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laimingų Saujų Melų.

Žinios.
Revoliucija Rusijoje.

^Ant arenos Rosijos revoliu
cijos vis vaidosi carui ir visai 
jo valdžiai baisios dvasios, gą- 
zdinimos ir naikindamos lai
svės priešus.

Dvasia jau praskambėju
sios ir rodos jau dingusios 
nuo revoliucijos arenos „Ga- 
youiados” vėl kaip iš kapo iš
lindusi pradeda baugint (kal
bama) netik jau Rosijos vai 
džią, bet net ir visos Europos 
dvarus.
“Peterburgo laikraštys ,,Se- 
vodnia” pagarsino šiomis die
nomis, kad tardymas keisto 
dingimo popo Gapono netik 
dar neužbaigtas, tačiaus da
bar tik dar prasideda. Apart 
teisdario-tyrinėtojo Zajcevo, 
kuris surinkęs jau daug me- 
degos del išaiškininimo viso 

-.^.dalyko gyvena dar pagaulėje 
vieuų-vienas žmogus, kuris 
žinąs tikrą istoriją Gapono, o 
tuomi yra advokatas KvaSnin 
-Samarin, kuris jei nedrau
stų jam to paslaptis tirinėji- 
IDO, anot „Sevodnia” „sukrės
tų viešą opiniją visos civili
zuotos žmonijos revoliuciomis 
apie Gaponą”, kurio rolė vi
soje Rosijos revoliucijoje visi
škai netokia, už kokią ji yra 
šiandien palaikoma. Sako Ga- 
ponas turįs susinešimus su 
augščiaueia stovinčiom cariš
koj valdžioj ypatom, su biu
rokratijos mechanizmu ir su 
carišku dvaru, autokratijos 
kamarile ir po draug su revo
liucijos komitetais lošė teip 
augštą rolę, k-id svietas išvy
dęs ją grinybėj sukliks iš nu
sistebėjimo.

Informatorius laikraščio 
,,Sevodnia’’, tvirtina:,,Išdavi
me konstitucijos Gaponas at- 

. lošė sukumplikuotą politišką 
rolę. Gapono byla, kartoju, 
nustebės visą pasaulę At
skleis ji daug paslapčių biu
rokratiško mechanizmo ir ati 
dengs prieš žmonijos akis tū
lą labai sukomplikuotą poli
tišką intrigą. Kada daeis prie 
sprendzinos tos intrigos, iš 
nusistebėjimo šūkters visas 
svietas. O sprendzina toji iš
tiesta ant visos Europos. Net 
užrnbežinės valdžios, paryži- 
nė, berlynine ir londininė, 
kurios visokiais būdais norė
jo prigelbėt išvešt į aikštę vi
są dalyką atjausdavo slėgimą 
tos sprendzinos.

„Atsakymus iš užsienio Ro 
sijos aplaikinėta suvėlytus, o 
viena labai svarbi politiška 
fotografija likos siunčiant pa
vogta. Kiekviename karte ne- 
tolymas yra tas laikas, kada 
uždanga nuo gilios paslapties 
nukris, o daugelį dalykų dar 
dabar niekam nežinomų ir ne
suprantamų Išveš į pilnai ap
šviestą aikštę. ”

Kiek, tuose tvirtinimuose

IM

SS®

Boston Mass., Gruodžio 27 (December) 1906 m

iuformatoriaus laikraščio ,,Se- Ploto, kuris explozija bombos 
vodnia” yra teisybės, gal ne-1 pažeistas mirė ligonbutyje. 
tolima ateitis parodys, bet tie 
paslaptingi šešėliai visgi da
bar baugina vienus, o žingei
dumą žadiua kituose.

Susivienyjimas „tyrų rusų” 
darbuojasi visom savo pajie- 
gom, kad prašalint iš Rosijos 
grafą Vitte. Tas susivieniji
mas yra sutaisęs ir pasiuntęs 
carui reikalavimą, išvarymo 
Vittės iš Rosijos, kame skun
džia Vitte’a už visas nelaimes 
nukritusias ant Rosijos, tad 
vardan našlių ir našlaičių li
kusių po karei su Japonija, 
kurią tai karę sukūręs teipgi 
veidmainingas Vitte, reika
lauja, kad padėt galą intri
goms Vittės ir prašalint jį iš 
Rosijos. Caras vienok nieko 
nenutaręs tyli tame klausy
me. Dieną 21 Gruodžio likos 
išleistas naujas cariškas uka- 
zas, kuris visose bažnyčiose 
likos apskelbtas šią praeitą 
nedeldienį. Caras savo ukaze 
apskelbia kad 19 tą dieną Va
sario paskiria rinkimam at
stovų į Dūmą, kurios atida
rymas paskiatas ant 5-tos die
nos Kovo 1907.

Akyveizdoje to, kjs vyko 
su atstovais išrinktam 
mete, abejcyama apie išrinki
mą pilno skaitliaus atstovų 
Neprošalį čia bus pridurt sta
tistiką likimo pernykščių at
stovų, kurią sustato „Frank 
furter Zeitung” sekaneiaiai: 
1 iš atstovų tapo nužudintu, 
1 gavo proto sumišimą, 10 pa
bėgo iš Rosijos, 5 valdžia iš
trėmė į kitur, 33 gavosi po 
priežiūra policijos ir persekio
jimų per nuolatines kratas jų 
namuose, 24 tapo pasmerkti 
kalėjiman, 182-m teismas atė
mė tiesą ukėsystės ir dalyva
vimo visokiuose politiškuose 
veikimuose.

Ar tas pat likimas nebūsit 
su šįmetiniais, t. y. 1907 meto 
atstovais, parodys tik ateitis, 
vienok abejotinu yra dalyku, 
kad be atsinaujinimo revoliu- 
cijiškos kruvinos kovos su ca 
ro valdžia galima bus ką-nors 
nuveikti per evoliucijišką ko
vą.

Projektas naujų įstatymų, 
kurį ateinantis Rosijos parla
mentas turės svarstyt, likos 
sutaisytas ir ministerių rui
mui inteiktas. Programas 
projaktuojamų įstatymų yra 
sekantis: .,Įvikdinimas visuo
tino elementariško mokslo, 
pertaisymas įstatymų lytinčių 
seminarijas mokytojų, statu
tus ir kitas mokslo įstaigas.” 
Pirmutiniame punkte naujų 
Įstatymų programe telpa pro
jektas naujo įstatymo apie 
valstijinį darbininkų apdrau
dimą ir apie bankas darbinin
kų t. y. kad sergant darbinin
kui, esant sužeistam per ne
laimingą atsitikimą, ar nega
linčiam dirbti iš priežasties 
suterotų pajiegų, būtų moka
mos pašelpos.

Studentas Verneris kuris me
tęs bombą po Plotu buvęs vos 
17-kos metų senumo vaikinas, 
darbininkai išgirdę apie su
šaudymą Ver nerio pametė 
darbą ir užstojo čia genera- 
liškas streikas. Naujos kruvi
nos riaušys laukiamos kas
dien

Moskva. Cianykštis u- 
niversitetas tapo uždarytas o 
ministerių pirminykas pagar
sino, jog ir visos kitos mokslo 
institucijos taps uždarytom, 
jeigu nebus iš jų prašalintas 
revoliucijiškas judėjimas ir 
propaganda studentų.

K a s t r o m a , Ros. 
voliucionistai nužudė čia 
policijantus per nušovimą. 
Užmušėjai pabėgo.

L o d z , Lenk. Padaryta 
čia pasikėsinimas ant gyvas
ties policmeistro Ciešinov- 
skio. ant kurio numesta bom
ba ir šaudyta iš revolverių 
bet tik lengvai pažeįsta. Es
kortą lydinti viršininką likos 
sudraskyta bombos explozija. 
Revoliucionistai pabėgo.

Peterburgas.. Poli
cija atrado čionai ' glauną 
kvatierą organizacijos social- 
revoliucionierių ir suėmė 100 
jos sąnarių.

R y g ° j e , 21 Gruodžio 
sušaudyta 10 revoliucionierių, 
kuriuos teismas išrado kaltais 
už priklausymą kuopai revo
liucionierių, kurie pridarė 
daugybę pasikėsinimų ant 
gyvasties it turto ir bandė 
nužudint baroną Mueller Za- 
konelskį, general gubernato
rių Priebaltijos provincijų.

Baltstogė. Dieną 19 
Gruodžio čionai būrys revoliu
cionierių užpuolė ant trūkio 
gabenančio į Vilnių politiš
kus prasikaltėlius, užmušė 
tris iš eskortuojančių trūkį 
kareivius, o kelioliką pažeidę 
paleido visus suimtuosius sa
vo draugus.

TVER, Ros. Pereita snba- 
tą likosi čionais užmuštas vie
nas carišku prietelių ir didžiu 
laisvės priešu grafas Alexis 
Pavlovič Tsrnatiev. kuris trana 
atsižymėjęs autokratiškais 
darbais būdamas gubernato
rium Kijevo, Voliniaus ir Po- 
dob'ans gubernijų.

Radom, Lenk. Tapo 
čionais sušaudytas techniškos 
mokyklos studentas, Verne
ris, kuris andai padarę pasi
kėsinimą ant gyvasties čia- 
nykščio žandaru viršiniuko * * I

Žinios iš pa--aiile«.
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TOKIO, Tap. 2G Gruodžio. 
- Kad Rnsiios užsienių minis- 
teris Izvolskis atsakė galuti
nai Japonijai, jog jos reika- 
vimo kaslink distriktu Amū
ro ir Trans - Baikalo, kuriuos 
tai distriktns Japonija nori 
pasiimt už praeitos karės at
lyginimą, caras suvis ant to 
netinka, visoj Japonijoje ma
tos pasirengimas į naują ka
rę.

Atbojama, kad Javonijos 
valdžia gal pertraukt diplo
matiškus susinešimus su Ro- 
sij tuojaus ir kare gal tnoj 
prasidėt.

Rosijos valdžia pasitiki ant

savo pajėgų ir skelbiama jog Vaal, Afrika. 27 Gruodžio. — 
jos pajiegos šiandien daug di- Urėdiškas apskelbimas davi 
desnės Tolymuose Rytuos, ne- Ino konstitucijos 
gu buvo prieš praeitą karę, o Baurų kraštui '____
kaip anais metais Japonija ne padarė gerą įspūdį aut Tran- 
tikėtinai užpuolė, teip dabar 
Rosija padarys ir Japonijai 
užduos skaudų smūgį. Vladi
vostoko tvirinę anot tūlų ži
novų tvirtinimo, likos pirmu
tinės klasos tvirtinę ir daug 
drūtesne už Port - Arthurą. 
Rosija teipgi viiisi laimėjimo 
ir del tos priežasties, kad Ja
ponija po paskutinei karei 
nepasirengė dar i antrą, atsa
kančiai, o teipgi ir konfliktas 
su Jungtinėm Valstijom Ja
ponijai su tokia drąsa, kaip 
anais metais; neleis pradėt ka
rę-

VIENA. Austi-. 26 gruod. 
Ciecorius Franc Juozapas pa
tvirtino naują tiesą balsavi
mo renkant atstovus. Visos 
žmonių klesos, kurios netu
rėjo tiesos balsuoti dabar ga
lės turėt balsą Austrijos par
lamente. Tas įnešimas perejo 
per žemesnyjį ir augštesnyjį 
ruimą parlemento ir atrado 
ciecoriaus pritarimą.

Buvo abejojama apie perė
jimą įnešimo per įjuinlh ponų 
bet apreiškimas ciėeoriauš, 
kad jeigu ponų ruimas opozi
cijos nesiliaus statęs, išriš po
nų ruimą (Apl.) ir tik 15 balsų 
buvo priešingų naujos balsa
vimo tiesos projektui. •

Dabar balsavimas Austri
jos rinkimuose atstovų bus 
visuotinas, slaptas ir lygus. 
Sulyg naujos tiesos balsavi
me, Galicija turės parlamen
te 102 atstovus ir apart to ke
tina gaut didesnę autonomi
ją, Iš viso Austrijos parla
mente bus 455 atstovų. Nau
ją balsavimo tiesą sutvirtįs 
sąryšį Vengrijos su Austrija.

PARYŽIUS, 27 Gruodžio.- 
Kalėdų diena visoj Francuzi- 
joje beveik ramiai praėjo. 
Bažnyčios buvo atidaros. nors 
pamaldos vidurnaktyje Kalė
dų neatsibuvo šįmet.

Pasikarščiavimas su kokiu 
Francuzijos parlamentas per
varė per savo šerengą religi
jos išskyrimo Įstatymus pra
deda jau apsireiškinėt su ge- 
r mi pasekm~in Daugelį klan 
-ymų palikta be i<r;šimo. o 
langelio komplikacijų suvis 
nū nepermntyta. Priegtam y- 
-a dar didelis skirtingumas 
tarpe nauju įstatymų priimtų 
1901 mete ir tarpe užgirių 
1905 mete. Kadangi valdžia 
paliko bažnyčias atidaras, tai 
katalikiška visuomenė suvi
sai nesirūpina tuomi, kokiuo
se santikiuose pasilieka dva
siškoji su svietiškąją valdžia, 
bet jei valdžia būtų prievartą 
panaudojus ir bažnyčias užda
rius tas valdžios pasielgimas 
neabejotinai būtų palikęs 
blogas pasekmes. Kalbama 
kad pusiaunakčio Kalėdij pa
maldas nekuriė vyskupai pa
naikindami viliojosi sukelsią 
katalikus prieš valdžią, bet 
apsiriko, kadangi 'katalikam 
franeuzam nedaių ot\s rūpi, 
kad pamaldos įnlvinėtų 
vidurnaktyje. įta-

JOHANESBNRtjf1 Trans?

i užgrėbtam 
Transvaliui,

cagos vidurmiesčio triobos, 
arba išmokėjimo jam 
840,000,000 (keturesdešimts 
milijonų) dolierių atlygini
mo.

Advokatas, buvusis guber
natorius George S. Boutwell 
apreiškia, jog Smitho skundi
mas yra teisyngas ir Chicaga 
turės išomkėt ar atlyginimą, 
arba kraustyt šalin savo na
mus nuo priklausančios Smit- 
gui žemės. Ant žemės, už ku
rią Smithas skundžia miestą 
Chicagą, šiądien stovi didžiau
sios pramonės triobos, gra
žiausios rezidencijos, bažny
čios, mokslainės ir tt., arba 
Grand Boulevard‘as, Thirly- 
-fifth ir Thirly-ninth gatvės 
pridedant Michigan ežerą 
Smithui priklauso. Byla žadi
na didelį žingeidumą koki

svaliausgyventojų. Kaustitu- 
cijos planą sutaisęs Church’as 
su pagelba Anglijos kolioni- 
jų sekretoriaus dar pavasary
je, o 31 dieną Liepos šįmet 
žemesnysis parlamento ruimas 
projaktą davimo Transvaliui 
konstitucijos priėmė. Kara
lius Edvardas visą aktą pat
virtino, o dabar nauja konsti
tucija likos apskelbta. Trati- 
svaliaus konstitucija sutaisy 
ta pagal metodas Anglijos 
konstitucijos neduoda lygios 
tiesos balsavįmo visiem gy
ventojam, tačiaus tik turtin- 
giemsiem žmonėms ir atstovai, 
arba sanariai Transvaliaus le
gislatures renkami ant kelių | nusprindimą ižduos teismas, 
metų aplaikinės po 1,500 me
tinės algos.

Faktai darodantie, jog Smit
ho reikalavimai teisyugi, ga
na aiškus, tad ir akyva.

K n ledų dovana
Pitsburg, Pa. 26 Gruodžio. - 

•Visi beveik darbininkai dir- 
bantic geležinėse dirbtuvėse 

l priklausančiose didelėm kom- 
Nuo 1 dienos Sausio darbi- Į panijom, ypač Andrew Car- 
ninkai dirbautie dirbtuvėse [ negie aplaikė Kalėdų dova- 
pri klausančios! arfcjiiria.ui1 nūs. Kompanijos abclnai Iždą-

trustui, kurio karaliumi yra lino darbininkam dešimts mi 
garsusis multi-milijonierius. 
Rockefeleris. gauna pakėlimą 
algų ant 10%, bet tik tie, 
kurie dirbą prie nafto vary
mui dūdų, nafto sėmtynių ir 
distilsavimo.

Kadangi tas algų pakėli
mas sumažina Rockefelleriui 
daeigas ant kelių milijonų 
dolierių į metus, tai reik 
laukt pabrangimo kerosino, 
gazolino, aliejaus ir kitų Ro- 
ckefellerio pramonės produk
tų

Tasai neprisotinamas gilti, 
nė nors traukyje vieno mene
sio tur pelno p-jr 5 milijonus 
dolerių, arba, kid kiekviena 
sekunda laiko atneša 9 dolie- 
rius pelno, nepašiganedina 
tuomi ir norėtų visos pasau
lės pramonystę pagriebt į sa
vo rankas, kad niekam kitam 
nedaleist pelnyt.

Pakeles darbininkam algas 
suvisai nemislja jis sumažinti 

eigas, ta- 
dėlto, kad 
nes neapi- 
hipokrjto 
tik tarpe

Iš Amerikos.
Pakelia nlgius.

New York, 27 Gruodžio.

Moteriškė per 13 metų buvo vyru

Chicago, Ill., 23 Gruodžio.- 
Didelę sensaciją padare čia 
žinia apie Nikolai de Railan, 
kuris per 13 metų buvo pa
laikomas už vyrą, pildantį tar
nystę sekretoriaus biure Ro- 
sijos konsulio barono Schlip- 
penbacho, kuris vakar aplai- 
kęs telegramą iš Phoenix, 
Arizona, kaine jam praneša- 
apie tai, buk buvusis jo sek
retorius de 
riške.

Konsulis 
paskelbai,
pranešmas yra melu.

Raylan yra mote

vienok užginčija 
tvirtindamas jog

Žinios Vietinės.

Oras tikrai žiemos laiko; 
šaltis kaip ką, ypač pavienius 
ir lovose pakutena.

—:o: —
Kalėdos, kurių beveik kiek

vienas iš mūsų su pasiilgimu 
laukė, praėjo kaip ir nebuvę, 
nes ta didi šventė nepalieka 
tų įspūdžių, kokius jausda
vome gyvendami toj šalyje, 
kurią nevieno iš mūsų liuosa 
mintis lanko, bent dėlto, kad 
ten praėjo jaunystės metai.

— :o:— __
Lietuviškoj bažnyčioje pa

maldos Kalėdų dienoje atsi
buvo gana iškilmingai. Suju
dinančios ir linksmos gaidos 
choro giedalų ir skambąs mu- 
zykės d irė sm įgius įspūdžius 
ant susirinkusiųjų patobulint 
savo dūšias maldomis žmone
lių.

lijonų dolierių. Bet kaip ro
dos tos dovanos vargiai ką iš 
darbininkų padarė laimingų, 
nors teipgi matos, kad didis 
vargas čia žmonių nespaudžia 
kadangi sulyg čianykščio pač- 
to apskaitymo per darbinin
kišką žmonių klesą išsiųsta 
„ant šventės “ į Europa per 
Pitsburgo kasą suvirš 
$500,000.

Daugelis čianikščių kom
panijų visiem savo darbinin
kam pakelė algas ant 10 pro
cento.

Jnponiški kareiviai.
Washington, D. C. 27 Gruo

džio. — Iš priežasties kilusio 
nesutikimo Jungtinių Valsti
jų su Japonija, emigracijos 
užveizda su didesne atyda 
pradėjo tėvnyti į japoniškus 
ateivius. Jau prieš keletą san- 
vaičių persitikrinta, kad dau- 

j gelis japoniškų ateivių Cali-1 salėje Tremont Temple, Bos- 
fornijoje yra su augštesniais 
kareiviškais išsilavinimais 
žmonės, ypač pastaram laike 
tokių ateivių apsireiškia apa
čiai. Vakar t. y. 26 beg. m. 
pranešta į čionais iš RioGran- 

darbininkiškos klesos, bet ir1''' ^ad ’’■* tapo suturė- 
visuomeuės tarpe kaskart ,a*s P”1 jUeivystes užveizdą ir 
smarkyn anga, pertai nori jis| l,asir,,dr>’visi tie ateiviai no. 
ingyt šiokį-tokį darbininkų : •v.ra angštesnių rangų karei- 
prilankumą. Vienok veltu kurie tikrina buk esą pa-
vilisi, kadangi ir tie darbiniu- ' “rytais iš japoniškos arni
kai kaskart geriau pradeda ,jo8 daugelis tokių kareivių 
suprast, jog jis viena ranka 
duodamas, kita trigubai tiek 
išima iš jų kišeniaus per pa
kėlimą prekių ant visokių 
trusto produktų.

('hieagn tiprymaiija

Chicago III., 27 Grruod — 
Šiomis dienomis sensacijiška 
žinia labai uzinteresavo chi-, geijs žiūrint į tą japonų judė- 
cagiečius, ypač vidurmiesčio j imą nenor japonam tikėt, ta- 
biznierius. Nekoksai Sidney | čiaus sprendžia, jog tai japo- 
Smith iš Cambridge, Mass niški tardymai Amerikos pa
rnešė bylą į teismą, reikalau- ] ‘ ‘
damas sugražsnimo jam 160 vydalais jie rengia karę 
akrų žemės, kurią užima Chi- Jungtinėm Valstijom.

—:o:—
Ateinančioje nedelioje visi 

sąnariai kooperaęijo kuopos 
privalo susirinkt į susirinki
mų kambarį po num. 28 Bro
adway, ant 7 valandos vaka
rė, nes bus renkami direkto
riai.

Teipgi kviečiami susirinkt 
ir tie, kurie dar neiprsirašė, 
nes bus tokiem perskaityta 
kooperacijos konstitucija, 
kad žinotų kuopos mierius ir 
teipgi prisidėtu prie atlikimo 
visuomeniško darbo.

—:o: —
Seredoje buvo prakalbos

turėt darbininkus, 
kauta prie to seno 
ir išnaudotojo ne

tone, kur kalbėjo garsus Ro- 
sijos revoliucionierių vadovas 
Garšt u nin.

Mas-mitingas buvęs vienu 
iš entuziatiškų susirinkimų 
Bostone. Susirinko apie 3000 
ypatų klausyt prakalbos gar- 
saus revolincionisto Garšuni- 

Kalbant Garšuninui žo
džius: Broliai eikite gelbėt 
Rusiją maudomą kraujuose 
jūsų viengenčių”, koksai ten 
vyriškis su juodais plaukais 
pasikėlęs nuo savo vietos ir 
ir besijuokdamas iš kalbėtojo

persigauna į Jungtines Val
stijas per Mex:ką.

Kadangi Japonijos konsu-Į tarė, kad visi tokie žmonės, 
lis K. Uyeno pranešęs vašing jkaip jis yra tur būt prašaliu- 
toniškai valdžiai, jog Japoni-' ti, ir vėl besijuokdamas rodė 
jos kariški laivai pribus į San Į 
Francisco portą, kur sustos 
ant kelių dienų del pasilsio 
kelionėje aplink svietą, dau-

kraščių, kad po visokiais pa-
; su

pirštu link Garšunino.
Iš tarpo publikas kilo šauk- 

smai: užmušt jį! išmest jį! ju- 
došius, išgama ir tt. Publika 
sukilo ir gal but kilęs sumiši
mas, tik dėka Garšuninui, ku
ris pataikė nuramint visus.

Surinkta suvirš $ 1600 re
voliucijos šelpimo reikalam. 
(Mat ir čia netrūksta juoda, 
čirr carbernių p. zee.)
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— Sveiks drūta vaike! — 
Ko teip susiraukęs?

— E, nenoriu tėvai šian
dien kalbėt, tai ką man andai 
pasakiai labai mane suerzino; 
mąsčiau, mąsčiau ir tavo tezų 
niekaip sau išaiškint negalė
jai ir negaliu.---------

— Aha vaike! tu visados 
gyrdavaisi mokslu, o dabar 
kaip reik biskį filozofiškai 
galvoj smegenis pavartyt tai 
ir išvydai savo proto silpnu
mą. Ha, ha, ha!

— Nesijuok, tėvai nesi
juok, nes turėsiu tau prikai
šiot tavo atžagarei vystę. Ka
da visos pasaulės žmonės ver
žėsi eit keliu progreso, kuriuo- 
mi juos veda dvasia laimės, 
matau kad tu tėvai nori pri
siplakt prie tų, kurie visom 
keturiom stengėsi yrtis atbu
lai ir suturinėt laisvės dvasią: 
o tokie žmonės tai juk carber- 
niai.

— Blusti vaike. Nemoki 
suprast manęs, nes svetimi 
gaivalai tau išnaikino jau 
tuos prakilnius, didžius šven
tus ir garbingus pajautimus, 
kokiais buvo apdovanotais ta
vo sentėviai. Dar pas mane 
seną, jaučiu, dar liko bent ki
birkštėlė tų sentėvių - milži
nų jausmų ir su ta brangme- 
ne kaipo tėvų palaikų aš 
trokštu eit ir į kapus.

— Tėvai, kaip rodos tai 
mudviem reiks išsižadėt ant 
visados pasikalbėjimų, nes 
nuomonių skirtingumo nega
lima prašalint, o iš mudviejų 
pasikalbėjimo jokios naudos 
ištraukt nebus galima.

— Priešingai, vaike, jeigu 
nebūtų skirtingumo nucjno- 
nių, jei kiekvienas žtLjgus 
neturėtų ypatingų prigimtų 
ypatybių mislijimo, tad žmo
nija iš savo proto naudos ne
turėtų; tas tik skirtingumas 
daleidžia nurodyt vienų ki
tiems klaidingumą.

— Tėvai aš nemėgstu tų 
filozofavimų; tas tegul lieka 
mokslinčiam, o ne mums žmo
nėm darbininkam.

— Be darodinėjimo kalba 
nedaug verta, vaike, bet kad 
negaišint laiko per vienų fra- 
zų skelbimą aš tau uždekle

kas iš jūsų norės kentėt ver. 
gijoje geriau, negu mirt lais-| 
vais ir už savo šventą žemelę? 
Baisioj kovoj šiandien yra 
diena mūsų likimo; rytoj ar 
laisvi gyvęsime, ar augštybė- 
se Anapeliaus linksmįsimės. 
Jus dievai, mūsų užtarėjai ir 
apgynėjai matote, kad už lai-1 
svę brangiausią, didžiausią 
jūsų dovaną, aukaujame šian
dien savo gyvastis ir tu vy
riausias dieve Perkūne, labda
ry mūsų, prieš kurio veidą 
dreba saulė, žemė jūrės ir visi 
sutvėrimai sustiprink mūsų 
spėkas šiandieninėje, kovoje, 
gązdink savo ranka tuoskrau- 
jagerius! Aš. Dieve, pirmuti
nis laisvas gyvastį lai padedu 
pirma, negu šį kardą sudėsiu 
po kojų priešų mano Tėvy
nės.” Tai taręs Ringaudas 
suspaudė pentinais žirgą ir 
metėsi ant priešų, o paskui jį 
visi tikri Lietuvos sūnūs. Mu- 
šys pasiliko Lietuvių laimėtas 
nes apie 2(1.000 križiokiškų 
lavonų, Lietuviai paėmė gin
klus ir lobius Kryžiokų armi
jos.

— O, tėvai tu sujudinai 
mane savo pasaka, kurią ne 
žinau už ką paimt ar už sak
mę, ar už teisybę, ar už ko
kią poeziją. „

— Imk, vaike už pavizdį, 
kurį sekdamas busi garbingu 
ir laimingu.

— Nejaugi, tėvai, manai, 
kad šios gadynės gyvenimo 
sąlygose galima gyvent pagal 
pavizdžio, kurį patari sekti?

Kitusyk vaikeli apie tai 
pakalbėsi va. nes dabar nėra 
laiko, o vėl bijau kad maniš
kė neimtų šokint mane kazo
ką už ilgą nesugrįžimą iš dar
bo. Sudiev vaike, lyg kitam 
pasimatymui.

— Sudiev tėvai.

mavosiu temą musų busiančio 
pasikalbėjimo.

— Na, tiekto klausysiu, 
gal ką nors ir gero pasakysi.

....„Broliai lietuviai prie 
Laisvės!

Veržkimės, nes atej’ laiks! 
Sutraukkim pančius nelaisvės 
Teronas mus neįveiks:

Ginkluoti meilė Tėvynės, 
Galingi mes vienybe, 
Šarvuotos musų krutinės 
Mūsų bočių Dorybe!”

,— Bet vis tėvai aš tavęs 
nesuprantu. Tu kasžįką sa
pnuoji.

— Tuo geriau, vaike, gal 
daugiau užsiinteresuosi ir no
ringai manęs paklausysi. Kad 
neįkirėt tau bergždžiom kal
bom, paaiškinsiu kame buvo 
galybė mūsų sentėvių ir mes, 
ar vėlesnės kartos, ras savo 
ižganymą, tik sekdami pėdom 
savo garbingų bočių-

— Ha, ha, ha! argi turim 
gyvent giriose, kaip bočiai 
gyveno ir muštis su kitais; 
juk šių amžių gadynės aiškiai 

į parodė, kad visos pasaulės 
žmonės yra broliai ir jokių 
tautiškų skirtingumų neims.

— O, vaike, tai svajonė! 
Žinok kad žmonijos istorijoje 
nieko kito, kaip tik tie patys 
dalykai kartojasi ir to besi- 
kartojimo žmonija niekad ne
įstengs prašalint. Ilgas būtų 
kalbėjimas, o čia neyra gan 
pakaktinai liueso laiko, taigi 
pakalbėsim ar šiądien mes y- 
pač Amerikoje panašus į savo 
vo sentėvius, kurių Dorybe 
privalome apsišarvuot, idant 
nepražūt svetimų gaivalų ko 

[vos verpetuos. Idant išaiškint 
tau, kaip toli mes esame atsi- 

į tolinę nuo savo sentėvių pa- 
■pasakosiu tau pasaką iš senų 
žmonių padavimo, apie ką te-

1 ko man kada tai skaityt seno
vės knygoje ,, Voigt Preus 
Gesehich’’, (Tomas 11 -ras skyr- 
snys V. s. 336 meto.) Ten tai 
svetimtautis rašo apie mūsų 
bočių Dorybę -— tikėjimą, 
meilę tėvynės, laisvės brangi
nimą ir pasišventimą. Buvo 
tai 123J mete, kada Lietuvai 
garbes pavydėta, baisus prie
šas Kryžiokas norėjo ugnimi 
ir kardu įbrukt krikščionišką 
tikybą, bet ne Kristaus mok
slą, žemaičiam ir lietuviam. 
Žemaičių didis kunigaikštis 
Utenas ir Lietuvos didis ku
nigaikštis Ringaudas sukuo- 
pino savo kariumones, prieš 
kovą D. K. Ringaudas šiais 
žodžiais prakalbėjo į savo bro
lius kareivius: „Broliai ir 
didvyriai Lietuvos ir Žemai
čiu! Susirinkote čionais ne- 
plėšt svetimų turtų, bet mirt 
šioje vietoje, arba aut amžių 
tarnaut kraugeriam, kurie 
prisidengę skraiste tikybos 
stengėsi išplėšt mums bran
giąją laisvę. Jeigu man neti
kit pažvelgkit ką jie padarė 
su padangųviečiais! kurie bū
dami jau apkrikštintais kas
dien plusta ašarose ir žūsta 
varguose del labo savo bude
lių, kurie nepasiganėdindami 
jų kruvinu prakaitu išplėšė 
jiems dukteris ir sūnus — jų 
paskutinį džiaugsmą ir viltį - 
siunčia į užmarę surištus, su
kaustytus geležiniais pan
čiais, kad tenai tarnautų dar 
baisesniein suponam, negu jie 
patįs teesa, kur praeis šimtas 
tūkstančių metą ir dar varg
šai nesulauks galo savo kru
vinos belaisvės. Mes šiandien 
ar rytoj mirsime laisvi, bet 
kruvinos nelaisvės nepriimsi
me. Ta skaisti saulutė, tie ža
li miškai ir tie gražus laukai 
primys jums, kad tiesą jums 
kalbėjau. Ne išganymo jūsų 
vėlių (dūšių) geidžia tie bedie
viai, bet jūsų žemės, kurią a- 
tėmę nuo jūsų paverčia jus į 
belaisvius vergus, prie gyvu
lių priskaitydami. Ir kasgi iš 
jūsų išsižadės tų ramių kieme
lių, kuriuose jūsų tėvai ir tė
vučiai savo amžių pergyveno? | 

KORESPONDENCIJOS,

Hudson. Mass.
Del žinios darbininkų.

Raš. J . B i n g 1 e .
Darbai šiame miestelyje ir 

aplinkinėj eina gana gerai, 
bet šviežiai pribuvusiam yra 
sunku darbą gauti kai-ku- 
riuose fabrikuose.

Kaip kasinėta teip šįmet 
prieš Kalėdas vienas iš di
džiausių Hudsono fabrikų, 
priklausantis kompanijai Ap- 
sley Rubber Co. sustoja ant 
kelių sąvaičių, tad daugelis 
Lietuvių ir Lietuvaičių mer
ginų gauna liuesą laiką pra
leist šventes ir pasilinksmint. 
Lietuviai gyvena čionai gana 
paveizdingai ir darbuojasi 
ant tautiškos dirvos kiek kas 
gali, už ką tiem darbštiem 
mūsų broliam derą tart ačiū, 
kad stengėsi kelt lietuvišką 
vardą.

Kad vienok savo korespon
dencijoje paduodu žinutes 
vien darbininkiškos spalvos, 
tad nejudįsių kitų dalykų.

Tapo čionais užbaigtas nau
jas fabrikas teip vadinamas 
The Laoponite Machine Tools 
Co. Lietuviai mechanikai čia 
gal lengvai gaut darbą, ypa 
tingai mokanti dirbti tokius 
darbus kaip ve: Adjustable, 
Reamers ir prie Internal 
Splinding Machines. Fabri 
kas yra parankioj vietoj; pu
se milios (angliškos) nuo Hu
dsono link rytų šalies. No- 
rintie gaut darbą jame priva
lo atsišaukt į ofisą, kuris ran
dasi Bostone: ant I la ft ford ga
tvės po numeriu 35-tu.

Cambridgeport, M ass.
Buvo benas.

Rašo: K . A r m o n a s .
Praeitą pavasarį, kaip žino- 

noma daugeliui, ypač iš ap- 
linkės Lietuviam, buvo susi
tvėrus čionais lietuviška mu
zikantų draugystė, arba ka- 
pelija po vardu ..Lietuvos Vė

liavos Benas”. Prie muzikan
tų kapelijos prisirašė, būrelis 
jaujių vyrų, kurie drūčiai lai 
kėši, nepaisindami ant peris- 
kadų ir iškaščių, stengdamie
si užlaikyt lietuvišką beuą 
tarpe čianykščių lietuvių iš 
kurių memažai yra apsi<vie- 
čiusių ir susipratusių Idant 
cambridgeportiečių lietuvių 
vardas butų dar didesnėj gar
bėj, muzikantai nenorėdami 
būt netinkamais savo broliam 
stengėsi ir lavinosi kiek išga
lėdami, kad pridėt teipgi ply
telę prie didžiojo mūro, kad 

.galėtų atsakančiai palink
smint savo draugus ir pa rodyt 
savo darbą visuomenei.

Po vadovyste, arba direkci
ja J. Tamošaičio iš So Bosto
no. Lietuviškas Lietuvos Vė
liavos benas stovėjo ant gerų 
pamatų. Mokytojas nenuil 
saučiai mus mokino , kas va
karas davinėdamas lekcijas 
gana plačias; po gera direkci
ja muzikantai gerai mokiu - 
si ir lavinosi ir sparčiais žyng- 
sniai žengėme pirmyn. Užsto
jus vasaros karščiam, kad pra 
kaitas nedaleisdavoišpūstįstru 
mentndudoriam lekcijos likos 
pertrauktos ir atidėtos iki ru
deniui, o mokyklos kambarys 
uždarytas.

Dabar atėjus vėsiam laikui 
L. V. Benas savo darbą atnau
jina; mokykla tampa atidary
ta, o muzikantam pranešama, 
kad šveistų savo trobas ir dū
das. Girdis, kad keletas L. 
Vėliavos Beno draugų prisi
rašė prie So. Bostono beno. 
tat privalome atkreipt savo a- 
tydą mieli.draugai ant savo 
locno sutverto beno Cambiid- 
geporte,' neabejot, tačiaus 
pradėtą darbą varyt toliaus, 
nes gėda mums būtų kad sa
vo užmanymų negalime galu
tinai išpildyt, bet abejojame 
apie savo locnas spėkas ir 
glaudžiamės prie kitų. Susi
telkime mieli draugai vėl visi 
ir žen^kime savo pramintu 
jau taku pirmyn.

Naugatuck. Conn.
Vardan teisybės.

Raš. A . A r m o n a i t i s .
No 50 ,, Vienybės Lietuvnin

kų” tilpo neteisingai šmeižen- 
tis straipsnys, kuris paliečia 
nevien mano ypatą bet ir vi
suomeniškus dalykus, todėl 
vardan teisybės atsakau rašė- 
jui minėto apšmeižimo straip
snio. Sako, būtent aš Andrius 
Armonaitis esu valdiškai ap
siėjęs laike 20 kuopos Sus. 
Liet. A. susirinkimo laikyto 
6 dieną Spalio, Lietuvių sve
tainėje Union City’je, taigi 
apie tą „valdišką mano apsi
ėjimą” priverstas esmių ap
skelbt visuomenei visą bėgį 

į susirinkimo ir jo akcija. 
Pirmsėdis 20-tos kuopos S L. 

j A. F. Bekeraitis besibaigiant 
apsvarstymam ir apkalbėji
mam grinai kuopos reikalų, 
padavė įnešimą, kad paau- 
kaut Revoliucijos reikalam 

. 25 dol. iš kuopas iždo, teėsant 
ižde viso lobo 50 dol. Beaiški- 
kinant šį klausymą vienam ir 
kitam netrukus kilo trukšmas 
ir daugelis sukilę norėjo ap
leist svetainę, tad pirmsėdis 
F. Bekeraitis apreiškė, kad 

i tie, kurie nori aukaut tegul 
sustoja, suskaitė 14 ypatų 
stačių, o 7 sėdinčuis. Kadan
gi tarpe tų buvo ant susirin
kimo 2 ypatos, Jur. Puskepa
lis ir Baltrus Žurys, nepri
klausančios kuopai, tai kuo
pos sąnarių iš viso buvo 19. 
Norinčių aukaut pasirodė dvi
gubai tiek kiek priešingų už
manymui. Aš kaipo iždinin
kas pasergėjau kad nuturi
mas negal būt priimtas, nes 
20-ta kuopa S. L. A. turi są
narių 121, tad 14 sąnarių ne
gal daryt u '„.sprendymų i r au
kauti kuopm pinigus be ži
luos visų sar ariu, tačiaūs tur 
būt sušaukBoą extra susirinki 
mas ir tas lausymas dar kar

tą tur būt apkalbėtu. Kame- 
gi mano valdiškas pasielgi- 
:|ias šiame oalyke? Kad auka 
netapo padaryta, ne mano ta
me 1 alte, kadangi aš kaipo 
sąnarys išpildau! is savo pri
valumą del kuopos pareikala
vau vien antro susirinkimo, 
kad legališkai būtų nubalsuo
ta, kad 1(17 sąnariai, o ne ke Į 
lėtas kaip rašėjas korespon
dencijos sako, neturėtų jokiu 
pretensiją; ar tačiau nebūtų 
valdiški! pasielgimų jeigu 
mes keli sąnariai sauvaliai 
valdytume kuopos turtą? To
liaus sako, kad tie, kurie ne
buvo ant susirinkimo niekad 
ir neeina? Reikalingas čia pa
aiškinimas kodėl ar dūlei ko
kios priežasties tie likusio 
nuo 19-kos kuopos sąnariai 
ant susirinkimu neatsilauko?

— Sako: „Armonaitis laužy
damas kuopos nutarimus ke
tina atsigabent sau į pagelba 
parapijomis ’’ Kokius? Ar 
namaitis nebuvo niekad kuni
gu ir jokios parapijos nė pa- 
rapijonų nevaldo nebūda
mas pats sąnariu parapijų.

Toliaus smeigdamas varo 
savo adoraciją, kaip pirmes 
nė geresnė boba, būk tas pats 
Armonaitis jau seniai yra at
sižymėjęs: kaimelyje (ne mie
stelyje) susitaręs su keliom 
prilauktam jam ypatom ban
dė ardyt knyginėlio organiza
vimą. Tvirtinimas be darody- 
mų tikrų faktų ar yra fraza, 
ar vien šmeižimu. Su kokiom 
ypatom Armonaitis buvęs su
sitaręs? Praeitą metą ant pa
prastų susirinkimų L. P. U 
kėsų Kliubo tapo įnešta per 
Jurgį Žemaitį-įkūnyti knygi
nei!. Tas įnešimas tapo už
tvirtintas ir Žemaitis davęs 
tam tikslui $10.(K). Netrukus 
D. 1<’. Eimaitis išlindęs kaip 
Pylipas iš kanapių pradėjo 
rašinėt vardus pritarenčių už
manymui įkurt knyginėlį, 

Žliba- ( vietinis) aiškiai ir šir
dingai savo kalboje nurodė, 
kaip męs del caro su jo visa 
Sūnija priverti esame tarnauti 
ar priversti iš savo Tėvynės 
Lietuvos Į svetimas šalis ke
liauti, delko męs atkeliavom 
į šią šalį pametę savo daug 
gražesnę ir malonesnę: ragino 
pamest girtuokle vimą ir stver
tis už mokslo, vienitis į orga
nizacijas, rūpintis pastot šios 
šalies ukėsais ir balsuot- už 
darbininkišką partiją. Baig
damas savo prakalbą ragino 
prie šelpimo kovojančių už 
Lietuvos laisvę.

kad sutveij naują organizaci-] 
ją nepriklausančią L. P. U. 
kliubui, kad jis Eimaitis esąs 
..Lietuvos” agentu išgausiąs 
pigiai iš „Lietuvos” redacijos 
knygas ir tt. 'Lokiam atvejį 
aš buvau priešingas dėlto 
vien, kad Eimaitis [>as*iėmęs 
klir.b.o užmanymą tveria nau
ją organizaciją, bet kad kliu- 
bas sumanė, kliubui ir įkurt 

1 privalėjo ir tam aš nebuvau 
priešingas ir neesmiu tokiu ir 
pc šiai dieuai.

Perkrat i liejant korespon
dencijas iš Naugatuck. Conn, 
ir iš Union City daugiausiai 
tilpusios „V- L.”, o veik ko- 
žnoj randama šmeižimus ypa
tų.

Rašėjas neprivalo pamiršt, 
kad ir žodžiu galima prasi-

| žengt kriminališkai.

Hoston, Mass.
Prakalbos.

Raš. J . Rauliu i t i s .
Dieną 16 Gruodžio, 6 valandą 
po i>ietų salėje St. Mary Hali 
Stilman gatve, Boston, Mass 

I buvo laikytos prakalbos pa
rengto^ Lietuvių Ukėsų kliu 
po vardu D. L. K. Gedemino. 
Klausytojų prisirinko pusėti 
nai, kai iš Bostono, teip ir iš 

1 aplinkinių miestelių kaip va: 
iš So Boston, Rast Boston, 
Cambridge, o net ir iš Lynno. 
Atsilankė teipgi nemažai ir 
moteriškos lyties ypatų kas 
liudija, jog ir mūsų gražioji 
lytis pradeda interesuotis pra
kalbom.

Pirmsėdžiui Kaz. Mockevi
čiui atidarius susirinkimą, 
užprašytas tos pačios draugys
tės L. U. K. G. sąnarys gra
žiai papasakojo, kaip jis tapo 
kito tokio-jau sąnario,prikal
bintas prisirašyt prie kliubo, 
kaip jis abejojęs apie reika
lingumą prigulėjimo į drau
gystes, o kaip dabar esąs už
ganėdintas ir linkįs kiekvie
nam prisirašyt.

Po tam kalbėjo draugas J.

Penktas iš eilės kalbėjo S. 
DanileVičia iš West Lynno, 
pirmiausiai paėmęs prilygini
mą iš Francuzų revoliucijos 
ir išsiliosavimo francuzų iš po 
despotiškos valdžios, nurodė, 
kad ir Lietuva gal išsigelbėt 
iš po caro valdžios, jeigu ko
vos išvien su rusais darbinin
kais, tad nugriaus caro des
potiška valdžią. Priligino ca
rą su Voketijos keizariu ir 
Jungtinių Valstijų preziden
tu Rooseveltu, kad tie trįs di
džiūnai kits kitam panašus. 

•Kaip caras išvaikė pernai iš
rinktą žmonių Dūmą, teip 
keizaris dabar uždarė Voki, • 

! tijos reichstagą dėlto kad dar- 
! bionikų atstovai nesutiko su 
norais valdžios, (skaitytojai 
apie tai skaitė praeitam nu
meryje Keleivio žiniose Z.) 
teip Jungtinių Valstijų pre
zidentas norėtu despotiškai 
valdyt Amerikos republiką, 
ir delei tos priežasties Ame
rikoj gręsia revoliucija, nes 
padėjimas darbininkų vis ei
na blogyn.

Šeštas kalbėtojas V. Mig- 
lynas iš West Lynn'o, savo 
graudingoj kalboj ragino 
Lietuvius prie meilės, darbi
ninkiško susipratimo, vieny
bės ir mokslo, išrodidamas 
kiek darbininkas turi nukęst 
skrriudų nuo kapitalistų vien 
dėlto kad darbininkui trūk
sta susipratimo.

Paskutinis kalbėjo kun. Ja 
saitis iš Lawrenc'o. Kalbėjo 
aiškiai ir pertikrinančiai’ ra
gindamas prie skaitima laik
raščių, moKslyškų knygų ir 
knygelių doriškos įtalpos, y- 
patingai patarynėjo tvert 
kuopelias i bendrom pajėgom 
stengtis įkurt tarpe savęs lie
tuviškas mokyklas, kurios y- 
ra labai reikalyngos del ap
saugojimo Lietuvių amerikie
čių nuo ištautėjimo, arba 
nors prigelbėt norintiems tą 
musų reikalą atlikti.

Visų kalbėtojų prakalbos

i nurodė mums kelią kuriomi 
I turime eiti ir gana gerus į- 
I spūdžius darė ant klausytojų 
kad tik tie veik nemirštu to, 
ką girdėjo ir patįs delnų plo
jimais pritirinėjo, tad rnato- 

I ma būtų tarpe musų kitoks 
gyvenimas netrukus. Pasku
tiniame laike Bostono Lietu- 
viai gana aiškiai parodo savo 
gyvumą ir budimą; prakalbos 
žadinančios visuomenę prie 
nubudimo ir susipratimo lai-

I komos baveik kas sąvaitė ir 
[be abejonės jos nepasiliks be 
gerų pasekmių.

Haverhill, Mass.
Po Zubo prakalbai kalbėjo 

S. Gilius iš West Lynn'o kai
stai nurodydamas klausyto
jam, kaip senovėje darbinin
kiška k lesa buvo vergiama 
ir kankinama, palaikoma už 
gyvulių kaiminę su kuria po
nas galėdavo daryt kas jam 
patinka: parduot, ar žudyt, 
ir kaip kylant mokslui pra
dėjo kilt ir dardinenko ver
tybė, kad senovės gadynėse 
ponas vergę našlę su jos dūk- 
regaėdavo nusipirk už $ 3.00, 
o žmonijai besicivilizuojant 
su laiku vieną merginą pirk
damas turėjo mokėt $ 7.00, 
potani š 10.00-25.00 ir teip 
tolia u, o galop mosklas, civi
lizacija ir revoliucija suvis iš
naikino vergijas. Tad ragino 
ir Lietuvius prie mokslo ir 
vienybės per besiorganizavi-1 
mo, į d r lugystes ir tt

Toliaus kalbėjo vietinis Pe
tras Stonis, išjuokdamas lenk- 
bernius, kurie del savo tam
sumo manydami lenkiška kal
ba poniška esant nors ir ne
mokėdami anos šneka lenkiš
kai ir savo vaikus mokina 
teipjau; kad toki atskalūnai 
tautos, tai žmonės nupolę že
mai: nerupi jiem nieks dau
giau kaip girtoklevimas, ka-. 
ziriavimas ir peštinės.

Atšaukimas.
Tris sąvaitės atgal, No. 48 

„Kelaivio, “ buvo patalpin
ta korespodencija iš Lavrence. 
Mass apie balių Motinos-Die- 
vo Aušros Vartų draugystės, 
atliktą 28 d. Spalinio men.b. 
m. ant kurio atsilankė ir drau
gystė Sv.Kazimiero Kareivių 
iš Havorhill, Mass.

Toje korespodencijoje atsi
randa daug neteisyngų pra
nešimų apie apsiejimus tujų 
draugysčių, abelnai draugys
tės Szv. Kazimiero Kareivių.

Pirmiausiai, raštininkas tos 
korespodencijos, matomai ne
žinant apie tai, sako: „Trįs są
nariai komiteto Szv- K. K. 
draugystės buvo pasirengę į 
kareiviškas draĮianas, o tai: 
kapitonas ir du afficieriai, 
kurie yra paskirti ant visad 
laike maršavimų, o ne yra 
sąnariais komiteto, išimant 
kapitoną, kuris dabar ir pirm- 
sėdžiu tos draugystės.” To
linus, balsą tvarkos padavinė
jo viresuis afficieris o ne ka
pitonas ir susimaišymų jokių 
nebuvo. Kvietką, kurią pada
vė prezidentas M, D Aušros 
Vartų draugystes, kapitonui 
ne kaipo prezidentui Szv.Ka
zimiero Kareivių draugystės, 
buvo paskirtas kaipo nuo vi-
sos M. D. Aušros Vartų drau
gystės del Sšv. Kazimiero Ka 
reivių draugystės už jų pirmą 
atsilankimą, aut to baliaus ir 
kai iio pastoj ima gerais drau
gais, apie ką kapitonas Szv. 
K. K. draugystės aiškiai sake 

I visiems, dėkavojant M.-D.
Aušros Vartų draugystei uz 
tą dovaną. Apie Lietuvą ne
buvo minėta, vien buvo vėlin
ta: lai givuoja lietuviškos or

ganizacijos ir tada tris kartus 
visi šaukė; ura,ura, ura!!!

Matoma dabar iš to viso, 
[kad tik vienam, tam raštinin- 
' tos korespodencijos, širdi 
skundėjo, matant suėjusias 
tas dvi draugystes ant pasi- 
linksninimo tą viena vakarą, 
prie kurių ir visi kiti susirin
kę linksminosi ko puikiausiai 
ir buvo pilnai užganėdinti.

VL-iems žinoma, kad laikraš- 
ičiai nenori pranešdinėt netei
singų žinių, bet aut kiek yra 
teisingas padavėjas tos kore
spondencijos? Meldžiam visų 
apsvarstyt apie tą, kurie bu- 

j vo ant to baliaus ir matė savo 
akimi, ir tų, kurie nors girdė
jo apie tą. o tam raštininkui 
velijam: būt pirma geru klau- 
-ytojn o paskui pastosyt mo
kintoju. S. K. K. D.

Tautiška iiamininkų bi
tą ir kodėl ją verta kon
gresui padaryti valdiška.

Kitas naujas užmanymas 
ištraukti žmones iš susigrūdu
sių miestų, duotų progą žmo
nėm įgyti kožnam sau name
lius be pinigų. Tasai užmany
mas duotų progą valdžiai į- 
kurti girios atsakančius plo
tus del žmonių kožnoje valsti
joje kad aprūpinti tę gyve
nančius su reikalingais me
džiais iš jų locnos aplinkinės. 
Šis užmanymas duotų valdiš
ką fondą sutaisyti kožną šmo
te! į žemės ir padaryti vaisin
gu ir prijuokintų žmones 
tiek laikyti žemės, kiek jie 
reikalauja užlaikymui save
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šeimynos ir kiek jie gali ap
dirbti sugavo rankom.

Su vilginimu žemes šioje 
šalyje galima padaryti vaisin
gas žemes apie šimtų milijonų 
akrų ir teip gi su nuleidimu 
vandens iš raistų ii- balų ga
lima tiek pat žemės sutaisyti 
aut kurios žmonės rastų sau 
atsakanti užsiėmimų ir gyve
nimų.

Suvienytu Valstijų valdžia 
yra paskyrus pinigų ant su- 
taisymo žemės, bet su tais pi
nigais jie galės sutaisyti tik 
apie 3 milijonus akrų žemės 
per visą šitų amžį kas nėra 
dar gana.

KELEIVIS.
Kalėdos! Kalėdos!
Jų laukia visi;
Ar spaudžia bėdos,
Ar džiaugias linksmi.

Dievaitė Gerybės
Iš Rago Gausos
Beria iš aug.štybės
Kaip lašus rasos.

Žmonėm dovanas;
Maniau, kad man
Nukris bent vienas
Lašelis • • Kur tau!

Dievaitė skrandutės
Man neturėjo.
Kad auksinės blekutės
Skambo negirdėjo

Pas mane kišeniuj
Tad mane paliko,
Alan biednam vargdieniui
Vien vargas teliko.

Rudaktonus bara

Nenusirėdę susėdo abu. 
Muzyke suskambo ir vienas 

jų
Sermėgą pavedęs kitam, 
Apglėbęs mergelę man iš akių 
Pranykosuvyrbus šokikų ratų

Po šokiui pradėjo draugo 
j ieškoti.

Idant sermėga paimt,
Bet jų nuo suolo paėmė ne

šioti
Kareivis, kuriam-gi neliep

ta imt.
Vaikinas paprašė jam su

gražinti
Sermėgą, nes eisiąs namo;
Kareivis pradėjo visaip ji va

dinti,
Ko reikalaująs nuo jo?

Subėgo kareiviai pilni nar
sumo.

„Cilistų” mušti norėjo.
Bet šis, atėmęs be jokio 

piktumo
Savo sermėgą išėjo;

Tuomet kareiviai kovų pakėlė, 
Ir tarpe savęs ėstit pradėjo, 
Kai molio puodus galvas skė- 

.15,
Kraujas g tusiai tekėjo;

Nors „dėdžių-’ su buožėm Į 
talką pribuvo, 

Kraujo nuleisti padėjo, 
Bet ir jiem darbo ik’ valiai 

buvo,
Kol kovai galų padėjo.

Ar ne garbė tau tauta Lietu
vių

Kad turi tokius sūnus!
Lai dainiai visokių liežiuvių. 
Garbina mūsų narsumus!

NEUŽMIRŠK VERKENGIOS TĖVYNĖS!
Atsiminimui iš gyvenimo.

Pnraž.’ VERAX HOMO.

Kad užpečkį snaudžiu 
Ir darban varo. — 
Aš ausis suglaudžia, 

Akis užmariu, 
Tyliu susirietęs, 
Bet jis vis keikia 
Bjauriai išsišiepęs.

Noroms-neuoroms
Reik man jo klausyti 
Ir nors su ašaroms 
Kankles sutaisyti

Kad jum uždainuoti. — 
Klausykit dainuosiu!
Kad imsit kvatoti, 
Aš tiktai dejuosiu.

* .. *
Ah! ariu Dievui jau biskį at

šilo?
Burr! tas šaltis Įsipyko! 
Zulinant pečių ir kelnės pra-

--------------- -•> • -o- • -♦-------------  
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A B ROZAS.
Shenandorh’rije susitvėrė 

draugystė po vardu ,,Lietu
viška Dailus Draugija”, iš an
gliško vadinama •‘Lithuanian 
Art Association”, kuri išleis 
paveikslą kokio lietuviai da 
neturi. Tas abrozas perstatys 
kaip Lietuvoje dabartinėje re
voliucijoje revoliucionieriai 
drasko kanceliarijoje masko
liškas popieras, išmeta caro 
paveikslus ir priverčia vaitų 
(staršiną) sumindžioti caro 
portratą. Sis paveikslas bus 
pilnuose koleriuose, ne teip 
kaip kiti lietuviški abrozai

Mėnulis dar buvo neužtekėjęs, o žvaigž
džių šviesa daugiau grožino dangaus 
skliautą, negu darė mums naudos keliau- 
nant per laukus be jokio tako. Nekartą teko 
parklupt ir vėl atsikelt, ar nusimušt koją 
kur į grumstą ar akmenį pakol nepriėjome 
lygios pievos; bet čion dar daugiau nesma
gumų apturėjome, kartais įbrisdami vande
nin iki kelių. Priėjome ir upelę, per kurią 
buvo pertiestas lieptas be jokio turėklo, 
per kurį ėjome su dideliu atsargumu bijo
dami įpult gal iki ausų į juodą ošentį van
denį, kuriame apart atspindžio žvaigždžių 
ir baltų puti} daugiaus nieko nesimatė.

Bet štai jau ir gličia. Juodi šešėliai už- 
dengenti žiburėlio šviesą iš visų pusių, liu
dijo jog apie stalų sėdėjo vyrai turėdami 
kokį nors užsiėmimą. Šunelis sulojo iškart 
užkimusiu balsu, bet pribėgęs artyn pradė
jo vinguliuot uodega, iš ko buvo supranta
ma kad jis pripratęs prie svetimi} žmonių 
lygiai teip kaip prie savų, arba kitaip sa
kant, per taukų svetimų žmonių lankymą
si, jis negalėjo atskirt savus nuo ateivių.

Mudu ėjova vidun. Aplink stalų sėdėjo 
daugelis vyrų įvairaus amžiaus ir pažiūrų: 
čion galėjai rasti ir tyrai lietuviškai kal
bančius ir draskančių savo kalbų palioųiz- 
mais bei maskoliškais keiksmais. Buvo 
čion jr artojai ir inteligentišk :i pasirėdę 
kriaučiukai, bet visi dirbo tą patį darbą 
beje lošė kortomis, rūke, kartais dainavo. 
Mažų ir senesnių čion nesimatė: gal jų vi
sti nebuvo, o gal išėjo miegot kitan kam
barin, nes čion apart stalo, pečiaus ir suo
lų daugiaus nieko nebuvo, nei lovų, nei jo
kių rakandų. Motiejaus ir nebuvo, nors pa
gal sprendimą tūlų lošenčių jis turėjo se
niai jau čion bųti. Aš sėdėjau šalę stalo ir 
tėm i jau į lošimų, bet tankiai turėjau nu-1 
kreipt burną kiton pusėn ir nusičiaudėti, i 
nes dūmų kamuoliai išlupami iš mozerinių

paskui juos ir mudu su Motiejum. Perėjo
me kiemą ir sodelį: pasukom jo kairei ir 
varsnas nužingsnevę užsilipotn ant aukšto 
pieskinio kalnelio. Aplinkui stugsojo me
džiai ir krūmai, o ten pakalnėj’ girdėjosi 
kurtus ošimas upelės.

— Dainuosime „Byrutą!” - tarė vienas 
iš pulko.

— Gerai! - atsakė keli balsai.
Vyrai sustojo ratu, atsikosėjo, nuspjovė 

į šalį ir neilgai trukus uždainavo. Balsai 
skambėjo po plačių padangę išsiverždami 
tarytum iš milžiniškos krutinės ir toli, to
li jų atsiliepentis aidas nutilo. Klausosi 
rodos visi krūmai ir medeliai su savo spar
nuotais apgyventojais, net ir lakštingalas 
išgirdęs tokią sutartinę pertraukė savo bal
selį kad pasiklausius užgiedoti dar grau- 
džiaus....

(f jus dainos dainelės! Kas jūsū klausy
damas nemerktų skruostų ašarose tas ti
krai turėtų širdį akmeninę! ... Jus link
sminote mūsų pranokėjus ir žadinote į ko
vą už tėvynę!. .. . Jumis nuniuodama varg- 
šė motina migdo savo nekalta kūdikėlį! 
Jus padarote rojų ant žemės, o dangus be 
jūsų - viena tuštybė! Jus įkvepete dainių 
ir spaudžiate džiaugsmo ašaras jausmingai 
širdžiai!.... Be jūsų valanda išrodo diena; 
diena-metais; metas-ainžiumi! Jus tik vie
nos raminate mus dienose kartaus gyveni
mo! ..........

Paskendęs tokiose mintyse, nei negirdė
jau kaip nustojo daiuovę; bet neilgai lau
kus vėla suskambėjo: „Verkiu naktij’ šau
kiu dienų.” Ir vėl miškai tratėjo atkarto
dami paskutinius žodžius, o kiekvienas 
punktas šios dainelės užsibaigė apkurti
nančiu trenksmu revolverių ir pištalietų.

Bet laikas jau buvo ir apie namučius at
minti. Tūli žiūrėdami į Sieupjuvį ir Siety
nų aiškino esant vėlybų laiką. Netrukus 
visi pradėjo skirstytis ir aš taręs „labų nak
tį” Motiejui, dūlinau numrčių, pilnas užsi- 
ganėdiniino iš praleisto per šį vakarų laiko.

* «• *

[Toliaus bus. ]

pypkių neretai išvarė ašaras iš akių
Bet štai ir Motiejus. Įėjus davė „labų va-j 

karų” ir atsisėdš šalymais mano draugo] 
Sinkučio. Aš jau nuo seniai laukdamas jo, į

kad yra atspausti tik juodu 
atrameutu. Jis bus gatavas 

Jo 
prekė bus 1 doleris. Bet tokį 

. abrozų išleisti kaštuoja daug

dilo, 
h- neliko skaliko;

Užpečkį sėdint ir nuobc- tno.iau P° Nauji} metų, 
džiaujant,

Surūkiau visų tabakų —
Tfu! po balanų! gana žio- pinigų, nes artistui už nupie- 

vaujaut,
Klausyk ką žmonės šneka!

Tas rudaktorus nuolatos bara
Kad žinių nesuteikiu;
Tas sudžiuvelis sau juokus

darą,
Kad aš kaip mažas verkiu. —

Bepiga jam juokus daryti,
Bet tegul patsai pabando
Per dieną po gatves pasiba

styti,
Dar badui traukiant bambą.

Nedyvai, kad ilgai tylėjau, 
Dabar gal pastaisysin
Per šaltį mat eiti nebegalėjau
Gal rudakturų užganėdysiu j

Obojaus Ateit- vienam mie
stelyj,

Kur lietuvių būrys apstus
Išgirdau eidamas pro šalį
Lietuvius kalbant kad 

liūs bus.
Parengė, sako, Lietuvos 

reiviai!
Tai nudžiugau labai.
Į pašonę duros-tūlai praeiviai 
Viską išklausiau nuo jos gra

žiai.
Ant baliaus nuėjęs, kad 

šokt nemoku
Į kampą įlindęs sėdaus’
Kaipo jaunimas linksminas kaip už ši.00.

šoka,
Ką kiti daro vėpsaus’.

Bet nieko naujo čia nematyti
MJsliju lankiu dykai,
Kad neturėsiu ką parašyti
Vėl rudaktorus spjaudys pik

tai.

Šimą reikia užmokėti keli šim
tai, keli iimtai padarymas kli- 

, šų ir keli šimtai kaštuos jo at- 
' spaudimas. Taigi reikia dide
lės krūvos pinigų. Kad pa
lengvinti sau ir kad jus galė-

I tumete pigiau nusipirkti tų 
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 apgavystės, paro
dome koki ištikimi vyrai yra 
galva tos draugijos, kuri iš

leis tą abrozų— teip, prezi
dentu „Lietuviškos Dailosj 
Draugijos” yra p. P. W. Bir
štonas, prezidentas , ,Snsiv. L.
,A.’’ žinomas visoj Amerikoj;; 
vice prezidentas yra p. L. M. 
Kazunas, aptiekrius. T. M. D.

(išdininkas; sekretorium yra 
^a' į>. Šliakys, „Darb. Vilties” iš- 

leistojas; kasierius yra p. S. 
J. Mockaitis, žmogus teipgi 
visiem žinomas. Tagi be bai
mės galite šelpti šį užmany
mų. Už 75 centus galite gauti 
tų abrozų tik iki Naujų Metų 
1907, o paskui kad jau jis bus 
gatavas, uiekas pigiau negaus, 

Teipgi prime
name kad dalį pelno paskirai - 

'me pašelpai liuosybės jieško- 
toja Lietuvoje.

Kas nori sušelpti gerų už
manymą, tegul atsiunčia tuo- 
jaus subskripcijų 75 centus

ba-

turėjau sumislinęs ir kalbą: todėl nelaukęs 
ilgai pradėjau šnekėti apie šį-apie tą, iki j 
Aut galo neužsiminiau ir apie knygeles, 
apie pereitą nedeldienį ir.......  apie „Kruni- ■
plių Jonų.”

Motiejus išsiėmė iš kišeniaus rašytą dai
nelių ir visiem prašant uždainavo:

„Nuilsus saulelė ant asilsio slenka, 
„Nes jai dienos truso įvalei užtenka.
,,Kaiman link iš tolo kaimenės jau

(traukia;
,,Šilta vakarienė šimynikščių laukia ... 

ir tt.”
'Visi taaytum užmiršo ir lošimą. Vieni 

pypkes išsitraukę iš dantų ir nusispiovę 
pradėjo storai baubti; kiti dar etoriaus o 
visi tie balsai susilieję krūvon darė vienų 
tokį baisų ir apkurtinantį, jog rodos tik 
neišlaikis tos sienos negriuvę.

Padainavo tą dainą vėla atsikartojo se
na istorija: vėla lošimas, kumščių daužy
mas, krapštymas pypkių ir tam panašiai. 
Tik mudu su Motiejum sėdėjova ant suolo 
ir susikišę šnekučiavomės. Dabar jau man 
jis išrodė visai puikum vyru: davė keletą 
knygučių pasiskaityti, kuriais net ir pats 
žadėjo ateit į mano namus atsiimti-; žadėjo 
dar duot ir daugiau, bet šiuom kartu netu
rėjo. Pagyrus man jo padainuotą dainą jis 
teipgi sulankstęs jų padavė man: tik nepa 
skolino bet padovanojo visai.

Motiejus čion kalbėjo visai atvirai, vi
siems girdint, kas liudijo jog visi čion esan
ti vyrai jau buvo ištikimi. Bet ar girdėjo 
katras, tai-abejotina, nes jie buvo tik užim
ti savo reikalais: lošimu ir rūkymu.

— Et po plynių — tarė Motiejus atsi 
kreips prie lošenčių. - padainuotumėte 
nors išėję laukan vietoj šito begalinio loši
mo ir pypkių rūkymo, tai būtu kas kitą, o 
dabar!? Meskit, jau užtenka!

— Palauk dar valandėlę M"tie! pabaig
sim šitą partijų, tai ir padainuosim, - tarė 
vienas iš vidurio vyras, senyvas, bet gu
drus.

Motiejus nieko ne’tsake, tik išsiėmęs lai
krodėlį pažiurėjo, pakratė; pridėjo prie au
sies, kasžin dar ką po no->e pats sau su
šnabždėjęs, užsuko mažiuku rakteliu ir įsi
dėjo atgal. Paskui tylomis storu balsu pat 
sau uždainavo: ,,Nu Lietuva, nu Dauguva 
pasilikit sveikos.”

Kalėdom-
Kelkit Va r guoliai!

Ant mano laimes du vaiki- ai*t 6io adreso:
nai

Į salę atėjo jau vėlu laiku 
Buvo apsitaisę šiltai

Lithuanian Art Association
P. O. Box 133 Shenandoah, 

(Pa-

Atitaisymas klaidus.
Num. 50 „Keleivio” įsi- 

skerbė aukų pa garsinime 
klaida. Pagarsinta kad A. 
Varkauckas davęs $2, turi bū- Į 
ti: A. Varauauckas ir Franci-' 
ška Balkauskaitė aukavo po! 
$2. Toliaus: Baleslovas sūnus Į 
Pranevičiaus 50c.; turi būt] 
Baleslovas ii- Aleksandra, sū-1 
nųs Pranevičiaus aukavo po 
25c. A Ivoškevičius.

Prakalbos!
Visuotinas Nusirink imas.

Visuotinas susirinkimas su 
prakalbom, muzyke, dainom, 
ir deklemacijos parengta per 
draugystę Lietuvos Dukterų 
ant 30 d. Gruodžio 19oG met. 
nedėlioję po kalėdų. Atsibus 
lietuvių salėje po num. 166 
Broadway Ext. So. Boston, 
Mass. Prakalbos prasidės 2rą 
valandų po Įlietų. Ant 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 Tačilaus- 
kiutė ant smuikų pritariant 
pianui. Bus deklemacijos ir 
dainos bažnytinio choro po 
vadovyste profesoriaus ii. M. 
Karbausko. Todėl širdingai 
kviečiame ant to gražaus su
sirinkimo visus Lietuvius ir 
Lietuvaites, vyrus ir moteris, 
jaunikaičius ir mergeles susi
rinkti kuoskaitliugiausiai nes 
įėjimas į salė visiem dykai.

Komitetas.

Baliai!

Praspindo Nauja žva’gždė Rytuose, 
Kelkit varguoliai, gan žlugt ūkuose! 
Kelkit, kelkit, kelkit visi iš miegų, 
Matykit naujų šviesų tamsoje naktų. 

Tenai stonelėj yr’ pagimdytas, 
Prastoj prakartėj gul’ paguldytas, 
Stebuklingas kūdikėlis Dievs-žinogus 
Per kurį susijungia su žeme Dangus.

Pirm negu sveikįs Jijį karaliai,' 
Kviečiami sveikint jūs-gi varguoliai, 
Bėgkit ,bėgkit bėgkit,garbę at’duokit, 
Su minion.s dangaus dvasių linksmai 

(giedokit. 
Garbė lai būna Jam ant Aukštybės, 
Santaika meilė ant šios žemybės 
1 arpe geros valios žmonių, brolystė, 

Jungėsi su žmogyste Didi Dievystė.
Kas-gi do laimė jums prasčiokėliai 
Garbės datyrstat pirm neg karaliai! 
Garbė, garbė, garbe lai bus amžina 
Tam, kas su vergu lygiu žemesdidžiunų 

Sitai ar matot tauti} valdonai 
Prieš kūdikėlį, kaipi padonai 
Prieš savo viešpatį didį, klupščiauja 
Brangias dovanas Anam mielai aukauja.

Bet ką aukausiu! mes Jam varguoliai? 
Ką dovanosiu! nelaiminguoliai?
A Įtart meiles ką g-i daugiau Jam duosim 
Gal bus mal- uu->. k id Jam širdis au-

( kausim. 
Kaipgi 'pavydėt tur jums karaliai, 
Kad jūjn turtai dar nelygvaliai 
Didžiris yni , idant jųjų dovana,
Teip, kaip jūsų būtų Jėzui pagedaujama.

Už brangų auksą Jam yr’ brangesnė 
Jusų-gi šyrdis ir daug saldesnė 
Jūsų meilė už kodylu balsamus 
Aukaukite Jam noriai jūs ši tižių jau

smus.
Už*tas dovanas Jis jus laimina, 
Jums laimės j ieškot eiti ketina;
Priimt kančias, priimt mirtį del jūsų 

lAr-gi nevertas yra Jis meilės mūsų.
Iš grynų šyrdžių vainiką pinkim 
Dangišką Tėvų jomsiom garbinkim 
Jis mus laimys, Jis mus globoje turės 
Jis nelaimi!} ir vargti sunkybes numes.

" J. B . S.
Neilgai trukus vyrai pradėjo balsiai 

kvatoti, o vienas supykusiai trenkė kortas
I stalan ir užkeikęs atsitrauks. Visi sukilo 
iš užstalės o vienas prabilo:

— Na, tai kad pabaigėm lošt, tai eime
dainuot!....

į Visi atsistojo ir išėjo pro duris. Nuselinom

Kiek Kautu Čia Paminėtas Vardas Ona?
Ėjo Jonas ir Steponus, o su jais Ona, 
Kuri nuo jų atsiskyrus nuėjo viena.

Klausia Jonas pas Steponą,
Kur praminė Ona?

Stepas sako ji pas Joną!
Betgi raskit Oną.

Atsakymas bus sekančiam numeryje payursytas

5-tas Metinis Balius pa
rengtas Dr-tės Sv. Kazimiero 
iš St. Louis, Mo. Atsibus 
prieš pačius Naujus Metus, 
t. y. 3 1 dienų Gruodžio, salėje 
German Military, kampas .12- 
tos ir North Market gatvių. 
Šokiai prasidės nūo 8-tos v- - 
landos-vakare ir trauksis iki 
vėlai. Muzikė bus visugeriau- 
sia; grajįs smagiau, ins šokius.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus Lietuvius ir Lietuvaites 
susirinkt kuoskaitlingiausia 
kad Naują Metą sasveikiut 
linksmai.

Įžanga vyram 25 centai. 
Moterim ir merginom dykai.

Komitetas.

Balius.
Dr-tė D. L. K. Vytauto, iš 

New Haven. Conn., parengė 
Metinį Balių, kuris atsibus 
dienoje Naujų metų, t. y. 1 
Sausio 1907, nuo 2-ros valan
dos po pietų, trauksis iki 12 

(valandai nakties, svetainėje 
German Hali, po num. 193 
Wooster st. New Haven Conn.

Įžanga vyram 25 o.
Moterim ir merginom dykai.

Muzikantai bus netišPary- 
Įžiaus, grajįs puikiausius šo
kius, todėl širdingai visus už 
prašome atsilankyti netik iš 
Haveno, bet ir iš kitur, o ti
kimės. jog visi bus užganė
dinti. Komitetas.

-«*- • ■*» -
Paji< škojhnai.

Pajieškau savo giminiu A- 
nupro Jansono ir Antano 
Vonsoviče, abu i u Kauno red. 
Panevėžio pav. Ramigalės pa- 
rap., jau du metai kaip gyve, 
na Amerikoj, pirmas buvo 

| Charlavoje mainose, o antras 
Pittsburge prie murinikų.

I Kas apie juos žino arba jie 
i patįs tegul duoda žinę ant šio 
adreso, o gaus širdingų ačiū.

R. Baltrūnas 28 W. Bro
adway So. Boston, Mass,

Pajieškau savo brolio Ka- 
zimiero Zirlio, paeinančio iš 
Kauno redybos, Saulių pa

vieto, Jauuškouių kaimo, gir
dėjau kad pasidavė į Marinin- 
kų tarnystę, du metai kaip a- 
j>ie jį neturiu jokios žinios, 
kas apie jį žino prašau danešt 
; nt adreso:

J. Žirlis 76 Market st. 
Brighton, Mass.

Pajieškau savo brolio Sta
nislovo Višniaucko paeinan- 
< io iš Kauno red., Raseinių 
i avieto, Kelmės valsčiaus, 
Turavų sodžiaus, keletas me
tų kaip Amerikoj, gyvenęs 
Chicago, Ill., ar jis pats ar 
kas iš žinančių apie jį teiksis 
maloniai pranešti aut adreso: 
J. Višniauckas 34 W. 2nd. st.

So. Boston, Mass.

Pajieškau savo gero drau
go Jono Blaževičiaus, paei
nančio iš Kauno red., Vilk
mergės prr., Subačių volosties 
Dvariškių sodžiaus. 7 metai 
kaip Amerikoj. Kas apie jį 
žino, ar jis pats teiksis pra
nešt ant adriso:-

P. Varnauckas 262 W. 4th. 
st. So. Boston, Mass.

Pajieškau savo draugo Jo
no Javaraucko ir Marijonos 
Martinitės, paeinančių iš Kau
no redybos, Skirsnemunių pa
rapijos, Kaniūkų kaimo, an
tri metai kaip Amerikoj. Ar 
jie patįs, ar kas iš žinanžių 
epie juos malouas danešt ant 
adreso: Antanas Klimaitis
P. O. Box 40 Fairfield Conn.

Pajieškau vaikino mylin
čio laisvę sau del apsivedimo. 
Aš esi u jauna našlė. Adresuo
ki!: Mis. J. Našlė

P. O. General Delivery 
Chicago, Ill.

ATYDA!! DYKAI!!
Kaip pereituose metuose, 

teip ir šįmet prisiusime ko- 
žnam už dykų puikų lietuviš
ką kalendorių ant ateinančių 
1907 meti}.

Atsišaukit ant adreso:
A. Grochovskis a Co. 

298 Bedford Ave. Brooklyn — 
New York.

-DVI NAUJOS KNYGOS.
Pirma: P:nki Istorija

apie Dukterį Fiiipo Karei
vio.

Antra: Namelis Pustelni- 
ko. Namelis Pustelnįko labai 
puiki istorija, pirmo išleidimo 
jų pardavė po 1 dolerį, o da
bar tik 50 centų. Ant šitų 
dviejų knygelių visi pardavė
jai gauna didelį nuošimtį, im
dami didesneme skaitliuje.

Norėdami dasižinot visados 
įdėkite už 2 centus markę. 
Rašydami pas mane uždėkite 
šitokį adresų:

T. P. Križanauckas, 
L. Box 62 arba 9-11-12^ W. 
Cherry st. Shenandoah, Pa.

LIETUVIU UŽEIGA 
------ PAS -----

CH APLIK A
Užlaiko puikiausius gorymus. alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kor'rinu’o. Gorymus del veselijų, krik- 
šiynų ur šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So, ĮSoston, Mass.
Lietuviškas

FOTOGRAFAS
1 R

Dirbėjas visokiu paveikslų
Pndnrnu fotografijas at.sakančiai pa

ūgi jūsų norą, kuri jums jūsų prigim
toj kalboj lengviausia yra išreikšti. Iš 
mažu ••adidinoju ant visokios popieros; 
Tualet u u naturaliskom parvom ir atlie
ku ' artist.-kai. Soikiomis dienomis 
dirbtuvė alidnra nuo 8 ryt. iki 9 vakaro

Esant reikalui, einu į namus fotogra
fuoti. Pas lieku ger » velijančiu.

George Stinaitis
363 Third Street, 

So. Boston, Mass

®
Puikiausias Lietuviškai § 

t SALIUNAS I 
a «kartą pas mus atsilankys,
§ To niekad nesigraudys; > 

Alus, vynai mus gardžiausi, * 
Cigarai iš Turkijos, geriausi. £ 

Et ................. *
| Lazauckas, Judeika ir Co 1 

3ol Broadway ir 259 D. St.,
i ją ’*’outli Boston, Mass, g



GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS

' u ištarimu kiekvieno angliško žodžio 
etuviškai:beast (byst) žvėris; eight (eit) 
•tuoni; eye [ai] akis ir it., 174 pusią 
iij, »u prisiuntimu $l-23o.
SAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 

Gražini lietuviškai rašyti
‘e pagelbos mokytojaus, 21 puslapiai, 
u prisiuntimu 10c.
Pinigus reik siųsti per ..Money Orderį" 

. it šito adriso;
P. MIKOLAINIS

Box 15, Station D.. NEW YORK.

NAUJA

Naujai Išrastos gyduolės.
Ant kurių pnmarlyvumo galimo visa

dos pasitikėt:
Kosulio ir Salėio Sirupas 2’»r — Sloo

Didelio galvos Skaudėjimo 25< -~ l.od
D

1 .<10

AUJI TAVORAI
AUJOS PREKES 
arijas kotaliogas!

THE OUTLET
•lusų rudeninis ir žieminis suokrovas 
moteriškų Apguobų (capes). Jokių. Sijo
tų, ir apatinių drabužių, o teipgi viso- 
‘U papuošalų kąlik tapo sukrautas.

Completlškas vaikų drapanos zopostas. 
Prekės žemos.

Pilna eilė vyriškos apatinės drapanos; 
x iršutinių ir darbinių marškinių, kepu- 

ų, pirštinių ir kelinių.
tJLdelis barginsas daromas ant ta vorų.
. 85 Bhoadvvay, Betveen E. & F. Sts.

SO. BOSTON, MASS.

X110 Akių skaudėjimo — 2 1
Nuo Reumatizmo *1 00 — 3.«
Nuo Gumbo — L<
Nuo Kojų Prakaitui lino 25c— 1 1
Nuo Pleiskanų galvojo G5c - 2 < 

Ant kožno parcikahn iui<» pasiųnciun 
jei rašant apršysi ligą. Pinigus sių>k p< 
Money Orderį. Teipgi reik pridėtu už

K. SZIDLAUSKAS, &. C0.
108 D STREET „ n . _ ™ n r So. Boston, Mass.

TEMYKITE

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks- 

' į nuimti, eik pas atsakanti 
otografistą:

CASSILL 0 STUDIJA,
176 Broadway,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

otografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų, vaikų ar sęnų 
>ūna artistiškai padaryti pas 
l’assilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
arpe kurių yra ir (įrišto Ele- 
ktrikine šviesa del ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
įimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston, Mass

Katrie norite tureli dnilai prililinia ura 
paną tai kreipkitės pas Lietuvį.
Per'daugelį metų piuktikavojuu kriau
šys te 8 amatą visokiose šalyse dėlto galiu 
padaryti pagal naujausios mados ir pa 
gal jūsų norą, o kas nusiperka gal ava 
drapaną vyra j ar moterys o nefilina pa
gal jūsų norą kreipkitės prie manos, o 
aš jum prifilinsiu kuopuikiausia.

Juozas Norkus
245 W. Fourth Street,

So. Boston, Mass-

AUGŠTYN LIETUVIAI!
Pirmutine lietuviška 

kriautuvC
Visokių namin ų st ūbos rakandų, knip 
ai: lovų, krėslų, st alų. pečių ir daug ki 

tų daigių. Turiu gražius parlor setus ii 
parduodu labai pigiai, Galima imt ir 
ant išmokfsčių. Ateik, o prrsitikrįsi.

Vladislovas Dymša
132 W Broadway,

So. Boston, Mass

UBĄ VISI VYRAI!
Pirkit cigarus Kalėdom naujo išdirbinio

Partraukėm puikinusių cigarų, viso
kio tabako, puikiausių pipkių, o ken- 
IžiųTcendžių! kokių dar nė nebuvo! Ka- 
ėdom parduodamos gražiuose baksu- 

aukuos. Tik eik pažiūrėk!

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

So. Boston, Mas

Daniel J- Kiley
301 Broadway, kampas D. gatvių.

GERIAUSIA APTIEKA,

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

lais atsilankyt.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano 1 
trepals į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal- 

.tos arba telefoną 
duok oašateaiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone

aptieka:

Richmond

APGARSINIMAS
Perskaitęs atmink!

•GUODOTINI TAUTIEČIAI!
Laikau sau už garbę pranešti Jui

kad parduodu laivakortes į Lietuvą i. 
iš Lietuvos į Ameriką vužiuojanliem an 
geriausių laivų už pigiausią prekę. M:, 
no ofisas turi gerinsiąs kelio linijas

Ofisas atidarytas nuo S valand. ryl< 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Unrlnšiiis.
2D8 Broadway. SO BOSTON. MASS

LITUVIŠKAS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.

Lenkiškai- Lietuviška
APTIEKA

257 Hanover Street 257
BOSTON. MASS

Geriausi So. Bostone
Lietuviški Siuvėjai

Brangus Draugai! pranešu jums, ka< 
su savo kriauciška dubtuve persikėliat 

nuo 24S Fourth STitEBTant
222 W. BROADWAY 

ir kartu su Zenonu Budreckiu 
puikiausią kriaučių dirbtuvę, 
visokių audimų ir suknios, 
puikiausius siūtus iroverkotus 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės.
nori turėt gražią drapaną, mes galime j: 
tau tuoj padaryt.

VIN. INTAS ir Z. B( DRE( KIS

uždėjomt 
T urin 

Dirbsi m t 
. Užeil 
. O jeifci

NICOLET,
239 BROADWAY. NET M C STREET 

SOUTH BOSTON. MASS-

CERI AVHIAS PERSTATINĖTOJ AS: 
D Kasdieninio Gyvenimo, Romantinių ir Humoris- 

■ tiAku, arba juokingu ---------

KRUTANČIŲ PAVEIKSLŲ
Įžangos Tikietas^^,

Suolą gali užimt kokį tik nori neišskirent 
ir pirmos eilės. Rodymas be pertrau

kos kasdien traukiasi nno;
7 Val. vakare iki i i VaL. Naktį- 

SUBATOJ NUO 2 PO PlET IKI 1 1 NAKT/

Pajieszkau
Partnerio- Pusininko

Į Grocer-Štorio Biznį
Biznis yja senas ir gerai išdirbtas, bet 

kad varyt jį reikalauju pagolbininko, 
n«s vienam reik daug pajiegų.

Atsišauki t greitai.
S. KURAUCKAS.

372 W. Second St.
So. Boston, Mass

W.T.BULGER
Šermeninis Direktorius ir

— Balsa muoto.ias — 
398 Broadway, PRIEŠAI TAČTO 
Gyvenimo namas randasi p. n.

174 Third Street,
TELEPHONE CONECTION. 504

South Boston, Mass.

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, — kurie 
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Dakta
ras Profesorius su Specialistais prilaikant 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 vadiniu,! — 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 smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs 
ant sveikatos.

Nors 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 Profesorius — 
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 |au šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLI NS ME
DICAL 1NSTITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius 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 tikri 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 pirmutinę sveikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.

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

Mielas Daktaria Profesoriau I

Jau kaip Profcssoriui žinoma, kad labai sir
gau ant kataro plaučiu, trumpo kvėpavimo, 
skausmu ir diegliu krūtinėj, bjaurausskrep'ia- 
vimo. skaudciiruo. ir svaigimo galvos, kai|> ir 
vuikščiojanti reumatikos dicglai po visą kuuą.

taip Kad jau buvau \isai nuslojas vilties ifitfy- 
<lrno Skaitant Jus ajiearsinuna po antgalvm 
. .Šaltinis Sveikatos" ir atradau k^d Jus išk-v- 
dyte visokęs turas prašvito mano ik:: irviltis 
kad dar galiu but sveiku ir iAgyditu O kaip tik 
per Iaiškq aprašiau savo liga ir kankinimus, 
tad liekarstas Karęs lūs atsiuntei^ ir suvarto
jau tuos vaistus pasijutau dideli pasigerinima 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai. sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar vaistu, tai tuos paskutinius suvartotas'pa
silikau sveikas kaip niekad nesirgęs ir dabar 
esu persitikrenęs kad likau"i pamatiškai išgy
dytas ir liga neatsinaujis. Siunčiu AirdingiausO 
padekovania už sugražininiasveikains. Iinke- 
įla'ns Jums k<» didžiausios laimes; ir kad gcl- 
beiumvt mus brolius nuo kankiniu ligos.

Su guodone dėkingas
Degutis, box l«. Piekcring. La.

Daugalingas Profescnau Institutol

Kaip Jums žinoma nuo pirmiau^ aprašytos 
mano ligos r.ui ic per du metus kankino, vidu
riu sloga. skaudėjimas po krutinę, širdies liga 
su ahclnu nusilpęvnojunu kankino. gaivu*. sva
igimas, negalėjimas kvapo at j aut. vaikčiojan* 
tidicglei po vi>ų kūną dusinant ir skaus
mingu neregtiharisku mėnesiniu ir tekuamas, 
baltum andrapaniu— nors gydžiausi 
pas daugel: daktaru, bet tolinus pasveiki
mo. mano ligą vis cio blogin. ir viltis išgyjituo 
nustojau Bftkaip parašiau Jums apieliga ir 
atsiuntus vai«tus eniiatl vaitot. i4 kart pasiju* 
tau s įviję kaip ir revoliucija, bet tolaius varto
jant jaučiaus lengviau ir geriau ir kaip suvar 
t >iati pa-\utiniu', pasilikau sveika k^tp nie
kad nc-ircus nAtsjau praėjo 5 nedėlios esu 
petstjiki mus. kad mano liga pilnai išgydita. 
Užtuki skarba sveikatos tūkstančiais kartu 
duknvoju. uAspirma buvau negrvane numirus, 
odabar sveika ir laimina tegul’ bus palai
minta motina iš kurios vaisiaus, išaugo toks 
gelbėtojas nelamingu. su tikru talentu dakta- 
rvMes M ano drkingtima teiksitės pagarsint, 
k.id sergant 1 kaip aš buvau, žinotu kur rast 
tikra pagclba.

I. Mockene,
134 Leighton St., Fitchburg. Mass.

Majerus Profesoriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai su džiausimi ralau Šitą ?ro- 

matą, bo jau mane G^ydit nue taip didelio 
kentcjiino. Iytiiku daliu sba-idcjirno ir nii"tl- 
pneiiino. o tankus ilapinimasi kaip su pci 
reže blogiu sapne i r se klos nubeu m o ai < u <> 
n i'ilpnejimo, uervis k ūmo. sk aud e įima po v r ą 
kūną Ir labiaus šonuose ir viduriuose, kaip ir 
svatev-na su skuudejiir.u gal vos. unma ausisq 
ir didelio nusirmnitno. rusinau kad iJ proto 
iAsisiu. kaip Jums buvau pirmiaus rašės Nors 
pas daureli daktaru gydžiausi ir buvau pas- 
save vadinančiais iš Eoropos profesoriais tad

išmtslino o ne vienos

taikei, bet pasilikau svrltas kaipnanjai atsi
gimęs. už. ką negaliu surast taip gražiu žodžiu

kaip nieks negali pagelbėt tai Jur Hgydite.
J. Tomluhauskas.

331 So. Yordan Street. A'lentown, Pa.
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Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktą, k. t. 
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir 

k kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimlautį, užeikite pas
mane; Iš kitų miestų parašykite laišką paduodami savo adresą, tai pri- 
siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai, 

v katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.
Iš kitų miestų, apsteliavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per 

Expressa arba pačią. 5 motai praktikos ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

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

Dovanos del Šventu Kalėdų
Kas prisius savu adresų gaus už dykų musų labai puikų su visokių ta- 

vorų paveikslais kataliogų kartu su kaleuduriu aut 1907 metų. Tiktai per 
trumpų laikų prieš ventas Kalėdas {varduosime sekančius tavoms už Šitas

No. M 102 Universal šnekama mašina 
PREKE į4.T5 ■

Tikrai geru šnekama mašina. Su 
ją galima grajįti visokiu, išdarbių 
apvalius rekordus teip gerai, kaip it C 
su mašina už $25.00 Supraskite, kad ,'■ 
ji nėra zabova, bei praktišku mašina f * 
ir visada kiekvieną užganėdjs. Kitur

kūmų mašinų gauti, nes męs traukia
mu jas stačiai is EuroplŠku fabriku ir 
paimame visas kiek tas fabrikus pu 
daro. Kartų užsukus grajinu per 10 
minutų. Mašina turi 14 colių ilgio 
ragų, labai gerai grajinu ir puikiai 
išrodo. Su kiekviena mašina duoda 
iuu uždyka vicuų rekordų Ir pamoki 
nimus kaip jų vartoti. Norintieji gali 
gauti tiek visokių rekordų su .daino
mis, gie»meiuis, prakalbomis ir šokia 
kiekvienų rekordą.. Atsk\ i i kutuliu a 
vimo.

La- panorės, po 25 c. už 
iančiuiue ant pareikala-

No. S 9, American Typewriter.
PREKE $5.75.

AmiTii ai: druk-ivojama niaši 
na j r , ūbi ’erom; ir su ją gali
ma i. v : i \ >kii>- • kalboje teip 
greitai ir • ai kaip su geriau
siomis m ■ i.ii-. Kiekvienas ją 
jiirkų- b.;- . anėdinlT-. Ameri
can druka .iam i mašina visur 
parsidii i.ia ] > $10.00, bet musų 
jirckc \ ru (ii. ii

$ 5. 75.
M. A.

Antanas Kavaliauskas,
3105 So. Halsted Street. Chicago. 111.

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

M. Makravickene,
45 sth Street, Passaic. N. J.

Širdies, viduriu, pasigadini- 
mo, gumbo, diegliu visam kunę, 
plaučiu ir inkstu ligą per du me
tus sirgus, WarSuwoje ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit. 
Collinso Institutas in 4 sanvai- 
tes, pilnai pamatiškai išgydė.

No. M 71.
Miiiuikas gero modelio, raudo

nai apinalerotas su pagražinimais, 
beržo medžio sniiras. kartu su ka- 
liofonija ir dydele knyga inuzika- 
liŠkų gaidų ir pamokinimais kaip 
išsimokinti griežti, puikioje -kri- 
nelėje.

.Preke § 2.75

Skaitytojau jeigu Tau nieks nepagelbėjo arba niekur dar nesigydei o jautiesi savije nesveikumą, tai netrotik laiko ne pinigu d inai, jei re 
2»ibisskai tai per groinala atsišauk apt a<ant liga o b j apsirikimo bu»i ilgy litas nuo . plaučiu n s • /aikum >. dusulio, tru.npo k -pa/iino greito 
gausimo kosulio, kepenų, inkstu (kidneys!, dispepsijos, viduriu ligot. kaip užkietėjimo, nedtrbimo. taipat pilvo kataro. ga> - skaiKtejimo 
saigimo ir užtino ausisę. kraujo ne^ysiuuio. inceu parku ir išbėrimo odos ligų, neurastenijos, neuralgijos, reumatizmo ir vaikscifjam ri 
skausmu po visą ktin.ą. geltliges. IvtGko nusilpnėjimo fnemeilosl. sekios ntibegimi. blogiu sapnu, nervissi.no. priepuol'*-*. •uotnario. .. >< u«> 
nujilpnejiino, lytišku piktu užsikrečiamu 1 igu f limpančiu) kokio skiriaui ir va-d > nebūta, taipat ir per jaunutes k > l be i r-1 vžagyM« f.
ipi.ežasti sugriovimą sveikatos, slogos pūsles ligas, tankaus Šlapinimosi ir skausmingo, pasigadimma. patrūkimą, nutironn i 1. un > oaiiu. n< mie
gojimo sunkuma hoiosc bei rankose «arinatliviiina. lenkimąsi draugijos.-pagadinimo atminties, neturopma vaisiaus, visokia -.uitas ligas ir 
kaip VYRU taipir MOTERŲ skausimmgas nereguliariškas mėnesines, bet neturetima andrapniu. kaip ir baisu kenkimą sezjme baltuiu tekėji
mą it kurios uk ligos ant žinomu varginimo atsiranda, po ištyrimui, kaip apisima iSgydit. ir duaoda vaistus, tai užtikrinta sveikam ir D-gyduuas 
Slabtybe iventai uzliakoma.

VAISTUS IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Exprosa ir kitas šalis pasaulės. Kaip raštu teip žodžiu tik prigimtoj lietu 
vyškoj kalboj savo jausmus, ger’ause gali iškrcikšt Daktarui.

Dr Profesorius Clollins del labo visuomenes paraše knyga Vadovas in Sveikat tsR puslapiu Ji yra labai naudinga sveiku ir sergančiam 
Ii išai kiną apie visokias ligas ir kaip but sveiku ir ai»sisergct nuo Ilgu. Joje yra koleravon paveikslai perstatant pe l anus z n .gau-. ir i 2 perinai 
nu imtinos vid-inouso kūdiki, uuo apsireiškimo ik užgimimo Dovanai apturės kožnas tą knyga kuris, uk atsius keletą štampu tai yra 
pribiuiititno kaštus.

Kodėl sirgt ir but varginamas ligoms, kad lengvai gali but išgyditas atsišaukiant pas :

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 W. 34th St., New York N. Y.
OFISAS ADLRAS. (tarp Broadwar ir 7 Av.) kasdien nuo 10 iki s po piet Šventoms dienoms nuo 10ik i o vakaru, nuo - ik 1 3 vai.

• utarnike Petnyfrote. Rašant paminėkit kad L mus Likraščio.

P. A. FOLEY & CO..
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Eliu, Vyną, Degtinę ir genis Turkiškus Cigarus
16 Broadway, South Boston, Mass.

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

yra padaryti iš geriausio aukso, 
viškais ženklas, beje; Žirgsaik

Tinkama kožnain Lietuviui tokius tau- 
t iškas ir gražias papuolęs nešioti, o ko J 
jum niekas nepadarys nė už $5<).oo. b<*t 
aš parduodu tuos ženklus šeip: žiedų po 
$7.oo. o sagutę po $2.oo. Užkalbindami žiedą, paimkite siauru popiurvle, 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 žiodą siųsti.

Teipgi parduodu visokes. kokių kas nori American Briikavojimni Mašinėles, ku
rios labai yra kožnam reikalingos; su mašinėle galima drukuot be jokio mokslo 
greitai ir gražiai. Vienos iš tų. panašumą parodo paveikslėlis: tą mašinukę kiti 
parduoda po $10.oo, bet aš paleidau už $8.oo. Ant jos įšdrukuosi teip, kaip ir 
ant mašinos už f 100 oo. (Mažiausia popiera rašymui gromotų į Lietuva su gražiau 
siais pasveikinimais ir dainelėm; 1 tuzin. 25c., 5 tnz. $1. tuksiantis $7. Pas mano 
gausit visokių armonikų, ypar prūsiškų, naujausios išdnrbyste. teipgi laikrodeiių, 
leuciūgelių, kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikališkų įstumentų, visokių 
knygų ir kas tik ko reikalauja. Norėdomas turėt mano Didelį Katalogų prisiųsk 
savo gerą adresą ir markių už 4c del upmokėjmo siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
Dykai: jame rasi visokius daiktus ir anų prekes. Rašydama* adresuoki

KLEMENS NVIEKEWICH,
112 GH.VXD HTHKKT .... IIHOOKLVX. N. Y.

NAUJA KXYGA
PO VARDU

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

mutmė lietuviškoj kalboj knyga: turi 160 puslapių, arti 200 lotiniškų ir 
angliškų receptu su lietuviškais pamokinimais, kaip vartot gyduoles :aiškus 
aprašpmas kiekvienos ligos, iš kur anos atsiraųdn ir kaip jas prašalint.

Vėlinama tą knygą turėti kiekvienai šeimnyai, kaipo Dnkatriį namuose 
Popieriniuose apdaruose piekė knygos $1 oo: audekliniuose—Ji.25.

Pinigus galima s!un>i |.it Money Order ant šio adreso:

K.W GEDEMINAS, 35 Athens St. (So Boston Sta.) BOSTON, MASS. 
AA nuo saves duodu gvarancija Kad jeigu nupirKusiam Knyga pasirodytu neverta u/moKetu pini
gu, tegu! sugražina atgal, o jo pinigus jam augražinu. K. W. GEDEMINAS. \ii\6'6

Vienintelis Lietuviškas

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. LIUTKEVIČIA,

Washington S a i Uoriesler, Ma

D. W. CREED
Jeigu nori pirkt ar parduot namą; pasi- 
samdyt st ubus, ar gyveimui rietą; arba 
jei nori kąinšiurinl, su tais reikalais ma
lonėk kreiptieji prie manės. Rasi po nr.

205 Dorchester Street
So Boston, Maisj

C c

Žiūrėk! Žiūrėk! kiūrėk!
Didelis atpigimAs!

Moteriškų ir Vyriškų Parėdalų.
Moteriški ilgi ir trumpi žiuponai, sijo

nai, vystės, šalikai, skaros mufkcs ir 
kili purėdalui. Teigi puikios koldros ir 

užolodalai.
Jei nori pigiai nusipirkt tfik

I SACOWITZ, 
128 Broadway (tarpe A 

gatvių) S. Boston,

Pas Iinji galima gair i visokius tnvurns pigini^ Jp kitur. Mes ne tik
rai prisiunčiamo tavoms i visus inies, . Vim-riL>i--, įs i icipgi nusiunciame 
j Angliją, Canada, Afrika, Prusus ir Lietuva.

Perkame naujus i < ■ \ 5-kt:s adresu^ -mi < ; i ' ii ’.uh ir sidabrinius 
daiktus, išsiunčiame i. . .u, m pii.igus, partin’ i i; ! iu akortes stačiai
iš Lietmos į Anterik i -iš \-j<-f -kosi l/eiuvų. r.il.-romu p., porins j Mas- 
kolijų ir iš Maskolij .1 i o;..n, iem-.

Musų yra pirminiu s ir labai d;<!c!i i Lietuviškas i irkliškns Susivieniji
mas ir uzkviočiam** klekvip.ią lietuvį prie mu.-ų |>risid~ii. 1 inigus siuskite 
per Money Order iŠ p :7-’o arh:l re -is’motojo groni u »j< .

Universal hfecantiie Association, i
[Lietuviškas Pasaulės Pirkliškas Susivienyjimas] 

102 Grand Street, Dept
Brooklyn, New York City, TT. S. A.

J VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS 
py. RAŽUKO, 7 VVashignto. St NEW YORK 
^.Teigti 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 gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinTnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbas. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai*neik iki nepama’ysi manęs. * Su godone

ir B

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

DOVANAI

DOVANAI!

DOAANA!
I 9-5 Milk st., uimai 60-61

BOSTON, MASS

M. Galivan & Co
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ii
Cigaru.

Pardavimas šeimynom mūsų

366 Second St S. Boston, Ma=s

Vieniem metam prėninerata a i n . 
iš lietuviškų laikraščių, išeinančių 
Amerikoje, kas pirks žemiau pa
rodytų vieną laikrodėlį pirma 20 
dienos Sausio 1907 meto.

Tam tyčia p.-sKyrein
Del pagarsinimo mūsų biznio ir 

kad padaryt dovaną Kalėdom de'
Dauge io Savo K< stiimei ių

Daktaras M. J. Koni <ow,
i 56 RrunswickSt.. Roxbury Boston. Mass.
i Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

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

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

Tel. 934 2 Roxbury.

19.75

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos;
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.

238 Harrison avė.
Boston, Mass

Tikra kaina 30 do'er?.. Jus gulite 
pasirinkt vienlinki, dllbeltavu nr trilinku ret. ;< li 
ir retezelia yra gvarantuoli. per Conipanija ant 20 
gvarantuoti nnt ]0 metu rodyt laika,

Štai yra keletas mūsa vertingu ir teisyngii

16 ar 18 saizo sidabrinis laikrodėlis 7 akmenai 
.16 a r 18 * * ' 15'

1S ’ ' ’ 17 >

tuoti ant 10 metu

KLAUSYKI . E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczmsaka
124 Millburry str., 

Worcester, Mass

Dvilinkas vyriszkas retežėlis ir kompasas gvnrnn 
J ie patis daiktai gvarantvoti ant 20 metu

Vyriszkas trilinkas retežėlis ir kompasas gvarn ant
Toks pat* gvnrantuotas nnt 20 im tu

Mes parduodame TIK geriausios vertybes tnvor 
tikulai bua atmainytas jeigu nebus teip kaip yra

Mes oiarn bizuivje per 18 metu ir musu gvaruut
Siunsk pinigui per l’aezta ar Expressa unt adi

21 Bromfield St

10.50
15.00

nnt 10 111 3.50
4.5o

10 m

Kiekvienas n
H’ezenl uojanut

Boston. Mass

nervissi.no



