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no atėjo žinia, kad tarpe ru
su ir chiniečiu kariumenėsW ir
ivyko kruvinas mušis. Smul- 
kesnių žinių stoka. Čia spren

džiama, kad jeigu atsitiko 
mušis, tai jis tapo iššauktas 
rusų urėdninkais, kurie už
manė apdėti vietinius gyven
tojus mokesčiais.

Toks šeimininkavimas ne
apsakomai suerzino cliinų val
džią. Prieš tai užprotestavo 
net ir Suvienytos Valstijos.

Užsienio ministeris, Izvol-

Keblus padėjimas.
Maskolijos padėjimas dabar 

labai keblus. Serbija būtinai 
reikalauja nuo Austrijos pini-' 
giško atliginimo už prijungi
mą Bosnijos ir Hercogovinos. 
A ustrija, būdama daug galin
gesne, nenori apie tai nė klau
syti. Jeigu Serbija nepaliaus skij, tuojau nusiuntė genero- 
reikalavus, Austrija apskelbs lui Harvatui telegramą į Cliar- 
karą. Tuomet Rusijai reikė- biuą, kurtas didvyris liepė 
tų stoti apginime Serbijos, užkalti duris visų chiniečiu 
nes ji yra prižadėjus globą "krautuvių ir kitų įstaigų, at- 
slaviškoms tautoms ant Bal- sisakiusių mokėti mokesčius, 
kano. Bet ginti Serbiją, tai 
tai reiškia eiti prieš Austri
ją. o Rusijai to labai nesino
rėtų. Taigi dabar rusų val
džia nusiuntė Serbijai savo 
patarimą, kad ji geriau ap
svarstytų, kokios pasekmės 
gali būt to incidento.

Eina čia gandas, kad tas pa
tarimas yra atsakymu ant Ser
bijos užklausimo, ką Rusija 
apie tai mano.
Rusija pataria Serbijai kaip i . , . . . , ,
.. . ... . jinzatonumi ir vadu buvęs jau-

gahina leukties nuo karo pro- ...... ,, ...
D nas (in 11 mm kns SnvHlii^vns.

Azefas ir Lbovas.
Baisaus „girios brolių’ L'ra- 

lo vado A. Lbovo, kurs nema- 
žai Urale padarė baimės, tur
būt d a niekas neužmiršo. Da
bar sužinota, kad su Lbovu 
ir jo sėbrais turėjąs ryšius ir 
Azefas.

1906 metu pabaigoje Peter
burge susitverusi buvo bepar- 
tijinė teroristų-ekspropriato- 
rių grupa. Tos grupos orga-

vokacijos ir, todėl, nestatyti 
perdaug augštų reikalavimų.

Didžiuma didelių viešpatys
čių simpatizuoja Serbijai, bet 
kadangi jos užsispyrimas ga-( 
lėtų iššaukti karą, kuris ki
toms viešpatystėms atneštų 
daugiau blogo, negu gero, tai 
jos visos stengias Serbiją su 
Austrija sutaikyti geruoju.

Teismo nusprendimas.
Kijevas. — Vietinis karo 

teismas pasmerkė 3 vyrus pa
karti, ir 21 prie sunkių darbų 
neaprybuotam laikui.

Visi tie žmonės buvo na
riais socijal -demokratų parti
jos.

Iš dūmos.
Peterburgas. — Kovo 2 d. 

dūmoj prasidėjo svarstymai 
apie šių metų biudžetą. Aš
triais žodžiais sukritikuota 
valdžios pasielgimą, kuri ant 
ginklų ir laivų išduoda milži
niškas sumas pinigų, o ant 
žmonių apšvietimo nieko ne
nori skirti.

Finansų ministeris, Kokov- 
cev, pripažino, kad tai teisin
ga kritika, ir užtikrino, kad 
ateityj valdžios jau nebus teip 
daug pinigų išleidžiama ant 
armijos ir laivyno.

Suimtas latvių vadas.
Ryga. — Policija čia suėmė 

buvusį latvių revoliucijonie- 
rių vadą. Augustą Menadsi- 
tą, kuris pasibaigus revoliuci
jai. nuo 1905 metų slapstėsi 
giriose.

Kaltas nežinia už ką.
Peterburgas.— Vietinis ka

ro teismas pasmerkė mirtin 
tūlą Avatinovą, kuris buvo i 
apskųstas neva už pasikėsini
mą ant kokio ten oficieriaus 
gyvasties, bet niekas to daro-J 
dyt jam negalėjo. Teismas 
vienok pasmerkė jį pakarti, 
kadangi, nois nežinia už ką, 
bet išrodė jis kaltu.

Mušis su cliiniečiais.
Peterburgas. — Iš Charbi-

nas dailininkas Saveljievas. 
„Sibiriaku’’ vadinamas. Iš- 
tikrųjų gi — tai buvo Azefo 
sumanymas; pirmose ekspro- 
prijacijose jis aktyviškai da
lyvavęs. Sako, būk jis pats 
užsiuntęs policiją ant namo 
No. 3 Suvorovo gatves daryti 
kratą ir pats su kitais pada
rė prieš policiją ginkluotą pa
sipriešinimų, nuo kurio už- 

i mušta tapo du policijos pri
žiūrėtoju.

Stambių eksproprijacijų 
daugybė ir ginkluoti pasiprie
šinimai sukėlė visą Peterbur
go policiją. Tuomet Azefas 
patarė ,,Sibiriakui”, „Jastre- 
bui” ir ,,Demonui’’ persikel
ti ant Uralu, suorganizuoti 
ten „girios brolių” partiją ir 
būti jos vadais

Tokiu bud u ant Uralu atsi
rado „girios broliai’’, jų vadu 
buvo Motovilichino pabrikos 
darbininkas A.Lbovas. Į tuos 
„brolius” rimtai pradėjo žiū
rėti policija po užpuolimo ant 
kun. Ambelik-Lazarevo kon
toros ir po apiplėšimo garlai
vio „Auna Stepanovna”. 
Visokie Permės policijos mė
ginimai suimti ką nors iš 
Lbovo partijos užsibaigdavę 
vien tuomi. kad vienas ar ki
tas iš policijos likdavo sužeis
tas arba ir užmuštas.

Lbovo partija Peterburgas 
teip buvo užimtas, kad iššau
kė iš užsienio Azefą, kuriam 
pasiūlė suimti Lbovą. Azefas 
netrukus nukako ant Uralu, 
buktai perspėti „brolius’’apie 
pavojų.

Pirmiausia pagautas taj»o 
„Demokas” Paršenkov’as.

Viename su policija susirė
mime „Demonas” sunkiai ta
po sužeistas. Kadaugi buvo; 
kur pavojinga gydyties, tai 
jį nugabeno Peterburgan. 
Apie tai Azefas žinojo. Ka
ria jau „Demonas” pradėjo 
taisyties iš ligos, jį suėmė ir 
teismo nutarimu į kelias die
nas pakorė.

/

Lbovui Azefas draugiškai 
patarė nekuriam laikui dum
ti i užsieni, — tas teip ir pa
darė.

Azefui išvažiavus, „brolių’’ 
vadu tapo , ,Sibiriakas”, kuri 
Azefas netrukus atidavė i po

licijos nagus. Pirmą kartą 
mėginant ji suimti, Azefas vos 

i gyvybe išnešė, nes jis po mas- 
ka vadovavo policija. „Sibi- 
riakas” iš mauzero peršovė 
stovinti šalia Azefo mstsargi 
Kalašnikovą. Tačiaus kitą 
kartą Azefas apsupo visą na
mą, kur buvo „Si biria kas” ir 
be k radijo praliejimo 

,ji. Netrukus ir visi 
išblaškyti tapo.

Ant laisvės liko tik
I „Uralo smakas” Lbov;

— O Lbovas, pasirodo, gud
resnis už jus—juokėsi iš Aze- 

1 fo, kuomet šis iš Uralu par
grįžo Peterburgan.

Toks pasityčiojimas užnuo
dijo Azefo savymeilę ir jis■ pa
siryžo atkeršyti.

— Per tris sąvaites Llx>vas 
bus suimtas — pasakė Azefas 
ir ant rytojaus išvažiavo už
sienin.

Ten jis surado Lbovą, kurs 
apie

suėmė 
broliai

vienas
as.

Į

lis laivus i marias, irtai pasi
taiko daug užkrėstos. O ką 
jau bekalbėti apie tą mėsą, 
kuri parduodama čia ant vie
tos už pigią kaina i restoran- 
tus....

Žemės drebėjimas.
Londonas. — Iš Smirnos 

[Turkijoj Į atėjo i lxmdoną 
žinia, kad netoli nuo Jeruzoli- 
1110 buvo didelis žemės dreliė- 
jimas, kuris sunaikino kaimą 
Masran. Apie 150 žmonių 
pražuvo po griuvėsiais.

Vu įkaitas nerimauja.
C’oliina, Meksika — Vulka

nas (ugnakalnis) vardu toli
ma šiomis dienomis pradėjo 
labai nerimauti. Iš kratero 
(ugnaduobės) veržiasi durnai 
ir kibirkštis. Aplinkui apsi
gyvenę žmonės apimti didelės 
baimės, kas valanda laukia 
katastrofos.

I Popiežius serga.
Rymas. — Popiežius ir vėl 

apsirgo. Daktarai pripažino, 
kad jam užkenkė perdaug 
ankstus atsikėlimai iš rytoj 
Popiežius paprastai anksti at
sikėlęs eidavo melstis i šalta 
koplyčią, kur gavo reuinatiz- Į 
mą ir gerkliniu išsišakojimų 
uždegimą. Perdaug mat ir 
melstis nesveika.

IŠ AMERIKOS.

Per-' 

būtų 
nėra

labai Įširdo sužinojęs 
draugu likimą.

— Daugelis ,,brolių” 
mes kalėjime; galima 
juos paliuosuoti, bet
kam — prašnabžnėjo Azefas.

— Aš juos paliuosuosiu ar
ba draug su jais mirsiu!—su
riko Lbovas.

Azefas pradėjo atkalbinėti, 
liet pagalios sušelpė pinigais, 
patarė sustoti Nolinsko mies
te, Penu. gub.. kur galima 
būtų pajieškoti pagelbinin
kus „brolių” paliuosavimui.

— Ten tavęs nieks nepažį
sta, nėra pavojaus, — ramino 
Azefas,

Vos Lbovas pasirodė Nolin- 
ske, kaip ji tuojau suėmė.

Tokia tad buvo Azefo rolė 
Lbovo reikaluose.

ŽINIOS 1$ VISUR
Užkrėsta mėsa.

Londonas. — Kovo 5 dieną 
d-ras Williams, inspektorius 
sveikatos, pranešė valdžiai, 
kad ateinanti iš Amerikos 
mėsa labai dažnai yra sergan
čių gyvulių, ir todėl labai pa
vojinga žmonių sveikatai

Šiomis dienomis į Iyondoną 
atėjo iš Amerikos transpor
tas su mėsa, kuriame atrasta 
528 kepenys ir I3O plaučių, 
užkrėstų limpančiomis ligo
mis.

Apart to. iš 300 sušaldytų 
jaučių, 15 atrasta su išplauto
mis pažandėmis. kad negali
ma būtų pažinti, jog vyvulys 
buvo sergantis. Vienok vie
nas jautis ant tiek susirgęs 
džiova, kari ir be pažandės 
lengvai pažinta.

Valdžia perduos apie lai ra
portą Suvienytu Valstijų at
stovui, ir įves tvirtą inspekci- ' 
ią kituose Anglijos uostuose.

Reikia pažymėti, kad ame 
rikonai vežant mėsą į užsienį
jau renka kur sveikesnę, nes vo 
vokiečiai neseniai suvertė ke- ką.

Serbija ne juokauja.
Belgradas. — Ciela liegija 

liuosnorių, kurie, manydami, 
kad nesutikimai tarp Serbi

jos ir Austrijos negali užsi
baigti be praliejimo kraujo, 
iš visų kraštų sukako į Bel
gradą. Serbijos karalius Pet- 

, ras tas liegijas priėmė labai 
■ maloniai. Apginkluota tuos 
liuosnorius naujausios siste- 

. mos šaudyklėms ir pavesta 
jiems 50 greit šaujančių ka- 
uuolių.

Liuosnoriai susideda iš mai
gytų tautų, bet daugiausiai 
tarp jų yra rusų.

.
Žiaurus globėjai.

Paryžius. — Policija suare
štavo čia vieną anglą, vardu 
Sargent, apsivedusi su ame
rikone už tai, kad jie garsin
davo franeušiškuose laikraš
čiuose, jog priima auginti sve
timus vaikus už suderėtą ir 
iš kalno užmokėtą prekę. At
sirado žmonės, kurie nieko 
blogo nemislydami pavedė sa
vo vaikus į jų globą: liet kaip 
dabar išsiaiškino, tai tie glo
bėjai priėmę kudikįir užmo
kestį už jo auginimą ir... ne
trukus kūdikis numirdavo. 
Augintojai atiduoti į teismą. 
Kaip jau išsiaiškino, tai vai
kus atiduodavo paprastai mi
lijonierės ir šiaip dideles ari
stokratės.

Už prezidento barzda.
Paryžius. — Per Kalėdas 

tūlas Jean Mattis užpykęs 
bandė Francnzijos preziden-| 
tui, Felliere’siii, išrauti barz-! 
dą. Dabar teismas už tai jį 
pasmerkė 4 metams kalėji
mai). o atsėdėjus kalėjime.ant 
penkių metų ištrėmimui iš 
Prancūzijos.

Visotinas streikas.
Manila, Filipinai.— Guber

natorius Smitli pasmerkė dar
bininku vadovą. Dominador’ą 
Gomez’ą, ant pusmečio kalė
jimai! už tai, kad pastarasis 
suorganizavo darbininkus ir 
kiekvienai kompanijai grąsi- 
no streiku arba boikotu.

Eina gandas, kad darbinin
kai už pasmerkimą jų Vado- 

apskelbs visuotiną strei-

Naujas prezidentas.
Wasliington, D. C. — Pe

reitam ketverge William llo- 
\vard Taft užėmė Suvienytų 
Valstijų prezidento vietą.

Taftas gimė 1857 metuose. 
; Cinncinntati valstijoj. Apsi- 
i
vede 1880 m., turi trejatą vai
kų: vyriausia 20 m., jauniau- 

| šis—11.

I878 metuose pabaigė ,,Va
le” universitetą. 1880 metuo- 
se liko advokatu. 1882 me
tuose liko paskirtas kolekto
rium mokesčių pirmam Oliio 
distrikte. 1887 metuose gub. 
Foraker paskyrė jį teisdariu 
į vyriausi teismą. 1890 m. 
prezidentas Harrison pašau
kė i valstybės teismą atstovi

Į Sekančiuose metuose tapo pa- 
į skirtas civilišku gubernato
rium ant Filipinų. 1904 m. 
išrinktas ant karės ministerio. 
1908 m. republikonų susiva
žiavime Cliicagoj tapo nomi
nuotas kandidatu į preziden
tui Tuose metuose, Lapkri
čio mėnesyj,išrinktas ant pre
zidento.

Taftas yra didžiausiu aris
tokratu amerikonų tarpe. Jis 
myli nuolat puotauti. Sveria 
250 svarų. Aukštis—6 pėdos. 
Politiškose pažiūrose—repub- 
likonas: morališkose—laisva
manis.

Dienoje pašventinimo į Wa- 
shintoną privažiavo daugybė 
svečių. Bet tą dieną buvo 
teip biaurns oras, kad apie I
20 traukinių reikėjo sustab
dyti pusiaukelyj. Daugelis 
atvažiavo jau „po visam”.

Vėjas nutraukė 90 nuošim
čių telegrafo ir telefono vie
lų. Pataisymas užims apie 2 ' 

.mėnesiu laiko. .Nuostoliai 
labai dideli. Tarjie \Vashing- 
tono ir Philadelphios vėjas 
išgriovė su viršum 5000 tele
grafinių stulpų.

Kadangi toks oras padarė; 
daug nesmagumų, tai didžiu
ma senatorių ir kogresmanų 
išsireiškė, kad dieną inaugu
racijos perkelti nuo 4 
ant pabaigos Balandžio 
pradžios Gegužės.

Streikas.
Cgicago, III. — Penki 

tai darbinimkų, dirbančių 
prie statymo lai vii, pereitoj 
są vaite j pertraukė darbą ir 
apskelbė straiką. Priežasčia 
streiko buvo tas, kad kompa
nija numušė 10 c. nuo dole
rio dieninio uždarbio. Pir
ma darbininkai gaudavo |>o 

j 83.00 ant dienos.
Dokuose, kur statoma 17 

iaivų, darbai dabar sustojo, 
I Paprastai tenai dirbdavo 1000

Kovo 
arba

ši m-

1 ” |
žmonių, bet šią žiemą buvo: 
sumažinta iki 500.

Kunigas nušovė beproti.
Wilton, N.H.— Tūlas Mar- 

cotte, kuris tarnavo pas ge
nerolą Millerd, gavo proto su
mišimą ir norėjo nušauti sa
vo poną. Generolas užtele- 
fonavo savo kaimynams šauk
damasis pagelbos. Pirmuti
nis atbėgo kunigas Harvey 
Eastman. Marcotte baudė 
bėgti, bet kunigas jam užsto- 
kelią. Marcotte paleido į 
kunigą du šuviu, bet nepa
taikė, tuomet kunigas šovė 
sumišėliui tiesiog į kaktą ir 

I užmušė aut vietos.

Vėl ekspliozija.
Wilkesbarre, Pa. — Kasyk- 

kloj No. 14,prigulinčioj „Erie 
jCoal” kompanijai, netoli 
Blanchard miestelio, vėl atsi- 
ko ekspliozija. Du darbinin
kai tapo užmušti, vienas 
visai dingo, o 12 visaip sužei
sta.

60 darbininkų buvo užber
ta ir apie porą valandų buvo 
visai atskirti nuo svieto. 
Bet greitai pribuvusi pagel
ba juos išgelbėjo.

Prasideda darbai.
Sharon, Pa. — Laikraššiuo- 

apskelbta, kad didelės plieno 
dirbtuvės Soutli Sharone, pri
gulinčios „plieniniam kara
liui” Cornegie, pradės dirbti 
jau pinlą laiką. I)u tūkstan
čiai darbininkų galės gauti 
darbą.

Numušė algas.
Buffalo, N. Y. — Lacka- 

wanna plieno dirbtuvė numu
šė visiems darbininkams ir 
viršininkams 10 c. nuo dole
rio atgal.

Miesto valdininkai kalėji
me.

Pittsburg, Pa. — Miesto 
valdininkai, VVilliam Brand, 
John Klein ir Joseph Was- 
son eis kalėjiman už ėmimą 
kišių. Vienas detektivas ap
simetė komtraktorium ir pa
siūlė aukščiau minėtiems val
dininkams po gerą kiši, jeigu 
jie atiduotų jam miesto dar 
bą. Ir apsigavo miesto virši- 
kinkai — su džiaugsmu pri
ėmė kišius, bet nusiminė 
matę, kad reikalą turi su 
tektivu.

Sumažino užmokesti.
Pittstown, Pa. — Geležės 

Iiejinyčiose numažinta už
mokestis darbinkams. Pirma 
jau gana mažai mokėjo už teip 
sunkų ir pavojingą darbą, tik 
$4.50 už toną, o dabar temo
kės tik 83.00. Darbininkai 
labai nusiminę.

Meilės auka.
Philadelphia, Pa. — Eleo

nora Fink, 15 metų amžiaus' 
mergaitė įsimylėjo į vieną jau
nikaitį, bet tėvas buvo tam 
priešingas ir neleido susituo
kti. Eleonora išgėrė nuodų 
ir baisiose kančiose mirė tėvo 
akyse.

Miestas sudarkytas.
Baltimore, Md. - Kovo 4 

d. Baltimorej siautė baisi aud
ra. Miestas sudarkytas: visi 
susinėsimai pertraukti.

Iš Philadephijos praneša tą 
patį. Į

!S LIETUVOS
Vilnius. — N u si i udy- 

m a s. Vasario 7 d. 8 vai. va
kare savo bute ant Didžiosios 
gatvės pasikorė telegrafiste 
Lazarevičaitė. Priežastis, tur
būt meilė. Reikia pažymėti ir 
tai, jog josios tėvas irgi se
iliaus nusinuodijęs, brolis stu
dentas nusišovęs, kitas bro
lis, nors tikros žinios nėra, 
teip-pat, rodos, atėmęs sau 
gv vvbe.

Nelaimingas atsitikimas. 
Vasario 5 d. ant Aleksandro 
bulv. No. 26 taikos teisėjo du
ktė Stangeraitė 36 m. am
žiaus, betvarkydama kamba
rį, paėmė revolverį ir nety
čiomis iššovė. Kulka liko ne
laimingosios krutinėję. Pri
buvusį greitoji pagelba jau 
rado Stangeraitę negyvą.

Nauja cenzūra. Vilniaus 
mokymo apygardos liaudies 
mokytojams įsakyta jokių ži
nių ir raštų nesiuntinėti į 
laikraščius, o jei kurie norė
tų ką parašyti, tai turis pir
ma duoti liaudies mokyklų 
direkcijai peržiūrėti.

Pakorimas. Vilniuje nak
tį į vasario 17 d. pakarta mie
stietis Miclilinas, pasmerktas 
mirtin už ginkluotą pasiprie
šinimą Pogulenkos gatvėje.-

Elektros tramvajai. Vil
niaus miesto valdybos techni
kos skyrius išdirbo elektros 
tramvajaus tiesimo sąmatą, 
tramvajaus nutiesimas atsieis 
2 milijonu rublių. Linijos il
gumas 18 su puse varstų. Pi- 
nigai tam reikalui bus skoli
nami. Tramvajai važinės to
mis pat gatvėmis, kuriomis 
dabar važinėja arkliais trau
kiamieji tramvajai. Miestas 
nori išpirkti dabartinius tram 
vajus, jei gi tai nepasisektų, 
tuomet tramvajus bus nuties
tas kitomis gatvėmis, tarp ki
tų ir Didžiąją gatve.

Joniškis (Kauno gub.) Jo
niškyje suimta gauja plėši
kų iš 18 žmonių, kurie ilgą 
laiką veikė Šiaulių ir Pane

vėžio pavietuose. Pas suim
tuosius rasta 900 rubliu ir ir 
daug brangių daiktų.

Plungė (Telšių pav.) Žmo
nės čia gan pasiturinti, tik 
trūksta jiems apšvietimo. A. 
a. kunigaikštis Oginskis no
rėjo atidengti čia gimnaziją; 
jau buvo ir būstas gimnazijai 

I pastatytas, bereikėjo tik vals
čiaus sutikimo, liet valstiečiai 
nepanorėjo turėti gimnazijos, 
nes jiems ji pasirodė, turbūt, 
nereikalinga esanti.

Paskutiniu tačiaus laiku, 
su džiaugsmu reikia tai pažy
mėti, ir čia apšvietimas ir 
žmonių susipratimas žymiai 
pradeda kilti. Plungėje jau 
daug lietuvių pradėjo užsiim
ti prekyba, vienas gi net įsi
taisė garinį tartoką.

Iš teismo. Vilniuje kovo 
9 d. teismo rūmas nagrinėjo 
l>olitikos bylą A .Janulaity- 
čios ir J. Netupskyčios.

Antanas Taurinskas. nutei
stas 3 metams į areštantų ro
tą. padavė kasacijąį Senatą.

pa- 
de-

I



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

— Maike, kaip tu toks gud
rus, ar negalėtum man pasa
kyti, kas teu su Lietuvių Su
si vieny j imu atsitiko?

— Tau viskas rupi... .Per
daug, tėve, akyvas esi.

— Tai kodėl tu nenori mau į’ 
sakyti?

— Aš, tėve, esu pesimistas, 
ir todėl tokie dalykai mau iš
rodo labai menkos vertės, ir 
aš apie juos visai nenoriu kal
bėti. Man rupi prakilnesni 
daiktai.

— Ak tu, biaurybe! kaip 
tu drįsti teip kalbėt? Kas gali 
būt prakilnesnio, kaip mųsų 
Susivienyjimas, tokia galin
ga tautiška organizacija?

— Tau išrodo prakilnia, 
man labai netobula.

— Kodėl tau teip išrodo?
— Todėl, kad ji susideda iš 

netobulų gaivalų. Kiekvie
nas nori būt vis didesniu. Ki
tas nemato toliau už galą sa
vo nosies, o stengiasi mokyti 
kitus. Žmogus su išlavintu 
protu, su švelniais jausmais, 
kuriam rupi sądara, meilė,ra
mumas, negali kitaip išsitar
ti! Ta biauri politika, tie šu
kavimai ir tie nešvarus užsi
puldinėjimai, kaip peiliu žei
džia jam sielą.

— Ar ne sapnuoji, Maike? 
Kame tą biaurią politiką tu 
matai?

— Argi reikia biauresnė« 
politikos, kaip eina prieš su
sivažiavimą? Tokį menką daik
tu reikia atlikti — išrinkti 
keletą pasiuntinių arba virši
ninkų, — o kiek triukšmo, 
kiek tos agitacijos!. ..

— Mat lietuviai smarkus 
politikieriai! Už tai juos rei
kia pagirti, o ne peikti.

— Politika, tėve, yra toks 
daiktas, kuriame teisybei vie
tos nėra. Ir juo gilyn kas į 
politiką brenda, tko daugiau 
tas atsitolina nuo doros.

— Well, Maike.... aš ne
žinau, ar čia gali būt kas 
nors kaltas. Mus gyvenimas 
panašus į kortų lošimą — jei
gu kas nemoka gerai sukti— 
tas visuomet praloš. Gyve
nime jeigu nemoka kas poli
tikuoti, tas visuomet bus ap
sukresnių politikierių auka. 
Taigi kas nori gyventi, tas 
turi išsižadėti doros, išsižadė
ti prakilnesnių savo tikslų, 
o tapti bejausliu politikos 
įrankiu.

— Taigi tą aš ir vadinu ne
tobulu. Pažiūrėk į mųsų Su- 
sivienyjimą ir protingai ap
svarstyk, ar čia reikalinga ta 
politika. Vieni boikotuoja-, 
mi, už kitus agituojama, die
vai žino vardan kokios idėjos? 
O nauda iš to kokia? Neapy
kantos šmėkla sukėlė vienus 
prieš kitus, pasidarė dvi par- 
tiji ir viena kitą gatavos kau
še vandens paskandyti. Štai 
kokios pasekmės tos politi
kos!

Išdalies, Maike, tavo teisy
be, bet tu pats esi toks jau 
politikieris, kaip ir kiti. Tu 
ir nepajutai, kaip nupeikei 
dabar Susivienyjimą, — ar 
tai ne politika?

— Visai ne. Susivienyji
mo aš nepeikiu, tik kritikuo
ju jo vadovų darbus.

— O tave kritikuos 
Kam tada tikėti?

— Visuomet mokėsiu 
naudoti iš teisingos kritikos;

kiti.

paši

o

bet aut piemeniškų nesąmo
nių visuomet spiausiu.

— Tu, Maike, perdaug jau 
ragus pradedi statyt. Kriti
kuoji kitus, bet jeigu tave pa
skirtų Susivienyjimo prezi
dentu, tai tu bematant pavir- 
stum į carą.

— Visai aš tokios garbės 
ne trokštu, ir griežtai prie- 

1 šingas esu, jeigu kiti prie to 
stengiasi per nešvarią politi
ką. Žmonės turi akis ir pro
tą ir patys gali gerai matyti, 
kas gali būti atsakantes- 
niu jų vadovu. Aut galo, ar 

ijuomibūtųX, ar Y. ar Z, 
vis tiek pat: nepridėti, ne 
atimti Susivieuyjimui jie nie
ko negalės.

— Klysti, vaike. Nuo vir
šininko daug priguli: jeigu 
koks nenuorama pasitaikys, 
tai kitiems nė išsižiot neduos. 
Štai paimkim pavyzdį tik iš 
to: daugelis kuopi} siunčia į 
organą savo nutarimus 
daktorius grūda juos į gurbą 
— sako netinka ir ganai O ką 
tu jam padarysi? O pažiūrėk, 
į organą keik ten rasi tuščių 
pliauškalu ... .ir jie ..tinka”.

— Na, užteks jau tos pasa
kos, man ji perdaug nuobodi: 
aš to organo neskaitau, man 
vis tiek pat, kokia ten įtalpa 
nebūtų....

— Aš irgi neskaitau... sa
ko, kad mažai kas ir skaito jį. 
Nekurios kuopos surenka vi
sus egzempliorius ir grąžina 
redakcijai atgal, — skaitysit 
jus patys — sako.

re-
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Užsinuodinimas 
maistu.

t į
viduriuose. Paprastai ženk
lai uzsinuodinimo pasirodo 
už keletos adynų, bet kartais 
ir uz keletos dienų. Papras- 

jčiausias ženklas — tai vidų-j 
rių suerzinimas ir uzuuodini- 
mas smegenų. Tankiai rau
mens neišpasakytai apsilpsta, 
o kartais pasirodo raumenų 
skausmai ir mėšlungis. Tan
kiausiai uzsinuodinimo prie- 
zasčia būna valgymas mėsos 
sergančių gyvulių. Didžiu 
moj atsitikimų mėsą valgė 
nevirintą arba pastovėjusią 
dieną kitą po išvirini ui. Mėsa 
taukiausiai buvo kiaulės ar
ba veršio. Dešros pripažintos 
už svarbiausią priežastį tokių 
atsitikimų, kadangi jos pa
darytos iš visokių išmetu, o 
kartais mėsa nesveiku gvvu- 
lių būna panaudota dešroms. 
Kartais priezasčia būna ne
švarumas prie dirbimo dešrų. 
Kartais ligos priežasčia buvo 
ptomainai, o kartais bakteri
jos, kurios apsigyvenę buvo 
dešrose. Rūkymas dešrų ne
užmuša bakterijų ir nepanai
kina nuodų, bet tankiai pa
slepia nesmagų skonį arba 
kvapą dėlei įvykusio puvimo.

Šiądien visur pripažįta, jo- 
gei valdžia tur prižiūrėti mė
są pirm, negu ji esti išstatyta 
aut pardavimo. Ypač Vokie
tijoj labai prižiūri įvežtą mė
są. nes tenykščiams agrarams 
rupi apsunkinti įvežimas, kad 
būtų mėsa brangesnė. Ame
rikoj priežiūra prasidėjo nuo 
1891 metų. Keista, kad dėl 
trieiliuos ištiria tiktai mėsą 
gabenamą į užrubežį. Inspek
toriams įsakyta uždrausti mė
są gyvulių baigianties nėštu
mui, teipgi neseniai gim
džiusias. Uždraudžia dėlei 
įvairių ligų.

Geriausias būdas mušimo 
gyvulių yra vartojamas žydų. 
Kraujas greitai nubėga ir mė
sa pasidaro gražesnė. Tuo- 
jaus pasidaro pieniška rūg
štis, kuri neleidžia veistis bak
terijoms.

L>abar Massachusetts Val
stijoj eina didelės diskusijos 
apie galvijų mėsą, užkrėstą 
džiova. Jeigu rasdavo džio
vos ženklus tiktai grumuluo
se, tai išmetus grumulus, tą 
mėsą parduodavo kaip svei
ką. Tokia praktika labai 
pavojinga. Žydai tokią mėsą 
meta šalin ir užtai jų tarpe 
yra mažiaus džiovininkų, ne
gu tarp kitų tautų. Mėsa džio- 
vingų gyvulių turi būti su
naikinta.

Dras f. Matulaitis.

kur užsnūdus sąžinė, kur žmo
nės laikomi už gyvulius! Jie 
trokšta praplėšt tavo akis ir 
kad plačiau žiūrėtum į pasau
lį.... bet veltui supratęs sa
vo silpuumą, supratęs savo 
niekšumą aš skęstu giliuos 
nubudimuos ir didžiuos vai
tojimuos!

Pavakaris. Saulutė išlindo 
iš po debesų, tarytum norė
dama paskutinį kartą apžvelg
ti prieš nusileidimą tą ašarų 
pakalnę.

Štai jį visai įlindo į žemę 
pasiųsdama tik atsisveikinan
čius spindulius į visus kraš
tus, rodos, gailaudama teip 
greit persiskirt su šiomis že
mės sunkenybėmis.

*

Laiks nuo laiko ir tie nyk
sta ir skęsta tamsumoj.... 
Tie tamsus šalti šešėliai sle
gia mano sielą......  širdis ver
kia, vaitoja, dėl jos viskas pa
mesta .... meilė, laimė, švie
si spinduliai gyvenimo.

Toj tamsumoj mau atrodo, 
kad užpakalyj manęs sukilo 
visi lavonai, kad ten, ten atsi
vėrė pragaro gelmės, ten am
žina prapultis, ten kanky
nės, ten vargas ir skurdas, ten 
kruvina kova.ten pjauja,dra
sko vienas kitą, ten praga
ras, ten ašaros!....

O prieš mane teip tamsu 
ir tuštuma, tuštuma .... Aš 
vienas, vienas nuo visų atskir
tas .... ir kur mau eit? Kas 
laukia manęs tolumoj?....

KORESPONDENCIJOS

Maistas gali perduoti ligą 
būdamas pats sveiku. Ypa
tingai oisteriai nekartą yra 
užkrėtę šiltine. Tas aiškiai 
pasirodė vienam universitete, 
Conuecticut valstijoj, kur vie
nu tarpu daugybė studentų 
apsirgo šiltine. Tyrinėjant 
dalyką pasirodė, kad mergų 
nė viena neapsirgo, tiktai vy
rai. Apsirgusiejie visi buvo 
nariais brolijų ir dalyvavo 
ant bankieto dėlei priėmimo 
naujų narių. Vienatinis val
gis, kurį visos brolijos varto
jo, buvo oisteriai, kuriuos vi
si pirko nuo to pat pardavė
jo. Vienas nebuvęs draugi
jos nariu ir apsirgęs šiltine, 
kaip išsiaiškino, teipgi buvo 
valgęs tų pačių oisterių. To
limesnis tyrinėjimas parodė, 
kad tie oisteriai parvežti iš di
delio vandens buvo laikomi 
upely j ir netoli tos vietos, kur 
įbėgo mėšlas iš tupyklos vie
nų namų, iš kur ir pasklydo 
šiltinės bakterijos ir užkrėtė 
oisterius. Panašių atsitikimų 
buvo ir daugiaus, kurie daro- 
do, jog oisteriai pabuvę už
terštam vandenyj gali per 
duoti šiltinę žmonėms.

Gyvūnų maistas kartais už
tūri savyje nuodus, kurie ap- 
sargina žmogų ir kartais į ka
pus nuvaro. Vieni iš jų turi 
visada savyje nuodingą mede- 
gą, kaip tūlos žuvys, kiti nuo
dai išsidirba mėsoj, kada jie 
papūva, bet kartais pasilai
ko matomai sveikoj mėsoj. 
Paprastai mėsos nuodai išsi
dirba dėlei veikmės įvairių 
puvimo bakterijų ant mėsos. 
Toki nuodai vadinasi Ptomai
nais. Jų nuodingumas pri
guli nuo bakterijų, kurios 
juos padarė. Kartais puvi
mas gal i būti ir labai pažy
mus, o mėsa nenuodinga. Dau
gelis laukinių žmonių mėgsta 
sutrešusią mėsą, liet tas nie
ko blogo nepadaro. Ponai 
Lietuvoj irgi laiko miškinius 
gyvulius toliai, kol jie prade
da atsiduot ir suminkšti. Bet 
kartais atsitinka bjauriausias 
užsinuodinimas tokia mėsa. . 
kurioj visai nežymu puvimas. 
Rodosi, kad kartais tie nuo
dai išsidirba paties žmogaus j tave iš to purvino gyvenimo,

Ant kapiniu.
(Paraše J. Beširdis.) 

(Užbaiga.)

Ir štai aš šiądien vienas 
džiu ant to suolelio, 
didelė permaina, 
si nuogi, jų gelsvus lapus 
ošiantis vėjas sklaisto į visas 
puses. Dangus aptrauktas 
palšais debesiais. Aš vienas... 
kaip nyku, tuščia ant šir
dies. ... ant sielos užeina vie
nas debesis baisesnis už kitą... 
liūdna.... kankina ilgėji
mas ....

Tu toli, toli nuo manęs!.. 
Mudu perskyrė ta gyvenimo 
siena, dėl kurios išnaikinimo 
nuo pradžios amžių eina ko
va, liedama kraują upeliais ir 
dengdama žemę lavonais.

Tu pirma mane mylėjai, 
bet nežinojai ką.... tu neži
nojai, kad aš turiu tik vieną 
širdį, širdį...... sukuria ga
liu tik mylėt, mylėt ta kūdi
kiška nekalta meile, bet tu 
netroškai tos meilės, tu troš
kai gerybių ir smagumų gy 
venimo. Mano jautimai da 
veržias lauk, jie trokšta.... ■ 
trokšta nors kart pamatyt 
gyvenime.... jie trokšta ta
ve pritraukti prie savęs ant 
visados. Jie trokšta išlupt

sė-
Gamtoj 

Medžiai vi-

Wilkes-Barre, Pa
Iš nakties 20 Vasario, Bre- 

kerio-Štantono kasykloj kilo 
gaisras. Visų pirmiausiai už
sidegė po žeme mulų tvartai, 
kuriuose sudegė apie 30 mu
lų. Kompanija iš to turi 
10,000 dol. nuostolių, ir 
užmuštas vienas žmogus, du 
sunkiai sužeisti. Lietuviai 
besigerįdami bosams bego ug
nį gesinti. Delko jų tautos 
niekas nėjo? Policija pašali
nių nieko neleidžia prie ka
syklų, nes moteris, kurių vy
rai nuėjo gaisro gesinti, daug 
daro riksmo reikalaudamos 
vyrų iš po žemės, žmonės iš
buvę po 12 ir 16 valandų, gir
dėti daug jau susirgo nuo du
rnų. O kiek dar bus užmuš
tų, nežinia, nes šiuom žygiu 
gaisras vis dar platinasi. 
Darbai mus visoj apielin- 
kej eina tik po 3-4 dienas į 
sąvaitę. Sunkus laikai laukia 
lietuvių.

Straus.

West Frankford, III.
v
Čia raudasi dvi anglių ka

syklos, No 18 atsitiko explio- 
zija; 4 žmonės liko užmušti, 

. kurių nė dabar negalima 
išimt: buvo tai 3 anglai ir vie- 

. nas lietuvis, kurio pravardės 
; nežinau. Kiti darbininkai 
i buvo jau išsikėlę, o minėti ke. 
turi vyrai nuėjo šaudyt ang
lių. Už poros valandų pasi
darė kasykloj expložija, pas
kui, už kelių minutų pakilo 
gaisras, kur nieks negalėjo 

! prieiti. Kitoninškos rodos 
nebuvo, kaip tiktai užmurino 
šaftą visus plišius cimentu; po 
žeme liko tie 4 žmonės ir 12 
mulų Saftą uždare ant 90 
dienų.

Tankiai matyt tokių kores
pondencijų laikraščiuose, dau
gybė vis apie nelaimes, tai vis 
kapitalizmo aukos.

Per gerus prižiūrėjimus 
niekad ne būtų tokių nelai. 
mią: ir čia dabar buvo keliai 
neišlaistyti, o mainos gana 
sausos buvo; apart to, kaip 
tik pradėjo šaudyt, po žemė 
tuojau suleido parako 40 bač
kučių, per tai ir tokia baisi 
expliozija buvo. Žmonių liko 
lie darbo apie porą šimtų, kai 
kurie jau eimanuoją, kad ka
pitalo nesą.

J. H. Aliukonis.

1 
skaito ir skaitančius visaip 
pravardžiuoja. Susitvėrė čia 
kuopelė S. L. A. iš 21 nario, 
bet sulaukus antro bertaiuio 
belikom tik 13 narių. Jei teip 
toliaus miegosiu), tai už metų 
musų kuopa visai pražus.

Sausio 23 dieną nutarėm 
parengti balių, bet tą dieną 
labai lijo ir ant baliaus mažai 
tesusirinko žmonių. Iš Wor- 
cesteri’o pribuvo tris y pa tos 
užkviesti fitcliburgiečius ant 
24-to seimo. Tvarkos užžiu- 
rėtojas sustabdė šokius ir per
statė Viznį kalbėti. Jis paaiš
kinęs lietuvių gyvenimo rei
kalus, kvietė į VVorcesterį aut 
busimo seimo, 31 gegužės š.m. 
Po tam Fitcliburgiečiai dai
navo „Neliaukiin kuopties į 
vienybę” ir ,,Darbiniukų Mar
selietę’’. Po dainų kalbėjo A. 
Plokštis, aiškino apie S. L. A. 
Dar turiu priminti apie Lie
tuvių tamsumą, vieną atsiti
kimą iš dievobaimingųjų žino- 

'nių. 17 sausio buvo krykšty- 
uos. Kūmas gerai įkaitęs ėmė 
su visais mylėtis ir bučiuotis, 

j Vienas pamatęs, kad jo pačiąI
pabučiavo. Iš to kilo barniai 
ir peštynės. Policija dažino- 
jus atvažiavo ir visus smar
kuolius nugabeno į teisybės 
klioštorių. Vaikinas.

Sanbornville, Mass.
Streikas be vieny

bės.
Šitas miestelis randasi tarp 

girių, kalnų ir ežerų. Gyven
tojai susideda iš francuzų, ai
rių, lenkų ir dvi šeimynos y- 
ra lietuvių. Visi turi savo na
mus ir farmukes. Darbų čia 
nedaug, nes jokių fabrikų nė
ra, todėl vietiniai gyventojai 
eina ant uždarbių į girias ir 
ant geležkelių. Kiek toliau, 
randasi ledenyčios (Ice hou- 
ses). prigulinčios „Indepen- 
dent Ice” kompanijai ir „Bos
ton Ice” kompanijai. Darbi
ninkų žiemos laike dirba 80— 
100, vasaros laike vostik apie 
20. „ Bostou Ice Co.” ledeny- 
čiose dirba anglai. Darbo lai
kas tenai nuo 7 vai. iš ryto 
iki 5 vakaro; pietams valan
da; užmokestis — $2.00 ant 
dienos. O „Independent Ice 
Co.” ledinyčiose dirba beveik 
vieni lietuviai, žmonės nesu
sipratę. Darbo laikas čia nuo 
7 iki 6, o užmokestis tik $1.75 
ant dienos. Todėl 1 kovo ši
tos kompanijos darbininkai 
apskelbė streiką, reikalauda
mi didesnio užmokesčio ir su
trumpinimo darbo laiko, teip 
kaip ,,Boston Ice Co.” yra. 
Bet kompanija ant to nesuti
ko ir ėmė darbininkus gąz- 
dinti, kad pargabens kitus 
darbininkus, o jus, girdi, ga
lėsit sau eiti kur norit. Darbi
ninkai nusigando ir pradėjo 
jau tartis grįžti prie darbo 
ant senųjų išlygų. Bent atsi
radus keliems drąsesnio budo 
ir paraginus laikytis, nutarta 
neiti į darbą ir visoms pajie- 
goms kovoti už didesnį kąsnį 
duonos. Bet lietuviai neturė
dami ką veikti, tuojau pradė
jo girtuokliauti. Tą pačią 
dieną nekurie teip pasigėrė, 
kad ėmė net muštis tarp sa
vęs. Ant rytojaus išmiegoję, 
nuėjo pas bosą darbo prašyti. 
Męs, girdi, streikuot nenorim, 
męs pametėm darbą tik dėlto, 
kad kiti liepė mums tą pada
ryti. Bosas matydamas kad 
tarpe darbininkų nėra vieny
bės, pradėjo visaip gązdinti. 
Ir persigaudo mus didvyriai. 
Norėdami boselio malonę nu
pirkti, ėmė ,,fundyt” cigarus. 
Galų gale kieta boso širdis at
sileido ir priėmė prie darbo 
ant senų išlygų. Teipdai mų
sų streikas ir sugriuvo.
Tegul tas bus pavyzdžiu vi

siems, kurie nepritaria socija- 
istams, nesiriša į vienybę ir 

neskaito pirmeiviškų raštų. 
Jeigu męs butumem susiorga
nizavę ir susipratę darbiniu* 
tai, kaip mus socijalistai mo
tina, — nė vienas neitų pas 

(Tąsa ant 3 psl. >re/ios sky Įlies.)

I perstato: „Kalbės St- Micliel- 
souas”. Publika suplojo gar-l 
šiai ir kalbėtojas užėmė vietą, 
liet mane labai nustebino! Jis 
tuoj užpuolė aut socijalistų, 
k ad jie nori išgriaut dabarti-1 
uį draugijos surėdymą. Fak- į 
tais nurodė, kad dabar daug 
geriau žmonės gyvena, gra
žiau apsirėdę, negu simtąs1 
metų atgal. Žiūrėkit, sako, 
kokia graži šita svetainė, ap
šviesta elektriką,senovėj žmo
nės to neturėjo! Žibino bala
noms, nešiojo vyžoms ir 1.1. 
Putam užklausė publikos, ar 
yra reikalas panaikinti dabar
tinį surėdymą? Aš jau norė
jau šaukti, kad man geras ir 
šitas surėdymas,bet pabūgau! 
Iš patirimo žinau, kad Brock- 
tone yra daug socijalistų. Po- 
tam kalbėtojas pradėjo apie 
Rymą. Kada Rymas buvo ga
lingas. tai žmonės sakydavo, 
kad visi keliai tiesiai į Rymą 
eina, o kada dabar didžiausia 
galybė ant svieto yra darbi
ninkai, tai priversti esame vi
są atydą atkreipti į darbiuin- 
kus. Toliaus nurodė, kad 
karės uereikaliugos, kad da
bartinis surėdymas yra prie
šingas gamtos tiesoms; ant 
pabaigos, po ilgų išvadžioji
mų, vėl klausė publikos, ar 
jus pritariat, kad dabartinį 
surėdymą išgriauti? Visi vie
nu balsu atsakė: Teip! I

Potam išėjo kunigas. Jis ii 
gai žiurėjo į tą susirinkusį 
pulką avelių, rodos laukė, ka
da jos pradės bliaut pamačiu- 
sios savo piemenų Patylėjęs 
treptelėjo su koja ir pradėjo 
ką tai pamažėl kalbėt. Pasa
kė, kad paskutinį kartą pas 
jus a važia vau. Jus, sako, ne- 
mislykit, kad aš šuo, pašauk- 
sit čiu, čiu, čiu____štai ir at
bėgsiu. Ne. Publika užsi
laikė ramiai ir klausės su aty- 

parodyta magiš- da, tik ten kampe dvi avelės 
pagriežta ant prasijuokė nemandagiai. Ku-

Forest lity, Pa.
v

Šio mesteliu lietuviai lig 
šiam laikuj gyveno dideliame 
nesutikime, prasivardžiavo 
vieni kitus įvairiais prasima
nymais. Kunigo J. Kuro bu
vo uždrausta skaityti laikraš 
čius; anot jo pamokslų,tai tik 
šėtonai išleidžia tuos laikraš
čius, o velniai juos platyna. 
Jam čia sekėsi lietuvius pju
dyti vienus prieš kitus. Bet 
pasaulėj viskas mainosi ir ku
nigas J. Kuras po prievarta 
turėjo verkdamas išeiti iš Fo
rest City į Scranton’ą. Serą n- 
ton’o lietuviai teipgi išvarė iš 
savo bažnyčios. Dabar žino- 
gelis įlindęs į airišių sklepelį 
pjudo lietuvius vienus prieš 
kitus: pjudo, baugina airi- 
šiais. Kun. J. Kuras besąži- 
niškas, beširdis žmogus. Jis 
mano į Forest City sugrįžti. 
Męs jį teip-pat, kaip ir Scrau- 
tono lietuviai, pasitiktum. 
Męs dabar turim kunigą jau
ną. darbštų, mokytą, tikrą 
lietuvių užtarėją, jo vardas 
M. A. Pankauskis: jisai pa
sako moksliškus pamokslus: 
lietuviai vienykitės, skaityki
te, ^švieškitės, vykitės kitas 
tautas. Prieš rinkimus mies
telio valdininkų, 16 Vasario 
per pamokslą [ aiškino, kad 
balsuotų Juž savo tautos vy
rus. Ir tapo’Jdu lietuviai iš
rinkti: J. Miiušauckas ant 
kansilmano ir A. M. Makau- 
ckas ant džiodžiaus. Teipgi 
kun. M. A. Pankauskis sutvė
rė teatrališką ir dainininkų 
kuopelę, vardu „Birutė”.Tik 
vargoninko męs neturime at
sakančio.

Vasario 17 ir 18 vakarais 
šv. Antano salėje atsilankė 
lietuviškas drutorius, p. A.A. 
Kundrotas („Liūtas”), Ali- 
šauckas, Palkauckas ir Pal- 
kauckienė („Lakštingala”). 
Pirmiausia 
kos štukos,
smuikos, dainuota dainos ir nigas paliepė, kad jas išmes- 
šiaip daryta visoki juokai, tų lauk, bet vienas avinas už- 
Ant galo pasirodė ir galiu- protestavo, kad niekas neturi 
čius Kundrotas, kuris rodė tiesos mėtyt avis iš jų tvarto, 
susirinkusiems savo pajiegas. Kunigas da labiaus užširdoir 
Paskui buvo daugiau visokių pareikalavo, kad tą aviną 
margumynų parodyta. Susi- pristatytų jam į akis. Ta- 
rinkusiems vakaras patiko;vi- da da aršiaus atsitiko: paei
si linksmai laiką praleido ir girdo kitas protestas ,,O ką 
pasiliko užganėdinti; dabar tu darysi? ar atsivežiai inkvi- 
džiaugiasi savo vientaučiais zicijos įrankius?” Kiek apsi- 
galijotais. raminus, kunigas traukė sa

vo kalbą toliaus apie kokį tai 
senelį. Pabaigoje liepė įsitė* 
myt, ką jis pasakė. Aš rodos 
atydžiai klausiaus, bet nieko 
neatsimenu, nes jo žodžiai 
nieko daugiau nereiškė, kaip 
tik mišinį ir begalo didelį 
šauksmą. Prasidėjo šokiai. 
Ką tik apsisukau kelis ratus, 
vėl pasigirdo balsas: „Apsi- 
raminkit, da prabaščius pa
kalbės!” Dabar jau kitą te
mą paėmė — išjuokė lietu
vius kad nemoka angliškos 
kalbos, bet užgynė, kad nie

!

i

Antanas.

I

Brockton, Mass.
13 d. Vasario š. m. 17 kuo

pa L. S.S. surengė viešas pra
kalbas. Kalbėtojais buvo už
kviesti kun. Mickevičius ir 
St. Michelsonas, Šitos pra
kalbos buvo teip įdomios, kad 
kitas ir mirs, o neužmirš; tik 
gaila, kad Brocktono kores
pondentai turbūt užmigo, kad 
nieko nepraneša visuomenei. 
Kelinta savaitė kaip žiopsau 
įsiknibęs į laikraščių skiltis,
su nekantrumu laukiu, bene kam nevalia angliškai kalbėt, 
parašys kas, kaip tas viskas Tą patį padarė ir su lenkais, 
nusidavė, bet veltui! Nema- Papasakojo, kaip vienas Mė
tyt nė eilutės, nežinau dėlko?! tuvis lenkiškai spaviedojosi: 
Gal kad kunigas kalbėjo? Mat sci, šči, šči, cici, cccc.. .Potam 
kada kur kalba koks bedie- kalbėjo angliškai, liepė eit su

> vis, tai net laikraščiai žvanga savo liberty į peklą, jis esąs 
i nuo jų žodžių, o jeigu kuni- lietuvis ir busiąs, ir visiems
> gas, kad ir geriausiai nukal- liepė būt lietuviais ir rašyti
> betų, tai nepamatysi ne ap- pravardes lietuviškai. Pasi-

garsinimuos. Na, kad jau svie- sakė, kad jis esąs siųstas, tik 
tas teip ištvirkęs, lai tad aš nepasakė nuo ko. Teip ir už- 
busiu doresnis už visus ir są- sibaigė tos iškilmingos pra- 
žiniškai aprašysiu apie tas iš- kalbos. Nėra ko mums laukt 
kilmingas prakalbas. nuo kunigų, ar jie būtų pri-

17 kuopa, matomai, su pa- golmingi, ar ne. 
sišventimu rengė tą vakarą, A- K Avinas.
nes išlaiko buvo išplatinti at- Fitcllbur^ Pa
sišaukimai, vienas daėjoiki šitas miestelis stovi pui- 
manęs. Tuojau mečiau darbą jęjoj vietoj; iš vienos pusės 
ir leidaus į Brocktoną. Einu aufc$ti kalnai, o iš kitos pusės! 
į svetainę—žmonių pilna, net tankus medžiai,per vidurį teka 
ir sėdynių pritruko.... Maža sriauni upė. Apgyventas vi- 
mergaitė deklemaio eilesjvie- gokiom tautom, yra įvairių 
na pabaigė,pradėjo kita. Man dirbtuvių. Darbai eina neblo- 
net kantrybes pritruko — gjau8jaj, vienok iš kitur pri-

mergaitė dekleina\o eiles^'ie- ^^jom tautom, yra įvairių

kiausiu vieno, kito, kur kuni- j 
gas? kodėl jis nekalba? Atsa- Lietuvių čia
kymą gavau, kad neatvažia
vo. Tuom tarpu pirmsėdis

buvus sunku darbas gauti, 
randasi pusėti- 

tik apšvietimas 
Laikraščių ne-

nas būrelis, 
žemai stovi.
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(Tąsa).

Kada užsiminsiu apie bažnyčią, tad, 
tikiuos, pasiskubįsite užvadyti mane ereti
ku. Nesistebiu. Vienok pavadinimas man 
neužkenks. Jus, gal, likote Įžeisti, nes iš 
socijalisto lupų išgirdote žodį „bažnyčia”. 
Dėlko teip yra? Mat šitas institutas ap
kaustė jųsų dvasią ir protą, padarė iš jųsų 
aklus vergus, o ne piliečius. Šitie mano žo
džiai atsineša į teip vadinamus tikėjimo 
„apginėjus” nuo socijalizmo. Jus žinote, 
kad pastarasis nori paliuosuoti proletarija- 
tą iš kapitalistiško jungo, ir paliuosavimas 
įvyks teipgreitai,^ kaip greit darbininkai 
pradės suprasti progreso žingsnius, t. y. jo 
priežastis ir pasekmes. Tikėjimas ir baž
nyčia nuo seniausių laikii rimo ant dogma
tizmo. Tiesa, XVII šimtmečio filiozofija 
ir XIX šimtmečio mokslas begailestingai 
suardė visokias dogmas. Vienok milijonai 
darbininkų neturėjo progos pažinti, kas per 
vieni buvo Dekartas, Kopernikas, Spinoza, 

y

Kautas, Silleris, Geote ir Darvvinas. Krik- 
ščioniškadvasiškija nedarė pasikalbėjimų 
su parapijonimis apie šituos mokslo vyrus, 
kurie moksliai užkirto kelią visokioms sva
jonėms, bet keikė K. Marksą, Engelsą ir 
abelnai socijalistus, kurie atsineša į dog
mas nekitaip, kaip mokslas. Kaltinti so
cijalistus už tai,'kad jie yra mokslo pasekė
jais; sveiko proto žmogus neišdrįs, bet ku
nigėliai išdrįsta. (Juokas ir delnų ploji
mas). Jus juokiatės iš jų nesveiko proto, 
bet tai būtų didelis dvasiškijos paniekini
mas. Tūli iš jų gana protingi ir net gud
rus. Aš jau minėjau, kad bažnyčia yra 
vienas iš institutų gyvuojančio surėdymo 
palaikymui, — taigi ‘ir pansijonieriai jo 
privalo pildyti reikalaujamas pareigas, jei
gu nori, kad ir ant toliau pasiliktų minėta 
įstaiga. Męs žinome, kad bažnyčia nuo 
pat savo atsiradimo tarnavo ir tarnauja 
viešpataujančiam luomui; tikėjimas teipgi 
mainės pagal aplinkybių reikalavimus. Ir 
męs nesistebeme. Jeigu 'nori kas geriau 
apsipažinti su bažnyčios reikalais, lai įsigi
lina įįkvizicijos laikus, šventų tėvų viešpa
tavimą ir dvasiškųjų laiminimą į kares, kur 
jus galite pastebėti visokio rango tėvelius 
su abrozais ir kryžiais rankose, šaukiant 
kareivius „turėtis už kraują”, — vietoj to, 
kad pasakyti:,,neužmušk”.

Dabar žodis'apie mokyklą. „Mokslas 
yra spėka. Mokslas daro žmogų’ laisvu.” 
y 

bito niekas negali užginčyti. Bet kada 
męs matom mokslinčius darant ginklus 
žmonių skerdimui, budavojant tvirtoves, 
organizuojaut ir mokinant kariumenę, va
dovaujant ja karėse, rašant išgigiriančias 
istorijas apie baisiausius žmogžudžius-ge- 
nerolus ir carus, tada kilsta klausimas, 
ar tiktai tokį pasiliuosavimą suteikia 
mokslas? Kas vadovauja patrijotiškose 
skerdynėse, kas sukursto tautišką neapy
kantą, kas ragina pradėti kares, jei ne 
,,mokslinčiai”? Juk reikia turėti mokslo 
ir gabumo, kad užlaikyti darbininkus to
kioj vergijoj. Dėlko šiądien neužtenka 
mokytojų, o unterų ir aficierių nėra kur 
dėti? Tuo labiau nusistebėsime, kada pa
žvelgsime, kai „mokyti” vyrai trukdo pro 
greso žingsnius. Kitas gal pasakys, kad 
turime šalintis mokslo, nes jis mums ken
kia. Męs, socijaldemokratai, neišdrįsime 
to pasakyti. Paimkime ugnį: ją'galima su- 
vartot šilumai, valgių išvirimui ir kitiems 
geriems mieriams, bet ugnim galima užkur
ti namą, girią ir kitą ką blogą padaryti 
Teip ir mokslas gali būt suvartotas gerai 
arba blogai pusei. Beabejonės, socijalistiš- 
koj viešpatystėj, kur visi turės lygias tie
sas, visi turės lygų mokslo laipsnį, negali
ma bus ir net nereikės kam-nors mokslu 
užkenkti. Klesinėj gi viešpatystėj — o kle- 
sinė viešpatystė reiškia išnaudojimą — ta 
klesa, kuri turi daugiau mokslo, gyvena iš 
silpnesnės protu klesos. Apšviestesnė kle
sa šiądien yra buržuazija. Ir į jos raukas 
netik kitkas pakliuvo, bet ir pačios mo
kyklos. Tokiu budu, buržuazija liko krau- 
tuvninku, pardavinėjančiu mokslą. Pas
kutinįjį ji sutaiso teip, kad jis neužkenk
tų jos reikalams. Jei turi pinigų, nusi 
pirk pas ją mokslo ir jai tarnauk, kitaip 
nudvėsi badu. Beveik visų viešpatysčių 
mokyklose išguldinėjamas tikėjimas. Ir ar 
tai nejuokingai? — Bioliogija ir gamtos 
mokslas aiškina, kad kaip žmogus, teip ir 
kiti gamtos gyvūnai išsivystė iš mažiausio 
gyvūnėlio, kad negali būti stebuklingo už
gimimo, prisikėlimo ir į dangij žengimo, 
tuom tarpu religija tvirtina, kad vieną 
gražią dieną dievas sutvėrė žmogų ir kitką. 
Vienas kitam priešingi dalykai išguldinėja- 
mi toj pačioj mokykloj. Psiclioliogija aiš
kina, kas dora ir kas ne, ir čia pat istorijoj

garbinami žudikai. Mokslas stengiasi ištir
ti ir žinoti viską, o religija sako: neturi gi
lintis į dievo galybę, nes tavo silpnas pro
tas neturi jos pažinti. Y ra šalys, kur tas 
keistas ,,mokslas” liko išmestas iš visuome
nės mokyklų, bet neuždraudžiama steigti 
teip vadinamas parapijines arba tažuyti- 
nes mokyklas, onaiptol, patys kapitalistai 
aukauja jų užlaikymui ir leidžia vaikus, 
nesilankant į visuomenės mokyklas, lanky
ti parapijines. Ir sakoma, kad mokinimasis 
priverstinas! Jeigu Amerikos visuomenė 
savo daugumoj nepripažino religijos už 
mokslą, tai kokią tiesą turi pripažinti tai 
keletas valdininkų? Suvienytų Valstijų 
mokyklų sistema skaitosi geriausia, bet ir 
tai atrandame nemažai vulgariškumų, ypač 
istorijos išguldinėjime, o ką bekalbėti apie 
kitų viešpatysčių mokyklas. Jeigu žmo
gus nepažįsta politiškos ekonomijos, jis ne
gali jaustis kaip namie, nes nežino, koki 
faktoriai reguluoja visuomenės gyvenimą 
ir prie kokių aplinkybių jie veda. Keikia 
pažinti politikos ir*ekonom i jos spėkas, kad 
suprasti, kuriai iš jų priduoti svarumo ir 
kurią susilpninti. Pradinėse mokyklose ir 
net vidutinėse tas neišguldinėjama. Išeina 
iš mokyklų žmonės, pažįstanti kėlės mok
slo šakas, bet nežinanti, kaip jas sunaudo
ti, nekenkiant sau ir visuomenei. Ant ga
lo męs žinome, kad ir šitų apmaskiruotų 
mokyklų laukimas milijonams darbininkų 
neprieinamas.

Kaip priedu prie mokyklos reikėtų pri
durti literatūrą ir dailą. Jus matote, kaip 
skursta darbinikkiški laikraščiai ir nepar- 
siduodanti literatai, kaip badauja teisingi 
mūzai dailininkai: — niekas neperka jų 
veikalų, jeigu jie nepritaikyti buržuaziš- 
kam skoniui. Kas kita su buržuaziška li
teratūra ir daila: jeigu tik parašysi apkvai
linantį romaną arba nupiešti, kaip rusai su 
japonais pešėsi, tada gausi trupinių nuo 
buržuaziško stalo. Tiesa, kapitalistišką 
laikraštį kaip nusipirksi už centą, tai ne
paneši, vežėją reikės samdyti. (Balsai iš 
publikos: ,,teisybė, teisybė’’.) Jeigu iš
braukti iš jo žodžius: užmušė, persiskyrė, 
pavogė apgavo, subankrutijo,karė ir tiems 
panašius, tai beveik nieko ten neliks,apart 
melagingų apgarsinimų. Laikraščiai ka
pitalistiški pigus, dėlto jie ir žmonių protą 
padaro nebrangesniu. Atrasite juose ne
mažai patrijotiškų šauksmų, tautiškų siun- 
dimų, busiančios karės plenavimus ir kur- 
stimus prie jos.

Dabar męs, draugai ir draugės, nors 
trumpai dirstelėjome į tas įstaigas, kurios 
laiko proletarijatą, arba, teisingiau sakant, 
prie pagelbos kurių buržuazija laiko jį nu
žeminime, tamsybėj, kančiose ir purvuose. 
Toliau pamatysime, kad visi tie institutai 
užlaikomi darbininkų turtu, o kiti jų vien 
tik iš pačių darbiuinkų ir susideda.

Bet kol kas, pasižiūrėkime į savo skur
dų padėjimą. Darbininkas nuo jaunų me
tų yra verčiamas dirbti, kadangi pragyve
nimas to reikalauja. Darbas nusilpnina 
jo jauną, da nesubrendusi organizmą, mo
notoniškumas išėda gyvumą ir užmigdo 
protą. Dirba jis kur-nors anglių kasyklo
se, kur susidraugauja su reumatizmu arba 
džiova; o čia ir žiūrėk, kad anglies gaba
las suskaldys tau galvą arba visai užgrius. 
Sužeistos tavo rankos ir veidas, geri drėg
ną orą, nusidegini veidą arba ir visai nu- 
slopsti gazuose. Reikia skubintis, kad už
dirbti ant pragyvenimo, nepaisai pavojaus, 
o irjprietaisai ne kokie, — mat kapitalistai 
ant „niekų” pinigų neleidžia. Gerai da jei
gu visai katrą užmušė, bet kur dingsi, jei
gu tik sužeistas likai ir negali sau duonos 
pelnyti? Apskųsi kapitalistą arba kom
paniją: papirks jie teisdarius, advokatus— 
ir nieo tu negausi, — darodys, kad tu tyčia 
nutraukei sau koją ar ranką, tyčia sulau- 
žiai sau šonkaulius! Dirbsi fabrikoj—tas 
pats atsitiks: gersi dulkes, kęsi karštį, ma
šinų bildėsis apkurtins tavo ausis, o čia 
lauk, kad truks kas nors, užmuš tave ar su
žeis. Nusikamuoji per dieną, ant kojų vos 
laikais, galva ratu pradeda suktis, neretai 
apalpsti, bet dirbti reikia. Visokie prižiū
rėtojai, perdėtiniai teip ir dairos ar neatsi- 
sėdai pasilsėti, ar neletai dirbi. Teip ir 
klausykis, kad jau tave kolioja, išvaryti 
žada. Aiškini jiems, kad pailsai, kad ser
gi, o jie ir klausytis nenori. Niekada man
dagaus žodžio neišgirsi; vis ant tavo spran
do sėdi, pildyk visų jų užmanymus, išspėk 
jų norus, — žodžiu sakant, turi visą savo 
amžių šokti pagal kitų norus. Nepatėmy 
si, kaip nuvargintas darbu įkiši ranką ar
ba galvą į ratą. Tuo labiau, kad tankiai 
nedamiegi, esi sustingęs, užsimąstęs klau
simu: „kaip toliau reikės gyventi?” — o 
visokie ratai neaptaisyti, teip ir tyko tavo 
gvvastį pagauti. Gauni kartais darbą to
kioj vietoj, kur nėra mašinų, kaip tai: sku
durus išskirstyti, gatves taisyti ir kitokius.

(Toliaus bus.)

I
goj. Šiandien męs visi skun
džiamės ant sunkų laikų be
darbės, taigi vienginčiai ir 
švięskimes, protaukim, lavin- 
kimes, o kada busim susipra
tę nereikės dejuot, nei ver
gaut. Jau dvasiškąją žmoni
jos nokti laikas blaškyti. O 
spindulis šviesos jau brėkšta. 
Nepamirškit!

J. M. Danielius.

1----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

ma — „vanpyrai . Bet teip 
mažai atsilankė klausytojų, 
kad nesinori nepranešti. Bet 
kadangi drg. J. Perkūnas ap
siima ant toliaus skaityti re 
feratą, tai 52 k. rengs turbut 
viena. Tegul kiti dar miega 
tamsybės ukuose paskendę. 
Beje, gyvuoja čia pašelpiuė

Y

„Sv. Izidoriaus Draugystė’’, 
bet ši, kiek man žinoma, tik 
leukomanų ir joj prigulintie- 
jie lietuviškai nenori kalbėti 
su „litvomanais”. Bet laikas, 
viengenčiai, butų jau susiriš
ti į organizaciją, nes tik vie
nybėj galybė. Vary uolus.

Pittsburg, Pa.
Pas mus šiuomi tarpu dar

bai sumažėjo. Kur daugiaus 
lietuvių dirba, tos dirbtuvės 
visai buvo sustojus, dabar 
pradėjo dirbti, bet tik ketvir
ta dalis tegauna darbą, o kiti 
vaikščioja laisvai be darbo. 
Vasario 4 dienoj vieną lietuvį 
vardu Viktorą (pravardės ne
žinau), patiko nelaimė: gele
žis krito ant galvos ir ant vie-1 
tos užmušė. Jis nuo pat Ka “į
ledų nedirbo, 4 vasario gavo 
darbą, kur nuėjo palikęs na
mie pačią ir 3 vaikus, kurie 
jau nesulaukė tėvelio parei
nantį iš darbo.

17 vasario buvo prakalbos 
L. S. S. 3 rajono, L.M. Drau 
gvstės svetainėj. Žmonių pri
sirinko pusėtinai. J. Kveda 
rūkas deklemavo 
vargsta”, 
net 3. Pana M. Juževičiutė, 
O. Kazlauskienė ir Pesečkie- 

„Neliaukim 
„negade- koptis į vienybę” ir keletą ki- 

kurios publikai

KORESPONDENCIJOS.
[Tąsa nuo antro pusi.]

bosą su cigarais, ir streikas 
butų laimėtas! Kodėl kur an
glai dirba, kitokios darbo są
lygos.

L. Cekanauekas.

New York City.
Šitas miestas turbut yra 

žinomas kiekvienam lietuviui 
ir lietuvei, nes musų žmonės 
kone kiekvienas atvažiuoda- 
iš Lietuvos pervažiuoja per 
New Yorką. Miestas yra ga
na didelis: kaip jį vadina, y- 
ra tai antras pasaulyj iš did
miesčių; su priemiesčtais turi 
4 milijonus gyventojų.

Žmonių gyvena visokių | 
tautų, bet už vis daugiausiai

Y 
žydų. Siauritinę miesto dalį 
ir vadina žmonės „žydišku ro
jum.” Žydų vienų yra į 1 
milijoną; antrą vietą užima 
vokiečiai ir italai; kitų tautų 
mažesnis skaitlius, kurių tar
pe randasi į porą tūkstančių 
ir lietuvių, o gal ir daugiau. 
Bet kad miestas didelis, tai 
ir lietuviai iškrikę po visas jo 
dalis. Daugiausiai lietuvių 
dirba prie laivų iškrovimo ir 
prikrovimo; yra dirbančių ir 
dirbtuvėse: Pianų, muilinėse 
ir kt. N. Y. mieste yra į ke
letą tūkstančių įvairių dirb
tuvių. Bet šiuom kartu di-; 
desnė jų dalis stovi: mašinos 
neužia, ratai nesisuka ir žino- 
neliams kaulų netraškina, ro-Į 
dos užėjo jau kiti laikai ir 
žmonės laisvesni, teip vadina-i 
mi „bosai, ” užžiurėtojai dar- į nė padainavo 
bininkų dirbtuvėse 
muoja’’, nes šiuom kartu N. tų dainelių, 
Y. tebedirbančių yra tik kuo- labai patiko, nes antra kartą 
ne trečia dalis, o kiti... lai- turėjo atkartoti. Labai ma- 
svi! Bet darbininkai liuosi louu, kad tokia jauna mergai- 
budami nuo darbo, žinoma, ir te pradeda pažinti žmoniją, 
nuo valgymo, ir nuo visų gy- Gal skaitytojau, pamyislysi, 
venimo reikalingumų, baisiai kad daugiaus nėra merginų 
patįs savę „gademuoja.” Kaip pas mus? Yra, bet jos nesi- 
išrodo ’musų žmonės keisti!

ZM teisybė.
Žydas perka tavorą kad ir 

ir už paskutinį centą.
Mažiausia mergina eina kad 

ir už didžiausio vyro.

Atsišaukimas

šitą daktarą kreipias su ligo 
niais ligonbučiai (Hospitals) 
ir kiti daktarai.

Šitas daktaras turi pripir- 
kęs iš Amerikos ir Europos 
didžiausių mašinų gydymui 
ligų, didžiausia visam pasau
lyj X Kai mašina dėl peržiū
rėjimo kiaurai žmogaus kūno 
ir suradimo [ne spėjimo] li
gos. Kitos tokios įstaigos, 
kuri turėtų šitiek mašinų gy
dymui visokių ligų be opera
cijų, Amerikoj nėra- Ačiū to
kiai daugybei elektriškų ir 
magnetiškų mašinų, jis gali 
duot (20) įvairios rūšies elik- 
triškų gydymo būdų. Jis gy
do vyrų ir moterų ligas, reu
matizmą, neuralgiją, sciatiką 
(nerviškos ligos), odos ligas 
ir vėžliges. Gydo naujausio
mis mašinomis ir naujomis 
gyduolėmis. Jis išgydo, ko ki
ti daktarai prisilakydami se
no budo išgydyt negal. Jis 
išgydo be skausmų ir operaci
ją

Su savo nauju „saules žibin
tuvu,, jis išgydo užsiseneju- 
sias žaizdas, votis ir moterų 
ligas. Jis gydo ačiū stebuk
lingoms mašiuoms, įvairioms 
medikalškoms maudiklems ir 
kitoms prietaisoms, ko kitiems 
daktarams stoka.
Daktarai, turinti sunkius 

ligonius, kurių jie negali 
išgydyti, kviečiami kreip
ties pas tą didį daktarą, o 
jis išaiškins kokia liga ir 
kaip ją reikia gydyt.

Serganti daktarai ir jų 
šeiminos, tegul kreipias 
pas jį, o bus išgydyti.

Mųsų Inlialatorium mašina 
tai tokia prietaisa, kad per

Kiekvienas žino, kad prie
žasčia mus kultūriško nupuo
limo—yra tamsumas. Pakėli
mas apšvietimo, pakėlimas 
mųsų tautos priklauso nuo 
kiekvieno lietuvio ir lietuvės, 

j Stverkimės tad už darbo visi, 
ir bendromis pajiegomis va- 

. Tas darbas 
nesunkus; kiekvienas darbi
ninkas turi tik neusmiršti, 
kad jo pareiga yra platinti 

■ apšvietimą tarp savo draugų, 
platinti laikraščius ir knygas. 
Męs irgi nepasiliksim šiame 

~ klausime sudėję rankas, bet 
dirbsime, kaip ir ligšiol dir
bome,kiek mums pajiegos pa- 

,r- , _ velys. Dirbome, vargome, bet
> v j, A v V \ I_lt>

Kalbėtojai buvo j Patikrinome, kad pavienių 
asmenų darbas ant teip aplei
stos dirvos, kaip mus visuo
menė, yra labai sunkus. 'To
dėl nutarėme atsišaukti į jų
sų širdis, gerbiamieji skaity
tojai, kad jus mums tą dar
bą palengvintumet, platinda- visokias gyduoles ir aliejus 
mi literatūrą. Tik tuomet reonkia o ligonis 
darbas tas turės didelį parišę- tam tikram kabiuete ir kve- 
kimą, kada jus, broliai ir se- .
eeris, ji paremsite. Kievienam Pu0Ja °™’ P‘lnu Wduoll’S 
skaitytojui, kuris tik prikal- garo, kuri sutraukia į savo 
bins naują skaitytoją ir už- plaučius. Ačiū tai prietaisai 
rašys ant metų jam „Kelei- daktaras lengvai išgydo pra- 
vį ’,męs nutarėm duoti už50c tižią džiovos. Šitas gydymo 
knygų, žemiaus paminėtų. budas užtvirtintas didžiausių I n ir in hiidn nlotinaiū tom *

profesorių pasaulyj, jis gydo 
teipgi slogą nosies, gerklės ir 
plaučių ligas. Moterų ligose 
jis gydo vėžliges ir sutinimus 
be skasmo ir operacijos. Ši
tas gydymas išgelbėjo šimtus 
moterų nuo peilio baisybės. 
Jeigu tu sergi kokia užsisenė- 
jusia nerviška liga, į ta u tik 
reikia apsilankyt pas šitą di
delį daktarą. Atsikratik nuo 
tos ligos. Ateik ir buk išgy
dytas pirma, negu liga išplėš 
tau gyvastį ir laimę.

Tas daktaras kiekvieną li
gonį apžiūri pats.

Gydomos ligos.
Sloga, asthina,džiova,nosi

nes, gerklinės ir krūtinių li
gos.

Kurtumas ir kitos ausų li
gas.

Visos skilvio ir kepenų 
ligos.

Inkstų ligos ir saldliges- 
Heniorrlioidai gydomi be 

operacijos.
Nerviškos ligos (tik ne 

proto sumišimas).
Puolimo ligos(epilepsija) 
Reumatizmas ir Neural

gija.
Vėžliges ir votis gydomos 

be peilio.
Sugedimas kraujo irjš- 

bėrimai.
Visos moterų privatiškos 

ligos gydomos be operacijų ir 
skausmo.

Apžiūrėjimas ir patarimas 
dykai.
Prf. Dr. GEORGE H.PAYNE 

Didis specijalistas,
585 Boylston st., Boston, 

Arti Miesto Knygyno ir Dal
ios Muzejaus, prie Copley sq.

Telephone No. 3806 Back 
Bay.

Kalbam lietuviškai.
Visiems sergantiems pata- 

riam kreiptis pas d-rą Payne. 
Tas neyra Boston Cliuic arba 
kokia ten daktarų kompani
ja: bet garsus profesorius 
Payne iš Harvardo universi 
teto.

A. A. Vainorius-

New York City.
Civilizuotos tautos turi sa-

lanko kur žmonės mato, lai k- 
Kada dirbtuvės ūžė, darbi- raščių, kas lavina ir veda žmo- 
ninkai dirbo, tuomet apie a- gų prie susipratimo, jos teip- 
teitį niekas neprotavo; parė- gi nepažįsta, 
ję nuo darbo nusikamavę nu
vargę, skubinasi į smuklę, 
kad tik greičiaus kruvinai 
uždirbtą dešimtuką pragerti
ar prakaziruot. Nevv Yorko: vo viešus knygynus, skaityk- 
lietuviai baisiai jau giliai į las, kur susieina ir atliekamą 
girtybę ir kaziravimą įsileidę; laiką sunaudoja proto lavini- 
jei neturi dešimtuko, tai neik mui; turi daugybę savo viešų 
ne pas geriausi savo draugą, 
jeigu jis gyvena pas lietuvius, 
nes ne „užfundysi” „paniu
kęs” alaus, tai jau brolau, i 
gausi vardą šliuptarnio, vel- 
namanio, bedievio, ciciliko.; 
Bet visgi jiems reik atleisti, 
„nes nežino ką daro.” Su lai 
ku mažu susipras ir pames gir
tuokliavę ir kazirevę, o imsis 
už naudingesnio darbo. Kad 
pastuot žmogum ir naudingu 
draugijos nariu, visu pirmu 
reikalingas skaitymas gerų 
pamokinančių laikraščių — 
knygų, susirišimas į draugys
tes ar kuopas ir 1.1. Skaity
tojai „Keleivio” galės patįs 
spręsti apie susipratimą N. Y. 
lietuvių. Čionai gyvuoja pu
siau apmirus šios kuopelės 
bei draugystėlės L. S. A. 190 
kuopa (ši tapo sutverta bene 
1908) 1905 m. tapo sutvertas 
„Lietuvių Politikos Ukėsų 
Kliubas”, kuris irgi silpnai 
stovi, nes neturi narių nei 
pusės šimto iš tiek lietuvių, o 
įstojimas tik vienas doleris ir 
ir ant mėnesio 50c., o išbuvu- 
siem pusę metų moka ligoje 
pašelpos 5 dol. į sąvaitę.Tu
rim ir LSS.52 kuopą, kuri jau 
gyvuoja nuo 1906 m. Ši, kiek 
man žinoma, dirba ant dar
bininkiškos dirvos pagal savo 
išgalę, daugiaus, rodos, ir no
rėt negalima. Rengia prakal
bas, prelekcijas, diskusijas ir 
t. t., bet vos vos turi į 20 są
narių. mat žmonės nesupran
ta socijalizmo tikslo ir užduo
ties. Pereitą mėnesį 52 k. L 
S. S. ir L. P. U. K. parengė 
prelekciją; prelegentu buvo 
drg. J. Perkūnas iš N. Y., te

?•>

knygų, ;
Tokiu budu platinsis tarp 
žmonių laikračiai ir knygos.

Prie darbo visi, kam tik 
miela apšvieta, kam rupi sa
vo ir vaikų ateitis— prie dar
bo kiekvienas.

Siunčiant naują skaitytoją, 
pažymekit, kokias knygas iš
sirenkat. Adresą dėkit šitoki: 

“KELEIVIS”,
So. Boston, Mass.

Dievo žmogus. Naudingas ir labai uži
manti papasakojimas..................20 c.

Žodis tikinčiojo. Žvilgis į pasaulį iš filo 
zofiško matymo.............................10 c.

Linksmas apreiškimas arba kaimiečiu ir 
caro šeimynos išpažintis.............5c.

Pėdoms Kristaus.....................................35c.
Raginis ir kitos gražios pasakos... .25c. 
Po keturiasdešinits mettj...................... 25 c.
Grigorius. Labai užimanti pasaka... 15c. 
Auštant. Apysaka T. T. Jež’o...........25 c.
Amžiaus galas Ponsko Py loto............10 c.
Botanika arba taislius auguminis...75 c. 
Kaip padaryti monus................................50 c.
Pričkus Engels.......................................... 15 c. .
K. Marks............................................... 12 c.
Apie arklius Auginimas ir gydymas 10c. 
Karves ir nauda i į jįj...................... 10 c.
Naujausios ir visokios dainos...........50c.
Revoliucijos giesmes su natomis, šutai 
svtos ant dviejų.trijų. keturitį balsų 35c. 
Ne tu kalčiausis ...................................10 c. r
Lietuvos lenkų kantičkos...................10 c.
Girtuoklių Gadzinkos...........................10 c.

Teipgi gražiausių popierų gromatoms 
rašyti, kurių tuziną su prisiuntimu skai
tome 25.

įstaigų, svetainių, kur atsibu- 
na tankus susirinkinai, pra
kalbos, prelekcijos, paskaitos 
ir 1.1. Bet mes, lietuviai to
li, toli atsilikę nuo civilizuo
tų tautų, ir daug, daug ko 
mums da trūksta; bet už vis 
daugiaus mums trūksta vie
nybes, ir apšvietos. Bet prie
žodis sako: „Geriaus vėliaus 
negu niekad”. Taigi ir mes, 
vientaučiai, nors ir vėliau pra- 
budom iš letargo, bet stengki- 
mes vienyties ir lavinti protą. 
Taigi turiu pranešti gerbia
miems New Yorko irBrookly- 
no apielinkes lietuviams; kad 
pasinaudotumet proga, nes 52 
kuopa „L. S. S.” ir, L. P. U.” 
kliubas, suvienytoms pajė
goms surengė eilę prelekcijų, 
kurios sekančiai atsibus: Ko
vo (March) 14 dieną nuo 7- 
tos valandos nedėlios vakare. 
Tema—„Rinkimai šalies ure- 
dninkų. 1906 m. — kaip jie 
atsibuvo ir ko iš jų bepasiti- 
ket:” antra prel. atsibus Ko
vo 21 dieną nuo 7-tos vai. va
kare nedelioje. Temoje— 
„Mokesčiai — kaip jie renka
mi ir išskirstomi, kas juos su
deda ir kas jais naudojasi”.. 
Abi minėtos prelekcijos atsi
bus svetainėj J. Miller „Tom- 
pkins Square Hali” po No. 
134 E. 7 gatvės, palei avė. A 
N. Y. City Kviečiam visus 
be skirtumo— vyrus ir mote- 
tįs, įeiga dovanai. Dar žode
lis: prelegentas J. Perkūnas.

Temos jau iš kalno, pačios 
per savę gana žingeidžios, ir 
vertos kad kuo daugiausiai 
klausytojų susirinktų, nes 
bus leista ir diskusijos pabai- jI

Apgarsinimas.
Svarbus praneši- 
mas sergantiems!

Greitas gydymas, 
Pigios prekės, 

Ir be operacijų.
Nuostabus gydymai didžio

jo Amerikos specijalisto,
Prof. George H. 

Payne iš Harvanl uni
versiteto.

Pereituose metuose šitas di
delis daktaras išgydė daug 
tūkstančių žmonių, ir dabar 
pacijentai atkeliauja iš visų 
Amerikos kraštų gydyties pas 
tą didijį specsjalistą. Jis pa
didino savo ofisą Back 
585 Boyloton st., kuris 
atdaras kasdiena nuo 9 

j ryto iki 8 vai. vakaro.

Bay, 
bus 
vai. 
Pas

i
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A.-f- A.
ONA AVIEt 1UTE.

Jau pereitam numeryje bu 
voin trumpai i>aniinėję, kati 
Ona Aviečiutė, kuri vietinės 
lietuvių jaunuomenės buvo 
žiedu. 1 kovo apleido šią var
gų pakalnę. Apleido pačioj 
jaunystėj, pačiam žydėjime, 
turėdama tik 23 metus. Mo
tina ir jaunesnioji sesuo, J11- 
lia, paliko dideliam nuliūdi
me ....

Velionė buvo viena iš pažy
miausių lietuvaičių. Rimta, 
lėto ir simpatiško budo, inte
ligentiško aliejinio, į trum
pą laiką ji pagarsėjo at
važiavus į So. Bostoną tarpe 
vietinių ir aplinkinių lietuvių. 
Kur tik buvo koncertas, kur 
buvo sueiga, ten velionė bu
vo pirmoj vietoj, kaipo smui
kininkė.

Apart to, jau trečią žiemą 
mokytojavo vakarinėj So. Bos
tono mokykloj. Dienomis-gi 
lavinosi muzikoje ir duodavo 
lekcijas kitiem. Visi tie dar
bai ir tos pastangos prie ge
resnės ateities, turėjo pragai 
štingą įtekinę ant jos sveika- 
tcs.... Bet ji turėjosi, iki tas 
žiaurus priešas žmonijos — li
ga, galutinai pakirto jos spė 
kas. .. Iki Kalėdų, nors visai 
jau buvo silpna, vienok ėjo 
da kasdien mokyti. Pareida
vo teip suvargus,kad nepasil
sėjus, kitkart, negalėdavo už
lipti dvejais laiptais augštyn.

Tuoj i>o Kalėdų ir atsigulė.
Motina susirupiuus nežino

jo ką bedaryt... Nusiuntė ją 
į NVhiteHaven, Pa. ligonbutį, 
manydama, kad ten aut gry- 
nd oro pasitaisys.

Bet. o deja!.. Daugiau jau 
nebuvo lemta jai su mylima 
Onyte pasimatyti. . .

Kovo 2 d., anksti ryte, atė
jo telegramas, kad Onytės jau 
nebėra.... Motinai ir seserei 
nereikėjo jau skaudesnio šir
dies smūgio. Ir apsipylė kar
čiomis ašaromis abidvi....

Tuojau paleista telegramas, 
kad velionė būtų išsiųsta į 
AVaterbury, Conn., kur ilsisi 
jos tėvas, teip-pat keturi me
tai atgal, beširdės mirties iš 
šeimyniško glėbio išrautas.

Laidoti nuvažiavo motina, 
Julia ir keletas pažįstamų. So. 
Bostono jaunuomenė paauka
vo gyvų gėlių du dideliu vai
niku ir širdį. Waterburiečiai 
teipgi sudėjo daug puikių vai
nikų, kuriems reikėjo imti at
skirą vežimą. Laidotuvės at
sibuvo pėtnyčioj. Kadangi 
velionė buvo laisvų pažiūrų, 
tai liko palaidota ant nepri- 
gulmingų kapinių, su didelia 
iškilme ir muzika. Nežiūrint 
ant šalto oro. dalyvavo netik 
visa lietuviška inteligentija, 
bet ir paprasti žmoneliai.

Visiems dalyvavusiems ir 
aukavusiems vainikus ir triū
są prie palaidojimo, iš gilu
mos širdies taria ačiū nuliu- 
dusi motina ir sesuo,

K. Avietienė. 
J. Aviečiutė.

Vietines Žinios.
Ateinaučioj nedalioj. 14 <1. 

kovo. L- S. S. 60 k p. rengia 
viešą prelekciją.Preiektorium 
bus p. < Hisol, buvęs antros:' s 
• luinos atstovas. (>hsol skai
tys ir kalbės rusiškai, paskui 
bus išaiškinta lietuviškai. 
Įžanga visiems dykai.

* *
♦

Girdėjome, kad neužilgo 
ketina pargrįžti, kun. Jonas 
Zilinskis, pirmutinis So Bos
tono lietuvi- klebonas.

*
*

Gavome žinią.
vių Socijalistų Sąjunga nota 
rė ateinantį savo susivažiavi
mą laikyti S. Bostone. Gegu
žės 28 dieną. Susivažiavimas 
tęsis 3 dienas. \ ietinė kuo
pa pirmą vakarą surengs te
atrą: bus (>astatrta aut sce
nos,.Alkani Žmonės'". Antrą 

vakarą bus kancertas ir šo
kiai. Trečią dieną bus pra
kalbos ir diskusijos.

Kodiel Menti paslėptai?
Ar esi senu, jaunu arba pusaum- 
ženiu. Mas galėtu ižgydidi jus.

Musu sperjališkutiiu yra gydimas pri- 
vatišku. nervišku ir chronišku ligų, par 
tvriueiitnas suvirs jo miatu.
' Ta šaka mokslą medicinos ira musu 

amžių tyrinėjimas.
Lygas, katros apsijemam i/gvditi, gy

dom galutinai ir uz žemą apmokėjimą.
Jauuikailiai, katri k’ a- :a sava jaunu 

dienu klajdi■>. mas sugrą. inome galutinai 
sveikata.

\ irauis po 10 miatu amižio. katri junčia 
vvriškuuia suniekinima. mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Ktaujoužr.uodyjinia, Varicocele,inkštu 
kii’.nev ir pūsles ligas, Rheumatizma, 

N'euralgia. pylva ir kepenų ligas, Hemor- 
rhoidas (pilės), Ulcers. pasididiuima ge
lt.s (eiilarged glands). ir vysas skuros li
gas. greitai ižgidoni.

Tabako ir Papirosu.
\ .r

TU TUR! Skaityti 
kuy_^ “Kaip Padaryti Menus”. .•• i L’T: en-i- 
taHrlviigvai uždirbti daug pinigų. Kuygoje 
aprodyti guriausi menai, koriuos gali kiek
vienas tuojaus padaryti. Nusipirk knygų už 
50c. Pinigus siųsk M. Or«’.< ri i.rn.ar.v u.s.

J. ILGAUDAS. 3312 So. Haisted st.. CHICAGO.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ
Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendieuo apturėsi gereusių armonikų, ykripkų 

klernetiĮ, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių uiozikališkų instrumentų. Cistų au
ksu 14 K. sliųbinių žiedų, dziegorių, lenciūgų, špilkų, kulcikų, kutu- 
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokiu skiriaus drukavoji- 
iuo luasyuukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu U- 
teriij, adresam pečeeių, istorišku ir tualdakuygų kokiu tik raudasi lie- 
tuviskoi kailiui,gražių popierų dėl rašinio gruuiatų kii puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuutais opiink konvertais tuzinas už 2ūc 
o tuzinai už $1,00, looo už £1,00. Lietu* iška biblija arba šventus raštas 
eno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 druč<-i alsia-

preke -u prisiuntimu |3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 
kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma, 14 K. 
|>aauksuoias ant 20 metų preke fii.uo. prasto Įl.tio. Prisius 
kitę savo *ikrę adresų ir už 5e. markę o apture-ū šio metu ka 
talotra dvaai su 450 paveikslais ir ĮOOO natidiugu daiktų.

Šiornik.mi, aęentam ir pedlioriani parduodu visokius ta 
i vArus labai pi/iui. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 

gausite, teisiuę’us tavoms.
Adresuokite: K. WILKEWICH, 112(irandSt, Brooklyu, N. Y.

G E KIAUSI A S Rusiška-Lenkiška - Lietuviška

.APTIEKA
kad Lietu-

/

StatasAdresas. — P. O.

ir

Z. Budreckis.

Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) litaroms

BIBLIJA

I

Telephone 762 So. Boston

DR. F. MATULAITIS

teis 
n a i

i

i
E

Telephone. P.ack Bay 2350.

Dr. Lewandowski

ne
vietig

Dr. S- ANDRZEJEMSKI 
Vienatinis lenkiškas Dentista 

HOTEL CLLYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir

Berkeley st.. BOSTON, Mass.
?.»j Cambridge st.. E. Cambridge, Mass. 

Ofiso valandos:
Nno s iki 10 iš lyto ir nuo 7 iki 9 vakare.

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

495 Broadway, So. Boston’e-
Valandos:

Nuo 8-10 iš ryto ir nno 7-9 vakari 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

ai atlieka savo darbą prie 
ro- 
li-

t. y. visas šventas raštas SEN< > ir X Al JO Įstatymo. 

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

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

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrvmus. alus, elius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrvmus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

GERIAUSI AKCSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą V oitians Medical 

tollege Baitimore M. I>.
Pasekmių
palago. teipgi suteikia visokias 
das dėl ligoniu, pagal nurodima 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 U. Broadvvay
264 E st . kampas Boveu st.

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

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dalbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
li-kom parvom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis 

453 Broadway So. Boston, Mass

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj. ’ 

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.

G v:tl. “ S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 Į 
BOSTON, - - MASS.

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu gy 
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 

ingiausius patarimus. Nes čio- 
dirba lietuviškas klarka

M. V Stankevičius. 
John J. Lowery & Co.

Kampas 6-tos 168 D. st
So. Boston, Mass

Tei.ephone. 21027 So. Boston. Mas

Offiso Teleph. 277-1 Clielsea.
Gyvenimo Telepli. 1337-1 Cambridge.

S. F. Poiakiewicz
Graborius ir Balsamuotojas

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už. nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik
štynų

J. E. NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadvvay, So. BOSTON
Gyvenimo vieta G45 Broaihvay.

*

Paj ieškojimai
Pajieškau savo vyro Stanis

lovo Vitkevičio. Kauno gub., 
Kauno pav.. Jasvaiuių mie
stelio. 7 metai kaip išvažiavo 
į Ameriką ir per visą tą laiką 
negaunu nuo jojo jokios ži
nios. Todėl aš jo žmona, ma
loniai meldžiu jo paties arba 
kas apie jį žino man pranešti 
už ką duosiu gerą atlyginimą 
Mano adresas toks:

Uršulė Vaitkevicz 
212 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.

4 I Y IZ j°Jš tnas rašom sava vysieni p.icjvntoms ing youkalboiiruzlai-
AlJll.lR, kome didžiausioj slaptyl>eie

Mas sutaisoui vysus vaistus dėl musu i;-.-, t m ir simitatn jous ing * ysa posMetie.
Rašvk pas uius šendietia apsakidattias k "ims 'įaudžia ir rvidalauk prisiun- 

titna musu naujausios kuigas. katrą sug avai d>kai k'.žnatn katras padous sava 
adresa.

Tou knigoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp nountat mokslą dėl stenu ir 
jaunu, katri kenčia nou vvsu vyri-ku gu Kuiga ta apsuka vvysokies lygas ir 
kajpe gali jous gviliti noumusie. Raš* k ]»as :
DR JOSEPH LISTBR CO .

L. 74 22 Fifth Avė., Chicago. III.
Goudotinas Tamista : Aš kienciu noug ’i; s. katra ira................... . ..................

(Apra,ik liga)
............................. Prašau prisiunsti suvis dykai, jtisu knigutie. katra moka kajp 
gyditisie noumusie.

Mana vardas ir pravardie:.

Nauja daktariška knyga 
DAKTARAS KlŠEMUJE

Su : ■■■ t-l U nu.,

visukių ligų, su gražiu ap<laru parsiduo- 
I da po 1 dolerį. Šita knygą gali gauti do
vanai užsirašydamas sau arba savo drau- 

i gui "Keleivį" ant vienų metų. Jeigu 
daugiau nori žinoti apie knyga prašyk 
katalogo. Siusdamas pinigus dek toki 

Į adresa.
M. PALTANAVIČIA

15 Millbuiy St, Worcester, Mass.

349 Harrison 
Boston, Mass

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimu ir 
suknios. Biriame 
puikiausius siulbs ir 
overkotus. l'ž.eik pa
žiūrėt mus naujos dir 
btuves, o jeigu nori 
turėt gražią draįana, 

į męs galime ja tau 
i tuoj padaryt.

Z BlDREtklS.
222 Broaduay So Boston.

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

Visokias ligas gy
dau pasek maigia
usiai. Ateikit ti<- 
siok pas mane i I 
trepais į vir-ų tik Į 
neikit į aptieka: Į 
mano durys ba'i- į 
tos arba telefoną 1 
duok o aš a tesi c 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir G iki 
8 vakare. Telephone 196’7-—3 Ric^moni

Didžiausias nupigimmas So. Bos
tone.

Moteriškos skrybėlės. jakutės, kel
iai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mados krikštui pandų. Teipgi pa- 
ledeme už. pigiau ir visus kilus ta
voms. kaip tai kuperus. valizas ir 
t. t Ateikite ir persitikrinsite.

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

Pajieškau pusseserių Marės 
ir Katrės Ražanauckiučių. 
Vilniaus gub.. Trakti pav.. 
Butaimonių valsčiaus,Sudonų 
kaimo. Jos pačios arba kas 
kitas teikitės duot žinę aut 
šio adreso:

J. Ce Kaides
So. Polaud, Me.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

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

O N A B A R( >N AIČIUT E 

105 Broadvvay, So. Boston.

S. B. KLEIN
22s Broadvvay So BOSTON, Mass. 

kampas C st.
I'ž.laikom cigarus, tabaka. pipkes 
ircigarelus. Parduodame daugme- 
menoj ir smulkmenoj. Cž.laikom 
visokius rašomus dalykus ir saldu
mynus • garus parduodam dėžutė
mis (baksukais. Pigiai parduodam 
rusiškus papirosus ir gilzas. Pigiau
si ir geriausia vieta Bostone. Tu- 
n :n gražiausių postkartčių. Kalba 
me lietuviškai ir lenkiškai.

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
piauku. Visi žmonės užsiūki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku irpli- 
kima. Pučkus. Didervines. Niežus ir 
iitiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugy bę padėkų.

J. M. BRINDZA CO.. 
Broathvay A: S. S st.. BrooIykn.N Y.

M. Galjvan & Co
Uzlailio geriausio

Elians Vyno, Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Spkci a i.iš k r m as.

366 Second So. Boston, Mass

Apgarsinimai.
Reikalingi agentai.
Greitai reikalaujame agen- 

vyrui arba 
proga gauti 
Atsišaukite

tų. Teisingam 
moteriškei puiki 
geras darbas, 
tuojaus šiuo adresu:

5o5 Boylston st., Ročius 7—s 
BOSTON, Mass.

LIETUVISZKA BIBLIJA
Arba visas šventas raštas SEiNo ir NAU
JO TESTAMENTO lietuviškomis lite 
romis. puslipių 1127. apdaryta, su pri
siuntimu 83.00. Pinigus siųskite per 
•’Money Order” ant šio adreso:

P. MIKOLAINIS
Rox 62. NEW YORK.

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

Norintiejie išsirašyt tą knygą, prisiųskite pinigus per 
“MONEY ORDEB” ant mųsų adreso:

“KELEIVIS” •
•d8 Broadvvay, So. BOSTON, Masš

■sseyy ‘uoisog
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A. t A.
D. T. Boėkauskas.

Vasario 25 d.pasimirė „Sau- 
lės” išleistojas, Dominkas Ta
mošius Bočkausktfs.

Velionis darbavosi lietuvių 
literatūros dirvoje per 23 me
tus. Buvo pirmutiniu redak
torium ,,Vienybes Lietuvnin-; 
kų”, paskui uždėjo „Saulę”, 
kurią leido per 21 m. iki šiai 
dienai. Nors nebuvo tai lite
ratūros dailininkas ir, teisy
bę sakant, niekas iš apšvies- 
tesnių jo raštų neskaitė, bet 
tamsiai miniai jis mokėjo įtik
ti, ir ne vieną pripratino prie 
skaitymo.

„Pirmyn” jau mirė.
Leidžiamas Minersville, Pa. 

laikraštis „Pirmyn” jau mi
rė. Priežastis — stoka skai
tytoju. Kaip išleistojai, pp. 
Jasiulevičius ir Ramanauskas 
praneša, temimų už visą lai
ką turėję tiktai >5130, o išlai
dų $1,232.27. Taigi savo pri
dėjo $1,102.27.

Liūdnas apsireiškimas’ 400, 
<100 lietuvių uegali palaikyti 
11 laikraščių.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

G E R I A U S I A

Lenkiszkai - Liefuviszka - Rusiszka 
AETIEK7L

Didžilusias sandelis visokių vietinių ir 
užrubežinių aptiekoriškų tavorų. Viso
kias liekarstas galima čia gauti pigiau
siai negu visur kitur. Reikale čia visa
dos atrast ir daktarą.

HANOVER DRLG CO.
257 Hanover st., BOSTON.

ANT ISRANDAVOJ1M0
3 didelios stancijos [rui 

maij už $2.25 ant nedėlios 
Atsišaukit pas:

Mrs. NOLAN
386 Broadvvay, So. Boston

P. KAUNIETIS ir H. STANKUS Co
RUBSIUVIAI

Siu v am visokias vyru 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam plėtmas ir išprusi
name. Darbą atliekame visa
dos ant pažadėto laiko kuo
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

245 W. 4-th. st., So. Boston, Mass.

Lozovvski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadsvay ir 259 D. St., 

South Boston, Mass.

K V a- t

W. DACKEV1CZIUS
Pirmutinis Lletuviszkas Bankinis namas

23 SHLEN STREET

P I N I G V SCHELSEA office: 70 Broadway
Atidarytas nuo S iki 9

Gyv. vieta: 183 Briilge st ■ Cambridge

LAIVk KORTUS (šipkortes)

Parduodu ant geriausiu ir 
greičiausių laivu už pigiau 

sias prekes.

Išmainau visu viešpatysčių 

pagal tos dienos kursą. Teip
gi išsiunčiu ir gvarantuoju 

kad nepražus ir greitai gaus.

DOVIERNASCZIUS (užsitikėjimus)

Išdirbu kiekviename reikale. Jeigu kas turi 

palikęs koki nors turtą Lietuvoje ir nori ji parduot 
kam nors Lietuvoje, arba pavest savo likusiems ten 

broliams arba gentims, kreipkitės prie mus, o męs 

padarysime Jums viską kogeriausiai.

BOSTOIb HHSS
SKOLINTOJAI

.Jeigu t.arite paskolinę Lie

tuvoje kam pinigų ir neuor 
su jums pasiteikti, tad. jeigu 

norite nuo jų pajieškot, atsi

kreipkite prie mus.

PATIKUS NELAIMEI
nors darbo jei- 

darbininką ne 

per jo paties kaltę, bet per kompanijos apsileidimą 

tad kreipkitės prie mus, o męs duosime teisingą pa

tarimą (r<xlą).

PINIGUS priimame ant apsaugojimo ir moka

me už juos nuošimtį (procentą), kartais mokame 

didesnį už kitas bankas.

Prie kokio 

gu sužeidžia

Jeigu kuriems toli i Bostoną. tad aš užlaikau kitą ofisą po numeriu 144 Gritnd st., BROOKLYN, N. Y

V. DACKEVICZIA, 23 SALĖM ST BOSTON. MASS


