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IS RUSIJOS.
Etncgrafiškas vakaras.
Peterburge, sausio 4 d. bu

vo Rusijos tautų vakaras 
(dalyvavo 15 tautų). Kiek
viena tauta turėjo tam tikrą 
skyrių, pavilioną (budelę). 
Kiekvienos tautos choras pa
dainavo tautiškas dainas, pa
šoko tautiškus šokius. Daly
vavo tame vakare ir lietu
viai. Tautiškosios dailės sky
rių surengė A. Žmuidinavi- 
čius, o choras padainavo pui
kiai „Siuntė mane motinė
lė“, „Šėriau žirgelį“, „Mo
tule mano“. Lietuvių pavilio- 
nas buvo dailiai tautiškomis 
prijuostėmis, juostomis iš
puoštas.

Provokacija.
Kuo toliau, tuo daugiau 

išsiaiškina, kaip patįs polici
jos tarnai, dažniausiai šnipai, 
surengia visokius „revoliuci- 
jonieriškus“ darbus, kad pa
rodyti augštesnei vyresnybei, 
jog dar revoliucijonieriai ne
išsibaigė, ir kad pasipelnauti. 
Štai, netoli bėgus, Azevas, bū
damas šnipu, buvo ir revoliu- 
cijonierium, dabar vėl s. de
mokratai įneša Dūmon už
klausimą ministeriui, ar jis 
žino, kad sprogusi bomba 
viename Peterburgo viešbu
tyje (Caffe Centrai) irgi bu
vo pači <į šnipų padėta. O sau
sio 22 d. Lagavoje teismas 
parodė, kaip nuovados už
vaizdą L. V. Lagovskis pat
sai rašo įvairius revoliucijo- 
nieriškus laiškus, siuntinėjo 
arba teip pamezdavo įvai
riems žmonėms, net ginklus 
ir bombas jiems pakišdavo, 
ir paskui darydavo kratas, 
suimdavo ir t. t. Net patsai 
sau ranką persišovė, kad pa
rodyti, buk ant jo užpuoli
mas padalyta. Nuteistas 4 
metams į areštantų rotas.

Ginklų sandelis.
Tiflisas. — Šušoj, miesto 

pakraštyj, policija rado slap
tą ginklų sandėlį. Daromos 
abelnos kratos. Daug žmo
nių suimta.

Šaudė į policiją.
Varšava. — Tūlas Lange, 

nuo seniai jieškomas polici
jos, pradėjo šaudyt iš brau
ningo įokolodočnajįir miest- 
sargius, kurie atėjo jo butan 
suimti jį. Okolodočnas tapo 
pavojingai sužeistas į pilvą. 
Lange suimtas.

Iš bado nusinuodyjo.
Maskva. — Ant Jelochovo 

gatvės tris darbininkai išsi
ėmė po bonkutę nuodų ir visi 
tris sykiu išgėrę krito ant že
mės ir pradėjo vaitodami rai
tytis. Visi tris buvo bedarbiai 
ir neturėjo ką valgyt — tas 
buvo priežastim patžudystės.
Moteriškė išbuvo pririšta 7 

metus.
Rostovas prie Dono.—Vie

nuose namuose netikėtai at
rasta jauna proto netekusi 
moteriškė, kurią giminės iš- 
laikėpririšę 7 metus.

1S kaimiečių už vieną sar
gybini.

Odesa. — Anuomet kai
miečių minia užmušė sargy
binį, kuris išsitraukęs durklą 
grasino vienam kaimiečiui 
mirčia. Dabar patraukta į 

j teismą už užmušimą to sar
gybinio 18 kaimiečių.

Pardavinėjo ginklus.
Tūla.— Čia randasi didelės 

ginklų dirbtuvės. Policija su
sekė, kad keletas turtingų 
pirklių gabena ginklus ant 
Kaukazo ir parduoda juos re- 
voliucijonieriams. Septyni jų 
tapo suimti ir bus ištremti.
Raštininkų susivažiavimas.

Peterburgas. —Vidaus da
lykų ministeris pavelyjo pro
fesoriui Kovalevskiui sušauk
ti antrąjį Rusijos raštininkų 
susivažiavimą Peterburge.

Šaudėsi devynias dienas.
Ekaterinoslave policija pa

matė du nužvelgtinu vyru ir 
pradėjo vytis. Vejamieji iš
bėgo už miesto ir pasislėpė į 
kasyklų šaftą. Policistai teip
gi bandė įeiti į šaftą, bet iš 
tenai pradėjo šaudyt. Policis
tai irgi pradėjo šaudyt į šaf
tą. Šaudytasi devynias die
nas, ant galo kasykloj šūviai 
nutylo. Pasirodė, kad šau- 
danties pasislėpusieji tapo; 
sužeisti. Policistų teipgi bu
vo keletas sužeistų.

Prigavo valdžios banką.
Charkove su neteisingais 

dokumentais paimta iš val- 
1 džios bankos 92 tūkstančius 
rublių.
Užpuolimas ant traukinio.

Netoli Ekaterinoslavo, 
penki plėšikai užpuolė ant 
traukinio, kuriame važiavo 
vienos fabrikos kasierius ir 

: vežė 11 tūkstančių rubli u 
Plėšikai, matyt, žinojo, kad 

; kasierius važiuoja,bet nežino
jo. kad jį saugoja policija, su 
kuria prisiėjo susiremti gink
lais. Susirėmime vienas poli- 
cistas tapo užmuštas, o kitas 
sužeistas, vienok pinigus pa
griebti nepasisekė. Vienas 
plėšikas tapo nušautas, kiti 
turėjo bėgti.

Sodiečiai šeimininkauja.
Ekaterinsburgas. — V erch- 

setskame paviete sodiečiai 
pradėjo uoliai šeimininkauti 
po dvarponi ii girias. Išsiųsta 
kariumenė.

v

Studentai eksproprijatoriai.
Charkov. — Važiavusieji 

traukiniu keli jauni vaikinai, 
apsitaisę studentu-techni- 
kų uniformose, įsiveržė į val- 

■ diškajį vagoną ir metė tenai 
Į tris bombas. Valdininkas, 
kuris vežė pinigus, tapo už
muštas. Užpuolikai pasiėmė 

j pinigus ir pasislėpė.

Puriškevičiaus „kiksas".
Juodašimčių laikraščiai su 

' pasigerėjimu rašo apie nau
ją Puriškevičiaus iškirstą štu- 

| ką. Mat jis nusiuntė bajorų 
i pirmininkui svarą karbolious 
ir prikergė užrašą, jog tai 
„išlaistvmui bajorų buto,ku
riame žydai buvo parengę va- 

Ikarą.

Japonija kelia triukšmą.
Pekinas. — Įsikišus Ky- 

nams į Tibeto politiką ir nu
metus nuo sosto buvusį lig- 
šiol Tibeto valdoną Dalai La
mą. Anglija užprotestavo 
prieš tokį pasikėsinimą ant 
silpnos tautelės; tečiaus Ky- 
nai greitu laiku įvedė tenai 
savo valdžią ir tuojaus vis
kas nurimo. Bet tas nepati
ko Japonijai ir ji pakėlė da
bar didelį triukšmą. Kynai, 
girdi, neturėjo jokios tiesos 
be daleidimo kitu viešpatys
čių užpulti ant silpnos šalies 
ir panaikinus vietinę jų val
džią įvesti savają.

Kiekvienas moka teisti ki
tus, bet nekuomet nepažiūri 

į į savę. Teip ir su Japonija. 
Japonija irgi tą patį padary- 
tų, jeigu tik gautų progą,bet 
prieš Kynus kelia protestą.

Nori aprubežiuoti orą.
Berlynas,—Profesorius W. 

Koeppen skaitė kaizeriui refe
ratą, kuriame nurodo, kad 

; tautos gerovė reikalauja ap- 
rubežiavino oro. Pagal to 

į galvočiaus nuomonę, kiekvie
na šalis turėtų išdirbti sau 

i taisykles, kurių turėtu prisi
laikyti visi orlaivininkai.

Dabar dėl tautų gerovės 
žmogus ant žemės negali be 

jpasporto gyventi, o ateityj, 
I gal-but, kad ir į orą be pas-
• porto negalės pasikelti. Prog- 
i ras į visas puses.

Triukšmas parlamente.
Brusele, Belgija. — Svars

tant mirusiojo karaliaus Leo
poldo testamentą, priėjo prie 
įkarštu diskusijų.

Socijalistas Vandervelde 
nurodo, kad karalius Leopol- 

; das apgaudinėjo ministerius, 
į nes sutverė akcijinę kompa
niją, kuriai užrašė visą turtą,

• surinktą iš žmonių skriaudų.
Mašinistų streikas Francu- 

zijoj.
Valdiškojo

I

150,000 darbininkų strei
kuoja.

Philadelphia, Pa. Kadan-

8,000 darbininkų pereitoj są
vaitėj prie darbo atėjo tik ke
liasdešimtis žmonių.

Sniegynas prislėgė 101) 
žmonių.

Vancouver, Canada, kovo 
d. — Iš Ravestocke prane-

Dėl streiko akcijos puola, gį strytkarių kompanija at- 
New Y ork, kovo 5 d. — metė visus savo darbininkų 

Apskelbimas visuotino strei-į reikalavimus, tai dėl užuo- 
ko Philadelphijoj pagimdė jautos sustreikavo ir kitų u- 
ant finansiško lauko paniką, niju darbininkai. Iš viso strei- 
New Yorke ant Wall gatvės kuoja 150,000 darbininkų, 
šiandien iš ryto akcijos par-' .... . ,
j - - u 7 • Caruso po policijos pnedan-davmejosi gerai, bet po pie-: r
tu jos greitai pradėjo pulti.;
Banku įplaukos sumažėjo ant New Yoik, Kovo 8 d. , 
$9.000,000, o nuostoliu buvo|Vlsam Pasaulyj pagarsėjęs 
$10 000 000 italų dainininkas Enrico Ca

ruso, dainavo Brooklyno Mu- 
i 10 žmonių užmušta, 17 su- zįkos Akademijoj po didele 

žeista. policijos priedanga. Kapito-
r Roby, Ind., kovo 8 d.— nasGrosbeck su 15policistų 
i,. American Maize Products stovėjo prieangyj. Šeši raiti 
Co. “ dirbtuvėj atsitiko eks- policistai saugojo akademiją 

Ipliozija. Apie 10 žmonių tapo išlauko. Apie 12 slaptosios 
užmušta ir 17 sužeista, iš ku- policijos agentų buvo išsida-i 
rių daug turės mirti. į iįnę viduje ir vis tai dėl ap- :
Katinas pyksta už gimnas- saugojimo vieno Caruso, ku- 

ris bijojo, kad jojo tautiečiai 
New York. — ’ Tūlas M. ■ „juodrankiai“ nepasikesintų

Morrison, 14 metu amžiaus, an^- J° yPat°s-
norėjo priversti savo katiną Pakele darbininkams algas, 
daryti gimnastiką. Katinas 
išvestas iš kantrybės šoko 
ant mažojo Morrisono ir bai
siai jį apdraskė. Motina no
rėjo sūnų apginti, bet kati
nas ir ant jos šoko. Abudu 

j nuvežta i ligonbuti.
į 20 žmonių iššoko per langą gaus po 25 c.

Newark, N. J. 20 žmo- pasjkčsinimas ant spaudos 
mų iššoko per langą ant pa-; laisves
tiest., tinklu, kada užsidegė į New Pa _ c
trijų gyvenimu namas. Visi TZ ......, i , Keever, narvs redakcijimošoko nuo treciu lubu, nes , ., , ~. , ..... . _ . ‘ . komiteto prie laikraščioapačioj dege jau visas namas. . o,. ,

1 j & j ;,,Free Press“ ir A. Stierton,
Reikalauja išaiškinimo. į,, Solidari ty“ redaktorius ta- 
Washington, D. C. -Ven-T° suimti su visais minėtų

■ grijos pasiuntinis įteikė nuo jlaikraščiu komitetais už pa- 
savo valdžios kongresui rei- peikimą strytkarių kompani- 

įkalavimą, kad tas ištirtų ir Jos- 
paaiškintų, kodėl laike Beth
lehem streiko buvo nušautas 
Vengrijos pavaldinis Szam- 
bo?

Į 
i

Fabrikos bankrutyja.
Nikolajeve laivų statomie

ji fabrikai apsiskelbę neturi 
kuo mokėti skolų. Ikišiol ten 
buvo tarp darbininkų didis 
bruzdėjimas ir streikai.

Japonai darbuojasi.
Iš Tolymųjų Rytų vėl parei

na gąslųs gandai. Anot kai- 
kurių laikraščių, japonai lak
stą po rusų pusę lėktuvais ir 
šnipinėja. Rusiškieji Tolimų 
Rytų gyventojai vėl pradėjo 
nerimauti.
Ir i burną prisikišė pinigų.

Peterburgas. — Sausio 29 
d. tūlas Andrejevas pavogė 
iš savo sesers 28,000 rub. An
drejevą policija atrado vieš
butyje ,,Transval*‘,ant 5 Rož- 
destvenskos g. Patėmijęs a- 
teinant policiją, Andrejevas

i šoko bėgti. Miestsargiai vy
tis gatve ir posivyjo Suvoro- 
vo gatvėje, kur vagilius no
rėjo sėsti ant vežėjo. Ginda
masis nuo sugriebusio jį poli- 
cisto, Andrejevas pribarstė 
daugybę aukso pinigu, kuriu, 
buvo pripiltos pilnos jo kiše
nės ir batų aulai. Nuilsęs' 
nuo aukso surkybės. begėjas 
pasidavė. Pi-ie jo rado 28,000 
rub. 59 k. Auksinių buvo va-; 
gilius prisigrūdęs ir į bumą. 
Stolypinas perdaug „pir

meiviškas“.
Peterburgas, Kovo 4 d.— 

Stolypinas, kaipo ministerių 
pirmininkas, apskelbę aplink
raštį, kad vietinės valdžios 
leistų da gyventi ant vietos 
visiems žydams kurie nele- 
gališkai apsigyveno da prieš 
rugpiutį 1906 metų. Dabar 
vra svarstomas žydo klausi- 
mas ir kol tas bus išrištas, 
Stolypinas leidžia žydams gy
venti ant vietos. Bet inter- 
peliacijinei durnos komisijai 
tokis Stolypino pasielgimas 
pasirodė perdaug pirmeiviš
kas ir pareikalavo, kad Sto
ly’pinas durnoj paaiškintų, ko- 
d 1 jis išleido tokį aplinkraš
tį? Sulyg tos komisijos, visi 
tokie žydai turi būti nevilki
nant prašalinti arba ištremti.

Nelaimė fabrikoj.
Ekaterinoslavas. — Geleži

nėj fabrikoj iš milžiniško pe
čiaus išsiliejo apie 19,000 pū
dų sutirpusios geležies. Su
degė 6 darbininkai, kiti pa
bėgo.

Užmušė šnipą.
Čenstakavas, Lenkija. — 

Nežinomi žmonės septyniais 
šūviais nudėjo ant gatvės ką- 
tik atvažiavusi čionai iš Var- 
šavos valdžios šnipą Stravin- 
skį. Kol pribuvo policija, už
mušėjai pabėgo.

Šnipų organizacija.
Rusiški laikraščiai praneša, 

jog visoj Mandžurijoj japonai 
suorganizavo milžinišką šni
pų organizaciją,kurios centru 
esąs Port Dalnij. Į centrą su
plaukia visos žinios. Apart 
įaponiečių, organizacijoj da
lyvauja daugybė k vniečių. ku
rie surenka smulkiausias ži
nutes netik Mandžurijoj. bet 
ir Rusijos pasienyj. Visi ky- 
nu valdžios įsakymai, visas 
svetimžemių judėjimas Mand 
žurijoj, visi rusų valdžios pie
nai Tolimuose Rytuose visuo-_____ t_____________
metžinomi minėtam šnipų or- kiniai perpildyti žmonėmis' 
ganizacijos centrui. eina dieną ir naktį.

Paryžius.
geležinkelio mašinistai nuta
rė sustreikuoti, jeigu valdžia 
nepakeltų užmokesties už 
darbą. Tautiškas geležkelie- 
čiu susi vieny j imas prižadėjo 
paremti mašinistus visuoti
nuoju streiku, jeigu butu rei
kalas.

Triukšmingas streikas.
Paryžius. — Netoli Point a 

—Pitre sustreikavo darbinirf- 
kai, dirbantieji prie cukrinių 
nendrių. Streikas yra teip* 
triukšmingas, kad Les Mi-I 
neurs cukrinė fabriką tapo į 
visiškai sunaikinta. Išsiųsta 
kariumenė.
Vezuvius veržiasi — žmones 

bėga.
Neapolis, Italija. — Iš vul

kano Vezuvijaus pradėjo, 
veržtis lava su pelenais ir 
liepsnomis. Aplinkiniai gy-; 
ventojai palieka namus ir bė- j 
ga, kur kas gali. Spėjama, 
kad vulkano išsiveržimą pa
gimdė besiartinanti prie že
mės Halley‘o kometa.

Ant jūrių ir sausžemio ap
linkui nuolat bira pelenai. 
Liepsna iš vulkano matosi už 

į 160 mylių. Ira i vai apleidžia 
uostus Jšveždami tūkstančius 
žmonių. Geležinkeliais trau- 1 • • • € 1 .• * —_ »

Reading, Pa-VietinėTrac- 
tion Co. pakėlė savo darbi- 

įninkams užmokesti, pasta
riems to nereikalaujant. Ku
rie gaudavo po 18 centu i va
landą, dabar gaus po 20c; ku
rie gaudavo po 20 c.. dabar

Platins susipratimą tarp 
italų.

Indianapolis, Ind. — An
gliakasių unijos pildantysis

Socijalistai ir leidėjai keti
na laikytis prieš toki despo
tišką valdžios pasielgimą ir 
protestuot už sumindžiojimą 
spaudos laisvas. Suėmimas 
redaktorių paremta ant to, 
kad apsunkint streiką, nes tai 
buvo vienatiniai laikraščiai, 
kurie perstatydavo Philadel-

komitetas nusprendė leisti phijos padėjimą tokioj švie- 
I laikraštį italų kalboje ir pla- soj, kokioj jis ištikruj u yra. 
j tint ji tarpe ital ų darbininkų, 
į kad supažindint juos su dar
bininkų reikalais.

t>.
ša, kad nuo kalno nuslinko 

į sniegynas ir prislėgė dalį kai
mo, kuris randasi tarp didelių 
kalnų. Spėjama, kad žmonių 
pražuvo ne mažiau, kaip šim
tas.
Taftas turi sutaikyt kompa

niją su darbininkais.
Philadelphia, Pa., kovo 8 

d. — Generališkas streikas 
Philadelphijoj, turbut, apims 
visą šalį. Amerikos Darbo 

j Sąjungos viršininkai, kaip 
.laikraščiai skelbia, stengiasi 
suorganizuot strytkarių strei
ką Pittsburge, Clevelande, 
Omehoj ir San Franciscoj, 
kad priversti tuomi preziden
tą Taftą sutaikyt kompaniją 
su darbininkais. Nežmoniški 
policijos pasielgimai su strei
kuojančiais philadelphiečiais 
sujudino visos šalies darbi
ninkus ir streikas gali kilti 
visoj šalyj teip greitai, kaip 
tik viršininkai ant to sutiks.

Apiplėšė savo motiną.
New York. — Tūlas J. 

Greenberg 29 metų amžiaus, 
užpuolė su revolveriu ant sa
vo motinos, nutraukė jai nuo 
pirštų vieną šliubinį ir 4 dei
mantinius žiedus, iš viso ant 

'$900 vertės. Motina apalpo, 
o piktadaris su žiedais pabė
go.

Sudegė garlaivis.
Portland, Me. — Maine 

Steamship kompanijos gar
laivis „Manhattan“ visiškai 
sudegė netoli nuo čia 7 kovo. 
Nuostoliai siekia $250.000

Kapitonas ir keletas jūrei
vių nenorėjo laivo apleisti, 
nors gręsė neišvengtina mir
tis; beabejonės. butų sudegę, 
jeigu varu jų nebūtų nuėmę. 
Vienas jurininkas žuvo.
Kariumenė stovi pasirengu

si.
Willington. Dek, kovo 7 

d. — Fort Dupoint tvirtovėj 
kariumenė stovi pasirengusi 
ir laukia tik prisakymo, ka
da važiuot į Philadelphią 
malšinti streiką.' Traukinis 
stovi prie tvirtovės gatavai

Kompanija nuo seniai galan
do dantis ant tų laikraščių ir 
galų gale, su valdžios pagel- 
ba,laikraščiai likos sustabdy
ti.

Anarchija Argentinoj.
Buenos Aires.— Ištvirkusi pfikurintas, kaip tik imti ka- 

valdžia įsiveržė į socijalistų riumenę ir važiuot.
Prapuolė traukinis.

St. Paul. Minn., kovo 7 d. 
Traukinis kuris vežė už 12 
milijonu dolerių šilko,prapuo-

Parako ekspliozija.
Juean, Alaska. — Para

ko sandelyj ekspliodavo pa
rakas ir 23 žmonės liko iš- į 
mesti į padanges. Apart pra
žuvusiu yra daug ir sužeistu. laikraščio „La \anguardia 

redakciją, išvaikė darbininkus
Laivyno padidinimus, ir užpečėtyjoduris. „La Pro-

Washinton, D. C. — Lai- testa“ redakcija teipgi tapo
vyno komitetas, peržiūrėjęs sunaikmta; raides isbarsty- k<in kur Urpe kaln„apie 
dalyko stovį ant juniĮ.patana tos. įrankiai sulaužy ti, kny- Missoula M t g ginkluo- 

' padidinti Suvienytų Valstijų sudegintos, o darbininkai 
į laivyną. To reikalavo jau ir suimti. Visur viešpatauja a- 
prezidentas Taftas

Agituoją prieš uniją.
Aberdeen, S. D. — Vieti

niai fabrikantai pradėjo pri
kalbinėti savo darbininkus 
atsisakyti nuo unijos; vaikš- 

jčioja su popieromis ir reika
lauja, kad darbininkas atsi
sakydamas pasirašytų. Su
prantamas dalykas, kad atsi
sakyti darbininkui labai ne-

narchija. Apie200 žmonių iš-, 
tremta. Kalėjimai grūste 
prigrūsti, o visos darbininkų 
įstaigos ir unijos uždarytos.

Valdžia pradėjo teip dūkti 
už pasikėsinimą ant policijos 
viršininko.

Streikieriai nutylo,
So. Bethlehem, Pa. — Plie

no dirbtuvių darbininkų strei- 
smagu ir daugelis pasirašo, kas nutylo. I abrikose, kuriu
Unija pakėlė už tai didelį darbininkai išėjo ant streiko, 
protestą. viešpatauja grabinė tyla, iš

ti agentai iškeliavo iš Mis- 
soula jieškoti.

Kompanija bijosi,kad trau
kinis nepatektų į plešikų ran
kas, bet spėjama, kad grei
čiausiai jį bus sniegynas kur 
užberęs.
Moteriškė mirė, suėmė dak

tarą.
Brockton. Mass.—Dr. Wil- 

liam P. Chisholm, plačiai ži
nomas čia gydytojas,tuoj tapo 
suimtas, kuomet staiga pasi
mirė Mrs Kelsey, kurią jis 
gydė.



Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.
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remdamas aš reikalauju ka
riu. Žinoma, ne ant lentos, 
kur parašyta dešimts Dievo 
prisakymu. Vienok ir ja be- 
siramstantieji teipgi laimina 
Į kares. Sakysite, kad aš ko
kis kunigas arba popiežius. 
Meldžiu manęs nešmeižti, 
pravardžiuojant tokiais titu
lais, nes galite būt patraukti 
Į teismą. Štai kodėl: Besi- 
ramstantieji ant prisakymu 
lentos net ir Išpanijoj reika
lauja kariu, ir mano vienvar-

smegenų, negu kariumenėj 
reikia.

Dievai žino, kaip čia yra, 
tik Amerikoj karė tai būti
nai yra reikalinga, nes idijo
tų priviso perdaug.

• A. Antonov

Ona Barcnaičiute

• tfi. -~9
— Sustok, Maikiuk! aš no

riu paklaust, kokiu budu tu 
teip praprotėjai.

— Mielai paaiškinsiu, tik 
durnu neleisk į mano pusę.

— Ar tau nepatinka?
— Na, o aš tau ant galvos 

vandenį liesiu. Ar tau patiks?
— Tabakas — tai ne van

duo: nuo jo nesušlapsi.
— Vanduo nudžius — ir 

vėl tu sveikas, bet tabakas 
turi nuodus. Jis silpnina sme
genis ir visą kūną.

— Gerai, vaike. Jeigu tau 
nepatinka mano pypkė, aš 
galiu durnus leist į kitą pusę. 
Tik pradėk aiškinti apie sa
ve.

— Tu atsimeni, tėve, kad 
porą metų aš gyvenau kitur, 
toli nuo tavęs. Visko per tą 
laiką patyriau. Kiekvieną at
sitikimą ir daiktą stengiausi 
įdėti į savo galvą teip, kad 
neužmirščiau. Ir drąsus po 
velnių buvau. Nors kiti liepė 
nesigilinti į Dievo galybę, bet 
aš neiškenčiau. Gilinausi 
kaip žuvis į vandenį. Visko aš 
klausinėjau, apie viską teira- 
vaus. Kur tik susitiksiu, bū
davo, su žmogumi, tuoj klau
sinėju: „kaip tu supranti apie 
tokius ir tokius dalykus? 
Net užpykindavau kitus.

— Tu ir mane užpykini. 
Kitą sykį, rodos, tik kirst 
pypke per galvą i viskas.

— Tai nieko. Klausykis to
liau.

— Kalbėk.
— Dirbau įvairius darbus, 

trankiausi po įvairius mies
tus. Kaip tik ateis, būdavo, 
žiema, tuoj aš į vakarinę mo
kyklą. Prie mokslo buvau, 
kaip žvėris prie mėsos. Na o 
namie turėjau visokių knygų 
ir laikraščių. Skolinau, būda
vo, nuo kitų, kaip pats pini
gų neištenku ant knygų pir
kimo. Kaip paimsiu knygą 
į rankas, rodos, prarysiu ją.

— Ir tau leido jas skaityt?
— Draudė teip-pat, kaip ir 

tu. Net pas kunigą norėjo 
nuvest, kad velnią iš manęs 
išvarytų. Žinai, aš žmogutis 
mažas, misliju sau: kur čia 
tas velnias įtilps. Skaitau to
liau. Jau iš namų pradėjo 
„gaspadinės“ varyt. Nusi- 
spiaut, sakau. Pasisamdžiau 
sau vienas kambarį ir gyve
nu, kaip grovas. Knygų pri
sikroviau pilnus kampus. 
Nakčia, būdavo, nemiegu. • 
Pasitaikydavo ir užmigti su 
knyga rankose.

— Pasiutęs tu vaikas, Mai- 
ke. Juk tos knygos tave ir 
išvedė iš kelio.
—Iš kokio kelio? Mano kelias 

gal da geresnis negu tavo.
— Nesiginčysiu ilgai, nes 

noriu žinoti, kaip tu be ma
nęs gyvenai. Pasakok toliau.

— Visai į trumpą laiką aš 
jaučiausi šį-tą žinančiu. Jau 
nesarmata buvo su pamoky
tais žmonėmis susitikti ir pa
sikalbėti. Nuo jų, beabejo
nės, da daugiau išgirdau. Da- 
sižinojau, kokias knygas tin
kamiausiai skaityt. O čia da 
ant laimės vieši susirinkimai;-------------------------------------
prasidėjo. Šio-tonuo kalbėto-; Ypač Amerikoj užeitų blogi 
jų salėj prisiklausiau, knygų 
pas juos prisipirkau.

— O o! kokis tu ištvirkęs! 
Jau ir ant prakalbų Iankiaisi 
tokis jaunas ?

— Ir pririšę negalėjo sulai-,

<«

jo tuomet netik nebus nuo- yra žmogaus ypatybe, 
stoli",bet bus da ir pelnas.

Tikra priežastis to neda- 
• tekliaus yra tame, kad val- 
; džia neturi savo geležinkelio 
nė vagono krasos perveži- 

I mui. Viskas kompanijos ran
kose. O tos kompanijos plė
šia kiek joms patinka. Žo
džiu — valdžia yra geriausiu 
geležinkelio kompanij <i ,,ko- 
stvmieriu“. Ji užmoka 5—6 
kartus daugiau, negu priva
lo užmokėti. Pereituose me
tuose už pervežimą krasos iš
mokėta 50 milijoną doleriu 
ir. apart to da, 5 milijonus j 
už vagonus rendos. Niekas 
ant svieto rendos už vago
nus nemoka, jeigu apsimoka 
pervežimas, bet musų valdžia 
moka $1,000 ant metų už 
kiekvieną vagoną.

Suvienytose Valstijose ta- 
vorą galima siųsti per krasą 
tik keturių svarų siuntinį. 
Svaras prekiuoja 16c. Jeigu 
siuntinis sveria daugiau,kaip 
4 svarai, krasa jau nepriima 
—reikia siųsti per expresą. 
Anglijoj-gi, kur krasa veža 
siuntinius visokio sunkumo, 
už 25 centus galima siusti 11 
svarų, kuomet Amerikoj už 
4 svarus reikia mokėti 64 c. 
O jei Amerikonas siunčia 11 
svarų siuntinį iš New Yorko 
į San Francisco, tai jis turi 
expresui užmokėti $1.65. Ta 
prekė pakelta teip aukštai 
dėlto, kad žmogus kitaip ne
gali siųsti, kaip tik per ex- 
presą. Anglijos-gi siuntinius 
Amerikos expresas veža 11 
svaru už 25 centus, teip, kaip 
Anglijoj.

Amerikos expresas užtek
tinai da uždirba ir ant An
glijos siuntiniu. Jeigu expre- 
sas uždirba gaudamas 25 c. j 
už 11 svarų, tai kaip tas gali 
būt, kad valdžia negali už
dirbt imdama po 64 c. už 4 
svarus?

Štai kodėl:
Nuo New Yorko iki Bu- 

ffalo geležinkeliu yra 439 
mylios. Kasdien tarp t n dvie
jų miestų perveža 125 tonus 
(tonas 2,000 svaru) krasos; 
ant metų tas parvežimas val
džiai prekiuoja $1,447,840. 
Ekspresas teipgi perveža 125 tečiaus ir jis nekuomet jau 
tonus kasdieną, bet jis moka negalės teip karštai numylėti 
geležinkelio kompanijai tik- ^įtos, nes pirmutinė teip gi
tai $436,250. Taigi valdžia ijaį įgibriežė jo omenin, kad 
užmoka $1,011,590 brangiau. p.o] jįs gyvas bus, ji vis gy- P3*8 Y1-3- štai susitveria

Bėgyje 25 paskutinių m e- vens jo atminty j. Kas link nauja šeimyna, šeimyna be 
tų geležinkelio kompanijos merginos, kaipo silpnesnės mokslo ir turto. Ir ji, pildy- 
pervežimą tavorų papigino valios, ji kankinsis per kelis dama gamtos uždėtą ant j’os 
ant 30 ir iki 50 nuošimčių, mėnesius ir ant galo visas jos: priedermę, auklėja draugijai 
bet valdžia gavo papiginimą j gyvenimas pasilieka nūs- nauJus narius. Ar iš tokių na- 
tik ant 10 nuošimčių. kriaustas. Nors ji ištekės už ^9 draugija gali tikėtis daug

Krasa ima lc. už svarą kito, bus mylima ir glamonė-g«r0? - VarPal- 
laikraščiu, kas padaro jai per Jama> kaip tik vyras moteris- __
metus $63,000,000 nuostuo- k? mylėti ir glamonėti gali, : 
lin, teip, kad tas prarija vi- nors Jlsvlsa siela ir širdim! KORESPONDENCIJOS 
są pelną nuo laiškų ir da lie- bus Pasirišęs pnejos. bet jos 
ka keliolika milijonų neda- vaidentuvėj amžinai stovės 
tekliaus. Bet Kanadoj krasa 
veža už lc. 4 svarus laikraš
čių ir pereituose metuose pa
darė $1,€00,000 pelno.

Taigi bereikalo p. Trft re 
riapsunkint laikraščių siunti
nėjimą,nes tuomet turėtų su
stot nevienas darbininku laik 
rašties. Tegul jis velyk pažiū
ri,kad geležinkelio kompani-

prigimtu jo instinktu, bet 
tiesiog yra tai dieviškumas, 
vra vienas iš septynių šven-j 
čiausių sakramentu, kurį! 
žmogui gali suteikti tik tam 
tikras Dievo pateptinis baž- i 
nyčioj šventoj, prie Dievo: 
stalo. Gyventi meilėje be to| 
oateptinio leidimo ir palaimi
nimo yra šventvagystė ir iš
tvirkimas. Tokiu budu tas 

Į sakramentas, kuris aprube- 
žiavo meilės laisvę, pasidarė 
pamatu paleistuvystės namu, 

i kuriuose tapo sutepta meilė.
Iš tos priežasties pas žmones 

išsidirbo nuomonė, kad gim
dytoja viso blogo ir nemora
liškumo yra pati meilė.

Ištikrujų gi, ant žemės nie
ko nėra teip aukšto, kaip 

•meilė. Tai yra ypatybė, kuri 
pririša žmogų prie gyvenimo 
ir smagina jam būvį. Męs 
ateinam ant šio pasaulio ir su 
kiekviena diena augimo, mu- 
mise auga koks tai nesupran
tamas patraukimas prie kitos 
lyties. Niekas mums apie tai 
nepasakoja, niekas nemoki
na, bet prigimtas instinktas 
povaliai pririša vyrą prie mo
teriškės, o moteriškę prie vy
ro. O kada žmogus jau įsimy
lėjęs, tuomet didesnės laimės 
ant žemės jam jau nereikia. 
Tuomet net ir būdas jo per
sikeičia: jis palieka ramus, 
švelnus, visiems prielankus 
ir malonus; jis visai pasidaro 
nekaltu ir visi tuomet jį dau
giau guodoja. Kada jį apima 
meilės ekstaza,nublanksta jo 
visos negeros pusės: jeigu jis 
buvo piktas, žiaurus, pas jį 
išnyksta aštrumas, o gema 
ploni ir mandagus jausmai.

Ypatingai svarbi yra pir
mutinė meilė. Laimingiausi 
žmonės yra tie, kurie pirmu
tinėj meilėj apsiveda. Bet 
tankiai ekonomiškos sąlygos 
prie tos laimės nedaleidžia ir 
prisieina persiskirti. Jeigu 
tokiam atsitikime meilė ga
lėtų tuoj su persiskyrimu nu
mirt, pasaulis butų daug lai
mingesnis, negu kaip kad 
šiandien jis yra. Vyras pa
prastai yra tvirtesnės valios 
ir greičiau gali nusiramint,

Ir tas yra visuo^^P^ 
visais, kurių tik pirmutine 
meilė tapo suardyta. Ir tuo- 

• mi tas yra įdomiau, kad iš- 
; pradžios tokiame atsitikime 
: tankiai užmiršta ir vaikinas 
merginą ir mergina vaikiną, 
bet už dviej1’, trij i metu 

I pradeda gimti atsiminimai ir 
i prasideda ilgėjimas. Supran
tama, vieni tai atjaučia dau
giau, kiti mažiau, bet atjau- 

; čia visi.
Kaip jau minėjau, žmonės 

paprastai į meilę žiuri labai 
keistai ir daugelis sarmaty
jasi net kalbėt apie ją. Toki 
atsinešimą į tą dalyką kiteip 
negalima'pavadinti, kaip tik 
tamsumu ir nepažinimu nė 
socijoliogijos, nė žmonių psi- 
choliogijos.

Viskas, ką dabar apie mei
lę pasakiau, tai buvo psicho- 
liogiškoji meilės pusė. Galit 
tai pavadint privatišku žmo
gaus dalyku, arba kaip tik 
jums patinka, bet jeigu ne- 
priimsite to už vieną iš pama
tini ų draugijos akmenų —vi
suomet klysite, 
tvirtai surišta su draugijos 
dora ir kultūra. Ji yra viena
tiniu šeimynos ryšiu. Kas to 
gali nepripažinti, kad nuo 
meilės priklauso šeimypos žy
dėjimas ir laimė? O iš šeimy
nų susideda draugija. Taigi 
visiems aiškus faktas, kad 
negali būt sveika draugija, 
jeigu ji susidės iš sergančių 
šeimynų.

Štai męs jau ir priversti 
eiti prie socijoliogijos. Jeigu 
pradėsim tyrinėt priežastį, 
kodėl daugelis negali apsi
vesti ir pirmutinės meilės ry
šiai tankiai esti sutraukyti, 
tai pasirodys, kad daugiau
siai tame kaltas ekonomiškas 
padėjimas. Iš tos pat priežas
ties išauga da kitos kliūtys, 
apsunkinančios apsivedimą. 
Duokim sau, vyrui patiko 
viena mokyta mergina. Ji 
yra beturtė ir jis beturtis, ir 
iš to atžvilgio jie abudu ly
gus, bet jos tėvas buvo tur
tingesnis, išleido ją mokslan, 
o jis nemokytas ir tas jau pa
daro tarp jų didelį skirtumą. 
Mokyta mergina už nemoky
to vyro neina. Jis gali apsi
vesti tik su tokia, koks jis

Kaip urnai užėjusi audra 
išverčia sveikiausius medžius. 

! teip beširdis gyvenimas išro
vė iš m"S tarpo vieną iš svei
kiausių ir darbščiausių drau
gių — Oną Baronaičiutę.

Ji tik-ką buvo tarp m . s, — 
tai ant scenos dirbo su mu
mis kaipo aktorė, tai prie 
choro kaipo danininkė ir jos 
žodžiu atbalsis da skambėte 
skamba musų ausise, - o šian
dien jos pelenus išnešiojo jau 
vėjas.

Gyvenimas jos buvo sun
kus; ji ilgai su juo kovojo, 
ilgai nešė jo sunkumą, te- 
čiaus pasibaigė kantrybė ir... 
ji mirė, mirė baisia mirčia.

Ji tankiai kalbėdavo:
„Kas man iš to gyvenimo? 

Apart vargo aš jame nieko 
da nemačiau ir nesitikiu iš
vysti ateityj, tečiaus gyven
siu kol galėsiu, o paskui...“

Ir štai, 21 vasario ji nulė
mė negyvent...

Kada išlaužta jos duris, ji 
gulėjo apsvaigusi nuo gazo. 
Pasirėdžius buvo baltai, ant 
stalo buvo laiškas. Tuojaus ją 
paimta į ligonbutį, kur, po 
didelių kančių, ant rytojaus 
11 vai. naktį persiskyrė su 
šia vargų pakalne.
Kadangi atsisveikindama su 

visais draugais laiške prašė, 
kad jos kūną sudeginti kre- 
matorijoj, tai 24 vasario,apie 
50 draugų ir draugių nuva
žiavę į ligonbutį, sudėjo ant 
jos grabo didelius tris vani- 
kus su užrašais: “Nuo LSS. 
60 kuopos Draugei Onai“, 
„Nuo ,Žaibo ‘ Onai“ ir „Nuo 
draugų ir draugių Onai“ ir, 
nuėmę paveikslus, nuvežė į 
krematoriją.

... Kada suužė liepsnos, 
visų veidus apdengė gilus 
nusiminimas ir tarpe draugų 
užviešpatavo grabinė tyla. 
Kartas nuo karto girdėjosi 
sunkus atsidūsėjimas.

S. Michelsonas ir F. J. Ba- 
gočius pasakė trumpas pra
kalbas. Draugai apsiverkė ir, 
palikę Oną amžinam atsilsiui, 
visi grįžo namo.

Nors čia susirinko pati in
teligentija, žmonės apsišvie
tę ir laisvų pažiūrų,kurie ge
rai žino, kas tai yra mirtis, 
vienok visų dvasia likosi pri
slėgta kokiu tai sunkumu, 
tartum kas užvertė didelį ak
menį. .. Visi tylėjo.

S. MicheUson.

— O-o! Lig šiol aš nežino
jau, kad tu teip jaunas iš- 
tvirkai. Bučiau pakoręs ve
lyk, negu išleidęs į bedievius.

— Argi tu sovo pasielgimą
vadini doru?

— Ką dagiau darysi su to
kiu ištvirkėliu. Bet kad jau 

! likai gyvas, nieko nepeši. Sa
kyk, kaip toliau gyvenai.

— Išsiklausęs dauk ko nuo
žmonis, prisiskaitęs nemažai 
iš knygų ir laikiašči”, o da 
šį-tą turėdamas pakaušyj iš
mokyklos, piadėjau pats ty- dį šventą Antaną kviečia į 
rinėti, savo žinojimus prie generolus, o aš sakau, kad 
gyvenimo lyginti. Mano žino- šventas Antanas turi miegot 
jirnas prie daugelio daiktų Padvos mieste, o išpanai - 
lipte lipo, kaip popiera prie krapštyti savo karalių nuo 
tauk . Pamačiau, kad moks- sosto, 
las prašviečia žmogui akis. — Ant ko-gi tu remiesi?! 
Išvy uau pirma nematytus — da sykį rėkiate į mane, 
daiktus, piadėjau suprasti Meldžiamieji, nesikarščiuo- 
nesuprantamus pirma apsi- kitę, kad neišgirstų Kuropat- 
reiškimus. Da drąsesnis Ii- kinas... Klausykitės su šei- 
kau. Jau neliko spėkos, kuri mynišku atsidavimu: Ameri- 
butų galėjusi mane nugąz- koj perdaug idijotų privisto, 
dint, sulaikyt nuo laisvos jei karių nebūtų, 
minties. Matau, ir da nesupranta-

— Aš žinau, kad tu nieko te.
nebijai. Net ir prieš mane Amerikoj perdaug idijotų 
šoki, kaip kokis gaidys. Ne- yra, kurie žmonijai teip Ne
noriu tik trenkt per pakaušį dingi, kaip šeškai vištom. Di- 
o tai ant vietos į žemę sulįs- džioji j n dalis eina į kariu- 
tum!

— Sukiš mudu į žemę ir 
nesitrankius. Tu ir vaikščioji sena kumelė. Darau tokią 
susilenkęs, vis žemyn žiuri, pasargą todėl, kad lietuviai 
tartum kapo sau jieškai. kariumenę tankiai vaisku va-

— Nebaugink manęs, vai- dina. Kariumenė labai yra 
ke. Velyk pasakok, kaip tu panaši į girtą beprotį, tik 
išsilavinai. Gal ir iš galėčiau, skiriasi tuomi,kad jis vienas,

— Kad tu vis pertrauki o ji susideda iš daugelio,
mano kalbą. - kaip aš tau Paklauskite menkiausiojo 
galiu paskoti. sutvėrimo, kas eina Ameri

koj į kariumenę. Jei jis ne
moka gerai ištarti žodžiu, tai 
pradės pasakot skiemeninius: 
„I d..., ištvirk..., ting..., 
pasileid .“ Sunku suprasti 
panašius žodžius, bet kada 
pasiklausysite, tai supranto- 
te, kad dalykas eina apie do
rą. Na, jei ta dora teip biau- 
ri, manote, lai ją kiša į ar- 
motas.

Atleiskite skaitytojai, aš 
nukrypau nuo temos. Kaip 
atsimenate, man reikia kal
bėti apie karės reikalingumą.

Daleiskime, musų kariu
menė susideda iš idijotn, iš
tvirkėlių, tingini ii pasileidė
liu. Nors visi tie elementai 
yra išėję iš darbininkų kle- 
sos, bet jie nesidrovi skersti 
darbininkus. Kariumenė yra 
sanšlavynas visų tokių ele
mentų. Tik rodos, praleidau 
žodį „Amerika“. Džiaugiasi 
darbininkai apsivalę nuo pur
vo, tik neatranda vietos, kur 
galima butų jį išmesti. Aš 
žinau, kad vieta nepagelbės, 
nes vėjas visur išnešioja 
smarvę. Turiu naują, da ne
užpatentuotą išradimą, kurį 
paaukausiu visuomenei do
vanai. Norite žinoti, kokis 
jis? Tai karės. Kaip tik vie
nos šalies valdžia pasamdo 
arba, aiškiau sakant, suren
ka į kariumenę visus idijotus 
ir kitos šalies valdžia padaro 
teip-pat, — tad būtinai rei
kalinga yra užvesti tarp tų 
dviejų šalių karę. Ir reikia 
daryli, kad iš abiejų pusių 
kristų kuodaugiausiai arba 
visi. •

Jei aš bučiau Amerikos ge- milijonų dolerių prie krasos jomrpiNgai*nebūtų bereFka- 
nerolas, tai kamanduočiau; turėjo pridėt. Todėl p. Taf- Jo mėtomi. Laikraščius skai- 
kol paskutinį kareivį pralai- tas užmanė, kad pakelti mo-į0 daugiausiai darbininkai 
mėčiau. Ir jausčiaus dideliu kęsti ant laikraščių ir maga- taigi ant jų sprando nupul- 
patrijotu esąs, nes apvalyčiau zinų siuntinėjimo. Dabar už j tų ir apsunkinimas tų laik- 
šalį... laikraščių pervežimą mokasi rašeių.

Tykus miestas.

menę. Nemanykit, kad ka- 
riumene vadinasi kokia-nors

I

i

•1 • •

I

Meile yra

Skausmo valandose, kada 
nuvargus ir nuilsus siela pra
šosi ramvbės.aš mvliu vaikš- 
čiot tarpe pavirtusių kryžių, 
tu nebylių liudytojų buvusio 
gyvenimo. Myliu skaityt lai
ko nudildintus parašus, klau
syt tykiai skambančio ramaus 
miesto gyventojų balso. Pa
vakariais, kada viskas ap
šviesta atsisveikinančiais 
saulės spinduliais, myliu sto
vėt pas bekryžius kapus, kur 
palaidoti vargšai darbo žmo
nės.

O kiek čia jų!
Pakaušiai vartosi, kaulai 

išmėtyti.
Keno jie — nesužinosi.
,.Ei,duobkasį! Ar nematai, 

pakaušis guli, kaulai išmėty
ti. Kur žiuri?“

Jis tingiai mostelėjęs ran
ka, tarė:

„E, ar ne vistiek! Visiems 
mirti prisieis. Ar tamsiam 
karste gulėt, ar ant oro, — 
kaulams vistiek. Čia mies
tas tykiųjų gyventojų, — kal
ba negėdina žmonių lavo
nus!“

Šešėliai auga, tamsa den
gia viską. Tyliai medžiai sto
vi. Gyvenimas apmirė, įlindo 
į šaltus, drėgnus kapus.

Gyventojai tykaus miesto,: 
prie ž miško gyvenimo ne
priklauso! Aš pas juos atėjau 
su sergančiu gyvenimu! Ken
tėjimus atnešiau ir širdį su
žeistą gyvenimo sunkumu. 
Iš rusiško vertė J. B&irdis.

|

Ne tą stygą už= 
gavo.

Kaip žinoma, pernai Suvie
nytų Valstijų valdžia turėjo 
krasos departamente 17 mi
lijonų dol. nedatekliausarba, 
kitais žodžiais kalbant, 17,

I

pirmutinis ir jos dvasia vi
suomet grįž i praeitį — tai

St. Louis, Mo.
„Keleivio“ No. 5 apgar-

KARES YRA REIKALINGOS.
(Eeljetonelis.)

Kaip jus sau norite kalbėki- 
I te,o karės yra reikalingos. Jei 
be jų galima apsieit Rusijoj, 
Vokietijoj ir kitur, kur į ka- 
riumenę ima žmones per prie
vartą, tai jokiu budu negali
ma be jų gyvent tose šalyse, 
kur kariumenė yra samdoma.

laikai ir išsiplėtotų ištvirki
mas, jei neatsitiktų karių. 
Panašiai jau yra. Ir aš jokiu 
budu negaliu suprast, kam 
teip vadinamieji progresistai, 
išgirdę ruošimosi į karę, ke-

ijaiistų kuopą I Ha protestus.
x • Jus klausiate, ant ko pasi-

laikraščių pervežimą mokasi
Kas netrokšta, kad Ameri- lc. už svarą. Pagal Tafto 

ka vestų karę, tas nevelina nuomonės, tas ir padaro val- 
šaliai gerovės. Juk užgrieb- džiai tiek nuostuolių 

Bet ne f
užgavo, nes tuomi sukėlė 
prieš save visą laikraštyją ir 
dabar gauna tokio vėjo kad

tume dar naujas vietas ir ne
liktų tų, kurie tik danguj ir 
pragare reikalingi, o ne ant 
žemės.

Aš nesuprantu, dėlko Ame
rikos diplomatai neužveda 
karės ir dėlko nekurie ir, tur 
būt, visi progresistai priešin
gi karėms. Nesuprantu ir to, 
ar turi tiesą beždžionė (da- 
leiskime, iš gorilų veislės) pa
stot į kariumenę. Kiti sako, 
buk jos turinčios daugiau

ant kranto sidabrinio upelio, sint?’ jog atsibuvo prakalbos 
kur prie žavejančios mėnulio mėnesyj s. m. ir
šviesos sparnuota meilės die- buvo įnesimasj’inkti. aukas 
vaite sujungė savo sparnais 
jų sielas; tai ant to kalnelio, 
kur vieną vakarą anas teip 
karštai prispaudė ją prie sa
vo krutinės ir ji jautėsi lai
mingiausia iš visų žmonių; 
tai vėl tenai prie durių, kur 
anas ją sykį palydėjęs teip 
saldžiai pabučiavo; tai į so
dą, kur vieną gražią naktį 
jiedu po šakota liepa teip 
daug tylėdami kalbėjo — žo
džiu, visi tie įspūdžiai — Įs- 

i pudžiai pirmutiniai — iaugo 
jos vaidentuvėn ir ni< kuom ?t 

I neišdils.

įs streikuojantiems Švedijos 
darbininkams. Teip, tas bu
vo, ir buvo paaiškinta per 
pirmsėdį, poną S. Polo, jog 
aukaujančių, nemažiau kaip 
25c., bus pagarsinti vardai 
per laikraštį. Dabar labai 
geistina butų žinoti, kas pa
silaikė musų paaukautus pi
nigus, kad vardų laikraštyje 
nebuvo paminėta? Męs esa
me aukavę: V. Damaševičia 
50c., L. Bumis50c. ir A. Pu
tinas 30c., o vardų visai 
laikraštyje nebuvo paminėta, 
nors kolektoris rinkdamas pi
nigus ir musų vardus užrašė. 
Dabar veržiasi klausimas, 
kur dingo $1.30?

V. Damaševičia, 
L. Bumis, 
A. Putinas.

.-------------,----------- JW ** ja, Męs netikini, kad tai butų
Tokią idėją tarp žmonių nekuomet ir niekam apie tai padaryta tyčia. Aukavusių 

nesakys ir apie tą dvasišką vardai galėjo netilpti per 
jo kankinimosi niekas apart klaidą. Tas pasitaiko labai 
jo nežinos. Apie jos kentėji- tankiai. Red.

IBa*.

nuostuohų. X. . .
tą stygą nabagas Sis-tasapie meilę.

I

Paprasti žmoneliai žiuri j Tas pats ir su vyru: kad ir 
meilę, kaip į kokią piktada- 

ir dr. Čook didesnio, turbut,, rystę, ištvirkimą ir da dau- 
nematė ant „šiaurinio žem- igiau, nes prie šviesos ir kal- 
galio“. bėt apie ją sarmatyjasi. Vie-

Laikraščiai dabar tam nu žodžiu, meilė jiems prime- 
„džetelmanui“ aiškina, kad na ką tai nedoro, žemo... 
tie nuostoliai pasidaro vien ’ 
tik dėl apsileidimo valdžios, pasėjo, beabejonės, bažnyčia, 
o ne dėlko kito. Todėl pata-( Ji įsikišo i žmonių tarpą ir 
ria geriau sutvarkyti krasą, pradėjo skelbti, kad meilė ne

už 10 metų jis apsives,ir kitų 
10 apsivedęs pragyvens, jis 

i visuomet svajos apie piaeitį, 
nes ta pirmutinė meilė, pir
mutiniai įspūdžiai suaugo su 
jo siela. Jis, lygiai kaip ir ji.



KELEIVIS.

Pavėluotas teisingumas.
L. T o 1 s t o i.

Pabaiga.
-------- o---------

ir

Ant rytojaus, kada katorginius vedė 
prie darbo, kareiviai patėmyjo, kad Maka- 
rij išpila žtmes. Pradėjo jieškot ir atrado 
urvą. Atvažiavo viršininkas ir visų klausi
nėjo, kas tą urvą iškasė?

Visi gynėsi. O jei kas ir žinojo, neno
rėjo išduot Makarijo, nes visiems buvo ži
noma, kad už toki darbą jį baisiai rykštė
mis kapotų.

Tuomet viršininkas kreipėsi į Akseno- 
vą. Žinojo, kad žmogus teisingas ir pa
klausė:

—Pasakyk man,kaip prieš Dievą, kas 
tai padarė?

Makarij stovėjo sau ramiai, nė ne
krustelėjo. Rankos Aksenovui sudrebėjo, 
sudrėktojo ir lupos. Mislyjo: „Kam jį slėp
ti, juk jis mane pražudė! Tugul gaus už 
mano kančias. Pasakysiu — lig mirties 
užkapos. Bet jeigu neteisingai ant jo spė
ju. . . Ar lengviau man bus, kaip aš jį iš
duosiu?“

Viršininkas da sykį jo užklausė:
— Na, seni, pasakyk kas iškasė.
Aksenov dirstelėjo ant Makarijo 

tarė:
— Negaliu pasakyti, vašeblagorodije. 

Dievas man neleidžia. Darykit su manim 
ką norit, nepasakysiu.

Nieko negelbėjo klausinėjimai ir grą- 
sinimai. Aksenov jau nieko daugiau nesa
kė. Ir nedasižinojo, kas iškasė urvą.

Ant rytojaus, kada Aksenov atsigulė 
ir pradėjo jau snausti, pajuto, kad kas tai 
artinasi ir sėda gale jo kojų. Pažiurėjo ir 
pažino Makarij ą.

— Ko nori nuo manęs? — užklausė. 
Makarij tylėjo.
— Šalin iš čia, nes pašauksiu kareivį. 
Makarij pasilenkė ant jo ir pusbalsiai 

kalbėjo:
— Ivan Dimitrovič, atleisk man!
— Ką tau turiu atleisti?
— Tai aš paploviau tą pirklį,aš įdėjau 

tau peilį. Norėjau ir tave nužudyt, bet ne
paspėjau — turėjau bėgti.

Aksenov tylėjo. Nežinojo, ką sakyt. 
Makarij pasilenkė jam prie kojų.

— Atleiski, Ivan Dimitrovič. Aš pri
sipažinsiu, kad paploviau pirklį. Tave pa
leis. Sugrįši namo.

— Bepiga tau pasakyt. Kur aš dabar 
eisiu? Pati jau mirė, vaikai apie mane už
miršo.

Makarij mušė galvą į sieną ir kalbėjo:
— Ivan Dimitrovič! dovanok. Kada 

kapojo mane rykštėmis, man daug leng
viau buvo, negu dabar. O tu da pasigailė
jai manęs — neišdavei. Dovanok, davanok 
niekšui.

Ir jis verkė.
Aksenov teipgi pradėjo verkti.
— Dievas tau atleis. Kas gi žino? 

gal šimtą sykių už tave blogesnis.
Nuo to laiko jis perstojo ilgėtis namų, 

mislyjo tik apie'mirtį
Makarij prisipažino vyriausybei prie 

savo kaltės. Kada išleido pavelyjimą, kad 
Aksenovą galima paleisti, — Aksenov jau 
negyveno.

— Sveikinam tave, jauna sesute! — 
giedojo gulbės, plaukiojančios tarpe žalių 
salelių.

— Krau, krau, — prabilo juodvarnis, 
— tavo kelionė pavojnga. Atsiminsi.

— Kur, kur, kur, — burkavo balan
dis, — kodėl laimės jieškai teip aukštai? 
Pasilik prie mus”, lizde bus daug sma
giau; auklėk vaikus, o gyvensi ilgus me
tus. Kur-kur!

—Pasilik, pasilik! — rėkė pelėda. — 
Savųjų neišsižadėk; vargas tau bus!

— Iš to bus nelaimė —pridėjo varnas 
ir apuokai.

— Bus gerai, bus gerai — rėkė žąsų 
pulkas, — tik auštyn, aukštyn!

— Kilk, kilk kuo aukščiau! — čiulbė
jo lakštingalas.

O šalia erelės nutupė jaunas erelis ir 
maloniai kalbėjo:

— Tavo tikslas yra gražus, bet kelio
nė pertolima, tavo spėkos persilpnos, pa
velyk man patarnauti tau. Kuomet spar
nai tavo pavargs, manieji tave palai
kys; jeigu perdaug žibės saulė, aš pri
dengsiu tau akis, o jei gręs tau kokis pa
vojus, aš nuvesiu tave i savo lizdą, ant 
aukštos uolos, ir busiu prie tavęs...

Dėkingai linktelėjus ant tų žodžių 
galva, erelė tarė:

— Noriu būt viena pati . pati noriu 
sau būvį prirengti.

Pelėdų ir varnų šauksmo ji visai ne
girdėjo.

Jai kas tai kukždėjo: „Aukštyn, 
prie .saulės, aukštyn'“ Išskleidė sparnus ir 
pradėjo kilti.

Jaunas erelis nuliūdo, papurtino spar
nus ir išrinko sau kitą draugę, kurią nusi
vedė į savo lizdą, ten, ant aukštos uolos ir 
ant visados tenai apsigyveno.

Erelė įrėši per debesis viena, matė 
saulę vis arčiau, arčiau..

KORESPONOENGIjOS.
Worcester, Mass.

Čia jau nusibodo avelėms 
kentėt, kaip jų dvasiški pie
menėliai kerpa Vilneles. Pas
taruoju laiku pradeda jau 
kratėt. Jau 14 metų kaip čia 
pradėta bažnyčią statyt, o vos 

___ o_____ f tik sklepelis išmūrytas. Bu- 
pas Butrimų kaimo ūkininką vęs kun. Jakštis nežinia kur 
Bylą, kaipo keleiviai, norin-. prapuolė, palikdamas į $50, 
tieji pernakvoti, drūčiai su- 000 (? Red.) skolos, ir ką 
žeidė jį patį, jo seną motiną žmonės buvo sudėję ant baž- 
ir du mažu kūdikiu. Pas ki- nyčios, ir tas dingo. Dabar 
tus ūkininkus buvo bandyta čia yra kun. Bukaveckas. 
vogti arklius ar ką kitą. Ap- Tas irgi darbuojasi neblo- 
linkiniai gyventojai labai į- giausiai; prikalbinėja, kad 
bauginti. Bijo plėšikų, netp- kiekvienas turėtų parapijos 
rėdami kuom gintis, vyriau- knygutes ir mokėtų mėnesi- 
sybės draudžiami, nes nega- nes, nes tokių mažai dabar 
Ii laikyt nei šautuvų, nei re- yra, o katrie prie parapijos 
volverių. — Ginkis, jei nori, nepriklauso, tai mus kunigė- 
plika kumščia, Z. 1. lis kaip nusitveria tokius su 

Jūžintai (Ežerėnų pav.) vestuvėms arba su krikštu, 
Sausio 8 d, rinkikųsueiga' tai atsiima už viską, o jeigu 
nutarė, kad visokie nutari- kartais nieko negauna, tai 

biau serga šitomis ligomis Ru mai, teipogi ir „paveskos“ nors ubagais išvadina. Turiu 
daminos parapijoj: ten kas- butų rašoma lietuvių kalba.da priminti, kad 6 vasario 
dien laidoja po 3—7 numirė- (tai jau ir pernai buvo nutar- atsibuvo pas F. K-čius krikš- 
lius. V-s.

Vilkaviškis (Suvalkų gub.) 
Vilkaviškio apielinkėje kas 
mets parsiduoda is lieitacijos kuj 75^^ su sąlyga: neturi. Tuomet kun. pradėjo

Naumiestis (Suvalkų gub.) 
Atvežė kalėjiman Liepalotų 
Stiklių su daktere Ona. Per 
kratą rasta pašiūrėje drau
džiamų spasdinių pundelis, 
kaip spėja, kokio provokato
riaus pakištas,
esame šnipų - provokatorių 
rankose. Pakiš ką,daneš,kur 
nereik, ir tupėk kalėjime, 
nors ir nekalčiausis butum.

A.

— Visi dabar

' bai, nes nei į namus nevažia- 
i vo, o tiesiok ten, kur J. M.
dirbo. Ar ne tas.

Girdžiai (Kai. apsk.) Musų 
apygardoj pasirodė keletas 
plėšikų užmušėjų. Pora mė
nesi ų atgal tapo sužeistas 
ūkininkas Jackys ir užmušta 
jo pati. Kalėdų gi antrą die
ną du žmogžudžiu, įėję

reikalą. Jis pats, ar kas apie jį žino, teik
sis pranešti ant šio adreso.

C. Medeiko
702 Clay avė. Jeannette. Pa.
Būdamas muzikantu, pajieškau sau 

vietos, kur galėčiau apsistot. Esu graji- 
nęs Rusijoj 4 metus. Grajinu ant baso. 
Reikalaujantieji malonės atsišaukti ant 
šio adreso.

F. Apšiego.
Lewiston, Me.

Aš

Buvo tai iš ryto. Saulė jau apipylė 
gamtą savo spinduliais, kuriuose maudėsi 
ir žmonės ir medžiai, ir pievos, ir akme
nys. Ant uolos viršūnės, prie lizdo tupėjo 
jaunutė erelė ir su ilgėjimu žiurėjo į už
lietą spinduliais tolį. Jai rūpėjo tas skais
čiai šviečiantis taškas, nuo kurio ėjo ir 
šviesa ir šiluma. Ji išskėtė savo neišban
dytus sparnus ir pakėlė juos aukštyn. Jai 
kas tai šnabždėjo: „Kodėl nepažiurėt iš 
arti, kas ten tokio yra? Kodėl neišsimau- 
dyt toj šviesoj ten pat, iš kur ji paeina? 
Argi erelės sparnai butų silpnesni, kaip 
sparnai erelio? Akys mano geros, sparnai 
stiprus ir jauni! ... Aukštyn! aukštyn, 
prie saulės!“

Rytas buvo puikus. Ji jautė, kad spė
kų bus užtektinai pasiekti savo tikslą, o 
tas pripildė jos krutinę džiaugsmu. Ir ji 
skrido gėrėdamosi gamtos grožybėmis. 
Pavargus nutupė ant viršūnės šimtamečio 
aržuolo.

Apačioj susirinko įvairių - įvairiausi 
paukščiai. Jie pranašavo erelei visokį li
kimą.

— Ti-li-li gerai —giedojo vyturiai — 
Aukštyn, erele, aukštyn, busi garbe visai 
erelių veislei.

— Buk drąsi! — rėkė garnys — buk
drąsi, mano drauge!

Krosna (Suv.gubernijos.) 
Čia labai išsiplatinę vaiku li
gos—tymai, skarlatina,raup
lės ir kt. Serga ir miršta ne 
tik vaikai bet ir suaugę žmo
nės. Ligos platinas daugiau
siai per neatsargumą: moti
nos, eidamos į šermenis ar 
ligonio atlankyti, vedasi su 
savim ir vaikus, ten landžio
ja prie ligonio ir tt. Dar la-

I

’ j Box 24, 
' ----Pajieškau švogerio Juozapo Gabale.

Į Kauno gubern. Telšių pav. Jis pats ar 
kas apie jį žino, teiksis pranešti ant šio 
adreso.

T. Gedutis
P. O. Box 25 Montello. Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Varno, 
1 Kauno gub. Paneviežio pav. 5 metai 
1 kaip Amerikoj. Jis pats, ar kas apie jį 
Į žino, teiksis primesti ant šio adreso.

JS. Seniškevičia
54 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolių Motejo. Jono ir 
Kazio Bitinų. Suvalkų gub. Mariampo- 
les pav. Pirmiau gyveno Baltimore, Md. 
ir draugų: Piušo, Stasio ir Antano Fi- 
lincku. Suvalkų gub., Mariampolės pav. 

i Jie patys, ar kas apie juos žino, teiksis 
pranešti ant šio adreso.

K. Vaitkevičius
Box 37, Linfield.Pa.

Pajieškan draugo Juozapo Marijonai- 
' čio, Kauno gub. Raseinų pav. Pirmiau 
j gy veno Cherry.Ill. Jis pats, ar kas apie 
< jį žino, teiksis pranešti ant šio adreso.

A. Kuizin
2815 Colorado avė. Chicago III.

ta). Ir už įrašymą lietuvių tynos^ Kūmai buvo laisvi 
kalba nutarimų, teipogi už žmonės, o mus kunigėlis tuo- 
parašymą lietuviškai paves- jaus paklausė, ar turi para
ku sueiga paskyrė raštinin- pijus knygutes. Atsakė, kad

48 margai teip vadinamos . . ... . , ., .-■.v'-,r . . jeigu raštininkas neispiidvtų„Vilkaviškio majorato gi- ; . • , • nr ui-”. ,, J . 1 , . to nutarimo,tai <5 rubliu ne-nos . Tie 48 margai kertami 5. , ■ .. , , . , • - 1 gaus. Šiam nutarimui kai-ku-į ketunus skyrius ir būna iš- • • , ....................... .j t • i™, it rie rinkikai priešinosi, o o netdalyta 1109 dalenkas. BetJ - r- išbėgois rastines. Uztatki-nors buvojau tas licitacyos | tį rfa itj; Ri
ir per treciąją 20 nuosim-į < ./ jei ne H
cių buvo nuleista, bet visgi kalbos

Per tą pat sueigą uždėjo ir 
mokytojui algos 50 rub. dėl
to, kad mokytu vaikus lietu- 

1 viškai katekizmo.
Sodietis.

Aleksandravėlė (Zarasų 
l .. pavieto.) Sunkus pas mus gy-

. . ’ Sta1^ .a ,ys ^ai dar daug dalenkų neišpar- į
užtemo, sparnai atsisakė tarnauti ir ji pra- duota. Kitais.gi metais žmc.
dėjo leistis žemyn... 

Po ja buvo giria.
Pamatęs ją medžiotojas, ištiesė šau

tuvą ir taikė.
Erelė leidosi vis žemyn; ji išsirinko) 

sau medį pasilsėti ir vėl irtis prie tikslo.
Tuo tarpu puolė šūvis. 
Erelė daugiau jau nepakilo. 
Miškas buvo tankus ir ji nupuolė tarp 

medžiu. Ji jautė, kad galas jau artinosi. 
Tankumynas uždengė prieš jos akis saulę 
ir pasidarė tamsu.

Ant pušies šakos ji pasikabinosu kru-;
vi na krutinę, < 
ašaros.

Išgirdo tai balandis ir pasakoja savo Y° deklemacijos ir dainas, 
vaikams: ' Žmonių buvo daug, tik tvar-

— Mano vaikučiai, neimkit nuo erelės. kos nebuvo.
pavyzdžio. Puikybė visuomet esti nubaus- į Pranckabudis (Naumiesčio 
ta. Dabokit savo lizdus prigimtoj baloj, o par-j Suv. ^b.) čia pradėta 
gyvensit nesuskaitomus metus. rūpintis apie užvedimą dvie-

- Apsirikau - atsiliepė erelė. —Pui- ja naujtJ įstaigų. Būrelis ka- 
kybė užvaldė mano širdį .. . Apsirikau,kad i tai^ 0 įš dalies ir apšauk- 
pasididžiavau ir teisingai likau nubausta... tų bedieviais, sušuko steigti 
Vienok ramiai panešiu savo likimą... Te- Pranckabudyje | parapiją ir 
gul kitos bus laimingesnės... Ašnesiskun- budavotibažnyčią. Tam tiks

lui vienas ūkininkas aukuo
jąs šešis margus žemės ir ža
dąs prie budavojimo bažny
čios prisidėti pinigais draug 
su visais—kiek išpuls. Vokie- 
čiai-gi darbuojasi įsteigti — 
smuklę. Kurie katruos pra
lenks, pažiūrėsime.

Pušinslas.

Kauno kalėjiman sausio 19 j 
d. pasodinta buvusieji 2-sios 
Durnos atstovai — Gudavi
čius ir Stašinskis. Kupstas 
gi jau sėdi Panevėžio kalėji
me nuo sausio 14 d.

Žagare (Šiaulių pavieto). 
Prekybos mokykloje, nors 
buvo garsinta laikraščiuose, 
kad bus išguldoma lietuvių 
kalba, bet iki šiolei mokyk
los savininkas Belia apie tai 
ir nemano. Lietuviui esą ke
lios dešimtįs. Tėvai turėtų 
pareikalauti, kad Belia pil
dytų, ką buvo žadėjęs. Jei 
ir su kitais dalykais teip da
ro, kaip su lietuvi ii kalba, tai 
yra prižadėta mokyti, o ne
moko, tai turbut tokia ir mo
kykla. Lietuvis.

Kupiškis (Ukmerg. pav.) 
Sausio 12 d. tapo suimtas 
Kuosėnų sodžiaus Juozapas 
Medeikis. Jis “laisvės me
tais“ buvo ištremtas į šiaurę 
3 metams, bet kuomet kule- 
moji mašina sužeidė seserį, 
lai buvo pagrįžę.-*. Kiek 
mano (reikia būti ištrė
mime dar beveik metai) spė
jama, kad tai išdaviko dar-1

47 5'J Szifkortes
kaj t loja nuo Liepojans ar

ba Eyd kinių į Bostoną.
Kam mokėt brangiau, kad 
galima gaut pigiau ‘Keleivio’ 
išleistu vėj.

$28.00

sakyt, kad nuo kumystės at
sisakytų, jeigu neužsimokės. 
Bet matydamas, kad jo nie
kas nenusigąsta, tai nors už 
krikštą liepė užmokėti. „O 
kiek prabaščiui reikės?“ pa
klausė kūmas. „5 dolerius!“ 

! Vaikinas nenorėdamas ilgai 
derėtis,padėjo ant stalo $3 ir 
paklausė, ar bus gana? „Da 
kūdikio tėvas turi pridėt nors 
$1 “ atsakė kunigėlis. ,, Kad 
neseniai iš Lietuvos ir vos 
tik pragyvenimui. uždirba“, 
paaiškino kūmas. „Tik ne
meluok!“, pastebėjo kunigas.

Ten Buvęs.

Peabody, Mass.
Peabody lietuviai 30 sausio 

aukavo Lowell, Mass lietu
vių bažnyčiai ir čia paduodu 
aukavusiųjų vardus.

A. Malinauskas $2, J. Kač- 
kauskas, W. Ališauskas, W. 
Ambraziavičia po $1; M. Ne- 
verbickas, J. Ziliskas, M. 
Petkevičia, F. Szalkunov, S. 
Bulonka, F. Baragsza, K. 
Petkevičia. B. Pilipavičia, K. 
Adomavičia, S. Jalinskas, F. 
Razonauskas, J. Marczulai- 
tis, W. Dzingeliauckas ir M. 
Matecziunas po 50c.; K. Bal- 
czunas 35c.; M. Adomavičia 
J. Karuža, W. Lebednikas, 
J. Sadiškis, B. Kazakevičia, 
J. Kanevičia, W. Kanevičia, 
M. Petkevičia, A. Kulesza, 
G. Zidovicz, A. Kmita, J. 
Strabalis, M. Valulis ir J. A- 
renta po 25c.; A. Lakesztutis 
15c. Viso$16.00. Išreikšdami 
nuoširdų dėkingumą, su pa
garba šv. Juozapo parapija, 
Lowell, Mass.

nuo New York 
iki Roterdamo.

Ant pardavimo
Groserne ir drapanų krautuve. Vieta 

apgyventa lietuvių ir lenkų, gera pramo
nė, turiu išvažiuot į krajų. dėlto noriu 
parduot. Atsišaukit kas norit pirkt.

MAN YOFFE
53 Lafoyette st., Worcester, Mass.

nės su žydais besivaržydami 
dvigubai taksas užmokėda
vo. Priežastis atpigimo ta: 
giria bloga, o antra — ne- ■ 

I toli vyriausybės girios, kur, 
rentai žmonfe tamsis" tik 
į vieną sodžių pareina „Liet. 
Ūkininkas“ ir „L. Žinios“. 
Beto, nors ir gautų žmogus 
kur kokią knygą paskaityti, 
bet bijo, nes kunigai tokius 

> labai išgarbina, 
i j A.Žuvaitis.

Videniškių (Vilniaus pav.) 
bažnyčioje sausio 16 d. kada 
kun. Valiušis užgiedojo „A- 
niolas Dievo“ lietuviškai, tai 
senyvas valstietis Rudzin- 
skis nors ir draudžiamas ku
nigo varė sau toliau lenkiš
kai, nes kitaip girdi nemo
kąs. Tada kunigas pagriebęs 
jį už kratų išmetė iš bažny
čios.

Nedailu jei bažnyčioj,ypač 
dar kunigas su žmonėmis 

i stumdosi, bet negerai, jei ir 
parapijoms neklauso bažny
čioje per pamaldas kunigo. 
Kas-gi nedavė Rudzinskiui, 
kaip kunigas paliepė, nutilti 
giedojus. Jei kunigas netei
singai elgėsi, galėjo Rudzin- 

i skis paskui kam reikia pasi
skusti.

į *■

Dusetai (Zarasų pavieto). 
Sausio 2 d. dviklesėje mo
kykloje buvo įtaisyta vai
kams eglelė. Patįs vaikai 
puikiai dainavo ir deklema- 
vo rusiškai ir lietuviškai. 
Žmonių prisirinko labai daug, 
ir visi labai dekavojo moky
tojui, kad jis teip puikiai iš
mokino lietuviškai dainuoti 
ir deklemuoti. Antrasis mu
sų mokytojas nors lietuvis, 
bet ligi šiol dar nemokino 
vaikų lietuviškai rašyti, ale 
antrosios klesos mokiniams 
pareikalavus — dabar priža

dėjo. Pažiūrėsime ar išpil
dys. Matantis

Renava (Telšių pavieto). 
Naujų metų naktį du jauni 

'vaikinai važiavo keliu stip
riai įsitraukę degtinės ir abu 

' atrasta negyvu įkritusiu į ra- 
vą. Vis per degtinę.

Davatlu neapykanta.

Jonišk's (Šiaulių pavieto). 
,, Blaivybės‘ ‘ draugija įtaisė 
arbatnamį. Dabar jau žmonės 
turės kur sušilti ir be trak
tieriaus. Vėio brolis,

(Iš „Liet. Ukn.“

mo, daug ir pigiai girios par
duodama. Žydai-gi šįmet 
pas mus visai nepirko giriu. 

J. Bendoraitis.

Mariampolis (Suval. gub.) 
Sausio 3 d. miesto salėj buvo 

o iš gęstančių akių ištriško : darbininkų vakaras. Lošė 
(„Pirmasis Degtindaris“, bu-

džiu, nes iš arti mačiau saulę...
— Sudiev, sudiev, — liūdnai atsiliepė 

pelėdos.
Sudiev, — atkartojo varnos ir apuo

kai.
— Gerai, gerai. — rėkė skriedamos 

per mišką pulkas laukinių žąsų, — viskas 
gerai bus.

— Jau mirštu, — šnabždėjo erelė. — 
Mirštu, bet iš arti mačiau saulę... Aš ir 
tuomi užganėdinta.

Ji nupuolė nuo šakos ir daugiau nė 
nekrustelėjo.

Nuo to laiko pelėdos ir apuokai prade 
bijoti saulės, o varnos ir balandžiai bijojo 
aukščiau savo lizdų pakilti.

(Iš lenkiško.)

Kaip mergina myli?
Sėsk ir temyk: jei kalboje 
Merga žodžiu daug vartoja, 
Tau kalbėt visai neleidžia, 
Bile kuomi įsižeidžia, 
Tankiai šypsos, bailiai žiuri— 
Tai piktumo ji neturi.

Jeigu kartais pasitaiko, 
Tave kitos kur prilaiko, 
O ji blaškosi ir trankos,
Nuo piktumo dreba rankos, 
Užsirūstina ir tvli—v
Tai tikrai ji tave myli.

Bet sarmatos jei neturi, 
Jei an‘ tavęs drąsiai žiuri, 
Jeigu išvaizdą turi saldžią, 
Jei akimis nuolat žaidžia, 
O prie to da turi „dalį“— 
Tai mylėt jau ji negali.

S. Michelson.

Temykite! Temykite!
Didele krautuve visokiu lietuvišku 

knygų, škapleriu, rąžančiu, abrozeliu. a- 
tidaromu altorėliu ir geriausios ,,Palan
gos trajan ko“. Gromatotns popieros.38 
galunku 10 tuzinu tik §1.00 su konver- 
tais. Prisiuntinias extra 30c. Expresu, o 
jeigu pačtu tai 45c. Katiliogus nuo kny
gių ir popierių siunčiame už 4c.

M. ZUKAITIS.
227 E. Main st., New Britain. Conn.

Atsiša likit.
Paveikslas juokingai perstatantis Ro- 

sijos carą kiaulių tvane. Tuzinas gra
žiausių popierų rašymui gromatų. vado
vėlis angliškos kalbos. knygele caro na
guose ir kas tai yra darbininkas. Pri- 
siusk 2 sidabriniu dešimtuku ir už 5 c. 
markiu aplaikisi visus daiktus.

KRANK. J. DAVIS.
Daltin. N. Y.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvvs. Siuvam 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome, išplaujam plėtmas ir išprosiname- 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai- 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

244 W. 4 th st, So. Boston, Mass.

i: i’ h

Paj ieškojimai
Pajie kati brolio Viktoro Scepavič iaus ' 

Kauno gub..Reseinų pav., Kaimijų soti. ' 
2 metai Amerikoj. Pirmiau gyveno apie i 
New Yorką. Jis pats, ar kas apie jį žino, 

j malones pranešti ant šio adreso:
Teodoras Scepavičia oi j

i 89 Pardelst. New Haven Conn.

Pajieškau pusbrolio Antano Pavvdžio 
Kauno gub.. Vilkmergės pav.. Pabaisko 

I parapijos. Allonių kaimo. Girdėjau gyvo 
I na Conn valstijoj. Jis pats, ar kas apie 
! jį žino, malones pranešti ant šio adreso:

Stanislovas Pavydįs oi
512 So Centre st Boa verda m, \\ iss j

Pajieškau tėvo Vinco Kalakaucko, Su- j 

valkų gub. Mariampolės pavieto. Jis pats 
ar kas apie jį žino teiksis pranešti ant i 

I šio ad reso.
J, Kalakauckv

304 Dnprenc si., Montreal Canada.

Pajieškau švogerio Juozapo Kazlaus- 1 
; ko, Vilniaus gub.. Trakų pav. Jis pats, ' 
1 ar kas apie jį žino, teiksis pranešti ant 
šio ad eso.

J. Stelmokas
36 Athcns st., So. Boston. Mass.

Pajieškau drauges Skolos Valoikaičios, 
Kauno gub., Panevėžio pav. Pirmiau 
gyveno \Vorcester. Mass. Ji pati, aękas 
apie ją žino, teiksis pranešti anlMc ad
reso.

P. Baronas
Box 1602 22 n<l st ., Fitchburg. Mass.

Pajieškau Justino S Pirmia
gyveno Brooklyn. N.« uriu svart>

Telephone 7<52 S*. Boston.

Dr.F. Matulaitis)’
495 Broadway, So. Boston. d

Valandos:
. Nuo S-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare.: i• rNedalioms iki 3 vai. po pietų : į

t

C
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Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas 
siuvame visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų 
ir suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drapa
ną męs galime tau ją 
padaryt.

Z. BUDRECKIS,
222 Broadway, So. Boston, Mass

Mano dirbtuvė yra jrensr** puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau 'otoera- 
fijas kuopuikiausiai, malevoja natūra- 
liškom parro .i, iš mahj padidinėju iru

,it r«n<alui einu į namus fotografuo- 

Pas; lieku gero velijančiu
Ge^--

.,.453 Broaihu.
Stanaitis
So. Boston, Mass

■




