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Metas V.

l . |tą susivažiavimą atvyko žino- 
mos jau mųsų visuomenei ra
šytojos ir veikėjos p. p. Zi- 
mantiene Į Žemaitė] ir Gabri
elė Petkevičaitė, kuri tame 
susivažiavime perskaitė refe
ratą apie lietuvių moterų pa
dėjimą. Referatas tasai teip 
visiems patiko, kad susiva
žiavimo nariai reikalavo jį 
perskaityti antrą kartą. Tik
tai p-lė Petkevičaitė negalė
jo to išpildyti, kadangi tą va
karą ji buvo pasižadėjusi per
skaityti Mažturčių draugijos 
nariams apie a. ą. Povylą Vi
šinskį. Tą referatą nutarta 
atspanzdinti rusų kalba. Su
sivažiavimas nutarė visokiais 
būdais reikalauti sau lygių 
su vyrais teisių politikos ir 
visuomenės darbuose.

• Maskva. — Gruodžio 26 
d. Maskvos priemiestyj Zo- 
sin Ostrov buvo baisus atsi
tikimas. Policija atvyko su
imti ten apsigyvenusį gelžke 
lio slesorį Kidorkiną ir jo sve- 

, čią, kuris jiems pasirodė abe
jotinu. Tie, pamatę policiją, 
pradėjo šaudyti. Kidorkinas 
bandė bėgti, bet liko sužeis
tos, jo gi svečias pasislėpė 
ant augšto ir iš ten ėmė šau 
dyti. ir tokiu budu policija 
negalėjo nei prie jo prieiti, 
nei išeiti i orą. Atvyko jiems 
i pagelbą žandarų oficieris su 
keliais sargybiniais. bet nie- 
ko negalėjo padaryti. Vienas 

: sargybinis tuojaus buvo už
muštas. Paskui išMasuvos 
atvažiavo apsaugos skyriaus i 
pulkininkas fon Pozenas ir 
jo pagelbininkas Postruninas 
ir daug policijos. Puikiniu- 

' kas ir jo pagelbininkas tuo
jaus buvo sužeisti. Pareika
lauta buvo dar daugiau po | 
licijos ir gaisrininkai. Polici
ja pradėjo tada iš pirmojo gy
venimo šaudyti į viršų ir už
mušė pasislėpusį. Visa tai tę- 

i sėsi 18 valandų. Pasirodo, 
kad užmuštasai buvo plėšikų 
kuopos vadu ir rengė užpuo
limą ant traukinio. Suimta 11 
įtariamųjų žmonių.

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

Peterburgas, 18 Sausio. — 
Statistika parode, kad per 
praėjusius metus caro bude
liai pasmerkė nužudymui 
1,057 žmones. 782 ypatus ta
po pakartos, o kiti kitokiais 
budais nudėti. Baugiausia 
aukų buvo Varšavoj ir Kije
ve. Per tą pati laiką uždary
ta 63 laikraščiai ir nubausta 
aut 186,000 rublių redakto
rių.

Štai tik vienų metų caro 
budelių darbai. Plaukai šiau
šiasi ant galvos ir karštas 
kraujas gislose užšąlą kada 
persistatai sau platų lauką, o 
ant jo 1,057 kartuves su svy
ruojančiais kylpose lavonais. 
Koks tai sudrebinantis pa
veikslas! Tik pamislinus šiur
puliai eina per kūną, o yra 
žmogus, kuriam nebaisu tą 
darbą atlikti, kuriam nekal
tas kraujas nežadina sąžinėj 
išmetinėjimo ne baimės. Ne
išrištas klausimas — kodėl 
žmonija teip šaltai žiuri į tą 
kruviną tragediją? Galvojam 
ir jieškom budo kovojimui su 
„žmonijos priešu—džieva” ir 
—,,cholera”, kuomet visų pir
miausia reikėtų prašalinti 
carus, dar baisesnius žmogžu
džius, negu džiova ir cholera.

Roždestvenskis mirė.
Peterburgas, 18 Sausio. — 

Pagarsėjęs nežinojimu savo 
darbo rusų admirolas Rožde
stvenskis, kurio 1^05 m. 25 
Gegužės japoniečiai supiški- 
no laivyną, dabar čia pasimi
rė. Nuo Cušimos mūšio, ku
riame jis tapo sunkiai sužei
stas ir paimtas į nelaisvę, 
Roždestvenskis nuolat sirgo ir 
ant rusiškų naujų metų stai
ga mirė širdies liga.

Provokatorius.
Sausio 16 d. iš Paryžiaus 

praneša, kad centrai iškas ko
mitetas rusų revoliucijonie- 
rių organizacijos savo susiva
žiavime apreiškė, jog vadas 
kariškos frakcijos (kuopos). 
Azevas, yra šnipu ir priguli 
prie slaptos caro policijos.

Azevas darbuojas revoliu- 
cijonierių tarpe jau 10 metų, 
ir, rodos, buvo pasišventęs su 
kunu ir siela revoliucijai Jis 
dalyvavo surengime suokal
bio ans rusiško vidaus dalykų 
ministerio Plėve ir didžiojo 
kunigaikščio Sergijaus, kurie 
abudu ir pražuvo iš revoliu- 
cijonierių rankų: paskui da
lyvavo užmušime Fermos vi- 
ce-gubernatoriaus gen, Bog- 
danovičiaus.

Dabar išsiaiškino, kad Aze
vas gauna nuo caro valdžios 
15,000 rublių ant metų algos 
už šnipinėjimą.

* Peterburgas. — Gruodžio 
29 dieną užsidengė Visos Ru
sijos Moterų Susivažiavimas, 
kuris Buvo Peterburge nuo 
Gruodžio 23 dienos. Susiva
žiavime dalyvavo daugiau, 
kaip 800 moterų, atvykusių iš 
įvairių kampų. Iš lietuvių į

• Vologda.— Ištremtieji iš 
Kadnikovo telegrama skun
džiasi Durnos atstovui Gegeč- 
kori, kad šalčiai jau seniai

! užstoję, o jiems neduoda žie
mos rūbų. Jie prašo ii para
ginti vyriausybę.

• Vitebskas. — Apiplėštas 

tapo Michailovščinos valššius. 
Iš 12 plėšikų tris buvo už
klupti, kurie užmušė vieną 
policistą, du sužeidė ir patįs 
tapo užmušti.

: Ryga. — Gruodžio 15 d. 

karo teismas nagrinėjo Min
taujos gimnazijos mokinių by
lą. Jie kaltinami buvo už 
socijaldemokratų partijos 
įsteigimą mokinių tarpe. Iš 
11 mokinių du liko nuteisti 
į katorgą ketveriems metams, 
vienas ištrėmimui į tolymus 
kraštus. Visi kiti liko ištei- l 

Į sinti.

|| Ekaterinoslavas. — Tei
smo rūmai vasmerkė uriadni- 
ką dviems mėnesiams į kalėji
mą už suimtųjų kaukinimą.

nų ir visą laiką girdėjo kurtų 
bildėjimą griūvančių mūrų 
Pagaliaus bernaičiui 9 metų 
pasisekė išlysti iš po griuvė
sių ant viršaus. Paskui iš
gelbėta ir pasilikusios jo dvi 
sesutės.

Skurdžių bruzdėjimas-
Oporto, Portugalija. 18 

Sausio. — Šitoj apilinkėj yra 
daug vinyčių, kur dirba 
„portvainą’’. Tarp darbinin
kų toks skurdas, kad bado 
verčiami sukilo vargšai ir pa
reikalavo geresnio uzmokes- 
nio. Bet valdžia tuoj davė 
kariumenę apginti kapitalis
tams savo reikalus. Suerzinti 
skurdžiai metėsi ant karei
vių, pastarieji atsakė durtu
vais. ... Ir pasipylė vargdie
nių kraujas. BiurokratamsI 
jis pigus....

Bedarbiu klausimas Ang
lijoj

Londonas, 19 Sausio. — 
Tam tikra komisija įnešė į 
parlamentą sumanymo pro
jektą, kad reikia užsodint mi
šku 9 milijonus akrų žemės 
Anglijoj ir Irlandijoj (Airi
joj). Tą darbą komisija pata
ria padalinti ant aštuonių 
metų, tai yra po 112,500 akrų 
kasmet. Tokiu budu 18 tūk
stančių bedarbių žiemos lai
ke galėtų gauti darbą. Pra
dėjimui to darbo komisiją pa
taria parlamentui užtraukti] 
paskolą. Praslinkus 80 metų į 
miškai atneš kasmet po po 
87,500,000 dolerių pelno

Liūdnas apsireiškimas.
Paryžius. — Šiomis dieno

mis Francuzijoj turėjo vietą 
liūdnas apsireiškimas. Nuo 
10 metų ten nebuvo jau nei; 
vienos mirties bausmės, bet 
štai didžiosiosios revoliucijos 
sūnų krūtinėse užsidegė 
žmogžudystės troškulys ir su
griauta jau giljotina (įrankis 
galvos nukirtimui, kuris tapo 
įvestas Francuzijoj laike di
džiosios revoliucijos) tapo iš- 
naujo pastatyta ant reikala
vimo visuomenės nubausti 
mirčia 4 piktadarius, kurie 
savo laiku papildė kelia- 
žmogžudystes ir daug vagys
čių.

Ekzekucija tęsėsi 9 minu
tes tarp 7 ir 8 valandų išryto. 
Ant plėciaus susirinko tūk
stančiai žm< nių pasižiūrėti to 
kruvino darbo. Kada pasiro
dė budelis, minia užgriogė: 
„Lai gyvuoja Deibler! Dii gy
vuoja budelis!’’

Kada nukrito pirmutinė 
galva, minia ėmė k lygti ir 
spiegti iš kraugeriško džiaug-Į 
smo.

Japonijos misi m i n i mas.
Tokio. — Atėjusios iš San 

Francisco žinios apie naują 
prispaudimą japoniečių. iš
šaukė didelį nusiminimą. Dė
lei persekiojimo japoniečių 
Kalifornijoj jau buvo iškilęs 
nesutikimas tarp Suvienytų 
Valstijų ir Japonijos ir vos- 
vos užsibaigė taikos keliu; da
bar kaiiforniečiai vėl pradė
jo persekiot geltonveidžius.

Teip ir reikia tokiems kale- 
vaikiams,

Į Odesa. — Karo teismas 
pasmerkė pakarti mistsargį 
Furmaną už tai. kad tasai už
mušė du apicieriu. Tie api- 
cieriai buvo girti ir užkabi
no miestsargį, pritraukę prie 
savęs daug pašaliniu žmonių. 
Apg ynėjai prirodinėjo, kad 
Furmanas pildė tik savo pa
reigas, kadangi jiems įsakyta 
buvo vaikyti susirinkusius 
žmones, ir jeigu tie neklauso, 
tai pagalios griebties ginklų. 
Teismas tačiaus neatkreipė 
į tai savoatydos matomai dėl
to kad tai buvo dalykas su 
aficierais. Nusprendė tiktai 
kreipties prie kariumenės ko-! 
manduotojo Kaulbarso, kad 
tasai palengvintų bausmę.

• Kurskas. — Traukinio 
vagone pasimirė antrosios 
Durnos atstovas socijaldemo- 
kratas Džaparidze. Jį mat ga
beno iš Peterburgo kalėjimo į 
Sevastopolio kalėjimą, bet 
vargšas taip jau buvo silp
nas kad nebegalėjo privažiuo
ti.

I
•F Saratovas.— Dvarininkų! 

susirinkimas nutarė išmesti iš 
savo tarpo pirmosios Dūmos 
atstovą KotlUrevski už tai. ■- -
kad jis pasirašė po V iborgo: X 
atsišaukimu ir gydytoją Ca-! 
nikajevą už dalivavimą val
stiečių sąjungoj.

< Tiflisas. — Iš Tifliso, 
Batumo ir kitų Kaukazo vie
tų pareina žinios, kad ten vi
suomenė labai įpykusi yra| 
ant Valstybės Durnos atstovo 
Punškevičiaus už tai, kad ta
sai visai neteisingai iškoliojęs i 
Durnos posėdyj Kaukazo vie
tininką Voroncovą. Daškovą 
ir kitus valdininkus, o taipogi 

ir armėnų kultūrines įstaigas. 
Armėnų kultūros sąjunga iš 
Baku prisiuntė Durnos pirmi
ninkui Chomiakovui telegra
mą, kuria prirodė, kad Puriš- 
kevičiaus užmetnejimai yra 
tikras melas.

ŽINIOS IŠ VISUR,
Baisi katastrofa.

Veszprin, Vengrija.— Sau
sio 15 d. čia atsitiko baisi ka
tastrofa. Anglių kasykloj ex-į 
pliodavo susikuopę gazai ir 
240 darbininku ant syk tapo! 
palaidota vienam grabe.

Miestas Veszprin guli 16 
mylių į piet- rytus nuo Veng
rijos sostapilės Budapešto: 
gyventojų turi 15,000.

19 dienų išgyveno po griu
vėsiais.

Messyna. Italija, 16 Sau
sio. — Atrasta čia trejatą 
vaikų išgyvenusių 19 dienų 
po griuvėsiais. Tėvas jų, Ni- 
ccolo Minissoli, neseniai at
vyko į Ameriką.

Laike žemės prebėjimo mo
tina likos aut vietos užmušta, 
o vaikai kokiu tai stebuklin
gu budu įkrito į skiepą, kur- 
radę truputį maisto išgyveno 
tamsoj po griuvėsiais 19 die-1

Drebėjimas žemes.
Pereitoj sąvaitėj žemės dre

bėjimas iš salos Sicilijos ir 
pussalio Calabrijos persikėlė 

X

į Siaurinę Italiją, vienok jo
kios blėdies šiuom kartu ne
padarė.

Tas pats drebėjimas pasie
kė visą Balkanų pussalį ir pie
tinę Austriją.

Florencijoj, Venecijoj ir 
Med volane teipgi apsireiškė 
lengvas bangavimas žemės 
žievės.

Balkanų aidai.
Konstantinopolis, Turkija. 

—Austrija užmokėjo Turki
jai $10,800,000 atlyginimo už 
tai, kad iš Turkijos globos 
pasisavina Bosniją ir H.erco- 
gvviną. Derybos užbaigtos, 
pinigai užmokėti ir atliktas 
kriukis.

Kada pasklydo apie tai ži
nia t sujudo visos beveik slo
vėniškos tautos. Visi prieš 
Austriją. Serbijoj tuoj tapo 
sušauktas nepaprastas užsie
nio ministerijos susirinkimas, 
kuriame pirmininkavo pats 
karalius iki vėlai nakčiai.

Karo ministerija nutarė nu
pirkti 1,200 arklių į armiją.

Laikraštija apreiškė, kad 
jeigu Austrija nori, pavergti 
Hercegoviną ir Bosniją, tai 
pirma turi suglemžti visą ser
bų tautą.

Maskolija teipgi neužga
nėdinta ir visa laikraštija pei
kia Austrijos pasielgimą, o 
užsienio ministerija tiesiog 
išsitarė, kad klausimas pri
jungimo tų dviejų provincijų 
prie Austrijos gali būt išriš
tas tik su leidimu kitų vieš
patysčių.

•; Rio de Janeiro, Brazili
ja. — Minia žmonių metėsi 
ant tramvajų Amerikos-Bra- Į 
zilijos Draugovės ir sudegino 
13 vagonų. Priežastis — pa
kėlimas už važiavimą mokės- 
ties.

•? Peruambuco, Brazilija.-- 
Angliškos kompanijos gele
žinkelio sustreikavo 4,000 
durbiuinkų. Žmonės antan 
glų baisiai įpykę. Policija 
saugoja kompanijos turtą die
noms ir naktims.

1$ AMERIKOS
Ištrūko iš caro nagų.

New York. — Adolph Fi 
sher, Suvienytų Valstijų ukė- 
sas, kuris išsėdėjo caro kalė
jime apie metus laiko, pargrį
žo šiomis dienomis vėl Ameri
kon ir išlipęs iš laivo tuoj 
New Yorke įteikė vienam iš 
geriausių advokatų skundą 
aut caro bernų už bereikalin
gą tąsymą ir Kankinimą po 
kalėjimus. • f

A. Fisher skundžia valdžią kalėjiman, kitus nubaudė pi- 
už tą despotišką su juom pa
sielgimą ant 150,060 rublių 
ir tikisi, kad tas jam pasiseks 
išgauti.

Maž-daug metai atgal. Fi
sher nuvažiavo iš Ghicagos 
su tūlais reikalais į Peterbur
gą. Caro bernams laisvos sa- 1

laiko ir 
išskiriant 
nežinojo.

I 
lies pilietis pasirodė anarchis
tu ir tuoj tapo suimtas ir ap
kaltintas už nužudymą kokio 
ten juodašimčio.

Praslinko metai 
kur Fisher dingo, 
caro šniĮių, niekas
Pagaliaus kokiu ten budu 
jam pasisekė pranešti apie 
savo likimą Amerikos amba
sadoriui Peterburge. Tuo
met ir išsiaiškino, kur Fisher 
yra. ,

Ambasadorius dalyką išty
rė ir išsiaiškino, kad Fjsher’is 
nė Rusijos da ne buvo matęs, 
kaip tas juodašimtis užmuš
tas.

Paliuosavo.
Pritarianti jam žmonės pa 

tarė vienok kaip greičiaus Ru
siją apleisti. Dabar jis keti
na apskelbti visus rusiškos 
valdžios žvėriškumus, kokiais 
vaišinami kaliniai ir abelnai 
visas tironybes ir beteises, ko
kias jam į metus laiko prisė
jo pergyvent.

O Suvienytų Valstijų vai- 
! džia uždaro prieš tą faktą akis 
ir ausis ir nieko nenori ži
not. Mat čia „ranka ranką 
turi mazgoti.”

Prezidentui permažai al
gos.

Washington, D. C. — Re- 
publikonai sumanė, kad pre
zidentui reikia pakelti algą 
iki $100,000 aut metų. Mat 
dabar jis gauna tik $50,000.

Turi ponai republikonai 
pasiskubint tą sumanymą 
greičiai užtvirtint, nes kitaip 
ponas Taftas užėmęs vietą su 
šitokia alga galėtų da iš ba
do numirti.

Didelis straikas.
New Yorkas. — Skrybėlių 

fabrikantų susivienyjimasuž- 
j draudė ant skrybėlių dėti 

^[at kapita- 
darbi- 

Per tai unijos 
dirbtu- 

žmo-

ant
unijos ženklelį, 
listams baisiai išžiūri 
ninku unija, 
valdyba apskelbė 75 
vėse, streiką ir 25,000 
nių pametė dirbę.

Kapitalistų šunybes.
Lynu, Mass. — Kaip buvo 

„Keleivyje” rašyta, čia strei
kuoja garboriai ir gana tvir- į 
tai laikosi. Nežiūrint, kad 
ir policija saugoja, tapo ge-j 

rokai apkulta apie 50 „skeb- 
sų“ Į streiklaužių]. Tuomet ' 
policija ir fabrikus adminis
tracija štai ką sumanė: „Ku
rie norit dirbti“, sako, ,,atei
kit panedėlyj 18 Sausio visi 
prie darbo; męs, girdi, ske- 
bus prašalinsim4'.

Darbininkai nuėjo. Tuo
jaus įiolicistų gauja juo« ap
supo. Fabrikos užveizda su
šaukė savo „skebus“ ir liepė 
parodyt, kurie juos mušė. Ar 
kas kaltas ar nekaltas, kurį 
tik straiklauzis parodė, poli
cija areštavo. Iš areštuotų 6 
pasmerkta įvairiam laukui

nigiškai. J ų tarpe yra ir lie
tuvių keletas: Jonas Vač- 
kauckas, Kazimieras Gudai
tis, Juozas Blainžonis ir Juo
zapas Bobelis.

Daugumas straikieriii,bijo
dami bausmės, išvažiavo į ki
tus miestus.

Lankeliškiai (Vilk. ap.). 
Senajai tvarkai sustiprėjus,at
gijo ir musųapielinkės šnipas 
„sovietnikas”. Kaip girdėti, 
šiemet labai rūpinosi sužinoti 
kokios dvasios einančioji ka- 
riūmenėu jaunuomenė. Pasta
ruoju laiku „sovietnikas” kai- 
kani pranašauja, kad turįs 
areštuoti B. Žilinskį ir Bart
ninkų J. Bulvičių. Ar taip 
bus ar ne, bet policijos bernui 
„sovietnikui”, daugiau apie 
tai rupi, negu pačiai policijai.

Eržvilkas (Ras. ap.]. Šią 
vasarą susitvėrė vartotojų 
draugija—„Vienybė”. Žmo
nės nekantriai laukė atida
rant krautuvės, nes dėl kai- 

kurių priežaščių (labiausia 
dėlto, kad nebuvo buto) krau
tuvės atidengimas užsitęsė 
gana ilgai. Tik dabar, gruo
džio 14 d. krautuvė buvo ati
daryta ir žmonės su dideliu 
džiaugsmu ir užuojauta suti
ko jos atidarymą. Krautuvė 
dabar visada pilna žmonių, o 
šventadieniais pas krautuves 
duris tai kaip ir kokia sueiga. 
Per šias dvi gyvavimo savaiti 
sankrova turėjo apie 1000 
rublių apyvartos. Tik daugu
mas žmonių apgaili, kad są- 
krovoj uėra mąstiuių prekių 
skyriaus

Balbieriškis [Suv. gub.J 
Pas mųsų kleboną Brazauską 
galima gauti ..į tėvus“ laiškų. 
Aš pats per jo rankas gavau 
ir skaičiau. Jis su zakristi
jono pagelba nemažai jau jų 
išplatino (pirmiau platindavo 
„socijalistus ir masonus“]. 
„Vii. Žinių“gi ir „Liet.Uk.’’ 

skaitytojus ir platintojus iš 
sakyklos keikia gyvatėmis, 
žalčiais ir kitais panašiais 
vardais.

Pašile. Pau. pav. — 
Pašilės miške nuo 1905 metu 
pradėjo vaidiuties ,,kipšai“. 
Ypač jie mėgsta pagązdinti 
pasigėrusius, arba jeigu jau
čia kad žmogus turi pinigų. 
Nevieną ir apkrausto arba 
šeip visokių šunybių pridaro. 
Ginties gi „kipšų“ žmones 
negali, nes valdžia atėmė gin
klus. Turbūt bijo, kad tam
soj bešaunant „kipšui’' į akį 
nepataikytų.... Reketų pa
sirūpinti, kad medžius pake- 
lyj truputį praretintų, kad 
butų galima „kipšą’4 bent 

| iiamatyti.

La u k e 1 i šk i a i, Vilk, 

apsk.— Metus su viršum Lan
keliškių parapija turėjo tik 
vieną kleboną-tėvelį, bet'"ge
riau butų, kad pasakyčiau 
„tikrą patėvį'4. Kun. klebono 
J. Liorentos su „savo ave
lėms“ elgimasis labai toli ži
nomas. Neperdėsiu, jeigu 
pasakysiu, kad iš bažnyčios 
jis padarė ne „avinyčią“, bet 
tikrą tvartą, išvardydamas 
parapijouus verbliudais, ar
kliais ir kitokiais keturkojais.

Boto musu klebonas labai 
nenori, kad pas mus būtų at
keltas kamendorius.



KELEIVIS*

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu.

' I
Ii teisybę, tai turi ir socija. 
listus mylėti.

— Aš tau kitą sykį pasaky
siu, tėve, kodėl.

— Gerai, Maike: aš irgi tu
riu klausimą apie soeijalistus. 
Turėsi man paaiškinti.

— Sveikas 
Kaip tau einasi?

N'ugi pasileidę biaurybes!
(FeŲetouėlis.)

/

Maike!

— Viskas gerai. O tau, tė
ve?

— Man blogai. Pradėjo 
šalt, o čevervkai kiauri.

— Kristus visą amžių čeve- 
rykų nematė ir tai gyveno.

— Juk aš ne Kristus, asile, 
tu! Kristus užgimė iš nekalto 
prasidėjimo, o aš... Kristus 
trečioj dienoj iš numirusių 
prisikėlė ir su visu kūnų į- 
žengė į dangų, o manę juodoj 
žemėj vabalai suės. Ir kaip 
tu gali lygint?C? • O

— Ne vien tik Krvstus su 
kurni įžengė į dangų, tokių 
šventų daug yra.

— Bet aš tik negaliu būt 
šventas, vaike.

— Juk ir šventiejie buvo 
tokie pat žmonės kaip tu. bet 
per maldas ir metavones užsi
pelnė dangų dūšiai ir kūnui.

— Bet aš. nedoras, to neį
stengsiu.

Žinomas dalvkas, kad be •
vargo atsiekti to negalima. 
Kas nori dangų užsitarnaut, 
tam neprivalo rupėt jo kūno 
reikalai: jeigu tavo čevervkai 
kiauri, jeigu žiponas suply- 
šęs ir tau šalta — neruguok 
tėve... neruguok jeigu tave 
kas ir nuskriaus, jeigu ne
valgęs busi — viską kentėk ir 
da dekavok dievui už tuos 
vargus. Tik tuomet galėsi 
dangų pamatyti.

— Bet kaip aš galiu tylėti, 
vaike, jeigu nuo aukšto ryto 
iki vėlai nakčiai dirbu kaip 
mulas, visas prakaituotas ir 
sodinąs, kvėpoju tik dulkė
mis ir durnais, niekad saulės 
šviesos nematau, ir už tą vis
ką turiu dar apiplyšęs vaik
ščioti, turiu nevalgęs būti ir 
da dievui dėkavoti? Ar tu pa
siutai. Maike. ar ką?

— Tėve, čia gyvenimas 
trumpas, nereikia apie jį 
daug paisyti. Turim atsimint 
aną pasaulį: ten gyveusim 
per amžius.

— Ar tu tenai buvai? Ką?... 
Aš tik tą žinau, kur šiądien 
gyvenu ir ar tas gyvenimas 
trumpas ar ilgas,man vistiek: 
jeigu aš jausmus turiu, tai 
noriu juos ir užganėdint. O 
jų užganėdinimui nedaug te
reikia — gerai pavalgyt, 
minštai ir šiltai išsigulėt, pri
tinkančiai apsiauti, apsireng
ti — tai ir viskas.

— Bet gali žmogus ir be to 
apseiti. Kamgi tą kūną teip 
lepinti?

— Tas nėra joks lepinimas, 
jeigu aš noriu žmoniškai gy
venti. Ir kodėl tu tam prie
šingas? Argi tau skursti ge
riau? Pažiūrėk kad krautuvės 
užverstos puikiais daiktais, 
kamgi juos žmonės dirba, jei
gu patįs negal vartot! Męs 
esam tik per kvaili, patys dir
bam ir bijom savo darbą pasi
savinti, kad tuomi dievo ne- 
Užrūstint. Kapitalistams to 
tik ir reikia. Jie nesako sau 
kad apie šį gyvenimą nerei
kia paisyt. Jie lupa kvailius 
ir juokiasi iš jų. Dievas juk 
žmonių skriaudų nenori, o 
jeigu męs per savo kvailumą 
savę skriaudžiam, tai męs ei 
nam prieš dievo norą.

— Jeigu tu šiteip kalbi, tė
ve, tai į dangų nepateksi. 
Dievas socijali.-tų nekenčia.

— Kodėl? Jeigu dievas my-

Nugi pasileidę biaurybes!.. 
Gal klausite kas? Nugi So. 
Bostono T. M.D. kuopa! Tai 
tikri chamai iš po juodos 
žvaigždės. O žinot dėl ko? 
Bet kas to nežinos? Jeigu kas 
pats laikraščių neskaito, tai 
girdėjo nuo kitų, kad tie ne 
civilizuoti sutvėrimai pradėjo 
savo vyriausybę peikti. Irtai 
ptaį pirmininką! Ar tai ne 
pasileidimas! Ai-ai-ai! Kas 
čia tik ir bus iš to?....... Jie
visai nepaiso, kad žemesniems 
draudžiama kritikuoti auk
štesniuosius ... Ir tartum 
aut keršto, viešai apskelbė pa
peikimą. O tas buvoteip:

Centro valdyba greitam 
susivažiavime be kuopų žinios 
nutarė išleisti dro V. Kudir
kos raštus. O So. Bostono 
kuopa savo susirinkime išdir
bo rezoliuciją, kad pirma lei
sti Mačio raštus, kas seniai 
tos pačios T.M.D. nutarta ir 
rankraščiai jau sulinkti. Ku
dirkos raštai esą neišpirkti da 
pirmutinio leidimo, ir todėl su 
jais da galima palaukti. Bet 
tas dar niekniekis. Tos pa
čios kuopos nariai pavelyjo 
sau daug toliau nužengti. Ir 
štai kokiam atvėjuje: jie iš
drįso viešai apskelbėti per or
ganą centrališkam pirminin
kui, p. Balevičiui, papeikimą 
už jo apsoliutizmą. Ar girdė
jote?

Jie nežino, kad kuopa ne
turi tiesos daryti
vyriausybei arba duoti jai 
pamokinimus. Jiems rodosi, 
kad toji vyriausybė išrinkta 
pildymui kuopų įsakymų ir 
tarnauti joms. Juk 
limas daiktas! To 
ant maršo da nėra- 
tikra anarchija....

Jie nežino, jog vyriausybė 
renkasi dėl to. kad valdytų.ir 
visi ją tur guodoti. Jos ne
galima peikti, nė kritikuoti, 
nes ant jos remiasi visuome
nės garbė. Kas peikia vy
riausybę, tas plėšia visuome
nės garbę. Tokiems vyriau
sybė turi turėti gerą nagai- 
ką. Kitaip jų nesuvaldysi.

Tai matot, kas tai vra vy- 
riausybė! O So. bostoniečiai 
juokus sau daro iš jos. Su lyg 
jų nuomone, tai pirmininkas 
toks pat sutvėrimas, kaip ir 
kiekvienas dvikojis gyvūnas; 
jį bile kas gali kritikuoti ir 
peikti. O tempora! o mores!.. 
Na, tai jų laimė, kad čia ne 
Rusija. Už tokį darbą jie 
dasizinotų. po kiek svaras 
žandaro kumščios. O tas la
bai jiems būrų reikalinga: 
žinotų, biaurybes, kaip reikia 
vyriausybę guodoti.........

V'ejabrolis.

užmetimu

t i, iš kurio jie turės šviesą ir 
naudą per ištisus metus. Aš 
už geriausi laikraštį aprin
kau ..Keleivį’’, tą „K.”, ku
ris neatlx>damas nei ant kelio 
tolumo, neūaut jūrių gilumo, 
nei audrų, neš ir platins dar
bininkišką susipratimą iršvie- 
są tarp lietuves valstiečių. 
Užsimink su vietiniais lietu
viais ir pakalbink, kad užsi
rašytų kokį nors laikraštį, tuoj 
atkirs tau, kad nėra pinigų, 
ne pilną laiką dirbu, o antra, 
jokios naudos nėra iš laikraš
čių, tik popieros gabalas. Bet 
nuveikime subatvakariais į 
tokių stubas. jau einant pro 
duris dvokia tas biaurus ru
džio kvapas, viduj raudi sta 
lą nustatytą stiklais irbonku- 
tėmis: vieni snaudžia, kiti vi
sai nugriuvę. Nedėldieniais 
nuveikime į kliubus, pamaty
sime, traukia rudį, kaip ver
šiai buizą ir baubia, kaip pa
vasarį išleisti laukan. Geda 
lietuviai teip daryt, gėda! 
Daugiausia teip daro neskai
tantieji laikraščių ir karštieji 
katalikai. Metai, kaip atvy
kau į šią šalį ir nusprendžiau 
užrašyt saviemsiems tą laik
raštį. sykiu su tuo straipsne
liu siuučių ir pinigus dėl vi
sų metų. Broliai ir seseris, 
neužmirškime, jog Lietuvoj 
dar didesnė bepinigė iš vie
nos pusės, ir biaurus perse- 
kirjimas iš kitos, o dar dau
gumas. nesuprasdami naudos 
laikraščių gaili kelių rublių. 
Jeigu męs užrašysime, tada 
pripras ir paskui pažinę nau
dingumą beabejonės patįs už
sirašys. Dar sykį sakau, pa
remkite šį mano užmanymą. ; 
užrašydami dėl savųjų arba 
gerų draugų, kurie teipgi ir 
musų neužmirš, paduokime 
viens kitam ranką, gyvenki
me vienybėj, nes tik per vie
nybę galima laimėti.
19.X 11.08. Antanas Neris.

kuri išleidžia
Ta sultis yra 
hydrocliloriuės 

Apart to yra da

t
pagal jo dūdą, tai „raus”. Ir 
ištiesų teip buvo. Atsimenu, 
kaip p. M. 1897 m. bandė T. 
M. 1). šokyti pagal „savo dū
dą”, be kitų narių pritarimo 
paduodamas „Orleano Mer
gelę” į spaudą. Atsimenu, 
kaip Paryžiaus Parodos komi
tetą bandė šokint pagal „savo

I dailius jam koją už tai, kad 
eina provotis su savo žmo
nėms. Parapijonas.

tai nega- 
turbūt ir 
Tai būtu 
Baisu’..

Maisto perdirbimas prasi
deda burnoje, kur jis tampa 
«ukriušintas ir samaišytas su 
seilėmis, idant lengviaus bū
tų praryt ir skilvys turėtų 
lengvesnį darbą ji perdirbt 
savaip. Kuo geriaus maistas 
sukramtytas, tuo jis paskui 
geriau persidirba. Beto, ko- 
daugiaus kramtoma, to dau- 
giaus seilių bėga, to ir skil
vyj daugiau sulčių pasidaro. 
Seilės užturi savyje fermentą, 
vardu ptyaliną, kuris paver
čia krakmolą įcukrų-maltosą. 
Seilės bėga į burną iš seilinių 
grumulų, kurių yra trys po
ros: vieni paausėj,kiti po žan
du. treti po liežiuviu. Burna 
išlieta gliauminę plėvė, kuri 
įleidžia gliaumą, užlaikančią 
burnos drėgnumą. Seilės bė
gimą sujudina bent daiktas 
paimtas į burną, bet labiau
siai maistas. Seiliniai grumu
lai yra po įtekme nervų, ką 
galima patėmyt nors ir iš to, 
kad kartais seilės bėga pami- 
slinus apie maistą, arba pa
mačius jį, nekalbant apie pa-i 
vuostymą. Perdirbimas krak
molo burnoj apsistoja, jei tik 
seilė pasidaro rūgšti. Teipgi 
seilių veikmė susimažina, jei
gu jos yra atskiestos vande
niu. Užtaigi maistas turi bū
ti gerai sukramtytas, sumai
šytas su seilėms ir ryjamas be 
pagelbos vandens.

Skilvys yra mėsinis Žakas, 
kabantis kairei pusėj žemiau 
šonkaulių. Jo raumens vieni 
išilginiai, kiti aplinkiniai, 
treti įvairiai.- Pasibaigiant 
skilviui, kur prasideda žarna, 
yra apvaliniai raumens pa
veiksle žiedo, kurie susitrauk-

I
mine plėvė, 
skilvio sultį. 
rūgšti nuo 
rūgšties,
fermrutas pepsinas, kuris per
dirba maisto baltimą į pepto- 

. ną. Skilvio raumens trauko
si, maišo mai-tą, ir ištirpinę 
dalis leidžia į mažąją zarną.o h<.51ll ,„
neištarpintas užlaiko iki ne- dūdą”. Atsimenu, kaipS.L.A. 
bus ganėtinai sumalta. Į krau su S.L.R.K.A. plovos vedi- 
ją iš skilvio susigeria tirštas mą bandė šokyti pagal „savo 
alkoholis, druskos, vanduo,vi- dūdą”. Atsimenu, kaip Nee
sąs kitas maistas eina i žarnas. Britaine per S.L.A. XX sei- 
Žarnų gliauminę mernbra- mą varė slaptą agitaciją (kū
ną via išbrukuota stačiomis rioje ir aš daly vau—prisipa- 
celėms ir suraukšlėta. Tose žįstu) prieš Tareilą, Paukštį 
raukšlėse yra įvairus grumu- ir Astramską, arba abelnai 
lai, kurie išdirba žarnų sultis, prieš tuomlaikinį centro ko- 
Apart to čiou subėga sultys mitetą. teip paveizdon, kaip 
iš kasos—panereas ir tulžis iš dabar Bagočius varo agitaci- 
jaknų. Kasos sultis turi ypa- ją, tik truputį kitokioj tor
tingą svarbą maisto j^erdirbi- moj. Kodėl p. M. tada to? 
me, nes tur savyje fermentus, kios „doros1’ ir „tiesos” lai- 
kurie į ei dirba ir balty mus ir kėši? Turbūt todėl, kad buvo 
krakmolą ir taukus. Žarnose socijalistas. Ir Šiądien, jeigu 
užsibaigia maisto perdirbimas tokiu sočijalistų būtų, kaip 
teip, kad baltyniai pavirsta į tada buvo, tai paduotų Ba- 
peptonus, krakmolas į cukrų gočiui savo dešinę ir varytų 
maltosą. o taukai išsimaišo į tokią agitaciją prieš Tareilą, 
mažytes daleles. Maistas teip Paukštį. Astramską. arba Že- 
perdirbtas susigeria į kraują, 
kurio sudynėliai yra suvesti į 
gliauminę plėvę. Kraujo su- 
dynai-venos neša tą maistą į 
jaknas-kepenis, kur irgi pe- 
reina per koštuvą ir tada ei-

mantauską ir kitus tautiečius. ’ 
kaip anuomet Ne\v Britaine. 
Taigi ir p.M. „savo principais 
šinkuoja. kaip žydelis pipi
rais”.

P. M. sako, kad „socijalis-
na į kraują ir išsinešioja į>o tai mindžioja visotino baisa 
kūną. Taukai persisunkia v i mo tiesas 
į limptos sudynėlius ir perei- cijalistai tą yr padarę? 
na tiesiog i didžiąją veną.

D-ras F. Matulaitis.

Kur ir kada so
Kad 

komisija iš trijų narių nega
lėjo vienos balsavimo blankos 

i sutaisyti, tai nėra ko stebėtis 
kad 8000 narių tik vienos 
(bal. blankos) tiktų. Ir čia so
cijalistai kaiti. Gaila 
socijalistams, kad 
tokio genijališko 
-:-"3...... Vienok

I
Į Potam kalbėtojas aiškino, 
kaip bus socijalizino laikuo
se, kaip tada galėsim turėt 
savastį ir laimingu gyvent. 
Tas labai patiko klausyto
jams, ką liūdyjo triukšmin
gas delnų plojimas. Potam 
drg. Bagočius meldė susirin
kusiųjų paaukauti literatū
ros fondui. Trys kolektoriai 
perėjo per salę ir surinko 24 
dol. 53 c. 3 dol išskyrus už 
salę liko 21 53 c. Baigdamas 
prakalbą drg. Bagočius ragi
no rašytis prie L, S. S. Prisi
rašė 6 <1 raugai ir 3 draugės. 
Kalbėtojui ištariam širdingą 
ačiū.

Fitcliburg Mass.
v
Šitas miestelis nedidelis,tu

ri 32,000 gyventojų. Laikraš
čius beskaitant pamatai daug 
ka apie musu brolius lietu- 
vius, todėl ir aš pasiryžau ši
tą parašyt apie juos. Lietuvių 
čia gyvena pasėti nes būrelis, 
bet apšvietimas jų žemas, di
džiausia dalis paskendę gir
tybėj.

Yra čia susitvėrus kuopelė 
S. L A., bet nezi ne ar gyvuos, 
nes randasi ardytojų. Jie ty
čiojas iš kuopelės sąnarių ir 
organizacijos, nes pagal jų 
nuomonę prigulėt prie kokios 
nors platesnės draugystės, 
kaip karčiama, yra didelis 
griekas.

25 d. gruodžio buvo suma
nyta atlikti gerą darbą — pa
rinkti aukų išleidimui Dr. V. 
Kudirkos raštų. Aukavo šios 
y pati s: V. Samulis, A. Siiua- 
nauskas’, R. Šimauauskas po 
50 c., viso labo $1.50, kuriuos 
pasiųsta T. M. D. iždininkui 
A. J. Povilaikai :aukautojams 
ištariu širdingą ačiū. Fotam 
buvo nutarta nueiti į kitąstu- 
bą parinkti daugiau aukų, 
bet tas nenusisekė. Atėjus į 
tą stubą rado kai kuriuos ge
rai įkaitusius ir, užėjus kal
bai apie Dr. V. Kudirkos raš
tus, pradėjo tarpe savęs šne
kučiuotis, kad tai šliuptar- 
niai nori kokių ten raštų,o 
geriems žmonėms jokių raštų 
nereikia. Po tokio pasikalbė
jimo A. Bag. ir J. Pet., kaip 
tvirti saliunų palaikytojai, 
šoko aut nekalto vaikino ir 
pradėjo mušti. Jiems padėjo 
ir viena mergina A. Stan. vi
sa gerkle rėkdama: ,, Muškite, 
muškite tuos bedievius!”. Su
muštas vaikinas ueapsileido: 
nors ir gerai buvo apkultas, 
vienok nuėjo ir apskundė peš
tukus policijai, o pastaroji 
tuos niekšus suareštavo. 26 
gruodžio buvo teismas ir kal- 
tinamiejie užsimokėjo po $5 
baudos. Bet jų begėdystė vis
tiek ima viršų ant jų pačių. 
Jie ir dabar tebesigiria, kad 
gerai padarę ir nors prisėję 
jiedviem užsimokėt po $5,bet 
už tai šliuptarniui sudavę ge
rai į galvą. Matomai pas tam
suolius užmušt žmogų, tai 
šventas darbas. Mat ant kiek 
išmokino juos jų sąžiniški 
vadovai.

K. V Maniškis.

Oranže, Mass.
Gerbiamieji,,Keleivio’’ skai

tytojai ir korespondentai! — 
skaitydamas jūsų krespon- 
deucijas ir aš pasiryžau pa
piešti nors trumpai apie to 
apvalo vaisiaus („Orenčio”) 
lietuvių gyvenimą. Miestelis 
randasi gražioj vietoj, apgy
ventas daugiausiai švedais ir 
kitomis tautomis, tarp kurių 
randasi ir lietuviai. Pasta
rieji nuo visų atsilikę apšvie
time ir kultūroj: kada kitos 
tautos rengia šokius, eina ant 
teatrų, tai musų tautiečiai 
parsivaro j>o keletą pailgų, 
apvalių indų rudo skystimo 
ir prie to išsėdi kartais po
rą parų. Tokiose aplinkybė
se praleidus šv. Kalėdas, atsi
rado vienas tautietis (uė jis 
pats nežino, kokiu budu) vi
sas apdaužytas ir akys sumė
lynuotos! Tai mus tautiečių 
girtuoklystės ir tamsybės vai
siai. Argi neturėtumėm ge
resnės naudos mes naudingas 
moksliškas knygas skaityda, 
mi negu su bačkoms alaus?...

Draugysčių pas mus kaip 
ir nėra, nes iš to nemato nau
dos muši} didvyriai. Pasidar
bavus vienam vaikinui susi
tvėrė S.L.A. kuopa, bet ir ta 
silpnai laikosi, nes per siaura 
dirva mus miestelyj tokiems 
dalykams,

Darbai pas mus eina ne
pergeriausiai. N. H. S. M. 
Co., kur daugiausiai ir lietu
viai dirba, eina tik 3-4 dienas 
i sąvaitę.

Kviesdamas savo tautiečius 
prie šviesos ir mokslo, vėlinu 
pamesti girtuoklystę. 

Girtuokliu Draugas.

„Kame dora ir tiesa."
..Kel.”

Garbus Redaktoriau! 
Pasiunčiu jums siraipsnį 
..Kame dora ir tiesa ’. Bu- riaUS 
vau pasiuntęs į „Tėvynę”,! 
bet sugrąžino man atgal, 

pinti „Keleivyje”.

Po tokiu antgalviu No. 49 
„Tėvynės” p. Mikolainis po
rina Bagočiui už jo garsųjį 
agitatyvišką laišką, ir prie to 
dar užgauna tas ypatas, ku
rios paminėtos tame laiške ir 
podraug socijalistus.

Kadangi į tarpą tų 
ir aš esmi įveltas, tai 
stas esmi paaiškinti 
nes” skaitytojams, kame ma
no kaltė ir kuom čia kalti vi
si socijalistai.

P. Mikolainis sako: ,. Bago- 
čių galima išteisint norint vėl 
jį turėti S. L. A. pirmininku, 
nes jis spiauja ant doros ir 
principais šinkuoja, kaip žy
delis pipirais. Bet negalima 
išteisint tų ypatų, be kurių 
pritarimo Bagočius nebūtų 
garsinęs jų vardų į kandida 
tus ir t. t.” Dorasis Mikolai- 
ni, iš kokių šaltinių tamista 
sėmei tą žinią, kad teip drą
siai tvirtini, būk su mųsų ži
nia Bagočius mus vardus pa
vartojo į tą laišką? Kad Ba
gočius galėjo žinoti, jog aš ir 
kiti nariai (tam laiške pagar
sinti) sutiktume priimti cen
tro viršininku kandidatūra.

V •

tai tame nėra nieko biaura us, 
vienok neesame minėtojo lai
ko dalininkais. Kaip aš į tą 
agitatyvišką Bagočiaus laišką 
žiuriu, čia neminėsiu, nes jau 
pora sąvaičių atgal rašiau 
apie tai „Tėvynėn”. Čia vie
nok verta ir į p. Mikolainio 
„dorą’’ ir „tiesą” pažvelgti. 
P. M. nelaukdamas, kaip iš 
sitars apie tą laišką patįs so
cijalistai, skubinasi visus so
cijalistus apkaltint, būtent: 
„socijalistai, tai toki žmonės, 
su kuriais galima būt bent 
kompromisu susitart. Jie teip, 
kaip ir kunigai. Jei nešoki 
pagal jų dūdą, tai „raus”. 
Jie neklaidingi”. Kaip p. M. 
jaučiasi laimingu, kad jis ne 
socijalistas, kad spėjo išsiner
ti iš socijalisto kailio, ir tai į 
patį laiką! Mat dar visai ne
seniai p. M. buvo socijalistu, 
„tuom žmogum, su kuriuom 
bent kompromisu sutarti ne 
galima buvo. Jeigu nešokai jo ir Dievas į akorojo i’suk-

„mums 
netekom 
agitato- 
turėkim

viltį, gal kada nors vėl 
Todėl meldžiu jus patai- gfįž SU SavO „principais’.

Sll-

J. S. Pruselaitis.

iI

ŽODIS Į AMERIKOS LIE
TUVIUS.

Neužmirškime Tėvynės ir sa
vųjų.

Broliai ir seseris, Amerikos 
Lietuviai! Daugumas iš mus 
priversti buvome su skausmu 
širdies palikti savo brangią ir 
numylėtą tėvynę Lietuvą, 
esančią po caro valdžios jun- 
gu:palikome ją bėgdami vieni 
nuo caro kartuvių virvės,kul
kų, kiti nuo Sibiro ir kalėji
mo, treti nuo kariumenės ir 
atkeliavoin į šiek tiek laisves
nę šalį, vienok neužmirškime
savųjų, gyvenančių tėvynėj darni uždaro išėjimą,kad mai- 
ir velkančių sunkų valdžios stas peranksti neišeitų į žar- 
jungą. Vieton ką siunčiame ną, o atsileidžia tik tada, kada 
keletą dolerių, velyk užrašy maistas gerai ištirpintas. Vi- 
kime kokį nors iaikraš- durys skilvio išklotas gliau-

ypatų 
priver- 
„Tėvy-

Pranešimas.
Kelios sąvaitės atgal ..Ke

leivyje” tilpo Liepuko atsi
šaukimas į Amerikos ltetu- 
vius. ar nenupirktų kas nuo 
jo rankraščių. Ant to atsi
šaukė kelios ypatos su už
klausimais apie tu rankraš
čių turinį ir vertę. Męs irgi 
apie juos nieko nežinodami, 
užklausėm paties autoriaus. 
Vieton atsakymo gavom jo 
raštus. Yra tai sąsiuvėlė iš 
44 puslapių, užvardinta: „Ga
vėnia arba svarbus rinkinys 
apie pasninkų dokumentus”. 
Iš antgalvio skaitytojai galės 
jau suprasti, kad tai gana 
svarbi tema; ten nurodyta 
daugdokumentų, kaip tie pas
ninkai buvo platinami ir ką 
jie reiškia. Autorius už 
tą rankraštį reikalauja 35 ru
blių. Kitas rankraštis „Taba
kas” tapo jau nupirKtas ir 
greit eis į spaudą. Kurie no
rėjot pirkti rankrašti irspauz- 
didti knygą, galit imti .,Ga
vėnią’. Smulkesnės žinios 
„Keleivio’’ redakcijoj.

n

F itchburgietis.

KORESPONDENCIJOS
Seranton, Pa.

Nedėlioj, 3 sausio, mus vie
tinis kunigėlis baisai barė 
kažin kokius ten bedievius, o 
labiausiai A. Žyv.ir liepe mel
stis už neprietelius, kad Die
vas duotų jiems dvasę šventą. 
Pasakojo, kad ant rytojaus 
bus prova ir tam tikslui atlai
kys mišias anksti išryto.

4 sausio, anksti ryte, atva
žiavo iš Pittston. Pa kun. A. 
Kaupas, atlaikė mišias vys
kupo skiepe, nes bažnyčia 
nuo gegužės mėnesio pereitų 
metų uždaryta. Einant į tei
smą kun. Kaupas, belipant 

j nuo vyskupo trepu paslydo 
ir išsisuko koją. Žmonės pa
sakoja, kad kunigas sugriešy-

Lewiston, Me.
Darbai pas mus buvo pra

dėję eiti geriau, bet dabar 
dėl stokos vandenio neišdirba 
pilno laiko. Lietuvių apsišvie
timas pradeda kilti. 27 gruo
džio šv. Baltramiejaus pašel- 
pos draugystė ant mitingo 
perskaitė nuo T.M. D. laiš
ką apie išleidimą garbaus raš
tininko Dr. V. Kudirkos raš
tų. Vienbalsiai nutarta pa
aukauti tam reikalui 10 dol. 
iš draugystės iždo; pinigai 
pasiųsti centrališkam kasie- 

’riui A. J. Povilaikai.
29 Gruodžio vietinė L. S. S. 

105 kuopa surengė prakal
bas. Kalbėtojas buvo drg. 
Bagočius. Susirinkimą atida
rė pirmsėdis P. Petronis. Žmo
nių susirinko apie 300 abiejų 
lyčių. Visų pirmiausiai pa
dainuota „Keliaukim kuoptis 
į vienybę” ir „Drąsiai drau
gai’’. J. Krapavickas dekle- 
mavo „Bukime Drąsus”. To- 
liaus pirmininkas perstatė 
kalbėti F. J. Bagočių. Kalbė-: 
tojas pirmais žodžiais išgyrė 
dainininkus, kad toks mažas 
būrelis teip puikiai dainuoja. 
Paskui aiškino, kaip darbi
ninkai pavergti po kapitaliz-, 
mo jungu ir kaip mums išsi- 
liuosuo* !S po jo.

Pertraukoj choras padaina
vo „Atsisakom nuo senojo 
svieto’’ ir „Aut kramto marių*’.

v’

Boston, Mass.
Gedemino Lietuvių U kęsų 

Draugystė Bostone 27 Gruo
džio buvo sušaukus nepapra
stą susirinkimą, kuriame svar
styta daug svarbių klausimų 
apie pagerinimą mus organi
zacijos.

Nutarta, kad vardas G. L. 
U. D. B. pasiliktų ant visa
dos.

Kad pašalpa laike ligos tu
ri būt 6 dol. per sąvaitę.

Kad draugui numirus turi 
būt išmokėta $ 100.00 posmer- 
tinės.

Pačiai sąnario numirus vy
ras turi gauti $50.00.

Kiekvienas sąnaris prigu
lintis prie G. L. U. D. B. turi 
mokėti kas mėnesį 50 c. j 
draugystės iždą.

Apart to kiekvienas sąna
ris turi mokėti 25 c. ant me
tų mokslo reikalams.

Prie to da galima paminėti, 
jog G.L.U.D.B. yra neprigul- 
minga ir tuomi jau daug nau
dingesnė už kitas. Kurie pri
guli prie kelių draugysčių, 
priklausančių prie S. L. A., 
tai posmertinę gauna tik vie
ną (bet vienoj tik draugys
tėj galima prie S. L. A. pri
gulėti, ir todėl tik vieną mė
nesinę tokiam atsitikime mo- 
kasi. Red.). Bet prie Ged. L. 

j U. D-tės Bostone kas prigu
lės, tas galės gauti posmerti
nę iš Susivienyjimo ir iš mų
sų Draugystės. Todėl, broliai, 
norėdami su mųsų draugyste 
arčiau susipažinti, malonė-

c
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kit atsilankyti aut mųsų susi- parodo, kad A. Višnaitė nie- 
rinkimo, kuris bus 24 Sausio ko nežino,nes ir tokių pravar- 
(January), 2 vai. po pietų po džių mųsų kuopoj nėra, kaip 
num. 164 Hanover st., Bosto
ne. Dabar įstojimas labai len
gvas, nes tik 50 c. ir nereikia 
daktaro paliudysimo. Nuo 
Vasario bus daug sunkesnis. 
Kviečiame visus tautiečius, 
kviečiam į vienybę, idant 
kiekvienoj nelaimėj galėtu- 
tunieni viens kitam brolišką 
ranką paduoti. Pagalvokite, 
broliai ir ateikite pas mus, 
męs jus lauksim.

G.L.U.D.B. Komitetas:
Prez. John A. K. Burnett, panomis.
Vice prez. A. P. Želionis, 
Kas. J. Žintelis, 
Sekr. J. Tamulis.

Scranton, Pa.
Darbai anglių kasyklose eina 
ne blogai; dirba pilną laiką, 
po 9 valandas, ir kas turi ge
resnį darbą, uždirba neblo
giausiai. Iš kitur pribuvu
siems geras darbas gaut sun
ku.

Dabar pasmils lietuviai su
kruto darbuotis. 20 d. Gruo
džio atsibuvo prakalbos L kę
sų Pašelpinio Kliubo: publi
kos prisirinko pilna svetainė 
ir visi užsilaikė rimtai. Kal
bėtojai aiškino apie ukėsystę 
ir politiką, potam 2 merginos 
perėjo per svetainę ir surin
ko 17 dol. išleidimui dr. V. 
Kudirkos raštų. L. S. S. T. 
kuopa gyvuoja čia jau apie 
2 metu ir iki šiam laikni ge
rai laikėsi, bet dabar pradėjo 
silpti iš tos priežasties, kad 
draugai pradėjo skvrstytis.

27 Lapkričio J. Zorckas ta
po sunkiai sužeistas anglių 
kasykloj ir už 3 dienų per
siskyrė su šiuom pasauliu, o 
kitus buvom priversti pra
šalinti iš minėtos kuopos dė
lei ypatiškų nesutikimų (la
bai nupeiktinas pasielgimas 
tamistų, jeigu dėl ypatiškų 
nesutikimų ardote vienybės 
ryšį. Red.) Tie buvusieji 
draugai dabar labai persekio
ja ir nori kelią užstot einan
tiems pirmyn. Rugsėjo mėne
syje pradėjome mokytis ko
mediją ,,Knarkia paliepus”, 
bet neturėdami ištekliaus pa
siimt atsakantį ruimą, įsipra
šėm pas draugą Rutkaucką. 
Vienas buvęs teatrališkos 
kuopos narys, da ir vadovas, 
dažinojo, kad mokinamės pas 
Rutkaucką, atėjęs sako: ,.kam 
jus priimat juos uždyką min
džioti karpetas? Išvykit lau
kan. Tas ir tas (vadino var
dais) aktoriais niekad nebus!” 
Iš pradžių sakė, kad tik 3 
neatsakanti, o toliau išroka- 
vo, kad ir visi niekam neti-

buvo parodyta. A. V. Kores
pondencijoj tolinus sako: „o 
kas aršiausiai — buvo labai 
keistai pasirėdę, apsikabinėję 
visokiom žaislelėni, kas visą 
skonį gadino. ,,lr kokios žais
lelės ten buvo nereikalingos? 
Jeigu kapitono rolę lošė, tai 
turėjo būt ir drapanos tam 
atsakančios; juk žydo arba 
ubago drapanom jo neaprėdy- 

; si, teip lyginai, kaip žydo ne
galima aprėdyti kapitono dra- 

Toliau sako: „šeip 
vakaras buvo gražus; svečių 
buvo daug ir gražiai užsibai
gė. Aš mislinu, kad galėjo 
daug uždirbti”. Teisybe, už
dirbom, bet ne tiek kiek išro
dė, o kiek atliko, ir tai męs to 
nepragėrėm, bet pasidėjom 
ant tolimesnių reikalų. Dar 
pas senąjį kasierių yr likę $9 
su centais. Teisybė, žada ati
duot, bet kada atiduos — ne
žinia.

L. S. S. T. kuopos draugas.

Boston. Mass.
3 Sausio pas Pr. Ambrozai- 

tį buvo krykštynos. Svečiai 
besilinksmindami užmanė pa
aukauti po keletą centų išlei
dimui dr. Kudirkos raštų. 
Aukavo šios ypatos: A. Stan
kaitis $1.00, K. Stankaitis, 
Z. /Tamulytė, J Leikas, B. 
Petrešunas, V. Dunda ir F. 
Toleikis po 25c.; L. Maciul- 
skis 50c., T. Audrešunutė 15 
c., F. Ramauauckas, K. Ru- 
davičia, J. Petravičia, V. Ka- 
valiauskis. P. Tamulytė, B. 
Senkevičiutė, V. Remeika. A. 
Vasnikaitis ir P. Rukinskas 
aukavo po 10 c. Viso labo su
rinkta $4.15.

Nepasirašęs.

1------------ ;----------------Turime tris pašelpines dr- 
stes, moterų draugystę, poli
tišką Kliubą, Tėv. Myl. Dr- 
stę, dvi S. L. A. kuopas, L. 
S. S. kuopą, Vaičaičio teatra
lišką kuopą ir Dr. V. Kudir
kos knygynas. Bet musų lie
tuviai nors ir daug turi drau
gysčių ir kuopų, vienok nesi
rūpina jas pagerint, bet vis 
nori užkenkt veni kitiems, 
girdami kiekvieni savo. Pas 
mus per Naujus Metus laike 
prakalbą tūlas misijonierius 
(pravardę negaliu tikrai pa
sakyti, nes vieni vadina Bliu- 
džium kiti Plyčium) iš Bri- 
dgeport, Conn.

Kalbėtojas žadėjo kalbėti 
iš biblijos ir ant kiekvieno už- 
klausymo apsiėmė duoti išai
škinantį atsakymą. Todėl ne- 
dyvai, kad prisirinko daug 
žmonių, mat vieni žingeidavo 
šį-tą išgirsti iš šventraščio, 
kiti-gi pasirengę duoti pai
nius klausymus ir tuomi „su
kirsti” misijonierių, o drauge 
ir nurodyti šventraščio klai
das.

Apart dviejų nuomonių su
sirinkusiųjų pribuvo dar apie 
keturi valuamaniai (taip jie 
save vadina). Bet šie atvyko 
ne pasiklausyti, nei „sukriti
kuoti” tik padaryti triukšmą, 
kad negalėtų kalbėtojas nie
ko pratarti. Ir vos tik kalbė
tojas pabaigė savo trumpą 
kalbą, kaip vienas pasigėręs 
užšoko ant pagrindų ir skėt
riodamas pradėjo niekinti ir 
keikti kalbėtoją

Pirmsėdis dar bandė stab
dyti, bet iš kampų pradėjo 
prunkšti ir reumuoti. Galop 
žmonės matydami, kad jo
kios tvarkos nėra, turėjo ne- 
noroms skirstytis.

Nesinori būti mokytoju, 
bet žodžiai veržiasi iš kruti
nės, ar-gi tik teip męs turime 
elgtis?! Neužtariu aš už misi- 
jonierį nė jo šventraštį, bet 
apgailestauju žmonių tamsu
mo. Jeigu męs esame persi
tikrinę. kad tokis bibliškas 
mokslas nėra naudingu, tad 
reikia nurodyti jo bevertę vi-

Tada pirmininkas sako: „Ty- Kaminckui,nė jiems patiems, 
lėk durniau,nes aš apsirikau!*’ 
Nebūtų dvvai girdėti tą nuo 
kokio bandaganio, bet čia išė
jo iš lupų Illklesos gimna
zisto. Nežinau, ar visur teip 
mųsų inteligencija elgiasi, ir 
ar gal su tuo ką gero atsiek
ti?.. laibai abejoju.

Brighton, ietis.

Edvvarsville, Pa.
14 sausio čia buvo perstaty

tas teatras: ,,Knarkia palie
pus’’, ir „Salemono sapnas”. 
Aktoriai teatrališkos kuopos 
iš Scrantouo, atlošė savo roles 
neblogiausiai. Publika susi
rinkusi pasižiūrėti lošime tu
rėjo daug progos pasijuokti.

Monologas, kaip rusu ofi- 
cieras mokina jauną kareivį, 
teip-pat nemažai užinteresa- 
vo susirinkusius, tik aut 
nelaimes ne kaip nusisekė, 
nes oficieras bemušdamas ka
reivį pats parvirto.

„SaPmono sapnas” nusi
sekė da geriau, taip kad nuo 
darbininkų, iš kurių suside
da ta kuopelė, nieko daugiau 
negalima norėti.

Tarpuose deklemavo eiles 
D. Rutkauckiutė.

Po perstatymo buvo balius 
ir sekėsi teipgi neblogai. Svai
ginančių gėrimų nebuvo, bet 
jaunimas linksminosi sau gra
žiai ir jokių neapykantų ten 
neiškilo ir visas vakaras ma
no atminčiai pasiliko labai 
pavyzdingas.

Aš iš savo pusės ištariu ačiū 
9I kuopai L. S.S., kuri su
rengė tokį pavyzdingą vaka
rą ir iš savo pusės patarčiau, 
kad ir kitos kuopos imtų pa
vyzdį ir rengdami vakarus 
vengtų svaiginančių gėrimų. 

Straus.

žmones.
• Neverta užimt mus laikraš

čiu špal tos su tokiaisbiauriais 
to žmogaus darbais, bet ka
dangi jus, Shenandoah’rio lie
tuviai, esate persitikrinę iš 
pačių gyvenimo apie Milukų, 
tad pažiūrėkite aiškiau į jo 
sėbrą kamiucką. Jeigu jus, 
Shenandoali’riečiai mokate 
vest, nepasiskyrstę į kokius 
ten netikėlius ir tikinčiuo
sius, draugijinius reikalus 
krūvoj ir palaikyti tokias 
stiprias S.L A. ir L. S S. kuo
pas. tad pasirūpinkite, kad 
tokie geradėjai neįsispraustų 
jus spėkų ardyti.

Varguolis.

Niagara Falls, N. Y.v
Šitas miestelis beveik visai 

pasaulei žinomas stebuklingu 
gamtos papuošimu, bet mums 
lietuviams, aš manau, mažai 
yra žinomas; taigi dėl geres
nio supažindinimo lietuviškos 
visuomenės su musų kaime
liu, pasiryžau pabriežti kele
tą žodžių.

Šitas kaimelis stovi šiaur
vakarinėj pusėj N. Y. valsti
jos, palei pat Kanados rūbe- 
žiu.
upė Ontario, iš piet-vakarų 
upė Niagara,
Ontario, o kadangi Ontario 
upes vandens paviršius ran
dasi 600 pėdų žemiaus upės 
Niagara, tokiu budu vanduo 
puldamas nuo tokios aukštu
mos daro stebuklingą regyk
lą. Klimatas čia yra labai 
sveikas ir tinkantis musų 
žmonėm, nes mažai skyriasi 
nuo klimato musų tėvynės- 
Lietuvos.

Vasaros laike čia privažiuo
ja daug svečių iš visų šalių, 
kad prisižiūrėti tam stebuk
lingam vandenpuoliui: antras

gystė pamesti savo seną pa
protį. t. y. saliune užrašinėti 
naujus narius.

Darbai šitame kaimelyje 
geruose laikuose ėjo neblogai 
ir uždarbiai buvo neblogiausi, 
liet užėjus bedarbiai kapita
listai, kaip ir visur, pasinau
dojo iš progos ir numušė už
darbius kai kur net po 20 c. 
nuo dolerio.

Jai kas norėtų (langiaus da- 
. žinoti apie šį miestą, gali pa
rašyt laišką ant žemiaus pa
duoto antrašo, įdėdamas atsa- 
kymui dvicentini krasos ženk
lelį.

Ignotas M. Kandell- 
332 13-tli St., Niagara Falls, 

N. Y

Iš šiaurines šalies bėga

kuri įpuola į

New Britain, Conn.
Darbai pas mus šiuom kar

tu pradėjo geriau eiti. Bet 
daug žmonių vaikščioja da 
be darbo.

Lietuvių pas mus yra dik- 
tokas buris, bet kadangi nėia
tarpe jų vienybes, nėra tvir- suomenei rimtesniu budu,nes 
to susirišimo, tai niekas ir ne- tik protinga kritika gali prie 
žino kiek jų ištikro yra. Di- gero privesti. Keldami tokias 
desnė dalis mųsų jaunuome- betvarkes ir neleizdami kai
nos visą liuosą laiką pralei- bet, netik gero nepadarėme, 
džia ant bergždžių darbų, bet suerzinom susirinkusiųjų 
Vakarais ir šventadieniais su jausmus ir tuomi atšaldėm 
vėję kaziriuoja ir giituok- nuo klausymo ir interesavi- 
liauja; apie knygas ir laik-j mosi susirinkimais ir prakal- 
raščius nė girdėt nenori.

P. P. Pilipauskis.

administraciją per
inęs juk 

ma-

Atsišaukimas 79-tos kuo
pos S L- A. Į visas kuopas 

ii* pavienius sąnarius.
„Kel.”

Guodojama Redakcija:-; 
Kreipiamas prie jtjs su že ■ 
miau parašytu mus straip
sneliu rekaluose Susivie- 
nyjimo Lietuvių ir turime 
viltį, kad mųsų reikalavi
mams užganapadarysite. 
patai pindami straipsnelį 

savo garbiamam laikraštyj. ;

Draugai ir draugės S. LA. 
atleiskite mums, kad mes at
siliepiame į Jus ne per savo 
locną organą „Tėvynę”, beti 
maldaujame pašalinio laikraš
čio šiame svarbiam reikale pa
tarnauti. Draugai, tuoj jums 
paaiškinsime, kodėl męs pa
našiai elgtis priversti esame. 
Mus loonas organas „ Tėvynė” 
nuo savo užgimimo randasi 
rankose tokio žmogaus, kurs 
netik pavienioms ypatoms 

j neduoda laisvai išreikšti savo 
minties apie Susivienyjimo 
reikalus, bet teip pat ir kuo
poms, prie kurių priklauso 

j šimtai ypatų, jeigu rašyta ne 
redaktoriaus sėbrų. Dabarti
nis Susiv. organas „Tėvvnė”:

I II

kala i jeigu ir toliau teip bus 
vedami, tai galime laukti 
trumpoje ateityje jo visiško 
nusilpnėjimo. Visos kuopos 
ir pavieniai stengkimės neda
leisti S. L. A. ką nors nema
lonaus sulaukti. Męs štai ką 
sumanėm: Kad busiančiuose 
perstatiniuose ir rinkimuose 
Centro Valdybos, visi dabar- 
tiuiai Centro valdininkai bu
tų paliosuoti, pradedant nuo 
pirmsėdžio, nepaliekant Jų nė 
vieno, o į ju vietas išrinkti vi
sus naujus. Teip pat ir „Tė
vynės”
mainyti. Draugai, 
galime kiekvienas gerai 
tyti, kad dabartiniai Centro 
valdininkai vien darbuojasi 
sau. o ne Susivienyjiino la
bui. Vietoje ką naudingo 
veikti, tai pašvenčia laiką be- 
sibarimams vieni su kitais ir 
besiginmanis: „Męs seni dar
bininkai, seni veikėjai” ir t. 
t. Kadangi jie teip „veikė”, 
tegulgi dabar pailsi. Išrinki
me visus naujus, tegul kiti 
veikia. Neparstatykime iš da
bartinio Centro komiteto nei 
vieno. Juk iš 8,009ypatų ga
lime rasti draugų bei drau
gių, kurie tą darbą atliks be 
barnių ir nesipravardžiuotų 
kad ans socijalistas, tai kar
štas tautietis arba kaip ki
taip. Mus dabartiniai valdi
ninkai, kad galėtų tai nuo vi
sų kelių purvus surinktų ir 
vieni aut kitų drėbtų.

Tokie žmonės S. L. A. ne
gal tolia valdyti. Nereikalin
ga jiems nei konstitucija, nei 
kiti įstatai. Šaukia ekstrą sei
mą visai ne pagal konstituci
jos nurodymus. Tas lėšavo 
kopoms kelis šimtus dolerių. 
Jie sauvališkai ir seime elgė
si. Padidino savo draugui-se- 
kretoriui algą, išsirinko vice
prezidentą, nors ekstra seimas 
visai neturėjo tiesos to dary
ti. Bet ką tai musų didvy
riams giliuoja? Ir tas šauki
mas seimo dar ir dabar yra 
kuopoms nežinomas. Argi jau 
tikrai be jo nebuvo galima 
apseiti ir išvengti didelių lė
šų? Męs visi nariai ir šiądien 
to nežinom. Draugai! dar sy
kį šaukiame: Laikykime tau
kiau susirinkimus ir spręski
me visi lygiai. Išnyks sauva
lė ir parti\ iškilniai, o užims 
vietą meilę, vienybę ir broliš
kumas.

79-ta kp. S. L. A.
Springfield, III.

toks vandepuolis randasi tik >’ra atvira ™n ke,etul H"“* 
Australijoj - Viktorijos vai- P' redaktoriąna šalininkams, 
stijoj, turi S00 pėdu aukščio. kurie l’ataik° P-

Dirbtuvių čia randasi; 5 faktoriaus politikai prisi- 
popierines, 3 alumininės, 2 laizSti' bei » Parem‘L Toki,» 
tekelin&s, 3 Olkoli (turbut drau^raStais >’TSvyn6’’ * 
olkogoliaus. Red.), 2 aludės, "'terSta- ° norint 
2 melnyčios (malūnai), 2 kar- aPie Susiv- l^uUnintttkad į 
baid, 2 įvairių sidabrinių jd tapt? naudingesnių lietuvis-' 
dirbimu ir keliolikamaresniu kai visuomenei ir kad apsiva- 
dirbtuvėlių. ' ‘-Y,i nuo 8en,l HaMn. tuki

Žmonių aplamai skaitant, raštai neranda „T.” vietosite, 
yra 31,000, kurie susideda iš ^^riaus konfiskuojami ar- 
įvairiu tautu, tarpe kuriu ba teiP Perfabrikuoti, kad UI- 

i randasi ir lietuviu būrelis iš P* ..Trynėje” nustoja savo 
150 ypatų. Lietuviai čia paei- turiuio- P"**™!" laik11 IH 
na daugiausiai iš Vilniaus re- tiek p. Jokubynas įsivyravo 
dybos, kas jau iš kalno 
da mums žinoti apie jų tau- kėtis, jog netrukus jo rėdoma 
tišką bei darbininkišką 
pratimą...

Iš vedusių daugiausių apsi
vedusių su lenkėmis. Taigi 
jau jų krūtinėse seniai užmi- 
ręs lietuvio kraujas; iš neve
dusių teip jau mažai kas pa
žįsta, kas tai yra meilė tautos 
bei tėvynės, o apie darbinin
kiškus reikalus, tai nei žinot 
nenori.

Pirmiaus man čia begyve
nant buvo susitvėrus 82 kuo
pa L. S. S. iš 7 draugų, bet 
užėjus bedarbei ir man prasi
šalinus, draugai išvažinėjo ir 
teip užsibaigė — nuvyto tas 
dar jaunutis laisves žiedas.

Prie to nemažai prisidėjo 
žiaurumas ir tamsumas vieti- 

kurie net nesi- 
ant gyvas- 
kovojančių

New Pliiladelphia, Pa.
Skaitydamas ,,Darb. Vii.” 

užtėmijau pirmam jos nume- 
ryj, kad vietinis kun. Kamįn- 
ckas žada persikelti į She- 
nandoah’rio lietuvių katalikų 
parapiją.

Nekalbėsiu daug apie to ku
nigo darbus, visa aplinkinė 
pažįsta jį gerai, pažįsta jau 
net ir patįs tamsiausiejie žmo
nės, kad jis ne Dievo žodžio 
skelbėjas, bet paprasčiausiais 
žodžiais prakeikia kokią nors 
nepatinkamą jam ypata arba 
idėją. Pasakysiu tik tiek, kad 
bėgdami nuo vilko dantų, už
bėgsite ant meškos letenos.

Štai keletas darbų Kamin- 
cko, kaipo lietuvių-katalikų, 
kunigo. 1906 m. sulaukus 
ilgų rudens vakari} keletas 
jaunų vyrų sumanė sutverti 
vakarinę mokyklą. Išgirdęs 
apie tai Kaminckas, nepaži
nodamas nė žmonių, nė tu 
žmonių nuomonių, pasibiau- 
rėtinais žodžiais iškeikė visus 
tuos žmonės ir prašė Dievo 
vardu moterų, kad jos išvary
tų tuos pagonus iš kambarių. 
Pradžioj 190S m. keletas vy
ru surengė prakalbas ir su
tvėrė L. §. S- kuopą. Išgir
dęs apie tai Kaminckas, ne
sulaukė nė šventadienio, per
bėgo per stubas, susišaukė 
žmones į bažnyčią ir kad jau 
keikė tai keikė tuos socijalis-; 
tus. Dėl didesnio triukšmo ir 
išnaikinimo tų nepageidauja
mųjų jam žmonių, parsikvie
sti garbųjį Miluką ir kun. 
Pautienių.

Rugsėjyj 1908 m. S. L. A. 
kuopa surengė prakalbas. Pa
žinojęs apie tai Kaminckas 
suorganizavo tamsuolių būrį 
ir įkalbėjo, kad kalbėtojams 
atvažiavus tuojaus juos pasi
gautų ir sumuštų. Žmonės pa
klausę Kamincko, kaipo savo 
kunigo, panašiai elgėsi ir ak
menų nepasigailėjo .Ir tą 

: pačią nedėlią po tos akmenų 
■i kriušos. Kaminckas per pa- 
■ mokslą dėkavojo tiems žmo
nėms, kurie mėtė akmenims 
niekuom neprasikaltusius nė

bomis. Tiesa, tiems kurie kė
lė liarmą nerupi organizacijos 
gerovė, nes jie niekur nepri
guli statydami save už visus 

Ll išmintingesniais.
Ant galo prakalbų rengė-

duo. gaspadoriauti, kad galima ti- Pranešimas.
■v
Siuomi pranešu Bostonie

čiams, jogei ateinantį nedėl- 
dienį 24 Sausio nebus mano 
skaitymo apie sveikatą, dėlto 
kad salė bus užimta S. L. A. 
rajono susivažiavimo. Sekan
tis skaitymas bus Vasario 28 
aut tos pat salės 166 Broad- 
way Ext.

D ras P. Matulaitis.

susi- .,Tėvynė” susilygins su Ry- 
mionų Liet. Susiv. organu 
„Žvaigžde”, o Jokubynas pa
liks, kaip dabar ,,garsusis” 
Milukas ir viską veiks „byt 
po seniu’’. Siuomi tarpu ,,Tė 
vynę” jis teip ištobulino, kad 
atsiskleidus skaityti ją. apart 
šiukšlių geresnės medegos nė 
nejieškok joje. Anot senos 
patarlės: da vis buvo, buvo, 
ale jau ir duguas išpuvo. 46 
num. ,,T.’’ jau tiirbūt pritru
kus šiukšlinės medegos, su
griebta Bagočiaos privatiškas 
laiškas, kokiai ten ypatai ra- 

1 Išytas. Na. to laiškelio įtalpa 
tai gražiausiai 

, mus „Tėvynę”. 
. džiaugti ne tik 

lietuviai, bet ir 
Net nei rašyba nepataisyta, 
turbūt dėl didesnės paniekos 
ar pajuokos autoriaus to laiš
kelio. Pamatys visi, ant kiek 
daug mus redaktorius tobu
las. Teipgi ir męs, 8000 Susi- 
vienyjimo sąnarių, laikydami 
tokį žmogų už redaktorių ir 
jam apmokėdami gausiai, ku
ris nesupranta atskirti vertės 
grūdo nuo šiukšlių, pasiro
dom neužtektinai ištobulin
tais. Bagočiaus laiškeliui ne 
vieta „Tėvynėje”, jį reikėjo 
palikti busiančiam seimui.Da
bar „T.” prasidėjo ginčai ir 
smežimai, o visi svarbesni Su- 
vienyjimo reikalai mus re
daktoriui tai tik vieni niekai.

Draugai! teip ilgai būti ne
gali. Susivienyjimas ir jo rei-

Bellows FaHs, Vt.
Iš 23 į 24 Gruodžio naktį • 

čia vienas žydelis eidamas 
gulti dikčiai prikurino pečių. jamg reikėjo nedaleisti ke- 
Kada jis užmigo^užgime gai- poms girtoms ypatoms kelti 

l; tokį triukšmą, bet mandagiai 
paėmus už apikaklės išleisti 
per duris, tada ir publika bu
tų užsiganėdinus ir gėdos ne

v •

kę. Taigi matom, kaip sunku sras> kuris sunaikino 2 namu, 
yra darbuotis: negana, kad _į šeimynų sudegė rakandai
mus kunigas labai retai pra- ir visas jų turtas. Nukentie- 
leidžia nepasakęs: muškit, jnsiejie visi lenkai. Vienas
aut akių spjaukit tiems be- ūkdamas per langą nuo 3-čių b^tn‘ 
dieviams, pagonams, da ir iubq smarkiai susitrenkė.
A • A • 1 • A •tie patįs mus drangai teip 
biauriai elgiasi. Bet męs ant 
to nepaisėm ir veikėm savo 
darbą tolyn. Vėliau pamatėm 
,, Keleivio” 50 numery j A. 
Višnaitės straipsnį, kuriame 
pasakyta, kad 26 d. Spalio 
atsibuvo balius su jierstaty- 
mu „Knarkia'paliepus ’. „Ko
medija’’, sako. .,būtų neblo
giausia, tiktai labai blogai su
lošta’’. Teisybė, kad negeriau- 
siai sulošta, bet ir neteip jau 
biauriai, kaip A. Višnaitės 
buvo parašyta. Ji turbūt nė 
nebuvo tenai ir nematė (Abe 
jojimas nėra argumentas. Ar 
kas buvo, ar nebuvo, tikrai 
nežinant, negalima sakyt. R.) 
sako- „Dratevka, J. Kudirka 
sulošė da pusėtinai, bet jau 
kapitonas su savo pačia (S. 
Valasinskas ir M. Kašokienė) 
visai silpnai.” Teisybė. S.Vil
činskas (ne Valsinckas) lošė 
silpnai, o M. Kaškonienė (ne 
Kašokienė) labai atsakančiai 
atliko savo rolę. Visi supran- 
tantesni žmonės po lošimui 
nekeikė, bet pagyrė, tai tas

Gyvena čia būrelis lietu
vių, bet labai tamsus žmonės. 
Suvėję vieni kitus pravar-i 
džiuoja, išjuokia — tai sma
giausias jų užsiėmimas. Skai
tančių laikraščius labai ma
žai . Z. Palaukietis.

I
Naiigatuck ir Union City, 

Conn.
Tarp šių dviejų miestelių 

skirtumas tik varduose. Dirb
tuvių čia yra stambesnių apie 
devynios. Gurno apantuvų 4 
ir viena guminių pirštinių, 
nuo litaus kotų ir šeip viso
kių guminių daiktų. Vilno
nė, chemiška, „fandre” ir dar 
keletas smulkesnių.

Darbai visiškai blogai eina, 
ypač guminėse, dirba tik po 4 
dienas per sąvaitę; U. S. 
Rublier Co. tik tris dienas. Iš 
guminių atleido daug darbi 
ninku nuo darbo.

Lietuvių šioje apielinkėj 
yra daug. Apšvietimas nevi
sai žemai stovi, nes galima 
spręsti iš visokių čia esančių 

.organizacijų.

I

Klausytojas.

Brighton, Mass.
Guodotina „Keleivio’’ 

dyste! Meldžiu patalpinti ke- 
j lėtą žodelių iš mano patemi- 
jimų, kaip vedas mitingai pa- 
šelpinėse draugystėse, teip- 
pat ir socijalistų kuopose. Ne
žiūrint, kad pirmutinės susi
deda iš žemesnių klodų visuo
menės^ pastarosiose daugiau 
inteligentiškesni elementai. 
Teip tai švento Jurgio drau
gystėj Brightone buvo įneši
mas, kad prisidėti prie išlei
dimo raštų I)r. V. Kudirkos- 
Bet kur tau! Vienas atsira
do, kuris pasakė: ,,jųs nieko 
neišmanot, juk jis jau seniai 
miręs, tai kam tie raštai jo 
reikalingi?” Teip ir paliko. 
Tas pats dedasi ir socijalistų 
kuopoj Brightone, kur teko 
būti 10 Sausio. Išrinktas pir
mininkas to vakaro pradeda 
pravardžiuoti susirinkusius 
po kelis kartus, tada vienas 
iš publikos sako, kad tarp 
mųsų nėra tokios pavardės.

Rė-

DIDI I 1 A arba visas šventas raštas 
n L JA Seno ir Naujo Testamento 
Lotiniškomis (lietuviškomis) literomis. 
1127 puslapiai, apdaryta, su prisiuntimu 

Pinigus siuskit per Money Order ant 
šio adreso: 1*. Mikolainis

P O. Box «2, 5ew York City. (<)

ir padabino 
Galės pasi- 

amerikiečiai 
europiečiai..nių lietuvių, 

drovi pasikėsinti 
ties savo broliu, 
už geresnę ateitį.

Y’ra čia viena pašelpinė 
draugystė, po vardu Sv, Jur
gio Kareivio, bet ji daugiaus 
tarnauja lenkams, negu lietu 
viams, Kostitucija jos teip 
despotiškai sutaisyta, kad 
joks apšviestesnis bei laisves
nis lietuvis negali gaut vie
tos. Prisirašymas į dr-stę kaš
tuoja $2.00, bet apart to nau
jai įstojęs naris turi visiems 
nariams, kurių yra apie 30 — 
„užfundyti’’. Dabar gi nuo 
naujų metų miesto valdyba 
uždraudė šventadieniais par
davinėti svaiginančius gėry- 

lrimus, tai jau turės ir drau- i

Paj ieškojimai
Paj ieškau savo tėvelio, Jur

gio Lieliuko, kuris ant „Chi 
cking Day” išvažiavo iš So. 
Bostono ir išsižadėjo mus. Ma
ma turi dienomis sunkiai dir
bti aut duonos, o aš sėdžiu 
namie ir verkiu. O, sugrįžk, 
tėsušėli, sugrįžk! Aš busiu 
tau dėkinga ir užaugus šimte
riopai atmokėsiu, tfk sugrįžk 
dabar, nestumk manęs su ma
ma į vargą. Laukiu tavęs su 
ašaromis tavo duktė:—

Zuzana Lieliukaitė,
47 3-rd st.,

So. Boston, Mass. (4
23 Gruodžio prapuolė Pran

ciškus Zalpis, jis gyveno 19 
Harding st., Cambridge,Mass. 
Męs jo j ieškome, todėl jis pats 
arba kas apie jį žino malonė
kite pranešti šiuo adresu: 

Ton y Balčiūnas.
19 Harding St. 

Cąmbridgeport, Mass. [ę
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Pajieškau savo dėdės Pet
ro Zybudos, Menčiskės kai
mo, Kapčiamiesčio para p. Sei
nų pavieto, Suv. gub. Pir
miau 8 metus gyveno Boston. 
Mass. Turiu pas jį svarbų rei- kuziuos parduo dam t...t 
kalą, todėl jis pats arba 
kitas malonėkite duot 
ant šito adreso:

Andrius Lukošius,
•*321 (.jarric st., 

Shenectady, N.

Pajieškau savo giminės Ja
ko lLųtolo. Kad iki u kaimo: 
Marcijono Jaucos. Joniškės 
miestelio: Stepono Tavutvai- 
šo. Džiugių kaimo ir Am. Du- 
bekalnelio, visi keturi Joniš
kis parapijos. Kauno guber
nijos. Jie patys arba kas ki
tas malonėkite pranešti apie 
juos ant šito adreso: 

Konstantinas Jasotis.
24 Ceutr st.. N. Welpol.N.H.

Pajieškau savo draugo, An
tano Dabravalckio, Kauno, 
gub., Šiaulių pa v.. Pavan- 
dens Į>arap., Paramočių sodž.: 
8 metai kaip Amerikoj. Teip
gi pajieškau savo švogerio 
Juozapo Karpavičiaus, Kau
no gub.. Aleksandravos pav.. 
Popilio parap.. Griebiškių so
džiaus, 6 metai kaip Ameri
koj. Atsišaukit ant šio adreso

Tadeušas Zalaga, 
14Korev st., Amsterdam.N. Y.

Męs uždejom didelę drabužių 
krautuvę įk> 7I‘J Main St. 
Laikom visokių drabužis c r 
marškinių, kalnierin. sveterių. si 
lių. kepurių, britvų. kuygų ir a 

jardu.
kas ■krautuvėj visokio tav oro. :<-ii. e. . 

vienas gali pas : .;i pa. '. >av
Lietuviai ir Lietuve- ateikite.

te užganėdinti, su į .i ■ .

Petras Bartkeviczius & St. Morais, 
719 Main St., Cambridge, Mass.

’žiuę

Y.

KELEIVIS

v l A‘"
klų.

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skryIže

li i) są krova.
1“ .. c-i. v- m >.iv v sererin Lieuvetn ir 
I. i.ivaitem kad ;• rtraukiau nau.ausios 
ni-uiet. moteri-kų ruderimų ir zieinin'ų 
-Krvliei ų Išsirinkti galipagal savo norą. 
i\-. c. :«• edau papuošimus ir pertaisau 
-v,.a> su -puikiau.-iai už prieinamiausią 
piešę. Todėl meldžiu seserų kreipties:

:e mane Patarnavimas pirmos kiiasos 
Su guoūone

Miss. S. GA1E\VSKY
255 Broactaa) So Boston -Mass

i

Sustok! ziurck! Klausyk!

349 Harrison
Boston, Mass

1

MOTERIS IR MERGINOS!

ka<l siuvu moteriškas dirst 
kotus, jakutes irt. t.: įnirtam 
dar išsiuvu dailias kvirtkąs, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
uegu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BARONA1ČII TE

105 Broad\vay, So. Ikstou.
%

Siuom i jums pranešu

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIATEISINGIAUSIA ii: GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi l.ie- 

■ ..v - aptieki-r us K. SIDl.AL'Sk AS.
Sav ininkas

Edvardas Daly 
2 W Broadvvay kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eapresą gyduoles prsiusini

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia
atv.ia. nežiūrint ar iš Lietuvos at-
vežti ar Amerikoniški.

alite gauti, kokios tik
Gy d uolių

Į JtSalliej
vartoja, teipgi visados randasi I.ie- 
uvis aptiekor:us K* S1IH.AL sK As.

puikiau
>s mados įrankiai. Allie- 
stišk- t. Padarau fotogra

fijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 
liškotn parietu, iš mažų padidmėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

s
M

D.džiausiąs iiupiginitnas So Bos 
tone

Moteriškos skrybėlės, jakutės. kei- 
pai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mados krikštui parodų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta
voms. kaip tai k u perus. valizas 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOVV1TZ.
128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston. Mass

ir

Sav ninkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas l>or-
chester avė. So- Boston, Mass.
Galit reikalauti ir
męs per erpresą

TEISINGIAUSIA APTIEKA- 
Kurioj galit gauti geriausiu ; 
duoliu nuo visokiu ligų, teipgi 
teisingiausius patarimus. Nes < 
nai dirbti lietuviškas klar

Pajieškau savo pusbrolio 
Jono Narbuto. Kauno gub.. 
Zarasų pavieto, 1 atvigalos 
kaimo: seiliaus gyveno New 
York valstijoj aut fannų. da
bar kur gyvena. Meldžiu pa
žįstamų. jeigu kas žino apie 
jį, duot man žine šiuo adresu:

Antanas Narbutas, 
2o 15 Kensington avėC? w

Kensington Cliicago. 111. suknios.

14’2 W. 9-th Street, 
So. Boston, Mass.

Po šiuom adresu išsiduoda 
aut pasamdymo 3 puikus rui
mai: randa tiktai $1.25 i sa
vaitę. Pirmutinė savaitė dy
kai. C

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia 

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 

Dirbame 
puikiausius siutbs :r

Pajieškau apsivedjmni mer- yverkotus. Užeik pa- 
gilios ne senesnes kaip 18 m. žiūrėt mus naujosair 

btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z. 1
222 Broadvvay

kriau-

iki 23 metu: esu jaunas, tu
riu 21 m., miliu apšvietimą ir 
mokslą Meldžiu su platesnė
mis žiniomis kreiptis šiuo ad
resu :

B. Radusinckas,
P. O. Box 17. Minden, \V.Va.

Užlaiko puikiausius gėry mus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėry mus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

DraugysčiuReikaiai
IŠ LAYVRENCE,
Apgarsinimas šv. 

Draugystės. Tagal 
sąnarių nutarimą ant susirin
kimo. kuris buvo 4 Sausį 1009 
m., viešai pranešame:

Visi tie šv. Lauryno Dr-stčs 
sąnariai, kurie gyvena neLaw- 
rence bei kituose aplinkiniuo
se miesteliuose, ir priguli 
prie viršminėtos Dr-stės. turės 
pasimokčti draugystei už pa- 
sportus po vieną dolerį už me
tus. Pasirašo:

Draugystes KOMITETAS.

Mass.
Lauryno 
visotiną

Apgarsinimai
Ant pardavimo.

Dviem šeimynom namas ir 
krautuvė: bizniui vieta labai 
puiki, parsiduoda už prieina
mą prekę. Norint pamatyt 
savininką. reikia kreiptis 
šiuo adresu.
2<»1 D St. kampas 5-th Street, 

So. Boston. Mass.

Liahifiszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmeuter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pas.-kmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane i 
trepais į viršų tik 
neikit Į aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ikž
S vakare. Telephons

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELE KRAUTUVE 
« . „ . - U « Puikiausių armonikų, skripkų, kleruetų, mubų, koncertinų it 
V 1 o I t M u daugybė kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių. 

lenciūgų, visokių Žiedų, laketų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių brilvų, albumų portretams, revolverių. Šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lenipukių, 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 
niarkę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują K A T A L O G Ą DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kiiasos, o prekės pigesnes 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 malei apgarsinimą.
K. VILKEVICH. 112 Grand sL, Brooklyn, N. Y.

l)r. S. ANDRZEJEHSKI 
Vienatinis lenkiškas Dentista 

motei, cli.yde
lsabella st.. kampas Columbus avė. ir 

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

Ofiso valandos:
Nno S iki 10 iš ty o ir nuo 7 iki 9 vakare 

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

G E R I A U S 1 A
Lenkiszkai - Lietuviszka - Rusiszka 
A.PTIEKA

Didzitusias sandėlis visokių vietinių ir 
užrubežinių aptiekoriškų tavorų. Yiso- 
kias liekarsta> galima čia gauti pigiau
siai negu visur kitur. Reikale čia visa
dos atrast ir daktaru.

HANOVER DRIG C0.
257 Hauoverst., BOSTON.

GERIAUSI AKUŠERE A

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą V oinaiis Medical 

( ollege Baltimore M. 1>.
Pasekmingai atlieka savo darbią prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligoniu, pagal nurodima 
gos parūpina gvdoles. 
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay 
264 E st , kampas Boveu st.

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

196* -3 Riclimoa

iki

z?

*

StatasAdresas.—P. O

W. DACKEVICZIUS
Pirmutinis Llefuvlszhas Bankinis namas

23 SHLEPl STREET BūSTūn FIHSS

P I N I G U S

PATIKUS NELAIMEI

•Jeigu kuriems toli į Bostoną, tad aš užlaikau kitą ofisą po numeriu 144 Grand St., BROOKLYN, N. Y

V. DACKEVICZIA, 23 SALĖM ST BOSTON. MASS

mada viso- 
drabužius.

ne 
vietų

I
į 214 UTSCON. St MILAVAUKEE, WIS.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA 
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co 
3o4 Broadway ir 259 I). St., 

South Boston, Mass.

fier laiškus, o
yduoles prsiusim

LIETUVISZKAS RUBSIUVIS

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

So. Boston, Mass
So. B. stoti. MasTKIEMIONI

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A

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

KATALOGAS I 
SZTUKU DYKAI Į
Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2C, 
marke. Pamokinantis i r naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:

J. TWAKDO\VSKI. Dept E

M. Galjvan & Co
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno. Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPKCIALIŠKI'MAS.

366 Second So. Boston. Mass

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už. garbę pranešti Jum 
!‘.n i;ii ir Soers Lietuviai ir Lietuvaites, 
kad parduodu laivakortes į Lietuva ir iš 
Lietuvos į Amerika važiuojant lėni ant 
geriausių laivų už pigiausią preke. Ma
no . ‘įsas turi geriausias kelio linijas

Ofisas atalary tas nuo s vai. ryto
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
25S W. Broadvvay So. Boston, Mass.

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

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

ENTRA' ENTRA! EXTRA!
Męs turime dabar parsitraukę visokio 

skyriaus Cigarų. Tabako. Papirosų. 
Pypkių ir Saldumynų [Candies] sudėtų 
labai gražiose dėželėse ir už labai priei
namas prekes. Apart to rusiškas ir tur 
kiškas tabakas ka tik pargabentas.

S. B. KLIEN
22S Broadvvay. So. BOSToN. Mass.

Z. Budreckis.
Bl BREt KIS.

So Boston.

J. M. BRl'NDZA CO..
Iroaihvay A s. S st.. BreoIykn.N Y.

DR- J.I CANTAR0W
16 So. Staniey st. Nevv Britam, t on

Išgydo kiekvieną chroniška ilgą t a 
sėkmingai, nors jau butumele varto 
ję visokias gyduoles be pasekmės.

Mano būdas gydymo v isokių v\ r 
ku ligų yra gva

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko sliūkinta 
plauku. Visi žmones užsiiiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika d> kai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
kima. Pučkus. Ižidervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtriną 
tik 10c. Męs turim daugybę padėkų.

Ar esi senu, jaunu arba pusauni- 
ženiu. Mas salėm ižgydidi jus.

Musu specjališkumu yra gydimas pri- 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
tvrinejimas suvirs 20 mintu.

Ta šaka mokslą medicinos ira ruusu 
amžių tyrinėjimas.

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

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

Tirams po40miatuamižio. katri junčia 
vyriškumą suniekinima, mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

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

Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) litaroms

BIBLIJA
t. y. visas šventas raštas SENO ir NAUJO Įstatymo. 

Didelė, 1127 puslapių knyga. Apdaryta keleriopais apda
rais, todėl prekės jų nevinokios, yra pigesnės ir brangesnės. 

Galima gauti su prisiuntimu i namus už $3.00, $5.00ir$7.00

A T AI T Y K j°g mas ra^om sava vYsiem paejentoms ing you kalboi ir užlai- AU113I1., kome didžiausioj slaptybėje.
Mas siltaisom vysus vaistus dėl mušu ligoniu ir siuntom jousir.gvysaposyietie.
Rašyk pas mus šendiena apsakydamas kas jums skaudžia ir reidalauk prisiun- 

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

Tou knigoie ira daug 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 Tomistą : Aš kienciu noug ligos, katra ira........ ..............................

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

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

Paauksuotas laikrodėlis su retežėliu, visas 
mechanizmas eina ant geriausių akmenų, kiekvie

nam mus kostomeriui.
lk-1 greitesnio išgarsmimo mus iš užsienio partraukto tabako, męs 

nutarėm per šitą mėnesį paskirti po gražų, auksu pavilktu, laikrodėlį 
su retežėliu kiekvienam, kuris tik nupirks pas mus už $s.<M) impor
tuoto (įgabento) tabako.

Viskas ko męs nuo jus užtai norėsim, tai kad teiktumėtės mus 
rekomenduot savo pažįstamiems ir draugams ir duotumėt jiems to 
puikaus tabako paragauti, nes męs norim kiekviena pertikrinti, jog 
mus tabakas pagal savo gerumo dau pigiau parsiduoda, negu kitur.

Jeigu jus norit gauti tą laikrodėlį su retežėliu, atsiusk mums 
tik $3.00 uždengimui iškaščių. o mes tuojau išsiusime jums rinki
nį skanaus tabako popirosams ir pipkei už. $8.00 vertės ir sykiu 
gausite tą puikų laikrodėlį su retežėliu, kuris jums tarnaus visą am
žių. Bet žinomas dalykas, kad turit tatai parodyti ir išpasakoti sa
vo draugams idant ir jie matytu jog męs žinom jog pigiau parduo
dami daugiau parduosim ir todėl daugiau uždirbsim.

Dabar jums proga, kokios niekad daugiaus nepasitaikys, kad 
už teip pigią kainą išrinktinio įgabento tabako galėtumet gauti dy
kai priedą tokį puikų laikrodėlį su auksuotu retežėliu, vien tik už 
rekomendavimą mus firmos jūsų draugams.

Mus dovana bus kiekvienas užganėdintas, bet jeigu jums dėl ko 
nors pasirodytu nepatinkama, męs jums pinigus $3.00 sugražinsime. 
Taigi gali pabandyti drąsiai.

Dabar laikrodėlis jums dykai, naudokitės iš progos. Rašykit 
šiądien ir siųskit $3.00 adresuodami:

STANDARD TOBACCO CO. 
Dept. 257, IO Union Sq., New York.

Pas mus tuom tarpu galima gaut tik po $3.00. kiek vė
liau pargabensime ir brangesnių.

Nori utie jie išsirašyt tą knygą, prisiųskite pinigus per 
“MONEY ORDER” ant musų adreso:

“KZ 3E L E T 'V I S”
•28 Broadvvay, So. BOSTON, Mass.

-*w

Pirkite namą.
Parsiduoda puikus 3 šei-i 

mynoms namas už $1,800 ant 
Bolton gatvės So. Bostone. 
Stovis geras. Ir ta prekė pa
gal namo labai žema. Kas no
ri gero namo, naudokitės iš 
progos. Smulkesnios žinios: 
pas C. H. Gemdal, (y 

1 Nevvman pi.. Roxbury,Mass;

TABAKO NAUDOTOJAI
Padėkit mums apgarsinti musu tabaka tarp savo draugu. 6 mes duo

sime jums -i fonografu dąkai. Nėra tai koks istrurnentas žai-iei. kaip 
tankiai kiti i-dirt-ejai yra papratę duoti kaipo premija, bet. t ikrai gera 
iš kiekvieno atžvilgio kalbamoji masina įgrafofonasĮ.

Kad jas šimts tas 
■DILGELES'

— Kam reikia šimto, kad tavęs vieno 
. užteks. atsakė ..Dilgelių” Rovikas 
vienam įsidilginusiam: — Tik skaityk ir 
platink, tai ir bus ..šimts”! Ir tu viena 
šimtą atstosi.

..Dilgėlės” mėnesinis juokų-saty ros 
laikraštis kaštuoja Idol. metams. Jei no
ri pažiūrėt, siųsk 10 centu viencentėms 
stampoms. reikalaudamas vieno nume
rio, No. 12-fas da gaunamas. Jame yra 
6 paveikslai, gana juokingi, ir daug 
skaitymų su juokais ir dtįgučiais. Nu
meris 16 puslapių. Reikalauk tuojaus. 
Štai adresas:

..DILGELES' 
1S15 E Moyamensing are. 
«J PHII.ADELPHIA. Pa

I

TU TURI Skaityti 
knysr$ "Kaip Padaryti Monus’’. >i nori proi- 
tai ir h ngTai uždirbti daug pinigiĮ. Knygoje 
aprašyti geriausi nonai, kuriuos gali kiek
vienas tuojaus padaryti. Nusipirk knyg| už 
50c. Pinigus siųsk M Ortlerin ar markėms._ ___ ______
J, ILCA0DAS, 3312 Sr Salsted »t„ CHICAGO, į j

Kada panorėjęs, jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai, 
ne koncertą kokios suklerusios 
armonikos ar smuiko cypimą, 
bet kone rtą didelių benų arba 
orchestros, dainas garsiausių 
dainių, juokingas ir užimančias 
žodžiu — viską ką tik norėtum

išgirsti, galima pritaisyti. Paklausk artymiausioj mir/.ikališkų instru
mentų krautuvėj. o apie kalbamąją masiną “King” [Karalius], dažinosi 
jog ją visi pardavinėja jx> $15 00.

Męs norime kad jus padetninčt mums pagarsinti Hitjsu geriausią 
TABAKA (1GAKETAMS ir PYPKĖMS?

Męs prisiųsim jums visokio tabako po biskį: Austriško. Bosniško. ITer- 
cogiško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKIU už $6.00. Jus lengvai ta 
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 kurijos draugai neniažaiii myli už jus Ap- 
laikęs mus tabaką, rekomenduok jį-av o draugams ir jei jis jiems patiks 
duok jiems mus vardą ir adresu ir tokiu budu padėsi mums apsigarsinti. 
1 ž tai męs duosim jums VISAI DYKAI mus "KING” fonografą. Yra 
tai vienintele proga gaut dovaną. Už tabaką męs rokuosim jums $6.(i0. 
Prisiųsk iš kalno 50c. (štampoms). o męs išsiųsim tabaką ir fonografu. 
Apžiūrėjęs, jei rasi gerais, užmokėsi Espreso Agentui likusius $5.50 ir 
pasiliksi juos sau. PINIGUS sugrąžinsime kiekvienam, kurs l>us neuž
ganėdintas. Paša rga: tas dovanas duosim lik teip ilgai, kol męs ne
pertikrinsime, jog mųsų kompanija ym ganėtinai apgarsinta. Todi’l 
patartam neatidėliot. j< igu norite gaut musų fonografą dykai.

Adresuok:
EUROPEAN TOBACCO CO 
Lconard st.. Dep 74. N’EW YORK. N. Y 
!•**■•&•«!&• b ♦* «&•&•«* i įJk -L- •į- «&
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LAIVAKORTES (šipkortes)

Parduodu aut geriausių ir 

greičiausių laivų už pigiau
sias prekes.

Išmainau visų viešpatysčių " 

pagal tos dienos kursą. Teip- 

gi išsiunčiu ir gvarantuoju 

kad nepražus ir greitai gaus.

(nžsitikėjimus)

Jeigu kas turi 
palikęs kokį nors turtą Lietuvoje ir nori jį parduot 
kam nors Lietuvoje, arba pavest savo likusiems ten 

broliams arba gentims, kreipkitės prie mus. o męs 
padarysime Jums viską kogeriausiai.

DOVIERNASCZIUS

Išdirbu kiekviename reikale.

SKOLINTOJAI
Jeigu tarite paskolinę Lie

tuvoje kam pinigų ir neuor 

su jums pasiteisti, tad. jeigu 
norite nuo jų pa j ieškot atsi

kreipkite prie mus.

Prie kokio nors darbo jei

gu sužeidžia darbininką ne 

per jo paties kaltę, bet per kompanijos apsileidimą 

tad kreipkitės prie mus, o męs duosime teisingą pa

tarimą (rodą).

PINIGUS priimame ant apsaugojimo ir moka
me už juos nuošimtį (procentą), kartais mokame 

didesnį už kitas bankas.


