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mums tiesos ir meilės žodi.€
Versk į viršų mus visą purvi
ną pusę gyvenimo. Nežiū
rėk, ką ant tavęs užpuldinės 
tamsos pasekėjai. Buk tu mų 
sų veidrodžiu, kuriame atsi
spindėtų mus visi blogi darbai 
Ant Naujų metų linkim.kad 
tavo sėkla atneštų mums vai
sius kuogausiausius. Su šiais 
metais tepranyksta musų var
gai ir bėdos, teužšviečia lai
mė, tegyvuoja meilė,tegyvuo-

Metas V.

daug jie mums atnešė laimės 
j ir linksmybių? Kam dabar 
nežinomi despotiški pasielgi
mai Rusijos valdžios? Visa
me pasaulyje pragarsėjo jos 
žvėriški pasielgimai su pir
mos ir antros durnos atsto 
vais. Tie, kurie mylėjo žmo
niją, tie, kurie kovojo už lai
svę ir žemę, buvo sugrusti 
kalėjimuosna. Caras, maty

damas kad tuom gal vėl su
kelt liaudį, sušaukė trečią 
durną, bet tokią, kuri jam yra ja laisvė, 
paklusni ir pildo jo įstatymus, i .J. Beširdis.

Prie Nauju Metų.
------------ p

Štai ir vėl praslinko vieni 
metai žmonijos istorijoj. Pa 
saulis vienais metais likos dar 
senesnis. Vienais metais per- 
gyvenom daugiau vargų, išsi
liejo daugiau ašarų, daugiau 
kraujo, daugiau pergy venom 
nelaimių, daugiau }*erkentė- 
jom skurdo, daugiau skau
smu. ..cv ,

Štai prieš mumis Nauji Me
tai. Ką pergyvenom, tą jau 
žinom, bet kas mums priša
kyj — tą parodys tik Nauji Teip, trečia durna ramiai sau 
Metai.
nežinomas likimas. Vienok' 
tas likimas priklauso nuo mus: 
pačiu. Jei męs patįs uoliai ■ 
nesirupinsim, Nauji Metai 
nebus mums laimingesni už 
praėjusius; neišgelbės mus 
nė geri linkėjimai, nė maldos. į 
nė skundai, nė ašaros, nė vai- į 
tojiinai,— vien tik mus pačius 
noro galybė laimę ant žemės 
mums suteikti galės.

Tad Nauji Metai tą norą 
į širdis musu lai Įkvėps. Nau
ji metai mokslo troškimą mu- 
mise lai uždegs ir pūslėtas' 
rankas brolybės meile tvirtai 
tesujungs. o darbas, kad ir 
sunkiausias, mums lengvu lai 
bus; prieš musų galybę šiurk
štų slikimasjtenusilenks,o vie
ton ašarų ir skurdo,vargų pa
kalnėj tegul laimė pražydės.

Tegul seni ir jauni, moters ir 
vyrai gerą tik norą turės, te
gul kiekvieną lietuvio name
lį ,,Keleivis” lankys, tegul 
kiekvienas ką nors pramokęs 
su kitais pasidalys, tegul tam
suoliai apšvietimo bijoti pa
liaus, tegul tikrais mylėto
jais ir platintojais mokslo 
taps, tegul nors kartą kovo
jantiems draugams pritars, 
tad šie NaujiMetai gausia lai
me pratarps.

Redakcija ir Išleistuvė.

I 
i_ ... ._ .
|o ne žmonių reikalavimus. Senapilė, 9X11 — 08.

Prišakyj mus laukia j sėdi rainuose, tuom tarpu, 
kada sodžiuose ir miestuose 
žmonės miršta iš bado, tuom 
tarpu, kada gubernatoriai; 
sauvališkai grūda į kalėjimus 
tuos, kurie pamylėjo tiesą: 
jie karia, šaudo be jokios at
sakomybės tuos, kurie kovoja Kruvina kova policijos 

į už laisvę ir Žemę. Durna ne- revoliucijonieriais.
|girdi darbininkų balso, šau- Peterburgas, 29 Gruodžio.— 
kiančio pagelbos, ji leidžia to- Susirėmime krito viršininkas 
kius įstatymus, nuo kurių slaptos policijos, baronas 
žmonėms nė šiltą, nė šalta. Kotte, keletas kareivių ir žan- 
Žmonėms nuo tokios durnos darų, pulkauninkas, Murskij 
nieko negalima laukti. Rei- sunkiai sužeistas.

| kia patiems viską pasiimt. Kaip telegramas praneša, 
Bet kaip? Jei už vieną krei- abelnas dalykų stovis šiądien 
vą žodį tave išvaro Sibiran, Rusijoj teip baisus, kokio 
jei už vieną laisvesnį straip- nuo 1805 meti} dar nėr buvęs, 
sniuką laikraštyje, redaktorių 
kemša į kalėjimą, jei plati- tvirtai 
nančias mokslą draugijas už- užpuolimas 
daro! Kaip galima tokioj 
barbariškoj šalyje darbuotis? 
Bet nenusiminkim, broliai! 
Tik sekim tarp savęs grudus 
meilės, tik paduokim viens ki
tam nelaimėje ranką, telki- 
mės į kuopas, platinkim švie
są, pranyks tada visos nelai
mės! Teip, tas darbas tur 
eit, nors ir neapseis be aukų. 
Bet kur ir kada buvo laisvė 
nupirkta be aukų? Te kanki
na mus urvuose, tegul teka 
mus kraujas upeliais, bet ei
kim, eikim vis pirmyn, pir
myn. pirmyn prie laivės!

Jus, išeiviai Lietuviai, ir 
negeresnius turėjot metus. 
Jus ir pažinot, kas yra badas, 
nors ir laisvoj šalyj, bet kol 
bus tamsumas, kol viešpataus 
storpilviai, kad ir laisvoj ša
lyj, mums vis reiks nešt var
gus. Męs negalim būt užga
nėdinti tik laisve. Męs turim 
lavinties ir eiti prie socijaliz- 
mo, ten mųsų išganymas, ten 
mųsų linksmybė, su juo męs 
viską įgysim.

Užstojus blogiems laikams 
Amerikoj, daugumui teko su
grįžt Lietuvon. Ką radot, mie
li draugai, čia? Sulūžusiasgrį- 
telėles, suvargusius ir nelai- 

i mėse paskendusius savo vien
genčius, daugumo gerų savo 
pažįstamų netekot, nes vieni 

'nunešė savo kaulus karėn, o 
kiti ant ešefoto sudėjo savo 
gyvasčius. Ne vienam gal kra
itinę suspaudė skausmai, ne 
į vienam gal karčios ašaros rie
dėjo per veidus,siunčiant pra
keikimą tiems, kas išrtraukė 
iš jųsų eilių mylimus. Kur 
mesi žvilgį, visur skurdas 
vargas ir nelaimės. Taigi. : 
,, Keleivi’’, nešk tu į visas grį- 
teles spindulius šviesos ir lai
svės. Keliauk tu pas mus 
per jures-mares, nešdamas

Nauji metai.
Nauji Metai Nauji Metai, 

Štai jau jie čionai.
Salin bėdos ir klapatai 

Ir seni vargai!
Šviesiau saulė teužšviečia, 

Teišnyks tamsa!
Darban žmones tesukviečia 

Tekanti aušra.
Tedarbuojas kas tik gali 

Naudai vargdienių. 
Teapšviečia laimė šalį 

Vargo ir skausmų.
Tegyvuoja idealai 

Laisvės ir šviesos,
Tegul žino mus spaudėjai, 

Kad tiesa užstos!
Nauji Metai, Nauji Metai, 

Štai jau jie čionai.
Sveikos seseris ir broliai

Ir visi draugai!
V. Susirdis.

Ant Nauju Metų.
Štai atėjo Nauji Metai. Tą 

dieną mums ar draugai ar pa
žįstami linki daug laimių, 
geros ateities ir linksmybių, 
bet nevisada išsipildo tie lin
kėjimai. Taigi peržiūrėkime 
praslinkusius senus metus,ar

VISOKIOS ŽINIOS
1S RUSIJOS.

SU

Maskvoj revcliucijonieriai 
susiorganizavę ir jų 

valdžią baugina 
kas valandą.

Fiudliandijoj prasidėjo a- 
belnąs žydų persekiojimas ir 
ištrėmimas. Reakcija siaučia, 
juodašimčiai siunta.

Pereitoj subatoj, 26 Gruo
džio, šnipai susekė netoli nuo 

i Maskvos miesto ant Elnio sa
los vienam vasarnamyj slap
tą revoliucijonierių susirinki
mą. Baronas Kotte gavęs 
apie tai žinią, nieko nelauk
damas apsuko su žandarais ir 
šnipais namą su mieriu iš
gaudyti tuos maištininkus iki 
vienam. Kada policija prisi
artino, iš namo pasipylė šū
viai. Narsus Kotte turėjo at
sitraukti ir davė žinią, kad 
pribūtų artilerija, tuom tar
pu da sykį bandė paimti na
mą šturmu. Kada ištroškęs 
kraujo baronas Kotte ir gau
ja žaudarų su džiaugsmu prie 
namo artinosi artyn, staiga•v 
pasipylė šūviai iš naujo. Čia 
krita ir pats Kotte ir daug 
žandarų, pulkauninkas Mu-| 
skij likosi sunkiai sužeis-Į 
tas. Bet tuoj pribuvo artilie- 
rija ir keliais kanuolių šū
viais namas likosi sugriautas 
ir revoliucijonienai apgalėti.I

Kristus bijosi žandaru.
Peterburgas,29 Gruodžio.— 

Praėjusioj s ubą toj Durnoj 
i svarstant apie sutrumpinimą 
' karei vystės laiko kilo smar
kus ginčai. Vienas iš socijal- 
demokratų partijos narių, P. 

' Petrovskis, karštoj savo kal
boj tarp kitko pasakė;

..Kada vienas armėnas lai-
i ke armėnų skerdynės šaukėsi 
j prie Kristaus pagelbos, Kris- 
I tus buvo kurčias iš baimės 
prieš musų valdžią.”

Pirmsėdis Chomiakovas Pe- 
trovskį suspendavo už tokią 
kalbą ant trijų posėdžių. Ki-

tassocijaldemokratas, Gečem- 
rine, pakėlė aštrų protestą 
prieš pirmsėdžio pasielgimą, 
už ką ir pats tapo suspenduo
tas.

Tuomet visi pirmeiviai su
kilo ir 
mą.

apleido Tauridos ru

pasigailėjo juoda
šimčių.

Peterburgas, 25 Gruodžio — 
Caras atleido juodašimčiams 
bausmę, kurią teismas jiems 
buvo paskiręs už surengimą 
1906 metais Balstogėj žydų 
skerdynę.

Toj skerdvnėj juodašimčiai 
nužudė 11 krikščionių ir 73 
žydus, sužeistų buvo keli šim
tai ir kelios dešimtįs triobų 
paleista su dūmais.

Už surengimą ir vadovavi
mą tos skerdynes buvo pa
traukta Į teismą 10 juodašim-’ 
čių, kuriems teismas šiokią 
tokią bausmę buvo uždėjęs, 
bet caras ir nuo to juos pa-i 
liuosavo. Juk ir griekas butų 
bausti ištikimus savo tautie- i— I
čius.

(aras

Karo žinyba užsisakė du 
orlaiviu: vieną Paryžiuje už 
300.000 frankų, kitą Rusi jo
jo. Abudu orlaiviu turi būti 
suruošti iki 1909 metų vasa
ros.

Novočerkasas. Byloje 
apie ginkluotą sukilimą 1905 
m. Rostove prie Dono karo 
teismas pasmerkė: 1—pakar
ti, 1—12-ai metų katorgon, 
2—2 metams 8 mčn. į areš- 
tantų rotas, 3—išteisino.

— Netoli Uspensko stoties 
apiplėšta pačta; pagriebta 9, 
600 rb. Suimta 4 plėšikai, pas 
kuriuos rasta 4,457 rb. Kiti 
gi plėšikai su likusiais pini
gais pabėgo.

•f Soči. Palenkovo kaime 
nežinomi piktadariai nužudė 
malūnininko šeimyną, susi
dedančią iš trijų asmenų. 
Piktadariai pasislėpė.

< Varšuva. Radome suimta
50 žmonių,priklausančių len
kų socijalistų partijai; pas 
juos atrasta ginklai, atsišau
kimai ir partijos raštai.

•į Tiflisas. Karo apskričo 
teismas nagrinėjo by>ą anie; 
v. tarybos nario kunigaikščio i 
Cevčavadze užmušimą. Tris 
kaltinamieji pasmerkta pa 
karti.

Kijevas. Vergunų kaime 
Čerkasų pa v., keturi revolve
riais ginkluoti piktadariai už
puolė monopolį: užpuolimas 
nenusisekė, vienas suimta.

• Penza. Saratovo teismo 
rūmai nagrinėjo bylą apie 
buvusio policmesterio Kan- 
daurovo užmušimą. Kaltina- 
masai tame užmušime Vasil
jevas pasmerkta 10-čiai metų 
katorgon.

< Poltava. ginkluoti pikta
dariai užpuolė dvarponio Gri
nevičiaus užvaizdą, pagriebė 
iš jo 1,200 rb. ir pabėgo.

•į Naktį darant kratas Šli- 
selburgo skiriūje užmušta po- 
licistas; suimta du nuo seniai 
jieškomu prasikaltėliu.

— Senatas atmetė kasaci- šiądien 
jos skundą laikraščio „Rieč” 
redaktoriaus Charitonovo ir j pradeda atbusti. Į politiškąjį

laikraščio „Tovarišč” redak
toriaus Portugalovo, pasmer
ktųjų metams tvirtovėn.

•į Moskva. Rusų laikrašt. 
„Ruskoje Slovo” nubaustas 
tūkstančia rub. už neteisin
gą senatoriaus Garino revizi
jos aprašymą.

Lodžius. Darant kratą 
tramvajų depo rasta užkasta 
žemėje 3 bombos, mauzeriai, 
brauningų dalis ir peiliai 
(kinžalai).

* Apskričio teismas 6 die
nas nagrinėjo bylą apie už
puolimą 13 IV 1906 met. aut 
DiuŠeto pinigyno; per tąjį už
puolimą buvo pagriebta 315. 
000 rublių. Teismas pasmer
kė: šešis 5 metams katorgon, 
du 2 metams tvirtovėn, vieną 
6 mėnesiams tvirtovėn, tris! 
išteisinti, tris slapstosi Švei
carijoje, penki gi pabėgo iš 
kalėjimo ir dar nesuitmti.

— Baku. — 57 Lapkričio, 
apie 5 vai. vakare, vyduryje 
miesto sprogo bomba, kurią 
piktadariai padėjo prie namų 
užvaizdos Koščejevo buto du
rų. Vasarą piktadariai už
mušė Koščejevo žentą, spalių 
gi mėnesyje sprogo bomba, i 
piktadarių padėta.

-
------------------ ■ —b' ------------------

ŽINIOSISVISUR.

i 
i

i

Caro šnipai suėmė 500 
žmonių,

Kopenhaga, Danija, 29 d. 
Gruodžio. — Ištikus Maskvos 
policijos su revoliucijonieriais 
dideliam mušiūi ir Danijoj 
tapo sujudinti visi caro šni
pai. Nuo subatos vakaro iki 
panedėliui visuose didesniuo
se Danijos miestuose padary
ta daug kratų ir bėgyje 48 
valandų suimta 500 žmonių.

b V

Ant rubežiaus visi išeinanti 
ir Įeinanti traukiniai teipgi 
kratomi; j ieškoma ginklų ir 
bėgančių revoliucijonierių.

Nuskendo didelis laivas.
Newcastle, Australija. 28 

Gruodžio. — Didelis britiškas 
laivas „Advance” ir barka 
..Irvouė” susimušė panedėlio 
rylą netoli nuo čia ir abudu 
nuskendo su visa įgula; išsi
gelbėjo tik vienas viršinin
kas.

Žemės drebėjimas.
Rymas, 28 Gruodžio.— Ita

liją vėl aplankė žemės drebė
jimas ir tai toks smarkus, ko- 
kiodaug laiko jau nebuvo. Sį 
kartą nukentėjo sala Sicilija. 
Keli miestai visiškai sugriuvo 
Drebėjimas atsitiko nakties 
laiku, kada žmonės 
miegojo: taigi labai
kas galėjo pabėgti. Pagim
dytos drebėjimu žemės jūrių 
bangos paskandino daug lai
vų ir užliejo dalį sausžemio. 
Pražuvo tūkstančiai namų, 
žmonių ir milijonai turto.

ramiai j 
mažai

Graikai teipgi bunda.
Atlienai, Graikija. — Gar

sioji kitkart graikų tauta, o 
iki žemiausio laip

snio nupuolus, ir vėl pra-i

graikų gyvenimą jejo nauja 
sriovė — socijalizmas. 6 mė-' 
nėšiai atgal mieste Volo išėjo! 
pirmas socijalistų laikraštis, 
vardu „Darbininkas”, kurioj 
įtekmė ir skaitytojų skaitlius 
auga labai greitai. Pastaruo- 

(ju laiku Atlienuose (graikų 
jsostapilėj) pradėjo išeidinėti 
kitas socijalistų laikraštis, 

j vardu „Ateitis’’. Galima ti
kėtis, kad ta nauja sriovė pa
kreips graikus į kitas vėžias 

I ir pakels juos iš letargo.

S valandų darbo diena.
Londonas, 24 Gruodžio. — 

Lordų taryba užgyrė visiems 
angį i jos anglekasiams 8 va
landų darbo dieną. Tas užgy- 
rimas įeis į gyvenimą nuo 1 
Liepos 1909 metų.

Tarptautiškas susivažiavi
mas.

Londonas, 29 Gruodžio. — 
Neužilgo čia įvyks tarptautiš
kas susivažiavimas, kuriame 
dalyvaus 10 viešpatysčių. Su- 

■ si važiavimo m ieriu bus — iš
dirbti įstatymus, kurių nega
lėtų peržengti ant jūrių nė 
viena viešpatystė laike kares.

Perversme Venezueloj.
Port of Spain, 26 Gruodžio. 

— Venezuela via viena iš 
pietinės Amerikos respullikų 
Jos prezidentas Castro nese
niai išvažiavo Voketijon pa
vedęs tuom tarpu valdžią sa
vo vietininkui Gomezui. Go
mez tapęs viršininku respub
likos, tuojau įvedė savotišką 
tvarką, apie ką nė Castro ne
gavo žinot. Suorganizavo vi
sai naują ministerisą įvesda
mas į ją visai naujus žmonės, 
seniems gi visiems beveik sau 
nepatinkamoms davė saktį.

Seni valdininkai ir šalinin
kai Castro, nukalė suokalbį 
Gomezą ir jo naujai išrinktus 
pagelbininkus nužudyt.

Suokalbio autorium buvo 
rorres-Cardenas, buvusia vi
daus dalykų miuisteris. Jis 
pats žadėjo ir suokalbį išpil
dyt su pagelba 3 batalijom} 
kareivių.

Kada pasklido apie suokal
bį žinia ir apie jį dasižinojo 
pats Gomez, 19 Gruodžio iš 
ryto ypatiškai nuvyko pas 

i sukilusį pulką kareivių, ku
riuo vadovavo Castro brolis. 
Suokalbininkai persigando 

i pamatę netikėtai Gamezą, ku
ris tuoj ir suareštavo Castro 
broli. Torres Cardens išsispv- 
re, buk jokio suokalbio neži
nąs. Bet Gomez paėmęs jį už 
pečių ir gerai papurtinęs su
šuko: „Žinau viską — suse
kiau suokalbį ant savo gyvas 
ties ir areštuoju tave!” Tuo
met Torres-Cardens norėjo 
šauti Gomezą iš revolverio, 
bet pastarasis į laiką nutvėrė 
už raukos ir liepė jį suimti ir 
uždaryti kalėjimam

I I 'Nepaprastas Gomezo veik
lumas ir drąsa patraukė žmo
nių prielankumą. Minios ren
gia demonstracijas ir rėkia 
ant garbės naujo savo prezi- 

jdento.

1$ AMERIKOS.
So. Boston, Mass.

So. Bostono teatrališka 
draugystė „Žaibas” ir D. L. 
K. Gedemino Benas buvo pa
rengę aut 26 Gruodžio teatrą 
ir balių.
. „Žaibas” sulošė 5-kių veik
smą tragediją „Živilė’’ labai 
puikiai. Ypač atsižymėjo E. 
Alminavičiutė (Živilės rolėj), 
J. Neviackas (Porajaus rolėj) 
J. Undžius (Terlos rolėj) ir 
A. Siaudakulis (Ivano rolėj); 
M. Mizera (tarno rolėj) teų>- 
gi puikiai atliko savo užduo
tį, ko ir profesijonališkas ko
mikas (juokdarys) nebūtų 

'geriau padaręs.
Ypač didelį Įspūdį šįkart 

ant publikos padarė smarkus 
trenksmas perkūno ir žaibai, 
nuo kurių užsidegė laužas, 
ant kurio tapo sudeginta Ži- 

j vile.
Perstatymui pasibaigus 

prasidėjo šokiai ir lekiojantis 
pačtas. Žmonių buvo prisi
rinkę ne perdaug, bet kadan- 

i gi svaiginančių gėrymų nebu
vo, tai visi beveik išbuvo nuo 

i pat pradžios iki galui ir jaut
riai pasilinksminę dailiai išsi- 
skyrstė.
Darbininkų vadovai pa

smerkti kalėjimai).
Wasgington, D. C. — Trys 

Darbininkų Sąjungos vado
vai, Gomper’sas, pirmininkas; 
Mitcliell’is, jo vietininkas ir 
F. Morrison, raštininkas, pa
smerkti kalėjiman; pirmas 
ant 12 mėnesių, antras — 9 
mėn., trečias — 6 mėnesių.

Pamyslysi, skaitytojau, kad 
juos pasmerkė už vagystę ar
ba išnaudojimą? Ne. Jie to 
nepapyldė, ką daro milijonie
riai savo pramonėse kasdieną. 
J uos pasmerkė už tai, kad jie 
vedė kovą su išnaudotojais 
darbo žmonių.

VisųJung. Vai. darbininkai 
užprotestavo prieš tokį nešva
rų teismo pasielgimą. Nutar
ta kongresan Įnešti protestą 
su penkiais milijonais para- 
šų-

Unijistai iškaluo jau ren
gėsi prie tokio protesto, nes 
žinojo, kad vyriausias Jung
tinių Valstybių teismas iš
duos tokį nuosprendį, kokį 
jam palieps kapitalistai. 
Pasmerktiems pavelyta ape
liuoti ir uždėjus kauciją Gom- 
persui 85,000, Mitcheliui $4, 

i 000 ir Morrisonui 83,000 visi 
!tapo paliuosuoti.

Byla ta prasidėjo Rugpjū
čio mėnesyje, 1907 m. Darbi
ninkų vadovai kaltinami už 
tai, kad „Darbo Sąjunga” 
apskelbė Buck, Stove and 
Range Co.” boikotą irtą fir
mą įtraukė į surašą, teip va
dinamų „negeistinų” fabrikų, 
ir kurių unijistai sako: „męs 
nėrėm iam.

Kapitalistams rūpėjo būti
nai panaikyti tokią systemą, 
„negeistinų” fabrikų,

i Turkijos parlamentas su-i 
sideda iš 230 atstovų, tarp ku
rių 150 muzulmonų 33 krikš
čionis ir 2 žydu.

PRANEŠIMAS.
Pranešame visiems, kurių 

prenumeratos laikas pasibai
gė ir kurie gavo paraginimo 
korčiukes, kad neatnaujinu- 
šiems prenumeratos šitas nu
meris bus paskutinis.

A dm i n istracija.
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J. N.

I

vai-

jos vyras?” klausiau aš. 
(Toliaus bus.)

Mano sapnas.
Parašė J. Beširdis.

Tai skambink ..Varpe’’! tegul grūdinis 
Išilgai, skersai eina per Lietuva! [ ta\o 
Budink ir šaukit graudžiu balsu savo, 
O tas šaukimas per niek tenežūva!

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite... 
Kas darbininkas ir kas dirbti gali.
Ant tavo balso prie da-bo teimas! 
O kur atrasi tinginį miegai}.

i Tegul neliaudams jį budin gaudimas 
Kelkite, keikite, kelkite, kelkite...

I

KELEIVIS
i

gimnazijos, 
patį rudenį 
įstojo į Sei- 

dvasiškąją

sparčiai augti.' Senapilės gim-
Kriaučiu- 
kelti lie

50 metiniai atminčiai 
Dr. Vinco Kudirkos i Kapso

jam Varšavoj, rudenyj 1885 
m. buvo paimtas žandaru į 
kalėjimą už prigulėjimą prie 
slaptos, einančios prieš val
džią draugystės. Kalėjime sė
dėjo jis neilgai ir kitokios

kame Dr. V. Kudirkos eilias, 
kur'ose jis šaukia:
Kad rytą saule spinduliu pirmiausiu 
Apreiškė žemei tikėjimą savo. 
Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu. 
Tarytum jisai žmogaus lupas gavo: 

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...
Tuoj darbininkai visi suknibždėjo. 
Lyg gyventojai užgauto skruzdyno.
Ir kasdieniniai darbai prasidėjo 
Žmonių lizduose ir ant lauko gryno.

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite... 
Varpas da garsiau ir da aiškiau gaudžia. 
O graudus balsas veržiasi per orą. 
Dšlko nebaigia savo daina graudžia? 
Tinginius prikelt turi tikrą norą.

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

vargų, vienog. kaisto rimtas 
vyras, jis nuvažiavo į Varšu
vą. Patekęs i Lenkijos širdį 
tikrai jis galėjo Lietuvai žūti 
ir pirmuose metuose jis visai 

ir tik ret kar

kada pats Lietuvos vargužiai, 
ant kurių suvirs 190 metų 
laikėsi tėvynės vardas, ir ka
da ir jis pradėjo protauti ir 
reikalaut sau. kaipo žmogui, 
žmogiškų t iesų. tik šiandien 
sukruto visa Lietuva ir pa
sklido visur plačią pagau
lę velionio vardas. Bet jam 
(velioniui Dr. V. Kudir
kai) tas viskas yra tik šaltu 
atbalsiu, jis ramiai ilsisi sa
vo numylėtoj Lietuvos žeme
lėj ir niekame nežada jis 
mums daugiams padėti.

Todėl męs, atmindami ve
lionio Dr. V. Kudirkos jau 
smus, kaikuriems musu da- 
bartiniains vadovams jo žo
džiais patariame:
Arba jus nunial'inkįj sujudintą protą. 
Užgesinkit išnaujo m lįs šiidį liepsnuotą. 
Arba. Moję į eilę, kaip tikri vadovai.
Švieskit rnus ir neduokit gęst pradėtai 

kovai!
Bet. mus sykį sukurstę. s ienus nepames

kit — 
Žadėjot vadais būti, lai grįžkit ir veskit.

J. Gegužis.

tuviškąją dvasią, jaunoji kar
ta vis smarkiau ir smarkiau 
linko prie lietuvystės ir 1883 
m. D-ras Basanavičius,su bū
reliu susitelkusių prie jo lie
tuvių, išleido ,. Aušrą”. „Auš
ra” tai ir buvo didžiausia lie
tuviškos dvasios pakeltoja. 
Ačių „Aušrai” ir Dr. V. Ku
dirka, kaipo jautrios širdies 
žmogus, paliko tvirtu mųsų

Aš išvadžiosiu, kad tai yr menai. 
Jei ponu save esant kas mena. 
Kad visi sviete lygus yr |K>nai. 
Xes visuos lygiai Kristus gyvena. 

l>r. V. Kudirka.

31 gruodžio 1908 m. suka- uą metą vėliaus perėjo į nie
ko lygiai 50 metų nuo už- deciuos skyrių, kurį baigė ru- 
gimimo velionio Dr. V. Ku- deny j 1889 metų. Bebūnant 
dirkos. Daktaro V. Kudir
kos biografija gana daug pa
naši į kiekvieno kito tų lai
kų mųsų inteligento, kuris 
bent kiek veikė labui savo 
tautos. Gimė jisai .lietuvių
ūkininkų šeimynoje ir augo, bausmės nuo valdžios jam ne
kaip paprastai auga Lietuvos buvo, bet universitetas pasi- 
kalniečių sūneliai. Tėvai ve- rodė baisesnis už pačią žan- 
lionio Kudirkos buvo žmonės darmeriją ir atstatė Kudirką 
pasiturinti ir galima pasaky- ant 2 metų mm moks’o. Nors 
ti, kad šlvjo prie aristokrati- Kudirka galėjo gauti Mask- 
jos ir matomai nuo pat jo jau- vos universitete stipendiją ir 
nystės jie manė pamatyt sa- baigti ten mokslus be didelių 
vo sūnų kunigėliu.Girdėdami 
nuo visų prakilnesnių to lai
ko žmonių, kad lietuviška 
kalba tai mužikų kalba, kad 
su ja niekur negalima toliau
nueiti, jie stengėsi Vincuką buvo išnykęs 
išmokinti lenkiškai. Prade- čiais galima buvo išgirsti.kad 
jus leisti Vincuką į mokyklą, jis pagarsėjo, kaipo geras 
jis pasirodė gabiu ir geros smuikininkas.
galvos ir todėl vėliaus nesi- Bet tuose laikuose tautiškas 
gailėjo }>erduoti jį į Sena- lietuvių susipratimas pradėjo 
pilės gimnaziją. Iš papasa
kojimų galima priminti, kad nazijoj mokintojas 
tėvai Kudirkos būdavo labai nas karštai pradėjo 
neužganėdinti, 
kada jis nega
lėdavo kokio 
nors daikto pa 
vadinti lenkiš
kai. 1877 me
tuose birželio 
mėnesyj, pabai
gus jam 6 klia- 
sas 
tą 
jis 
nų
Rymo- katalikų 
seminariją, kur 
prabuvęs veik 
dvejus mokslo 
metus, pavasarį 
1879 m. atsiėmė 
savo popieras 
nuo seminarijos 
valdybos ir tuo
se pačiuose me
tuose po vaka
cijų tapo pri
imtas atgal į Senapilės gim
naziją. Gimnazijoj jis moki
nosi gerai, tankiai jis buvo 
eilėse pirmutinių mokinių ir 
apturėdavo pirmas dovanas.

Išstojus Kudirkai iš semi
narijos, tėvai atsisakė šelpti 
savo sūnų, kaipo įstojusį į 
klaidingą kelią. Bet kaip 
nurodo kai-kurie tuolaikiniai 
jo draugai, tai Kudirka per
daug didelio vargo nematė, tautos auklėtoju. 
Senapiliečiai pažinojo V. Ku-I 
dirką kaip gabų ir meilų! 
jaunikaitį ir lygiai kaipo gim
nazijos valdžia, teip ir moky
tojai, ypatingai lenkai pri
ėmė jį labai maloniai ir kiek 
reikiant sušelpė.

Tuose laikuose, kaip tarpe 
visos lietuviškos aristokrati
jos,teip lygiai ir pas Senapilės I „Aušrai’, eisime tiesiog p>rie 
mokinius viešpatavo lenky- įsteigimo .,Varpo”. Tuo lai
stės dvasia. Kaip apkalba sa- ku Maskvos ir Varšavos stu- 
vo referate St. S., skaitytame dentų draugijos buvo stip- 
Maskvoje 25 kovo 1908 m., otriausios ir Kudirka susiraši- 
vėliaus tilpusio „Vii. Kai.”, nėjo su Maskvos studentais 
tai tuose laikuose Senapilės apie leidimą laikraščio. Nors 
gimnazistai tarp savęs kalbė- Maskvos studentai pirmiau 
jos tiktai lenkiškai ir didžiau-! buvo pasikvietę kai-kuriuos 
šią svarbą jie dėjo ant lenkų I kunigus ir buvo pradėję išlei- 
raštijos. Į tokius, kurie jau 
tuom kartu imdavos veikti 
ką nors savotiško ir nekalbė
jo lenkiškai, jie žiurėjo kaipo į 
kokius niekšus. Senapilės 
gimnazistai tuom laiku išlei- 
dinėjo lenkų kalboje laikraš
tį „Klamstvvo” ir Kudirka 
buvo to laikraščio redakto
rium ir visu tokių lenkų va
du.

Baigęs gimnaziją 1881 m. | 
Kudirka nuvažiavo Varšuvon 
ir įsto„o į universitetą ant fi- 
.ioliogiško skyriaus, bet vie- num.

Perskaitęs Kudirka „Auš- 
Į rą”, jis jautėsi prasikaltusiu 
tėvynei ir tuom pat laiku jis 
prižada visą savo gyvenimą 
pašvęsti Lietuvai.

Nenagrinėsime smulkiai vi
sų tų prietikių, kokie dėjosi 
tuose laikuose, bet užgesus

ti i nėt ,,Šviesą”, bet tilpus jo
je daug netikusių straipsnių, 
svietiškiejie inteligentai jieš- 
kojo šaltinių leisti savo laik
raštį. Patardinėjus plačiau 
tą reikalą buvo sutarta 1888 
m. vakacijų laiku susivažiuot 
į Senapilę, kur buvo aiškiai 
nutartas reikalingumas nau
jo laikraščio. Teip tai užgi
mė ,.Varpas”, kurio ir pra
džia ir vardas, kaip tvirtina 
St. Š., prigul’velioniui D-rni j 
\ Kudirkai. Jau pačiam 1

,,Varpo’’ štai męs sulin 1

Per visą 10 metų „Varpas” 
turėjo nenuilstantį darbiniu 
ką ir da prieš pat mirtį, neva
liodamas išlipt iš lovos.Kudir
ka rašė., Varpą”. Nesigailėdavo 
jis kartais j>er „Varpą” už
drožti lietuviams inteligen
tams. kurie j ieško šiltų viete
lių svetur ir užsimiršta savo 
tėvynės Gana taukiai iššiep
davo ir pačią lietuvių dvasiš- 
kiją, kuri tankiai mėgindavo 
kabintis prie inteligencijos ir 
pasakot nebūtus daiktus;dau- 
giausiai pradėjo tokia mus 
dvasiškija atsižymėt savo ne- 
pribrendimu 1896 m.per „Tė
vynės Sargą”, kur nesigėdėjo 
ištarti, nė to:

L „Paleistuvystė yra tarpe 
lietuvių pirma c a u s a 
šiandieninių jausmų savo tė- 
vyniškumo ir judėjimo Lietu
voje”.

2. „Universitetiniai inteli
gentai, kurie rūpinasi apie 
tėvynę, yra bedieviai ir palei
stuviai”. (žiūrėk „T. Sargą’’ 
nr. 2, 3 ir 5. 1896 m.)

Tokiems galvočiams kuni
gams Dr. V. Kudirka nesigai
lėdavo gana rimtų išvadžioji
mų ir visada jie pasilikdavo 
su tokiais savo obsurdais 
klampynėse nesusipratimu. 
Ant tokių kunigų V. Kudir
ka žiurėjo kaip ant neregių 
ir visados gryniausiais išva
džiojimais jis stengdavos nu
rodyti jiems jųjų klaidas ir 
nesupratimą. Tokius atspin
džius tankiausiai galima pa
matyt „Tėvynės varpuose”.

Nemėkčiojant galima pasa
kyt, kad visuose velionio Dr. 
V. Kudirkos raštuose galime 
užtėmyti daugybę kiltų min
čių. Jis kovojo prieš visokius 
žiaurumus ir pripažino vi
siems lygias gyvenimo tiesas ; 
Nors jis savo vertime buvo 
pašiepęs žydus ..Kodėl neval
go žydai kiaulienos”, bet vė
liau ir tą savo pritaikymą ro
dos apdirbo visai kitokioj 
formoj. Į <

Paimkime mes jau tik „Lai-! i 
svas Valandas”, o vien tik te- j 
nai rasime dalį jo aukštų min
čių, kurios kiekvieną protą 
stumti a stumia prie ko nois 
aukšto, sąžiningo ir doro. Ga
na aiškiai pas jį atsispindi ir 
artojaus skausmai, ir pasibai
sėjimas visokio žiaurumo, ir 
raginimas prie darbo.

Sukakęs vos 41 metų am
žiaus, 16 d. lapkričio 1899 m- 

; Dr. V. Kudirka užbaigė savo 
gyvenimo dienas. Du kartu 
Dr. V. Kudirka buvo žanda
rų naguose, bet ir numirus 
jie jo neaplenkė. Palaidojus 
jį draugų būreliui ant Nau
miesčio kapinyno, vėliau bu
vo sumanyta pastatyti pa
minklą ir parašą su ketu
rioms eilutėmis „Lietuva Tė
vyne mųsų”. Vietinei Mas-j 
kolių administracijai tas pa
rašas perdaugdraskė jų biau- 
rias akis ir paliepus policijos 
viršinikui, iškapojo tas ketu
rias eilutes iš velionio pa 
minklo.

Tik šiandie.prabėgus 9 me
tams po jo myrio, kada pati tikriejie rusai kad yra. Aš 
žiaurioji Maskolijos valdžia teipgi priguliu prie Susivie- 
p:.hešė skaudų smūgį nuo nyjimo.

1 laisvės tiokštančios žmonijos, — Tad privalai jį remti to-

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

— Sveikas, teve! ar link
smas Kalėdas turėjai?

— Geriau ir neklausk, 
ke, apie linksmumą...

— Na! ar atsitiko kokia 
nelaimė? Kodėl tu teip nusi
minęs, tėveli?

— Argi galima būti link
smam tokiam atsitikime, kaip 
šiądien su mųsų Susivienyji- 
mu kad atsitiko?

— O kas su juom atsitiko?
- Argi tu, Maike, laikraš

čių neskaitai, kad nežinai kas 
atsitiko? Mane jau net dru
gys pradeda kratyt iš baimės.

— Tai sakyk gi,pc plynių, 
kas atsitiko?

— Ogi mųsų Susi vieny- 
j imas pradeda jau griūti, o 
aš tikėjausi kad jis dar prie
glaudos namą pastatys, tikė
jausi tenai prisiglausti, o da
bar............

— Kame gi tu matai tą 
griuvimą, tėve?

— Kame? Ogi panaikyk 
vyriausybę — ir sugrius!

— Bet niekas jos nenaiki
na.

— Kaip gi tai nenaikina? ; 
Gal tu neskaitei pirmininko 
laiško, kuris tapo apskelbtas 
per „Tėvynę”. Tenai pasa
kyta aiškiai, kad raštininkas ’ 
netikęs,redaktorius tik mal- i 
kas kapot, administratorius 
teipgi niekam nevertas... Na 
ir kas čia, jeigu negriovimas 
vyriausybes? o ją nugriovus, ■ 
turės griūti ir Susivienyjimas

— Bereikalinga tavo bai
mė, tėve. Tą laišką skaičiau 
ir aš; truputį per stačiai pa
rašytas, o šeip nieko ten blo
go aš neradau; kad minėti 
viršininkai yra netikę, tai 
niekas tam užginčyt negal; 
ir tą laišką pats redaktorius 
patalpino, tai matyt kad ja
me buvo nemažai ir teisybės, 
nes tuščio ir privatiško laiš-. 
ko, kur ten pagauto, niekas į 
laikraštį netalpina.

— Tai ir tu teip kalbi! Ar 
tu nežinai, kad aš esu Susi- 
vie’nyjimo narys? Kad aš tau 
kirsiu lazda už tokią kalbą, 
tai tu žinosi kaip reikia tau
tišką organizaciją guodoti!

— Pamaži, tėve! Nebūk 
toks karštas tautietis, kaip

kioj valandoj, nes kitaip ir 
prieglaudos namas diugs, kur 
gi tuomet męs, seniai, dėsi
mės? X

— Taigi išrinkus geresnius 
viršininkus ir bus jau parė
mimas. Žmonių męs turim 
mokytų ir dabščių, rinksime 
juos vieton tinginių ir neat 
sakančių savo vietoms.

— To negalima, vaike, da- 
rvt.

— Kodėl? Juk mus Susi vie
ny jimas ir męs privalom rink
ti sau tokius viršininkus, ko
kie mums patinka, kurie ge
riau gali atlikti savo darbą, 
kurie neeikvos tiek pinigų. 
Tuomet ir prieglaudos namą 
galėsime pastatyti, o mus se
niai nors ant senatvės tautiš
kos košės galės pavalgyt ir 
ant pilvų sugulę pypkes rū
kyti ir pasakas pasakoti.

— Tas butų gerai, ir jeigu 
aš žinočiau kad teip bus. tai 
aš pirmutinis pakeičiau da
bar maištą, kad dabartinius 
viršininkus išvaryti kur pipi
rai auga.

Pavasario naktis. Atsigu- O
lę lovoj, ilgai žiurėjau per at
vira Įauga. Ant mėlvno dan- 
gaus blizgėjo tūkstančiai 
žvaigždučių. Iš po medžių ! 
pasirodė mėnulis, jis paleng
va vis kilo aukštyn, tarytum 
norėdamas savo spinduliais 
apšviest mano tamsųjį kam
bariuku- Netoli nuo Įaugo

v

plaukia Šešupė. Ant kranto 
upės augo du kleveliai, jų la
pai vėjo pučiami ramiai šnab
ždėjo. Viskas tyku, ramu... 
rodos niekur aplinkui neras
tum gyvo žmogaus. Toli, to
li kažin kur sugy vavo' pempė 
ir vėl tyku... O, kokios sal
džios ir smagios tos valandos 
gyvenimo, kada gamtos ty- 
kumoj gali užmiršt savo kas
dieninius rūpesčius, vargus, 

į širdies skausmus. Miegas ma
ne pradeda kankyt, akis mer
kias. .. Va mano mažutėlis 
kambaris nušvito. Kampe pa
sirodė kokia pana baltuos rū
buos, o jos veidas toks dailus. 
...Štai ji eina artyn prie ma
nęs: „Lėkim su manim”, pra
tarė ji.

„Kur, kas tu?” užklausiau 
aš.

Akis atmerkiau. Kamba
ry nieko nebuvo, jis visas ap
šviestas mėnulio spinduliais. 
Man pasidarė baugu, kas gi 
čia galėtų būt? Ko gi jį rei
kalavo nuo manęs?.. Teip 
man bemąstant ir besigėrint 
gamtos grožybe, aš užmigau. 
Štai ir vėl ji mano akįse ir 
vėl maldauja, kad aš lėkčiau. 
Nespėjau pratart žodį „Lė
kim” kaip pasijutau padangė
se. Ji meiliai apkabinus ma
ne laikė ir stačiai žiurėjo į a- 
kįs; jos akis linksmos ir pil
nos gyvybės. Pažiurėjus že
myn, akyse gamtos vaizdeliai 
mainės vienas po kito. Tai 
pamatysi upę viengiojanties 
per žalias pievas, tai ežerą a- 
paugusį karklais tai girią, 
tai ūkininko trobesius skęs
tančius sodnose. tai lygius 
laukus... Mudu nusileidom 
už miesto ant kapinių. Išgir
dau labai graudingą bal 
pą: verkė apsikabinus kryžių 
jauna mergina. — Ji verkia 
palaidojus savo mylimąjį; ke
letą dienų atgal, kaip jį pa- 
kavojo — paaiškino man dei- 

I vė.
Ir vėl aš pasijutau aukštu

moj, po nekuriam laikui ap
sistojom ant ežero kranto, iš 
linkui miesto atėjo vaikinas, 
aukšto ūgio ir dailaus veido. 
Akis buvo giliai kaktoj įdu-

■busios, iš jų žiurėjo didelis 
nuliūdimas... Jis kalbėjo: 
„Valdžia prs<k!oja iš V;gų 
pusių-r nėr kur pasidėt...

ji mane apgavo..j«į my -; 
Įėjau visa savo širdzia, aš ją 
laikiau už pirmutinę draugę, 
o dabar ji, ji... kaip sunku" 
viską atmint... ji ištekėjo už 
žemsargių viršininko... vi
sur apgavimai, nėr artymo 
draugo, gyvenimas pilnas 
kartumų!” Pasakęs tuos žo

džius jis arčiau priėjo prie 
kranto, valandėlę patylėjęs, 
pratarė: „einu ten, kur nėr 
nuliūdimų!’’ ir šoko į vande
nį. Vanduo prasiskėtė, ištyško 
aukštyn, pasidarė didelės 
bangos, tarytum jos džiaugės 
gavusios tokią auką...

Jo kūnas vieną kart iškilo 
aukštyn,pasirodė, vėl nusken
do ir (langiau nebuvo jau ma 
tyt. Po tam mudu vėl išlėto 
pakilom ir uulenkėm į didį 
miestą. Bildėjimas jau buvo 
aptylęs. Priėjęs prie aukšto 
ir didelio namo, aš pažiurė
jau per langą. Gerai papuoš
tam ir turtingam kambaryje, 
sėdėjo giliam nuludime jau
na moteriškė. „Ko ji teip nu 
liudus’’ užklausiau savo ne
šiotojos.

— Laukia savo mylimojo 
vyro, jis sakt kad šiądien tu

rįs kaucelerijoj daug darbo 
ir negalįs anksti pareit.’’ At
sakė ji man.

,,Lėkim pažiūrėt kur jis”. 
Greitai 
miesto.
pardidelį namelį. Visi langai 
uždaryti.Viduj daug pusnuo
gi} ir gerai isigėrusių mergi
nų šoko, dainavo su senais ir 
jaunais vyrais, daugiausia či- 
novninkais ir kareiviais.,,Kat
ras

aš ją my-1 žmonių, bet aukų tesurinko 
labai mažai. Reikia paminė
ti, kad sale minėtojo „biznie
riaus” sėdintis jo draugas da
vė 1 dol. viršmiuėtam reika
lui ir ragino savo draugą„biz- 
nierių”, bet tas išjuokdamas 
aiškiuo, kad jam viską kal
bėtojai pasakė apie Dr. Ku
dirką ir jam jo raštų nerei
kia.

Cambridgeport. Mass.
20 gruodžio Lietuvos Sūnų 

Dr-stė surengė prakalbas at
minčiai 50 metinių sukaktu
vių Daktaro Vinco Kudirkos 
(Kapso) ir kartu paraginimas 
kad Cambridgeport’o lietu
viai daugesniai teiktųsi į krū
vą ir rašytųs prie vietinės 
Lietuvos Sūnų sušelpiamo
sios draugystės. Pirmutinis 
kalbėjo Petras Stanis karštai 
ragindamas vietinius lietu
vius, kad jie stengtųsi geres- 
niai patįs tarp savęs gyventi, 
ir kaipo atskira tauta vesti vi
sus reikalus savotiškai, idant 
greičiaus pakilt apsišvietime 
ir tuomi susilygint su svetim
taučiais. Pabarė vietomis len
kus ir žydus, bet visgi turėjo 
pripažinti žydams, kad jie, 
kaipo žmonės, gabus ir grei
čiau susipranta savo tarpe, 
negu kiti.

Vėliaus kalbėjo J. Gegužis 
.,Keleivio’’ leidėjas ir D-ras 
F. Matulaitis iš So. Bostono. 
Gegužis apibriežė iš dalies ve
lionio daktaro V. Kudirkos 
mintis, tarpuose savo kalbos 
perskaitė kai-kurias jo eiles, 
nurodydamas, kad visas dar
bas velionio buvo aukštos 
minties grynas progresas ir 
meilė tėvynės.

Daktaras F. Matulaitis pla
čiai išgvildeno visą velionio 
Dr Kudirkos biografija ir vi
są iš eilės lietuvių kilimą ir 
veikimą.

Tarpuose mažos mergaitės 
ir vaikiukas deklemavo ir sa
vo išauklėjimu nuste
bino net tuos užkerėtus senų 
minčių žmones, kuriems vis
kas, kas tik gražesnio, pra- 
kilneseio ir sąžiniškesnio iš
rodo „bedieviška” ir „negra
žu’’. Buvo vienas garsus „biz
ni erių s” K., lietuvys, ku
ris visą laiką kasžin-ką bum
bėjo ir stengėsi kenkti, nors 
aplinkui jį žmonės gerucju 
prašė, kad jis nekeltų betvar
kės.

Po prakalbų buvo kolekta 
išleidimui daktaro V. Kudir* 
kos raštų. Nors buvo susi
rinkęs gana diktokas būrelis!

So. Boston, Mass.
27 gouodžio „Bažnytinis 

daktaro Kudirkos Knygynas’’ 
surengė prakalbas apvaikščio- 
jimui 50 m. sukaktuvių Dak
taro V. Kudirkos. Miuėtos 
prakalbos buvo pobažuytinė- 
je lietuvių salėje. Žmonių 
prisirinko pilna salė. Pir
miausiai vaikų choras po va
dovyste p. Garbaucko, vieti
nio vargoninko padainavo 
„Kur banguoja Nemunėlis”, 
Indam maišytas choras padai
navo , Lietuva tėvyne mųsų” 
ir tuojaus buvo perstatytas 
kalbėtojas vietinis lietuvis 
Dr. F. Matulaitis. Kalbėto
jas tik iš dalies perkratė ve
lionio Dr. Kudirkos biografi
ją ir pradžią lietuvių atbudi
mo ir užbaigdamas savo kal
bą atsikartotinai ragino lie
tuvius griebties prie mokslo,

nulėkėm į kraštą Apkalbėjo mus nerangumą 
Apsistojau pas ne- ir nupeikė girtuoklystę.

Po D. F. Matulaičio kalbėjo 
vietinis lietuvių klebonas ku
nigas Tamošius Žilinskas. 
Reikia pripažint už garbę, 
kad kun. T. Žilinskas tai da
bartimi} gadynių kunigas ir 
kaipo žmogus inteligentas tei
singoj formoj gvildeno mųsų 
reikalus. Kun. Žilinskas pla
čiai apkalbėjo visą lietuvių 
judėjimą: pradėjo jisai nuo 
pasirodymo pirmutinio mus 
laikraščio „Aušros” ir baigė 
su šioms dienoms. Apipasa
kojo visą veiklumą velionio 
Dr. V. Kudirkos, nurodė len
kų užsivarinėjimus ant lietu 
vių lankančios dvasišką semi 
nariją jaunuomenės, kuri 
pradėjo nesigėdėt pripažint 
save lietuviais ir veikt ką 
nors savotiško. Nepraleido 
nepaminėjęs nė persiskyrimą 
lietuvių dvasiškijos su svieti
ška inteligencija; vienu žo
džiu pasakius ir kaip jis pats 
savo kalboj nurodė, kad čia 
kun. Žilinskas kalba ne kai
po kunigas, bet kaipo lygus 
brolis-lietuvis savo broliams. 
Nesurado jis čia nė bedievių, 
nė šliuptarnių, nė prakeiktų 
kunigų; jo visa kalba buvo 
vien tik perstatymas aiškioj 
formoj mųsų reikalų ir gra
žus pamokinimas. Prisilai
kant tokios taktikos ir tiesos 
žodžio mųsų kalbėtojams ar 
tat kunigams arba šeip žmo
nėms, nors mųsų reikalai ir 
ne visų vienodi, tačiaus nėra 
abejonės, jog greičiau priei- 
tumem prie grynesnio reika
lų išgvaldymo ir nebūtų tar
pe mųsų tokių nešvarių užsi- 
mėtinėjimų, kuriuos teip tan
kiai šiądien priversti esame 
vartoti apgynimui palaikomo
sios savo pusės.

3. Padainavo maišytas cho
ras: Teip yra miela man Lie- 
tuva”. Tada kalbėjo T. Mėš- 
lis ir Bendoraitis. Užbaigus 
kalbėti vaikų choras padai
navo „Laputaitę” ir mašytas 
choras padainavo pritaikytus 
prie Amerikos himno kun. 
Jono Žilinsko žodžius „Tegy- 
guoj mus tauta’’. Laike pra
kalbų buvo kolekta naudai 
,,Dr. Kudirkos” knygyno. 
Kiek aukų buvo surinkta, to 
nepasakė. Tačiaus, tiesą pa
sakius, minėtos prakalbos tu
rėjo savo vertę, bet kodėl jos 
nebuvo pagarsintos nė vieti
niuose lietuvių laikraščiuose, 
sunku suprasti. Matomai jos 
buvo rengiamos ne visuome
nei, bet tik kokiai nors jos da
leliai.

Dr. V. Kudirkos knyg. narys.
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KELEIVIS

Kaip mano Saška 
pavogė arkli.

(Papasakojo kazokų pulkauninkas.) 
Zą angli&lto vertė S. M.

X------

Tiktai dvylikos metų amžiaus! Ir teip 
velnias pasileidęs, kad uė žodžio man pirm 
to nepasakė. Tik į tris dienas jau po to | 
atėjo žinia į mano barakus. Saškos mo- 
mokyklos direktorius mane norėjo pama
tyt, taigi sekanti rytą aš ir nuėjau. Pirma 
aš tenai niekad nebuvau — aš niekados 
apie tokius daiktus, kaip mokykla, nesirū
pindavau būdamas vaikėzu; taigi dabartu- 
rėjau prisijuokti, pamatęs tą direktorių— 
laibą. seną vaikėzą, su ilgu vien tik iš kau
lų ir skaros veidu: jis nė vieno plaukelio 
neturėjo ant barzdus sau užauginęs;jis daug 
vargo turėjo ir su galva, aut kurios biau- 
biauriai švietė didelis plikas lopinis, o vie
nok, kaip išrodė, buvo apie dešimtį metų 
už mane jaunesnis. Lupos jo buvo pa
kreiptos, o akys sakyte sakė, „kad ten nie
ko tokio nėra, ko aš nežinočiau”. Sulenk- į 
tas liemuo buvo apvilktas žibančiu gražiu 
fraku. Rankas jis laikė ant užpakalio su
dėjęs, o jos turėjo suspaudę 'frako skver-' 
nūs: aš užtėmyjau, kad jis buvo susiner
vavęs. Tad norėdamas parodyt, kad carui 
tarnaujantis pulkauninkas moka su kiek 
vienu mandagias apsieiti, priėjęs aš jam 
pliaukštelėjau ranka per pilvą. Bet pil
vas, pilvas! Aš nieko teip minkšto savo 
gyvenime nebuvau dar matęs — jis įdubo 
ir teip pasiliko. Profesorius nusitvėrė už 
jo abiem rankom ir plačiai išsižiojęs ėmė 
gaudyt orą. Aš pasileidžiau juoku. Ne
galėdamas nustovėti, aš atsisėdau.

— Na, broleli — tariau aš jam trupu-! 
tį atsigavęs nuo juoko,— kam tu mane par- i 
si kvietei?

Bet jis vis dar gaudė savo nasrais orą. 
Galop nuryjo kiek — jam daug nereikėjo. 
Balsas jo buvo plonutis, vos tik drebėjo. 
Ant galo jis ištiesė savo susilenkusį kūną,o 
tas padarė jo krutinę dar laibesne. Aš pa-į 
mislinau sau nusišypsojęs: „Kaip greitai 
mano juodbėri ūkas tokius vidurius iškraty-i 
tų!” Bet to aš jam nesakiau; vien tik šip- 
sojausi ir norėjau parodyti, kad linksmas 
esu ir gero budo žmogus. Tas jį nuramino, 
pasijuto geriau.

— Tamista — sumarmėjo jisai, — ne
būkite čia toks bičiuliškas! Aš.... tamis
tą šičia pasikviečiau dėlto, kad išvarau ta 
mistos sūnų....... išvarau jį iš mokyklos. ..

— Puiku!— riktelėjau aš. — Tas jam 
bus ant sveikatos. Aš jį nusiųsiu atgal i; 
Stepus, kur jis priklauso. Jis yra drąsaus 
budo vaikėzas ir iš jo išeis smarkus karžy- 
gis carui, o tos plunksnos ir knygos, tai 
niekniekis, tokių šlamštų jam visai nerei
kia.

— Nebūk tamista čia toks šiurkštus!— 
Aatsakė jis man treptelėjęs siaura ir ma
žiuke savo koja į grindis. — Aš esu šičia 
dtrektorium!

— O aš esu pulkauninku ir tarnauju’ 
carui! Ir teima velniai visus profesorius, 
man iš to tik juokas bus.

Laibasai žmogulis pabalo, jo nasrai 
teip kietai užsidarė, kad net man bau
gu paliko, kad jie nesutruktų: jo kojos tar
tum žirklės pradėjo dirbti. Na, tas nieko, 
jis buvo liesutis, man jo nebaisu, bet jis 
pašaukė riebų, kaip meitėlį, tarną ir, paro
dęs pirštu į mane, parodė į duris.

— Jųsų sūnūs yra vagis!—tartum viš
ta lestų miežius, teip jis gaudė tuos žo
džius.

— Mano sūnūs vagis?! — sušukau aš, 
pašokdamas nuo kėdės. — Ne! Kazokas 
turi būt drąsus; jis privalo ir žmogų už
mušti! Vagis-gi to niekados nepadarys!

Direktorius sukvatojo tartum plikas 
velnias.

— Meldžiu... meldžiu, smarkusis pul
kauninke. ... meldžiu, pasakykit, kaip jus 
vadinsit tokį žmogų, kuris vidurnaktyj įsi
veržė į tvartą, sulaužė keturias geležines 
štagas, pavogė porą gražių arklių ir tą pa
čią naktį juos pardavė? A? A?

— Po velniais, ir jis tą padarė! — su 
netikėtiuu džiaugsmu išsiveržė išmano kru
tinės balsas.- Vidurnaktyj!...... Kiek tai
drąsos? Kiek sumauumo?.... Keturias 
štangas sulaužė!....

Direktorius paskambino tvartininkui 
ir sučiauptomis lupomis nusišipsojo.

— Nedoras! — košė jis lyg pats sau.- 
- Ištvirkėlis!

Jo išžiūra su kiekviena minute ėjo vis 
geryn. Ant galo įėjo tvartininkas.

— Ivan, pasakykite, meldžiu, kaip tie 
arkliai buvo pavogti. Šitas ponas yra de- 
dektivu, jis nori susekti vagį.

Aš ant to į priešakį pasišliejęs tariau:
— O koks biaurus, biaurus melas!
Direktorius paraudo, bet tvartininkas 

neatkreipė ant to atydos, tik išgirdęs žodį 
„dedektivas” krūptelėjo savo dideliuose če- 
batuose.

— Devintoj valandoj — pradėjo jisai 
—aš pastačiau savo arklius kūtėn. Paskui 
išvaliau tvartą, uždėjau keturias geležines 
štangas skersai durų ir užrakinau spyną.

— Palauk! — sušukau aš. — Ar ta 
spyna buvo drūta?

— Ar drūta? O kaipgi! Buvo tai di
džiausia spyna visoj mųsų apygardoj ir tik 
trys sąvaitės atgal, kaip nupirkta! Aš ir 
dabar da negaliu sau perstatyti, kaip ją 
galėjo sulaužyti!

— Gerai! Puiku!.... Na toliaus! — 
Man tas labai patiko.

— Na. ir tuomet aš... aš nuėjau sau 
pas moteriškę.

— Cha! cha!... Puiku! Po velnių gerai!.
Jums, vyrai, tik reikėjo tuomet tenai 

būti, o jus matytumėt, kaip tas milžinas- 
tvartininkas paraudo nuo sarmatos!

— Teip. tamista — jis pradėjo teisin
tis,— tei.... Prie moteriškės laikrs slenka 
greitai. Aš... neatsimenu, kaip ten ilgai 
su ja buvau. Bet kada pargrįžau, buvo jau 
vidurnaktis. Kiemas buvo juodas, kai juo
dytas. Aš visuomet esu atsargus, visuo
met pirmiausiai avžiuriu štangas. Priei
nu dabar — išlaužta! Šokau vidun. Abu 
geriausi arkliai išvesti!

— Ei, klausyk! O kiek ten arklių iš
viso buvo?— užklausiau aš jo.

—Penki.
— Ir jis išsirinko geriausius? Ar teip? 

Ir prie to dar tamsoj? Gerai. Na toliaus! 
Aš visaip stengiausi besiveržiantį juoką 
sustabdyt tarp dantų, bet jokiu budu ne
galėjau. Direktorius atydžiai į mane žiu
rėjo, jo akys pametė pirmutinį žibėjimą.

— Na,— riktelėjau aš susiriezdamas 
iš juoko ir sumušdamas kumštį į kumštį,— 
kalbėk toliaus!

— Aš daviau telefoną policijai — pra
dėjo tvartininkas išnaujo. — O, aš žinau 
kaip vagį sugauti yra sunku. Iki aušros 
visa policija buvo sušaukta.

Tas kiaulė tuoj puolė prie manęs ir 
jau ima už apykaklės; bet ant laimės aš 
suspėjau pasiekti savo nagaiką. tuomet aš 
jam parodžiau, kaip ji skani.Tas kiaulė be
matant išsitiesė ant žemės ir pradėjo bliau
ti, tarsi galvijas koks. O, jis atsimins ma
ne ilgą laiką.

Direktoriui protas visai sumišo. Jis 
ėmė bėginėti po ruimą ir kvykti:

— Aš patrauksiu į teismą!.... į teis
mą! į teismą! į teismą! — tartum sena viš
ta, padėjus kiaušinį.

Aš jau pradėjau nekantrauti.
— Sulaikyk, sakau, savo nasrus, brat, 

nes kitaip ir tu atsimsi savo dalį mano na- 
gaikos!....

Sugriebiau už kauluotų, susirietusių 
pečių....

— Tylėk — sakau — tu, kanalja, se
nas bianrybe! . ..

Jo pečiai iš karto drebėjo smarkiai, 
bet kaskart drebėjimas ėjo lėtyn, mažyn ir 
ąnt galo visai nurimo. Tuomet nusivedęs 
jį atsisėdau jojo kėdėn. Negalėjau trivo- 
ti. Man jiatiko tas velniūkštis labai ir vis 
rūpėjo jį erzinti.

— Dabar — sakau — prie dalyko! Ką 
mano sūnūs yra padaręs?

Ant to jo akyse vėl pasirodė energija. 
Jos piktai žibėjo, kas liūdyjo užsirustini- 
mą. Kumščias sugniaužęs jis rūsčiai į 
mane žiurėjo.

— Ei, tu nekalbėk teip! Kiek buvo 
policistų? Raiti?

— Teip, tamista. visi raiti! Trysde- 
šimts du žmonės!..........

— Trysdešimts du žmonės!.. Raiti!.. 
Ir dvylikos metų vaikėzas visus,brat, trys
dešimts du prigavo! Gudriai!

— Teip, jis mums išslydo, kaip vijū
nas, ir iki aušros abudu arkliu pardavė to 
toriui. Dabar tas totorius yra apie šimtą 
mylių nuo č»a jau atsidūręs į Stepus. Ir 
dabar visai negalima žinot, kaip tą totorą 
surasti, lokio vagies visi persigando mų
sų mieste.

— Ir aš esu jo tėvas! — riktelėjau su 
pasdidžiavimu. Pamačiau, kad ilgiau ne
užsimoką jį čia laikyt. Direktoriui daviau 
kitą pliauški per pilvą ir pasakiau:

— Na tu sens maiše, aš matau, kad 
mano sunui čia jau nėra ko mokyties, jis 
gudrus užtektinai. Iš jo išeis puikus ka. 
reivis!

— Drauge! — suriko direktorius ir 
vėl išsižiojęs pradėjo semti orą. Man liga 
pristojo belaukiant jo atsakymo, — tad 
nusispioviau ir išėjau. Sujieškojau savo v e
Sašką ir daviau jam sveiką užsiėmimą

JUOKAS.
„Aš jau buvau nusiminęs, kad tamsta 

neateisi ant mano užkvietimo” tarė voras 
ugautai musei.

IŠ LIETUVOS
Šiauliai (Kauno gub.) Dėl 

Poviliaus ir kitų suėmimo ru 
sų laikraščiai ,,Sovremennoje 
Slovo” ir ,,Rieč” štai ką rašo:

Laikraščiuose jau buvo 
rašyta apie keturių užsigri
mavusių žmonių užpolimą aut 
notaro Liubimovo kontoros 
ir kasos išplėšimą publikos a- 
kyse ant 3257 rublių. Plėši
kai nebuvę sulaikyti ir ramiai 
sau nuėję, policija atvykusi 
kur vėliau ir nieko nesugebė
jus susekti.

Šis plėšimas labai sujudi
nęs vietinius gyventojus. Gu
bernijos vyriausybė įsakiusi 
vietinei policijai būtinai plė
šikus suimti. Nebežinančiai 
neką daryt policijai talkon 
atėjęs jaunas dar žandarų 
rotmistras Nikiforovas, kurs 
tik pavasarį iš Rytų Sibiro at
vykęs jau vasarą mėginęs at- 
sižimėti neva susekdamas v
Šiauliuose didžiausia revo 
liucijonierių kuopą, tečiau 
nežiūrint daugybės kratų, 
šios revoliucijinės organizaci
jos nei pėdsakų nesuradęs. 
Prisėję pasitenkinti tuo, jog 
kai-kurie suimtieji buvo ap
kaltinti uždraustųjų knyge
lių laikyme, mat bekrešiant 
pas kai-kuriuos buvę rasta 
keletas knygelių, kurios da
bar esančios uždraustos par
davinėti.

Tik štai Liubimovas api
plėštas, ir vėl kilusi fantas
tiškosios „revoliucijinės or
ganizacijos” šmėkla! P. Niki- 
forovui prižiūrint, policija 
suėmus gr. A. Zubovienės mo 
kyklos mokytoją. Ši mergai
tė, kurios nervai dėl vasaros 
arešto ir žandarų tirinėjimo 
visai iširę, šį kartą nebesusi- 
valdžius ir bandžius nusižudy
ti. Tatai buvę suprasta, kai
po prisipažinimas, jog ji kal
ta esanti. Prasidėjo kratos ir 
suėmimai jos pažįstamųjų, 
suimtas esąs ir buv. II dūmos 
narys Povylius ačiū tam, jog 
jis kad ir nepriklausęs, bet 
visgi buvęs artimas dūmos so- 
cijaldemokratų kuopai. Byla 
parėjusi į tardytojo rankas. 
Ištyręs visą dalyką, tardyto
jas persitikrinęs, jog suimtie
ji esą nekalti ir įsakąs juos 
paleisti. Bet vėl iš kur buvęs, 
iš kur uebuvęs atsiradęs rot
mistras Nikiforovas ir. pats 
savim kaltinąs suimtuosius, 
jog jų „revoliucijinė kuopa” 
apiplėšus Liubimovo kontorą

Įdomu, jog N. šį dalyką 
pradėjęs nuo to, jog per te
legramų agentūrą iš Kauno 
visam pasauliui pranešęs, jog 
suimtieji esą apiplėšime daly- 
vavusiejie Lietuvos socijalde- 
mokratų partijos nariai, o 
per „Severo-Zapadnij Tele- 
graf” korospondentą mėginęs 
visuomenei ir gubernijos vy
riausybei, jog jis teisingai 
kaltinąs.

Suimtųjų nekaltybė tokia 
esanti aiški, jog ir žandarai 
turėsią sutikti su tardytojo 
nuomone, tik suimtiesiems 
priseisią dar keletas sanVai
čių kalėjime pasėdėti.

Bet kam tas žmonių tampy
mas?! ...

Streiko įstatymų projek
tas. Darbdavių ir darbinin
kų reikalai priešingi: jiems 
dažnai priseina susidurti. 
Vieni ir kiti turi savo įran
kiu kovoti. Darbininkai var
toja streiką. Darbdaviai—lo
kautą: susitarę tarp savęs, su
stabdo visus darbus, prašali
na darbininkus Jiems kovo 
ti lengviau; valdžia jų pusę 
laiko. Leidžia jiems tarties, 
organizuoties, įstatymais bau
džia streikininkus.

Nežiūrint to, streikai plė
tojasi, nesimažina. 1900 me
tais Rusijoj streikavo pakri
kų ir dirbtuvių 125 su 25 
tūkstančiais darbininkų: 1903

I ■ '—jau 520 pabrikų su 86 tūk
stančiai. Da labiau pakilo 
streikų banga liM)5 metais, 
kada sausio mėnesį strekuo- 
jančių skaičius siekė net 500 
tūkstančių. Dabar tyla vieš
patauja, bet ji neamžina. Su
sirėmimai laukiami; apie juos 
kalba patįs pabrikantai. Jie 
kitą giesmę gieda. Pirmiau 

:reikalavo, kad ramdytu ir 
spaustų darbininkus. Tarėsi 
teip užgniaušią darbininkų 
judėjimą, išsklaidysią jų spė
kas. Dabar pabūgo. Neorga 
nizuota minia jiems taip pat 
baisi: ji viską naikina, daug 
pragaišties atneša. Organiza- 
cijos-gi suvaldo minią. Dabar 
gi kaip tik profesijonalinės 
darbininkų sąjungos valdžios 
išblaškytos. Kiekvieną dides
nį darbininkų žingsni prie 
susipratimo valdžia stabdo ir 
trukdo. Prie tokių tai aplin
kybių soc. demokratų įneši
mas dabar streiko įstatymų 
projektas. Trumpais žodžiais 
jis taip skamba: Darbinin
kams streikas neginamas. 
Kalbinti kitus prie streiko ar 
boikoto leidžiama. Valdinin
kai, streiką trukdę, baudžia
mi įstatymais. Atsako taip 
pat ir darbdaviai, streikinin
kus atstatę, ar jų nepriėmę. 
Už streiko laiką dienos už
darbis nėr mokamas pilnai. 
Darbininkais skaitomi visi, 
kurie kitų samdomi, tarp jų 
ir valdininkai.

P. B-is.

Oralaivis Abeliuose šio
mis dienomis Abelių gežke- 
lio stoties žandaras pasergėjo 
nusileidžiantį oralaivį. Pasi
rodė, jog tame oralaivyj skri
do trįs anglai, pasiryžę vyrši- 
ti kitus skridime. Į 32 valan
das jie buvo 2,700 varstus 
pralėkę, tik paskutiniose tri
jose valandose ėmėjų kelionę 
kliudyti smarkus vakarų vė
jas. Oralaivio pūslėje tuo lai
ku gazo labai nedaug buvo; 
valgymo jiems dar kokioms 
dviems dienoms užtektų, tik 
daug įrankių jiems vėjas taip 
sugadino, jog apie tolimesnę 
kelionę nebuvo ką svajoti. 
Tai visi trįs keliauninkai: a- 
picierius, laikraščio „The Dai- 
ly Grapliic” redakcijos narys 
ir pabrikantas susikrovė savo 
oralaivį ir Kalkūnų gelžkelio 

' stotyje įsėdę į traukinį, grįžo 
atgal Londonan.

Augštadvaris. (Zarasų p.) 
Baisi žmogžudybė atsitiko 

Į Augštadvaryje (Pandėlio v.) 
Lapkričio 3 (16) d. pati užšo
vė savo vyrą, p. Kascialkau 
Ską, Augštadvario savininką. 
Užmušime įtariama dar sū
nus, p. K., nors motina visą 
kaltę prisiima ant savęs. Ve

lionis vedė gyvenimą netiku- 
i sį, buvo neištikimas savo 
žmonai ir jau baigė praleidi
nėti savo dvarus. Žmona jo 

įgyveno Augštadvaryj, o jis 
pats kitam dvare. Lapkričio 

; 3 [16] d. p. K. atvyko į Aug. 
ir derėjosi su žydais apie obo- 
lius. Pati paprašė p. K. užei
ti pas ją, ir neužilgo žydai iš
girdo šovimą, riksmą ir šunų 
lojimą. Persigandę žydai iš
bėgo ant kiemo ir pradėjo 
šaukti į pagelba, o ponia išė
jus ant prieangio pasakė veži
kui: „Tavo pono jau nėra: aš 
jį užšoviau”! P. K. užšautas 
kulipkoms iš revolverio ir 
muštas į galvą kokiu tai daik
tu.

J. S 1 a v a s.
Mirties bausme. Lapkričio 

120 d. Vilniaus karo apskričio 
teismas nagrinėjo valstiečio 
Vasilio Panieką bylą. Vasilis 
buvo teisiamas už užmušimą 
Minsko kalėjimo prižiūrėtojo 
Butkevičiaus ir kalinio Ku- 
kuc-Koveckio. Tame užmuši
me buvo dar pirmiau kaltina
mas ir antras kalinys Solovje- 
vas ir teismo jau mirtin pa
smerktas. Poniukas toje pir
moje byloje dalyvavo vien

kaipo liudininkas, bet dabar 
pats, j a nieko netardomas,
nrisipažiuęs kartu su Solov-
jevu nužudė Butkevičių ir 
Kukuc Koveėkį. Teismas pa
smerkė jį mirtin, bet turėda
mas omeuyje jo atvirą prie 
kaltės prisipažinįiną,nuspren 
dė reikalauti jo likimo palen
gvinimo.

Biržai (Pan. pav.). Neži
nomų piktadarių gauja vy- 
durnaktyje į lapkričio 5 d. už
puolė Biržų valščiaus raštinę 
Medeikiuose. Gerai organi
zuoti plėšikai (apie 30) iš vi
sų pusių apsupo namą. Šeši 
iš jų šaudydami įsiveržė vi
duti, visi kiti liko ore sergė
ti, kad kas nenubėgtų so
džiam Raštininkui pasise
kė pasislėpti tenpat raštinėje. 
Gerai pristučyję raštingo žmo
ną ir gavę iš jos tik 3 rublius, 
stojo prie valščiaus geležinės 
kasos. Nors ir viena spyną 
tą patį vakarą buvo išim
ta ir atiduota kalviui patai
syti, visgi atplėšti kasą buvo 
sunku: ištisą valandą darba
vosi, kol kaltais iškirto sieną: 
dirbo pasimainydami liepiant 
vadui, kurs ten pat drąsiai ir 
aštriai davinėjo įsakymus. 
Kasoje rado apie 500 rublių.
— Apsiruošę valščiaus rašti
nėje, plėšikai apsiautė mono- ! 
polį, netoli nuo raštinės. Per į 
langą susigrūdo tie patįs še
ši vyrai; visi kiti pasiliko sar
gyboje. Pardavėjas pajutęs 
pavojų, buvo jau lipęs ant 
bėlingio, norėdamas pradėti 
rėkti ir šaukti pagelbon, bet 
nesuspėjo: revolverių šūviai 
sulaikė jį; buvo priverstasat- 
rakyti kasą. Monopolyje pa
daryta nuostolių už 90 rub. 
ir už 40 rubl. paimta spirito-
- Gauja taip pranyko, kad ir 
pėdsakų susekti negalima. 
Kalba, būk tai ta pati gauja,v 
kuriai nepasisekė išplėšti Ci- 
pėnų valščiaus kasa. — Kai- 
kurie Medeikių sodžiaus gy
ventojai girdėję šaudymą ir 
piškinimą valščiaus raštinėje, 
liet niekas neišdrįso iškišti 
nosies iš savo dubos.

Šiauliai. Kalėjime tebe
sėdi suimtieji dėlei uotaro 
Liubimovo apiplėšimo Povy
lius, Mačiūnas, Dokalskis,. 
Radževičius ir Netupskaitė.

Virbalis (Vilkaviškio pa- e -v
vieto). „Šaltinis” rašo: Spa
lių 20 d. Virbalio policija an
ksti rytą nukabino nuo Vir
balio „Žiburio” mokyklos iš 
kabą už tai. kad ant jos buvo 
parašas pusiau rusiškai ir pu
siau lietuviškai.

Krata. Lapkričio 19 buvo 
krata pas ,,Ežio’’ L/dėją K. 
Stiklių. Jieškota bombų, re
volverių ir t. t Rasta tiktai 
ir paimta „Ežio” numeriai, 
laiškai, rankraščiai. Viso pa
imta 65 raštai.

Saločiai, (Panev. pav.) Ja
vai šiemet labai prastai užde 
rėjo; pašaro todėl labai po 
nedaug turi ūkininkai. Gal
vijai šiemet pigus. Sunkus 
ūkininkams laikai!

Vietinis klebonas, kunigas v
Stonbergis, savo lėšomis įtai-

sė va< save 'uijoje kny
gynėlį. iš karį<> d.dija žmo
nėms knygutes pasiskaityti.

M. Margi s.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo brolio Sta

nislovo \Viezevicz; aštunti me
tai kaip Amerikoj ir nežinau 
ar jisai dar gyvas ar ne. Pa
eina iš Kauno gub., Ukmer
gės pav., Vaitkušių valščiaus, 
Davidonių sodžiaus. Kas apie 
jį žino, teiksitės duoti žinę 
šiuo adresu:

Jonas VViezevicz, 
307 Oak st.

Scranton,Pa.

Pajieškau draugą Povilą 
Boroną, Kauno gub., Novo- 
aleksandrovo pav., Panemu
nio par., Stauenių sodžiaus, 
jau dveji metai kaip gyvena 
Amerikoj, seniau gyveno Chi
cago, III. Todėl jis pats ar
ba kas kitas teiksis pranešti 
šiuo adresu, uz ką labai busiu 
dėkingas.

Jurgis Štukas,
315 Hemshire st., 

Lavvrence, Mass.

Pajieškau savo brolio Fran- 
ciškaus Mockaičio, Kauno g. 
Raseinių pavieto, Gaurės pa
rapijos, Puikių sodžiaus. 3 
metai atgal gyveno Spring 
Valley, III., o dabar nežinau 
kur. Turiu svarbų reikalą; jis 
pats ar kas kitas teiksis pra
nešti aut adreso:

Juozapas Mockaitiš,
Box 463, Spring Valley, III.

Pajieškausavo draugo Ber- 
uado Kučio, paeina iš Kauno 
gub. - Raseinių pav., mieste- 
telio Veviršenų: apie pusant
rų metų kaip Amerikoj. Pir
miausiai dirbo kietos anglys 
Edwardswille, Pa. 26 Liepos 
išvažiavo į New York. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinę aut šio adreso:

Justinas Vaitkus,
92 Myer st., Edwardsville,Pa. 

Luzerne Co.

Pa j ieškau- Jono Mickevi
čiaus, Vilniaus gube, Trakų 
pav., Merkinės gmimo, Su- 
bartinio kaimo. Kas žinot ar 
pats jis prašau atsišaukti ant 
adreso:

Jurgis Mickevičius, 
E. Main st.,
New Britain, Conn.

Pajieškau Kazimiero Stan
čiko ir Petro Opšego; pirmas 
iš sod. Rudinu, kitas Ciavy- 
džių, abudu Kupiškio para
pijos, Kauno gub. Kas apie 
j uos žino,meldžiu pranešti ant 
šito adreso:

Kazimieras Bale i šis, " 
143 Ames st., Montello, Mass

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. 
Dasižinot 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 Vilninj>bepartijinis,pros;re- 
siviškas, visuomeniškas vienintelis lietuviu dien

raštis
VILNIAUS ŽINIOS. į

Redakcijoje nuolat dirba: Gabrielė Petkevičaitė, Mikolai Biržiška, Adolfai Vėgėlė : 

..VILNĮAUS ŽINIOSE” plačiai rašoma apie politiką, V. Pumą, mokyk-; . 
las. draugijas, kooperacijas: svarbiausias dienraščio tikslas— žmonių apšvieti" ! 
mas.

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

..VILNIAUS ŽINIŲ” pigi kaina: Vilniuje ir visoje Rusijoje su prisiunti- ; 
mu: metams 6 rub . pusmečiui 3 rub., trims m> nesiams 1 rub. 50 kap.. vie- ‘ 
n am mėnesiui 50 kap.

UŽSIENIUOSE: metams 12 rub., pusmečiui 6 r.. 3 mčn. 3 r., 1 mėn 1 r. j 
Apskelbimai: prieš tekstą pėt. eilute 30 k., po teksto — 15 k., pav. numa-' 

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

,.V I L N I A U S Ž I N IO S”
..VILNIAUS ŽINIAS" užsisakyti galima taip-pat visuose knygynuose ir 

vartotojų draugijose. j
Užsienio prenumeratorių meldžiame siųsti prenumeratą per Vilniaus Ko

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

l * . -........ lll I i'-----------U



KELEIVIS

l’ajieškojiiuai.
Pa j ieškau Domininko ir 

Juoza^K) Somėtu ir Vincento 
Virkečio- Pirmutiniai du pa
eina iš Kauno gub., Papilės 
parap., Zabekų 8od., paskuti
nis gi iš Sados par. Kas apie 
juos žino, meldžiu pranešti 
aut šito adreso:

F. Z uotą s,
54 \\ ashington St., 

Cambridgeport, Mass.

Pa j ieškau savo draugo Antano Jan- 
(aičio Suvaiką vub., Maria:nĮ<olės pav. 

1‘rvidos gmina, Garliavos miestelio.
Pajit -kau teipgi JuozoArmuro. Suval

kų gub.. Senapilės (Starapolės) pavieto, 
Garliavos par. Tris metai atgal jisai gy
veno Chicago. 111.. dabar nežinau kur. 
Jeigu kas apie jį žino, arba jis pats ma 
loniai prašau pranešti ant šito adreso ę?. 

Joseph Bacevicz
Box 533. Baldwinswille. Mass.

Pajieškau vaikino dėl apsivedimo; esu 
našlė be vaiku, turiu tik 27 metus am
žiaus, moku rašyti ir skaityti, teipgi mo
ku kriaučišką darbą. Meldžiu atsišaukti 
ant šio adriso:

Miss. Peteer Pillipavičienė,
1 lt; Thaddews St.. Detroii. Mieli.

Telephetie 762 So. Boston

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

G E R I A U SI A S

Valandos:
Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare.

Nedėliotus iki 3 vai. pu pietą

MOTERIS IK MERGINOS! v
Siuoroi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes irt. t.: prietaro 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
uegu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadvvay, So. Bostou.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dailią artistiškai. Padarau fotogra
fijas k uopu i kiaušiai, malevoju natūra 
liškom parvom. iš mažu padidiuėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedeldieuiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Dr. S. ANDRZEJEIVSKI

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Bliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Sl’HCIAI.IŠKl MAS.

366 Secoud So. Bostou. Mass

Vienatinis lenkiškas Dentista
HOTEL CLLYDE

lsabella st.. kampas Columbus avė. ir 
Berkeley st . BOSTON, Mass.

i 795 Canibridge st.. E. Cambridge. Mass. 
Ofiso valandos:

Nuo S iki 10 iš lyto ir nuo 7 iki 9 vakare 
Netlehomis nuo 9 idi 1<> iš ryto ir nuo 

4 iki 7 vakare.

Redakcijos pasarga.
[ėjo Į madą garsintis viso

kių knygų pardavėjai, kurie 
uz labai piges prekes parduo
da knygas, todėl atkreipiame 
visti garbingų ..Keleivio’’ 
skaitytojų atydą, kad nebū
tų lengvatikiai ir neištyrus 
nesiųstų pinigus ant nieko. 
Visados pirmiau reikia pasi- 
tardinėt

DR- J. I- CANTAROW
16 So. Stauley st New Britain. ton

Išgydo kiekv iena chroniška ligą pa 
sėkmingai, nors jau butunu-te varto 
ję visokias gyduoles l>e pasekmės.

Malio būdas gydymo visokią vyriš
ku ligą yra gvarantuotas.

Parsiduoda Biznis.
Apėmus kitokius reikalus iš priezas 

ties nesveikumo noriu parduot biznį, t. 
y. 1 arklį. 2 vežimai. 1 dėl sunkią va- 
žiojimu. kitas lengviems.

Uzsi- mimas toks: pervežimas augliu, 
malką, perkraustymas ir ekspresinis biz
nis Užtektinai darbo, yra vietos kitam 
arkliui ir galima butu užlaikyti keričių. 
Noriu parduot vien tik lietuviui. No
rintieji" užimti tokį biznį, malonėkite 
atsikreipti šiuo adrisu:

JONAS KORZONAS.
291 W. 1 thst.. So. BOSTON. Mass.

MOK Yh ĮMES ANGLIŠKAI!
Brisi lįsk 2 sidabriniu dšimtuku popie- | 

riuj įviniojęs ir 4 c. k rasos ženkleliais 1 
aplaikysi be apgavystės 3 naudingas 
knygeles didelios vertės: Greičiausias 
Pamokintojas Angliškos. Vokiškos ir 
Lietuviškos kalbu: Daktariška knygelė 
su daug Lolinišku ir Lietuvišku Receptu . 
pamokina, kaip išsigydyti biaurias ligas 
irt. t be daktaro, knyga tinkanti vaiki ■ 
natų, nes yra daug slaptingo kas link 
m... Monu knygelė parodo, kaip veid
rody] 17S monus ir kaip lošt kortoms 
idant niekad nepralošt jokiam grajuje. 
Labai slaptinga knygelė, verta turėt kož- 
nam kozirninkui. Ailrisuok teip:

Mr. John Miller, 
P. O. B. 5, Arlington, N. J.

KATALOGAS
SZTUKU DYKAI
Bus nusiaslas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2Cj j 
marke. Pamokinantis i r naudin-l I 
gas kožnam. Adresas Toksai: Į
J. TVVARDOVVSKL Dept F * j

DAUGYBE KNYGŲ!’!
Pas mane galite gauti se

kančias knygas:
Supykusi Ponia..............................jc
Teisingiausias Kabalas su Kazyrom ir 
Laimarodžiu..................................... l(c
Pėdom Kristaus...............................35c
Raginis ir kitos gražios pasakos... .25c 
Dvi puikios apysakos. Bausmė Dievo ir 
Alenutė..............................................5c
Po keturesdešimts metu..............25c
Davatką Gadžinkos ir Šeip linksmos dai
nos ....................................................... 10c
Melagių Dėdė................................... 10c
Grigorius. Labai užimanti apysaka. 15e 
Naujausios ir visokios dainos.......... 50c
Greičiausias pamokintojas angliškos kal
bos.........................................................3$c
Linksmas apreiškimas arba kaimiečiu ir 
caro šeimynos išpažintis..................... 5c
Kerštinga Meilė. Tragedija 3-se aktuose. 
Iššeimyniško gyvenimo................ 10c.
Revoliucijos giesmės su natomis, šutai 
svtosant dvieju.trijų, keturių balsą 35c 
Cigsnas. eilėms.............................  5 c.

Reikalauju agentų pardavi
nėjimui minėtų knygų.

A. ŽVINGILAS
P O Box 3232 
Boston. Mass.

PASARGA: Yiršini- 
nėtos knygos yra teipgi ir 
„Keleivio' spaustuvėj. Ne
reikia ši adresą sumaišyti 
su-KELEIVIO* adresu.Ra- 
šant Į „Keleivio“ spaustu
ve su kokiais nors reika
lais, reikia adresuoti te’p: 

“Keleivio”, 
28 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausių gy
duolių nuo visokių ligų, teipgi ir 

' teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

M. V S Linkevičius. 

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

So. Boston, Mass
Tei.ei-hone. 21027 So. Boston, Mas

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas So. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakutės, kei- 
pai ir vystės. Pilna eilė naujausios ■ 
mados krikštui parėdą. Teipgi pa- 

- ledeme už pigiau ir visus kitus ta
voms, kaip tai kuperus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOWITZ,
128 Broadvvay (taią>e A 
ir B gat) S. Bostou, Mass

TEISINGIAUSIA (R 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- Broadvvay kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per espresą gyduoles prsiusim

LIETUVISZKAS RUBSIUVIS
Siuvu pagal nau

jausią mada viso
kius drabužius.

I Prekės kuoprieina- 
miausios. Sunešio-

, tus išvalau, išpro-
■ sinu ir padarau
kaip naujus. Kas

; nori turėt gražius 
; drabužius, tegul 
: ateiea pas

V. Inta
245 W. 4-th st. kamp C st. S*. Boston.

-214 'VISCON. St. MILVVAUKEE. VVIS. j I

M
i/

I rof..l)r. Bacon žiuri kiaurai žmogaus kūno su 
X-RAYj mašina.

Daktarai turinti ligonius su sunkiomis ligomis, kuriu jie 
ili'patis išgydyti, tegul kreipiasi i Boston Clinie dėl apžiū

rėjimo ir patarimo, kuri suteiks
Po 40 metu gydymo, gabus

jiems dideli daktarai dykai. 
I)r. I’ayne nukeliavo i Europą.

I."»8 Marrimack St
ofras atidaniv kasdieną nuo 9 ryto iki 8 vakare.

Lovvell office

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sfj k ro v a.
Pranešu vis -m savo serorim Lieuvėm ir 
l ietuvaiiem kad |*ertraukiau naujausios 
marius moterį ką rude'imą ir žiemiu ą 
■Grybelių Iš-irinkti gulipagal savo norą, 
i’ei gii»-ri........ papuošimus ir pertaisau
senas kuop . • <-iai už ; i.-i .įm ausią 
prekę. Todėl meldžiu seserų kreiptieji 
prie manę. Pa'arnavimas pirmos k Ii ąsos 

Su guudone

Miss. S. GAIESVSKY
255 Broadvvay So Boston Mass

Rusiška- Lenkiška - Lietuviška

.A FT I

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.
Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 
visokiu audimą ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbsir 
overkotus. Užeik jut- 
žiūrėt mus naujos Jir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs galime ją tau
tuoj padaryt. Z. Budreckis.

Z. Bl DREt KIS.
222 Broadvvay So. Bostou.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Paruienter St. 

. Boston, Mass. 
j Visokias ligas gy 
Į dau pas-kmitigia- 

usiai. Ateikit tie- 
Į siok pas mane i 
: trepais į viršų tik 
, neikit į aptieka: 
| mano durys bal- 
I tos arba telefoną 
j duok o aš atesii- 
: Ofiso valandos 
: Nuo 9 iki 11 ryte 
i nuo 1 iki 2 ir 6 ik.’

8 vakare. Telephone 196? -3 RiCoinon.

* • • • š§ Puikiausias Lietuviškas

t SALIUNAS ir RESTORACIJA 1
t b

^i karts pas mus atsilankys b
U To niekad nes grandys «
3 Alus. vy:-,a: mus gardžmisi,

Cigarai Turklius, geriausi. S
t *l lazauckas. Judeika ir Co «
• :<.►» Ilroa.taay ir ",M D

-e o f o • •> >

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai pa veiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotogralistą:

CASSILLO STUDIJA,
376 Broadvvay.

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografišku studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa
ltą veikslus už žemą prekę.

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

Iš mažu fotogrfijų padaro 
dideli paveiksią krejon ar a- 
liejinĮ labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadtvay,

So. BOSTON, Mass.

TABAKO NAUDOTOJAI
Padėkit mums apgarsinti musu tabaka tarp st\o Cnuuru. o mes duo- 

sinie jums ši fonografu dykai. Nėra lai koks is't rumentas žai-ib*'. k a. p
lankiai kiti išdirbėjai yra |>aprate duoti kaipo premija, be- tikrai gera 
iš kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina [graiofomtsį.

Kada panorėjęs, jus galite t urėi 
savo namuose koncertą dą kai. sj 
ne koncertą kokios suklerusios 
armonikos ar smu ko cypimą. 
bet kone rta didelių benų arba 
orchestros, dainas garsiausią 
dainių, juokingas ir užimančias 
žodžiu — viską ką tik norėtum

išgirsti, galima pritaisyti. Paklausk artymiausioj muzikališku instru- saz 
menių krautuvėj, o-apie kalbamajamašina • King” ! Karalius], (lažinosi

* jog ją visi pardavinėja jo S15.00. '$•
Mes norime kad jns padėtumėt mums pagarsinti musu geriausia «£» 

TABAKA CIGARETAMSir PYPKĖMS
Męs prisiųsim jums visokio tabako po biskį: Austriško. Bcsniške. Iler- 

•Si cogiško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKIU už. $6.00. Jus lengvai ta 
tabaką galite parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas'] JU 

/Ts koki kur galima gauti. Tabakas tas vra tas pats, kuri jns teip noriai
* rukėt Europoj, tabakas kurį jus draugai nenuūaiu myli už jus Ap- * 
\*/ laikęs mus tabaką, rekomenduok jį savodraugams ir jei jis jiems patiks

duok jiems mus vardą ir adresą ir tokiu bildu padėsi mums apsigarsinti. 
Už tai męs duosim jums VISAI DYKAI mus "K1N< C fonografą. Yra 
tai vienintelė proga gaut dovaną. Už tabaką męs rokuosim jums §6.(>0.

dc Pnsiųsk ts kalno oOc. (stampoms), o męs išsiųsim tabaką ir fonografą, 
zV: Apžiūrėjęs, jei rasi gerais, užmokėsi Espreso Agentui likusius ?.5.5O ir zT\ 

pasiliksi juos sau. PINIGUS sugrąžinsime kiekvienam, kurs bus neuž- X 
s^ ganedintas. Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, kol męs ne- \ftz 

pertikrinsime, jog mųsų komjanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl 
patariam neatidėliot. jeigu norite gaut mųsų fonografą dykai.

Adresuok:
X EUROPEAN TOBACXX) CO-

33 Leonard st., Dep. 74, NEW Y’ORK, N. Y’.

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA DIDELĖ KRAUTUVE
V I C I r (f C Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, triubų, koncertiną ir
V i b 1 t M U daugybė kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių, 

lenciūgų, visokių žiedų, lake tą, špilką, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dei drukavojimo grumulų, pui
kių brilvų, albumų portretams, revolverių. Šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečečių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
murkę ir teisingą adresą, o apturi-s didelį N 3 liaują K A T A L 0 G Ą BOT ANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mana 
tavoras pirmos\liaso$, 0 prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

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

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
l'altaigiau kursą V omai s Medical 

(ullege Baltimorv M. I>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teiį»gi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodima li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W- Broa<lway ir 
2<>4 E st , kampas Buvę u st.

S# Bostou. Mass.
teip kad ant i>ar<-ikalaviuio jei ne 
vienoj, tai kitoj iš minėtu vietų 
visada galit rasti.

ENTRA! ENTRA: ENTRA!1
Męs turime dabar parsitraukę visokio 

sky riaus Cigarų. Tabako. Papirosų. 
Pypkių ir Saldumyną [Candies] sudėtu 
labai gražiose dėželėse ir už labai priei- I 
namas prekes. Apart to rusiškas ir tur 
kiškas tabakas ka tik pa'gabentas,

S. B. KLIEN
228 Broadway. So. BOSTON. Mass.

L1TVY1ŠKAS PAKURAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai- Lietu v iška

APTIEKA
257 liaiiover Street 257

BOSTON. MASS.

naTiasisraduSs 
sustiprinimui ir užlaikymui plauką 
Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmonės užsitiki mums 
ir musu gydolėuis, kuriems dumiam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku įrpli- 
kima. Puėkus. D dervines. Niežus ir 
litiškaji brada. Nuo kojų užtrinu 
tik lOe. Męs turim daugy be į«dėku.

J. M BKl NDZA CO.,
Broadnay A ><>. 8-th st..

Br«Hdykii-New Verk.

LIETUVIU UŽEIGA
— PAS —

GHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, člius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogenausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,
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 Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bardišius
258 TV. Broadtvay So. Boston. Mass.

paslaptai?
si senu, jaunu arba pusaum-

Kodiel kienli
Ar
ženiu. Mas galeni ižgydidi jus.

Mnsu specjaliskumu yra gydimas pri- 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrinėsimas suvirš 20 miatu.

Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijemam ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žema apmokėjimą.

Jaunikaitiai. katri kienčia sava jaunu 
dienu klajdos, mas sugražinome galutinai 
sveikata.

Virams po40miatuamižio. katri juučia 
vyriškumą suniekinima. mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujo užnuodvjima, Varicocele, inkštu 
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas, Hemor- 
rlioidas (pilės), Ulcers. pasididinima gė
lės (enlarged glands), ir vysas skuros li
gas, greitai ižgidom.

ATpMTVlt mas rašom sava vysietn paejentoms ing you kalboi ir užlai-
-z'- * AŽA1V n , įome didžiausioj slaptybėje.

Mas sutaisoni vysus vaistus dėl musu ligoniu ir siuntam jous ingvysa posvietie.
Rašyk pas mus šendiena apsakidamas kas jums skaudžia ir reidalauk prisiun- 

tima musu naujausios knigas, katrą siuntiem dykai kožnam katras padaus sava 
adresa.

Tou knigoie ira dang illustraciu ir ii ira kejp noumai mokslą dėl sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kniga ta apsaka vvysokies lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noumusie. Rašyk pas:
DR. JOSEPH LISTER CO..

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

(Apra5ik liga)
............................. Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra moka kajp 
gyditisie noumosie.

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

Adresas. —P. O................................................................... Statas............................ ...........

DAKTARAI BOSTONO CLINIKIOJ
Tenai aplankė Anglijoj didžiausius Londono ligonbučius ir 
profesorius. Prancūzijoj teipgi ilgai tirinėjo Paryžiaus Ii 
gonbtičius, idant atvažiavęs i vesti naujausias metodas gy- 
mo, kokios tik yra žinomos mokslui i Boston Clinie.

•Jie aukauja visuomenei patarimą ir apžiūrėjimą ir 
daktarai, kurie turi tokius ligonius, kuriu negali išgydyt, 
visi gali gauti patarimą dykai. Boston Clinico patarnavi
mas atviras teip biedniems, kaip ir turtingiems: teip kad 
darbininkas lygiai kaip ir bankieris arba milijonieris gali 
atgauti savo pražudytą sveikatą. Priėmimas kasdieną nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; nedėldieniais nuo 10 vai. rv- 
to iki 1 vai po piet. Jeigu kiti daktarai jums nepagelbėjo, 
ne meskit vilties, bet ateikit pas mus. Dideli daktarai pa
sekmingai gydo Reumatizmą. Džiovą, Gerklės, Skilvio, 
kepenų, Inkstu, Kraujo, Kaulų ir Olos ligas; Ligas vy
rų ir moterų, Kurtumą, Galvos užima, Slogą. Ausu, Akiu, 
Asthmą. 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- 

as jie stebuklingu budu išgydė be operacijos.

Miss. Evelyn Hoen, 344 Cambiidge*st., Allston, Mass. 
Išgydytas kurtumas, kuris per daug metų ją kankino.

Miss. Bessie E. Hersbirg, 58 Clifford st., Ro^bury, 
Mass. Išgydyta iš reumatizmo, kada daugelis daktaru po 
ilgo gydymo pripažino jos ligą už neišgydomą.

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

John Charles Cordoza, 144 Halden st., Flint Villiage, 
Fall River, Mass. Išgydytas iš nuomaras po ciehi metu 
kankinimosi.

Boston, Mass.

Išgydyta odos liga.

kada kiti daktarai bu

vo pripažinę jos Kgą

už neišgydomą.

Bldg., Beacon st.

Išgelbėtas nu peilio. Išgydytas iš 
vėžio ligos, kuri kankano į—ilgą lai
ką ir nuo kurios vien tiktai mirtis bu
tu galėjus paluosoti.

son, 423-424 Beacon

Misa. \Vinifre«i Robin-
kiti 
jau

3-rd

| Miss. Rosa Gillman, Norfolk
st., Dorchester, Mass. Išgy
dyta iš sloginio kurtumo.

J oš. Cronin. ĮŽNoanetst..
Boston, Mass. Išgydytas iš 
spangumo, kad po ilgų gydy
mu akių specijalistai turėjo 
atsisakyti išgydyti.

M iss. Annie Curries, 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 
daktarai sakė, nebuvo 
gyduolių,

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

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

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

Joseph Sylvia, 4 Blinnes st., Tauton, Mass. išgydyta 
akių liga.

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

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

\alandos nuo 9 iki s vakar" kasdien. Nedėliotus

Apžiūrėjimas dyk ai.

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

I


