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IS RUSIJOS.

Mirties bausmės.
Per vieną sąvaitę, nuo 8 iki 

15 Lapkričio, teismui nūs 
prendus, nužudyta 33 žmo
nės. Saratove — 1. Varšavoj 
— 2, Tomske — 5. Jekaterin
burge—11, Perme—7, Tiume- 

Astrachane—1, Piati-
tarus jaučiasi fiovojiije.

Peterburgas, 21 Lapkri- ne L 
čio.— Nors caras ir stengiasi gorske L Kevelyj—1, Ode- 
parodyt, kad jis nieko nebijo, i80! Dabar nuteista nužu- 
vienok aiškiai matyt, kad bai- dar r 9 žmon s.
ine didesne už drąsą. 21 Lap < Kišinevas.— Netoli Kiši- 
kričio turėjo įvykti laidotu- uevo g plėšikai apiplėšė pač-i 
ves caro dėdės, didž. kuni- tą. Paėmė 79 tūkstančius ru 
gaikščio Alieksiejaus, kuris bijų Užmušta 1 stražninkas 
kelios dienos atgal numirė jr t pačrorius. Plėšikų niekas 
Paryžiuje. Laidotuvėse iškal nesuiintas.

. no žadėjo ir pats Mikė daly
vauti: tokiu budu jau reikėtų 
pereiti gatvėmis apie 3 my-■ 
lias. Visos gatvės, kuriomis 
turėjo eiti procesija, nutarta 
aptverti sienomis ginkluotų 
kareivių; toliaus iš visų arti
mesnių miestų sutraukti šni
pai ir civiliškose drapanose 
policija turėjo tverti antrą 
sieną. Nežiūrint į teip stiprią 
apsaugą, caras vis dar jautė 
pavojų ir petnyčios vakare 
apreiškė, kad ant rytojaus 
laidotuvėse nedalyvaus. Ge
nerolams tečiaus pasisekė jį 
perkalbėti ir įkvėpti truputį 
drąsos, teip kad galų gale, 
nors su drebančia širdžia, ca
ras nulėmė pasirodyt didvyriu 
ir niekinant mirties pavojų, 
kurį* jis mato ant kiekvieno sa 
vožinksnio iš revolucijonierių 
rankų, išdriso išeiti ant gat
vių savo sostapilės, lydimas 
13 kunigaikščių, 100 genero
lų ir admirolų.

Apart apsaugos, ant visų 
skersgatvių stovėjo patruliai 
ir neleido žmonių prie karei
vių sienos arčiau, kaip 20 
žmksnių.

Varšuva muzikos centras.
Varsa va, 21 Lapkričio.— 

Lenkų sostą pilė ketina pasto
ti vienu iš didžiausių muzikos 
centru Europoj. Vietinė kon
servatorija mano parsikviesti 
visam pasauliui žinomą Pade-

Boston, Mass. Lapkriczio 26 November| 1908 m.
„EntkredasSecond-Classmattek” Febkuaky 23, 1905, at thk Post Office at Boston, Mass., undek the Act of Congress of March 3,

'rikę padėti miną ant kitų vė-
| žų. Traukinis 
mingai, ir tik vėliau pasirodė 
kad ant greta einančių vėžų 

'padėti nepaprastai didelės 
pajiegos dinamitiniai šūviai.
Kaizeris prižadėjo laikyti 

liežuv Į sukandės.
Berlynas.— Kaizeris Vilius 

priėmė žmonių pastatytą rei
kalavimą. t. y. prižadėjo aut 
taliaus teip daug nekalbėti.

Nusilenkimas kaizerio prieš 
žmonės padarė didelį įspūdį 

i tarp konservatistų (atgalei- 
vių), kurie susideda daugiau
siai iš aristokratų, ir visi jie 
džiaugiasi, kad dabar bruzdė
jimas Vokotijoj greit jau pa
sibaigs. Vienok partijos ra-į 
dikališkos ir socijalistai nesi
liauja kaizeri atakuoti už jo j 
kiaulystes.

Vokeli jo j bedarbe.
Berlynas. — Oficijališkai; 

praneša, kad pastaruoju lai-Į 
ku pačiam mieste Berlyno i 
yra 40,124 darbininkai be •f 
darbo.

Naujas cliinii valdonas.
Pekinas. — Po mirties chi- 

nų karaliaus, jo įpėdiniu pa
skirtas 4 metų sunts; kadan
gi, vaikas dar mažas, tai val
džios styrą paėmė kunigaik
štis Chun. Cliun paėmęs val
džią į savo rankas išsiuntinė
jo prielankioms viešpatys- į 
tems laiškus prašydamas pa 
rėmimo jaunos valdžios; tarp 
kitų laišką gavo ir Suv. Vai- Pastaruoju laiku prasidėjo 
stju prezidentas T. Roose- čia jubilerystės darbai (laik- 
veltas. • rodelių, žiedų, spilkučių i tt.)
Revoliucija ant salos Haiti A d a m s, M a s s. — Elli-

Port au Prince. — Pietinėj s’° marškinių, dirbtuvėj, ku- 
dalyj salos kilo revoliucija Jri 9 mėnesius išstovėjo užda- 
Valdžia kaltina tuos a py gar- ryta- Jau prasideda darbai.

A m e s b e u r y, Mas s.-

provokaciją, ypač dabar, ka-
prabėgo lai- (]a juodkalniečiai su kanuo-

1879.”

Orlovkoi

Metas IV

• Kapiliovo kasyklose (pie
tinėj Rusijoj) sprogo 5 pu- ■ 
dai dinamito; 2 darbininkai 
sužeista.

• Totma.— Daug čia gyve
nančių politiškųjų iškrėsta ir 
suimta.

•' Iš Astraclianiaus pabėgo 
26 politiškieji ištremtieji.

į
•J Viernyj.— Karo teisinas 

nuteisė du plėšiku pakarti.
ĮTečiau vienas jųjų tuojaus po 
iteisinui pabėgo.

• Samaros gubernijoj daug 
smiltynų medžiais apsodino. 
Mat tokiu budu tuos smilty-1 
nūs naikinama.

Cariciuo kalėjime mirtin 
pasmerktasis kalinys puolėsi 
su plyta ir pelių kalėjimo 
sargus mušti. Tečiau sargai j 
jį tuojaus užmušė.

* Kokaudo kalėjime užtik
ta 40 aršinų ilgio urvas. Tą 
urvą iškasę kaliniai, kad per 
jį pabėgti.

Varšavoj suėmė lenkę 
Sempalauckienę, kuri atsižy
mėjo tuo, kad daug žmonių 
apšvietė. Be to dar policija 
suėmė garsų lenkų rašytoji 
pirmeivį Žeromskį ir daug ki
tų inteligentų, žmonių labui 
darbavusiujų. Mokyklas, ku
rias valdžia, kaip rašėme, bu
vo uždarius, liepė vėl atida
ryti. Bet užtai uždarė didelę 
suaugusiems žmonėms mokyk- 

j” va- 
,, nemo

kantiems skaityti mokyklą”, 
is suėmė 

ir kalėiiman sumetė. ..Neino- 
’y kautiems skaityti mokyklą” 

• pernai laukė 3000 suaugusi.) 
i žmonių.

I

remki, kuris esąs ir firižade- lą , žmoniu ,lniversltetą 
jęs savo tautiečiams tarnauti. dinamają į teipgi ir

Muzikos prof. Edvardas de į - ...........
Reczke, teipgi lenkas, aplei.l,n'oįvk^Jgi' 
<io dabar Londoną, kur išgul- ir ka’lsii,‘„an ailmalA 
dinėjo muzikos lekcijas, 
atidarė mokyklą Varšavoj, 
kurią jau daug atsišaukė net 
mus amerikonų, norinčių pa
stoti mokiniais. ; < Jekaterinodaro karo teis

mui atiduota 28 politikos pra- 
TatarillOVO oralaivis sikaltėliai. kuriems grąsina 

Peterburgo parke, kuriame mirties bausmė, 
paprastai yra daromi oralai- 
vių mėginimai, Tatarinovas 
irgi mėgina dabar savo nau
jai išrastąjį, apie kurį nesy 
kį jau buvo minėta. Tatari-I 
novas vis dar tikrojo, didelio 
oralaivio nesuruoše, tik daro 
mėginimus su tokio-pat pobū
džio mažaisiais. Tas mažasis 
oralaivis lengvai kįlo į augštą 
ir nusileidžia ir lengvai ap- 
sigręžia. .. Jis sveria viso la 
bo apie 15 svarų. Galima ti
kėtis, kad ir didelis oralaivis, 
ant pavyzdžio tojo surengtas, 
teipogi gerai lekios. Didelio 
oralaivio surengimas pasi-i 
baigs nevėliau gegužės mėne
sio.

* Pasak naujų v. dūmos at
stovams įstatymų, durnos pir
mininkas gali atstovams duo- 

. ti leidymą praleisti septynių
■ dienų posėdžius, bet praleis
ti ilgesnį laiką lyg mėnesiui 
arba pusantro gali suteikti 
tik v. dūmos tvarkomoji ko
misija. Už kiekvieną praleis
tą posėdį be leidimo ir be 
svarbios priežasties v. durnos 
atstovai mokės 10 rublių bau
smės.

bininką ir pagrobė 4 rublius, 
2 užpuoliku suimta.

< Penza.— Narovčato pav. 
užpulta monopolius. Jo pri
žiūrėtojas šaudė is revolverio. 
Suimta du įtariamuoju.

< Starodubas.
miestelyj apiplėšta cukraus 
dirbtuvė ant 9 tūkstančių ru
blių.
Graikų pasiuntinių cerk 

vės apiplėšimas.
Peterburge Ligovo gatvėje 

Į apiplėšta graikų pasiuntinių 
cerkvė. Plėšikai įėjo į vidų 
įsilaužę geležinius grotus, iš
daužę langų stiklus. Išnešė 
jie sakramentų taurę ir daug 
kitų brangenybių.

Kalėjimuose.
Iš ,,Krėstų’4 užstačius 5,000 j 

rubl. išleistas sudentas Peter
burgo politechnikos Utgofas 
sūnus Varsa vos vice-guberna- 
toriaus, kaltinimas už prigu
lėjimą kariškoje organizaci
joje s.-r. partijos.

Minskas.
Iščia išsiunčia 16 politikos 

nusikaltėlių po policijos prie
žiūra į Vologdos ir Tobolsko 
gebernijas. taipgi r Turkesta
ną. '
Pietų-rytų gelžkelinose su 
sekta stambioji vagystė.
Rasta melaginga sąmata 

pinigų, skiriamų tarnaujan
tiems ir darbininkams būk tai 
padengimui skolų gelžkelio 
vartotojų draugijai. Abelnas 
skaitlius neša virš 25 tukst. 
rub. Sako, prie grobimo pri
gulėję virš 100 tarnaujančių.

Tarifų suvažiavimas.
Pripažino reikalingu panai

kinti veltu pervežimo pūdo 
bagažo pagal pasažierių bilie
tus visuose rusų gelžkeliuose.

Traukiniai „žaibai”.
Netolimoje ateityje tarp 

Peterburgo ir Maskvos, Pe
terburgo ir Varšavos įvedami 
traukiniai — „žaibai“ (grei
čiausi), į kuriuos kolaik’ įei
sią keletas vagonų pirmos 
klesos, vieno miegamojo va
gono „tarptautinės draugi
jos’’ ir vagono—restorano.

ŽINIOS 1$ VISUR

lems apsupo Austrijos uostą.
Austrijos karės ministerija 

užsteliavo 60 mašininių ka- 
unolių, kurios iki naujų me
tų turi būti pabaigtos. Gink
lų ir amunicijos fabrikai ga
vo teipgi didelius užsakinius. 
Iš to galima spręsti, kad Au

strija tikisi karės.

Moteris iškovojo sau lygias 
tiesas.

Melbourne, Australija. — 
19 d. Lapkričio, istatimdavy- 
stės taryba užtvirtino lygias 
tiesas balsavimuos moterims 
su vyrais.

Tas užmanymas buvo jau 
daug sykių įneštas, bet vis at
mestas. Tik dabar Aaustrali- 
joj „dailioji lytis” bus lygi 
politikoj su vyrais.

1$ AMERIKOS
IŠ DARBO LAURO-

B o s t o n, M a s s. — 13 
sąvaites laiko po rinkimų, 
Bostone ir apielinkėj. iki vie
nai valandai kelio, apie 2-5, 
000 žmonių neturėjusių užsi
ėmimo gavo darbą. 100,000 
darbininkų Bostone ir aplin
kiniuose miesteliuose dabar 
jau dirba pilną laika.

-
A 111 e b o r o, M a s s. —

I Į
dos gubernatorių, kuris davė i
revoliucijonieriamstvirtai su- Atwood‘o automobilių dirbtu- 
siorganizuoti ir pats padėjo 'vėj darbai žymiai pakilo, 
plianus daryti. Dabar vai-| B r i d g e w a t e r.— Gar
džiai sunku bus jau numal- ver medvilninė (cotton mill) 
šinti, nes to gubernatoriaus eina gerai pilną laiką.

amū
re- i

B r o c k t o n. — F. I). 
Barry & Co. čeverykų dirb
tuvė jx> 8 mėnesių sutrum
pinto laiko, dabar pradėjo su

lą angliškos kalbos. Mokini
mas esti kas nedeldienis nuo I

•j 2 valandos po pietų; moky
toj um p. J. Slipkauskas. Gra
žus darbas.

Pas Taftą.
Elot Springs, Va. — Busi

mas prezidentas Taftas dabar 
nuvežė savo lašinius net į Vir
giniją, mauydamas, kad tik
tai tenai galės ramiai sau pa- 

j silsėti kokį laiką, bet ir čia 
! nėra tos dienos, kad pas jįne- 
atsilaukytų sėbrai republiko- 
nai; ir čia kasdiena puotos ir 
ūžimai, o pasilsio kaip nėra, 
teip nėra.

18 Gruodžio p. Taftas ne- 
šdisis į Augustą,, Ga., kur 
tikisi praleisti žiemą.

Pagelba nedirbantiems 
darbininkams.

Washington, D. C. — Mini- 
steris vaizbos ir pramonės, 
p. Strauss, įnešė užmanymą 
ateiti bedarbiams su pagelba. 
Tas užmanymas remiasi ant 
to, kad darbininkai, neturin
ti darbo turi būt dykai per
vežami į tą vietą, kur gali 
darbą gauti.
Ekspliozija gazines dūdos.

New York. — Pereitoj są- 
vaitėj iš priežėsties eksplio- 
davimo gazinės dūdos ant 
kaniĮio Gold ir Front gatvių, 
Brooklyne pražuvo su viršum 
20 žmonių.

Penkiolika žmonių užimta 
prie iškasimo tų dūdų tapo 
užberta žeme. Kiti iš nuken- 
tėjusiiGai praeiviai.

Aukos republikonų par
tijai.

New York. — Apskelbta 
surašąs aukavusių republiko* 
nų agitacijai pinigų. Aukau
tojų išviso buvo 15,000; suma 
suau kautų piuigų-$l ,500000. 
Susivažiavimas Amerikos 

Darbo Federacijos.
Denver, Colo.— Šiomis die

nomis čia įvyko Amerikos 
Darbo Eederacijos atstovų 
susivažiavimas. Svarstyta 
klausimą, ką unijas turi da
ryti, kada valdžia varžo dar
bininkus laike susirėmimo jų 
su darbdaviais. Tam tikrai iš
rinkta komisija padavė įneši
mą. kad tokiuose atsitikimuo
se unijistai visai neprivalo 
suvaržymų paisyt. Vienok 
toks klausimas galutinai da 
neišrištas.
Sudegė 72,000 bačkų deg

tinės
Louisville, Ky. — Čia su

degė didelis degtines sande
lis; su dūmais nuėjo 72 tūk
stančiai bačkų degtinės. Gir
tuokliams reikėtų dabar ne
šioti gėdulį, kad tiek „gery- 
bės” pražuvo be naudos,

$950 dovanos.
Mason City, Jowa. — Pas

kirta $950 dovanos tam, ku
ris sugaus iždininką J. H. 
Standringą, kuris apvogė čia 
banką.
Paskyrė 50 c. ant virvės.

Philadelphia, Pa. — Čia 
pasimirė tūlas G. D. Wolf; 
numirdamas paliko šitokį te
stamentą:

„Iš #10,500 mano turto turi 
būt išmokėta mano žentui, 
Ch. W. Henzeli’iui, 50 centų 
aut nupirkimo virvės, ant 
kurios jis turi pasikarti.”

L a w r a u c e, Mass. — 
American \Vooleu Co. užver
sta naujais užsakiniais; ne
užilgo ketina pradėti viršlai- 
ką dirbti.

L e o m i n s t e r, Mass.
— Visos dirbtuvės gerai ei
na; nekuriose dirba ir nakti
mis.

L o w e 1 1, Mas s. —Dar
bai eina gerai Lowell Maciū
ne Co. visose dirbtuvėse: 200 
žmonių priimta viršaus.

L y n n, Mass. — Logan 
Slioe Co. eina pilną laiką.

M e d f i e 1 d, M a s s. — 
Edvin V. Mittchellio šiaudi- 
nių skrybėlių dirbtuvė ne
gauna užtektinai darbininkų

N e w B e d f o r d, Mass.
— Visos medvilnės ir geleži
nės ketina pirma naujų me
tų pradėti pilną laiką su 25, 
000 žmonių. Rubsiuvių dirb
tuvės užverstos darbais.

P i t t s f i e 1 d, Mass.— 
General Electric \Vorks su 
2,400 žmonių pradėjo dirbti 
24 valandas į parą.

R e a d v i 1 1 e, Mass. — 
New Haven lokomotivų dirb
tuvė pradėjo eiti pilną laiką.

W o r c e s t e r, M a s s.— 
Plieno ir rielių dirbtuve su 8, 
000 žmonių dirba pilną laiką 
ir naktimis. Kitos dirbtuves 
teipgi pradeda gerai dirbti.

T a u n t o n, Mass. — 
Medvilnės i viena geležinė, 
pradėjo eiti pilną laiką.

B i d d e f o r d, M e. — 
Pepperill and Laconia. Med
vilnės dirbtuves eina pilną 
laiką ir priima daugiau dar
bininkų.

R u m f o r d, M e. — Ox- ■ 
ford Paper Co. pakele darbi 
ninkains 5c. ant dolerio algos 
ir vietoj 8 valandų, pradėjo 
dirbti 10.

F ranki i n, N. H. —| 
Dirbtuves pradeda eiti pilną 
laiką; nekurios dirbtuves rei
kalauja darbinininku.

f M a n c h e s t e r, N. II.— 
25,000 darbininkų pradeda 
dirbti pilną laiką.

N a s h u a. N. II. — Dar-i 
bai žymiai gerinąs.

C a n a a n, C o n n. — Vi
sos dirbtuvės pradėjo gerai 
dirbti.

Kompanija „nekalta”.
New York. — Sudžia Ho- 

ugli, kuris nagrinėjo bylą 
„Florida East Coast Raikvay” 
kompanijos, kaltinamos už 
apgavimą darbininkų, apie ką 
buvo jau rašyta pereitam 
numeryj „Keleivio”, liepė 
prisiekusiems paliuosuoti 
tuos apgavikus nuo kaltės, 
nes, girdi, nėra tikrų darody- 
mų, kad kompanija tuos 3 
tukstačius darbininkų priga
vo. Mat ranka ranką maz
goja.

Anglekasių streikas.
Lewiston, Mo. — Angle ka

sių kasyklų „Spring Creek” 
ir „Koundup” darbininkai 
apskelbė streiką užtai, kad 
kompanijos nesutiko geruo
ju pakelti mokestį nuo 2 iki 5 
centų aut tonos.
Šventadieninė mokykla.

So. Boston, Mass.— Lietu
vių Jaunuomenes Kliubas 
įsteigė savo ruime (339 Bro- 
adway) šventadieninę mokyk-

I

I
v •

rankose daug ginklų ir 
nicijos, kurią jis paveda 
voliucijos mieriams.

Popiežius serga.
Rymas. — Popiežiui pasi- 3.000 darbininkų dirbti pil- 

darė kaži-kas negerai, vienok ną laiką. Stacy Adams a- Co 
yra viltis, kad dar gyvens, teipgi dirba jau pilną laiką 
Liga pristojo turbūt nuo per- ir apart to dar ketina greitu 
pikimo, kad Voketijos cieso- laiku didint savo dirbtuvę, 
rius nešvariai apie jį išsitarė. ; C 1» i c o p 1 e, F a 1 1 s. —
Judėjimai ant Falkanil. Stevens Duryea automobilių 
Viena, Austrija, - Atėjo d.irbtuvS pradėjo eiti ir nak

čia žinios iš Juodkalnio sostą 
pilės, Cetinijcs, kad telegra- F a 1 1 R i v e r. — Ameri- 
fo linija tarp Cetinijos ir Cat- ca Print Company gavo užsa- 
taro likos pertraukta. 8000 i kimų ant pusės milijono do- 
ginkluotų juodkaluiečių ap-;lerių.
supo Austrijos uostą Cattaro . F i t c h b u r g, M a s s.— 
ir užėmė kelią į Hercogoviną. Ačių pribuvimui darbo, čia 

Nesutikimai. prailgino darbo valandas ee-
_T. ... . . L kančios kompanijos: Iverviena.— larp Austrijos—, . , . z, ,_T .. . .. Jolinson Arms & Cycle Co.,Vengrijos ir Serbijos nešilti- ,. ,. . ,,., . . . ... Parknill Gingliam, Simonkimai auga vis didyn. Ser.... , . T,, ... . .. Sow Works paskui E. I.biją pradėjo pykti nz prijnn- ..... , .. _ . o . e...... A . Pitts medvilnes ir Boston <fc girną prie Austrijos Vengri-' . .. . . _ .7 . . . ..... Main dirbtuves; Pitts komp.jos dviejų provincijų. Herco- ... ,. , .. ... . ..... ,, -. ‘ , . pradej dirbti naktimis, o Sni-govinos ir Bosnijos. Serbai ... . . *, . . . ...... reff \V orst<%i Co. darbo tu-slaptai vis ginkluojasi ir grū

moja Austrijai kare. ri iki ateinančiam Liepos mė-|
Ir teip, Austrija turi dabar ne9’u’'

sau du priešu,Serbiją ir Juod- ■ G a r d n e r, M a s s. — 
įkalnį. Visi lieveik Vienos lai- Jolin A. Dunn Co. kresių dir- 
kraščiai klausia savo rando, btuvė pradėjo dirbti 74 valau 

į kaip ilgai tas žiūrės į tokią (das į sąvaitę.

Darbininkai įniršta badu.
Brukselia, Belgija. - Iš 

priežasties viešpataujančios 
čia bedarbės, skaitlius patžu- 
dysčių ir mirčių iš bado kas
dieną vis auga didyn Kaip 
dienraštis ,,Le Pueple” pra
neša, vienoj dienoj, 1S Lap
kričio, 4 žmonės mirė iš bario, 
7 neturėdami ką valgyti nusi
žudė, padaryta 9 užpolimus 
ir keletą padegimų su tikslu 
pagrobimo valgomųjų daiktų 
laike sumišimo.
Pasikėsinimas an kaizerio 

gyvasties.
Franfurtas ant Meino, Vo- 

ketija.— Praėjusį utarninką 
nelabai toli nuo čia norėta iš- 

' mesti dinamitu į padanges 
traukini, kuriame važiavo *■

■ kaizeris iš Donauschingen į 
Berlyną. Gal butų ir pasiun
tę Vilių pas Abraomą, kari 
suokalbininkai nebūtų apsi

i

Mogilevas.— Klimavičių 
pav. 4 plėšikai užpuolė ant 
žydo buto, užmušė jo anū
kę ir vaikiną-vailstietį, sužei
dė patį žydą, jo sūnų ir dar-

i

Ii
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ne despotiška ir barbariška 
tvarka.

mis norintiems stoti „šviesos 
nariais, nors kliudė policija 
ant kiekvieno žingsnio, bet 
ji nė kiek nenusiminė, ji bu*

to, p. 
progai 

apie 
ir jo
žirgliojimą.

koncentruotis į ratelius ir
nu-

,.Pirmutinis mųsų 
Simanas

Jokubynas 
pasitaikius 
,, .Keleivio’ 
bendradar-

»>

Kas?
Kas krutinėję meilę uždegs,
Kas nuliudusią širdį ramįs,
Kasant meilės manos atsilieps, pagelbininkams.... 
Kas bėdoj ir varge nuramįs?

T

t

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

Ar žinai, Maike. tavo žo
džiai išsipildė: dabar aš jau 
visuomet tau tikėsiu.

— Kas išsipildė? Aiškiau, 
tėve, kalbėk.

— Aš jau darlK) netekau.
— Na, teip greitai? Kokiu 

gi budu?
— Matai, vaike, užsirukiau 

pypkę šapoj, bosas pamatė, 
užgademavo ir pasakė, kad 
daugiau mau darbo nėra te
nai.

— Na. matai, tėve, ar aš 
tau nesakiau, kad teip bus? O 
tai tau būt republikonu....

— Teisybę pasakius, tai čia 
mano paties kaltė: nereikėjo 
rūkyt, kur užginta.

— Žinoma, kad rūkyt ne
reikėjo, bet už tokį menką 
prasikaltimą jam nereikėjo 
žmogų iš darbo varyti; juk 
šapa, tai ne bažnyčia, kur su
eina moteris, jaunos mregi- 
nos ir vaikai, tenai ir teip jau 
pilna smarvės.

— Tas teisybė, vaike, smir
da kaip kokiam pragare; kas- 
-žin ką tenai apačioj svilina, 
net ant širdies bloga pasida
rė, sakau, užtrauksiu nors 
pypkės, o čia kaip ant nelai
mės šmakšt ir bosas........

— O jis pats ar nerūko?
— Kas jis pats?
— Nagi bosas!
— Kur jis tau rūkys!

1 I
džiu būtų pasakę, tik reikia 
tą gerai suprasti.

— Bet aš to nesuprantu.
— Argi da tau neaišku, jei

gu jie patįs rūko, o tau tos 
privilegijos nepripažįsta, tai 
reiškia, kad jie tau nepripa
žįsta tų tiesų, kuriomis jie pa
tįs naudojasi, taigi jie tavęs 
neskaito už žmogų.

— Tas gali būt. vaike: aš 
jau atsimenu dabar, kada nu
ėjau į ofisą ir paėmęs pini- 
nigus, pradėjau prašyt vieno 
kompano, kad man atleistų, 
tai jis kad suriko aut manęs: 
„Go hom!demt sunovebič”. 
.. — Matai. Ar tu supranti, 
ką tie žodžiai reiškia?

— Tas reiškia: eik namo, 
prakeiktas kalei vaiki!

— O tai tau republikonas, 
tėve! Argi sąžiniškas žmogus 
gali atsiliepti šitokiais žo
džiais-į tokį pat žmogų, kaip 
jis? Niekados!

— Tai šventa teisbė, vaike. 
Juk aš jam kieko blogo nepa
dariau, tik meldžiau atleidi
mo, meldžiau, kad mane pri
imtų vėl prie darbo, kad jis 
nupirktų mano rankas, mano 
raumenų spėką, o jis manešu 
nim išvadino ir ištumęs už
trenkė duris. O, kaip skaudu 
darosi, vaike, kada žmogus 
pamislini apie tą baisų savo 
gyvenimą. Ir kur čia teisybė? 
Tu žmogus maitini visą pa
saulį. ištaisai gra
žiausius rubus, palocius. o 
pats turi badauti ir purvini 
skuduriai vos dengia tavo kū
ną ir dagi tu niekur užtarimo 
negali rasti, kur tik 
pasisuksi, visur tave stumdo, 
visaip išnaudoja, o už tą vis
ką turi tik vieną panieką ir 
vargą, vargą nepabaigtą.

— Niekas, tėve, apie kitą 
nesirūpino ir nesirupins:apie 
savo likimą męs turim patįs 
pasirūpint.

Jis 
irgi bijo kompano: jis saujo
mis tabaką ėda ir sako, kad 
tas labai sveika, liet aš to ne
galiu, da neįpratęs.

— Na. o kompanai. nerū
ko/

— Tai! Kas jiems gali už
ginti? jų šapa.

— Tai tu sakai, kad jie rū
ko?,

— O kaipgi. Vienas, teisy
bė, nerūko, bet vis grumuliuo- 
ja kaip ožys kaži-ką. antras 
tai tokius kvepenčius cigarus 
vis spirgina, o trečias, bracia. 
tai pypkę, da didesnę negu 
mano, palija ir palija. Bet 
šeipjie, tai geri žmonės; prieš 
rinkimus, sako, patįs išdalinę 
darbininkams Tafto paveik
slus ir kiekvienam davę po 
cigarą.

— Jų, tėve, toks gerumas, 
kaip to voro, kuris ištiesęs sa
vo tinklą vilioja kvailas mu
ses ant jo nusileisti t urias su
gavęs iščiulpia ir kada jau 
jam nenaudingos, išmeta jas 
laukan. Lygiai taip pat ir su 
tais tavo kompanais; jie pa
statę savo kandidatą į prezi
dentus, prieš rinkimus dalyjo 
darbininkams jo paveikslus 
ir cigarus. O ar tu žinai kam 
jie teip daro?

— Kaipgi nežinosiu! Prie 
to da ir patįs paaiškina, kad 
tai geras žmogus ir už jį reikį 
balsuoti.

— Na, matai, tėve, ar jie 
ne teip daro su darbininkais, 
kaip voras su musėms? Kada 
žmonės jiems reikalingi, tai 
jie ir cigarus dalyja, o kada 
jau ncbreikia, tai už pypkės 
rūkymą išmeta laukan. Artu 
žinai, ką tas reiškia?

— Nagi žinau, kad išmetė1 
ir gana.

— Tai da ne viskas, tėve. | 
Tas reiškia, kad jie tave ne
skaito už žmogų.

— Nou, vaike, jie man to! 
nesakė.

— Jie tau darbais tą paro- pelnyt? 
dė, taigi aiškiau da, negu žo-j atsakymas:

pradėtas ir neužbaigtas. To
liau — „metinzzzs sukaktu- 
tuvizzs” vietoje „metines su
kaktuves”; „didėje Lietuvoj” 
vietoje „didėjej arba didžio
joj Lietuvoj”; „svarbu” vieto
je ..svarbių”; „dainel/as” vie
toje „daiueles”. Toliau — 
„Kad atlygint dalzzzlę (vieto
je dalelę) skolos jau supuvu
siam (mano pabraukta) velio
niui Kudirkai už jo darbus, 
apšviestesnieje tautiečiai ren
giasi išleisti jo visus raštus.” 
Kas gali būt bjauresnio ir šly
kštesnių, kaip supuvimas? O 
„Tėvynės” redaktorius pa
puošė tuom Kudirkos vardą. 
Šlykštesnio išsitarimo jau ne
reikia. Toliau sako: „Pasis- 
tengkime, kad tie skambėji
mai \r staugimai, apreikšdami 
atsinaujinimą metų, sykiu ap
reikštu ir mus kiltus mierius 

b b , x

ir naujas idėjas. . . ” Čia vėl 
sakynis nesutinka nė su liogi- 
ka, ne su etika ir gana šlyk
štus. Staugia tiktai šunes ar
ba išalkę vilkai, liet anaiptol 
ne žmonės.

Idant išrodyt visas klaidas, 
reikėtų ant kiekvieno nume
rio prirašyt po kitą tokį laik
raštį, kaip „Tėvynė”; o tas 
jau aiškiai liūdyja, kad re
daktorius nepažįsta rašybos, 
nepažįsta literatūros ir, kaipo 
toks, negali būt redaktorium.

Žinau, kad šis straipsnis p. 
Jokubynui nepatiks ir aš la
bai nenorėčiau jam tokį ne
smagumą daryti, nes žinau, 
kad teisybė kartais esti labai 
karti, bet priverstas esu tai 
daryti dėl labo visuomenės, 
dėl pakėlimo apšvietimo ir 
kultūros.

P. Jokubynas, kritikuoda
mas „Keleivį”, užbaigia: ho
mine komiui lupus. Matyt, jis 
tuos žodžius kur nors girdėjo 
ir, kad pasirodyti mokytu vy
ru, įspraudė juos į savo laik
raštį. Bet ką tie žodžiai reiš
kia. to jis ir pats nežino. Tie
sa, yra lotyniška patarlė ko
mo homini lupus, reiškia: žmo
gus žmogui vilkas, bet nėra 
homine komiui lupus, nes ta
me nėra jokio senso, tas reiš
kia lietuviškon kalbon išver
tus: žmogum žmogui vilkas. 

St. Michelsonas.

I

melą, tai tuomet kalbėsim.” ‘
Kasi ink, ,pumelavimo”,kad 

visi sąnariai moka už „Tėvv- 
ne” prenumeratą, tai negali 
būt nė kalbos, nes tą žino 
kiekvienas S. L. A. sąnarys, 
kad „Tėvynė” nė vienam nė
ra dykai siutinėjama. Ir jeigu 
pasakyta, kad kiekvienas są
narys už „'Tėvynę’' moka 50c., 
tai ne melas, bet faktas. P. 
Jokubynas sako, kad vaikai 
ir moteris paliuosuotos 
nuo priverstino skaitymo.Tas 
visiems žinoma ir be p. Joku- 
byuo, ir „Keleivyje” nebuvo 
pasakyta, kad vaikai turi mo
kėt už orgauą.

Negana 
ketina da 
pakalbėti 
.švietimą’ 
bių pirmyn

Ant visko p. Jokubynui ga- 
i Įima atsakyti rymionų 

priežodžiu: „Si tacuisses phi- 
losophus mansisses'' (jeigu ty- 

. lėtum, spręstų kad išmintin- 
tingas). Norint kitą mokyti, 
pirma reikia pačiam išmokti, 
Bet p. Jokubynas pats ir ne
mokėdamas ketina kitus mo
kyti. Jis pyksta, kad „Kelei
vio” korespondentas pasakė, 
jog jis netikęs už redaktorių: 
tiesa, nėra tai smagus kom- 
plementas, bet ką tu čia, žmo
geli. padarysi, j eigų tas yra 
gyva teisybė? Tylėk ausis su
glaudęs ir viskas! Aš nieko 
prieš p. Jokubyno ypatą ne
turiu, vienok atvirai turiu pa
sakyti, kad jis uz redaktorių 
netinka. Kaip augščiau sa
kiau, nenoriu aš būti sudžia, 
nė mokytoj um, bet negalima 
tylėti žiūrint, kaip žmogus 
pastatytas prišakyje 
minios vadovo vietoj be ma
žiausios liogikos, be jokio su
pratimo, nežinia kur veda tą 
tamsią mųsų visuomenę.

Laikraštis tai žibintuvas, 
kurio šviesoj žmonės turi jie
škoti teisingo kelio ir orijen- 
tuotis; laikraštis tai mokyto
jas ir apgynėjas. Todėl jis tu
ri būt rėdomas taktiškai ir 
liogiškiškai; prie to turi pri
silaikyti etikos ir turi būt 
gramatiškai ir ortografiškai 
parašytas. „Tėvynėj” visai to 
nėra. P. Jokubynas netik kad 
nepažįsta gramatikos, bet ne
moka nė mislies aiškiai išreik
šti, ne sakinių sutvarkyti. Už
tenka paimti „Tėvynės” nu
merį į ranką, kad atrasti be
veik kiekvienam sakinyj klai
dą, o dažnai net labai šlykš-

X

čių išsitarimų. Štai pa v. No. 
38„Tevynės” įžengtiniame re
daktoriaus straipsnyje „Prie 
Dr.Kudirkos šventės... ’Tan- 
dame apie 30 biaurių klaidų 
ir keletą šlykščių tarmių. Ma
nau, kad bus neprošalį keletą 
iš jų čia pridurti.

Prie antgalvio „Prie Dr. 
Kudirkos šventės.... ” padė
tas daugspuogis (...) visai ne 
savo vietoj; kada mislis pra
sideda ir pasibaigia, daug- 
spuogių niekas nededa. Tre
čioj eilutėj,paskui žodžio dai
nius, vėl padėtas daugtaškis, 
ir,kada ta mislis tęsiasi toliau, 
pradėta iš didžiosios raidės. 
Ketvirtoj eilutėj tarp žodžių 
..brangias—istoriškas vie
tas” įdėtas ruoželis (—), ku
ris vartojasi tiktai vietoj ap
leisto žodžio, vietoj svetimžo
džio arba sujungime dviejų 
žodžių į vieną, bet nekuomet 
tokioj vietoj, kaip ,,Tėvy
nės,, redaktorius padėjo. Pen
ktoj eilutėj pasakyta „drau- 
govzas” vietoje „draugoves”. 
Šeštoj eilutėj — „... neuž
tenka į tą viską pažiurėjus 
būt sotyje tik pažiūrėjimu”. 
Šitas sakynis sulipytas be ma-

Bet veltui.... Ką čia dabar 
svajoju?

Ne man varguoliui teip pa
daryti ....

Veltu tik skundžiuos, veltu 
vaitoju;

Negaliu mokslo 
įgyti!

Man lemta yra tiktai žiūrėti, 
Kaip mano broliai varguose 

skęsta,
Ir su jais drauge tamsoj liū

dėti—
Nešt prispaudėjų uždėtą 

naštą....
*S”. Strazdas.

Genoa Jet, Wis. 25 VI08.

Apleidau Lietuvą.
11‘ašv Ambraziejui Bl-iui]

Oi, nutilkie skausme, 
Nevaitok krutinę!
Gal kada sugryž’me 
Atgal į tėvynę.
Oi. nurimkit mintis, 
Nekankįkit manęs!
Te praeities bitįs 
Liks jus neužgavę.
Oi nutilk širdele, 
Užmiršk mylimuosius! 
Tokia jau dalelė 
Kęsti už savuosius’

V. Suširdis,

Ilgėjimas.
Nežinau, ko ilgisi širdis. 
Ko kartais mušasi tankiau, 
Kur iškilusi skrieja mintis, 
Ko laukiu? pats aš nežinau!.. 
Bet kartais spaudžiantis kru

tinę* 
Ateina laiks ilgėjimo.... 
Sunku, sunku... teip susipinę 
Takai žmogaus gyvenimo.

I. Suširdis

i

{„kuniginį apšvietimą”, ku
ris yra ne apšvietimas, tik 
kurstymas tamsiosios minios 
prieš šviesiąją, prieš pirmei
vius inteligentus ir žmones 
platinančius apšvietimą.

Kunigai turtingi,

Neseniai atgal tilpo „Kelei
vyje straipsnis, kuriame au
torius, aprašydamas S. L. A. 
nepaprastą susivažiavimą, 
tarp kitko nurodė ir Susivie- 
nyjimo organo redaktoriaus 
netikumą. Tas. matyt, baisiai 
užgavo p. Jokubyno egoizmą, 
nes tuoj „Tėvynėj” pasirodė 
straipsnis po antgalviu „ ,Ke- 
feivis’ paklydo”.

Ponas Jokubynas, matyt,iki 
tiek buvo susinervavęs, kad ir 
pats nežinojo ką rašė. Pavyz- 
din, vietoj atsakyti autoriui 
„Keleivyj” tilpusio straips
nio, jis išliejo savo tulžį ant 
redak.: jis „be apsirikimo” pa
sakė, kad „Keleivis” savo ke
lionėj paklydo ir stengiasi ki
tus klaidint,ir tai daro tyčia.”

Klaida buvo tik tame, kad 
vietoj apie , ,8200“, buvo pa
sakyta: „apie $300”. Už tai p. 
Jokubynas primeta ,, Kelei
viui” melą ir klausia: „kam 
tas reikia daryt, kam tarp 
žmonių platint melą ir ką 

i,Keleivis’ mano tuom pelnyt?” 
Toiiaus p. Jokubynas klausia, 
kam „ ,Keleivis’meluoja”,kad 
visi Susi v. nariai moka už or
ganą prenumeratą? Po čielos 
eilės nesąmoniškų privedžio

simų, p. Jokubynas užbaigia 
savo straipsnį lotyniškais žo
džiais: „homine hornini lu
pus" (sic!!!).

Ne noriu aš būti nė moky
tojom,nė sudžia, nenoriu sprę
sti žmonių netikusios tenden
cijos, vienok turiu pabriežti, 
kad p. Jokubyno tendencija 
pastūmėjo mane prie to, nore 
reikalingo,bet negeistino man žiausjo senso. Toiiaus randam 
darbo, kad tokiuose atsitiki
muose negalima tylėt.

Ant
„Kam . Keleivis’ skleidžia tarp 
žmonių melą, ir ką mano tuom 

?’’ gali būt tik vienas
„Darodyk pirma

,,iškilm?<7s” vietoje „iškilmes”.
Toliau
istorijos rašėjas,
Daukantas, kure lietuvių lite
ratūros tėvo vardą pas mus 
yra užsipelnęs.’’ Čia jau visai 
nieko nepasakyta; sakynis |

Bemokslio skundas.
Tą aukštą mokslą kad aš tu

rėčiau, 
Kurį pasiekti nebuvo lemta, 
Laiko ir triūso nesigailėčiau,- 
Skleisčiau tarp vargšų idėją 

šventą. 
Su jausmo žodžiu prie jų 

prieičiau 
Ir jiems jų vargus aš išro- 

kuočiau; 
Tarp jų aš meilę, brolystę 

skleisčiau, 
Eiles sudėjęs juos apdai

nuočiau.
Su dainos sparnais aukštai la- 

klodams
Rodyčiau kelią aš jiems tei

singą:
Šviesčiau, mokyčiau juos ne- 

perstodams 
Brolybės ryšį pažint galingą. 

Rodyčiau jiems jų vargo 
šaltinį 

Ir surėdymą šį neteisingą. 
Šaukčiau į mūšį juos pas

kutinį 
Prieš prispaudimą nuožmų- 

-galingą.
Šaukčiau išgriauti urvus tam

sybės, 
Tvirtovių murus, kraugerių 

valdžios, 
Kur kenčia šimtai draugų tei

sybės, 
Neb’tekę vilties — liuosybės 

saldžios.... 
Juosius išgriovus liepčia sta

tyti 
Rūmus idėjos, meilės, bro

lybės, 
Tamsiaosius brolius tę tik 

mokyti 
Sutvert pasaulį doros, tei

sybės!. ...

Ilgėijmas mane kankina— 
Sau vietos niekur nerandu, 
Kur raščiau patogų buvimą, 
Kankynė išnyktų sapnų?.. 
Bet visad mintis tolyn skrieja, 
Vis gema svajonių daugiau... 
Ir prakaitas šaltas aplieja 
Pamąsčius ką aš padariau... 
Aš lėkčiau greičiausiai pas ta

ve 
Ramumo jieškoti saldaus, 
Jei darbas, kurį aš padaręs, 
Paleistų prie tavęs greičiaus. 
Bet jis mane plaka, kankina, 
Jis širdį mirkina kraujuos, 
Supratęs aš savo niekšumą: 
Jis mane negali paguost • - • ■ 

V Suširdis,

Naktigonis.
O, kaip liūdna lauke! 
Vėjas blaško medžius, 
Žmonės miega svirne, 
Tikas viens turiu džiūt; 
Tik aš vienas laukuos 
Nuo namų taip toli, 
Turiu arklius vaktuot 
Ir dainuot pamaži. 
O kaip liūdna vienam, 
Nėra draugo arti, 
O greičiau tiktai man 
Te praeina naktis, 
0 greičiau tiktai ryt’s 
Te prašvinta aušroj’, 
Tada vargt ir ganyt 
Nėr taip liūdna...— dienoj 

V. Suširdis.

Kaip tik rytas prašvis, 
Užgiedos vyturiai, 
Kaip tik saulė pakils, 
Mudu lėksiv’ tenai... 
Kaip tik vakars ateis, 
Kris ant žemės rasa, 
Mudu vidun įleis 

Lieuvaitė basa....
V. Suširdis. 

2II ’08; Senapilė.

Siunta.
Siunta Lietuvos biurokrati- 

ja-kunigija ir nerdamosi iš 
kailio griebiasi visokių įran
kių, kad tik kaip nors paken
kti kasdien kįlančiam apsi
švietimui ir tą apšvietimą pa-

į • ; ■ ; ; ‘
laikantiems žmouėms-lietu- jojo ir kerėjosi ir paskuti- 
viams. Žinoma, ir jie per savo niais metais užėmė daugumą 
„Viltį”, „Šaltinį” ir „Vieny- miestelių ir sodžių. Suvalkija 
bę” platina taip vadinamą narių skaitė arti 700. Polici

ja matė, kad didelį turi prie
šą, ir nusprendė uždaryt 
,šviesą”.Teip ir padarė, areš
tavus jos veikliausius ir žy
miausius narius. Teip Sena- 
pilej tapo suimti gydytojas

juos ru- Grinius su savo žmona, adv.
sų valdžia palaiko, jie turi iš Ciplijauckas, Verbyla ir kiti 
tamsių žmonių visokiomis žymesni nariai. Knygynai Ii- 
gudrybėmis susirinkę daug kos uždaryti, o knygos konfi- 
pinigų, kurių, žinoma, nesi- skuotos. 
gaili savo „kunigiškos švie
sos” palaikymui, aukauja pi- 
uigus savo laikraščių ir kny
gų leidimui. Per pamokslus,

I Dievo vardu, taip-pat stengia
si įkalbėti savo avelėms, kad 
tik kunigų parašytus ir išlei
stus raštui skaitytų,o kitokių nagus, 
nė į rankas neimtų. Mokiniai prakilnių minčių,

Biurokratų rusų valdžia su mylėtojai šviesos ir laisvės, 
kunigais viena ranka susitvė- prašalinti iš mokyklų, o dau- 

; rę eina, nes savo galybę rody- gumas sugrusta kalėjimau; 
dama uždarė „Šviesą” ir „Au- mokyklose sugražinta senobi- 
šrą”, kuriose daugiausia svie
tiškieji veikė, bet kuniginės 
draugijos—„Saulė” ir „Žibu
rys”— pasiliko. Kunigų va
dovaujamos draugijos, ma
tyt, valdžiai patinka.

Tiesiog anie, prieš spaudos 
gavimą laikai atėjo: žandarai 
su policistais daužosi, žmones 
areštuoja, knygas atiminėja, 
knygynus uždaro ir t. t. Bai
su klausyti kas dedasi! Ir tai 
viskas darosi konstitucijinėj kesnė jaunuomenė pradėjo 
viešpatystėj, kur yra caro ma
nifestu apskelbta Ii uosy be są- bendriai veikti pakėlime 
žinės, spaudos ir žodžio. Kad puolusios d vašioj savo tautos, 
jie kur išplendėtų su savo to- Didžiausią rolę toj dirvoj lo- 
kia Ii uosy be, kokia dabar yra šia teatrališka kuopa . ,Žai— 
Lietuvoje! Toki darbai prie bas’’, neseniai perstačiusi pen- 
gero tikslo negali privesti. Pa- kių aktų tragediją „Živilę, 
matysime, ateis laikas, kada dabar mokinasi „Keistutį”, 
bus galas biurokratams ir jų Kadangi pirmutinio,,Živilės’’ 

perstatymo didesnioji dalis 
So.bostoniečių neturėjo pro
gos pamatyti, tai „Žaibas” 
ketina ją pastatyti ant scenos 
antrą sykį 26 Gruodžio (an-
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Marianipolė (Senapilė.) Susitveręs naujas choras, 
(Nuo mųsų korespondento iš Lietuvos.) ,,Birutes Kankles’ , teipgi pri- 

Reakcija siaučia... Lygiai l)r*e to didelio darbo.
22 mėnesiu Suvalkų rėdyboj L- S- S- 60 k* Parengė kon- 
gyvavo pirmeivių lietuvių certą 21 d.^Lapkričio, su per- 
draugija „Šviesa”. Nemaža 
ji atnešė žmonijai naudos. Lei
sdavo savo spindulius šviesos 
po miestelius, kaimus,sodžius, 
rengdama vakarus, o už liku
sius pinigus steigdavo knygy
nus ir šelpdavo studentus ir 
mokslaeivius beturčius. Pir
mi žingsniai jos darbavimosi 
buvo gana sunkus, nes mųsų 
dvasiškoji policija šmeiždavo 
ją žmonių akyse visokiais blo
gais darbais. Atsiras kokia 
gauja plėšikų ar girtuoklių, 
tai, girdi, „Šviesos” pasekė- 
kiai. Bet „Šviesos” vedėjai 
tuom nenusiminė, jie varė sa
vo užmanytą darbą tolyn. 
„Šviesa švietė kaimiečius, nu
rodydama jiems, kad visi var
gai, girtuokliavimas ir vaidai 
tai paeina nuo tamsumo, kad 
išvengti to,—reikia skaityti j 
knygas, laikraščius, reikia 
vieny ties į draugijas. Tuoj 
žmonės pradėjo suprast, kur 
melas, kur teisybė; pradėjo ; 
šalinties nuo kuniginės juo- i 
dašimtiškos dradgijos „Žibu
rio, o stoti į eiles šviesiečių. 
Kunigėliai matydami, kad jų 
aušinimas gerklių eina veltui, ( 
da labiau pradėjo persekioti kalba lietuviškai, lenkiškai, 
šviesiečius ir pasikvietė į pa- rusiškai ir truputį angliškai, 
gelbą policiją. Taigi susivieni- Ir panedėlio naktyj, 
jus dviems priešams, šviesie- 16 į 17 Lapkričio prasišalino, 
čiams buvo da sunkiau at- neužmokėjęs už pragyvenimą 
likt savo užmanymus. Tan- ir išnešdamas mano siutą ver
kiai policistai uždrausdavo tės 55 dolerių, 
rengti teatrališkus vakarus ir * Taigi draugai, skaitytojai 
steigt knygynėlius po kaimus. „Keleivio”, jeigu patemytu- 
Nore siuntė prakeikimo žo- met kur tą ypatą, meldžiu ap
džius kunigija per pamokslus, sisaugoti, teipgi meldžiu pra- 
nors grąsino pragaro gelmė- nešti ant žemiau padėto adre-

Džiaugkitės tamsos pasekė
jai, linksminkitės paukščiai 
uakties, netekę tokio baisaus 
priešo, bet atsiminkit, kad 
viskas lig laikui’!!....

Reakcija neapleido ir mok- 
slainių, ir ten jį išskėtė savo

So. Boston, Mass.
So. Bostono lietuviai gali 

pasigirti savo darbštumu.Nors 
žinomas daiktas, ne visi jie 
darbuojasi, bet gali bent tuo 
m i pasigirti, kad savo tarpe 
tur nemažai darbštų tautiečių. 
Pastaruoju laiku inteligentiš-

statymu „Knarkia paliepus”, 
su dainomis, deklemacijomis, 
muzika, monoliogais,lekiojan- 
čiu pačtu ir šokiais. Perstaty
mas nusisekė gerai, žmonės 
juokų turėjo ik valių. „Biru
tės Kanklių” choras padaina
vo „Marselietę”, „Lietuva tė- 
nyne mųsų“ ir „Birutę“. Žmo
nių buvo prisirinkę apie 300 
ir visi gražiai liksminosi iki 
pat galui. Urkestra buvo p.D. 
Venckaus, grajino puikiai. 
Laike šokių buvo lekiojantis 
pačtas. Daugiausiai pačtakor- 
čių gavo p. E. Alminavičiutė, 
lošėja augščiaus minėtoj ko
medijoj kapitono pačios ro
lės, ir ji laimėjo tam tikslui 
paskirtą laikrodėlį.

Dalyvaująs.

Laiškas,,Keleivio” Red.
Maloni „Keleivio’’ Rėdystė! 

Meldžiu patalpinti mano ši
tuos kelis žodžius.

Gal mėnesis ir pusė atgal 
pas mus pribuvo iš Brooklyn, 
N. Y. tūlas Jonas Warnagi- 
ris, 5 pėdų aukščio, balto ap- 
gimiino, su geltonais ūsais,



KELEIVIS

DIEVO ŽMOGUS.
(Pagal J. M rs parašr J. G 218.)

(Tąsa.)

Vaikučiai susistumdė tarp savęs,mote
riškė riktelėjo, niuktelėjo vienam, kuris 
nuo mažiukės mergaitės veržė šmotuką cu- i 
kraus, Į nugarą ir vėl užstojo tyla, kurią 
karts nuo karto pertraukė atdusiai arba 
kosulys gulinčiųjų ant lentynų, tai verk
smas iš užkabos kūdikio, tai vėl sprag
sėjimas degančių i>ečiuje malkų.

Simas pasidėjo našulį ant lentynos ir 
atsisėdo pas duris ant suoliuko. Pagėrę ar
batą vaikučiai, žingeidžiai įtempę akutes į 
Simą ir nedrąsiai ėjo prie Simo ryšių. Mo
teriškė teipgi apvožė savo puoduką, padėjo 
ant jo dugno apkandžiota šmotelį cukraus 
ir triusėsi pas pečių apie stotkus. Simas 
akyvai žvalgėsi po gryčią, jam jautėsi leng
va ir smagu. Toji jauna, skaisti ir sveika 
moteriškė, nors keletą kartų kažinko jieš- 
kojo ant tos lentynos, bet nuo jo ryšių len 
kėši lyg nuo kokio pavojingo daikto. Vai
kučiai teipgi bėginėjo aplink jįjį, bet neiš
drįso da vis prie jo piisigretyt. Simui darė
si smagu, linksma ir ramu.

— Negu aš čia tą viską regiu pirmą 
kartą — veržėsi jam klausimas. Nors abe
jodamas, bet minė, kad jis tą viską kada 
tai ir kurs nors matė jau pirmiau. Minė, 
bet atmint negalėjo. Turbūt tas jau buvo 
labai seniai, o gal ir niekados nebuvo, bet 
tik girdėjo jis nuo kokio nors juokdario: 
kad čia, toj sargybiuėj gryčioj, yra tokie 
ramus gyventojai, kad čia yra tokia skaisti 
moteriškė, suraminanti vaikučiai ir šiltas, 
malonus pečius.

Perdegus pečiuje malkoms, ugnis iš- 
lengvo geso, gryčioje darėsi kas kartą tam
siau, kartu su tuom darėsi neramiau ir pa
čiam Simui. Moteriškė karts nuo karto pri
eidama prie pečiaus ilgu pagaikščiu dau
žė apdegusius nedegulius, bet žybtelėjus 
jiems kiek skaisčiau tuojaus vėl užstodavo 
gryčioje tamsa. Dabar tik Simas patėmyjo 
ant stalo tarpe puodukų ir šmotų duonos 
žibančią mažutėlę lempelę, nuo kurios per 
aprūkusį stiklą spindėjo vos-vos pate- i 
mytina tamsiai geltona šviesa.... Simui 
pradėjo būt lyg gaila, lyg neramu nuo tos 
ugnies. Jis nuleido lyg nevalančias savo 
rankas į šalis, susilenkė, galvą nukorę že
myn ir ant viso jo apsireiškė vėl paprastas 
silpnumas, krutinėję telkėsi kosulys ir lyg 
kietas, dygus kamuolys lindo jam gerklėn 
ir draskydamas ją slogino Simą....

Moteriškė pradėjo kelti sargus; tie, 
kas bardamos, kas kosėdamas pradėjo viens 
po kito lysti iš po užkabų arba leisti nuo 
lentynų- Kai-kurie rąžėsi, kai-kurie žiovau
dami ėjo į kampą, kur stovėjo molinis prau- j 
stuvas ir pavylgę ten vandeniu savo suniu- i 
rusius, raukšlėtus ir užmiegotus veidus, 
skubiai šluostėsi i aprūkusį rankšluostį; ki- | 
ti gi tiesiog sėdo prie stalo, ant kurio toji 
jauna moteriškė nešė puodukus su arbata 
ir dėjo dideliu šmotus juodos duonos....

Gryčioj prasidėjo pilna gyvybė. Kau- 
-kurie sargai piškėdami vieni sau, tyliai 
rengsėi, vaikučiai išdrįso ir susispietė prie 
Simo ryšių ir užvedė tarp savęs ginčą už 
dibelius Simo batus....

— Ką tamstele, tai pakliuvai — vie
nas iš sėdinčių už stalo ir godžiai gerian
tis arbatą sargų, lyg drėbte uždrėbė Simui 
ir vėl skubiai atsikandęs, kiek tik burna 
apkabina apkabina, kąsnį duonos ir sriūb
telėjo iš puoduko arbatos.

— Kur pakliuvau?— nutylėjęs valan
dėlę atklausė Simas.

— Kur?!... Kaip rodos, tai tamista ge
ras juokdarys!... Žinome męs gerai, kur to
ki bičiuliai, kaip tamsta, įkliūva!... Ma
tyk tik tu jį, da stato keterą?!... Štai, ar 
matai tas rankas, kurios čia aplinkui stalą 
viena po kitos paima sau po šmotą duonos, 
per jas neperlysi, nors būtum ir laibiau
sias!. .. Nuo sunkių kilnojimų jos jau at
pranta, bet tokius tai tik cap ir sucimpa 
lyg katinas pelę. Matyk tu sau, išmislyjo 
jan visai nebūtus daiktus. Sergėk Viešpa
tie, po marškiniais ta jau ne dešimts mas
tų apsivyniota, tai tu jį ir suprask nepri- 
pratusioms rankoms. Bet aš, brolyt sučiuo
piau jį iškarto. Išrėdėm ant dien tokį na
kties paukštyti, ir kas, apsivyniojęs po 
marškinių į kokia 15 mąstų geriausios dro. 
bes, argi ne puiku!... Ha, ha, šypsodamosi 
pridūrė kitas sargas ir susiturintis juokas, 
lyg vėjalis tarp lapų, perbėgo per sargus.

— Būta gudraus!... Išveizda rimta, 
eina drąsiai, žiuri tiesiog į akis ir bado per
dėm lyg su iloms,bet kai nabagą sučiupau, 
viskas ir išrūko, puolė po kojų ir kaip pra
dės prašytis: dėdule dovanok, dovanok var
dan Dievo, nes neturinti jo pati ir kūdi
kiai ant žiemos su kuom apsirengti ir kiek 
ten visokių malonių žodelių ir nusiskundi
mų, tai negalima nė išskaityti ir tik dova

------ ---------------------------------------------------- - 
nok, dovanok ir dovanok!... Bet kada pa
matė, kad čia jau ne juokai, kada pradė
jom išrengti, tai paūkėlis kiek piršto nenu- 
kando; kaip griebs už nykščio ir jeigu ne
būčiau paspėjęs nutvert už nosies ir už- 
laužt iki pat kaktai, tai teip ir būtų nu- 
kandęs. Toks šuns snukis!... Bet jis ir at
simins, męs jį ir gerokai apgrumdėme ir ne
mažai prispaudėm pečėšių į pašones!....

— O tu, vyruti, matomai glimžtelėjai 
tiek, kad užtektum ir žiemai ir vasarai ap
rengti savo šeimynėlę?!... Užgaudančiu 
juoku užbaigė savo žodžius sargas ir susi
raukęs paniurusioms akims įsmeigė į 

Simo ryšius;
Sargai nesusiturėjo ir visi vienu kartu 

kas sau įvairiausiais balsais pradėjo kva-, 
toti. Simą labai skaudžiai tas užgavo, jis 
norėjo riktelt ant jų visų ir visai tai jų 
krūvai norėjo ištart savo paniekinimo žodį, 
bet tas žodis turėjo būt toks sunkus, kad 
trūko spėkų jam ji ištarti.

— Tu bereikalingai čia!.... Vagim aš 
da nebuvau!... Greita, vos suprantama 
kalba, lyg ko bijodamas atsakė Simas.

— Tas dainas męs girdėjome jau ne 
šiandien... Kiekvienas, kurį tik sučiu- 
pom, visados rodėsi tokiu nekaltu. Visados 
tas mano, aš jau seniai turiu ir vis tas pats 
ir tas pats!.. Męs jau tokius žinome!..

— Juozai, ir ko-gi tu prie to žmogaus 
prikibai, kuom jis tau prasikalto??..

Ruščiu balsu perkirto moteriškė sargo 
kalbą ir atsikreipusi į Simą, kalbėjo to
liau: „Tamsta, tu jo nepaisyk, tai papras
ti jo poteriai, ii jo žodžiai tai lyginai žir
niai byra iš tarbos, jis pats kartais nežino, 
ko nori.

— Žiūrėk, kad ir tave tais žir
niais neapiberčiau — palikęs Simą priki
bo dabar sargas prie moteriškės ir pradėjo 
savo tulžį išliet ant jos.

— Išsilojo ir nėr galo!... Atsidustan- 
čiu balsu atkirto vėl moteriškė ir mostelė
jus ranka, švaistėsi apie pečių.

— Aš tau palosiu, palosiu, bet prade- [ 
siu tuojaus ir kąsti!— Garsiai, ruščiu bal
su užsirėkė Juozas ir biauriai pradėjo plū
sti moteriškę.

Gryčioj nuo Juozo riksmo viskas apty
ko, vaikučiai persigandę spruko į kampą 
nuo Simo ryšių ir žvalgėsi tai į Juozą, tai i 
vėl į moteriškę.

— Kuom tik tu save nepasigiri Įkąsti 
gal kiekvienas palaikiausias šuo, nereikia 
nė žmogaus!...

Gana aštriai atkirto moteriškė Juozui 
ir iš visko buvo matyti, kad sunku buvo 
perkęsti tokius biaurius sargo užsivarinėji- 
mus ir bjaurią įsmeigtą į ją žiūrą.

— Aš tau sakau da sykį, Mare, laikyk 
tu savo liežiuvį, šeip aš tau jį ištrauksiu 
iki kulnų!...

— Tik nepersi piešk!... Matomai tu 
manai, kad ant tavęs tai nėra jokios val
džios, tu mislyji, kad tu gali daryt viską, 
ką tik tu nori!.. Ką gi, tu gal mislyj sau, 
kad aš be tavęs ueapseisiu, gal manai, kad 
man be tavęs reikėtų badu nusprogti... 
Tu šoksi lyg žvėris ant manęs, o aš tau bu
čiuosiu kojas, nelauktum!...

Veidas Marės nuo piktumo paraudo ir? 
ji pradėjo kalbėt vis greičiau ir greičiau. , 
Prasti trumpi žodžiai įgavo kokį tai ypa
tingą ir žymų sumanymą ir vos tik spėda- . 
mi išeiti iš burnos Marės apibėrė Juozą. Juo
zas žiūrėdamas biauriai į Marę, lingavo sa
vo didelę, apžėlusią tankiais, ilgais plau- , 
kais galvą ir pratęsiančiu balsu jai atkarto- , 
jo: „Teip, teip?.. Apseisi!.. Kur tu čia ne- 
apseisi!.. Moteriškė da uepersenus, kam 
nors ant laiko gali butsugadi, reikalinga!.. 
Pas gerą geri ir bėgioja!.. Ha, ha!..

Paskutinius žodžius tardamas Juozas 
nenoroms susijuokė ir pradėjo lėtai žvalgy- 
ties į aplinkui sėdinčius sargus. Susidūrus 
Juozo akims su akims jauno, tvirto ir gra
žaus sargo Jaronimo, sėdinčio vienų vieno 
kampe prie savo gulyklos; Juozui lyg kas 
būtų įdūręs į pašonę. Jis pašoko, išsitiesė, 
nusiminė ir teip iš karto persimainė veide, 
kad net pritruko spėkų tolesniai ginčyties 
su Mare ir tuojaus da kartą permetė aki
mis ramiai sėdinti kampe Jeronimą.

Gryčioj užstojo mirtina tyla...
Po valendėlei tokio ramuno,visu smar

kumu atsidarė durys ir į sargybinę lyg koks 
kamuolys, lydimas vartų sargo, įsivertė už- 
veizdas Pavyduolis. Sargai atsistojo ir visi 
linktelėjo galvas.

X

— Štai jis, kaip galima jį išleisti nak
ties laike.

— A,žinau, tai tas, kur išvijau!.. Ap- 
jieškokite jį!..

Pasakęs Pavyduolis tuos žodžius, nu
nėrė žemyn akis ir gėdijos susidurt su rūs
čia žiūra Simo. Simas pašoko nuo suoliuko,1 
išsitiesė ir degančias akis įsmeigęs į Pavy
duolį drebančiu balsu prabylo: ,,Pas mane 
svetimo niekados nebuvo ir dabar nieko pa
našaus nėra!“

(Toiiaus bus)
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Spalių mėnesio š. m. Jurbar
ko m. ,. Dainos” Kauno drau
gijos artistai sulošė dvi kome- 
diji:,,Meistras ir gizelis” ir 
„Dėdė atvažiavo”, trumpai 
kalbant rolės buvo atliktos 
gerai, liet rūbai truputį buvo 
perpuikųs, kaip va: komedi
joj, ,,Meistras ir gizelis” pat
sai meistras taip jau buvo 
puikiai pasipuošęs, išrodė 
kaip turtuolis, o jo esama pa
skutinio girtuoklio. Meistro 
rolę lošė p. Lekeckas, taipgi 
ir pati [p-lė Kostkauskytė] su 
savo duktere [p-le Tom kavi
niuke] buvo perpuikiuose rū
buose, ponas gi Vitkauskis 
truputį per silpnai kalbėjo, Į 
nes toliau stovintiems negali
ma buvo girdėti jo žodžių,žy 
das-kreditorius p. Damijonai
tis savo rolę šaltai atliko, jam 
reikėjo drąsiaus elgties kaipo 
kreditoriui-žydui.

Apskritai imant, vakaras 
nusisekė neblogai, bet būtų 
dar geriaus, kad bufete nebu- ■ 
tų buvę svaiginantieji gėri
mai.

„Dainos” draugijai galima 
ištarti padėkos žodį už tokį va
karėlį, o jurbarkiečiams ne- 
prošalį priminti, kad dar te
bemiega,nes per laisvės metus 
tik du vakaru tepadarė, nors 
girdėti būk ir dabar jau ren
giasi apie Kalėdas sulošti nors 
mažą komediją

N arkūnų Juozas.
Vigllva [Šiaulių pav.],,Vil

tis” rašo, jog vaguviečiai ne
teko savo mylimojo kunigo 
Svagždžio. Visoje apielinkė- 
je šviesuolių veik nėra, yra ■ 
vienas dvarininkas ir tas nie
kur nesikiša. '

t

» M
ma buvo gaut, o męs vogt ne
norėjome ir nutarėme geriau 
badu numirti, o blogo nieko 
nedaryti. Per 6 dienas teip 
nusilpome, kad kuomet už
puolė ant mus žandarai, tai 
bėgt jau nebegalėjome ir abu-1 
du mus suėmė.

Atvežė mus atgal kalėji- 
man. Uždėjo pančius ant ko
jų ir raukų, pasodino i tamsų 
karcerį ant svaro duonos ir 
vandens kvortos. Paskui po 7 
dienų vėl mus pasodino į ka
merą. Bet perėjo dvi dieni;męs 
su kalėjimo vyresnybe už ką 
tai susirėmėme, pasipriešino
me; mane ir dar 6 draugus 
per spėką vėl nuvedė į karce
rį. Vėl prasėdėjau 8 paras su 
pančiais ant rankų ir kojų. 
Dabar gi atėjo toks paliepi
mas, kad mane pasodintų 3 
mėnesiams į vienuolę [odinoč- 
ką], pančiuose ant rankų ir 
kojų ir kad nevalia būtų laiš
kų nė gauti, nei pačiam rašy
ti ir kad nieko negalima būtų 

[ iš miesto pasiuntęs ką valgy
mui nusipirkti. Nuo manęs 
dabar liko vieni kaulai o ir 
„prikladų” gavau užtektinai. 
Aš dabar ant vienos duonos 
badauju. Mano draugui gali
ma iš miesto valgyti pirkties, 
bet jis nieko neturi, todėl ir 
badaujame abudu. O! kad ži
notumėte, kaip sunku yra ba
dą kęsti.

O dabar jus laisvėj būkite 
i sveiki ir linksmi, o aš čia lie- 
ku visas geležimis surakintas 

i ir alkanas. >9. U.
Strunino katorgos kalėji 

mas.
Iš „L. U.“

Administracijos pasarga.
Visiems gerbiamiems mųsų 

skaitytojams pranešame, kad 
Todėl kunigui Persikėlus is vieno miesto į 

čia sunku apšvietimo darbas kitą ir reikalaujant permanyt 
varyti. Kunigas Švagždys adres^’ visados reikia prisiųs- 
daug triūso padėjo, nors už.|ti senąjį adresą. Jeigu to ne
baigti nesisekė. Sutaisė ,,VjPadarysite’ tad baltinkite 
Aušros” skyrių, bet valdžia kad neprisiunčiame 
tą draugiją uždarė. Buvo su
taisęs knygyną, bet valdžia jį I 
užgrobė. Sutaisė mokyklą, bet [ 
valdžia jos nepatvirtino. Dar 
paliko taisoma vartotojų drau
gija, Jei nesisekė, ne jo kal
tybė. Prabuvus vos tik metus į 
ir 9 mėnesies, darbo atlikta [ 
nebemaža.

Iš „V.Ž.”
Kalinio kankintinio 

kas.
Skubinu aprašyti visas ne

laimes, kurios mane per pas- [ 
kutini mėnesį sutiko. Kaip 
jau girdėjote, iš mųsų kalė
jimo bėgo išviso 18 politiškų
jų kalinių, tame tarpe bėgau 
ir aš, bet man nebuvo žadėta 
laisvės matyti. Mano visi drau
gai kupiškėnai J. Liaudan- 
ckas ir J. Vilimas pabėgo; pa
likau tik aš vienas. O tas bu
vo štai kaip.

Rugsėjo 22 d., 12 valandą 
nakties, męs išlaužėme kame
rų lubas ir užlipome ant 4-ojo 
gyvenimo lubų. Pridabojome 
kumet „nadžiratelis” .užmigo, 
nusileidome į kiemą ir perli
pome per tvorą. Aš perlipau 
pirmutinis, bet kol kiti lipo, 
aš turėjau daboti. Baigiant 
lipti pasidarė triukšmas, išbė
go sargybiniai ir užpuolė 
ant mųsų. Prasidėjo šaudy
mas. Nuo šūvių aš pabėgau 
laimingai, liet aš ir dar vienas 
draugas atsiskyrėmenuo kitų 
ir jau nebegalėjome pribėgti 
prie Dauguvos upės, kur lau
kė mus laivas ir buvo prireng
ti drabužiai. 12 draugų suspė
jo pribėgti prie Dauguvos 
upės, sėdo į laivus, persi i re ir 
laimiggai nukeliavo, o 4 su- 

, ėmė. Aš, atlikęs su kitu drau- 
i gu, nuklydau kiton pusėn,pa
tekau tokion mišku apaugu- 
sion balon, kad tik kojas bu
vo galima ten nulaužyti. 6 die
nas lira vaikščiojome toj baloj 
areštantų rūbuose ir nieko ne 
valgę. Pagalios išsimušėme iš 
miško už 12o viorstų nuo sa 
vo kalėjimo. Betrubų negali-

laiš

■

[laikraščio. Męs negalime dėl
to , kad nežinom iš kur tami
sta persikėlėt ir kada pasibai
gė laikas jųsų prenumeratos.

Todėl atkreipiame visų ger
biamųjų „Keleivio” skaityto
jų atydą ir meldžiame, kad 
reikalaujant permainyt adre
są. būtinai prisiųstų savo se
nąjį ir naująjį adresą.

SUSIRINKIMAS.
29 Lapkričio,2 val.po pietų 

! bus L. S. S. 60 kuopos susi
rinkimas po nm. 28 W. Bro
advvay' Kviečiami kaip sąna
riai, teip ir pašaliniai drau
gai. Sekr. S. M.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo pusbrolio 

St. Buckaus, paeina iš Petn- 
nų kaimo, Valkininkų para
pijos, Trakų pavieto,Vilniaus 
gubernijos. Pirmiau gyveno 
Philadelphia. Pa. Jis pats,ar
ba kas kitas kurs jį žino, teik
sitės pranešti šiuo adresu:

M. Budrevičius,
Box 23,

Montello, Mass.

M-f irr

na. Todėl jie patys arba k. 
kitas teiksitės atsišaukti ai 
šio adreso:

D. Taporuckas,
69 Manchester st., 

Manchester, N. H.

Nerelk Mokintoju.

Pajieškau savo pusbrolių 
I V e
iranciško Siupio ir J. Povi
laičio, Kauno gub., Šiaulių 

j pav., Kuršėnų par. Kas apie 
juos žino, meldžiu pranešti 
ant šito adreso:

Martinas Tamoszaitis,
233 W. Broadivay,

So. Boston, Mass.

Apgarsinimai.
Naujas laikraštis

Šiose dienose pradės eiti į 
[svietą naujas lietuviu laikra- 
|štis.,LIETUVIŲ ŽINIOS”. 
Kaštuos ant metų 50 c. Kas 

i prisius 10 c. gaus 3 mėli, ant 
pažiūros. Kas užsirašys Pitts- 
burgo apielinkėje „Keleivį”, 
pas mus agentą G. Baroną, 

į tas gaus „Liet. Žinias” dova
nų. Adresas;

„Liet. Žinios” 
1013 Cliarters avė.,

Mc. Kees Rocks, Pa.

MOTERIS IR MERGINOS!
X

Siuomi jums pranešu, 
kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.; prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

Ona Baronaičiutė,
132 Gold st. (trečias floras)

So. Boston, Mass.

DAUGYBE KNYGŲ!!!
Pas mane galite gauti se

kančias knygas: 
Supykusi Ponia................................... 5c
Teisingiausias Kabalas su Kazyrom ir 
Laimarodžiu......................................... lCc
Pėdom Kristaus.................................... 35c
Raginis ir kitos gražios pasakos.... 26c 
Dvi puikios apysakos, Bausmė Dievo ir 
Alenute.................................................... 5c
Po keturesdešimts metą...............25c
Davatką Gadžinkos ir šeip linksmos dai
nos .............................................................10c
Melagią Dėdė...................................... 10c
Grigorius. Labai užimanti apysaka. 15c 
Naujausios ir visokios dainos......... 50c
Greičiausias pamokintojas angliškos kal
bos...................................................... ...35c
Linksmas apreiškimas arba kaimiečią ir 
caro šeimynos išpažintis...................5c
Kerštinga Meilė. Tragedija 3-se aktuose. 
Iššeimyniško gyvenimo.................. 10c.
Revoliucijos giesmės su natomis, sutai
sytos ant dviejų,triją, keturią balsą 35c. 
Čigsn&s eilėms................................. _ 5 c.

Reikalauju agentų pardavi
nėjimui minėtu knygų.

A. 2 VINGILIS 
P. 0. Box 3232 
Boston, Mass.

PASARGA: Viršmi- 
nėtos knygos yra teipgi ir 
„Keleivio” spaustuvėj. Ne
reikia ši adresą sumaišyti 
su ‘KELEIVIO’ adresu.Ra- 
šant Į „Keleivio” spaustu
vę su kokiais nors reika
lais, reikia adresuoti teip: 

„Keleivis’’,
28 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolio Jono 
Sabučio ir kaimynų Adomo 
ir Juozapo Narkunų, jie paei
na iš Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Užšvenčių parapijos, 
brolis Sarakiškių kaimo, o 
kaimynai Semstiškių kaimo 
(sodžiaus), 10 metų kaip 
Amerike, pirmiau gyveno 
Chicago, III. Jie patys arba 
kas kitas teiksis pranešti šiuo 
adresu:

St. Sabutis,
106 Market st., 

Brighton, Mas.

142 W. 9 th st, 
So. Boston, Mass.

Po šiuom adresu išsiduoda 
ant pasamdymo 3 puikus rui
mai; randa tiktai $1.25 sąvai- 
tę. Pirmutinė sąvaite dykai.

Pajieškau savo draugų 
kalo Markūno ir Adomo 
dusevičiaus, abu Vilniaus gu
bernijos, Trakų pav., Žaslių 
parapijos, Krivanių kaimo. 2 
kaip gyveno Lowell, Mass, 
dabar nežinau kur jie gyve-

Mi- 
Ka-

i

GRAMATIKA angliškos kalbos mo
kintis be mokintojo (apdaryta) $1 00

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokin 
tis skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.

NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be 
mokintojo (ypatingai merginoms, kurią 
daugelis jau išmoko). 10c.

ARITMETIKA mokintis rvkundą 
be mokintojo, su paveikslais (apdary
ta) Sic

Pinigus sitįskite ,>er MoNEY ORDER 
arba pačio markėmis ant šio adreso;

P. Mikolainis,
P.O.Bov 62,New York,€ity.

£l

Telephone 762 So. Boston.

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway, So. Boston’e.

Vali odos:
Nuo 8-10 iš ryto ir nno 7-9 vakare. 

Nedėliotos iki 3 vai. po pietą.

j.
1514 Ross avė.

46 22 St.
J.

” Keleivio” agentai.
Petrikis,

Scranton Pa

Ignotas,
S. S. Pittsburg, Pa.

John Luis,
521 W. Lombard St. Baltimore, Md.

M. Senkus
Le eis ton, Me. 

Čeponis
New Britain, Conn. 

L Gerdauska
New Britain, Conn.

Bos 109

J.
21 Pleasent Str.

Jonas
54 I.afaet St.

Povilas Simonavičius,
70 Linden st. West Lynn, Mass.

J. Raulinaitis
So. Boston, Mass.

P. Mikalauckas
So. Boston, Mass.

K. Kazlanckas
Struthers, Ohio.

M. Česnickas
Boston, Mass.

M. Petrauskas 
St. Kenoaha, Wis.

Jos. Mažeiko, 
27 Connerton St.

B. P,
6 Arthur St.

Bos 291

19 Cross st.

323 (lak

New Britai n, Conn.

Miškinis
Montello, Mass.

P. Glaveckas
635 W. Lombard St. Baltimore, Md.

Andrew Wickel,
2752 E. Venango St. Philadelphia, Pa.

F. Laurynai tis
1010 Church St. Easton, Pa.

WATERBURY, CONN.

J. Žemaitis 824 Bank Str
K. Asevičia, 102 Charles st.

Pranas Poleknovič
35 Arlhur st.

Leonas
83 IVaverly st.

Chicago, III.

Girard, Ohio,

Dobrovolskis
Chicago, 111.

Montello. Mass.

Grikštas
Brighton, Mass.

S. Milinovskis
4357 S. Wood st.

Petras Kailius

Vasiliauckas ir 
2515 Kensington av.

R. Vasileuckas
99 Į Oak st. Lawrence, Mass.

J. Lukauskas
54 Haverhill st. Lawrence, Mass.

Mike Galgat
P. O. Box 68 Port Griffith, Pa,

G. Baronas
1013 Charters avė. McKees Rocks, Pa.

Vincas Yankauskas
1438 E 25-th st Cleveland, Ohio

Franas Bakanauskas
45 High st. Nashua, N. H.

Vincentas Staševicz
839 Ashland av, Chicago, II).

E. Rudminas
236 N. IVest st. Shenandoah. Pa.

J. Vaitkevičius
145 Congress av. New Haven, Conn.

Jonas Žvingilas
1711 E. Matheny avė. Springfield, III.

M. Kudlauskas 
Niagara Falls, N. Y.

H. Lada
Holyoke, Mass.

Samuolis 
Fitchburg, Mass.

Walaitis
Ansonia, Conn.

Chestnul 
Allegheny City. Pa' 

Variakois 
So. Gardner, Mass.

V. Raudonius
P. O. Box 205 Collinsville, III.

A. Shidlofsky
1405į N. 7-th st. St. Louis, Mo.

C. Kavolius
19 Harrison st. Cambridgeport, Mass.

A. Unguraitis
120 Grand st. Brooklyn, N. Y.

Vlad. Domasheviče
[ 836 Brooklyn st. St. Louis, Mo.

A. Černius
New York, N. Y.

Danielius
New York, N. Y.

Tila
Charleroy. Pa.

332 13 st.

Box 614

ig.

Vincas 
st.

Jonas 
st.

Jokūbas
I5O6 Payne all.

Juozas
Bos $0 Sta. A.

24 Spruce

490 Green

502 W. 47-th st.

J. M.
1 451 W. 19 st.

P.
941 Oakland av.

“RAISTAS”! (“The Jungle”)
Šita knyga parašyta, garsaus Amerikos raštinyko UptOfl Sinclairio. 

jį yra išversta iš angliško originalo i lietuvišką kalbą. Gaunama vi
suose knygynuose ir pas išleidėją, pasiunčiant I doleri; reikia adr.:

J NAUJOKAS’
Madison Sąuare Sta. Bo\ 189, - - NEW YORK.

Teip-at pranešame, jog netrukus apleis spauda "BALTRAMIEJAUS NAK
TIS". Apie šilą knygą plačiai buvo paaiškyta "KELEIVY’J’’.Jau galima užsi- 
steliuoti pas išleidėją J Naujoką tuom pačiu adresu. Kaina 75 centai.

)



Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 l’arnienter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ikf 
8 vakare. Telepiione 1967—3 RicLmond

dekavoja savo paveikslą alsių 
adam a.

Mtb. PRANCIŠKA
S KLE NAKIENĖ,

(moteris Jono>
Konte No 2.B. to. Ceresco, Ne<>

JOHN PAULAIS
žavėtu* co , Orivnt. Pa.

A UGSTAI G GODOJ A M A S D A ETA KE !

p&dėkavonę už išgydymą ligos, kurią nuo man^e kaip sloginantį kalną nu
kasė, per galybe augs-to mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri

Brle» tai netikėjau, kad per sa\«>siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau.
išdykumą suardvtą sveikatą galėeau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi dk.
nusilpnėjimą, teipat vėliau ir mano inkstai buvo suvytę, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo auires ir tik kaip lapas rudenije suvytęs, įauK.a:.

Bet kad išskaičiau laikraatiie apie J ųsų galingą gydymą irkLula nukristi.
grynus vaistus, tad atsmaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojai.
pagal įkainokioimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs ligą, likau*.

Tad ir dėkavoju už sanžiniską ir gabų išgydymą. I)ai>^rpilnai sveikas.
jaučiuosi kaip naujai a gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems brcham*
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gvdytis laike nelaimės ligos

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jūsų garbingą vardą,
JONAS SMIRNAV1CZ1 a,

1G25 r roni st., lMuladek bia

tvad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybes 
padėkavonių, kurios ateina kasdiena

lėoj

New York140 W. 34 st,

Gegutė, eilėmis parašė 
K. Stiklelis. Išleista lėšomis 
„Vienybės Lietuvninku’’ Pls- 
moutli, Pa. Kaina 10c.

P r a dinė a r i t m e t i- 
k a arba mokinimu si 
<lų. Sutaisė ir išleido 
koklini-. Knyga labai 
ki išsimokinimui pači

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankyt..

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iŠ Turkijos, geriausi,

Lazauckas, Judeika ir Co
.:<ii Broadvvay ir 859 D S .

South Bostou, Mass.

*
&

K E 1. E I V 1 S

rokuu-
P. M i
į a rali

am per
save rokundų: drūtai apdary
ta, kaina tik 35c., galima gan 
ti ..Keleivio" redakcijoj.

Ant išmokėjimo.
Pasiduoda 2 namai aut iš

mokėjimo So. Bostone. Fini- 
slted ir Second sts. Vienas 
trijų gyvenimų, antras vieno, 
abudu už $050. $100 reikia 
užmokėt iš kalno, o paskui po 
šimtą kasmet. Atsišaukit pas 

Lythams, 
1514 Dorchester avė..

So. Boston, Mass.

KELEIVIO “
SPAUSTUVE
Visukiii- spaudo- darbus atlieka 

gražiai, greitai ir pigiai, nes tur' 
savo mašinas ir naujausios mados 
raides. Teipgi galima gauti viso
kiu knygų gromatoins jutpieriu ir 
t. t. Reikalaujant kokiu nors 
spauzdiniu arba knygų malonėkit 
nepraeiti pro šąli.

28 Broadway. SO. BOSTON. Mass.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapana, 
mes galime ja tau 
tuoj padaryt.

Z. 1 
222 Broadvvay

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
U I C I r M C Puikiausių armonikų, skripkų, kiernetų, tr;u ii. k<.:tc«-r: ir
V t u I t 1H J daugybe kitokių ntuzikališkų instrumentų. Gci .ausiu d. . r .

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksiniu ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų. pi
kių britvų, albumų portretams, revolverių. Šaudyklių (strielbų 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams peč,ši:t. gramai .k 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokiu 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių pvpierų d-1 rašymo grotna t 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzi:.ai 
užil.oo, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5 ' 
marke ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują K A T A L O G A D O t A -N A l 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupiiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, katrame matėt apgarsniin.ą.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotograf istą:

CASS1LL0 STUDIJA.
376 Broadvvay.

So. BOSTON. Mass

KNYGOS UZ PUSE PREKES!

SERGANTIEMS ŽYDI!
■i nusil«xl<> kilniii pas viskius daktarpalaikins, varginti sarę liga ir leisti jei Įsisenėti, 

< tų daktaru ne utnanitną ar neturėjimą gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
duotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
ugi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 

m-caLinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligą per 
Che Collins New York Medieal Institutą i Dr. R. Mielke, kame patekini ilgiausiai

į gydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožnas 
I as čion kreipiasi, dėkavoja už išgvdima ir būną sveikas ir linksmas.

Z. Budreckis.
Iii ORECKlS.

So. Boston.

„NAUJAS IŠRADIMAS”.
Kaip pritraukti meilę.

Katras vaikinas nori prisivilioti sau 
merginą arba mergina vaikiną, teipgi 
katra ženota pora nemyli vienas antro.—
tegul rašo prie manęs. įdėdami į koper- 
tą $3.oo. arba Money < >rder. Uždėk tokį 
adresą: Mr. R K. Selemonas

4413 S. VVood st., ( liicago. III (48)

LIETUVISZKAS RU8SIUVIS
Siuvu pagal nau

jausią madą viso
kius drabužius. 
Prekės kuoprieina- 
miausios. Sunešio
tus išvalau, i’pro- 
sinu ir padarau 
kaip naujus. Kas 
nori turėt gražius 
drabužius tegul 
ateiea pas

V. Inta
245 M 4 th st. kamp C st. So. Boston.

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

Jisai daro gražiausius pa- 
pa veikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų. vaikų ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikiue šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kuriu 
galima pasirinkt sau patiu- 
kamiausius.

Iš mažti fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą krejon ar a- 
liejinĮ labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 

376 Broaduay,
So. Bostou. Mass

O

Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikys knygų vertės ŠIO.
Kas prisius $10. tas aplaikys 
vertės $25.
Knygų galima gauti visokios įtalpos ir 
pasiskirti iš bile kokio katalogo Musų 
katalogą aplaikys koznas kas prisius 
savo adrisų ir už •> c markę

Adresuokit teip:

V. J. Kudarauckas.

LITI VISKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHVIOND

259 HAN07ER ST

257

Lenkiškai Liet mišką
APTIEKA

llanover Street 25;

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą V'omans Medieal 

College Baltiniore M. I>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodim’a 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay 
264 E st , kampas Boven st.

So. Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

Ti-

ir

ne 
vietų

James H. Criffin & Go.
— Geriausis saliunas — 
Klausk apie Teofil Kordašenski. 
nes gausi geriausių gėrymų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115 &I117 Dorchester avė. and 
1 &.V-<Divisionst. So. Beston 

Telephone 210<>$ So. Boston
■—■iinrir- tiiiii~iimiwiiiibi

KATALOGAS
SZTUKC DYKAI

Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2C 
marke. Pamokinantis ir naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:

> J. TWARDOWSKL Dept F
214 5VISCON. St MIL5VAUKEE. WIS.
 

I

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekurį laiką gydę
raukas nuleisdaini apleido

Tokiu budu. kad The COLLINS XEW YORK MEIIII AL INSTITUTASž^tSakymaS lengvas užlaikomas gi l iausių diplomatu daktarų specŲalKtų; visus lirų apra. 
št mus atida ištiria s|M‘cijališkai, uuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių 
Laboratoriją vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima
gauti. i žtai išgydyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis ^4 mokslinčiai ir pavadino tų

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!

oaduotlatne či<>n kelias.

Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano prideryetė teipgi išreikš*i

Y.
BOSTON. MASS

LIETUVIU UŽEIGA
— PAS —

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gervinus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
koęeriausi. Gervinus dėl veselijų. krik
štynų ar Jeip balių siunčiam į namus.

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

NAUJAS IŠRADIMAS 
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku 

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų ę-alvos labai trumpame lai
ke. Vietoje senų atauga nauji, "ra
žus plaukai. V isokia informacija 
dykai. Artesnėms žinioms reikia ra
šyti įdedant krasos ženklelį.

J. M BRINDZA CO. 
Broadvvay A So. s-th st..

Broolv’-n Nevv York. į ’------------------ *

Is^rydyta nuo? nu toriškoe ligne 
kankynių ir ekrvpliavnnų. 

skaudėjimo šonuose, »&nariuo
ir neuralgijos ligos, 

pamatiskai sveika ir \ įesal pa

'irgęg per <in met i, skautlėji- 
>uu strėnų, krutinėję dieglį
I !a-čią neeveikutuo,
.u<>!r skaudėjimo gaivos, ava-
it’jimo ausise ir abelnu nusil-

nėjiiuo ant sveikatos. į 13 
tli^nų pilnai išgydytai, su'pa- 
iėkašone Ir paveikslą,, pri- 
’iun ė patalplnt i laikrašti.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideiiek, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo:
kataro, plaučių nesreiktnno, dusulio, trumpo zr sunkakv<Įtarimo, kepenų 

nectrincmo, vlduritį ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo ridu-Iigos, disptpsijoS'

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas So. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakutes. kei- 
pai ir vystės. Pilna eilė naujausios 
mados krikštui parėdų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta- 
vorus, kaip tai kuperus. valizas 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SAC0WITZ,
128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Bostou, Mass

ir

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broli ii ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės.

ir iš
ant 
Ma-

kad parduodu laivakortes į Lietuvą i 
Lietuvos į Ameriką važiuojantiem 
"oriausiu laivu už pigiausia ] reke. 
no ofisas turi geriausias k«-la> linijas 

Ofisas atidalytas nuo > vai. ryto 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
25S W. Broadnay So. Boston. Mass.

i k •
i

9

tt

DIDELI

\' - U

1 rof. Dr. Bacon žiuri kiaurai žmogaus kūno su 
XRAY mašina.

Daktarai turint i ligonius su sunkiomis ligomis, kurių jie 
negali patįs išgydyti, tegul kreipiasi i Boston Clinic dėl apžiū
rėjimo ir patarimo, kuri suteiks jiems dideli daktarai dykai.

l’o 40 metu gydymo, gabus Dr. I’avne nukeliavo i Europą.

ir inkstų (kidney 
nų. Šon uose, tustymuose ir po krutinę'.
nečgst un><a iš1>irim<> spuogais, j atgairėms ir nhžals. 
skaudėjimo po riša kana, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo sugnorimo sveikatos, 
ligų.—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, 

rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų', skausmingų 
nių ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

h ai rus skaudėj i mo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
Neuralgijos,

geltligės.
neurastenijos, reumatizmo,

Nuo amino nusilpnėjimo
'riepuolo, ne r risk u m o'; nuo slaptų

nemiegojįmo, sunkumo ir skausmo
neregulairiškų antdrapar

^-^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^^
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM S1RGT IR VARGINTI SAVE. JEI LENGVAI GALI Bl'TI IŠGYDYTAS, TIK ATSISAUK1T. adresuojant:

The Collins New York Medieal Institute <lnc>
(arti Broadvvayi

RAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigaretusnaujo 

išdirbinio
Partraukčm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių kendžių! kokių dar nė ne 
buvo.ccigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
22S Braodvvay. cor. C st 

So. Boston, Mas-

Rusiška-Lenkiška-Liet n- 
viška

_A TTIEK Tk.

Bronszteino
349 Harrison a

Boston, Mass

Į

Ofiso valandos: iš rvto nuo 10 iki o po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1

Dr. S. An<lrzejeWSki Gal j Vai! & CO
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

433 Shawmut avė.
Boston, Mass

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrytu

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvem ir ' 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios ’ 
mados moteriškų rudeninių ir žieminių | 
skrybėlių. Išsirinkti galipagal savo norą. 
Teipgi perrėdau papuošimus ir pertaisau į 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią i 
prekę. Todėl meldž.io seserų kreiptiesi I 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone

Mit-s. S. GAIEM’SKY
255 Broadvvay So Boston Mass

Uzlaiho geriausio
E liaus Vyno, Likierių ir 

Cigaru.
Pardavimas šeimynom musu 

SCECI ALIS KŪMAS.

366 Second So. Boston. Mass

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulčj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiektrius K. SIDLAl’SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

DAKTARAI
Tenai aplankė Anglijoj didžiausius Londono ligonbučius ir 
profe-oriti-. Prancūzijoj teipgi ilgai tirinėjo Paryžiaus Ii 
gonbučius, idant atvažiavęs ivesti naujausias metodas g 
mo, kokios tik yra žinomos mokslui i Boston Clinic.

Jie aukauja visuomenei patarimą ir apžiūrėjimą 
daktarai, kurie turi tokius ligonius, kuriu negali išgvdy 
visi gali gauti patarimą dykai. Boston Clinico patarnavi
mas atviras teip biedniems, kaip ir turtingiems: teip kad 
darbininkas lygiai kaip ir bankieris arba milijonieris gali 
atgauti savo pražudytą sveikatą. Priėmimas kasdieną 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: riedėk!ieniais nuo 10 vai 
to iki 1 vai po piet. Jeigu kiti daktarai jums nepagelbėjo, 
ne meskit vilties, bet ateikit pas mus. Dideli daktarai pa
sekmingai gydo Reumatizmą, Džiovą, Gerklės, Skilvio, 
kepeni!, Inkstu, Kraujo, Kaulu ir O<i<>s ligas; Ligas vy
ru ir moterų, Kurtumą, Galvos užima, Slogą. Austi. Akiu, 
Astlimą. Noses ir gerklės ligas greitai ir lengvu budu per 
savo išsilavinimą. Syki atėjęs pas Šituos daktarus sutau
pysi pinigus, laiką ir sveikatą. Štai čia keletas ligų, ku
rias jie stebuklingu budu išgydė be operacijos.

i 
ii

puikiau-
Atlie- 

Padarau fotogra- 
malevoju natūra

Mano dirbtuve yra įrengta 
šiai, naujausios mados įrankiai, 
ku datba artistiškai.
fijas kuopuikiausiai,
liškom parvom, iš mažų padidinčju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo- 
ti. teipgi nedeki ieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

t

I

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausių gy 
duoliu nuo visokių ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

M. V Stankevičius.

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

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

So. Boston, Mass*
Telephone. 21027 So. Boston, Mass

n

BOSTONO CL1NICOJ

nuo
. rv-

Miss. VVin frol Rr.bin

Soli, 423- 424 Btgcoi

Bklg.. Beacon St.
Miss. Eveljn Ifoen, 344 Cambiidge st., Allston, Mass. 

Išgydytas kurtumas, kuris per daug melu ją kankino.
Miss. Bessie E. Hersbirg, 58 Clifford st., K«>xburv, 

Mass. Išgydyta iš reumatizmo, kada daugelis daktaru po 
ilgo gydymo pripažino jos ligą už. neišgydomą.

Miss. Elisabeth Bainville, 75 Ruben st. Fall Rivor. 
Mass. Išgydyta votis ausyj be operacijos.

•John ('baries Cordoza, 1 14 Ilalden st., Flint Villia.ge, 
Fall Riter, Mass. Išgydytas iš nttomaros jx» cielii metu 
kankinimosi.

Lovvell office: 158 Marrimack St. j
Ofisas ati<$aras kasdiena nuo 9 rvio iki 8 vakare.

Išgydyta odos

vo pripažinę jos

ru neišgydomą.

1 tu

BOSTON CLINIC, INO.
175 Tremont st. Suites 6 7 <&. 8.

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėliotus nuo 10 iki 12 po pietų.

Miss. Rosa Gillman, Norfolk 
st.. Dorchester, Mass. Išg 
dvta iš sloginto kurtumo.

Jos. Cronin, 12 Noanct st 
Boston, Mass. Išgydytas 
spangumo, kad po ilgu gydy
mu akiu specijalistai turėjo 
atsisakyti išgydyti.

M iss. Annie Cttrries, 
Robinson st., Fall 1 
Mass. Išgydyta iš odos 1

M r. Joe de Sylvia, 1

3-rd

Krank B. Mendoza, Waquirt, Mass., Bo 4. Išgydyta 
vėžio liga, kuri, baigė jau ryti jo gyvastį.

Antanas Pilvenis, 174 Bovven st.. So. Boston, Mass. 
gydyta skilvio liga. Kiti daktarai buvo atsisakę ta padaryti.

Joseph Sylvia, 4 Blinnes st., Tau ton, Mass. išgydyta 
akiu liga.x. ”

Manuel Sousa, 2338 So. Main st., Fall Rivcr, Mass. Kū
dikis tegalėjo vaikščioti visus metus. Boston Clinico dakta
rai išgydė ji i trumpą laiką, Jis dabar yra sveikas ir vaikščiot 
gali be mažiausio sunkumo.

Apžiūrėjimas dy kai.

Fall River ofice: 37 Main St
Atidarytas kasdien nuo 9 iki 8 vakare.


