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Metas V.

VISOKIOS ŽINIOS
i 

nas kalbėtis bus uždrausta, 
ne tiktai unijas tverti.

IS RUSIJOS.
Areštuotas Amerikos pa- 

valdinis.
Peterburgas. — Čia suėmė 

tūlą lenką Steponą Dnbrow- 
skį, kuris gyveno kiek ank
sčiau AmeriKoj ir buvo Suv. 
Valstijų piliečiu. Laike kra
tos pas jį atrasta literaiuros 
revoliucijoniškos įtalpos. Ca-I 
ro valdžia nepaiso, iš kur tu, 
nes ji gerai žino, kur jos kalėj 
jimai.
Gudriai sugalvota kome

dija.
Nenurimstant revoliucijos 

bruzdėjimui Persijoj, caro 
valdžia ateina šachui į pagel- 
bą. Pastaruoju laiku liko iš
siųsta teip vadinamos bau
džiančiosios ekspedicijos su 
tikslu apsaugoti Rusijos pa- 
valdinius. Tarp išsiųstųjų ne
mažai artilerijos. Galite su-Į 
prasti, kaip gerai apsaugos, 
prie sprogstančios medegos 
pagelbos. Kiekvienas gali su
prasti, kad tos ekspedicijos 
atsiųstos persų numalšinimui.

Politiškieji prasikaltėliai per drąsuolis: drįsta ant lai
vo pasivažinėti. Vienok be 
ministerių nevažiuos. Lydės 
jį Baltijos laivynas.

Miestas be dantistu.
Biurokratai ištrėmė iš Zla- 

tousto paskutinį dantį} gy
dytoją. Kam tie dantistai, ka
da visokie ,.deržimordos” gali 
išdaužyti gyventojams dantis 
kumštimis?

Gali grįžti.
Pabaltijos krašto policijos 

skyrius išleido paaiškinimą, 
kad visi ištremtieji admiuis- 
traty viškuoju keliu, lig pasi
baigsiant karės stoviui, dabar 
gali grįžti, nes karės stovis 
Pabalti jos krašte panaikin
tas. Žinoma, tie negali grįž
ti, kurie ištremti Į paskirtas 
vietas ir ant aprubežiuoto lai
ko.

'čiai žmonių iš lovų bėgo ant 
gatvių,kad nepražūti pogriu- 

j vaučiais namais. Visur kilo 
gaisrai, kas darė da baisesnį 

Į įspūdį ant žmonių.
Sultonas kalėjime-

Konstantinopolis, 28 bal.-- 
Abdnl Hamid, senas sulto
nas, tapo čia revoliucijonierių 

! suimtas ir nugabentas i Solo- 
nikos kalėjimą. Vienuolika 
pačių nuvežta su juom.

— Mieste Adana sudeginta 
protestonų bažnyčia ir 100 
misijonierių joje.

jungą. Jos sekretorijatas 
siuntinėja šiuo tarpu kitų ša
lių garsiems kritikams laiš' 
kus, pranešdamas apie užma
nymą. Tokis žingsnis val
džioms malonus, kadangi at
siranda liuosnoriai, laisvos 

^spaudos persekiotojai.

Mokytojai neužganėdinti.
Paryžius, 16 bal. Mokyto

jai pradinių mokyklų protes
tuoja prieš įstatymą, uždrau
džiantį valdininkams tverti 
unijas. Be susirišimo mokyto
jai negali pareikalauti dides
nių algų ir išpildyti savo už
duočių, nes laisvesnės nuo
monės išguldinėjime tos ar 
kitos mokslo šakos yra suvar- 

I žytos.
Užgriebtas miestas.

Po komanda Rusijos afi- 
cierių 150 turkmėnų įsiveršėj 
į Persijos miestą Mešed ir pri- 

i verte jį pasiduoti. Rusijos 
globai. Tokiu budu Rusija 
be karės įgijo da vieną mies
tą. Persijos šachas tyli, nes 
revoliuciją gręsia nuversti jo 
sostą, kurį apsaugoti padeda - 
ir Mikutis. -■

kas gi? Ledaunės kampe sė
dėjo jo pati su gimusiu kū
dikiu ant raukų. Ji buvo kru
vina, sudraskvtom rankom ir 
sušalus. Matomai, ji pagim
dė kūdikį ir norėjo išeiti, bet 
duris buvo uždarytos. Ji iš- 
mušė langą, bet jis buvo už
taisytas dratais. Atsidavus li
kimui, ji prispaudė kūdikį 
prie krutinės ir abu sušalo. 
Panašių atsitikimų Rusijos li- 
gonbučiuose nestokuoja,ypač 
valdiškuose.

Dvarponiai bankrnlyja.
Vytebsko dvariečių bankas 

apskelbė, kad jis parduoda 
50 dvarų, apimančių aplamai 

*90,000 dešimtinių žemės. Visi 
šitų dvarų savininkai įsisko
lino bankui ir negali sugrą
žinti skolos, už ką- pralaimės 
savastį. Gerai

Slapta spaustuve.
Irkutskas (Kaukaze). Glaz- 

kovo skersgatvyj pas vieną 
dailydę surasta slapta socija- 
listų-revoliucijonierių spaus
tuvė. Visi Įrankiai laikėsi 

j sienoj, kuri prie pagelbos 
dviejų knipkučių, įtaisytų toj 
vietoj, kur kabojo įvairus 

i įrankiai, atsidarydavo ir užsi- 
darydavo. Toje gi vietoj at
rasta 1500 ekzempliorių laik
raščio . „Soldatskij Golos” 
[Kareivių balsas]. Padary
ta daug kratų ir areštuota ke
lios ypatos. Kokis nelabasis.

i
galėjo išduoti tokį gerą daik
tą, kai}> spaustuvę? Kad jam 
makaulė perplyštų!

Paroda Peterbuge.
Čia atsidarė L. Tolstojaus 

paroda. Surinkta labai daug 
medegos, atsinečančios prie 
garsausrašėjo ypatos. Lanky
tojų ateina nemažai.

Policistas-plešikas.
Kijeve sužinota apie plėši

kų gaują, kurioj žymiausiu 
veikėju buvo okolotočnas Va
siljevas. Nenaujiena Rusijoj. 
Policijai parankiausia vogti,

♦
nes ji pati savęs negali su
gauti

Karžygiai eina iš kalėjimo.
Iš Peterburgo ateina žinia, Į 

kad admirolas Grigorievas ir 
leitenantas Smirnovas liko iš- [ 
leisti iš Petropąvlovskos tvir
tovės. Greitai išeis jr Port- ' 
Artūro „apginėjas” Stesselisj 
ir vice-admirolas Nebogato- 
vas. Vis tai kankiniai už ja 
ponus ir pavogtus pinigus. 
Dieve, duok jiems dangų. Ca
ro valdžia susimylėjo ant 
vargšų

Studentai neturi pinigų
Iš Peterburgo universiteto 

išvarė 1280 studentu už neuž- 
simokėjimą už mokslą. Skait
lius pusėtinas.

ŽINIOS 1$ VISUR.

Laikraščiai iš Amerikos 
gali eiti.

Suvienytų Valstijų krasos 
valdyba aplaikė pranešimą 
nuo Rusijos valdžios apie pa
naikinimą cenzūros ant iš už- 
rubezio ateinančios literatū
ros. Jeigu ji pildytų savo pa
žadėjimą, tai paranku darosi 
šviesti Rusijos liaudį užrube- 
žiuiais išleidinėjimais.

Caras ketina važiuoti.
Įbaugintas revoliucijos,Mi

kutis bijojo ir nosį iškišti į 
„Dievo pasaulę”. Dabar pra- 

I deda atsipeikėti ir liepos mė
nesyje ketina atsilankyti 

■ Skandinavijos sostapilėse ir 
Londone. Pagalvokite tik.kas

gaus darbą.
Vyriausioji kalėjimų val

dyba išleido cirkuliarą, kad 
nuo šio pavasario politiškieji 
prasikaltėliai, kurie išreikš 
norą dirbti fizišką darbą sy
kiu su kriminalistais, galės ji 
gauti. Apart blogumo, tame 
nieko daugiau nėra, vienok 
gal paraukiau bus pabėgti.

Duotos atstovas gavo pra
šymą.

Į Durnos deputatą G. S. 
Kuznecovą tapo pasiųsta se
kanti telegrama: „14 kovo d. 
kariškas teismas pasmerkė 
mano sūnų Izaoką Rovenskį 
mirtim. Prisiekiu, kad ma
no sūnūs nekaltas. Meldžiu, 
susimylėkite ant senelės-mo- 
tinos, išgelbėkite gyvastį, už 
tarkite, gelbėkite.

Rovenskienė.”
Kuz-necov kreipėsi į karės 

ministerį. bet kasžin ar išeis 
kas.

I

Gera alga,
Buvusia Maskvos mieto vir

šininkas Reinbotas gaudavo 
metinės algos 47.S25 rublius. 
Suprantama prie šitos sumos 
priskaitytos tokios išlaidos, 
kaip jo namo užlaikymas ir 
t. t. Rusijoj gerai būti biuro
kratu, jei trokšti pinigų ir 
nori naikinti žmones.

1$ AMERIKOS
Žydai nori asimilecijos.
Ant susirinkimo vienos ga 

skaitlingos organizacijos

aštri baus-
Nors negerai darė, bet

Retas atsitikimas.
Po dviejų dienų nagrinėji

mo kariškas Maskvos apskri 
čio teismas pasmerkė Krasno- 
vą mirtim už monopoliaus iš
plėšimą. Mirties bausmė liko 
pakeista amžina katorga. Pra
leidus gana ilgą laiką išsiaiš
kino, kad pasmerktieji visai 
nekalti. Žymiausieji liudyto
jai —s Ryžovienė ir Zapolskis 
pasirodė melagiais, už ką jie
du liko ištremti į katorgą Iš 
čia matome, kad mirties bau
smė tnr būt panai kinta, nes la
bai tankiai nužudytiejie pasi
rodo po tūlo laiko nekaltais.

Smarki konstitucija.
Beveik visos profesijonali 

nes (amatninkų) sąjungos 
Odesoj liko pripažintos nele- 
gališkomis. Rusijos konstitu
cija teip urnai mainosi ir teip 
taikosi prie biurokratijos kan
celiarijų, kad, reikia tikėtis, 
greitu iaiku ir apie krikšty-

Mirtim posmerktL
Šiomis dienomis kares teis

mas pasmerkė mirtim Vilniuj 
tulua Timofejevą ir Chrulio- 
vą, Lodziuj — Bodisko, Eli-! 
zavetpolyj dvi ypati ir Tifli- 
se du kazoku. Visi kaltinami 
buvo už ginkluotą užpuolimą 
ir plėšimą.

Darbas biurokratiško dak
taro.

Nižneudinskas, Irkutogub, 
Į persiunčiamųjų ligonbūtį 
sodžiaus Taluno atvažiavo 
nėščia moteriškė, valstietė 
Griščenko, kad perleisti čia 
gimdymo laiką. Daktaras 
Baturin apžiurėjo ją ir, pa
sakęs, kad gimdimas prisiar
tins tik už paros, išėjo. Griš
čenko neužilgo apalpo. Tar
nai ligonbučio nubėgo pas 
daktarą ir kvietė pažiūrėti, 
pranešdami, kad ji numirė.

— Ką čia man 
ramumo? Vilkite į 
skiepą!

Ji liko nuvilkta
lių skiepą ir uždaryta, 
rytojaus atėjo jos vyras ir, iš
girdęs apie pačios mirtį, nu
ėjo į skiepą paimti lavoną. Ir

I

neduodate į
numirėlių

į numirė* 
Ant

Kova su literatūra.
Su teip vadinamąja kenk

sminga literatūra kova veda
ma visose šalyse. Šiuo žy
giu Prancūzijos „literatūros 
kritikų ir bibliografų asocija- 
cija” sumanė įsteigti tarptau- 

• tišką literatūros kritikų są-

t

Šachas bijo išeit iš namų.
Pulkininko Liachovo briga

dos kazokai nemiega ir pasi-1 
ryžę prie visokių atsitikimų, [ 
nes jiems pavesta saugoti ša
chą, kuris bijo net iš namų 
išeit. Pradedant nuo sausio, 
revoliucijos bruzdėjimas teip ’ 
išaugo Persijoj, kad liko vieš-] 
pataujančiu. Tiktai Tegera- 

į ne kiek silpnesnės revoliuci
jonierių spėkos. Reikia ti
kėtis, kad gretoj ateityj Azi- [ 
jos viešpatystės nusikratys 
nuo despotų. Jiems vieta dan-

Revoliucija Turkijoj.
Pereitam numery j buvom 

pranešę, kad 32,000 turkų 
revoliucijonierių eina aut 
Konstantinopoliaus su mieriu 
nužudyti sultoną ir valdžią 
paimti į savo rankas. Sultc- 

■no kariumenė buvo pasiry ža
isi ginti senąją valdžią iki pa
skutinių savo spėkų. Kon-i 
' stantinopolyje prasidėjo bai
si skerdyne. 23 ir24 balandžio 
kraujas plūdo gatvėmis, kaip 
vanduo. Buvo tai neužmir
štinos dienos. Jaunaturkiai į 
su nesulaikomomis pajiegomsl 
ir su įniršimu naikino viską 
kas tik ant kelio pasipynė. 
3,000 žmonių krito lavonais, 
o tūkstančiai raitėsi sužeistų. 
Sultono kariumenė tuoj buvo 
priversta pasiduoti. Rovoliu- 
cijonieriai apsupo sultono pi
lį. Sultonas buvo priverstas 
atsisakyti nuo sosto. Jo vietą 
užims jo brolis Meliemed- Re- 
šed Efendi,kuris vadinsis Me- 

Įhemed Įlenktasis. Bus tai 29 
! sultonas nuo užkariavimo! 
nuo graikų KonstantinoĮio-j 

■ liaus.
Žemes drebėjimas Portu

galijoj.
Lisbona. — Pereitoj 

tėj Portugalijoj buvo 
kus žemės drebėjimas. Daug 
namų sugriuvo. Tarp gyven- 

■tojų kilo didelė panika. 
Kadangi drebėjimas atsitiko 

i apie vidurnaktį tai scena per
sistatė labai baisiai. Tukstan-

!$ LIETUVOS
Lietuvių kalba valsčiuose.

Jūžintuose (Ežer. ap.) val
sčiaus nutarimai esą ir lietu- 

• viškai surašomi. Viršaitis ir 
raštininkas prižadėję ir ,,po- 
viestkas” lietuviškai rašyti.

Biržai [Pan. ap.]. Čia nuo 
rudens yra isikurusi keturiu * w vr e
klesu miesto mokykla. Šitos 
mokyklos lietuviai mokiniai 
kreipęsis į savo inspektorių, 
prašydami, kad jiems būtų 
išguldoma lietuvių kalba, ln-

■ spektorius atsakęs, kad šie
met jau esą per vėl u; be to, jis 
nesuprantąs, kam jiems besi
mokyti lietuvių kalbos, kad 
jie ir teip visi gerai moką. 
Tuo gi tarpu „L. U.” redak
cija sako, kad Biržų ketur-
klesės mokyklos mokiniai teip 
rašą lietuviškai laiškus, jog 
kiekvienas žodis reikiąs ištai
syti. Kai-kurie mokytojai 
nemyli lietuvių, ypač tų, ku
rie prašę, kad lietuvių kalbos 
būtų mokama; be to, jiems 
gina ir lietuviškai šnekėti.
Monopolio panaikinimas.

Pereputyje ties Plokščiais 
(Kauno gub.) vasario mėne
sį panaikinę monopolį dėlto, 
kad permaža degtinės bepar- 

: duodavęs: per mėnesį nedau- 
| giau, kaip 40 kibirų [viedrų]; 
iš to būdavę permaža pelno. 
Bet tie skaitytojai klystų, ku-

■ nemanytų, kad apielinkės 
'žmonės liovėsi gerti. Visai 
teip uesą, tik privisę taip 
daug monopolių slaptų, iš ku
rių kiekvienas sočiai galįs pri- 
sigerti.

Šviesos nemegią. Iš Alo- 
izavos (Pan. apsk.) „Vieny
bei” rašo Vargdienis, kad 
žmonės apšvietos nemegią. 
Mokykla jau treti metai,kaip 
pradėta esanti statyti ir tebe- 

! stovi be langų ir durų. Netur
tingieji norėtų greičiau ją 
pabaigti ir, jei reiksią, pini
gų duosią, nes mokykla jiems 
esanti labai reikalinga.

Pats vogti padėjo.
Prie Upytės vieškelio, ra

išo „Viltis”, yra vėjo malūnas, 
kur gyvena maluninkas Džon
sonas. Vieną naktį beldžiasi- 
i jo duris du vyru, prašyda
mi, kad jiems padėtų Į Šlajus 

Į įkelti kiaulę, kuri bevežant 
Panevėžin, išvirtusi. Džonso
nas apsitaisęs padėjo. Vyrai, 
pasakę ačiū, nuvažiavo. O 
maluninkas rytą neberado sa- 

I vo nupenėtos kiaulės, kuri 
svėrė 15 pūdų. Vagių ji pas
kersta, prie šlajų prisivilkta. 
bet įkelt vienų negalint, pats 
ūkininkas talkon pasiprašyta.

Pašaro stinga.
Musų laikraščiai rašo, kad 

daug kur pradėję žmonės so
džiuose pašaro stigti. Sienas 
ir šiaudai labai pabrangę,bet 
ir už pinigus nevisur esą gau
nama.

Viešieji skaitymai.
Lietuvių moterų katalikių 

draugija gavo leidimą iš vy
riausybės padaryti Mariam- 
polėje (Suv.'gub.) penkis vie
šus skaitymus 
I. (K „R. G?)

reikalingi, ypač jo pačiai. O 
gal ir jis, atlikęs tarnystę, į 
Afriką važiuos pas šlapius 
(slonius), tuomet be dolerių 
nė žingsnio.

Pinigų dirbėją sugavo.
Chicago, III. Šnipui Ritcliie 

pasisekė sugauti klastingų 
pinigų meisterį, J. S. Kelly. 
Jis darė auksinius pinigus į>o 
5 ir 10 dolerių ir, važinėda
mas po miestus, mainė ant 
gerų. Jo sandarbininkas prieš 
porą dienų areštuotas Mil- 
waukee. Pinigai teip gerai 
padaryti, kad sunku juos at
skirti nuo tikrų. Dirbėjo by
lą teismas nagrinės 30 balan

džio. Jam gręsia 
I mė.
j gaila gabaus meisterio.

Fabriką užsidarė.
Canousburg, Pa. „C’anons- 

burg Iron and Steel Compa- 
ny” apskelbė, kad fabriku 
užsidaro ir 400 darbininkų 
liks be darbo. Jeigu jie nu
muštų 10% nuo savo užnio- 
kesties už darbą, tuomet ji vėl 

į duosianti darbininkams dar- 
[ bo. G udri!
Karnegi pranašauja karę.

Žinomas geležies ir plieno 
karalius Karnegi (Carnegie). 
visuomet skelbęs santaika, da- 
bar pranašauja karę tarp Vo- 
ketijos ir Anglijos. Jis tvirti
na. kad gali įvykti visas vieti
nė karė, nes,sulig jo žodžiais, 
Francuzija, Japonija, Rusija 
ir Austrija didina savo laivy
nus ir prie ko-tai ruošiasi. 
Tokis Karnegi tikrai gali pra
našauti ir, jeigu norės, išpil
dyti savo pranašavimus.

Popiežius prieš .moteris.
Neapsakomai didelį žingei

dumą sukėlė tarpe Amerikos 
katalikų ir moterų, kovojan
čių už lygias tiesas su vyrais, 
popiežiaus telegramas, kuria
me jis sako, kad „Moteriškė 
niekad negali būt lygi su 
ru ir, todėl, negali turėt 
gių tiesu. Moteris norėtų 
sados valdyti net ir tos, 
rios niekur netinka”.

Kitam telegrame popiežius 
sako:

„Tie, kurie geidžia, kad 
moteris butų visuose dalykuo 
se lygios su vvrais ir turėtų 
vyrų tiesas, tikrai klysta. Mo
teris, įpainiota į agitaciją vie
šo gyvenimo, butų tik puoli
mu 
Moteris 
drauge, 
šaltiniu 
ko”.

Katalikiški laikraščiai tą 
žinią priėmė su džiaugsmu. 
Moterįs gi pakelė didelį pro- 

[ testą.
“Popiežius yra visai jau

na 
į žydų Chicagoj liko nutarta 
darbuotis, kad renkant statis- 
tiką žydai nebūtų užrašomi 
atskirose skiltyse kaipo atski
ra tauta. Tokiam nutarimui 
visą laiką priešinosi sijonistai 
kurie tikisi atgaivinti Žydiją 
Palestinoj. Ir jie panašus į 
mųsų patrijotus.

Darbas girtuokliams.
Valstijos ligonbutyj, Fox- 

boro apylenkėj, arti Boston, 
Mass. bus įsteigta kolionija 
girtuokliams. Žadama paleng
va pratinti juos prie darbo ir 
doros. Beabejonės, ir lietuvių 
ten patektų, nes jie labai 
mėgsta gerti.

Tėvas nusižudė.
Dės Moines, Jo. Čia nusi

žudė tūlas P. M. Miller, tėvas 
skaitlingos šeimynos. Gana 
ilgai jis negalėjo gaut darbo,o 
paskui apsirgo. Matydamas, 
kad vaikai neturi ko valgyti- 
jis atėmė sau gyvastį.

Naujas sumanymas.
Geležinkelių karalius Har 

riman užmanė įkurti naują 
korporaciją, kurios kapitalas; 
turi siekti bilijardą dolerių. 
Pavesta užmanymą apdirbti 
didžiųjų miestų advokatams. 
Jau greitai apie biiijardus; 
pradėsime kalbėti, nes milijo
nieriai skaitysis neturtingais 
žmonėmis.
Respublikonai prieš mo

kestį nuo pelno.
Respublikonų atstovai se

nate tvirtina, kad jie nedaleis 
įvesti mokesties nuo pelno. 
Vienok kad griežtai neužgin
čyti, ketina jie komanduoti į 
Europą tirinėtojus, kaip ten 
imama mokestis nuo pelno. 
Tur būt, norima dasižinoti, j 
kaip galima apsukti, nors te
orijoj ir bus įvesta mokestis' 
nuo pelno.

Mokytojas socijalistas.
Oaklywa, III. Į miesto mo

kyklą viršininkus čia.išrink- [senas žmogelis’ir beabejonės 
i tas socijalistas T. B. Larkins, i 
kuris gavo daugiau negu pu- 

jsę visų balsų. Matyt, žmones 
ten susipratę.

Prezidento alga auga.
Kongresas vėl reikalauja, 

kad Taftai alga butų pakelta 
iki £75.000 ir kad kelionės lė
šų butų jam išduota 25 tūk
stančiai. Kol kas atsirado 
priešingų nuomonių ir klau
simas atidėtas liko lig sekau, 
čios sesijos. Taftui pinigaį

vy 
ly- 
vi- 

ku-

draugijos. 
tik vyro

sąvai- į 
smar- i

šeimynos ir 
turi būt 

išskyriant jo tiesas, 
melės. o daugiau nie-

turi senas pažiūras ir guodo- 
ja senus papročius. Męs ne- 
jieškom sau lygybės su vy
rais plačioj to žodžio prasmėj. 
Apie tai gamta pasirūpins. 
Męs reikalaujam tik prašali- 
nimo sauvališkų tiesų, kurios 
trukdo liuosą moteries išsi 
vystimą. Moteris, turėdamos 
platesnes tiesas, galės teippat 

i vyrus mylėti ir namus prižiu- 
į rėti kaip ir dabar.”

Tokį atsakimą duoda ant 
popiežiaus telegramo tūla 

' Mrs. J. II. Rage.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

z— Good morning, Maike. 
— Ar tu lietuviškai nemo- 

kad angliškai svei-‘ ki, te ve, 
kinesių

— Tu 
Niekaip

už viską mane bari, 
negaliu tau įtikti. 

Velyk pamokyk mane, kaip 
bombą padaryti.

— Keistas iš tavęs žmogus. 
Kur tu dėsi ją?

— Gal tu, vaike, nežinai, 
kaip mane apdaužė tas poli- 
cistas, kuris ant kampo stovi?

— Turbūt girtas buvai.
— Ką čia gersi, kad visai 

subankrutyjau. Jau antrą sa
vaitę streikuoju. Stovėjau 
ant gatvės ir laukiau Juozo 
Svindriaus. Mat jis buvo įėjęs 
į krautuvę tabako nusipirkti. 
Policistas klausia: „Ko čia 
stovi?” — „Nesuprantu”, sa
kau. Jis mane kumštelėjo 
Tu žinai, kad aš tokiam kiau- 
liaganiui nepasiduosiu. Susi- 
rėmeme. Ir kad jis pradės 
man lazda per šonus kirsti — 
Dieve susimylėk! Paskui veži
mą pašaukė ir mane, žinai, 
kur nugabeno. Paskui ’ da 
5 doleriuis turėjau užsimokėti 
už tai, kad daviau savo kailį 
perti.

— Ištikro.biaurus tokis po
licistas.

— Taigi, taigi, vaikuti! Ar 
neverta jam makaulę suar
dyti? Tiktai pasakyk man, 
kaip padaryt bombą, tuomet 
ir kaulų jo neliks!

— Tėve, man tavęs gaila. 
Tu tą niekšą nužudysi, bet ir 
pats neišliksi gyvas. Argi ap
simoka už tokį biaurybę ati
duoti savo gyvastį? •

— Niekus kalbi, vaike. Jei
gu jį paliksi, tai jis ne vie
nam da šonkaulius sulaužys. 
Aš nenoriu, kad mane poli
cistas ant gatvės lazda bady
tų! Lai aš žusiu, bet ir jo ne
liks, tuomet ir kitiems geriau 
bus.

—s Klaidinga tavo nuomo
nė. Ar mažai yra chuliganų, 
kurie geidžia pastot policis- 
tais. O kiek darbininkų val
kiojasi be darbo ir badauja. 
Jie užims užmuštojo vietą.

— Ir juos reikia mušti. Ka
da įbaugįsime, tad niekas 
nenorės būti policistu ir už 
didžiausią algą.

— Tėve, anglių kasyklos ir 
kitos pavojingos darbo vietos 
nenugązdina darbininkų, ka
da jie priversti ten dirbti už 
maistą. Nors ir susipratęs 
darbininkas, vienok priver
stas esi dirbti pas svetimą, 
kuris tave išnaudoja ir da ta
vo gyvastį tyko praryti. Teip 
tamsus darbininkai, nepaisi- 
dami ant pavojaus, eina ir 
užima policistu, šnipų ir ka
reivių vietas, kad tik padary
ti sau gyvenimą. Tokiu bu
du męs turime muštis tarp sa
vęs.

Turbūt tu, vaike, nemoki 
bombų daryti, jeigu teip kal
bi. Kaip gi męs pagerįsime 
savo būvį, jeigu nežudysime 
valdininkų? Reikia padaryti 
daug bombų, išmušti viena 
diena visus parazitus, tuomet 
niekas vargšo neslėgs!

— Tėve, aš tau sakau , kad 
šiandien tamsių žmonių dau
giau, negu apsišvietusių. Jei
gu jie būtų apsišvietę, jie be 
muštynių prašalintų netiku
sią valdžią^ ir kapitalistišką 
sistemą. Juk nuo žmonių vis- 
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kas priklauso, 
niekas neturi spėkos. Jeigu 
šiądien valdžia ir turčiai drū
ti, tai tik dėkavojant toms 
aplinkybėms, kad (jauguma 
to nori. Išmuškime visus tur
čius ir valdininkus ir tuo nie 
ko nelaimėsime, jeigu visuo
menė tamsi: ji vėl įvykdįs se
novę, nuo kurios jai sunku 
atsiskirti.

— Man jau nepatinka, vai
ke, tavo kalba.

— Klausykis toliau.— Žu
dydami visokius niekšus, męs 
patys dingsime, nes prasidės 
dabaisesni persekiojimai. At
siras gaujos šnipų, pol cijos 
skaitlius bus padidintas, už 
mažiausį žingsnį baus mus 
kuoaštriausiai. Jau teip sy
kį buvo. Ispanijoj ir Francu- 
zijoj vienu laiku teroras buvo 
įsiviešpatavęs teip, kaip var
giai kada jis gyvuos, vienok 
pasekmės jo, kaip matome, 
jokio gerumo darbininkams 
neatnešė. Atžagariai, valdžia 
pradėjus buvo visai persekio
ti net ekonomiškas darbinin
kų organizacijas, o veikliau
sias ypatas išgaudė.

— Dėlto reikėjo netylėti. 
Reik mušti visus gaudytojus.

— Nekitaip ir daroma bu
vo. Bet ką padarysi, kad tų 
gaudytojų kur kas daugiau?

— E. Maike, jeigu tik pra
dėti atsakančiai makaules 
jiems skaldyti, tuomet darbi
ninkai neeis prieš savus.

— O kas šiądien palaiko 
netikusį surėdymą, jeigu ne- 
patys darbininkai? Juk su 
jais ir priseina kovoti.

— Turime męs aiškinti dar- 
biniukams, kad jie neeitų 
prieš savus.

— Teip, tėve, tame ir daly
kas. Vienok kol jie tų aiški
nimų nepripažįsta, turime pa

-laukti. Kaip jie supras, kas 
darbininkų klesos priešas, ta
da nereikės mušti valdinin
kų, nes jie bus išrenkami vi
sų ir pildys tą, ką dauguma 
palieps.

— Tai tu sakai, kad bombų 
nereikia daryt?

— Žinoma, ne. Juk kaip 
tik pradėsime užmušinėti,tuoj 
areštuos už vieną užmuštą 
daugelį revoliucijoniškų žino 
nių. Beabejonės, jeigu matyt, 
kad teroras gelbės ir be jo ne
galima apsieiti tūlose aplin
kybėse, tada'jį galima vartot. 
Vienok kada darbininkai ga
li veikti organizatyvišku bu
du, nėra reikalo versti val
džią, kad ji juos persekiotų.

— Teip, Maike, ir neišmo
kinai manęs bombas daryti.

— Gal kada išmokysiu, o 
dabar ne.

— Goodbye, vaike. Aš ant 
tavęs pykstu.

DARBININKU ŠVENTĖ.
(

Šeštas tarptautiškas socija
listų kongresas Amsterdame 
peržiurėjo klausimą apie Ge
gužės šventę ir išnešė šiokią 
režoliuciją:

,, Apsvarstęs, kad darbinin
kų demonstracijos 1 geg. tik
slu yra — vienu sykiu žino
moj dienoj visuose kraštuose 
su dabartiniu darbininkų ju
dėjimu pasirodyti su darbi
ninkų reikalavimais, o ypač 
reikalavimais darbininkų ap
draudimo, aštuonių valandų 
darbo dienos, darbininkų kle- 
sos reikalavimų ir visuotinos 
santaikos, ir tuomi-reiškia pa
rodyti vienodumą visų kraštų 
darbininkų judėjime ir reika
lavimuose; toliau, apsvarstęs, 
kad dar nėra vienodumo de
monstracijose, nes kaikuriuo- 
se kraštuose demonstruojama 
ne 1 gegužės, bet pirmą šven
tadienį gegužės menesio.

Kongresas nutaria: patvir
tindamas nutarimus tarptau- 
tiškų kongresų Paryžiuj 1899 
m., Brussellyj — 1891 m., Zn- 
riche— 1893 m. ir Paryžiuj—j

be jų valios 1900 m., tarptautiškas Am
sterdamo kongresas būtinai 
reikalauja uuo partijiuių so- 
cijaldemokratų orgauizacijų 
ir amatinių sąjungų visuose 
kraštuose kasmet 1 gegužės 
daryti demonstracijas dėl įve
dimo su įstatymais 8 vai. dar
bo dienos, dėl klesinių prole- 
tarijato reikalavimų ir visuo
tinos santaikos.

Geriausiu budu pirmos ge
gužės demonstracijos yra me
timas darbo tą dieną.

Dėlto kongresas laiko už 
pareigą visų darbininkiškų 
organizacijų visuose kraštuo
se pasistengti nedirbti 1 ge
gužės ir visur, kur tiktai ga
lima be skriaudos darbininkų 
reikalams.mesti tą dieną dar
bą’....

Užtenka šitos vienos rezo
liucijos, kad suprasti, ką nori 
socijaldemokratai pasakyti 
apie darbininkų šventę.

1 Gegužės — tai visos pa
saulės darbiukų šventė. Ji nė 
kiek nepanaši į šventų Kaulų 
ir paminėjimų šventes, kada 
pagal tamtikru papročiu rei
kia daug degtinės išgerti ir 
ypatingą valgį vargsti. 1 Ge
gužės — vra blaivu darbiniu- 
niūki} šventė. Ji stipriua mil- 
žiną-proletarijatą. neša švie
są į jo eiles, rengia jį kovai 
už geresnę ateitį. 1 Gegužės— 
yra išdidus demonstravimas 
jo pajiegų. protestas prieš 
priespaudą ir išnaudojimą.

Kada atgimsta visa gamta 
ir kvėpuoja nauju gyvenimu, 
tuomet ir nuvarginti darbi
ninkai stengiasi pasiliuosuo- 
ti iš retežių.

Visą amžių jie skursta, per 
kiaurus metus lieja prakaitą 
kitų naudai, yra skriaudžia
mi ir paniekiuami, mušami ir 
neleidžiami dejuoti. Tiktai 
vieną dieną jie apsirinko,kad 
išreikšti protestą savo nož- 
miems priešams. Tiktai vie
ną gražaus pavasario dieną 
darbininkai išdrįsta pašvęsti 
savo.reikalų apginimui, iškil
mingam kalstančio susiprati
mo apvaikščiojimui, — ir tai 
valdžia, buržuazijos vadovau
jama, visokiais budais trukdo 
panaudoti jiems savo kaną, 
jausmus ir protą savo reika- 
lams.Tiktai vieną dieną darbi
ninkai atsisako dirbti kapita
listams — ir jie jau dreba iš 
baimės. Jie panaudaja poli
ciją ir ginkluotą kariumenę. 
kad tiktai užkenkti darbinin
kų šventei. Kiekvieną metą 
iš visų kraštų ateina žinios, 
kad buržuazija sukruvino 1 
Gegužės dieną nekaltų darbi
ninkų krauju. Iš to galima 
suprasti, kaip svarbi yra Ge
gužės šventė, kaip ji baisi 
kapitalistams. Kiek ji atkak
li mųsų priešams, tiek ji rei
kalinga mums.

Proletarijatui turi užtekti 
drąsos, kad nors vieną dieną 
metuose mesti kitiems dirbus 
ir pasirodyti, ką jis reiškia! 
Darbininkai privalo nors vie
ną dieną metuos parodyt, kad 
jie, nesiklausę darbdavių.ga- 
li apleisti pasmirdusias dirb
tuves, nuodingą fabrikų orą. 
troškias ir drėgnas anglių ka
syklas ... Nors vieną dieną 
metuos jie turi pakelti iškil
mingai krauju aptaškytą vė
liavą ir prisižadėti keršyti 
kraugeriams!

1 Gegužės darbiniu kai svar
sto savo reikalus, savo padė
jimą ir sprendžia, kaip to 
liau kovoti. Ypač reikalau
jama tą dieną, kad visur bū
tų įvesta 8-nių valandų dar
bo diena, o šįmet bus išstaty
tas greta su tuo ir reikalavi
mas moterimsjygių tiesų su 
vyrais. Nė vienas manantis 
darbininkas neprivalytų eiti 
į darbą 1 Gegužės, jeigu jis

I uinkai prisidėtų prie Geguži-! 

nes šventės. Nepraleiskime 
ir męs! Su šauksmu: lai gy
vuoja darbininkų šventė ir jų 
išstatyti reikalavimai! — pri
sidėkime prie jos.

A. Antonov.

Gegužes Švente.
Darbininkai visu šali»į vienykitės! 

Jus nieku nepraiaimėšit, tik retežius.
K. Man.

Gegužės šventė — tai tarp- 
tautiška darbo žmonių šven
tė. Kapitalistai šiandieu jos 
nepripažįsta.' Seniau, pakol 
1 Gegužės šventė reikšdavo 
sutikimą pavasario, atgijimą 
gamtos, apvaikščiodavo ją ir 
dykaduoniai; bet nuo to lai
ko, kaip tik 1-ma Gegužės ta
po pripažinta darbininkų 
šventė, turčiai ir valdžios pra
dėjo ją persekioti. Istorija 
Gegužinės šventės prasideda 
nuo lSSSmetų, kada Ameri
kos darbininkai sušaukė į,St. 
Louis, Mo. susivažiavimą, ku 
riame. nutarta, kad Gegužės 
1 diena visų Suvienytų Val- 
stijųdarbininkai kasmet reng
tų manifestacijas, laikytų su 
siriukimus ir t.t.
ko ta diena taj>o kaip ir dar
bininkų šventė

Nuo to lai-

i

Amerikoj. 
1889 m . tarptautiškam socija
listų susivažiavime Paryžiuje 
liko įueštas užmanymas, kad 
paskirti vieną metuose dieną, 
kurioj viso pasaulio darbinin
kai gąlėtą susieiti apsvarsty
mui savo reikalų. Pripažinta, 
kad parankiausia diena pa
skirta amerikiečių— 1 Gegu
žės. Nutarta ją priimti už 
tarptautišką. Ir kada dabar 
darbininkai, pametę darbą, 
išėjo iš po žemės dirbtuvių 
aut gryno oro, kapitalistai su
tiko juos durtuvais ir šū
viais... Ir pasipylė kraujas...

Paklausite, ką Gegužinė 
šventė reiškia? Kodėl jai prie
šingi kapitalistai? — Ji reiš
kia tarptautiškumą (interna- 
cijonalizmą)! Ji reiškia dar
bininkų vienybę! Ji reiškia 
k lesiu i ą kovą!

Kapitalo jungas slegia žmo
nes visuose kraštuose ant že
mės paviršiaus. Jis lygiai iš
naudoja darbininkus visų 
tautų: taigi viso pasaulio dar
bininkai turi bendrą priešą— 
kapitalą, ir todėl jiems reika
lingas bendras, tarptautiškas 
susivienyjimas kovoti su 
juom. Gegužinė šventė paro
do kapitalistams, kad darbi
ninkai nemiega,kad jų galybė 
valdo pasaulį! Vienoj tik die
noj jie sustoja dirbę — ir su
stoja viso pasaulio judėji
mas. Kapitalistus apima bai
me, kad darbininkai, pažinę 

j savo spėkas, nesutraukytų 
kapitalizmo retežių.

Pirma Gegužės diena nie- 
kuom nesiskyrė nuo kitų die
nų. bet kadangi žmonijos 
prispaudėjai aplaistė ją ne
kaltų žmonių krauju, tadėl ji 
mums yra šventa. Nebuvo nė 
vienų metų, kad apvaikščiok 
j imas tos dienos apsieitų be 
praliejimo kraujo. Todėl,dar
bininke, pamatęs tą dieną 
raudoną vėliavą, žemai nu
lenk prieš ją galvą, nes ji 
raudona nuo tavo draugų 
kraujo......................................

Šiandien jus švente, darbo 
žmoneliai! Šiądien ant viso 
žemės paviršiaus mašinų triu
kšmas tegul nutyla; teriokso 
sau tušti fabrikų murai ir ten 
po žeme kasyklų gelmės!.... 
Pa vargusi jus dvasia te auk- 

įštai pakįla: drąsiai į tolį jus 
akis težiūri ir rankos pūslėtos 

! tegul atilsį turi.... Tegul 
mato jus prispaudėjai ir te- 
neužmiršta visa žmonija, kad 
pavargę darbo žmoneliai,— 
tai viena ga’inga pasaulio 
šeimyna....

St. Michelsonas.

Mano kaimas.
Nors trobos medinės 
Kai kur jau ir senos, 
Ir stogas šiaudinis. 
Suklypusios sienos; 
Nors tvoros sugriuvę, 
Stulpai išvartyti 
Ir soduose medžiai 
Niekad negenėti. 
Nors darias apleistas 
Ir daug paklydimų... 
Bet brangios man vietos 
Jaunų atminimų.
Tie medžiai, tie krūmai, 
Tos pievos aplinkui 
Brangiau, negu rūmai 
Man šiądien, ant amžių. 
Čion paukščiai dainelę 
Suprantamai čiulba, 
Čion, tekant saulelei, 
Gegutė kukuoja... 
Čion dirba ir vargsta 
Ir ašaras lieja, 
Todėl širdis jaučia 
Kad laimės čion trokšta.

20. ui. 09. V. SuSirdis.

Žydėk, kaip žydėjus 
Lelija puiki,

Dainuok, kaip dainav 
Mergelė graži!

Te tavo darželyj 
Vis rūtos žaliuos

Ir baltos lelijos 
Vis jasias bučiuos.

Lakštingalė rytą 
Vyšnelėj čiulbės,

-Bitelė jos žiedą 
Saldžiai glamonės...

Dainuokie mergina, , 
Grožybėms pritark!

Gelių prisiskynus 
Vainiką sau pink!

Seuapilė V. Suširdis.

us,

KORESPONDENCIJOS
Boston, Mass.

Bostono Lietuvių Ukesų 
Gedemino Draugystė buvo 
parengus 18 Balendžio iškil
mingas prakalbas. Pirminin
kas Bakutis, atidaręs susirin
kimą ir paaiškinęs jo tikslą, 
perstatė So. Bostono „Birutės 
Kanklių Chorą”, kuris padai
navo ,, Lietuva tėvynė mųsų”. 
Laike dainavimo publika at
sistojo. Po himno svetainėj 
užgriovė apkurtinantis delnų 
plojimas ir tęsėsi tolei, pakol 
dainininkai neišėjo vėl ant 
pagrindų ir padainavo kitą 
dainą. Tai pasibaigus vėl plo
jimas be pertraukos ir vėl dai
nininkai grįžta, dainuoja tre
čią sykį. Potam liko persta
tytas kalbėti S. Michelsonas. 
„Keleivio” redaktorius, kuris 
aiškino Lietuvos istoriją. Po 
jo deklemavo Stankiutė. To
liaus P. Stanys kalbėjo apie 
ukesystę. Po jo deklemavo 
Stankutis. Dabar tapo per
statytas kalbėti D-ras F. Ma
tulaitis, kuris nurodinėjo 
svarbesnes mus gyvenimo 
ydas. Ketvirtas kalbėtojas 
buvo A. Antonovas; kalbėjo 
apie išsivystimą technikos, 
mechanikos 
mes to.
plačiai mašinoms išsiplėtojus 
darbininkams nebus darbo ir 
jie turės badu išmirti, jeigu 
ne paims darbo įrankių į sa
vo rankas. Paskui deklema
vo Klemarauckiutė. Ant pa
baigos kalbėjo Bendoraitis, 
kuris ragino rašytis prie Uke
sų Draugystės, pažinti poli
tiką ir t.t. ,, Birutės Kank
lių Choras” po vadovyste D. 
Venckaus dar padainavo ke
letą dainų ant užbaigimo su
sirinkimo, o publikai išei
nant iš svetainės D. Venckus 
skambino ant piano maršą.

Susirinkimas buvo labai 
įdomus, nes buvo pamokinan
tis ir linksmas. Publika užsi
laikė laboi mandagiai. Ren
gėjams reikia ištarti labai di
delį ačiū. Reporteris.

r

Keli metai atgal čia buvo 
gana tvirta rubsiuvių unija, 
viuok paskui iškriko. Už tū
le* laiko vėl buvo neva susi- 
drutiuus, potam ir vėl suiro. 
Pastaruoju laiku pamatė rub
siuviai, jog visai jau nieko 
negali uždirbt, nes kas metai 
pradėjo pigiau mokėt, o dar
bą vis reikia geriau ir geriau 
padaryt, teip kad jau negali
ma net ant pragyvenimo už
sidirbt. Vėl jie susiorganiza
vo į uniją. Turėdami skait
lingą organizaciją,jie pradėjo 
streikuot. Streikas tai pasi
baigia tai vėl iškila. Šiuo lai
ku streikai kaip ir užsibaigė. 
Darbo da nestokuoja.

Mųsų mieste randasi drau
gijos, kurios viena kitai mėg
sta užbėgti už akių. Teip „Te
atro Mylėtojų Draugystė” pa
siskubino paimti lietuvių sa
lę net prieš 3 mėnesius ant 22 
sausio, t. y. ant tos dienos, ka
da socijalistai ketino sureng
ti kruvinojo nedėldienio ap- 
vaikščiojimą. Socijalistai, to
kiu budu, pasitikėjo aut mi- 

• nėtos draugystės ir rengė kiek 
ankščiau atlošti teatrą „Bom
bą”, nes paskui, kaip buvo 
žinoma, prasidės net po du 
balių kąs sąvaite. Išgirdo te
atrališka draugystė apie tai 
ir pasistengė nžlysti socijalis- 
tams uzakių, tai yra 22 sau
sio paliko bulgarams balių 
daryti, o savo parengimą per
kėlė ant 16 d. Sausio. Žino- 
noma. ji gali teisintis,bet tik
slas jos aiškus. Net plakatus 
antru sykiu turėjo vargšė 
spauzdinti.

Socijalistai rengėsi apvaik
ščioti 1 Gegužės, bot rubsiu
vių unija nenori būti žemes
nė ir nutarė surengti 1 Gegu
žės šventę. Labai linksma, tik
tai kad nenueitų teip, kaip 
teatrališkai draugystei. Lauk
sime.

Baltimorej susitvėrė gana 
keista „Lietuvos Balandžių 
Amerikoj” draugystė. Ji vis 
laikėsi slaptai. Priklauso į 

i ją vis teip vadinami „turčiai” 
6 d. Balandžio ji pasirodė, - 
mat turėjo apvaikščiojimą ar
ba paminėjimą savo mirusių 
draugų ir giminių. Kalbėto
jai gyrė savo draugiją, bet 
nepaaiškino, ant kokių pama
tų ji susitvėrė, su kok u tik
slu, kokios įstojimo išlygos 
ir tt. Būtų įdomu žinoti.

Putinėlis.I

I 
I

♦

pastatyta bažnyčia yra n<. 
jų, o vyskupo. 18 d. - balan
džio parapijonys turėjo susi
rinkimą. Išrinko komitetą, 
kuris parašys peticiją,surinks 
po ja daug parašų ir per
duos vyskupui, kad išvarytų 
jų kunigą, o jie parsitrauk
sią kokį ten iš Anglijos. Kuo
mi tas bus geresnis —, neži
nia.

FJ-

Tyro Liūtas.

Du Boi s, Pa.
12 balandžio d. 115 kuopa 

LrS.S. laikė balių, kuris nu
sisekė kuogražiausia. Svaigi
nančių gėrimų nebuvo. Drau
gas, kuris buvo pastatytas 
pardavinėti laiškelius (mat la
kiojanti pačta buvo) padarė 
maža nesusipratimą, o teip 
viskas ėjo gana dailiai.

Darbai eina silpnai. Lietu
viai vis ginčyjasi tarp savęs 
už paž valgas. Mat čia yra ga
na skaitlinga socijalistų kuo
pa, kuri duoda medegos gin
čams. J. Kiuzil.

i

New York, N. Y.
5 balandžio d. 44 kuopa T. 

M. I). parengė prelekciją. 
skaitė Perkuuas apie žmo
gaus sveikatą ir jos užlaiky
mą. Visi atydžiai klausėsi, 
tiktai po tūlam laikui atsira
do žinomas nevvyorkiečiams 
atžagareivis T. Karvelis, ku
ris begėdiškais pasielgimais 
stengėsi sutrukdyti skaitymą. 
Vienok ant jo rėksmų ir ble- 
vizgojimų susirinkusio jie ne
atkreipė atydos ir apaštalas 
turėjo apleisti salę.

eZ Baugus.

ir pasek- 
Nurodė, kad

New H avė n, Conn.
Darbai čia eina neblogai, 

vienok iš kitur pribuvusiems • 
darbą gaut nelengva.

8 d. balandžio š. m. buvo su-' 
sirinkimas 142 kuopos S.L.A. 
Tarp kit-ko buvo rinkimas 
centro valdybos. Ant pirmi
ninko M. J. Damijonaitis ir 
P. Živatkauskas gavo po 16 
balsų, Birštonas — 5; ant se
kretoriaus J. Žemantauckas 
ir J. Pruselaitis—po 14 bal
sų; ant kasos globėjo Pauk
štis 20 balsų, Ramanauskas— 
10 ir Plekavičius—1 bl. Rin
kimai buvo slapti ir teisingi. 
Teipgi buvo balsavimai dėl 
S.L. A. namo vietos; balsai pa- 
sidalyjo sekančiai: New Yor- 
kas 33 balsus, Chicaga — 3 ir 
Bostonas — 1, Teipgi dele
gatai į XXIV seimą išrinkti 
J. T. Kazlauckas ir J. Juozū- 
nas.

Nors nekurie mus karštuo
liai tautiečiai rėkė per „Tėvy
nę”, buk socijalistai „kirste” 
iškirto su visuotinu balsavi
mu, vienok jokių „kirčių”ne
matyt — viskas rėdosi pagal 
visuomenės nuomonę.

Apšvietimas tarp čionaiti- 
nių lietuvių žemai stovi, nes 
į viešesnius susirinkimus bei 
prakalbas mažai tesilanko. 
18 kovo š. m. 142 kp. S.L.A. 
buvo parengus prelekcijas ir 
apgarsinimus buvo išdalinus; 
vienok atėjus tam laikui susi
rinko vos n e-vos 13 ypatų, 
ir teip tas viskas praėjo be 
jokios naudos. Dabar ta pati 
kuopa vėl rengia prelekcijas 
ant 18 bal. Ant tokių susi
rinkimų verta lietuviams at
silankyti, nes tik per pana
šius skaitymus galima dau
giau prasilavinti.

Nors mųsų nauji korespon
dentai, rašydami į laikraščius, 
pataria lietuviams šalintisnuo

Springfield, 111.
Siame laike darbai tiek su

mažėjo, kad vietinių žmonių 
daug randasi be darbo, o pri
buvus iš kitur nėra ką nei 
manyti apie gavimą darbo, 

| nes ir dirbantiejie daugiau 
negauna išdirbti, kaip 2-3 
dienas į sąvaitę. Darbai dau
giausia anglių kasyklose.

Balandžio 17 d. ,,Lietuvių 
dramatiška Kuopa” iš Collin- 

Į sville, III. atlošė teatatrą „Po
nas ir Mužikai”. Visi savo ro

dės išpildė vidutiniai, išsky
rus žydus, kurie neganėtinai 
nudavė savo kalbą, ir Ignacui 
Bajoniui visą laiką truko 
energijos, o ypatingai, kada 
už septynių metų parėjo ka- 
pitoniškuose rūbuose. Kiti 
visi, ypač moteris atlošė, savo 
roles gerai, ir publika buvo 
užganėdinta, tik gaila, kad 
jos mažai prisirinko. Reikia 
paminėti, kad Springfieldo 
lietuviai imtų moteriškes dėl 
lošimo. Nors merginų yra čia 
ne mažas pulkelis, bet apart 
kasdieninio darbo niekur jųjj^ocijalfetų, tečiaus nepasako, 
nematyti, kaip tik bažnyčioj 
ir........

Čia prabėgusį metą lietu
viai pasistatė murinę bažny
čią ir įsitaisė pobažnytinę sa
lę mitingams laikyti, bet dė
lei nesutikimų su vietiniu 
kun. Malinausku, juos iš po 
bažnytinės salės išvarė ir da
bar turi mitingus laikyti ant 
svetimos salės ir už ją pini
gus mokėti. O už jų pinigus

prie ko gretintis (!). Turbut 
prie tamsumo ir girtuoklys
tės, ką patįs ,,nauji” kores
pondentai labiausiai numylė
jo.

Panlcščiute.

Haverhill, Mass.
18 balandžio čia atsibuvo 

prakalbos, parengtos S.L.A. 
211 kuopos. Žmonių prisirin
ko pilna svetainė. Pirmas kal- 

(Tąsa ant 3 psl. trečios skylties.)

Baltimore. Md.*
Šitam mieste skaitosi apie 

7,000 lietuvių; visi beveik ,—j 
rubsiuviai. į

supranta, kaip svarbi yra ši-i 
ta darbininkiška šventė.

Didžiausioji pagal skait
liam Francuzijos darbininkų 

j unija šaukia, kad visi darbi- j



Žinia iš tolimos šalies.
Povilas Vainauskas atplėšė iš Lietuvos 

atėjusį laišką ir giliai, giliai atsidū
sėjo, — mat kouverto ir popieros pakraš
čiai buvo nudažyti juoda spalva, kas reiš
kė keuo nors mirtį.

— 0, viešpatie! Gal mano motinėlė pa
simirė, — tarė jis sau.

Čia jam išsivaizdino kūdikystės lai
kai. Kaip tuomet jis buvo laimingas! Ka
sinėjo kur nors žemes, kvėpuodamas tyru 
laukų oru ir visuomet matė žaliuojančias 
girias. O kiek ten paukščių! Visuomet jų 
čiulbėjimas skambėjo mažo Povilelio ausy
se. Ateis būdavo maloninga mama ir šau
kia: „Povilėli, eik valgyti! Išalkai, pupy
te”. Kaip saldžiai skambėjo jos plonas bal
sas! Jam ir į galvą negalėjo ateiti, kad 
reikės kada-nors persiskirti su mylima ma
ma.

Šiandien jis suaugęs vyras ir gyvena 
toli, toli nuo savo motinos. Ji pasiliko to
je gražios gamtos šalyj, kur Povilas pra
leido kūdikystės metus, o jį likimas atnešė 
į Ameriką. Kokis tai sunkumas slėgė jo 
krutinę, kuomet jis atsimindavo apie dide
lį klevą, auganti prie gimtinio namo. Tuo
met visas jo gyvenimas rodėsi banguojan
čia jura.

Vainauskas išskleidė laišką ir pradėjo 
skaityt: . .Liūdną žinią turime tau pra
nešti, kad braugioji tavo motinėlė, Aneli- 
ja, 22 balandžio d. pasimirė. .Nenusimink, 
broleli! Likome abu našlaičiais. Verkiau 
kaip kūdikis prie jos grabo. Žmones visi 
miršta — ir jų gailėtis, rodos, nereikėtų, 
bet kaip nesusigraudinti širdžiai, atsimi
nus mųsų brangiosios motinėlės vargus?! 
Aš tau nepasakosiu, nes tu pats matei ją 
kankinanties. Apmislyk, o tuomet tavo 
širdis plis iš gailesties! Tiktai neverk teip, 
kaip verkiau aš, nes neišlaikysi. Didžiau
siam nusiminime pasilieku tavo sesuo Ve
ronika”.

Stebėtinas karštis perbėgo per Vainau
sko kūną. Jis teip skaudžiai užgavo jo ner
vus, kad, rodės, jie sutino ir nejaučia. Už 
valandėlės jis kiek atsipeikėjo, bet visas 
skausmas atsiliepė širdyj. Stovėjo Povilas, 
rankas nuleidęs, ir dvi dideli ašari išridėjo 
iš jo akių.

Nematys jis daugiau savo motinos!
Motina. . Nedaug jam šitas žodis reik

štų, o gal ir visai sunku butų išsivaizdin
ti svarbiu jos mirimą, jeigu ne tie milžiniš
ki vargai, kuriuos ji pakėlė, auklėdama sa
vo vaikučius. Įsiveržė į jo galvą atsimi
nimas, kaip ji sykį sunkiai sirgo. Sunkus 
ir pilni skausmo buvo jos vaitojimai. Ji 
verkė, sakydama, kad ji mirti nebijotų, jei 
ne jos maži kūdikiai, kurie gali patekti į 
žiauraus auklėtojo rankas. Ji sirgo tada, 
kaip paskutinis duonos kepalas baigėsi jų 
namuos. Silpno, ligos suspausto kūno at
gaivinimui nieko, neturėjo. Gal būtų numi
rus, bet atsirado mielaširdingas daktaras, 
kuris išgydė ją už dyką. Kokis jis buvo 
gerąs Povilo akyse.

„Ji gailėjosi manęs’’,— mislijo jis apie 
savo motina. — „Pa%i tankiai būdama al
kana, kiekvieną gardesnį kąsnelį atidavė 
savo vaikams. O, teip... buvo kartą šal
tas žiemos laikas. Pusnis ūžė ir siautė. 
Susitraukęs šuo gulėjo šalę grįtelės sienos 
ir čypė, kaip paukštelis, vanago užpultas. 
Rodės, tą dieną niekas neišdrįso iš namų 
išeiti. Neužmigdė, vienok, audra motiniš
kos meilės: Vainauskienė tikėjos gauti tą 
dieną nuo dukters laiškelį,kuri Rygoj tada 
gyveno, ir visai menkai aprėdžius savo kū
ną, traukė į miestelį persitikrinti apie tat. 
Sugrįžo baisiai pavargus. Atsisėdo ant lo
vos, sunkiai kvėpuodama, ir, giliai atsidu 
sėjus pradėjo verkti. Gaila jai buvo duk
ters, liūdna, kad negavo nuo jos laiško... 
Ji buvo motina!”

Povilas visai susigraudino. Tartum 
peiliu kas įdūrė į jo širdį. Basa, saulės nu
deginta, su įdubusiais veidais moteris ne
išėjo iš jo akių. Ji z— Povilo motina. Nu
skriaustas žmogus! Motiniškumas ir jaut
rumas šildė jos krutinę, bet žiaurus gyveni
mas vertė daugiau verkti, negu linkšmin- 
ties.

Atsiminė jis, kaip raudojo ji, išleisda
ma sūnų į svetimą šalį. Tuomet ji verkė, o 
paskui, beabejonės, nepaisydama ant gied
ros, vaikščiojo į k rasą, ar neatras ten laišką 
nuo mylimo sūnelio, kuris, dievai žino, kaip 
vargsta. Nelaimės, rūpesčiai prisikergė prie 
Povilo ir jis vis rečiau ir rečiau parašyda
vo. Siuntė jai kelis dolerius, bet paskui 
pačiam vos užtekdavo uždarbio ant pragy
venimo. Jau turėjo jis penkis dolerius, pa
skirtus sintimui. Norėjo sudėti nors dešim
tį, kad sykiu nudžiugintų brangią motiną. 
Nepasisekė, Dabar ir tie penki doleriai jai 
nereikalingi. Raukšlėtos išdžiuvusios ran
kos ramiai guli ant atšalusios krutinės.

Da labiau suspaudė skausmas Povilo

širdį, kuomet jį pasiekė tokia mislis. Jeigu 
j is būtų pasiuntęs tuos penkis dolerius, nors 
vieuą kitą sykį ji būtų gardžiai pavalgius 
arba švariau apsirėdžius. Dabar — vėlu.

Išėmė jis tuos kelis dolerius, padėjo 
ant stalo ir, pažvelgęs į juos, pradėjo teip 
graudingai verkti, kaip mažas kūdikis. Mo
tina atiduodavo jam paskutinį kąsnelį.... 
Ir jis būtų atidavęs... bet buvo tolimoj ša
lyj-

Paėmė jis tuos pinigus ir norėjo mes
ti per langą, vienok susilaikė, pamislijęs, 
kad nors kryžių ant motinos kaj>o už juos 
nupirks.

Teip, jeigu jis galėtų da sykį pamaty
ti savo akimis nors numirusią motiną! Vai
nausko niekas nebūtų sulaikęs nuo važia
vimo į savo šalį, jeigu turto užtektų kelio
nei. Nors tas vietas jis pamatytų, kur vaik
ščiojo jo vargšė motina, nors tą ratelį pa
liestų savo rankom, aut kurio ji verpė. Jis 
negali važiuoti! Nuliūdo Povilas ir, galvą 
prie sienos priglaudęs, giliai užsimąstė. Tė
viškės paveikslai veržėsi i jo omenį vienas 
paskui kito. A. Antonov.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Parašė A. Antonov.

Vilniaus rėdyboj yra Skinkių sodžius. 
Guli jis ant kalnelio netoli upės, kuri, užė
jus vasaros kaitroms, tankiai išdžiūsta. Jus 
netikėsite, kad šitame sodžiuj gyvena, gal, 
visoj pasaulėj didžiausis žingeiduolis. Kai
mynai vadina jį dėde Pilypu. Keistas tai 
žmogus: viską nori žinoti, viską pats ant 
savęs ištirti. Turbūt, už tat ir dėdės vardą 
gavo, nežiūrint į tai, kad vos 23 metus tu
rėjo.

Vieną sykį dėdei Pilypui kas-ten papa
sakojo, kad reikia įgyti paparčio žiedą, tuo
met viską galima busią žinoti, net kito 
žmogaus misi į.

Neapsakomas džiaugsmas apėmė jau
ną žingeiduolį. Tiktai baisu jam buvo prieš 
tuos velnius ir visokias piktas dvasias, ku
rie susirinks jį gązdinti. Mat, paaiškinta 
buvo, kad paparčiai žydi tik švento Jono 
naktį. Reikia, esą, nueiti į girią, kur jie 
auga, apibriezti grabine žvake ratą, paskui 
atsisėsti jo viduryj, uždegti šitą žvakę ir 
laikyti puodu apvožus; paskui, apie vidur
naktį, pradėsią eiti visokie baisus sutveri* 
mai, kurie bandys išgązdinti. Norintis žie
do neturi krutėti ir apleisti savo vietos, nes 
tuomet jam mirtis. Jis privalo turėti pa
parčio lapą ir, neatsikvėpdamas, suskait- 
liuoti visus jo lapelius. Tuomet neapsako
mai baisus gyvūnas atneš, nasruos įsikan
dęs, paparčio žiedą. Drąsiai reikia nuo jo 
paimti ir atvožti puodą. Grabinės žvakės 
šviesa išvaikis visus baisūnus ir tuomet ga
lima eiti namo su paparčio žiedu, kuris su
teiks visokius žinojimus.

Sunki užduotis. Vienok Pilypas tikė
josi išlaikysiąs ją. Jis geidė viską žinoti, ir 
tam žinojimui nieko nesigailėjo.

— Kas iš to kad aš gyvenu, o nieko 
nežinau, — kalbėdavo jis. — Nežinau 
net to, ar žydi kada pa pačiai, ar ne,

Švento Jono nakties jis laukė su ne
kantrumu. Žut-būt: arba viską žinoti, ar
ba numirti. O jeigu pasakojimas apie pa
parčio žiedą melagingas, tuomet jis persi- 
tikrįs, kad jie niekuomet nežydi.

Prie visų pasakojimų buvo pridurta, 
kad reikia turėti baltą paklodę ir ant jos 
sėdėti.

Sulaukęs švento Jono nakties, dėdė 
Pilypas pasiėmė reikalingus įrankius ir 
persikraustė į anapus upės, kur snaudė di
delė giria ir augo joj daug paparčių. Atlikęs 
visas pareigas, persižegnojo, pasiryžo aut 
mirties ar gyvasties ir laukia.

Birželio naktis buvo tyli, tyli. Per ne
krutančių lapų tarpus matės daugybe 
žvaigždžių ant dangaus. Ore kvepėjo kuo 
tai labai panašiu į medų. Turbūt krintanti 
rasa pakėlė tokią kvapsnį nuo žolynų ir žie
dų.

Kokis tai poetiškumas lošė dėdės Pily
po sieloj. Tiktai tuomet jis kiek nuliūdo, 
kaip atsiminė,jog tos piktosios dvasios ban
dys jį žudyti. Jam bus skaudu ir baisu, bet 
jeigu išlaikys, pasirodys, kad tai buvo tik 
apgavystė. Sveikas ir viską žinantis sugrįš 
namo. O, kiek tuomet jis nuveiks, kaip 
gražiai pradės gyventi! Karaliai ir turčiai 
lenks galvas prieš jį....

Kol Pilypas galvojo, iš kasžin-kur at
bėgo kudlotas šunelis ir ėmė smarkiai loti. 
Išpradžios jis mislijo. kad tai artimo grįtel- 
ninko šuo ir nuodalies apgailestavo, kam 
teip arti nuo apgyvento namo apsirinko 
vietą. Jis jau norėjo atsikelti ir nuvyti 
tą piktą šunį, kuriam jokio reikalo nėra 
lysti prie dėdės Pilyi>o, su tokiu nekantru
mu laukiančio paparčio žiedo. Paskui pa- 
mislijo, kad gal tai ne šuo, o pikta dvasia, 
tai yra, kad jau prasideda gązdinimas.

(Toliaus bus.)

KORESPONDENCIJOS. Montello, gyvena lietuvių ga- 

[Tąsa nuo antro pusi ] 
bėjo A. Ramanauskas iš Law- 
rence, Mass, kuris aiškino S. 
L.A. mierius ir jo naudingu 
mą. Paskui A. Valakiniutė 
deklemavo eiles „Viltis”. 
Toliaus kalbėjo J. Gegužis, 
„Keleivio” išleistojas iš So. 
Boston, Mass. Jis rimtoje sa
vo kalboje nurodė skirtumą 
tarpe S. L. A. ir S.L.R.K. 
A. Toliaus kalbėjo apie dar
bininkų padėjimą ir ju var
gus; aiškiai perstatė, kas yr 
darbininkų užtarėjais ir kas 
yra jų priešais ir išuaudoto- 
jais ir kaip darbininkai gali 
nuo jų atsikratyt ir pagerin
ti savo būvį. Aukų surinkta 
lėšų uždengimui ir Dr V. Ku
dirkos raštų išleidimui $6,44. 
Apmokėjus salės ir kalbėto- 
jaus kelionės lėšas, pinigų 
neliko. Vardan kuopelės vi
siems aukavusiems ištariu šir
dingą ačiū. Paskui da kal
bėjo A. Ramanauskas; dabar 
savo kalboj jis ragino lietu
vius užsidėti savas pramones 
ir nesiduoti svetimtaučiams 
save išnaudoti. Ta jo kalba 
publikai patiko.

Ant galo J. Gegužis prata
rė kelis rimtus žodžius apie 
kasdieninį mųsų gyvenimą, 
kas klausytojams teipgi la
bai patiko. Prie kuopos pri
sirašė 15 naujų * narių.

Z. Gudukas.

na daug. Dirba jie daugiau
siai čeverykų dirbtuvėse. Yra 
užtektinai ir „biznierių”.Tarp 
jų du išvažiotojai. Ypač išva- 
žioja jiedu alų ir degtinę, o 
nedėldieuiais — girtuoklius 
Į policijos nuovadą. Geras 
uždarbis: pirma atvežti gėri
mo, o kaip įsigėrę 
benti ant nakvynės. Karčemų 
mųsų mieste nėra, vienok be
veik kiekvienas namas yra 
pusiau karčema, t.y. pardavi
nėja juose alų. Nekurie par
davinėtojai uet vandens pri
maišo. Negalima sakyti, kad 
perdaug didelis tamsumas pas 
mus viešpatautų, bet ir švie
sos nedaug. Laikraščius skai
to mažai kas, nuo esančių or
gauizacijų šalinasi, Įvardinda
mi jas bedieviškomis. Teip 
sakyt, pas mus eiua viskas 
grynai lietuviškai.

T.S.Paukštavanagis.

i

nuga-

Nepaprastos telegramos.

uik ir 1‘. Kairis; po 15 c.: - A. Mušei
ka ir K Malaliu'e: po 10 c. — A. Luko
ševičių. U Spaitiene ir N. Gura. Viso 
labo #9.60; atėmus persiuntimo kaštus 
lieka $9.50. Nuo vieno „Keleivio” skai-
tytojaus 50c.—aykiu $10.00. ,

Buvo $65.55.
Viso labo $75.55.

Aukos Kačergiui.
Iš Garilner, Mass. prisiųsta per J. lvo- 

naitį $1.25. Pinigai suaukauli pas J. Ma- 
tuzevifitį laike krik.-t>uu. J. Ivonaitis 
ir J. Margaitis paaiškino reikalingumą 
sušelpti tą kankinį ir svečiai tam prita
rė. Aukavo 1‘. Majauckas ir M Sta- 
nenas po 30 c.: J. Matuzeviėius, J. Mar- 
gaitis, Urbonas. A. Vengris. J. Mantus- 
kevičia. M. bvilponis. P. Svilponienė. P. 
Abašorius, K. Švilpoms. J. lvonailto. J. 
Puodžiūnas ir Matuzeviėius po 25 c.; A. 
Ivouaitieuė 15c.: J. Ivonaitis, Maciūtė. 
D. Klinga ir J. Melaika po 10 c.: S. Bar
zdeles ir .1. Endrikis po 5 e. Sy kiu $4.25.

IŠ Pgiladelphia. l“a. prisiųsta imt F. 
J. Bagoėių $10.00. Aukavo; Pliiladel- 
pliijos Lietuviu l’kesų Kliubas #5.00: 
Bagoėiaus prakalbose surinkta $3.60; A. 
M. 40 c., M. R. Žvingilas, Shenandoali, 
1‘a. $1.00

Sykiu $14.25
Buvo $9.00
Viso labo #23.25

iium 39O"Main st., kamba
rini 331 - 2 - 3, Horccster, 
Mass. Siater Bldg. kasdien, 
išskyriaut uedelią, nuo 9 iš 
ryto iki 8 vakare.

D-ras Payne yra, galima sa
kyt, didžiausias specijalistas 
Amerikoj, kadangi daug jo 
amato draugų taukiai pas jį 
kreipiasi, kaipo specijalistų 
meistrą. Prie to da subren
dęs išsilavinimas, tam tikras 
gabumas ir patirimas, Įgytas 
laike 40 metų bandymų ir 
praktikų universitetuose, li- 
gonbučiuose ir didžiausia 
privatiška praktika Naujoj 
Anglijoj, reikalavo didžiausių 
elektriškų mašinų, kurios da
bar pas jį randasi. Tarpe jų 
kelios naujausios ir geriau
sios X-Ray mašinos, su kurių 
į>agelba jis permato kiaurai 
žmogaus kūną ir atranda li
gos vietą, nereikalaudamas 
ant spėjimų. Jis turi teipgi 
du (nhalatorium kebinetu
(nors ir vieno užtektų jo ne
paprastam darbui.) Tos ste
buklingos mašinos yra dėl gy
dymo džiovos, astmos, užside
gimo gerklinių išsišakojimų 
ir slogos. Jos jau tiek išgel
bėjo žmonių, kad dras Payne 
jas pavadino sveikatos kam
bariais. Per jų vartojimą iš- 
gyjo daug žmonių, neturėju
sių vilties jau gyventi ir bai
siai kentėjusių nuo skausmoX 
ir baimės mirties nasrų. Sa
lia to da, šis daktaras turi 
daug kitokių mašinų ir apa
ratų, kurie teipgi jam pade
da surasti ligos priežastį ir ją 
prašalinti.

Jus užduotis aiški.
Jeigu jums nusibodo jau 

sirgti: jeigu nusibodo būti 
[sunkumu sau pačiam, drau
gams ir šeimynai — eik su 

j vilčia pas tą dideli specija- 
listą ir buk per ji apžiūrėtas. 
Jeigu pasakys, kad jus galite 
būt išgydyti, jus tikrai sugy- 
site. Jeigu jus liga bus neiš

gydoma, jis pasakys atvirai, 
ir jus sučedysit šimtus sun
kiai uždirbtų dolerių. Bet tai 
retas atsitikimas, kad d-ras 
Payne pasakytų: ‘‘Aš nieko 
negaliu jums pagelbėt”. Jo 
nepaprastas gabumas ir toli 
siekiantis mokslas tankiai iš- 

1 gelbsti nusiminusį jau ligonį, 
kada kiti daktarai atsisako 
išgydyti.. Sutrumpink sau to
lesnį skausmą, kentėjimą. 
Nebūk ilgiau fiziškai sugriu
vęs ir nerviškai suiręs. Ateik 
ir buk išgydytas.

D-ras Payne gydo džiovą, 
astmą, užsidegimą gerklinių 
išsišakojimą, slogą su pagel- 
ba Inlialatorium, vienatini 
būdą dėl tų ligų pripažin
ta per Amerikos kongresą 
kovoje SU džiova. Pamąstyk 
ką tas reiškia! Prie to da jis 
gydo savo specijališku budu 
kurtumą ir galpos užimą, vi
sas ligas skilvio, plaučiu, ke
penų, vidurių, kraujo, odos 
ir kaulų. Gydo be skausmo 
vežliges ir votis, nevartoda
mas De peilio ir nesulaikyda
mas nuo darbo. Teip-pat jis 
daro su hermorliaidais, fistu
la. žarnų ligomis, reumatiz
mu ir kraujo užpuodijimu. 
Gydo ypatingas vyrų ir mo
terų ligas. Suvytimą jaunys
tes. chronišką ir nervišką nu
silpimą, trumpą atmintį ir ki
tas sveikatos ydas. Visas tas 
ligas gydo greitai ir pasek
mingai.

Nenešk daugiau ligos jun
go. Nusivalyk nuo jo. Tegul 
d-ras Payne tau padės. Jis 
yra gatavas ir gali tą«padary- 
ti, tik turi pas jį kreiptis. 
Kreipkis tuoj. Savo sveika
tos. kaipo turto, ne atidėk 
ant kitos sąvaitės.
Prof. Dr. George H. Payne

didis specijalistas
585 Boylston st., Boston, 
Mass. Arti miesto knygyno 
ir (lailos muzejans, prie 
Copley sq. Telephone 3806 

j Back Bay.

Atsišaukimas.
Kiek vienas žino, kad priežasčia mus 

kultūriško nupuolimo — yra tamsumas. 
Pakėlimas apšvietimo, pakėlimas mųsų 
tautos priklauso nuo kiekvieno lietuvio 
ir lietuvės. Stverkimės tad už darbo visi, 
ir bendromis pajiegotnis varykim jį pir
myn. Tas darbas nesukus; kiekvienas 
darbininkas turi tik neužsimiršti, kad jo 
pareiga yra platinti apšvietimą tarp savo 
draugų, platinti laikraščius ir knygas. 
Męs irgi nepasiliksim šiame klausime 
sudėję rankas, bet dirbsime, kaip ligšiol 
dirbome, kiek mums pajiegos pavelys. 
Dirbome, vargome, bet Įiersitikrinonie. 
kad pavienių asmenų darbas ant teip ap
leistos dirvos, kaip mus visuomenė, yra 
labai sukus. Todėl nutarėm atsišaukti į 
jūsų širdis, gerbiamiejie skaitytojai, kad 
jus mums tą darbą palengvintumet, pla
tindami literatūrą. Tik tuomet darbas 
tas turės didelį pasisekimą, kada jus, 
broliai ir seserįs, jį paremsite. Kiekvie
nam skaitytojui, kuris tik prikalbins 
naują skaitytoją ir užrašys ant metų jam 
“Keleivį-’, męs nutarėm duoti už 50 c. 
knygų, žemiaus paminėtų. Tokiu budu 
platinsis tarp žmonių laikraščiai ir kny
gos.

Prie darbo visi, kam tik miela apšvie- 
ta, kam rupi savo ir vaikų ateitis— prie, 
darbo kiekvienas!

Siunčiant naują skaitytoją, pažymė
ki!. kokias knygas išsirenkat. Adresą 
dėkit šitokį:

“KELEIVIS”,
So. Boston, Mass. 

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

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

Linksmas apreiškimas arba kaimiečių ir 
caro šeimynas išpažintis...............5c.

"Pėdoms Kristaus..................................35c.
Raginis ir kitos gražios pasakos.... 25c. 
I’o keturiasdešimts metų................ 25 c.
Grigorius. Labai užimanti pasaka... 15c. 
Auštant. Apysaka T. T. Jež’o.........25 c.
Amžiaus galas Ponsko Pyloto......... 10 c.
Botanika arba taislius augu minis... 75 c. 
Kaip padaryti monus........................ 50 c.
Pričkus Engels....................................15 c.
K. Marks........................................... 12 c.
Apie arklius Auginimas ir gydymas 10c. 
Karvės ir nauda iš jų....................  10 c.
Naujausios ir visokios dainos........... 50c.
Revoliucijos giesmės su natomis, šutai 
sytos ant dviejų.trijų, keturių balsų 35c. 
Ne tu kalčiausis ................................10 c.
Lietuvos lenkų kantičkos.................10 c.
Girtuoklių Gadzinkos........................ 10 c.

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

U f a. Mandžurijos armi
jos komanduotojas praneša, 
kad caras Mikė su didžiausia 
iškilme atjos į Ameriką aiit 
deglos kiaulės, kad gauti čia 
reumatizmą. Labai link
sma žinia. '

* *
*

S o. Boston. ,,Tėvynės” 
redaktorius pranešė per savo 
organą, kad jis moksliškų 
straipsnių negali talpinti. S. 
L. A. nariai nepaprastai džiau
giasi ir geidžia, kad jis visai 
nieko netalpintų, tuomet 
švaresnė popiera busianti.

* **
Du B o i s, Pa Išvažia

vo iš čia ir kunigas ir gaspa- 
dinė. Žmonės vadina jį be
dieviu. Sako, kad iš tos prie
žasties turės svietas persiver- 
sti aukštyn kojomis. Tik vie-

X 

nas Simkevičius neliūsta.

I

Rocliester, N. Y.
Po gavėnios liūdnumų 

pasninkų mųsų miesto mote
rų draugystė ,,šv. Marijos” 
sumanė įsteigti balių, ant ku
rio ketino neįleist nei socija
listų, nei kitų jiems panašių. 
Na ir atsibuvo tasai balius 17 
balandžio, ant kurio, žinoma, 
susirinko, anot jų pasakos, 
visi geri žmones. S v. Jurgio 
čfr'-stės „Žalnieriai” užsimanė 
kariauti, o čia nėra su kuom, 
tai sumanė tarp savęs, ir kaip | 
ėmė vienas kita su stiklais'-
sveikint, tai net baisu. Piau- 
stėsi, badėsi, kaip tik katras 
įmanė. Būt da daugiau išsi
lavinę kariauti, bet ant jų ne
laimės atvažiavo policistai ir, 
keletą ypatų Įsisodinę Į veži
mą kaip ponus, nusivežė į na
kvynę. Muštynė kilo iš to, 
kad einant velykų išpažin
ties reikia parapijonams už
mokėt už kvitelę po $6.00, o 
katras tiek neturėjo, tai tą 
su panieka varė pro duris 
laukan. Nekurios merginos, 
kaipo meilesni sutvėrimai, ga
vo kviteles veltui.

J. V. šventasis.

ir

HUMORISTIKA.
Kaip išsigydyti nuo dantų 

skaudėjimo.
Prigerkite pilną burną šal

to vandens ir atsisėskite ant 
karšto pečiaus. Sėdėkite, kol 
tik vanduo pradės virti bur
noj, o tuomet visą amžių ne
skaudės jum dantis.

* **
Kaip pasidaryti nematomu?

Nusipirkite tokią kepurę, 
kad visas 
jos, tuomet 
matys.

*

patilptumete po 
niekas jųsų ne-

Homestead, Pa.
Ir Dievas nevisuomet kuni- į 

gelio klauso. Teip mųsų mies- 
te nebuvo nė vieno socijalisto 
ir vietinis kunigėlis labai 
džiaugėsi. Jis sakė, kad jo 
parapijoj neatsiras jų, nes jis 
mokąs pas aukščiausiąjį iš
melsti,kad apsaugotų nuo tos 
, .koronės’’. Atsibeldė, ant ne 
laimės, iš kasžin kur vienas 
socijalistas, surengė prakal 
bas ir sutvėrė socijalistų kuo
pą net iš 30 narių. Paskui at 
sirado ir S-L.A. kuopa, o pa
staru laiku ir kliubas. Pagal 
kunigėlio žodžiais, vis tai be
dieviška sėkla. Kliubas pa
rengė ant 17 balandžio balių, 
kurio vidutiniškas uždarbis 
eis aut knygyno Įsteigimo. 
Norintieji gauti knygų skai
tymui ir turėti smagius pasi
kalbėjimus ateikite ant šio 
adreso: 421 Fiftg avė.

Matant, kaip Homesteado 
lietuviai veržiasi i organizaci
jas, reikia manyti, kad kuni
gėlio pliauškimų jie nelabai 
klauso. Mat kiekvienas per
sitikrina, kad minėtos organi
zacijos tikėjimo nė nuo vieno 
neišplėšia.

*
*

Gyduolės pasidaryt nematomu.

Vienas šundaktaris pasi
garsino, kad už pigiausią kai
ną jis padaro kiekvieną ne
matomu. -
Perskaitęs apgarsinimą žmo

gelis parsisiųsdino tų stebuk
lingų gyduolių. Buvo tai nuo
dai, kurių išgėrus reikia iš 
visų akių išnykti.

Redakcijos atsakymai
KivziKui.— Reikalas, apie 

kurį jus rašote, yra perdaug 
smulkus ir apeina vien tik 
jųsų miestelio žmones, o vie
tos laikraštyj užimtų daug. 
Žodžiu aiškinkit jiems. Su
trumpinę talpiname.

p. siNKUi.— Jųsų ,,Kritikos 
eilutes” tilps, tik negalime 
pasakyt, kaip greitai.

P. R.

Brockton, Mass.
Broctono dalyj, vadinamoj

Aukos Beširdžiui.
Iš Chicagos prisiųsta per I. Ilekį ,<9.50. 

Aukavo po 50 c. šios ypatos: I. liekis, S. 
Abeliunas, J. Navra, S. Maskuliunas ir 
M. Kaela; po 25 c.: — I.. Alieliukas. I. 
Riaubiškis, Navra, E. Sakavičienė, B. 
Jcmulis, P. Kartanus, M. Daučunas, A. 
Jusis, K. Maženiene,, I’. Maženis. A. 
Maskuliunas. P. Pakeltis, I. Valunčiu- 
nas. I. Malala. O. Žvibienė, I. Daukšis, 
P. Anomaitis, A. Arūnas. A. Juodilis. S. 
Šukys, A. Jenų liūtė, A. Kečioris, I. Ale- 
liunas ir M. Kairis; po 20 c.: I. Šimą

Apgarsinimas.
Daktaras, kuris 

išgydo.
Nepaprastai įtarauki pro

ga sergantiems, kokią sutei
kia pagarsėjęs d-ras George 
Payne, apžiūrėdamas kiekvie
ną su X-Ray mašina ir duoda
mas visiems patarimą dykai.

Sveikata yra turtas ir link
smybė. Kiekviena beveik liga 
yra išgydoma, jeigu Į laiką 
bus apžiūrėta per išsilavinusį 
specijalistą ir gydoma pagal 
naują būdą. Bet didesnė da
lis specijalistų labai aukštai 
brangina savo darbą, teip 
kad neturtingam žmogui sun
ku prieiti.

Žiūrint Į tai ir pasišventęs 
ant žemes daryti tiktai gerą, 
d ras Geo. H. Payne, kuris 
gavo nuo daugelių išgydytų 
savo pacijentų vardą.
“Daktaras, kuris išgydo", 

suteikia dykai patarimą ir 
apžiūrėjimą su X-Ray mašina 
kiekvienam savo pacijentui, 
vyrui ar moterei, kurie tik 
kreipsis Į jojo brenč ofisą po
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K'E L E I V’l S

ra j i<*;kau 
tano Lukausk >. 
tano Barzdanskio: 
Kauno gub. ir 
vaisė.. Palepi 
atsisaukt ' 
apie ji žino

Stanį 
3223 So. Ha L’i. C’

T1M and Co..
TROY, N. Y.

R EI k A LINUOS
s virš 16 metų senumo, reika- 
:>rosin nie ir lankstomo marš- 

t 7,;,: i U t . nuo $6.(>o iki $1<» 1X>'
Aigos gvarantuotos ir moki-■

DYKAI DĖL VYRU Vertes Ir.
Jeigu sergate kokio vyt 

knygele. Ti knyg.-Ie p. 
užnuodyjizua, s'-,.>ibcs\ 
tliikc ligoie, v) 
name ne. Jei 
negaudau-- 
verte-ui bai.e. 
gveiti.i išgydyt: 
vertingos knigelčs. 7 « m 
būtinai turi žinoti. P .ii-.i'. e, j g t

kuo greičiaus prijia^uij. j . v.
Siusk ta kupoti£ cr a ; gi

DK. JOS. I.ISTER A CO.. L 701 N 
Garbingai r>^..:ar<...: Mele/.; . pr: .

ra kra

Vietines Žinios.
Po So. Bostoną pasklido 

gandas, kad lietuviškoj baž
nyčioj atsitikus vagystė: esą. 
atidarinėtos piniginės (ko- 
Dktų) dėžutės ir išimti iš jų 
P’ci^aL Z nia da nepatvir- 
t’eta. oet dalykas keistas 
Kabg: gal-o būti toks drąsuo
li t Juk plaši’'as butų grei
čiau nuo c’G'rin k” pavogęs.

tądienį So. Bo
stone buvo S.L.A. Mass. a p 
skriėio susivažiavimas. Dau" 
giausiai buvo svarstoma apie 
sutaisyiną naudingesnių Ine- 
šjaiį--aitrina i.či m seimui.

26 balandžio teatrališka 
c ucystė "Žaibas’’, sulošė te- 
atrą Perstatė tragediją ‘‘Keis
tutis’’. Nekurie aktoriai sa
vo roles atliko gerai: ypač at- 
s:žymčjo merginos. Publikos 
prislinko pilna svetainė ir 
gr' .iai užsilaik", kas beveik 
pas lietuviu’ nr.ujiena. Pla
tės lis ap~nymas lilps sekan- 
ėiame nuinerviN

• v

e:

kojiniai

IVintliu

brdio Valentino 
p 'cina iš Pašvie- 
, Javaišių sodž. 
pirmiau gyveno 

Pittsburg, Pa. 
kur. Jis pats

raj\ št'au 
Ma'.tina'čio, 
tiuės į avap 
Kiui.. o t u o.,
Chicngo Iii., 
dtbar Bežinau
• r . •’jystrini teikitės prane
šu šiu>> adresu

Ignacas Martinaitis 
15? ii IT ar* st. W ret ster,MassJ.

Pajieškau savo pusbrolio 
Lz’dvr'aus A-trausko, paeina 
iš S j.alkų gub., Naumiesčio 
pav.. D. bravales valsčiaus, 
Nos.dų ka:mo, Panemunes 
pa ra p. Pribuvo iš Lietuvos 
į Biook’y;:, N. ¥., dabar ne
žinau kur, meidžiu atsišaukti 
ant žen iau padėto adreso

Vincas Čepaitis,
r. o. Rentom Wash.

KODCERTBS!
Niekados da toki

••Birules Kanklių (iici .is . 
kuris susideda is uoogriio 

i ypatų gerai išsilavinių kad 
net saldu klausytis. • ugi?, 
iškilmingą Koi

8 Gegužes 1909 m.
Minėtas kouc ;rtas bus 

tuvių saloje 
f^“;6S Sroatisay Estais 

So. Boston, Mass.

Prasidės 7 valau.

Dainuos daugiau 
tik iš Peterburgo 
garsaus dainiausM i -n-.. ..snc 
dainas.

Tarpe dainų 
gabalėlius Venckaus :: . :ika. 
kuri specijališkai ; rie 1 rei 
giasi. Tarpe dai 
kos bus deklemacijos.

Per visą koncerte 
Klojantis pačtas. i 
nienė dovanojo git; 
apturės da u gi a' i s iai 
tas gaus tą dovaną. 
ŠOKIAI lietuviški 

kouiški trauksis iki
ĮŽANGA: Vyrams 3.',c 

Mo erinis 25r.

Visus nuoširdžiai kviečia 
KOMITETAS.

H' 2
1 -1

bar

PARDAVIMAI.
Pasinaudokite

K . aor. e i špirkti irs gerus biijar- 
t:•' -tiEus l ivr ai meldžiu atsišaukti 
t šio adreso; p;

M. Paitri iavičia
M ,;n st . U’orcester. Mass.

moteris ii: mergino.
Siuomi jums praiu ti. 

kad siuvu moteriškas dr< sr.- 
kotus, jakutes irt. t.: prieiam 
dar išsiuvu dailias k.^ tkas, 
teip. kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gra -:;u; 
atrodys; Adresas šitoks:

ONA BARO N MČIUTK 
105 Broadwav, So. B .-.-tt-n

Gsriausias Lietuviszkas Siuvėjas.

anlaj
> 1G '

i i IHO

24 Atheus st , Medinis
■ ns l’re-

l*timok-t $500. kiti’s ant iš- 
a 6 procentu. Kreipkitės

pajieškau Stanislovo 
sinsko. Paeina iš Kauno gub. 
Panevėžio- pav., Cipenų Sels- 
kos, Suilų sodžiaus, Biržių 
para p. Pirmiau gyvenoNorth 
Alrington. ?C?ss. Jis pats ar 
L s kiLis teikitės pranešt šiuo 
a li esu

J. Jašinskas
III May\st.r Lorence,Mass.

Ja s t

Ė 
|

E

Tidephone 762 So. Basfūn

M*. F. MATULAITIS
495 Broadway, So. Sosto /e-

Valandos:
Nuo S-10 i- ryto r nuo 7-9 v.-ikare 

5edelionis iki 3 vai p« pė tu

Paji vkau J. augu Jono Gul
bino ir 7'arcij- V.aro. A ?u 
Kauno gub , Sauiiu p?.v., l a- 
p:ms piT. G’.-lbiea? Papriė: 
miestelio, Mat.f bemėtai :ų 
ECGti.’us. Kas -• pie juos žino 
arba jie pa\ ar.e<..ite šiuo 
miręs "t
F. l?ove:ka bcxli9

Riveium T ii.

t:

r?>iicškau draugo Justino 
Alekn^s-patim išKauno gub. 
Grenkiškiu par., ?.?_iiiškių 
soJž:r.us. 4 Amerike:
] kr.iiau gyveuo Chicago, III. 
T .-i:; svarbų reikalą, todėl 
jis į ai. :.’ba k’.rie apie ji ž\- 
no .‘-ikites i.anešti šiuo ad- 
i?.u J iczap.-'s Bačkis 
010 " .-r Ceuar Rapids Iowa.

DRAUGAI ir DR U GEN!
: visokh 
kaip vy 

rišKų. teip ir moterišku Męs 
laikome audimo, i..a:-ki;.ių 
kepurių, skryb Ii blai 
šilkų, viršutinių kelinių ore 
ralis, baksų ir tt.

Laikome teipgi T re j 
iš Palangos, vist kii knyg 
žodynų angliškai mokytis. 
Galite užsirašyti vi alk
raščius ir prie to męs duo<la- 
me dovanų uz 81.00.

Britvas gvarantuojame ir 
pigiai parduodam. Reikalau 
jantiejie i kitus miestus, 
lite mums 
popierineis 
aut žemiau padėto adr- - 
persiuntimą užmokame 
patys.

Galite gaut pas nu 
gražiausių api -■. r.: :

11 K<

za- 
prisiųsti pinigus 
arba štampomis 

>. l'z 
męs 
91) 

Bartkevičius A Merkis 

719 Mainst, Cambridgeport, Mass.

Pajic 1’i.u Petro ir JonoGe- 
ti-mių. J’.o m paeina iš Vil- 
i.i >.;:s g-- ),. Trakų pa v., Ne- 
įr.aju:'t para p., Vėžionių so- 
ilži itis. Jau seniai gyvena abu 
A' teriko;. Turiu svarbų rei
kalą , at ^5 ša ūki t ant šio adreso 

J i -'itmas 11 ĮLombard st
L Cambridge, Mass.

P<:.pv.’ kau TcodoroDemskio 
J Aur o gub , Šau’ių pav., Triš

kių par., Nabirilių sodžiaus, 
l, ri 24 ;n., apsivt dė Amerike, 
i ku i aiftru kartu atvažiavo.< *
A’ > motina prašau atsišank- 

o ti tiuo adresu
Tm d< ra Demaka

o, Masa

e-

I>1\ IM SIĄ (R GERIAUSIA

i
Dr. S. ANDRZEJEIVSKI

Vienatinis’ lenkiškas Dentista

I

v

Ii- *

tir

I

»W i

les šendena.
22 i ifth Avė., Chicago, III. 

. i? yk j., su abgarainta knygele.

•reąstsnj j._K|[B>jtsns lųuS BĮ.-)

•ssefl ‘oojsog

Užlaiko puikiausius gėrv mus. alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visoki iikieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam j namus.

dirbtuvė yra įrengta puiki u 
Atl e-

Padurau fotogra 
malevoju natūra

Telephon.- Back B y 2350

Dr. Lewandowski

ne
tai kitoj iš minėtu vietij

GERIAUSIAS

> : - Te.- pli. 277-1 Chelsea.
■■ :>iio Telepli. 1:137-1 Cambridge.

S. E Poiakiewicz

ra

*

*

*

%
*

*

*

*
*

- j e na

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausią gv 
duoliu nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai

<

Notarjjnšas ir Sudžia taikos.
23 Salėm street, BOSTON, Mass
LAIVAKORTES 
šifkortcs parduo
du ant geriausių ir 
greičiausių laivų 
už pigiausias pre
kes.

YGU
tiara Vyru Ligoniu

; ogav-site didelos vertes 
sergantis nuo kraujo 

; hu, rhuuiatiztne, orga- 
■ i lt-ngvet isigydyte 

•ams ir uz gidukles, 
y;;elė <iel vyru, jums bus 

er rate ir keip galėt būti 
r 1 l.uino per pagelba tos 
•rio kožnas vyrus neat- 

,a vysai dykai; mas 
audūiie mum. omas

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubeiuvys. 

S: tiram visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išjila’.i.jam plėtmas ir išprosi- 

Darbą atliekame visa- 
: s ant pažadėto laiko kuo- 

* : .šiai už prieinamą pre- 
Dirbtuvėg vieta:

t
kę.

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

•*:
•J* 
Z-

Mano
šiai, naujausios mados įrankiai, 
kn dalbą urtisti-ksi.
fijas kuopuikisusiai, 
liškom |»rvi>m. iš mažų padidinėju irti
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedekiieuiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
_ ____ _____________ _______ '

dirba lietuviškas klarka

VVilliam C. Brūzga. 
John J. Lowery 

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

Tei.ephonk. 21027 So. Boston, Mas

Rusiška- Lenkiška - Lietuviška 

A PTIEKA 

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.
Sustok! Žiūrėk! Klausyk!

Didžiausias nupiginamas So. Bos
tone.

Moteriškos skrybėlės, jakutes. kel
iai ir vystės Pilna eilė naujausios 
mad< s krikštui paredų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau tr visus kitus ta
voms. kaip tai kuperus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir }>ersi tikri tįsite.

I. SACOVVITZ,
128 Broadvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS —

CHAPLIKA

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

Puikiausia kriau 
' čių dirbtuvė Turime, 
i visokių audimų ir 
suknios Oirtiume 
puikiausius siulbs r 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią draįAną. 
męs galime ją 
tuoj padaryt.

Z. B
222 Breadnav

Parsiduoda
- mynų namas. 15 kambarių, 

viskas įtaisyta koparankiau- 
: a minuta laiko nueit iki strit-

. ;■ >aiinutos iki geležinkeliui, 
••s .aki; bažnyčios. Namas

v ....\ viv. diena. Preke $5 300.
M.‘ J-III t;HES is

I>< Uit ESTER. Mass,

Gražiausios

SKRYBĖLĖS!
s Moterys ir Merginos, pra 

.u Nauja skrybėlių dirb- 
gauti gražiausių skrybė- 

įsiu preke. Reikalaujančios

f

;i! ei k it c pas
M. MILIUVIENE' o

. -4 17 ir kam|K-.s Bowen street
SO. BOSTON, Mass.

Gražiausios groinatoms 
P 0 P i E R 0 S!

i _ Į'.nkų su puikioms kvietkoms ir 
-. i ■ tai nž •>><-. arba 1«» tu-

' ,i-..:i.atiku angliškos kal-
Visas knygas labaipi-

. nard . sitee per (rampa tik laika.
A:~ sk e. , gausi naują ka’a'iogą su

ISoms prekėms.
M. ŽUKATIS

E. M;g i st.. NIAV BRirAIN. Conn.

f-

TAMOSZAICZ’O g

JURGELIUI
I>id ž ia usia k ra 111 u ve ėe ve: 
ir pasipuošimų So. B s* 

Užlaikome ir ’riausins nauji, 
dos vyriškus, moteriškus .r v.i 
verykus. Užlaikom teii 
bėies. marškinius i 
mo apdnrus. Y sus 
už piges prekes, 
riems n ikaiiim-. 
jas mus.

233 Brordiv: y. So. Po /

Aptieka
: <• Ih ceptus su didžiausia 

a. t: / uii'.il ar iš Lietuvos at- 
ar Amerikoniški. Gyduolių 
... ui, kokias tik pasaulej 

a teij.ji visados randasi Lie
ki.r i;> K. ŠIDLAl’NKAS.

vininkas
Edvardas Daly 

’ė Breadway kampas Dor- 
- t a ve. So- Boston, Mass. 

e:ia’.ii i ir per laiškus, o 
\ esu gyduoles prsiusim

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj. 

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

" 6 vai. “ S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

M. Galjvan & Co
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom musu 
Spkcia liš k t M AS.

366 Second So. Boston, Mass

Reikalinga Mergina
Reikalinga jauna, tarpi 

mergina, kuri moka ska 
lenkiška’, lietuviškai, rusi 
kai. Atsišaukite ant šito m 
5S5 liovlston st . Iioom S. i

3‘jbszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parnieiiter St.
Boston, Masa.

Visokias ligas gy
dau pas kmingia- 
usiai. A eikit tie- 
siok pas mane i 
tret aisi virai tik 
n. į aptieka: 
m•;:••<> durys bal
tos arba telefoną 
duok o a’ at< sir 
Ofiso valau los 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo J iki 2 irt; ik2 
- are. Telepiione 1967- —3 RicNmont

HOTEL CI.LYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

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

Ofiso valandos:
Yno S iki 10 iš iv o ir nuo 7 iki 9 vakare. 

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

J. E. NOLAN
naujausios mados

ZMk. Graborius ir Oalsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už. nebrangią prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broaduay.

‘•LIETUVIU ŽINIOS
Yra 1 nksmas pasiskaitymas, 

nis laikraštis tik 50c. aat m- : . 
pusmečio. Kas pas mane užsir- 
leivį”. duodu •'Lietuvių Žinias’" 
per visus metus. Prenum-n :a 
per pačta "Money Order ’ 
•‘Lietuvių Žinios”. McK

Tabako ir Papirosu.
Pranešu visiems karie tik vartoja ta

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

I. F O X
310 Harison avė., BOSTON.

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmonės užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą. Butkus. Dedervines-, Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų už.trinu 
tik 10c. Męs turim daugybę padėkų.

J. M BRUNDZA C0-. 
Broa<lwaj & s. 8 st.. Broolykn.N Y.

7IS. +A. i A.

Pi -lešu savo giminėms, pa
žystamiems ir draugams, kad 
13 Kovo šių metų, persiskyrė 
.-n - o svieto vargais mano de- 

ne Petronėle Valaskiene. 
>. Vaiiiičiute. Paėjo iš 

Kauno gub., Panevėžio pav 
Kupreliškių miestelio, 29 m. 
Pragyveno su vyru 2 m. ir 8 
mem Tapo palaidota 16 Ko
vo ant šv. Kazimiero kapiniu 

i bažnytinėms apeigains. 
A a. velione buvo dora mo- 
t- ris ir gražiia elgėsi pagal sa 
vo -toną. Prigulėjo prie Sus. 
Liet. Am., bet mirtis atskyrė 
; nuo vyro ir nuo jos ma- 
z < kūdikio Vytauto, palikda
ma didžiausiame nusiminime. 
Tebūna jai lengva toji žeme 
kurioj ji ilsis.

Valerija Kulešiute 
]i>604 Curtus avė.,

Chicago, III.

FARMAS!
Pirkite Fa r mas!

Pirkite Karmas I>.dž.Taus'.< 
kos Lietuvių Partnerių Kolion 
riojegyvena jau daugelis lietuvi:.-. 7. 
lygi ir gera. 
Puikiausia tai 
aĮ.sigyper.imui srerosir n 
Galima gaut

ne aknvnuola ir n 
vieta zm<»Lt>i.kur:

orar
ant lengvų i>zniOKe><;i;

i reikia įmokėti tik maža dalį, o k 
| Įima išmokėt j*-- daugelį metu 
:yr» derlinga, atrga visokie jm . 
j rugiai vasarojas. bulves ir kii-
• mes pagal upes ir pagal ežerus ^-i t -k .is 
i lygiai laukais kaip ir Lietuvoje, t ■ • ' 
I mes ir vadiname tą žemę N AI'.J AJA
i LIETUVA. Ji guli vakarini . • e
Michigano valstijos, nepertdi nu >< -
cagos. šalę pavietinio miestelio M

i Midi. Žeme parsiduoda dabar ’
i akeris ir brangiau. Nore<lami <iaų.
dasižinoti ar apsižiūrėti tas žemes, a va- 
žiuokite ar susineškite su ne - ei. _• tū
nančiu ant šių žemių šiuo adresu:
0£ ANTON KIEI IS

Peacock. Mieli., Lake ( o.

Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) Ii tarom s

t. y. visas Šventas raštas SENO ir NAUJO Įstatymo. 

Didelė, 1127 puslaj ių kv'.ga. Atidaryta keleriopais apda
rais. todėl prekt s jų nc.viiiokios. yra pigesnės ir brangesnės. 

Galima gauti s t ■. risiiint imti namus už $3.00, *5.00 i r $7.00

Pas mus tiu.'n inrvu gaiiir.a ;faut tik po $3.00, kiek vė
liau pargabi nsirt <• ir ..i g* :iitĮ.

NOrintiejm išsimšyt t? knygą, prisiųskite pinigus per 
“MONEY ORDER’1 ant niųsų adreso:

K.ELE I ‘VIS"
*g8 Broadvvay, So. BOSTON, Mass.

* Waltham ir Klgin 
laikrodėliai: auksi-

■fy niai. sidabriniai ir 
nikeliniai.

*

gairins ir Raisamuotojas
: vi-<>’-į darbu prie palaidojimų 

. - . už nebrangią prekę, teipgi 
'.■ari tas ant veseilių ir krik-

l

uHELSEA oflice: 70 Broadway
At ė airy tas nuo S iki 9

< y v. y ■ : 1*3 Bridge st . Cambridge

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA 

kartą pas mus atsilankys. 
To niekad nesigraudys;

Alus, vynai mus gardžiausi, 
Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadway ir 259 D. St., 

South Boston, Mass.

■. Miiss.
S. B. KLEIN

s Ui-.s id’.vay So BOSTON, Mass. 
kampas C st.

m eiga rus. tabaką, pipkes 
■- Parduodame daueme- 

;r smulkmenoj, t'/laikom 
r . <.:i ,is <iai> kus ir saldu-

< ^ariis parduodam dež.ute- 
iksi’k:>is. Biriai parduodam 
-. •>. i sr.s ir trilzas. Pięiau- 
• - a vieta Bostone. Tu-

- -. ; ■ .si kartčių. Kalba
. .1 ūkiškai.

.KIAUSI AKUSERKA

F. Ytiszkauskiene
r.i’a.isiati kursą Vomans Medical 

t (diege Balt i mere M. D.
Pa- ■■ : _-ai atlieka savo darbą prie 

_ . : pi: suteikia visokias ro-
< a- . ■ i .laotmi. pairai nurodimą

• : • .1 '■■■■ gvdoies.
s randami: 30 W. 15roadway

264 E 't . kampas Boven st.
So Boston. Mass.

...i ant. pareikalavimo jei 
vienoj 
visada galit rasti.

OEESEUIĮIU 1
3S0B U30NVX31V

suĮ(C|cp oiuspi shįmosįa jį snui
-AJĮ^stsjoj Su^tdod 
sniuĮAW|K^Įj}| švpun^s

:sn[t:ąiaj sujuosia nądiĮiv

SVlVMOAdV

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

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čiato au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziegorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuoti}, gerų britvų, visokip skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li
teliu, adresam pečečių, istorišku ir maldaknvgų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kaiboi, gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127dručei atda
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kūno, atgaivinim.ękraujo, sutaisimo nervu irdaugybę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dčkavoja už ižgydyma, 14 K. 
paauksuotas ant 20 metų preke $3,00. prasto $1,00. Prisiųs- 
kite savo ’ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio meto ka
talogą dvgai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štomikam, agentam ir pediioriam parduodu visokius ta
voms labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavoms.

Adresuokite: K. WILKEWICH, 112GrandSt, Brooklyn, N. Y.

ZO

Pirmutinis Lietuviškas Bankinis Namas

W. D'ACKEYIGZIDS
* S
*

*

Laikrodėlius
Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 

tam į anašius daiktus 
TIESIOG Iš FABRIKOS 

ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
ttiojame. Atsimink niųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant snčėdysit pinigas.

-‘y
* št, J

U

VVashington 
Jeyvelry Co. 

■jj 387 Washingt(in st, ('ienus tnpu») BOSTON, Mass.

*

PINIGUS
Išmainau visų vieš 
patysčių pagal tos 
dienos kursą. Teipgi išsiunčiu ir gvarantuoju kad nepražus ir greitai 
gaus. DOVIERNASČIT'S užsitikėjimus išdirbu kiekviename reikale. 
Jeigu kurie tur palikę 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 pasileisti, tad jei norite nuo jų pajieskoti, atsikreipkite prie mus.

PATIKUS NELAIMEI prie kokio nors darbo, jeigu sužeidžia 
darb ninką ne per jo paties kaltę, bet per kompanijos apsileidimą, tad 
kreipkitės prie mus, o męs duosime teisingą rodą.

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

Visokie paaiškinimai ir patarimai dovanai. Norin- 
tiejie gaut patarimą per laišką tur apmokėti pačtą.

5V. DACKEVICZIUS
23 SALEN1 ST, BOSTON, MASS-


