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Metas IV.

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

Cholera.
Peterburgas, 3o d. Lapkri

čio.— Cholera, kuri kaip ro
dėsi, buvo jau pranykus, ir 
vėl atsirado. Praėjusioj suba- 
toj Peterburge susirgo 27 
žmones. Didesuė dalis šiuo 
kart apsirgusių yra iš turtin
gų luonios.

Krasos apiplėšimas.
Kišinevas.— Netoli Choti- 

no apiplėšta k rasa; pagrobta 
79,700 rublių. Užmuštas vie
nas sargybinis ir vežėjas, o 2 
sargybiniai ir iždininkas sun 
kiai sužeisti; užmušti 3 ark
liai. Užpuolime dalyvavo S 
žmones ir visi pasislėpė; vė
liau suimta du Įtariamu.

Svietiškas apsivertimo ista 
tymas.

Helsingfors, Finliandij. — 
Senatas priėmė sumanymą 
apie įvedimą Finliandijoj 
(Suomijoj) svietiškų apsive- 
dimo įstatymų. Dvasiški ja i 
toks sumanymas baisiai nepa
tiko ir stengiasi žmonėms da
bar įkalbėti, kad apsivedimas 
be šliubo neturi jokios svar
bos, bet vargiai Įkalbės; finai 
tai daugiausiai apsišvietę žmo
nės iš visų Maskolijos paval
dinių ir matyt, kad jau su
prato apie tokio apsivedimo 
svarbą, jeigu jo jau pareika
lavo.

Toks apsivedimas nėra pri
verstinas; kas nori gali eiti 
pas kunigą imti šliubą, bet 
kadangi kunigai šliubo dykai 
nenori duot, didžiuma naudo
sis naujais įstatymais.

„Tikrųjų” rusų sąjungos 
sukaktuvės.

Spalio 26 d. sukako treji me
tai nuo tos dienos, kuomet 
Dubrovinas įkūrė „tikrųjų” 
rusų sąjungą. Iš tos priežas 
ties sąjungiečiai iškilmingai 
tą dieną šventė. Visųpirm bu
vo iškilmingos pamaldos lai
komos „už tikrus” rusus, ku
rie už tikėjimą, carą ir tėvy
nę užstodami,savo gyvastį pa
lydėjo”, paskui buvo skaito
mos knygutės, keliančios dva
sią ir dorą. Ant galo buvo da
lijama knygutė vardu: „Tik
rųjų” rusų sąjunga ir jos is
toriškas nuojielnas padėtas 
Rusijos naudai”.

Orenburgas.— Kalėjimo 
prižiūrėtojo padėjėjas Višne- 
vskis užmuštas savo bute 2 re
volverio šūviais. Kaltinikai 
pasislėpė.

«' Baku.— Besivejant plė
šikus policija turėjo kelias 
valandas su jais šaudyties; 
vienas miestsargis užmuštas, 
kitas su žeistas; užmuštas teip
gi ir vienas plėšikas, o keletas 
suimta.

Peterburgas.— Suskaity
ta, kad šiemet visoj Rusijoj 
cholera susirgo daugiau 15 
tūkstančių žmonių, o mirė 6 
tūkstančiai žmonių.

— Ministeriai nutarė rei-

kalauti nuo durnos, kad ji pa
skirtų 1 milijoną rublių žan
darų ir šiaip policijos sušel
piami.

— Į Kijevo ir Podolijos gu
bernijų sodžius ir miestelius 
gabenasi labai daug vokiečių 
ir lenkų; ten jie superka že
mes ir apsigy vendiua ant vi
sados. Tas valdžiai, žinoma,1 
nepatinka, nes ji norėtų, kad 
visur vien tik rusai viską sa-*
vo rankose turėtų. Dabar val
džia mananti išleisti tokius 
Įstatymus, kurie varžytų len
kams ir vokiečiams tose gu
bernijose apsigyvendinti.

— Lapkričio 26 d. pasibai
gė 4-rių antrosios durnos at
stovų byla. Du atstovu nutei
sė 5 metams katorgos, vieną 
4 metams ir vieną ištremti.

— Pereitais metais policis
tas Bukovskis užmušė stu
dentą Gudouį (matomai lie
tuvis). Už ką jį užmušė, gerai 

; nežinoma, bet kaip liudinin- 
■ kai parodė, tai tik užtai, kad 
Gudonis buvęs pirmeiviškų 
pažiūrų žmogus, anas gi juo
dašimtis. Gudonis pas tą poli 
cistą vaikus mokinęs, todėlei 
dažnai jiedu susitikdavo.

—Caras liepė sugrąžinti ka
talikams dvi Minsko guberni
joj bažnyči. Pirmiau jos irgi 
priglėjo katalikams.

— Jau paliuosuota nuo 
tarnystės 13 admirolų. Žada
ma dar paliuosuoti 117 vi
sokių jūrės aficierių, tarp jų 
8 admirolus. Visi jie tik al
gas bereikalo ėmė.

Baku mieste (Kaukaze) 
užsidegė gazo versmės. Gais
ras milžinas.

< Rygoj karo teismas nu
teisė 5 žmones pakarti, o 6 ka- 
torgon iki gsvos galvos. Jie 
buvo kaltinami buk per revo
liucijos metą sudeginę vieno 
barono rūmus. Miriop pas* 
merki iemsiems gyvastis dova
nota. Jie turės būti katorgoj 
iki gyvos galvos.

— Rasta didelė latvių soci- 
jaldemokratų spaustuvė.

< Revelio karo teismas nu
teisė 8 žmones pakarti ir 8 ka- 
torgon už įsteigimą per revo
liuciją Zelisburgo respubli
kos.

Varšavoj pačiam vidur
dienyj keliolika plėšikų už
puolė dviejose vietose pačtos 
vežimus ir norėjo juos apiplė
šti, tečiaus jiems tas nepasi
sekė. Keli jų suimti.

• Jekateriuoslave už straž- 
niko užmušimą nuteisė 7 žmo
nes pakarti.

Odesoj dabar tęsėsi Pie
tų Rusijos juodašimčių susi
važiavimas. Susivažiavime da
lyvauja 70 atstovų nuo 14 
gubernijų. Tą suvažiavimą 
pats general-gubernatorius 
aplankė ir pasveikino.

Jelisavetgrado karo teis
mas nuteisė už umušimus 7 
valstiečius pakarti. Yra tarp 
jų vaikynai po 19 metų.

5 Saratovo gubernijoj dau
gelio naujokų (novobrancų) 

nepaėmė kariumenėn tik dėl
to, kad jie esą politiškieji pra
sikaltėliai.

•r Lochvico teismo rūmai 
nuteisė kelioliką žmonių are- 
štantų rotosna už prigulėji- 
prie valstiečių sąjungos.

ŽINIOS 1$ VISUR.
Permažai kariumenės.
Londonas.— Tūlas Robert- 

s'as lordų taryboj pakėlė klau
simą apie padidinimą Anglijos 
sausžemio kariumenės. Jis nu
rodė, kad sulyginant su kito
mis viešpatystėmis, Anglijos 
pakraščiai persilpnai apsau
goti, kad prie dabartinių są
lygų Vokietija galėtų lengvai 
Anglijon įsiveržti ir todėl ne
vilkinant reikia apie tai pa
sirūpinti. Anglija tur padidint 
laivyną ir sausžemio kariume- 
nę ir savo pakraščius turi teip 
apsaugoti, kad kitos šalis ne
galėtų nė pamislyti apie jų 
pamušimą.

Šita režoliucija likos priim
ta 74 balsais prieš 32.

I

Šaudimas i orlaivi*
Berlynas.— Vokiečių orlai

vis, kuris lekiodamas pasuko 
į Rusiją, likos užtėmytas ru
sų parubežinės sargybos. Į 
orlaivį pradiėta šaudyt. Išviso 
paleista apie 50 šūvių, bet ka
dangi orlaivis buvo labai aug- 
štai, tai tik veinas šūvis pa- 
sikė maišą su smėliu. Tuomet 
orlaivis apsigrįžo atgal ir 
sileido ant savo žemės. 
Mat vokiečiai įsimanė su 
gelba orlaivių, kuriuose
prastai randasi karo žinovai 
šnipinėti 
viešpatyščių pakraščius ir jų 
apsaugojimą. Francuzjjos ran
das anuomet viešai protesta
vo prieš tai, bet tas nieko ne
gelbėjo; revoliuci joniška Mas- 
kolija iš pirincipo tikinti į 
kulkas, pasielgė ,,truputį”ra- 
dikališkiau tame atvėjuje. 
negu Francuzija ir tame ji j 
neapsiriko: šūvių galybe pasi- Į 
rodė daug didesnė, negu ko-1 
kių ten protestų.

nu-

pa- 
pa-

visų kaimyniškų

Stiirteiitii muštynės.
Viena, Austrija.— Praėjusioj 
sąvaitėj čia tarp italų ir vo
kiečių studentų kilo kruvinas 
mušis. Priežastimi buvo tas. 
kad italai reikalavo, i dant 
Tryeste būtų įsteigtas uni
versitetas su išguldinėjimu 
mokslo dalykų italų kalboje. 
Vokiečiai užprotestavo, o»tas 
privedė ir prie muštynių. Iš 
pradžių inuštasi kumščiais, la
zdomis ir plytomis, ant galo 
pradėta šaudyties. Pribuvo 
policija ir šeip-teip numalši
no daug jų areštuojant. Su
virsimi 30 studentų sužeista. 
Universitetas uždarytas.

Bedarbių demonstracija.
Londonas. — Praeitoj sere- 

doj tūkstančiai Londono be
darbių surengė milžinišką ir 
triukšmingą demonstraciją, 
nešdami raudonas vėliavas su 
užrašais: „Darbo, arba revo
liucija! Lai valdžia sprendžia”.

Buvo tai pirmutine teip aštri 
ekonomiška demonstracija.

Japonieciai apie kaizeri.
Tokio. — Kaizerio atviru

mas sukėlė netik Europos biu
rokratijos sluoksnius, bet pa
siekė net ir Japoniją. Valdžia 
ir laikraštija užmeta jam kur
stymą tarptautiškos neapy
kantos ir darkimą sądaros. 
Humoristiški laikraščiai tal
pina Viliaus karikaturas(juo- 
kingus paveikslus) su ampu
tuotu (nupjautu laike opera
cijos) liežiuviu.

Riaušes Kinijoj.
Pekinas. — 19 lapkričio 

Kankine sukilo kariumeuė. 
'Gyvenanti tenai europiečiai 
pasislėpė ant augliško ir vo
kiško laivų- Amerikiečiai tei
pgi kreipėsi į savo valdžią 
prašydami pagelbos, bet viėti- 

į nė kinų valdžia užtikrino, 
kad ji prie jokio pavojaus 
nedaleis.

Kinų ^laikraštija tikrina, 
kad žmonės tapo suerzinti 
krikščioniškų misijonierių, 
kurie niekina jųjų tikėjimą,o 
užmeta krikščionybę. Prie 
žmonių prisidėjo ir kariume
ne.

Šachas susigėdo. 
Teheranas,Persija.— 23 Lap. 
šachas apskelbė, kad jis pa
naikina šalies konstituciją, 
kuriaj priešinga visa ddasiš- 
kija ir dėlei kurios Persija 
teip daug dabar nukentėjus, 

j Ant rytojaus vienok susigė- 
idosulaužimu savo prisiegos 
ir liepė apskelbimą atšaukti.

Baisi nelaimė.
Marianna, Pa. — Pereitoj 

subatoj apie 11 valandą prieš 
piet čia ištiko baisi nelaimė 
anglių kasyklose. Pasigirdo 
smarkus dundėjimas ir už ke
lių mylių sudrebėjo žemė. 
Aplinkui žmonės supratę, 
kad tai ženklas nelaimės, ką 
greitai paliudyjo išsiveržusie- 
jie iš po žemės kamuoliai du
rnų, pasiskubino prie kasyk
lų.

Pasirodė, kad Pittsburg— 
Buffolo Coal kompanijos šaf- 
te ekspliodavo gazai, o nuo 
sujudinimo žemės užgriuvo 
tūkstančiai tonų anglies uz- 

■ beriant 288 žmonės. Tuoj po 
| ekspliozijos kilo gaisras.

Laike katastrofos 200 dar
bininkų buvo 700 pėdų po že
mės paviršium; didžiuma jų 
tuo laiku susėdę ant žemės 
anglių gelmėj pietavo.

Į trumpą laiką nelaimės 
vieton suvyko suviršum 5 
tūkstančiai moterų ir vaikų.

Per liepsnas į kasyklas ne
buvo galima įeiti ik vėlai nak
čiai. Kada gaisras užgeso, 
išimta 142 lavonų.
Katastrofa ant geležinke

lio.
So. Boston, Mass.— Tą pa

čią dieną, kada netoli Pitts- 
burgo žuvo suvišrum du šim
tai žmonių anglių kasykloj, 
kita nelaimė atsitiko So. Bos
tone ant geležinkelio.

Apie 6:22 subatos vakare, 
Ne\v Haven’o greitasis (ex- 
press) traukinis bėgdamas 
griečiau, negu paprastai, su
simušė ties Dover gatvės til
tu su kitu traukiniu, kuris 
stovėjo ant tų pačių bėgių, 
kaip paprastai ir turėjo būt 
atimtas 6 minutės iki atėji
mui greitojo. Mašinistas grei
tojo traukinio turėdamas vi
suomet sau atvirą kelią, visai 
nepatėmijo žiburių esančio 
prišakyj kito traukinio. Pats 
paskatinis vagonas (mat grei
tasis užpuolė iš užpakalio) 
stovinčio traukinio likos su
laužytas su visoms sėdynėms 
į šupulius. Vienas žmogus 
ant vietos užmuštas, 50 sužei
sta. daug iš tų mirtinai.

Apiplėšimas bankos.
Pepperell, Mass., 2 Gruo-

i

Revoliucija ant salos Haiti.
Port au Prince, Haiti.— 

Revoliucijoninis judėjimas 
I prieš prezidentą Nord Alexi- 
są platinas vis tolyn. Valdžia 
išsiuntė su kariumene gene
rolą Lecontė’a kovojimui su 
besiplatinančiomis revoli uci- 
jos bangomis. Tuoj pasklydo 
gandas, kad revoliucijonieriai 
apgalėję kariumenę, 'genero
lą pakorė. Kanuolių laivas 
„Croyant’’ teipgi pateko į re- 
voliucijonDrių rankas.
Austrijos ciesorius pasi I 

traukia.
Londonas. 30 Lapkričio.— 

Iš tikri} baltinių čia gauta ži-
i nia, kad Austrijos ciesorius, 
Franciškus-Jnozapas, ketina 
pasitraukti nuo savo vietos, o 
valdžią atiduoti įpėdiniui sos
to: Fraciškui - Ferdinandui, 
pasilikdamas sau tik cieso
riaus titulą

Pasekmė Jubiliejaus.
Viena, Austrija, 2 Gruo 

įdžio.— lėlike apvaikščioji- 
mo Austrijos ciesoriaus dei- 
montinio jubiliejaus, likos 4 

i y pat os sumintos ir suviršum 
100 sužeista.

1$ AMERIKOS. i
V Kaip rašo Worčester’ioj 

anglų dienraštis „The- Eve- 
ning Post’’ ir kartu praneša' 
mųsų skaitytojas, tai garsu
sis kun. A. M. Miliukas (ten 
rašoma Mileukas), kuris teip j

begėdiškai buvo įsiveržęs į džio. — Tris profesijonališki 
Shenandoah’rio.Pa. šv.Jurgio bankų plėšikai atvažiavę šią- 
parapiją, matomai neįsten-1 nakt automobiliuje, apie 2 v. 
atsilaikyt prieš žmonių vieny- nakties įsiveržė į banką, su- 
bę ir persikels dabar į \Vor- plaišioję dinamitu geležinį 
cester, Mass. ant vietos kun. i baukspintj paėmė apie $14, 
J. Kodzevičiaus. į 000 ir nieko nekliudomi susė-

Nekalbėsime čia apie visus dę į automobilių nuvažiavo 
jo darbus; visuomenė jį pažį- savo keliu.
sta, tegul ji jįjį ir teisia. Bet Kiek iš viso pinigų pavog- 
gal jau ir pats A. Milukas bus ta, tikrai dar nežinoma, bet 
pasimokinęs ir ateityj kiek kaip sako,nemažiau 814.000. 
pasitaisys, bet už praeitus jo šitam miestelyj iš viso ta vie- 
darbus jis nėra užsipelnęs nė na banka tik ir tebuvo, ku- 
žmogaus nė kunigo vardo. Ir rioj vietiniai biznieriai laikė 
jeigu tas žmogus ir toliau visus savo pinigus. Plėšikai 
teip elgsis žmonių bažnyčioje, išnešė viską iki centui.
tad viešai pasakau: „Gėda Plėšikams banka, matyt, 
mums, žmonės, žiūrėti į mųsų gerai buvo pažįstama, pažįs- 
šv. bažnyčią, kurią męs pasi- tamos ir aplinkybės, nes šei- 
statom kruvinai uždirbtais niiniukavo kaip namie. Ap
są vo grašiais maldai ir plati- linkiniai žmonės visi pabudo 
nimui Kristaus mokslo,o pas- net iš miego nuo ekpliozijų, 
kuipavedam panašiems Milu- kurių buvo net 3.
kams kurstyti artymą prie

i šais artymą.” Tragedija ant strytkario.
Nevv Y ork, 2 Gruodžio. — 

Vakar 3:45 po piet, 3 vyrai 
su revolveriai rankose užpuo
lė ant strytkario ir apiplėšę 
konduktorį pabėgo.

Atsitikimas turėjo vietą 
ant Tliird avenue, tarp IIou- 
ston ir Prince gatvių.

Strytkaris buvo pilnas žino 
nių. Konduktorius kolekta- 
vo pinigus; staigą pašokę nuo 
sėdynių 3 plėšikai nutvėrė jį 
už rankų i išstūmę per žmo
nės ant užpakalinės platfor
mos ėmė kratyti kišenius, o 
ketvirtas pridėjęs revolverį 
motormanui prie ausies ragi
no karą leisti kuosmarkiau- 
siai. Kada viena moteriškė 
persigandusi pradėjo rėkti, 
plėšikas atkreipė revolverį į 
ją sakydamas: „You slmt up, 
or 1'11 shoot you!” (tu tylėk, 
arba šausiu tavę). Tas mote
riškę nutyldė, bet užpakalyj 
3 plėšikai besiimdamisu kon
duktorium išmušė stiklą, tas 
atkreipė atydą stovinčio ant 
kampo policisto, kuris tuoj 
šoko prie karo liepdamas mo
tormanui sustoti ir pamatęs 
stovintį šalia motormano su 
revolveriu žmogų, išsitraukė 

j ir savo revolverį; plėšikas me
tėsi nuo nuo motormano prie 
užpakalinių durų sakydamas: 
„Jump! Ilere’s a cop!” Plėši
kai paleido konduktorį ir iš
šokę pabėgo.

Žemes drebėjimas.
Boston, Mass. — Praeitoj 

sąvaitėj iš petuyčios į subatą, 
apie 2:38 naktį. Bostone ir 
apielinkėj girdėjosi gilus dun 
dėjimas po žeme, kuris tęsėsi 
10 sekundų. Mieste mažai tas 
buvo patėmitina dėl nuolati
nio triukšmo ir ūžimo, bet už 
miesto aiškiai davėsi jausti, 
daugelis nuo skambėjimo lan
guose stiklų, net iš miego pa
budo.

Šaudo i darbininkus.
Perth Amboy, N. J.— Ply

tų dirbtuvėj sustreikavo dar
biu inka reikalaudami pakė
limo dieninio užmokesčio nuo 

'$1.35 iki $1.50. Kompanija 
mat prieš rinkimus buvo ža
dėjus tą darbininkams pada
ryti, jeigu Taftas bus išrink
tas į prezidentus; dabargi.ka
da Taftą išrinko ir darbinin
kai pareikalavo išpyldymoi

pažadėjimo, kompanija atsi
sakė. Darbininkai tuomet su
streikavo.

Kompanija pranešė, kad 
jeigu tuoj nesugrįž prie dar- 

■ bo, jų vietas užims kiti (strei
klaužiai).

Gubernatorius Tort tuojau 
nusiuntė 4 kompanijas (rotas) 
pėstininkų su ginklais ir 
amunicija.

Iš streikuojančių 4 darbi
ninkai nušauti ir daug sužei
sta.

$10,000 už aki.
Bloomington, III. — Teis

mas pripažino reikalingu už
mokėti mechanikui G. Marti
nui už akį, kurią jam išmušė 

į prie darbo, $10,000.

Juodoji ranka”
Boston, Mass ,2d. Gruo

džio. — Pauedėlį tapo suimti 
4 italai, įtariami prigulėjime 
prie .Juodosios rankos”.

Pereitoj pėtnyčioj tūlas Le- 
onardi Sąuillacoiti, savinin
kas svaiginančių gėrimų są- 
krovos .gavo nuo,, juodos ran
kos” laišką, reikalaujanti pa
dėti po No. 2 Lathrop place 
už durų $500 ne vėliau 11 vi. 
nakties, kitaip mirtis.

Sąuillacoiti parašė čekį ant 
$500 ir nunešęs padėjo nuro
dytoj vietoj.

Pauedlyj išryto atėjo tūlas 
italas į United Statės Trust 
Company banką tą čekį suko- 
lektuoti, sakydamas, kad jis 
tą čekį radęs ir atiduodą už 
$150; čia nabagą ir suėmė. 
Užklausus kur jis gyvena, 
pasakė,po No. 2 Lathroppla
ce, t. y.ten pat, kur buvo rei
kalauta padėti pinigus. Suim- 
dar 3 italai.

Du mieštai bus „sausi ’.
New Bedford.Mass.,2 Gruo

džio. — Pirmą sykį kaip New 
Bedfordas egzistuoja, vakar 
nutarta panaikinti saliunus ir 
krautuves su svaiginančiais 
gėrimais, kurių New Bedfor- 
de dabar yra 74.

— Molboro, Mass., 2 Gruo
džio. — Vakar čia 1664 bal
sais prieš 1364 nutarta pa
naikinti pardavinėjimą svai
ginančių gėrimų.

1S DARBO LAUKO.
Boston, Mass.,2 Gruodžio.- 

Vakar su didele paroda likos 
uždėtas kampinis akmuo po 
naują opero rūmą, prie Hun- 
tington avė. Daug darbinin
kų gavo darbą.

— Kaip girdėtis, tuoj po 
nauji} metų tūlas Eugene N. 
Foss su $5,000,000 pinigų pra
dės statyti Kast Bostone med
vilninę dirbtuvę, kuri užim- 
sianti 65 akrus žemės plotą 
ir reikalausianti S,000 darbi- 
dinkų-

— So Bostone Walworth 
mašininė dirbtuvė šį panedė- 
lį priėmė 30 naujų darbinin
kų ir, sako, dar daugiau rei
kalausianti.

— Cambridge.Mass.—„The 
Boston \Vomen Hose & Rub- 
ber Co.” praneša, kad dar
bai Į>akilo iki paprasto laip
snio.



KELEIVIS

Pas i kalbėjimas
Maikio su Tėvu,

Ar tikrai aš esu melagis.’

— Na, kaip tau, tėve, šian
dien? Darbo dar negavai?

— Dar ne; ar tu kartais ne
žinai, Maike, kaip laikraš
čius skaitai, kur būtų galima 
darbą gauti?

— Nežinau. Laikraščiai ra
šo, kad visur jau darbai pra
sideda, bet nueik kur pasi
klausti, visur atsakys, kad* 
nereikia.

— Nors ir pasikark, uėr kur 
cento uždirbti; štai So. Bosto
ne buvo Lietuvos Dukterų ba
lius pereitoj savaitei, dėlei 
stokos pinigų negalėjau nu
eiti nė mergų pasižiūrėti.

— Ištikro gaila, ten mergos 
visą vakarą tavęs vis dairėsi: 
turbūt atsimena dar kaip tu 
ant pernykščio jų baliaus bu
vai.

— Tu, vaike, iš manęs ne
sijuok: aš tau ne .piemenu
kas.

— Aš ir nesijuokiu, liet 
kalbu rimtai.

— Ar tau rodos, kad aš ne 
vyras? Ir kodėl gi mergos ne
galėtų mane mylėt?

— Ar tau ne sarmata, tė
ve, apie mergas kalbėt? 
Nuskuręs, apsiseilėjęs, barz
da apžėlęs, kaipgi tave mer
ga gali mylėt? Užtektinai yra 
jaunų vdikinų.

— Jeigu šiteip, tai aš ir ei
nu. matau kad tu jau virsti Į 
sportą, tau nepatinka, kad aš 
nuskuręs, apžėlęs, baisiai išra
dau, bet ar aš tame kaltas, 
vaike? Norėčiau ir aš būti 
gražus, norėčiau puikiai pasi
rodyt, bet noras mano neišsi
pildo. To paties ir tu gali su
laukti. ... Lik sveikas.

“Atleisk jam Viešpatie”

Po tokiu antgalviu „Tėvy
nės” 41 numery j tilpo redak
toriaus, p. Jokubyno, straip
snis, kuriame jis nė nepasiju
to, kaip prisipažino prie to, 
ką aš jam buvau užmetęs 43 
num. „Keleivio”. Jisai sako, 
kad jam visų partijų kandi-i 
datai esą lygus ir jis juosma- ■ 
žai teguodojąs. ,,Tėvynės” re
daktoriui, rodos, turėtų būt 
sarmata ir prisipažinti, kad 
jis visai politikos nepažįsta,— 
jam visi lygus—ir didžturčių 
ir darbininkų partijų atsto
vai. O redrktoriaus prieder
mė tą nuosekliai žinoti iržmo- 
nėms aiškinti; šiądien viskas 
ant politikos tiktai rėmėsi, o 
kas jos nepažįsta, tas esti tik 
įrankiu išnaudojimo ir apga
vystės. p. Jokubynas teisina
si, kad apsilankymas Dėbso 
tai menka naujiena, ir jis ne- 
matęs reikalo apie tai rašyti; 
bet kodėl reikalas buvo iš
traukus iš kur ten žinią tuoj 
pranešti, kad Debsui pritru
ko pinigų ant kelionės?

Tas ir yra faktas, kuris 
pats už save kalba, kad po
nas Jokubynas priešingas dar
bininkų atstovui.

Toliau jis bando pajuokti 
mano literatišką gabumą. Ant 
to p. Jokubynui atsakysiu:1 
gydytojau, išgydyk pats save.

Bereikalingas prašymas 
Viešpaties man atleidimo, ge
riau prašyk. tamista, sau at
leidimo nuo žmonių.. . .

d llaulinaitis.
\ 
\

Štai paskutiniam laike ant 
mano y pat os( menkos ypatos!); 
ponas Olševskis pradėjo rašy- 
nėti.tomus „literatūros”. Pir
masis jo literatiškas veiklu
mas pasirodė „Lietuvoje" ir 
„Keleivyje” (o gal ir kitur 
kur, l>et aš tik tuos du tema
čiau).

Ten ponas Olševskis apvai
nikavo mane kuopuikiausiais 
savo literatiško veiklumo žie
dais: „begėdiškais melagiais, 
nesveikomis pažiūromis " ir t. 
t. Bet tai da ne viskas! Sykiu 
su tuom jis išliejo savo ne
apykantos tulžį ir ant socija
listų: „Ką socijalistai su me
lu nori atsiekti?” čia, su
prantamas dalykas, neeina 
apie vieną mano ypatą.... O 
gal ponas Olševskis kokiu 
nors stebuklingu budu iš ma
no ypatos perdirbo: „mųsų 
socijalistai”, visai nežinoda
mas ar aš „socijalistas" ar 
tautiuinkas?Taigi norėčiau ži
noti. ar ponas Olševskis ma
no vpatą palaikė už visus so
cijalistus, ar tik paantrino sa
vo žodžius, kuriuos jis buvo 
išliejęs ant socijalistų galvų 
Freiheit Turner’io svetainėje? 
Sulyginus p. O. straipsnius, 
tilpusius „Lietuvoj" ir ,,Ke
leivyje”, skamba viena ir ta 
pati giesmė: „begėdiškas me
lagis!*’ Vieni ir tie patįs pil
ni neapykantos žodžiai: „ką 
mųsų socijalistai tikisi atsiek
ti su savo melais ir purvų 
drabstvmu aut sau nepatin- 
kainu vpatu?”(supraskite—p. 
Olševskio!)" '

Stebuklai! Rodos aš savo 
straipsnelyje nerašiau, kad 
esu socijalistas. Tad kaipgi 
mane p. Olševskis galėjo ap
krikštyti socijalistų? Paga
liaus, jeigu aš ir bučiau soci
jalistų, jeigu prasikalsčiau, 
tai ar galima užtai kaltinti 
tuos, kurie su mano klaido 
mis (kaipo ypatos) nieko ben
dro neturi. Bet vienok ponas 
Olševskis teip pasielgė. Jis 
netik mane apkrikštijo „lite
ratiškos” dailos žiedeliais.bet 
ir — visus socijalistus! Dėlei 
vienos mano ypatos jis teip 
drąsiai sušunka: „Ką mųsų 
socijalistai su melu nori at
siekti?" Čia pats per save su 
prantamas, kad ponas Olšev
skis turi ką nors prieš socija
listus. nes kitaip neišdrįstų 
teip kalbėti, kaip jis kalba 
„Lietuvoje” ir „Keleivyje”.

Dar kartą ištariu ponui Ol
ševskiui ačiū! Ačiū už jo me
lus, kuriuos jis svetainėje 
prieš publiką išliejo, ir už 
tuos, kuriuos išliejo ^Lietu
voje” ir ..Keleivyje”.

Bereikalo teisinties, p. Ol
ševski!.. Velyk išsitarti atvi
rai prieš visus, nes vistiek to 
negalima jau užslėpti, kad ir 
da galingiau sušuktum: „be
gėdiškas melagis!” Tas vis
kas neužslėps atliktų darbų, 
bet da labiau iškėlėjuos į aik
štę....

Ponui Olševskiui nepatiko, 
kad aš aprašiau jo žodžius, 
kuriuos jis tikrai ištarė (nors 
dabar ir užmiršo).... Ir jis 
sušunka: Kaip? Tai negali
mas daiktas!? Kokis ten lietu 
viskas Strazdas, dagi socija
listas, išdrįsta aprašinėti jo 
kalbą: tai neteisybė,—„begė
diškas melagis”! Ot kas kita, 
jeigu tai būtų aprašęs kokis 
Graičiunas, Laukis, Balevi- 
čius ar kiti. Tai būtų galima 
jiems tikėti; jie būtų aprašę, 
kad aš kalbėjau vien tik .... 
„mųsų socijalistai . . .” Išro- 
dinėjau ,,jų klaidas”, kad tie 
socijalistai nepažįsta socijali 
zmo principų, kaip jie socija
li zmo laikuose dalys „duris, 
lan gus,zovitskūsir kaminus’ 
Ir da būtų parašę, kad kapi
talas ne tuos nudriskėlius 
darbininkus slegia, kaip tie 
kvailiai socijalistai sako, liet 
tik.... ,,mažuosius kapitalis- >

•tus”, kaip antai, tik mane ir 
kitus.

Tai būtų tikėtina. Nematy
čiau aš ten .,purvų”.

Ir jis f u didžiausiu entuzi- 
ja/.mu sušunka, lyg tas Kuro- 
patkiuas prieš išvažiavimą į 
Mandžiurijos laukus: „Kas 
tie geltonskūriai prieš prieš 
mane! Sumušiu, suminsiu ir 
neliks jų nė vieno!..” Bet 
nuvažiavęs į Mandžiuriją ne
tik uesumyuė jų, bet ir pats 
vos paspruko.

Panašiai ir 
skis pasielgė: 
štai melagiai 
Tie „purvų drabstytojai 
simerkėliai.... ” 
aš jų „melus”, 
„begėdiškais melagiais 
neliks jų nė vieno... 
paleido plunksną per popie- 
rą, iš po kurios tik ir lekia, 
tik ir skrenda ,,literatūros” 
tomai, pasmerkianti socijalis
tus į patį bjauriausi peklos 
kemputį. Ir jis pilnai tikėjo, 
ir tiki, kad socijalistai nuo to 
turės išnykti. O tas begėdis 
Strazdas — nėra nė kalbos — 
neliks jo nė ženklo!..

Bet apsiriko....
Strazdas, tas begėdis, 

nyko da, jis gyvena laisvas 
Chicagoje — }>o pat Olšev- 
skio akiu, rašinėja vėl apie 
p. Olševskio „pamokslą".... 
Ir štai ką jis jam atsako dar:

Jeigu p. Olševskis pavadi
no mane begėdišku melagium, 
kad aš jo kalbą aprašiau, to
dėl aš jį pavadinsiu du kart 
begėdiškesniu melagium už
tai, kad jis vieną kartą sume
lavęs nebūtus daiktus jo pra
kalbos klausančiai publikai, 
išdrįso da ir antrą kartą, me
luoti, net viešai per laikraš
tį.

Jis rašo: kad nepavadinęs 
nė jokiu kitokiu vardu, kaip 
tik ...... „mųsų socijalistai...”
Toliau rašo, kad visai jų ne 
niekinęs, tik nurodęs „jų klai
das”. Pagaliaus pasako: „kad 
tūli, nesuprazdami socijaliz- 
mo 
sau

ponas Olšev- 
ką tie socijali- 
nori atsiekti?!

”, „už- 
A prašysiu 
išvadinsiu 

” ir
Na ir

neis-

\

p. Olševskis nieko neprabylo 
apie tai, neprošalį, tikiuos, 
bus, kad aš apie jį paminė
siu. Gal p. Olševskis užsigins 
ir tą. ka i jis teip nesakęs:

1) kad „socijalistai netrok
šta mokslo".

2) kad'*kapitalas kapitalis- 
rai nespaudžia darbininkų,— 
vien tik mažuosius kapialis- 
tus”.
Juk tiesa p.OIševski? Jei teip, 
tai kelio kalbą aš apkaišiojau 
savo nukaltais žodžiais? Ir ka
me aš begėdiškas melagis?!..

Tikiuos, kad jau bus visa 
„tajemnyčia”; menkesnių 
niekniekių neverta nė minė
ti.

Baigdama šį savo straip
sneli, nuoširdies velyčiau 
ponui Olševskiui, pirmesnei, 
negu jis eis sakyti „pamok
slą’’, perskaityti socijalistų 
programą. pasižiūrėti į jį aiy- 
džiau. ar jame yra tokie keis
ti reikalavimai, kaip išdalyji- 
mas durų, langų, zovieskų ir 
teip toliau? Tada, .tikiuos,ne- 

ir joms

gę su merginoms saldokus, v 
tuos pabaigę bego visi dau
giaus parsinešti ir per tai sve
tainėj buvęs nuolat užimąs ir 
klegėsis. Tas netiesa. Iš soci
jalistų niekas jokių saldukų 
nevalgė, o tie, kurie valgė, vi
sai prie mus kuopos neprigu
li. Kaslink vaikščiojimo, tai 
čia vėl niekas nėra kaltas;mat 
tuom pačiu laiku buvo susi
rinkimas teatrališkos kuopos 
pas M. Rutkaucką, kuriam 
pasibaigus apie 10 vi., visi 
atėjo ant prakalbų, op. V iš- 
uaitė sako, kad tai jauni so
cijalistai bėgioję pirkti mer
ginoms saldokus.

N”. Pačtorius.

užbaigti
kovą su

reiks skelbti tokias 
į ta našias nesąmones.

ir siuomi manau 
tą tragi-komediškąją
p. Olševskiu; nemanau toliau 
nė atsakinėti jam, tik geis
čiau, jeigu jis ir toliau tęs tą 
kovą, kad neužpuldinėtų ant 
visų socijalistų dėlei vienos 
mano ypatus: tegul ponas Ol
ševskis neužmiršta, kad aš ne
esu „mųsų socijalistai”, bet 
kaipo ypata,nors ir būčiau so 
cijalistu, tai būčiau socijalis- 
tas, o ne sočijalistai: dėlto, te
gul jis užsipuola ant manęs, 
kaipo aut ypatos, bet ne ant 
visuomenės, kuri su tuom nie
ko bendro neturi.

S. Strazdas,

KORESPONDENCIJOS
Baltimore, M<1.

31 dieną Spalio vietinė 14 
kuopa L.S.S. parengė prakal
bas, ant kurių užkvietė kal
bėtoją drg. F. J. Bagočių.

Drg. F. J. Bagočius kalbė- 
nesveiko- jo suvirš 2 valandas. Jis aiš-

Ashley, Pa.
Asliley yra VVilkesbarre’s 

priemiesčiu, gulinčiu į pietus 
nuo didmiesčio. Darbai dau
giausiai kietų anglių kasyklo
se. Gyventojai susideda iš 
įvairių tautų, tarp kurių ne- 
nemažas būrelis yra ir lietu
vių. Turim čia jau sutverę ir 
L.S.S. 95 kuopą, kurios na
riai, matydami tarp vietinių 
savo tautiečių didelį tamsu
mą. 22 Lapkričio nutarė su
rengti prakalbas, nesigailėda
mi nė triūso, nė pinigiškų 
lėšų, idant nors kiek žmone- 
liams įkvėpti šviesos, idant 
uždegti meilę vienybės. Bet 
nežiūrint kaip mieris buvo 
kiltas, atsirado tokių tamsuo
lių iš mus tautiečių, kad nu
ėję pas svetainės savininką 
kalbino, kad ,,cicilikams”sve- 
tainės nedutų. Bet veltui pra
kalbos įvyko. Žmonių prisi
rinko nemažai: kalbėtojų bu
vo 5: F. Živatkauckas iš 
Scranton, Pa., S. Šiaudas iš 
Wilkesbarre, J. Žanas ir Krei
vėnas, abudu iš Illinojaus ir 
ir A. Kalnis, vietinis. Tar
puose deklemavo iš Scrantono 
Grybiutės. Prakalbos ir dek-! 
lemacijos, matyt, labai žmo
nėms patiko, nes tą liūdyjo 
garsus delnų plojimai ir ra
mus užsilaikymas iki pat ga
lui. Prie kuopos prisirašė ke
letas naujų draugų. Geistina 
būtų, kad tokios prakalbos 
atsibūtu kuotankiausiai.

A. V.
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darni neatsimena apie ateitį;' rankų vaikščioja po svetainę 
uždarbį praleidžia begirtuo- kaip tuščias.
kliaudami, o kada netenka A. Kundrotas labai apgai- 
darbo, tai nežino kur dingt. ' lestauja, kad pirma nežinojo, 
Teip buvo šitai bedarbiai i apie savo spėką.
užėjus ir iš to. rodos, visiems Kitokių gerų naujienų pas 
reikėtų pasimokyt: bet aut (mus negirdėt, uors visi kalba 
nelaimės kaip tik darbą kurs 
gavo, gavo užmokestį ir vėl 
užmiršo apie ką tik praėjusį 
skurdą ir užmiršo, kad rytoj 
ir vėl tas pats gal sugrįžti, ir 
vėl savo sunkiai uždirbtus

. centus meto ant bergždžių ir 
šlykščių darbų. Pasakyk,kad 
užsirašvtu laikrašti, tai vie- 
ui pinigų ueturi, o kiti bijo, 
kad laikraštis iš kelio neišve
stų; ten, girdi, visoki bedie
viai. šliuptaruiai ir visi cinci- 
listai rašo, ir gerą žmogų gali 
sugadinti. O mųsų sesytes, 
merginos, tai ištolo bijo laik
raščių, kaip ugnies; bet šeip 
bjauriais darbais užsiimti, tai 
nėra nė gėdos, nė grieko....

Girdėdami, kaip visur lie
tuviai rengia prakalbas, auuo. 
met šeip teip surengėm ir 
męs. Kalbėti parsikvietėm 
kun. S. Mickevičių, kuris gra
žiai mums paaiškino apie rei
kalingumą lietuviškos bažny
čios, ir visi pripažino, kad tas 
reikalinga ir tuoj susitvėrė 
parapijinė dragystėpo vardu 

šv. Jurgio. Vienok nauja ba
žnyčia, kurią jeigu atholie- 
čiai pastatys, nebus atiduota 
airių vyskupams, kaip kitur 
yra daroma, bet turės palikti 
pačių parapijom} savastimi. 
29 d. Spalio išimtas ir čarte- 
ris. Išgirdęs apie tai airių ku
nigas persigando, kad lietuvi
ški} avelių jau neteks, tuo
jau užkvietė lietuviškąjį ku
nigą (iš kur ir kaip pavardė, 
nežinia), kuris stengėsi sunie- 
kint atholiečių užmanymą ir 
kun. M. teipgi nupeikė, bet 
niekas jo neklausė.

Katalikas.

Forest City, Pa.
Pranešu vientaučiams, kad 

čionai nieks nekeliautų dar-

apie pasigeriuimą laikų, te- 
čiaus šimtai darbininkų dar 
vaikščioja j ieškodami darbo 
ir niekur jo rasti negal, o iš 
kitur atvažiavus tai jau nėra 
nėjkalbos apie gavimą darbo

P. Mozūras.

Montello, Mass.
21 dieną Lapkričio atsibu

vo čia prakalbas ir balius, pa
rengtas L. U. Kliubo; ant 
prakalbų buvo užkviestas ku- 
uigas Mickevičius iš Provi- 
dence. Jis nurodė aiškiai ir 
plačiai, kaip kunigija mus iš
naudoja ir skriaudžia, kaip 
męs, lietuviai, pastatom baž
nyčias kruvinu savo prakai
tu ir paskui atiduodam jas 
airių vyskupams. Dėlko męs 
nesistengiam apsišviesti, ir 
duodam visiems save teip iš
naudoti. Publikai jo kalba la
bai patiko, ką liudyjo gasus 
delnų plojimas Visi užsilaikė 
rainiai per visas prakalbas; 
žmonių buvo prisirinkę tiek, 
kad jau nebuvo nė sėdynių 
visiems. Po prakalbų buvo šo
kiai.

dau- 
kas 

rupi

susi-

Slapivardis.

So. Boston, Mass.
29 d Lapkričio Dr. F. Ma

tulaitis laikė paskaitą. Žmo
nių, nežiūrint kad nebuvo ir 
apgarsinta, susirinko 
giau, negu pirmą sykį, 
liudyja, kad žmonėms 
tokios paskaitos.

Paskaitai pasibaigus
tvėrė „Mokslaeivių Paskolos 
Ratelio” kuopa iš 11 ypatų 

Į ir sudėta $6.25 pinigų; rašti
ninku išrinkta S. Michelso- 
ną.

Pinigus aukavo šiteip:
J. Kaulinaitis $1, S. Dani- 

liavičia $1, H. Bronisli 50 c., 
J. Tuinila 50 c., F. Aaukšti- 
kalnis 50 c., J. Neviackas 50c., 
J. Undžius 50 c., H. Stankus 
50c., O. Baronaičiutė 50c„ St. 
Miclielsonas 50c., K. Pacevi- 
čia 25 c. Piningai pasiųsti 
„M. P. E.” iždininkui, J. O. 
Sirvydui, Broklyne. Išėmus 
persiuntimo kaštus 5 c. pasi
liko $6.20.

St. Michelsonas.

i i
bo jieškoti,nes čia sustojodir- 
be dvi anglių laužinyčios(bre- 
keriai). Taigi ir vietiniai iš
važiuoja kitur darbo jieškoti, 
o daugiausiai lietuviai. Gaila, 
kad lietuvių skaitlius čia vis 
mažinasi, o jų vietą užima ki
tų tautų darbininkai.Neseniai 
pasimirė čia lietuvis Seve- 
las, kuris prigulėjo prie kelių 
draugysčių ir prie S. L. R.K. 
A. 2-ros kuopos. Žinoma, ve
lionio posmertinė nuo centro 
iždininko parėjo ant kuopos 
sekretoriaus V. Žaveckio ran
kų. V. Žaveckis, atėmęs čekį, 
gavo sau žmogų, kuris pasi
rašė ant to čekio ir V. Ž. iš- 
kolektavęs iš bankos $150.00 
manė pabėgti, bet nepavyko 
vargšui, sugavo ir nuvedė į 
tamsiąją už grotų ir da me- 
linsiulio buožės paragavo, o 
kaipo geram katalikui tai ne 
tik, kad didelė gėda, bet ir 
griekas! Pinigai atimti ir 
atiduoti našlei Ševelienei.

Vincas Žaveckis neseniai 
atvyko iš Lietuvos, Kauno 
gub., karštas katalikas, kata
likiškai ir pasielgė 
našlę ir su 
nuskriausti.

A. M. Makauckas.

kiai išgvildeno šios šalies po
litiką, nurodė kokią naudą 
męs turim, balsuodami už de
mokratų ir republikonų par
tijas: patarė visiems balsuot 
už socijalistų partiją, kaipo 
vienintelę darbininkų užta
rytoją: tik nežinia, ar jo pa
tarimo kas paklausys? 

Potam buvo deklemacijos 
ir monoliogas; viskas puikiai 

j_a(l nusisekė, o ypatingai draugo 
Bagočiaus kalba; visi buvo 
užganėdinti, ką parodė gau
sus delnų plojimai. Paraginus 
kalbėtojui, idant paaukautų 
kiek kas išgali literatūros 
fondan, tapo surinkta 3 dol. 
su centais.

Ant rytojaus, t.y. 1 d. Lap-
i viešas dis

kusijas, žmonių kur kas dau- 
negu ant 

prakalbų, nes nereikėjo mo
čia vėl Suprantami, kaip kėtįžengos, o ant prakalbų 

pirma minėjau, kad teip bus likėjo užsimoket po 10 c. 
ne tik tarpe lietuvių socijali- irmiausia drg. Bagočius 
stų, bet abelnai tarp visų. kalbSJ° k<>kią valandą, o pas- 

x- . ... , kui prasidėjo diskusijos; bu-Na ir ką galima sakyti ant . ,i • -> * .. . - vo visokių klausimu užduota,p. Olsevskio? Arne puikiai.. . .... . ant kurių kalbėtojas ganajis supranta socijalizmo pnn- ...... . . °5 . .. aiškiai ir visiems supranta-icipus?......  Ar ne tiesa p. OI- . . ......... .. . .. mai atsake. luomi diskusijossevski? Ar ir uz tai pavadin- . _. i • i ]r užsibaigė. Nauju sąnariųsi mane begėdiškų melagium? . ° ‘ .„ . . ... .. . . tą dieną prisirase 13, tameBet eikime toliau;eikime prie ? .... “ . . 1 ...-.. . . , . skaituuje ir viena moteriške,vagių, anarchistų ir t. t. ; , . .. ... ....° . Labai tai pagirtinas daiktas,
Ponas Olšeiskis , ,smertel- jr mi^g Inotery]gs jau pra. 

nai ginasi, kad teip nesą- jg^a snsjprast ir stoja i eiles 
kės. Bet iš keno lupų išlė- kovotl)J ,lž „„ ti(!9asf 
kė šie žodžiai:,,jeigu tik soči- Putinėlis.
jalistai, anarchistai galės, ras 
tam progą, tai jie- visados 
vogs!’’ Čia vėl aiškiai galima 
suprasti, kad p. Olševskis su- respondencija apie buvusias 
lygino socijalistus su anar- įja prakalbas. Gražus būtų 
chistais, plėšikais ir vagimis! . straipsnelis, jeigu jame būtų 

Pana A.

principų, kovoja prieš 
lygius sKurdžius”.

Ant tų visų jo žodžių ma
nau atsakyti ir su „
mis pažiūromis”, kaip jis ma
ne pavadino. Dėlto pažiūrė
sime, kaip ponas Olševskis 
supranta socijalizmo princi
pus.

Rašo, kad parodęs socijalis
tų „klaidas”, kad jie nesu 
pranta „socijalizmo princi
pų”. Bet keno tie žodžiai bu
vo:,,soči jalistai, padarys jie 
lygybę.... Pažiūrėsim.... 
Čia jau reikia suprasti, L. 
p. Olševskis kalbėjo ne apie 
dabartinį laiką, ne vienus 
lietuvius socijalistus, bet nu
šoko toli, toli.... toliau už 
Karlą Marksą. Būtent, per 
kelius šimtus metų į pryšakį, 
kada bus įvykdinta socijaliz
mo tvarka, tada, girdi, duos 
vienam duris, kitam langą. kri<^°, parengėm 
trečiam zovieskus, o ketvir- - 
tam kaminą. Na tai ir bus &*au Pr’s’rinko, 
tarpu—socijalistų lygybė...”

Rumford Falls, Me.
Darbai čia eina visai pras

tai. Yra dvi popierinės; vienos 
darbininkai streikavo 3mėne- 
siuš ir straiką pralaimėjo. 
Kompanija parsigabeno strei- 
kalaužius, o valdžia pristatė 
policiją jų apsaugojimui nuo 
streikuojančių, ir tokiu budu 
kompanija, turėdama streik
laužius, apie streikuojančių 
reikalavimą nė klausyt neno
rėjo. Streikuojantieji praval- 
gę visus savo centus turėjo 
grįžti prie darbo ant dar sun
kesnių išlygų, negu pirma 
buvo ir daugelis visai neteko 
darbo; ypač iš lietuvių, ku
rie tik išsidavė 
tų kompanija 
priėmė.

Kiek vėliau 
kita popierinė,
ja numušė 30 nuošimtį uždar
bio ir vietoj 8 valandų, įve
dė 12 ir 13 vai. darbo laiką. 
Ar streiką darbininkai lai
mės, teipgi abejitina, nes ir 
čia kompanija naudojasi strei- 
kalaužiais, kuriuos policija 
atveda darban ir parveda iš 
darbo.

Lietuvių čia gyvena apie 
100 šeimynų ir 300 pavienių; 
gyvuoja šv. Koko D-tė ir dvi 
lietuviškos krautuvės, viena 
drapanų, kita valgomųjų dai
ktų.

smarkesniais, 
atgal jau ne-

sustreikavo ir 
nes kompani-

Scraton, I*a.
„Keleivio” No. 47 tilpo ko-

Ar da neaišku p. Olševski? daugiau teisybes.
Kas begėdiškas melagis?... Višnaitė rašo, kad mus jauni 
Bet eikime da toliau, nors ir socijalistai laike prakalbų vai-

norėjo
mažais kūdikiais

Iy. Čiabuvis.

Atliol, Mass
Darbai šiuom tarpu eina 

pusėtinai, bet iš kitur pribu
vusiems darbas gauti sunku. 
Bedarbės la’kas daugiausiai 
atsiliepia ant lietuvių, ku
riems visuomet ir darbas sun
kiau gauti už kitus ir dirb-

Brooklyn, N. Y.
22 d. Lapkričio brooklynie- 

čiai turėjo laimę pamatyti sa
vo tautietį nepaprastos pajie- 
gos, vardu Adomas Kundro
tas,, 25 metų amžiaus, 5 me
tai kai iš Lietuvos. Kito žino 
gaus, teip tvirtai fiziškai su
dėto, kaip Kundrotas, turbūt 
nėra; jis vienu mažiuku pirš
tu pakelia nuo žemes tokį 
sunkumą, kurį jeigu kas ki
tas iš susirinkusių vyrų pa
keltų abiem rankom, jis apsi 
ėmė išmokėti $25,00. Bet nė 
vieno neatsirado. Toliau su
sėdo ant stalo 12 vyrų, sve
riančių apie po 200 svarų, 

į Kundrotas paėmęs stalą ant

Pasisaugokit vagies.
Pranešu gerbiamojo „Ke

leivio” skaitytojams, kad pa
sisaugotų šviežiai pribuvusio 
žmogaus. 17 d. Spalio iš Bin- 
ghamtono išvažiavo tūlas Ka
zimieras Tinkunas, paeinąs 
iš Kauno gub.,Panevėžio pv., 
Pušaloto par.; jau du metai 
kaip Amerikoj; augšto ūgio 
ir tvirto sudėjimo; metų turi 
ant pažiūrėjimo apie 23; ant 
delno kairės rankos, rodos,tu
ri žaizdą, kuri negreit užgis; 
akys tamsiai rudos; kalba 
tankiai; turi su savim laga
miną ir kiemą tą, moka tru
putį ir graijiti; apsirėdęs ge
rai: melsvas siutas ir juodas 
ploščius,—visos drapanos ver
tos apie $75, jis jas pavogė 
nuo draugo, apart to atplė
šė tia „baksą”, išėmė $50.00 
ir išsinešdino kitoj vietoj už- 
nakvojo ir tenai išplėšė 4 ba- 
ksus. Jeigu toksai kur apsi
lankytų, meldžiu pranešti 
apie tai man.

A. Kepčis,
32 Glenwocd avė., 

Binghamton, N. Y.

Geras atsakymas.
Sportas:— Kodėl tu vis gal

va nuleidęs vaikščioji? Kodėl 
nelaikai jos aukštyn iškėlęs, 
teip kaip aš?

Užklaustasai:— Na, ar pa- 
tėmyjai tamista laike ruge- 
pjutės, kad vieni varpai esti 
žemyn nulinkę, o'kiti žiuri 
tiesiog į viršų?

Sportas:— Na, o ką tas rei
škia?

Užklaustasai: — Tas reiš
kia, kad stačiai žiūrinti aug- 
štyn visai tušti.

■■■



KELEIVIS

DIEVO ŽMOGUS.
(Pagal J. M rs. paraše J. U 21S.)

(Tąsa.)

— Tai pamatysim!....
— Pas mane niekados nieko svetimo 

nesiveisė,— smarkumu išsiliejo visu iš Si
mo krutinės balsas.

— Ko žiūrite dabar, sakau apkrausty- 
kite!— Prisakančiai riktelėjo Pavyduolis.

— Aš ne vagis — atkirto vėl Simas ir 
tais žodžiais paspringo, o pamatęs įtemptą 
ant jo moteriškės ir vakučių žiūrą, sujudu
siai nusiminė.

— Na, greičiau! - Vėl paliepiančiai iš
tarė Pavyduolis ir prapuolė sargų tarpe.

Vienas išsiskyręs iš sargų tai po priėjo 
prie Simo ir ištiesęs ranką prie jo ryšių no
rėjo juos paimti.

— Palik tu juos, nejudink!... Sakau 
palik!..

Tvirtu drebančiu balsu suriko Simas ir 
nutvėręs už ištiestos prie ryšių sargo rau-| 
kos, nustūmė ją. Sargas su Simu įsmeigė 
akis vienas į kitą ir tylėdami veizdėjosi 
kuom tas baigsis. Pikti jausmai užsikrėtė 
ant jų dviejų ir žymiai augo. Sargai susi
grūdo krūvon ir kumšėdami vienas kitą 
tarpe savęs erzėjosi.

— Ko jus dabar da laukiat?! — Drąsi
no Pavyduolis, bet ant jo veido matėsi išgą
sčio ženklai ir jis laukė kasžinko triukš
mingo. Jis neužsitikėjo nė ant pačių sar
gų, ir manė, kad Štai pašiaus jam kas nors 
per sprandą ir tiek. Nekurie sargai pasi
žiūrėdami tai viens į kitą, tai į Pavyduolį, 
išlėto artinosi prie Simo daiktų, bet vis 
neišdrįso jų judinti.

— Nesikesykite!... .Aš ne vagis!.... 
Aš nepavelinu draskytie mano savasties. 
Palik! — riktelėjo Simas ir vėl nutvėręs 
už rankos sargo, kuris jau buvo beimąs jo 
ryšelį, nustūmė ją nuo jo.

— O, jis nor peštis! Pašaukit šen tuo 
jaus policiją!.... — Džiaugsmingai suri
ko Pavyduolis.

Viskas vėl ant valandėlės aptilo. Sar
gai atbuli atsitraukė nuo virpančio iš suju
dimo Simo. Vaikučiai nubėgo prie moteriš
kės ir įsikabinę rankutėmis į sijoną, drū
čiai prisiglaudė.

Simas paršlyjo ant suolo ir žvalgyda
mos į šonus sunkiai kvėpavo....

Po priežiūra ir pagelba policijanto, už-" 
veizdas Pavyduolis perkrėtė Simo ryšelius 
ir persitikrino, kad juose nieko pavogto 
nėra; tada išvedė Simą iš sargybinės ir pa
stūmėjo per vartelius ant tiltuko ir išmetė 
kartu ir jojo ryšelius.

IX.
Toks nelauktinas ir begėdiškas užsi

puolimas, neapsakomai skaudžiai užgavo 
Simą. Išstūmus sargams jį pro vartelius, 
suriko jis kažinkokiu biauriai spiegiančiu 
balsu, prišoko atgal prie uždarytų varte
lių, abiem kumščiom trenkė į juos, o ne
įstengus jam juos išversti, pradėjo spardy
ti apšarmojusias lentas. Nuilsus jam nuo 
tokių baugių drąskimosi jis aprimo, atsi
traukė kelis žingsnius nuo vartelių su ta 
minčia, kad, kiek atsikvėpus, išnaujo pul- 
ties prie jųjų ir išvertus juos, užpulti ant 
tų nedėkingųjų sargų, kurie, ištumus jįjį 
pro vartus, begėdiškai iš jošidyjosi ir biau
riai piktžodžiavo....

Naujų spėkų kovai su savo priešais 
pas Simą matomai nesusirinko, jis užsiver
tė ant pečių savo ryšelius ir lėtais žing
sniais ėjo upės pakrante.... Kiek toliau 
paėjus Simui, fabrikos sargai išėjo iš savo 
tvirtovės ir lyg stengdamiesi užrėkti vienas 
kitą, nešvariais biauriojimais lydėjo Simą.

Simas daugiau neatsigrįžo. Gilaus sku
bėjimo šešėlis juoduodamas ant balto akso- 
muoto sniego, atspindėjo nuo Simo ir vin
giuotais takais vedė jį į kalnelį, kur sping
sojo retai nuo vienas kito mažiukai žiburė
liai.

Pikti jausmai ir sujudimas pradėjo iš
nykti, užsikarščiavimas keitės į pailsimą ir 
vis didesnį nusilpimą. Viduriai tuštėjo, 
apėmė Simą alkis ir darėsi jam baisiai 
neramu.... Jis pradėjo tyrą šaltą orą kvė
puoti greičiau kaip paprastai. Jis susku
bino savo žingsnius, bet eisena darėsi sun- 
kesnia ir nelygia....

Švito. Visuose kraštuose šaltą, skaidrų 
orą perplovė įvairiausiais balsais fabrikų 
švilpimai... I)a pirm švilpiant fabrikams, 
Simas jau pradėjo susitikti pakelyj su viso
kių fabrikų darbininkais ir darbininkėms 
Simas giliai žiurėjo į tamsius, krutan
čius jųjų šešėlius, bet ir tiejie priešais jojo 
valią išplėšė iš smegenų jo mintis ir nešė 
jas vėl atgal, ten apačion prie to paties fa
briko, kur tosios mintys kada tai užgimė 
buvo auklėjamas, maitinamas ir išaugo. 

X.

Simas su darbtninkais. Priėjus jam prie 
vienos tame fabrikų apskrityje gatvės, toji 
plati ir gana ilga gatvė buvo visai tuščia. 
Į šoną nuo tos plačios gavės, tęs^ii maži, 
trimiB-keturiais langais mediniai name
liai. Nežinia iš kur atsirado smarkus vė
jas, sniego sūkuriai sukinėjos aplinkui 
tuos namelius ir vietomis atsitrenkus jiems 
į tų namukų langelius, lyg badyte badė au- 
sise aitrus barškėjimas ...

Simas gana gerai žinojo, kad kiekviena
me tame namelyje galima rast šiokią-tokią 
prieglaudą. Jis gerai žinojo ir tą, kad kiek
vienas atskiras grašis, kurį įneštų čia nau
jas gyveutojas, yra visiems reikalingas 
daug daugiaus, negu švarus ir parankus 
patalas, ruimingesnis ir švaresnis kambarė
lis, aiškesnė šviesa, arba net ir pati reika- 
lingiausioji pailsiui tykumą.

— Ne kažinkoks ponas!?.... Tas keis
tas išsireiškimas, daug kartų neturintis sa
vyje nieko rimto, nebadė jiems ausies ir ne
suerzino nė vieno iš tų namelių gyvento- 
jaus, bet priešingai, visados palinksminda
vo ir nuramindavo puolantį į galutinį nu
siminimą arba neramumą žmogų.

Simas jau pirmiau čia gyveno ir gana 
tankiai juose atsilankydavo, todėl gerai ži
nojo, kad visi iš eilės savo viduryj teip-pat 
panašus vieni kitiems, kaip kad ir iš lauko. 
Mažas kiemukas su budele, aptrešusių len
tų tvartelis rakandams, kuriam nors kam
pe suversta visokių skarmalų ir supilstyta 
visokių sąšlavų. Namelyj pačiam šaltas prie 
būtis, kurio didesnę pusę užima statinė su 
vandeniu. Viename gale gyvenamas kam
barys, kurio veik trečdalį užima molinė 
krosnis. Tuščioji dalis gryčios naktyj prisi
pildo įvairaus ūgio ir senumo abiejų lyčių 
miegančiais kūnais. Dieną gi, kada visi 
darbui atsakantieji žmonės išvaikščioja į 
fabriką, tada liuosai čia bėginėja vaiku
čiai, kurie tankiausiai būna pridabojami 
kokios nors negalingos senelės arba kiek 
paaugesnės mergaitės. Daugiausiėjie iš tų 
vaikučių yra suniurkyti, negalingi, ligoti. 
Dabar jie laisvai išlenda iš užpečkio 
pasibąvyti, nes darbininkai jųjų tėvai, už 
kurių pečių tie uelaimingiejie glaudžias ir 
kurie labai tankiai ant jų barasi, muša ir 
net kartais paspiria— vienu žodžiu sakaut, 
išlieja visą savo tulžį, kurią kartu su nu
silpimu parsineša iš fabrikos, dabar jie 
fabrike dirba arba įieško kur nors sau už
siėmimo.. ..

Susispaudimas tuose nameliuose labai 
didelis, todėl laisvai gyventi čia neleidžia. 
Išsitiesti visame augime ’teipgi negalima, 
nes užmiršus, į žemą durų ed veri ją tuoj aus 
dunksteltum viršugalviu. Negalima čia nė 
pilnų žingsniu žengti, nes reikia žvalgytis, 
kad nenumintum kokį nors mažiuliuką kū
dikį. Pasilsėti teipgi negalima, nes dieną 
ir naktį traukiasi verksmas ir klyksmas vai
kučių, garsus darbininku pasikalbėjimai— 
ginčai, girtų dainos, vaitojimai ir draskan- 
tiejie širdį kosėjimai ligonių....

Visi tie nesmagumai kada tai išstūmė 
Simą iš tų namelių ir buvo nuvarę jį 
gyventi į fabrikos kazaras. Nors visokie su
varžymai kazarmoje graužė Simo širdį, ta- 
čiaus, kadangi jisai po sunkaus dienos dar
bo galėjo liuosai išsitiesti ant lovos ir ra
miai praleisti nakties valandas, todėl jis 
pats prieš savo norą persikėlė tenai gyven
ti ___

Simas išpalengvo ėjo gatve ir saugiai 
žiurėjo į kiekvieną namelį, nežinodamas 
pats į kurį iš jų užeiti, kuriame jieškoti 
sau prieglaudos ir reikalingo jam pailsio.

Pas šulinį, kuris kiek toliau stovėjo 
nuo tų namelių, pamatė jisai nedidelę mer
gaitę, kuri lyg juokdarė,pasišokėdama nuo 
žemės ir sugriebus plimpo rankeną nu
traukė ją žemyn, o paskui vėl paleido, kad 
toji išnaujo iškiltų. Bet prisižiūrėjus aiš
kiau, Simas pamatė, kad toji mergaitė ne
išdykauja, bet stengiasi kuogreičiausiai 
pripliumpuoti viędrą vandenio. Dabar se
kėsi labai blogai. Vanduo vos-vos čiurkš- 
leno, o kartais nutraukus jai žemyn plium- 
po rankeną, išsisunkė vos keletas lašų.... 
Mergaitė buvo vienplaukė ir tiktai apsinė- 
rusi trumpais, apdriskusiais kartūniniais 
rūbais, o ant laibų plikų kojų apsiavusi di
delius batus.... Juodi gražus mergaitės 
plaukai prie tokio jos judėjimo ir pučiant 
vėjui, veik uždengė, tai vėl veik atidengė 
pailgą ir sausą jos veidą, kuris nuo šalčio 
ir sušilimo nuo darbo, labai panašus buvo 
tiems, kuriuos gana tankiai galima maty
ti, išdailintoj formoj, nupašytus ant dėže
lių brangiųjų saldumynų

Simas staptelėjo pas pliumpą ir žiūrė
damas į mergaitę šypsojosi.

— Kogi tu teip išsižiojęs žiuri, velyk 
padėtum pripliumpuoti vandens, matai kad 
skubinuos!...

|

Vis rečiau ir rečiau pradėjo susitikti (Toliaus bus)

IŠ LIETUVOS
Villnius. Vilniaus mokslo 

apskričio valdyba spalių 29 d. 
posėdyje, be kitų užtvirtino 
p. Kosickienės pašalinės mo
terų gimnazijos Kaune mok
slo pieną ir leido „Saulės” 
draugijai [Kaune] perdirbti 
lėkei j ij sąrašą prirengiamuo
se suaugusiems kursuose.

Naujas kluibas. Vieton ne
seniai valdžios uždengtojo gel- 
žkeliečių kliubo, Įkuriama 
naujas ,, Darbiu i nkų-inteli- 
gentų kliubas”.

Užmušimas. Lapkričio 11 
d. ūkio padargų sankrovoje 
užmušta jos savininkė Poliač- 
kovienė. Užmušime įtariamas 
mūrininkas Vaclovas Bogda- 
novičius, kurs reikalavo, kad 
jį duotų krosnis taisyti.

cen-
Gri-

Kas jį kur sulaikis, tas gaus
5 dol. atlyginimo. Mano adre
sas: St. Vasiliauckas,

12 Shorth st., 
Laurence, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio 
Juozo Liutkaucko, paeina iš 
Suvalkų gub, Simno part, 
Ponkiškių kaimo. Teipgi pa
jieškau Jono Alencko ir Vin
co Anikaucko, Abu Rudami
nos par., kaimo Mikuiškių. 
Jie pats ar kas kitas teiksis 
duot žinią ant šio adreso.

Antanas Petrauckas, 
P.O. Bx. 733, 

Collinsville, III.

Šiauliai- ,,Sev. Zap. Tel.” 
rašo, jog lapkr. 26 d. apie 8 
vakare Liubimovo notaro bu- 
tan įsiveržė 4 apginkluotieji 
vyrai ir pagrobę apie pustre
čio tūkstančio rublių

Senapile. ,,šviesos” 
tro komiteto narį dakt.
nių neseniai atgabenta į Se- 
napilę, o Verbylą išvežta į Su
valkų kalėjimą naujai tyrinė
ti. Verbylienei neleidžia su 
vyru pasimatyti.

Senapilė. Prie moliniu by-1 
los. Iš kalėjimo išleista suim
tieji mokiniai, išskirsant Bu- 
kaveckį, kuris dėl kai-kurių 
formališkumų dar tebelaiko
mas.

Jurkšai [Vilkaviškio pav.] 
Spalių 23 d. čionai atvyko 
Vilkaviškio „starša” su 3 žan
darais kratų darytų. Iškrėtė 
5 ūkininkus, bet nieko nera
do; paėmė pas kai-kuriuos 
daug laiškų iš Amerikos ir 
nekaltųjų knygelių. Be to pa
matė Šešupe "plaukiant šau
tuvą, kurį, žinoma, ir paėmė. 
Suimtas ūkininkas Fidikis.

Suvalkija. Grįžta seni lai- 
lai. Suvalkų gubernijoj pra
dėta naikinti lietuviškieji pa
rašai prie kaimų ir mietelių 
mokyklų.

Žižmariai (Trakų pav.).
v “

„Šaltinis’* rašo, jog spalių mė
nesio pradžioje apie pirmą 
valandą nakties atėję 3 sar
gybiniai pas'vieną ūkininką 
[buk reikalavęs jo pristovas]. 
Kaip tik ūkininkas atsikėlė, 
tuojaus puolė jį mušti. Ūki
ninkas ėmęs rėkti. Tada vie
nas sargybinis, užimdamas 
burną, įkišęs jam vieną pir
štą į dantis. Ūkininkas ėmęs 
ir atkandęs pirštą. Dabar pa
duotas esąs skundas guberna
toriui. Jau vienas sargybinis 
esą atstatytas.

Iš „V. Ž.

Paj ieškojimai
Pajieškausavo vyro Miko 

lo Kisieliaus, Kauno guberni
jos, Trakų pav., Merkinės vai. 
Po vočių kaimo. Jiis yra juo
dų plauku, ant tiesiojo veido 
randas, penkių pėdų ir pusės 
augščio. Antri metai kaip ma
ne paliko su dviem vaikais; 
aš esu dabar vargingam pa
dėjime. Kas man apie ji pra
neš, tas gaus 25 dol. nagra- 
dos.

Jeva Kisielienė,
P- O. Branford, Conn.

Pajieškau vagies.
25 Lapkričio dieną išvažia

vo nuo mus Petras Gasparevi- 
čius (vardas rodos buvo netik
ras). Jis, išbuvęs tik vieną są- 
vaitę, išvažiuodamas pavogė 
apie 20 dol. pinigų. Jis yra 
apie 5įį pėdų augščio, šviesus 
plaukai, mėlynos akys, ant 
dešinės rankos yra randas. 
Užsiima kaziriavimu ir bolių 
grajininimu. Metų apie 25.

f

Naujas laikraštis
v
Šiose dienose pradės eiti į 

svietą naujas lietuviu laikra
štis .,LIETUVIŲ ŽINIOS”. 
Kaštuos ant metų 50 c. Kas 
prisius 10 c. gaus 3 mėli. ant 
pažiūros. Kas užsirašys Pitts- 
burgo apielinkėje „Keleivį”, 
pas mus agentą G. Baroną, 
tas gaus „ 
nų.

Nereik Mokintoju

Liet. Žiuias” dova
Adresas:
„Liet. Žinios”

1013 Cliarters avė., 
Mc. Kees Rocks, Pa.

(

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, kurių 
daugelis jau išmoko). 10e.

ARITMETIKA mokintis rokundų 
be mokintojo, su paveikslais (apdary
ta) 35c

Pinigus siųskite perMONEY ORDER 
arba pačio markėmis ant šio adreso;

P. Mikolainis,
P.O.Box 62,New York,City.

Pajieškau savo brolio, Jono 
Staniulio; 7 mėnesiai atgal jis 
išvažiavo iš Century, W. Va., 
rodos į Iowos valstiją. Kas 
apie jį žino, meldžiu greitai 
man pranešti, nes turiu labai 
svarbų reikalą. Mano adresas 
toks: Jurgis Staniulis,

Box 98, Century, W. Va.
Pajieškau Konstanto Dau

gėlos ir Vinco Petraucko, abu
du iš Kauno gub., Ukmergės 
pav., Kamajų par. Jeigu apie 
juos kas žino, tai melščiau 
man pranešti ant šito adreso: 

Juozapas Baltrūnas,
Box 142, Simpson,Pa.
Pajieškau savo draugų,Rū

pino ir lgnato Ragažinskų; 
abudu paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Skrebotiškio 
valšč., Medinių sod. Teipgi 
pajieškau ^Veronikos Walon- 
taičos, paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Krinčino pr., 
Suasiškių sod. Kas apie juos 
žino, arba jie patįs, meldžiu 
pranešti ant šito adreso:

Antanas Petronis,
Care H. A’ Slater,

Box 68, Manchester, Conn.
Pajieškau savo brolio Jono 
Jankevičiaus, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Pompenų pr., 
Jurgenių sod ; 14 metų jau 
Amerikoj; kas man praneš ar 
jis dar gyvas ar miręs, tas 
gaus 5 dol. dovanos.

Antanas Jankevičius, 
312 N. Chicago st., 
Kenosha, Wisc.

i

Pajieškau Pranciškaus Dra- 
gunaičio iš kaimo Ramonai- 
čių, kur, kuris prapuolė 6 d. 
Lapkričio. Jis pats, arba kas 
nors apie jį žinantis, meldžiu 
atsišaukti ant adreso:

Jos. Graff, Branen st., 
Union City, Conn.

Pajieškau savo pusbrolio 
Pranciškaus Sakai auc ko ir 

i paseserės Marijonos Krikšto- 
laičinkės, abudu Suvalkų gb. 
Naumiesčio pav., Vilkeliškių 
kaimo. Jie patįs arba kas nors 
apie juos žinantis, meldžiu 
pranešti ant širo adreso:

J. Dėdinas, 107 Mėli st., 
Orange, Mass.

i

Apgarsinimai.
VĖLINU JUMS
PASEKMES.

Boston Clinic daktarams 
ir garbingam profesoriui vėli
nu geros pasekmės už išgy
dymą nuo trijų metų įsise- 
nėjusio reumatizmo.

Buvau pas visokius gydy
tojus ir net pas burtininkus, 
bet niekas negelbėjo. Boston 
Clinic suteikė man laimę. Už 
tai garbė jums už jus suma
numą ir kad turite geras ma
šinas ir vaistus. Su pašėna- 
vone:

Juozapas Troszka,
138 Town st., 

Warren, Mass.

DR J. I-C ANTAR 0W
16 So. Stanley st. New Britain, (’on.

Išgydo kiekvieną chronišką ligą pa
sekmingai, nors jau butumete varto
ję visokias gyduoles be pasekmės.

Mano būdas gydymo visokių vyriš
kų ligų yra gvarantuotas.

MOTERIS IR MERGINOS!
v
Siuorni 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:
i Supykusi Ponia.......................... .*... $c
Teisingiausias Kabalas su Kazyrom ir 
Laimarodžiu........................................ lCc

, Pėdom Kristaus................................. 35c
| Raginis ir kitos gražios pasakos.... 25c 

Dvi puikios apysakos, Bausmė Dievo ir 
Aleuutė.....................................................5c
Po keturesdešimts metų...............25c

| Davatkų Gadžinkos ir šeip linksmos dai- 
I nos..............................................................10c
Melagių Dėdė...................................... 10c

Į Grigorius. Labai užimanti apysaka. 15c 
| Naujausios ir visokios dainos............50c
. Greičiausias pamokintojas angliškos kai- 
. bos................................................................ 35c
Linksmas apreiškimas arba kaimiečių ir 
caro šeimynos išpažintis...................5c
Kerštinga Meilė. Tragedija 3-se aktuose. 

! Iššeimyniško gyvenimo.................. 10c.
; Revoliucijos giesmės su natomis, sutai
sytos ant dviejų.trijų, keturių balsų 35c. 
Čigsnas, eilėms................................. .. 5 c.

Reikalauju agentų pardavi
nėjimui minėtu knygų.

A. ŽVINGILAS
P. O. Box 3232 
Boston, Mass.

PASARGA: Virsmi- 
netos knygos yra teipgi ir 
„Keleivio” spaustuvėj. Ne
reikia ši adresu sumaišyti 
su ‘KELEIVIO’ adresu.Ra- 

| šaut į „Keleivio” spaustu
vę su kokiais nors reika
lais, reikia adresuoti teip:

„Keleivis”,
28 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Po šiuom adresu išsiduoda 
ant pasamdymo 3 puikus rui
mai: randa tiktai $1.25 sąvai- 
tę. Pirmutinėsąvaite dykai.

Kalėdų Dovana!
Jeigu nori padaryt savo drau
gui dovaną ant Kalėdų, tai 
nupirk jam knygą ,,Dakta
ro s Namuose ’,kurią dabar iki 
Kalėdų parduosim už pusę 
prekės. Knyga talpina savyje 
200 lotiniškų ir angliš
kų receptų su aiškiu lietuviš
ku aprašymu apie ligas ir 
kaip naudoti gyduoles.Pirma 
apdarytos buvo kaina $125, 

, dabar 75 c,: popieriniais ap
darais buvo $1.00 dabar 50 c.
Adrisuok teip:

K. W. Gedeminas, 
j So. Boston Station Box 15,

Boston, Mass.
P. S. Kiekvienas pirkėjas 

gaus sieninį kalendorių do- 
: vanų. [52
Parsiduoda 11 kambarin 

namas So. Bostone.
180 pėdų žemės su geru me

diniu namu, gana geroj vie
toj parsiduda už 2000 dol.

Norintiejie pirkti atsikreip- 
kit į „Keleivio” redakciją.

Telephone 762 So. Boston.

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

Valandos:
Nuo S-10 Iš ryto ir nno 7-9 vakare. 

N.slelioms iki 3 vai. po pietų.

„Keleivio” agentai,
j.

1514 Ross avė.
Petrikis,

Scranton Pa

Ignotas,
8. S. Pittsburg, Pa.

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

M. Senkus
Leviston, Me.

Čeponis
New Britain, Conn. 

k Gerdauska
New Britain, Conn.

46 22 St.

Bos 109

J.

J.
21 Pleasent Str.

Jonas
Lafaet St.

Povilas Simonavičius,
Linden st. West Lynn, Mass.

J. Raulinaitis
So. Boston, Mass.

P. Mikalauckas
So. Boston, Mass.

K. Kazlanekas
Struthers, Ohio.

M. Česnickas
Boston, Mass.

M. Petrauskas
323 Oak St. Kenoaha, Wis.

Jos. Mažeiko,
New Britain, Conn.

Miškinis
Montello, Mass.

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

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

F. Laurynaitis
1010 Church St. Easton, Pa..

70

Box 291

19 Cross st.

27 Connerton St.

B. P,
9 Arthur St.

Arthur st.

Leonas
83 IVaverly st.

Chicago, III.

Girard, Ohio,

Dobrovolskis
Chicago, 111.

WATERBURY, CONN.

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

Pranas Poleknovič
Montello. Mass.

Grikštas
Brighton, Mass.

S. Milinovskis
4357 S. IVood st.

Petras Kailius

Vasiliauckas ir
2515 Kensington av.

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

J. Lukauskas
54 Haverliill st. Lawrence, Mass.

Mike Galgat
P. O. Bo.x 68 Port Griffith, Pa.

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

Vincas Yankauskas
1438 E 25 th st Cleveland, Ohio

Pranas Bakanauskas
45 Iligh st. Nashua, N. H.

Vincentas Staševicz
839 Ashland av, ' Chicago, III.

E. Rudminas
236 N. West st. Shenandoah, Pa.

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

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

Ig. M. Kudlauskas
Niagara Pails, N. Y.

H. Lada 
Holyoke,

Sam uolis
Fitchburg,

Walaitis
Ansonia,

Chestnut 
Allegheny City. Pa'

Variakois
So. Gardner, Mass.

Raudonius

332 13 st.

Box 611 Mass.

24 Spruce Man,

Conn.

Vincas
st.

Jonas
490 Green st.

Jokūbas
I5O6 Payne all.

J uozas
Box 5O Sta. A.

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

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

C. Kavolius
19 Harrison st. Cambridgeport, Mass.

A. UBguraitis
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.

502 W. 47-th st.

J. M.
19 st*451 W.

p.
941 Oakland av.

I

Ant pardavimo!
Parsiduoda puiki bučerne 

ant labai geros vietos; biznį 
galima daryti puikų. Įeigos 
ant savaitės 500 dol., įran
kiai visi nauji. Registeris ir 
treji Skelsay Sefke, arklys ir 
tiinas. Priežastis pardavimo 
ta, jogei serga valdonas tos 
prapitės. Kreipkitės pas:

J. VValukonis,
258 Broadvay, So. Boston. (gĮ



KELEIVIS

BOSTON. MASS

M. Galjvan & Co

DAKTARAI BOSTONO CLINICOJDIDELI

Boston, Mass

BOSTON CLINIC, INO
Atidarytas kasdien nuo t) iki 3 vakare.

APTIEKA
Hanover Street laimiu gas gyvenimas

Apžiūrėjimas dyk ai

Rusiška-Lenkiška-Lietu
viską

vo pripažinę jos

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotograf istą:

CASSILL O STUDIJA,
376 Broathvay,

So. BOSTON, Mass

^Apšvietei 
išmintis ir
• - d -

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.

siok.px> m^ne.I

nu.i'l iki'?^ir G'iki

8 vakare. Teleplione 1967—3 Ric.<mond

DOVANAI 
VISIEMS

I’rof. l)r. Bacon žiuri kiaurai žmogaus kūno su 
X RAY masina.

Lovvell office: 158 Marrimack St
Ofisas at įdaras kasdieną nuo 9 ryto iki 8 vakare.

349 Harrison avė 
Boston, Mass.

TEL. 22148 RICHMOND
25g HANOVER ST

llr. S. AN»KZEJEWSKI 
Vienatinis lenkiškas Dentista 

HOTEL CI.LYDE
Isabella st,. kampas Columbus avė. ir 

Berkelev st , BOSTON, Mass.
795 Cambridge st.. E. Cambridge, Mass. 

Ofiso valandos:
Nno S iki 10 iš iyto ir nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 9 idi 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginamas So. Bos

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

I. SACOWITZ.
128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston. Mass

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS —

CHAPLIKA

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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- Broadway kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eipresą gyduoles prsiusim

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą M'omans Medical 

College Balti more M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligoniu, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broashvay ir 
284 E st . kampas Boven st.

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

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku datba artistiškai. Padarau fotogra- 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažu padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedėklieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

'Xt Puikiausias Lietuviškas S

ENTRA! ENTRA ENTRA!
Męs turime dabar parsitraukę visokio 

skyriaus Cigarą. Tabako. Papirosą. 
Pypkių ir Saldumyną [Candies] sudėti; 
labai gražiose dėželėse ir už .labai priei
namas prekes. Apart to rusiškas ir tur 
kiškas tabakas ka tik pargabentas.

S. B. KLIEN
. .“s Broadwav. So. BOSTON. Mass.

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 Amerika važiuojantiem ant 
geriausią laivą už. pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

Ofisas atidarytas nuo S vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

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

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

M. V Stankevičius.

Yra tai viena iš geriausių 
fotografišku studiiu ir se- 
niausią įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveik&lus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar senu 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarj>e kiurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio
376 Broadvvay,

So. Boston. Mass

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybe-j 

liu sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm iri 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios ; 
mados moterišką rudeninią ir žieminių 
skrybėlių. Išsirinkti galipagal savo norą. 
Teipgi Įierrėdau papuošimus ir pertaisau i 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausiai 
prekę. Todėl meldžio seserą kreiptiesi I 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos,

Su guodone

Miss. S. GAIEWSKY 
255 Broadvvay So Boston -AIass

LIETUVISZKAS RUBSIUVIS
Siuvu pagal- nau

jausią madą viso- “
kius drabužius. .
Prekės kuoprieina- 
minusios. Sunešio- k agą 
tus iš\ai:iu. f*
sinu ir padarau •-
kaip naujus. Kas j 
nori turėt gražius !
drabužius Jįk.1
ateiea pas • -\r -5

V. Inta
245 W. 4-th st. kamp C st. So. Boston,

t SALIUNAS ir RESTCRACIJA I
• *
Si kartą pas mus atsilankys. «

To niekad nesieraudys: į
§ Alus, vynai mus gardžiausi, J 
B C.garai iš Turkijos, geriausi.

S Lazauckas, Judeika ir Co Į
3o4 Rroadway ir 259 D. St..

Šou t h Boston, Mass. \

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvė 
Puikiausią armoniką, skripką, klernetą, triubą, kone- r: bią ~ir 
daugybė kitokią niuzikališką instrumentą. Geriausią u?.ie; orią, 
lenciūgą, visokią žiedą, laketą. špilką, kolčiką auksiniu ir paauk
suotą, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grumulą, pui
kią brilvą, albumą portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų). 
kišeninių lempukią, guminių litarą. adresams pečėčią, gramatiką 
mokintis angliškos kalbos, žodyną, istorišką ir maldą knygą kokią 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražią p po rą dėl rašymo gromatą 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis su k' ..ve:: . s tuzinas 25c., Oluziiu; 
už $l.oo, 1000 už$6.oo. Kas velitų sau ką parsitrauk:tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują K A T A L O G Ą 1> 0 V A N A 1 
su 315 aiškią paveikslą ir 1000 vįsokiu naudingą daiktą. Aš gvarantuoįu. kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit varda laikraščio, katrame matei apgarsinimą. 
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Uzlaiho geriausio
E liaus Vyno, Likierių ir 

Cigarų.
Pardavimas šeimynom mūsų

Speciamškumas.
366 Second So. Boston, Mass


