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Kiek nužudyta.
Laikraštis „Rieč” paduoda 

baisias skaitlines iš Rusijos 
biurokratijos darbų. Nurodo
ma, kad laike kovo mėnesio 
kares apskričių ir kitokie teis
mai buvo pasmerkę 143 ypa- 
tas mirtim. 52 nuosprendžiai 
išpildyti liko. Pirmame šių 
metų bertainyj pasmerkta 
mirtim 390 žinodes, 230 jų li
ko nužudyti, o kitiems pakei
sta bausmė katorga 
kuo. 
teip: 
saryj 
143. 
liūs auga. Tikrai, 
džia maudosi kraujuose!

Nuo mirties pabėgo.
Tambov, 21 balandžio. — 

Teismas pasmerkė tūlą Popo
vą mirtim. Jis skundėsi, kad 
jam skauda kojas ir prašė, 
kad leistų iš teismo grįžti Į 
kalėjimą ant vežėjo. Jam lei
do. Kada vežėjas važiavo Koz- 
lovska gatve. Popov paėmė 
tabako saują ir bėrė greta sė
dėjusiam sargui į akis.Koltas 
pražiūrėjo, areštantas šoko iš 
vežimo ir pabėgo. Sargas šo
vė Į ji du sykiu, bet nepatai
kė. Mat kartais ir tabakas 
pagelbsti.

Daktarai apie kalinius tu
ri užtylėti.

Vyriausioji kalėjimų val
dyba prisakė kalėjimų dakta
rams, kad jie, jeigu nori už
laikyti savo vietas, niekam 
nepraneštų apie kalinių svei
katą. Reiškia: nors visi ka-l 
liniai lai serga ir miršta, nie
kas apie tat neprivalo žinoti. 
Ištikro, valdžia gali daryti 
sau pietus iš kalinių.

Kaliniai nerimsta.
Iš Įvairių viešpatystes kam

pų ateina žinios, kad kaliniai 
kelia riaušes kalėjimuos. To
liau jie negali panešti begė
diško slėgimo ir kankinimo. 
Daugiausiai kila Liublino,To- 
bolsko, Maskvos ir Sevastopo
lio kalėjimuos.

ir kitu
Pasmerkimas dalyjasi 

sausy j — 121 žmogų, va- 
— 132, kovo mėnesyj— 
Kaip matote, vis skait- 

earo val-

Nepavyko pabėgti.
Iš Pinsko kalėjimo bandė 

dabėgti 14 kalinių. Vienok 
iškalno sužinojo apie tat ka
lėjimo valdyba ir parkvietė 
sargybinius ir miestsargins, 
kurie leidosi gaudyti pabėgė
lius. 9 jų suareštuoti ir ap
kaustyti retežiais sėdi kalėji
me. Juos teis karės teismas.

Ar pabaudimas ar pagyri
mas?

Pati vyriausybė pripažino 
teisingumą viso*to, kas laik
raščiuose buvo rašyta apie 
Viatkes gubernijos valstiečių 
kankinimą, kuomet nuo jų 
buvo lupami mokesčiai. Už 
tokius darbus Viatkos guber
natorių kunigaikšti Gorčako 
vą kelia dabar i Kalugą taip 
pat ant gubernatoriaus. Da
bar jis visokiais budais sten
giasi atkeršyti visiems tiems, 
kurie iškėlė jo darbus eikš-
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dęs apie tat Rusijos a m basa-! ei jai už trukdymą streiko, 

dorins išleido atsišaukimą,! Vakare mesta kita bomba po 
kad revoliucijonieriai neiš- gatvinio vagonėlio. Niekas 

nenukentėjo. Streikas 1 ge
gužės buvo didelis, vadovavo 
jį socijalistų partija. Nedė- 
lioj ji išleido atsišaukimus, 
kad darbininkai panedėlyj 
grįžtų į darbą, nes jų šventė 
nuo tos dienos pasibaigia.

'ten, ir ištremia jnos i tolimus! m a A Ui OI] H
kraštus. Tenai jis netik ką £Į Į| į Jį) ]Q VluUlIi 
galės ir toliau varyti savoj---------------

j darbus, bet bus jam da ge ! Revoliucijonieriai remiasi 
riau, nes galės begubernato- 
riaudamas ir savo dvarus pri- i 
žiūrėti, kuriuos turi Kalugos 

j gubernijoje.
Tai tau ir nubaudimas!

Bjauriau kaip kitą syk.
Rusų laikraščiai praneša, 

kad Į Varšavą duotas aplink
raštis, kuriuo uždraudžia pri
iminėti lenkus (taigi ir visus 
katalikus) Į tokias valdžios 
vietas, kur mokama yra dau
giau tūkstančio rublių algos 
metams.

i Naujas vyriausybes paaiš
kinimas apie monopolių 

uždarymą. -
X

Šiomis dienomis vidaus rei
kalų ministeris išsiuntinėjo 
general-gubernatoriams ir gu- 

I bernatoriams aplinkraštį, ku- 
; riame pasakyta yra, jog vals
tiečių prašymai apie mono
polių ir aludžių uždarymą gal 

Į būti išpildomi tik tuomet, jei- 
I gu bus pasirašę visi tos viri- 
jos valstiečiai. Vyriausybė, 
matomai, tikisi, jog kiekvie
noje virijoje atsiras keletas 
tokių, kurie nepanorės išsiža
dėti „baltakės”, jie tai ir pa
laikys monopolį ir savo skati
kais didis vyriausydės pinigy- 
no pelną.

Geiieral-gubernatorysčių 
panaikinimas.

Galutinai nutarta panaikin
ti general-gubernatorystes 
Latvių krašte ir Maskvoje. 
Klausimas apie Vilniaus ir 
Kijevo generalgubernatorys
čių panaikinimą da neišrištas. 
Kituose gi kraštuose kolkas 
nutarta užlaikyti general-gu
bernatorystes.

Išeivystė Latvių ir Estų 
krašte.

Pastaruoju laiku daug lat
vių ir estų pradėjo dangyties 
į Sibirą, kur jie mano suras
ti sau žemę. Dėlei tos priežas
ties latvių ir estų laikraščiai 
labai užsipuola ant vyriausy
bės, kuri stengiasi tiktai „nu
malšinti’’ kraštą ir visai nesi
rūpina žmonių gerove. Ir da
bar tuose kraštuose viešpa
tauja sau jale vokiečių baro
nų, kurie ir darbininkus par- 
sikviečia iš Vokietijos. Vieti
niai gi žmonės, neberasdami 
savo krašte darbo, priversti 
yra sau jieškoti naujos tėvy
nės, kur juos laukia gal da 
didesnis vargas.

Užtai, kad atsisakė būti 
drauge su budeliais.
Ufos apskričio gydytojui 

Sokolovui paliepta yra 
šalinti nuo vietos už tai, 
tasai atsisakė būti prie 
ties bausmės atlikimo, 
dytojos Sokolovas jau buvo 
ištarnavęs 27 metus.

5 Per praėjusią sąvaitę,nus
prendus teismui, nužudė išvi
so 9 žmonės: Ekaterinoslave 
— 5, ir Lodziuje — 4. Nutei
sta nužudyti 35 žmonės.

Prieš Velykas visoje Ru
sijoje a p vaikščiota buvo Go
golio šimto metų gimimo 
dienos sukaktuvės.

pasi
kart 
mir- 
Gy

II

su kariumenė.
Tarp jauDaturkių ir sulto

no kariumenės įvyko smar- 
į kus susirėmimas už 90 mylių 

nuo Teherano. Jaunaturkiai 
laimėjo. 31 žmogus iš sultono 
šalininkų krito. Revoliucijo
nieriai paėmė į savo globą 

| miestą Tavrizą, kuri kariume- 
jnė stengėsi subombarduoti, 
i Velyk Turkijos kareiviai ei- 
i tų bulvių skusti, o ne revoliu
cijai priešintis.

Krikščionys bijo dirbti.
Adana, Mažoji Azija. 7 ge

gužės d. — Į čia atsiusti liko 
Makedonijos kareiviai pada
ryti tvarką, kurią galutinai 
buvo suardę mahometonų fa
natikai. Gyvenimas pradeda 
eiti į normališkąs vėžes. Vie
nok krikščionys vis da apim
ti baimės; jie nuolat tikisi, 
kad bus užpulti fanatikų, to
dėl ant ūkių retai kas prade
da darbuotis. Reikia tikėtis,! 
kad kukurūzų užderės mažai 
ir gali įvykti badas.

Kariumeiič atjaučia naujai 
valdžiai.

Į Adaną atėjo žinia, kad 
sostas užimtas naujo sultono. 
Tas nudžiugino kariumenę; ji 
darė demonstracijas lig nak
ties vėlumos. Kareiviai pa
deda jaunaturkiams maišyti 
mahometonų fanatikus.

Be vielinis telegrafas vei
kia.

Prancūzijos šarvuočiaus 
.Coiide” komendantas gavo 

įsakymą, kad patarnautų su- 
sinešimuose per bevieliu į te
legrafą,nes telegrafistai strei
kuoja. Rusijoj laike telegra
fistų streiko dirbo profesoriai 
ir ministeriai. Francnzijoj 
teipgi valdžios tarnai veikia.

Telegrafistai ir krasos dar
bininkai streikuos.

Prancūzijos valdžia nelau
kė, kad valdiškieji darbinin
kai susiorganizuotų. Kaip ji 
nusiminė, kada čia susitvėrė j 
galinga telegrafistų ir krasos! 
darbininkų unija! Liko įsa
kyta, kad unija neturi tiesos 
gyvuot. Darbininkai, pasi
remdami ant konstitucijos 
įstatymų, netiktai neatsisakė 
nuo unijos, bet su vienyje ją 
su kitų darbininku unijomis 
ir liko revoliucijoniška orga
nizacija. Jos dabartinis lozun
gas: šalin kapitalistų surėdy
mą! Kadangi telegrafistų ir 
pačtos darbininkų reikalavi
mų valdžia neišpildo, tad visi 
rengiasi prie visuotino strei
ko. Jau suorganizuoti liko 
streikininkų komitetai ir iš
siuntinėti užklausimai, ar 
provincijos skyriai apsiima 
prisidėti. Atsakymai ateina, 
kad visur darbininkai gatavi 
streikuoti. Reikia tikėtis, kad 
streikas už kelių dienų prasi
dės, jeigu nebus išpildyti dar
bininkų reikalavimai.

Rusija gązdina persus.
Persijoj pasklydo gandas, 

kad revoliucijonieriai rengia
si užpulti ant sostapilės Te
herano ir paimti ją. Išgir-

p

drįstų teip padaryti, lies pa
našiame atvėjuje Rusija pri- 
versta busianti įsikišti į Per
sijos reikalus, suprask, ji at
siusianti kariumenę, kuri nu- 
malšįs revoliucijonierius. Jei
gu Rusijos gyventojai snaus, 
tai jai bepigu teip padaryti, 
vienok reikia atminti, kad 
caro valdžia pati stovi ant 
vulkano: reikia tik truputį 
kur-nors pakvipti — ir jis 
plyš. Juk Rusijos liaudis ne
akla: ji mato, kas darosi Tur
kijoj ir Persijoj, tose Rusijos 
žmonių akyse tamsiose šalyse. 
Jai skaudu ir sarmata atsi
likti. Ir ji neužilgo kils. Lai 
caras žino tą, o ne apie Persi
jos žmonių spiandus galvoja.

Orlaiviams užkenkė oras.
Iš Berlino [Vokiet.] prane

ša, kad 1 gegužės dieną ten 
atsibuvo orlaivių bandymas. 
Ant nelaimės lyjo tą dieną. 
Kada šeši jų pasikėlė apie 20 
mylių į viršų, turėjo nusileis
ti, nes lietus ten Buvo da snie- 

Igu ir kibo ant orlaivių. Ne
galėdami išlaikyti sunkeny
bės, orlaiviai buvo slegiami

■ žemyn.

Finliandijos seime dau
giausiai socijalistų.

Paskutiniuose rinkimuose 
Finliandijos seimo socijalis- 
tai gavo S0 tūkstančių bal
sų. Apart to, teip vadina
mieji agrariškieji socijalistai 
gavo 14 tukstaučiu balsų. Nė 

. viena partija negali susily
ginti su socijalistų partija, 

! nes jos ir pusės balsų negavo, 
nežiūrint į tai, kad į jas pri
klausau t idj i nariai beveik vi- 

|si turi tiesą dalyvauti balsa

vimuose, tįio tarpu kaip dau
gelis socijalistų (kaip netur- 
čių) yra prašalinta nuo balsa
vimo. Klerikalai gavo vos 5 
tūkstančius balsų! Matyt, 
Finliandijos gyventojai yra 
gana apsišvietę. Jau kelintą 
syki jie išrenka į seimą soči 
jalistų daugiau, negu visų ki
tų. Todėl Rusijos valdžia jo
kiu budu negali galutinai nn- 
slogiuti laisvės teip mažoj ša
lyj-

Gelež ūkelių darbininkai 
streikuos.

Paryžius. — Geležinkelių 
darbininkai nutarė prie visuo
tino valdiškų darbininkų 
streiko. Žadama sustabdyti 
judėjimą ant visų linijų. Jie 
reikalauja, kad būtų suteik
ta laisvė organizavimosi ir 

į streikų sykiu su kitais darbi- 
: niekais ir valdiškiems darbi
ninkams. Iš Harvo, Lyono, 
Ajaccio ir kitur praneša, kad 

(ten darbininkai gatavi prie 

streiko. Francnzijoj gali iš
kilti aštri kova tarp triūso ir 
kapitalo. Streikas gali pa
virsti į revoliuciją, jeigu dar
bininkų reikalavimai nebus 
išpildyti.

Bomba Argentinoj.
Buenos Ayres. Čia mesta li
ko bomba, kuri eksplioduo- 
dama nutraukė vienam poli- 
cistui kojas. Sprendžiama, 
kad tai buvo keršijimas poli

į 
I

i

<
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Duonkepiai streikavo 1 ge 
gūžės.

1 gegužės d. New Yorke 
streikavo 2000 duonkepių. 
Streikas palietė 400 kepiny- 
čių. Ant mitingo Klinton 
salėj vienas jų išsireiškė, kad 
jis ir daugelis jo draugų dir
ba po 20 valandų per dieną. 
Kiti kalbėtojai sulygino savo 
darbavietes su pragaru. 1 ge
gužės d. jie reikalavo sutrum
pinti darbo valandas ir kad 
neunijinės kepinyčios prisi
dėtų prie unijos.

Vakare tą pat dieną savi
ninkai laikė savo mitingą, į 
kurį neįleido nė vieno reĮ>or- 
terio. Tartum bombas darys 
darbininkams mušti.

Karčemos nyksta.
Baltimore, Md. — Čia 

daryta 500 karčemų, nepajie- 
gusių užsimokėti taksų, kurie 
pakelti liko nuo 500 dol. iki 
700 metams. Mažieji turčiai 
bepaliovos bankrutyja ir lie
ka proletarais. Kapitalizmas 
atlieka savo užduotį.

Amerikos studentai.
Cleveland, Ohio. — Ant- 

rojo^kurso studentai Western 
Reserv universitete sustrei
kavo už tai, kad universiteto 
valdyba atsisakė priimti du 
studentu-peštuku, darančiu 
nemažą betvarkę kaip mo
kykloj, teip ir ant gatvių. 
Amerikos studentams juk 
daugiausiai tik ir rupi pešty
nės, o ne mokslas. Argi pro
fesoriai to nežino?

Cukraus t rusto sukty bes.
Cukraus trustas užmokėjo 

Suvienytų Vals. iždui 900,000 
dol. bausmės už padarytas 
suktybes. Trustas turėjo už
mokėti išviso 2,000,OOO dol. 
bausmes. Mat patirta liko, 
kad jis daro apgaviogus sva
rus.

Tarp Rostono ir Nevv Yor
ko bus elektrikos kelias.

Jau pradėta daryti linija 
geležinkelio važiavimui iš 
New Yorko Bostonan su pa- 
gelba elektrikos. Tokia linija 
randasi tarp New Yorko ir 
Chicagos. Greitai anglių ne
reikės lokomotivams kūrenti. 

Už įninka pieno Į kalėjimą
Long Island City, N. Y. — I 

Vietiniam kalėjime sėdi ls 
metų vaikinas. Jis apkaltin
tas už pavogimą bonkos pie-! 
no vertės 8 centų ir jau visas 
mėnuo, kaip sėdi. Už tokius 
dalykus Amerikos ‘ vai-j 
džia baudžia, jeigu pavagia 
kas milijonus, tai kitas reika- 

i las.

Matrosai streikuoja.
Buffalo, N. Y. 1 d. gegužės!

UŽ

i

|

<1. atsibuvo čia didžiausis triū
so istorijoj streikas. 35.009 
matrosu [jurininkų], kurie 
yra nariais L. S. Unijos, ap
leido laivus ir darė susirinki- Į 
mus.

Policistas išrado kanuole.
Vienas Chicagos policistas 

išrado „vandeninę kanuole”, 
kurią pavartos,reikalui esant, 

i kaip tik policija duos žinią 
į ugnagesių stotį. Gal ir ge
ras daiktas, kad tik ja dar
bininkų nešaudytų.

Rcvieliiiis telegrafas.
Tarp New Yorko ir Chica

gos likoivestas bevielinistele- 
grafas. Jeigu jis pasirodys 
praktišku, tai liks įvestas vi
sur. nes apsieina pigiau - ne
reikia tiek darbininkų. Kur 
tada dings telegrafistai ir ki
ti darbininkai? Atsakykit!

Nauja opera.
Chicagoj greitai pradės bū

da voti naują operų namą. 
Skiriama jam milijonas dole
rių. Amerikoj operų kaip ir 
nėra, o juk tai gražiausia sce
niškas reginys. Kad tik dau
giau jų atsirastų.

00.000 dol. prezidento ke
lionei.

Wash'ington, D. C. Valdžia 
paskyrė 60.000 dol. nupirki
mui specijališko trūkio ponui 
suvienytų Vals. prezidentui 
važinėti. Ištikro. ant jo ir į 
Afriką galėtu nuvažiuoti. O 
gal neužilgo bus reikalingas. 
Beždžionės Afrikoj tokių ne
turi.

• Boston, Mass. —, Profe
sorius Henry II. Clayton da
ro plianą, kaip susinešti or
laiviu su Europa. Ciaytou 
tikisi i>ersikelti per Atlanti- 
ką. pasinaudodamas viršuti
niu oro sluogsniu, kuris, kaip 
jis spėja,. 2 mylias aukščiaus 
žemės paviršiaus nuolatos te
ka i rvtns. Jis tvirtina, kad 
ačiū tokiems aplinkybėms, Į 
3 diena* galėsiąs padaryti 
3,000 myliu, t. y. pasiekti Eu
ropą. I’rof. Clayton pirma!

!savo užmanvma bandys antį 

sausžemio nuo San Francis-i! I
co iki AtlantKkojo didjurio. ! 
.Jeigu ta kelionė skersai Ame-! 
riko* pasiseks, — leisis per 
ji irias.

Kovos su j ūmi rankinis.
Didžiuma italų iš Bostono, 

New Yorko ir kitų italais ap
gyventų miestų, tariasi su
tverti organizaciją. kurios 
mieriu turės būti — ko
va su juodrankiais. Pinigus 
užlaikymui tos organizacijos 
duos italų bankieriai ir kiti 
turtingi pramoninkai,nuo ku
rių juodrankiai nuolat reika
lauja, baugindami bombomis, 
gausių sau duoklių Iš Wa- 
terbury, Conn. bus parkvies- 
tas ton organizacijon T. Cole- 
santo, garsus šnipas ir daug 
žinantis apie juodrankių pa-1 
slapčius. Colesantui italų 
bankieriai jau įsiūlė gerą ai- 

g«l-
Chicago, III.

Fry nusprendė čia vieną šu
nį ant pakorimo, užtai, kad 
tasai išdrįso tūlam vaikui 
įkąsti į koją.

Teisėjas

Vilnius. 3-sios Lietuvių 
Dailės Parodos atidengimas 
buvo Bal. 12 <1. Paroda daro 
malonų įspūdį. Tautiškame 
skyriuje yra daug juostų,pri- 
jusčių, margučių ir visokių 
rankų darbelių. Paroda bus 
atidaryta ligi Birželio 1 d.

Teismas- Bal. 8 d. Vilu. 
T. Rūmai teisė Daugėliškio 
(Svenč. ap.v) valstiečius lie
tuvius - V. Cibarą. T. Butri
mą. J Keinį, A. Raginį. 
Kaltino — kad 1905 m. kur
stė valstiečius įvykinti „Vil
niaus seimo” nutarimus. 
Per tai buvo uždaryta Dau
gėliškio liaudies mokykla ir 
pakeista senoji valsčiaus val
dyba nauja iš 4 paminėtų 
kaltinamųjų. Visą tai liudi
jo : dvarininkas-bajoras J. 
Kamenskis. mokytojas Vi- 
drickis, žemsargiai.— Bruk- 
štas ir Bielinis, ir valstiečiai: 
Motusas, M. ir K. Gaideliai, 
P. Karvelis, L. Zenko, Sado- 
vnikas, J. Kačkas ir J. Tun- 
k’s. — Teismas visus 4 nutei
sė metams tvirtovės, užskai- 
tydamas 3 mėn. jau atsėdėtus 
(buvo sėdėją po 5 m.). Gy
nė adv. Vrublevskis. Kalti- 
uamiejie padavė Senatui ka- 
saciją-

Tą pačią dieną Vilniaus 
karo teismas pasmerkė 7 žmo
nes mirtyn, už užpuolimą 
ant traukinio Novogrudke 
Minsko gub.

Kalvarijos kalėjimas.
Balan. 22 d. Kislickis išmie- 
ravo visus Šviesiečius ir pra

nešė, kad jų tyrinėjimas pa
baigtas ir popieros perduotos 
gubernatoriui. Manoma, kad 
visi bus ištremti iš Lenkų ka
ralystės, kadangi teisman ati
duot negali, nes kaltės nesu
randa.

Šimonis. (Vilkm. aps.). 
Pas mus atsirado agentas, ku
ris sukasi po sodžius ir mies
telius ir prikalbinėja žmo
nes važiuoti Amerikon. Bet 
pasirodė, kad tai apgavikas. 
Nuveža žmones į Liepoją ir 
ten laiko, kol jie išleis visus 
pinigus. Neseniai prikalbino 
apie 20 žmonių. Dabar jie 
praneša, kad jau visas menuo 
kaip negal sulaukti garlaivio 
ir pinigų jau netur. Reikėtų 
žmonėms apsižiūrėti ir nesi
duoti apgaudinėti.

Suvalkai. Neseniai čia 
buvo labai daug kratų. Prie
žastis — kad kovo 24 d. poli
cija sugavo siuvėją Pšibylą 
su Lenkų S. D. P. atsišauki
mais. Pšibylą begaudant po- 
licistas jį sunkiai sužeidė iš 
revolverio. Paskui buvo kra
tos i>as P. draugus ir 7 are
štavo. Kovo 25 d. nakčia bu
vo krata pas Karaliaus darbi
ninkus, bet uždrausto nieko 
nerado. Paėmė visus laiškas, 
2 numeriu „Kovos“ ir buv. 
Marianų>olės ,,Šviesos“ Drau
gijos įstatus.

Dabravale. (Suv. gub.). 
Kovo 23 d. bevažiuodami du 
žemsargiai pamatė einantį 
mogų ir liepė sustoti. Bet 
kad tas nestojo, tai žemsar
giai ėmė šaudyti ir mirtinai 
sužeidė.

Iš ..Liet. Ūk.”
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

Juk.

— Dzieii dobi y
— Ką tu sakai?
— Dzieii dfbry. . . 

lenkiškai nesupranti? 
n dos. mokinau.

— Mesk tokius niekus Į ša
lį! Mudu visuomet kalbame 
lietuviškai ir šiądien teip da
rykime.

— Gerai, Maike, aš negin
čysiu .

— Sakyk, tėve, kas girdėt?
w 7 C

— A-a, Maike. Gerai, kad 
j aklausei. Aš girdėjau, kad 
vienas turčius norėjęs supirk
ti visus kviečius. Ar tai ne 
keistas žmogus-? Juk jis turi 
t.k vieną pilvą, kaip gali tiek 
duonos suvalgyti, kad visus 
kviečius norėjo jai panaudoti? 
O gal tik vieną duoną valgo.

— Gal tu ėsti per dienas ir 
••akiis, v:« i>ok šimtines da
lies kviečių lioSil -*>1.

— Bet kam jis pirko?
— Suprantama kam. Mies

tų • y venv jai patys neturi 
kviečių — jie duoną perka. 
J -igu jospardavėju yra daug, 
t,.i j;e varžosi tarp savęs: 
kiekvienas stengiasi savo par 
duoti, o visi perka pas tą, ku
lis pigiau parduoda. Visai ki
taip yra. jeigu kokio nors ta
vom pardavėjas yra tik vie 
nas: jis gali imti nuo pirkėjų 
kiek tik nori.

— Kokis tu kvailas. Mai
ke. Tegul niekas neperka 
nuo jo, tuomet turės pigiai 
parduot.

— Kaip tu nepirksi, kada 
tau reikalinga? Ar tu gali 
gyventi be duonos? Ir manai, 
labai nugązdiutum nepirki
mu. .. Jeigu kas turi turto 
supirkti visus kviečius, tai 
aut pragyvenimo jam užteks. 
Jis gali laukti gana ilgai, o 
tu žmogus buk be duonos.

— Bulvėms ir svogūnais 
maitysimės, o pirkti pas tokį 
žmogų neeisime!

— Neilgai tesėtum be duo
nos, nes žmogaus kūnas reika
lauja visokio maisto. Ant ga
lo, tu nem.islyk, kad negali 
kas supirkti visas bulves ir 
kitką. Kelių ypatų rankose 
kapitalas auga. Jis siekia 
jau milijardus dolerių. Tokis 
Rockefelleris, Morganas, Kar- 
negi, beabejonės, galėtų uu- 
pii£ti visus turtus. O 
visus valgomuosius daiktus 
nupirkti—jiems tik juokas. 
Labai greitai gali atsitikti, 
kad keli susidėję arba vienas 
jų supirks visas pragyvenimo 
reikmenis ir privers visą šalį 
mirti iš bado.

— Tuomet męs užmušime 
j.;! Kaip jis gali tokią šuny
bę daiyti.

— Tu ir nežinotum, tėve, 
kas yra tokiu pirkėju ir kur 
jis gyvena. Jis pats juk ne
pirks ir neparduos: viską 
atlieka jo nusamdyti agentai. 
Mušti agentą — teipgi nėra 
uz ką: jis dirba kapitalistui 
teip pat, kaip tu ir visi kiti.

— Tai ką reikia daryti? Ei
sime tuomet per prievartą 
atimti!

— Niekas neišeis ir iš to. 
Kol pasiseks duonos kepalą 
pavogti, prisieis susiremti ir 
su k iriumene, ir su policija, 
ir su agentais, kuriems savo 
vogimu skriaudą padarytum. 
Atimsi, daleiskime, duoną ar 
Kitką nuo kapitalistų. Čia kį-{ 
la klapsimas, ar ilgai jos už-

teks? Žiuoma. ne. Beabejo
nės, kol pasiseks atimti, da 

'nemaža dalis liks sunaikinta.
Kitą dieną vėl kas nors iš tur
čių supirks tuos ar kitus pro
duktus— ir vėl reikės užsi
pulti, kad atimti. Vienas da
lykas, kad ir atėmimui reika-, 
linges tam-tikros pajiegos, 
kurios turėtų atsiremti prieš 
valdžią ir kapitalistus, kitas 
— kad užgriebti gatavi pro
duktai mažai naudos atneštų 
visuomenei, jeigu išdirbystės 
įrankiai nepereis į jos rankas 
ir nebus panaikintos privatiš- 
kos savasties formos. Agen
tai dirba, nežiūrint į tai. kad 
jų darbas nenaudingas, vie
nok prie kapitalistiško surė
dymo jis reikalingas. Jie uz 
savo uždirbtus pinigus perka 
tavorą nuo didelių ' kapitalis
tų. Pavogti nuo jutą tavo
rą—reiškia nuskriausti agen
tą, uždirbusį kelis dolerius ir 
pirkusį uz juos tavorą.

— Na, na, kalbėk toliau 
Jau man nepatinki.

— Tai nieko. Daug kasga- 
li neįiatikti... Ir teip, kapi
talistai teipgi nekalti. Jie no
ri pelnyti. Ar tu, tėve, ne
norėtum uždirbti kuodau- 
giausiai? Jie žino, kad varžy
tinės nuu.ma tavorų kainas, 
lodei stengiasi, kad kitas to: 
kių tavorų neturėtų parduo
ti, kokius turi vienas. Kaip 
tik atsiranda vienodi tavorai 
pas daugeli, tuoj prisieina, 
besivaržant, kainas numušti. 
Kartais reikia parduoti tavo
rą pigiau, negu jis vertas. 
Tuomet daugelis pardavėju 
baukrutyja. Tn žiliai, kokis 
subaukrutyjusio žmogaus li
kimas. Todėl kapitalistai no
rom s-nenoroms priveisti yra 
supirkti kuodaugiausiai ta
vorų, kad kitas tokių pat ne
turėtų.

— Jau visai niekus kalbi, 
vaike. Męs visi badu išdvėsi- 
me. Juk keli Amerikos ka
pitalistai gali supirkti visas 
bulves, kviečius, namus, že
mę ir viską. Jie pradės teip 
brangiai viską tą pardavinė
ti. kad męs negalėsime nė ta
bako nusipirkti.

— Teip. Jeigu kapitalas 
viešpataus ilgai, teip gali at
sitikti. Vienas turčius gali 
palikti milijonus žmonių be 
maisto ir kitko.

— Tai bjaurybė!

!

j

Proletarijato vai
kai.

I
vaikai turi ilgainiui likti tik
rais visuomenės auklėtiniais, 
ateities piliečiais ....
5.vi.09. Z. A.

• ‘ Itą klausimą. Anot Goethe s 
Mefistofelio, kraujas yra la
bai savotiškas skystimas. Kuo 
daugiaus tyrinėja, kuo dau
giaus suranda naujų dalykų, 
tuo daugiau atsiranda mede- 
gos tyrinėjimui Galima yra, 
jog kraujuose yra medegos, 
kurios sukelia smagius jaus
mus, kitos vėl medegos erzina 
smegenis ir esti priežasčia 
sunkių miučių. Jogei tas 
bent išdalies yra teisybė, ga
lima matyti iš to, kad tankiai 
sunkios mintys dingsta.kada 
prasiliuosuoja viduriai ir to-

i kiu budu esti prašalintos iš 
kūno nereikaliugos arba sta
čiai nuodingos dalys. Mano
ma yra, jogei nuilsimo prie
žasčia yra gazas anglerugštis, 
kuris susirenka raumenyse 
laike darbo. Tokiu budu pa
čiuose kraujuose yra dalys, 
kurios sukelia smagias arba 
sunkias mintis. Nestebėti
na, jog žmogus jieško pana
šaus maisto — gyvybės van
dens, anot francuzų,— ir ran
da ji paveiksle alkoholio. .

Ir kuo žmogus yra labiau 
su vargęs,susirūpinęs, nusidir
bęs, tuo didesnis būna jo troš
kimas vartoti tą laimės šalti
nį. Vienas rusas teip aiški
no savo palinkimą prie gėri- 

Sako, šeip aš kvailas ir

kės mokesčius mokėt: atva paaiškinę, kur ir kada prade- 
žinos vaitas, neklaus tavęs, ar 
turi ar ne.— duok ir gana, o 
kad ne, tai gyvulėlius par-| 
duos. Ir už ką mane teip 
niekina? Gal, kad aš tamsus, 
gal, kad rašyti ir skaityti ne
moku? Ne mano čia kaltė: 
nebuvo kur mokytis. ... Oi, 
kaip aš šią žiemelę praleisiu? 
Įveikęs badą kentėt, reikės 
šaltį kęst!. .. Duonelės neuž 
teks!... G ritelė sulužus, lan- 
gai visi išdaužyti, vėjas čypia 
kaip padūkęs!... Jau vakar 
vienas dveigys veršis pastipo: 
prasta buvo ganykla, dar pa
šaro mažai — ir nabagas nu
sibaigė!. .. Da tik pusiaužie
mis, o kur galas? Et, kiek tai 
žmogus turi nelaimių uukeu- 
tėt!... Vis lauki, lauki, ma
žu bus geriau, bet vis blogyn 
eina... Čia spaudžia mokes
čiai, čia metai prasti!... Ei
tum, rodos, viską palikes!. .. . 
gaila! .. pati jauna, maži 
vaikai, kur jie dings? O kas 
bus. ko męs sulauksim?”

Ir eina jis, mostelėjęs ran-, 
ka ant visko, pas mažus alka- ■ 
nūs vaikus ir pas verkenčia 
žmoną.

ta švęsti 1 gegužės diena? Ko
kiuos metuos ir kaip? Tas la
bai būt žingeidu buvę žinot.

Butiuelis.1845 met uose t a» p rašė E u 
gels: „nuo iiačios pradžios da
bartinio prainouės atsiradi
mo vaikai dirbo (abrikose... 
vaikus ėmė iš namų dėl ne
turtingu... persamdydavo faK 
rikantams... ir jie (vaikai), 
žinia, buvo pilnais savo šei
mininkų vergais”. Vaikų pa
dėjimas buvo teip biaurus, 
kad 1802 met. parlamentas 
turėjo išleisti įstatymus, ku
rie prašalytų nešvariausius 
fabrikautų pasielgimus.

Fabrikantams, žinia, nepa
tikdavo, kad valstija kišasi į 
jų reikalus ir neduoda jiems 
laisvai suvartoti pigų tavorą. 
O laisvai galėjo tą tavorą su
vartoti. nes vaikai nemoka 
užsistoti uz savo reikalus.

Kada valstijos pradėjo leis
ti įstatymus, ką apgina vai
kus, fabrikantai visuomet mo
kėjo tuos įstatymus aj>eiti. 
Taip Prūsijoj, kur vaikų dar
bas fabrikose uždraustas, jis 
netik nesiliovė, liet po trupu
tį augo. Mat, 1899 m. Prūsi
joj fabrikose dirbo 1421 vai
kas. o 1900 m jau — 1794.

Abelnai imant, pramonės 
vietose vaikų darbas ganaįži- 
mus ir vietomis siekia 30-50% 
visu vaikų, Kaimuos da dau- 
giau dirba [apie 80%].

Vaikų darbas nepriguli 
prie lengviausių. Taip Vokie
tijoj yra darbų (laukų), kur 
vaikai po 25 sąvaičių lieka 
taip iškankyti, kad visai ne
tinka prie mokslo.

Ir mokyklos nepaliuosuoja 
vaikų u no darbo. Tenai, kur 
vaikai priverstinai turi lan
kyti mokyklas, jiems prisiei-. 
na dirbti išryto ir sugrįžus iš 
mokyklos. Prie rytmetinio 
darbo jie kelia nuo 3 ligi 4 
vai. ryto, o vakare eina gul
ti apie 10-12 vai. nakties. 
Yra vietų, kur darbas prasi
tęsia net ligi 2-3 vai. ryto.

Tenai (Saksonijoj), kur 
vaikų darbas pagal įstatymus 
gal tęstis ne ilgiau, kaip 3-4 
vai. per dieną, vaikai tan
kiausia dirba apie 10 vai., o 
būna atsitikimai, kad pasie
kia 14 ir daugiau.

Toks vaiku padėjimas smar
kiai atsiliepia ant jų sveika
tos, ir vaikai savo jaunystoj 
jau išaikvojasavo spėkas. Ka
da jis suauga, lieka sulaužy
tu žmogum, be jokios energi
jos.

Kada proletarijato vaikai 
taip sunkiai uždirba sau šmo
tuką duonos, buržujų vaikai 
linksmi sau gyvena ir šidija 
iš apdriskusių proletarų vai
kų, vadindami juos piemeni
mis, gatvės vaikais, žulikais 
ir taip toliau. Vienok, rei
kia teisybę pasakyti, jog bur
žujų vaikai taip atsineša į 
proletarų vaikus ne patįs per 
save, bet po „įkvėpimu” sa
vo tėvų ir auklėtojų.

Toks nenormališkas 
padėjimas tęsis, kol 
tvarka arti surišta su 
dojimu.
mas.
ištrauks vaikus iš jų vergijos. 
Nuo buržuazijos nėr ko lauk
ti gero dėl vaikų. Buržuazi
jai rupi ne vaikų gerovė, bet 
jų išnaudojimas. O tas iš
naudojimas ilgainiui rišasi su 
vaikų prekyste, .kuri 
atsiranda taip Europoj, taip 
Amerikoj, taip kituose kraš
tuose.

Nėr ko atsidėti ir ant įsta- 
tymleidystės: buržujai mokės 
įstatymus peržengti.o valdžia 
nedraus,— tegul tik tas per
žengimas būna paslėptas.

Tokiu būdu, proletarai-tė-! 
vai, norėdami ištraukti savo 
vaikus iš prapulties pelkių, 
turi susispiesti prie socijaliz
mo, kad bendrai išjudyti tą 

j tvarką, kuri reikalauja vai- 
jkų mėsos.... Proletarijato

Į Alkoholis 
ir jo vartojimas.

Ap
metu 
kada 

ant

i

i

J. Beširdis.

Vienas 
| milijonus uz nosies vadžioja.

— Jeigu tie milijonai ne
nori patys turėti tą, ką už
dirba. čia niekas nekaltas. 
Lai paima viską visuomene Į 
savo rankas ir lai ji pati 
tvarko visokius reikalus, tuo-

■ met neatsiras tokio žmogaus.
■ kuris galėtų viską supirkti.

i j
I

Geidimas.
Kaip būt malonu man, o pie

vos!
Ant jus krutinės pasilsėt,

■ Kur liejas paukščiu skardžios 
dainos,

, Kur gėlės nenustoj žydėt, 
Kur lengvasparnės peteliškės 
Ir blizgantis šviesus vanduo, 
Ir birzgiančios žemai avižes... 
Bet reik keliaut savu keliu: 
Reikia užmiršt dangaus mrly- 

mė 
Ir ore žeidžiantiej’ drugiai, 
Ir eit, kol kelią ves smiltiuė, 
Kol siela drums pikti jausmai. 

I? Suširdis.

A ūdros pa kĮla,išblaško mintis 
Lieka skaudi tuštuma. ..

Greičiau tik, rodos, ateitų 
mirtis, 

Nuslinktų sunkioji našta;
Bet skausmai širdį laiko su

rėmę, 
Ramumas toli, taip toli...

Į Veltui skambini stygas pas- 
ėmęs- 

Ten savo skausmą girdi?
Jos teip jau jaučia ir skamba 

liūdnai—
Veidrodis tavo sielos...

Ir veltui nori užmigt amžinai, 
Palikt be skausmo audros.

20. iii. 09. V. Suširdis.

vaikų 
bus ši 
išnau- 

Tik ateities surėdy
ti k socijalizmo tvarka

Vl’aterbiiry, Conn.
25 balandžio <1. š. m. vieti

nė Sim. Daukanto teatr.dain. 
draug. su 34 L. S.S.A. kuopa 
parengė koncertą su teatrališ. 
perstatymu, dainomis ir mu
zika. Programas vakaro buvo 
tokis: komedija viename ak
te „Jaunikis”. Išpildytojais 
buvo: St. Cinbuko rolėj — St. 
Senkus, Jono Izunašo — VI. 
Malinauskas, Natalijos—Pet. 
Pricevičiutė. Lošimas nusi
davė pusėtinai, ypatingai 
puikiai atsižymėjo kaip kal
boj, teip ir judėjimu P.Price
vičiutė. Laliai gerai lošė Seu-vkus, C’iubuko rolėje. V. Ma
linauskas, Jono Lomašo rolėj, 
nudavimą turėjo gerą, liet sa
vo rolės nemokėjo,aiškiai bu
vo matyt iš publikos, kaip 
laukė suflioriaus, kad pasa
kytų žodžius; tas aut publi
kos darė nemalonų įspūdį. 
Vionok perstatymas publikai 
labai patiko, nes pats veika
lėlis pilnas gyvumo ir humo- 
ristikos. 2) Monologą „Vis
kas aut vienos galvos” išpil
dė gana gerai A. Nainis(per
sirėdęs į moteriškėsdrapanas). 
3) Ona Ivaškevičienė sudai
navo solo „Lietuvos grožy
bės”: nusidavė gerai. 4) Marė 
ir Katrė Krisčiuuiutės sudai
navo ,,Oi. kur tu eisi’’, nusi
davė gerai. 5) Maišytų bal
sų choras sudasnavo „Lietu 
va tėvyne mųsų”. Muzika p. 
Stankevičiaus išėjo labai ge
ra. 6) J. Marcinkevičius 
griežė solo ant smuikos, nusi
sekė gerai. 7) Petr. Pricevi
čiutė ir J.Pruselaitis dainavo 
duetą iš kaminakrėčio ir Ma- 
luninko. Nusisekė ne blogai.
8) M. Kriščiuuiutė ir O. Las- 
kevičieuė dainavo duetą „Ka
linio daina”: nusisekė gerai.
9) V. Malinauskas deklema- 
vo ,,As liūdžiu’’ — ne blogai. 
1<>) M. ir K. Kriščiuniutės su
dainavo duetą „Tėvynė” — 
puikiai. 11) Maišytas cho
ras sudainavo „Medžiotojo 
dainą” — gerai. Abelnai, 
vakaras nusisekė labai pui
kiai [išskiriant mažas klai
das J. Visas dainas publika 
iššaukė atkartot. Geistina 
būtų, kad panašus vakarai 
būtų rengiami kuotankiausia. 
Tuomi būt galima is dalies 
atitraukti nuo girtuokliavi
mo ir iš dalies supažindinti 
su muzikališka daila; o kuo
met žmonės pažins dailą, tuo
met įgaus žmoniškus jaus
mus ir pranyks nemandagus 
pasielgimai.

Grinorius.

Beširdžio laiškas.

Nuo senų-seniausių gady
nių žmonės j ieškodavo vaisto, 
kuris nutylditų rūpesčius,pa
smagintų gyvenimą, suteiktų 
laimę,nubrauktų ašaras. Tam 
tikslui alkoholis buvo tau
kiausiai vartojamas. Kaip se
niai jis atsirado, sunku pasa
kyti,-^ turbūt, jis neką jau
nesnis už patį žmogų. Bet jis 
negalėjo būti plačiai vartoja
mas pirm, negu žmogus pra
dėjo užsiimti žemės apdirbi
mu, todėl kad neturėjo tin
kamų puodų. Seniausia civi
lizacija yra Egipto, beut ge
riausiai mums žinoma, 
skaitoma jog 15.000 
praėjo nno to laiko, 
Egiptienai apsigyveno
vietos. Jeigu peri jodas kel- 
nojimosi iš vietos į vietą teip
gi užėmė apie tiek laiko, tad 
alkoholio senumą galimą skai
tyt ant 25.000 metų. Jų raš
tuose daug kalbama apie gir
tybės blogumus. Indų kny- mo. 
gose randamos maldos, kurio- silpnas, o kada išsigeriu, tai 
mis jie parkviesdavo dievybę išmintingasirgalingas,,ičort 
ant savo puotų, idant apgir- mnie ne brat” — [neišverčia 
džius būtų galima išmelsti tą. mas į lietuvišką kalbą išsita- 
ko nuo blaivo negalėtum iš- rimas]. Sako, aš pasiekiu sa- 
gauti. Biblija sako, kad No-jvo idealą, norint klaidingu 
jus turėjo užvedęs vynyną. keliu, bet pasiekiu. Šių die- 
AlkolioLs paveiksle vyno įėjo nų pramonijos sistema, su- 
į krikščion. relingies apeigas, tvėrusi minias skurdžių-pro-

Alkoholį galima padaryti letarų, su neužtikrinta rytdie- 
iš bent kokių augalų, užturin- na ir skurdu, tveria palin- 
čių savyje vaisinį cukrų arba kimą prie alkoholio kaip) vi- 
Krakmolą. Paskutiniam atvė- suomenišką ligą, 
juje krakmolas turi būti pa
verstas į cukrų su pagelba 
fermento diastaso. Iš cuk
raus padaro alkoholį su pa
gelba kito fermento, kuris 
yra mielėse. Tas fermentas 
yra produktas mažyčių auga
lėlių, kurie dauginasi, maiti
nasi ir su savo fermentu per
skelia cukrų į alkoholi ir ang
linį gazą, tą patį gazą. kurį 
męs iškvėptam iš plaučių ar
ba kuris pasidaro degant ži
buriui.

Alkoholis vartojamas šian
dien daugiausiai paveiksle 
degtinės, vyno ir alaus. Iš 
įvairių degtinių whisky yra 
distiliuojama iš fermentuotų 
javų ir turi būti bent ketve
rtų metų senumo, Braudy da 
romą iš fermentuoto skystimo 
vynvuogių ir turi būti tokio 
pat senumo. Rum’as disti
liuojamas iš molassų. Gin’as 
yra distiliuotas alkoholis su 
kvepenčiomis priemaišomis. 
Vartojamas inkstų pataisy
mui, bet, turbūt, tankiausiai 
juos sugadina. Visi tie gė
rimai užturi nuo40 iki 60 pro
centų alkoholio.

Vynas yra produktas fer 
mentacijos vaisių cukraus. 
Paprastai gaunamas iš vyn
vuogių, bet gal būt padary
tas ir iš kitokių vaisių. Stip
resni vynai, kaip tai sherry, 
port, madeira užturi nuo 16 
iki 25 procentų alkoholio. 
Lengvesni nuo 6 iki 15 pro
centų.

Alus yra fermentuotas eks
traktas miežių, sumaišytas 
su apvyniais ir išvi
rintas. Labai tankiai fabri
kuojamas su priemaišomis. 
Vietoj apvynių vartoja įvai
rias žoles, kaip aloes, cala- 
mus arba labiaus kenkenčią 
pikrišką rūgštį ir picrotoxin. 
Graži ruda spalva, gaunama 
nuo karamelio ir glicerino. 
Vietoj miežių, kurie yra bran
gus, vartoja krakmolą ir ry
žius arba vynvuogių cukrų ir

i molassas.
Kodėl žmogus teip mėgsta 

svaiginti savo protą, nėra 
lengva išaiškinti. Tobules
nis kraujo ištyrimas gal išriš

Mųsų gi 
padėjime, naujos gyvenimo 
aplinkybes, stoka sveiko pa- 

' silinksminimo, ir lengvumas 
prieiti prie alkoholio da la- 
biaus stimuliuoja palinkimą 
prie girtybės.

D-ras F. Matulaitis.

Paskendęs var=V
guose.

Brangųs V iengenčia i!—
Siunčiu jums, amerikie

čiams, širdingą ačiū už sūdė-: 
tas man aukas.

Su didžia pagarba
d. Beširdis. 

Maskva.
Męs teipgi ištariam širdin

gą ačiū visuomenei, kuri.per- 
Į skaičius atsišaukimą, greitai 
pasiskubino sušelpti savo cen
tais pavargusį vientautį. Te- 

• gul tos aukos suteikia jam 
i tiek spėkų, kad ateityj galė
tų šimteriopai už jas visuo
menei atsimokėti. Turim ant 
rankų da neišsiųstu pinigų, 
bet šiomis dienomis išsiųsime. 
Kaip gausime pakvitavimą, 
kiek išviso jis priėmė, bus pa- 

, garsinta 
i užteks.
i ____________

I

Dabar aukų jau 
Redakcija.
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Praslinko lietingas ir vėjuo
tas ruduo. Atėjo žila žiemelė. 
Kaimiečiai visi trokšta, lau
kia žiemos, nes ji atneša atil
sį po sunkių [vasaros darbų. 
Jei jis išsikulęs javus, pas jį 
nėra jokių rūpesčių,apart gy
vulių pašėrimo. Atlikęs tą 
savo kasdieninį darbą, sku
biai bėga į sulinkusią ir nuo 
durnų surukusią grįtelę prie 
šilto krosuio. Jam dabar nie
kas nerupi, nejaugi tik pan
čių prisukt arba virvių, kad 
turėtų vasarai ir nereiktų ta
da leist laiką veltui Jis da
bar damiega tą laiką, ką va
sarą negalėjo. Jam linksma 
ir smagu: jo svirnas pilnas 
grudų, daržinės šiaudu, šieno 
ir dobilų.

Bet nevisada teip būna ir 
ne visiems. Šią žiemą jis su
tiko nemaloniai. Javų mažai, 
pašaro ir nedaugiausiai. Ir 
ima jį rūpestis, ar užteks duo
nelės per žiemą. Gyvulių jau 
priseis parduot, nes šiaudų
mažai ir, ištikrųjų, neužteks, nok vis tą patį, t. y. gyrė ir

Stovi jis nusiminęs pri dar-; gyrė uniją, o daugiau nau-

Baltimore, Mo.
1 dieną gegužės vietinių 

rubsiuvių unija parengė ne
va apvaikščiojimą 1-mos Ge
gužes. Žmonių prisirinko ne- 
da ilgiausiai. Atidarius susi
rinkimą taĮK> perstatytas kal
bėt K. Mikušanskas. Žmonės 
su nekantrumu laukė, kada 
pradės kalbėtojas aiškinti 
apie 1 gegužės. Vienok nie- 

; ko panašaus publika neišgir
do. Matomai, p.Mikušauskas 
pats nieko nežino apie 1 ge
gužės, todėl ir kitiems nieko 
nepasakė. Tik kaip hradėjo 
girt uniją, tuom ir užbaigė.

Antras kalbėjo A.Galinai- 
tis. Tas vyras pakalliėjo,gali
ma sakyt, gerai, ne teip,kaip 
anuomet šmeižė viską, kas 
jam ant minties užėjo. Gali
ma tikėtis, kad iš A.Galinai- 
čio da gal išeiti geras draugi- 
gijos sąnarys.

Potam da kiti kalbėjo, vie-

I

žines; jo akys pasriuvę ašaro
se.

dingo nieko nepasakė.
Tarpuose buvo deklemaci- 

jos. Ant to susirinkimas už-„O, tu varge, varge! — de
juoja jis. — ] 
prakaitavau i>er visus metus 
ir štai mano kruvino prakai
to vaisiai.
ir nėra, šiaudų ir suvis meil
iai. Vasara buvo lietinga, o 

čia da tie ledai nukulė!..........
Ach, kaip nelaimės, teip ne
atmes!. .. Visame savo gyve
nime liek žmogus karčias aša- i kalbama Verta beveik ištart 
ras. Tn nno visų paniekiu- !apeikinlą ,luijaiy o ypatin. 

gai rengėjams to vakaro, kad
Ir už ką? nepasistorojo geresnių kalbė- 

Rodos,mano prakaitu visi po-j tojų, išskiriant A. Galinaitį, 
nai maitinasi. Štai tuoj rei-1 kurie nors maž-daug būtų

Rodos, dirbau,
Norint unija statėsi aukš

tesne už socijalistus ir gyrėsi, 
Grudų teip kaip kad gana puikiai apvaikš

čios 1 gegužės, vienok visai 
kitaip pasirodė, nes nebuvo 
apvaikščiojimas gegužinės, 
tik didelis unijos mitingas, 
nes vien tik apie uniją buvo

Spring Valley, III.
Gegužės 2 dieną čia tapo 

surengtas tarptautiškas ap
vaikščiojimas gegužinės šven
tės. Prie surengimo daugiau
siai darbavosi italai ir lietu
viai socijalistai. Iš pradžių 
buvo užmanyta parengti de
monstraciją, bet dėlei tūlų 
priežasčių tas neįvyko. Atsi
buvo vien tik prakalbos. Kal- 
bėtojai buvo visokių tautų; 
net irmeksikonas kalbėjo,ne
žiūrint, kad tokios publikos 
ir nebuvo; vien tik lietuviai 
neturėjo kam pagrindų už
imti, išskiriant draugą Vian- 
binskį, kuris tik kelis žodžius 
į publiką pasakė. Visi kal
bėtojai daugiausiai aiškino 
apie atsinešimą Amerikos val
džios prie politiškųjų pabė- 
lių, ypač apie Meksikos revo- 
liucijonierius,kurie ir šiądien 
sėdi Los Angelo* kalėjime.

A.Gustaitis.

i

Tu nuo visų paniekin
tas, nuo visų atstumtas, visi 
tavęs neapkenčia, visi tąve 
„chamu” vadina! 1

Edwar<lsville, Pa.
Darbai eina gerai ir iš ki

tur pribuvę iki šiolei greit 
darbą gaudavo.

(Tąsa ant 3 psl. trečios skilties.)
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ssitikintis vyras. ■
Paraše A. Antonov.

— o —
Negerai buvo Vitoldui Gulbinui neve

dusiam, bet <la į didesni vargą įtraukė jį 
apsivedimas. Ir dienomis jis inislijo ir 
naktimis sapnavo — vis apie pačią. Ji 
mandagi, graši... kas gali ginčiti, kad ne
pavilios kitas? Vienok neturite manyti, 
kad Gulbinas apsileidži antis vyras: jis ge
rai pažįsta moterų gudrumą ir žino budus, 
kaip ištirti jų pasielgimus. Besitrankyda
mas įh) dalelius miestus, jis prisiklausė 
nuo patirusių vyrų, kaip jie persekio
ja neištikimas pačias. Zuzana Gulbinienė, 
visai jauna moteriškė, suprato savo vyro 
būdą, todėl stengės jam įtikti. Į susirinki
mus ir puotas ji beveik nesilankė, net ir 
namie su svetimais žmonėmis mažai kalbė
jo, bijodama užsitraukti vyro neužsitikėji- 
mą.

Vienus, kitus metus Gulbinai gyveno 
santaikoj. Jau labiau jiedu pradėjo vienas 
kitam užsitikėti. Jis išvažiuoja kartais su 
įvairiais reikalais ir negrįžta be kelių die
nų. Nors visokie abejojimai kankina, vie
nok jau mažiau, negu pradžioj.

Sugrįžo jis sykį iš kaimo, kur buvo 
nuvažiavęs savo pusbrolį atlankyti, ir at
randa laišką. Jame buvo pranešama, kad 
Zuzana turi numylėtinį, kuris, Gulbinui 
išvažiavus, lankosi į jo namus .. Parašo po 
jo jokio nebuvo. Jeigu skaitytojas nori ži
noti, tai buvo laiškas nuo Audriaus Švedo, 
geidusio pasėti tarp Gulbinų nesusiprati
mą. Vitoldas apie tat nežinojo. Jis pa
raudo. Įsikišęs laišką į kišenių, jis vaikš
čiojo po kambarį ir galvojo, kaip susekti 
pačios apsukrumą.'

„Pasakysiu, kad išvažiuoju aut dviejų 
dienų pas Miškinį,’— galvojo jis. — Teip. 
Ji tam tikės, O tuo tarpu išeisiu aš į mies
tą. Pavaikščiosiu lig vėlyvam vakarui, 
įsigersiu dėl drąsos ir sugrįšiu nakčia, ka
da visi miega. Tuokart, beabejonės atra
siu tą paukštį, apie kurį čia rašo”.

Nuspręsta—padaryta. Gulbinienė rū
pestingai išruošia savo vyrą į svečius, ap
gailestaudama, kad jis teip retai namie bū
na. Jiedu atsisveikiuo, pasibučiavo ir gud
rus Vitoldas ištraukė į miestą.

Kol jis vaikščiojo tai vienur, tai ki
tur, pas Gulbinienę pribuvo svečių. Atva
žiavo jos sesuo su jaunu savo vyru. Tik
tai ketvirta sąvaitę, kaip jiedu apsivedė. 
Gulbinai vestuvėse nebuvo, nes turėjo tuo 
pačiu laiku svečių namie, todėl užkvietė 
jaunavedžius atsilankyt pas save, kaip tik 
tie laiko turės.

Nudžiugo sesers, išvydusios viena ki
tą. Nemažiau linksmas buvo ir Steponas 
Saltnagis, kada mandagi svainė paspaudė 
jo ranką.

Neilgai laukus, jie visi sėdėjo prie sta
lo ir valgė vakarienę. Zuzanos sesuo skun
dės pailsus ir norinti pasilsėti. „Rytoj.gir
di, pasikalbėsime apie viską”.

Gulbinai turėjo vieną tik lovą, — pri
siėjo Zuzanai ją pavesti svečiams, o pati 
turėjo eiti pas kaimynę miegoti, kuri gyve
no žemiau vienom lubomis.

Tyla įsiviešpatavo visame name. Pa
vargę svečiai miegojo kaip užmušti. Laik
rodis nestojo kleksėjęs. Jau jis išmušė 11 
valandą.

Vitoldas Gulbinas, pusėtinai įsišniau- 
kęs degtinės, žingsniavo namo. Jis tikė
jos ušklupti nedorą svečią. Na, o jeigu 
atras vieną pačią, tai pasakys, kad ant 
traukinio pasivėlino ir buvo nuėjęs į teat
rą. Teip sakyt, pienai pas jį buvo sugal
voti visapusiškai.

Trepais užlipo jis tyliai, pirštų galais. 
Drebėdamas, yt apnšies lapas, atsistojo prie 
durių ir, kvėpavimą sulaikęs, klausosi. Nie
ko nesigirdi. Atsargiai pravėrė jis duris— 
ir kas gi! Moteris su vyru gulėjo ant lo
vos. Nakties tamsa dengė jųdviejų veidus: 
jokiu budu negalima buvo pažinti. Apie 
moterį Gulbinas ir neabejojo, nes kas-gi 
daugiau gulės šitoj lovoj, jeigu ne jo pati? 
Būtų jis kirtęs svečiui per galvą, bet pa- 
mislijo, kad gal tas drūtesnis, o juk ir Zu
zana jam padės, nes tuomet jiemdviem 
abiem blogai. Susirėmime būtinai vienas 
turės žūti.

„Moteriškių numylėtiniai,— pamislijo 
jis,— tankiai nešioja ginklą. Ant vietos 
gali mane paguldyti. Jeigu ji nesigaili 
mauęs, tai kam man jos gailėtis. Eisiu ir 
parvesiu policiją. Lai suima abu!”

Tyliai uždaręs duris, jis leidosi į mies
tą prie policijos. Pasisekė surasti vieną-ki- 
tą jolicistą, kuriuos ir atsivedė į savo na
mą. Kadangi pastarieji nežinojo, kurios 
durįs, tai Gulbinas pats ėjo pirma ir, kaip 
tik atidarė jas, tuoj puolė mušti miegantį 
svečią. Policistai pasistengė sugriebti Gul
biną ir, akiemirksnyj išvedę į kitą kamba

rį, surišo jam rankas. Vienas policistas 
pasiliko jį saugoti, o antras nuėjo areštuo
ti ,,prasižengusius prieš dorą”.

v

Steponas Saltnagis ir jo žmona buvo 
mėlyni nuo išgąsčio. Naktiniuose rūbuo
se jiedu iššoko iš lovos ir į kampus įsispau
dę drebėjo, kaip dreba zuikis šuns užpul
tais. Jiedu nušlijo, kad koki plėšikai arba 
žmogžudžiai nori užmušti. Tiesa, policijos 
pasirodymas truputį mažino baimę, vienok, 
gal, vagys persirėdė policistais. Bėgti pus- 

, nuogiams iš namų ir rėkti buvo neparan
ku, tuo labiau, kad gal čia tikri policistai 
stovi.

— Apsirėdykyte! — tarė žiauriu balsu
! policistas, apšviesdamas kambarį.

— Už ką? Kas čia pasidarė? — bandė 
dasižinoti Saltnagis.

— Męs iš kito miesto atvažiavom...— 
teisinosi jo žmona.

— Aš nieko neuoriu klausytis!— sun
iko policistas. — Rėdykitės ir eisime.

v

baltuagienė nedrąsiai pasikrutino iš 
vietos. Beveik nuogas jos kūnas vertė sar
matytis policisto ir ji skubiai apsirengė. 
Jos vyras teipgi išpildė policisto paliepimą, 

į kuris, vienam ir kitam surakinęs raukas, 
nuvarė juos į policijos nuovadą ir uždarė 
šaltojoj lig rytojaus, kada prasidės tardy
mas. Teip ir prisiėjo svečiams, atvyku- 
siems iš gana tolimo miesto, pernakvoti 
nemaloniose lovose, kuriose taukiai nak
voja visokie chuliganai.

Kol kas paliksime juos šalyj ir grįžši- 
me prie Vitoldo Gulbino.

Policistas greitai jį paliuosavo ir pali
ko vieną namie. Jo nervai buvo suerzinti. 
Vaikščiojo jis nuo sienos lig sienos ir mąs
tė, kaip reikės toliau gyventi. Tiek daug 
pinigų išleista ant rakandų ir indų supir
kimo. Dabar reikės juos parduoti už pu- 

I sę kainos arba ir visai dovanoti-
„Sarmata! sarmata! — purtiudamas 

'galvą urzgė jis.—Ką pasakys pažįstami, 
kaimynai? Turėsiu pasislėpti iš jų akių... 

Į Važiuosiu kur nors... Nors į kanapes lįsk, 
nors maišą ant galvos ušsimovęs, į girią 
bėgk!”...

Ilgai jis kankinosi mislimis4 kad jogy- 
j veuimas visai suiro, kad dabar reikės ki
taip elgtis. Keikė pačia ir save, žadėjo nu
sižudyti. .. Pavargo nabagas ir atsigulė į 
tą lovą, kur gulėjo svečiai. Užmigo. Po ne- 

I paprastų atsitikimų žmonės miega stipriai 
| ir ilgai. Teip-pat atsitiko ir su Gulbinu. 
Jis nejautė, kada sugrįžo nuo kaimynės jo 
pati ir rengė pusryčius virtuvėj.

Ji nieko nežinojo apie nakties inci
dentą. Manė, kad jauna svečių pora mie
ga sau saldžiai. Tiktai apie 8 valandą iš
drįso ji praverti duris ir pažiūrėti, ar ue- 
kelsis jiedu valgyti. Kaip ji nustebo, iš
vydus vietoj svečių savo vyrą! •

— Vitolde! — išbudino ji vyrą.— Kaip 
tu čia atsiradai?...

Gulbinas žvilgtelėjo į ją kreivai ir, su
raukęs kaktą, apsivertė ant kito šono. Jis 
tylėjo.

— Kas su tavim, Vitoldėli? — malo
ningai užklausė ji ir norėjo apdovanoti 
bučkiu iš ryto pusės.

— Šalin! —suriko jis, stumdamas ją 
nuo savęs.

— Už ką, Vitolde?.. — giliai atsidū
sėjus, kreipėsi į jį graži Zuzana. Didelės 
ašaros pradėjo ridėti iš jos akių. — Aš ne
suprantu. .. Už ką pyksti ant manęs?...

— Sakau, kad pranyktum iš mano 
akių! — da smarkiau rėkė jis, rodidamas 
pirštu duris.

Zuzana negalėjo išlaikyti: ji puolė ant 
jo krutinės ir, graudingai verkdama, apka
bino savo mylimą vyrą.

Širdis jo nesusi minkšti n o. Jam teip 
ir rodės, kad policija paliuosavo ją ir jos 
numylėtinį. Sulig jo nuomone, vyro jokiu 
budu nebūtų paleidę už tokį prasižengimą, 
o moterei visokios išlygos... Ji ir žmogų 
nužudo ir tai nekalta pasilieka.

— Salin nuo manęs!— da sykį riktelė
jo jis ir, iššokęs iš lovos, pradėjo daužyti 
pačiai galvą.

Pakįlo baisus triukšmas. Nelaimin
gos moters balsas pripildė visą namą ir su
kvietė visus gyventojus. Tieji net už gal
vų susigriebė, išvydę pasibaisėtinas pešty
nes tarp teip meiliai gyvenusios poros. Pa- 
gaikštienė, sena ir daug pati rusi našlė, at
bėgo su šalto vandens kibiru ir apliejo įsi
karščiavusį Gulbiną. Jos vaistas pagelbė
jo: Vitoldas atšoko į šalį, o Zuzana su kru
vina nosim šluostė sau nuo veidų ašaras. 
Kaimynai įsikišo į jų tarpą ir neleido dau
giau muštis.

— Aš tau parodisiu, ragana tu!/—kei
kė Gulbinas, varvindamas nno skvernų van
denį. Jis buvo panašus į išsimaudžiusį 
purviname vandenyj žvirblį.

— Kas pasidarė? Ko čia muštis. Ar 
neišsimiegojote? — klausinėjo kaimynai.

— Aš nieko nesuprantu... — nuo kon
vulsijų užspringdama, kalbėjo Zuzana.— 

(Toliaus bus.)

I

KORESPONDENCIJOS. | L.A.D. ir M.P.S. Ketinta bu- 
, vo padaryti demonstracija,

( ąsa nno 2-ro pus .) ^t uekurios draugystės prie- 
Vienam pirklinėtojui („per- dingos tam buvo, todėl užsi- 

lioriui”) čia atsitiko nelaimė: ganėdinome prakalbomis sa- 
jis pasidarė policinę blekę ir, lėj. Kalbėjo J. Šukys, P. Du- 
prisisegęs ją, pradėjo bau- bickas ir Šaltis. Pojųdekle- 
ginti savo draugus. Bet tuoj mavo O. Rapiuskiutė. Buvo 
likos suimtas ir nugabentas: kviestas F. Bagočius bet 
į policijos nuovadą, kur prisi- nežinia dėlko nepribuvo. Gal 
ėjo nabagui už patentą užmo- liko įžeistas tuo, kad „Vien. 
keti 15.00. Liet.” iškalno pagarsino jį

J „neišvengiamu”. Tokis pa
garsinimas yra netiktai ypa- 
tišku įžeidimu, bet tiesiu kur-

• visuome- 
cho* uės, kad ji ignoruotų „Vieuy- 

Ant ba- Liet. ” ir jos koresponden- 
is. I

Navikas.

W. Lynu, Mass.
24 dalandžio neseniai sUBi-įstymu Brooklvuo 

tvėręs vietinių lietuvių 
ras surengė balių.
liaus buvo pakviesta vietinė tams nepatinkamas ypata; 
sv. Kazimiero d-te, kuri bu- 'fikslas gana neaiškus ir keis- 
vo prižadėjusi atsilankyti pil- tas. Negana to, kad patys 
nam skaitliuje savo narių,bet neveikia, da ir kitiems ken-
vo prižadėjusi atsilankyti pil- Negana to, I ’
nam skaitliuje savo narių,bet neveikia, da ir kitiems 
prižadėjimo neišpildė, nes kia, trukdo jų darbą, 
atėjus tai dienai atsilankė Susirinkimas buvo 
vos pusė tuzino vyrų, bet ačiū dailus, tik pirmsėdis pHsėti- 
jai, kad nors priešingos agi-j naj jįkoijojo publiką kryžio- 
tacijos nevedė. Politiškas kais ir kiteip. Tas negražu: 
ukėsų kliubas negeriau pasi- kokle žraonėS nebūtų, reikia 
elge. Bet balius ir koncertas apSieiti su jais mandagiai, 
nusisekė kuopuikiausiai. Cho-1 
ras padainavo „feveiki broliai 
dainininkai” ir „Nors audros 
ūžia aplink mus”. Potam 
atsilankė iš So. Bostono „Bi- gerokas būrelis lietuvių. Dar- 
rutės Kanklių” choras, kuris bai eina neblogai, nes pagal 
teipgi sudainavo keletą gra- miesto didumą dirbtuvių yra 
žiu dainų, Publika daininin- daug. Moteriškų dardu teip- 
kams dėkavojo gausiu delnų gi yra- Apsišvietimas tarp 
plojimų. Po tam J. Gegužis lietuvių stovi žemai; retas ku- 
iš So. Bostono kalbėjo apie ris supranta, kas tai yra laik- 
lietuvių atbudimą. Ant galo rastis. Parapijos lietuviškos 
abu chorai su okomponimen- kol kas nėra, nors nuo seniai 
tu muzikos po vadovyste J).' ją stengiasi nekurie sutvert. 
Venckaus padainavo „ Atsi- Meldžiasi lietuviai krūvoj su 
meskim nuo senojo svieto”, lenkais. Šeip jokio judėjimo 
Ant to vakaras ir užsibaigė, pas mus nesimato, vis da 

A. G. snaudžiama.

Athol, Mass.
Prieš 1 gegužės d. mųsų Bristol, €'01111.

miestas liko „sausas”, t. y. Laikraščiuos praskambėjo
užsidarė karčemos. Daugelis žinia, kad 17 bal. d. atsibūvu 
alkoholio mylėtojų labai nu- sjs l.N. Kliubo balius ėjęs be- 
siminė. Nekurie net verkia, tvarkiai, buvę tuzinai gaspa- 
Jaučiasi dvasios nupuolimas, dorių ir t. t. Korespondentas, 
Gal paraudoję žmoneliai už- matyt, nori paniekint organi- 
mirš seną paprotį gerti dau- zacijos vardą, kad į ją žmones 
giau, negu į juos telpa ir nepriklausytų. Balius atsi 
griebsis prie apšvietos. buvo gana dailus, viskas ėjo

\ ra pas mus kunigėlis J. tvarkiai ir ant rengėjų jokio 
Radzevičius iš Worcester, i užmėtinėjimo negali būti. Ži- 
Mass. Išpradžios da turėjoj noma, balius nėra svarbiu da- 
kiek parapijom}, dabar-gi jau lyku visuomenei, todėl apie 
išsiblaškė jie. Labai visi įpv- jį geriau visai nerašyti į laik- 
kę yra ant dvasiško vadovo, raščius, negu rašyti melagys- 
Kreipėsi jis į vietines drau- tęs. 
gystes, kad duotų tosios jam 
sale pamaldoms (mat anglų 
kunigas išdangina mųsų ku
nigėlį iš savo skiepo).'Nega
vo. Užtat 25 bal. d. per pa-

gana

J. Siuvėjas.

Chicago Heights, 111.
Šitame miestelyj raudasi

J. Vemeris. 
J. Žvingilas.

New Haven, Conn.
Ponas Laurinas Valentuke- 

vičius vienam „Kataliko” nu-
mokslą iškeikė švJurgiodrau- /neryje negražiai pamelavo 
gystę, jos narius išvadino be- an^ ^ew Gavėno L.A. U.K liu- 
dieviais ir kitaip. Keistai, į b°.
jokios čia šv. Jurgio draugys
tės nėra ir lai ją kunigėlis 
keikia ant sveikatos. Čia 
randasi pašelpinė draugystė 
motinos švenčiausios ašmens 
vartų, susivienyjimo kuopa ir 
socijalistų kuopa. Ar nebus
tik kunigėlis iškeikęs šventą- dingas, 
ją draugystę?

Katalikas.

Cambridge, Mass.
2 gegužėsd. vietinė/Lietu

vos Dukterų Draugystė” pa
rengė prakalbas. Žymiausiu 
kalbėtoju buvo A. Antonov, 
kuris gana ilgą savo kalbą pa
šventė gvildenimui moterų 
klausimo. Kalbėjo jis, nenu- 
kripdamas nuo temos ir savo 
pasakymus remdamas faktais 
ir liogiškais išvadžiojimais. 
Apart jo, buvo kiti du kalbė
tojai Laurinaitis ir Bendorai- 
tis. Jiedu teipgi neblogai šį- 
tą papasakojo. Tarpuose kal
bų deklemavo maža mergaitė. 
Į draugystę įsirašė 14 naujų 
narių.

Mužikas.

I
num 390 Main st., kamba
riai 331 - 2 - 3, Morcester, 
Mass. Slater Bldg. kasdien, 
išskyriau t nedelią, nuo 9 iš 
ryto iki S 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 pati rimas. įgytas 
laike 40 metų bandymų ir 

universitetuose, li- 
ir didžiausia

Anglijoj, reikalavo didžiausių 
elektriškų mašinų, kurios da
bar pas jį randasi. Tarpe jų 
kelios naujausios ir geriau
sios X-Ray mašinos, su kurių 
pagelba jis permato kiaurai 
žmogaus kūną ir atranda li
gos vietą, nereikalaudamas 
ant spėjimų. Jis turi teipgi 
du (nhalatorium kebinetu

, o į (nors ir vieno užtektų jo ne- 
ne savo rankomis paprastam darbui.) Tos ste-

džius kalbėjo. Jotulienė, ūki
ninkė 45 m. sena (F.Vaišvi- 
liutė)lošė pusėtinai. Mauna, 
žydas šių korius (J. Briedis), 
negerai lošė: jis, prikalbėda
mas Jotulienę. kad ji jam už
mokėtu pragertą vyro skolą, 
turėjo būti meilus, kad ap
gauti ją. o jis tiesiog kalbėjo, 
kai | >o pareikalaudamas. Ka
ba jis [žydas] turėjo nusigąs
ti prieš Blindą, matydamas 
jo rastumą, tad jis visai ne
paisė. Čigonas—Blindos pa
dėjėjas [J. Sankunas], atliko praktikų 
rolę gerai. Titnaginskis — gonbučiuose 
dvarininkas (P. B utkus) daug privatiška praktika Naujoj 
blogiau — jis perdaug ran
koms mostąvo. Protokolskis-

, šunadvokatis (A. Zacharevi- 
čius), peršaltai laikėsi. Tadas 
Blinda — razbaiuinkų vadas 
[B. Waitekunas], lošė blogai: 
jo veikimas visur buvo šal
tas; kada jis, atėjęs pas Uršu
lę, kalbino ją vesti ir prašė, 
kad pažadėtų jam meilę, tu
rėjo ją meiliai apkabinti 
jis kaip 
traukė ją prie savę. Razbai- j huklingos mašinos yra dėl gy- 
ninkai savo roles išpildė la- dymo džiovos, astmos, užside- 
bai gerai; ypatingai padarė gįmo gerklinių išsišakojimų 
ant publikos įspūdį jųjų dai-'j 
na. Visi kiti lošėjai r*1”’* 
roles pusėtinai.

Klumpakojis.

Toliaus sako, kad visi 
lietuviai saugotųsi socijalistų. 
Ištikro, reikėti} džiaugtis, jei
gu lietuviai ant tiek jau bū
tų susipratę, kad net socija
listų ukėsų kliubą jau turėtų 
Bet pas mus da to nėra. Mi
nėtas kliubas yra neprigul- 

Visi tie užmetimai, 
ką L. Valentukevičius pada- 

Į re ant Kliubo ir nekuriu jo 
narių, yra neteisingi. Kviet Į 
kausko ir Jasinsko niekas da 
girtuokliaujant nematė, kaip 
L.V. rašo. Jis teipgi sako,kad 

i socijalistai ne savo balsu bau- 
I be „urrrra!” bet niekas Kitas 
to negirdėjo; ponas Valentu
kevičius buvo gerokai įkaitęs, 
ir visą laiką sapnavo — tur
būt sapne viską matė.

Kliubo draugas.

Brooklyn, N. Y.
4 gegužės d. atsibuvo čia 

apvaikščiojimas 1 gegužės 
darbininkų šventės, prie ku
rio prisidėjo 1/ ir 53 kuopos 
L. S.S., rubsiuvių unijos sky
rius No. 54, L. U k. K. A., L. 
S. D., L. La. D., D.L.K.G.D.,

i

ir slogos. Jos jau tiek išgel- 
atliko 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 skausmo 
ir baimės mirties nasrų. Sa- 

p. sinku i. Retorika reiškia |ja to da, šis daktaras turi 
surisimą mislies sumislia kai- daug kitokių mašinų ir apa- 
boje; aiškų išreiškimą mislies ratų, kurįe teipgi jam pade- 
kal boję'.valdymą balso ir abel- ąa surasti ligos priežastį ir ją 
na i viską, kas tik rišasi su 
oratorija. Kitais žodžiais ga
lima pasakyti, kad tai yra 
mokslas apie prakalbas.

LATVIUI.

bet atsilankymas Kandroto, 
tai menkos vertės dalykas ir 

[apie jį spausdinti neužsimo 
ka. Pakelti didelį gabalą 
geležies, tai nėra joks mok
slas ir iš to visuomenei nėra 
jokios naudos. Netalpinsi
me.

lietuvninkui iš Baltimore, 
Md. — Apie susivienyjimą 
visų pašelpinių draugysčių 
jau būvo „Kel.” rašyta: taigi negaliu jums pagelbėt”. Jo 
atkartoti tą patį dalyką jau nepaprastas gabumas ir toli 
neužsimoka. Rašė apie tai siekiantis mokslas tankiai iš- 
ir kiti laikraščiai, bet mųsų nusiminusi jau ligoni,

Į visuomenė iš to nieko šame-j kada kjU ,laktarai atsiaak;
Į išgydyti. Sutrumpink sau to- 

/-T- j • j j . lesnį skausmą, kentėjimą.Skaitytoju atydai Nebūk ilgiau fiziškai sugriu-
Meldžiame visu gerbiamų/ir nervis^ai suiręs. Ateik 

jų “Keleivio” skaitytojų, ku--ir buk išgydytas, 
rių prenumerata pasibaigė šia-1 D-ras Payne gydo džiovą, 

^me bertainyje ir gavote para astmą, užsidegimą gerklinių 
ginimo korteles, atnaujinti, į§sišakojimą, slogą su pagel- 

ba Inhalatorium, vienatini 
būdą dėl tu ligų pripažin
ta per Amerikos kongresą 
kovoje SU džiova. Pamąstyk 
ką tas reiškia! Prie to da jis 

j 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 ne peilio ir nesulaikyda
mas nuo darbo. Teip-pat jis 
daro su hermorhaidais, fistu
la, žarnų ligomis, reumatiz
mu ir kraujo užnuodijimu. 
Gydo ypatingas vyrų ir mo
terų ligas. Suvytimą jaunys
tes. chronišką ir nervišką nu- 

: silpimą, trumpą atmintį it 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. I)r. George H. Payne

didis specijalistas
5S.» Boylston st., Boston, 
Mass. Arti miesto knygyno 
ir dailos muzejaus, prie 
Copley sq. Telephone 3806 

į Back Bay.

Redakcijos atsakymai.

Ačiū už žinutę,

prašalinti.
Jus užduotis aiški.

Jeigu jums nusibodo jau 
sirgti: jeigu nusibodo bj^ti 
sunkumu sau pačiam, drau
gams ir šeimynai — eik su 
vilčia pas tą dideli specija- 
listą ir buk per jį 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 pa sakytų: ‘‘Aš nieko

kitaip busime priversti laik
raštį sulaikyti.

‘‘Keleivio’’ Administracija.!

Apgarsinimas.

Chicago, III.
Chicagos liet. inuz. dėstės 

„Birutės” gegužės 2 d. š. m. 
West Side Auditorium salėj 
liko perstatyta Žemkalnio 
drama keturių veiksmių ir 
vieno paveikslo — „Blinda” 
— svieto lygintojas. Žmonių 
prisirinko beveik pilna salė. 
Pats veikalas vertas pagiri- 
mo. Tarpe autoriaus dramos

I su lošėjais didelis skirtumas 
pasirodo Bajaliene 3G m. sena 
(L. Zdanauskaitė) atliko rolę 
negeriausiai, be jokio gyvu- vyrui ar moterei, 
mo, vienodu tonu visus žo-į

Daktaras, kuris 
išgydo.

Nepaprastai paranki 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 į 
ant žemes daryti tiktai gerą, 

i d ras Geo. H. Payne, kuris 
gavo nuo daugelių išgydytų 
savo pacijentų vardą.
“Daktaras, kuris išgydo”, 

suteikia dykai patarimą ir 
apžiūrėjimą su X-Kay mašina 
kiekvienam savo pacijentui, 

kurie tik 
kreipsis į jojo brenč ofisą }>o
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V ietines Žinios. 50,000 KNYGŲ
DYKAI DĖL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyra Ligoniu

Jeigu «ere ate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knvgeie. Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjin a, silp tibes vyriškume, abelnam nupulime speku, rhuniatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, iukštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosic. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negausiame jokios pageltos ta, apatingai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
vertesni bageluvl, ke.p $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstanė i vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigeles. Ta knykelž ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kujiona, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prisissma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L. 701 Northwestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, III. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti mau vysaidykai, jusu abgarsiuta knygele.

1>.<L s as nu; inin.as So. Bos- ' 
tolio.

M ■ • < i i ■ kos si. ry I ■ i. s. jak ules, kei- . 
[•ai ir vystės Pi i;::: eik-naujausios i 
uiad. s krikštui parėtlų. Teipgi pa- 
leilenio už pigiau ir visus kilus ta- I 
vorus, kaip tai kuperus. valizas ir. 
t. i. Ateikite ir persitikrinsite.

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

Pačta
Vardas ir pravardė
Pačta......................

j

S< . Bostone ir abelnai Mass. 
valstijoje lietuviškoji visuo
menė nėra da teip nupuolus, 
kaip kitose valstijose. Žy- 

miausiejie kultūros punktai, 
kuriais pasivadinti seniau ga
lėjo Baltimore, Brooklyu, 
Chicago ir kiti, nežinau ko
dėl vis labin pradeda apsnus 
ti. Sulyginus lietuviu skait
lių Mass. valstijoje su skait 
linini tnlų kitu valstijų, pasi- 
rodo, kad Mass. valst. randa
si daugiau organizuotu, toj 
ar kitoj kultūros šakoj vei
kiančių ypatų. Net girtuok 
Ravimas čia išsiplėtojęs ma 
žiau Ir ai teina i. Mass. vals.
• 'augelis miestu yra sausi—be 
karčemų. Kiekviename, nors 
kirk didesniame miestelyj 
atrasite čia dainininku cho
rus. Įvairias bendroves, pašel- 
pim-s ir |>olitiškas organizaci
jas. 'l ik sukrusti reikia čia
♦ saučiai inteligencijai ir ji. 
beabejenės, nuveiks naudin
gų darbų, nes dirva yra gera, 
trokštanti, kad ant jos kas 
da: b uotus.

* *

Dr. F. Matulaitis 2 Gegu
žės d. išvažiavęs buvo Į \Va 
terbury, Conn., kur turėjo 
paskaitą apie alkoholi.Ištrau
kos iš paskaitos, kaip matote, 
jau {(radėjo tilpti“Keleivyj”. 
Jų bus kelios. Kas norite apie 
alkoholį žinoti, užsirašykite 
tuoj "Keleivį”. Jeigu patys 
esate skaitvtoiai“, tai užrašv- 
kitę pažįstanrems arba gimi
nėms. kuriuos norite atpra
tinti nuo girtuoklystės arba 
suteikt žinias apie alkoholio 
reiškimą.

msėti- 
šiokis 

Pradžioj griežė 
Paskui

*
* 

“Birutės Kanklių” <bau 
gystės dainininkai darė kon
certą So. Bostone 8 gegužes 
d. Publikos prisirinko ; 
nai. teip kati uždarbis 
tokis bus.
Venckaus orkiestras. 
dainavo choras dvi dainas, 
kurios, galima sakyt, išėjo 
gerai. Dirigoriu buvo Venc
kus. Toliau mužikantaidvie 
juose atvejuose grajino solo 
trambono ir klarneto. O ten 
vėl buvo dainos, muzika ir t. 
t. Žodžiu sakant koncertas 
buvo gana margas ir užiman
tis. A. Antouov laikė trumpą 
prakalbą apie dailą. Ypatin
gą atyda atkreipė į muziką ir 
dainą. Nurodė kelis pavyz
džius, ką reiškią mokėjimas 
suvartoti balsą liarmoniškai, 
nieliodiškai ir kaip jis men
kas be mokėjimo. Ragino pri
sidėti prie dailos organizaci
jų ir lavintis. Po jo vėl dai
nos buvo ir mulika, o paskui 
šokiai ir lakiojanti pačta. 
Daugiausiai laiškų gavo ir 
dovaną iš’aimėjo Neviackie- 
nė- Šokiai užsibaigė 12 vai. 
nakties. Svaiginančių gerv
inu nebuvo, 
nesimatė.

*

todėl betvarkes 
Ponas Kipšas.

*
#

anuokart prane-
Bostone susitvė-

"Tėvynė” 
šė, buk So. 
rusi bendrija leidimui naujo 
sąvaitinio laikraščio ir pasa
kė, kada tas laikraštis išeis. 
Bet kada mųsų reporteris 
apie tai nuėjo smulkesnių ži
nių, tai minėtos draugijos na
rys pasakė šiteip: ‘-Gali būt. 
kad ateityje ir išleisime laik
rašti. I>ei. šiądien apfa tai nė- 
ia ka.’bos.Nupirkom štai maši- 
i ą a| garsinimus spauzdinti 
ir pasijuokėm, kad leisime 
laikraštį, o ‘ Tėvynė’’ tai iš
purtus pasiskubino svietui ap
skelbti, jog Bostone tuoj eis 
dar vienas laikraštis.”

*

lt» ge- 
lietu-g-;z.es. >o. 1>< s;one 

viską bažnyčia, bus 
mas ir prakalbos, 
įtini pradžios musu ateivystės 
Amerikon, nu kurios jau pra
slinko 40 metų.

Aukos Kačergiui.
Aukavo šios y patos: V Yvonaitis 50c. 

1‘. Milaika. J. Yvonaitis. Y. Carrey (ang
las). J. Yvonaitis po 25c.. J. Milaika. K 
Vaitiekūnas po 15c.. 1). Klinga 20c . A- 
l«ilst \i.'ia, P. Svilponis. ,L Yvonaitis. J. 
Urbonas. P. Maijauekas po 10c.; M. En- 
drikienė 5c. Sykiu $2.55
Atėmus lėšas persiuntimo leika 82.50 
Jonas B Stankeviče iš Colley

Sask. Canada
buvo

Viso labo

Vardas ir pravardė

_A Z°TI EK.A

Bronszteino
349 Harrison

Boston,
avė.

Mass.

50 
•24.50 
•27 50

nariai

Paj ieškojimai
Pajieškau TeodoroDemskio 

Kauno gub., SauHu pav.. Triš
kių par.. Nabuilių sodžiaus, 
turi 24 m.. a|>sivedė Amerike, 
i kuri antru kartu atvažiavo. 
Aš jo motina prašau atsišauk
ti šiuo adresu

Teodora Demska ėė 
122 Ames st., Montelo. Mass.

Pajieškau savo draugo Jo
no Mineikos Vilniaus gub., 
Trakų pav., vaDčutus Butri
monių. kaimoSkraičiunu, tu 
riu svarbu reikalą pranešti 
dėl tavęs, todėl prašau atsi
šaukti ant šito adreso:

Alex. Maneika.
W. Market st ,

Scranton,
132

Pa

keturių 
ešio- 

J tiozapo

I

ir girdėjau, kad ištekėjo. To
dėl kas apie ją žino, arba ji 
pati, teiksitės pranešti šiuo 
adresu:

Jurgis Gilius,
Krankliu st.,

New Britain. Coliu.

Pajieškau savo draugo, Ka 
zimiero Karoblio, paeinančio 
iš Kauno gub., Panevėžio pa
vieto: pernai atvažiavo iš Lie
tuvos i Philadelphią. Jis pats 
ar kas kitas teiksitės praneš
ti šiuo adresu:

A. Sukis,
103 N. Wvomingst„

Hazleton st.

Pajieškau apsi vedimui mer
ginos. nrsrnesurs kaip 21 me
tu ir nejaunesuės kaip IS m. 
amžiaus. Turi būti gero budo 
ir pasielgimo, 
amžiaus; turiu 
darbą ant farmų. 
norinti ant farmų 
malouės atsišaukti šiuo adre
su: Joe Šilelis,
R. F. D. Fi lmore,

Strong Broad Brook, Conn.

Aš esmu 23 m. 
namą ir gerą 

Mergina, 
gyventi.

PARDAVIMAI

Pasinaudokite ‘
Kas norite nupirkti tris gerus biljar- 

diuius stalus .pigiai meldžiu atsišaukti 
ant šio adreso: jg

Nl. Paltanavičių
15 Millbury st.. IVorcester, Mass.

MOTERIS IR MERGINOS!
v

Siuomi jums pranešu, 
ka<l siuvu moteriškas dreses, 
kotus, ja kūtes irt. t.; prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip. kad ir pigiaus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUTE 
105 Broadivay, So. Boston.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys.

Siuvant visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam plotinas ir išprosi- 
naiue. Darbą atliekame visa
dos ant pažadėto laiko kuo- 
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta: 

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

tusios 
ar:ist

fijas kuopuikiausi:.1. malevoju natūra 
lišk >m parvom, iš mažų pudkbnėju ir it 
Esmt ii kalni einu į namus fvtogr.ituu- 
ti^t iĮ>gi nei!, elicniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 8roadway So. Boston. Mass 
" teisingiausia aptieka 
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patariuiU6 
nai

. Nes či<>- 
dirba lietuviškas klarka 

Williain (’. Bruzda. 
John J. Lowery 

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

Tki.KI’HOSE. 21027 So. Boston. Mas

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užtaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl ves«-lijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

>
Telcphone. Bnck B y 2350.

Dr. Lewandowski

117, H 9 and 121 A St.,
So. Boston, Mass

Pajieškau savo 
draugų: Aleksandro Vai 
nio, Igno Zukaucko. 
Ambotaučios ir Juozapo Pa
lionio; visi paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Joniške 
lių miest. meldžiu atsišaukti 
aut šito antrašo:

Antanas Waleik.
YVasliington st., 

Cambridg-port, Mass
4-2

Pajieškau Motiejaus Kalau- 
sko, kuris 29 bal. išvažiuoda
mas iš Brooklyno išvežė mano 

įsiūtą ir žiedą. Siutas buvo 
rudas dryžiuotas, o žiedas au
ksinis 18 k. su dviem raidėm 
(J. K.). Tas vyras yra 0 pe 
dų auščio, plaukai geltoni, 
rankos karpuotos, žiuri iš pa
niūrų ir labai Kalbus. Jeigu 
kas .apie toki žino, meldžiu 
pranešti man ant šitokio ant
rašo:

Jonas Žilinskis.
j>2 Teneyck st., Brooklvn.NY

Pajieškau san dėl apsiverti
mo merginos tarp 18 ir 28 
metų amžiaus: turi turėti Š500 
pinigu ir mokėti lietuviškai 
ir angliškai skaityti ir rašyti. 
Aš moku 5 kalbas ir turiu 
‘biznį’ vertą $2.500.Kuri mer 
gina atsišauks.gaus mano pa 
veikslą. M r. C. B. M. K. 
P. O- Box S28,

Aberdeen, Wash.

Pajieškau Onos Maceinikes, 
iš Suv. gub., Marjauų olesl 
pav., Panemunes par.: prieš 
porą metų atvyko Amerikon

RAKANDAI.
Pigia: pa:siduoda vartoti rakandai. 

Kas reikalauja, tegul greit kreipiasi šiuo 
adresą 43 P.ANTER ST.. ant 3 <-io gy
venimo So. BOSTONE.

•> namai ant pardavimo.
2s2 —2S0 4-th st., 

familijų kiekvienas. 
Įtaisyta viskas gerai,
klauskit ..Keleivio” red.

Mrs. Packer. [jg]
34 Reshane. Rosendale, Mass

So. Bostone dėl 3 
po 13 kambarių.

3.100 prekė. Pa-

Parsiduoda mėsinyčia.
Parsiduoda už labai pigiąprekę mėsi

nyčia ir visokių valgomų daikt ų krautu
vė: geroj vietoj, daugiausia apgyventa 
lietuviais ir lenkais. Prekystė eina gerai 
Parsiduoda todėl, kadangi savininkas 
nori išvažiuoti Į kitą miestą.

Atsikreipki! šiuo adresu:
200 C st.. So. Boston. Mass

NAUJIENA!
BRODB1NE HALI, išsiduoda ant ves

tuvių arba šeip kokio pokilio, su visais 
rakandais ir indais už. >'15.<M).
311 Albany st. cor. Dover st., 

Savininkas J. SI DM A N

20 Laconia st.,
Telefonas 1364-4 Tremont.

£
£ £
1 
s
Ė

fE 
f

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau 

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs r 
uverkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z. I
222 l’.road ivay

Z. Budreckis.
Bl 1>RE< KIS.

So Boston.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN ’• 

l)idž:ailsia krauttivėčeverykų 
r pasipuošimų So. Bostone. 
Užlaikome geriausius naujausios ma

dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. I /laikom teipgi visokias skry
bėlės. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. \ įsus tavorus parduodam 
už pigrs prekes. Todėl lietuviai, ku
riems nikai ingi tokie daiktai, užeikite 
[>as mus..

233 Uronhvay, So. Boston.

Gražiausios

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra 

nešu kad užliejau Nauja skrybėlių dirb
tuvę. kur galite gauti gražiausių skrybė
lių už pigiausią prekę. Reikalaujančios 
ateikit •• pas

M. MILIUVIENĘ
264 E. ir kampas Bowen street

SO. BOSTON, Mass.

i
f

I

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at- 
vežtiar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik (osaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

- Broadvvay kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per e x presą gyduoles prsiusim

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman-
7 l’ariuenter St.
Boston, Mass. 

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

i

Vieniiu.-lis ienkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj.

PRIĖMIMO VALANIHK:
Nuo 11 vai iki 1 vai. dii-na

" 6 va1. •• 8 vai. vakare.

il‘J Boylston st. ruimas432 

BOSTON. - - MASS.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Sr-KCIALIŠKUMAS.

3B(> Secoud So. Boston. Mass

1967--3 Riclxmon<

Dr. S ANDRZEJEDSKI
Vienatinis lenkiškas Dcntista '

. IIoTI.L < LI.YDE
Isabella kampas < olumbus avė. ir) 

BerkeJey st . BoSToN, Mass.
472 Cambridge st.. E. Canibridge, Mass. ■ 

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

Nedčlii mis nu ■ 9 iki 1" iš ryto ir nito
4 iki 7 vakare.

Rozmovi a po Polsku. Francuzku. Nie- 
miecku i Angielsku. 4

J. E. NOLAN
naujausios mados

. ffe- • Graborius ir Balsaniuotojas 
Atiii-ka visokį darbą prie palaidojimų 

knog.-. iatisiai už nebrangia preke.

3S'> Broadway, So BOSTON.

Tabako ir Papiroso.
Pranešu visū-ms kurie tik vartoja ta

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

L F O X
310 Uarison avė., BOSTON.

Gyvenimo vieta 615 Broadvvay.

oftiso Teleph. 277-1 Chelsea.
Gyvenimo Teleph. 1337-1 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

; Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
į kuogeriausiai tiž nebrangią prekę, teipgi 
. parsamdo karietas ant š ešeilių ir krįk- 
i štynų

CHELSEA office: 70 Broadvvay
Atidarytas nuo S iki 9

> Gyv. vieta: 1S3 Bridge st , Cambridge

Boston, Mass.

Telephoue 762 So. Boston.

DB. F. MATULAITIS

495 Broadvvay, So. Boston’e-
Valandos:

Nuo S-10 iš rjto ir nuo 7-0 vakare. 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietų

! j

3 j

i

ų
h
: •

TU TURI Skaityti 
knyz$ **Kaip Padaryti Monns”, nori srr»»i- 
t.ti ir lengvai uždirbti daug pinigiĮ. Knygoje 
aprašyti geriausi monai, kuriuos gali kiek
vienas tnojaus padaryti. Nusipirk knygj už 
50c. Pinigus siusk M. Orderiu ar markėms.

J. ILGAUDAS, 3312 St. Halsted st, CHICAGO.

FARMAS!
Pirkite Farmas!

Pirkite Farmas Didžiausioje Ameri- 
, kos Lietuvių Partnerių Kolionijoje. ku-
j rioje gyvena jau daugelis lietuvių. Žemė j 
lygi ir gera, ne akmenuota ir ne balos. į 
Puikiausia tai vieta žmogui.kuris jieško 
npsig.ipenimei geros ir nebrangios žemės. 
Galima gauti ant lengvų iszmokesčių; 

I reikia įmokėti tik mažą dalį, o kitką ga- 
i Įima išmokėt per daugelį metų. Žeme 
: \ ra derlinga, auga visokie javai: kviečiai Į 
rugiai vasarojas, bulves ir kiti. Yra že- 
mes pagal upes ir pagal ežerus su tokiais ; 
lygiai laukais kaip ir Lietuvoje, todėl i 
męs ir vadiname tą žemę NAUJAJA 
LIETUVA. Ji guli vakarinioje dalyje, 
Micliigano valstijos, nepertoli ano Chi- 
cagos, šalę pavietinio miestelio Manistee | 
Mich. Žeme parsiduoda dabar poSS.OOj 
akeris ir brangiau. Norėdami daugiau 

j dasižinoti ar apsižiūrėti tas žemes, aiva- 
žinokite ar susineškite su manim, gyve- 

j minčių ant šių žemių šiuo adresu:
05 ANTON KIEDIS

Peacock. Mich.. Lake Co. J

S. B. KLEIN
22S Broailnay Se BOSTON, Mass. 

kampas C st.
Užlaikom cigarus, tabaką, pipkes 
ir cigaretus. Parduodame daugme- 
rnenoj ir smulkmenoj. Užlaikom 
visokius rašomus dalykus ir saldu
mynus Cigarus parduodam dėžutė
mis (baksukais. Pigiai parduodam 
rusiškus papirosus irgilzas. Pigiau
sia ir geriausia vieta Bostone. Tu
rim gražiausių postkarteių. Kalba 
me lietuviškai ir lenkiškai.

G KRIAUŠI A K U S E11K A

F. Yuszkauskiene
Pabaigia* kursą Muminis Medinai 

College Baftiniore M. I>.
Pasekmingai ai lieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodima 
gos parūpina gvdoles.
ofisas randasi: 30 W. Broadnay 
264 E st., kampas Boven st.

So. Boston. Mass.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORAGIJA
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadvvay ir 259 I). St., 

Šou t h Boston, Mass.

U

&
S s.

<4
a

% s

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gerensitj armonikų, skripku 

klernetu, trųnų, koncertinų ir daugybę kitokiu mozikališkų instrumentu. Čisto au
kso 14 K. Sliųblnių žiedų, dziėgorių, lenciūgu, špilkų, kolčikn. kum- * 
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
rno masynukių. albumų portretam, revolveriu, šaudvkliu, guminiu li- 
teriu. adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuvisk.ii kait>oi,gražių popierų dėl rasimo gnunatųsu puikeusiais ap- 
skaity mais ir <1 liti' >:n.- .- u dm k u >tais opi: nk k on vertais tuziną - už 25c 
5 tuzinai užSi.no. 1<> ■ > ,.z Ą I.b iaviška 1 ihlibi vba šventas raštas 
senoir naujo testa.n-nto lietuviškom lit-mm p el.ip. 1127 drtmei alda- 
ryt.., p. -c >u p ,-iiiufini,. LL-ktrikinis žiedas no reumatizmu, sudrutinimo

kūno, atg::,v:iini ^kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito 
kių ligų. | ūkiančiai žmonių dėkavoja už ižgydvma, 14 K. 
;-n n::< as ant iii mėlt; prekė •S.OO. prastoji,00. Prisiųs- 
kile savo •ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka- 

. 'b Kai su 4Č.0 paveikslais ir.1000 naudingu daiktų.
S'• .rntknin. agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta

vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

K. WILKEWICH, 112 Grand St, Brooklyu, N. Y.Adresuokite:

I teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

Pirmutinis Lietuviškas Bankinis Namas

* *
28 Gegužės So. Bostone į- 

vyks Lietuvių Socijalistų su- j 
s važiavimas. Posėdžiai bus 
Jo tuviškt j svetainėj, polium. 
] ■-♦*> Broadvvay Extension. Tą 
į ač ą dieną, t. y. 28 Gegužės, 
vietinė L. S. S. kuopa sulos 
teatrą‘‘Alkani Žmonės”. Y’ra 
tai labai užimantis veikalas ir 
t ik į> imą syki Amerikoj axit 
nc» m s Imis pastatytas. Tikie- 
tai jau parsiduoda “Keleivio” 
redakcijoj. Teatras bus Daili* 
girn UuiUi j, ant kampo E 
ir Sil-• r gatvių, So. Bostone, 
prasidės nu«> S vai. vakare.

' Ant rytojaus, 29 Gegužės, lie
tuviškoj svetainėj vakare bus 
dublis koncertas su šokiais' 
ant galo Nedėlioj gi 30 geg.,1 
toj pačioj svetainėj nuo 2 v.

Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) litaroins
zBIBLIJA

t'-*-*-
_____ 9

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

Dulelė, 1127 puslapių knyga. Apdaryta keleriopai s apda
rais. todėl prekės jų neviuokios, yra pigesnės ir brangesnės. 

Galima gauti su prisinntiinu i namus už $3.00. $5.00 ir $7.00

Pas mus tuoin tarpti galima gaut tik po Š3.00. kiek ve- 
au pargaliensime ir brangesnių.

Norintiejie išsirašyt tą knygą, prisiųskite pinigus per į 
MONEY ORDER”,ant mųsų adreso:

“IC E L E IV I S”
*^8 Broadvvay, So. BOSTON, Mass.

Tr? M’altham ir Elgin 
laikrodėliai: auksi
niai. sidabriniai ir 

nikeliniai.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

&
*

*

*

*

*

*

Parduodam
Musu tavorai yra 

augštos vertės, bet 
kainos visu tavorų 

la!>ai žemos.

Laikrodėlius
Lenciūgėlius, Žiedus ir kitus 

tam panašius daiktus
TIESIOG IŠ FABRIKOS 

ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

Washington 
Jewelry Co.

387 Washington st, (vienus trepus) BOSTON, Mass.

li-

*

*

*

Notarijusas ir Slidžia taikos 
23 Salena street, BOSTON 
LAIVAKORTES 
šifkprtes parduo
du ant geriausių ir 
greičiausių laivų 
už n:giausias pre
kes. < -

PINIGUS

Išmainau visų vieš 
patysčių pngnl tos
di.-nos kursą. T.-ipgi išsiunčiu ir gvarantuoju kad nepražus ir greitai 
gnus. . IX IERNASUIUS užsilikejimus išdirbu kiekviename reikale. 
Jeigu kurie įur palikę koki 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 pajieškoti. atsikreipkite prie mus. J®1 

PATIKUS N ELAIMEI prie kztkio nors darbo, jeigu sužeidžia 
darbininką ne per jo paties kalt j. bet per kompanijos apsileidimą. tailjaS* 
kreipkitės prie mus. o mjs duosimo teisingą rodą.

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

Visokie paaiškinimai ir patarimai dovanai. Norin-N«. 
tiejie gaut patarimą per laišką tur apmokėti pautą, f*

M. DACKITV K’ZIUS *
I S A U LXI S»T, IM >ST< >X- NIASS-

u%25c5%25beSi.no

