietuvius vienytis su mumis. 
Jeigu katrie turit kokius už- 
metinėjimus ant socializmo 
maloniai jus kviečiam ant 
mūsų diskusijų, kurios būna 
laikomos po num. 229 Pine st. 
kiekvieną šventadieninį nuo 
12-tos valandos dieną iki 4-tai 
vai. po piet. Ten jūsų visi a- 
bejojimai ir nesupratimai bus 
išrišti.

(Korespondenticija yra be
veik perdėm vienpusiška ir 
vien niekinanti nepa
tinkančią socialistam
visuomenės pnsę, iš ko jokios 
beveik naudos visuomenė ne
turi, todėl meldžiame savo

Skaitytojai ,,Keleivio” skai
tė iš dalies prezidento Rose- 
velto įnešimą, kuris gamina 
gražiai skamba ii neabejoti
nai yra jame daug gražių už
manymų. kuriuos kongresui 
vertėtų užgirti, bot nėra žmo- ; 
gaus neklystančio, taigi ir 
mūsų Suvienytų Valstijų pre
zidentas Rooseveltas savo at
sišaukime į kongresą padarė 
klaidą.

Prezidentas Rooseveltas sa
vo įnešime kalbėdamas apie 
galintį pakilti konfliktą 
Jungtinių Valstijų Amerikos 
su Japonija iš priežasties, 
kad ('alifornijos valstijoje te- 
naitiniai ukėsai ueuor duoti 
lygiu tiesų mokslainėse japo
niškiem vaikam ir kiniškiem 
su skaistveidžių vaikais pasa
kė, kad jeigu kitokiu būdu 
negalėsiąs priverst kalifornie- 
čių prie klausymo paliepimų 
iš Wasliington’o, panaudos 
kad ir inilitarišką pajiegą. 
Prezidentas Roosveltas prasi
šoko.

Idant paaiškint visą daly
ką prisieina šis-tas daugiau 
apie tai pa pasakot.

Californijoje, kur yra daug 
kinų ir japonų siunčiančių 
savo vaikus į publikines mo
kyklas smarkiai sujudo, kad 
San Fraucisko mokyklinė nž- 
veizda nusprendė atskyri ki- 
nukus ir japoniškus vaikus. 
Tas ]>at yra pietinėse Ameri
kos valstijose kur negrų vai
kai tur mokintis skirium nuo 
baltveidžių vaikų. San Fran
cisco ukėsai nusprendė gel- 
tonyeidžius atskyli i nuo t .ilt- 
veidžių delei dviejų priežas
čių; pirmutinė buvo tas, kad 
skaitveidžiai ukėsai nenorėjo, 
idant jų vaikai mokintųsi 
drauge su mongoliškais vai
kais, antra, kad tarpe japo
niškų lankančių mokyklas 
Imto daugiau j'ffn patarpnsių 
vaikinų, negu vaikų. San 
Franciskonai tvirtina, kad ja
ponai daug žemiau morašku- 
me stovi, negu katra nebūk 
tauta iš skaitveidžių žmonių, 
todėl japoniški vaikai daro 
blogą intekmę ant mokinti
nių skaisveidžių, ypač kad ja
poniški mokintiniai dagi tri
mis, keturiais ir penkiai me
tais vyresni už skaitsveidžius 
mokintinius.

Mokyklinė užveizda neno
rėdama vienok pa vary t japo
niškų vaikų išpublikinių mo 
kyklą, atidarė atskiras ja po
li n kam ir kinukam put>1 iki 
nes mokyklas, kuriais užlai
ko beveik skaistveidžiai, nes 
japonai ir kinai labai mažai 
taxų temoka.

Atskyrimą vaiką atjautė 
labai japonai, kurių ambicija j 
laimingai užsibaigusi Japoni
jai paskutinė karė su Rosija, 
labai padidino, taigi atskyri
mą jų vaikų nuo skaisveidžių 
palaikė už išniekinimą jų 
tautos. Tas daėjo net į japo
nišką parlementą ir aidais at
simušė net Wasliingfone. Pre
zidentas Rooseveltas nusiuntė [

prie priĮiažinimo japonam Ca
lifornijoje lygias tiesas su 
skaistveidžiais.

Su nusišypsojimu reik skai
tyt tokius gręsinimus prezi
dento Roosevelto.

Californijos ukėsai juk ne
atima tiesų japonam, tačiaus 
net įsteigėjų vaikam moky
klas ir savo kaštais anas už
laiko. Apart to prezidentas 
Ilooseveltas grūmodamas kaii- 
forniečiam iškrypsta iš vėžiui, 
kuriomis jam eit liepia Jung
tinių Valstijų konstitucija, 
sulyg kurios kiekviena valsti
ja tur rūpintis savo naminiais 
reikalais nesikišant suvis į tai 
federališkai valdžiai. Kas tad 
daleidzia prezidentui Roose- 
veltui net ginklu verst kali- 
forniečius prie paklusnumo?!

Ar kaliforniečiai tur tiesą 
išskirent japonus iš savo tar
po - tai kits dalykas! Suvi
sai neyra ir nebuvo jų noru 
išskyrimas tačiau atėmimas 
japoniškiem atėjūnam tiesų 
laisves, negi, anaiptol nenorė
jo tuomi užrūstint Japoniją; 
bet nenori laikyt japonų kai
lio lygių su skaistveidčiais, 
nes reikia žinot, kad atvyku
sio į Californiją japoniški a- 
tėjunai paeina iš žemiausios 
kliasos japoniškos tautos. Ja
poniški atėjūnai labai nešva
rus, nemorališki, besąžinizki 
ir bjaurus žmonės, nors gu
drus, o nuo paskutinės karės 
pilni pasididžiavimo. Dirba 
už pigiau net, negu kiniški 
darbininkai ir skriaudžia tuo- 
mi baltuosius darbininkus, 
tuo nestebėtina, kad įsikiši
mas prezidento Roosevelto į 
dalyką, tik sutvirtis kalifor- 
niečių neapykantą prie mon
golų, ypač išdidžių japonų 
Žingeidi! kaip viskas tas nu
sibaigs, bet kaliforniečių nu
sileidimo suvis tuom tarpu 
nesimato.

Tautiška nainininkų bi
lų ir kodėl ją verta kon
gresui padalyti valdiška.

Negana to kad kad pasaky
ti žmonėm kad jie imtųsi už 
žemės, darbo, bet reikia dar 
jiem pasakyti kaip prie že 
mes darbo jie gali sugrįžti iš 
susigrūdusių miestų. Patari
mai žmonėm kad jie grįžtų 
prie žemės gyvenimo neturi 
būti tik priežodžiai politikiš- 
kų partijų, kurie kyksta kar
tu su rinkimais uredninkų.

Męs turime susivienjimus 
miestinius vaistinius ir tautiš 
kus, kurie turi kongresus, tu
ri organus ir išleidžia knigas 
per .kuriais nuolat praneša 
baisumą baltosios pavietres 
ir džiovos, kuri šluoja į ka
pus apie šimtą tūkstančių 
žmonių kas metai, o gal ir du- 
sik tokį skaitlių žmonių kad 
gerai patirtume. Džiova vie
na iš baisiausių mūsų tau
toje piktybių, bet kaip kitiem 
teip ir šiam reikalui męs ne- 
pašvenčiam atydos. Kam gi 
męs turime pavesti milijonus 
dolerių ir pašvęsti šimtus 
tūkstančių gyvasčių kad tik 
pergalėti baisumą tų ligų, ka- 
dą-gi tos ligos pačios gali bū-

slyt. tai jau geda.

susirinkusiem p. F. Bagočių, 
kuris savo aiškioj kalboj nu
rodė ant mūsų išsitautinėjiino 
ir mūsų nesus’pratimus. An
tras kalbėtojas A. Žagaras 
stačiai nurodė kunigų neišti- 
kinumą žmonėm, ypatingai 
tiem kurie platina apšvie- 
tą(? - R) tamsiem kunigų nu

1 korespondentų, idant rašyda
mi ką į laikraštį neprisitnrė- 
tų vienpusiškumo, jau vien 

I ir delei to, kad „Keleivis” ne
yra jokiu organu partijos 
vien nori tarnaut visuomenei; 
panašių korespodenciju dau
giau netalpinsime. R.)

speciališką emisarijų į San 
Fraucisko, idant daly! ą ištyr- 
tų ir priverstų tenykščią val
džią prie sutikimo su japo 
nais.Tas nepatiko kaliforuie- 
čiain ir atsakė prezidentui 
Rooseveltui, kad jis neturįs 
tiesos kišt savo nosies į valsti-

| ti prašalintos o ne gyduolės 
j del jų surandamos, nėra abie- 
jones kad į kelis metus tos 
biaurios ligos butų visai pra
šalintos kad žmones vietoje 
jieškoimo gyduolių pačią prie 
žastįligų iš šaknų išravėtų,

Tankiai męs skaitome žines
jos vietinius reikalus, nes į kai p greitai nyksta musų gi- 
kiekviena valstija turi savo | rios nuo neapsakomo jos su-
skirtingus įstatymus ir savrė- naudojimo. Geležinkelių savi 
dingas tiesas. Tas prezidentą ninkai nežino kur jie gaus 
Roosėveltą skaudžiai palytėjo ;palus bndavoti geležinkelių, 
ir paliepė San Francisko fe Dailydiniai fabrikantai mato 
derališkam prakuratorini už- kailį 25 metus pritruks drut- 
vest bylą, skundžiant tenykš- medžio. \ iscs medinės i.-dir- 
čią mokyklinę valdžią už ne-' bystes paskutinėje savo kon- 
teisų besipriešinimą, o savo vencijoje šaukė atydą ant to 
įnešime į kongresą grumo ka- kad reikalingas medis jau bai- 
liforniečiam kumščia, t. yjgesi. Nesenei senatorius Be- 
kad ginklu priversiąs juos | veridge savo kalboj* atkarto-



jo tą ką ir kiti, kad turtai 
greitai traukėsi i kelių žmo
nių rankas. Bet jisai savo kal
boje, teip kaip ir prezidentas 
Rooseveltas neparodė jokios 
gyduoles, apsaugoti žmones 
nuo tos nelaimes. Preziden 
tas nurodo dėlto gyduolę kad 
uždėti mokesčius ant prigim
tų turtų, bet kad turtai dau
giaaše sutaupti į milijonus 
per gyvą žmogų, kuris užgi
męs nieko nerauda tai prigi
mė turtui mokestis teipgi ne-

• pagerint givasčio surėdymo. 
Pavojus nuo greito auginio Socializme. 
Vienas iš didžiausių už visus 
minavotus klausymus yra be 
siplatinamas neramumas ir 
nekantrybe plačioje darbinin
ku klesoje, kurie neapsaky. 
lai yra varomi Į nekantribę 
iš priežasties besirenkančių 
turtų Į kelių rankas o puoli
mas didėsės minios žmonių Į 
vargą ir sunkų gyvenimą. 
Žmonių antipatija prie-ai 
turėtus rodosi kas kart dide
sne. Daugybes žmonių vieni 
kreipėsi prie socializmo, kiti 
prie partijos atskirų mokes
čių [single tax | jie prijima 
tais teorijas dėlto kad nėra 
nieko geriau ir praktiškiau 
su kuo be vargo ir sugriuvi
mo galėtų savo gyvenimą pa- 
gerinti ir jeigu netolymoje 
ateityje tauta nepasirūpins 
apie gerovę abelnai didžio
sios minios žmonių, tai žmo
nės Įves tokias tiesas, kurios 
ištiesų bus naikinančios.

Matant teip aiškiai ateitį 
šios šalies argi neverta visiem 
žmonėm nežiūrint kliasų ne 
padėjimo rūpintis abelnai a- 
pie visų gerovę.

Reikia tikrai tikėtis kad 
ateityje jeigu kongresas pa
darys na.mininkų bilą įstaty
miška, į kelis metus baisybės 
gyvenimo tarpe žmonių suma
žės ir pranyks.

Tautišku nnniiiiinku bilų.

NaminiukųJiila yra labai 
praktišku daigtu, o daug žen
klina šios šalies žmonėm ir 
gali praktiškai būti įvesta tik 
su perleidimu vienos tiesos 
per kongresą.

Kiek gero atneštų naminin- 
kų tiesa sunku trumpai apsa
kyti; iš daugelio gerų darbų, 
bila toji aprūpintų žmones su 
gerom vietom sučėdinjimo jų 
menkų uždarbių. Jiem ne
reiktų bijoti subankrūtijimo 
ir kitokių šelmysčių, kurios 
dabar trauke jų pinigus. Ko 
daugiau turtai traukiami Į 
kelių rankas tuo baisiau yra 
žmonėm kavoti pinigus Į«pri- 
vatiškas o ne randavas ban
kas. Šioji bila jeigu bus per
leista netik duos gerą progą 
žmonėm čėdyti savo pinigus 
bet ir pati valdžia gana sau
giai ir praktiškai galės Įdėti 
savo pinigus Į naminikų už
vedimus.

[Toliaus bus. ]

šų ir keli šimtai kaštuos jo at- 
spaudimas Taigi reikia dide
lės krūvos pinigų. Kad pa
lengvinti sau ir kad jus galė
tumėte pigiau nusipirkti tą 
abrozą, nutarėme, kad prieš 
jo užbaigimą, kol da jisnega- 
tavas, pardavinėsime jį pi
giau, t. y. tik po 75 centus. 
Kad jus žinotumėte, jog čia 
nėra jokios apgavystes, paro
dome koki ištikimi vyrai yra 
galva tos draugijos, kuri iš
leis tą abrozą — teip, prezi
dentu ,,Lietuviškos Dailos 
Draugijos” yra p. P. W. Bir
štonas, prezidentas , ,Susiv. L. 
A.’’ žinomas visoj Amerikoj; 
vice prezidentas yra p. L. M. 
Kazunas, aptiekrius. T. M. D. 
išdininkas; sekretorium yra 
p. Šliakys, „Darb. Vilties” iš
leisto jas; kasierius yra p. S. 
J. Mockaitis, žmogus teipgi 
visiem žinomas. Tagi be bai
mės galite šelpti šį užmany
mą. Už 75 centus galite gauti 
tą abrozą tik iki Nauji} Metų 
1907, o paskui kad jau jis bus 
gatavas, niekas pigiau negaus, 
kaip už §1.00. Teipgi prime
name kad dalį pelno paskirsi- 
me pašelpai liuosybės jieško- 
toju Lietuvoje.

Kas nori sušelpti gerą už
manymą, tegul atsiunčia tuo- 
jans subskripciją 75 centus 
ant šio adreso:

Lithuanian Art Association 
P. O. Box 133 Shenandoah, 

(Pa- ,

NEUŽMIRŠK VERKENCIOS TĖVYNĖS!
Atsiminimai iš gyvenimo.

Parašė VERA.X HOMO.

.NAUJAS
I A B ROZAS.

Shenandorh’rije susitvėrė 
draugystė po vardu „Lietu
viška Dailos Draugija”, iš an
gliško vadinama “Lithuanian 
Art Association”, kuri išleis 
paveikslą, kokio lietuviai da 
netur’. Tas abrozas perstatys 
kaip Lietuvoje dabartinėje re
voliucijoje revoliucionieriai 
drasko kanceliarijoje masko
liškas popieras, išmeta caro 
paveikslus ir priverčia vaitą 
(staršiną) sumindžioti caro 
portratą. Sis paveikslas bus 
pilnuose koleriuose, ne teip 
kaip kiti lietuviški abrozai 
kad yra atspausti tik juodu 
atramentu. Jis bus gatavas 
tuojau po Naujų metų. Jo 
preke bus 1 doleris. B< t tokį 
abrozą-išleisti kaštuoja daug 
pinigų, nes artistui už nupie
šimą reikia užmokėti keli šim
tai, keli šimtai padarymas kli

Laimingas ir dėkingas.
O dabar aš Jonas Lazaras, 

negaliu nztylet kad mane iš
gydė nuo ligos, kuri pep ilgą 
laiką nuolatos kankino, ir 
nors daugybę daktarų perlei
dau, vis buvo be pasekmės ir 
ir sveikatos nesugrąžino, o 
o vartojant visokius paten 
tuotus vaistus- vynus irbal- 
samą dar labinus nusilpino, 
kurs geiiaus tinka mulams 
kojas mazgot, negu žmogų gy
dyt-

Bet po visų perlestų karštu- 
vių. suspaustas sopulių ligos 
iš tikro kurią dastcju per sa
vo jaunystės išdykumą nuo 
tokio laukinio papratimo, ku
ri nuo piemenų išmokau da
ryt. Tad visai be maž ko ne- 
suvarijojaii, bet šalę to skaus
mas galvos su svaigimu kaip 
ir sunkumas ant krutinės su 
skrapliavimu ir vaikščiojanti 
skausmai po visą kūną ir są 
narius neišpasakytai kankino 
o abelnas nusilpnėjimas teip 
buvo mane pakirtęs, kad net 
prie darbo netikau per tai ne 
tik pats savęs nekenčiau, bet 
net sau galą mielinau pasida
ryt.

Vienok perskaitęs apgarsi
nimą laikraštyje ir kad apra
šiau savo ligą ir kentėjimus 
D-r. Collins Medical Institu
tui ir jie parsiuntė vaistus, 
kurie buvo specijališkai rei
kalingi ir sutaisyti kaip man 
buvo paaiškinta, tai po var
tojimui trijų dienų pasiju an 
jog man sveikata taisosi, o 
kaip suvartojau paskutinius, 
tai pasilkau sveikas, net ne
atmenu kada aš teip gerai jau 
čiausi - pasilikdamas sveikas 
ir laimingas. Nors jau keturios 
nedėlios praėjo bet jokio atsi
naujinimo ligos ženklo nepa
sirodė. Gaila, kad iškart neat- 
sišakiau prie Dr. Collins Me
dical Instituto, būčia jau 
buvęs sveikas seniai ir dė
kingas už sugrąžinimą sveika
tos, to didžiausio skarbo, už
tai dabar esu dėkingas ant vi
sados — Specijalistam ir Pro
fesoriui Instituto. Noriu, kad 
ir kiti laikraščiai mano šitą 
labai naudingą sergantiems 
žinią neprieisiu nepagarsinę.

Puikus rudens vakaras. Iš visų pusių ne
šasi vortinkliai; o ten, žiūrint Į vakarus, į 
saulę - žiba tarytum vandens ežeras, nugu- 
lią ant pievij. Tenai stovilinu krūvutės, 
o ten bulvės su nugeltosiomis virkštimis. 
Pulkas balandžių (karvelių) sutūpę ant 
miežienos renka grūdelius ir, apsisukę kė
lės eilias — palekia toliaus.

Aš stovėjau užsimislinęs nežinojau ką 
veikti, bet staiga atėjo man į galvą mislis, 
nueit pas savo kaimyną Sinkų. Aš pasi
skubinau apsirengt ir išėjau. Ar ilgai ėjau, 
dabar aš jums nepasakysiu, nes gėrėdama
si gamtos grožiais nesijutau kaip priėjau 
vartus savo kaimyno. Margi šunialiai iš
girdę svetimus žingsnius neužmiršo manę 
pasitikti; bet nežiūrint ant jų narsumo, 
aš visgi likau pergalėtoju. Eidamas per 
kiemą išgirdau balsus armonikos, ir per
žengęs slengstį atsidūriau grinčioje.

Pagarbinęs pagal Įpratimą katalikiškais 
žodžiais, pradėjau žvalgytis aplinkui. Pir 
miausiai patėmijau senį Sinkų su sūnum 
lošenčius (kazyruojančius) už stalo; šalę jų 
ant suolo sėdėdamas jaunesnis sūnus čirpi
no ant armonikos—didelės, bet sugveru- 
sios. Netoli durių sėdėjo dvi merginos ni-! 
niuod imos kokią tai dainelę: tai buvo Sin
kaus duktė Petronė ir jos seserųuaitė Ma- - 
re atėjusi pas dėdę paviešėti.

Apsidairęs aplinkui aš atsisėdau šalę lo- 
šenčių prie stalo ir ir klausiausi jų ginčų 
už ,,triupus’’ ir daužymo kumščių stalam 
Bet šis nuobodus užsiėmimas greit man įsi
pyko ir aš pradėjau vadžiot akimi po visui 
kampus ir pabalkes, o ant galo nukreipiau 
atydą ant kalbos ir dainavimo merginų.

— Kasžin ar ateis šiądien Motiejus? — 
užklausė Marė Petronės.

— Verta ateit - atsakė Petrouė dirstelė
jus į langą, - tik jis rodos nemelagius kad 
užvadžiotų, o jis man andai sakė, kad atei
nantį nedeldienio vakarą tikrai būsęs, nors, 
girdi, ir kuolais lytų!

Ištarus tuos žodžius Petronė vėl išlėto 
pradėjo dainuoti: „Pasakyk panelia ką va
kar kalbėjai?. .. .’’ ir tt.

Mane tarytum miegas apėmė ir aš žiūrė
jau, tai į lošenčius tai į merginas. Po va
landai sulojo’sunes ir merginos puolėsi 
langan šnabždėdamos: „Motiejus, Motiejus 
ateina!”. . . . Visi nutilo ir po valandėlės 
įei na vyru kas 'grinčion.

— Tegul bus pagarbįtas!....
— Ant amžių garbiname! — atsakė ss- 

nutė sėdėdama pas pečių.
Vaikinas tuoj apsižvelgė, apsisveikino, 

ir aut meldimo šeimyninįko prisėdo pas 
stalą priešais manę. Aš gavau jį gerai per
žiūrėti. Buvo tai jaunikaitis turintis api» 
23 ar 24 metus amžiaus; nelabai patogus 
ant veido, kuris pilnas buvo užsimislijimo;; 
su akiniais ii- ... su melsvu žiponu. Jis ra-: 
miai sau žvalgėsi aplinkui; temijo į šv. pa- ‘ 
veikslus kabančius ant sienų apie stalą, 
tai Į merginas, tai i žibintuvą pakabintą! 
ties aržuoliniu stalu ir nepradėjo kalbos 
iki šeimininįkė neušklausė kaip jam einasi, 
ant ko jis atsakęs vėla nutilo. Ant galo 
lyg pradėjo labiaus įteresuotiesi lošenčiais 
iš aukšto pranašaudamas kuris, katrą nu
veiks.

— Duok paskaityt knygelę Motiejau!— 
paprašė jo Petronė: jus lošiate tai męs nors 
paskaitysim.......... Vaikinas, kurį nuog
šiol vadįsime Motiejum, daug nesiderčda- 
mas, atsisegė žiponą ir išsiėmęs iš apatinio 
kišeniaus pluokštą knygelių prad'-jo ;ąs 
varty ti.

Aš tėmijau į jo knygines. Pirmoji ką 
buvo ant viršaus užsi vadino „Saulės ir me
nesio užtemimai”, buvo šios: Trumpa seno
vės lietuvių istorija, Ameriki pirtije; Ūki-' 
ninkas, kalendorius ir..... ir ... kitas nė 
nepatėmijan'kaip jos užsi va lino, nes tuoj 
iš tarpo išėmęs „Krumplių Joną” - padavė 
joms, o kitas atgal susikišo kišenių.

Merginos gavę knygutę tuoj atsisėdo ant 
senos vietos ir pradėjo vartyti. Aš žingei
dumo pagautas nuėjau pas langą ir šaly- 
mais atsisėdęs klausiausi, kas tai tas do per 
vienas „Krumplių Jonas”, bet nedaug tę 
galėjau suprasti, kadangi mergina neaiš
kiai skaitė: tankiai suklupdama ir vėblio- 
daina

Ilgai nelaukęs aš paprašiau man duoti 
skaityti, ką jos ir padare. Pradėjęs skaity
ti aš labai džiaugiausi, nes tai buvo1 
suprantamoj’lietuviškoj’ kalboj’ knygelė. 
Man linksma darėsi........... Jaučiau kaip šir-

Į skaitymą teip, kad šalę būtų iššovus ka- 
kanuolė, tai ir abejoju ar būčiau girdėjas: 
aš visados prie ko nors įdomesnio buvau 
toks aistrus.

Kaip ilgai tęsėsi tas mano skaitymas, ne 
galiu pasakyti, tik tiek žinau kad po valan
dos Motiejus paėmė nuo manęs knygutę, 
įsidėjo pas anąs kišenių ir dar valandėlių 
pakalbėjęs ir atsisveikinęs išėjo pro duris. 
Merginos jį išleido, bet netrukus vėla su
grįžo grinčion. Tuoj ir aš nudūlinau namu
čių ...........

Parėjęs atsiguliau, ir nežiūrint ant vėly
bo laiko vis negalėjau užmerkti akių. Mane 
kankino koke tai nepaprasta laimė ir jau
smingumas: „Krumplių Jonas” man neišė- 
o iš minčių. Bet ant galo užmigau.

Sapnavau, rodos, einu keliu uaktij’ ir 
lyg per girią. Baisus šakoti medžiai stovė
jo o aplink ir ūždami taikėsi griūt ant ma
nęs. Šakos jų vėjo blaškomos traškėdamos 
krito žemėn; dangus apsiniaukęs ir miglo
tas. Debesų gunyčios parskriodžiamos žie- 
žilpomis apiakinančio žaibo nešėsi padan
gėmis; toli girdėjosi dundėsis griaustinio, 
o oras buvo pripyldytas tvanku ir siera.

Po valandos sutinku žmogų, lyg tą patį 
Motiejų, lyg kitą; bet tik tiek žinau kad 
jię ketino mane nuvesti pas savo draugą, 
kuris perleis mane per girią iki palankiai, 
o nuo tenai, girdi, aš patsai pareisiu na
mo.

Ir štai, rodos, namelis pusiaiu sugriuvęs 
ir apiplyšęs, bet vidui labai dailus: gražiai 
nuvalytos sienos, suolai; puikus paveikslai 
ir viskas kas tik švariam ir prakilniam gy
ventojui reikalinga. Šeimyninį kas tos grį- 
teles sutikdamas ant prašymų Motiejaus 
apsiėmė mane perleisti per tankumynus, 
ir neilgai kalbėją išėjome kelionėn. Ilgai 
dar męs keliavom traškančiais, neišžengia
mais tankumynais prisiklausydami tai kau
kimui vėjo kuris nei padūkęs blaškė ir 
purtė medžius, tai traškesiui nudžiūvusių 
viršūnių ir šakų, tai staugimui draskančiu, 
žv ■rių Į kurių nasrus kaskartą galėjome 
mes pakliūti.

Po Ilgos kelionės mano sandraugas išėmė 
iš kišen’aus popierą ant kurios buvo para
šyta visa mano kelionė; kaip kelias sukina- 
si kur koke grįžkelė ar iškiarojimas. Pasa
kęs dar kelis žodžius ir padavęs man tą po
pierą tarė: „sergėk kad nepamestum, nes 
kitaip turėsi daugel klejoti iki atrasi ko 
Jlaškai.” Čionai palinkėjęs jis man laimės 
ir pasisekimo, sugrįžo adgal.

Aš ėjau keliu kurį man rodė tas žmoge
lis ir vis tėmijau į popierą, ar neklystu? 
Painumas didžiai vargino mane, bet aš pa
sitikėdamas aut išėjimo drąsiais žingsniais 
ėjau pirmyn.

Bet štai jau ir palaukė; jau ir švist pra
dėjo, nors miglos dar nebuvo išsisklaidę ir 
dangus vis dar buvo apsiniaukęs. Ir aš vis 
dar žiurėjau į popierą ir į rytus iš kur pra
dėjo $vist’ bet.... išgirdau žodžius tėvo: 
,,Na vaike kelk!— išsimiegojai per saiką.” 
Ir aš pabudau.

Atsikėliau, apsirengiau ir kas tik reikia 
rytmetį padaryt-viskas buvo atlikta: po va
landai stojau prie žagrės ir ė j ui mėtyt ru
gienų. Man šitas darbas labai patinka, nes 
niekas man nepertrauke mielų svajonių ir 
aš gaunu progą gerai apmislyt viską kas 
tilt dedasi pas mane naujo. Atsiminau ir 
sapną savo, nors niekaip negalėjau jo at
spėti. Atsiminiau ir Motiejų ir knygutes, 
tik gaila man buvo kad aš negavau su juo 
plačiaus pasikalbėti, ir .. kas svarbiuo
se - paprašyt knygelių. Dėlto kaip nebūk, 
o šį vakarą pasiryžau nueiti pas Sinkutį ir 
viską apie jį gerai išklausinėti.

" - ------ “ lį?“--------——.

i isiiotiims Sųsir.likimas.
\ išimtinas susirinkimas sū 

prakalbom, muzyke, dainom, 
ir d-.-kietu n įjos parengta per 
draugystę Lietuvos Dukterų 
ant 3i) d. Gruodžio 19o6 met. 
nedėlioję po kalėdų. Atsibus 
lietuvių salėje po num. 166 
Broadway Ext So. Boston, 
Mass. Prakalbos prasidės 2rą 
valandą po Įlietų. Aut pra
kalbų užkviesti garsus kalbė
tojai iš kitur, o tarpe tų bus 
ir draugas Žagaras, kuris pa
skutiniu kartu čia kalbės 
prieš savo išvažiavimą atgal į 
Tėvynę.

Prakalbų tarpuos grajįs dvi 
lietuvaitės mergelės: Ona A- 
viečiutė ir Liliana Tačilam- 
kiute ant smuikų pritariant 
pianui. Bus deklemacijos ir 
dainos bažnytinio choro po 
vadovyste profesoriaus p. M. 
Karbausko. Todėl širdingai 
kviečiame ant to gražaus su
sirinkimo visus Lietuvius ir 
Lietuvaites, vyrus ir moteris, 
jaunikaičius ir mergeles susi
rinkti kuoskaitlingiausiai nes 
įėjimas į salė visiem dykai.

Komitetas.

Prakalbos.
Dr-tė D. L. K. Vytauto ant 

savo susirinkimo ii Gruodžio 
nutarė parengt prakalbas 
Chelsea, Mass.

Kaip tai girdima lietuvių 
gyvenančių apie 500 ypatų, 
o dar nėra girdėta nė jokio 
darbo ant tautiškos naudos 
kas link tautos reikalų.

Tad dr-tė virš minėta pas
kyrė laiką aut 23 Gruodžio 
i 906 parengė prakalbas; už- 
kviesdami visus aplinkinius, 
kad tai užiebt šiokį tokį žibu
rėlį tarpe Cbelses lietuvių.

Ant Hali G. A. B. po num. 
59 Park st. Chelsea, Mass.

Komitetas.

Balius Balius!
Draugystė šv. Andriejaus 

parengė didelį balių, kuris 
atsibus 29 Gruodžio [Decem
ber] ant Turnar Hall, Arch 
gatvės, New Britain, Conn.

Todėl visus lietuvius ir lie
tuvaites, vietinius ir aplinki
nius užprašom ant baliaus at
silankyti ir su mum; drauge 
pasilinksminti.

įžanga 25 c.
Moterimis ir merginoms dy

kai. Komitetas.

al inančio i,-. Kauno radybos 
Saulių pavieto, Baisogalių pa
rapijos, Kemerų sodžiaus; gir
dėjau kad gyvena kur apie 
New Yorką, jis pats ar kas 
iš žinančiųi apie jį maloniai 
teiksis danešti ant šio adreso:

Frank Kulis 1J8 Bolton 
st. So Boston, Mass.

Pajieškan savo brolio Kazi
miero Žilvio, paeinančio iš 
Kauno radybos, Saulių pav. 
Jauuškonių kaimo, girdėjau 
kad pasidavė į marininkų 
tarnystę, du metai kaip apie 
jį negirdžiu jokios žinios, 
prašau, kas apie jį žino, da
nešti man ant adreso:

Jonas Žilvis 76 Market 
st. Brighton, Mass.

Pajieškan savo draugo Jur
gio Reveno. paeinančio iš 
Kauno radybos, Ramigalos 
v ilsčiaus. turiu prie jo svar
ini reikalą jau nuo dviejų 
metų: girdėjau kad gyvenans 
Cbicagoje ir dirbąs Stockjar- 
duose. Kas apie jį žino, ar 
j s pats teiksis pranešt ant 
adresor

Anupras Žukas
28 W. Broadway So. Boston, 
Mass.

Vii koviniai.

Penki metai kaip apsive
džiau Liepojoje su St. Vitke
vičium tuos - metuose jisai i- 
šėjo i Auu r'ka ir visai mane 
užmiUo. J-igu kas apie j į gir
dėjote ar dabar žinote meldžiu 
duoti ži.ię ant šito adreso:

Uršulė Vitkevičienė
201 C st. So. Boston, Mass.

Pajieškojiniai.

Pa j ieškau Draugo Alexandra 
Laišto, paeina iš Panevėžio 
parapijos, Kauno gub.
Kas apie jį žino, ar jis pats 

atsišauki t aut adreso:
Juozas Kundrata
28 \V. Broadway

So Boston Mass.

Klaidos pataisymas.
Pereitą sanvaitę patilpo 

klaida rašte „Kaip męs kovo
jome už duoną Rygoje”: raše- 
jas neprigulėjo į Centralną 
komitetą tik į rajoną Centrą 
ir fabričną komitetą.

Pajieškan savo giminių A- 
nupro Tansono ir Antano 

[Vonsoviče, abudu Kauno red.

Su godone
Jonas Lazaras,

P. O. box 18,
S. On aha,Neb

dis sustojo taksėjus ir po valandeliai pra
dėjo plakt daug smarkiaus. Negirdėjau nė 
kalbos Motiejaus su šeimyninįku, ne dau- 

įžymo kumščių stalan, tik buvau !»igili*^i

« * *

Saulutė aiški :i< .< libriniais spinduliais 
šviesdama kas kartą slinko vis žemyn ir že
myn. Vėjai s tolydinio pūsdamas, guldė 
prie žemes paskutines uugeltusės žoleles. 
Šešėlis nuo manęs ir nuo arklių vis darėsi 
ilgesnis ir ilgesnis ir ant gal >, saulutei nu 
sileidus uš kalnų ant nakvynės ir visai iš
nyko. Vieno! tik medžių viršūnes apšvies
tos paskutiniais spinduliu s raudonavo, bet 
ir tos tuo neteko savo skaistumo. Liko tik 
vakaruos raudonumas ant dangaus, o ry
tuose jau pradėjo mirksėt pirmutinės žvaig
ždeles.

Variausi ir aš ant namų: iškinkiau ar
klius, apžiurėjau ir po vakarienės, pildyda
mas savo pasiryžimą, nuėjau pas Sinkutį. 
Išklausinėjus man viską apie Motiejų, Sin- 
kutis užminė kad norint su juom susieiti, 
reikia nueit pas nepertoli nuo jo gyvenan
tį ūkininką kalvį; kur Motiejus veik kas 
kiekvieną subatvakarį ateina palošt korto
mis ir pajuokauti.

Teip ir padarėm. Atėjus subatos vakarui 
dar saulei šviečiant jau aš buvau pas Sin
kutį. Jis išvydęs mane pradėjo rengtis ir 
nors neilgai trukus išėjom, vienok jau bu
vo sutemę.

[Toliaus - Wus.]

Panevėžio pav. Ramigalės pa- 
rap., jau du metai kaip gyve
na Amerikoj, pirma buvo 
Charlavoje mainos.-, o antras 
Pittsburge prie murinikų. 
Kas ap <• juos žino arba jie 
patįs t gul duoda žinęant šio 
adreso, o gaus širdingą ačiū.

R. B dtrunas 28 \V. Bro
adway So. Boston! Mass, ‘   «

Pajieškan V. Kvaračiaus, 
paeinančio iš Vilniaus vedy
bos. Trakų pavieto, ?,■ rcin- 
koui.] sodžiaus j s pa!s ar 
kas kitas žinantis apie jį teik
sis danešti ant a Ire so:

A. Zinkevičius Box 598 
Maynard, Mass.

Pajieškan savo draugo Ka- 
zimiro Račkaucko, kuris pir
ma gyveno Škotijoj, mieste 
Cragnuck, o dabar nežinau 
kur. Kas apie jį žino, ar jis 
pats teiksis danešti ant šio 
antrašo:

J. Paltanavičius 15 Sher
man st. Peab dy, Mass. 

—. ■
Pajieškan Jono Sluckaus,

LIETUVIU UŽEIGA 
------ PAS ------

CHAP M K A
Užlaiko puikiausius jrėrymus, alus, ėlius 
visada Švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijiį, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Lietuviškas
FOTOGRAFAS

I R

Dirbėjas visokių paveikslų
Padarau fotogru-fijas atsakančiai pa- 

airl jūsų norn, kuri jums jūsų prigim
toj kalboj lentniausia yra išreikšti. Iš 
mažų padidinSju ant visokios popieros; 
b.-’nvoju naturali-kom parvom ir atlie
ku dnthn :u t isti-k*«i. Soikiomis dienomis 
d,> >iuv.- . .iilara nuo <S ryt. iki 9 vakaro

:uii r : -alui, einu į namus fotogra
fu. i. 1 . ■ lieku gerd velijančiu,

George Stanaitis 
3i;:’> Third Street,

So. Boston, Mass

5
’ gg Puikiausias Lietuviškai §

SALIUNAS t w. 
kartą pas mus atsilankys,

To niekad nesigraudys; Ęt
Alus, vynai mus gardžiausi, §

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co § 
3o4 Broadway ir 259 D. St., q 

South Boston, Mass g



. KELEIVIS

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS

Sn ištarimu kiekvieno angliško žodžio
I tu\i§kaf?beast (byst) žvėris: eight (eit) 

ruoni; eye [ai) akis ir 11.. 174 pusią
I į, su prisiuDtimu 81-25c.

SAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
Gražiui llctuviškni rašyti

' • pageltos mokytojaus, 24 puslapiai, 
su prisiuntimu 10c.

i'inigus reik siųsti per ,,Money Orderį“
> *t šito adriso:

P. MIKOLAINIS
B >x 15, Station D., NEW YORK.

NAUJA

Naujai išrastos gyduoles.
Ali kurių pnmačlyvunio galima visa

dos pasii ikei
Kosulio ir Šalčio Sirupą* 25c — >loo

Didelio galvos Skaudo limo 25c Lijo

N no Reninai izino

Ule— 1 <»>
Šile — 2 i«>

1.00

1 SVEIKATOS
ALJOS PREKES 
a vijas kataliogas!

TH E OUTLET
'’įsų rudeninis ir žieminis suokrovas 
. iteriškų Apguobų (capes), .lėkių. Sijo- 
i' į. ir apatinių drabužių, o teipgi viso
kį papuošalų katiktnpo sukrautas.

• mpletiškas vaikų drapanos zopostas.

ršutinių ir darbinių marškinių, kepu-
1. pirštinių ir kelinių
Iclis barginsas daromas ant I a vorų.

•5 Broadway, Rpivrrn E. A E. Sis.

SO. BOSTON, MASS.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks- 

..i nuimti, eik pas atsakanti 
1 įtografistą:

CASSILL O STUDIJ A, *
!76 Broadway,

So. BOSTON, Mass i
Yra tai viena iš geriausių 

■ įtografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba j 
itokių grupe, vaikų ar sęnų 
i.ūna artistiškai į .-įdaryti pas 
Cassilį. Jo st ūdiji Įrengta 
mi puikiausiom prit lisom, 
'arpe kurių yra ir t Įrišto Ele- 
ktrikine šviesa de] ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
. uri iš laiko duoti žinią. Rė- 
mi} departamentas talpina 
šimtus y vairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt t-au patiu- 
Ramiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
didelį paveikslą, krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston, Mass

URA VISI VYRAI!
Pirkit cigarus Kalėdom naujo išdirbinio

Tartraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikinusių pipkių. o ken- 
• l/.ių'kendžitj! kokių dar nė nebuvo! Ka
lėdom parduodamus gražiuose baksiu 
sukuos. Tik eik pažiūrėk!

S B. KLIEN
228 Braodway, con. C st.

So. Boston, MasDaniel J. Kiley
301 Broadway, kampas D. gatvių.

RKRIAUHIA Al’TIKKA.

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

lais atsilankyt.

LiTl'VlŠKAS DAKTARASB. G. Wernick
TEL, 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.

Lenkiškai-Lietuviška
APTIEKA

257 Hanover Street 2i
BOSTON. MASS

NICO L ET,
239 BROADWAY. NET. LI C 8TREE T 

SOUTH BOSTON. MASS

jš Kasdieninio Gyvenimo, Romantinių ir Humoris-
--------- tišku, arba juokingu ■■

KRUTANČIŲ PAVEIKSLŲ
Įžaiuos TikictiiSzX.,

.Suolu guli užimt kokį tik nori neišsktreni 
ir pirmos eilės. Rodymas be perliMti- 

kos kasdien traukiasi nno:

7 Val. vakare iki 11 VaL. naktį 
SUBATOJ NUO 2 PO P'ET IKI 1 1 NAKT I

Pajieszkau 
Partnerio-Pusininko

Į (irocer-Storio Biznį
Biznis \ ja senas ir gerai išdirbtas, bei 

kad varyt jį reikalauju pagelbininko, 
nes vienam reik daug pajiegų.

Atsišauki! greitai.

S. K U RA U OKA S.
372 W. Second St.

• Boston, Mass

Nuo Kojų Prakaitavimo
Nuo Pleiskanų galvoje 

Ant kožno pareikalavimo 
jei rašant npr-ysi li^ą. Piiiimi; 
poney Orderį. . .
centus štampų <lcl nusiuntimo kaštų.

K. SZIDLAUSKAS, & CO.
Itts I) STUEET n n X m <■<.nn.ni.sr SO. BOStOO M3SS.

(55c • 2 00 
pasiunčiamo 
is siųsk per 

Tripgi reik prįtlei už 5

f EM Y K I T E

Kai t ie norite turėti duilai prifilintą ur.v 1 
paną tai kreipkitės pas Lietuvį.
Per,daugelį mel ų pi akt ikavojnu kriau- 
ry s tęs amatą visokiose šaly* e didlo galiu , 
padaryti pagal naujausios mados ir pa* 
gal jūsų norą, o kas nusiperku gatava 
drapaną vyrai ar moterys o nefilina pa
gal jūsų norą kreipkitės prie manės, o 
aš jum .prilitinsiu kuopuikiausin.

245 W. Fourth Street, 
So. Boston, Mass-

AUGŠTYA L1ETUW1AI! 
Pirmutine lietu viską 

kriautuvč
Visokių namin ų slubos rakandų, kaip

parduodu labui pigiai. Galima’imt ir

Vladislovas Dymša
132 W Broadway, 

So. Boston i

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tic- 
siok pas mano 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptioka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone Richmond

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GUODOTIM TAUTIEČIAI!

Lailfau sau už garbę pranešti Jum

kad parduodu laivakortes į Lietuva i 
iš Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ;«n 
geriausių laivų už pigiausia preke. ALi

Ofisas atidarytas nuo 8 valnnd. r i< 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Bart aš i us.
258 Broadway, SO BOSTON. MASS

Geriausi So. Bostone
Lietuviški Siuvėjai

Brangus Draugai! pranešu jums, kati

222 W. BROADWAY
ir kart u su Zenonu Būdreckiu uždėjomi 
puikiausią kriaučių dirbime. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbame 
puikiausius siCdus ir overkolus. Užeik

nori turel gražia drapana, mes galime j; 
tau t uoj padai*.\ I.

VIN. INTAS ir Z. Bl i>RE( KIS

VAISIAI SVEIKATOS.
Vyrams ir KGjj

Moterims©!!

Nelauk ilgai, lik pasirūpink 
sau tikrų vaistų, o prašaiįs tavo

2-nd St. SO. BOSTON,

nuo iz iki 2 po piet ir nuo 6 iki 9 vakare

W.T. BULGER
Šermeninis Direktorii's ir

— Bai.samuoto.ias — 
3B8 Broad way, priešai pačt<> 
Gyvenimo namas randasi p. n.

174 Third Street, 
TELEPHONE OONECTION, 504

South Boston, Mass.
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Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerų seklų paset i tinkančia žemę, — kurie 
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša - taip lygiai sumanus Dakta
ras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil
pnybių — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražy- 
nant gera sveikata.

Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime lipos, reik but labai atsargiu, 
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, 
bet teisyngai negali but ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs ; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos išgydit negali.

Nuo tokiu šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerėiu, tai liekasi visai sukliuręs 
ant sveikatos.

N irs ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliško gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir 
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Prolesorius — 
pergali ligą sugražynant gerą sveikata.

Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmoniu sugrą
žyto ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLINS ME
DICAL INSTIl'I l'E, kureme yra Daktaras Diplomuotas Prolesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tiki i vastai prie ligos ir visu silpnybių, kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą^irmutinę^sveikat kajj^girmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi

Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, lai iš daugybes nuolatiniu padeka- 
vouiu, pagal prašymu išgyditu, keletą patalpiname, štai je pats kalba ;

Mielas Daktaria Profesoriau I

Jau kaip Professoriui žinoma, kad labai sir
gau ant kataro plaučiu. trumim kvėpavimo, 
skau unu ir diegliu krutinę) biaurau* skr« p'ia-

liekarstu prigėriau bet \ii 
taip Kad jau buvau \i-u 
di.no Skaitant lūs apgai 
.Šaltinis Sveikatos*- ir

tad hekarstas Kūręs lu- atbinntrię ir suvarto
jau tuos vaistus pasiiutau dideli pasiseriniiiia 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar vaistu, tai tuos paskutinius suvartojai, pa
silikau sveikas kaip niekad nešit nę« ir dabar 
esu pcrsitikreitę* kad likausi pamatiškai išgy
dytas ir liga neatsinaitiis. Siunčiu širdingiause 
p.idekovania už sugrąžinimą sveikatos. Imke- 
d ims Jums ku didžiaii*i<is laimes; ir kad gcl- 
bc mine t mus brolius nuo kankiniu ligos.

Su gtiodone dėkingas
M. A. Degutis. boxl«. Pickcriog. La.

Daugaimgas Profcscriau Institutol

Kaip Jums žinoma nuo pirmiau* aprašytos 
mano Ilgo* KUtic per du melui kankino, vidų- 
i ui-Joga, skaudėjimas po krutinę. šudics liga 
m abclnu nu* i I i»r> nei imu kankino t.,. \ < - s va
idintas. negalėjimas kvapo atgaili. vaikei'' m“ 
n dieglei po vi-ą kūną dusinant ir skaus
mingu ncreguliai įsku mėnesiniu ir teknamas, 
haliniu and t inainu— nors gydžiausi 
pas dangei! d iktaru. bet toliau* pa> m ski
li ui. mino ligą vis cio blogin. ir viltis i'gyjnno 
iiustoi.oi l.i i k .up pariiMuii Jutus apiciiga ir 
Ml'įlįstus vai t IK ėmiau Vai tol. ii kart pa'-uu’ 
tau savim kaip ir r<- . <»liuci ia. bet tol.rns varto
jant laučiaus lengviau ir geriau ir kaip suvar 
tolau p i kulnim*, pasilikau sveika kaip nie- 
ka<l im-ir-ius noi s j a u prae jo 5 nedėlios esu 
P-i-itil.iinus. kad mano liga pilnai Ggydita. 
Užtaki skarba sveikatos tūkstančiais kartu 
dekavoiu. nes pirma buvau ne gyva ne numirus, 
o dabar sveika ir laimina tegul bus palai
minta motina ii kurios vaisiau* išaugo toks 
gelbetoias nelamiiigu, su tikru talentu dakta
rystes Mano dekmeuma teiksite* pagarsint, 
kad serganti kaip ai buvau, žinotu kur rast 
tikra pagclba.

I. Mock e ne,

134 Leighton St., Fitchburg. Mass.

Profesoriau ir kiti daktarai !
Tai dabar tai su džiagsmu rašau Šitą aro

matą. bo tau mane išg)dit nue taip didelio 
keiitrinno. lytišku daliu skaudeiimo ir nu«il- 
P ie >uno. o tankus šlapiminasi kaipsu peili.us 
rez- blogiu sapnu ir sekios nubeguuo abelno 
n i -ilpiieiimo. tierviskuino. sk atidcnma po \ i-ą

ir dilelio nusiminimo, nmliiau kad iš ptoto 
i , m. kaip Juins buvau pirmiau? rašės Nors

tikram mokslui in už

J. Tomishnuskas.
331 So. Yordan Street. A
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Antanas Kavaliauskas,
3x05 So. Ilalsted Street. Chicago, III.

Labai sirgęs per 6 menesius, 
išgyditas nuo: ūžimo,skaudeiimo 
svaigimo galvos ir cipimo ausi- 
se, blogios atminties, nervišku
mo, abelno nusilpnėjimo ir skau
dėjimo po visą kūną. Kiti išgy
dit negalėjo-

M. Makravickene,
45 5th Street, Passaic. N. J.

Širdies, viduriu, pasigadini- 
mo, gumbo, diegliu vi*ain kunę,

tus sirgus, WarSuwoje ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit. 
Collinso Institutas in 4 sanvai- 
tes, pilnai pamali-kai išgydė.

Skaitytoiau jeigu Tau nicks nepagelbeio arba niekur dar nesigydai o i iutiesi savije nesveikumą, tai netrotik laiko ne pinigu d ' anai, jei no 
auibisskai tai per cromata aisišiuk am a4anc liga o be ADiirikiino buu iijvhm nn>. plaučiu n ■ • • -ik'u.n ». du-i io, trumpo k • <->.»viino greito 
raiisiino kosulio, kepenų, inkstu (kidneys), dispipsijos. vidui iu ligos, k up uikieteii no. n»l«rbunj. tun.it pilvo kataro, gi. K i- audei ūpo 
svaigimo ir u2itno ausisę. kramo ne ysiiiiivj. niežu parku ir iiberi:no o I »s ligų, n : n astemios, neuralgijos, reumatizmo u vaiksuiojančių 
&kausinu po visą kuna. g«llliges. IvtGko nusilpneiuno (n tmeiles). sektos nub jgi n >. blo,*<u sapnu, ncrvpii.no, priepuo' " Nr.^mari o. abelno 
jntjilpnejiino. lytiiku piktu uisikrečia-nu ligų (limpančiu) kokio skiriat! t ir v i <i » i mbutu. laioit ir p-r įaunisics klr ■' l> i savzao sti . 
tpi.ežasti sugriovimą sveikatos slogos mįsles ligas, tankaus Šlapinimosi Ir sk aus ni ngo. pasigadinuna. patruki ną. nutirmma kui > <la ui. nemię* 
C9|tmo sunkuma kolose bei rankose sarmatlivuina. lenkimąsi draugijos, pag idinimo atminties, neturcjima va^iaus, visokias -lapt <s ligas ir 
kaip VYRU taip ir MOTERŲ skausimingas nereguliariAkas mėnesinės, bet netureiima andrapniu. kaip ir baisu kenkimą segime baltųjų tekeji; 
ni.j n km tos tik ligos ant žinomu varciiiiitio atsiranda, po ištyrimui, kaip apisima iigydit, ir duuoda vaulus, tai užtikrinta sveikam ir isgy imas 
SI abtybe šventai uzllakoma. z

VAISTUS IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Exprcsa ir kitas šalis pasaulės. Kaip raštu teip žodžiu tik prigimtoj lietu

Dr Profesorius Ctollins del labo visuomenes parašeknyga Vadovas in Sveikai r sS puslapiu Ii yra labai naudinga sveiku ir sergančiam
. _ > .... . t. .. ■ 1 .s ... . 1 .1....... 1 ..... << < > < .1 ,t,nt « * . > * 1 z 11 .-''i-i’ r ? ne r m a •

prisiuntimo kaštus.
Kodėl sirgt ir but varginanms ligonis, kad lengvai gali but išgydytas atsišaukiant pas :

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 W. 34th St., New York N. Y.
OFISAS ADARAS. (tarp Broadway Ir 7 Av.) kasdien nuo 10 iki 5 PO piet Šventoms dienoms nuo mik I ovY-.iri.i- mm r 11 8 vai.

“ utaxnikc Rašant pamhiękit kad iJ mus laikraščio.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Elin, Vyną, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus
16 Broadway, South Boston, Mass.

Laivakortes ir pinigus geriausia siųs per 
“KELEIVIO“ Redakciją, 28 Broadway, S. Boston.

Tinkamu kož.nam Lietuviai tokias įau

aš parduodu tuos ženkli s Š<*ip: žiedą po
$7.oo, o sugiltą po 'Užkalbindami žiedą, paimkite siaurą popiereh*. apjuoski
te su ja pirštą, ant kurio žiodą nešiojai ir, teip pamieravus piršto storuma prisiųs- 
kit tą mierą drauge su orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siųsti.

Teipgi parduodu visokes. kokių kas nori American Driiknvojiiniii Mašinėles, ku
rios labai yra kožnain reikalingos; su mašinėle galima drukuot be jokio mokslo 
greitai ir gražiai. Vienos iš tų, panašumą parodo paveikslėlis: ta mašinuke kiti 
parduoda po $10.oo, bet aš paleidau už SS.oo. Ant jos išdrukuosi teip, kaip ir 
ant mašinos už $100 oo. (iiažiausia popiera rašymui gromotų į Lietuva su gražiau 
sials pasveikinimais ir dainelėm; 1 tuzin. 25c., 5 tnz. -51. tuksiantis $7. Pas mane

• gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios išdarbystė, teipgi laikrodeiių, 
leuciūgelių. kompasų, auskarų, špilkų, britvų, fniizikidiškų įstumontų, visokių 
knygų ir kas lik ko reikalauja. Norėdomas turėt mano Dididi Katalogą prisiųsk 
savo gerą adresą ir markių už 4c del apmokėjino siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
Dykai: jame rasi visokius daiktus ir anų prekes. Rašydama.* adresuok:

IIROOKI.Y.V. N

NAUJA KNYGA
PO VARDU

<1 DAKTARAS NAMUOSE >
Ką tik nrsenci išėjo iš po spaudos minėta daktariška knyga! Yra taipir- 

muLnr lietuviškoj kalboj knyga: turi 160 puslapių, arti 200 lotiniškų ir 
angliškų receptu su liet u vi d<ajs pamokinimais, kaip vaitot gyduoles ;ai-kus 
aprašpimt.s kiekvienos ligt s, iš kur anos atsirandu ir kaip jas prašalint.

Vėlinama tą I nygą i uiėi i kiekvienai šeinius ai. kaipo Dakatra namuose 
Popieriniuose apdaruose pjekč knygos $1 oo: audekliniuose—į>!,25.

Pinigus galima siunst per Money Oiider ant Šio adreso: '

K.W GEDEMINAS, 35 Athens St. (So Boston Sta.) BOSTON, MASS.
Aš nuo save* duodu gvarancija Kad jeigu nupirkusiam Knyga pasirodytu neverta u?moKetu pini
gu, tegul sugražina atgal, u jo pinigus jam eugražinu. K. W. GEDEM1NAS. xiiv» ’(»

Vienintelis Lietu viskas

CIGARU FABRIKĄ
Massachusetts Valstijoj. Darom geriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin- 
kais ir krautuvninkais vesti pramonę.

Mūsų adresas:
A. L1UTKEVIČIA,

:l YVaililngton Sqare, Worcester, Ala

D. W. CREED
Jeigu nori pirkt ar parduot naina; pasi- 
samdyt slubas, ar gyveiniui viela: arba 
jei nori ka inšiurint, mi (ais reikalais ma
lonėk kreipiivsi prie manos. Rasi po n r.

205 Dorchester Street
So Boston, Mass,
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Č
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$r *

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerą daiktų, k. t.
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir

r kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite pas
mane; iš kitų miestų parašykite laišku paduodami savo adresų, tai pri- 

v siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai,
x katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.

Iš kitų miestų, apsteliavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per 
Expressa arba pačią. 5 metai praktikos ir teisingo vedimo prekystos, yra mano davadu.

M. J. DAMIJONAITIS,
3120 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Dovanos del Šventu Kalėdų
Kas prisius savo adresą gaus už dyką mušti labai puikų su visokių ta- 

vorų paveikslais kataliogą kariu su kalendorių am 1907 meni, 'rikiai pei 
trumpą laiką prieš ventas KnlCdas pardiiosinie sekančius lavorus už šitas 
visai žemas prekes.

No. M 102 Universal šnekama mašina
Tikrai gera šnekama mašina. Su 

ją galima grajįti visokių išdarbių 
apvalins rekordus teip gerai, kaip ir 
su mašina už $25.00 Supraskite, kad

Amerikoje negalimu tokių pigių šne
kamų mušimi gauti, nes męs ii uitkia- 
ine jas startui is Europlško fabriko ir 
paimame visus kirk tas fabrikas pa 
daro. Kartų užsukus grajinu per 10 
miliutų. Mašina turi 1-1 rolių ilgio 
ragą, labai gerai grajinu ir puikini 
išrodo. Su kiekviena mašina duodi 
me uždyku vieną rekordą ir patnoki-

mis, giesmėmis, prakaitomi* ir šokiu 
kiekvieną rekordą. Atskyri kalni..1 - į 
vimo.

kir,k t.k kas panorP*, po 25c. už 
k irtlų prisitinčlaine ant pareikula-

No. S 9, American Typewriter.
PREKE s.',.75.

American drukavojuma maši 
i \ ra <u 73 liSmiinis ir su ją gali- 
a rišti i vDoki<>«' kalbose teip 
•vii h ir gražiai kaip su gėriau 

iomis luasiraitnis. Kiekvienas ją 
pirkęs bi:s užfimCdinlas. Ameri
can drukav.ijnnia masina visur 
parsiduoda p» $10.01), bet musų

$ 5. ”5.

No. M 71.
Smuikas gero in«»<le!io, raudo

nai apmalevota* su pagražinimais, 
beržo medžio s m irtis, kariu kii ka- 
liofonija Ir dydele km ga inuzika- 
liškų gaidii ir pamokinimais k..ip 
išsimokinti griežti, puikioje >kri- 
nelije.

jin- k iip kiliu-. .Mes ne tik-Pas mus galima gan:i visokius lai 
tai prisiunčiami* tavom* i įleis mir-i 
į Angliją, ('Hitadą, A.. I . D i ig ir :

Perkame naujus li< <uvi k *s Ir 
daiktus, išsiunčiami i i *. <• pjl:
iš Lietuvos j Ameriką i • i- Amer.k . i 
koliją ir iš Maskolij.i. 1.(•liaujantiems.

'm.s auksinius ir sidabrinius 
.ir.hiodnuie laivakortes stačiai

per Money Order L pirtoari :• rfri>iriiot<ij<* ir romą i oje.

Universal Msreantile Association,
102 Grand Street, Dept 

Brooklyn, No w York City,

-s.---- .

Žiūrėk! Žiūrėk! kiūrėk!
Didelis atpigimas!

Moteriškų ir Vyriškų Pa rėdą hj.
Moteriški iliri ir trumpi žiujionai, sijo

nai, vystės, šalikai, skaros mufkos il
ki! i parėdalai. Teijfi puikios koldros ir 

užolodalai.
Jei nori pigiai nusipirkt eik

I SACOWITZ, 
128 Broadway (tarpe A ir B 

Ma<<

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

95 Milk st., uimai GO-61
BOSTON, MASS

M. Galivan & Co
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Likimų 
Cigarų.

Bardas ima* šeimynom mūsų

ir

366 Second St S Boston, Mass

Daktaras M. J. Koni<ow,
5(» BruiiswickSl., Roxbury Boston, Mass.
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 934-2 Roxbury

Jo žmona
Dr.* Antoinette E. Konikow, aprūpina 
moteris ir kndikius.
Valandos ofiso: nuo 2 iki 3 po piet 

Tek 931 2 Roxbury.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po p>et.

238 Harrison avė.
Bus ton, Mass

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 VVasliiguto, NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėry m ų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tafneik iki nepama’ysi manęs Su godone

DOVANAI

DOVANAI!

DOAANAI

Vi niem metam prėnmerata vien > 
iš lietuviškų laikraščių, išeinančių 
Amerikoje, kas pirks žemiau pa
rodytų vieną laikrodėli pirma 20 
dienos Sausio 1907 meto.

Tam tyčia p; skyrėtu
Del pagarsinimo mūsų biznio ir 

kad padaryt dovaną Kalėdom del
Dangeiio Savo Kostiiinerių
Mes parti novi me 16-to s iiz<> Ihibeltn- 

tnvaiH luksztais niiksuoi s Inikrixli-liii* 
su I5 akmenų vid iriai 
n tezeliu ir k-iupiisu uz

Tikra kaina 30 do'eri;.
pasirinkt vienlinki, dubi Ituva ar trilinka

stl nu

l‘J.75.

Luksztni laikrodžio

gva rimt įloti imt 10 metu rodyt laiku,
Štai yra keletas niūsę vertiugu ir teisyngu 

1G nr 18 siiizo sidabrinis laikrodėlis 7 nkmenni 
IG n r 18 ’ ’ i 1 15'

IK ’ 17 ’
Motcriskaz* nr inorgiskzns Buksuotas laikrodėlis 

< tuoti ant 1U metu -
I'oks pats gvarnntuotns ant 20 metu

Tie piltis daiktai gvarantvoti ant 20 metu 
Vyriszkas trilinka* retežėlis ir kompasas gva

Toks pats gviirantuotas ant 20 metu
Mes parduodame T.K geriausios vertybes 

tikulas bus atmainytas j-igu nebus teip kn

KLAUSYKI E VYRAI!
Kaip į Worcester at keliausi t
Geriausią rodą visi gausit,
bnapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų par tkysit

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczmsaka
124 Millburry str.,

Wore eit j r, .Muss ,21 Bromfield St

urtikulę:

nnt 10 m

10 m

» gvrnn- 
I0.50

K irk vienas

Boston. Mass

ncrvpii.no



