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IŠ RUSIJOS.
Peterburgas, 5 vasario. — 

Vakar laike Durnos posėdžio 
juodašimčiai ir vėl sukėlė 
didelį triukšmą. Profesorius 
Povilas Miliukovas aiškino 
Rusijos dabartini padėjimą ir 
nurodė,’ kad valdžia eidama 
tokiu kelio., kokiu eina šią 
dien, - pati rengia sau pra
žūtį ir neužilgo turės nupul
ti Juodieji Durnos elemen
tai subjuro. kaip audra. Gar 
sus jų vadas Puriškevičili
pi ktzodzjaudamas . teip toli 
nuėjo, kad tapo išmestas is 
penkiolika Durnos posėdžių. 
Jis Įsiutęs nuo piktumo 
išvadino Miliukovą: , Jojiku 
ir išgama, kuriam su dideliu 
noru jis. Puriškevičius, spiau- 
tų į akys.’’. —
Ant galo, nulipdamas nuo 
sakyklos, suriko, rodvdams 
pirštu Į Miliukovą: ,.Tu lat 
t re, gali manę Į dvikovą (ant 
dueliaus)iššaukt".

Durnos pirmininkas parei 
kalavo, kad Puriškevičius at
saukt savo apšmeižimą, bet 
Puriškevičius dar biauriau 
išpravardžiavo profesorį, gru
ntuodamas visą laiką kumš- 
čia, teip, kaip daro visi juo
dašimčiai. kada pamato žydą 
arba studentą pirmeivį. Už 
tokius riebius žodžius Durna 
nutarė Puriškevičių prašalint 
ant laiko 15 susirinkimų.

šiai prisidėjo prie atidavimo 
drutvietės. Laike jo kalbos 
teisiamieji sėdėjo ramiai ne
ištarę nė vieno žodžio. Gene
rolas Reissas buvo labai su- 
deuervuotas (susijudinęs, su
mišęs )

• Odesa. — Ekateiinosla 
gatvėje sąkro\on įsiver-vo

žė s-ųitiiii ginkluoti plėšikai 
ir pareik; lavę pinigų, pradė- 
jvšaudyi. Užmuštas sąkrovos 
savininkas. Gatvėje vejantis 
piktadarius, pastarieji sužei- 

, <lė porcijos agentą. Reikėjo 
i visai nušaut.

• Maskva. — Naktį Galu- 
tiuo skersgatvej keturi jau
ni žmonės pradėjo šaudyt Į 
miestsargius. pastarieji at 
sakė teipgi šūviais, 
šaudymų sužeista po 
iš abiejų pusių, t, y. 
vis ir užpuolikas.

Laike 
vieną 
karei-

Tobolskas, S i berija. — 
Katorgos kaliniai užpuolė aut 
savo prižiūrėtojų, Vieną iš 
jų užmušė, o antrą sužeidė. 
Pribuvo kariumenė, 2 kaliniu 
užmušė ir 9 sužeidė.

ŽINIOS IŠ VISUR.

Į

metus Amerikai gali prieiti 
politikos ir ekonomijos suiri
mas. Todėl negalima tikėt nė 
nė Japonijos nė Amerikos 
poltikieriams, nes rupi teip 
vieniems, kaip ir kitiems už
kariavimas kuoplačiausių rin
kų ir naujų plotų žemės, ir
abidvi kaimynės ginkiuojasr^kad caras dar sveikas ir daug 
o paslėp mui savo mierių — 
abidvi sako, kad apie karę 
nieko ntmislija ir stengsis vi
somis savo pajiegomis šąli il
ties nuo visokių nesusiprati
mų.

• Londonas. — 
biurai, Londone, 
Vienoj ir Paryžiuj

Telegrafo 
Berlyne, 

vienu lai
ku apturėjo pranešimus, kad
caras Mikalojus paskutinis 
taj>o užmuštas. Rusijos pa
siuntiniams prisėjo daug dar
bo atlikti pakol persitikrino,

— Valdžia Įnešė šiądien Į 
Durną užmanymą paskyrti 
badaujantiems 7.125,000 rub
lių. Reikia džiauktis visiems 
badaujantiems, nes jeigu Dū
ma tą užmanymą patvirtins, 
tai ir valstiečiai galės gerai 
užgyvent, nes 7 milijonai ru
blių tai ne juokas!... O ba
daujančių yra vos tik 17 mi 
Ii jonų: taigi jeigu išdalyti 
7.125.000 rublių ant 17 mili
jonų galvų, tai išeis: kiek 
vienam po 41 cielą kapeiKą. 
Na, argi kaimiečiui negali 
tiek užtekt ant kokios pusės 
metų? O! Iš tų pinigų Hur 
ko galėtų dar geras kelnes 
sutaisvt ir tai kaimiečiams 
dar po koki auksiną paliktu.

I

I

•f Loudon, 10 d. vasario— 
Prieš išvažiuojant iš Londo. 
no Į Ameriką Japonijos am
basadorius (pasiuntinis) ba
ronas Kogoro Takahira at
siuntė šitokį telegramą:,,Ne 
radau geresnių ir prielankes- 
nių draugų Japonijos, kaip 
amerikonai: o geri musų 
prietikiai ir draugiška pa
žintis padės mums dalykų 
stovį nureguliuot (suvest Į 
tvarką) kuopasekm ingiau- 

• • * * šiai ’
Baronas Takahira apleido Li- 
verpolį subatatoje, 8 vasario ir 
atvažiuos ant garlaivio „Ex- 
mria tiesiok Į New Yorką 
Pagal jo nuomonės, karė 
Suvienitų valstijų su Japoni
ja — negalimas daiktas. Nors 
tiekurie laikiaščiai - sako ba
ronas—ir labai buvo užsiėmę 
tuo klausymu, tečiaus ištirus 
dalykų stovį pasirodė, kad 
tokios paskalos neturi ma
žiausių pamatų ir, jis tvirtai 
tiki, kad ligiai Amerika, 
keip ir Japonija stengsis vi 
somis savo pajiegomis šalin- 
ties nuo visokių nesusiprati 
m jį,

Kasžin, ar neyra tik tas 
prilankomas maskirnotds Ja
ponija aiškiai mato, kad ji 
nuo karės pabaigos atsistojo 
Amerikai druska akyse. O 
dėl koDėlto, kad pirm to 
Amerikos išdirby st ės para
duodavo ant azijatiškų rin
kų dideliame skaitliuje, da 
bar gi Japonija baigia galuti
nai uždarinėt duris Ameri
kos ta vorams netik Mandžu- 
rijoj, Korėjoj ir Chinuose, 
bet ir ant Filipinų, lokiu} 
budo, Japonija pasidaro be
veik pavojingiausiu priešu 
Amerikos, nes jei pastaroji 
nieko nedarys sustabdymui

it

laike revolverius prikišę, o 
trečias plėšė. 6 vai. vakare 
policistai Timothy Welsh ir 
Edward (),Neil norėjo sulai
kyt aut Church avė. tris įta
riamus. vyrus, kurie užbėrė 
juos šūviais iš revolverių ir 
paliego. Abudu policistai ta
po mirtinai sužeisti. Bėgdami 
peršovė vieną jaunikaitį She- 
rwoodą Vau Tasaell’į ir 
\vardą llolland’ą.

Petuyčioje4 7 vasario 
duktorius A. Burgess ir 
šinistas (motormanas) Orling- 
tono tramvajaus J.F. Collins, 
gavęs ant Adams sq., Bosto
ne laikrašti, perskaitė visą 
pereitos dienos atsitikimą. 
Nuvažiavęs į Orlingtouą, 'ant 
kampo Grove st. ir Mass. av. 
atsisėdo ant aukščiaus minė
to tramvajaus du vyrai, kurie 
konduktoriui pasirodė įtaria 1 
mais toj istorijoj. 5 vai. po 
piet pribuvopolicistas, kuris; 
į abudu ištiesęs revolverius 
liepė ištiesti rankas aukštyn, 
ką jie ir padarė. Motorma
nas tuo tarpu uždėjo bandi
tams retežėlius ant ranku.

Daugiausiai kaltinamas, 
kaip angliški laikraščiai pa
duoda, — Chis Seltin, Lietu- 

j vis' kuris gyveno Cambridge, 
ir kuris pajutęs, kadjį gaudo, 
nusiskutę usus, pabėgo. Iš
siuntinėta į visas puses tele
gramas. kad dolicija saugotų 
visus traukinius tramvajus, 
ir t. t., bet iki šiam lai-} 
kui dar nėra apie jį žinios, i 

AVashington. D. C., 10 d.
vasario.— P. C. Hewitt, su
nūs buvusio Ne\v Yorko ma
joro, bando savo orlaivį, ku
ris, pagal kares departamen
to komiteto, bus* visai užga
nėdinantis visokiose karės 
reikaluose.

Orlaivis žada darvti 60 my j 
liu i valai da tvkaine ore ir k. v v •
eiti prieš bil<-kokį veji. tik-| 
tai su mažesniu greitumu. 1 

\\ allaston, Mass., 11 d. va
sario. — F. R. Neal gyvenan
tis ant 24 \Vinthrap avė., sė' 
dėjo valgstuboj atsirėmęs ant 
stalo ir snaudė, staiga nubu
do pajutęs kieuo tai rankas 
apie savo kaklą. Neal pašo
kęs pamatė prieš savę plėši 
ką. kurį urnai griebė už ran
kų ir pavertė ant žemės. Va
gis ištraukęs vieną ranką šo
vė Nealiui į galvą, bet nepa
taikė — kulka nuėjo pro šalį 
nuraudama tik žiupsnį plau
kų nuo galvos. Ant to triuk- 

Įšmo įšoko kitas vagis, kurte 
įsmogė p. Nealiui i akis. To
kiu budu apačioj gulintis va
gis ištruko ir bėgdamas pa
leido dar du šuviu, iš kurių 
vienas pataikė į kaktą. Ne
žiūrint į apturėtą smūgį p. 
Neal įstengė nutvert savo re
volverį ir vidamas paskui 
vagių, kurie šoko per virtu
vės langą laukan, paleido du 
šuviu, liet nevienas nepatai
kė■

Minneapolis, Minn.— Pro
fesorius W. S, Patte, pasakė 
laike lekcijos savo studen
tams. kad ..jeigu jie nori iš- 
guldimo kliasoj miegot, tai 
gal. bet su ta išlyga, kad „ne-

t Į

jos emigrantų; jau pasklido 
paskala, kad be pašportų Ru
sijos pabėgėliai nebus pri- 
imamiv nes jie tik darko ra 
mų gyventojų tvarką. Visa 
Šveicarijos laikraštija ištaria 
labai ruščiai savo neapykan
tą ir reikalauja apsivalimo 
nuo tų. kurie rasdavo teip 
svetingą priėmimą ir vietoj 
dėkingumo - drumsto ramu
mą. Dienraštis „La Revue” 
baigia savo straipsnį klyk
smu: ,,Argi nerasim jau bu
do paliuosuoti mųsų kraštą 
nuo tvarkos ardytojų?!’’

klapato, nes vieni užmigę 
pradėjo knarkti ant visos 
klesos. o kiti užsiėmė pasako
mis.

* Brooklyn, N. Y. — ,,Ci- 
ti, nė žodžio! Nes kitaip 
mirtis ant vietos'.’’ sakė lie
dami per langą ir grūmodami 
revolveiiais du plėšikai su tik
slu apiplėšti J. Milės. Ne
žiūrint vienok ant tokių grū
mojimų, Milės išsigandus teip 
pradėjo rėkti, kad plėšikai 
persigando ir pabėgo nepada
rę nieko blogo.
Moters gerklė geresnis gink
las, negu revolveris!

dar raudonojo darbo nuveiks, 
. pakol revoliucijonierių ranka 

padės jam galą.
Iš to matyt, kad visas pa

saulis kasdien laukia Mikės 
iškeliavimo Į geresnį svietą. 
Butų labai geistina, kad ta 
ekspedicija atsibūtų kuogrei- 
čiausiai.

• Londonas. — 6 d. Vasa- | 
rio čia užsibaigė konferenci
ja, kurioj dalyvavo visų gar
laivių kompanijų reprezenta- 
tai (atstovai). Konferencija 
užsibaigė sutartimi kompani
jų. Taigi dabar jau nebus 
tarp jų (kompanijų) daugiau 
konkurencijinės karės, kuri 
tęsėsi jau nuo ilgo laiko ir 
buvo išaukųs nužeminimą 
laivakorčių prekes iki 818, iš 
ko pasinaudojo daug važiuo
jančių į savo tėvynę, arba iš 
ten į Ameriką. Dabar-gi lai
vakorčių prekės eis aukštyn.

c Losauna, Šveicarija. — 
Pabėgusieji Kosi jos ,,re volių 
cijonieriai“ ir vėl atsižimėjoj 
kaipo garsus plėšikai. Siuom 
kartu jie apiplėšė vieną rusą 
Samueli Šriro, turtingą savi
ninką naftcs (akmeninio alit- 
jaus) kasyklų Batume, ant 
Kaukazo. Samuel Šriro nuo 
7 metų gyvena jau Losannoj. 
Šveicarijoj ir buvo tikru glo
bėju bėgančių iš Rusijos po 
litiškų ,, prasi kaltelių”, duris 
jo namų visada buvo atidaros . 
Į nelaimę, i vargą pakliuvu- 
siems. 6 d. sausio atėjo pas 
Šrirą 3 jauni rusai. Ilgai ne- . 
laukdami išsitraukė braunin- 1 
gus ir pareikalavo nuo jo s 
5,000 frankų ["apie tūkstanti ■ 
dolerių]. Sriro atidavė visus : 
pinigus kiek tik turėjo, o ki
tus prižadėjo atiduot 
tojaus.

Atsiimt prižadėtų 
atėjo tūla moteriškė, 
Szriro paprašė ateiti už kelių 
dienų vėliau, nes jis esą dar 
negavęs pinigu. Išėjus tai 
moteriškiai p. Šriro tuojaus 
apleido miestą Ix>sanną. nie
ko apie tai nepranešdamas 
policijai, nes bijojo teroristų 
keršto. Policija, kuri labai 
gerai suorganizuota, viską 
sužinojo ir išsiuntė savo a- 
gentus, kad saugotų tą namą. 
Seredoje po piet agentai su
laikė vieną moteriške ir vyrą, 
kuris norėjo šaut, bet agen
tas išmušė jam brauningą iš 
rankos. Policija gavus siūlą 
į rankas, surado ir kamuolį. 
— Tą pačią dieną suareštavo 
16 vyrų ir 2 moteriškes. Su
sekta biuras anarchistų ko
munistų komiteto, rasta daug 
visokių netikrų dokumentų, 
ant spaudos ir kelesdešimtis 
revolvierių. Didesnė dalis a 
reštuotų. kaip užtikrina laik
raščiai, - yra Ix>sannos uni
versiteto studentai ir visi Ru
sijos pabėgėliai. Toks pasiel
gimas, kaip matyt, turės la- 

I bai negerą atbalsį ant Rusi-

Kd

kon- 
nia-

Paryžius. — Čia išeinan
tis dienraštis „Ganlois" pra
neša, kad tuojaus po užmuši 
mo Portugalijos karaliaus Gar 
los’o ir jo Įpėdinio sosto Di
li įso. pirmininkas ministerių 
Franco kreipėsi per telegrafą 
Į Išpanijos pirmininką mini
sterių, pranešdamas. kad 
Portugalijoj kįlo revoliucija, 
kurios atbalsis gali liūdnai 
atsimušt ir Išpanijoj ir klau
sė. ar Portugalijos vldžia ga
li tikėtis reikale kokios 
nors pagelbos nuo savo kai
mynės.

Išpanijos pirmininkas Mau
ro tuojaus sušaukė ministe
rių tarybą, kurioj dalivavo ir 
pats Išpanijos karalius Al- 
ponsas. Ant rytojaus Įsaky
ta daugumui kariun enės 
skyrių būti pasirengus ant 
kiekvieno pareikalavimo.

Toks Įsakymas yra gera 
lekcija visam darbininkų pa
sauliui, nes jis aiškiai parodo 
kad nuo' valdonų negalima 
tikėtis jokios malonės, kad 
jų visų uždaviniu yra — lai
kyti darbininkus visų kraš
tų geležinėj rankoj monar- 
chizmo, kad jie visi eina iš
vien t. v. prieš tą žmonijos 
kliasą, kuri juos neša ant 
savo sprando, o jeigu kokios 
nors šalies darbininkai ban
do numesti nuo savo pečių tą 
jungą, tai visų šalių valdo
nai - siurbėliai skubinasi su 
savo pagelba. idant palaiky
ti tą jungą ant jų pečių ant 
toliaus. Taigi tas parodo, kad 
ir mums reik vienytis ir vi
siems eit išvieno!

I

I

i

ant ry-

pinigų 
kurią

• Kariškas teismas, kuris 
nagrinėjo bylą Stoesselio ir 
jo pagelbininkų kaltinamų i 
už atidavimą Port Artūro 
tvirtovės, atidėjo išdavimą 
paskutinio nusprendimo iki 
pasveiks teismo pirmininkas, 
kuris peršalęs dabar serga.

5 dieną Vasario, gene
rolas Gurskyj ilgoj savo kal
boj (kalbėjo apie 6 valandas; 
būtinai reikalavo nubaudimo) 
mirtim gen. Stoesseli ir jo 
sąkaltininkų gen. Reisso is ir 
Focko; toliaus gen- Gurskyj 
reikalavo, kad gen. Smirnov, 
kuris nesipriešino prieš ati-j 
davimą tvirovės - butų nu
baustas 4 m. kalėjimo. To
lesniame traukyje savo kal
bos Gurskyj pažimėjo, kad 
Stoesseliūi ir Fockui bausmė 
gali būti truputi palengvin
ta, bet Reissui niekados, nes 
yra pirmutiniu tinginiu ir išsivystymo politiškos ekono- 
melagiu ir, kad jis daugiau- mijos pirmosios, tai per kelis

Oporto, Portugalija. 10 d. 
vasario.— Portugalijoj reak
cija dar ima viršų, m s 

| ėjo beveik dvį sąvaitės 
j užmušimo despoto.

Lisbona, Portugalija. 11d. 
vasario. — Vakar tapo pa
laidotas Portugalijos žmonių 
prispaudėjas Carlos paskuti
nis ir jo sūnūs, biauraus 
.■-osto Liudvikas. Abudu dyka-• 
Juoniai palaidoti ant Panthe- 
on kapinių, kur pusta satra
puos visi sentėviai. .
Laike laidotuvių kilo dūde

lė panika, umus išsigandi- 
mas, kurioj nukentėjo daug 
senu ir mažu. 1 šv. Vincen- v C v
to katedrą,kur gulėjo abu
du nušautieji, ant ceremoni
jos susirinko visi generol - 
ir apicierpalaikiai. o duris už
darė bijodami, turbut, kad 
revoliucijonierių bombos ne
sudraskytų visos gaujos su 
visomis šventenybėmis. Įrau
kė minia iš kelių tukstan- 
tančių žmonių spyrėsi prie 
durų, norėdama Įeit vidun 
pamatyti nutukusi jų pini
gais ,.globėjį”

Policija su apsaugos skyrių 
užklupo iš užpakalio ant žmo
nelių ir gyvuliškai pradėjo 
juos mušti ir skyrstyti. Žmo
nės neturėdami kur pasidėti, 
iš visų pusių apsupti polici- 
jos, brukosi prie bažnyčios 
durų, kurios nuo didelio 
spaudimo su baisiu triukšmu 
Įgriuvo vidun. Minia veržė
si Į bažnyčią kaip vanduo, 
nunešdamas ir sumindamas 
viską, kas tik ant kelio 
pasimaišė. Buvusi
bažnyčioj užsidarius visoku 
určdninkpalaikių gauja bai
siai išsigando, nes mislijo, 
kad jau priėjo valanda, ku
rioj reiks išduot žmonėms ro- 
kundą savo šunybių. Žmo
nes vis vertėsi viens per ki
tą. mindami vaikus moteris 
ir senelius. Negana to. 
bildėjo raiteliai ir 
.,tvarką’’ daryt. Kiek 
buvo, nežinia nes .• 
neišleidžia Į užsienį 
svarbesnių žinių.

I

At- 
pradėjo 

aukų 
cenzūra 

jolųų

Buffalo. N. J- — Lenkų so
cialistai rūpestingai pradėjo 
agitacija varyti ir organi
zuotis, su tikslu susivieniji
mo su ,, Socialist Party” ir 
..Socialist Labo r Party’’ ku- 
kurios artimoji ateityj tepgi 
žada sosivienvti. idant atei
nančiuose prezidento rinki
muose turėtų kuodaugiausiai 
balsų. Augimas čia socialis
tų partijos eina nepaprastu 
greitumu kiekvienas metas, 
irikiateinančių rinkimų skal
ijus socijalistų partijos paso
dins trigubai.

Champaign, II). — Naktyj 
ant pačtos Ogden Įsiveržė 
keli vagiai, sudaužė šėpą su 
pinigais ir išsinešė 10 centų

• Detroit, Mich.— Kun. 
E. Gzella, lenkas, stojo vakar 
ant teisjno, kaipo apskustas 
už pervažiavimą automobiliu 
Povilą Žultkovskį. Apkaltin- 
tojas tvirtino, kad kunigas 
važiavo su neprastu greitu 
tumu . kuri Amerikos tiesos 
užgina, kunigas su savo liudi
ninkais nurodinėjo, priešin
gu Kunigas laimėjo.

I

kas 
policija 

pasirem- 
prisaky- 
ša basą’*

ir
pra- 
nuo 

o respu
blika vis dar negali būt ap
skelbta. Vakar atėjo žin:a 
apie nepasisekimą ant rūpes
tingai apdirbto pliano apskel
bti mieste irapilinkose Opor- 
to respubliką. Daugybė pri
gulinčių prie suokalbio su
areštuota.

Pagal suokalbininkų plia- 
no, buvo žadėta subatos na
ktyje ūmai apimt gubernato- 
riaus rūmą, suimt gu- 
bernatorį ir kitus artWtes- 
nius urėdninkus, jierkirsti vi
sas linijas susinėsimo ir ap

skelbti respubliką.
«

IŠ AMERIKOS.
Boston, Mass. — Subatoj, 
vasario J. B. Peterson prane
šė policijai, kad naktį 11 vai. 
ant Emerald gatvės užpuolė 
jį du piktadariu, pavertę ant 
žemės, vienas turėjo revolve
rį pridėjęs jam prie galvos, o 
antras iškratė visas kišenes, 
atėmė auksinį laikrodėlį. 15 
dolerių pinigais ir pabėgo.

\Voburn. Mass. — Ketver
gė, 6 vasario tapo apiplėšti 
\V. Adams ir W. Essex. 5 v. 
po piet užpuolė juos prie Pi-
nehurst parko 3 plėšikai. Du knarktų", l’ottee turėjo daug

s

• \Vinnipeg, Man., 10 d. 
Vakar policijos skyrius įsiver- 
šė į Shomayin Sinagogą ir su
stabdė atsibunančią vestu
vių ceremoniją Ant padaryto 
per rabiną klausymo - 
do priežastis tame, 
atsakė, kad tą darą 
dama ant 10 Dievo 
mų — atmink, kad
turi švęsti, o tas juk yra dar
bas apmokamas pinigais. Ar 
nepradės bent kartą jau 
valdžia priešintis prieš toki
begėdišką išnaudojimą žmo
nių. kaip tas iki šiam laikui 
niekelio ne kotroluojamas 
atsibūdavo. Kas tai girdėjo, 
kad sekdamas neva paties 
Dievo prisakymus, plėšti iš 
vargdienių po 20—25 'dolie- 
rius už šliubą? Tai ne tik iš
naudojimas. bet plėšimas!..

Louisville, K y. Gelžkelie- 
čiams Louisville ir Nashville 
(kompanijos, tapo numušta 
užmokėsnis ant 10 nuošimčių

Philadelphia. Pa. — Gar- . 
vežiųdirbtuvė paleido nuo 
darbo 10, (MM) darbininkų, i>a 
liko dirbančių dar apie 
19,000.
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kad žmonės ims viską iš 
didelių sankrovų, nes visos , 
išdirbvstės yra jų pačių ran
komis padarytos ir teisingai 
jiems priklauso, bet darbi
ninkai pripratę kentėt išnau 
dotojų prispaudimą, kantriai 
kenčia irskurdą: bet jeigu gy
venimo sąlygos išves juos ga
lutinai iš rubežių kantrumo, 

j tai beabejones darbininkai 
nemaldaus duonos ir aprėda 

1 lų, pakol bus pilni sudalai.
Tada jų niekas nearęstuos, 
nes policija bus persilpna. 
— Aš Maike, dabar vistiek 

bijosiu, kad ir nieks neareš
tuos, nes tokios pirties dar 
niekad neturėjau Ot žinai 
ką, vaike? Man dabar užėjo 
gera mislis. — Pradėkim pini
gus daryt. Tu dirbsi prie pini 
gų, o aš vaikščiosiu po salinu 
us ir mainysiu juos aut gerų 
pinigu. Kaip tu manai?

— Geras tu galvočius, ašda 
ryčiau pinigus, o tu girtuok
liautum, ir ant galo, kaip 
sugautu, tai dar geresnę pirtį 
turėtumėm, negu už išmušimą 
lango.

— Aš mįslinu, vaike, kad 
už netikrus pinigus nelabai 
baustu.
—Pabandyk, teve,-tavo am
žiaus tikrai neužteks kalėji
me atsėdėt, kiek tau paskirs. 
— Aš netikiu! Pažiūrėk vai

ke, kaip daro Amerikonkos 
mergos — jeigu tikrų da tų 
neturi, tai įsideda geležinius 
dantis, moka pinigus dakta- Juo pačiu mažintų bežemių 
rams kad jai aptaisytų svei
ką dantį kokiu ten žibalu. 
Na ir žiūrėk, ar jas areš
tuoja kas?

— Koks tu avingalvis, teve! 
Žmogaus dantys - yra ypatiš 
kas dalykas, tas nedaro nie
kam skriaudos, nieko neap
gauna, bet dirbdamas pinigus 
- žmogus apgauna visuome
nę ir užtat valdžia tokius ap
gavikus persekioja.

— Na, sudiev, Maike, pasi
kalbėsime kitą syk. šiądien 
man labai šalta.

:

i

af 

.. ESTERED AS SeCONO-ClaSS MATTKr" 
Frbruary 23, 1906, at the Post 
oeeice at Bustos. Mass., under 
the Act o? Cosgress 0E MaRCH.3, 

1879."

Rusų valstybės šalių ne tik 
savo kultūra bet ir didelė
mis ekonominio gyvenimo y- 
patvbėmis.

8-0 kad tokios Lietuvos 
o kartu ir kitų Valstybės 
kraštų ypatybės reikalauja 
musų kraštui ypatingu vi
suomenės ir jiolitikos įstai
gų

Susivažiavimas nutaria:
L. S - 1). P. savo |>olitiškuju 

programų stato: demokratiš
kąja respubliką ir politišką 
Lietuvos autonomiją.

Paaiškinimas.
Autonomiškajam Liet 

seimui turi būt pavesti 
reikalai:

1. Kultūros reikalai.
2. Žemės dalykai.

3. Krašto ūkis ir rėdymas. 
4. Mokesčiai krašto reikalams 

5, Teismai.
«. Milicija.

:L Žemės klausimas.
>

Pripažindams 1- o, kad že
mės klausymą rišant svar
biausiu socijaldemokrtų sie
kiu privalo būti: panaikinti 
kaime visas feodalų gadynes 
liekanas ir sutverti tokias 
žemės naudojimo sąlygas, ku
rios leistų kuogeriausia plė
totis žemdirbystėje kapitalis
tiškajam ukiui.

2-o kad panašus ūkio iš
plėtojimas, keldamas viso 
krašro ekonominį gyvvenimą,

mas konkurenciją tarp par
tijų, turi pertai drutinti dar
bininkų judėjimą Rusų val
stybėj ir įsigalėjimą 
socijaldemokratų.

2-o kad skirtumas
L. S. D. P. programos 
S. D. I). P., apsireiškęs 
politiškųjų programų 
tume, nėra pamatinis.

Suvažiavimas mano, kad 
sudėjimas abiejų Įiartijų yra 
galimas ir reikalingas ir to 
paveda C. K„ kad jis pasirū
pintų kiek gailina pagreitinti 
L. S. D. P. ir R. S. D I). 
susidėjimą suvažiavimo išdir
btomis sąlygomis-

(Toliaus bus.)

jame

tąrp 
ir R.

vien
skir-

IŠ LIETUVOS.

u vos
šie

ir mažažemių ūkininkų su
vargintą ir drutintu kaime 
darbininkų judėjimą.

šLirrri blogai.
G ine numeryje .,V.~ L 

skaitėm straipsnį,,Reikalai 
mas” kuris skamba šeip:

, :Męs nariai 5-tos ku<ųx>s 
L. S. S, Ne\v Britam, Conn., 

treikalaujame nuo Dr, Jono 
1 Šliupo, kad atšauktų apšmei
žimą, kurį ant musų parašė 
savo knygute je: Lietuviai, 
ar gerais keliais žengiame pir
myn. Tenai rodos tik litą- 
roms paminėtos ypatos iš „N 
B”, tečiaus žmonės lengvai 
dasiprotėjo, jog tai reiškia: 
New Britain.

„Savo knygutėje išvadi
no mus paleistuviais, buliais, 
ši koriais ir t. t.

,, Apšmeižė netik musų 
kuopos narius, bet ir visą 
L. S. S. Rašėme laišką jam

3- o kad tikusiai paminė ypatiškai, reikalaudami at- 
tam tikslui išrištas žemės šaukimo, bet jokio atsakymo 
klausymas turės svarbią įtek- ant to negavome. Dabar rei- 
mę ne tik ant ekonomiškojo 
gyvenimo, bet ir ant revo
liucijos . bėgio, statydamas 
suvargusius valstiečius ar
čiausiais biurokratų valdžios patrauktas į teismą, 
priešininkais ir kovotojais už 
demekratiškajį valstybės su
rėdymą.

4- o kad dabartiniai val
džios mėginimai išrišti žemės 
klausimą nors dėlto jau ne-

> *

kala ujamo atvirai atšauki
me per vivus laikraščius, 
kaip Amerikoje, teip ir Lie
tuvoje. To neišpildęs bus

Nariai 5-tos kuopos LSS.
y

Po šimtais! čia p- b. por
cija neskani. Mažiausiai rei
kės bušelio druskos, pakol 
suvalgys tas tris „špeizas” 

gali suvargusių ūkininkų ati- (valgius). O kiek sarmatos

kiti. Susirinko, važiavo teip 
toli, per tokius pusnynus, ir 
nieko g^ro nepadarė. Pažiū
rėkime, ar nebuvo ko pasikal
bėti, ar mažai męs turime 
vargų ir reikalų? Štai svar
biausias klausymas — Trei
gio aludė! O apie tą visi pa
miršote, uore jau ne kartą 
buvo kalbėta ir per laikraš
čius skelbta* Alude — kurį 
riokso prieš mokyklą, raštinę. 
— aludė, — kuri atneša tiek 
bledies jaunimui ir patiems 
valstiečiams.... pasiliko ir 
totalesniam laikui gyvuoti 
ir . .. ardyti žmonių gyveni
mą, sveikatą, tvirkinti jau
nuomenę! Ar ne gėda! Pažiū
rėkime kokios Treigio aludės 
pasekmės? Tik užeikite kokią 
uors dieną' ten, ir ką pama 
tpsite? Vaikai, mokyklos mo
kiniai pasistatę j>o j»orą bu
telių, geria jau alų, ruko pa
pirosus. — l^abai gražu! Pa- 
sidžiaugkite tėvai! Ko jus ga
lite reikalauti nuo tokių sa
vo vaikų ateityj? Kuolų, ak
menų į galvą! Dabar jums 
gražu žiūrėti, kaip pareina 
jūsų sūnūs iš mokyklos, tai 
yra iš Treigio aludes, jau ap
kvaišęs ir Įsikandęs papirosą, 
jus net patįs, kaip girdėjau 
duodate vaikams ant alaus 
ir ant papirosų. O užsimink 
kartais apie tą? ’ Ago! Tuoj 
gausi atsakymą: „Kas tau 
galvoj apie mano vaiką? Aš 
tėvas. — Na, buk tusau tėvu! 
atsakai ir . ... Teip, kaip ma
tomai, nuo tokių gerų tėvų, 
kaip tėvai musų valsčiaus 
nėr ko nė reikalauti, idant 
uždaryti Treigio aludę!

Va ir šiandien, pasibai
gus sueigai, tie visi tėvai ir 
kiti valščiaus rėksniai tuoj 
nukeliavo pas Treigį ir ūmu 
laiku išgėrė 40 viedrų alaus! 
Tai dar menkniekis, butų 
gėrę ir dangiaus tik ... .ne
laimė. . .alaus truko! Treigys 
dar ir barti gavo. Kam tu ne
tikėli nepasirūpinai alaus 
(langiau parvežti! Kas tai zno- 
čija tiek alaus!” Ir šiądien 
tie visi tėvai išgėrė alaus už 
50 rub., jai ne daugiau, o 
kuomet valščiaus raštininkas 
meldė sueigos pridėti kelis 
rublius 
viskas 
gyvent 
ku....
niai pakėlė tokį liarmą, kad 
nabagas raštininkas tutėjo 

‘tuoj užtylėti ir pasikakinti 
tuomi kaip buvo!

Laikraščiuose vėl buvo 
rašyta, kad valstiečiai per su
eigas rekalautų prašalinimo 
iš mokyklų juodašimtiško 
laikraščio ,,Sviet”, ir išrinktų 
du ūkininku, kurie kontro- 

iliūotų inspektoriaus revizi
ją mokykloje, kaip tas jau 
įvykdinta kituose valščiuose. 
Kodėl gi pas mus tas nepa* 
daryta? Kuomi gi męs nuo ki
tų atsilikę? Oi atsitikome... 
Kur per sueigas reikalinga 
uždaryti aludes, o pas mus! 
Pas mus aludninkas gauna 
dar barti, kad mažai alaus 
pargabena! Gėda, gėda ir gė: 
da Aptanavičiams’!!

Už tuos visus pragertus 
pinigus, kiek naudos turėtu
mėt! Užtektu ir ant padidi
nimo algos, ant laikraščių ir 
ant pataisymo mokyklos! 
Tik pasirūpink uždengti Trei
gio aludę, pažiūrėsit tuomet 
kiek jus naudos turėsit! O 
jus tėvai, kurie duodat vai
kams ant alaus ir ta bako, ap
sižiūrėkite, ką jus darote? 
Kur stumete sąvo-

j vaikus, busimuosius Lietuvos 
piliečius? Susipraskit kartą!!!

Pieiuvo.

VILNIUS. — Buvusis ,,Lie
tu vos ūkininko” redaktorius 
Povilas Gaidelionis patraukt
as teisman už tilpusius „L. U.” 
straipsnius „Apie mokesčius” i 
ir „Durnos nebėra”.
— Gruodžio 22 d. užsibaigė 

liaudies mokyklų direktorių 
susivažiavimas. Susivažiavi
mas išrado reikalingu įkur
ti pedagogiškus muzejus, ku
riais galėtų naudotis liaudies 
mokyklų mokytojai. Įkūri
mui ir užlaikimui tų niuzė- 
jų nutarta skirti tuos pinigus, 
kurie pasilieka nuoužlaikiino 
parapijų ir miesto mokyklė
lių. Sausio 9 d, gubernato
riui leidus, tam tikra mies
to tarybos komisija svarstys 
klausymą apie įkūrimą Vil
niuje politechnikos.
— Vilniuje išėjo naujas ru

sų kalboje laikraštis „Sieve- 
ro-Zapadnyj Krai” S. Gin- 
sburgo redaguojamas. Jis eis 
du kariu į dieną: rytą ir 
vakare.
— Krasos ir telegrafo valdi

ninkai. kurie buvo sustrei 
kavę 19O5m, jau apturėjo 
akto apkaltinimo kopijas. By
la paskiria Vasario 11 d.

— Atstovas A. Bulota sau
sio 7 d. 7 valandą vak. išvažia
vo į Peterburgą.

KALVARIJA. Suv. gub. 
Mažiausiam menkniekiui iš
tikus, kalėjimo viršininkas 
kolioja kalinius, nuolat kra
tas daro ir gazdina kareiviais. 
Darant pavierką ir gi baisiai 
elgiasi : visur landžioja, dar
gi po kulkomis šnipinėja, iš
purto drabužius. Kiek kartų 
reikalavome, kad mums būtų 
leista turėti popieras ir ra
šalas, bet jis apie tai nė klau
syti nenori. Kada pas mus at 
silankė prokuroras, prašėme 
jo leisti mums rašalą ir po
pieras turėti, bet gavome at
sakymą, kad tai ne nuo jo 
priguli, ir patarė kreiptis į 
kalėjimo viršininką. Su sa 
vaisiais pasimatyt tegalima 
tik antradieniais ir penkta
dieniais. Žodžiu sakant kali
niai varžomi visame kame. 
Toks tai musų nauja sai virši
ninkas. Negeriau elgiasi ir 
kareiviai. Žinoma, koks virši
ninkas, toki ir tarnai. Viena 
iš kalinių vos išpruko iš po 
kare ivio durtuvo; o sausio 
6 d. 19 06 m. kareivis šovė per 
langą į vieną politiškaji. 
nubaustąjį katorgon. Paklau
site gal už ką šovė? O gi ūž 
tai, kad ranką prie lango 
pridėjo.

Kalėjime yra 14 kalinių. 
Visi jiė padalyt? į keturis 
skyrius: 1. tie, kurie tvirto- 
toven pasmerkti; 2. katorgi
niai 8. tie. kurių dar bylos 
nebuvo, nes tebeina tardy
mas ir paprastieji;

Š.C~o Lirąugas.

ANTANAVO vai.. Šen. pv. 
Gruodžio 29 dieną Antanavo 
valščiaus raštinėje buvo valš
čiaus sueiga. — Salta, oras 
biaurus. keliai dar biauresni 
per sniegą vos išsikasti ga
lima ... O sueiga pilnį, ma
tomai visi valstiečiai renkasi 
svarstyti svarbius kiaušy 
mus; o pa si kalbėt i yra apie 
ką! Daug bėdų daug vargų 
turi nrusų valstiečiai. Jie 
skubina važiuoja... .nors bu
tų ir blogiausias oras. Štai 
jau ir susirinko! kaip ir pa
prastai sueigose, išpradžių 
viršaitis duoda atskaitą, kur 
ir kiek išleido pinigų, paskui 
kalbėjo apie algas stuiką ir 
. ...tnojni pasibaigė. Keli 
rėksniai, kurie atėjo į sueigą 
jau „isidrožę”, gadino visą 
sueigos tvarką. Tokių rėks
nių, kai ant nelaimės pas 
mūs netrūksta! Tai daugiau
sia buteliko garbintojai! Ypač 

Viso gero velijantis jūsų atsižymi: Kųndokas, Peč ninku Šv. Juozupo drangi- 
ikai, Ilgūnas, Dtialtuvo ir ją.

nuo 1902 nie- 
turi apie 60, 
sutaisyta pus- 
pasakyta, kad

t

dabar pasididinus 
skaitliui, nupuolė 

su-

kad 
apsi- 
aple
Da- 

piui 
be

į

St. Louis. Mo.
Męs St. Louis’o letuviai tu

rime pašalas draugystę, 
teip vadinamą šv. Kazimiero, 
kuri gyvuoja 
tų, sąuarių 
konstitucija 
laisvini; joje
kievianas fiziškai (ant kūno) 
sveikas Lietuvis gali prigulų- 
ti prie draugystės, apie tikė
jimo dalykus, kaip būna ki
tose ltetuvių draugystėse, — 
nėr nė paminėta. Iš pradžios, 
pakol buvo tik keli sąnariai, 
pagal konstitucijos ir buvo 
daroma, 
sąnarių
konstitucijos įstatiniai 
manė pastatyti bažnyčią kad 
paskui sąnarius po prievarta 
varyti į išpažsntį: nes St. 
Louis’e yra apie 500 lietu
vių, oneturi savo bąžnyčios; 
lietuviai dabar važiuoja mel
stis į Kast St. Louis kuris 
randasi kitoj pusėj upės 
Mississipi. ( Būt gerai, kad sr 
St. Louis’e butų dievobai
mingiems bažnytėlė, bet kad 
jos nėra, nieko nepadarysi; 
viso pirmiausiai žmogus tu 
ri aprūpint kasdieninius sa
vo reikalus, nuo kurių pri
klauso jo gyvastis, t. y. 
pirma butų pavalgęs ir 
rėdęs, o tuomet galėtų 
bažnyčias svajoti. Red.) 
bar išrinkta komitetas 
gų rinkimui, bet šiuose
darbės laikuose kitas ir duo 
uos neturi iš ko nusipirkti, 
taigi ant bažnyčios retai 
kas nori aukauti sunkiai už 
dirbtus savo centus, nes jeigu 
kas šiądien ir dirba, nežino 
ar dirbs rytoj, bet tam tikslu 
musų draugyste su Kast St. 
Louiso kunigu sumanė pini
gų lupimui šitokį būdą: jei
gu kas neduos 3 dilierių aut 
bažnyčios — nebus priimtas 
prie išpažinties ir kaų»o toks 
nueis žinoma į .... pragarą! 
(Jeigu tik teisybė, tai puikus 
išradimas! Reikėtų tik užpa
tentuoti. Red.) Bet jeigu ir 
kiekvienas St. Louis’o lie 
tuvis duot po $3, tai 500 
galvų surinktų $1,500, tai ką 
gi su tiek pinigų galima pa. 
daryt? (Bet visi ir neduos, 
nes viena — kad dabar pusė 
žmonių neturi darbo, o antra 
— prievartą pagimdys daug 
Priešginybių. Red ) Musų jau- 
nuomeniai daugiau niekas 
nerupi, kaip tik saliunai ir 
bolinės, susirinkimu niekad 
nelanko, o jei kada esti pa
rengtos prakalbos, tai bijosi 
ir pro šalį praeit, geras, girdi 
žmogus su „cicilikais” nepri
valo susidėt. Žmonės, kurie 
ne vaikščioja ant susirinki
mų, ant prakalbų, neskaito 
gerų laikražčių — yra tam
sus, nemoka misliti. nemoka 
svarstyti ir jeigu kas ką nors 
vamptelės — jau jie ir su
tinka. Taip yra ir su statymu 
tos bažnyčios . A s neesu 
bažn včios priešu, liet aš žiu-' 
riu, kaip tas gali atsiliepti 
ant ekonomiško musų padė
jimo, o ypač šiuose laikuse! 
Ar paskutinį pagalvį misli- 
jat parduot dėl statymo ba
žnyčios? ... Ar skolą užtruk
ti? Kokiu budu tą manot, 
padaryt sunku suprasti.

Dabar jau surinkta kė
lės dešimts dolierių, pamaty
sime, jog už tuos pinigus 
nieko panašaus sutveri ne
galima; na ir kur tada tie pi
nigai eis?

Veliju palikt šita užnia* 
nymą, nes iš to nieko neišeis 
tik nuskriausit kelias šei 
nas ir daugiau nieko, o pa
skui kils vaidai.

Jungtinio ir septintojo Lietuvos
SOCIJALDEMOKRATŲ PARTIJOS traukti nuo revoliucijos, kad bus, kada reikes prieš tuos 

susivaziaviso nutariBai.
Rngpi&^io mėnesyj 1907 m

Jungtinio Centro Komiteto Ūpo -ukvie valdytojų reikalus BUVargll- 
siujų ūkininkų kišene, o per' 
tai išanksto galima sakyti, 
kad, jie neturės pasisekimo.

Suvažiavimas, kaipo ben
dras nurodymas žemės klau
simą Lietuvoje rišant, pri 
ima šius nutarimus:

1-o panaikinti feodalų 
gadynės liekanų — turi būt 
panakinti servitutai, ypatin- 
gieji valstiečių luomo suvar- j- 
žymai žemę valdant ir žeme 
naudojant, išrišti visi, ki- ... , . ,, _ . Mielas broleli!le dėl žemes nesusipratimai 
tarp valstiečių ir dvarininkų Parvažiavo namon ant 

■2o tori būti konfiakuo- K’aed’! is Du,n09 ir mu9li 
toa valdžios, tažnvčhj. vie. «tetovae Ignotas Poteia. Ma- 
nuolvmj. vidurinių ir didės- nėm. kad daug is jo lūpų iš- 
niu žemvaldžių žeroSa. 8ireime AngeMų dalykų, bet

r- v. x . • pasirodo visai kitaip. — Zmo3 o iš konfiskuotų žemių r ,. , T7 . gus persimainęs, kad sunkuturi būt sutaisytas Lietuvos ? x- ., . , ir pažinti, — py Inas puiky-rybuose žemės fondas ir pa . „ r ,1- •... , bės, su mumis praščiokaisvestas autonomiškam, demo- . _ , m . ... , T. . nenori ne kalbėt. Teip greitkratiškai renkamam Lietuvos . , „ . . .
Seimui, kuria nustato, kokio į ?av,"°:. 0 Je'«” ,r

. , . . . . , kalba, tai vis apie savo vpa-didumo žemės turi būt kon- n- • • i • 7 •.. , . ..... , . tą. Ginasi, kad jisai daugfiskuotos ir kaip josios turi ; . .....
ant naudo jamos algos gauna, jus. g.rdr, . vie

ną mėnesi tiek nepragyvenat, 
Red a k c i j o s p r i era šas. kiek aš| vieną dieną Easi.
Pirmoji šio nutarimo dalis gyrg mum8 tejpgi gu pag-di. 

motivai tapo snvažiavi- dijavjmUi fcad jam teko svai
nio priimta, kaipo medega kintjs net su grafais, papasa 
Centro Komitetai, kuris, ja kojo> karie is !an is.
paainauodjįS, privalo tuos k])rie sirovatiskesIli ir
motivus papildyti. _ t

I

Mums paklausus, ką veikia 
Durna dėl žmonių geroves ir 
koks jos yra programas, jis 
mums pakišo kokį ten po
piergalį, rusiškai parašytą, 
sakydamas: „Platforma tru-

tu mėginimu tikslas— ginti šikorius teisintis!. .. Blogiau 
senovės didesniųjų žemės ne^u Milukui!...

stas susijungusiu Partijų, L. S.-D P 
S.-D. P. L., susivažiavimas

ir

prie algos, nes , 
jau pabrango ir 

iš kapeikos labai sun- 
tie visi tevaį irreks-

n.
1. L. S.- D. P. ir S. D. P. L. 

snsivienijmas.
1. Susivaževimas be svarsty-

KORESPONDENCIJOS. |

— Heilo, vaike! Na. kaip 
gi tau einasi?
— O-o-o! sveikas, drūtas, te

ve! Ar tu dar gyvas? Aš mis- 
lijau, kad tu jau pas Abrao
mą ant pietų nukeliavai.... 
Ir kur gi tu buvai per šitą vi
są laiką? Kur aš tave ne iš- 
jieškojau.—niekur negalėjau 
rast.

— Tu parše! tu čia dar šidy- 
si iš manę?. . Va, kad spyr- 
siu pilvan, tai tu ir kaulų 
savo nesusirinksi.

— O! koks tu biaurus, teve, 
palikai! Ko gi tu ant manęs 
teip pyksti? Aš tavęs teip 
išsiilgau, kad net verkiau ...
— Meluoji, bjaurybe! Kad 

tu manę teip mylėtum, kaip 
sakai, tai neapgaudinėtum 
teip baisiai
— Aš tavę negaliu suprasti,

ką tu tauziji. Kame gi aš ta- mo paprastu balsavimu pat- 
vę apgavau? Ar nebuvai tik virtiną įvykusį gyvenime abe- 
tn bepročių namuose? jų Partijų, L. S.- D. P. ir S.-

— Jau dabar. Maike, tau nė- D, p. L., susivienijimą.
kuomet netikėsiu, jau aš per- Susivienijusi partija va- 
sitikrinau, kad tu velnių pri- dinasi lietuviškai „Lietuvos 
ėdęs, kad su tavim geruoju Socijaldemokratų Partija”, 
negalima. Pereitą kartą tu lenkiškai ,,Socjaldemokraty- 
man sakiai, kad koks ten so- CZna Partja Litwy”. 
cijalistas pasakęs, jog galima Partijos inicijalai (pirmo- 
išmušt langą ir pasiimt sau sios Partijos vardo raidės): lie- 
kotą. o aš, kaip koks kvailas tuvių kalboje .,L. S.- D. P.’’, 
tau įtikėjau. Ant Hanover ga- lenkų kalboje ,,S. - D. P. L”. 
!.?^did7‘!a?e.iP.r5uta,'".. ?)«*• vi81 'ienn balsu.] 

kuriuo 
i savo 

darbas varyti, Suvažiavimas 
nutaria: L. S.- I). P., tiksliai 

' , kuriose
privalo ji veikti, varo Par
tijos darbą visur, kur tik lik 
šiol jos buvo veikiama, ne
skiriant Baltstogės, Bielsko 
ir Liet. Brastos pavietų [Gar
dino gub.) ir stengiasi išplės- 
ri savo įtekinę visur, kur tik 
tas tikusią savo darbui dirvą.

krovos lange man baisai pa- ‘
tiko vienas ploščius,—nieko ■Sulig klausimo, 
nelaukdamas rėžiau lazda!... Plota reikia PartiJai
Vos tik ir galo po stiklais ne
gavau ....
—Cha, cha. cha! kodėl ei tn neribuodama sienų, 

toks kvailas, teve?
— Tai tu pats kvailas!

snargli!... .Aš mat žmogus 
teisingas, todėl misljau, kad 
ir tu man teisybę pasakojai, 
bet kitaip išėjo.

— Na, tai kaipgi su tuo plo- 
ščium išėjo! ar gavai jį?

— Kas tau. vaikė! Penki 
policistai nutverė manę nely
ginant, kaip vilkai ožiu ką., 
mislijau, kad jau saulės daugi

2. Politiškoji L. S. D. P. 
programa.

Pripažindamas 1-o, kad 
au neregėsiu, akyse tiktai kL politiškoji ir tautiškoji Lie- 
birkštįs žaibavo. Aš tik zeg- tuvos laisvė tuomet tegali 
nojaus ir poterius kalbėjau, b’it pilnai pasiekta, kaip 
kad Dievas nors mano dūšią R««l valstybėje bendromis 
išgelbėtų nuo kalėjimo, nes 
tariau, kad reiks skyrtis su iškovota demokratiškoji 
šiuo pasauliu

— Tu teve p»-i anksti pra-j

North Chicago. ILL.
GerbiamojiKeleivio” re

dakcija, meldžiu patalpinti 
mano brolio laiško ištrauką, 
kurią suiašiau, iš ką tik ap- 
r____ > laiško iš Lietuvos,
Kauno gub., Panevėžio pavie
to.I

4. L. S.- D. P. su R. S.- D 
D. P. santaikai.

1. Pripažindamas 1-o, kad
L. B. D. P. su R. g, D. 1), P. 
susidėjimas, padrutindamas 
didesnį Lietuvos proletarija-visų proletarų jiegomis bus 

res 
publika. bės darbininkų klesa, taiky-nno atsto-

2-o kad Lietuva yra kra- damas bendrąją politišką ir '°- 
dėjai! Gal ateis tokie lai kaistas, kuris skiriasi nuo kitų ekonominę kovą prašalinda-j

■ I to ansiriSim, 8U visos raišty- ,lo'oi 8™PW” Tai tiek męs

Vargelis. k Brolis.

Kaune leista įkurti „Lietu
vių Rymo - Katalikų darbi-



KODĖL AŠNEAPS1VEDŽIAU.
-------- o--------

Meilė? kas tai yra meilė? Jau du syk mi- 
Įėjau ir nieko iš to ne turiu. Ot. pinigai, 
tai kas kita. Tai laimė! Pradėjau atidžiau 
žiūrėti Į svietą ir pamačiau moteriškėse lai
mę, bet tokiose moteriškėse, kurios turi pil
nus, o jei ir ne pilnus, tai nors po pusę ki
šenių pinigų.

Šiuo kartu laime, rodosi, šipsavosi Į ma
nę.

Sėdėjau kavnamyj ir skaičiau naujau
sius dienraščius ir žurnalus. Orkestrą grie
žė o vert urą iš operos: ,, Noriu vesti”. Jaus
mingas aidas išsiliedamas po visą apilinkę, 
traukte traukė praeivius užeiti.

Staiga prasivėrė durĮs ir Įėjo viena mer 
gina. Iš pirmo pažvelgimo ji teipmau puo
lė i širdį, kad užmiršęs, jog laikau rankoj 
puoduką kavos, išleidau jį, kuris puldamas 
ant marmurinių griudų sutrupėjo ant ma
žiausių gabalėlių. Mergina pamačius, kad 
aš teip Į ją stebiuos, matyt suprato, jog aš 
ją pamilėjau. — Apsisuko ant vienos ko
jos, priėjo prie mano staliuko, persiprašė 
ir be mažiausios ceremonijos atsisėdo ant
roj pusėj. Išsyk pažinau pagal jos liuoso 
užsilaikymo, kad yra Anglė, arba kaip žmo 
nes sako — Anglikė, Irtai turtinga Anglė 
nes tą liudijo apsirėdymas ir apskritumas 
jos liemenio, aut kurio aš visų pirmiausia 
atkreipiau atydą.

Stengiausi nuduot, kad visai į ją nežiū
riu, bet akių nė kaip negalėjau, suvaldyt 

— jos teip ir lakstė...O Širdis kad pasiuto 
plakti, mislijau. kad iš pilvo išoks. Neiš
kenčiau. Priėjau atsikėlęs prie keinėro ir 
paklausiau:
— Ar tamista nežinai, kas tai do viena ši

ta dama?
— Tai labai turtinga našlė, gyvena vis« 

-a-vis, turi trėjatą jau suaugusių vaikų 
ir,,.
— Iš kur žinai, kad ji turtinga?
— Čia visi žino apie tai, nes pinigus mėto 

kaip skiedras! Patį puošiasi ir ant dukte
rų tūkstančius išduoda. O kokius gėri
mus ji geria! Champagne, Cagnae Imj>e- 
le Madeirą. Benediktiną ir daug kito
kių.

Sugrįžau ant savo vietos. Pradėjau ge
rai tėmyt viską. Pasirėdžius buvo dekol
te. Ant balto, kaip sniegas, kaklo turė
jo kelias eiles koralų. Veidas gerai už
konservuotas. Akys patrauktos. Ausyse 
turėjo du dideliu brilijantu, kurie aiš
kiai liudijo, kad tai turi būti nepapras
tai turtinga moteriškė, „Po velnių—pa- 
mislijau sau. — jei manę pamylėtų, ne
žiūrint, kad rr turi suaugusius vaikus,— 
apsiveščia!

Teip. Jei ji manę pamilėtų, po plynių 
bučia laimingas, pininigų turėčiau, tu
rėčiau ir turėčiau!
Teip! Ji turi manę pamiiėt, nes kitaip ji 
neis ųž manę, o ypač už tokio tūščiaki- 
šianiaus, kaip aš, ką tik pabąigęs mok
slą!

Ar šeip, ar teip, nulėrniau su ja susipa
žinti.

Ant rytojaus apsilankiau jos namuose.
Įėjęs į prieškambari nusistebėjau nepa 

prastoms jo įtaisomis: prišakgj durįs vedė 
į svetaine. po dešiniai Į valgstubį ir kitus, 
po kairiai truputį prasivėrę — kvepėjo 
miegstubiu, o tas manę teip ir trankė pa
žvelgti per plyšį, kas ten slepiasi, nes, ne
sigiriant. buvau žingeidus, o ypač tokiuo
se dalykuose! Ant pirštų priėjau ir klau
sau.— Drabužių šlamėjimas. Iš kamba
rio pūtė kuom tai.. .nelabai kvepenčiu. 
įkišau galvą į prasivėrusių durų tarpą, ir 
ką aš ten pamačiau? Tfu!... Meldžiu ne- 
paiipiktint, — Pnsplika, bė dantų, sena, 
juoda, sudžiovusi — tikra giltinė sėdėjo 
antpuo... Ant staliuko matėsi dvi eili 
baltų, kaip sniegas dantų, grąžus geltoni 
plaukai, pavidale apinasrio su dviem gu
minis krepšeliais kas žin kokia prietąisa, 
toliau ant kėdės gulėjo apie 10.colių pla* 
tumo su visokiomis segtėmis guminis mai
šelis ir daug kitokių daiktų, kurių niekad 
nebuvau n atęs,' ir daugiau turbūt nema
tysiu. Man besistebent atsikėlė ir tas sutvė- 
rimas. Gal nusistebėsite, kodėl aš teip ne
maloniai išsitariu, vadindamas sutvėrimu?. 
Kitaip, mano draugai, jos negalima pava
dint, nes ant žmogaus ji nedaug buvo pa
naši.

Pradėjo ruoštis .
Namuose buvo tylu. — Apart tos gilti? 

nės, kuaios negalėjau suprasti, kas ji to
kia ir kam ją laiko namuose mano numy
lėta. — niekur nė mnsia ne šlamėjo ir 
apie manę teipgi niekas nežinojo,kad aš ten 
buvau.. Pasirižau žiūrėti iki galui; tam 
tikslui padariau keletą žinksnių atgal, 
kad paimti kėdę, stovėt man jau nusibodo 
pakol ji sėdėjo ant puo... Ištiesiau rąnką 
prie kėdės, staiga apkurtau — ji inanę pa
mačius, su perkūnišku smareumu užtrenkė

»

!

i

I

»

duris. Bėgti, ar pasilikti, nežinojau, kaip 
geriau. Tuo tarpu atsidarė durĮs ir tarnai
tė pakvietė manę į svetainę, apreikšdama, 
jog ponia Pililiuli už valandėlės pati- 
ateis. Tuojau supratau, kad mano numi- 
lėta vadinasi Pililiuli. Atsisėdau už stalo 
ant kurio gulėjo didelis albumas su pa
veikslais, kurį pritraukęs arčiau pradėjau 
peržiurinėt: daugiausiai buvo mano Pililiu
li paveikslip Ant kiekvieno ėkzemplioriaus 
buvo pasirėdžiusi decoUet ir vis su vyrais 
ir visokiose projekcijose, o labiausiai ma
nę nustebino, kadyje paveikslai buvo da 
ryti įvairiuose Europos miestuose: Berne, 
Paryžiuje, Genėvoje, Vienoje, Brusselyje 
Kopengagoje ir t. t. Man tas laivai dėojsi 
į nosį. Širdis mano ką tik liepsnapusi 
meilės Ugne, užšalo kaip ledas! Mislijau. 
kaip tik greičiau išprukt... tik pakeliu 
koją, šit ir ji pasirodė tarpduryje. Išrodė 
aniuliškai! Plaukai sutaisyti pagal nan 
jausios mados pati balta, skruostai raudoni, 
visa šilkuose, auksu ir brilijantais gau
siai apsikrovus, o liemenelis! tartum iš- 
droštas. Vienok nežiūrint ant tokio jos 
gražumo, nejaučiau mažiausios simpatijos 
—jos akys sakyte - sakė’ kad ji ... Bet 

jos pinigai, jos turtai teip ir traukė ma
nę už širdies...

Įėjo tarnaitė ir paprašė mus ant pus
ryčių.

Nuėjome Į valgstubį.
Visas stalas buvo užstatytas buteliais 

visokių gėrimų, iš kurių daug tik pirmą 
syki pamačiau, o kąip jie vadinosi, tai vi
sai nežinau. Liepė man atsisėsti šalyj sa
vęs, ir tai visai arti... prisigląusti. Man 
darėsi šilta ir šalta, buvau labai nedrąsus 
.......dairiausi ir tilėjau.
— Buk tamita drąsesnis! —atsiliepė ji ap
kabindama už kaklo.

Manę išmušė prakaitas, pasidarė karš
ta... pradėjau drebėt.
— Dėl drąsos išgersime po vieną! — pra 

bylo ji žiūrėdama Į manę kokėtos aky
lais.

Teip Kalėdos veik visiems 
Atneša linksmumą.

Tik Haverhill lietuviams 
Peštynes, liūdnumą.

— o —
Mieli broliai ar ne laiks 

Jums jau pasiliauti 
Karkiamose barą trint. 

Peštis, girtuokliauti?
Ar ne geriaussau namie 

Laikraštį skatyti.
Savo protą prablaivini* 

Išminties Įgyti?
Nereikės tad peštynes 

Po saliomis kelti.
Dantis nosis smigrust. 

Boboms žandus skelti. . .
Girdėta nuo: Seno (iirtuoklio 

l \l>e.

KELEIVIS.

(Toliaus bus.)

♦

Teip gyventi ir pasenti 
Man neužsimoka.

Nes sunkumų, neramumų. 
Niekad nebus stoka.

I>el linksmumo ir smagumo 
Reik man apsivesti:

Su pačiute, kaip nendrute. 
Visad geriau esti.

Ją turėti ir mylėti.
Gal smagiau man būtų (?) 

Nes svajonės, abejonės —
Visos tad pražūtų’

Bet nelaimė, kad vis baimė 
Mylimą paklausti:

Ar mylėtų, ar galėtų
Meilej man sąjausti?

Kad ir tyliu tavę myliu. 
Tu mano brangioji!

Mano vėlėj, kaip stubelėj
Tu seniai gyvuoji-

Širdis dega meilės jiega 
Per naktis ir dienas,

Nes milėti ir ir tylėti
Negalėt nė sionos.

St. Michel^onas.

O, gamta! kokia tu nedora!
Kam pritvėriai tu tiek gyvybių?— 
Vandeni, žemę, pilną orą...
Visai nematomai esybių!?

Kamgi survėriai tu tą žmogų?.. 
Kain tas reikėjo tau daryti?... 
Jei gyventi jam nėr patogu, 
Kodėl nenori jo matyti??!

Kam vienus iškėliai lig dangaus, 
Suteikiai spėką ir galybę?,..

O kiti ne tur vardo žmogaus. 
Nė šunies teisių.. Tai lygybė?!

Juk nieks neprašė tos malonės,—
Kad gyventi vien tiktai kartumais, 

, Kad vietoj laimės tik svajonės
Jam būtų meile ir smagumais.

Jei čia žmogus yr tiktai svečias. 
Jei ryt—poryt jis jau nebgyvens. 
Kam vargas, skurdas, badas trečias 
Slegia nuo lopšio, iki pasens?

Ir kam reikia žmogui gyventi,
Jėi tik vargą jis gal matyti?
Jei amžių skurdęs tur pasenti, 
Paskui numiręs — sukirmyti?

St. Michf;l><ouax.

Haverhill, Mass. lietuviai 
Kalėdas sulaukė — 

Iš linksmybės be iniero 
Sau alutį traukė 

Seni, jauni ir maži. 
Moters ir merginos, 

Susirinkę į krūvas, 
Degtine vaišinos. 

Gudresnieji karčemoj 
Apie barą spietė 

Ir pripiltas makaules 
Vis ankštyn dar rietė; 

Mat linksmiausia šventė 
Kristaus užgimimo, 

Todėl reikia palaikyt 
Bočių papratimą — 

Su kaimynais ir draugais 
Rankoms susitverti

Ir svaiginančių raugų 
Kiek tilps isigerti.

Nes jei, esą. per šventes 
Kas nepasigertų,

Tam švents Petras po mirties 
Daugų neatvertų.

Juk senatvėj net vanduo 
Virsdavo į vyną,

Idant būtų kuom vaišyt 
Drangą ir kaimyną;

O jei šendie ,,cudai"’ tie 
Niekur nesidaro.

Tai todėl, kad į valės 
Vyno yr už baro.

Tik geriant vyną tą 
Atsiranda stebuklai, 

Kaip prasideda galvoj, 
Visoki pabūklai...

— o —
Haverhil o lietuviai 

Kalėdas teip šventė.
Susirinkę į burius

Alų, viskę rentė.
Bet didžiausia iškilmė

Buvo River stryte.
Kur net kraujo praliejims 

Buvo padaryta.
Ten mus brangus lietuviai 

Tiek jau išsigėrė.
Kad ant galo už plaukų 

Viens kita nutvėrė.
Mat už bobas tarp dviejų 

Ginčas prasidėjo
Ir tuoj kumščios ant žandų 

Šokinėt pradėjo,
Akis jiems užtino greit. 

Nosis prisiplojo,
Net jų pačios su drąsa

Jiem pagelbėt stojo.
Bet su boboms negražu 

Vyrams kovą vesti.
Todėl jie sumanė’greit 

Bobas lauk išmesti.
O kad bobos lauk išeit

Geru nenorėjo.
Todėl vyrai kumščiais joms 

Žandus kult pradėjo. . .
Kad visas teip baltgalves 

Vyrai lauk išvarė.
Toliaus varė tarp savęs

Tą kumštinę karę. .. 
Moteriškės gi namiej

Grandžiai sau vaitojo 
Kad baltgalvėms jau dabar

Blogas laiks užstojo. 
O Jaunavedė viena

Vyrą net apleido 
Už tatai jog negundo j"

Sakės, keturis kryžius 
Nekaltai mergavus 

Ir nuo nieko niekad dar
Zandan mušt negavus; 

Dabar gavo nuo paties.
Tad neišturėsiant:

Tą pametus vėl liuosai
Sau gyvent pradėsiant... 

Liko vyras gyvanašliaut.
Kaip pati apleido, 

O vis todėl, kad perdaug 
Kumščioms valę leido

yr

Atsakymai redakcijos.
M. Vilkiu i. iš Lavrence, Mas.

Delei informacijos įstojimo 
į kariumenę reikia kreiptis 
Į rekrutu biurą. Toks biu
ras turi būti ir Laurence. 
liet tiktai męs nežinome: Bo- 
stoue tas randasi ant: 
48 Court st, Boston. 
Informaciją prisius.
Įstoti i kariumenę, reikia būti 
Suvienytų Valstijų u kęsu ir 
mokėti kalbėti, skaityti ir 
rašyti. Alga, iš pradžios Si3 
ant mėnesio.

Mass.
Kad

Bostono; Lietuviška koo
peracija.

Jau suvirs iretas laiko, 
kaip So. Botone susitverė 
kuopa, kuri užmanė pradėti 
kokią nors pramonę koope- 
rativiškai. Ir teip besitvar- 
kinant minėtai kuopai ne
truko metas laiko prabėgti 
pakol ta orgonizacija pasie
kė galutinai tikslą savo mie- 
rių.

Mieriu kooperacijos yra 
kad pasiekti išgalę - pabūda
vote tautišką narną, kuris 
čia butų reikalingiausias ir 
naudingesuis, negu koks ki
tas daiktas lietuviškuose už
manymuose aplinkybėj. Ir 
Šiądien Bostono lietuvių ko
operacija jau yra ant pilnai 
sutaisyto fundamento: inkor
poruota ant $50.000. Pagal 
tiesas valstijos Mass.. ka
sinius yra su atsakančia kau-1 
cija; ir šerti pardavimą jau 
atidarė pirmą syk Seredoj 
29 Sausio ,.Keleivio’" redakci
joj po num 28 VV. Broad \vay 
So. Boston, Mass.

Todėl-gi pranešam visiems 
lietuviams tos apilinkės, kad, 
minėta kooperacija laiko susi
rinkimus po num- 28 W. Bro
ad wa v, So. Bostone, todėl 
kviečiam visus lankytis ant 
susirinkimų, datirti mierius 
kooperacijos ir josios išlygas; 
išsimokyti suprasti kas tai yr 
kooperacija ir kokią naudą 
ji atneša. Šerai dabar parsi
duoda kožną seredą ant susi
rinkimo Board of Directors. 
Sąnario įstojimas 50 c- nesi
moką; akcija kožna $5.

Viešos prakalbos koopera
cijos yra parengtos ant 10 
Vasario.

i

J. -7. P. Tuinila.

negavęs 
arba de- 

laiškane- 
adresato

Dažnai ateina į redakci
ją ,,gražus1 laiškai su užrnė- 
tinėjimai« kad permainęs ad
resą negauna laikraščio. Iš 
tikro, yra tai labai nesma
gus daiktas, bet ne musų ta
me kaltė, musų pareiga y- 
ra platint apšvietą, — issiun- 
tinėt kuodaugiause laikraš
čių ir dėt ant to visas savo 
pajiegas, nesigailėdaraos nė 
triūso, nė laiko. Visa kal
tė tame pačių prenumera
torių: atsiunčia teip neaiš
kiai adresą parašę, kad nė 
numerio namų negalima pa
žint, o gatvių vardus skaityt 
galima kaip tik patinka, ir 
tokiu budu prisieina laukti 
pakol skaitytojas 
laikraščio atsišauks, 
lei negero adreso 
šis negali surast
ir ląikraštis nueina visai ki
tur. Todėl meldžiame visų 
guodotinų savo skaitytojų 
kad visuomet rašydami i re-

* <■ 

dakciją, . rašytumet adresus 
kuoaiškiausiai: tada nereiks 
kelių sykių rašinėt ir laik
raštis nesngaišins nė vienos 
sąvaitės

Kelinta syk jau gaunam 
laišką nuo tūlo B. Klučin- 
sko, kuris visokių biaurių 
žodžių nesigėdi prirašyt, o 
savo antrašo niekad neįdeda, 

i Kitą kartą galima nuo ant
spaudus pažint, jeigu yra 
aiškiai atsimušusi, bet to dar 
neužtenka, le kia prie tam 
žinot gatvę ir numerį.

Rašydami į redakciją 
visada reikia rašyt tik tą. kas 
priguli ir reikalinga: jokių 
išvedžiojimų nereikia, nes tas 
tik užima laiką ant skiatymo, 
o naudos jokios neatneša. 
Sveikinimai ir linkėjimai pri
tinka tik giminiečiams, pažį
stamiems, kuriems reikia iš- 
rėiekšt savo meilę, prsiriši-, 
mą pagarbą ir t. t.

Susirinkimas ir diskusijos
L. S S. 60 kuopa a laikys 

10 d. Vasario ant 28 W. Bro- 
adway. So Bostone susirinki
mą, kuris prasidės 2 valandą 
po pietų ir trauksis iki vėlo 
vakaro. Atlikus kuopos rei
kalus. bus veriamos diskusi
jos. tai yra: išrišimas visokių 
užpainiotųir svarbių kiaušy, 
mų. 1 žkviečiame visus sąna
rius ir draugus dar neprigu
linčius prie L. S. S. Visi bus 
priimti su didžiausia malone.

Sekretorius: S. M.

Pajieškojiniai.

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

P. Liobikis.
4’Standard Place, 

Lawrence, Mass.
Trečias Metinis

BALIUS
So. Bostono Lietuviško Bano 
Atsibus petnyčioj 21 Vasario. 
February, 1908 m. ant Broad- 
bine Hali 311 Albany st, Bos
ton. Mass. Prasidės 8 vi. va
kare ir trauksis iki rytui

Užprašo: KOMITETAS.

BALIUS.
Rengiamas Švento Kazimie

ro Kareivių Draugystės, kuris 
atsibus 22 dieną Vasario, Feb. 
1908 m. subatos vakare, die
noj gimimo George Washing- 
tono. Prasidės nuo7 vakare 
ant Lafayette Hali 41 Lafay- 
ette sq. Haverhill. Mass. 
Užprašo visus atsilonkyti: 

Komitetą*.

TEATRAS IR BALIUS
Parengtas Lietuvių Ukėsų 

Kliubo, atsibus 22 d. Vasario 
[February. subatoje] ant 
TURN HALI. 29 Middlesex 
st.. Bostone l’žprašom atsi
lankyt kuoskaitlingiausiai, 
nes tokio pasilinksminimo 
lietuviai dar nėr turėję -bus 
lošiama komedija ..Žilė gal
von- velnias vuodegon” 

KOMITETAS.

PAJIEŠKAU BROLIO
Krano Sapranaucko; metai 
atgal gyveno Ne\v Yorke, 
dabar nežinau kur

Jisai pats ar kas kitas tei
ksitės duot žinę ant adreso v

Motiejus Saprauauckas.
201 C st

So. Boston, Mass.

Svarbus pranešimas.
Daugelis lietuvių nežinoda

mi pačtos įstatų - siuntinėja 
laiškus užlipdydami tik už 
vieną centą pačtos ženkleli 
(stempą). Toks siuntinėjimas 
yra priešingas Suvienytų 
Valstijų pačtos Įstatymams. 
Suvienytose Valstijose už 
vieną centą galima siųst tik
tai pačtakortes (postcards) ir 
apgarsinimus, ir tai tik spau
sdintus: o jeigu nors žodis 
bus parašyta su ranka - rei
kia lipdyt ant koncerto už 
du centu ženklelį nežiūrint 
ar koncertas bus užlipdytas, 
ar atviras. Pačtas tokius lai
škus t. y. su lc ženkleliais 
visus sulaiko reikalaudamas 
nuo adresato (kam laiškas y- 
ra adresuotas) prisiuntimo lc. 
pačtos ženklelio: tokiu budu 
atemėjui kaštuoja 3e., nes 
nusiuntimui lc. ženklelio rei
kia išduot dar 2c., jeigu re
dakcija gaus loo tokių laiš
kų. tai kaštuos ja i $3.00, to
dėl meldžiame, kad siųsdami 
rašytus laiškus visuomet lip- 
dytumet už du ceu. ,.stempą'"

'UEIS8A13I3 KURI VIIIHU!
Kad The Collins N. Y. Medical Institutas, daugiau 

visokiu ligų išgydo, ne kaip koks kits Institutas Amerike, 
tai ir už suteikta pagelba sveikatai, gydiniai virš paminė
tam Madikalškam Institutui, viešai savo dėkingumus 
išreiškia, kame ne jokie kiti Institutai ne daktarai negali 
pasigėrėt ir padekavoniu ne gali parodyt kaip Collins 
New ) ork Med. Inst. kurio apgarsanimas ir mus laik- 
raštije. kitoje vietoje yra. taisi pats darbai už save kalba.

1 uli unkščia*ar iš tikro yra pačiu išgyditu*tos pa- 
dekavonės ir ar jos tikros?!! Kad jos yra tikros ir tei
sybe turi viršų, o geriau patikrint ir negalima, nes, 
kiekvienam padekavoniu laiškus negalima prisiusi, teip 
kaip jos yra rašytos žmonių, už tai čia, viena iš daugelio 
gydimu, prisiųsta padekavonia tikra ranka rašyta. 
iŠgvdito Lietuvio, patalpiname, teip kaip stovi orgi- 
naliskai, ką rašo ( ollins Medical Institutui:

1



I LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikiausius gėry mus, alus, ėliui 
visada švieži, vynai ir visokį likieriat 
kogeriausi. Gėrynius dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

-

Ant pardavimo.
Parsiduoda geri foruičiai 

labai pigiai. Atsigaukit ant 
antrašo:

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

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

t

REIKALINGI
Reikalingi tris vyrai, ku

rie gali truputį angliškai 
skaityti: Lengvas darbas. Iš 
pradžios $8 į sąvaitę. Kreip- 
kities šiuo adresu:

M r. Quartz.
Webster Co.

338 (’ongress st.
Boston, Mass.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
kartų pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudvs; 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, genaus:

Lazauckas, Judeika ir Co
3o-i Broadway ir 259 D. St.,

Sontb Boston, Mas*

PR KALSIMAS.
Siuomi pranešu garbingai lietu

viu visuomenei, kad BROADBINE 
HALL, 309 - 311 Albany ir kam

pas Dover st., išsiduoda už žemiau 
šią prekę su visais indais ir rakan
dais ant įsokiu balių, vestuvių ir 
t. t Dėl mitingu turime tam tik
ras sales po 2 doleriu ir aukščiau,

•I. SIDNI AN,
Tel. 187 7 -3 Treraont.

TIIE OUTLET
Pranešti, kad męs partraukem 

daugybę visokiu aprėdalu rudini- 
niu ir žieminiu dėl meterti ir vyru 
su didžiausiu pasirinkimu ir už 
gigiausią prekę. Teipgi, išpirkus 
už 5 dol. gausite už 10.0D dol. 
štampu. Atsilankykit o Įiersitik- 
rinsite.

THE OUTLET

:*.<■> Bkoai»way, Retveen E. & F. Sts.

SO. BOSTON, MASS.

Gera proga. 
Lietuviai pasinaudoki t!

Parsiduoda valgomų daiktų krau
tuvė bučerne su visais reikalingais 
inrankiais: arklys, vežimas ir t. t. 
Stovi geriausioj daly j miesto, biz
nis nuo seniai išdirbtas. Už krau
tuvės butą ir 3 gyvenimo ruimus 
randos mokama tik 15 dol, ant mė
nesio.

Sis miestelis 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 nusimanot sulyg 
vertelgystės, pasiskubinkit nusi
pirkti šitą krautuvę. Norėdami ar
tesnių žinių kreipkitės šiuo adresu:

W. NIASON,
19 Wrter st. Exeter, N. H.

- »

KOS

TtL. 22148 RICHMOND

b

tai liudija pačių gydymu laiškai, palei daleidimą iš daugelio talpiname nors k .

Lenkiškai L ietuviška

(arti Broadway)

I
I

M. Galjvan & Co. LITI VI Ris iAkTARlS

LIETUVIS-

Daklariszkos
KNYGOS

VADOVAS IN 
SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Dabar laikas filtidokiies vhlf
‘U!>t™wuu. Geru Dziegorilm Mkdtntnn. 

n->«s<Uiu.p-ru Britvu. AlbutuuM fotogr«ft«a R, T«!.
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f t pavrlkal. ir ISkuno j..s , vof(< p,r[no-
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C WILKEWICH , ,2 el)AM3 ST B)>ool^į M r

Nes pirmesnės po 50 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visą pasaulį knygas.
NAUJA paskutinė 100 tukstaučŪĮ u;z. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

lsaiškininių. apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VA1X>VAS 1N SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TĄ KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o laoiause sergantiems.
ŠITA KNYi<Ą [>erskaitęs. netik mokės, kaip būti sveiku, nuo visokiu lijųap- ser>r<-ti. bet ir daktariškam mok

sle apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. .. Viul.'iii Sveikatą"** apart n, -ksli-kų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žniosraus visas paslaptybes. lygei plačiai aprašyta vy : 1 ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusiu, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAD VADOVAS IX SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją. viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centu 
markėms prisiimtiuio kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų geni vaistų ir be SUMANAU^ D kKTARD. negali būti išgydytas, tai C< >LI.1NS 
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir sei..... sias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas uoles. pergalėjimui lisros. - 
teikia sveikatai pagelbą. atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) liž uesv-.-ikumus. per laišką.

Kad apsiima, tai ir išgydo: VYRIS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių liurų.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias lig' s, paprastas, užsėti!' :i< ir iiaslaptas užsikrečiamas išgydo;

• U/.laiho geriausio
Eliuiis Vyno, Likierių ir 

(karų.
Panko imas b-i myliom mūsu^lt !

Srni ai.iškimas.

366 Second s<>. Boston. Mass 259 HANOVER ST

50,000™yDYKAIPX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

« Įima Y**1 -

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotografistą:

CASSILL O STUDIJA.
376 Broadtvay.

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisem. 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikiue šviesa de.l ėmimo fo
tografijų vakarais.. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt bau patin- 
kalniausius.

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

Cassills Portrait Studio
376 Broadtvay,

So. Boston, Mass

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 gyduolės negelbės 
(Taigi meldžiame mums darodyti. ko
kis žmogus likosi musų gyduolėmis ap
gautas) Turime tūkstančius originališku 
padekavoniu. Tegul nors vienas dakta
ras parodo mums tiek padėkavonių, o 
męs duosime didelį atlyginimą. Pliką 
galvą sunku gyditi. jeigu senas ir galva: 
žvilga, tai to pagelbėti negalima, bet 

ant :
odos matyti maži plaukučiai, tai tam i 
galiima suteikti pagelbą: plaukai ne yra 
grybai viena diena neišdygs. Atsišau-! 
kiantiems nustusim dyką informaciją su 
plačiais aprašimais- Atsišaukit. Adresas į

J. M. BRUNDZA CO..
New York & Brooklyn.

jeigu jaunas, o turi retus plaukus o

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą ffomans Medical 

College Balt i m ore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 28 W. Broadway

So Boston. Mass. ir
5S9 Franklynst Canibridge, Mass.
teip kad ant pareikalavimo Cam- 
bridg’iui galiu būti, o So. Bostone 
visada galit rasti.

Išgydyta nuo už- 
sendintus ligos 
skausmingos .mė
nesinės, baltųjų, 
ir diegliu, vidu- 
ruose ir strėnose ki
ti daktarai neįsten- 
ge išgydyt.

Agnieška Daškene
New Rockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vautus. ku

rie mane išgvde nuoabelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmata apre.kšt vi
sa buvusį nelaimiin'r.Tna. b< t ve
lydamas dėl brolių slap: uu ;<- • at 
likimuose apturėt tykr:. išutiiinm 

| kad kreiptųsi prie jus ii- kad 
įkiem be pašaukimo daktaran ' 
pinigų be naudos nemety tų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas a: 
visų dalių kūno - jus varda v isietn 
garsinsiu laikydamas paeodonę.

S. A. Kardulis
719 O’Fallon st. St. Lo.'S. Mo.

ai širmas inkstų 
tiriu lu-a. skaudė 

jimo kojose. ranko
se ir sąnariuose putu 
učiu nesveikunių- 
kosejimu su skrep
liu vintu.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johustovvn Pa.

VvetuU>Va'-

RODĄ DYKAI • Urėdiskos valandos nuo 9 iki 5; nedėliomis nuo 9 iki 12

. DR. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. 6 CHICAGO, ILL., U. S. A.

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam s;wia!i >kai — atėjus asabiškai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamos, po visa Ameriką ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute
140. WEST 34 STR.

Dėlei atsilankančių asabiškai Ofisas adams kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
Dr. R MIELKE, rupintojasis gydinlals Institute,

UŽS1RASYKIT „KELEIVI” 
kaina metams tik $1.50

I)r. S. Andrzejewski
Vienatinis lenkiškas Dentista 

Ofiso valandos: 
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S p<> piet.

Shavvmut avė.
Boston. Mass

■_________________________ , i

APTIEKA
257 Hiuiover Strcet 257 

BOSTON. MASS.

G E R I A V S 1 A S

M A CANNON-

IR A Y ĮSI VARAI!

GERIAUSE UŽEIGA DĖL LITUV1 PAS

Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius 
■ naminius ir importuotus. Turime puikiausių ciirarų iš Turkijos. Gėrimus pri- 
■st atem ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus.

Nepamirškit mūs adriso:

I M. A. CANNCN 43-45 Endicott 25-27 Cross street. Boston, Mass ■ 
»_■■■■MMMM■*

Geriausi So Bostone 
Lietuviški Siuvėjai.

222 W. BROADAVAY
irkartusu 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 salimo ją 
tau tuoj padaryt.

Z BUDRECKIS ir VIS. INTAS

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broli ii 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 iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
258 W. Broadtvay Se. Boston, Mass.

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 aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly 

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

i

1TEMYKIT VISI.
Nes męs užlaikom puikiausius gėrynius dėl visu tinkamus. 
Tik pas mus galite gauti puikiausių Eliu, Porterio, Lage
rio, teipgi visokių gardžiausių vinų, kaip amerikonišku teip 
ir pargabentų iš užmarės. Teipgi ntęe užlaikėm ir parduodam 
už pigiausią prekę visiem žinoma - rusišką degtinę. Tuos vi
sus gėrvmus ant visokiu pareikalavimų pristatom į namus 
kuogreičiausiai ir teisingiausiai, dėlto kad čia dirba visiem ži 
mintas teisingas lietuvis P.Buslevičia. Tasai lietuvis visus už
ganėdina ir dėlto męs su liūtiniais jokiu nesusipratimų nie
kad neturim. Mumis pilnai visi užsiganėdina.

Nepamirškit mus adrisą;

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

VIEKATINiS : UETUVISzKAS ■ HOTELIS 
H. RAŽLKO, 7 IVashigntoii ,St 
g u važiuojate į I ietuvą arba 
:š Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaji laivakortes 
pigiauįkaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
I žlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 

adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu- 
anes. Su godone

WIX('»S RtŽTKAS

N’EVV YORK

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju nntura- 
liškom parvom. iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu 

George Stanaitis 
453 Broid#]/ Si Boston, Mass

Pirkit cigarus ir sigaretusnaiijo 
išdirbinio

Partraiikėm puikiausių ciga-ų. viso 
kio tabako, puikiausiu pipkių, o 
kendžių'kendžių! kokių dar nė ne 

cisraetu gilzu ir u*ko tabako.
S B. KLIEN

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

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. Ecstcn, Ifcss.
Telephone. 21027 So. Boston, Mass

N E S I T I K E K .
TEMYKITE!

Puikiausia moteriškų skrybė
lių sąkrova.

Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų žieminių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi perrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmo* kliasos

Su guodone

Miss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston Mass X K A 1 .arto

jams dėl kožno reikalau
jančia mus, ištirti ir suras
ti užsislėpusią ligą, kur 
parodo mums

t
J

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

■ Pėdom Kristaus Petrovo gražiau
sias darbininkiškas aprašimas 

kaip žmonės gali atsiekti 
dangišką gyvenimą ant že- 
įnės, nežiūrėdami ant Kris
taus gyveninio Ir darbų. 
Puslapių 179. Kaina - 35c. 

Davatkų Gadzinkos. ir teip links
mos daines. Raukius links
miausių ir juokingiausių 
dainų. Prekė.............. 10c.

Po Keturesdeszimts Metu Toisto 
jaus Gražiausias aprašymas 
apiejauną vaikiną, kurį var
gas priverti užmušti du žmo
gų, kad gauti turtą dėl ga
vimo sau mylimos merginos 
Labai gražus ir pamokinan
tis skaitymas Puslapių 122 
Kaina

Daniel J. Kiley
301 Broad way, kampas D. gatvių.

CER1AVMA APTIEKA,

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

lais atsilankyt.
i

Sustok'. Žiūrėk! Klausyk!
Didžiaiicšias nupiginimas

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakutės. keipai ir 

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

I S/aCOWITZ,
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit [ aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną V 
duok o aš atesiu. ’ 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

Padarytum didele klaidą, jeigu susirgęs neatei-
* tum pas mus. Gydime šitų ligų męs įgijom daug 

persitikrinimų ir datyrimų iš ko tas paeina ir ko
tą lengvai išgydyti- Męs išgydėme jau tūkstančius 

daktarai išgydyti negalėjo.
kuogreičiausiai kreipkis pas mus, pakol liga neužsise-

kiu budu galima 
tokių, kurių kiti 
Nevilk ilgai, bet 
nėjusi. Męs sutrumpinsim tau skausmą, sučedysirm lai ką ir pinigus.

Męs turime stebuklingą IXHALATORIUM kabinėtą, su kurios pagel- 
ba nėr tokios ligos, kurios męs negalėtumėm išgydyti. Visbek, kokia jū
sų liga nebūtų, o bus kaip su ranka atimta musų specijališkų profesorių 
Rodą už dyką. Ateik šendien, o nereiks ilgiaus kankvtis.

25c

MOCKAUS TEATRU CO
Perstatinės teatrus šiuose vietuose:

15 ir 16 d. Gruodžio (Dec.). Yoeans salėj 53 
sville avė. E. St. Izniis, III.
18 ir 19 Gruodžio, Chapas salėj NVestyille, III. 
Prasidės nuo 8-tos valandos vakare. Įžanga 
Uzprašom susirinkti kuoskaitlingiausiai.

Su guodone Mockaus Teatru Co.

James H. Criffin & Co.
— Geriausia galiūnas — 
Klausk apie Teofil Kordaševvski. 
nes gausi geriausių gėrvmų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę

115 & 117 Dorchester avė. and 
1 & 1 % Division st. So. Boston

Telephone 21O6S So. Boston

’}

BOSTON CLINIC, INC.
I 75 Tremont st. Suites 6 7 A 8

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėlioms nuo 10 iki 1 po pietų

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase St.
()fi>as atidaras Panidėliais ir Subatom nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Fall River ofiso rūmai 128-12:) Granite Bldff. So. Main Si.
Tiktai nedėlioms nno 10 iki H vakare.


