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Metas V.

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

savo tėvynei ir prie rusų atsi
neša visuomet su neapykau
ta. Todėl karui iškilus tarp 
Rusijos ir Vokietijos, tie Ru
sijoj apsigyvenę vokiečiai ga
lėtų rusams labai daug ble- 
dies pridaryt.

Liga kalėjime.
Chersonas. — Iš priežasties 

perpildymo vietinio guberni
jos kalėjimo, tarp kalinių nuo 
seniai jau siaučia tyfas. Ka
lėjimo valdyba paėmė priva- 
tišką narną Įsteigimui sergan
tiems ligonbučio. Kartą stojo 
Į teismą sergantis kalinys,bet 
teismas turėjo pertraukti 
sprendimą ir nevilkinant da
ryti teismo salėj dezinfekciją.

Kratos ir suėmimai.
Valogda. — Praneša, kad 

šiomis dienomis policija krėtė 
miestų ir kaimų visus moky
tojus Archangelo gubernijoj. 
Daug mokytojų suimta.

* Per praėjusią sąvaitę, tei
smui nusprendus, nužudyta 
išviso 11 žmonių: Tiflise—S, 
Orle, Pcltavoj ir Saratove — 
po 1. Be to da laikraščiai 
praneša, kad paskutiniu lai
ku Maskvoj nužudyta buvo 
15 žmonių. Nuteista nužudy 
ti 34 žmonės.

Susirgo Stolipinas.
Susirgo plaučių uždegimu 

ministerių pirmininkas Stoli
pinas. Gydytojai pataria jam 
visai atsitraukti nuo darbo 
bent 2 mėnesiam. Taigi da
bar visiems labai rupi kas bus 
paskyrtas tikruoju jo pava
duotoju.

Tolstojaus paroda.
Latvių draugijos mokslo ko

mitetas Rygoje gavo pakvie
timą dalyvauti gr. Tolstojaus 
parodoje. Latviai prisižadė
jo prisiųsti Į tą parodą visus 
Tolstojaus veikalus, kurie yra 
išversti latvių kalba. — Ver
tėtų ir lietuviams prie tos pa
rodos prisidėti

Suėmimai Tu kūme.
Pačiame miesto ir jo apie- 

linkėje padaryta daug suėmi
mų. Suimtuosius kaltina už 
dalyvavimą revoliucijoje 1905 
metais.

< Juodašimčiai pralaimėjo 
rinkimus Į Minsko miesto du
rną. Išrinkta beveik visi be- 
partijiniai pirmeiviai. Nepa
vyko ir tiems lenkams, kurie 
ėjo išvien su judašimčiais. Da
bar juodašimčiai j ieško prie
kabų, kaip tuos rinkimus pa
naikinti.

C Sumišimai Varsa vos uni- 
versitc ir politechnikoje vis 
nesiliauja. Iš politechni
kos ištremta 86 studentai.

Policiniai pakliuvo.
Loclivicos apskrityje Pol

tavos gub., keletą policinių 
patraukta prie atsakomybės 
už lai, kad jie biauriai elgėsi 
su žmonėmis. Matomai tie {jo
nai gerai yra „atsižymėję”, 
jeigu net gubernatorius išra
do reikalingu juos sudrausti.

Teisybė akis duria.
Vietinė Viatkos gubernijos 

vyresnybė pradėjo persekioti 
visus tuos, kurie pranešdavo

Cholera jau baigiasi.
Peterburgas.— 3 Balandžio' 

buvo pirmutinė diena nuo 8 
Rugsėjo, kurioj, nepatėmyta 
nė vieno naujai susirgusio 
cholera: nors ligonbučiuoseda 
tebeguli su viršum 50 ypatų, | 
bet joms jau negresia jokis 
pavojus. Per visą tą laiką 
Peterburge mirė 4 002 žmonės 
nuo choleros.
Už vieną monopoli nubąli I 

sta 125 žmonės.
X • • ISamara.— Šiomis dienomis 

čia pasmerkta 125 valstiečiai 
8 mėnesiams kalėjimam o 9 
ilgesniam laikui, už tai, kad 
1905 metuose, laike kaimie-į 
čių sukilimo dalyvavo apiplė
šime monopoliaus ir sunaiki
no kelis šimtus kibiru degti 
nes.

Slaptas suokalbis.
Peterburgas. — Policija ati- 

denge slaptą suokalbi, kurio 
v ’n buvę suorganizuoti ant
Kaukazo naują sukilimą. 
Suimta 70 ypatų, kurių tar 
pe randasi 2 oficieriai, prigu- 
lintiejie prie slaptos kariškos 
organizacijos. Tų oficierių 
užduočia buvo pristatyti suki
lėliams ginklus ir pinigus.

Suėmimas Įvyko laike susi
rinkimo, kuris laikyta Peter
burgo vidurmiestyj, ant Ne- 
vos prospekto.

Permainos karimnenej.
Peterburgas.—Kelis kartus 

dūmoj išreikšti aštrus nupei- 
kimai, nepasiliko be pasek
mės. Karo ministerija šiomis 
dienomis Įvedė nors generali
niam štabe uekurias permai
nas. Būtent: dabartinis Mas
kvos gubernatorius, gen. Ger- 
šelmanas, kuris prie Mukde
no, laike pabėgimo nuo japo
nų, atsižymėjo nepaprastu 
greitumu, likos paskirtas ko
mendantu Vilniaus kariškojo 
apskričio. Generolas Samso- 
nov gavo nominaciją ant ge- 
neral-gubernatoriaus Turkes
tano, kur sykiu bus ir vyriau
siuoju viršininku rusiškos ka- 
riumenės, vieton iki šiol bu 
vusio gen. Miščenko.

Laisvė žodžio.
Peterburgas. — Policija ’ia 

išvaikė viešą susirinkimą, ku
riame rengtasi svarstyti Bal
kanų klausimą. Kalbėtojais 
turėjo būt profesorius Milu- 
kov ir Rodičev, abudu dūmos 
atstovai. Policija, bijodama, 
kad kalbėtojai neužpiltų per 
daug pipirų valdžiai, susirin- 
kusiuos išvaikė.

Vokiškas pavojus
Peterburgas.— Gi. Bobrin- 

skis, kalbėdamas durnoj apie 
politikos dalykus,nurodė, kad 
Rusijai gręsia didelis pavojus 
iš vokiečių pusės. Būtent, 
vokiečiai veržiasi Į Rusiją, 
ypač parubežyj,Plocko guber 
nijoj laimi perka nuo lenkų 
žemę. - Vokiečiai yra tik par- 
vuotais Rusijos ukėsais, jie 
parsidavę su dvasia ir kunu

Henry”, kuris 22 kovo pribu
vo iš Philadelphios Į Cette su 
aliejum, likos sunaikintas 
ekspliozijos, kuri atsitiko lai
ke peržiūrėjimo laivo. 20 ne
laimingų žmonių išlėkė Į pa
danges, iš kuriu nė vienas ne
išliko gyvas; apart to d a daug 
sužeista.

Nepaprastas kerštas.
Paryžius. — Paryžiaus stu- 

dentai-aristokratai taukiai 
mėgsta paerzinti kuomi uots 
valdžią. Šiomis dienomis už 
tokius erzinimus Hammord 
nubaudė keletą studentų pi-i 
nigiškai ir ant kelių uždėjo 
trumpą areštą. Studentai, 
atlikę savo pabaudą, nutarė 
sudžiai atkeršyti. Balandžio 
1 dieną jie pristeliavo po vi
są Paryžių daugybę Įvairių 
daiktų ant sudžios Hammordo 
rokundos ir visur prisakė, kad 
ant tos pačios valandos daik
tai būtų pristatyti pasHam- 
mordą. Tokiu budu, suvir- 
šum 400 vežimu suvažiavo sy- 
kiu prie sudžios namų, iš ko 
kilo baisus triukšmas ir su
mišimas.

Naujas Balkanų pavojus.
Konstantinopolis.— Nors 

Serbijos ir Austrijos nesuti
kimai jau užsibaigė, tečiaus 
ramumas ant Balkanų nėra 
užtikrintas. Ginkluotos gau
jos serbų rengiasi Įsiveržti į 
Macedoniją ir išvaryti tur
kus. Kadangi Turkija apgin
klavo Makedonijoj visus ma- 
hometus, tai gali atsitikti di
delis kraujo praliejimas.

Karalius apleidžia sostą
London. — Atėjo čia žinia, 

kad Serbijos karalius Petras,; 
iš priežasties nenusisekimo 
politikoj, atsisako nuo sosto 
ir išvažiuoja iš Belgrado ant 
visados.

Iš Viedniaus praneša, kad 
serbų liberalų partija veda 
karštą agitaciją prieš dabar
tinio karaliaus. Karageorge- 
vičių giminę, ir pataria, kad 
tuoj po atsitraukimo seno ka
raliaus, Serbijos sostas būtų 
pvestas angliškam kunigaik
ščiui Arthurui Connaught.

Rossveltas pavojuje.
Londonas. — Iš uosto Horto, 

kur apsistojo laivas „Ham- 
burg”, atėjo Į dienrašti „Stan-į 
dard’’ žinia, kad tūlas italas, 
vardu Guiseppe Tosti, su pei-i 
liu metėsi ant Reosevelto iri 
būtų gal papjovęs, jeigu kiti 
jo nsbūtų sulaikę iš užpaka
lio.

Užpuolikas retežiais sura
kintas dabar sėdi aut laivo 
dugno.

Turkų-bulgarų sątaika.
Peterburgas. — Pribuvo 

čionai bulgarų užsienio mini
steris Poprikov su reikalais 
turkų-bulgaru sątaikos. Tur
kija pripažįsta Bulgarijai pil
ną autonomiją.

Moterų šturmas.
Londonas.— Praėjusioj są- 

vaitėj sufražystės bandė dal 
syki Įsiveržti Į parlamentą ir 
orieiti prie ministerių pirmi
ninko, bet visas duris rado 
užrakintas ir sutiko jas ten

valstiečių kankinimus, kuo
met policija atvykdavo nuo 
jų mokesčių imti: uždengta 
Krasovsko valšč. ūkio drau-į 
gija: dienraščio ,,Viatskaja 
Rieč’’ redaktorių, kuris pa
talpino nedorus policijos pa-' 

Įsielgimus, pasodino į kalėji
mą dviem sąvaitėm. e

Iš Peterburgo pasiųsti du 
augštųs valdininkai, kuriems 
paliepta ant vietos ištirti po
licijos darbai.

Serbija suviliota.
Belgradas. — Serbija liko

si baisiai prigauta per savo1 
užtarėją — Rusiją. Ji tikėjo-: 
si užtarimo ir net pagelbos at
sitikus karui su Austrija, nes 
Maskolija nuo seniai jau skai
toma apginėja prispaustų 

■ slavišku tautų ant Balkanų 
pussalio. Dabar, kada Au
strija sauvališkai užgriebė 
dvi slavų provinciji— Bosni
ją ir Hercogoviną. — Serbija 
užprotestavo prieš tai, ir tikė-; 
josi, kad jos protestą parems' 
kitos viešpatystės, o ypač Ru
sija, kuri viešai buvo jau net 
išreiškusi savo neužsiganėdi- 
jimą, ir reikalavo tarptautiš- Į 
kos konferencijos išrišimui to 
klausimo. Mat anais metais! 
Berlyne padaryta sutartis, su-

į • I
' lyg kurios Anglija, Vokieti
ja, Prancūzija, Austrija ir 
Maskolija neprivalo kišties i 
Balkanų dalykus be visų pri- Į 
tarimo. Taigi rodėsi, kad ki
tos viešpatystės ne nepavelys 
dabar pasisavinti Austrijai tų 
dviejų provincijų. Ir tarėsi 

j jau prie konferencijos. Ang
lijos užsinio ministeris jau ir 
plianą buvo apskelbęs, Fra n 

Icuzija tam pritarė, o Rusijos 
ministeris Izvolskis važinėjos 
po užsieni ir buvo, rodos,kar
ščiausiu agitatorium prieš | 
Austriją. Bet dabar išėjo eik- 
štėn, kad tas pats Izvolskis 
jau seniai susižinojo su Aust
rijos politikieriais ia užtikri
no, kad Rusija ne bus priešin
ga prijungimui Bosnijos ir 
Hercogovinos, o Vokietija iš 

■principo tame jam pritaria.
būdama amžinu priešu visų 

'slavišku tautu.
I

Taigi Srbija likosi suvilio
ta. Pasitikėdama ant Rusi- 

! jos, teip drąsiai Austrijai šo
ko Į akis, o čia pasirodė, kad 
Rusija eina už Austriją. Teip 
pat likosi prigautos Francuzi-j 
ja ir Anglija, kurios viešai 
pasirodė Austrijai priešingo- 

| mis.

Serbija, kuri reikalavo nuo 
Austrijos pinigiško atlygini
mo už Bosniją ir Hercogovi-i 
ną. dabar nusileido Austrijai 
ir prižadėjo sušauktus rezer-i 
vistas tuojau paleisti.

Kitos viešpatystės, nors ir 
labai skersai žiuri i tą keistą 
koncertą, bet džiaugiasi, kad' 

i viskas užsibaigė be karo, ku-' 
ris gręsė visai Europai.

Ekspliozija ant laivo.
Marsylia, Francuzija. — 

Francuziškas garlaivis „Julės 

raita policija.
Moterų deputacija sudėta iš 

delegačių nuo 27 didelių mie
stų, ėjo su orkestrą ir nešda
mos vėliavą su užrašu:,,Balso 
dėl moterų!’’ dainavo marse
lietę. Kada raita policija už
tvėrė demonstracijai kelią, 
moteris metėsi aut policijos, 
kuri nors ir neturėjo Įsakymo 
areštuoti delegates, liet savo 
apgiuime kelias karštesnes 
moteris suareštavo.

Visuotinas streikas.
Paryžius. — Centrališkas 

komitetas suvienytų unijų iš
leido Į darbininkus atsišauki
mą, kad 1 d. Gegužės š. m. 
surengti visuotiną streiką, ku
ris turėtų tęstis 24 valandas.

Anglekasių streikas.
VViuipeg, Kanada.—Aug- 

lekasių streikas apėmė beveik 
visą vakarinę Kunadą. Visi 
savininkai yra susivienyję, 
tik viena kompanija, vardu 
Crow Nešt Pass Coal Co., at
sisakė nuo tos sąjungos ir iš
pildė darbininkų reikalavi
mus.

Yorko gubernatorių, kuris už
tvirtino tą žvėrišką darbą.ne- 
kurie laikraščiai išvadino 
žmogžudžiu, ir pasiremiant 
ant tų pačių Įstatymų, kad 
,,gyvastis už gyvastį”, reika
lauja ir patį gubernatorių pri
rišti prie elektriškos kėdės ir 
prispausti knypki, teip kaip 
jis padarė su Farmer, pusiau 
sumišusią moteriške.

Mat New Yorko guberna
torius manė atsižymėti tvirta 
dvasia, ir ištikro parodė, 
kad jis nieko žmoniško savy
je neturi, jeigu sąžinė jam pa- 
velyjo pririšti silpną moteriš
kę ir leisti į ją perkūnišką 
elektrą ir paskui ramai nusi
šypsoti, kad galėjo atlikti bu
delio darbą. Roosveltas teip
gi užmušė vieną moteriškę, o 
vėliau tapo Suv. Vai. prezi
dentu. New Yorko guberna
torius seka Roosevelto pėdo
mis. Baisi gėda būtų Ame
rikos ūkėsams. jeigu jie ir ki
tą žmogžudį išrinktų savo 
prezidentu.

Auka slaptos operacijos.
Chieago, III. Jauna mergi

na, Mignota Fra y, sąnarė baž
nytinio choro, pasimirė čia li- 
gonbutyje po slaptai ir nele- 

: gališkai operacijai. Iki pas
kutiniai valandai ji nepasisa
kė, kas yra jos sąkaltininku; 

į žmonės šneka, kad .... kuni
gėlis.

420 netikėtų mirčių.
Chieago. III. — Bėgyje vie

no kovo mėnesio šįmet polici
joj užrašyta42<> netikėtų mir- 

I v •| ,:1U-

Patžudysčių buvo 47: išne- 
' legališkų operacijų mirė 12; 
karai ir traukiniai suvažinė
jo 46; iš girtybės mirė 15;nuo 
užsinuodyjimo gazais—- 21: 
sudegė 16; prigėrė 5: nuo ele
ktrų puolė 2; nuo nupuolimo 
— 23; užmušėjisčių buvo 30.

IŠ AMERIKOS.
Kova su indijonais.

Oklalioma City, Okla. — 
Oklahomos valstijoje gyvena 
da nuo senų laikų užsilikęs 
nemažas būrys indi jonų. Apie 
10 metų atgal,valdžia paskyrė 
kiekvienai indijonų šeimynai 
po gerą plotą žemės ir norė
jo priversti juos apsigyventi 
ant vietos, o ne vaikščioti iš 
vietos Į vietą šaudant pauk
ščius. Bet laukiniams civi
lizuotų gyvenimas nepatiko 
ir nuo to laiko jie pradėjo 
auklėti neapykantą prieš val- 
d žią. Dabar iš miesto Hen- 
ryeta nuvyko šerifas su keliais 
pagelbinkais suimti neku- 
riuos indijonus už vagystę. 
Indijonai pradėjo Į policiją 
šaudyti. Šerifas ir 6 pagel- 
bininkai likosi nušauti; iš in
dijonų teipgi krito 8. Tuo
jau išsiųsta 5 kompanijos val- 
stijinių kareivių arba suimti 
arba iššaudyii puslaukinius 
sukilėlius. Indijonai, pajutę 
pavojų, greitai susivienyjo su 
puslaukiniais murinais apsi- 
drutino kalnnyuose ir pradė
jo smarkią kovą vesti su val
džios kariumene. Vadovu su
kilusių indijonų yra teip va
dinamas ,,Crazy Snake” (pa
dūkusi angis). Suimti jį arba 
užmušti jokiu budu negalima. 
Pulkininkas milicijos Roy 
Hoffman, pataria Oklahomos 
gubernatoriui paskirti gerą 
užmokestį už jo galvą, gal 
šeip pasiakvatytų kas jį iš
duoti, nes kareiviai susekti 
jo negali.

Protestas už nužudymą 
moteriškes.

Kovo 29 d., 6:15 iš ryto 
New Yorke, Auburno kalėji
me likos nužudyta elektriškoj 
kėdėj tūla Marija Farmer. Ji 
sėdėjo jau nuo metų kalėjime 
ir buvo kaltinama už užmuši
mą kitos moteriškės. Už nu
žudymą Farmer laikraščiai 
pakėlė didelį protestą. New

AUKOS BEŠIRDŽIUI.
Per pereitą sąvaitę Bešir

džiui aukų vėl Įplaukė $21.95. 
Aukavusių vardai bus pagar- 

Isinti ateinančiam numeryj. 
Red.

SUSIRINKIMAS.
Ateinančioj nedelioj, 1 1 ba

landžio, L.S.S. 60 kuopos bus
■ susirinkimas ,.Keleivio’’ re
dakcijoj, į kurį turi susirink
ti visi nariai. Yra daug svar
bių dalyku nutarimui.

Sek r. S. M.
PAAIŠKINIMAS.

Anuokart buvom pagarsi
nę, kad kiekvienam musu skai- 

Į ty to j ui,kuris tik užrašys kam
■ nors ,Keleivį” ant metų, duo
sim už 50 c. knygų. Tas do
vanas męs duosim ir ant to
linus, tik negalim duoti tiems, 
kurie užrašo ,,Keleivį” Į Lie
tuvą, kadangi mums pasidaro 
tuokart perdidelė skriauda, 
nes siuntinėjimas laikraščio Į 
Europą atsieina gana bran
giai. teip kad ir be dovanų 
mums prisieina beveik savo

; pridėt. Todėl dovanas duosi- 
įme tiktai tiems, kurie užra
šys „Keleivį” Amerikoj.

Red.

IS LIETUVOS
Bardauckai (Vilkav. ap.). 

Kovo 5 d. pas Joną Dabrilą 
žandarai darė kratą. Jieškojo 
uždraustų knygų ir ginklų. 
Nieko nerado.

Jūžintai (Ežer. ap.) Dar 
1906 m. rinktiniai per suei
gą nutarė panaikinti mono
polį. Tas nutarimas buvo Įra
šytas, bet monopolis dar ligi 
šiol tebegyvuoja. Matyti, jog 
nutarimas čia nieko negelbės. 
Reikia nors keletą mėnesių ne
gerti degtinės, o monopolis, 
negalėdamas išsilaikyti, no
rams nenoroms turės išsikel
ti.

Pušalotas [Panev. ap.]. 
Pernai ir dar užpernai Medi
konių sodžiaus ūkininkai su
dėdavo po kėlės grivenas ir 
išrašydavo ar ,,L. ūk.” ar 

j „V. Ž.’’ ir nedėlios vakarais 
susirinkdavo skaityti. Šie
met gi ir klausyti apie tai ne- 
uori. Negu Medikoniečiams 
patiktų kaimynų paprotys— 

j visus atlikamus pinigus neš
ti į monopolį.

Pilviškiai. (Suv. g.) Bus 
keletas sąvaičių, kaip Vilka
viškio žandaras Leitmargių 
kaime suėmė Antaną Gružin- 
ską, buvusį Pilviškių krautu
vininką. Sako radęs tuose na
muose, kur jisai gyveno, kny
gučių su Socijalistų-revoliu- 
cijonierių (arba eserų) ant
spaudus atmušimais. Taigi 
žandarai turės vėl dabar dar
bo su eseru partija. Sekasi. 
Dar neužsibaige Šviesos 
bylos, o čia tik čiūkšt ir kitas 
jiems laimikis—eserai.

Vilkaviškio žandarų virši
ninkas jau kad krečia, tai vi
sus kaimus iškarto: neseniai 
perkrėtė Iurkšus ir Obšrutus 
Jieškojo Dženkaičio, Stanke
vičiaus. Nesurado.

Stiinibriškio vaisė- (Pan. 
ap.) Sodelių kaimas jau pra
deda skirstities i vienasėdžius. 
Vasario 16 padavė Į valsčiaus 
kanceliariją kalbą persiunti
mui žemes tvarkojamai komi- 

I sijai: tik nežinia dar kaip bus 
su mažažemiais.

Nekaltybes sūnūs.

Bartininkai (Vilk. ap.Suv. 
gub.) Kovo 8 d. (n. sk.) buvo 
čia valsčiaus sueiga. Iš apy
skaitos pasirodė, jog Barti 
ninku taupomosios - skolina
mosios kasos suma siekė 30, 

[600 rub. su kapeikomis. Iš 
tų pinigų 20,000 rub. pąsida- 
rė nuo seniau iš nuošimčių, o 
likusieji sudėta pašalinių 
žmonių. Iš gryno'pelno 85 r. 
paskyrė kasos valdybai. Pas
kui viršininko pagelbininkas 
p. Grikietis pasakė, jog, pa
gal Varšuvos generalguber
natoriaus išleisto cirkuliaro, 
visoj Lenkų karalystėj kiek
vieno valsčiaus valstiečiai tu-I
ri paskirti iš taupomos-skoli- 
namosios kasos (arba sudėti 
nuo margo) po 200 rub, ko
vai su kolera. Kolerą gali 
greitai čion atvežti iš Peter
burgo geležinkeliu. O jeigu 
kolera čia nepasirodytų tai 
pinigai bus gražinami. Val
stiečiai grištai atsisakė duot. 
Tuomet p. Grikietis, pradėjo 

[valstiečius bauginti.......
į Iš Liet, ūk.”



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

— Ar žinai, Maike. aš vos 
tik mušt negavau užvakar 
nuo bobų. O vis tai dėl ta
vo galvos....

— Ir čia aš kaltas' Ne lįsk 
prie bobų, tai ir mušt negau
si, ir mane nekaltinsi.

— Ar tu misliji, kad aš prie 
jų lindau? Aš namo parėjęs 
tik pasakiau, kai tu man kal
bėjai apie dievą, tai vos tik 
pabėgau.

— O kam tu boboms pasa
koji apie tokius dalykus. Ge
rai būtų, kad jos ir Įpiltų tau 
į kailį.

— Kad jos, vaike, klausinė
ja. Jos žino, kad tu tankiai 
duodi pipirų kai kam.tai kaip 
tik mane pamato.tuoj ir klau
sia, ką Maikis kalbėjo. Jeigu 
pasakysiu ką nors juokingo, 
tai juokiasi susirįezdamos, bet 
jeigu ką nors rimtesnio, tai 
klauso nos s nuleidę. Bet yra 
ir tokių, ką juokų visai nemy
li.

— Man. tėve, visai nerūpi, 
arkas kam patinka ar ne. 
Kiekvienas žmogus turi kito
kią nuomonę, taigi kas patin
ka vienam, tas kitam jau ne
patiks, o tas jau reiškia, kad 
visi žmonės yra klaidingi.

— Kur čia. vaike, nebus 
klaidingi, tiek žmonių jau pri
viso ir kiekvienas vis savaip 
mano... neužilgo pasaulis vi
sai ištvirks.

-- Daugiau neištvirks, tė
ve, atpenč, juo toliau, tuo 
daugiau žmonės tobulinasi.ir 
beabejones laikui bėgant ga
lės ant tiek išsilavint. kad 
galės save valdyti.

— Pasakyk man. Maike. 
kodėl ne visi žmonės vienodų 
nuomonių?

— Aš tau pasakyčiau, bet 
jeigu tu boboms apie tai pa
pasakosi, tai užtikrinu, kad 
tavo sprandas šluotkočio ne
išvengs.

— Už ką tu mane laikai' 
Ar tau rodos, kad aš toks jau 
plepėsas esu?... Sakyk drą
siai!

— Na, jeigu teip jau nori, 
pasakysiu. Tas yra todėl, tė
ve, kad gamtoje nieko nėra 
tobulo, nieko rimto, nieko 
vienodo; ir nors žmogus yra 
aukščiausios kliasos gamtos 
produktu, tečiaus ir jis nėra 
tobulas: gamta nemoka apdo
vanoti žmonių vienu protu, 
vienomis pažiūromis, ir todėl 
jų nuomonės yra teip yvai- 
rios.

— Pagal mano nuomonės, 
tai žmogaus protas su gamta 
visai nieko bendro neturi. Juk 
ir tu pats man pereitą sykį 
sakei, kad ta neištirta, beribi- 
nė gamta yra dievu, taigi.jei
gu protas prigulėtų nuo die
vo, tai beabejones jis būtų pas 
visus vienodas, visi žmonės bū
tų vienų ir tų pačių pažiūrų— 
nebūtų nė socijalistų, nė be
dievių, būtų visi geri katali
kai, ir visi sykiu giedotų: 
„Kas nor pauai Marijai tar
nauti...” Ir tu pats, vaike, 
tą gali gerai suprasti, kad 
dievas neduotų žmogui tokio 
revoliucijoniško proto, kuris 
kuris paskui prieš jį maištą 
keltų.

— Vienok tikrai teip yra,
tėve.

— Bet man tas labai neai
šku. Paimkim kataliką ir lai
svamanį; vienas sako: dievas

Jonas Purenąs, kurį caro 
mėsininkai norėjo išgauti ant 
pakorimo, ir kuris išsėdėjo 
pusantrų metų New Yorko 
kalėjime, 30 kovo tapo paliuo- 
suotas. Visos pastangos Rusi
jos budelių pasibaigė ant nie
ko. o visi apkaltinimai irda- 
rodymai, buk Purenąs buvęs 
paprastu piktadariu, pasiliko 
begėdiškais išmislais. Tie 
biaurųs pasikėsinimai ant ne
kalto žmogaus gyvasties už
dėjo ant Rusijos biurokrati
jos kruvina dėmę, kaipo ženk
lą žmogžudystės, kuris pertik
rins ir Amerikos visuomenę.

Caro hydrai galva Ameri
koj likos sutrinta! Prie to dar
bo prisidėjo galingas žmonių 
protestas,kuriame ir lietuviai 
dalyvavo, rinkdami ant tam 
tikrų rezoliucijų parašus. 
Kraugeriška caro valdžia, sy
ki apturėjus skaudų smūgį ir 
baisiai užgėdinta. gal jau ne
bandys daugiau kišti savo su
teptų rankų į laisvąją šalį.

Purenąs jau liuosas! Išsėdė
jęs pusantrų meti} kalėjime, 
30 kovo vėl atsikvėpė grynu 
oru......  Bet kas jam atlygins
už tas dvasiškas kančias, už 
tą pusantrų metų užnuodintą 
gyvenimą? Fiziškas kentėji
mas, kaip štai senovės kuni
gu inkvizicija, laužimas kau
lų. deginimas raudona gele
žiu kūno, ištraukimas liežiu- 
vio, laužimas dantų ir kitos 
žvėriškos įmonės, teipgi yra 
pasibaisėtinas kankinimas, 
bet jis nėra da teip skaudus, 
kaip morališkas kankinimas. 
Žmogaus kūnas nuo didelių t 
skausmų apalpsta ir jis tiek 
nejaučia, kiek jaučia dvasia, 
kada mato, kaip jo gyvastis 
svyruoja ant mierties svars
tyklių. O Purenąs turėjo pus-, 
antrų metų žiūrėti ant tos 
scenos ir su drebančiais dirk- 
sniais laukti......  laukti liuo-
sybės arba kilpos!...

’ [ 
yra, kitas — nėra! vienas sa
ko: pragaras yra, kitas—nė
ra! Ir kam čia tikėt? Pradedi 
mislyt, galva apsisuka, o iš- 
mislyt nieko negali.

— Kam teip daug mislyti? 
Kaip kas nori, tegul teip ir 
tiki, tas jokios skriaudos nie’ 
kam negali padaryt.

— Bet man, vaike, labai 
nuorėtusi žsuot, ar tikrai yra 
pragaras. Man rodos, kad di- 
deliose knygose tas turi būt 
užrašyta. Ar tu nežinai?

— Ar tau, tėve, reikia da 
geresnio pragaro už šitą, kur 
dabar esi?

— Bet žmonės kalba, kad 
yra pcsmertinis pragaras, 
apie jį aš tavęs klausiu.
—Klausk, tėve,tų. kurie apie 
jį kalba, tegul jie tau išaiš
kina, tegul darodo.

— Darodyti to niekas ne
gali, vaike.

— Tai tas jau reiškia, kad 
jo nėra.

— Bet negalima teipgi da-, 
rodyt, kad jo nėra. Darodyt 
man. vaike, kad jo nėra, tuo
met aš tau tikėsiu.

O tu. tėve, ar gali man 
dardyt, kad asilo nėra su pen
kiom galvom?

— Kaip gi aš tau, vaike, 
galiu tą darodyt, kas da nei
gimus? Su viena galva asilą 
aš tau galiu darcdyt. o ko vi
sai nėra, to ir darodyt negali
ma.

— Tai kaip gi tu nori, tė
ve. kad aš tau užgrabinį gy
venimą darodyčiau, jeigu tu 
su penkiom galvom asilo man 
negali darodyt?

— Na, lik sveikas, Maike! 
Diskusijų varyti su tavim aš 
negaliu.

A. Aiitonov.

Korekta.

Purenąs liuosas!

Mieste I) nuo seniai gyvena 
visiems žinomas laisvamanis. 
Motiejus Ardykbažnytavičius. 
Savo paz valgų platinimu jis 
įsipyko ne tiktai vietiniam 
kunigui, l>et ir parapijonams. 
Sykį jie buvo susitarę susi
rinkti 50 ypatų ir užmušti 
„pagal įstatymus” šitą bedie
vį. Tečiaus jie atrądo reika
lingu palikti jį, nes prisieina 
pasinaudoti kaipo vertėju, ku
ris čia teip reikalingas ir ku
rių nesiranda visame mieste.

Gvvena Ardvkbažnvtavi-• • • 
čius vienas, ne į ką neatkrei
pia atydos. Ir laimės nepa
žįsta. Visi jį vadina velnio 
apsėstu. Laiko jis spaustu
vę, spausdina įvairias prokla
macijas ir teip visokius daik
tus, platina jas tarp žmonių. 
O tuo tai ir kenkia bažnyčios 
pastatymui, nors kunigas Vil
kaitis seniai jos laukia

Ir štai susitveria švento Pi 
Iypo draugystė; Vilkaitis uo 
ri likti jos pirmininku ir ka- 
sierium, bet senesnieji para- 
pijouys pasipriešino tam ir 
išrinko viršininkus iš savo 
tarpo. Kunigas supyko irant 
tūlo laiko išvažiavo į sodžių, 
o draugystės komitetas turėjo 
pasirūpinti konstituciją; ji 
buvo parašyta paties kunigė
lio. tiktai reikėjo atspausdin
ti. Kadangi ant Ardykbaž
nytavičiaus visi buvo įširdę 
ir geidė, kad jis greičiau iš 
bado pasimirtų, tai nuspren
dė neduoti jam uždarbio, o 
spausdinti konstituciją lenkų 
katalikų spaustuvėj.

Atiduota.
Už sąvaitės ateina šlubas 

žmogus, metų 60 senumo. At
neša jis nuospaudą nuo susta
tytos konstitucijos ir liepia, 
perskaičius ir pataisius klai
das, sugrąžinti.

— Kam tas reikalinga? — 
paklausė vienas komiteto na
rių.

— Tai korekta, — atsakė 
tas: — Visur korektą skaito.

Daugiau ne vienas lenkiš- 
kiškai nemokėjo užklausti, to
dėl lenkas, pusėtinai prikal
bėjęs, apleido komitetą, pasi
tikėdamas, kad korekta ne
užilgo bus gatava.

Komiteto nariai su nusiste
bėjimu žiurėjo tąi į ilgas po
pieros juostas, ant kurių mar
guliavo konstitucijos para
grafai, tai vienas į kitą. Tik
tai pirmą sykį jie susitiko 
su spaustuvės darbu, dėlto 
nėra juoko, jeigu nė vienas, 
nė kitas nieko nesuprato. No
rįs jie nebuvo garmotejais. 
vienok suprato, jog klaidų 
padaryta net perdaug.

Tylėjo visi ir traukė pečiais. 
Paskui vienas nusispiovė ir 
rustai tarė:

— Aš sakiau, kad lenkai 
mus išjuoks!

— Ne tu, o Ardykbažnyta
vičius sakė! — pertraukė ki
tas: — Reikėjo atiduoti jam— 
ir būtų padaręs gerai, o da
bar .... „bedievis, šiokis, to
kia’’.... Argi bus smagu, ka
da jis juoksis iš mųsų darbo’’.

— lai rupūžės! — palinga
vęs galva užkeikė kasierius. 
— Katalikai, o skaito mus 
už nieką.... Ištikro, nors Ar
dykbažnytavičius skaitomas 
niekšu, vienok teisingai sa
kė....... Jau ne sykį jie mus
apmulkino.

— Ir ką dabar darysime? — 
paklausė pirmininkas, žiūrė
damas į nuaspaudas. — Nė 
šis nė tas! Klaidų pridirbo, 
o ir teip nė šuniui netinka... 
Kad nors knygutės pavydale 
būt ų, o dabar j uostos.... Be 
viršų. Jeigu norėsi pažvelgti 
į konstituciją, reikės stalą tu
rėti poros sieksnių ilgio, kur 
galėtum ištęsti.... Pasiutę 
sutvėrimai! Sarmata bus prie 
žmonių ir iš kišeniaus išsi-į 
traukti. i

. — j f

Ilgai jie sėdėjo ir svarstė, ly}»o draugyste, kad užkvieš- nė tas. Aš'suprantu, dėl ko 
ką padaryt su konstitucija, čiau tamista.... Ar negali- jie teip darė: mat jie girdė-

— Nusiųskime ją kunigui,- te pasakyti, kaip? l^abai vi- jo, Kad lietuvių tauta seniau-
jis gal suprtis, — patarė ka- si prašė... Užmokėsime, kiek šia, o senovėj žmonės knygų 
sierius. tik reikalausite. neturėjo, spausdino jie tokius

—* Ką ten jis supras!— at- — Delko ne. O kur mano- diržus, kaip šitie ir skaitė, su
kirto sekretorius:'— Tokiu te susirinkti ir kada? kiuėdąmi nuo vieno volelio
darbų savo gyvenime nedir- —Mums vistiek kada: kaip ant kito.
bęs . O čia da pavesta mums tik jų® laiko turėsite — bus Jis nusišypsojo iš savo ne
vieniems šitą reikalą atlikti, i galima. Susirinkimus laiko- lagystės, bet komiteto nariai 
Patys žinote, kad pasiprieši- me vis ten pat.... tikėjo tokiai pasakai. Jie vi
nute kunigo išrinkimui į pir- Ardykbaznytavičių kuteno 
mininkus. Dabar jis piktas, juokas, bet jis susilaikė. 
Sarmata bus nuo jo. — Galėsiu šį vakarą apie

— Ne, ne,— patvirtino pir- 8 valandą, 
mininkas. — jokiu budu ne
galima: svarstysime patys — 
gal kaip išgalvosime pataisy
ti.

Ginčijo, svarstė, bet nieko 
rimto nenutarė. Prižadėjo 
visi susirinkti ateinantį nedėl- 
dienį.

Teip slinko nedėldienis po 
nedėldieniui, ginčai tarp ko
miteto nariu kilo vis aštresni,C v

apie ką net ir pašaliniai dasi- 
ziuojo. Neaplenkė šita žinia Kasierjus rūkė pypkę ir ko- 
ir Ardykbažnytavičiuus, ku
ris beveik visą naktį juokėsi 
iš keistų korektorių.

Kunigas, nesulaukdamas 
konstitucijos vis tankiau ra- ■ 
šiuėjo laiškus į komiteto na
rius, klausdamas apie ją. Tas 
labai suerzino švento Pilypo 
draugystės pirmininką ir jis 
įnešė per susirinkimą, kad 
reikia kreiptis į Ardykbažny- 
tavičių. meldžiant patarimo. 
Nors sarmata būtų, bet bėda 
prie visko verčia. Bet kas 
apsiims pas jį nueiti pasikal
bėti? Visi, jiems rodės, jo ne
apkenčiami, įsipykę. Visi jie 
kiek ankščiaus apie jį pliauš
kė nebūtus daiktus, o dabar 
prašyti jo malonės, pasirody
ti į jo akis!....

— Kas prie jo gali prieiti?- 
užklausė pirmininkas.—Abel- 
nai.kas nėra su juo susipykęs?

Švento Pilypo draugystės 
sekretorius jautėsi galinčiu 
tat atlikti, dėlto patspaeisiu- 
lijo.

sai nusimiuė.
— Argi visai negalima pa

taisyti? — užklausė vienas, 
beveik nusigandęs.

— Aš nežinau. Neapsiimu. 
Tokie dalykai — niekis.

Jis norėjo kvatoti. Tik pir
mą sykį jis susirėmė su tokiu 
parapijonų kvailumu.

* ♦
♦

Kol jie kalbėjo, atklibink- 
štavo iš spaustuvės šlubasis 
lenkas reikalauti korektos. 
Jam jau nusibodo vaikščiot, o 
čia reikalingos raidės, iš ku
rių stovi sustatyta konstitu
cija.

— Ar gatava korekta?— ru
stai paklausė jis, įžengęs per 
slenksti.

v

— Męs tau parodysim ko
rektą! — suriko aut jo vienu 
tonu visi komiteto nariai. — 
Išjuokti mus išmisti jo!

Senis išsigando, išplėtė akis 
ir nutirpo.

— Ko čia da stovi, biaury- 
be!?— vėl užsipuolė aut jo ko- 

__  _______ ■ Jei nori išnešti 
— praskambėjo Ardykbažuy- sveiką pakaušį, prasišalink! 
tavičiaus balsas sykiu su du 
rų prasivėrimu.

Išvydę jį komiteto nariai griebė šlubį už pečių, prive-.... ... . j- • j__ i___—„t i i—

— Labai būtų gerai.
Jiedu atsisveikino.

# ♦•
Švento Pilypo draugystės 

nariai susirinko anksčiau pa
prasto laiko. Ir turite per
statyti, kad tai buvo aepapra- 
sti nariai, o komitetas, prieš 
kuri net pats kunigas turėjo 
nusileisti. Vienok šiądien jų 
galybė išnyko. Sėdėjo kas 
prie stalo, kas pasienyj.

tai buvo užsimąstęs. Pirmi
ninkas da labiu atsilošė prie 
sienos. Visi jie tylėjo, tartum 
jie norėdami išgalvoti, kaip 
reiks sutikti Ardykbažnytavi- 
čių ir prisipažinti teip nesma
giame reikale. Konstitucija, 
atmušta ant ilgų popieros la
pu, panašių Į juostas, jau pu
sėtinai nučiupinėta, gulėjo 
ant stalo.

— Tegul bus pagarbintas! mi tetas. —

pašoko iš savo vietų ir manda dė prie durų ir spyrė laukan, 
giai pasveikino seniai matytą Pirmininkas išnešė konstitu

cija ir metė po jo kojų, rėk
damas:

— Kad męs akyse daugiau 
jųsų nematytumėm!

Senis nėgalėjosuprasti, ka
me dalykas, jis traukė pečiais, 
kreivai atsižvelgdamas į už
puolikus.

Jie jautėsi galingais ir pro
tingais.

Senis, purtindamas galva, 
nuėjo. Jam viskas atrodė dau
giau, negu keistai vaikščiojo 
tiek dienų prašyti korektos ir, 
galų gale, sumušė. Jis vis mi- 
slijo, už ką galėjo ant jo su
pykti.

Komiteto nariai nuoširdžiai 
dėkavojo Ardykbažnytavičiui 
už patarnavimą, siulijo jam 
atlyginimą.

— Na, aš nieko neimsiu,— 
be paliovos atkartojo jis: — 
Aš gatavas patarnauti už dy
ką tokiuose reikaluose.

* *
♦

Už penkių dienų šv. Pilypo 
draugystės komitetas liko pa
trauktas teisman už suvilioji
mą lenkų katalikų spaustu
vės.

Teisėjas, išklausęs skuudė- 
jo užmėtinėjimus, liepė ap- 
skųstiemsiems pasiteisinti. O 
tie rėkė visom gerklėm, kad 
negerą konstituciją atspausdi
no. Teisėjas ir spaustuvės 
savininkas kalbėjo apie ko
rektą, kas visai komitetui ne
buvo aišku.

Teismas išnešė rezoliuciją, 
kad šv. Pilypo draugystė turi 
užmokėti spaustuvei už kon
stitucijos spausdinimą.

Komiteto nariai nusiminė.
— Kad būtų už ką,— mur

mėjo pirmsėdis, — o dabar už 
išjuokimą.

— Kur tu žmogus teisybę 
atrasi... — nusiskundė sek- 
retorsus, — visi jie išvien.

— Gyvensime be konstitu
cijos, — prisipažino kasirius. 
— Sumanei žmogus konstitu
ciją, tuoj tau ir kokią ten ko
rektą prikiša ir pinigus mo
kėk.

Gerai, kad da tas šlubis ne- 
apsiskuhdė už šonų sudaužy
mą,— tyliai prašnibždėjo Ar
dykbažnytavičius, išeidamas 
iš teismo.

— Gerai.... — mirktelėjo 
vienas kitam ir tyliai apleido ~
vietas. 12. III. 09 | nių laikraščių ir knygų. šni

svečią.
— Manėme, kad neateisite, 

—pranešė sekretorius.—Apie 
vilką kalbame, o jis čia.

- Ardykbažnytavičius sa
vo žodi išpildo — stengėsi pa
girt pirmininkas.

— Žmogus mokytas, — įsi
kišo kasierius: — neapgaudi
nėja .... Meldžiame atsisėsti.

— Bus gerai ir teip. Prisi- 
sėdžiu per dienas.v

bituos žodžius ištaręs. Mo
tiejus prisiartino prie stalo ir 
paklausė:

— Norėčiau žinoti, kokį rei
kalą turite? Vienas iš jųsų 
mane užkvietė....

— Teip.. ..— iškuošė per 
dantis pirmininkas ir paėmė 
nuo stalo konstituciją.— Štai 
lenkai atspausdino mums 
konstituciją. Norėjome jums 
duoti, bet kunigas uždraudė. 
Dabar patiems sarmata. Ge
rai jus sakėte, kad lenkų ku
nigas ir visi jo parapijonai 
laiko mus niekšais.... Žiūrė
kite: atspausdino kokius tai 
diržus ir da su klaidomis. Kur 
dėsi?

Čia jis ištęse konstituciją 
ir vėl numetė ant stalo. Sek
retorius paėmė ją ir prisiarti
no prie Ardykbažnytavičiaus:

— Savo amžiuj męs nesu- 
sidėsime su lenkais! — rustai 
kalbėjo jis. — Ir dabar tik 
kunigas privertė, o teip bū
tume įdavę spausdinti jums 
ar kitam geram žmogui.

— Ne visi lenkai biaurųs— 
atsakė Motiejus: bet tie baž
nytiniai, pas kuriuos jus ei
nate, gatavi praryti lietuvius. 
Žinoma, man jie — nieko, — 
mat, kaip visi žinote, aš be
dievis, jus tai ir lupa.... Jų
sų kunigas susidedą su jais. 
Galite suprasti, kaip jis jums 
gerąs.

— Męs tą suprantame, — 
patvirtino pirmsėdis. — Nuo 
šio laiko neapgaus.... Tiktai 
prašysime jųsų patarimo, ar 
negalima kaip nors šitą kon
stituciją pataisyt? Tamista 
pripratęs prie tokių darbų— 
žinai. Jeigu gerai negalima, 
tai nors kiek.... kad į kny
gutę būtų panaši....

Ardykbažnytavičius paėmė 
vieną į vieną ranką, kitą — į 

•I kitą ir iškėlęs į viršų tarė:

* **
Vieną gražią dieną Motie

jus Ardykbažnytavičius sto
vėjo aut gatvės kampo ir lau
kė tramvajaus. Ir štai jis iš
girsta mandagiai skambantį 
balsą:

— Gerą dieną, pone Ardyk- 
bažnytavičiau?

Žvilgtelėjo jis į užpakalį 
ir išvydo švento Pilypo drau
gystės sekretorių, poną Vis- 
kaužvelikinį.

— Gerą dieną, gerą dieną, 
Viską užvelikini! — atsakė 
Motiejus, — kur teip keliau
jate?

— Teip.... su reikalais...
— praskambėjo nedrąsus bal
sas ir veidas sekretoriaus per
simainė. Jame užgimė kokia- 
tai baimė.

Ardykbažnytavičius žinojo, 
kame dalykas,

— Gal eisime kiek į karče
mą gerkles sušlapinti?.— pa
klausė sekretorius.

— Jau antri metai nieko 
nenaudoju, — atsisakė Motie
jus. — bus ir teip gerai.

— Bet visgi.... Norssodės 
ar pieno?

— Ačiū. Mažai laiko tu
riu. — Paskui Ardykbažnyta
vičius pamislijo ir tarė:—Ma
tau, tamista turi reikalą Kam 
čia mums karčema?.. Saky- 
kie ir viskas.

— Išspėjote. Gerai tamista 
sakei, kad lenkai apgaus mus. 
Aš teipgi aiškinau: sakiau, 
kad neduotų jiems, bet kas 
klausys? Dabar pat^ s supra
to. Žinote, kaip su mųsų žmo
nėmis: ueapsvarstę viską da
ro.... Juk čia katalikas ar 
bedievis—tas pats žmogus...

Ardykbažnytavičius, maty
damas, kad Viskaužvelikin- 
skis bijo tiesiai ištarti, už
klausė:

— Ar apie bažnyčią nori 
kalbėti? — Ir nusišipsojo.

— Ne. Turime kitokį rei-
l kalą.... Mane išrinko šv. Pi- ’ — Biaurus dalykas. Nė šis,

— Da čia«u juo kalbėtis!— 
suriko kasierius. Čia jis pa-

Dėl ko lietuviai 
bėga i Ameriką.

Daug iš Lietuvos yra išėju
sių į Ameriką ir kitas pasau
lio dalis žmonių, daug kas
dien eina ir daug da rengiasi 
eiti. Kas juos ten traukia? 
Gerai žinau, kad kiekvienas, 
išeidamas į svetimą ir nežino
mą šalį, ypač atsiskirdamas 
su savaisiais, apsiašaroja, nu
liūsta ir su labai suspausta 
širdžia palieka savo tėvynę 
Lietuvą. Ko jie ten eina? 
Gerai numauau, kad lietuviai, 
gyvendami Amerikoj ar kur 
kitur, ilgisi savo tėvynės, ilgi
si prigimto krašto, ilgisi savų
jų žmonių, kuriuos paliko ir 
dabar tik retkarčiais sužino 
apie juos ir jų sveikatas,gau
dami iš tėvynės laiškus. Tū
liems net vėjas, nuo tėvynės 
krašto pučiantis, kvepia.......
Tūli, atėję į svetimą šalį, da 
daugiau vargsta, negu tėvy
nėje. Ir kas juos ten trau- 

1 kia, ko jie ten eina?
1 Toki klausimai kankina gal
vas ramių surembėjusių, Lie
tuvoje gyvenančių žmonių, ir 
jie negali išgalvoti budo,kaip 
sulaikyti tautiečius „laimin
goje” Lietuvoje uuo „nelai
mingos” Amerikos. Paskuti
niu laiku, pasijudinus Lietu
voje žmonių sriovei eiti į Ame
riką, sujudo ne tik Lietuvos 
inteligentija, bet ir dvasišką
ja rūpintis, kaip žmones su
laikyti tėvynėje. Na ir rū
pinasi: kalba, rašo laikraš
čiuose, ypač klerikališkuose, 
o žmonės kaip plaukė, teip 
plaukia į svetimus kraštus. 
Kur tik pasisuksi, svetainėse, 
gatvėse, ant kelių, aut vakza- 
lų tik ir kalba pulkeliai žmo
nių apie Ameriką. O jau kai
muose, tai judėte-juda, ir li
gi pavasario stengiasi išeiti, 
nors nežino, ką ten, Ameri
koj, ras, nors ten pereito kri- 
zio pasekmės gal da ne vieną 
prie baisios bado mirties pri
varys.

Štai aną dieną teko susitik
ti pulkelį žmonių, einančių į 
,,Meriką”. Užkabinau. Pa
sirodė lietuviai iš tėvynės bė
ga į Ameriką geresnio gyve
nimo jieškoti. Vieno, pras
tai ąpsidariusio, matyt arto
jas, paklausiau:

— Ar gi tikitės ten Ameri
koje geriau rasti, negu šičia? 
Pernai, sunkiems laikams užė
jus, daugybė žmonių bėgo at
gal iš Amerikos. Jeigu ir su 
jumis taip bus, tai tik pini
gus išleisite?

— Kaip bus, taip bus, bet 
blogiau tik nebus, kaip pas 
mus dabar yra!... Kas nor, 
tas mus skriaudžia, kas nor, 
tas mus smaugia, o tu, žmo
geli, anot jų, „tik tylėk ir die
vą mylėk”.

Kitas inteligentiškesnis at
siliepė:

— Kur pasidėsi, kad neisi 
į Ameriką. Tarnavau S. mie
stelyje 15 metų varpininku. 
Viskas buvo gerai,kol tų laik
raščių nebuvo. Dabar, žmo
gus, matydamas tamsoje skę
stant savo brolius, nebeišken- 
ti ką nors neveikęs. Ot, laik
raščius platinau, platinau. 
Sužinoję kunigas ir sako: 
„Platink, panie dobrodzieju, 
,,Šaltinį”! „ Aš, sakau,.,Šal
tinio” neplatįsiu, nes jis da 
labiau kvailina žmones”. Ku
nigo net pilvas sudrebėjo iš 
piktumo: „Artu, girdi, nap- 
šiklad, šitoks!... Kad aš ta
vęs daugiau nebematyčiau!” 
Na ir turiu daryti, kad jis ne
matytų. Man kitoje bažny
čioje vietos nebegauti, nes 
ką vienas kunigas apie neiš
tikimus žino, tą ir visi; tad ir 
einu iš laimingos Lietuvos į 
nelaimingą Ameriką.

— O kad aš neišbėgčiau į 
Meri ką, tai kalėjime gaučiau 
sėdėti už platinimą tarp žmo-



pai apskuudė, žandarai pada
rė kratą, gerai, kad paspėjau 
pasprukti, o šiaip betujiė- 
čiau. Dabar kaip bus, taip 
bus, bet uors liuosas busiu!—• 
teisinosi kitas.

Taip maždaug ir visi išrodė 
šiokius tokius pasiteisinimus, 
ir paskutinias kapeikas susi- 
krapštę eina į tą pasakiškai 
laimingą Amerikos šalį. O 
čia Lietuvoje pasilieka žmo
nės apsirembę, papratę viso
kius vargus - persekiojimus 
kęsti, papratę laukti dievo 
malonių atsiunčiant papratę 
tikėtis ateinant geresnių lai
kų ... Bet laukia ir nesu
laukia, o visa geresnioji ir 
tvirtesnioji Lietuvos visuome- j 
nė, visos tvirtesniosios ir tur- 
tingesnios jiegos išplaukia už 
jurių-marių, o čia pasilieka 
skurdas-vargasir persekioji
mai.

Tai dabar gal bus aišku, 
dėlko lietuviai taip plaukia į 
Ameriką. O tai dėlto, kad

X

ten kvepia liuosybe! C.a Lie
tuvoje spaudžia ir jiersekioja 
lietuvius valdžia, dvasiškija, j 
svetimi ir savi biurokratai.

Lieptukas.

čias ašaras, ar linksminuos, 
bet tave niekada neužmirštu. 
Nors kartais ateina karčios 
valandos, nors inauo horizon- 

i tas paskęsta miglose ir ūkuo
se, nors krinta ant mano gal
vos vienas smūgis paskui ki
to, nors žiaurus mano likimas 
drasko širdį į šmotelius, nors 
siela, prislėgta sunkaus gyve
nimo našta, verkia ir ir vaito
ja, tu vis su manim — mano 
širdyje. Aš myliu tave tikra, 
tyra meile ir ją nieks neišraus 
iš mano širdies, ji giliai įleido 
ten šaknis, ji auga, plėtojus į 
visas puses. Te šaltos vilnis 
gyvenimo blaško maue į visas 
puses, te audros kyla viena 

{baisesnė už kitą ir stumia 
maue į gelmes pražūties, 
aš nerausiu jos! Neišnaikys 
ją nė begališkas ilgumas lai
ko, nė skaudus, pilnas karty
bių gyvenimas!.... Te ji au
ga ir žydi ten!

J. Beširdis.
Maskva, 24. II. 09.

♦

Atsiminimai.

M. Gorkij.

Laiškas tolimoj 
pasaulej.

(Verte Barabošius.')

tarp vietinių lietuvaičių labai Darbų čia kitokių nėra,kaip 
platinas tautystės dvasia .... tik prie anglių. Iki šiam lai- 
inerginos beveik jau lyginasi kui dirbdavom gerai, uždirbti 
su moterimis dauginime lietu
vių skaitliaus......

Čiabuvis.

Baltimores rubsiuvių strei
kas.

(Šitas atsišaukimas mums prisiųstas 
pradžioje pereito menesio, bet per neap
sižiūrėjimą užsiliko iki šioliai nepatal
pintas. už ką meldžiam streikuojančių 
draugų atleidimo. Nors gali būt jau ir 
pervėlu, tečiaus talpiname į šį numeri. 

Red.)

5 sąvaitės atgal buvo pra
nešta per laikraščius apie Bal- 
timorės rubsiuvių streiką. Ti
kėjomės,kad greitai užsibaigs, 
nes beveik visi darbininkai 
priklauso į uniją ir laikosi so- 
lidariškai. Pasirodė vienok,

j ------------- --------------------- -------Z ---------

buvo gvlima nuo 35 iki 55 do
lerių fdvi sąvaiti, bet dabar 
pradėjom dirbti tik 2 dieni į 
sąvaitę, ir iš kitur pribuvu
siam darbas jau sunku gauti.

J*. S. Vergissme i nnicht.

Redakcijos atsakymai.

Šiądien atnešė žydinčius te
kus į mano kambarį. Jų tas 
kvapas ir žiedai bemataut per
kėlė mano mintis už tūkstan
čio viorstų į tą surukusį ir 
paskendusį purvuose Lietu
vos miestelį. Aš pasijutau 
šiltam ir gerai papuoštam 
kambaryj sėdint šalę tavęs. 
Tuorn syk pas tave ir žydėjo 
lekai. ir visas kambarys buvo 
pakvipęs jų žiedais. Aš tada 
girdėjau tavo meiliai skam
bančius žodelius. Tu pasi- 
ėmiai gitarą ir suskambinai 
jos stygas. Tos, užgautos ta
vo stebuklinga ranka, liūdnai 
skambėjo. Jų tas verkiantis 
balsas liejosi į mano gilumą 
Širdies. Jis ten kėlė ir budino 
mano užsnudusius jautimus. 
Aš žiurėjau į tavo plonus pir
štelius, kaip jie lakstė po sty
gas, tos skambėjo nežemišku 
balsu. Žiurėjau į tavo tą skai
stų veidelį ir gėrėjaus juom. 
Iš tavo jaunos krutinės pasi
pylė meliodija dainos, kovo
jančių už laisvę ir žemę; ten 
buvo žodžiai prakeikimo ant 
mųsų plėšikų, ten buvo žo
džiai keršto ir kovos. Ta dai
na ragino kovot, kovot lyg 
mirties už geresnę ateitį ir už 
šventą laisvę. Tą syk aš tave 
mylėjau, mylėjau visais savo 
jautimais, visomis jiegomis. 
Mylėjau ta kūdikiška, ne
kalta, dora meile, kuris'gei- 
dauja, kad mylimą gyvybę 
mylėtų ir gerbtų visas pasau
lis. Mylėjau ir tylėjau... aš 
nenorėjau pranešt tau apie 
tai... bijojaus atsakymo. Aš 
mylėjau ir kvėpavau ta mei
le, kaip tais žiedais to leko. 
Aš norėjau, kad tu teip žydė-' 
tum, kaip ta gėlė ir kad visi 
gėrėtųsi tavimi, kaip tais žie
dais, kad nieks jų neskintų, 
o jie vis plėtotusi tolyn, to
lyn, ir jų kvapas apimtų visą 
pasaulį. Štai aš šiądien sveti
moj šalyj, dideliam mieste, 
tau menkai žinomam, gėriuos 
tais žiedais. Tos gėlės irgi 
atjaučiu tą meilę.... bet ta
vęs čia nėr, tu toli, toli nuo 
manęs!.... Ne, ne, tu čia su 
manim, mano širdyje giliai už- 
kavota. Aš jaučiu tave šalyj 
savęs, aš girdžiu tuos steubu- 
klingus gitaros stygų balsus, 
tą narsią dainą; man tik reik 
ištiest ranką ir glaust prie sa
vęs, bet bijau... gal nustosiu 
jautęs... Tamsiam kamba
ryj aš sėdžiu tykiai, ramiai, 
vos-vos alsuoju, kad tik n’iš- 
nyktų tavo paveikslas išma
no akių. Aš jaučiu tave čia 
visur ir visada, aš nešioju ta
vo tą mylimą paveikslą vi
sada širdyje. Ar lieju kar-

šitą daktarą kreipias su Ilgo 
iriais Jigoubučiai (Hospitals) 
ir kiti daktarai. Neseniai ati
darėm naują brandi ofisą 
300 Maiu st., \Vorcester, 
Mass., ruimai 331-332-335.

Šitas daktaras turi pripir- 
kęs iš Amerikos ir „ E u ropos 
didžiausių mašinų gydymui 
ligų, didžiausia visam pasau
lyj X-Rai mašinajlėl 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 nėra1 Ačiū to
kiai daugybei elektriškų ir 
magnetiškų mašinų, jis gali 
duot (20) įvairios rūšies elik-

liepi k ui. — Eilutės [»erpra- 
stos — netilps. „Ežio” apgar
sinimų su „Keleiviu” siunti
nėt skaitytojams męs nega
lim, nes tai būtų priešinga

I Suvienytų Valstijų tiesoms. 
Straipsnelį „Delko lietuviai 
bėga į Ameriką” talpiname 
šitam numeryje.

kaliniui. — Eilės negeros,
i spaudai netinka.

bara bošu i. — Dėlei rašy
bos tamista galite nedidelius 
veikalus versti, nes klaidų da
rot neperdaug ir nesunku pa
taisyti. Jeigu kuris sakinys 
neaiškus ir sunku išversti,tai 
parašykit jį kabėse —(...)— triškų gydymo būdų. Jis gy- 
origiualiliškai, neverčiant 
lietuvišką kalbą.

bu Bois, Pa.
14 kovo vietinė L. S.S- kuo

pa parengė prakalbas. Pub
lika kaip tiktai tilpo į salę. 
Kalbėjo Pennsylv. socijalistų 
organizatorius T. F. Kenne- 
dy 'ir A. Antonov. Pirmas 
trumpai nurodė, kad šiądien 
visuomenė susideda iš 2 kle- 
sų. priešingų viena kitai savo 
reikalais. A. Antonovas aiš
kino istoriją iš materijališko- 
jo atžvilgio. Jo darodymai 
buvo aiškus ir kiekvienas su
prato, delko mainės surėdymo 
formos ir žmonių gyvenimo 
budai. Visos aplinkybės no- 
roms-nenoroms atveda žmo
niją prie kapitalizmo, o pa
starasis rengia dirvą socija- 
lizmui. Jeigu darbininkai ne
nori išmirti badu, jie turi 
skubinties prie socijalizmo, 
kuris ateina ne dėlto, kad 
jo kas nori arba nenori, bet 
dėlto, kad susidėjusios aplin
kybės prie jo spiria. Antru 
sykiu jis kalbėjo apie konku
renciją. Net tamsunėliai su
prato, kad jai išnykus užteks 
kiekvienam dirbti per dieną 
1 valandą arba 2 ir produktų 
bus, kiek tik reikės.

A. Antonovo prakalba teip 
patiko, kad beveik visi I)u 
Boi s’o lietuviai pradėjo sim 
patizuoti socijalistams. Į kuo
pą įsirašė 12 naujų narių. 
Literatūros drg. Antopov par
davė už $12 dolerių su vir
šum.

lštikro drg. A. Antonovas 
yra vienas iš garsiausių kal
bėtojų. Jeigu kur silpnai sto
vi kuopos, patarčiau jį užsi- 
kviesti. Da nebuvom girdėję, 
kad kas teip gerai kalbėtų ir 
teip suprantamai aiškintų. 
Papaigoj jis paprašė, kad pu
blika nenuskriaustų vietinės I 
kuopus draugus rengimo lė-i 
šomis, nes tie draugai teipgi 
vargdieniai, jie aukauja savo 
spėkas dėl visų. Sumesta $13 
iškaščių uždengimui. Aukau
tojams ištariam širdingą ačiū.
Laike pertraukų deklemavo' 
A. Markevičius, A. Statkevi- 
čienė ir J. Ignotas. Visi savo 
užduotį atliko gerai. Teigu 
tokie susirinkimai atsikarto- 
tankiai, tai neilgai reikėtų 
laukti gražios ateities.

J. M.

j 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 Be

duoda senojo adreso. Gerbia- uo bud° išgydyt negal. Jis 
miejie! Męs negalime perinai- išgydo be skausmų ir operaci- 
nyt adreso, jeigu męs neturi- 
me seno ir naujo adreso, dėl
to kad pas mus knygose pa
siliktų to paties žmogaus du 

į adresai; todėl, norintiejie per
mainyt adresą, būtinai turi 
priduot savo senąjį ir naują
jį adresą. Tą gana lengvai 
padaryti. Ant atviro laiške- 
kelio parašyt pirmiau senąjį 
o paskui naująjį adresą. Ga
lima tą padaryt ir pačtoje. 
Paprašyt užveizdo, kad per
mainytų laikraščio adresą ir 
paduoti jam savo senąjį ir 
naująjį adresą, o tada pačtas 
pats permaino.

Todėl meldžiame ,, 
vio” skaitytojų, kad permai
nant adresą, būtinai prisiųs- 

j tumet senąjį ir naująjį adre- 
i są. Administracija.

griebe su tavo rankom neku- 
rias mažas laisvės kibirkštė
les dėl savęs, jie tą atėmė tau 
kaipo vagįs ir elgetos, bet ir 
tų silpnų kibirkštėlių jų silp
nos rankos negali nulaikyti, 
nes seniemsiems despotams 
priguli da žvėriškoji spėka 
kovoti dėl apginimo biaurios, 
neteisingos galybės ir despo
tizmo prieš tave, žmogau! Eik! 
Tu esi neišsėiuiama spėka,ku
ri sutvėrė viską ant žemės. 
Tu esi šaltinis gyvasties, tu 
gimdai dievus ir galiūnus, — 
kas tau tie kirminai, kurie 
rėplinėja apie tavo kojas? 
Nukratyk juos tik laiku nuo 
savo kūno, idant jie apgaviu- 
gai neužliptų tau aut kruti
nės ... Ir pats, išspiovęs su
paniekinimu jų neprisisotini- kad ir darbdavių nesnausta, 
mą silpnose sielose, neatsi- Jie susi vien yjo į asocijaciją 
žvelg daugiau į juos. Jeigu prieš darbininkus. P* 
ir tavo paniekinantis spiovi- pas kurį streikas iškilo, 

parazitam už nutarė remti pinigiškai, kad 
tiktai nenusileistų prieš rub- 
siuvius. Pastariejie, kaip vi
si girdėjote, reikalauja, kad 
unija butų pripažinta, kad 
darbdaviai negalėtų pavaryti 
darbininką be jos žinios ir 
tam panašiai. Pradžioj Balti 
morės rubsiuvius gązdino lo- 
koutu, t. y. žadėjo uždaryti 
visas manufaktūras ir laikyti 
darbininkus bedarbo. Vienok 
nepasisekė.V inok nepasisekė, 
ačiū šiądieninėms ekonomiš
koms aplinkybėms — konku
rencijai. Gązdino ir kitokiais 
budais, areštavo kiekvieną 
streikierį, kuris tik išdrįso 
prieiti arti pono Strouso ma
nufaktūros ir t.t. Nenugązdi- 
no ir tas darbininkus. Balti- 
morės rubsiuviai, dirbanti pas 
kitus savininkus, remia strei- 
kierius aukomis, mokėdami 
kas sąvaitę kiek kas išgali. 
Teipgi vietinė rubsiuvių uni
ja kreipėsi į kitų miestų drau
gus; pasirodė, kad tarpe dar
bininkų randasi supratimas 
savo reikalų: nuo Brooklyno 
lietuviškojo lokolio No. 54 
aplaikeme $202.19. Turime 
ištarti draugams, Brooklyno 

i rubsiuviams, širdingą ačiū. 
Kada jus išeisite į kovą su sa
vo išnaudotojais, męs padėsi
me jumis. Streikas traukia
si jau septintą sąvaiėę. Darb
daviai vis tyli. Matyt pasiry
žę į aštrią kovą. Bet ir darbi
ninkai nemano pasiduoti. 
Draugai, mus pirmiausia pra
dėjo remti rubsiuviai, bet 
neatsilikite ir kitų amatų dar
bininkai! Čia nereikia žiūrė
ti. ką kas dirba, privalome vi
si darbininkai visų amatų pa
dėt vieni kitiems sunkioj ko
voj prieš kapitalizmą. Todėl 
atsišaukiame į visus darbinin
kus, į visas unijas, kad pasek
tų brooklyniečių pavyzdį. 
Teipgi kviečiame, kad niekas 
neužimtų streikierių vietos 
Streikierių pirm. K.\Žibutis. 
Streikierių sekr. I. Bulota.

mas bus tavo 
garbę ir peną, — ženg pir
myn!

Visi dievnamiąi ant žemės 
yra sutverti tavo rankoms,— 
ženg toliau, idant subudavo- 
tum tiesos, laisvės ir teisybes 
dievnamį!

Ženg pirmyn, drauge!

.... Nekelk savo .širdyje 
keršto prieš tuos, katrie šau
kė tave galiūnu, kada tavo 
spėka jiems buvo reikalinga. 
Bet dabar, kada tu juos pa
likai, idant eitų toliau prieš 
savo laisvę, tave vadina gyvu
liu! Palaikyk savo kerštą dėl 
tvirto ir užsitarnavusio prie
šo, bet dvasios elgetai mesk į 
akis savo paniekinimą, jeigu 
tu nori būt pats rimtas prieš 1 
menkesnį!

Kas tie tokie? Per naktį 
pražydo jų garbė, jie pakėlė 
savo balsus vergus migdan- 
čioj tamsoj ir vergai juos gar
bino ir pripažino juos už savo 
vadovus — kas tau jie — jei
gu tu pats neesi vergas? At
sargiai skambėjo jų žodžiai 
apie laisvę, laimę ir tylus bu
vo jų protestai prieš despotiz
mą. ir ne nuo jų žodžių puo
šias raudona spalva tavo šir
dies atgimimas: krauju yra 
pažymėtos didžios dienos! Juo
dieji paukščiai, kurie apsau
goja pasibaisėtiną despotiz
mą troškinančia tamsybe, ne 
išsigando nuo jų balso. Ar tie 
žmonės yra buvę nakties tam
soje, kaipo kelią risiančios 
žvaigždės? Jie žibėjo kaipo 
paklydimo žiburėliai per pur- 

jvyną, ir tie, kurie juos sekė, 
paklydo priešginysčių miglo
je ir, įgrimę savo menkų gei
dulių pelkėje,— pražuvo. Jie 
visados moka prisiglausti prie 
tikros spėkos, idant 
maitinti savo silpnus 
jos gyvasties sultimi; 
ant to jie yra galingi!

Tu esi spėka, kuri sutvėrė 
viską ant žemės! Bet kad jie 
to dar nežinojo, tu jiems bu
vai reikalingas, idant juos pa 
liuosuotum nuo vergijos ir 
despotizmo pančių, tai jie 
veidmainingai kalbėjo tavo 

{akyse: „Tuesi spėka,kuri vis- 
ką sutverė ant žemės!” Ir jie 
tave varė pirmyn į kovą, ti
kėdami, jog tu išlaimėsi ir iš
naikinsi senus, nusielgetavu- 
sius despotus irsuteiksi jiems, 
naujiems despotams, laisvę— 
išnaudot tave ir subuda voti 
ant tavo pečių savo menką 
laimės namą. Bet pergalėjęs 
sykį, tu norėjai kovoti iki ga
lutiniam išsiliuosavimui nuo 
parazitų jungo ir dabar, ka
da tu, pamatęs savo rankų 
darbą, pradėjai reikalauti sau 
tiesos būt gyvtnimo ponu,jie 
piktai ant tavęs sušunka: ,,Tu 
esi gaivalas, kuris tiktai ar
do, o ne sutveria. Jie nori, 
idant tu visados gamintum ir 
gamintum dėl jų 
tai nusijuok tik iš parazitų 
aklumo, bet savo piktumą pa
laikyk vertam priešui. Jie su

KORESPONDENCIJOS

Strousą,
jie

galėtų 
kunus 
tiktai

jei nori,

Atliol, Mass.
Nors socijalistus keikia mus 

kunigai, uors šmeižia „tauti
ninkai“, tečiaus gyvenimas 
parodo, kad socijalistai daug 
daugiau darbuojasi ant mųsų 
tautiškos dirvos, ir su jais ne 
gali susidėt nė kuniginiai, nė 
tautininkai.

Athol’e jau nuo seniai gy
vuoja pašelpinė draugystė A. 
B. M. D. ir S. L. A. 117 kuo
pa, bet nieko jos nėra nuvei- 

| kusios per visą laiką savo gy
venimo. Bet štai dabar susi
tvėrė sccijalistų 114 kuopa ir 
į trumpą laiką gali jau pasi
girti savo darbais, nors ji da 
neskaitlinga,bet toli jau mus 
pralenkė, — įkūrė jau kny
gynėlį po num. 35 Essex st., 
ir kiekvienas, net ir kitų 
draugysčių naris gali naudo
tis knygomis, kurių yra viso
kio turinio. Kas nori namo 
parsinešti, tas turi po 10 c. 
mokėti ant mėnesio, bet 
ant vietos visi gali skaityti 
už dyką. Ar neverta už tai 
pagirti socijalistus? O męs 
teip tankiai ant jų plūstam 
ir net persekiojami Tik prisi- 
žiurėkim, kiek jie mums ge
ro velyja! Už sunkiai uždirb
tus savo centns įkūrė knygy
ną, platina apšvietimą, argi 
nepagirtinas tai darbas?

Tūlas laikas atgal Susivie- 
nyjimo 117 kuopa parengė 
balių ir prakalbas; kalbėtojas 
buvo Simkonis iš Turner Fals, 
Mass, bet prakalbos nenusi
sekė. Pradėjus kalbėtojui 
aiškint Susivienyjimo mierius 
svetainėj kilo triukšmas; tuo
met kalbėtojas pradėjo pasa
kot apie V. Kudirką ir ragi
no paaukauti po keletą cen- 

itų ant išleidimo jojo raštų, 
bet mažai kas teaukavo. Žmo
nių užsilaikymas nupeiktinas.

Mųsų parapijom} tarpe teip
gi sumišimas. Neseniai čio 
nai atvyko kun. Mickevičius 
ir sutvėrė neprigulmingą pa
rapiją, šalia Rymo parapijos. 
Dažinojęs apie tai airiškas 
kunigas tuojau parkvietė iš 
Wcrcester ištikimą popiežiui 
lietuvišką kunigą, kuriam pa
vedė sulaikyti lietuvius nuo 
atskilimo nuo jų trusto. Šis 
tuojau ir pradėjo šeiminin
kauti. Bet lietuviai, neklau 
sykim męs jo! Jeigu norim 
turėt parapiją, tai galim tu
rėt laisvą, neprigulmingą,nes 
męs esam žmonės ir galim pa
tys valdyties! Jungo mums 
nereikia! Amerika laisva ša
lis, ir airiškų vyskupų ver
gais męs nebūsim!

Turiu da paminėti, kadi

I

Harrisburg, III.
Lietuviai čia pradėjo apsi

gyventi tik nuo 1907 metų ir 
į tą trumpą laiką užaugo ga- 
ua skaitlinga^ būrys, nes yra 
jau apie 150 šeimynų ir da 
daugiau pavienių. Nelabai 
seniai susitvėrė „šv. Jurgio 
Draugystė” su tikslu savitar- 
piuio šelpimo laike ligos. Nors 
tai reikalingas daiktas, bet 
gaila, kad toji draugystė nie
ko neveikia daugiau. Para
gink prie prakilnesnio dar
bo — prie apšvietus, tai tuo
jau tave šliuptarniu išvadins.

Vasario mėnesyje lietuviai 
susimušė su žydais. Pastarie- 
jie peršovė vieną lietuvį, var
du J. Mikulskį, kuris 4-toj 
dienoj ligonbutpje pasimirė, 
kitam perpiovė kaklą. Kiek 
vėliau žydas vėl peršovė vie
nam lietuviui ranką. O vis 
tai daro žmonių tamsumas ir 
girtuoklystė.

Yra keletas ir susipratusių 
tautiečių. Apie 15 lietuvių tur 
jau ir savo namus pasistatę ir 
kėlės krautuves užsidėję.

Pasarga.
Tankiai atsikartoja, kad pra 

šaut permainyt adresą nepa- j

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

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

Serganti daktarai ir jų 
šeiminos, tegul kreipias 

Kelei Pas J’t 0 bus ^gy dyti.
Mųsų Inhalatorium mašina 

tai tokia prietaisa, kad per 
visokias gyduoles ir aliejus 
persunkia garą, o ligonis sėdi 
tam tikram kabinete ir kve- 

. • j j • puoja oru, pilnu gyduoliųSkaitytoju atydai garo, kuri sutraukia į savo 
Meldžiame visu gerbiamu- P^au^’u8- Ačiū tai prietaisai 

jų “Keleivio” skaitytojų, ku- daktaras lengvai išgydo pra- 
rių prenumerata pasibaigė šia- džią džiovos. Šitas gydymo 
me bertainyje ir gavote para būdas užtvirtintas didžiausių 
ginimo korteles, atnaujinti, 
kitaip busime priversti laik
raštį sulaikyti.

Keleivio’’ Administracija.

» 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 baisybes. 
Jeigu tu sergi kokia užsisenė- 
jusia nerviška liga, [tau 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.
, .X . I Sloga, asthma,džiova,vosi-N limens kaštuoja 10c. ... ... . , . . .J , nes, gerklines ir krūtinių 11-nsiųsk pinigais arba ’ s
markėmis, tai g Kurtllllias ir kitos ausų li- 

’ ■ ?as-

VAISTĄS IS DILGELIŲ!
Išėjo 3-čias numeris šių me

tų Dilgelių. (Dilgėlės jau 4- 
tus metus kasmėnesis sykį 
dilgina visus kas to užsipel
no. Kaštuoja metams $1.00, 

X 

pusei metų 50c.) Siame num. 
yra visokių dilginančių apra
šymų ir 6 diktoki paveikslai:
1) Kovo 4 d. Vashingtone,
2) Naujas ,. Kovos” admini
stratorius. 3) ,,Tėvynė’’ keti
na muvytis, 4) „Per virvutę’’ 
5) Klebono pramoga, 6) Pas-I 
kutinis Prancūzijos ištremti-j

• _ r ” • ’ w • • - ~nis. j
— prisiusk 
viencentemis i______  ,
gausi tą num. ir vieną senes,; 
niųjų dovanai. Rašyk tuoj- 

i nes už poros sąvaičių išeis ir 
N 3 Adrisas:

„DILGELES” 
1815 E Moyamensing avė.

j

I

L.S.S. Mass. rajo
no atydai.

Artinanties L.S.S. V susi- 
sivažiavimui, Massachusetts 
rajonas randa reikalingu su
šaukti savo konferenciją, ku
rion visos Mass. kuopos teik
sis prisiųsti savo delegatus. 
Konferencija atsibus 18 Ba
landžio ,, Keleivio” redakcijoj, 
prasidės 9 vai. iš ryto. Teip
gi komitetas, išrinktas perei 
toj konferencijoj, teiksis iš
duot raportą iš savo darbų.

Kuopos, duodamos delega 
tams mandatus, malonėkit sy
kiu pažymėti ir savo stovį, t. 
y. kiek kuri turi aktyviškų 
sąnarių, kiek nuo naujų me
tų suspenduotų ir kiek naujų 
prisidėjo.

Draugai! Susipratusiems 
Amerikos lietuvių proleta
rams artinasi svarbi valanda— 
susivažiavimas! To
dėl męs turim prisirengti, 
idant nusivažiavus atstovams, 
būtų jau gatava darbui me
džiaga.

Su pagarba
Mass. raj. org. S .Danilavičia.

»Visos skilvio ir kepenų 
ligos.

Inkstų ligos ir saldliges. 
Hemorrlioidai gydomi be

Philadelphia, Pa. operacijos. .
Nerviškos ligos (tik ne 

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

gija.
Vėžliges ir votįs gydomos 

be peilio.

Apgarsinimas
Svarbus praneši
mas serg aniems! bStfl™“8 kra,Ij0 ,r

Greitas gydymas, 
Pigios prekes, 

Ir be operacijų.

Visos moterų yrivatiškos 
ligos gydomos be operacijų ir 
skausmo.

Nuostabus gydymai didžio- 4 Apžiūrėjimas ir patarimas 
jo Amerikos specijalisto,

Prof. George H. 
Payne i* llarvard uni- 

i versiteto.
Pereituose metuose šitas di

delis daktaras išgydė daug 
tūkstančių žmonių, ir dabar 
pacijentai atkeliauja iš visų 
Amerikos kraštų gydyties pas 
tą didijį speesjalistą. Jis pa
didino savo ofisą Back Bay, 

i 585 Boylston st., kuris bus 
atdaras kasdiena nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro. Pas

dykai.
Prf. I)r. 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 Clinic arba 
kokia ten daktarų kompani
ja: bet garsus profesorius 
Payne iš Harvardo univftM. 

įteto.



Paj ieškojimai

Mass.

Pajieškau savo draugo Juozapo Luko
šiūno, Įiaeina iš Kauno gub.. Pandėlio 
parap.: jisai gyveno Lawrenee, 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

S. Ablenas
5 Stilln. ui .treet, Boston,

Pajieškau savo švogerio Vinco Parulio 
Suvalkų gub.. Vilkaviškio pav.. Barti 
nikų parap. 3 m atgal Shenandoah. Pa 
laikė saldiną, dabar nežinau kur. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsisaukt jis 
pats arba kas kits ant adreso:

J. Zabarauskas
94 Baster st. So. Bosion. Mass.

Pajieškau savo draugo Pranciškaus 
Bielskio, beveik 2 metai kaip Amerikoj, 
pirmiau gyveno Collinsville. Iii. Meldžiu 
atsišaukti ant antrašo*

Louis Bukauski
Bos 818. Collinsville. UI.

Pajieškau savo puseseyės Rozalijos Lu
košiūtės ir draugo Mateušo Blažo. paeina 
iš Kauno gub.. Vilkmergės pav.. AniK- 
ščių parap.. Ašvožeru kaimo. Meldžiu 
atsišaukti ant šito adreso:

Jurgis Paškevičius
Bos 67, Gilberion. Pa.

Pajieškau brolio Jono ir Marės Tamu
levičių, Vilniaus gub., Trakų pav.. Mer
kinės gmino, Budrių miestelio, Jgyvena 
aplink Bostoną ir girdėjau, kad sesuo 
atvažiavusi į Bostoną. Meldžiu atsišauk
ti ant šito adreso:

Tamulevičius
Bos 306. Midland, l*a.

Pajieškąu"?&vo švogerio Adomo Tama- 
ševičio. Paeina iš Vilniaus gub.. Trakų 
pav., Butrimonių vai. Plasavininkų kai
mo. Jis pats arba kurie apie jį žino, ma
lonėkite duot žinę šiuo adresu:

Alekas Ku karas
203 Charles st.. Scranton. Pa.

Lleluvaičia Apšvietus l>r-st« parengiu 
pirma didelį balių su lekiojančia pačta 
kuris bus 17 Balandį (Aprii) 1909 m. 
Prasidės 7 vai. vakare ir trauksis i s i 
12 nakties. Balius bus GERMANI A 11 ai■ 
193 Woosler si , New Havru, Conn. La . 
ke lekiojančio pačio. kuris gaus .(augiau- 
šiai kortelių (postkorčių). tas gaus puikę 
dovana - knyga “Raistas . Todėl gar
bus lietuviai ir lietum lės. kaip lietiniai 
teip ir iš aplinkinių miestelių, neaplei
skite to teip puikaus ir nepaprasto pas: 
linksminimo. Atsilankyki! visi, o busit 
užganėdinti. įžanga tiktai po 15c. vi
siems Širdingai kviečia KOMITETAS

Koncertas ir Balius.
"Birutes Kanklių Choras" s Gegužes 

rengia iškilmingą koncertą lietuvių sve
tainėje. Ilki Broadway Eit , So. Boston. 
Lietuviškų draugysčių ir kuopų meldžia
me aut tos dienos nieko nerengti.

KOMITETAS

\ ardas ir pravardė
Pačta.........................

50,000 KNYGŲ
DY-GU DZL VYRU Vertes !ra $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

vvrišku ligote, raSikiete itig mus ogausite didelos vertes 
is aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
tume, abeluam nupulime spėkų, rhumatizme, orga- 
, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
line inokiedaini piningus daktarams ir uz gidukles, 
. apatiniai dykai gauta knygele dėl vyru, jums bus 
). Jie pa-akis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 

i vyru atgava sv ikato ir vyriškumo per pagelba tos 
. ykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat- 

l’aruikitie, jog ta knygele yra gaunama vysal dykai; mis 
au. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie inuui, o masu-ni<>*cani ir u--___ _____ r---------------- «■--------------* -

kuo greičiaus prisiįsiua jums vvsai dykai ta brange knygele.
Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.

DR. Jos. L!<TKR A CO., L.701 Northvvestern Bldg.. 22 Fifth Avė., Chicago, III. 
I\;k!arai: Meldžiu prisiųsti man vysaidykai, jusu abgarsintaknygelė.

Statas

r

G E R I A U S I A S
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s
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Rusiška- Lenkiška • Lietuviška 

FTIEKA 

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

Pajieškau savo patėvio. Kazimiero 
Poškos, kuris, kaip girdėjau, dirba prie 
anglių, Pensylvanijoj. Kas apie jį žino 
tepraneša ant šito adreso: [16]

Adomas Perekšlis,
5 Athens st,, So. Boston. Mass.

Pajieškau savo dėdės Jono Toviansko 
ir jo sesers Tovianskiutės Pavlinos. Abu
du paeina iš Kauno gub.. Panevėžio pa
vieto, Ruzalimo miestelio. Meldžiu atsi
šaukti kogreičiausiai jų pačių arba kas 
žino pranešti ant tokio adreso:

■ Adolf Tovianski.
717 Summit st., Aberdeen. Wash.

Aš Juzė Baranaičiutė pajieškau savo 
brolio. Vaitiekaus Rarono, Kauno gub., 
Panevėžio pav.. Upeliškių sodž._, 9 metai 
kaip Amerikoj, teipgi pajieškau pusbro
lio Konstantino Barono Ilgalaukių so
džiaus, to pačios gub. ir pavieto, metai 
atgal kaip išvažiavo iš Gardner. Mass. 
Meldžiu širdingai atsišaukti ant žemiaus 
paduoto adreso jie patys arba kas apie 
juos žino, meldžiu pranešti, nes turiu 
labai svarbų reikalą.

Juzė Baranaičutė
83 Emerald St., Gardner. Mass.

Pajieškau pažystamo Vincento Trin
kos. Paeina iš Kauno gub.. Šaulių apsk. 
Papilės valsč. iš Kalnelio. Antro. Liaug- 
mino Juozapo, tos pačios gub.ir apskričio 
Kuršėnų parap. iš Gergždelių. Abu 7tas 
metas kaip Amerike. Meldžiu jų pačių 
arba kas kitas duokite žinę šiuo adresu: 

Jonas Srtipeika
101 Addison Rd. N. E., Cleveland. Ohio.

Pajieškau brolio Antano 
Pavilonio, paeina iš Kauno 
gub. Vilkmergės pav., Ku
piškio par., Žegunių sodžiaus, 
lis gyveno Biržų miestelyj. 
5 metai kaip išvažiavo į Ame
riką, seniau gyveno Pittsbur- 
ge. Teipgi pajieškau savo 
pusbrolio Kazimiero Žiūko, 
Kauno gub., Aleksandravo 
pav., Kupiškio par., Milinų 
sod., 3 metai Amerike. Kas 
apie juos žino arba jie patįs, 
praneškite šiuo adresu.

D. Pavilionis,
41 Dean st., Norvood, Mass.

Pajieškau savo vyroStanis 
lovo Vitkevičio. Kauno gub., 
Kauno pav.. Jasvainių 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 NV. Broadway, 
91) So. Boston, Mass

Apgarsinimai.
Telephone 762 So. Boston.

DF. F. MATULAITIS
i

495 Broadway, So. Boston’e.
Valandos:

Nuo 8-10 iš ryt# ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų

BALIUS!
Lietuvos Simų Draugystė 

Cambridge'iuje rengia balių 
ant Balandžio 19. Balius atsi
bus 2 vai. po piet, po num. 75 
Concord st., Concord HalUej, 
Bostone. L S. D. kviečia vi
sus vietinius ir aplinkinius 
lietuvius ir lietuvaites, idant 
visiems drauge po ilgos gavę 
nes pasilinksminti.
[ęi] komitetas.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau 

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
sukuios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
uverkotus. Užeik pa. 
žiūrėt ntus naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražia drapana, 
męs galime ją tau
tuoj padaryt. Z. Bmlreckis

Z. BlDKECKlS.
222 Broadnay So Kosimi.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN Y 

1 Aidžiausia krautuvėčeverykų 
• pasipuošimų So. Bostone. 
Užlaikome geriausius naujausios ma

dos vyriškus, moteriškus' ir vaikams če- 
rykus Užlaikom teipgi visokias skry- 

■s. marškinius ir kitokius pas i puoši- 
apdar.is Visus ta vorus parduodam 
>iges prekes. Todėl lietuviai, ku

riems n-ikaliugi tokie daiktai, užeikite 
i<as mus.

233 Bronhvay, So. Boston.

Nauja daktariška knytra 
DAKTARAS KIŠENIUJE

Su paveikslais ir daugybe receptų nuo 
visokių ligų, su gražiu apdaru parsiduo
da po 1 dolerį. Šitą knygą gali gauti do
vanai užsirašydamas sau arba savo drau
gui • Keleivį" anl vienų metų. Jeigu 
daugiau nori žinoti apie knyga prašyk 
katalogo. Siųsdamas pinigus dėk tokį 
ad resa.

M. PALTANAVIČ1A

15 Millbury St., Worcester, Mass.

Mano dirbtume yra įrengta puikiau 
šiai, imu ausies mmlos įrankiai. Atlie
ku dalbą artistiškai. Pa<iarau li togra
fijas kuoĮiliik.ausiu:, malevoju natūra 
li kom parvoni. iš ma ų padidiiieju irti 
Esant reikalui > inu į namus fotografuo
ti. teipgi nedeldieiiiais fotografuoju.

I'asiheku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

PARDAVIMAI.
GERA PROGA-PASINAUDOT:

Parsiduoda gera kostutnieriška sievejų 
(kriaučių) sopa su visais įtaisymais. Ge
ram kriaušiui puiki vieta darymui gero 
gyvenimo. Priežastis pardavimo ta. kad 
savininkas važiuoja į Lietuvą Atsiliept 
tuojaus. P. KALASAUCKAS

40 Oak st.. l.avvrence. Mass.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuoini jums pranešu. 

ka«i siuvu moteriškas tlreses. 
kotus, jakutes irt. t.: prietain 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUI E

105 Broadvvav, So. Boston.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Balsamuotojas

Aliuką visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangia prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik
štynų

GHELSEA oflice: 70 Broadway
Atidarytas nuo 8 iki 9

Gy v. vieta: ls3 Bridge st . Cambridge

Lietuviszkas D-ras
7 Parmenter St.
Boston, Mase. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesii- 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967--3 Ricdmont

M. Ziselman. I

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausiu gy 
Guoliu nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai

SuMok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiaus.as nupiginitnas So. lios 

tone.
Moteriškos skry beles. jakutes. kei- 
pai ir \ y sies. Pilna eile naujausios 
mados krikštui paredų. Teipgi pa- 
ledenie už pigiau ir visus kitus ta
voms. kaip tai kuperus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOWITZ.
128 Broadway (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Masš

Nes 
dirba lietuviškas klarka 

Hilliam E. Brnzga.
John J. Lowery & Co.

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

Tki.kphonk. 21027 So. Boston, Mas

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrvmus, alus, eitus 
visada Švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogenausi. Gėrvmus dėl veselijn, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

Telephone. i aek B y 235tt

Dr. Lewandowski
Vienintelis ienkiškai-lietuviškas dak

tarai Bostone ir Massachusetts Valstijoj.
PRIĖMIMO VALANDOŠ:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
•• 6 vai. “ S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON. - - MASS.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Bliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SHEC1AI.IŠKI MAS.

366 Secoud So. Boston, Mass

Parsiduoda
Trijų šeimynų namas. 15 kambarių, 

maudynė, viskas įtaisyta koparankiau- 
siai. Viena minuta laiko nueit iki strit- 
kariui. puse minutos iki geležinkeliui. ■ 
7 minutos iki lenkų bažnyčios. Namas 
ant saulės visą diena. Preke 85 300.

Nl? J- IŪ I.HES IS
151 Lydney st.. IX)R< ’ESTER. Mass.

Parsiduoda namas.
So. Bostone parsiduoda ant 3 gyveni

mų mūrinis namas. 11 kambarių. Ka
štuoja $2.200. 500 pamokėt tuojaus. o ki
tus ant išmokesčio. Parsiduoda dėl se
natvės savininko. Atsikreipt:

83 Bolton st., So. Boston.

Namas ant pardavino.
Namas aut 3 gyvenimų, 10 

kambarių, parengtas dėl 3 
šeimynų, raudos atneša 24 do
lerius Į mėnesi, geram stovy
je, prieto didelis kiemas, sau
sas skiepas, — namas kaip 
tik darbininkui. Ateik pažiū
rėti bile kada, ar darbo ar 
šventą dieną tarp 2 ir 4 vai. 
po piet. 
f9lj

Didelis 1SZPARDAVIMAS
Visokiu gėrimu ant szy. Velykų

Geriausių visame Bostone
Praszeme nepamirszti vardus: Viso

kios kainos Viszniovka. Malinovk.i. 
Korn Sznaps ir daugeli kitu. Teipgi tu
rime partraukė isz Vilniaus “Russkoe 
Oczyszczennoe Vino”. Užlaikome įo- 
draug visokeriopus ir geriausius Anu ri-; 
koniszkus gėrimus ir siuneziame į v -;.s 
Amerikos dalis.

Kas pirks pas mus uz viena dūlei i ver- 
czios. tas gaus vieną bu'elį Slierry \ .:.<• 

1 arba Port Vine vyno dovanu.
Nepamirszkite adreso: ’i)

NOVVELL & CO.
276 Cambridge st., BOSTON. Mass,

Uzpraszo visus Felix K. Liudaviczia.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
alyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIDLAl'SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

Dr. S AN DRZE4EM SKI
Vienatinis lenkiškas Dentista

IIOTEL CLLVDE
lsal>ella st.. kampas Columbus avė. ir 

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

Ofiso valandos:
Nno S iki 10 iš įyo ir nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėtu mis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

J. E. NOLAN
naujausios mados

3^, Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadvvay, So BOSTON.
P Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

179 Bowen st..
So. Boston. Mass

Gražiausios gromatouis
PO PI E R OS!

30 gatunkų su puikioms kvietkonis ir 
konvertais. 4 tuzinai už 50c. arba 10 tu
zinų už 1.00. Gramatika angliškos kal
bos išmokt 25c. Visas kny gas labai pi- 

• giai parduosime per trumpą tik laiką. 
! Atsiųsk 4c. o gausi naują kataliogą su 
i pigioms prekėms.

M. ŽUKATIS
227 E. Main st.. NE1V BRITAIN. Conn.

Pajieszkom Merginu ir Vaikinu.
Uždėjom tam tikrą agentu 

rą. dėl susipažinimo jaunuo
menės, o tegul suseina i stoną 
moterystes. Bet kaip duodas 
matytis musų storavone nepa
liko be naudos, nes kas dieną 
aplaikom tūkstančius laiškų 
nuo merginų ir vaikinų jaunu 
ir suaugusių kurie reikalauja 
musų tarpininkystes.
Jeigu kur randas kokia mer

gina arba vaikinas, našle ar 
našlys ir jeigu reikalaujate 
mano tarpininkystes. parašy
kite man laišką ir Įdekite už 
2 cen. štampą, o greitai gau
site atsakymą. Ą į)

K. INTAS
P. O. box 461, Chicago, Iii.

GERIAUSI AKUŠERKA

SAUJAS IŠRADIMAS
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų
Tuksiančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi Žmones užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia ruda per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą. Pučkus. Dedervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugybę padėkų.

J. M. BRl'NDZACO.
Broadnay A S. 8 st.. Broolykn.N Y.

Tabako ir Papirosu.
Pranešu visiems karie tik vartoja ta

baką. kad aš atidariau naują Tabako 
krautuvę, kurioje galite gauti visokio 
Maskoliško ir Turkiško tabako, visokios 
popieros irinportuotų iš Maskolijos gilzų

I.FOX
310 Harison avė., BOSTON.

Dr. F. S. O'HARA
Kampas 6 tos ir Hashingtoii gatvių 

SPRINGFIELD. - - ILL:
Su ypatinga atida gydo vyriškas ligas, 
reumatizmą, odos ligas ir chirurgiszkus 
dalykus. OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 isz ryto, nuo 2—4 po vietų ir 

nuo 7—S vakare.

Fr. A. Auksztikalnis
Siuvu vyriškus ir moteriškus rubus pa

irai visokias madas. Galite atsikreipt ir 
per laišką. Duodu kirpimo lekcijas.

2275 Massachusetts Avenue 
North CAMBRIDGE, Mass.

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Mouiaus Medical 

Coliege Ba it i m ore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro- 
das.del ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadnay 
264 E st., kampas Boven st.

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

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozovvski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadway ir 259 D. Si., 

South Boston, Mass.
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VISU
Siuomi praneszu savo paremejams ir abelnai visuomenei, kad asz 

perkėliau savo dirbtuvę nuo 374 Essex street, ant

507 ESSHX STBBET

DRAUGAI ir DRAUGES!
Galite gaut pas mus visokių 
gražiausių aprėdaln, kaip vy
riškų, teip ir moteriškų Męs 
laikome audimo, marškinių, 
kepurių, skrybėlių, blanketų, 
šilkų, viršutinių keliniu, ove 
ralis, baksų ir tt.

Laikome teipgi Trejenkos 
iš Palangos, visokių knygų ir 
žodynų angliškai mokytis. 
Galite užsirašyti visokius laik
raščius ir prie to męs duoda
me dovanų už $1.00.

Britvas gvarantuojame ir 
pigiai parduodam. Keikalau 
jantiejie Į kitus miestus, ga
lite mums prisiųsti pinigus 
popierineis arba štampomis 
ant žemiau padėto adreso. Už 
persiuntimą užmokame męs 
patys. ui)

Bartkevičius & Morkis
719 Main st., Cambridgeport, Mass.

Gražiausios

SKRYBĖLĖS’
Godotinos Moterys ir Merginos, pra

nešu kad uždėjau Nauja skry bėlių Uir'o- 
tuvę. kur galite gauti gražiausių ■ kry !<- 
lių už pigiausią prekę. Reikalaujančios 
ateikite pas

M. MILIUVIENĘ
264 E. ir kampas Bowen street

,SO. BOSTON. Mass

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys.

Siuvam visokias vyru ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam plėtmas ir išprosi- 
name. Darbą atliekame visa
dos ant pažadėto laiko kuo
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

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

NAUJAUSIOS MADOS
PIGIOS PREKES PI IhAtSir TVIRTO IMKIM)

i

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripką 

klernetų, trųbų. koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. "Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paąuksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
teriu, adresam pečečitį, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kalboi,gražių popierų dėl rasimo groinatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c Z 
5 tuzinai už looo už Ąii.oo. Lietuviška biblija arba šventas raštas
seno ir naujo testamento lietuviškom liter om puslap. 1127 dručei atida
ryta, prekė su prisiuntimu $3,OO. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

. > kūno, atgaivinimO-kranjo, sutaisimo nervu irdaugybę kito
H i-f kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma, 14 K.

— - paauksuotas ant 20 mėtų prekė f3.00. prasto $1,00. Prisiųs- 
kite savo 'ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka
talogą dyKai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikatn, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta
voms labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K. W1I.KEWICH, 112 G ra n d St, Brooklyu, N. Y.

GERIASI* PROGA VISADOS TEIKIAMA LIETUVIAMS
*

ant antro gy venimo, kur teip-pat jums tarnausiu ir ant toliaus. kaip iki 
sziol tarnavau. Mano užduot* m buvo visados stengtis, kad žmones butu 
užganėdinti ir tikiuos, kad naujoj vietoj da daugiau užsitarnausiu ant 
jusu parėmimo. Jus rasite mano dirbtuvėje pasirinkimui daugybę vi
sokios MATERIJOS, NAUJAUSIOS SPALVOS ir AUDIMO, teipgi 
juodos ir mėlynos sarzos.

G. NATHAN, Kriaučius
šo; ESSEX STKEET, LAUKENCE, MASS.

Kiekviena siutą pas mane padarvta. prosinani per metus uz dvka.

S: & » Ik lt Jfc Šr Ht St It Sr S:
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Pirmutinis Lietuviškas Bankinis Namas

W. DACKEVICZIDS

MERGINOS
Mokančios ir nemokančios 

dirbt prie mezgimo pančekij. 
Atsišaukite j 1PSWICH dirb
tuves [XI

165 B street, So. Boston. !

PASILINKSMINIMAI.
Pinas Koncertas ir Balius

Lyuuo lietuvių choro bus 24 Balandžio 
(AprilJ 1909 m., Hibernian svetainėje 
Federal Sųuare, We»t Lynn. Mass, Pra
sidės 7 vai. vakare ir trauksis iki 12 nak. 
Visus nuoširdžiai užprašo Komitetas.

Ta ptOL’a gali naudotis visi Lawrenc'o lietuviai. Mes turimo savo 
fabriką ir lodei VISKĄ PARDUODAME PIGIAU, ko kiti padaryti 
I<awrencr negali Męs užlaikome visokius Moteriszko skyriaus apreda- 
lūs. kaip tai:
SIJOMS, SIUTUS. PLOSUIUS. SKRYBĖLĖS 
ir kitus daiktus, kokie tik reikalingi apsirengimui Musą prekes negali 
būt niekados pamirsztos. Mes turime daugiausiai lenku ir lietuviu pir
kėju ir patarnaujant jiems teisingai. Jeigu ir jus norite ką nors gero 
turėti, tad visuomet pirkit pas

THE MODEL
234 E8SEX ST., LAVVRENCE, Mass.

AMERIKOJE. 14 k. Grynu auksu pavilktas lakr.
gražiai graviruotais viršais (vyriš
kas ar moteriškas), su dviem ant
vožais, koteliu užsukamas ir už
statomas, aukštos kliasos Ameri
kos mašinerija, ant visu akmenii 
ir gvarantuotas ant 15 metų.

14 k. gryno aukso pavilktas re 
težėlis, gvarantuotas am 15 metų.

14 k. gryno aukso pavilktas žie
das, su tavo vardo pirmutinėmis 

k litaromis. gvarantuotasant 3 metu 
L Kaštuoja tie visi <1 liktai sykiu 
H $18.25. Ant laikr<«iėlio i-gravi- 
■ ruota: Atmintis isz Amerikos.

ATSIŲSK MUMS $4.74
B 1 2 VISKŲ
Įy Jeigu daiktu'nebus tokie pat kaip 
' aprašyta, atsiųsk juos mums at

gal. o mes sugražinsime tau pini
gus. T- ip.žemas prekes mes duo
dame tik ant pirmo orderio, dėl 
getesnio susipažinimo su jumis.

Atsiųsk mums 24c. iš kalno dvicentinėms štampoms, o likusius 
$4 50 užmokėsi apturėjęs ir peržiurejes daiktus ekspresui.

Už 6 laikrodėlius, (» retežėlius ir 6 žiedus $25.50. $1.00 iš aukšto
2c. štampoms. Likusius $24.00 užmokėsi atimdamas ir peržiurėjes 
(laikius ekspreso ofise.

AGENTS WHOLESALE WATCH CO., Dept. 74
I 9- W. Broadwav, NEW YORK.

2Ž

U?
U

I

sp
Notarijušas ir Slidžia taikos.

23 Salėm street, BOSTON. Mass.
LAIVAKORTES 
šifkortes parduo
du ant geriausių ir 
greičiausių laivų 
už n'aiausias pre-

PINIGUS
Išmainau visų vieš 
patysč-ių pagal tos 
dienos kursą. Teipgi išsiunčiu ir gvarantnoju kad nepražus ir greitai 
gaus. IH>\ IERNASCIUS užsilikejimus išdirbu kiekviename reikale. X 
Jeigu kurie tur ]<alikę kokį nors turtą Lietuvoje ir nor jį pervest kitam 
arba pavesti likusiems ten broliams arba gentims, kreipkitės prie mus. 
o męs padarysime jums viską kuogeriausiai.

Jeigu kurie turite paskolinę kam nors Lietuvoje pinigų ir nenor su
jums pasiteisti, tad jei norite nuo jų jiajieškol i, atsikreipkite prie mus.

PATIKUS NELAIMEI prie kokio nors darbo, jeigu sužeidžia 
darbininką ne jwr jo pati<-s kaltę, bet per kompanijos apsil.-i.įima, tad į 
kreipkitės prie mus. o męs duosime teisingą rodą.

Pinigus priimam ant apsaugojimo ir mokame už juos procentą, 
kartais mokame didesnį už kitas bankas.

j \'isokie (>aaiškiniinai ir patarimai dovanai. Norin- 
tiejie gaut patarimą per laišką tur apmokėti pačtą.
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