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„KELEIVIS“ 
GERIAUSIAS VISLUME* 

MŠKAS LAIkKASTIS.

Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivis' išei
na kas ketvergis, kaina 
metams $1 50. Adresuok i i 
teip:

A. 2v ingi tas,
P. O. Bot 3232,

Boston, Mass.

Ė RUSIJOS.
Peterburgas, 31 sausio. — 

Dūma svarsto hudietą pačtos 
ir telegrafo. Kilo klausymas 
Įvedimo kokių nors 
pačtos sistemoj t. y . 
respondencija būtų 
ina teisingiau, nes 
daugybė
mėšlų, kas dažnai

Boston, Mass. Wasario 6 d. February 1908 m.
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Statės. Best adver’ising me
(lium. Execu«es all kinds 
of Job ?n<l Rook Printing 

,n foreiga iitnguages.
AllCommunltations should 

be addressed

Metas IV

.1. vinklias, 
Pu»t Offv* Būt 3232, 

Boston, Mass.

f
griekas. Tiesa, pereitoj sąvai- 
tes priėjo prie susirėmimo su 
valdžia dėlei bilijoninės asi- 
gnacijos ant atnaujinimo lai 
vynės, bet kaip rodos, vis tai 
yra dėl apmuilinimo žmonėms 
akių.

Valdžia ir pati supranta, 
jog panašios krūvos pinigų 
jokiu būdu negalima surinkt, 
o juodoji Dūma turėjo progą 
pakelt; protestą ir tuomi pa
rodyt žmonėm*. kad ji ne- 

Bct pa- 
žv<-lgkime į kitus jos darbus, 
tada bus aišku, jog tai prote
stas netikras, bet maskiruo- 
tas. Dvi pirmutinės Durnos 
reikalavo paliuosavimo poli
tiškų ,.prasikaltėlių"’, panai
kinimo mirties bausmės ir t. 
t., o šita Dūma netik to ne
reikalauja. bet nė neprotes
tuoja prieš tokį barbarišku
mą. koks dabar viešpatauja 
nagaikos ir kartuvių žemėj. 
Nuo susirinkimo šitos Dūmos, 
mirties bausmė, galima sakyt, 
pasididino. — Lapkričio ir 
gruodžio mėnesiuose nukentė-

reformų 
kad ko- 
l >rista to- 
ligšiolei

laiškų nueidavo į 
su k i-Ida vo 

pačto sferuose skandalą ir 
kaštuodavo randui gana daug snaudžia — kovoja, 
pinigu. 1906 metuose, randas 
turėjo išmokėt už pražudytus 
registruot us laiškus 820,000 
rublių.

• Peterburgas, 1 vasario.— 
Stačiatikiu Sinodas užmanė 
paliuosuot nuo ekskomnnika- 
vimo (atskyrimo nuo cerkvės 
už bedievystę) grafą ijeoną 
Tolstojų (Tolstojus jau keli 
metai, kaip ekskomunikuo
tas). Vyskupas Makarij tam 
priešingas, nes pagal jo nuo- į 
mones, „nors grafas morališ 
kai ir pasitaisė, bet dogmati
škuose pažvalguose vis dari 
,,klysta” ir nenori pripažint i° nno karo teismo 2681 ypa- 
savo nusidėjimų prieš bažny-, Lapkričio mėnesyj pa
čią... Galiaus Sinodas galėtų 
Tolstojų priimi prie bažny
čios — žiūrėkit, kas do laimė 
tam vargšui! — bet tik su ta 
išliga, jei Tolstojus nusiže
mintų prieš |M>pus ir prašy
tų paliuosavimo nuo tos bau
smės. prižadėdamas daugiau

.neskeblt savo teorijos”.
r Peterburgas. — Ministrų 

taryba užgyrė išlaidoms 3 mė
nesių, 642,975,579 rublių. 
Ant dienos išeina “1,4444,173 
rubliai ir 10 kaipeikų, ant 
valandos 3,143.507 rubliai ir 
21 kapeika. Gal ne vienas 
skaitytojas susiims galvą iš 
vydęs, kad Rusijos valdž'a 
teip sunkiuose laikuose į va 
landą laiko gali išduot trįs 
milijonus su viršum rubliu 
ant biurokratiškų reikalų? 
Ištikro, tai yra milžiniška su
ma! Bet nieko tame įstabaus, 
nes reikia atminti, kad su ko
žna diena „maištininkų”skai
tlius vis smarkiau auga, o juk 
negalimas daiktas duot tokiai 
epidemijai liuosai plėtuotis! 
Taigi, naikynimui tos, pavuc- 
jum kvepiančios sriovės rei
kia tam tikrų užvedimų, teip 
vadinamų — kalėjimais; rei 
kia«daug žandarų, sargybiniu 
reikia platint sąjungą tikrų
jų rusų, o dėl narsumo reikia 
ir degtinės nemažai, o kiek 
patronų šiuose laikuose re-; 
kia, kiek virvių, kiek meda-! 
lių caro karžygiams už viso- I 
kiu? atsižymėjimus... Kaif 
apsvarstai žmogus, tai suligi- 
nant su tokiais reikalais 3.143, 
507 rubliai į adyną vra tikta; I 
šešėlis. Taigi iš to matyt, kad 
rusiška valdžia yra labai su- 
čėdi — pinigus tik ten išduo
da, kur dėlei labo tėvynės 
verkiant reikia išduot, o ant 
tokių niekų, kaip šelpimas 
badaujančių, valdžia pakol 
kas dar nemislija nė vienos 
kajieikos išduot. Dūma teip-, 
gi nieko nesirūpina apie žmo-1 
nes, ji tik tvirtina padaryti s 
va’džios plianus,. nes žino, • sproprijacijose — 
kad valdžiai priešintis • — ’-----

Į smerkta mirtim 267 ypatos, 
gruodžio mėnesyj 161 ypata. 

| kiii pasmerkti katorgom Į tą 
laiką patraukta prie atsako
mybės 54 redaktoriai ir su- 

!stabdyta 31 laikraštį.
Peterburgas. — 

pavloskoj tvirtovėj 
go annota, iš kurios nuo 30 
metų kasdien 12 vai. išauda- 
vo. Skeveldra 16 , ūdų sun- 
kūmo nulėkė, lyg riešuto 
lukštas kelis dešimts siek
inių. Nelaimės su žmonėmis 
neatsitiko.

— Ant gelžkelio stoties O1- 
kuša, turėjo vietą gana įdo
mus atsitikimas. Naktį .ąp’e 
2 vai. į trečios kliasos salę iė- 
io 5 sargybiniai. Salėj sėdėjo 
nrie stalo 3 janni vaikinai. 
Viresnvsis sargybinis užklau
sė sėdinčių vaikinų, ar turi 
iie pašportus ir apturėjo pa
tvirtinantį atsakymą. Tada 
nareikalavo jų parodymo, bet 
matydamas, kad vaikinai su
simaišė, liepė jiems pakelti 
-aukas, manydamas padarvti 
krata. Sargybinis nenaspėjr* 
nabaigt svvo prisakymo, už
griovė brauningai! Vienas 
sargybinis puolė ant vietos, 
o kiti išsiėmę revolverius pra
dėjo šaudyt į revolinciionie- 
rius. kurie užėmė labai gera 
noziciją: pss;slėpė visi tris.u4 
bufieto ir iš ten sušaudė v;-į 
-us penkis sargybinius. Jš 
’aunn vaikinų vienas teir»g: 
tano nušautas, du pasislėpė. 
Matyt, kad kova ėjo ne ant 
i noko, nes visi rakandai sa
lėj sudaužyti kulkų į šupn- 
hus.

T Varšava. — 15 jaunų vv- 
rų, apsiginklavusių braunin
gais, apsuko Varšavos psichi- 
iatijos ligonbuti ir suteroriza
vęs tarnaujančius išlaužė du
ris vienos kameros kur buvo <
17 motų amžiaus mergina K. 
Ostrovska. prisiųsta teismo 
dėl ištyrimo jos proto, buvo 
kaltinama už dalivavimą ek- 

užpuoli 
— yra muose, plėšikuose. — mergi-

I * '

Petro- 
perspro-

i

I

I

ną išvedę pasodino aut rogių 
ir niekeno nekliudomi laimiu 
gai nuvažiavo.

a Peterburgas. — Tarp Ru
sijos ir Austrijos užsineša ga
na svarbus klausimas, kuris 
gali užsibaigt kruvinai, jei 
abidvi šalis laikysis prie savo. 
Austrija užmanė sujungt Vie
ną gelž keli u su Salonika ir 
Athenais —Grikijos sostapi- 
lis. — Rosijo] tas užmany
mas padarė dideli įspūdį. \ i- 
sa laikraštija rėkia vienu bal
su. kad Austrija stengiasi 
prie sutarties su Turkija ir 
Graikija, apvarsdama dabar
tini dalvku stovi Macedoni-v • c. C

1 joj. kuri randasi į>o tarptau- 
tiška globa ir abelnai gręsia 
visiems Balkano giventojams.

• Pskovas. — Viename už
puolikų bute policija padarė 
kratą ir atrado tris bombas, 
kelis svarus dinamito, mauze- 
rius ir patronus.

* Maskva. — Pirkliškojo 
namo knygvedis Rordovskis 
pralošė Šaulių kliube 100,000 
rub. pirkliškojo namo pini
gų. Bordovoskis suimtas ir 
pasodintas į klietką.

Ekaterinoslavas. — Sofi- 
jovkoje, V ierclidnieprovsko 
pav., ginkluoti vyrai užpuolė! 
pačtos skyrių. Laike susirė
mimo sužeista valdininkas ir 
sargybinis. Užpuolikai persi
gandę kilusio triukšmo pabė
go be pinigų. Ir darbas naba 
gams neūžsimokėjo.

r Charkovas. — 
sausio 12 d nežinomi užpuo
likai apspito miesto pakraš
tyje namus, kuriuose gyvena 
savitarpinės paskolos banko 
direktorius Čuchninas Čuchm 
nas pajutęs užpuolikus, pra
dėjo per langą šaudyt į už- 
puolikus, kurie teipgi atsakė 
Ugne. Ant triukšmo pribuvo 
policija ir vieną užpuoliką su
ėmė, kiti pabėgo. įtaikė šau- 
dimosi Cuchnibas tapo sužei

! stas į koją.
•" Varšava. — Įeinantį No- 

vogribnaja gatve miestsarerį 
nežinomas vyras pradėio šau- 

J dyt. bet nepataikė. Gaila.
Tomskas.— Naktį į sau

sio 11 d., vienam bute darant 
kratą, rasta slaptą spaustu
vę ir daug ginklų. Suimta 11 
secijalistų — komunistų.

• Mintauja. — Pastaromis 
dienomis Mintaujoje policija

j darbavosi labai stropiai: iš
kratė beveik kiekvieną namą 

i Suimta daugybė žmonių, o 
daugiausiai mokinių.

• Ryga. — Ant salos Ezel, 
policija suėmė gaują plėšikų 
nuo 15 iki 2-5 metu amžiaus.

I

kuri užsiidavo plėšimu rusų 
cerkvių ir monopolių.

• Kaluga. — Liudinovo 
kaime Žizdrino paviete, neži
nia kas sužeidė miestsargį ir 
fabrikos sargypinį. Tur būt 
Dievas už žmonių skriaudas 
pale'do jiems iš dangaus po 
kiliką.

r Novnčerkaskas. — Naktį 
1 į sausio 1.3 dieną, kasžin koks 
piktadaris išdrįso šaut tiesiok 
dvarponiui į pilvą. Ponas Ba-

į

I

Nąktį Į

kovas tapo gana pavojingai 
sužeistas. Na, dabar, tai jau 
tikrai bus pabaiga svieto! 
Mužikai ponus pradėjo šau
dyt... Blogai!

• Tiraspolis. — Naktį plė
šikai užmušė vieną miestsar- 
gį. Tai nedaug!

• Lodžius. — Nežinomi vy
rai sužeidė grįžtantį iš konto- 
os Lodziaus prekybos banko 

iždininką. Užpuolikai atėmė 
iš jo krepšelį su laiškais, ku 
riuose buvo 2,500 kronų — 
krona liginasi beveik 25 cen
tams. —

< Taškentas. — 11 valanda 
naktį, netoli Taškento. 20 
plėšikų užpuolė prekių — pa- 
sažierių traukinį. Surišę sar
gą. plėšikai iškabino raudoną 
vėliavą, ateinantis traukinis 
pamatęs raudoną vėliavą, 
pradėjo lėčians važiuoti, to
kiu būdu užpuolikai užvaldę 
garvežį, atkabino jį ir palei
do i traukini: sudaužyta du 
vagonu. Botam užpuolikai 
metė bombą į tą vagoną, ku
riame važiavo išdininkas su 
pinigais. Važiavę traukinyje 
kareiviai pradėjo į užpuoli
kus šaudyt ir sužeidė du už- į 
puoliku, kuriuos draugai te- 
čiaus nusinešė su savim, ne 
gavęs nė vienos kapeikos iš 
vežamų pinigų, kurių buvo 
100,000 rub. Laike šaudvnių 
sužeistas vienas kareivis.

•[ Kijevas. — Laike sueigos 
suimta 12 socijal-revoliucijo- 
nierįų ir paimta visi jų doku
mentai.

•j Varšava.— Suimta 101 
plėšikų, kurie dali va vo už
puolime stotyj „Sokolov” ant 
pačtos. Tarpe suimtų j ii ran
dasi 18 metų amžiaus mergai
tė.

•[ Varšava. — Meilioje ga
tvėje užmuštas vienas miest- 
sargis, o antras į negerą vie- 

,tą sužeistas. Gydytojas par
trauktas iš pragaro, kuris vež 

1 ligonį dėl operacijos turbūt į 
isavo stebuklingąją kliniką.

Orias. — Diatkovo kai
me, Briansko pav., antstolio 
raštinyčioj raštininkas užmu
šė antstolio pagelbininką K11- 
elbachą ir sunkiai sužeidė 
uriadninką. Duok Dieve jam 
sveikatą už tai.

• Lodžius. Lenkija.— Ke
turi ginkluoti užpuolikai pa 
griebė iš fabrikos kontoros 
800 rub. ir leidosi bėgti/bė
gdami sužeidė mirtinai beve
jantį juos kiemsargį, kuris 
tuoj pasimirė. Dabar turbūt 
žinos, kad nereikia vytis.

C’hersonas. — Piskunsko 
miestelyj tūlas vaikinas šū
viu iš revolverio užmušė sar
gybinį. Geras iš jo šovėjas!

Lodžius. — Plytų gatvėje 
savo tėvų namuose užmuštas 
fabrikanto Rosenblato sūnus, 
kuris atidarė duris paskanbi- 
nilsiems plėšikams.

— Keli ginkluoti jauni vy
rai įsiveržė niechaniškon Kor 
novskio audimų fabrikon ir 
pradėjo šaudyt į meisterį Ro- i 
są, kuris teipgi šūviais atsakė 
sužeisdamas vieną užpuoliką.

I

I

kiti gi drauge su sužeistuoju 
pabėgo.

Vologda. — Naktį keturi 
politiški ištremtieji įsiveržė į 
Sobolevo namus, trim šūviais 
užmušė „Cičkovo pirkliškos 
firmos’’ įgaliotinį Mokriliobą 
ir paėmę pinigus leidosi bėg
ti, bet du iš jų suimti, o du 
su pinigais pabėgo.

Varšava. — Per paskutine 
sąvaitę suimta 61 lenkų soci- 
jalistų partijos revoliucijoni- 
nės frakcijos narys. Susekta 
butas, kur susirinkdavo par
tijos nariai ir didelis uždrau
stos literatūros sandėlis.

Kvga. — Susekta didelė į- 
taisyta sociialistų partijos ti- 

1 po—litografija, pasportų biu
ras, uždraustosios literatūros 
sandelis, netikrų pasportų ir 
mokyklų paliudyjimų sande
lis, slaptųjų organizacijų at 
skaitos ir partijų ir vyriausy
bės įstaigų autspaudos. Tri
juose butuose suimta 6 vyrai 
ir 4 merginos.

ŽINIOS IŠ VISI K.

Lizbona, 1 Vasario. — Por- 
I tugalijos karalius Carlos ir 
jo sūnus Louis Philippe, 21 
metų amžiaus tapo nušauti.

Carlos su savo šeimyna grį
žo iš Vilią Vicosa, kur ant 
laiko buvo apsigyvenęs. Va
žiuojant nuo gelžkelio stoties 
į palocių, lydėjo stipri apsau
ga susidedanti iš policijos ir 
švadrono kareivių, nes žino
ma buvo, kad revoliucijonie- 
riai visur tikoja ant val
dono galvos, pirm kelių die
nų susekta suokalbis ant mi
nistrų pirmininko Franco gy
vasties "ir sosto apvertimo.

•

Tečiaus nieko nepagelbėjo 
nė apauga. K»-volincijonie- 
riai išsirinko sau tokią vietą, 
kur policijai ne ne.-isa pna vo 
ką nors panašaus. Pasislėpę 
lankė spakaiuiai pakol pasi
rodys karieta.
Ant pleciąus Praco do Com- 
mereio pasirodė karieta su 
karališka šeimyna: nedidelis 
būrelis žmonių rainiai laukė 
jos prisiartinimo. Staiga su- 
skabėjo komanda, laukiantie
ji numetė nuo pečių ploščins, 
kuriuose buvo paslėpti kara
binai ir užgriovė šūviai karie
tos link. Tarp žmonių kilo 
panika — sumišimas, — visi 

i ėmė bėgt nuo pleciąus ir ga
tvių ir slėptis: revoliucijonie- 
riai leidosi teipgi bėgti. Ka
reiviai jojantieji paskui ka
rietos nusivijo gatvėmis šau
dydami bėgančius. Trįs krito 
nuo kulkų, 
suimti.

Karaliui 
galvą ir ant 
gyvas,
uždengt savim nuo kulkų nu- 
milėtą savo sūnų, atsistojo 
priešai šaudančius kavodama 
už savęs kunigaikštį.bet buvo 
jau per vėlu. Kulka 
kiaurai per gerklę ir jis neu
žilgo pasimirė.

Vienas tvarkos prižiūrėto
jas, kuris buvo netoli to atsi- 
kimo vietos, kada revoliucijo-

o kiti tris tapo

kulka 
vietos 

karaliene

pataikė i 
krito ne
norėdama

»!

išėjo

t

ris jam pranešė, jog armija 
laukia, jis atsakę: . Tegul 
sau laukia, aš dabar valgau". 
Ir tai buvo jo paprastas atmi
nėsimas prie žmonių. 
partxlo, jog jį nušovė 
reikalo. Tegul žino 
despotai, kad visus 
prispaudėjus laukia tas pats

Lizbona, 5 Vasario. — Di
džiausias Portugalijos dikta-

Ir tas 
ne be- 
ir kiti 
žmonių

Franco bus prašalintas. Jis 
sako, kad jaunas kunigaik
štis užėmimui sosto netinka 
prie dabartinių sąlygų, čia 
reikia Žmogaus gerai pazįs 
tančio dalykų stovį ir tokiu 
žmogum yra jis, Franco, tai
gi, jei jam valdžią pavestų, 
tai jis dar palaikitų nuo su
griuvimo monarchiją. Jie 
skundėsi savo draugui, kad 
užmušimas karaliaus padėjo 
jam galą. Karalienė Amelie 
su močia Maria. Pia pasakė, 
kad kaltininkas visos nelai
mės yra Franco ir jis turi bū
ti prašalintas.

Fuentes De Onoro, Ispani
ja, 4 Vasario. — Praneša, 
Kad Portugalijos respublika 
šendien apskelbta Oportoje, 
ir išrinkta nauja valdžia ši
tam mieste. Tegul jiems Die
vas padeda, tegyvuoj Portu
galijos respublika ir laisve 
proletarijato, kuris nešęs per 
tiek metų jungą, pasirizo Kai
tą numesti jį nuo savo pečių.

f
uieriai pradėjo į karaliaus ve
žimą šaudyt, išsitraukė revol
verį ir nušovė vieną revoliu- 
cijonierį, o policija su karei
viais metėsi ant kitų.

Policija sprendžia, kad vie
nas iš šovėjų buvo Išpanas, o 
kiti fra neūzai.
Pasirodė, kad karalis apturėjo 
3 šūvius, jo sūnus Louis Phi
lippe 3, o jaunesnis sūnus
Manuel 2, kuriais tapo len- torius, pirmininkas ministrų 
viai sužeistas į apatinį žandą 
ir ranką.

Visa tragedija atsitiko 5:30 
po piet. Iš visų šalių valdo
nai siunčia savo apgailestavi-

»mus išreikšdami giliausius sa
vo sąjausmus palikusiai nusi
minime karalieniai. Bet užką 
gi ji užmušė? Gal revoliucijo- 
nieriai iš ištvirkimo papildė 
tokią nuodėmę, nes kaip Por
tugalijos konsulis Viscount 
Costa, Bostone, pasakė „Bo
ston Post’’ reporteriui: „Car
los buvo tikras tėvas našlai
čių ir abelnai visiems bied- 
niems turėjo gerą širdį ir šelp
davo pagal išgales-iš savo ki
šenės. Aš — sako — esu la
bai nusiminęs, kad visa šalis 
turės nukentėti Carlos rūpi
nosi savo pavaldiniais, kaip 
tikrais savo vaikais.

,.Aš neabejoju apie sostą 
— sakė Viscount, — karalie
nė valdys šalį pakol kuni
gaikštis Manuel išaugs, ku
riam dabar pasibaigs 19 me
tų. Ir revoliucijonieriai vis- 
tiek negalės apverst monar 
chijos"’.

Jei ištikro jis būt teip ge
ras buvęs žmonėms, kamgi jį į 
turėtų šauti? Kam žmones 
aukautu savo gyvastį jo pra- 
šalinimui? .Jeigu jis buvo ti
kras tėvas, anot Vjscout'o pa
sakos, kodėl jis nenorėjo žmo
nėm duot la svę,k«Hiel neklau
sė žmonių maldavimų, neina
te žirniniu ašarų? Kam žmo
nes keltu revoliuciją? Juk ko
va kozuam baisi! I kovą žmo
nės tik tada stoja, karia juos 
gyvenimas prie to verčia, ka
da tas gyvenimas yra baisus, 
baisesuis už mirti.

Portugalijos despotas ne- 
tilposavoskuroj.o žmonės mi
rė badu. Jis ant cigaru spinto 
nesigėdi no išduot $2.500 sun
kiai uždirbtų žmonių pinigų. 
Kada užėmė sostą, norėda
mas parodyt žmonėms ant 
kiek jis sučėdus, iš $600,000 
metinės algos jis pasiskyrė 
sau tiktai $100,000. Dabar 
pasirodė, kad ..sučėdus” po
nas įsiskolino į rando banką 
ant *2.500 000. Matom, kaip 
tas „geras" valdonas paisė 
apie gerovę šalies. Portugali
ja susideda vostik iš 
000 gyventojų, 
išneša $800,000,000. 
netik nepakėlė šalies, liet sa
vo išdykumu dar giliau ją į 
skolas įkišo. Kaslink geru
mo jo širdies, tai žemiaus pri
durtas atsitikimas, parodys, 
kad žmogų šunies vietoje ne
laikydavo. Tūlą kartą jis pa 
sirengė aplankyti savo armi
ją. Kareiviai sunkiuose uni
formose su ginklais išstovėjo 
kelias valandas neapsakoma
me karštyje nuo žerenčios 
saulės. Kada pasiųstas oficie-

i

5,ouo, 
o jos skolos 

Corlos

IŠ AMERIKOS.
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Boston, Mass. 5 Vasario — 
Pereitą naktį atėjo į Bostoną 
garląivis „Cymric“, su iš
gelbėtais ir sudegusiais juri
ninkais angliškojo garlaivio 
„St. Cuthbert”, kuris ant ke
lio iš Bremeno į New Yorką 
sudegė 1 d. Vasario išryto, 
apie 600 myliu nuosausžemio 
Sudegusia laivas vežė aliejų, 
naftaliną. briežukus ir tam 
panašius daiktus, todėl apie 
užgesinimą gaisro nebuvo nė 
kalbos. Audra siautė baisi 
- vilnis ėjo, kAip kalnai ir 
nors tuoj gailą pamate laivas 
„Cymric”, tečiaus pakol pri
plaukė per tokias vilnis. 12 
jurininkų jure prarijo, išgel
bėjo 37, kurie dabar randasi 
Bostono ligonbutyj.

Berlin-N. H., 4 Vasario — 
Pačiam vidurmiestyj iškilo 
didelis gaisras. Delei didelio 
vėjo ugnagesiu darbas ne
daug atneše naudos ir liep
sna šlojo namus, kaip su 
šluota. Tarp kitų sudegė di
džiausias bankas: ,.The Ber- 
lin National Bank". Apie vi
durnaktį miestas buvo pa
skendęs liepsnoje. Pribuvo 
ugnagesiai iš Levviston. Me. 
ir kitų aplinkinių miestų.

Boston, Mass. 4 Vasario.— 
Policija tapo labai sujudinta 
per telegramą iš VVorcesterio, 
kuriame pasakyta, kad tūla 
moteriškė vardu Mary M< - 
Ix;an išvažiavo iš \Vorceste- 
rio į Bostoną su tikslu nnša- 
viino gubernatoriaus Guildą.

Gubernatoriaus namas tuo- 
jaus liko apstatytas j>olicija. 
Persergėjimas pranešta į vi
sus policijos skyrius visų 
miestelių, per kūrins trauki
niai ir tramvajai iš \\ o n este
rio eina į Bostoną.
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Jungtinio ir septintojo Lietuvos
SOCIJALDEMOKRATU PARTIJOS 

susivažiavimo nutarimai.
Rugpjūčio mėnesj 1907 m 

Jungtinio Centro Komitetotapo sukvie
sta* sujungusiu Partiją. L-S-D. P. ir 

S.-D. P. L . susivažiavimas

Baltarusių Socijalistu H romą - 
da.

6. Darbas kaime.
7. Darbas tarp žydų darbi

ninkų.
8. Darbas tarp kareivių.
9. Partijos raštai.
10. 

gai).
11. 

ma i
a)

Partijos organizacijoj:
b) Partijo statutas:

c) kelintu reikia pavadinti 
šis Partijos suvažiavimas.

12. Įvairieji klausimai.
13. Centro Kymiteto rinki

mai
Dėl laiko stokos liko ne

svarstytų ir nenutartu šiuodu 
klausimu: a) Partijos -aut; 
kiai su buržuazų partijomis: 
h) kaip Partija žiuri į dabai 
tini ekonominį Rusu va’sty 
bes padėjimą.

Kadangi sunku būtu grei
tu laiku sutvarkinti ir išspau 
zdinti pilną suvažiavimo dar

ybų apyskaitą, nes mrdžiagot- 
jai prisidarė gana daug, o iš 
antros pusės Partijos nariams 
svarbu yra dėl jų praktiško 
darbo kuo-gieičiausia dažino 
ti, kas suvažiavimo nutarta 
todėl Centro Komitetas, šuva 
žiavimo įsakymą pildydamas, 
leidžia tuo tarpu svarbiausiu? 
suvažiavimo nutarimus, o pil- 
ną jo darbų apyskaitą pasi
rūpins išspanzdinti kiek vė
liau.

Centro Komitetas paga 
liaus pastebi, kad žemiau pa
duodami nutarimai nėra ga 
lutinai sutvarkinti pagal for
mos. nes dėl tūlų priežasčių 
jie negalėjo būt prieš spau- 
zdinant peržiūrėti ir patvir
tinti viso C. K-to.

[Toliaus bus.

šaukia — triu 
trio! Gal tau tas

Susivažiavime dalyvavo: 2 
C. K-to atstovu, 1 bendrosios 
Partijos raštų redakcijos at
stovas. 4 Vilniaus organizaci
jos delegatai, 2 — Gardino, 
2 — Balstogės, 1 — Brastos,
2 — Kauno, 4 — Panevėžio 
apskričio. 2 — Suvalkų gub. 
organizacijos. 2 svečiu. Išviso 
suvažiavime dalyvavo 20 dele
gatų su sprendžiamaisiais bal
sais ir 2 draugu — pataria- 
maisiai.

Suvažiaviman nepribuvo:
X

3 Saulių apskričio delegatai, 
vienas Vilniaus org., svečias 
iš Amerikos nuo Lietuvių So- 
cijalistų Sąjungos Amerikoje, 
du svečiu iš Rygos ir Peter
burgo nuo buvusiųjų L. S - 
I). P. organinizacijų. Viside 
legatai rinkti susi važia viman 
Partijos organizacijų demo
kratišku būdu. Suvažiavimas 
darbavosi 9 dienas; savo dar
bą pradedant,jis pasiskyrė šią 
dienos tvarką.

1. Susijungusiųjų Partijų 
(L. S.-D. P. ir S.-D. P. L.) 
susivienijimas; Partijos var
das: kuriuo plotu Partija pri
valo savo darbą varyti.

2. Apyskaitos:
a) Centro Komiteto:
b) Bendrosios Partijos 
Redakcijos;

c) vietinių Partijos organi
zacijų darbo:

d) Lietuvos Socijaldemo- 
kratų atstovų Kuopos darbo 
Antroje Valstybės Dūmomoj;

e) C. K-to delegato, pasių
sto Rusų Socijaldemokratu 
Darbiniu k ų Partijos susi va
žia viman (Londone).

3. Programos klausimai:
a) politiškoji Partijos pro

grama:
b) žemės klausimas.
4. L. S.-D. P. santikiai

R. S.-D. D. Partija.
5. Taktikos klausimai:
a) kaip Partija žiūri į da

bartinį Rusų valitybėe padėji
mą ir kokius sau užduočius 
stato:

b) Partijos santikiai su bur- puot. Teip, Čiadar neblogiau-
zuazų partijomis: šia! Ot, kad tik tuos socijali-

c) kaip Partija žiūri į da- stus kaip nors panaikint, tai
bartinį ekonominį Rusų vai- būt gyvenimas! Jie manę bai
gty bes padėjimą; šiai nervuoja... Štai ir 26

d) rinkimai į III-ją Valsty- sausio, buvau ką tik parva-
bės Dūmą; žiavęs nuo maršo, Dasižino-

e) profesijonalinės sąjun- jau. kad šv. Jurgio draugystė, 
gos:

f) teroras, eksproprijaeijos 
ir kovos kuopos:

g) kultūros darbas:
h) L. S -D. P. santikia

V

Ai

rastų

SU

su

Feljetonėlis.
Brangi MademoiseUe Tru-Liu 

Li!
Dovanok man. kad jau ke

lios sąvaitės pas tave nera
šiau. Gal būčiau ir dabar ne
rašęs, bet prakeiktas gyveni
mas manę privertė prie to. 
Ach! tas gyvenimas, gyveni
mas... Tfu! po velniais; ge
ram žmogui nėr vietos ant šio 
svieto. Kur nepasisuksi — 
visur pilna socijalistu. Ant 
maršo iš karto džiaugiausi, 
bet, kaip prisižiūrėjau ge
riaus. tai vos kelinių nepri
dirbau bėgdamas... O kad 
tu, mano širdele pamatytum, 
kaip jie ten gyvena — baisy
bes! O vis tai socializmas... 
Tenai nė caro, nė dragūnų, 
nė policijos, nė salinau, nė 
bažnyčių, nė ponų — viskas 
panaikinta... Pagaliaus ir 
pinigų nėra, o prie tokių sąli- 
gų ir mųsų ponas Rockefelle- 
ris tenai būtų vertas nedau
giau, kaip saujos bezdalo. 
Nepasipiktink, mano aniuolė- 
li, aš jau teip ant maršo pri
pratau liųosai, be jokių susi
varžymų. Ir tas labai gerai! 
Pamielįk pati, jei žmogus ga
li sakyt: ,,burna”, kodėl gi 
negali pasakyt... Na. su
pranti?. ... Juk tai tas pat’ 
kūnas, tik kita vieta. Iš ti
kro! Marso gyventojai daug 
mus pralenkė, tik man nepa
tiko lygybė ir socializmas. 
Tiesa, nedaug laiko praeis ir 
ant žemės teip gi sotijalizmas 
įvyks, bet pakol kas, vis dar 
galima kapitalizmu pakvė-

Brighton’e, Mass. parengė 
prakalbas. Na, pamislijau 
sau, tai ir vėl turėsiu laimę 
išgirst išmintingas prakalbas 
garsių kalbėtojų, nes iš kai

no sprendžiau, kad draugy
stė su šventu vardu nekvies 
socijalistu kalbėti.

N nėjau.
Netrukus prasidėjo prakal

bos. Kalbėtojas iškepė savo 
prakalbą teip, kad ir kiaulė 
gardžiai būt suėdęs. Man la
bai patiko! O ypač, kada pri
vedė gražų priligiuimą, sako; 
šv. Jurgio draugystė— tai 
triuhėlė, kuri 
— triu
pasirodys juokinga, nes ir sa 
iėj ne vienas šaltai nusijuokė, 
bet geriems katalikams, gerai 
patiko. Geriausiai man pati
ko savo sudėjimu kūno vie
nas vyras, nuo kurio nė akių 
negalėjau atitraukti aukštu
mo bus maž-daug toks, kad 
pusantro žydo sudėjus, o sto 
rūmo!... Na. tuščia jo, tas ne
svarbu: gana tik to. kad jis 
man labai patiko!... Tikras 
šventas Jurgis! Dieve duok 
jam dangų. Teip aš norėjau, 
kad jis nors žodeli vampteltų. 
Ogi tik žiūriu, lipa ant pa
grindų! O! kaip aš apsidžiau
giau ... Norėjau rėkt — ura! 
bet besiskubinant balsas išėjo 
kitu galu ir pagadino tik orą 
salėj. Tuo tarpu jis pradėjo 
kalbėti ir aš nesuspėjau pa
taisyt. Ausys pastačiau ir 
<eiles rydamas klausiau. Kar
tą vos tik liežiuvio nenuri- 
iau — Dievui dėkų, kad an
tras galas buvo gerai priau
gės. Gaila, kad tu, mano dū
šele, tenai nebuvai. Tokia 
prakalba, tai tikras katalikiš
kas penas, tai geriau, neguv bliūdas gero kisieliaus. Siūr, 
Mademoiselle Tru-Liu-Li! Jis 
nurodė, kad meilė artimo ga
lima tik pas gerą kataliką at
rasti. kad geras katalikas išė
jęs iš bažnyčios visada pasa
kys savo draugui, jei jo vei
das bus nepraustas arba apsi- 
snarglėjęs. visada vienas an
trą pamokins ir t. t. Paskui 
pasirodė ant pagrindų ir so- 
eijalistas. Ką jis kalbėjo, aš 
tau nerašysiu, nes tu žinai, 
ką socijalistai kalba. Teip ir 
tas, nurodinėjo, kaip kapita
listai darbininkus skriaudžia, 
kad dabar bedarbė, žmonės 
badauja ir t. t. Žinoma, vis
ką melavo, nes kapitalistai 
neskriaudžia darbininkų, 
priešingai, užlaiko juos, ir 
dabar jokios bedarbės nėra, 
žmonės gyvena gerai. Ant 
tokios begėdiškos kalbos, at
sistojo ir vėl tas didisai gar
bės vyras ir gerai uždavė tam 
plepėsi ui pipirų; išvadino jį 
melagiu, bedieviu ir-t. t. Sa
lėj matyt nebuvo nė vieno 
gero žmogaus, nes ant tos 
gražios kalbos, kad ėmė švilpt, 
kad ėmė rėkt, net man baisu 
paliko, kad perkūnas ne
trenki į salę... Tai Sodoma 
Homora! Turbūt netoli pa
baiga svieto.

Na. linkiu tau viso gero. 
M r. Veja brolis.

Tarp dangaus ir žemės.

KORESPONDENCIJOS.

Minersville, Pa.

15 d. sausio, 1908 m., 
tainėj ..Opera House” buvo 
lošiamas teatras. Teatrą lošė 
Shenandoah Teatrališka kuo
pelė. Teipgi iš tos pačios kuo
pelės susidedantis Choras dai
navo dvi dainas: „Onytė” ir 
„Žalioj girioj”.

Lošė dvi komedijas: ,,Vie
nas iš mus tur apsivesti” ir 
„Dėdė atvažiavo”. Lošėjai sa
vo užduotį atli ko gerai. Kiek
vienas savo rolei buvo tinka
mas, ypatingai Ferdiųandas

sve-

tą gana gerai, nes aut d ratu 
stovėdamas įstengė nusireng
ti savo viršutinius drabužius 
ir palaukęs kokią 15 miliutų 
vėl įstengė apsirengti. Ant su
sirinkusių padare didelį įspū
dį. nes į>otam buvo girdėti 
kalbant, kad Lisauckui pri
guli garbė už jo miklumą 
Toliaus lošė ..Dėdė atvažia 
vo”. Lošėjai savo roles teip
gi atliko gerai, ypač Dėdė- 
Vingiras K Bubnys, ir J ie
vutė-tarnaitė, M. Stanaičiutė. 
Pertraukose ant piano skani 
bino O. Radzevičiūtė iš She- 
uandoah, Pa. Choras daina
vo gana gražiai.sutaikydamas 
balsus, tiktai dainų turinys 
minersvilliečiams nelabai pa
tiko. minersvilliečiai geriaus 
velitų "'■'girdėti dainuojant 
pirmeiviškas, revolincijonie- 
riškas dainas, o ne kaip ten 
girioj ūžia. Publikos prisirin
ko pusėtinas būrelis abiejų 
lyčių, be abejonės būtų dau
giau susirinkę jeigu būtų 
.,Shenandoah Teatrališka 
kuopelė” pagarsinus ant ke
lio naudos teatras bus loše- 
mas. Žmonės nežinodami ant 
keno naudos eis surinkti pi 
nigai, daugumas nėjo.

Teipgi 27 dieną sausio atsi
buvo balius parengtas per 15 
kuopą L. S. S. toj pačioj sve
tainėj ,.Opera House” Miner
sville, Pa., su prakalbomis ir 
be svaiginančių gervinu, kaip 
paprastai būdavo daroma, 
mat jau socijalistai mano 
svaiginančius gėrymus palik
ti užpakalyje kaipo visokių 
bjaurybių gimdytojus. Ba
liaus pelnas eis ant Socijali- 
zmo propagandos.

J. M. Jasulevyčius.

ir 
jį

tnisterdam, N. Y.
Darbai čia visai nupuolė 

iš kitur atvykusiam gauti 
labai sunku, nes vietiniai
darbininkai jau po kelis mė
nesius vaikščioja be užsiėmi
mo .

Organizacijos čia nėra jo- 
kio». Žmonelės tamsybėj gy
vena, laikraščių neskaito, u 
jei kurie ir skaito, tai tik to
kius, kaip „Saulė” ir „Žvaig
ždė’"kurie tik daugiau žmo
gui apdumia protą, 

A. Kasparūnas.

W. Gardner, Mass.

Darbai Čia eina vidutiniš
kai, nė viena dirbtuvė nesto
vi, bet daug žmonių yra be 
darbo, todėl teerul niekas ne
važiuoja čia jieškodamas dar 
bo. nes jį čia gauti šituose 
laikuose yra labai sunku.

Lietuviu čia gyvena pusė
tinas būrelis, bet, kaip visur 
te>p ir čia didžiuma iš iu tam
sus. kaip naktis. J^akraščiu 
netik neskaito, bet skaitan
čius dar išjuokia, ir kaipo to
kie tamsūnai, niekuom dau- 
arian neužsiima, kaip tik gir
tuokliavimu. kaziriavimu ir 
tM- Yra čia kelios lietuviškos 
krautuvės ir viena duonos 
keptuvė.

Po nauju metų, pirmą su- 
batvakarį, vienas Lenkas iš 
kėlė balių, ant kurio prisirin
ko daug ir lietuviu, 
geria „gražiai 
vo jau visi įkaitę, 
d y t, senų 
smarkesni, 
matė, kad 
kraujas iš 
Prasidėjo tikra karė. Gaspa- 
dorius paėmęs revolverį, pra
dėjo lietuvius šaudyt, bet 
ant laimės nė vienam nepa
taikė, tik dviem kulkos su
draskė drabužius. Viena kul
ka pataikė jo pačiai | krūtį 
ir išėjo kiaurai per nugara. 
Ant triukšmo pribuvo polici
ja ir visus kaltininkus sua- 
rėštavo. Moteriškė dar gyve
na, bet daktarai sako, kad 
neužilgo mirs. Senis.

Į

Į

Brigliton, Mass.
Darbams pas mus apsisto 

jus, žmonės pradėjo rūpintis 
apie savo gyveninio reikalus, 
apie darbininkų susiorgani- 
zavimą apsišvietimą ir solida- 
riškumą. nes pradėjo jau su
prast, jog tai yra šventa tei
sybe, ką socijalistai skelbia, 
nes tą patį ir gyvenimas pa 
rodo, kad tarpe darbininkų 
negali ir neprivrlo būti klia- 
sifikacija (skirstimasis į įvai
rės rųšes), kad visų darbinin
kų yra vieni ir tie patįs rei
kalai, visi ligiai kapitalizmo 
slegiami, visi ligiai išnaudoja
mi ir skriaudžiami, ir kad ap- 
ginimui savo reikalų reikalin
ga vienybe!

26 sausio vietinė šv. Jurgio 
draugystė parengė prakalbas 
(žinoma, kaipo tokia, nerengė 
sa socijališku t. y. tikrai dar
bininkišku tikslu, bet vien 
tik dėl savo naudos, dėl pa
dauginimo skaitliam* savo są
narių). Kalbėtojais buvo d 
gas Zubas, d-gas Stanys ir 
Adomavičia. Žmonių buvo 
tiek prisirinkę, kad ir į sve
tainę sutilpt negalėjo. D-gas 
Stanys kalbėjo apie naudin 
gumą draugisčių, ir kvietė, 
kad žmonės rašytųsi prie jų. 
Antras kalbėjo Adomavičia. 
Jo kalba apie poterius ir ka
talikybę nelabai žmonėms pa
tiko (vargas dievobaimin
giems! Kas kart vis mažiaus 
pasekėjų. Dievas matyt užsi
ėmęs naujomis reformomis, 
negirdi žmonių maldavimų, o 
žmonės nesulaukdami jokios 
pašalpos iš dangau’, — pra
deda į jį nebetikėt. Bet bū 
kit kantrus žmonelęs, matot 
kiek sniego Dievas išmetė iš 
dangaus, neužilgo gal ir kokį 
maišą bulvių išmes. 
Trečias kalbėjo d-gas 
Zubas aiškiai nurodė 
stį darbininkų vargų
kiu būdu jie gali savo būvį 
pagerint: išaiškino teipgi po
litiką mųsų s-kriaudikų ir su
kritikavo Adomavičiaus kai 
bą. kas labai žmonėms pati
ko. Potam pirmsėdis ir vėl 
perstatė Adomavičių kalbėti. 
Sis ponas dabar jau nekalbė
jo apie poterius, bet, kaip 
perkūnija užgriovė visokiais 
išvardžiavimais ant d-go Z11- 
bo. Žmonės pradėjo švilpt, 
kojomis trepsėt, rėkaut, bet 
nežiūrint į tą. jis bandė savo, 
kvailą kalbą traukt toliaus. 
bet tapo išvilptas. Tada d-gas 
Zubas atsistoję’ ant estrados, 
paklausė publikos, ar pavelįs 
jam atsakyt ant padarytu 
iam užinetinėjimų ir ypatiš- 
ko nžgavimo, 
ko ant to pritardami garsiais 
delnu plojimais. Zubas pra
dėjo kalbėti, bet Adomavičia 
nenorėdamas apsileist 
rėkt visa gerklia. tokiu būdu 
pasidarė triukšmas ir susirin
kimas tapo uždarytas.

Joną-i Kūgis.

Red.). 
Zubas 
prieža- 
ir ko-

Iš syk 
”, bet k < n bu- 

ėmė ban- 
papročiu. katrie 
Bebandydami pa- 
kitiems jau ir 
nosių sunkiasi.

šių, o darbo vis negauna.
Iš dirbtuvės ,,Baldwin Lo- 

comotive Works” į mėnesio 
laiką atleido <>,000 darbinin
kų. Ir teip su kožna diena 
skaitlius bedarbių ant liedar 
bes lauko vis auga. Jei kokia 
dirbtuvė ir juda, tai nedau
giau. kaip 3-4 dienas į sąvai- 
tę. Kriaučių darbai teipgi 
neina. Didžiausia čia rubsiu- 
vių dirbtuvė yra Kirscli- 
baumo su Kom., kurioj dirba 
apie 2,000 darbininkų. Per 
Kalėdas prašalino du bosu už 
malonų apsiėjimą su darbi
ninkais, o paėmė jų vieton 
vieną Italą, kuris tuojaus pa
skyrė kiek kožnas turi per 
dieną padaryt, numušė po 
dolerį visiems algos.

Philadelphietis.

1 $15 (3 mėnesiai)

Peabody, Mass.
9 d. sausio čia tapo papil 

dyta baisi žmogžudystė. Liu
dvikas K ūbi k, Lenkas, buvo 
įsimylėjęs Į Laurą Levandov- 
ską, teipgi Lenkę. Milėjosi 
jie apie metus laiko bet mer
gina turėjo dar daugiau vai- 
kiuų. kuriuos geriau painilė- 
jo negu K ūbi ką. Susitarė su 
kitais savo pirmąjį numilėtą 
nužudyt. 9 sausio prikalbėjo 
jį išeiti su ją už miesto ant 
ganyklų, kur laukė pasislėpę 
jo priešai. Kaip tik priėjo 
prie pasislėpusių piktadariu, 
jie metėsi su peileis, kai)) žvė
ris ant savo aukos ir žvėriš
kai suardė jo kūną. Subadė 
visą galvą, išlupo akis, su
pjaustė veidą, nupjovęs apa
tines dalis kūno sudėjo į ke 
purę ir teip paliko.

11d. sausio.Jvaikai besibo- 
vindami ant ledo, užėjo Ku- 
biko lavoną. Duota žinia po
licijai. Paėmė kūną nelaimiu 
go vaikino susekė ir kaltinin
kus. Laura Lavandovska su 
3 draugais tapo suareštuota.

L. Kubik paėjo iš Rusijos. 
19 metų amžiaus ir buvo la
bai doras vaikinas ji gi paei- 
ua iš Vokietijos.

Peabody miestelis daugiau 
šiai apgyventas lenku ir ru 
sų, tarp kurių kur-nekur 
maišosi ir lietuviai vilniškiai 
-dzūkeliai. Yra tai tamsus 
žmonės, kaip naktis. Skirtu
mo tautų jie nežino, — sako, 
kad lietuviai^lenkai ir rusai, 
tai tas pats, tik pastarieji 
aukštesnės kilmės.

J. Šidiškis.

žmones suti-

emė

Athen*, UI.
Kaip kitur, teip ir čia dar

bai eina visai «ilpnai, daug 
žmonių be darbo, todėl iš ki
tur tegul niekas čia dėl dar
bo nevažiuoja.

Lietuvių čia gyvena pusė- 
profesorius filozdfijos, J. Rud- tinai ir visi užsilaiko gražiai, - o 
minas, tik truputį reikėjo vi
siems lošėjams balsiau kalbe- vienok pareina visi pirmeivi- pinigų nėra, nežino kaip be- 
ti laike perstatymo. J. Rud- 
minas padeklemavo eiles: 
,, Nuvargėliui”, Choras daina
vo „Onyte", Jonas Lisauckas 
vaikščiojo ant drato ir atliko

Nore nevisi skaito laikraščius,

Philadelphia, Pa.
Darbai čia labai sumažėjo, 
darbininkai randasi liūdna

me padėjime — darlio nėra.

ški laikraščiai: „Keleivis, Vie- gyvent. Nuėjęs į teip vadina- 
nybė L.. Lietuva, Kova. D. mąjį „Employment Agency” 
Viltis. Katalikas ir Saulė”, reikia mokėt po $5 už kėdę, 
Ačiū atheniečiams ir už tai. ką gauni dykas pasėdėt. Ki-

R K-tis. ti jau sėdi nuo dviejų mene-

Iš Valparaiso, Ind.
Atmindamas savo praeitas 

dienas, ten rvtnnseSnv. Vai., 
kaip užčiaupdamas kvana 
klausiaus balso iš Valparaiso, 
kuris kas-sykį, nore ir labai 
retai vadino į mokslainę,— 
žadino mano širdyj audrą sva
jonių, kurios karštai šnibždė
to apie mokslo galybę, narsu
mą. išdidų ir šventą lėmimą 
jo. Girdėjau žmones kalbant 
kad tik vaikai gali eit mokin 
tiesi, o pusamžiui jau per vė- 

'ln. Ir be skaičiaus visokiu 
klaidingu manimų atbalsiai 
d a si griebdavo mano ausiu 
Sykiais jau ir aš abejojau, ar 
tai nevaikiška svajonė — pa
mest dirbtuvę ir į mokslainę 
važiuot? Savo snčėdą gaišint? 
Bet dar vienas balsas iš mok- 
slainės dar viena žvaigžbė au
šros ir aš apkurtai! visai, ne
begirdėjau sprendimų apie 
nereikalingumą mokslo, teip 
ligiai. kaip kad ligonis karšt
ligėje nustoja pažint savuo
sius. Žinau, jog šimtai jauni
kaičių ir mergaičių, mano 
gentės, su drebėjimu širdies 
apie mokslą svajoja, bet dau
gybė kliūčių. O! Tos kliūtį? 
piktos, kad jas vėjai išnešio
tų, o nestotų jos ant kelio 
jauniemsiems einant į laisvę 
dvasios, į laisvę berubežinę.

Kur liūdnos dainos tavo 
paskutinis skambėjimas ne 
užmirtų. miela sese! Kur 
piktas skurdas tavęs neper- 
sekio*’ mietas broli! Nenu-

i

t

liūskite, nenustokite vilties 
surast mokslą, nes tas yra 
lengviau negu išrodo.

Aš manau, kad nebūtų jau 
reikalo vis tą patį atkartot — 
apie svarbą mokslo, kadangi 
jau šimtus sykių mųsų lai
kraščiai yra apie tai prirašę 
ilgus špaltus. Jeigu kas no
rėtų arčiaus dasi žinot apie 
viską, tai malonės apmokėt 
iškaščius, o aš su mielu noru 
duosiu tikriausius paaiškini
mus apie visą stovį mokslai- 
nės ir mokinių. Norinti gaus 
katalogus mokslaines. Ma
nau, kad nebus pro šah at
kartot. jog mokslas prekiuo- 
ja per metus 50 dol., vieną 
terminą
valgis $ 1.20c., $ 1.60c. ir $2 į 
sąvaitę (už uedėlią), kamba- 
ris pagal gerumą nuo 40 c. 
iki $1. Dabar, žiemą sun- 
kiaus gaut pigesni kambarį, 
nes daug mokinių, o vasaros 
laike ir už 30 c. gali gaut, ši
luma kaštuoja į sąvaitę apie 
35 et. ir mažiaus; plovimas 
kiek kaštuoja, tą žino kožnas. 
Sekantis terminas prasidės 
Vasario 18 d., todėl ir skubi
nu pranešt, nes terminui pra
sidėjus, jei kas atvažiuoja, tai 
yra nuo pradžios 
pakoliai nesusi ligi na 
sais.

Tris metai atgal 
gando lietuviškoje 
apie Valparaiso mokslainę, 
šiandien jau skaitome apie 
70 su viršum moksląeivių: ta
me skaitliuje 5 mergaitės. X
Siądieną męs turime 3 lietu
viškas klesas: gramatika, San
taika (aukštesnis laipsnis gra
matikos] ir istorija. Turime 
literatišką draugystę, kuri 
turi tikrai mokslišką pakrai
pą. Laikom debatus [šnektas] 
vieną vakarą į savaitę. Čia 
kožna valandėlė yra brangi 
ir miela. Męs čia esame—vie
na šeimyna, kaip ten kitados 
po šiaudiniu stogu buvome. 
Mylimės arba einame prie to 
visomis galingomis jaunystės 
spėkomis. Kur vienas iš mų
sų būrelio nenuklys. mųsų 
mislįs yra su juo ir likimas 
jo mus apeina. Kaip sunku 
yra jaunikaičiui apleist gim
tinį lizdą ir eit į žiaurią ka- 
riumene maskoliškų budelių, 
apleist kiemelį, savuosius, 
draugus ir visa tą. kas buvo 
miela, kur mylėjo ir mylimas 
buvo, teip sunku yra mokslą- 
eiviui išsiskyrt iš tari>o drau
gų. jei kada likimas varo be 

.pasigailėjimo.
Kodėl tik tu, miela sese, 

savo aukso jaunystės diene
les teip beširdiškai nori du- 
kankint? Kam teip gražią tą 
*alią rūtą piktai, šaltai ati
duodi tada, kada jį pilnoje 
grožėje priguli tavo tautai. 
Kodėl tu, broli mielas, duodi 
vietą abejonėms keistis tavo 
vėlėje? Žinok — jog patsai 
viską turi aprūpint sau ir sa
vo šeimynai esančiai arba bū
siančiai, o nepažindamas mok
slo — žūsi varguose ir šviese
snės dienelės nedasimuši, o 
šeimyna tavo turės tiesą tau 
rūgot, kad tu. kaipo vyras ir 
tėvas nuįstengiai apeiti visus 
reikalus.

Miela sese, niekados neik 
už tokio vaikino, kuris nemo
kės skaityt, nė rašyt, nes jis 
bus girtuoklis arba tinginys! 
Geras vyras visuomet mokin
sis rašto ir su tuom drauge 

į mokiusis pažinti gyvenimą. 
Tii ginis gi niekam netikęs, 
o tau, sese, bus blogiausias. 
Neduos tau trokštamos lai
mės, bet vargą. —

Aš lauksiu jūsų, 
M. ’.'iemedi'* 

49 Comm. Hali
Valparaiso, Ind.

ii

sunkiau, 
su vi-

nebuvo 
širdyje

Reikalingas.
Numanu* statcja* tuojau. 

Atsišaukti: „Tėvynė” 3LW, 
W. Broadway, Sj.Bjtton 
Mass.



KELEIVIS

IS LIETUVOS.

ViiVILNIUS. Bausmės.
niaus gubernatorius nubaudė 
75 rub. (arba viena sąvaitę a- 
rešto) lenkiškojo laikraščio 
.Dziennik Wilenski” redak 

torių už patalpinimą straip
snio apie lenku apšvietimo 
draugijos ,, Motynėlės” užda
rymą. — Nubaustas 300 rub. 
(arba dviem mėnesiam areš
to) ir rusų laikraščio „Svo- 
bodnaja Žizn” redaktorius už 
patalpinimą straipsnio apie 
pirmosios Dūmos bylą.

KAUNAS. „Teisybė”. 
Kauno gubernatorius nubau
dė 100 rub. „Teisybės” redak
torių ir leidėją p. Petruševi
čių už patalpinimą N 1 straip
snio „Apie Marjavitus’’. Prie 
to dar gubernatorius perspė
jo p. Petruševičių, — jei dar 
bus spauzdinami tam pana
šus straipsniai, kurstanti žmo
nes vienus prieš kitus ant ti- 
kėjimiško pamato, atsakys 
jam spauzdinti laikraštį gu 
bernijiuėj spaustuvėj.

(Vii. Žin.).
SEDA (Telšių pav.). Kele

tą savaičių atgal vietinė poli- 
c ja padarė kratą, rado pas 
v eną žydą keletą knygučių 
legališkų ir nelegališkų vieną 
suėmė, bet paskui paleido. 
Praslinkus kelioms sąvaitėms. 
lapkričio 24 dieną atbildėjo iš 
Telšių isprauninkas į Sedos 
miestelį penkiolika raitų sar
gybinių, vadinas, jieškoti ir 
gaudyti savo priešų ir litera
tūros netikusios. Pasiėmęs 
Sedos antstolį, urėdninką ir 
vėl apie 15 sargybinių, kuo 
pirma puolė krėsti pas gydy 
toją Perlį, krėtė tvarkdariai 
kaip beįmanpdami, bet nieko 
nerado; krėtė teip-pat Perlio 
aptieką ir ten nieko nepešė, 
tiktai sako pasiėmė jo foto’ 
grafiją. PasKiaus krėtė dar 
kelis žydus, bet nieko nerado, 
ant galo padarė kratą pas vie
ną kataliką: pas jį teip-pat 
nieko nerasta, tiktai rado 
„Darbininkų Kalendorių”,tą 
pasiėmė—valdžiai netinka.

Kun kulis.
K Y BURIŲ valsč. (Pa ne v. 

pav.). Čia yra pono Karpio 
dvaras. Sumanė sykį padary 
ti medžioklę: įtaisė ją gruo 
džio 13 d. Tariasi medžioti 
tik šunų nėra, nėra kam zui
kių (kiškiu) iš miško varyti 
Atėjo į galvą pasamdyti žmo
nes šunų vietoje. Buvo tai 21 
žmogus skalijo jie visa die
ną, kėlė kiškius po mišką bė
giodami, o tik 2 kiškiu ron*s 
tenušovė. Buvo žadėjęs mo 
keti po 40 kap. ant dienos, o 
vakarui atėjus, nei valgvt’ 
davė, nei pinigu mokėjo P» 
rejo žmonės namo, nebegali 
nusiauti kojų, antai, žekėc 
prišalę prie kojų. Ponas užsi
manė būti senovės ponu — sn 
žmonėmis medžioto, o tie tarė 
esą baudžiauninkais — Snnr 
vietoie buvo. Ponas poniška; 
ir užmokėjo — nieko nedav? 
baudžiauninkam’, gerai dar 
kad nepašovė. A Arškėtis

SENAPILE (Suv. gnh.l.
Gruodžio 29 d. tano padaryta i 
apie 8 kratas; krėtė žandam-’ 
ir policistai; pas žydus ra^n 
kelis svarus parako ir prūsiš
kos arbatos, pas siionistns- 
sociiastns atrado biblioteka 
— konfiskavo: pas kuria ra- 

' do, taisiūl’jo pinigus, kad ji 
apsiimtu išdavinėt. buvo pa- 
daryta krata ir bnndinin skai
tykloj tenai ni°ko uždrausto 
nerado. Pirm trijų savaičių Ni 
vo padarę kratą na s žydą 
Viktorova, rado gektogrrafa 
ir 2 ekz. brošuru socijalistn- 
revolinciionieriu: buvo ii are
štavę. ab?e 10 dienu palaikė 
ir paleido; dabar kalba, būk į 
užsienius pasmuko.

Senapilės cicilikas.
„Žarija”.

KALVARIJA (Suv.gub.). 
Per Naujus Metus Kalvarijoj 
buvo lieutuvių vakaras, su 
taisytas „Šviesos’’ draugijos. 
Lošė „Pabaigtuvės”, Koženev- 
skio dviejų veiksmų komedi
ją. Choras padainavo keletą 
dainų. Lošimas, abelnai nusi
sekė gerai. Blogiausia atlošė 
akanomo rolę p. 2.; teiposg: 
ir sufliorius truputį perdaug 
rėkavo, kad net penktoj eilėj 
buvo aiškiai girdėti. Dainos 
nusisekė gan gerai. Dainuo
jant „Lietuva tėvyne mųsų” 
visi atsistojo, išskiriant kai 
kurias y patas (apie 3), kurios 
nė nemislijo pasijudinti iš sa
vo vietų, gal iš savo kosmopo
litizmo, — o skaito save pirm
eiviais! Publikos buvo neper- 
daug, nes didelis šaltis ir blo
gas užpustytas sniegu kelias 
sutrukdė sodiečiams atvykti 
aut vakaro; kiti kad ir buvo 
atvažiavę Kalvarijon, bet pra
dėjus snigti pasibijojo, kad: 
nepaklysti nakties laike, ir 
nuvažiavo namon.

Sodiečiai vakaru labai bu
vo pakakinti, net gailavo, 
kad teip greitai pasibaigė 
(nuo 5U valan. iki 9 vai.). 
Ypač patiko komedijos pa
baiga, kur buvo perstatytas 
l>atsai pabaigtuvių balius — 
ir suktinis. Galima didelį a- 
čin pasakyti pedėjai p. Gri- 
niuvienei ir artistams, kad 
aplankė mus, kalvarijiečius, 
nežiūrint nė aut didelio šal
čio ir vargo tokioj kelionėj.

Negalima užmiršti ir p. Jie- 
šmanto, kuris gan gerai su
taisė chorą, nors pirmą kartą 
bandė savo jiegas. Tai gali
ma pasidžiaugti, ir net labai, 
matydami tokį mųsų janume- 
nės pasidarbavimą. Lai būna 
jam laisvas kelias prie jo pa
šaukimo!

Jaunas ūkininkas.

t

KARTINA (Telšių p.k 11 
Gruodžio 1907 m. valsčiaus 
valdyboj suėjo rinktiniai (vi- 
bornieji) viršaičio rinkti, ir 
*u obalsiu „be magaryčių.” 
pradėjo rinkimus. Buvusiojo 
viršaičio A. M. pasielgimai 
per šešis metus pertikrino 
valstiečius, jog viršaitis iš
rinktas už degtinę turi ome
nyje ne žmonių gerovę, bet 

'savo ypatiškus žemus siekins: 
stengsis pap’ldyt savo kišenį, 
itikt valdžiai, o žmones 
skriaust. Susiprato kartiniš. 
k?ai, na. ir pakėlė i viršaičius 
be inkiu „magarvč’u” n. Dan
ginti. žmogų rimtą, blaivu ir 
viena apšviestesniU tam val
stiečiu. Kad p. Kangintis tn- 
’•! ne ypatiškus siekius, reiš- 
k;a nors ir tas faktas, jo# ne- 
sustengė palikt viršaičiu, nes 
•’ną mėt, likęs išrinktu, atsi- 
sa kė.

Šiuo pasielgimn kortinis, 
kini padarė milžiniška šuoli 
oirmvnžangos link, kuo -nž«;- 
nelnė viešo pacryrino. ir pali
ko pavvzdžin šitame atvėjiie 
a,n1inkiniem« valsčiams.

Nno nanio viršaičio va.lsč»o- 
nis lankia daugiau, neg nuo 
io pirmiakūnn, ir t’k’si. 'joo- 
iis čnanias viršaitis) prašali* 
visndidžiansias valsčiau® 
vdsR. tarp kuriu pirmą vietj» 
užima visokios „magaryčios” 
„nnndiiimaiŲ ir (net gėda iš
tart) ga'lntinai išvarys iš vals
čiaus valdybos, kaipo iš žmo
nių įstaigos, degtinę ir alų.

L’nkiu naujam viršaičiui 
vaisingo darbo.

P. R-šis.

I

gaučia gražių pinigėlių, iš kurių netik Ct- 
šią galėčia užlaikyt, bet ir man dar liktų.

MARIAMPOLEJE, Sausio 
6 dieną 1908 m. žada būt>, 
..šviesos” Draugijos lietuvi- 

iškas vakaras, kur bus persta
tyta naujai Žemkalnio drama 

j,,Blinda” Svieto Lygintojans. 
— teipogi sutartinės dainos 
ir šokiai. K. Grinius.

i „Vii. 2.”.

kaip tai būtų gerai jei būčiau

sa vo
pamylė-

aš jai 
myli, ar

Su
su-

vy-

KODĖL AŠ NE APSIVEDŽIAU.
---------o---------

Iš viso tik trįs kartus savo gyvenime bu
vau įsiinilėjęs. Gal netikėt?.... Kad ma 
nę žemė praryt, tik trįs kartus, ir kiek vie
ną kartą žadėjau vesti savo laimę, kaip 
karvę prie laiptų aukurio, mislijau busgy- 
venunas it medus; nes turiu teisybę pasa
kyti^ d ant moteriškių buvau labai smilus! 
Na, ir nieko tame įstabaus, nes, anot žmo
nių pasakos, — kraujas ne vanduo! Todėl 
ir džiaugiausi, kad ryt-poryt-prasidės man 
rojus, o jame gyvensiu su savo širdele, kaip 
Adomas su Jeva. bet nežinau,ant nelaimės, 
ar ant laimės kiekvieną sykį viską nuneš
davo šuva ant uodegos.

Ach! sunku man ant širdies darosi, kada 
pamisliju.
apsivedęs. Dabar negaliu sau rast ramumo 
nė dieną, nė naktį: vartausi po lovą, mie
gas neima, šir dis kunkuliuoja tarsi puo
das su pasmirdusią koše ir pats nežinau, 
ką kartais pradedu mislįt.

Ir šiądien seilė man teka, kada pamisli 
ju, kaip saldžiai praleisdavau laiką, uors 
be cento kešenėj, bet ta meilė, meilė.... 
ji degdavo mano širdyj tarsi koks degutas, 
o ypač, kada susiglausdavau su savo Ce 
šia!....

Buvau dar ekademiku, kada ji, 15 metų 
dievaitė, atkreipė ant savęs mano atydą. 
Iš karto pradėjau jai laiškelius rašiuėt 
pataikančiais į jos širdį žodeliais,eiles apie 
ją pradėjau rašyt ir nė nepamačiau, kaip 
įsimilėjau ir užsinorėjau....... kad ji būtų
mano. Jos akyse mačiau savo laimę, 
ateitį ir... . ai, ai, ai! kaip aš ją 
jau!

— Cesie! Cesyte! — šnibždėjau 
ausytes, — Pasakyk, ar tu manę
myli tikrai, karštai, teip. kaip aš tavę my
liu? Ar nori, kad būčiau tago vyru? 
pranti, ką tai reiškia būti vyru, ar tu 
pranti? _

— Ne, aš nieko nežinau kas tai yra
ras, vienok labai noriu, kad paliktum ma
no vyru.

Na, nežinot skaitytojai, ant tokio atsa
kymo kątik iš skūros ne išsinėriau, nieko 
nelaukdamas apreiškiau, jog noriu būti jos 
vyru ir paskyrom dieną vestuvių už dvie
jų metų. Daug per tą laiką iš jos lūpų me 
daus išgėriau, daug puikių valaudų turė
jau, nes, turiu pridėti, kad ir buvo su 
kuom. Apskritaua veidelio, juodake, skruo
stai raudoni, tik ant vienos akies buvo akla 
ir šluba, bet širdelė jos, širdelė! ai, ai, ai! 
Dieviška! O kokia šilta, minkšta!.... Ach 
nenoriu apie tai daugiaa ir šnekėt, nes epo 
pleksija gali mane užmušt.

Galiaua artinosi ir diena šliūbo.
Visą nakti negalėjau užmigti; visoki sa

unai kamavo manę, sapnavosi man nuolat 
Cesia, Mislijau, kaip ant rytojaus reiks ją 
pas savę atsivest, kaip reiks pradėt gyvent, 
ką valgysiu, ką veiksim, apie ką kalbėsim, 
kaip ją bučiuosiu pirma į rankutes, paskui 
į veidelį, paskui į rauduonas lūpeles, ant 
galo į akeles, į nosį, į kaklą į.... O labiau
siai man rūpėjo, kaip pirmą naktį gulėsim 
ir kaip...............................

Ir teip jaunikaičio gyvenimo pasibaigėsi 
paskutine naktis.

Ką. paskutinė? Arei galėjau tuomet da- 
leist, kad iki dvidešimts kelių metų negalė
siu mąstyt?

Na, grįžkime prie dalyko.
Kaip tik prašvito, iau buvau pas savo 

uošvę. Nežinau ką tai tas gali reikšti, kad 
prieš &liūbą žmogus jaučia teip didelį pa
traukimą ir prilankumą prie uošvės. Aiš
kiai žinojau, kad po tam jai ir dantys iš
daužyčiau. bet dabar, kaip magnesas mane 
traukė prie josios. Norėjau išklaust, ištvrt. 
kas ir kaip, kur ir kada; laižiusi lyg lapė. 
— pripasakojau apie aukso kalnus, apie 
dangaus meilę ir apie viską, apie ką tik sa
lima tokioj valandoj su uošve kalbėti. Me 
lavan, kaip tik galėjau, o nesigiriant galiu 
pasakyti, kad meluot aš meistras

Ra vau pašėlusiam upe, ūpe, kuriam esti 
žmonės laimingi. į kuriuos šipsosi stebu
klingas gyvenimas, laiminga ateitis ir švie
sios, kaip saulė pirmos dienos stono mote
rystės, o saldžios, kaip morkvu putra.

Oi! tos dienos, dienos! Nevieną jaunikai
tį išveda iš proto. Bet tuščiajų; grįžkim 
prie dalyko.

Uošvė mano teipgi atsikėlė gana anksti 
ir priėmė manę labai prilankiai. Kalbėjo
me ilgą laiką apie šį, apie tą, ant galo už
vedžiau kalbą apie Cesią. Tiesiok paklau
siau. ar atiduoda man savo dukterį sn už- 
siganėdinimn ir užsitikėjimu?

Brangus mano ženteli! — atsakė man uo
švė ištiesdama prie manę rankas — kaipgi 
aš nebūsiu užganėdinta? šiądien tokie sun
kus laikai.... Tu esi vyras mokytas, turi 
talentą rankose — kas link Cesios likimo 
aš visai nesirūpinu. Pagaliaus gyvastį tū
li užaekuruotą. ir Jei ut nedėlios numirtum

Pasiutau. Aš šiądien einu prie šliūbo ir 
misliju, kad paskui galėčiau džiaugtis kuo- 
ilgiausiai, c šita ragana jau rokuoja kiek 
po mano mirties gaus pinigų.

Tokia rokūnda ir tokioj valandoj, pasi
rodė man, kiip tūkstantis veliu! Nė žodžio 
ant to neatsakiau, tik greitai pagriebiau 
skribėlę ir marš namon!

Ką darė ir mislijo mano Cesia su tą ra 
gana „uošve”, — nežinau ir nenorėjau apie 
tai žinoti: džiaugiaus, kad niekas daugiau* 
nemislijo apie mano mirtį ir nuo to karto 
uulėmiau su mergoms dauginus nesėbrauti. 
Bet, kaip sako prtarlė: .,velnias nemiega”, 
teip ir dabar su manim atsitiko. Gundė vi
sokiais būdais prie mergų. Galu gale ir 
vėl įkliuvau į žabangus.

Už dviejų metų nuo persiskyrimo su ma
no Cesia, nuėjau ant baliaus, kur įėjau į 
pažintį su viena grožybe VadinosiMici’’.

Užmiršau apie viską. Širdis‘man rovėsi 
iš krūtinės tarsi kokio lokomotivo traukia
ma prie jos širdies. Akys, kaip suparali- 
zįloto? nuo jos gražaus lėmenio niekur ne
galėjo nusisukt, ir nepraėjo keliolikos mi
nučių, o as jau buvau įsimylėjęs iki.... 
ausiu. Už valandos paklausiau:

— Ar tamista norėtum turėt toki vyrą... 
kaip aš?

— O ir kaip dar! Aš dieuą ir naktį mels- 
čiau, jei Dievas man duot šitokią laimę. 
Labai noriu! Noriu......  kad tamista ...—
užsikirtoji parauduonavęs.

— Ko tamista nori? — užklausiau. — Ar, 
kad aš tamistos vyru būčia?

— Teip — atsakė nuleisdama susigėdęs 
akytes žemyn.

O! netikėsit mano draugai, kaip aš bu
vau tada laimingas. Vaikščiojau ne savo 
kojoms, nes žinojau, kad neužilgo turėsiu 
prie savo šono ant visados savo laimę, 
brangią savo Mici, kuri man duos viską, 
ką tik norėsiu, ir ko jau dabar noriu, ir ko 
kiekvienas jaunas nori t. y. laimės. O juk 
tokios grožybės kitaip negalima pavadint, 
kaip laime,

Artinosi diena vestuvių. Paskutinė nak
tis man išrodė, kaip cieli metai. Vos iš pro
to neišėjau. Apie ką mislijau ir apie ką sa
pnavau tą naktį, čia jums nesukysiu, nes 
tas gali jus pagundint ant negero kelio.

Atsikėliau anksti ir žengiau jau per 
slenkstį, kad nepasivėlint pas savo uiilimą- 
ją, nes buvo sukalbėta, kad pas ją susi
rinkt prieš važiavimą į bažnyčią. — suti
kau gromatnešį, kuris padavė man laiškelį.

Perplėšiau, kaip liūtas. Skaitau:
,,Delei svarbių priežasčių šliūbas turi 

būt atidėtas iki ateinančiai nedėliai. Tavo 
Mici’’.

Kas po šimtais! Aš jau iki rytojaus neiš
kęsiu, o ji nori dar už sąvaitės atitraukti. 
Kaip elektro užgautas, nė nepamačiau, 
kaip atsidūriau pas savo Mici.

Buvo 8 valanda iš ryto. Nežiųrint, kad teip 
anksti neišpuola listi. neskambinant įėjau 
į prieškambarį. Klausau — mano Mici rie
jasi, kaip kalė su savo močia, ir vis vokiš
kai- Netikiu savo ausim, kad tokia manda 
gi, tokia lėta, tokia meili, graži ir mokyta, 
būtų tokia pikta ir nemiletų savo prigim
tos kalbos, nes gerai žinojau, kad ji yra 
Lietuvaitė, ir vokiškai sn ją šnekėdavau 
tik tada, kad to reikalavo aplinkybės, o 
šeip vis lietuviškai.—pridėjau ausį prie 
durų—o. Dievuliau! kokius biaurius žo
džius išgirdau iš lūpų to „aniuolėlio”. Net 
man šiurkštų pasidarė Staiga dalėkė prie 
mano ausiu tankus ir kurtus puolimas ko
kiu tai minkštu daiktų arba ant minkštos 
vietos ir vaitojimas senos močios. Pažiurč
iau per rakto skilutę — o. pasipiktinimas! 
Šita gi vate mušė savo seną motiną.

Užsitrankiau skrybėlę sau ant ausiu, 
kad nenulėktų, rankas į kešenes. kojas po 
pažastimi, kad bėgdamos nesipainiotų ir 
drala!

,.Ak tu prakeikta!” mislijau sau namon 
parknręs. kad jau nors lietuviškai pikžo 
džiautų, trauk tavę šimtas, gal būčiau do 
vanojęs, bet dabar paimsiu sau tokią pik
čiurną, kuri kasdien skambės man nepa
tinkančia, šuniška kalba, o prie tam dar 
gali jai kada nors užsinorėt ir ant mano 
veido palavint savo rankutes......  O pakol
įves reformas Į stoną moterystė, pakol už- 
girs įstatymą kas link išvarymo tokių pa
čių ant velnio salos, apturėčiau ne vieną 
smūgi ir ne kartą mėlynas akys.

Ir tokiu būdu vėl pasilikau neapsivedęs.

t

Statistika anarchijos.
Ispanijos karalienė, Isabel- 

la, nugalabinta 1852 m., 2 va
sario. Karalienė vaikštinęjo 
savo pilies sode, staiga prišo
ko anarchistas ir nudūrė aut 
vietos.

Serbijos kunigaikštis, Mi- 
chael, nušautas 1868 m„ 10 d. 
birželio.

Moutenegrijos kunigaikštis 
Daniel, nušautas 1860 m., 13 
rugpiučio.

Turkijos sultonas. Abdul 
Azziz, nugalabintas 1876 m., 
4 birželio. Sultonas vaikštinė
jo ties savo paloliaus, tuo tar
pu užpuolė anarchistas ir ke
liais žirklių smeigimais nudū
rė.

Rusijos caras, Aleksandras 
II, užmuštas 1881 m., 13 kovo. 
Caras grįžo aplankęs kariu- 
menę į savo palocių. Ties til
tu Ekaterinos kanalo lauke 
su bombomis 3 nihilistai: I- 
gnotas Grineveckis, Rusakov 
ir Jemieljanov. Pirmas metė 
bombą Rusakov; bomba spro
go, bet caras išliko sveikas; 
antras metėGrineveckis. Nuo 
ekspliozijos žuvo Aleksandras 
ir pats metėjas.

Prancūzijos prezidentas. 
Sadie Carnot, nudurtas 1894 
m., 24 birželio.

Persijos šachas, Nasr-El- 
Din nudurtas 1898 m., 10
rugsėjo.

Išpanijos ministrų pirmi* 
ninkas, Conovas, nudurtas 
1897 m., 8 rugpiučio.

Italijos karalis, Humbert, 
nušautas 1900 m., 29 liepos, 

Austrijos ciesorienė, Elisa- 
liethe, nudurta Genevoj, Švei
carijoj 1898 m., 10 rugsėjo.

Portugalijos ciesorius, Car- 
los, nušautas 1908m. 1 vasario.

Prancūzijos ciesorius, Liu
dvikas XVI žuvo ant giloti- 
nos 1793 m., 21 sausio, 10 va 
landą iš ryto.

Išrišimas užduoties.
Tūpusios 4-me numeryj 

,.Keleivio”. N. iš x dolerių už
mokėjo už ūkę -f—-, už triobas 
0,500, už automobili -*2_, o už 

‘■594 

kitus pinigus nupirko 7-tą ar
klį, iš kurių 3-tą pardavęs po 
8514 jam liko $57 pelno. 
Klausimas, kiek N turėjo iš 
viso pinigų ir kiek jam kašta
vo kiekvienas daiktas?

Visų pirmiausiai turime da- 
sižinot, kiek N užmokėjo už 
arklius? —

Kadangi N parduodamas 
po £514 kiekvieną arklį už 
tris gavo £57 pelno, tai aišku, 
kad jam kaštavo 3 arkliai £57 
mažiaus, t. y.: —

3 X £514 — 1542 - £57 (pel
ną } Si 485 
padalinus £1485 gausim pre
kę kiekvieno arklio, t. y.: — 
£1485 3 — £495, tuos
dauginus ant 7, gausim 
kę visų arklių, t. y.: —

£495 X 7 =— £3465.
Dabar turime dasižinot, ko

kia dalis yra £3465 x, tam tik
slui sudėsime ikso trupinius: 

2307 6

pa- 
pre-

13842
0,500 =

99
594 ■“

1 = 1
3 3

1 
s 1 — 1

C

automobilius, 
kaštavo i x, o

Mici išlėkė man iš širdies, kaip vėjas, pa
likdama joje tik pasipiktinimą, ir tai dėlto, 
kad už sąvaitės pamilėjau kitą, bet visai 
kitokio būdo. Dabar jau iš kalno mačiau 
josios meilę prie manęs.

(Toliaua bus).

v
kitokį rezultatą prisiuntė:
Pana Ona Aviečiutė, iš So. 

Boston, Mass., p. A Birgilis, 
iš Brooklyn, N. Y., p. Ona 
Daukšiūtė, iš New Haven, 
Conn., p. V. A. Greičius, iš 
Valparaiso, Ind., p. K. Vidi- 
kas. iš Lowell, Mass., p. Ign. 
Norkūnas, iš Ha\erhill, Mass. 
p. F. Bakanauckas, iš Nashua. 
N\ H. ir J. Polseys, iš Water- 
būry, Conn. Kitų gi prisiųs
tos išeigos neteisingos. Vi
siems teisingai išrišusiem iš
siuntėm po knygą.

Atsakymas redakcijos.
A. Jankauckui. Straipsne

lis netilps, nes jame perdaug 
privatiškumo. Išdirbimu žmo
nėms garbės neuzsiimam.

J. Juškai. Daina Į spaudą 
netinka.

*4. liukui. Straipsnio ne
talpinome, ues dabar žmogus 
ir norėdamas laivakortę ant 
rusiškos linijos per Prūsus iš
pirkti negalės. Agentai ne
parduoda,

Pajieškojimai.

Petras Kunigonis, Kauno 
gub., Ukmergės pa v., Birbo- 
liškių valsčiaus, Liobedžių 
kaimo, pajieškomas jier drau
gą Povilą Liobiki. Jis pats, 
ar kiti teiksitės duoti žinią 
ant adreso:

P. Liobikis,
4 Standard Place, 

Lavvrence, Mass.

TEATRAS’ TEATRAS!
Bus lošta komedija: „Trys 

Mylimos’’ kurios dar Ameri- 
noj niekas niekur nelošė. Ko
medija perstato kaip vienas 
vaikinas prigaudinėjo tris 
merginas ir kaip jam atsiti
ko.

Atsibus panedėlyj 10 die- 
uą Vasario [Februaryj 1908 
m„ svetainėj Glan-nae Gail 
Hali kampas D ir Silver st. 
So. Boston, Mass. Prasidės 
nuo S tos valandos vakare.

Širdingai už prašom visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti ant to puikaus perstaty
mo, kuris beabejonės kiekvie
ną užganėdins.

. Komitetas.

Ant pardavimo.
Parsiduoda nauji forničiai 

mt 5 rūmų labai pigiai, nes 
savininkė trumpame laike iš
važiuoja į kraj j.

Reikalaujantieji nepralei 
progos. 1
Paulina Petkevičia, 

664 Cambrige st. 
E. Cambridge, Mass.

skit

Matom, kad 
ūkė ir triobos 
x turėjo būti L taigi atėmus 
» nuo « pamatysime kokia 
dalis x arklių prekė, t. y.: —

5.5 ,___ I
C « 5 •

Kadangi i — £3465 [arklių 
prekiai], tai ž 6 kartus dau
giau. t. y.: —

6 X 3465 => 2079o.
Dabar išsiaiškino, kad N 

turėjo $20,790. Kadangi l — 
£3465, tai automobilius ir ūkė 
kaštavo teipgi j>o £3465, o 
triobos, kaipo 0.500 arba % 
x, t. y. £20,790, kaštavo £10. 
395. Rezultates skamba

Ūkė $3,465
Triob. 10,395
Autom 3,465
Arkliai 3,465

viso labo 52U,79ū

šeip

PRANEŠIMAIS.
Knyga ,.Raistas” netru 

kus, jau apleis spaudą ir kad 
už numažintą prekę, tai yra 
l dol., tada nebus gal ima 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 j>er 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 puola, 
kaip musės ant medaus. Ku
rie da neužsirašė šios knygos, 
pasiskubinkite.

Siųsdami prenumeratą a- 
dresuokite ant išleistojo var
do teip:

J. Naujokas.
Madison Sq. St. Box 157 

New York, N Y.



X

■L
KELEIVIS

Vžla.ko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada šv ži, vynai ir visokį likimai 
kogeriaus Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar š«-ip balių siunčiam į namus.

Ant pardavimo.
Parsiduoda geri forničiai 

labai pigiai. Atsišaukit ant 
antrašo:

Kaz. Bartči imas,
256 E. st. So. Boston, Mass.

James H. Criffin & Co.
— Gdriauris galiūnas — 
Klausk apie Teofil Kordašewski, 
nes gausi geriausių gėrynių ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115& 117 Dorchester avė. and 
1 & K Divisicnst. So. Boston 

Telrphoae 210t»S S«>- Boston

PRANEŠIMAI
Siuonii pranešu garbingai lietu

viu visuomenei, kad BROADBINE 
HALL, 809 - 311 Albany ir kam
pas Dover st., išsiduoda už žemiau 
šią prekę su visais indais ir rakan
dais ant visokių balių, vestuvių ir 
t. t. Dėl mitingu turime tam tik
ras sales po 2 doleriu ir aukščiau,

J. SIDMAN,
Tel. 1877-3 Tremont.

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

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

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
sartą pas mus atsi ankys

To niekad nesigraudys. 
Alus, vynai mus gardžiau*..

Cigarai iš Turkijos, geriausi

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

South Boston, Mass

--------------------"tny-n - iiibiį į i ■ ■iii -jm. ■.h.t.z « r i.—b—-j

IR VĖL 100 TUKSTANCZHJ !SZLEISTAq
VADOVAS 

IN 
SVEIKATA

LIETUVIS

Didžio 208 
puslapiu

knygas.
pridėjimų ir

Dabar laikas naudokitės visi!
G- ri.u i* vi«t» i pirkimo tu gr.rute bal.»i» Arm<>ov|rr, 

Skriflii. kou— rnuiu, Klurni.tu, Tnubu ir o.«uf)bw v, oki« 
rouzika'ifLu iu. ’rtimeou. Geru Dzie^orėbs «uk-!uioiu, visokiu 
Zkdu. L- ueįuį-ihu.į.ru Ernvu. Albumuuėl fotoKnfiju. E-vn]. 
veriu, Stru Jbu. Ll-ktnkiuiu Luunpukiu, Kobiniu LIUru. A<tr— 
Mm PeWCiu. Pluk>ou tuksimu (touotaiu j- uJ, Cnmutiku Ž - 
d.vuu. Iftoriėltu ir Maldų knygų, viokiu gražiu Ptykru d. l r»- 
Jymo Krvru.iu »u Vitokiai* .p.kaiijruai- ir d-tico.uis tuzin,. ui 

. tuziual už H .01 OJ.-11 drukuojania mu-tauhi BHua ’r»-
ziu. ir greitai dru»uoj». biaro. ir vi*. iu.i-mukė į .- larjt, i? 2*-n-iu-io p!.* no. Pr-..‘- t;k 

t žlaiknu kitokiu iii urbiu iua*inuk'u keliu iiutunku irdau—vb*1 u.u- 
diiiĮju visokiu .Įniktu K». u>e aptun t katolofu teini pri-iunčn. užSa. 
n.arkį- ir i-iui.i olri»», o nptur.-M pusUpm dfMi u>. to y.\CJA 
K A r t. L CM, A 1)\ K.U! K uriume x rn ėituluts vi -okiu daikt , -u virš 4 u 
? w»l,W, u pav.ik.lu ir ilkurio nav-a J.-iu.iuo tuvoruu pirmo* 
k .... pr-kes piuUsue, fca.p kitur. Št-Tnykam. A-.- ut.nu ir P-rl. r ..„n 
par 1 uo-iu viskius ta vorus Ubai pigiai, duodu dideli rauda adresuoki:

C. WILKEWICH 112 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y.

M. Galjvan & Co. LITI VISKAS j AhTAKAN

THEOUTLET
l'ralK-šu, kad męs partraiikelU 

daugybę visokiu aprrdalu rudini- 
niu ir žieminiu dėl nu-teru ir vvru 
su didžiausiu pasirinkimu ir už 

, gigiausią prekę. Teipgi, išpirkų- 
■UŽ 5 dol. gausite llž 10.OO ii . 
štampu. At»il:inkykit y |»rr<iiik- 
rinsite.

THE OUT1-ET
985 R>m>adwat. Betveen E. a F. S s

SŲ. boston, mass.

Gera proga.
Lietuviai pasinaudokit!

Parsiduoda valgomu daiktu krau
tuvė bučerne su visais reikalingais 
inrankiais: arklys, vežimas ir t. t. 
Stovi geriausioj dalyj miesto, biz
nis nuo seniai išdirbtas, l’ž krau
tuvės butą ir 3 gyveninio ruimus 
randos mokama tik 15 dol, ant mė
nesio.

Sis miesteli- daugiausia apgy
ventas lenkais ir lietuviais ir bu
černe 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 pasilaikyti. Todėl lietuviai, jai 
kuris nors kiek jausimanot sulyg 
vertelgystčs, pasiskuhinkit nusi
pirkti šitą krautuvę. Norėdami ar
tesnių žinių kreipkitės šiuo adresu:W. MASON,
19 Wrter st. F.xeter, N. H.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai patriks

ią nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

( ASSILLO STUDIJA.
37 ti Broadvvay.

So. BOSTON, Mass

\es piruu-suės |»o 50 Inkstai:, ių laidas; kaip bitės lietiniai išnešioję p<> visą pasaulį
NAUJA paskutinė 100 tiikstaiičių t‘2:z. L AIDA, su daug r. —j...... t —

Išaiškinimų, apie visokias liras; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisenęėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IX SVKIKATa į ut ra i a aiškioj kiekvienam suprantaiu-ioj kalboje.
T \ KN\<«A yra g:t vynus s ir moterims, seaieafts ir jauniems, sveiki^mno lama u>e .sur^.Tiiiiuins.
> 11’ \ k X \ ‘ • A ; .! • '. .s mokės, k:ii į > ' m' i s\ < • i k u. nu< • \ ’is< -k i u ‘ įtru ;t ;»sis»-:. bH i ” < lak i a r>ka?n mok

sle apsišvies, p ir žinosi kur ir kaip i8s;^v4yt serbamix. ,.Vad. in Sveikai u apart moksliuku išaiškinimu, net su pa
veikslais panulo, subudavojiino zmo»raus visas paslaptybes. lv*rei plačiai aprašyta v\ ru ir moterų lytiškas gyvenimas 
i* abieju pusiu, kaip darosi ir kaip būti hTduiuifU.

KAD VAROVAS 1A SVEIKATA didele knyga, tik perskaitęs ją. viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs lik 10 centų 
markėms prisiimtimo kaštus.

J EI TEIP SERGI, kad be tikrų -.-i ■; vni< i i- ST MA N Al';- i ».\ K Ta;;.’. •_ :a A 1 H.I.1NS
N. A . MEDIUAI.^^ŠTITI l’AS didžia:.r AmėriLl - _ ........s -
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligi; ir vartoja geriausias, tinkamas ;\.. i<pergalėjimui lig^s. s 
teikia sveikatai pagelbą. atsišaukus asai>i-kai ar .aprašant ■. ii«-tu\ i-kai ■ ii :1 a.'sveikumus. p> r ia.-k i.

Kad apsiima, tai ir išgydo: VYRI S ir MD i ER1S. smas Ir jaa»u> nito visokiu ligą.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai vi-okias Hg s. pairusias, u.' pa-tapl.i' u •-i krečiamas išgydo;

tai liudija pačiu gy dyniu laiškui, palei daleidima iš daugelio talpiname m:

»

Uzlaiho geriausio
Eilinis Vyno, Likieriii ir 

( teariu
l*ardai imas šeimynom mūsuait 1

Spf<-i kuški MAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

3GG Seconii s<>. Boston. Mass 259 HANOVER ST
__________________________

50,000js>DYKAIpX
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

NAUJAUSIAS IŠRADIMAS
Dermatologijos moksle.

Daugybė odos ligų paeina nuo nešva
raus užsilaikimo ir užsikrėtimo, teipgi ir 
nuo vidurinių ligų. Daugumas gauna 
pučkus. pleiskanas, slinkimą plaukų, 
plikimą per apsileidimą. Gydosi per ne 
atsakančius daktarus ar agentus, kurie 
tik pinigus išvilioja, o paskui rašote 
mums, kad emete daugybę gyduolių iš 
įvairių apgavikų o pagelbos negavote ir 
sakote, kad gal musų gyduoles negelbės 
(Taigi meldžiame mums (lamdyti, ko
kis žmogus likosi musų gyduolėmis ap
gautas) Turime tuksiančius originališku 
padekavoniu. Tegul nors vienas dakta
ras parodo mums tiek padėkavonių. o' 
męs duosime didelį atlyginimą. Pliką, 
galvą sunku gydili, jeigu senas ir galva 
žvilga, tai to pagelbėti negalima, 
jeigu jaunas, o turi retus plaukus o 
odos matyti maži plaukučiai, tai 
galiima suteikti pagelbą; plaukai ne 
grybai vieDa diena neišdygs. Atsišau
kiantiems nusiusim dyką informaciją su 
plačiais aprišimais- Atsišaukit. Adresas

J M BRUNDZA C0..
New York A Brooklyn-

Yra tai viena iš geriausiu 
fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom. 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairi n stvliu iš kuriu 
galima pasirinkt >au patiri- 
kalniausius.

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

Cassills Portrait Studio 
37C» Broaduay,

So. Boston. Mass

Išgydyta nuo už- 
sendintos ligos 
skausmingos mė
nesinės. baltųjų, 
ir dieglių. vi... 
ruošė ir strėnose ki- o 
t i daktarai ne Įsten
gė išgydyt.

- .L 
fsT*

Agnieška Daškene
New Rockford. N. Dakota.

Mylimas Dr. S!'! _• IA LĮST A 
18-kinjras esu už vaisius.

rie mane iš-ryde nuo ats 1 <> tu. 
nėjimo ir jaunystes ;
du nors butu sarmata apreikš’ 
są"buvusį n i-a’ i;u Ina anai, b-.-t 

į ’.ydainas d’-l broliu sla:>iiln.-n. 
Į likimuose apturėt tykra i- cy 
kad kreiptųsi prie jus n kad 

: kietu be pašaukimo unkta 
pinigų be uaudos n«-met\tų. 
bar aš esu sveikas iriiruta 
visų dalių kūno - jus vanta \ isieu: 
garsinsiu laikydamas pag< k>nę.

S. A. Kardulis
719 0‘Fallon st. S;. L" s. 5i...

Johnstovvn Pa.

linai sirgtas 
vidurių liga, 
j i tuo kojose, 
s • ir sąnariuose plau
ličiu io s\ rikliau:- 
kosėjimu su skrep- 
Kavimu.
Iš .0 iitas dėkingas 
ir prisiuntė paveik-

bet
ant 
įam 
yra

GERIAUSI AKUŠF.RKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Wouians Medieal 

t Miege Bal’tiniore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pasai nurodima li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 28 W. Broadvvay 

So Boston. Mass. ir
589 Franklyn st (ambridge. Mass. 
teip kad ant pareikalavimo Cam- 
bridg'iui galiu būti, o So. Rostone 
visada galit rasti.

Rydnolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam 
kas. Gyduolės išsiunčiamos, po visa Amerika ir kitas dalis pasaldė

The Collins New York Medica
140. WEST 34 STR. (arti Broadvvay)

inkstų 
skaude
ranko-

RODĄ DYKAI.

is a-ahi'.kai ar laišku atsišau- 
soaia. Rašant adrisuot:

ai Institute 
NEW YORK N. Y.

Dėlei atsilankančiu a su Kiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
Jr R MIBLKE, riiplntojaels gydlnials Institute.

C

Urėdiskos valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12

DR. JOS. LISTER C.
<O Dearborn Street. La. 6 CH1CAGO, ILL., U. S. A.

Dr. S. Andrzejewski
Vienatinis lenkiškas Dentist;

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

433 Shavvmut avė.
Boston, Mass

Lenkiškai l ietuviška

APTIEKA
i Ilanover Street 257 
BOSTON. MASS.

UŽSIRAŠYK IT „KELEIVI” 
kaina metams tik $f,5O

!i G E K I A U SI A S

M A CANNON-

Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius 
p riminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrimus pri 
k: atcm ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus.

Nepamirškit mūs adriso
43-45 Endicott 25-27 Cross street. Boston. Mass.| M. A. CANNCN

Geriausi. So Bostone
Lietuviški Siuvėjai.

222 W. BROADVVAY
ir kartu su Zenonu Budreckiu uždėjome 
puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes galimo ją 
tau tuoj padaryt.

Z BUDRECKIS ir VIS. INTAS

GERIAUSE UŽEIGA DĖL LITUVI

VIENATINiS :
U. RAŽl KO. 7 VVashigiiton ,St
?u važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
ptgiau‘4kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo otfiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
te. valuose uždyką. Temykit gerai mano adresa ir jeigu norėtų'koks apgavikas ru■ 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WI\< 48 RIZIKAS

LIETUVISZKAS I MOTELIS
NEVY YORK

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už. garbę pranešti Jum 
Broliii ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas 

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ryto 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
258 W. Broadvtay Se. Boston. Mass.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natura- 

į liškom parvom. iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieuiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

iki
J
|

IRA VISI VYRAI!
Pirkit cigarus ir sigaretusnaujo 

išdirbinio
Partraukėm puikiausių cigarų, \|so 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių'kendžių.' kokių dar nė ne 

buvo; cigaetu gilzu ir rusko tabako.
S B.'KLIEN

228 Braodway, cor. C st 
So. Boston, Mas-

Į

Teisingiausia
Aptieka.

Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Negalė
dami atsilankyti, tai telefonuokit.

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

So. Besteli, Ifess.
Tk.ephone. 21027 So. Boston. Mass

N E S I T I K E K .

TEISINGIAUSIA IR GURIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiek, r s K. ŠlDI.AUSK 18.

Savininkas
. Edvardas Daly
~ W- Broadway kampa" Dor- 
chester avė. So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per ezpresą gyduoles prsiusim

I

TEMYKIT VISI.
Nes męs nžlaikom puikiausius gėrymus dėl visu tinkamus. 
Tik pas mus galite gauti puikiausiu Kliu, Porterio, Lage
rio, teipgi visokiu gardžiausiu vinu, kaip amerikonišku teip 
ir pargabentu iš užmarės. Teipgi męs užlaikom ir parduodam 
už pigiausią prekę visiem žinoma - rusišką degtinę. Tuos vi
sus gėrvmtis ant visokiu pareikalavimu pristatėm i namus 
kuogreičiausiai ir teisingiausiai, dėlto kad čia dirba visiem ži 
nomas teisingas lietuvis P.Btisievičia. Tasai lietuvis visus už
ganėdina ir dėlto męs su liutuviais jokiu nesusipratimu nie
kad neturim. Mumis pilnai visi užsiganėdina.

Nepamirškit mus adrisą;

H. SWARTZ <& C9.
78-82 Leverett St. Boston, Mass.

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kari pertraukiau naujausios 
mados moteriškų žieminių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi perrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę Todėl meldžio seserų kie pnesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos klia-os

Su guodone

Miss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston Mass

t

X KAI rna-.na. varto
jama dėl kožno reikalau
jančio mus. ištirti ir suras
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodo mums

.Jeigu tau kas viduriuos skauda, nesitikėk, kad su- 
gysi be daktaro ir nelauk pakol tavę ligi užmuš, 
nes tada, kad ir norėtum išsigydyti, bet bus jau per- 
velu. Ateik pas mus, o mes tau ligą mžmnšim. ko
kia ji nebūtų.

Pėdom Kristaus Petrovo gražiau
sias darbininkiškasaprašimas 

kaip žmonės gali atriekti 
dangišką gyvenimą ant že
mės. nežiūrėdami ant Kris
taus gyvenimo ir darbų. 
Puslapių 179. Kaina - 35c.

Davatkų Gadziiikos. <>' teip links
mos dainos. Raukius links
miausiu ir juokingiausių 
dainų. Prekė............. 10c.

Po Keturesdeszimts Melu Toisto 
jaus Gražiausias aprašymas 
apiejauną vaikiną.kuri var
gas priverti užmušti du žmo
gų. kad gauti turtą dėl ga
vimo sau mylimos mertrinos 
Labai gražus ir pamokinan
tis skaitymas Puslapių 122 
Kaina..................... \25e.

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

GERIAUSIA APT1KKA.

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

lais atsilankyt.

Sustok*Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias utipiginimas 

So. Bostone!
Moivri'kos skrybėlės, jakutės, keipni ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
rėdų. Teipgi paleidliame už pigiau ir vi
sus aitus taborus, kaip tai kufarelius. 
valizas ir visokius kitus daigius, kokių 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.

I SACOWITZ.
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass.

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

Visokias ligas gy
dau pasėkmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į apneką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irū ik.*
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

Padarytum didelę klaidą, jeigu susirgęs neatei
tum pas mus. Gydime šitų ligi) męs Įgįjom daug 
persitikrinimų ir datyrimų iš ko tas paeina ir ko-
lengvai išgydyti- Męs išgvdėnie jau tūkstančius 

išgyt lyti negalėjo.
kreipkis pas mus, pakol liga neuždse-

tą
daktarai 
k negreičiausiai

kili bildu galima
tokių, kurių kiti
Nevilk ilgai, b»-t 
nėjusi. Męs sutrunųiinsim tau skausmą, sučedysime laiką ir pinigus.

Męs turime stebuklingą IXH ALATORIl;M kabinėtą, su kurios pagal
ba, nėr tokios ligos, kurios męs negalėtumėm išgydyti. Vistiek, kokia jū
sų liga nebūtų, o bus kaip su ranka atimta musų specijališkų profesorių 
Bodą už dyką. Ateik šendien, o nereiks ilgiaus kankytis.

MOCKAUS TEATRU CO.
Perstatinės teatrus šiuose vietuose:

15 ir 1H d Gruodžio (Dec.'). Yocaus salėj 537 Coliu- 
sville avė. E. St. Louis. III.
18 ir lū Gruodžio. Cha pas salėj \Vestviile, III. 
Prasidės nuo 8-tos valandos vakare. Įžanga 25 ceri. 
ITzprašom susirinkti knoskaitlingiausiai,

Su guodone Mockaus Tc*>u Co.

Brangus receptas dėl 
silpnų

Atsivežiau iš seno k rajaus išduo
tas nuo geriau-io vojeno dakta
ro dėl gydimo Reumatizmo, Skau
dėjimą strėnų, šonu ir visu sąnariu 
Jeigu ka« norite- apaturėt meldžia
me prisiųsti už 2c. markę, nes 
markes atsakimo neduodame.

C. H. Proodon
73 Bovlston st. Chesnut HillrMass.

bt

BOSTON CLINIC,
175 Tremont st. Suites

Valandos: nuo 9 iki - .-.akare kasdioa.

INC.
6 7 & 8.

N’odelioms nuo ]o ik; 1 po pietų

New Bedford’e ofisas: | 26 Purchase St.
< tfisns at idams Panidėliais ir Subntom nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Fall River ofiso rūmai 128*129 Granite Bhlg. So. Main SI.
Tiktai nedėlioms nno 10 iki R vakare.

/

ihu.%25c4%25af.ru

