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Riaušes turkų kariiimenėj.
Konstantinopolis. — Karo 

ininisteriui ptaueša, kad So- 
lonikoj sukikilo kariumenė. 
Neseniai pašaukti rezervistai 
kurstomi vietinių gyvento
ju, apstojo su ginklais iurkiš- 
ką teatrą,kur buvo prisirinkę 
daug turkiškų oficierių. Su
kilę kareiviai liepė žmonėms 
teatrą apleisti, aficierius išžu
dė.

Ant rytojaus komendantas 
reguliariškos kariumenės ap
suko kazarmas, kuriose užsi
barikadavo sukilėliai. Kada 
ištikimoji kariumenė prisiar
tino, sukilėliai ėmė per lan
gus šaudyt. Krito 2 oficieriai 
ir 7 kareiviai. Vėliau pribu
vo daugiau spėkų ir sukilėliai 
buvo priversti pasiduoti. Visi 

, ir 
visiems gresia mirties baus* 

* xe'; m ė.

Juodašimčiai prieš carą
Pereitoj savaitėj durnoj svar
stant žydų klausimą, juola- 
šimčiai teip įsikarščiavo, kad 
nekurie pradėjo net savo my
limą carą peikti už jo apsi
leidimą prieš kitataučius. 
„Tikrųjų rusų partijos” at
stovas, M arkov, atsistojęs kal
bėti, išvadino visus ininiste- 
rius ir patį Mikę piktada
riais už tai, kad jie nesielgia 
teip, kaip pagal juodašimčių 
nuomonę reikalauja tėvynės 
meilė.

Buvęs posėdyj ministeris 
negalėjo klausyt tokių plūdi
mų karšto „patvijoto” ir ap
leido svetainę.

Persų skerdikas atšauktas, bus atiduoti karo teismui, 
Peterburgas, 12 Gruodžio

— Vadas caro kazokų, 
riančių stipriausią šacho ap
saugą. gen. Liachovas, kuris 
atsižymėjo skerdime persų 
parlamento narių ir kitais žvė
riškais darbais malšinime 
voliucijos judėjimo, trumpam Į skolo; kurią užtraukė 
laike bus is Persijos atšauk- - Inet važiuodama; 
tas ir sugrįž į Peterburgą.

Dabar beabejonės bus 
kirtas kokios nors .,neištiki
mos” gubernijos gubernato-Į 
rium.

,,Šalin Austrija!”
Maskva, 15 Gruodžio.

Praėjusioj sąvaitėj viename vo sunaus skolą, nes tas jam 
Maskvos teatre pastatyta ant jau nnsibodo daryti. Kuni- 
scenos Vienos operetė. Publi- galkštis bus patrauktas į tei- 
kai tas teip nepatiko, kad te
atre padarė priešingą Austri
jai manifestaciją. Aktorius, 
kuris lošė Austrijos oficie- 
riaus rolę, tapo išvilptas su • 
palydėjimu „Šalin Austrija!” 

ir kitokiais neprielankiais žo
džiais.

Pakilusį triukšmą turėjo Į 
policija malšinti, i___________
keletas karštesnių rėksnių, 
tarp kurių yra ir dvi moteri.

NFauja paskola.
Peterburgas. — 11 Gruodžio 

durna priėmė įnešimą apie už
traukimą naujės paskolos su
moje 420 milijonų rublių. Pa Į 

skola turi būt padaryta už- 
rubežyje: išjos turi būt apmo
kėta valstybės skala 30o m i-

Nenori mokėt skolos.
X 

Bielgradas. Serbija. — Čia 
j eina gandas, kad Įpėdinis 

re’ Serbijos sosto nenori mokėti 
anuo- 

s į Peterburgą 
sumoje $6,000. Pas kunigaik- 

l>as‘ štį atėjęs pats bankos direkto
rius pakalbėt apie tai,l>et ku
nigaikštis tuomi teip užsirūs
tino, kad direktorių liepęsiš- 
mesti laukan. Karalius Pet-

— ras teipgi atsisako mokėti sa-

Vlveri :-»ing Mediurn. Execules

:i.ig and Printing in all Mo- 
aern Languages.
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platinas labai sparčia 
abejonės trumpoj 
svaiginanti gėrimai 
tinių Valstybių bus

Eiliniu Goldinaii ištremta.
Bellingliam, Wash., 16 <1. 

Gruodžio.- Pagarsėjusi anar
chiste, Emma Goldman, užva
kar tapo suimta ir po prievar
ta išvežta Kanadon.

Kada policija davė jai išsi
rinkti vieną iš dviejų daiktų 
—kalėjimą arba Kanadą, ji 
atsakė, jog nereikalaujanti 
nė vieno.

Laiškai i Vokietija eis už 2 
centu.

Wasgington, D. C. — Tarp 
Suvienytų Valstijų ir Vokie
tijos įvyko sutartis, kad laiš
kai tarp tų dviejų šalių eitų 
už du centu. Sutartis ieis gy- l £, -
vemman nuo 1 Sausio. IO99 
metų.

Apart to \Vashingtone nu
tarta išleisti nuo 16 Gruodžio 
naujus krasos ženklelius dėl 
teip vadinamų laiškų
cial delivery’’. Vietoj ligšiol 
buvusio pailgo formato, da
bar bus žalias ženklelis 
virtainiško formato su 

išu: „Special delivery”.

žuvo, tik apgailestauja, Prieš rinkimų dieną prie
ekspliozija daug blėdies jiems:dirbtuvių buvo privažiavę 
padarė. Pieš pat nelaime su- daug karietų, automobilių, 
peritendentas su inspekto- važinėjo darbininkus už dyką 
rium perėjo per kasyklas ir ir cigarus dalino, bet po rin- 

' apžiūrėję, kad kasyklos pavo- kimų, kada atleido iš dirbtu- 
juje, skubino apie tai praneš- vių, tai pešti turi vaikščioti, 
ti užvėizdai, 
apleido kasyklą, o žemyn nu
sileido užžiurėtojas, tuoj ir nos.
truko dujai. Užžiurėtoją nu-i Šeip lietuviai tarp savęs 
nešė 200 pėdų nuo šafto. Po pusėtinai darbuojasi; naujai 
ekspliozijos nusileista Į kasyk- susitvėrusi parapija visur 

atrasta du gyvu, beve- renka aukas dėl statymo baž- 
. 26 lapkričio š. m. tu

rėjom balių, žmonių buvo pu
sėtinas būrelis ir visi gražiai 
linksminosi, ko seniau visai 

j nebūdavo. Linksma matyt to
kius gražius draugiškus snse- 
jimus ir balius. Baliaus pel
nas bus pusėtinas. Turim pa-

Ellsivortli, Pa.
Darbai šiuom laiku eina ge

rai, dirba kiekvieną dieną, ir 
uždirbti galima pusėtinai: iš 
kitur pribuvusiems teipgi ga
lima darbas gauti, tik darbai 
čia tai pavojingi. Reikia dir
bti su uždarytom lempom, nes 
daug yra dujų, ir kas valan
da beveik reikia laukt jųjų 
užsidegimo. Nors dirba ir su 
uždarytom lempom, bet mo- 

Įderiai važinėja elektriką ir 
mašinos kerta anglį teipgi 
elektriką, noko labai greitai 
gali minėti dujai (gazai) užsi
degti. 15 d. Lapkričio [Nov.J 
No, 1 Ells\vorth Coal Co., be
keliant iš kasyklų 10 žmunių. 
šeši tapo numesti Į skylę 
Įsliaft) ir teip bsisigi sudau
žyti, kad kitų net visi sąna
riai kiekvienas sau išsiskyrs- 
tė. Keturi išliko nesužeisti, iš 
tų ir vienas lietuvis, du ru 
sai ir vienas anglas, užmušti 
gi tai rusai ir anglai. Priežas
tis tos nelaimės — tai nege
ras prižiūrėjimas. Mat čia vi
sada po 4 valandų, pabaigus 
darbą, leidžia Į žemę visokią 

■ medėgą, kaip tai lentas, ram
sčius ir t. t. Nuleidus tą me- 
degą žemyn ir ją nuėmus, ant 
tų kelyklų kelia viršun dar
bininkus. Teip pat ir tą die
ną atsitiko. Įleido lentas, pa
skui jas nuėmus kėlė tuos ne
laimingus darbininkus; bet 
šafte buvo palikus viena len
ta, kuri kilant kelyklai už
kliuvo ir lūždama numetė 
tuos 6 žmones.

5 d, Gruodžio tapo sužeistas 
Stasys Žemaitis. Jis dirbo 
prie pnkabinėjimo karų prie 
moderio; nelaimingam sulau
žė strėnas, bet yrada vyltis, 
kad pasveiks.

6 d. Gruodžio teipgi atsiti
ko nelaimė. Mat čia šventa
dieniais yra pripratę žmonės 
gerti rudą skystimėli. O kaip 
po užmokesčio dienai, tai tą 
šventadienį kiti ir daug jo iš
traukia. Teip buvo ir dadar. 
Pas F. Ramanauską susirin
kę keli lietuviai išgėrė bačką 

•alaus, paskui tarėsi kitą pra
lieti, bet su kita jau nenusise
kė. Ramanauskas, 
mų gaspadorius, 
rodyti revolverį, 
niai buvo pirkęs;
kinas paėmė pasižiūrėti ir be
vartant iššovė: kulipka sulin
do R, Į ranką. Dapar Rama
nauskas sunkiai sužeistas.

Netoli nuo čia kaimelis Ma- 
rianna. Pa. naujai pradėtas 
užgyventi, lietuvių teipgi 
yra gal tris šeimynos. 28 Lap
kričio Marianna Coal Co. at
sitiko baisi nelaimė: buvo 
trūkimas dujų, pražuvo 240 
darbininkų. Plyšimas buvo 
teip smarkus, kad net šaftus 
labai toli nunešė ir ap
link stovinčias triobas sugrio
vė: paskui pasidarė baisi re
gykla: visos darbininku mo
teris ir vaikai subėgę iš aplin
kui pradėjo plaukus rauti ir 
kliksmas buvo iš tolo girdėtis: 
kiekvieno ašaros liejosi, išski
riant tiktai storpilvius,— jie 
nedejuoja, kad tiek žmonių

Stougtiton, Mass.
Lietuvių čia gyvena nedi-l nas bus pusėtinas. Turim pa

ltelis būrelis; susipratimas la- dėkavot už aukų rinkimą aut 
bai menkas. 7 d. Gruodžio bažnyčios reikalų p p. S. Ra- 
susitarėm pareikalauti nuo ■zanskiui, F. Petraičiui, B. 
kapitalistų didesnio kąsnio Karmeliutei ir Pučiui, kurie 
duonos, nes labai mažai jie; prie to padėjo savo triūso, 
darbininkams mokėjo, t. y. ! L. S. S. 27 kuopa ant 31 d. 
nutarėm sustreikuoti! Bet Gruodžio rengia didelį balių, 
liūdnos pasekmės mus nutari- ■ I)r-tė D. L. K. \ ytauto savo 
mo.............Kada reikėjo mes-! menesineme susirinkime at-
ti darbą ir išeiti ant streiko, minė apie mirusį mųsų rašti- 
tai mųsų letuvia: pradėjo i§ įlinką dr. Kudirką ir norint 
baimės drebėti. Už veizda, ma- neyra turtinga, vienok pa- 
tydanias silpnumą susiprati- skyrė iš kasos penkis dol. iš- 
mo. pasakė, kad dirbtų kurie ; leidimui jo raštų ir ant 1-mos 
nori, o kuriem negerai, gali <1. Sausio n. m. nutarė su
sąli išeiti; ir visi suvarginti | rengti prakalbas,sukviesti dr- 
darbininkai gryžo prie darini ir seip visus New llaveuo 
Bet vėl kilo energija keletui lietuvius ir duot progą vi- 
darbininkų ir pareikalavo J siems išgirsti apie musų gar-
kad būtų padidinta užmokės sn.jĮ rasėją \ . Kudirką, ko- 
tis. Užveizda paprašė, kad kius jis dėl mus nuveikė dar- 
dirbtumern, nes jis nieko ne- bus ir da kiek butų nuveikęs 
žinąs, ką ant to kompanija jeigu giltinė ne butų pakir- 
pasakys. Ant rytojaus buvo Aus jo jaunų dienų. Todėl 
jau žinia nuo kompanų, kad nevvliaveniečiai lietuviai ir 
jie prideda tik po vieną cen- lietuves, jeigu jūsų širdyse 
tą nuo nekuriu štukių (čia vi- plaka lietuviškas kraujas ir 

Įsi darbai nuo štukių); darbi- jeigu miela savo tauta, tai vi
ii inkai, neturėdami vienbės. si rengkimes sutikti tą vaka- 
sutiko ir ant to. Sulaukusirą ir, kaipo broliai ir seseris 
trečdienio ir vėl kilo streikas, vienos motinos-Lietuvos visi 
liet jau su didesniu energija: susirinkim pasidalinti vienais 
išrinkta iš darbininkų tris at
stovai, kurie nuėję vienok 
pas užveiždą nusigando. Ka- 

■da užveizda paklausė, ko rei- 
I kalaujat?—jie tylėjo, tečiaus 
; po ilgai pauzai vienas prabi
lo, kad nesutinkam su tuo,ką 

i mums pridėjo. Bet užveizda 
:atstovus nugązdino ir jie grį
žo vėl prie darbo bijodami, 

; kad visai nepavarytų iš fab- 
rikos. Teip nelaimingas mu
sų reikalavimas nuėjo užnie- 
ka, vien tik dėl to, kad pas 
mumis nebuvo vienybės.

Kada mes, broliai lietu
viai, susiprasinC Kada nusi- 
kratysim baimę prieš užveiz- 
das? Laikas praregėti ir pa
žinti save, kas męs esam!

A. Lekauvi či

Žmones protestuoja.
Denver. Colo., 15 Gruodžio. 

— Pereitam ne<lėldienyj čia 
Įvyko didelis mitingas, kaipo 
protestas prieš nutarimą iš
duoti iš Suv. Valstijų 
budeliams ant pakorimo 
bėgusį revoliūcijonierių 
stijaną Rudovičių. Su
šunį 2,000 piliečių susirinko 
išreikšti neužsiganėdinimą ir 
l>apeikinią šitokiam nutari
mui.

Slidžia Robert W. Steele 
laikė prakalbą Į susirinkusią 
publiką, ir nurodęs žvėrišku
mą rusiškos valdžios, karštai 
ragino Suv. Valstijų pilie
čius vardan meilės žmogaus, 
laisvės ir teisybės neišduoti 
Rudovičiaus iš laisvos ir ne- 
prigulmingos žemės, idant 
nesumindžioti prieglaudos 
tiesų kovojantiems su tiro
nais už laisve,kurią patįs ame
rikonai teip brangiai 
nupirkti.

Apskričio sudžia 
perskaitė rezoliuciją,
reikalaujama, kad pirma, ne
gu bus išpildytas komisijo- 
nieriaus Roote'o nusprendi
mas, dalykas nuosekliai būtų 
ištirtas.

Kopijos Į nuorašai] tos re
zoliucijos pasiųsta preziden
tui Rooseveltui ir Taftui.

— Chicago, III., 15 Gruo
džio.— Nedelioj čia atsibuvo 
keliolika mitingų ir visuose 
kelta karštus protestus prieš 
išdavimą rusiškai valdžiai Ru
dovičiaus, kuris dabar sėdi 
Chicagos kalėjime.
Susirinkimuose skaityta atsi
šaukimus į Amerikiečius gel
bėti rusiškus pabėgusius re- 
voliucijonierius.

Rezeliucijos visų susirinki
mų pasiųsta prezidentui.

smą.

Išskerdė visą Įgulą.
Telierauas, Persija. — Mie

ste Meshad, pietvakarinėj 
Persijoj, tautininkai išskerdė 
visą miesto Įgulą ir užėmė 
valdžios triobas.

Paskutinės žinios praneša,

Pasekme prezidento 
kimų.

Ne\v York, 16 Gruodžio.— 
Abelnas skaitlius balsų kiek
vieno kandidato i preziden
tus, tik vakar tapo galutinai 
suvestas ir apskelbtas sekan
čio j formoj: 
Taftas, republik. 
Bryan’as. demok 
Debsas, socijalistas 
Cliafin’as prohibre. 
Hisgenas, neprig.
^Vatsonas, populistas 33,871. 
Gilliausas, soc. darb.
Sykiu balsų buvo 14,852,239 

-Abelnas skaitlius balsų 
pasididino ant 1,341,531 dau
giau, negu pereituose prezi
dento rinkimuose

Daug balsų pasidaugino 
republikonų, demokratu 
socijalistų partijos, kitu
partijų žymiai nupuolė. Deb
sas šiuokart gavo 45,368 bal
sus daugiau, negu pereituose 
rinkimuose, kas parodo, jog 
socijalistų eilės greitai auga, 
kuomet populistų, neprigul- 
mingų ir kitos puola.

herano, mieste Hamadan, Ke- 
nennšah ir Tolis teipgi vieš
patauja dideli sumišimai.

Austrija taikosi su Turki
ja.

Kaip iš Konstantinopoliaus 
vraueša, Austrija nori susi- 

■ taikyt su Turkija geruoju ir 
Įduoda jai $19 milijonų, kaipo 
atlyginimą už Bosniją ir Her- 

lijonų rublių, kurios apmokė- v°g°'bią.

jimas pripuola Gegužės mėne
syj. Likusieji pinigai turės 
eiti ant uždengimo ateinančių 
metų biudžeto nedatekliaus.

Popiežius jau sveikas.
Rymas.— Popiežius, kuris 

kaip buvo rašyta, jau nuo ke-
Labai praktiškas būdas, ka- *'* sirgo, dabar pa-

da Petrui skolą reikia ati- 8ve’*<o- 

duot, tad reikia paskui it nuo 
Povilo,o kada šis pareikalaus, 
tad skolyk nuo Jokūbo ir 1.1.

Žveris-policistas.

sveiko.

Ne Milukas, bet kun. Bu- 
koveckis.

Pereitam N. „Kel.” buvo pra
nešta, kad i Worcesteri kun.c.

Rodzevičiaus vieton atkeltas 
Antanas Milukas, bet dabar 
pasirodė, kad tai buvo netei- 
siuga paskala: kun. Rodzevi
čiaus vieton pribuvo ne Mi 
lukas. bet kun. Bnkoveckis.

Nauja valdžia.
Port a u Prince, Hayti. — 

Generolas Sinion. kuris apga 
Įėjęs prezidentą Aleksisą pats

Kazanius, 14 d. Gruodžio.--1 dabar likos respublikos pre-[ 
Vietinis policijos viršininkas zidentu, nominavo visą gabi-; 
švėriškai kankydavo klinius, 
ypač prasikaltusius valdžiai 
laisvės šalininkus. Daug jau
nų vyrų nugalabinta pagal 
jo prisakymą visai be teisino

I
netą naują.

Gen. Hųiolitas — vidaus 
dalykų ministerium.

Lnder Chapotanx — finan
sų ministerium.

ir jokio ištirimo, ar tai buvo j M. Glaudė — užsienio nu
kalti ar ne. Dabar, kada tas n isteriniu.
išėjo ei kštėn, Dubi novas [mi- M. Evelard — pramonės 
nėtas viršininkas), likos pas- ministerium.
merktas 6 metama sunkių 
darbu.4

Gen. Roland — karo minis
terium.

Bostou, Mass.
Keli Bostono lietuviai pa

rengė susirinkimą ir prakal
bas 13 d. Gruodžio. Susirin
kimas buvo sušauktas su mie
lių sutverti lietuvišką pašel- 
pinę draugystę. Susirinkimą 
atidarė A. Želionis. Kalbėjo 
J.G.Gegužis, P. Latvinskas, 
S. Bendoraitis, Dr. F. Matu
laitis ir M. Mešlis. Pertrau
kose deklemavo Lilijana Sta- 
čulauckiutė. Po prakalbu ta
po sutverta draugystė iš 25 
sąnarių, po vardu D. L. K. 
Keistučio ir sykiu kuopa S. 
L. Amerikoj. Reikia tikėtis, 
kad prie gero pasidarbavimo 
skaitlius sąnarių greit pasidi
dins. A'. C. Krukonis.

Bomba.
Chicago. III., 15 Gruodžio. 

Nedelioj ekspliodavo čia Co- 
liseum buste bomba; padarė 
daug bledės namui. Aplinki
niai namai teipgi nukentėjo, 
nuo oro spaudimo išbirėjo 
daug langu.

Coliseuni buste buvo ren
giamas balius ant to vakaro; j 
mena, kad bomba tapo padė
ta priešingų tam baliui.

Posekme balsavimų.
Boston, Mass., 16 Gruodžio. 

— Vakar atsibuvo rinkimai t 
miesto vyresnybes ir sykiu 
balsavimai dėlei salimui. Rin-« £ 
kiniuose demokratai republi- 
konus sumušė. Už palaikimą 
saliunų balsų paduota 34,787 
už pafiaikinimą — 22,799.
Priemiestis Dorchester perėjo i 
i surašą ,,sausu jų” (be saliu
nų). Prohibicijonalistų idėja

l'ž viena burk i norėjo 
$5,000.

Tūla Coliste Nettels pada 
vė į teismą J. Scliaeferdą, kad 
šis netikėtai ją pabučiavęs ir 
teip tuomi pergązdinęs. kad 
ji turėjus cielą savaitę sirgti. 
Kaipo atlygininimą uz bučkį 
Nettels reikalavo $5,000. Tei
smas pripažino, kad dviejų 
daiktų reikalauti negalima 
nuo vieno žmogaus: jeigu ga
vo bučkį, tai nereikia š, 5000.

Nauja draugystė.
Boston, Mass. — 13 Gruo

džio atsibuvo čia prakalbos ir 
susitvėrė nauja lietuviu pa- 
šelpinė draugystė. Prisirašė 
25 sąnarių. Vardas pakol kas 
dar neužtvirtintas, bet r<xlos. 
kad vadinsis Keistučio vardu; 
pažiūrų bus, rodos, pirmei
viškų.

kaipo na- 
atsiuešė pa
kuti nese- 
vieuas vai-

New Haven, Conn.
Norint prieš rinkimus vi

sur skambėjo: Jeigu Taftas 
liks prezidentu, tai darbai vi
sur prasidės eit geriau”, vie
nok mųsų mieste kitaiĮ) išėjo: 
tuoj iki rinkimų vienoj di
džiausioj dirbtuvėj 
tori” 
kų: čia jau aišku pasirodė, prenumeratos laiko ir jie iki 
kaip kapitalistai darbininkus naujų metu neužsimokės, kad 
apgaudinėja ir monija, o tiems busim priversti laikraš- 
biedni žmoneliai vis sako, kad ti sustabdyti.
tie vargai, tai nuo dievo. i

Pranešinias.
X
Siuomi pranešam visiems 

Sįivo gerbiamiems skaityto
ji’ inčes- jams, kuriems buvo pranešta 

atleido daug 'darbiniu- per laiškus apie pasibaigimą 
čia jau aišku pasirodė,



KELEIVIS

Pasikalbeiimasv

Maikio su l evu.

---------------------- f------ 
tai gyventi čys.

is, o vienok 
visi apsivedu-

nori,

i 
ris būtų griekas, 
butų dar didesni 
per adventus 
siejie katalikai su pačiomis 
gyvena — nė vienas tyčia aut 
to laiko uepersiskyria. Paga
linus ką mums paisyt,ką žmo
nės plepa, juk burnos kitam 
neuždarysi, kas tik liežiuvį tu- 
ri, tas gal kalbėti, kas jam pa
tinka.

— Patvirtita,tėve!.... Bet 
šiądin aš jau neturiu laiko 
daugiau kalbėti, suseisime ki
ta sykį... Beje, ar eisi, tėve, 
j>er Kalėdas ant lietuviško te
atro?

— Ar ant teatro? O kur tas 
bus? Ašda negirdėjau. Kas 
jį rengia?

— Jį rengia So. Bostono te
atrališka draugystė ,.Žaibas 
ir D. L. K. Gedemino benas 
Antrą dieną Kalėdų ant Turu 
Hali, Bostone bus perstatyta 
..Živilė’’ ir bus didelis balius. 
Ateik, tėve.

— O kada prasidės?
— Nuo 2 vai. po pietų 

tęsis iki 12 nakties.
— Ol-rait, vaike! Aš ir ki

tiems paaskysiu, kad nueitų 
pažiūrėti.

Nauji sumanymai

ir

Į
strija-Vengrija—50 milijonų. 
Uola ūdija—44 milijonus,Tur
kija— 38 mil, Italija—30 mi
lijonus, Belgija [su Kongo 
Afrikoje]—27 mil., Išpauija 
—20 milijonų; paskui 
Portugalija, Šveicarija, 
dijairt. t., kurios turi, i 
žiau, kaip po 20 milijonų.

Miestai didžiausi šitie: Lon
donas turi 7 milijonus gyven
tojų, New Yorkas—4 mil., Pa
ryžius—3 mil., Berlynas 2,10- 
0,000, Viena-2 mil., Chicago- 
2 mil., Tokio—lf mil., Pliila- 
delpliia l‘» mil., Peterburgas 
— 1.400,0<>0, Maskva— 1,300,- 
000, Konstantinopolis—1,20- 
0,000, Buenos Aures- 
Pekinas— 1 milijoną.

Ilgumas geležinkelių 1907 
metuose išviso aut žemės bu
vo 933,850 kilometrų; relėmis 
tų geležinkelių būtu galima 
apvesti 26 kartus žemės ka 
inuoli. Pagal ilgumo (įauginu
siai geležinkelio turi Ameri
ka, būtent 473,096 kilomet
rus, paskui seka Europa— 
31 <‘>,<>93 kil., Azija —88,000 
kil., Australija—28,510 kil., 
Afrika—58,193 kilometrus.

f
dančio kalėjimai! apsisaugoti, 

į Todėl privalumu šviesnešių 
yra pažinti priežastį gimdan
čią mus smagėti y se miglą ir 
surasti būdą jos išblaškimui.

Mus tauta po kuutu cariš
kų bernų patekusi panaši yra 
žydu tautai pavergtai per Ro
mos cezarius. Mus išmanymas 
apie išliuosavimą tėvynės, 
kaip ir jų, skęsta migloje abe
jonės, o mus tikėjimas į jos 
savistovystę yra vien vai griau
namas per visokius vaslap- 
tu sišnaudotojus,pasirėmusius 
aut komiško „Orakulo” mok
slo, kurs yra priešingos dva- 
sės dvasei lietuvių. Žodžiu, 
tautiškas susipratimas vieto
je kilti, mažinusi per kalėji
mus ir Sibirą, nes šviesuešiai 
nemato kokiu budu išblašky
ti ūką ir sujungti suirusias 
dalis lietuviškų tėvų ir sūnų 
dvasės. O suiręs pamatas turi 
ueišvengtinai subirėti. Iš su- 
birėjusios medžiagos nieksne* 
sutvers tvirto pamato pasta
tymui savistovio namo be tau
tiško dvasei cemento.

Tai gi trokšdamas prisidėti 
prie suradimo cemento sujuu- 
gimui suirusios lietuvių dva- 
sės, ir kuoplačiausiai supažin- 
dinti tautiečius su mano mie- 
riu, papiešiau veikalą užvar- 
didamas „Inkvizicija” arba 
„Atpirkimas žmonių dvasės 
(proto) nuo šėtono”su vilčia, 
jog lietuviška bepartiviška.vi- 
suomeuė prigelbės man tą 
knygą išleisti, o jos inteligen
tai pasirūpins mano cementą, 
perkošę, suvartoti, jeigu pa
sirodys tvirtu ir tinkamu lie
tuviškai dvasei. Teip pasielg
dami, viliuosi, galėsime ir mi
glą išblaškyti, ir kelią dėl 
ateities praskinti, ir apsisau
goti nuo mirties ir raukų sa
vųjų. veikiančių po įtekme 
svetimos mum dvasės.

Tiems, kurie klausinėjo ar
ba nori žinoti kaip greit kny
ga bus gatava, kaip ir tiems, 
kurie nenori man gelbėti iš
leidime „Inkvizicijos” dėlto 
kad yra skaitę ir jau pažįsta 
jos darbus, pranešu, kad ma
no „Tirinėjimas, Išjieškoji- 
mas, Inkvizicija”, tai ne išro- 
dimas vien tik prasikaltusių 
prieš žmoniją popiežių, ar he- 
retikiškų kunigų tirionybės, 
bet drauge ir išradimas jų 
mokslo reiškimo su aklybe 
proto tų, kurie davėsi ir duo
dasi dar rūdyti dėl jų mokslo 
palaikymo. Yra išrodymu me
lagingo principo, kurį žydų 

■ farizejai,patekęnelaisvėn, per
leido kaipo idealą krikščiony
bei, po vardu „Tėvo” (parda- 
viko vaikų) ir „Sūnaus” (pa
sikorusio iš liuosos valios) ir 
„Dvasios S.” (ardančios mei
lę), To tai idealo inkvizito
riumi aš esmi. Nes tikiu, jog 
žudimas ir deginimas vienais 
kitų nepranyks patol, pakol 
farizejų „Tėvo, sūnaus ir dva
sės idealo” nepakeisime ge
resniu idealu, Lietuvos Moti
nos idealu, kurs sujungs mus 
suardytą dvasę.

Prenumerata aut „Inkvizi
cijos’’, kaip jau buvo pagar
sinta kituose laikraščiuose, 
ekzempliorius neapdarytas 1 
dol, apdarytas $1.50. Vardai 
prenumeratorių tilps knygoj.

Jau 504 tautiečiai teikėsi 
prisiųsti orderius. Pasitikiu, 
kad ir 400 dar reikalingi iš
leidimui knygos prisius savo 
orderius prieš Naujus metus, 
idant tuoj įk> švenčių galėčiau 
atiduoti rankraštį į spaudą ir 
atsimokėti geradariams dva
siška mano dovana už dovaną 
padarytą labui Lietuvos.

Su geriausiais velyjiman 
visiems ’ praleisti linksmai 
šventes, lauksiu ir aš palink
sminimo mano nuliudusios 
dvasės.

Kun V. Dembskis.
Adresas: 1419 N. Main avė., 

Scranton, Pa.

draugystė po vardu: „Lietu
vaičių Apšvietos Draugystė”, 
kurios tikslas yra: platinti ap
švietą tarp Lietuvos moterų, 
šelpti ligoje ir numirus. Ser
gant draugė gaus $3.00 į są- 
vaitę, numirus $25.00 ir visos 
sąnares dalyvaus palaidoji
me.

Draugystė yra laisva, į ją 
gali prigulėt kiekieua lietu
vė ir lietuvaitė, apsiimanti 
pildyt draugystė įstatus. Pri
imamos yra draugės nuo 15 
metų iki 45; mokestis tik 25 
c. ant mėnesio. Bet yra nu- 

. tarta, kad per 6 mėnesius 
įstojimas būtų dykai, o ka
dangi jau keturi praėjo, tai 
liks tiktai du, per kuriuos no
rinčios draugės galės prisira- 
šyt be įstojimo. Susirinkimai 
atsibuua kas pirmas ketver- 
gas kiekvieno mėnesio, Liet. 
Ukėsų Kliubo name, 521 
Grand avė., New Haven, Con.

i
Prasideda 7:30 vakare.

Guodotinos draugės! Nepra-| 
leiskit teip geros progos, nes 
tai yra reikalingiausias mums 

'daiktas kiek nors prasilavin
ti apšvietoj,o laike ligos ar 
nelaimės pašelpa teipgi yra 
reikalinga........
„Lietuvaičių Apšvietos Drau
gystės” Komitetas.

gus butumem knygyną įstei
gę, pamislykit, koks tai butų 
puikus darbas! Tas pasiiiklų 
mums ant visados ir visi ga
lėtumėm naudotis, ir laiką 
butų galima prie knygų dar 
smagiau praleisti, negu prie 
alaus ir šokių.

7*. Petronis-.

, i*askutinis jau yra miręs, 
gyviejie gal ir šiądien paliu
dyt, kad jie dar ir šiądien prie 
to užmanymo kviečia lietu
višką visuomenę, kad steigtų 
nors pradines mokyklėles, bet 
visi tie besistengiami buvo tik 
žodžiais ant popieros, nebuvo 
tam tikrų agitatorių, kurie 
butų tikrai pasišventę gyvai 
agitacijai suorganizavimui to
kių mokyklų. O ypatingai šią
dien, nepergeriausiose darbo 
sanlygose, didelius iškaščius 
panešti visai nėra galima.

Mums šiądien v ra i ei kai i n-
• •

ga Amerikoje turėt gerą mė
nesinį laikraštėlį, kuris galė
tų būt pavyzdžiu kitoms tau
toms (turbūt pavyzdžiu nuo 
kitų tautų? Red.) šioje šalyje 
gyvenančioms Beabejohės ne- 
kurie pasakys, kad jau męs 
laikraščių turime net per
daug. Teip, tas išdalies būtų 
tiesa: bet męs nė vieno netu
rime Amerikoj, kurs būtų tin 
kainu mokslaeiviui į rankas 
paimti dėl pasimokinimo, bė
gančių žinių rašybos, sintak- 
sio, kalbos ir geresnio pažini
mo istorijos. (O kiek mes tu
rim Amerikoj mokslaeivių? 
Kas tam tikrą laikraštį palai
kytu? Red.)

Dėlto jie yra netinkami, 
kad yra užkimšti apskelbi
mais, kiekvienam šiądien pri 
kimšta polemikiškų raštų,ku
rie moksleivį labai mažai apei
na. Mums reikia laikraštėlio 
pa vy dale knygos 9x6 colių, 
nors 5ų puslapių didudmo, ir 
jo skiltyse polemikos ir ap
skelbimai neturėtų vietą už- 
imti(Tai tuščia svajonė.Idant 
užlaikyti laikraštį l>e apskel
bimu, reikėtų mažiausiai 15 
tukst. skaitytojų turėti: o juo 
daugiau skaitytojų, juo dau
giau nuomonių—daugiau po
lemikų. Red.).

X

bitas sumanymas atsiekti
X

yra nesunku. Šiądien tarpe 
Amerikos lietuvių randasi jau 
nemažiau, kaip 500 inteligen
tų, šiek tiek prasilavinusių, 
kurie išteks uzsimokėt prenu
meratą ši.50 metams, kas pa- 
leugvįs užmanymo įvykdini- 
mą!

Lapričio 26 d. š. m. Cliica- 
goj nutarta tokį laikraštėlį 
jau išleidinėti ir susitvėrė 
tam tikra kuopelė „Žinia”, 
kurios vardu bus leidžiamas 
laikraštukas „Mųsų gyveni
mas”; jo programas: 1) Ilga- 
sai veikalas, 2) Trumpos apy
sakos, 3) Biblijografija,. 4) 
Kritika, 5) Mišinys, 6) Eilės, 
7) Dienos klausime, 8) Viso
kios knygos ir 1.1.

Sumanytojai atsišaukia į 
visą lietuviškąją prasilavinu- 
siąją visuomenę, kad paremtų 
jo įkūnijimą. Redaktorim to 
laikraštėlio bus žinomas dra
mų rašėjas Br. Vargšas.

K. Rutkus.

i seka 
, šve- 

ma-

1 mil.,

Dayton, Ohio.
Darbai čia eina blogai. Dar

bininkai vaikščioja be užsi
ėmimo ir vis dar daugiau nuo 
darbo atleidžia. Lietuviai gy
vena labai nešvariai, girtuok
liauja, pešasi, o laikraščius 
labai mažai kas teskaito; pa- 
raging užsirašyti, tai sako 
verčiau tuos pinigus prager
ti. A. Prute.

I

KORESPONDENCIJOS
Tankiai girdisi kalbant per 

laikraščius, kad nauji suma
nymai uevisada būva naudin
gais, Tas iš dalies galbūt ir 
teisybė, pirma — jeigu suma
nymas yra nevisuomeniškas, 
antra— jeigu jistik sumany
tojų apeina reikalus, tuomet 
jis yra be vertės. Vienok nau
dingą sumanymą visuomenei 
negalima sustabdyt. Jis kils 
vėliaus ar ankščiaus. Žmogus 
valgo tik tada, kada išalksta, 
geria tada, kada ištrokšta ir 
t. t.: geras sumanymas tik ta- 
da randa pritarimą tarpe vi
suomenės, kada jis yra reika
lingu ir naudingu jai.

Šiądien musu tarpe dau- i ' - . .giausiai kįla sumanymai tik 
per pavienias ypatas, kurios 
yra sugabesnėmis rankomis 
prie plunksnos. Bet kad ką 
gero padaryt, vienos plunk
snos neužtenka: reikia daug 
pridėti agitacijos ir pajiegų.

Drg. V. K. Račkauskas Į>er 
„Tėvynės” No 45 „Ko mums 
labiausia reikia?” plačiai ap
kalba ir nurodo, kad neesant 
mokyklų lietuviai greitai iš- 
tautėja. Tas tiesa. Bet drg.V.
K. R. ima už pavyzdį lenkus, 
buk jie tur savo tautiškas 
mokyklas ir t. t. Man gi rodo
si. kad nuo lenkų imt pavyz 
dį mums visai nereikalinga, 
nes lenkai iš tų mokyklų re
tas kurs nesigėdi vadintis len
ku, ir tos mokyklos jų ištau- i 
tėjimą nesustabdė ir nesustab
dys! Tas aišku mums kiekvie
nam. kad netik lenkai, bet 
vokiečiai, čekai ar prancūzai 
čiagimiai daugiaus yra prisi
rišę prie šios šalies kalbos 
(angliškos), negu prie gimti 
nes, nepaisant, kad ir tautiš
kas mokyklas lankė, girdėjo 
išdėstymą istorijos, mokinosi 
rašyt, skaityt, kalbėt ir t..bet 
kaip tik apleidžia mokyklas, 
bematant visas patriotiškumas 
ir vėl išgaruoja iš omenės.

Aš tam sumanymui anaip
tol neesmi priešingas. Tuom rik°j—126.060,000, Azijoj— 
klausimu kasim k mokyklų 
svarbumo turėtų užsiimt S.
L. A. delegatai ant seimo ir j 
pagal nutarimą. Susivienyji- 
mas turėtų rūpintis tų mo
kyklėlių įsteigimu, žinoma, 
tokioj vietoj, kurioj daugiau 
yra lietuvių ir daugumas yra 
prielankus ir, žinoma, dalį lė
šų prie tokių mokyklų užlai
kymo turėtų uždengti S. L.A. 
iš centrališko iždo. Kitaip tas 
užmanymas nėr įvykdomas. 
Apie mokyklų reikalingumą 
gana karštai 
(jau bus veik

ba; jeigu kalbėti apie mote- atgal) Šernas,

bet

Aš

— Na, tai šiądien,tėve, gal 
jau papasakosi man apie sen
merges.

— Jeigu tu teip jau 
galiu ir papasakot.

— Gerai, aš klausau.
— Matai su mergomis, vai

ke, yra teip: pakol dar jau
na, graži, nuo vaikinų atsi
ginti negali, tai didžiuojasi,su 
k ie v ienų da ir šnekėt nenori: 
jai rodos, kad visi laižos į ją 
žiūrėdami. Piršiasi Jonas, pir- 
šiasi Petras ir Jokūbas, bet 
vienas jai negražus, kitas ne
mokytas, trečias biednas ir 
teip renkasi tikėdama, kad 
pasitaikys jai gražus, moky
tas ir turtingas, o tuom tarpu 
laikas bėga kaip vanduo. Be
matant skaistus veidelis nu
vysta, senatvė kaktą suvago- 
ja, iškrinta vienas dantys, iš
krinta kitas ir ta gražioji mer
gina pavirsta i seną ir bjau
rią bobą. Tuomet jau pama
to kad blogai, pati pradeda 
paskui vaikinų bėgioti, 
jau pervelu.

— Na, o su vyrais, tėve, 
ne teip-}>at yra!

— Žinoma, kad tei-pat!
pats ve norėčiau apsivesti,bet 
mergos purtosi ištolo. Mat 
reikėjo pirma apie tai pagal
voti, dabar jau porvėlu.

— Aš iš tavo išvedžiojimų, 
tėve, nieko nesupratau.

— Matai, ar aš tau nesa
kiau, kad tu dar perjaunas 
apie šitokius baiktus žinoti?

— Ne, ne tame dalykas, tė
ve, kad aš per jaunas, bet vie 
nas galas tavo darodinėjimų 
nesutinka su kitu.

— Kaip tai?
— Ogi teip: tu sakai, kad 

visos senmergės gainiojas pas
kui vyrų, bet niekas jų nežiū
ri. Ar ne?

— Yes,Maike. tas tikra tei
sybė.

— Na. o senberniai nori 
pačiuotis,bet mergų negauna. 
Ar ne teip tu sakei?

— Yes, tas patvirtita! Aš 
pats noriu, liet negaunu.

— Taigi tas man ir neaišku, 
tėve. Jeigu tu žinai, duokim 
sau, ant penktos gatvės šen 
mergę Uršulę, ir ji nori tekėt, 
o tu esi senas vaikinas arba 
našlys ir nori vestis, tai, man 
rodos, būtų parinkta pora.

— Kad aš,matai, noriu jau
nos, vaike!

— Kaip gi tu gali norėti 
jaunos, kad tu pats virsti nuo 
kojų.

— Ne bijok: kaip su jauna 
apsivesčiau, tai ir surakmo- 
nėčiau; jauna daug meilin- 
gesnė, priduotų daugiau ūpo.

— Cha cha-cha....
— Ko tu čia kvatoji?
— Kad tu juokus kalbi.Jei- 

gu tau da rupi meilė, tai jau
nai merginai ji rupi 10 sy
kių daugiau. Ištekėjus už to
kio kelmo, kaip tu, ar gi ga
lėtų už savo meilę, tavo mei
lę rasti? Ne. Taigi pats matai, 
kad senas negali reikalauti 
jaunos.

— Bet senos aš jau neim
siu, vaike.

— Nors tu nepasakok to 
kitiems: ir teip jau žmonės 
juokiasi, kad męs per adven
tus apie mergas kalbam; kiti 
sako, kad tu ne katalikas 
esi. 1

— Tai tik kvailiai teip kai- <
buvo kalbėję 
dešimts meti} 
Šliupas ir Ma-

i

I
Pasaulis skaitlinėse.

Pagal naujausios centrališ- 
kojo geografijos biuro statis
tikos, visas mųsų pasaulis per- 
sistato sekančiose skaitlinėse:

Skaitlius gyventojų pagal 
šalių: Europoje, su visomis 
prigulinčiomis jai salomis,gy
ventojų yra 437,000,000, Af-

SpriiigfįehL III.
Darbai čionai eina neperge

riausiai: kaikurios anglių ka
syklos dirba pilną laiką, bet 
didesnė dalis tik po 2-3 die* 
nas per savaitę.

Kelios dienos atgal čia vie
ną lietuvi, vardu Jesiukevi- 
čių, sutiko baisi ir netikėta 
mirtis. Jesiukevičia dirbo sa- 
liuue: nakties laiku Įsiveržė 
plėšikai, jį užsmaugė ir lovoj 
uždegė, opatis pasiėmę pini
gus pabėgo.

Truputi vėliau kita nelai
mė atsitiko kasykloj leidžiant 
žmonės po žeme: vienas nulė
kė nuo 300 pėdų aukščio Į 
šaftą ir aut vietos užsimušė,o 
kiti tapo smarkiai pritrenkti, 
tame skitliuje du lietuviai, 
A. Gudauskas ir V. Maviškas.

Bus teipgi neprošali pami
nėti, kad neseniai čionai at
važiavo iš Škotijos pora apsi
vedusių lietuvių; jiems ant 
kelio numirė mergaitė. Sprin- 
gfielde suradę savo gimines, 
nuėjo pas kunigą pakalliėti 
apie laidotuves; kuuigas apsi
ėmė atlaikyt bažnytines apei
gas tik už du dol. Ant ryto
jaus nuvežė kūną bažnyčion, 
— uždaryta. Nuėjo pas kuni
gą Į namus, gaspadinė sako, 
išėjęs miestan pasivaikščioti. 
Žmoneliai laukė, laukė, o ku
nigėlio kaip nėra, teip nėra. 
Nuvežė pas airišką kunigą,— 
tas nenori prisiimti. Moteriš
kė pradėjo verkti, kad Ame
rikoj tokia bedievybė, kuni
gai apie numirusius visai ne
paiso, kur gi ta duselė be mi
šių, girdi, nueis? Paėmė pas
kutinius du doleriu už pamal
das ir kaži-kur išėjo sau. Bet 
ent galo airių kunigas, matyt 
sujudintas nelaimingos mote
riškės ašaromis, pašventė gra
beli fe

Centralia, 111.
Apie mus čia yra keliosan- 

glies kaspkios, kuriose iki 
šiam laikui darbai ėjo gerai, 
tik dabar vandenio pritruko; 
iš tos priežasties Coal Cokes 
kompanija pranešė, kad da
bar jau nebus galima dirbti 
pilną laiką. Todėl iš kitur te
gul niekas šičia nevažiuoja, 
nes nežinia kaip bus toliaus.

Gyventojų šitam miestelyj 
išviso yra apie 1'2.000, tik lie
tuvių nedaug. būtent 12 šei
mynų: bet tarp savęs gyvena 
labai gražiai, skaito visus lie
tuviškus laikraščius Ameri
koj išeinančius ir keletas net 
iš Lietuvos pareina.

I lėtinis.

ir teip palaidojo.
Laisvas Lietuvis.

851,000,000, Amerikoj—161,0 
00,000, Australijoj—51,000,0- 
00. Išviso ant sausžemio gyve
na 1,626,000.000 (1 bilijonas 
626 milijonai) žmonių, apart 
to dar skaitoma necivilizuotų 
ir laukinių iki 60 milijonų.

Salįs pagal gyventojų skai- 
tliaus didumą: Anglija su vi
somis kolionijomis turi 403 
milijonus gyventojų, Kinai— 
350 milijonų, Maskolija—152 
milijonu, Jungtinės Valsty
bės Š. Am. — 98 milijonus, 
Prancūzija—81 milijoną, Vo
kietija—78 milijonus, Japo
nija su Korea62 milijonu,Au-
I

Lewis(on, Me.
Jau devinti metai kaip gy

vuoja čia šv. Baltramiejaus 
d-tė. Kiek ir ką ji yra nuvei
kus ant labo tautos, išaiškint 
tą galima vien žodžiu—nieko! 
Dabar neseniai čia susitvėrė 
L-S.S. 105 kuepa ir D. L. K. 
Gedemino d-tė. Kaip tos dar
buosis—dar nežinia, bet tiki
mės, kad neužsiims tokiais 

‘darbais, kaip šv. Baltramie
jaus d-tė užsiima; kurios dar
bai - 
šokti.

Neseniai atgal už pardavi
nėjimą alaus draugystė likos 
nubausta ant $300 su viršum. 
Štai kokia nauda iš girtuok-

susirinkus alų gerti ir

Scranton, Pa.
Rašydama straipsnelį apie 

šventę -Simono Daukanto, ne 
mislinau sutikti jokių nesma
gumų. Rodos parašiau tikrą 
tesybę, kas ne man vienai te
ko matyt, bet ką visi svetai
nėj buvusi jie matė, liet štai 
num. 49 „Keleivio”, p. S. 
Pačtorius mane apskelbė me
lage, sakydamas, kad aš netei
sybę rašiau. Čia pasirodo, kad 
ir p. S. Pačtorius turbūt ten 
buvo prisidėjęs.

P. S. Pačtorius sako, kad 
ten soc’jalistų visai nebuvo, 

i bet jie buvo ant susirinkimo 
socijal-teatrališkos kuopos, 
pas p. Rutkaucką, ir atėjo 
visi 10-toj valandoj. Čia tu
riu pasakyt, kad p. Pačtorius 

; turi klaidą. Bet klausiu S.Pa- 
čtoriaus, kas tie, kurie šne
kučiavo su mergoms ir saldo
kus valgė?

Čia verčia mane parodyt 
vardais ir pravardėms. Bet 
kadangi tas butų įžeidimas, 
tai parodysiu pirmutinėms 
raidėms: J. R., J. K., M. V. ir 
A. R., tai tie visi tą darbą at 
liko, o V.O. gulėjo ant suolų 

. ir žiurėjo atgal į publiką Ar 
tie nevisi nariai L. S* S. ir te
atrališkos kuopos?

Ir kur jus susirinkimas, jei
gu jau čia penki draugai bu
vot nuo pradžios susirinki
mo; turbūt jau jūsų susirin
kime nė penkių nebuvo.

Teisybė, atėjo keletas drau
gų apie 10 valandą, bet tie 
nėjo nė į svetainę, tik į rūka- 
mąjį kambarį ir ten pabuvę 
apie tris ar penkias minutes 
vėl išėjo.

Ir kur aš čia melavau? Ko
dėl p. S. Pačtorius man užme
ta melagystę? Jeigu p. S.Pač
torius nori išvengti kokio ne
smagumo, tai aš jam patariu, 
kad susirinkimuose p. S.Pač
torius pasimokintų gražiau 
apsieiti, o ne kitus skelbti 
melagiais.

A. V.šnaite.
X

Red. prierašas".—Siuomi už
baigiame ginčus dėlei „saldu-! 
kų”.

t

Lorine, Ohio.
Lorine yra lietuvių 8 šei

mynos ir apie 50 pavienių. 
Susipratimas žemai stovi. Lie
tuviai daugiausiai sulenkėję. 

į 29 Lapkričio buvo čia pra
kalbos: kalbėtoją užkvietė 
drg. Antonovą. Ant prakal
bų susirinko vos 25 ypatos. 
Pirmas kalbėjo drg. Verblin- 
gevičia iš Pittsburgo, Pa. apie 
Lietuvos praeitį ir naudą S. 
L. A.;paskui kalbėjodrg.An- 
tonov apie socijalizmą. Kal
bos visiems patiko. Susitvėrė 
nauja Liet. Soc. San. kuopa 
iš 8 draugų.

Dabar Lorine gyvuoja 3 
kuopos: 156 S. L. A., T. M. 

’ D. kuopa ir L. S- S* kuopa.
Nemuno Vilnis.

I

Į ‘’Keleivio” skaitytojus.
Gyvename laike prabudimo 

Lietuvių. Po ilgų metų mie
go daugel iš mus brolių pra
dėjo darbuotis ir mislyti apie 
rytojaus dieuą; pradėjo net 
kalbėti apie tėvynės autono
miją ir kaip kas mokėjo žadi
no miegančius dar grintelnin- 
kus, leisdami į jų stubeles 
šviesą. Kiek tie darbai prabu
dusių jau lietuvių gero pada
rė dėl ateities, nėra reikalo čia 
kalbėti, rik užminti, kad šėto
no tarnai, kaip ir pirmiaus, 
varo savo peklišką darbą, ir 
be pailsio kriuša į kalėjimus 
tuos, kurie išdrįso rodyti švie
są prabundantiems. Vienok 
tikiu, kad šviesos nešėjai su
žadins ir kalėjime bemiegan
čius. Nes Lietuva tai didelė 
Bastille. Tikiu, kad tauta, jieš- 
kanti apšvietimo, suras teisy
bę, o teisybės šviesa paliuo- 
suos kalinius. Tik reikia, kad 
sunkiausioje valandoje tau
tiečiai neužmirštų fakto, kad 
męs, „vien tik per pamainą 
mus pažiūrą" galime pasimo
kinti ką šiądien, o ką ryt at
budę turės nuveikti. Kam da
bartiniai faktai yra aiškus, 
tam spinduliai teisybės ir ka
lėjimuose uzžiba, ir jo gy
venimo aplinkybės pasirodo 
gražesniomis. ir jam kelias 
vedantis į ateitę yra apšvies
tas. Bet dabartinių faktų reiš
kimą ne tisi gali suprasti be 
atidengimo reiškimo faktų 
praeities, pridengtų baisia 
protiška migla, kuri nedalei- 
džia miegantiems ir atbun- 
dantiems nieko aiškiai maty
ti. Nes ir tie, kurie darbuo
jasi labui tėvynės, labui sa
vo brolių,patys per miglą dar 
nemato kelio, kuriuomi eida
mi galėtų nors nuo kelio ve-

New Heveno moterų aty- 
<lai.

Guodotinos drengęs! Kaip 
seniai jau troškot pašelpines 
draugystės, kurios New Ha- 
vene ikišiolei dar nebuvo; tai-

I
gi trys menesiai atgal susi-. UdllUd 1S5 vi urauveiai at^ai

|liavimo. O jeigu už tuos pini-, tvėrė čia moterų pa šelpi n ė



KELEIVIS

Ant vienos galvos.
(Monoliogas.)

(Kai m it tiekai apsirenįfus, išeina uždusus.)

Viskas ant vienos galvos, viskas... at- 
siprašaut guodotinos publikos, visos kiau
lės, dešinus karvių, žąsįs, antis, vištos, ver
šiai, žodžiu — visas tvartas .. (pasitaiso). 
Tai dar neviskas: keturios mergos, pulkas 
vaikų, vyras, ir tie aut tos nelaimingos gal
vos, štai šičia.... (rodo) ir už tą viską kad 
nors kiek.... nors gerą žodį: bet kur tau! 
(trauko pečiais) dar jiems negerai!... Su
sidaužys kas nors, — Užkabinskienė kalta. 
O kaipgi! Karvės pieno neduoda — Uzka- 
binskienė kalta! Gaidys vištų nežiūri - 
vėl ant manęs! Vištos kiaušinių nededa — 
aš kalta. Kiaulė atsivedė mažai paršiukų— 
tai iš mano priežasties. Šuva prislėgtą sūrį 
suėdė — mane kaltina.... Vis tai vienai 
galvai reikia atkentėt! Bet ar aš čia kalta? 
Ar aš kalta, kad gaidys apsileidęs? Ar aš 
galiu prysakyt kiaulei kiek paršų atvesti? 
Pasakykit, žmonės, ar Užkabinskienė gali 
priversti vištas kiaušinius dėti?.... Visi 
ant manęs, kaip ant tos rudos kalės, o aš 
sau kenčiu ir tyliu; mat neesu tokia, kaip 
kitos bobos, nemėgstu rietis su visais, kaip 
su šunimis. Žinoma, kartais, kaip jau labai 
daėda, ištariu kokį žodelį, o kartais ir teip 
praleidžiu: vienok visi sako, kad aš pikta. 
Aš pikta! Jau nėr ko syky t, tai prieš pa
baigą svieto!... Aš pikta?!... Ak jus pra
keikti parmazonai! Argi tai piktumas, kad 
mergai puodą ant kupros sudaužiau? Tai 
ne tiek dėl piktumo, kiek dėl pagązdinimo; 
ir tai padariau tyčia, sakau, ar ne pašauks 
į teismą, tai nors sykį gausiu progą prieš 
teisybės stalą pasakyti, koks dabar ištvir
kimas, kokia beteisė... tos mergos vyres
nių ant savęs neguodoja, neklauso, nors 
tu pasikark... pamatė berną ir pasiuto: 
nė darbo, nė paklusnumo, nė nieko! Ateis 
nedėlia, tai pririšęs namie neišlaikysi, vie
nur šokiai, galvasukimai, kitur kitoki pai- 
beliai, o tu, žmogau, pasakyk gerą žodį, 
tuojaus teismas.,. O kad jus visi sau spran
dus nusisuktume!!.......Aš jai apie dešimts
kartų sakiau:

— Oi, Magde, vaktuok savo kailį!.... 
Aš tau sakau geruoju: eik vandenio par
nešk, meitėlį pašerk, sužiūrėk, kiek vištų 
su kiaušiniais...... skubėk tu tingine, biau
rybe, seno žydo pančeka....

Kitabiitų į ranką man pabučiavus už 
tokį motinišką pamokinimą, bet šita kalė 
kad paleido savo žandus:

— Ko pone Užkabinskienė nuo manęs 
nori? Ką čia manę vis ragini? Ar aš aš ne
dirbu?

O aš jai vis dargražuoju sakau:
— Sulaikyk savo liežiuvįtu, ragana!
O ji kad suriks:
— Ką čia pone Užkabinskienė mane 

ragana vadini?.... pati laikyk liežiuvį, 
patiesi ragana!.... Aš,’ ačiū dievui, esu 
dar jauna ir visi bernai apie mane suka, o 
tamistos net arkliai baidosi, visišuneslo- 
ja!....

Atleisk mau, viešpatie, bet ir aniuolas 
to neiškęstų... Stovėjo molinė puodynė su 
maslinkoms — kaip griebiau ją, kaip pa- 
leidžiau į kuprą — į sopulius subyrėjo! Se 
tau, gyvatė, ko norėjai, pažink, kad Užka
binskienė tavo pone.

Kita nusileistų, persiprašytų, bet šita 
ne.

— Į teismą paduosiu, į teismą?—rėkia 
net apsiputojus. O aš imu kitą puodą su 
karštu vandeniu, nes ir vabalėlis ginasi, 
kaip jį bando kas sumindžiot, ir sakau:

— Eik, eik greičiau tu, gyvate, eik ka
lė, eik!....

— Nuėjo ...Na, nieko.... praslin
ko apie pora savaičių, ogi ateina sykį va
kare viršaitis ir sako: „Pone Užkabinskie
nė, rytoj į teismą’’.

Į teismą! Na, ką gi padarysi? Užsidė
jau septynius andarokus, užsivilkau ilgą 
žiponą. apsigaubiau nauja skara ir nuėjau: 
tegul gi, sakau, ir teismas žino, kad kas aš, 
tai ne ji.

Ateinu — Slidžia jau sėdi, šalyj jo po
nas sekretorius, visos mergos, šerikos, pie
muo— už liudininkus, bet nė vienas to at
sitikimo nebuvo matęs.

Įėjus sodžiai linktelėjau galva, atsisto
jau viduryj kambario ir laikiu. Visi žiuri į 
mane akis įsmeigę ir juokiasi. Po valandė 
lės sudžia klausia:

— Pone Užkabinskienė, sudaužei puo
dą ant šitos merginos nugaros?

—— Šviesiausias sudžia — sakau,— ne
buvo tai puodas, bet puodynė, ir tai ne 
mergos, bet mano. Puodynių pas Užkabin- 
skienę, ačių dievui, dar netrūksta, galiu ir 
kitiems paskolinti... Nors mane visi kalti
na, visi rėkia, bet aš esu moteriškė padori 
ir myliu tvarką: o ką žmonės loja, tai vis iš 
pavydumo, šviesiausias pone.

Sudžia skambina ir sako:
— Kalbėk apie dalyką. Sudaužei puo-

I dynę?
O aš jam ant to:
— Sakau, kad sudaužiau, bet savo, ne 

svetimą.
Teip jis sako:
— Keno puodynė, tas nesvarbu, bet 

čia klausimas eina apie mergos nugarą.
— Didelis tai daiktas— sakau— mer

gos nugara. Ko ji norėjo, tai ir gavo; o kad 
jai nugarą skaudėjo, tai mau puodynės 
daugiau gaila..........

Sudžia ir vėl skambina.
— Puodynė—sako jis—tai ne nugara. 

Magdė yra nuskriausta. Susitaikykit!
Kaip tą žodį ištarė, tartum peiliu man 

širdį pervėrė!.... „Susitaikykyt!!...” ar 
aš su ta biaurybe turiu taikytis? O gal da 
ir pasibučiuot su taja čigonka?. ..

— Ne — sakau,— jųsų didybė, aš su 
ja kiaulių neganiau, atsiprašant, ir nesitai- 
kysiu.

Ogi teismas man aiškina:
— Jeigu tamista nori, tai bus sūdąs, 

bet aš patariu geruoju susitaikyt, nes ki
tai bus blogai.

O aš jam:
— Tai teip? — sakau — jeigu merga 

pasileidus, vyresnybės neklauso, darbo ne
žiūri, vandenio neparneša, žolės nekapoja. 
meitėlio laiku nepašeria, vištų nežiūri, su 
bernais galvomis tik eina, tai nieko! O ka
da gaspadinė nori pamokyt, ant gero kelio 
užvesti, tai teismas sako, kad bus blogai. 
Tai šitaip! Jau ir teisme teisybės nėra? ir 
teismas už jaunas mergas užtaria?...

Išrėžiau į akis viską, viską, kas tik bu
vo ant širdies ir kepenų. Sudžia ir visi raš
tininkai buvo iki tiek sujudinti mano žo
džiais, kad ir nusėdėt ramiai negalėjo, net 
ausis užsikišo; sudžia skambina, tarsi ant 
kokios procesijos,bet aš nepaisau,—kad rė
žiu, tai rėžiu, sakau, tegul čia nors žemė 
perplyš, o teisybė turi išeit sykį ant eik- 
štės, kaip alyva. Sudžia skambina, keliasi 
ir vėl sėda, ir vėl skambina, bet aš savo va
rau. Sakau:

— Kalbu teisybę,nes net ponas sudžia 
negali pasėdėt ramiai ant vietos. Sakau 
teisybę: jeigu reikia nubausti, tai ne ma
ne, bet šitą gyvatę. Magdę,, paimti, galvą 
nuskusti, degutu aplieti, pluksnomis api
barstyti ir visus šunis sušaukus iš kaimo iš- 
piudyti. Tegul žinotų, kaip reikia vyres
nius guodoti ir jų klausyti.

Gerklė man išdžiuvo, vos neuždusau; 
karštis galvon sudavė, išsiveržė verksmas,o 
kadangi nuo susirūpinimo buvau peršalus, 
tai pagavo baisus kosulys, pradėjau čiau
dėt, net oras pagedo... (žiuri į publiką 
ruščiai ir grūmoja; paskui pradeda verkti). 
Jus— jus tokie pat cincilikai, parmazo
nai.......... Ui-ui-ui-ui!... (Pasilenkia ir
šluosto ašaras andaroku). O tu tenai (rodo 
į publiką] kokio bieso išsišiepei, kaip sena 
kumelė?... Ve kur kita iškištadantė___
E-e-e tu, šliuptarnė! pažįstu aš tave gerai,, 
begėdė tu!.... [grūmoja] bažnytėlėn nu- 
vėjus į kunigą nepažiūri, akimis teip ir 
šaudo vyrus... (atsidusta). Ak, viešpatie! 
koks ištvirkimas.... tiek priviso tų cieci- 
listų, šliuptarnių, parmazonų — gal jau 
prieš pabaigą Svieto!.... Senai ir padoriai 
moteriškei jokio paguodojimo nėra__ _ Iš
karti visus už kojų sukabinus!..

(Už scenos girdėtis balsas: , ,Užkabin- 
skien! Užkabinskienė!”)

— Aha, matai! bemanęs, atsiprašant,, 
nei žingsnio!... [Už scenos vėl balsas; 
„Užkabinskienė!”]

— [Į užsceną]. Einu jau, einu! Žinau,, 
kad be manęs ir ant savo reikalo neišei- 
nat. (Į publiką.) Viskas ant šitos [rodo] 
nelaimingos galvos! O jeigu geruoju kokį 
žodelį pasakau, tai Užkabinskienė pikta, 
visi išjuokia.........Ak, dievuliau! kodėL
aš tokia nelaiminga?.... Ui-ui-i-ui..........
(verkdama išeina).

Vejabrolis

JUOKAI. 
Geras apgarsinimas.

Tūlam Amerikos miestelyj lietučiai 
sumanė pastatyti sau bažnyčią. Klebonas,, 
rinkdamas aukas, užėjo pas Movše Icfelza- 
ką, turtingą salinninką, ir sako:

— Panie Movše, ar nepaau kautum: 
kiek ant lietuviškos bažnyčios? Juk iš lie
tuvių daugiausiai biznį darai..........

— Nu, kodėl nė?— atsako Idelzakas.— 
Bet kokią prabaštėlis norėtum?

— Gerai būtų, kad paaukuotum kole- 
ruotą langą.

— Ui, kodėl aš jam negaliu paaukoit?' 
Ant rytojau Idelzakas, nuėjęs į langų 

dirbtuvę ir išsirinkęs langą, klausia:
— Kiek jam kaštuoja?
— Šimtas dolerių—skamba atsakymas..
— Gut, —sako Idelzakas—tik ant jam 

didelėm literom parašyk teip: „Po mišių 
visi, vyrai, užeikit pas Movše Idelzak, gau- , 
it gero alau s ir turkišką cigarą”. į]

KORESPONDENCIJOS. i " ‘ - -----------------------
katalikai, nelaimes puola vie
na po kitai. Ir vargiai rasi to
kį lietuvi pas mus, kurs dar 
nežinotų apie „užkerėtąjį na
mą”. Praėjusiais metais tame 
name nžsimušė P. Gedzinskas, 
o šįmet M. Kielė. Kaip vieną, 
teip ir kita nustūmė kaži kas 
laiptais žemyn, ir po trijų 
dienų atidavė tie vyrai die
vui savo dūšias. Nelabai se
niai buvo dar vienas nepapra
stas atsitikimas: tūlą F. K. ra
do įkištą į raugintų kopūstų 
bačką, bet tas taj>o gyvas iš
gelbėtas. Dabar visi kalba, kad 
„užkerėtas namas’’ kas met 
ima sau po vieną galvą nes 
kaip tik žmogus alučio išsige- 
ria, teip ir stumia jį ,.kaži- 
kas” laiptais žemyn.

G irt uokl i ų Są na r i s.

Philadelpliia, Pa.
Mųsų mieste yra nemažas 

skaitlius lietuvių, tarpe jų 
raudasi apsišvietusių ir mylė
tojų dailės, kurie rūpinas bu
dinti iš miego tamsiąją liaudį, 
rengdami įvairius Į>erstaty- 
mus, šventadieniais rengia 
prakalbas.

21 Lapkričio buvo išsta
tyta komedija 2-se veiksmuo
se „Bomba”, Rengė pirma 
kuopa L. S. S. Perstatymas 
nusisekė labai puikiai.

Ant rytojaus, 22 d. Lapkri
čio atsibuvo II Rajono kon
ferencija, po konferencijos tą 
pačią dieną ir prakalbos. Pir
mas kalbėtojas J. Baltrušai
tis aiškino apie Meksikos re- 
voliucijonierius,kaip juos čia 
paėmė ir laiko uždarę Los An- 
gėlos kalėjime: kalbėtojas ra- I rt I irTlllIAO 
gino protestuoti prieš tokį j | Q g Ų y H
valdžios žiaurumą. Protestas, _______
surašytas ir po perskaitymui 
su didelei triukšmingu delnų 
plojimu tapo priimtas. An
tras kalbėjo Bulota iš Balti- 
more, M. I). Jis nurodė šiądie- 
ninį netikusį kapitalistų surė
dymą. Trečias kalbėjo F. J. 
Bagočius; jisai labai aiškioj 
formoj ir suprantamai nuro
dė, kas tai yra socijalizmas ir 
kokią jisai turi vertę ir ko
kia bus lygybė jam įvykus.
Publika labai buvo užganė- f—“* r—so
dinta, ką liūdyjo triukšmingi Salantai [Telšių pav.]. Ne- 
delnų plojimai. Geistina, kad geniai mųsų jaunimas, grįž- 
kuodaugiausiai būtu tokių damas iš bažnyčios, apsivai- 
perstatymų ir prakalbų, nes dine tarp savęs. Vienas pavo- 
tas tiktai yra vienintelis bū- jingaj supiaustytas peiliais, 
das supažindint su daila ir pa
traukti prie apšvietos tamsią- Saillenai (Šaulių ap.) Pa- 
ją liaudį. minklas. Po baudžiavos vai-

i stiečiai vietinio klebono pri
kalbinti pastate čia aukšta 

Cleveland, Ohio- bokštą—stovilą „Caro paliuo- 
26 Lapkričio teatrališka |suo.to^“ atminimui. Tam bu- 

draugystė ,, Aaudra” perstatė '° leista pinigų apie pusan- 
Clevelande.,Bombą” su ba- tro tūkstančio rublių. Pa- 
lium. Bet dėlei neatsakančio s^iau sueiga to bokšto patai- 
rengėjo, drg. Supailos, 
dra” beabejonės turėjo da sa 
vo pridėti.

Nemuno Vilnis,

Veidrodis.

’ Y

i

Suderva (Vilniaus pav.). 
Lapkričio 18 d. kun. Adomo 
Loikos butau įsiveržė (*> už- 
dengtais veidais žmonės ir pa- 
reikalavo pinigų. Šiam pasa
kius jų neturįs, pradėjo jį vi
saip kankinti; pramušė gal
vą, sulaužė ranką ir t. t. Var
gonininkas ir zakristijonas, 
kurie už jį užstojo, irgi smar
kiai buvo apkulti. Pininigų 
neradę, plėšikai pabėgo.

Au. symui paskire 400 rb., bet pa- 
' sirode, kad tai permažai—rei
kia BOOrb. Valdžia įsake vals- 

: čiaus sueigai pridėti tuos 200 
rb., bet sueiga atsisakė. Eina 
gandas, kad valstiečiai turės 
primokėti tuos 200. Tai mat 
kur eina valstiečių pinigai.

i
Joniškos parapija (Siau-

Pittsburg, Pa.
Oras maišytas: tai sninga, 

lija, šalta, tai vėl šilta gražu. 
Darbai teip-pat eina: viena 
dirbtuvė pradeda, kita—sus- lių pa v.). Nevienais metais
toja. Bedarbės galo vis dar ne- nebuvo pas mus tiek vagių, 
matyti. Bet nežiūrint į bedar- kaip šiemet. Tik ir girdi žmo- 
bę, pas mus balių kaip gerais nes skundž i anties, kad negalį 
metais. 7 Lapkričio buvo te- apsigint nuo vaSių. Teip pas 
atras ir balius L. S. S, III ra- Andrešiunų sodžiaus mažaže- 
jono; 23 Lapkričio Š. K. pa- mį pavogė apie 200 rb., pas 
rapijos buvo balius. Bet apie kitą grudus ar ką kitą. Vagia 
balius aš čia nekalbėsiu. Tik kas tik pakliūva.
tiek gražu, kad mųsų mieste Šiauliai (Kaun. gub.). 
lietuviai sutikime gyvena; čiaį §Įauiįų pavieto antro skyriaus 
nėra vaidų, kaip kitur. Tau- žemiečių viršininkas, kas sa- 
tietietis ar socijalistas visi;vaite liepia vietiniams seniū

nams važiuoti pas ji į dvarą 
su .,raportais’’. Ten kiekvie
ną sykį sako jisai prakalbas,

tietietis ar socijalistas—visi 
dirba labui savo tėvynės; ne
tiktai tarp socijalistų ir tau
tiečių nėra vaidų, bet ir su 
parapijonais to nedarom; ant kaįp reikia valdžios ir ponų 
parapijos baliaus socijalistai klausyti, ir tankiai gerai se- 
ir tikietus pardavinėjo Ar uįūuu9 iškolioja. net į šaltąją 
negražu? L. M. D-tė ir 1. M. žafja tupdyti. Vienam seniu- 
Draugystės V kuopa rengia nūi, kuris gyvena arti virši- 
aut 31 Gruodžio Dr. Kudir- nįuko dvaro, labai tankiai 
kos vakarą: bus dainos, dek- priseina važinėti su pono rei- 
lemacijos,prakalbos ir šokiai. kalais netik po valsčių bet ir 
Pelnas bus išleidimui Dr. V. j į miestą. Matote,kokia pas 
Kiirlirlrna roitn A r 1I1US tvarka.

Papeikimas. Vyriausybė 
apskelbė slaptosios policijos

Kudirkos raštų. Arnepeiku?
Lapkričio 20 d. čia mirė 

džiovos liga A. Paulauskas;jis
paėjo iš Kauno gub., Raude- agentui Vytautui Morozovui
nių parapijos; turi du broliu viešą papeikimą už įsiveržimą
Amerikoj, bet nežinia kur jie į Stanislovo Sirevičiaus butą,
yra. Vienas buvo narsus peš
tukas, išmušė žmogui akį ir 
pats išbėgo. Velionis buvo 
jaunas ,vaikinas, laikraščių 
neskaitė, mylėjo po biškį alu

be jokio pirm gauto paliepi
mo.

UŽ savo „veikimą”. Pe
terburgo „Slovo” praneša, 
jog žandarų vyriausybė atsta-jog zanoarų vyriausyoe aršia 

tįir muštis. Sako is to ir ligą vj8US Virbalio gelžkeliosto 
ga gavo. Duok jam, Dieve, I - - - ...
dangų, ką gi daugiau.

Vainoris.

Lawrence, Mass.
Užkerėtas namas.

Lawrence miestelyj 
M iddle gatvės randasi užkerė
tas namas. Nežiūrint, kad ten kelbta jau kaip tokia, kuriai 
gyvena mus tautiečiai geri negresia kolera.

prie

tyje tarnaujančius žandarus, 
nes persitikrino, jog jie neti
kusiai pildė savo tarnybą. Jie 
bus pakeisti parinktais žanda
rais iš Peterburgo gelžkelių 
stočių-

— Kauno gubernjia aps-

Atšaukimas.
No. 49 „Keleivio” tilpo pa- 

jieškojimas vagies, tūlo Pet
ro Gasperavičiaus, kuris buk 
pavogęs nuo Stepono Vaši- 
liaucko, Lawrence, Mass., apie 

I-S20 pinigų ir pabėgęs. Step. 
Valiauckas, perskaitęs tokį 
paj ieškojimą, nusistebėjo, 
kad jamniekas nieko nepavo
gė ir jis jokio pajieškojimo 
į laikraštį nėr davęs. Pasiro
dė, kad jo vardą, kaipo skai- 
tytojaus,panaudojo kitas, ne
skaitantis ,,Kel. ”, idant už 
pajieškojimą nereiktų mokėt.

Vyručiai, su tokiu pasielgi
mu atsargiau, nes už pavogi
mą svetimo vardo sunkiau 
reikia prieš teismą atsakyt, 
negu už pavogimą pinigų. 
Apart pavogimo vardo čia da 
prisideda prigavimas laikraš
čio išleistuvės ir prasikalti
mas pasidaro dvigubas.

Todėl, tilpęs 49 num. ,Kel.’ 
pajieškojimas, palieka be ver
tės. R e d.

Vieša lekcija!
Gruodžio 27 d. Dr. F. Ma

tulaitis skaitys viešą lekciją 
toj pačioj vietoj, 166 Broad- 
way Ext., So. Bostone, 4 vai. 
po pietų.

JUOKAI.
Rezoliucij a:

— Susi vieny j imo Liet. Amer. organo 
redaktorius p. Jokubynas savo peržval
goje pataria Michelsonui ir Raulinaičiui 
nuspręsti apie mierius ir pakraipą nau
jai pasirodžiusio laikraščio “Liet. Žin”. i 

— Uoliai pildydami įsakymą musų or
gano Viešpačio, ant estra seimo Mieh. ir 
Iiaul. išnešė sekančią rezolieciją: “LŽ.” Į 
laikraščio redaktorium paskirti dabartinį 
■-Tėvynės"1 redaktorių p. Jokubyną, tuo
met minėtas laikraštis bus pilnoj savo 
prasmėj........

Paj ieškojimai
Pajieškau savo pusbrolio Jono Ge- 

ronaič-io, jis paeina iš Vilniaus gubern.. 
Trakų pavieto. Reiztrakių kaimo. Jis 
išvažiavo iš Lietuvos kartu su manim 
13 d Lapkričio į Bostoną. Ar jis pats 
arba kiti kurie apie jį žino, malonėkite 
pranešti ant šio adreso.

Motiejus Butkevičius cg 
142 Washington st., Peabodi. Mass.

Pajieškau savo draugo Antano Jan
kaičio Suvalkų gub., Mariampolės pav. 
Preidos gmino. Garliavos miestelio.

Pajieškau teipgi JuozoArmoro. Suval
kų gub.. Senapilės (Starapo lės) pavieto. 
Garliavos par. Trįs metai atgal jisai gy
veno Chicago. III., dabar nežinau kur. 
Jeigu kas apie jį žino, arba jis pats ma
loniai prašau vranešti ant šito adreso 

Josepli Bacevicz
Box 533, Baldwinswille, Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Kubiliaus 
ir draugų Povilo Žitkaus. Jono Vaičiu- 
lionio. Rafolo Sata ir K. Petrausko, visi 
paeina iš Kauno gub.. Panevėžio pavieto. 
Kurie patėmysite iš draugų malonėkite 
atsišaukti ant šio adreso:

Tony C. Sliidlauskas
1703 Wash st.. St. Louis. Mo.

Pajieškau savo draugų An
tano Baltrušaičio ir Vinco 
Naujokaičio, abudu Suv. gb. 
Vladislavo gmino, Griškabū
džio kaimo; pirniiaus gyveno 
Wilkes-Barre,Pa. Meldžiu at
sišaukti aut šio adreso:

Antanas Tunaitis,
P. O. Box 120.

Mc Kets Rocks, Pa.

Pajieškau lietuvaitės mer
ginos apsivertimui, laisvų pa- 
žvalgų. Senumo gali būt nuo 
18 iki 26 metų, mylinti lais
vę ir mokslą; tikėjimo gali 
būt kokio nori, nes aš iš tikė
jimo nieko nedarau. Norinti 
atsišaukt, tegul kreipiasi šiuo 
adresu:
P. O. General Delivery Men. 

Springfield, III. (5į)

Apgarsinimai.
Didelis

Teatias irt’
< Balius

Antroj dienoj Kalėdų, 26 
Gruodžio,bus didelis balius su 
teatru Turil Baile, po nu
meriu 29 Middlesex street, 
BOSTONE. Bus persta
tyta plačiai pagarsėjusi isto
riška tragedija Živilė’’. Po 
tearo prasidės balius ir lekio- 
jantis pačtas: kas gaus dau
giausiai pačtakorčių.tas aptu
rės puikią dovaną.

Prasidės 2:30 po pietų ir 
tęsis iki 12 nakties.

Rengia teatrališka draugy
stė „Žaibas” ir 1). L. K. Ge
demino benas.

Visus širdingai kviečia: 
KOMITETAS.

KALĖDŲ BALIUS.
Draugystė Lietuvių Jau

nuomenės Bridgeport, Conn. 
parengė antrą didelį balių aut 
antros dienos Kalėdų, suba- 
toj, 26 Gruodžio (Dec.) 1908 
m. ant Germania salės, Main 
st. Teipgi bus lekiojautis pač
tas ir yra paskirta dvi dova
nos dėl merginos ir vaikino. 
Kurios ypatos gaus daugiau
sia atvirų pačto laiškelių, tas 
gaus dovana. Taigi kiekvie
nas, senas ar jaunas, mažas ar 
ar didelis malonėkit atsilan
kyti ant mus puikaus pasilin
ksminimo, nes tokio dar ne
buvo. Su guodone: 

KOMITETAS.

Didelis 3-čias metinis 
BALIUS!

Rengiamas Lietuvių Ukėsų 
Kliubo ant 26 d. Gruodžio 
[Dec.] 1908 m ant Hirbenian 
Hali, 105 Federal sų. W. 
Lynu, Mass. Balius prasidės 
2 ra valandą po pietų ir trau
ksis iki 12 nakties. Širdingai 
užprašom lietuvius ir lietuvai
tes kaip iš Lynno, teip ir iš 
apylinkės atsilankyti koskai- 
tlingiausiai, nes bus skanus 
gėrimai ir užkandžiai; muzi
ka teipgi bus kuopuikiausia. 
Ižemja vyrui su motere arba 
mergina 81.00; vienai moterei 
(merginai) 25 c, ]ię]

Su guodone:
L. U. K. Komitetas.

Dideles prakalbos!
Vakarinio šono Lietuviškas 

Politikos Kliubas parengia 
prakalbas ir deklemacijas,ku
rios atsibus 20 d. Gruodžio 
[ Dec.] 19081U. ant Music Hali, 
213 Lackaxvanna avė., Scran- 
ton. Pa. Prasidės 7 vai. vaka
re; tarpuose kalbų bus dekle- 
macijos. Visus kviečiame at
silankyt. KOMITETAS.

Ant pardavimo.
Parsiduoda puikiai įtaisy

ta rubsiuvių dirbtuvė: 12 siu
vamų mašinų, 1 presas ir kiti 
to lygus daiktai; šiluma gari
nė [steam heat], elevatorius. 
Dąsižinot galima ant

213 Hanover st. [dirbtuvėj], 
4-th fl„ Boston, arba pas 
Mr. Fiedosiuk, 279 Athens 

st., So- Boston. (g

Jau 4 metai kaip eina Vilniuje bepartijinis,progre- 
siviškas, visuomeniškas vienintelis lietuvių dien

raštis
VILNIAUS ŽINIOS.

Redakcijoje nuolat dirba: Gabrielė Pttkeričailė. ilikolaa Biržiška. Adolfo* Vėgėlė 

„VILNIAUS ŽINIOSE” plačiai rašoma apie politiką, V. Dūmą, mokyk
las, draugijas, kooperacijas: svarbiausias dienraščio tikslas — žmonių apšvieti
mas

Telegramose galima rasti ne tik Lietuvos, Rosijos, bet ir viso pasaulio 
atsitikimai.

..VILNIAUS ŽINIŲ” pigi kaina. Vilniuje ir visoje Rusijoje su prisiunti- 
mu: metams 6 rub , pusmečiui 3 rub.. trims menesiams 1 rub. 50 kap., vie
nam mėnesiui 50 kap.

UŽSIENIUOSE: metams 12 rub., pusmečiui 6 r., 3 mėn. 3 r., 1 mėn 1 r. 
Apskelbimai prieš tekstą pčt. eilutė 30 k., po teksto — 15 k., pav. numa

nų 3 k., agentams 2 k.
„VILNIAUS ŽINIŲ” adresas Vilnius, redakcija ir administracija. 

„VILNIAUS ŽINIOS”
„VILNIAUS ŽINIAS" užsisakyti galima taip-pat visuose knygynuose ir 

vartotojų draugijose.
Užsienio prenumeratorių meldžiame siųst' prenumerata per Vilniaus Ko

mercijos Banką, ar tiesiok savais pinigais, bet ne „money orderiais"



KELEIVIS

Nereik Mokintoju
GRAMATIKA angliškos Laibos tno- 

kintis be mok ntojo (apdaryta) tM 4M
VAIKĘ ORAI '■ \S arba kaip mokiu 

tis skailj ti ir ra-\ ii be mokintojo l&C.
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be 

mokintojo (ypa:.ilgai merginoms, kurių 
daugelis jau išmoko).

ARITMETIKA mokintis
be mokintojo, su paveikslais
ta)

l‘i u i ęus s uskite )>er MoNEY
arba pačt" markėmis ant šio adreso:

P. Mikolainis,
P.O.Bov B2,New York,City

10c. 
rokundų 
(apdvry

&><• 
OROEK

I

Ant pardavimo!
Parsiduoda puiki bučerue 

aut labai geros vietos: bizni 
galima daryti puiku. Ieigos 
ant savaitės 500 dol., Įran
kiai visi nauji. Registeris ir 
treji Skelsav Sefke arklys ir 
timas. Priežastis pardavimo 
ta, jogei serga valdonas tos 
prapitės. Kreipkitės pas:

J. \Valukonis,
258 Broadvay. So. Boston. (ię

DR J.I CANTAR0W
10 So. Stanio* M New Britaiu. t<»n

Išgydo kieki ivii chronišką ligą ;<l- 
sekmingai. nors jau butuni- te sarto 

|j<- visokias gyduoles Ih- pasekmes.
Mano būdas gyd> tilo s isokių v\ riš- 

kų ligų yra gsaram uotas.

Parsiduoda.
Parsiduoda geri rakandai 

uz pigią prekę. Reikalaujan
ti atsišaukit ant adreso:

P Tiaknis,
48 \Vashington.St. 

ię | Ę'ambridgeįiort, Mass

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daibą artistiškai. Padarau fotogra 
fijas kuopuikiausiai, nialevoju natūra 
liškotn parvotn, iš mažų (tadidinėju ir it 
Esant reikalui einu į namus tol. _ratuo
ti. teipgi nedeldieniais fotografuoju 

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis

453 Broadway So. Boston. Mass

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrvl*--fe •

Iit» sąkrova.
I‘raiie u visom savu serer.tu Lieuvėot ir 
• ivtuM.ilem kad p--rlrai.kiau naujausios 
mados moteli kų inde m ų ir žiemin ų 
- >y bei į l-sii Hikli galijmgal savo norą. 
. eipgi į t rr.-d--- t'a]>u ■ itnus ^r pertaisau 

s» as i uo; . o-.t . nu u.' prieinamiausiu 
prekę Lod' < iiu-ld.to ses.ru kreipliesi 
pi e manę. I‘:ii.'irnavimas pirtims kliasos.

Su guodone

Mirs. S. GAIESVSKY
2S5 Broaevvay So Boston Mass

Rusiška- Lenkiška ■ Lietuviška

APTIEKA

Bronszteino

K E L E I V I O

Dr. S ANDKZEJEHSKi
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Puikiausias Lietuviškas

SAIIUNAS ir RESTCRACIJA
kana pas mus atsiluuk 

u kad ucKUfr&udys;
Alus v;. t»ai mus irard/'.ausi, 

i - Turkijos* ^•ruusi.

lamuckas, Jutieika ir Co
.t». Dpvay ir ’5‘> l> Si.% 

Sueit h »♦:, M tss.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvė
V 1 C I I? M C I>uškii4.u.sių armonikų, skripkų, kiernetų, triubų, koncertinų ir
V 1 O 1 t m O daugybe kitokių tuuzikališkų instrumentų. Geriausių dziegortų, 

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grotnatų, pui* 
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guntiuių lilarų, adresams peč<-čių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodyuų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
lik randasi lietuviškoj kalboj, gražių p<ų>ierų dėl rašymo groiuatų

u puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su kouvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $1.00, 10U0 už jri.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už. 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės dideli N 3 naują KATA LOG Ą 1)0 TANAI 
su 315 aiškių jciveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes 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 matėt apgarsinimą.
K. VILKEVICH. 112 Grand sU Brooklyn, N. Y.

* X

MOTEKĮS IK MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kati siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.: prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrinlys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadvvav, So. Boston.

Vienatinis lenkiškas Dentista
BoTEL CLLYDE

l-abella st.. kampas Columbus avė. ir 
Berkeley st , BOSTON, Mass.

t ambrulge st.. E. Cambridge. Mass 
ofiso valandos:

Nno s iki lo i- tvto irimo ~ iki 9 vak ne 
Nedeliouiis nuo 9 idi 10 iš ryto ir nuo 

4 iki 7 vakare.

349 Harrison avė 
Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
geriausiu uv- b • •

teipgi ir 
Nes c i o -

dirba lietuviškas klarka

M. V Stankevičius.

Kurioj galit gauti g<.i. 
<J uolių nuo visokiu ligų, 
teisingiausius patarimus 
nai

gauti se-

......... yC
Kazyrom ir 

l€c 
35c

.. 25c

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

Visokias ligas gy 
dau pas.-kmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į virių tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesic 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 0 iki
S vakare. Telephon? 19b . -3 Ric^mon;

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

So. Boston, Mass
Telephone. 21027 So. Boston. Masę

Nustok! Žiūrėk! Klausyk!

tuoj padaryt. Z. Budreckis.
Z. BIBRECKIS,

222 liroadvvay So Boston.

DAUGYBE KNYGŲ!!!
Pas mane galite 

kančias knygas: 
Supykusi Ponia.................
Teisingiausias Kabalas su 
Laimarodžiu........................
Pėdom Kristaus..................
Raginis ir kitos gražios ĮAsakos..
Dvi puikios apysakos. Bausmė Dievo ir 
.\lenute..................... .........................5c
I‘o keiuresdešin.ts metu..............25c
Davatkų *iadžinkos ir §eip linksmos dai
nes .......................................................10c
Melagiu Dėdė................................... 10c
Grigorius. Labai užimanti apysaka.15c 
Naujausios ir visokios dainos............50c
Greičiausias pamokintoms angliškos kal
bos .................................. t.................... 3$c
Linksmas apreiškimas arba kaimiečių ir 
caro šeimynos išpažintis................. jc
Kerštinga Meilė. Tragedija 3-se aktuose. 
Iššeimyniško gyvenimo.................10c.
Revoliucijos giesmės su natomis, šutai 
sytosaiit dviejų.trijų, keturių balsų 35c 
Uigsnas. eilėms................................ 5c.

Reikalauju agentų pardavi
nėjimui minėtų knygų.

A. ŽY1NG1LAS 
P 0. Box 3232 
Boston. Mass.

PASARGA: ViiSini- 
nėtos knygos yra teipgi ir 
„Keleivio ’ spaustuvėj. Ne
reikia ši adresa sumaišyti 
su •KELEIVIO’ adresu.Įla
šant i „Keleivio” spaustu
vę su kokiais nors reika
lais. reikia adresuoti teip:

“Keleivis”,
28 W. Sroadway 

So. Boston, Mass

Didžiausias nupigiuimas So. Bos 
tone.

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

I. SACOWITZ.
12S Broadway (tarpe
ir B gat) S. Boston, Mass

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILLO STUDIJA,
376 Broathvay,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokiu grupu, vaiku ar senti 
būna artistiškai padaryti pas 
t’assili. Jo studija ireinrta 
su Įiuikiausiom pritaisom, 
tarpte kuriu yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinia. Rė
mų deĮiartamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kuriu 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

Iš mažu fotogrfijų padaro 
dideli pa veikslą krejon ar a- 
liejini labai gražiai.

Cassills Port ra it Studio 
376 Broathvay,

So. BOSTON, Mass.

I

Ar

ir

A

TABAKO NAUDOTOJA!.
Padėkit mums apgarsinti musu tabak t tarp savo ilraugit. o mes duo- 

si me jums šį fono grafa dy kai Nerūtiūkoišs ist rinin'::t:is z . i ■. a p
tankiai kiti išdirbėjai yra (raprate duot 1 a:p • premij 1. be tikrai 
iš kiekvieno atžvilgio kalbamoji ma-ina . graf<-fenas].

ra

visokias ro-
li-

GERIAUSI AKUsF.RKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Poniais Medical 

t oliese Baftimore M. I>.
■, Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

pa’ago, teipgi suteikia
das dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 M. Broadnay 
2t>4 E st., kampas Boven st.

S<> Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei

’ vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

ir

ne
vietų

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Likitriu 
Cigaru.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SPECI A LŪKIMAS.

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 pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. MDLAl'SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly 

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

ir
LIETUVISZKAS RUBSIUVIS'

S

KNYGOS UZ PUSE PREKES!
piisiiis 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. Musu 
katalogą aplaikys kožuas kas prisius 
savo adrisą ir už •> c markę

Adresuokit teip:

LITIVIŠhAS DAKTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietuviška

*> *

V. J. Kudaraiickas.

APTIEKA
ilanover Street 257 

BOSTON. MASS.
107 E. 8 th St. New York, N. Y.
ENTR.V ENTRA ENTRA'

Męs turime dabar (-atsitraukę visokio 
skyriaus Cigarų. Tabako. Papirosų. 
Pypkių ir Saldumynu |< audies) sudėtų 
labai gražiose dėželėse ir už labai priei
namas prekes. Apart to rusiškas ir tur 
kiškas tabakas ka tik pargabentas.

S. B. KLIEN
.' .'s Broadvvay. So. BOSTON. Mass.

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
^Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 

puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos laimi trumpame lai
ke, Vietoje senu atauga nauji, gra 
žus plaukai. \i-okia informacija 
<1) Lai Artesnėms žinioms reikia ra
šyti įdedant kratos ž-nklelj

J. M BKINDZA tt) ,
Broadnay A So. s-Įlt st..

Briedy k n New York.

LIETUVIU UŽEIGA

GHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrvmus. alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogenausi. Gervinus dėl veseltjų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

I

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

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

ofisas atidarytas nuo S vai. ryto iki 
U valandai vakare.

.Jurgis Bartašius
2.»S W. Broathvay So. Boston. Mass.

Kada panorėjęs, jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai, 
ne koncertą kokios suklerusios 
armonikos ar smu ko cypimą, 
bet kone rta dideliu b-»nų arba 
orchestros, dainas garsiausių 
dainių, juokingas ir užimančias 
žodžiu — viską ką tik norėtum

išgirsti, galima pritaisyti. Paklausk artymiausioj muzikali-ku instru
mentų krautuvėj, o apie kalbamąją mašiną •■King” (Karalius], dažinosi 
jog ją vist Įiardavinėja į>o S15.00.

Męs norime kad jus padetuuiėt mums pagarsinti musu geriausia 
TABAKA (IGAKETAMSir PYPKĖMS

Męs prisiųsim jums visokio tabako po biskį: Austriško, Įk sniško. Iler- 
cogiško. Turkiško ir Rusiško, VISU > SYKIU už šg oO, Jus lengvai t-i 
tabaką galite parduot savo draugams, neštai yra geriausias tabakas, 
kokį kur galima gauti. Tabakas tas yra tas pats, kuri jus teip noriai 
rukėt Europoj, tabakas kurį jus draugai nemažaiu myli už jus Ap
teikęs mus tabaką, rekomenduok jį savo draugams ir jei jis jiems patiks 
duok jiems męs vardą ir adresą ir tokiu budu patiesi mums apsigarsinti. 
Už tai mes duosim jums VISAI DYKAI mus 'KING ' fonografą. Yra 
tai vienintelė proga gaut dovaną. Už tabaką męs rokuosim jums -SU.uO. 
Prisiusk iš kalno 50c. (štampoms). o męs išsiųsim tabaką ir fonografu 
Apžiūrėjęs, jei rasi gerais, užmokėsi Evpreso Agentui likusius -§5.50 ir 
pasiliksi juos sau. PINIGUS sugrąžinsime kiekvienam, kurs b.-.s neuž
ganėdintas. Pasarga; tas dovanas duosim tik teip ilgai, kol męs ne
pertikrinsime, jog mųsų kompanija y ni ganėtinai apgarsinta. Todėl 
patariant neatidėliot. jeigu norite g-aut mųsų fonografą dykai.

Adresuok:
EUROPEAN TOBACCO CO

33 Leonanl st., Dep. 74, NEYV YORK, N. Y.

Ar esi seno, jaunu arba pusauni- 
ženiu. Masgalem ižgydidi jus.

Mnsu specjaiLšknmn yra gydimas pri- 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrinėjimas suvirs 20 mintu.

Ta šaka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijemani ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žema apmokejima.

Jauaikaitiai, katri kienčia sava jaunu 
dienu klajdos. inas sugražinome galutinai 
sveikata.

Virams po 40 mintu am i žio. katri junčia 
vyriškumą suniekinima. tnas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujoužnuodvjima, Vaticocele,inkštu 
(kidnev) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas, Uemor- 
rhoidas <5 lies . U!vers, pasididininta gė
lės (enlarged glnnds), ir vvsas skuros li
gas, greitai ižgidom.

A TRAKT V K j°s mas rašom sava vysiem paejentoms ing vou kalboi ir užlai- -■* * -’HA i*, kome didžiausioj slaptybėje
Mas sntaisom vysus vaistus dėl musu ligoniu ir sim’.tam joiis ing vysaposvietie.
Rašvk pas mus šendiena apsakidanias k k jums sk i.-'./ i. ir rei.lalauk prisiun- 

tima musu naujausios kttigas, katrą siuntiem ibkai kožncm katras padous sava 
adresa.

Tou knigoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp rtoumai mokslą dėl sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vvsu vy rišku ligų. Kn-gt>. ta apsaka uysokies lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noumusie. Kasyk pis:
DR. JOSEPH LISTER CO.,

L. 74 22 Fifth Avė., Chicago. III.
Coudotinas Tamista : Aš kienciu noug ligos, katra ira........................................

(Aprašik liga)
............................. Prašau prisiurrsti suvis dykai, jusu knigutie. katra moka kajp 
gyditisie noumosie.

Mana vardas ir pravardie:................................................................................................

Siuvu pagal nau
jausia mada viso
kius drabužius. 
Prekes kuoprieina- 
miausios. Sunešio
tus išvalau, išpru
sinu ir padarau 
kaip naujus. Kas 
nori turėt gražius 
drabužius, tegul 
ateiea pas

V. Inta
24-> TV 4-th st. kainp C st. So. Boston.

----- :--------------- --
KATAL(X; AS i
SZTUKU DYKAI ;
Bus nusiustas ftožnam. kuris jo( 
pareikalaus prisilįsdamas už 2c 
marke. Pamokinau tis i r naudin
gas kožnam. Adresas Toksai: ‘

J. T\VARDO\VSKl. Dept E
214 AVISCON. St. MILW \UKEE, AVIS.

Adresas.—P. O. Statos

DH

DIDELI DAKTARAI BOSTONO CLINKIOJ

Prof.Dr. Bacon žiuri kiaurai žmogaus kūno su 
X RA Y j mašina.

l):ikt.-ir:ii turinti ligonius 911 sunkiomis ligomis, kuriu jie 
negtili’pali* išgydyti, tegul kreipiasi i Boston Ulinio dėl apžiū
rėjimo ir patarimo, kinį suteiks jiems dideli daktarai dykai.

I’.. 10 metu gydymo, gabus Dr. Payne nukeliavo į Europą.

Tenai aplankė Anglijoj didžiausius Londono ligonbučius ir Į 
profesorius. Francuzijoj teipgi ilgai tirinėjo Paryžiaus Ii ; 
gonbučius, idant atvažiavęs įvesti naujausias metodas gy- 
nto, kokios tik vra žinomos mokslui i Boston ( linic.

Jie aukauja visuomenei patarimą ir apžiūrėjimą ir 
daktarai, kurie turi tokius ligonius, kuriu negali išgydyt, 
vi-i gali gauti patarimą dykai. Boston Clinico patarnavi
mas atviras teip biedniems, kaip ir turtingiem^: teip kad i 
darbininkas lygiai kaip ir bankieris arba milijonieris gali 
atgauti savo pražudytą sveikatą. Priėmimas kasdieną nuo 
!) vai. ryto iki 8 vai. vakaro; nedeldieniais nuo Jo vai. ry
to iki I 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, Kaulų ir Odos ligas; Ligas vy
ru ir moterų, Kurtumą, Galvos užima. Slogą. Ausi), Akių, 
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.

Miss. Evelyn Hoen, 3H Oambtidge st., Allston, M;i«s. 
Išgydytas kurtumas, kuris per daug metų ją kankino.

Miss. Bessie E. Hersbirg, 58 Clifford st., Roxbury, 
Mass. Išgydyta iš reumatizmo, kada daugelis daktarų po 
ilgo gydymo pripažino jos ligą už neišgydomą.

Miss. Elisal>eth Bainville, 75 Ruben st. Fall River, 
Mass. Išgydyta votis ausyj be operacijos.

John <'baries Cordoza, 144 Halden st., Flint Villiage, 
Fall Riter, Mass. Išgydytas iš nuomaros po cielu metu 
kankinimosi.

Mrs. Elizabeth Booth, 293 SVasLing- 
ton st,, Fall River, Mass.

Išgelbėta- nu peilio. Išgydytas iš 
vėžio ligos, kuri kank-no ji ilgą lai
ką ir nuo kurios vien tiktai mirtis bu
tų galėjus paluosoti.

Miss. Winifred Robin- 

sou, 423-424 Beacon 

Bldg., Beacon st., 

Boston, Mass.

Išgydyta odos liga, 

kada kiti daktarai bu

vo pripažinę jos ligą 

už neišgydomą.

M iss. Rosa Gillman, Norfolk 
st.. Dorchester, Mass. Išgy
dyta iš sloginto kurtumo.

Jos. (’ronin, ĮSNoanet st., 
Boston, Mass. Išgydytas iš 
spangumo, kad po ilgu gydy
mu akiu specijalistai turėjo 
atsisakyti išgydyti.

Miss. Annie Ctirries, 160 
Robinson st., Fall River 
Mass. Išgydyta iš odos ligos.

Mr. Joe de Sylvia, River 
point, R. I. Išgydytas iš džio
vos, nuo kurios, kaip kiti 
daktarai sakė, nebuvo jau 
gyduolių,

John N. Piccard, 107 3-rd 
st., Auburn, Me. Išgydytas 
nuo dispepsijos ir slogos.

Prof. I)r. Payne, nese
niai iš Londono, Angli 
jos ir Paryžiaus, Pran

cūzijos.

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

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

Joseph Sylvia, 4 Blinnes st., Tauton, Mass. išgydyta 
ak i 11 liga.

Manuel Sottsa, 2338 So. Main st., Fall River, Mass. Kū
dikis negalėjo vaikščioti visus metus. Boston Clinico dakta
rai išgydė jį į trumpą laiką. Jis dabar yra sveikas ir vaikščiot 
gali be mažiausio sunkumo.

BOSTON CLINIC, INC.
Apžiūrėjimas dykai.

Lovvell office: 158 Marrimack St.
Ofisas atMaras kasdieną nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

175 Tremont st. Suites 6 7 & 8.
Valandos: nuo 9 iki 8 vakare'kasdien. Nedėlioms nuo 10 iki 12 po pietų.

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

ses.ru

