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IŠ RUSIJOS.
t

21 sausio Durna vėl atsida
rė |m> kalėdiniu švenčiu Pra
sidėjo svarst y mas įnešto val
džios užmaiiimo kas Imk at-

1 aujmimo laivyues. aut ku
rio valdžia reikalauja 1,000, 
oūo,oou ( vien<> bilijono) rube 
\ isa i mina protestuoja priešai 
toki projeklą mus, kaip ži- 
uio- iš’ Pet’-rbiirvo praneša, 
cara< grūmoję išvaikymu, jei 
.,p<>ii -ka" Durna nepatvirtins 
tos a-Jguacijos. Prieš toki be
protišką valdžios uzmauimą 
net karščiausi monarch'stai 
užprotestavo, nesaiškiai mato 
tame pragaištį viešpatystės. 
Gaisus juodašimtis ir patrijo
tas Vladimiras Puriškevič pa
sakė. kad jis nesutiks nė vie
nos kapeikos išduot aut tos 
laivynės, kurią valdys dabar
tiniai admirolai. Mano, kad 
dešinieji deputatai protestuo
ja tik po įtekme Stolypino 
kabineto, vienok kaip ten ne
būtų, tas valdžiai parodo, kad 
ir arčiausi josios šalininkai 
nevisada nori šokti pagal jo
sios <1 mieles.

Paskutiniame laike at
stovai valstiečiai pradėjo skil
tis nuo sąjungos rusų-tautie- 
čių. Dėlei išsiaiškinimo prie
žasties to apsireiškimo, ben- 
dradarbis dienraščio ,.Siovo 
kreipėsi prie deputato valstie
čio A ndreičiko, Volyniaus gu
bernijos, kuris ką tik išstojo 
iš sąjungos. \ ado va i sąjun
gos — sako Andreičikas — 
buvo prižadėjęs kaimiečiams 
padaryti viską ir ju reikalus 
pastatyt pirmoj vietoj, idant i 
valstybės Durna kuogreičiau-’ 
šiai juos apsvarstytu. Svar-Į 
biausią rolę vadovystės rusų 
—tautiečiu sąjungos paėmė 
ant savęs atstovas Markov
2 sis. Laike rinkimu kaudi- 
datų ant prezidentų Markov 
apreiškė kaimiečiams, jog už
ėmimui kokios norint vietos 
prezidijume reikia žmonių iš
lavintų ir gerai pažinstančių; 
perlamentarizmą, o kadangi 
tarp kaimiečių tam atsakan
čių žmonių nesiranda. tai' 
jiems neužsimoka apie tai nė 
svajot: į konrsijas gi kaiinie 
čiu bu- paskirta kiKnlaugiau 
šiai.
t u į 
kov 
kad
reikalingi gerai 
finansų dalykus ir kaimiečiai 
kaiĮM) žmonės 
gali imti tame dalyvuino, liet,
kada bus rinkimai kandidatų 
į apšvietus ir žemės komisijas, 
tai į jas skirs ant kiek gali
ma (langiaus is valstiečių tar
po. Bet ir su šitais rinkimais 
atsikartojo ta pati istorija. 
„Tada aš nuleniiau pertraukti 
galutinai riši su rusų-tautie, 
čiu sąjunga ir ant pirmo susi
rinkimo pasakiau, kad neno
riu daugiau prigulėti prie 
tautiečių, kuriems darbinin
kų reikalai nerupi. Mums 
vargdieniams tautiškumas, 
daiktas nesvarbus, nes juo 
soti nebūsim, ir vargai mųsų 
nesusiinazins jei męs renisim 
savo tautiečius, kurie pasiri-

Laike rinkimo kandida 
budž.eto komisiją. Mar- 
išaiškino kaimiečiams, 

į šitą komisiją žmonės 
pažinstanti

> Į
tamsi, ne-
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zę išnauduot ir engti mus, 
vargdienius'’.

• Peterburgas, 27 sausio.— 
Kaip išsiaiškino, laike Stoese- 
lio bylos, padėjimą Port Ar
tūro garnizono, laike apsiair 
pilno tvirtovės buvo labai liū 
duas.

Ponia Stoessel pardavinėjo 
pieną, Kiaušinius ir kitus val
gomus daiktus pagal pasakiš
ku į i e., ui i nv.: karve 
rubliu, kiaulės ėjo po 
rubliu, kiaušiniai po : 
ir t. t. l’ž kelių dienų 
kapituliacijos tvirtovės 
rolienė pasišaukė vieną 
būną ir pasiūlijo jam 
šimtus vištų, žąsų ir bandą 
galvijų, nes sako, tvirtovė tu
rės pulti, kad ne šiądien — 
tai rytoj. Tokius parodymus 
davė pulkauninkas VierŠinin.

• Odesa. 21 sausio. — Po- 
doliaus arcivvskūpas gavo 
nuo išpildančio komunistų— 
anarchistų komiteto laišką, 
per kurį reikalavo išmokėji
mo paskirtai nuo jų y patai 
20,(100 rubliu. Arcivyskūpas 
pranešė apie tai gubernato
riai. kuris pastatė tvirtą ap
saugą prie vyskupo rūmo.

Tūlą dieną apsauga pama
tė, kad ir pats gubernatorius 
atvažiavo. Kareiviai sustojo į 
glitą ir disciplinos papročiu 
visi atidavė pagarba. Guber
natorius lydi::ms .-<1 jukinto ir 
sekretoriaus su pilna k; 
medalių įėjo į ar< i\ .k e>o 
rūmus. Per pusę valandos ka
reiviai stovėjo, kaip sušalęs. 
Po tam gubernatorius vėl išė
jo, o apsaugos skyris su ofi- 
cierimn atidavė pagarbą lydė
damas akymis. kaip guberna
torius nuo jų tolinosi.

Paskui pasirodė, kad arci
vyskūpas su visa šeimyna ir 
tarnais išsmaugti. Tada išsi
aiškino, kad tas gubernato
rius su save asistencija — bu
vo tie patįs komunistai-anar
chistai, kurie reikalavo 20,000 
rublių per laišką. Dabar at
važiavo persirėdęs ir nieko 
nekliudomi pasmaugė arei vy
sk ūpą. jo tarnus, pasiėmė 20. 
000 rublių pinigais, ant 6,000 
rublių visokių brangenybių 
ir laimingai prasišalino. Žin
geidi!, ką nušlijo Dievas, ka
da jo atstovą smaugė anarchi
stai'

1,000
2 rub, 

pirm 
gene- 

į vaiz- 
kelis

? y.

uzlaikytoja mokyklos, sutaisė 
vakarą. Salėj buvo Įtaisyta 
anorama — caro karūna, jo 

raidės ir kuopuikiausiai iš
puošta. Pradedant vakarą 
juodieji uzkvarke .. Dieve.ca- 
rą gelbėk'’, paskui buvo loš 
ta ..Susanino darbas". (Su- 
sanin. tai buvo kvailas senis, 
kuris sutikęs ienkus jieško- 

' jaučius Michailo Fiodorovičo
Romanovo, kad uepriieidęs j 
prie Maskvos sosto užmušti, 
nuvedė juos Į girią, būk ten 
esąs Romanovas. l'ž su vadžio
jimą tapo lenkų sukapotas. 
Iš to atsitikimo parašyta dra
ma, labai patinka valdžiai. 
Red. pr ). Nuo tikrųjų rusų 
neatsiliko ir lietuvės mokinės, 
kurios drauge dainavo ir lošė 
teatrą. Valdžiai ir |>er daug 
jau patiko toks vakaras. Ir 
nieko tame pastebėtino, nes 
lietuviai Liepojoje labai’pakį- 
lę: miestsargiai kuo ne visi 
lietuviai, tai reikia, kad ant 
tokių vakaru ir „artistai" bū
tų lietuviai.

Gėda tiems, kurie savo tė
vų budeliams gieda garbin
gus himnus ir tičiojasi iš sa
vo viengenčiu.

* Poltava. — Chroščatiko- 
vo kaime, Ramnų pav., keli 
ginkluoti vyrai įsiveržė Į tūlo 
kazoko namus, užmušė jį pa
tį, sunkiai sužeidė jo sūnų ir 
; :i ogė 500 rubliu pinigais ir 

ikių brangiu daiktų ant 
rublių, kurie buvo, 
teipgi vogti.

I
jo prisakymą.
jos minas likosi visiškai 
ardytas.

• Penza. — Pereitą sąvaitę 
pasmerkta pakarti 10 žmonių. 
Tris jųjų nelaukdami kol juos 
kars caro budeliai, pasikorė 
patįs. Žinoma, kad patiems 
geriau.

»
Nuo ekspiiozi- 

su- i

24Gi AYAųriLL, Ekivador, 
sausio. — Mieste Quito vakar 
areštuota vienuolika aficierių 
kada jie rengėsi apleisti mie
stą su tikslu prisidėjimo prie 
revoliuci joninių skyrių pul- 
kauinko Navarre, kuris ran
dasi už 5(1 mylių šiaur-rytų 
link nuo Quito. Pulkaunin
kas Larrae. buvusis karo se
kretorius, kuris ką tik pargrį
žo iš ištrėmimo, teipgi tapo 
suareštuotas.

I

kai, kada reiks išduot atskai
tą karalpalaikiams iš jų dar- 
I i. — Sunki bustai valanda!

Rio de J anairo, 24 sausio. 
— Rengia čia didelę iškilmę 
priėmimui Portugalijos kara
liaus Carloso. Tam tikslui 
kongresas užgirė milžinišką 
sumą pinigu. Visa Brazilijos 
laivyne rengiasi į kelionę pa
tikti karalių. Gerai tiems ka
raliams! Kad ir didžiausias 
kraujalakis, o pamislis kur 
galvatrukčiot — jį priima su 
didžiausia iškilme.

Laike ėjimo atsitiko kelios 
muštynės pavienių su polici- 
stais, liet prie alielno susirė
mimo priėjo ant Clark ir Jac- 
kson gatvių, kuris užsibaigė 
ant Statė ir Quincy gatvių, 
kur smarkiausia buvo kova. 
Daug yra sužeistų ir areštuo
tu. tarp kurių suimtas ir pats v
Reitman. Štai ir laisva Ame
rika!

I

• Liepojos.

Ne\v York. — (’ia buvo bai
sus, dar niekad negirdėti šal 
čiai. iš ko pasinaudodami an
glių pardavėjai užkėlė po 50 
centu ant tono anglių, oti- 
vmdamas tą tuomi, kad iš 

■ priežasties didelio šalčio ir 
daug sniego privežimas au
gliu labai pabrango, lokiu 
būdu daugumas bedarbių tu
rėjo nukentėt didelį vargą, o 
ypaz neturinti pastogės. Aut 
gatvės atrasta vieną moteriš
kę su nušalusiom kojom ir 
vieną vyrą, kuris numirė iš 
bado ir šalčio ant laiptų vie
no milijonieriaus.

Karų judėjimas nekuriomis 
gatvėmis visai sustojo. Broo- 
klyno tiltas per 40 minučių 
buvo už žtapnotas. Snieginė 
audra daugiausiai siautė apie 
pakraščius mariu, teip, kad 
keli laivai atėjus iš Europos 
negalėjo prieit prie porto. 
Bostone vėjo greitumas siekė 

170 myliu i advna. New 11a- 
ven’e prisnigo 7 colius storio, 
Philadelphijoj vėjas mitra u- 

i kė visas telegrafo ir telefono 
i
vielas, o gelžkelio judėjimas 

i visai pertrauktas.

Philadelphia. Pa. — Dirb
tuvės James Dabson and Co., 
kurios Į>er kelias sąvaites sto
vėjo uždarytos, 27 sausio vėl 
atsidarė ir 3,000 darbininkų 
sugrįžo prie darbo.

Honolclc, 25 sausio.— Pa
gauta čia vienas Japonietis, 
kuris iš aukštumo ėmė plianą 
padėjimo Honolulu, Pearl 
Harliors ir viso pakraščio. Ja- 
pon iečiai galėtų duot lekcijas 
šnipinėjimo visiems civilizuo
toms tautoms.

v

Providence, R. i. — Vieti
nė dirbtuvė American Loco- 
niotive YVorks 1 d vasario bus 
uždaryta ant neaprubežiuoto 
laiko ir 1,000 darbininku ne
teks darbo.

Port ai Prince, Hayti. — 
24 diena sausio revoliucijo- 
nieriai užėmė miestą Port de 
Paix, 35 mylios vakarų link 
nuo Cape Haytien. Į užtaką 
netrukus pribus angliškas ir 
francūziškas kariški laivai ap- 
ginimui savo pavaldinių. Visi 
urėdninkai Hayti valdžios, 
užimto revoliucijonieriais mie
sto. rado sau vietą pasislėpi
mo Amerikos konsulio rūme, 
kurio revoliucijonieriai neno
rėjo šturmuot.

Lizbona, Ispanija. — Ener
giška reakcija valdžios įsten
gė užgesint revoliuci jinią liep
sną, kuri gręsia Portugalijos 
sostui ir įvykdinimu respubli
kos.

Suokalbis, arba plianas re
voliucijos buvo padarytas ne
skaitlingos partijos. Visų pir
miausiai turėjo būti užmuštas 
pirmininkas miuisterių Fran
co, paskui iššaukti abelną su
kilimą ir su pagelba slaptų 
darbininkiškų ir republiko- 
niškų organizacijų, apsigin
klavusių bombomis ir revol
veriais nuversti sostą.

Madrit, Ispanija. — Kara
lius Alponsas vos nepražuvo 

ant medžioklės. Šovė jisai 
mešką, kuri nuo pirmo šūvio 
krito. Alponsas mislidainas, 
kad meška jau nebegyva, pa
statė šaudyklę priėjo visai ar
ti; tuo tarpu meška šoko ant 
kojų ir baisiai baubdamas 
metėsi ant karaliaus. Ant lai
mės netoli bu po vienas iš ka
raliaus sėbru, kuris šovė ir 
padėjo mešką ant vietos.

Siokhoi.m, Znviedija. — So- 
cijalisiu laikraštis ,. Arbetare 
Bladet". išeinantis mieste Ge- 
fle. tapo valdžios sukonfis
kuotas už patalpintąjį straip
snį ..Kompanija balsavimo 
Vokietijoj’, kuriame redak
torius užgavo patį keizerį. ož
ką tapo pašauktas į teismą. 
Mat šioj gadykėj carai, keize- 
riai ir karaliai gali elgtis, 
kaip tik jiems patinka, bei 
papeikti jų šuniškus darbus 
ndrįsk nė vienas! Harden, 
kuris parodė svietui bjaury
bes Vokietijos Edeln»anuu 
(žmones su dideliais titulais), 
tapo į kalėjimą pasodintas: 
dabar už nupeikimą gyvuliš
kų pasielgimų to paties Vo
kietijos despoto, jo draugas 
Augustas V liepė patraukti į 
teismą savo pavaldinį už įžei
dimą kaimyno. Bet ateis lai-

Peterburgas. — Visa caro 
šeimyna serga. Caras didelia
me nusiminime: iš vienos pu
sės revoliucijouieriai nerami
na, o iš antros liga vaikų ir 
pačios. Daktarai pripažino, 
kad Įpėdinis supuvusio sosto 
turbūt negyvens. Įstabu, ko 

,del caras neparsikviečia savo 
stebukladario švento Ivano iš 
Kronštadto, juk jis vienu sa
vo šventu žodžiu galėtų su
grąžint jiems sveikatą. Tas 
aiškiai parodo, kad patįs val
donai i tokias kvailystes neti
ki, tiktai vartoja kaipo įran
ki apdemdinimui žmonėms 
akių.

Berlynas. — Bebelis. va
das Vokietijos socijalistų par
lamente, kuris buvo 
atvažiuot į Ameriką 
ganizavimo tvirtenės 
stų partijos, dėlei
sveikatos savo užmanymą ati- 

' dėjo.

Baltimore, Md. — Admini
stracija gelžkelio Baltimore 
and Ohio linijos pranešė vi
siems gelžkeliečiam, kurie 
gauna po $160 ant mėnesio 
bus numušta dešimtas nuo
šimtis.

Washington, D. C.. 27 sau
sio.— Rooseveltas perdavė 
kongresui Ta f to atskaitą pa

dėjimo Filipinų, prie kurios 
pridėjo savo patėmijimą, ku
riame gyria jungtinės valdžios 
politiką ant Filipinų ir nuro
dė, kad filipiniečiams dar jo
kiu budu negalima duoti sa
varankumo. Taftas savo ra
porte sako, kad Filipinų sąli- 
ligos yra kuogeriausios. Fili
piniečiai dabar jau Įierstojo 
neapkęst Amerikiečių ir su 
Kožna diena randasi vis dau
giau simpatijos (prilankumo)- 
Reikalauja jis, kad nekurie 
produktai Filipinų į vežant i 
Ameriką butu Ii uosi nuo ak- 
čvŽėS.

VValtham, Mass. — Verpe- 
nyčios Boston Manufakturing 
kompanijų, kurios Į>er keliat- 
są va i tęs buvo Įiertraukęs dar
bus, nuo 27 sausio pradėjo ir 
vėl gerai dirbti. OOOdarbinin- 
ku rado sau uždarbi.

i

•

10,000 
turbūt.

e. Kislovodskas, Kaukazas. 
Stotyje ..Niezlobnaja’’ užmu
šta vienas žandaras. Kas čia 
tik ir bus? Kasdien vis po 
vieną!... Kad nors dėl veislės 
bent vieną paliktų.

a Ekaterinoslavas. — De- 
balceve du ginkluotu pikta- 
dariu šūviais iš revolverių 
vienam mašinistui išvarė dū
šią iš jo griešno kūno. Galės 
dabar pas liuciperį masinis 
ta ati.

Varšava. -— Siedleco-Mal- 
kino stotyj „Sokolov" į atvež
tą piniginę pačtą naktį mesta 
bomba, užmušta vartininkas 
kareivis, du kareiviai sunkiai 
sužeisti ir 3 lengviau: lie to 
dar sunkiai sužeista laiškave- 
žis, kontoros tarnaujantis ir 
lengvini sužeista 3 gelžkelie- 
čili. Iš užpuoliku 2 užmušti, 
o kiti pabėgo nabagai be pi
li gų.

Peterburgas. 24 sausio. — 
Peterburgo policmeisteris ir 
vėl liepė uždarvt du dienraš- 
čiu. Mat Rusijoj perdaug 

’ jau'priviso laikraščių, kuriu 
darbas nelabai patinka jm>da- 
dajai valdžiai, o ypač tokie 
kaip ..Sievodnia’’ ir ..Tova- 
rišč", kurie teip balsiai rėk
davo ant činovninkų —vagių.

• < Idesa, 
bernatorius
naują būdą kovoti su revoliu
cija. Vakar policija užėjo š ie
nam arbatnami * pritaisytą 
bombą ir nunešė į policijos 
skyrį. Dasižinojes apie tai 
gubernatorius, liepė nunešti 

savo motinos, bombą atgal įr susprogdinti 
vietos, kur ji 
Policija išpildė

pasiritęs 
dėl suor- 
socijali- 
silpnos

i

Liverpool, Anglija. — Dė
lei nužeminimo laivakorčių 
prekės Cunard linijos, buvo 
priverstos atsilaikymui kon
kurencijos ir Kanados linijos 
nužemint.

Madrit, Ispanija. — Ap
švietus m misteris. San Pedro, 
Įnešė i parlamentą projektą 
reikalaujantį uždrausti išve
žimo iš Išpanijos dailosbeda- 
leidimo valdžios.

IŠ AMERIKOS.

New York. — 25 sausio fir
ma Kleinsclimidt, H«>\vl?.nd 
and Co., kuri užsiimdavo par
davimu jubileryščių, apskel
bė, kad sulaiko išmokėjimą 
dividendų. Reikalai išneša 
8250,000, o stovis tiktai Š100- 
000.

New York, — Pagal dabar 
padarytos statistikos per są 
jungtos labdaringumo drau
gijos, New Y’orke, šiądien ran
dasi 35.000 žmonių be darbo.

Portland, M e. — Gaisras 
sunaikino miesto rūmą, poli
cijos stoti ir daug kitų. Nuo
stolis išnaša kelis milijonus. 
Iš to pasinaudojo kaliniai, 
kuriuos policija neturėdamas 
kur padėti, o kalėjimas jau 
degė, turėjo visus paleist. 
Gaisras kilo nuo susikrvžia-

v •

vojimo elektriškų vielų.

\Vorcester, Mass.. 27 sausio. 
Iš bepročių namo pabėgo 
John Iloster. kuris su špilka 
atrakino 3 spinas. Dabar jis 
pabėgo jau trečią kartą. Pir
mą kartą jis pa bėgęs atsidūrė 
i St. Louis, kur apsiėmė be
pročiu name už darbininką, 
(’ia jįs apskundė tūlą Sinithą 
už užmušystę. kuris taposua 
reštnotas. laikui bėgant vi
skas išsiaiškino ir Smithas 
tapo paliuosuotas, o Hoster 
atsiųstas i \Vorcesterj.

Ligšiol Lie- 
pojus galėjo pasigirti, kaipo 
vienas iš darbštesnių miestų. 
Visur kratos, nuolat areštavi
mai ir ištrėmimai. Neužtenka 
tų juodvarnių, kurie dieną ir 
naktį skrajojo nagus išskėtė, 
kad pagriebti kokią nelaimin
gą auką, bet jau tveriasi ir ti
krųjų rusų draugija. Rusu, 
teisybė, nedaug čia tėra, tai 

| jų vietą užima vokiečiai ir lie
tuviai, kurie skaito savę ru
sais ir gėdinas lietuvystės, 
kaip velniai t___ _
Gruodžio 16 d. vokietė Scb- ant tos pačios 

midtchen (ištark: Smitchen), tapo atrasta.

I

24 sausio. — Gn- 
Tomalčev išrado

Chicago, 111.. 23 sausio. — 
Tarpe policijos ir liedarbių 
priėjo šiądien prie smarkaus 
susirėmimo. Kova turėjo vie
tą ant Statė ir Ųuincy gat
vių, 2:10 popiet, kada darbi
ninkai rengėsi eit prie miesto 
rūmo ir reikalaut nuo guber-

v
natoriaus duonos arba darbo. 

! Demonstracijoj dalyvavo 
apie 10.000 vyru. Dr. Ben L. 
Reitman užmanyto jas demon
stracijom, nuo kurios bijoda
mas susirėmimo su policija 
atsisakė visi sočijalistai, paė
mė visą dalyką Į savo rankas 
ir sušaukęs bedarbių armiją, 
nežiūrint, kad policija buvo 
uždraudęs, įstengė pereit ke
lis blokus. liet ant galo gauja 
policistų užtvėrė jiems kelią.

Providence. R. I. — Prane
ša, kad Gorliam Manufactu- 
ring Co. atidaro ir vėl savo 
dirbtuves, kuriuose dirba 18, 
(H)<) žmonių.

VVaterbury. Conn. — Pe- 
reitoj sąvaitėj susirinko prie 
vienos dirbtuvės apie 400 be
darbių ir laukę 
savininkas. Bet 
nepatiko šitokia 
liepė per vieną 
skirstyt 
kai dar
jų vandeni, o pats j*uokėsi 
žiūrėdamas, kaip darbininkai 
bėgo. Gėda ir panieka tiems 
kapitalistų pataikūnams, ku
rie diįso ant savo draugų pilt 
saitą vandeni.

pakol ateis 
tam ponui 
publika ir 

žmogų išsi-
, kadangi darbinin- 
stovėjo, liepė pilt aut

•

Pittsburg. Pa., 27 sausio.— 
Policija suuodė kelis paleistu
vystės namus ir suareštavo 
apie šimtą merginu neturin
čių dar po 20 mėsų. Išsiaiški
no. kad didesnė jų dalis die
nomis dirbdavo restauracijo
se ir visokiose krautuvėse, o 
naktimis eidavo paieistuvaut.

Marslifield. Wis. — Misijo- 
nieris .Josepb Brovvn rado pas 
indijonus Oconto paliete bi
bliją. kurią Anglijos sosto i- 
pėdinio sekretorius dovanojo 
1754 metuose indijonams, (1- 
neida giminėms, kuri tuomet 
gyveno Massaclmsetts Yalsti- 
joje. Biblija susideda iš dvie
ju dalių sveriančiu po 20 sva
ru kozna.
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Iš LIETI vos.Atsibuvo teip keli vie- męs niekam blogo nedarom, sai už savę užsimokėtų.
Tuomet vi>i bendrovės na- 

i riai gaus nuošimšius Tokia 
me atvėjije jųsiĮ įnešimas ga
li pasididinti iš dividentų. 

i Bet netik šitokiu būdu jus 
. galite nums pagellieti. Jus 

galite prisidėti, rūpindamiesi 
i padidinti skaičių prenumera- 
! torių tarp mųsų tautiečių, pa

didinti pavienių numerių par
davimą ir siuutimą apskelbi- 

f mų į mųsų dienraštį. Nuo 
J Spalių 1 dienos męs siunčia

me jums dienraštį kas dieną, 
tuojaus jx> išėjimo Pagerino- 

; me jo tūrinį, neilgai trukus, 
padidinsime ir jo formatą.

i Atkreipsime didesnę atydžią 
ir į jūsų gyvenimą svetimose 
šalyse ir užsienių santikius. 
Tarp jųsu yra nemažai įvai 
rių vertei v y sči u, turime įvai
rius reikalus, kuriuos galėtu
me lengviaus aprūpinti j>er 
apskelbimus mųsij vieninte
liame dienraštyje. Užtatai at
minkite ir apie musu apskel 
bimus ir tok'u bildu padidin
kite mums ieigas ir skaityto- 
jų skaičių. Mums reikalingi 
dabar ir agentai prenumera
toriams ir apskelbimams rink
ti. o teip pat pavieniams nu
meriams pardavinėti.

Taigi tinkamos ypatos te 
kreipias į mus, kad susitarti 
kas link sąlygų.

Trečia pagelba, kurią gali
te mums suteikti — tai litera
tiškas darbas. Siųskite mums 
straipsnius. Korespondencijas 
medžiagą. Praneškite mums 
apie visus dalykus, kurie a 
peina jus svetimose šalyse. 
Męsgi noriai suteiksime jiems 
tinkamą vietą. Rašykite, 
kaip mokate. Mųsų dalykas 
bus pataisyti ir atspauzdinti.

Jau nekartą parmlete kaip 
stropiai dalyvaujate visuose 
mųsų šalies reikaluose, kaip 
noriai ir dosniai mus šelpia
te. Pagelbėkite mus ir šį kar
tą. nes mųsų uždavinis svar
bus, nes tauta susidedanti iš 
kelių milijonų negali pasilik
ti be pirmeiviško, tikrai de
mokratiško dienraščio. Męs 
gi leidžiame jį turėdami už 
tikslą vien aprūpinti mųsų 
visuomenės reikalą, neturėda
mi iš to nė mažiausios ypatiš- 
kos-naudos. Taigi ir jus pa
darykite visa ką galite, kad, 
netik palaikyti dienraštį, bet 
ir pagerinti jį ir pastatyti ant 
kojų

Pagalios kreipiamės į visus 
mums užjaučiančius Ameri
kos ir užsienių lietuviu lai
kraščius, prašydami Įierspan- 
zdinti šį mųsų laišką ir patal
pinti savo laikraštyj mųsų 
programą, mųsų bendrovės 
įstatus ir kitokią apie mus 
medžiagą, patilpusią „Vil
niaus Žinių” No. 194 ir tam 
tikrame priede prie No. 203. j 
Prašome teųepat ir toliaus 
pranešti savo skaitytojams 
apie mųsų reikalų stovį, nes 
męs nuolatos duosime savo 
dienraštyje žinias apie mųsų 
veikimą ir musą dalyku stovi. Į 

„Vilniaus Žinių’’ redak
cija ir administrucija.

bos. 
šus mitingai su 
ir demonstracijoms, 
riuos vadas bedarbių armijos neturime darbo, neturim pi- 
karštos** savo prakalbose davė 
svarbią lekciją, nurodė visas 
šunylies dabartinės musu val
džios. kuri iš kapitalistu 
sideda ir ėda mus gyvus. Pri
vedė visus faktus, kaip mus 
engia ir išnauduoja. kaip prie 
mus atsilieki ir rūpinas: iš
guldė programą socijalizmo ir 
nurodė, kad visi miestai, gelz 
keliai, fabrikus. mašinos, 
krautuvės, visi juose produk 
tai yra musu paiiaryti ir 
mums priguli. Klausytojai 
buvo teip sujudinti ugniniais miai.
j<> žodžiais, kad visi šaukė — musu vadovas ir pasakė, kad 
lai gyvuoja soi-ijalizmas! ir vi- šiądien susirinkimu laikyt 
si buvo gatavi prisidėt prie negalima. Uždrausta. 
>ocijalistu organizacijos ir 
praliet Įiaskutmi lašą kraujo 
už juos — ir savo laime.

Kada alkana minia traukė 
gatvėmis pro langus iš f* * *"' »

Yorke raudasi apie 30 tūk
stančiu žmonių l>e darbo, Bo
stone Išdarbių armija susi
deda iš 20 tūkstančių žmonių 
ir teip yra kituose dideliuose 
miestuose.

— Kas bus. vaike, jei teip 
vilksis, kokie metai? Tada ne
bus i< ko ne stiklą alaus iš
gerti.

— Apie alų, tėve, neuzsi- 
moka nė kallieti, nes žmones 
tada ir duonos neturės. . Kils 
revoliucija. B*‘stono bedar
biu armijos vadas, M. I 
Swift. perskaito savo manife
stą žmonėms, kuris skamba 
šeip: Jei alkanas negauna pa
gelbos. turi eit ir imt maistą, 
kur t ik ji ras. jei badaujan
čiam šalta, turi mušt langus 
ir imt sau drabužius, žmogus 
turi gelbet savo gyvastį ir pa
kol bus pilnos sąkrovos valgo
mu daigtų, męs badu nemir
sim. nes tas yra musų ir męs 
juos paimsim.

Na. tai gerai, vaike, kad 
tu man pasakei: tai aš ireinu 
geresnio ko to sau pajieskot. 
Good bv. Maike.

prakalbomis męs tik svarstom savo reika- 
per ku- lūs. kaip mums gyvent; męs

su

V1LNIUL. Po ilgo poilsio 
vėl [>asirode „Ežys” pašaipos, 
pajuokos ir pakalbos laiškelis. 
Kaina 3 kap.

KAUNAS. Pradžioje šio 
mėnesio sukako 50 metų kaip 
gimė žinomas lietuvių dainius 
ir veikėjas daktaras. Mųsų 
visuomenė, didžius velionio 
nuopelnus, pasiskubo sureng
ti didesniuose miestuose (Pe
trapilis, Vilnius) vakaius. pa
švęstus jo atminimui. Gruo
džio 16 d. surengė tokį pat 
vakarą ir Kauno ,, Daina”. 
Y vairi ir gerai sustatyta va
karo programa buvo išpildy
ta priderančiai. Susirinkusie
ji, kurių buvo į pusantro šim
to, pasiliko pilnai užganėdin
ti. Ypatingą atkreipė į save 
atvdą referatai: Advokatas 
Leonas trunų»ai, liet aiškiai ir 
rimtai pajiasakojo apie Ku
dirkos gyvenimą ir jo būdą, 
Z. Kymantaitė, kurią ^Dai
nos” valdyba pakvietė iš Vil
niaus, suteikė susirinkusiems 
plačias žinias apie velionio ra
štus ir i»agalios mokytojas 
Lekeckas perskaitė apie Ku
dirkos nuopelnus, kaipo rašė- 
jo ir kompozitoriaus. Apart 
referatų susirinkusiems labai 
{>atiko puikiai p. Leškevičiaus 
sutaisytas ir jo pačio veda
mas orkestras kuris griežė 
kartu su choru: „Lietuva Tė
vyne mųsų’’ ir dar keliatą 
gražių veikalėlių.

Neblogai pasisekė teipogi 
ir deklemacijos (dekliamavo 
6 ypatos). Ypatingai visiems 
patiko p. Lekecko padeklia- 
muotos eilės: ,,Tvardanskie- 
ne”.

Vakarui besibaigiant Leo
nas pasakė keliatą žodžių 
apie nesenei mirusį mųsų ra- 
šėją J. Baliuną, kviesdamas 
susirinkusius atsistojimu iš
reikšti pagarbą velioniui, kas 
ir buvo išpildyta.

A bei na i vakaras paliko ge
rą ir gilų įspūdį. Ne pas vie
ną buvo matyti dvasios paki
limas, nepaprastas užsidegi
mas ir tarsi pasižadėjimas ir 
pačiam darbuotis ir pačiam 
stengtis padėti nors mažą 
plytelę ant tų mūrų, kuriuos 
tarp kitų pradėjo statyti Vin
cas Kudirka. Z. Tis.

uigų. kodėl mums kalbėt ne
valia? Juk pagal Suvienytų 
Va Isti j ų konstitucijos susirin
kimus galima viešai ir laisvai 
laikyti visiems, kodėlgi mums 
negalima? Ar męs nežnionės? 
Policistas sako: „Aš tavę are
štuoju”. Svvift’as: „Areštuok, 
jei yra uz ką”. Ir paėmęs, tie 
nenuoramos dykaduoniai mu
su kalbėtoją nusivedė, o męs 
rankas nuleidęs visi stovėjo
me ir žiūrėjome, nes Svviftas 
^a<akė kad užsilaikytume ra- 

į'z 15 minučių sugrįžo

riant,o pats negaunu.
— 'leve, pažiūrėk tu 

žmonių, kurie negeria ir 
rie geria, tada leugviai 
prasi, kurie laimingesni.
myn<»j, kurioj girtuoklystė 
neturi vietos, visada gyveni
mas gražus, tenai raudasi lai
kraščiai. knygos, žmones 
sišvietę, gyvena meiliai, 
kad nesibara. nesij*c<-i 
gražiai Įiasirėdo, turi iš
gerai pavalgyt, nueina ant 
atrų. žodžiu sakant. — gy 
u imas jų laimingas! Bet pa
žiūrėk. tėve, ten. kur uiili a- 
lų. - Ten nerasi knygos, ne 
rasi laikraščio, žmonės tamsy- 
)>ej paskeiulę. nuolat )>arasi. 
o dažnai ir {>ešasi. apdriskę, 
pasišiaušę, daugiausiai jų yra 
su neišgydomoms inkstu li
gomis, jie visada išbalęs, nie
kad neturi noro prie valgymę, 
<> kiek tas pinigų kaštunja? 
Net šiurpuliai eina per kūną, 
kaip pamisliji. kad žmogus 
kruvinai uždirbtus savo cen
tus apverčia aut užmušimo 
savo proto, užmušimo sveika 
tos ir vardo žmogaus.

— Tu. Maike. būtum geras 
vaikas, tik man ne{»atinka. 
kad tu socijalistas.

— Juk tu. tėve, pritari so- 
cijaliz.mui!?. . .

— Teip, vaike, aš pritariu, 
bet esu jums priešingas, 
kam jus norit palinksminan
čius gervinus panaikyt... 
Man tas labai, vaike, nepa
tinka.

— Užtai tau, tėve, tas nepa
tinka. kad tavo protas yra 
tamsus, tu nematai blogoj u 
pasekmių girtuoklystės. Pa
žiūrėk. kaip trvvena žmonės 
apšviestesni. Gal nekartą ir 
tu paniislijai — kodėl ir iš tu 
pačių lietuvių, vieni gyvena, 
kad net malonu pažiūrėt, o 
kitų gyvenimas toks bia 
toks pasipiktinantis. ka< 
šiurkštų darosi?

— Meluoji, vaike. Ti 
socijalistas ir nežinai nu 
{>aeina darbininku va 
Aš tau darodyti galiu, 
.jei gėrimu ir nebūtu, tai dar
bininku gyvenimas tuomi ne
pasitaisytu. Pažiūrėk, vaike, 
kiek šiandien yra negerenčių. 
kurie jau nuo keliu menesių 
darlio neturi ir skursta daug 
‘langiau, negu tie, kurie ge
ria. Žmogus, vaike, išsigėręs 
užmiršta nors ant valandos 
savo šunišką gyvenimą, o ku
ris negeria. turi rūpintis ir 
rūpintis.

— Teisybė, tėve, kad surė
dymas šios gadynės yra labai 
biaurus. ir kad panaikinus 
svaiginančius gėrymus darbi* 
ninku vargai teipgi nepasi
baigtų, tas irgi tiesa, bet tada 
galėtų jie susimažint. Dabar 
darbininkas norėdamas už
miršti apie savo vargus, eina 
skandint juos į alų ir nuskan
dina savo paskutinį centą, o 
namie pati su vaikais neturi 
ko valgyt, neturi iš ko apsi- 
rėdyt. Vyras pareina gyrtas. 
su tuščiom kešenėm. piktžo 
džiauja. trankosi, vaikai ver
kia. nelaiminga moteriškė ru- 
goja ant savo likimo, kuris . 
įstūmė ją į tokį gyvenimą, 
kuriame pražuvo jos jaunys

tės dienos, išbalo ir nuvyto 
skaistus jos veidas, užgeso jos 
žyzdrios akys ir nieko dau
giau nemato, kaip tik vargus 
liepa baigtus, skurdą ir ašaras.

— Daugiau teip tragiškai, 
vaike, nekalbėk: man net kin
kos pradėjo drebėt. A-a!... 
Ką tik neužmiršau tavęs pa
klausti. kada prasidės geriau 
darbiai, eiti. Gal tn, Maike, ži
nai?I

— Kasgi tą gali žinot. Nuo 
pat pradžios Amerikos kri- 
ziaus bankieriai tvirtino, kad 
ryt poryt užsvyravnsi pramo
nė sugriž i savo senas vežas- -
ir eis knogeriausiai. Praėjo 
jau keli mėnesiai ir jokio pa
sitaisymo nesimato: sąlygos ir kvietė į vienybę ir eiti pas 

t vis blogyn eina. Šiądien New gubernatorių prašyti pagel-

i 

■X

. Entrrrd as Secono-Class mattkr' 
Febkuahy 23, 1905, at the Post 
Office at Boston. Mass., vndkr 
THK Acr OF CONORESS OF MaKCB.3, 

1879.”

— Na, sveikas gyvas, tėve! 
Ar daugiau torielkų padau- 
žvt niekur negavai?

— Ne tavo, Maike dalykas 
apie torielkas. Pasakyk man. 
ar negalima būtų paduot tuos 
jiolicistus i Grand Jury už to
ki šiurkštų apsiėjimą su ma
nim.

— Užteks tau. Jurgi, ir to. 
ką dabar jau gavai: gerai bū
tų, kad jus visus teip būtų 
pamokinęs, tai kitą syk ne
reiktų juokdint svetimtau
čius šitokiomis vestuvėmis. 
Kas tai girdėjo, tėve, kad su
sirinkę jaunuomenė, tėip gy
vuliškai-užsilaikytu? kas tai 
matė, kad ant stalo daužyt to
rielkas, stiklus? ką tai reiškia, 
tokia laukinė komedija?

— Tas. vaike, reiškia, kad 
vestuvės, reikia linksmintis.

— Tėve, prisižiūrėk tu, kur 
linksminasi gyvuliai, o pama
tysi, jog jie apsieina daug 
gražiau, negu mųsų lietuviai. 
Argi nebūtų gražiau, kad ant 
vestuvių nebūtų svaiginančiu 
gėrynių, kad nebūtų girtuo
klystes, triukšmo? argi nebū
tų geriau, kad susirinkusi 
jaunuomenė užsilaikytų man
dagiai? kad nebūtų jokių, 
ginčų, kad nereiktų paskui 
policiją lankyti, kad niekam 
ant rytojaus galvą neskaudė
tų ir Kešianios betų vielos?

— Tas teisybė. Maike, ki
tas įxi vestuvių neturi už ką 
nė bynzų nusipirkti, liet kas 
link gėrymų, tai aš su tavim, 
vaike, nesutinku... Išsigerti 
reikia.

— Ir kamgi tas reikalin
gas? Kad tu žinotum, tėve, 
kokį nuostoli tas daro žino 
gaus sveikatai, tai tu niekad 
nė nepažiūrėtum į tą pusę, 
kur stovi degtinė arba alus.

— Eik tu, kvaili! aš dėl 
degtinės i peklą nueičiau.

— Tai yra dėlto, tėve, kad 
tu nežinai jos blėdingumo, 
nežinai, kad tai yra nuodai. ,

— Bene tu ką išmanai apie 
tą.

— Aš, tėveli, išmanau ge
riau negu tu, ir jei tu žino
tum, kaip man skauda širdį, 
kada matau tavę girtą, tai tyi 
niekad negertum.

— Bet man, vaike, daugiau 
širdį skauda, jei aš matau ge-

KOVA UŽ DUONA.
I rti M- K< f z itti it r.n< .4 /•//< * */* a $.

Boston. Mass.. darbininku 
likimas toks pat. kaip ir kitu 
miestu „laisvos Amerikos”. 
Pabaigoj 1907 metu pradėjo 
stot fabrikus ir kasdien tūk
stančiai darbininku išmesti 
badui i nasrus. Ir nuo keliu 
jau mėnesiu bedarbiu armija 
vis didinasi ir didinasi. Eik. 
kur nori, visur vieną ir tą pa
ti išgirsi: darbo nėra: kaip 
reiks gyvent?

Iki nauju metų darbinin
kai vis dar laukė, tikėjosi ka- 
žinko, ramino viens antrą, ka
pitalistai žadėjo trumpame 
laike sugrąžint darbininkams 
..laimę'. Kiti tikėjosi, kad 
valdžia nedaleis iki tam, kad 

esl-darbiniukilius reikėtų badant: 
k<>

Sere 
doj, 2 vai. po pietų susirink
sime sode.

Susirinko apie 1S.000 žmo
nių. Policija raita ir pėsčia 

gatvėmis pro langus iš kurių apsuko iš visų pusių. Prasi- 
žiopsojo turčiai galvas iškišę, dėjo prakalbos. Policija tuoj 
iš būrio girdėjosi balsai—we ėmė grūstis ant žmonių, teip 
want \vork (męs norim darbo). pat, kaip Rusijos dragūnai ir 
Eidamas pro otelius (viešbu- varyti visus laukan iš sodo, 
liūs) matėsi vielos eiles karie- Niekur negalėjo žmonės šu
tu ir automobiliu, kuriuose eit įm) 3-4 Į krūvą. Svvift pra- 
ikaušę pilvočiai laksto it vie dėjo šaukt žmones i demon- 
sula po miestą. Ach! kaip straciją ir tokiu būdu vėl išė- 
skauda širdį darbininkui, ma- jonie ant lauko. Gaujapolici- 
tydamas tokią neteisybe ir ne- stu ir dabar mus lydėjo, bet 

nuo pusės kelio sugrįžo- Da- 
darbininkai bar turėjome progą laisvaiat- 

Nutarta
kiekvieną dieną susirinkti- 
ties guliernatoriaus rūmu, pa
kol negausime darbo ar mai
sto. Po susirinkimo visi išsi- 
skyrstė ir su nuliūdusiais vei
dais grizo namon, kur laukė 
jų alkanos pačios ir vaikai.

Ii s? v be.
Kelis kartus

baudė po vadovyste Svvift'o laikyt susirinkimą, 
eiti pas gubernatorių su pra
šymu kokios nors pagelbos, 
l>et visada gavo atsakymą, 
imk gubernatoriaus nėr namie 
Jis nenori darbininkams 
sirodyt. nenori jiems 
liaus žodžio suteikt,
matyt alkanu žmonių ir pa
linksmint nuliūdusius veidus 
tu. kurie neseniai už ji balsa
vo. suteikė jam gnbernato 
riaus rėdą ir saldų gyvenimą, 
jis nenori nė sąjausmo jiems 
išreikšti.

19 Sausio, 10 vai. išryto šu
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dievobaimingi žmonelės tikė
josi ant Dievo, kad jis susi
mylės ant savo vaikų ir t. t. 
Bet viltis mus apgavo. Iš 
dangaus nelekia darbininkui 
nė doleriai, nė kepalai duo- 
uos, nė bulvės, žodžiu sakant 
—nieko! apart to balto snie
go ir šalčio, kuris dar sunke
snius, dar skaudesnius var
gus ant darbininkų užkrauna. 
Nuo valdžios ir kapitalistų 
teipgi nieko negaunam: na
mu savininkai neklausia — 
ar turi darbą, ar ne, — už 
stabą turi užmokėt ir viskas, 
o čia reikia dar pavalgyt; rei- 

niekas darbi-
nepadeda, niekas 

Dirbtuvės už
tuksiančiai darbi

kia apsivilkti, 
n ink ui 
nesigaili, 
darytos, o
ninku šaukia—darlio! Krau
tuvės pilnos knopuikiausių 
drabužių, o tie patįs darbi
ninkai. kurie išaudė audeklą 
ir pasiuvo juos, šaukia—šalta! 
neturim su kuom apsivilkt: 
krautuvės užverstos visokiais 
valgiais, o darbininku minios 
vaikščioja išalkę. . . Šaltis ir 
alkis išvarė vargdienius iš na 
imi i vieną krūvą... Minia 
vis auga... Veidai nuliūdę, 
dantys suspausti, akvs žiba 
neužsiganėdinimu. visų krū
tines. kaip vieno vyro kvė
puoja, rodos, nepaprastoms, 
ugninėmis mintimis susilie
jančioms i vieną, solidarišku- 
mo, meilės ir neapykantos 
banga. Dabar darbininkai 
pamate, kad reikia vienytis, 
kad visiems drąsiau reikalaut 
<1 nonos, kad visu negalės iš- 
areštnotuot, nes kur vienybė 
— ten galybė ir nėra sjiekos, 
kuri prieš organizuotą darbi
ninku galybę galėtu atsilai
kyt.

Susirinko minia apie 30,000 
žmonių. Garsus bedarbių va
das ir oratorius Morris I. 
Svvift kalbėjo t susirinkusius

i

sirinko nemažai žmonių 
sto sode, Sviftas ir vėl 
dėjo kalbėti. Atsibeldė 
ja jiolicistii ir su dideliu
smu pradėjo skirstyt žmones, 
o kalbėtojui pasakė, kad jis 
neturi tiesos viešai kalbėt. 
Nelaukdami kol susirinks 
daugiau žmonių, turėjome ap
leisti sodą ir keliauti veltoms 
gatvėms, kur gyvena dyka 
duonini. Nuėjome pas bažny
čią „Trinitv Choreli” su pra
šymu pašelpos, kunigas (liu
teronas) priėmė musų prašy
mą ir pranešė apie tai savo 
para pi jonams, kurie teipgi 
sutiko, pagrl išgales nešti al
kaniems pagelbą. liet kadan
gi aut tos dienos buvo paskir
ta kita kolekta, tai mųsų ati
dėjo ant kito nedėldienio. Po 
bažnytinių ceremonijų visi 
nuėjome demonstrativiškai 
miesto gatvėmis. Ties didžio
jo knygyno, S\vift palipęs 
ant laiptų pradėjo kalbėt, 
tuojaus pribuvo policija ir 
pertraukė. Nenorėdami prie
šintis, sustojome po keturis i 
eile ir vėl pradėjome maršuot. 
Policistų gauja, kaip šunis se
kė paskui mus. Išėjome už 
miesto ir džiaugėmės, kad 
nors čia galėsim sustot ir pa
klausyt rodos to garbės vyro: 
mislijom, kad nors ant „dum- 
pu” laisvai galėsime apie sa
vo vargus pakalbėt, bet apsi- 
gavom. U uoli mųsų policija, 
kad ir nemato, kai bomai ant 
žmonių daužo skrybėles, kaip 
daužo „polenderiams” langus, 
bet tokius daiktus, kaip dar
bininku susirinkimas, tai ir 
uz miesto pama'to. Vos tik pa
sakė kelis žodžius, {Milicija ir 
čia tuoj užklupo: bijodamas, 
kad žmonės neišgirstų ką nors 
apie jos darbus, stropiai pra* 
dėjo mus varinėt ir stumdyt 
lyg ne žmones, dasimušęs |>er 
minią prie kalbėtojaus sušu
ko: „Ar tu klausysi mus, ar 
ne? Tau sakyta, kad kalbėt 
nevalia!’’ Svift’as atsakė, kad.

jūrių 
rūpi- 
negu

i

lėšomis, 
pirmųjų 
Įnešimų, 
baigiasi.

visus,

Atviras Laiškas.
..Vilniau* Žinių" redakcija ir admiiii- 
* t racijos i Amerikos ir aje-krilai užsie
niu lietuvius ir lietuves

Gyvendami tarp apšviestų 
tautu ir naudodamiesi politiš
ka laisve, jus gerai žinote, ko
kui svarbą turi apšvietimas 
ir laisvė kiekvienos tautos ge
rovei.

Nors gyvenate svetimoj ša
lyj. bet jūsų ryšiai su tėvyne 
nesutrūksta; iš anapus 
ir sienų jus nemažiaus 
uatės savo tautiečiais, 
męs čion ant vietos.

Taigi, pradėję darbą, kad 
pakelti Lietuvoj kultūrą, su
stiprinti pirmeivių judėjimą 
ir sužadint laisvės geismą, 
męs kviečiame ir jus, prašy
dami dalyvauti drauge su mu
mis.

Jau mėnuo praėjo kaip pa
ėmėme iš Petro Vileišio dien-i 
raštį „Vilniaus Žinios” ir sa
vo spėkomis aną vedame. 
Tam tikslui sutaisėme įsitikė- 
jimo bendrovę vardu „Jenas 
Vileišis, Stanislovas Matulai
tis ir Ko.’’ suteikėme dienraš
čiui bepartijinę. pirmeivišką
ją pakraipą. Praėjusį mėnesi 
pergyvenome savo 
kurios susidėjo iš 
bendrų — įsteigėjų 
dabar tos lėšos jau
užtatai kviečiame jus 
kurie užjaučiate musų darbui, 
įstoti į musų bendrovės na
rius.

Kam sunku vienam įdėti 
50 rub. tegul keli susidėję tą 
sumą įneša, tuomet gaus vie
ną balsą bendrovės reikalų 
apsvarstyme ir vieną ekzem- 
pįiorių ,,\ iluiaus Žinių’’, ap
mokėti reikės tiktai anų per- 
siutimą*). Kas negali iš kar
to visos sumos įnešti, teįneša 

dalimis. Gavę pinigus, męs 
tuojaus išsiunčiame formališ- 
ką kvitą. Mųsų bendrovė ir 
jos įstatai oficijališkai notaro 
užtvirtinti.

Pilnieji nariai, kurių var
du pa vadinta bendrovė, atsa
ko už visus jos reikalus ir lė
šas. Kaip galėdami rūpina
mės, kad mųsų dianraštis pat-

*> Įnešusiems dauginus negu 100 rub. 
siusime dienraštį be jokio primokėjimo.

|

JUOKAI.

Gera pati.
Kad žinotum. Vincuti, 

kaip esu nelaimingas su savo 
pačia! Pražuvau apsivedęs.

— O aš. Baltruti, negaliu 
veiktis: mano pati neišpasa
kytai pačėdi. kantri ir drūta. 
Pačėdi — nes visą sąvaitę ne
šluoja kambarių, gailėdamisi 
išleisti 25 centu ant šluotos; 
kantri, nes kaip rytą atsisėda 
ant kėdės — tai sėdi i ai pie-
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tų nesijudindama: drūta, nes 
kaip tik išeinu kur iš kamba
rio, tai viską, kas tik kamba
ryje randasi — išneša į pan- 
šapį užstatyti. Tai Įmiki ga-.zą Starkį, 
spadinė.

ŽAGARE (Šaulių pav.). 
Policijos darbai. Paskutiniais 
laikais daug Amerikos fabri
kų nustojo dirbę. Daugybė 
darbininkų liko be darbo. 
Neknrie jų grįžta tėvynėn. 
Tarp kitų daug sugrįžo ir mū
siškių. Jie tikėjosi rasti tė
vynėje ramumą ir poilsį... 
Labai apsiriko, nes tuoj pa
kliuvo į nagus mųsų tvarkda
riams. Mat jie mano, kad 
žmonės grįšta iš Amerikos 
tur būt su pinigais (o daugy
bė tų žmonių išėjo į Ameriką 
be pašjiorto). tai dabar reikia 
juos užtai nubausti, patrauk
ti teisman. Ir prisiėjo mųsų 
Amerikiečiams išsipirkti, mo 
kant pa baudos po 30 r.—00 r. 
net ir po 90 r. O tokių, be 
pasportų, buvo daug, nes iš
gauti užrubežinį pasportąpas 
musneteip lengva ir nepigiai 
apsieina. Be 50 rub. ir nema
nyk gauti. O iškur tu žmo
gus imsi tiek pinigų? Tai ir 
rūpinkies, kad kaip nors be 
pasporto išsprukti. Dabar 
sugrįžę, jie turėjo už tą prasi
kaltimą brangiai užmokėti.

Svirnoklis.

V'LIVERIAI (Mariampol. 
pav.). Sunkus Veiverių mo
kinių padėjimas, o ypač da
bar. Pašovus mokytoją Snie- 
ško, liko suareštuota ir laiki
niai prašalinta daug mokinių. 
Dabar, reakcijai .prasidėjus, 
vėl pradedama j ieškoti kalti
ninkų. Lapkričio 24 d. suare
štavo Įtariamąjį šovime Jno- 

------- r Vitkaucką, kaip 
• girdėt, žada paleisti. Dar sė-
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priežodis sako: ,,sidabro yla 
ir velnio maišą pradurs’’, teip 
ir pas mus. Iš pradžios buvo 
adaros aludės kur tik alų bo
sais pardavinėjo o dabar jau 
galima, kiek tik nori gauti ir 
buteliais, nors smuklių durįs 
uždarytos, žmonių jose vienok 
pilna, kaip bičių. Kaip gėrė, 
teip geria.

— Gruodžio 1 d. Garliavos 
girioje rado užmuštą žmogų— 
Pranciškų Druli. Du užmu-v w

šėju suimta, kitus gaudo. 
Kazys Garliauukinis.

KAJORIŠKIAl, (Vilk, p) 
Laikraščių skaitymas. Mųsų 
sodžiaus žmonės gana daug 
pereitiųzdina laikraščių. „V. 
Z” pareina—3 ekz , „Lietuv. 
ūk.”—2 ekz., „Žarijos—1 ek.
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ir atskirais uum. „baltinio”— 
4 ekz.; iš Amerikos „Kelei
vio”—2 ekz. „Vien. Liet.”—1 
ekz., „Žvaigždes”—1 ekz. Bet 
yra dar ir tokių žmonių, ku
rie kvailiais vadiua žmones, 
skaitančius laikraščius.

Skaitytojas.
RUKU1ŽIAI, (Šauliu pav.) 

Girtuoklybė tarp mųsų jau
nuomenės labai prasiplatino. 
Laikraščių ir knygų visai ne
skaito, liuosą laiką pralei
džia karčemoje, o paskui pa
sigėrę daro visokias šunybes. 
Lapkričio 4 d. tris Rukuižių 
sodžiaus vaikinai J. R. A. V. 
ir J. N., grįždami girti, suma
nė atimti pinigus nuo M. Ja- 
sutytės. Išdaužė jos būsto 
langus, duris, nuvertė stogą 
ir apvogė nelaimingą moteri-' 
škę, tik pinigų mažai rado, : 
vos 20 rb. Rašta Šalvis.

T
di kalėjime Starkevičiui ir 
naujai suimtas Štorkis. Padė
jimas jų neperpuikus, nors 
liudytojų prieš juos nėra, 
apart Oliferenko vietinio in
spektoriaus (labai biaurus 
žmogus) ir Keplerio direkci 
jos sekretoriaus, kuris dar 
prieš streiką buvo Veiveriuo
se. Jon. Stras.

ALUNTA. (Ckmergės p). 
Reakcijai paėmus viršų-užsto- 
jo liuosybės laikai visokiems 
šnipams ir j uodą šilučiams.

Po Aluntos apygardą jau 
porą sąvaičių kaip iš sodžiaus 
sodžių valkiojasi kas žin koks 
šnipas. Jis vadina save felče- 
riumi, nešiojasi dagi, su sa
vimi vaistų skrynutę. O kad 
geriaus apgauti žmones jis va
dina save Baltuška (Mat 
liuospbm dienose buvo vie
nas Baltuška — anykštietis, 
kurį policija paskui norėjo 
suimti, bet jam pasit-ekė iš
sprukti į Ameriką). Kad tai 
ne tas pats anykštietis Baltu 
ška ir kad tai šuipas, tai aiš 
ku: viena, anykštietis Baltu
ška buvo geltonplaukis, o čia 
juodaplaukis; antra, jeigu bū
tų tas pats, taip kaip jis. ži 
nodamas, kad jį policija gau
do, įėjęs kur-norsgirtųsi, esąs 
Baltu.-ka. Tad aišku kad me-
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las. Si valkatą policija gau
do, bet niekaip negali sugau
ti o tuo tarpu jis vaikščioja 
sau iš vieno sodžiaus į kitą. 
Kad tai būtų koks tikras agi
tatorius ir teip drąsiai elgtų
si — tai seniai jau būtų suim
tas. Reikia neužmiršti, kad 
męs turime Aluntoje ir tam 
tikrą šnipą — Joną Baldau
ską, kuris' seniai uosto, kur 
kas yra. Alnntiečiai, būkite 
atsargus!

Minėtas šnipas vadina save 
,,cicilistu’’ (parodo ir prokla
maciją turįs, tik nėkam ne
duoda — jus gal skaitėt, sa
ko, tai neduosiu) jis renka pi
nigus ginklams, kalinių šelpi
mui ir abrlnai revoliucijos 
reikalams... O jeigu kas at
sisako jam duoti ką nors, ar
ba, jeigu kas, girdi, prane
šiąs apie jį policijai, tai gą-j 
zdina, kad tam nedovanosiąs, 
nes jų („clcilikų”) esą krū
muose apie 40!

Ne tikėkite. Kas renka pi
nigus tam tikslui, tai duoda 
kvitą, arba laikraščiuose ap
skelbia atskaitą, o šis valkata 
vilioja saviems reikalams.

Nebepirmas.

DUSETAI. (Zarasų pav.) 
Lapkričio 13 d. Justinas Ra- 
polis iš Kundročių sodžiaus 
karčemoje, pastatęs butelį 
baltakės, prikalbinėjo straž- 
niką, kad tas suimtų ir pri
muštų J. Valiukėną. Būk J. 
Valiukėnas laiko pas savę D. 
Rulikauckį, aršų valdžios: 
priešą. Paskui prašė stražni- 
ko, kad jis jam leistų laikyti 
šautuvą, tai jis pats padary
siąs tvarką. Stražnikas nieko 
jam neprižadėjo, tik klausinė-; 
jo apie Kulikauckį. Tuo tar- įduoti Žemės Tvarkomajam Ko
pų Kulikauckis jau trečias 
mėnuo kaip Brokline.

Girdėjęs.
SMILGIAI, (Panev. Pav ). 

Žmogžudystė. Lapkričio 25 
d. Meištavičiaus dvare Suetai 
iš nakties rado užmuštą dar
bininką, kuris sergėjo garinę 
kuliamąją mašiną.

Kas permušė su pagaliu 
tam darbininkai galvą, atė-1 
mė nuo jo šautuvą, laikrodį 
ir apie 30 r. pinigų. Policija 
griebėsi jieškoti ušmušėjo, 
bet dar nesurado.

Žmoės kalba, būk jį mušę i 
iš keršto. Smilgietis. Į

GARLIAVA, (Suv gub.). 
Garliaviečiai per valsčiaus su
eigą nutarė reikalauti nuo 
valdžios, kad monopoliai, alu
dės ir smuklės šventadieniais 
būtų uždarytos. Po ilgo bel
dimo, galų gale valdžia išpil
dė jų reikalavimą. Bet kaip j

RYGA. Lietuvia-mokiniai 
nutarė kreipties į apskričio 
globėją ir prašyti, kad gim
nazijose būtu įvestas lietuvių 
kalbos mokinimas. Tą dalyką 
,,Žvaigždės” draugijos vardu 
apsiėmė atlikti p. Butkus, 

į prisiekusiojo advokato pagel- 
biuinkas. Globėjas sutiko įve
sti gimnazijose lietuvių kal
bą, tik reikalavo, kad būtų 
tam tikras formališkumas, 
būtent paduotas jam meldi
mas mokinių tėvų vardu. Tą, 
žinoma, bus nesunku padary
ti, Parašai jau renkami. P.
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Šikšnys apsiėmė be jokio už- 
mokesnio mokinti lietuvių 
kalbos. Po Naujų Metų tur 
būti jau prasidės lietuvių 
kalbos išguldymas* Lekcijos 
bus kas sekmadienį ir šventa
dienį. Rygos mokyklų mo
kiniai turės rinkties vienam 
butan. Butą davė Aleksandro 
gimnazijos direktorius Bajo- 
rinovas. Mokinių, norinčių 

į lietuvių kalbos mokinties, su
rinko apie 60. Kazys.

VABALNINKAI (Panev. 
pav). Skirstymas į kolionijas. 
Vabalninku parapijoje suma
nė išsiskirstyti į kolionijas 
šie kaimai: Bartkūnai, Naty- 
škiai, Velianiškiai, Zaprutiš- 
kiai, Jakūnai, Ramangaliai, 
ir staždžiai. Prašymai jau pa-
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mi«ijai.
Apšvietimas pas mus ne 

peraukštai stovi..bet nekurie 
kaimai jau pradėjo iš saldaus 
miegelio busti, kaip va: Bort- 
kūnos jau parsisiųzdina „Vii. \ 
Žin.”, ..Liet. Ūk.”, „Žar.” ir 
kitokius laikraščius. Jaunuo
menė jau pradeda šviestiės.

Dievo Muzikantas.
SKIRSNEMUNIS, (Rasei.| 

pav.). Mokykla. Mųsųmoky
kla liūdname padėjime. Mo
kytojas pas mus rusas: nemo 
ka visai lietuviškai. Žinoma, 
vaikams maža nauda iš jo mo
kinimo. Prašėme žemiečių 
viršininko, kad mums paskir
tų mokytoją lietuvį, bet jis 
mums atsakė, kad reikią tu
rėti, kantrybė.

Męs laukiame, o vaikai tuo 
tarpu nasimokina.

Ilgakojis.
„Liet. Ūk.”.

i
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dėl vakarie- 
durįs neužra- 
Nedaug čia

PRIEŠ PAPROTĮ.
----------o----------

Saulė buvo jau nusileidęs ir tarp kalnų 
Siberijos užviešpatavo naktis, kuomet į 
molinį, stovintį pamiškyj namelį prisiarti
no du vyrai. Buvo tai ką tik pribuvęs iš 
Peterburgo pavietinis pirmininkas Bazylij 
Volyncev ir vietinis raštininkas, kurį Vo
lyncev visada vesdavo su savim eidamas 
ant medžioklės.

Iš priežasties pavargimo, ar dėlei nepa
sisekimo ant medžioklės, Volyncev buvo la
bai blogame ūpe. Su nekantrumu atidarė 
duris, norėdamas gaspadoriaus prašyti ko
kio nors maisto, b A neišvydo ten uė vieno 
gyvo sutvėrimo, apart puodynės pieno, sto
vinčios prie pat slenksčio, o šalyj jos dide
lis kepalas duonos, o toliaus stovėjo kiau
šiniai ir sūriai.

— Kur gi tai gaspadoris? — prahylo Vo
lyncev. — Man baisiai norisi gerti!

— Gerk tainista, kiek tik dūšelė trokšta
— atsakė raštininkas. — Tamista pats čia 
gaspadoris.

Teip sakyuamas, įaštininkas norėjo pa
duoti jam puodą su pienu,

— Palauk — sulaikė jį Volyucev, — žmo
nės turbūt prirengė tą sau 
nes.__Navatui čia žmonės:
kiūtos ir nė gyvos dūšios....
žmonių valkiojasi — paskui verks, kad juos 
apvogė!

Raštininkas nusišypsojo.
— Tyčia teip daro, kad praeiviai galėtų 

sau pasistiprint.... Nesibijok...... valgik
tamista ir gerk, kiek tik nori!

— Dėl praeivių? — su abejojimu užklau
sė Volyncev. — Kasgi tai čia teip rūpinasi 
apie praeivius?

— Visi ir visuose kaimuose — atsakė ra- 
štininkasr — Labai tai senas paprotis, ku
rį šiądien visi laiko už šventą savo pareigą. 
Čia, vienasėdyj dar neteip, bet kaimuose— 
tiesiok išneša ant nakties valgius ant kelio, 
stato po langais. Pastatys naktį......  ateina
valkata ir pavalgo sau!

— Koksai valkata?
— Ogi tie ištremtieji...... kurie iš kator

gos — nuo sunkių darbų pabėgę.... Juos 
čia valkatoms vadina.

Volyncev pažiūrėjo į raštininką, lyg ne
galėdamas suprast, ką jis kalba.

— Teip! ištikro tai jųjų maistas yra — 
sakė džiaugdamasis raštininkas. — Per 
tuos mųsų laukus pereina tūkstančiai pa
bėgėlių, kad ir suskaitvt negalima! Turbūt 
jau šimtas metų yra, kaip vis dar eina, ei
na ir eina. — Nieko pastebėtino, kad žmo
nės ir priprato prie to....

Raštininkas pasakojo, o Volyncevas klau- 
sėsi suraukęs kaktą ir kramtydamas lūpas.

— Sakai, kad gyventojai priprato, prie 
to? — užklausė šaltai nusijuokdamas pir
mininkas, pertraukdamas raštininkui kal
bą.

— Teip, visai priprato.
— Ir duoda jiems valgyt ir gert?
— Teip yra.... Bet tas dar neviskas. 

Esti ir teip, kad seniems ir sergantiems, 
negalintiems į kaimą ateiti, valgis ir dra
bužiai nunešami į miškus.... Labai gra
žus papratimas!

— Ar tu pasiutai? — suriko Volyncev, 
kaip sužeistas liūtas. — Tu tą giri!?.... Ar 
tas nepriešingas įstatiniams, teip rūpintis 
apie ištremtuosius prasikaltėlius, užlaikyt 
pabėgėlius.__ Po velnių!.... Pasakyk
man, ar tas yra teisingai?

— Nežinau — sakė pusiau sumišęs rašti
ninkas.— Senas papratimas.... Kas tą 
gali išrišti, ar tai geras, ar blogas pasielgi
mas? Žinoma, jeigu.... O antra, kad visur 
teip žmonės daro.

— Tegul sau daro teip ir visur, het pas 
manę to nebus! Akys Volyncevo, kaip še 
škai žibėjo.

— Tu manę pažįsti, ką pasakysiu, tą ir 
padarysiu! Na, ačiū tau. Ivane, davei man 
siūlą, o kamuolį aš jau rasiu. Tein, bus tai 
puikus mano debiutas! Akyvas ir naujas 
užsiėmimas . Matyt, likimas mun prilan- 
kus__

Pavargimas ir nepaseknunga medžioklė 
kur tai dingo. Karštos mislis siautė Volyn
cevo smegenyse ir piešė nors neaišku, bet 
didelį plianą.

Švilptelėjo ant šunies ir dideliais žings
niais, skubindamas nuėjo namon. Raitinin
kas turėjo bėgte-bėgt paskui pirmininką.
Negalėjo jis suprasti, ko Volyncevas pyk-, 
sta, bet kasžinko jam buvo baisu pirminin
ko.

— Neatvažiavau čia ant ilgo laiko.... 
Aš čia mokinuos — atsiliepė Volyucev į ra
štininką. — Metai, kiti. aš ir važiuosiu.

• '

— Dovanokite, Bazylij Michailovič — 
prabylo nedrąsiai Ivanas. — norėčiau ži
not, kokį malonumą randate sau tokioj tar
nystėj, būdamas su tokiu mokslu ir iš ge
ros giminės?.... Mums, kurie turime dirbt 
sau ant duonos ir tai kartais nusibosta....

— E, Ivane! tu nesupranti. Toks prastas 
darbas yra reikalingas kiekvienam žmogui. 
Petras Didisai kada mokinosi, buvo papra
stu darbininku. Kiekvieną darbą reikia ži
noti nuo pamatų, supranti, nuo pamatų!

— Kaip tu mit-liji, Ivane — paklausė 
Volyncevas raštininko. — kodėl kaimiečiai 
teip myli tas valkatas? Man tas netelpa 
galvoj.

— Na, ir kodėl jų negali milėt? juk jie 
tokie pat žmonės kaip ir visi. Dievas prisa
kė — milėk artimą savo, kaipo patsai savę. 
o jei męs jiems uepadVm“, tai Dievas ir 
mums nepadės — štai, kaip kalba kaimie
čiai.

— Pasiklaiiskit kokios nors bobos, nes 
iiobos da ilgiausia i tiiomi užsiima, tuoj 
jums [įasakys, kad eina nuskurdę, sušalę, 
alkani, veidai jų tokie gailus, akyse jų ma
tyt ašaros ir nepabaigti vargai. Kaipgi 
am jų nesusimilėt?! Juk ir gyvulį matyda
mas tokiame padėjime reiktų verkti, o da
bar žmonės: kuom gi jie teip nusidėjo, kaip 
gi toks vargas nesugraudins žmogui širdies 
ir neiššauks pasigailėjimo*.... kiekvina 
moteriškė tamistai teip atsakys. Apart to 
yra dar viena kombinacija.

— Kokia? — užklausė Volyncevas.
Ivanas patraukė pečiais ir nedrąsiai tarė:
— Jie nėra nieko blogo padarę, nieko 

nėr nuskriaudę, jie kovojo su skriauda ir 
išnaudojimu.... jie pasišventė vien tik dėl 
žmonių labo ir karštai kovojo už juos, tai 
kaipgi žmonės jų nemilės, kaipgi gali jų 
nešelpt?....

— Gražu! — pertraukė Volyncev drėb
damas iš piktumo. — Ar teip privalome 
valdžiai tarnaut?.... Pavialįt tokiai betvar
kiai viešpataut, tai reiškia — pripažint sa
vo silpnumą — prisidėti prie maištinin
kų! .... Ne, Ivan, to nebus! Aš nepaveli 
siu. kad mužikai šelptų maištininkus. Aš 
nejuokauju.

Paskirtoj dienoj susirinko iš viso apskri
čio, prigulinčio Voiyucevui, visi viršaičiai 
ir laukė nusiėmę kepurias, ką jiems pasa
kys nauja valdžia. Iš kalno jau buvo prie
šingi, nors dar nežinojo kame dalykas.

Štai ir Volyncev pasirodė. Ėjo jisai smar
kiai ir su pasididžiavimu, turbūt užtat, kad 
turėjo naują mundierą ir kepurę, kaipo ką 
tik pastojęs ant tarnystės. Kaimiečiai išvy
dę jį sumišo ir pradėjo lenkti pasišiauši il
sias galvas žemiau kelių ir sustojo, kaip 
užgipnotizuoti.

Kada Volyncev pradėjo barti juos už ne 
tvarką ir pasakė, kad už darbus tokios rū
šies jiems kvepia kalėjimas, kad užlaikyda
mi ir šelpdami tokius pabėgėlius jie eina 
prieš valdžią, ir prisiegą, ir kad. jeigu jis 
dasižinos apie tokį pasielgimą dar sykį, tai 
visus patrauks į teisiną. Viršaičiai iš bai
mės nieko negalėjo šnekėt, tik ženklą n su
tikimo linktelėjo visi galvomis, l ik vienas 
iš jų, senelis, pakėlė galvą ir tarė:

— Klausom...... pranešime apie tai vi
siems, jūsų milista .. . Bet kaszin. ar tas 
bus gerai?....

— Kas bus? — sušuko užpykęs Volyn-
icev ir treptelėjo su koja. Kaimiečiai link
telėjo išnaujo galvomis ir išsiskirstė:

Artinosi ruduo.
Bazylij Michailovič negalėjo atsidžiaug

ti, kad tą. kas gyvavo jau nuo ilgų metų, 
kas buvo įėjęs į žmonių kraują, panaikino 
vienu plunksnos patraukimu, vienu žodžiu.

— Visuomet teip elgsiuos — mislijo su 
užsiganėdinimu Volyncev ir nuolat klausi
nėjo žmonių, ar neateina valkatos ir visada 
atkartodavo savo prisakymą.

Diena buvo tamsi, rudeninis vėjas siau
tė po apylinkę staugdamas, tarsi jauzda- 
mas ką nors negero. Volyucev sėdėjo prie 
stalo ir rašė giminėms laišką apie savo 
darbštumą. įtekmę ant žmonių ir t. t.

Staiga duris atsidarė ir įėjo raštininkas. 
Priėjo nedrąsiai prie stalo ir sustojo.

— Ko nori? — užklausė Volvncev neat
sitraukdamas nuo rašymo.

— Nieko, atėjau pranešti, kad ir vėl pa
vogė arklį — atsakė raštininkas.

— Po velnių! — suriko pašokdamas nuo 
stalo ir išvertė kalimorį su rašalu ant nau
jo mundieriaus, kas dar labiau jį suerzino.

— Nieko pastebėtino.... Ruduo, toks 
oras.... Vagiams rugpiutis! O tai vis val
katų darbas. ... Visus liepsiu iššaudvt.

— Bet, kodėl gi seniaus to niekad pas 
mus nebūdavo — atsakė raštininkas.

Nuo laiko pribuvimo Volyncevo, nepraė
jo diena, kad neatsitiktų kas nors naujo: 
tai arklį jam pavogs, tai šuva prapuls, ke
lis kartus nsmą buvo uždegę, žodžiu sakant 

: Volycevui visur grėsė pavojus.
— Brangiai tas man apsieina — mislijo 

Volyucev, — o prietaru ir darbo daug, bet 
turi būt teip, kaip aš noriu. Kas tai būtu, 
kad tuos mužikus teip linosai paleist. He. 
he, he! Dabar parašysiu savo Natalijai, 
kad mano vardas skamba po visą Sibriją, 
kad viskas nuo jo dreba.

Bet ant nelaimės neteip darėsi, kaip jis norėjo
Vagystė vis daugiau ir daugiau platinosi, netvarka su 

k'**k' iena dien i augo, pagaliau-* ir niekuo n •; *kal’: gyve >- 
tojai pradėjo kentėt. Tūlą naktį pavogė V’oly.i • ui numy
lėtą jo arklį, o šunį pasmaugė ir pakorė ties jo lan m.

Volyucev vos nepasiuto iš piktumo. Visą dieną ■ »-ko ne 
galėjo valgyt, per naktį negalėjo užmigti. Nė kai » negilė- 
jo sutikti su tokiu paniekinimu ir ker tu, k id jo ♦ailituą į 
šunį jiakorė.

- Kad nors būt i>apiovę. sušaudę, neteip būtų <kaud i 
ant širdies......  Bet pakart!....

Nežinojo, kas su juo darėsi, ar jis sapnavo, ar ištikrųjų 
jis matė dar. kaip šuva kamavosi ant virvės, paskutinės jo 
konvulsijos, teip aiškiai jam tas matėsi, kaip, kad jis ant 
savo kaklo turėtų kilpą.

— Tas yra baisus daiktas! Ak jus nenuoramos! — keikė 
Volyncevas griešdamas dantimis ir mušdamas į krūtinę tvir
tino, kad dabar išgaudys visas valkatas ir iškars iki vienam.

Praėjo metai. Volyncevas nurimo, nes nuo to laiko jau 
nesigirdėjo daugiau apie vagystes ir viskas rodasi ėjo pa
gal jo norą. Tūlą rudens naktį aplinkiniai gyventojai matė 
pas Volyncevą gaisrą, bet uiekas nemislijo apie jo gesinimą. 
Ant rytojaus išvydo, ant to paties medžio, kur anuomet bu
vo pakartas šuva, |>atį Volyncevą.

Jaunųjų dailia.
Draugai, sustokime į ratą! 

Kol męs jauni, tegul daina 
Jaunystės kovąskelbia svietui. 
Prieš ją drebės visa gamta.

Audra tesiunta, vėjas kau- 
(kia, 

Medžius telenkia. met lapus, 
Te speigas jauną kūną laužo. 
Daina kerštu juk svietui bus

Gana jau būtų mums de 
(juoti!

Nejaugi nėr kitų dainų,
Kaip tik dainoj žaizdas ro- 

(kuoti 
Ir verkt, graudint dvasias 

(žmonių.
Jauna širdis krūtinėj tvak 

(si. 
Galva nors kartais ir žila, 
Gįslose teka kraujas jaunas, 
Tebūn jauna ir mus daina.

Jauna širdis žinot nenori. 
Kas buvo-žuvo, ko nebus. 
Ji prieš sove drąsiai tik žiuri. 
O viskas kita tesau žus.

i

Ant pardavimo.
Parsiduoda nauji forničiai 

ant 5 rūmų labai pigiai, nes 
savininkė trumpame laike iš
važiuoja i krajų.

Reikalaujantieji nepralei
skit progos.

Paulina Petkevičių,
604 Cambrige st.

E. Cambridge, Mass.

Ant pardavimo.
Dėlei išvažiavimo i kitą 

miestą, pigiai parsiduoda ge
ri „fornįčiai”. p

Juozas Pupkis
444 W. 2-nd st. So. Boston, 

Mass.

♦

Te mus jaunos 1ūįx>s skamb. 
Viena daina—daina kovos, ' 
Neatsiras pasaulyj spėka. 
Kuri prieš ją nekris, sustos.

Draugai, sustokime Į ratą! 
Kol męs jauni, tegul daina 
Jaunystės kovą skelbia svie

tui. 
Prieš ją drebės visa gamta’ 

SmutkePs. 
(Iš ..Žarijos’’)

Piijii škojiniiii.

Apgarsinimas.
Kaip pirmesnes po 50 

tūkstančiu laidos „VADO 
VAS Į SVEIKATĄ” it šil

tus piragus, lietuviai kny
gas po pasaulę išnešiojo; 
tad vėliaus atsišaukusiems 
neišgalėjom pasiųsti nes 
buvome netekę. Todėl da
bar paskutinės laidos liko 
si išleista 100 tūkstančiu, 
,,VADOVAS Į SVEIKATĄ ’ 
ir tiems kurie buvo atsi
šaukę tai visiems jau yra 
pasiųsta. Jeigu kurie 
adrisus yra permainę, ar 
negavo dar, tai duokite ži
nią kad galėtumėm pri
siųsti. Lygei visi kurie 
dar neturite tos daktariš
kos knygos, tai prisiųski- 
te tik 10c. markėms (už 
prisiuntimo kaštus)ir aiš
kiai parašytą savo adrisą 
apturėsit dovanai, ,, VA
DOVAS Į SVEIKATĄ.” 

Adresuok it.
The Collins N. Y. Med. Ins. 

140 W. 34-th st.
NEW YORK, N. Y.

i

Aleksandras Ja n Ulevičius. 
Vilniaus gub. Traku pavieto. 
Vieve valsčiaus, kaliniškių 
kaimo, pajieškomas per pus
brolį Kazimierą Navicką. Jis 
pats, ar kiti, teiksities prane
šti ant adreso:

K. Navickas,
448 Keap st. Brooklyn, N. Y.

Juozapas Šimelis. Kauno 
gub., Raseinių pav., Dvingų1 
parapijos, j>aji*škomas per X
brolį Antaną Šimelį. Kas apie 
jį žino, meldžiu pranešt ant 
adreso: A. Šimelis,
4533 Pauline st. Chicago, III.

Antanas Janovskis, Kauno 
gub., Jurbarko miestelio, sep
tini mėnesiai kaip Amerikoj, 
pajieškomas j»er J. M. Taniu- 
lyną: kas apie ji žinotų, mel
džiame pranešti ant adreso:

J. M. Tamulynas,
32 Harding st., 1 

Cambridge, Mass.

Gerinusia proga dėl pralo
bimo.

Parsiduoda puiki krautuvė 
čevervku, marškinių ir kito- 
kių daiktų. Storas puikiau
sioj vietoj ir biznis gyvuoja 
17 mėnesių ir tiktai viens tar
pe 4<too Lietuviu ir Lenkų. 
Priežastis pardavimo užėmi
mas pačto N 12 u žiūre tojaus. 
Atsišauk it greit.

A. Ramanauckas.
Essex st. Lawrence, Mass122i

PRANEŠIMUS.
Knyga „Raistas” netru

kus, jau apleis spaudą ir kad 
už numažintą prekę, tai yra 
1 do]., tada nebus galima gau
ti. bet reikės mokėti 1 dol. 
50 c. Už tai kad šis yra toks 
paskutinis pranešimas, tad 
kurie norite tą svarbų veika
lą gauti pigiau, tik už 1 dole
rį, pasiskubinkite prisiųsti 
prenumeratą, kol dar laikas, 
nes tuojaus jau bus per vėlu. 
Pasinaudokite iš paskutinės 
progos, kad paskui nesakytu- 
met, jog apie tai nežinojote.

Raistas yra labai pagei
daujama ir žingeidi knyga: 
apšviestesni bei mylinti nau
dingus skaitymus gerų kny
gų. ant šios knygos puota, 
kaip musės ant medaus. Ku
rie da neužsiraše šios knygos, 
pasiskubinkite.

Siųsdami prenumerata a- 
dresuokite ant išleistojo var
do tei|>:

J. Naujokas.
Madison Sq. St. Box 157 

New York, N. Y.
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Galando*: *• 10 A M ; S -*P M
Nedėliotus iki 3 vai. 1*. M

30 W- Broackay, So. Boston-

Užlaiko puikiausius gėrymus. >lu*. ė;.us 
visada švieži, vvuai r visoki hkieriai 
kogeriaus:. Gėrvmus d-! veselijų. krik
štynų ar š.-ip balių siunčiam • namus.
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•Ant pardavimo.
Parsiduoda geri forničiai 

labai pigiai. Ytsišaukit ant 
antrašo:

Kaz. Bartčiuuas,
256 E. st. So. Boston, Mass.

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

LIETUVIS- f

Paj ieškau buėernes arba 
grosernės darbo, sušneku ge
rai angliškai ir gerai išsilavi
nęs savo darb-.

J. Šilčius,
43 E st. So. Boston, Mass-
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
kana pas aius arsi lankys.

To niekad uesii*raudys. 
A‘us. vynai mua irardžiau* .

t'ijfarai iŠ Turkijos, geriausi 

Lazauckas, Judeika ir Co 
:io4 Brutuiwav :r 259 Ik S* .
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Didžio 208 
puslapiu

T Dabar laikas naudokitės visi!
f- r:»-:-i» Oe'.i uU pirkimo .u jrjžm, b.!..,, <ru''0S-kl* 

. Tn« * ir v akt*
BU.C ku :oeruto»ot'i. Geru Dzl'jorfliu ..ksimmu. TKrokiu 
ŽK<Ju. L-ncmgOiu.ru Britvu. Albumudfl fo'vį-r.tiju. R-v- !• 

0X ' r ^U‘ ' “i’rikioiu Li.trpuk-u, Rcb-niu Ln.ru, A
□F | saa: **••.•■;«. Pluk-uu .uksiuiu [touBtai* p-u , Gmni.tik-..

d> ' u. ! r. r -ku ir Milu ku>gu, vi.-o’« :u pr.v u Popi.-ru o- . r»- 
• ^VBK> groBi.iu >u viKiki.it ap.k.ityaiais ir d įco.ais cuziBas ui 

& tumiai uz ♦! .Ok Odeli drukuojau.a tzi-isiuukė gan i gra*
Šiai ir greitai drukuoja litaroe ir vi.-a m-i-mukė p.-..J.vryt* i? g.-riau'io pb* Do. Prekė tik $6.30. 

Užlaikau kitokiu išdarbiu mašinukių keliu patunku irduugyU nau
dingu Vix>:.iu daiktu Kas uor ai-turėt katolopa tegul prisiuuCm už 5c. 
markę ir : i.inga adriaa, o apturės M pu-lapiu dideli šio m. to SAt’JA 
K A 11 L* M. A DAKA lt K uriaiu*- y ra ši Bitai, vi -ok t u daiktu, su v ir* d* 
» ’ii’ i. A u paveiksi* ir iš kurio maty.it j gmmo ti.voras pirmo* 
kl -. •■■ Is-S pi:us:iw. kaip ki’ur. š, ... . ,. A vatam ir Puri • .a
I-..-.. - u visokius tavorus labui pigiai,duodu dideli rabatu adn uokit:

¥. WILKEWICH 112 GRAND ST.. BROOKLYN. N. Y.

TEATRAS, TEATRAS!
22 Vasario bus loštas teatras 

dvi dramos ..Velnias Spą
stuose" ir ..Saleniono Sapnas . 
Pirmoji perstatų vargdieni gyve
nimą Lietuvoj, kaip tšnauduoja ir 
apmauna tamsus žmonės sve
timtaučiai, kaip tani'US žmonės 
tiki visokioms baidyklėms ir ne- 
krvkštitoms dūšioms, vaidini
mams ir kaip gyva žmogų apsėda 
velnias ir baisiai kankina. Antra, 
šendienini gyvenimą proletare, ko- 
vą su valdžios viršininkais; kaip 
juos kankina uždarę tamsuos kalė
jimuos, kaip proletarai uždaryti 
kalėjimuos užmušn viršininką tra
tenta nuo sargu gi i . :r . airuingai
pabėga. Blls ! _ ■ i ; : ::t
tyti toki perstatą a - > :dieninio 
gyvenimo proletaro ir kovą su val
džia irsi: kokiu pasišventimu tūk
stančiai vargdieniu aukauja savo 
gyvasti už laisvę ir paa.dkininią 
tamsos.

Tikietus galit gauti pas M;'.-..ni 
store 7 Arthur st. Monteilo.

Komitetas.

THE OI Tl.ET
Pranešu, kini męs partrauketn 

daugybę visokiu aprė-dalu rudini- 
niu ir žieminiu dėl nteteru ir vvru 
su didžiausiu pusirinkin 
gigiati'ią prekę. Teipgi, išpirkti' 
už 5 dol. gausite už 10.Uo , (>1. 
'tampu. Atsiiarkvkit o rn-rsii'.k- 
riti' ite.

THE oUTLET
3S5 BkoaDW.iv. Betvven E. X E.

SO. BOSTON. MASS.

Atsimik ir nemirszk!
jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

( ASSILL O STITH.I A
o7t» Broadway,

So. BOSTON, Mas.'

|m» .*V iukxla*fr-jti i.iic !*• kai;> hiuS, i« (miai <cj<; p » w*»a pasauli
N 11 J A paskutinė 100 hikSancių ez/.. LkllH, si daug piidėjiiuų ir 

Išaiškinimų, apie visokias li^ac kaip būti sveiku, nuo lijjų apsisemėt. išsi- 
gydyt ir žingeidžių pasla[»tybių žmogutis gy venimo pripildyta 

Direktorius Collins Nl:W YORK Medical Instituto.
\ \ ; H »\ \ -s . ,
t 5 N \ < • A yra naudu m .s ::i< i.-rims. s»-: .-ih^ ir auni«-:n>. sveikiems <> 'abutu^o svi^raiui<‘ins.
- r it k s i y sk.i .i<-s. ,- S, ša:p ' ir i sv.-iku, .-: ia. v;s<>k;-.t . -u .1 ysisere -t E bet ir daktariukam muk

si - - - gydyt sergantis. ..Vai. in S.<-i,..c u;. : i-ais.iiiinin. net su pa-
s visas . . .:.s gyveofanas

................. . . . .
KAI) V ADOV AS 1\ SVEliv A l'A didelė knyga, lik perskaitęs ją. viską 

galėsi atrasti. DOVANU ją kiekvienas apturės. I.itris alsius tik 10 centu 
markėms prisiimtimo kaštus.

JEI TEll* SERGI, kini l-e - ik- . g,-- t \ ..< . : s- si M AN \l > DAk f \
N. A. MEDU AL 1NSP1TI PAS <1: - .r'i-:.' Am*-.- t,
darbuojasi daktarai sĮtegtaiislai a::t visokių ilgų ir vartoja _i--:‘i.i 
teikia sveikatai pag<-.b:u aisišatikus :;sa.>i-k:ii t • aprašant Piett-v t

Ka-i apsiima, tai ir -'gydo: VYRI S ir Mdl ERIS
KAD TAS 1NS Vi 11 VAS pa- kmlf. ai ti'eki;.' Ii :. ', pa 

Ui liudija pačiu gjdvniu laiškai, palvi .ialeidima iš daug. i.« u!

M.Galjvan&Co. mioskAs putuos

(’zlailio geriausio /m b • t -
bliaus Vyuo. l.ikierhi ir (j. D. W8miCK 

( įgarii.
Pliid l\ iliiils IIHINU31L 1

>!•>• * I \ i.|< Kl M A>.

3C.Ū Seeoml So. Boston. Mass 259 HANOVER ST
TEL, 22148 RICHMOND

PER 
PAČTĄ1

PASLAPTINES VYRU LYGOS

PRANEŠIMAS,
Siuonti pranešu garbingai lietu

vių visuomenei, kad BROAI >B1N’E 
HALL, 309 - 311 Aibany ir kam
pas Dover st., išsiduoda už žemiau
sią prekę su visais indais ir rakan
dais ant visokiu balių, vestuvių ir 
t. * Dėl mitingu turime tam tik
ras sales po 2 doleriu ir aukščiau,

J. SIDMAN,
Tel. 1877-3 Tremont.

Gera proga. 
Lietuviai pas inaudokit!

Parsiduoda valgomu daiktu krau - 
tuvė bučerne su visais reikalingai* 
inrankiais: arklys, vežimas ir t. r. 
Stovi geriausioj dalyj miesto, biz
nis nuo seniai išdirbtas. Už krau
tuvės butą ir 3 gyvenimo ruimus 
randoe mokama tik 15 dol, ant mė
nesio.

Sis miestelis daugiausia apgy
ventas lenkais ir lietuviais ir bu- 
ėerne yra tik viena - lietuvio. Vi
si lenkai ir lietuviai reikalingus 
daiktus perka pas lietuvi. Kadan
gi čionai visada darbai gerai eina 
ir karčemų nėra, žmones visi gerai 
pasilaiko ir su bučerne gerai gali
ma pasilaįkyti. Todėl lietuviai, jai 
kuris nors kiek nusimanot sulyg 
vertelgystės, pasiskuhinkit nusi
pirkti šitą krautuvę. Norėdami ar
tesnių žinių kreipkitės šiuo adresu: 

W. M ASON,
19 Wrter st. Exeter, N. U.

Yra tai viena iš geriausių 
fotografiškų studijų ir se
niausia ištaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus uz žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų. vaikų ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassili. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom. 
tarpe kuriu yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Re
nių departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 

■ galima pasirinkt >au patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą- krejon ai a- 
liejini labai gražiai

Cassills Portrait Studio 

37b Broadtvay,
So. Boston. Mass

GERIAI SI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą ffomans Medical 

t ollege Bal ti tu ore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro 
das dėl ligouių. pagal tiurudima . 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi; 2> M Broadnay 

So Boston. Mass. ir 
5>9 I’rauki;- n >t Cambridge. Mass 
teip kad ant pareikalavimo Carn 
bridg’iui galiu būti." S.. Uostom- 
visada galit rasti.

s

Išgydyta nuo 
sendintos 
skausmingos 
n esmės, bah u J u,
ir diegliu. vk 
ruošė ir si rėnose 
t i daktarai ne įsi < 
ge išgydyt.

Agnieška 
Nkv JLoekLinij

..MJ

, A aaa^!9

*

RODĄ DYKAI.

Lenkiškai Liet miškąt v ^re> u ve,

gyditas dėkingas 
prisiuutė paveik

si.
kelis

Johnstown Pa.

Urėdiško* valandos nuo 9 iki 5; nedėliomis nuo 9 iki ist 

DR. JOS. LISTER C.
<O Dearborn Street. La. 6 CHICAGO, 1LL.» U. S. A.

■ y damas d 
likimuosi 
kad kr 
Vi i*‘Hi 
pinigu 
bar a?-

X. D*k< ta. vis,l * ’- - s
S. A. Kartlu

719 (>*Ea. * . Si

llAikrei-lilIiiil' išgydo;

l!”:ū sirpins inkstu
s .

■:’uo k*»j*4sc. ranko- 
\ • ir s;•.nariuose plau 
uėiu i^*sveikusiu- 
kosėjimu n u skrep- 

ivi m u.

Gyduolės visada tampa pritaikyto' kiekvienam M-rgančia:n ' »■< iali-kai ai'' i' a'iGii-kai ar laišku atsišau- 
Gyduolės išsiunčiamos, |x» visa Amerika ir kitas dalis pasaulės, slaptybei, aikoai.i. Rašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute 
140. \\ĖST 34 STR. <arti Broadway) AORK N. Y
k ik.

1

i arti Broadwayi

Dėlei atsilankančiu arabiškai Ofisas adams kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; Šventadieniais nuo 10 iki 1 vai 
,>r 1: MIELKE, rūpintojasia gydlniala Institute.

IŽS1RAŠYKIT „KELEIVI”
kaina metams tik SI.50

GER1ALSE I ŽE1GA DĖL LITE V! PA<

M A CANNON-
.Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai arielką, vyną, alų ir kitokius 

naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų lš Turkijos, (.tarimus pri 
stati ni ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam i aplinkinius miestus

Nepamirškit mus adriso:

43-45 Eudk-utt 25 27 Cross street. Kosteli. Mass,M. A. CANNCN
» s3B8ME9BM*aM*BMan

Geriausi So Bostone
Lietunški Siuvėjai.

222 W. BROAIHVAY
■ ir kartu su Zenonu Budreckiu uždėjome 

mukiausią kriaučių dirbtuvę, 
visokių audimų ir suknios.

i puikiausius siūtus :r overkotus. 
pažiūrėt n ūs naujos dirbtuves, 
nori turėt gražią drapaną, no-s galime 
tau tuoj padaryt.

I. BI DRE< KI> ir V1N. INTAS

Turim 
Dirbame 

Užeik 
, o jeigu 

j?

Dr. S. Andrzejeuskį
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S po piet.

4$3 Shavvmut avė.
Boston. Mass

APTIEKA
257 llanover Srrect 257

BOSTON. MASS.

VIENATINIS : 
VI. RAŽI KO. 7 Hashimiton ,st 
g u važiuojate | Lietuva ariu 
:š Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau_k&ip kitur teipgi atli-ku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hoteiį kurenie 
galite gaut valgių ir gėrynių ir ~ 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinltikus. 
Aš iš savo offiso išsiunčiu OaiUnuikus Į visokius darbus lė.ią duodu visokiuose 
reikaluose uždyką Ttimykii gerai mano adresą ir je»gu norėtų koks apgavikas nu 
vest kur kitur ta: ueik iki ne;>atn*tys: manęs Su godone

WINC4S KAZĮ KAS

LIETUVISzKAS KOTELIS
NEVV roKK

APCARSINIMAS
Perskaito** atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jutu 
Broli ti ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes Į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiucjantieni ant 
geriausių laiv ų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas 

ofisas atidarytas nuo S va!, ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
25 s U. Broadnay So Boston. Mass.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados Įrankiai. Atte
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai. malevoju natūra- 
iiškotn parvom, iš mažu padidinėju i; U 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldietiiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

IRA VISI VYRAI!
Rinkit cigaru* uaųje išdirbi ui u

Tartraukem pųik-ausių cigarų, viso 
kiu tabakų, puikiausių pipkių, <> 
keųdžių kendž.ių! kokių dar uv ne 

buvo! Ka ledom parduodame^ gra
žiuose taksuos Teipgi užlaikau rus- 
ku eigaretugilzu ir ru«ko tabako.

S B. KLIEN 
22n Braotlyvay, vok. (’ st 

So. Boston, Mas-

Teisingiausia
Aptieka.

J Kurioj galit gauti geriausiu gv- 
dualiu nuo visokiu ligų, teipgi ir- 
teisingiausius patarimus. Negalė-, 
darni atsilankyti, tai lelefonuokit.

John 1 Lowery & Co. 
Kampas 6-tos 168 D.st 

So. Buin, Mass.
Tei.ephone. 21G27 -X Boston. Mass

t

d

NESIT1KEK.
NAUJUMAS IŠRADIMAS

Dermatologijos moksle.
Daugybe odos ligų paeina nuo nešva- I 

raus užsilaikimo ir užsikrėtimo, teipgi ir Į 
nuo vidurinių -ligų- Daugumas gauna I 
pučkus. pleiskanas, a'ir.kimą plaukų, 
plikimą per apsileidimą Gydosi per ne- i 
atsakančius daktarus ar agentus, kurie 
tik pinigus išvilioja, o paskui rašote •] 
mums, kad emete daugybą gyduolių i< ! 
įvairių apgavikų o pagelbos negavote ir. 
sakote, kad gal musų gyduoles negelijės 
<Taig. meldžiame mums darodyti. ko. 
kis žmogus likosi musų gyduolėmis ap-; 
gautas) Turime tūkstančius originališku 
ji&dekatiiniu. Tegul nors vienas dakta
ras ;»arodo mums tiek pad-kavonių, o 
męs duosime dideli atlyginimą. Pliką* 
galva sunku gyditi. jeigu senas ir galva1 
žvilga, tai to pagelbėti negalim*, 
jeigu jaunas, o turi retus plaukus o 
odos matyti maži plaukučiai, tai 
gahima suteikti pagelbą: plaukai ne 
grybai viena diena neišdvgs. 
kiantiems nusitisim dyką informaciją su 
plačiai* aprašiinais- Atsišauk it \dresas

J M BRINDZA 40.
Ne* York A Brookljn-

bet
ant

i ant
yra 

Atkišau-

TEMYKIT VISI,
Nt-s męs tižia i k-.m puikiausius gėrymus dėl visų tinkamus. 
Tik pas mus galite gauti puikiausiu Kliu, Porterio, Lage
rio, teipgi visokiu gardžia.lūu vinu, kaip amerikonišku teip 
ir pargabentu iš užmarės. Teipgi męa užlaikėm ir parduodam 
tiž pigiausią prekę visiem žinoma - rusišką degtinę, 
sus gėivniti.s ant visokiu pareikalavimu pristatėm 
ktiogreičiausiai ir teisingiausiai, dėlto kad čia dirba 
nomas teisingas lietuvis P.Bustev ičia. Tasai lietuvis 
ganė-dina ir dėlto męs su liūtiniais jokiu nesusipratimu 
kad neturim. Muiui~ pilnai visi užsiganėdina.

Nepamirškit nnts adrisą;

H. SWARTZ & Co.
78-82 Leverett St. Boston, Mass

Ttios vi- 
i namus 

visiem ži 
visus už- 

nie-

TETYKITE!
Puikiausia moterišku skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
maitos moteriškų žieminių skrybėlių. 
Išsiriękti gali pagal savo norą. 
Teipgi jierrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. Tode! meldžiu spsprų kreiptųsi 
prie manę. P.uarmo mins pirmos kiia'os 

Su

Miss. S Gaievvsky 
255 Broadway So Boston -'*ass

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

(.EKlAtfKIA APTIEKS

So. Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA tR GURIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus fu didžiausia 
atvd*. nežiūrint ar iš Lietuvos ar 
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik jasauiėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius K. ŠlDI.tl'SK AS.

Savininkai
Edvardas Daly

- W Broadway kampan Dor- 
chest.-r avė. So. BostOH, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per ezpresą gyduoles prsiusim

Mes laikom lietuvišką klerką 
čia gali susikalbėti savo kai 
boi. -Meldžiam visus su reika

Sustok!Žiiirek! Klausyk!
I lidžiaudi.-is nupiginimas 

So. Bostone'
Moteriškos skrylwl<‘-s. jakut-s. Reipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
rt-dų Teipgi paleidliame už pigiau ir vi
sus kitus tavorus. kaip tai kufamliųs. 
valizas ir visokiu* kitus daigius, koktu 
kas lik reikalauja. Nep.-uiiir-kit

I >ACOWITZ.

Broaduay (tarpe A

vietos.

B12S ir

ilgai. b»it

,\ I; A N masina, virto 
jamn <!••! kožno reika’nu- 
jaučio mus. ištirti tr suras 
ii užsislėpusią ligą, kuri 
■parodo mums

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 1‘arnienti-r St. 
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
aau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
siok pas mane i 
trepais į viršų tik 
neikit Į aptieka: 
mano dury* bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
• >fiso valandos 
Nuo 9 iki H ryte 
nuo Į iki •) ir ii ik!
* vakare. Telephone 19t;7—3 Richmond

Kranelis receptas dėl 
silpnu

A t si v,-ži.ui iš sene kriijntis išduo
tus nuo geriausio Vojeiio dakta
ro dėl gydimo Reumatizmo, Skau
dėjimą strėnų, šonu ir visu sąnariu 
Jeigu kas norite apaturėt meldžia
me prisiųsti už žc. markę, ne» |H 
marke.' atsukimo neduodame,

C. H. Proodon
73 Bovlstori st, Chesnut Hill,MassJ

kiu bildu galima 
tokiu, kuriu kiti 

Nevi Ik 
nėjusi.

Mes

.Jeigu tau kas viduriuos skauda, nesitikėk, kad su- 

gysi be daktaro ir nelauk pak<»l tavę ligi užmuš, 

nes tada, kad ir norėtum išsigydyti, bet bus jau per- 
velu. Ateik pas mus. o mes tau ligą mzimišim, ko

kia ji nebotu.

I
nratei-didelę klaidą, jeigu susirgęs

Gydime šitų ligų męs Įgijom daug 

paeina ir ko-

Pada rytum

tuir. pas mus. 
persitikrinimu ir datyrimų iš ko tas

tą lengvai išgydyti- Męs išgydėrne jau tūkstančius 

daktarai išgydyti negalėjo.
kuogreičiatįsiai kreipki* pas mus, pakol liga neužsise- 

Mę-» sutruinpinsiin tau skausmą, sučedysime lai ką ir pinigus,

turime stebuklingą I N II A LAT< >RI 1' M kabinėtą, su kurios pagel- 
ba, nėr tokios ligos, kurios męs negalėtumėm išgydyti. Vistiek, kokia jū

sų liga neimtu, o Ims kaip su ranka atimta musu s|*t\*ijališku profesorių 

Rodą už dyką. Ateik šendien, <> nereiks ilginus Raukytis.

BOSTON CLINIC,
175 Tremont st. Suites

Valandos nuo 9 iki * vakare kasdien.

INC.
6 7 & 8.

N**«le|i<»ms nuo ]o iki 1 po pietų

New Bedford’e ofisas: | 26 Purchase St.
< Misas af įdaras l’anidoliais ir Su balom nuo 9 ry to iki 9 vakar**.

Fall River ofiso rūmai 12<>-12!) Gninite So. Ha iii Si.
Tiktai nedalioms nno 10 iki s vakare.

ncmgOiu.ru
Ln.ru
viKiki.it
maty.it

