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Iš Rusijos.
Nuteistas profesorius.

Odesos teismo rūmai bal. 
2 d. nuteisė profesorių Kolo- 
mijcevą metams tvirtovės 
už nelegališkos literatūros 
platinimą. Prof. Kolomijce- 
vas skaitė lekcijas statisti
kos kursuose Peterburge.

Teismo dokumentų 
padirbimas.

Susekta, kad daug Kijevo 
teismo rūmų dokumentų 
padirbta. Tuos dokumentus 
padirbo teismo kanceliarijos 
valdininkai Meleško ir Juš- 
ko. Juško suimtas, o Meleš- 
kai pasisekė pabėgti. Keti
na padaryti visų Kijevo teis
mo rūmų kriminalio sky
riaus reviziją. Ta revizija 
turi pertikrinti už 14 metų 
dokumentus, nes tiek Juško 
teisme tarnavo.

Elgetų dirbtuvė.
Lodziuje susekta dirbtu

vė, kur vaikai buvo da
romi luošais. Vaikus 
j tą „dirbtuvę” pa
siųsdavo elgetos, kad paskui 
iš tų dirbtinai luošų sau nau
dą traukti.

Katorginiai j Amūrą.
Iš Rygos bal. 2 d. nusiųsta 

Amūro gelžkelio tęsimui an
troji partija katorginių. 
Partijoj 44 žmonės.

Paliuosuoti darbininkai.
Rygoj paliuosuota iš fa- 

brikos „Salamandra” 580 
sustreikavusiųjų darbinin
kų.

Profesorių pašalinimas.
Apšvietos ministeris Kas- 

so pasiūlė Peterburgo uni
versiteto tarybai, kad ji pra
šalintų nuo kai-kurių kated
rų profesorius Petražicki, 
Holmsteną, Tuhan-Bara- 
novskį ir Kaminską. Jų vie
ton pataria paskirti kitus.

Beilio byla.
Beilio byla paskirta Kije

vo apskričio teisme gegužės 
17 d.
Kaip su laikraščių skaitymu 

kovojama.
”Rieč” rašo, kad visose 

Varšavos vyskupijos bažny
čiose kunigai iš sakyklų už
draudė skaityti liaudžiai 
skiriamą laikrašti ”Zara- 
nie.” Tiems, kurie šio prisa
kymo nepaklausys,, papras
tas kunigas negalėsiąs at
lėkti šios nuodėmės. Reikė
sią eiti išpažintin pas augš- 
tesnę dvasišką vyriausybę.

Priespaudos.
Rygoje Velykų šventėmis 

padaryta daug kratų. Ras
ta daug uždraustų raštų.

Prie Macocho bylos.
Petrokavo teismo proku

roro pagelbininkas Katra- 
novskis ir Varšavos teismo 
rūmų prokuroro pagelbi
ninkas Nedzvieckis kovo 31 
d. padavė teismui protestą 
prieš Macocho ir jų draugų 
bylos nusprendimą. Protes
te nurodoma, kad teismas 
nevisai teisingai nagrinėjo 
Macocho bylą, ir kad jo nu
sprendimas per daug leng
vas buvęs.

!

1 •
i

• '*■

i

ŽlfiiiiS 1$ VISUR.
Dar vienas kariškas laivas.

Iš Vokietijos praneša, kad 
naujas kariškas laivas „Koe- 
nig Albert” liko nuleistas į 
jūres. Jis atsiėjo 12,000,000 
dol. ir sveria 24,500 tonų, y- 
ra ant jo 12 niežesnių ir 10 
didesnių kanuolių.

280 angliakasių žuvo.
Iš Japonijos miesto To

kio 30 balandžio praneša, 
kad Yubari apielinkėj Hok- 
koido Anglių kompnijos ka
syklose įvykusi ekspliozija 
ir 280 angliakasių užgriuvę. 
Tikima, kad visi jų yra už
mušti.
Vokietijos laivynas į Ame

riką.
Iš Berlyno 2 gegužės pra

neša, kad Vokietijos laivy
nas atplauks 11 gegužės į 
Amerikos portą Hampton 
Road, kur jį sutiks laivas 
„Bremen,” jau seniai esantis 
Amerikos vandenyse, o iš 
ten plauks visi kariški laivai 
į New Yorką. Namo grįšž a- 
pie birželio pabaigą.

Laivas nuskendo.

Iš Konstantinopolio pra
neša, kad 2 geg. apžiurinė- 
jant Dardalelių kasyklas, 
Turkijos laivukas su 12 ka
reivių ir dviem perdėtiniais 
užėjęs ant eksplioduojančios 
medegos ir likęs sudrasky
tas. Visi ant jo buvusieji 
žmonės žuvo.
Popiežius eina turtingyn.
Rymas, 3 geg. — Vatika

nas nupirko nuo valdžios pi
nigų dirbtuvę, kuri stovi 
prie jo sodo. Valdžia ja nau
dojosi nuo 1870 metų. Ant 
pirmo gyvenimo bus įvesta 
elektros dirbtuvė, o kituose 
kambariuose bus kazarmės 
popiežiaus žandarams gy
vent.

Iš karės lauko.
Rymas, 3 geg. — Į Italijos 

karės raštinę pranešama, 
buk 2000 Italijos kareivių 
sumušę turkus ir arabus ir 
užėmę miestą Lelda, kuris 
randasi 64 mylių atstume 
nuo Tripolio. Tos pačios ži
nios sako, kad turkų ir ara
bų žuvo 300, o italu žuvo tik 
9.

Bloga su cariene.
Rusijos cariene v’sai išė

jo iš proto. Ji serga melan
cholija ir ją nuolatos saugo
ja, kad nenusižudytų, nes 
pasikėsinimus jau darė.

Streikai plėtojasi.
Kadangi Rusijos karei

viai sušaudė Irkutske dau
gelį aukso kasyklų darbinin
kų. tad visos Rusijos darbi
ninkų tarpe eina smarkus 
judėjimas prieš valdžią. 
Streikai plėtojasi nepapras
tai. Apart darbininkų ta
riasi streikuot ir studentai. 
Galima laukt tokios pat re
voliucijos kaip 1905 metuo
se. Valdžia stengiasi ap- 
glostvti savo žvėriškumą ir 
skelbia, buk pasiuntusi tiri- 
nėjimo komisiją į Irkutską, 
kad sužinojus, kas ten buvo 
kaltas.
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Visasvietinė paroda.

Panamos kanalas bus atida- 
i rytas laivų plaukiojimui, tad 
| Amerika rengia visasvieti- 
' nę parodą, kurioj dalyvaut 
kviečia visas šalis. Tūlos jų 
mielai sutinka. Ypač Japo
nija imsianti platų dalyvavi- 

!mą. Rusija mažai paisanti 
apie parodą ir vargiai daly
vausianti. Sakoma, kad dėl 
pasportų nepripažinimo vis 
da eina piktumai tarp Rusi
jos ir Suvienytų Valstijų.
Olvmpic išplauks 15 gegužės 

i Iš Londono ateina žinios, 
' kad White Star linijos lai
vas, ant kurio sustreikavo 
darbininkai dėl gelbėjimosi 
laivelių stokos, išplauks 15 
gegužės d. į Ameriką. Nesa
koma, ar streiklaužiai dirbs 
ar su darbininkais susitai
kė kompanija.

Orlaivis plyšo.

Vokietijoj arti Biesdorfa 
'akio j o kariškas orlaiviu 
Šiemens-Shucket. Oro įtal? 
pos skyrius perplyšo ir or
laivis nukrito. 13 ant jo bu
vusių žmonių kokiu tai bu
du išgelbėjo savo gyvastį.

Laivas užėjo ant minos.

Paryžiaus laikraščiui ’Tn- 
transigient” praneša, kad 
Turkijos laivas ”Texas,” iš
plaukęs iš Mažosios Azijos 
miesto Smirnos i Mytilene 
ir užėjęs ant povandeninės 
minos. Jo apačia liko nuneš
ta ir jis tuoj nuskendo. 200 
žmonių nuskendo, o 89 liko 
išgelbėti. Smirnos uostas 
yra vienu iš geriausių Tarp- 
žeminėse jūrėse apsigint 
Turkijai nuo priešų. Nela
bai seniai buvo leidžiamos 
minos į vandenį, kad sudras
kyt Italijos laivus, jeigu jie 
atplauktų. Taigi laivas 
”Texas” užėjo per neatsar
gumą arba mina liko van
dens atnešta į kitą vietą.

Radiniai.

Mokslinčiai daro kasinė
jimus senovėj buvusio gar
siu miesto Pompėjaus vie
toj. ■ Pastaruoju laiku pa
vyko iškasti 6 namus. Vie
name jų atrasta 300 bronzi
nių daiktų. Kitame rasta 
3,000 auksinių pinigų ir ma
noma, kad tai butą banko. 
Tarp kitko yra grekiškų ir 
lotyniškų senovės knygų.

Dar vienas amatas.
Greitai jau nebus pasau

li] tokio amato, kuriuo neuž
siimtu Vokietijos kaizeris. 
Dabar jis įsteigė pietvakari
nėj Afrikoj du avių ūkių. 
Jis tikisi padaryt iš to pelną, 
nes nesigailėjo $24,000 ūkių 
įsteigimui.

Chinija.
Chinijai reikalinga yra 

gaut paskola 'ant $300,000,- 
000. kad apmokėt karei vi jai 
algas ir kitas skolas. Ban- 
kieriai neduoda, kol nebus 
užtikrinta, kad ninigai bus 
jiems sugrąžinti, nežiūrint 
kas’ Chinija valdytų, ir kol 
nebus įvykdinta pilna san
taika. Padėjimas Chinijos 
keblus. Rusija norinti pasi
laikyt Huldiją, todėl tarn 
chiniečių prasidėjęs judėji
mas prieš svetimtaučius.

IŠ AMERIKOS.
Streikierių atsišaukimas.

Męs Hudson, Mass. strei- 
kieriai prašome, kad draugai 
darbininkai padėtų mums 
išlaimėt! kovą. Męs kovoja
me už darbininkiškas tiesas 
ir geresnį kąsnį duonos. 
Remkite mus savo sunkiai 
uždirbtais centais, nes męs 
jau neturim maisto .sau ir 
kūdikiams. Pirmą sykį kom
panija sustabdė musų strei
ką: priėmė musų visus rei
kalavimus ir šaukė visus at
gal prie darbo, bet kada pra
dėjome dirbti, tai matom, 
jog kompanija nori mus ap
gauti: prižadėjo priimti at
gal visus savo darbininkus,
bet kada nuėjome dirbti, 3i 
merginas nepriima; tokiu 
budu kompanija sulaužė sa
vo prižadėjimą. Męs paju
tom, kad, jeigu męs pasiduo- 

isim, tai kompanija mus po 
| vienas kito taip ir išmes iš 
darbo, todėl męs padavėme 
vienas kitam rankas ir išė
jome vėl visi kovoti ir neno- 

' rime pasiduoti. Jeigu badas 
neprispirs, tai musų kova 
bus laimėta. Todėl šaukia
mės į jus, draugai darbinin
kai ir darbininkės, pašelpos.

Aukas siųskite šiuo adre
su:

Secr. John Taparauckas, 
American House, Hudson, 
Mass.

Neatidėtinas reikalas.

Suvienytų Valstijų sena
tas vienbalsiai perleido Dill- 
ingham-Burnett bilių su 
Rooto pataisymu, kuris, a- 
part skaitlingų kitų apsun
kinimų ir uždėtų pagalvių 
ant atvažiuojančių ateivių į 
Ameriką, paduoda štai ko- 

l kius aprubežiavimus:
1. Į Ameriką nebus įleid

žiamas nė vienas suaugęs 
žmogus, vyras ar moteris, 
kuris nemokės rašyti ir skai
tyti.

2. Neįleis nė vieno žmo
gaus, kuris neturės nuo savo 
vietinės valdžios paliudiji
mą apie gerumą jo budo.

3. Visi tie, kurie išreiškia 
geismą ar yra prisidėjęs prie 
pasistengimo panaikinti sa
vo krašto valdžios formą, 
bus iš Amerikos sugrąžinti 
atgal, iš kur paeina.

Jei tas bilius pereis per 
Į reprezentantų namą ir jei 
ant jo pasirašys prezidentas, 

; kiekvienas gali suprasti, ko
kią įtekmę turės ant musų 
lietuviškos ateivystės. Pu
sė iš atvažiuojančių bus grą
žinami dėl nemokėjimo ra
šyt ir skaityti, labiausiai 
mergaitės ir moteris. Bet 
antra pusė, kuri moka skai
tyti ir rašyti, iš kur gaut 
tuos paliudijimus, nuo savo 
valdžios? Tas reiškia dau
giau kyšiu, daugiau rublių. 
Bet pagaliaus kas iš lietu
vių, pradedant nuo kraštu
tinių socijalistų, tautiečių ir 
baigiant net ant nekuriu ku
nigų. nėra prisidėjęs prie 
naikinimo carato? Reiškia, 
kad iš lietuvių vos kokis de
šimtas galės įsispraust į A- 
meriką, o iš esančiu didės-

ręs miestelij Point Coupee. 
30 ar 50 žmonių nuskendę ir 
100,000 likę be pastogės. 
Apie 1000 žmonių randasi 
pavojuje, nes neužtenka lai
velių jų gelbėjimui. Vaikai 
ir moteris vežami j Melville 
ir Bayon dės Glace. Vyrai 
išvežami ant sausumos ir pa
leidžiami. Badas irgi vieš
patauja.
Krutanti paveikslai mokyk

lose.

Iš Orange, N. J., 6 gegužės 
praneša, buk garsus elektros 
Į vedėjas Thomas Edison 
skiria 7 milijonus dolerių ir 
pašvenčia 7 metus savo dar
bo, kad padaryt atsakan
čius paveikslus dėl mokini
mo vaikų mokyklose. Jis ti
ki, kad paveikslai kur kas 
geriau atmuštų mokinio 
smegenise atminti anie to
kius ar kitokius dalykus ir 
patrauktų vaikus prie mo
kyklų lankymo.
Moterįs nori būt kunigais.

Minneapolis, Minn.. 6 geg. 
— Metodistų bažnyčios mo
teris reikalauja, kad joms 
butų leista būt kunigais ir 

nę pusę, visus nors kiek mis- jos siųs savo delegatus Į me-

lijančius ir carizmą negar
binančius, rankios ant kokių 
šnipų skundų ir siųs atgal.

Įvairios draugystės ir 
kliubai siųs savo delegatus į; 
Washingtoną kongresan, 
kad žodžiais priešintis bi-l 
liui išdėstant dalyką. Bos
tono anglai, žydai ir italai 
siunčia penkis delegatus: 
Dr. Santosuosso, Julius 
Freidenburg, Joseph L. Si- 
mon, Jacob De Haas ir Da- 
vid A. Laurie. Jie pataria, 
kad ir lietuviai siųstų nuo 
savęs iš kiekvienos didesnės 
kolionijos. Protestai ant 
rašto yra gerai, bet daug 
svarbiau yra turėt ypatiškus 
perstatytojus, dėl to, kad bi- 

i liūs eis pirma į komisiją ant 
išklausymo, ir tada repor- 
tuos į visą reprezentantų na
mą. Kada išklausymas bus, 
galima bus daugiau dasiži- 
not nuo vietinio kongresma- 
no.

Lietuviai Bostono ir apie- 
linkės turi būtinai išsiųst 
nuo savęs vieną ar du atsto
vus. Tą reikalą turi paremt 
visos draugijos. Ir todėl a- 
teinantį nedėldieni tegul su
sirenka lietuvių socijalistų 
svetainėje, 376 Broadway, 
So. Bostone, Gegužės (Mo

kiaus) 12, 2-rą vai. po pietų. 
į Visų So. Bostono, Bostono, 
i Cambridge’iaus, Brighto- 
•no, Lvnno, Stoughtono, 
Brocktono ir Norwoodo 
draugysčių viršininkai arba 
interesuojantis nariai tegul 

į suvažiuoja ,aptarsim ką da- 
i ryti, ir paskui išnešę nutari
mus, parvažiavę pradėsim 
veikt ant vietos. Bet dirbt 
turim, nes dalykas yra taip 
svarbus, kad tokį męs var
giai kada turėjom.

Taigi, draugysčių nariai 
arba viršininkai pribukit!

Tvanas. I 
Upė Mississippi vis dar ne-;

ieina į savo vagą. Vis dau-jlos studentai sustreikavo, 
giau ir daugiau užlieja ji — ---
krantus ir tūkstančiai žmo
nių nukenčia. 6 geg. d.

i

i
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praneša, kad tvanas pasida-
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i todistų konferenciją. Jos 
i tikisi laimėti. To reikalavi
mo autorės skelbia, kad jei
gu jos laimės, tai už 8 metų 
reikalaus, kad moteris butų 
išrinkta vyskupu.

Socijalistai laimėjo.

Naugatuck’e, Conn., soci
jalistai paėmė visas valdvie- 
į savo rankas. Republikonai 
ir demokratai buvo susivie
niję ir abi partijos statė vie
ną kandidatą, bet neatsižiu- 
rint ant to, visi socijalistų 
kandidatai buvo išrinkti ir 
apie 300 balsų gavo daugiau, 
negu anų dviejų partijų krū
voj.

”Titanic’o„ viršininkai už
ganėdinti.

Iš New Yorko praneša, 
kad White Star Linijos 'di
rektorius Ismay 2 gegužės d. 
išvažiavo namo laivu ”Adri- 
atic.” Jis sakos esąs užganė
dintas ir Suvienytų Valsti
jų senato išklausimo apie ne
laimę su laivu „Titanic.” 
Matyt, kad senatas nekirto 
i aki savo draugui. Mums 
žinoma, kad Ismay pirmas į- 
sėdo Į pagelbos laivelį, kuo
met vyrams tai uždrausta, 
kol vaikai ir moterįs nelieka 
išgelbėti. Publika tikėjos, 
kad Ismay bus pasodintas į 
kalėjimą už tokį pasielgimą 
ir liepimą pergreitai varyt 
laivą per ledus. Vienok jis 
pasiliko liuosas. Kur čia ne
būt užganėdintu. Kiti tūli 
„Titanic’o” viršininkai irgi 
išvažiavo su Ismay į Angli
ją.

25 užmušti.

Toronto, Ont., 4 geg.— 25* 
žmonės liko užmušti, kada 
griuvo vienas biznio namas.

Studentai streikuoja.
New Hampshire mokvk- 

nes vienas studentas už 
skambinimą į melagingą 
gaisro signalą liko išvarytas 
iš mokyklos. Mokyklos val
džia grąsina atleisti visus 
streikuojančius, bet tie ne
paiso. Studentų tėvai irgi 
eina prieš mokyklos valdy
bą.

Moterų demonstracija.
New Yorke 1 geg. d. su- 

fragistės darė skaitlingą de
monstraciją, reikalaudamos 
moterims balsavimo tiesų. 
Joje dalyvavo apie 20,000 y- 
patų. Vyrų buvo apie 1000. 
Daugiausiai amerikonių 
buvo: sekančias vietas pa
gal skaitlių užėmė Anglijos, 
Chinijos, Francuzijos, Vo
kietijos ir Finlandijos mo
terįs. Ypač Finlandijos mo
terįs pasirodė suprantančios 
laisvės reikalą; jos visai at
sisakė nešt rusiška vėliava,A. ’ 
nors kitų tautų moteris ne
šė savo šalies vėliavas.
„Titanic” padarė blėdį ap
draudimo kompanijoms.
Iki šiol įvairios gyvasties 

apdraudimo kompanijos iš
mokėjo jau $1.880,000 už žu
vusias gyvastis ant laivo 
„Titanic,” kurios buvo ap
draustos. • Suprantama, iš 
darbininku vargiai kas bu- 
vo apsidraudęs.



Peržvalga.
žveriški valdžios darbai.
San Diego miestelije, Cali- 

fornijoj, nuo kelių mėnesių 
eina aštri kova už žodžio lai
svę. Mat, pastaruoju laiku 
Industrial Workers of the 
World organizatoriai pradė
jo tenai organizuoti darbi
ninkus. Kaip žinoma, kapi
talistai ir jų valdžia tos uni
jos labai neapkenčia; todėl 
policija ėmė areštuoti orga
nizatorius ir vaikyti susirin
kimus. Tuomet darbininkai 
pradėjo ginkluotis ir su 
ginklu rankoje apsupę kal
bėtojus laikė ant gatvių su
sirinkimus. Per tą kovą 
tiek žmonių areštuota, kad 
tris kalėjimai liko žmonių 
visai prigrūsti.

Pirma balandžio iš Los 
Angeles išvažiavo daugiau 
I. W. W. narių į San Diego. 
Jų tikslu buvo pasimatyti su 
savo draugais kalėjimuose 
ir organizuoti darbininkus 
toliau. Bet jų tenai neįlei
do. Socijalistų laikraštije 
„Justice” Havwoodas ap
skelbia laišką, kurį rašo jam 
vienas iš tų I. W. W. narių. 
Skaitant šį laišką kraujas 
pradeda žmogaus gįslose 
virti, štai kaip kapitalistų 
valdžia pasitiko darbininkų 
organizatorius:

„Atvažiavus mums ties 
San Onofre,” sako laiško ; 
autorius, „iš abiejų pusių 
kelias pasirodė apstatytas 
ginkluotais sargais. Kada 
traukinis sustojo < iie važia
vo sulipę ant tavorinio trau- rankose, Goule girdėjo, kad • • TTV T \ • j — • • • _ • v v » • •
šieji galvažudžiai tuojaus 
nrišoko prie mus ir liepė nu- 
lipt. Visi ju turėjo po baltą 
skepetaitę užsirišę apie 
rankoves ir po šautuvą, ku
riuos lig vieno į mus atkišo. 
Kiekvienas turėjo taipgi re
volverį ir buožę. Tų smar- 

‘ kių vyrų tenai buvo į du šim
tu. Bet męs atsisakėm lipti 
nuo traukinio, sakydami, 
kad jie gali mus šaudyt, jei 
nori.

”Tuo tarpu kiti jų gaujos 
sulipo iš kitos pusės ant va
gono šalę mus ir ėmė buo
žėmis mušti mus žemėn. 
Turėjomės, kol galėjom, bet 
galvos juk ne iš geležies ir, 
neturėdami kuomi gintis, tu- nepraustaburnis 
rėjom nulipti.

„Nulipę męs turėjom po 
tris sargus kiekvienas. Jie 
vėl atkišo į mus šautuvus ir 
liepė pakelti rankas. Neno
rėdami mirti, turėjom pa
kelti. Pakėlus mums ran
kas, jie pradėjo mus krėsti. 
Vienas apčiupinėjo iš vir
šaus, kitas iš vidaus; o kad 
persitikrinti, kad kartais 
kas nepaliktų, kiti du ėjo 
paskui ir krėtė iš naujo. Ir 
kiek pinigų musų vyrai tu
rėjo, tie galvažudžiai atėmė.

’Tlgai taip stovint musų 
rankos nuvargo, bet kada 
męs nors biskį bandėm jas 
nuleisti, tie žvėrįs šaukė ant 
mus iš užpakalio šlykščiais 
vardais ir mušė buožėmis. 
Užbaigę kratą, jie pradėjo 
mus apžiurinėti, laikydami 
mus vis pridengę šautuvais. 
Įsižiūrėję kokį tuoj pažinda
vo, buk jis jau yra buvęs te
nai pirma ;tad keikė tokį ir 
koliojo kalvaikiu ir kitokiais 
biauriais vardais. Tuo tarpu 
vieni vis laikė mus po šautu
vais su pakeltomis ranko
mis, o kiti vaikščiodami nuo 
vieno prie kito, koliojo ir 
spardė. Aš mačiau, kaip 
penki tie žvėrįs žmogaus 
kūne, trokšdami kraujo, iš
traukė iš eilės darbininką 
Marko, kirto jam į veidą, 
paskui buožėmis į galvą, 
kuomet tas be žado sugriuvo 
po jų kojomis. Bet tie žvė
rįs ir pargriuvusį spardė ir 
daužė buožėmis, keikdami 
kuošlykščiausiais žodžiais.

• v

Ne, pp. Olszewski ir Šir-kad tik keli socijalistai su- 
''■ dėjo aukų, taipgi aukavo. 

; Nors abelnai 60 procentas 
aukų skaitosi socijalistų su
dėtomis, bet iš lietuvių, ga
lima sakyt, daugiau bus ne\ 
gu tiek.

Rodytųs, kad Lawrence’o 
audėjai turėtų būt dėkingi 
socijalistams, nes be jų strei
kas butų likęs pralaimėtas. 
Bet jie leidžia visokiems 
Kirdėjams, Kibildžiams, 
Ramanauskams ir t. t. jų 
varde rašyt protestus prieš 
socijalistus. Ar dėl to męs 
jums aukavome, audėjai, 
kad paskui mus niekintu
mėte?

Koks p. Augunas „Lietu
vos” No. 15 kalba, jog soci
jalistai menkai prisidėjo su 
aukomis. Męs Ravmondo, 
Wash., lietuviai, kurie auka- 

i vome Lawrence’o streikie
riams, iš to uasioiktinom ir 
išreiškiame panieką tokiems 
Augunams ir panašiems. 
Pats streikierių komitetas 
privalė protestuot prieš to

mo, tai meldžiame da sykį kias šmeižikų nesąmones, 
perskaityti savo užsipuldi- kurios stabdė aukų rinkimą, 
nėjimus No. 42 ”Kel.„ perei
tų metų, kame rasi savo už
sipuldinėjimus ant musų 
kliubo; ir No. 3 „Kel.” šių 
metų, ten atrasi ką męs nuo 
p. P. V. reikalavome; ir ta
da sulygink su savo naujais 
užsipuldinėjimais, tilpusiais 

i No. 8 „Kel.” šių metų, tada 
ir tamista pats pamatysi, 
kad tikras nesąmones raši
nėji, išniekindamas kitų dar
bus, nors in naudingiausius, 
o išgirdamas savus, kurių 
naudos da niekas nėra paty
ręs.

Čia jau aišku, kad p. P. V. 
nemanai veikti dėlei žmoni
jos gerovės, nes nematai jo
kios naudos nė iš Kliubo pa
sidarbavimo dėlei vakarinės 
mokyklos, nė iš paties moks
lo. (Apie patį mokslą nebuvo 
išsitarta. Red.); dargi už
gaulioji patį mokytoją, ku-

ne už apykaklės ir stūmė. 
Kitas iššovė virš mano gal
vos iš revolverio. Trečias 
davė pagaliu per kojas; ket
virtas kirto botagu; penktas 
trenkė šautuvo kulbe į nuga
rą ir taip toliaus, kol perva
rė per visą eilę. Ir visi turė
jo pereiti per tokias tortu- 
ras, net ir tie, ką buvo jau 
kalėjime sumušti.

„Drauge darbininke, ką tu 
manai apie tokį žvėriškumą, 
ir tai da 1912 metuose?!” . F„„ >rKpi„:vi„Taip baigia savo laišką T. Jte‘Tn
Fraser, kuris su kitais savo

O kad visiškai tą vaikiną jau 
užmušė, pggriebė jo lavoną, 
įmetė budos kertėn, nelygi
nant kaip kokį šunį. Męs, 
matydami tokį žvėriškumą, 
sukrutom pirmyn, bet jie 
pridėję prie mus šautuvus 
sušuko, kas tik išdrįs nuleis
ti rankas, tas pirmutinis bus 

'nušautas. Jr, tikėkit man, 
jie butų taip padarę.

„Kada nelaimingas Mar
ko buvo jau negyvas, jie iš
sirinko kitą auką. Jo vardas, 
man rodos, buvo Sebastian; 
bet vistiek koks ten vardas T ,
nebūtų, jie pasielgė su juo W^W. draugais ^buvopri- 
taip-pat, kaip su L____
Tuomet jie suvarė visus mus 
su iškeltomis rankomis į 
galvijų žardį ir pradėjo ati
minėti nosines skepetaites ir 
viską, kas tik pas mus buvo 
balto: Paskui jie pradėjo va
rinėti mus po du aplink žar
dį, vis da su iškeltomis ran
komis, kuomet vieni jų susė
dę ant tvoros, kiti ant žemės, 
laikė į mus atkreipę savo 
šautuvus. Po tam jie paėmė 
iš mus tarpo darbininką No- 
ble ir be pasigailėjimo jį su
mušė. Toliaus ištraukė dar
bininką Goule, iš Portlando, 
nuvilko jį budon, kur gulė
jo jau nelaimingas grekas ir 
kiti musų draugai, nurėdė jį 
iki nuogo kūno ir ėmė lupti 
už tai, buk jis esąs vienas iš 
Industrial Workers of the 
World unijos vadų.

„Na, bet draugui Goule pa
sisekė pabėgti iš budos. Sar
gai pamatę jį bėgant išleido 
paskui jį 14 šūvių. Bet vie
nas farmerys jį išgelbėjo. 
Būdamas tų žmogžudžių

Marko versti nuo Santa Ana atgal 
grįžti į Los Angeles. Tris
dešimtis tris mylias jie su
grįžo pėsti, be cento prie dū
šios ir nieko nevalgę. Du jų 
draugai likos užmušti, kiti 
sužeisti. Nors baisi pikta
darystė papildyta, bet pikta
darių niekas nejieško. Visa 
šalis turėtų sukilti, piktada
rius nubausti, bet kaip ji su
kils, kad visa beveik laikraš
tija yra kapitalistų rankose 
ir tokius dalykus giliai sle
pia. Jeigu unijistai arba so
cijalistai butų panašiai pa
sielgę su kapitalistais, tai ir 
iš sakyklų leistų ant jų per
kūnus ir laikraštija baisų 
triukšmą pakeltų.

Kaip juos pavadint?
Ponas Nakrunų Jurgis, 

1 kaip skaitytojai atsimena, 
pranešė, kad jau „Lietuvą” 

’ pradėjo redaguot p. Balevi- 
čia, kuris pagarsėjęs yra sa
vo atžagareiviškomis pažiū
romis. Išreikšta buvo min
tis, kad p. Šernas susilauks 
giltinės savo demokratiš
koms nuomonėms.

"Lietuvos” leidėjas šoko 
ginti savo atgaleivišką laik- 

“* - „Lie
tuvą” visuomet boikotavo, 
kuri buvusi ir busianti de
mokratiška. Žinoma, nesi
norėjo su nuogu peštis, nes 
publika gerai žino, kad p. 
šernui redaguojant pilnai 
„Liet.”, „Keleivis”jos nekliu
dė. Nupeikiančiai pradėta 
atsinešt tik tuomet, kada p. 
Jurgelionis pradeda išpažin
tis daryti iš savo socijalisti- 
škų”griekų,” kada jis socija- 
lizmą pradėjo visai niekinti 
ir padėjo provokatoriui Ol
šauskui su Tumu surinkt 
daugelį tūkstančių dolerių. 
Jurgelionis atliko tai su 
„Lietuvos” pagelba ir ” Ke
leivis” tylėt negalėjo.

„Lietuvos” leidėjas p. 01- 
szewskis nieko daugiau ne
sugebėjo „Keleiviui” atsa
kyt (nes iš tikro laikraštis 
virsta į atžagarcivišką), 
kaip tik juodašimtiškai pasi- ' 
koliot. Esą, yra gandas, buk ' 
„Keleivį” leidžia žydai dėl 
lietuvių pramonės sugadini
mo. Tokis gandas, matomai, 
pasklydo iš paties Olszews- 
kio piktos arba nesveikos 
galvos. Bet negana to. Sir
vydas savo nusidėvėjusioj 
„Vienybėj Lietuvninkų” at
kartojo Olszewskio sugalvo
tą kvailybę. Ištraukas iš 
„Lietuvos” jis taip sutaisė ir 
tokius priedus pridūrė, kad 
nemąstančioji publika imtų 
abejoti. Tuoj po to „Lietu
va” vėl atkartoja „Vienybės 
Lietuvn.” padarytą oiktą 
Dastabą. Ir taip du TMD. _ . _ _ . .
„žibčikai” drožia i viena bu- ris iš širdies pasisventęs lie- w 4. I • I • -

bną prieš „Keleivį.”
Žinoma, mąstančioji pub

lika tik juokiasi, kad tiedu 
subjektai arba smegenų Ii-' 
ga serga, arba tyčia į kvai
lius pasivertė. Atsakyt ant 
kiekvienos jų kvailystės — 
buĮų gaišinimas laiko ir aik- 
vojimas vietos laikrašti j. 
Bet dėl viso ko atkreipiame 
publikos atidą, kad ir męs 
turime tikrųjų juodašimčių, 
lygiai tokių pat, koki išsivy
stė Rusijos revoliucijoj.

Kas nuo revoliucijos lai
kų yra buvęs Lietuvoj arba 
abelnai Rusijoj, tas girdėjo 
kartų kartais ir net matė at- 
galeivių laikraščiuose, buk 

j revoliuciją veda vien tik žy
dai. Net užkerėtieji rusai 
buvo vadinami žydais, jeigu 
jie nesilenkė prieš Valdžią. 
Ypač ten „Novoje Vriemia” 
darbuojasi išvadinimui žy
dais visų pirmeivių. Net\ir 
tulus atgaleivius ji padaro 
žydais. O jau pirmeiviškes- 
nio laikraščio neatrasi, kurio 
„Novoje Vriemia” nepripa
žintų žydų savastim. Nors, 
musų nuomone, kiekvienas 
žydas yra tokiu pat žmogu
mi ir jo kiekvienas geras 
darbas yra pageidaujamas, j c________c-
vienok kodėl tai Rusijos juo- Ja metasi į pagelbą, kaip 
dašimčiai baugina žmonės i tik jiems prisieina remtis su 
žydais. . | kapitalu. Nekitaip pasielg-:

Čia, Amerikoj, atsirado du : ta ir su Lawrence’o audėjų 
toki laikraščiai, kurie jau i streiku. Iš socijalistiškų lai- 
pilnai stoja į juodašimčių 
vėžes — tai „Lietuva” ir „V.
Lietuvninkų.” 9

Męs tankiai’skaitome lai
kraščiuose, kad Rusijos juo
dašimčiai nužudo kartais 
kokį krikščionį ir atneša

vyde, „Keleivis”- neapgaudi- 
nės taip publikos, kaip jus; 
jis nestums darbininkų į 
skriaudėjų glėbį, o mokins 
juos apsigint; o jus su savo 
tikrai juodašimtiška taktika 
netoli nueisite. Gal tik kat
ras tuomi džiaugiatės, jog 
jau spėjote prisiplėšti pini
gų nuo vargšų darbininkų, 
o dabar jau nepaisysite.

POLEMIKA IR KRITIKA.
Pabalio Vykšriui.

Garbus Pabalio Vykšri! 
Męs Liet. Demokratų Poli
tiškas Kliubas iš Newark, 
N. J., No. 3 „Kel.” prašė
me, kad parodytum faktus, o 
ne užmėtinėt mums naujus 
nebūtus daiktus.

Taigi, vietoje atsakyti 
mums ant klausimo, tamista 
No. 8 „Kel.” š. m. vėl išnau- 
jo mus užpuldinėji.

Jei tamista negalėjai 
mums atsakyti ant klausi-

Jei ne tų surugusiųjų tau
tiečių pakelti vaidai, aukų 
butų surinkta da daugiau.

Ir męs nesuprantame, 
kam streikierių komitetas 
kreipėsi į musų miesto soci
jalistus prašydamas aukų, o 
ne į katalikus ar tautiečius. 
Socijalistų kuopos narys p. 
Šimkus gavo laišką nuo ko
miteto. Jiedu su J. Dai- 
rota vaikščiojo per stubas 
rinkdami aukas. Visi pirm
eiviškų laikraščių skaityto
jai ir patįs rinkėjai aukavo, 
o atgaleivių laikraščių skai
tytojai ne tik neaukavo, o da 
iškoliojo rinkėjus ir ką tik 
šluota neišmušė. Taip atsi
tikdavo ir kituose miestuo
se, kaip matėm iš laikraščių. 
Ir už tokį socijalistų pasi
darbavimą gauna jie panie
ką, o streikieriai tyli.

Jeigu taip, tai męs ateitij 
atsisakome aukaut. Lai au
dėjai kreipiasi į katalikus 
arba tautiečius, tuomet jie 
patirs, kaip tie duosnųs, ir 
ar nepasiulįs tik šluotą.

J. Šimkus, J. Dairota, J. 
Grinskis, J. Alba ir M. Da- 
raškevičia.

Pasikėsinimas ant laisvės.
Dvi sąvaitės atgal Suvie

nytų Valstijų senatas per
leido bilių apie ateivystės 
tiesas. Kitus punktus skai
tytojai išgirs ateiti j, bet vie
nas jų, tai yra New Yorko 
senatoriaus Root’o priedas, 
vra baisiai pavojingas atei
viams. Tas Rusijos caro ir 
kitų monarchų bernas pri
dėjo, kad ateivis, kuris, gy
vendamas Amerikoj, prisi
deda prie prašalinimo vald
žios kitoj šalij, su kuria Su
vienytos Valst. yra draugiš
kuose santikiuose, turi būt 
sugrąžintas į savo šalį.

Biliąus šalininkai sako no
ri tai padaryti todėl, kad už
kirst kelią Meksikos sukilė
liams naudotis Texas valsti
jos ateiviais. Revoliucijos 
šalininkai atsako, kad dau
gelis Meksikos geriausių 
draugų tokiu budu liktų ati
duoti į Maderos žvėriškas 
rankas.

Bet bilius lies ne vien tik 
Meksikos ateivius, bet visus. 
Męs, lietuviai, aukaujam ir 
darbuojamės, kad Rusijos 
žvėriškoji valdžia liktų pra
šalinta. O kas ginčys, kad 
Amerikos teismai netars, 
kad Suv. Valst. reikalai yra 
draugiški su Rusija ir^neiš- 
siųs mus atgal? Juk Taftas 
karštai bučiavosi su kruvi
nuoju Mike. Ryt-porvt ga
li užsimegsti draugiški san- 
tikiai tarp Rusijos ir Suv. V. 
ir musų kalbėtojus, rašyto
jus, prakalbų rengėjus, au
kautojus ir kitus revoliuci- 
joniškus žmones ir kultūros 
šalininkus gali suareštuot ir 
išsiųst į Rusiją, kad atiduot 
carui į nagus.

Kongresas gali atmest bi-- • f • j

kinio. Rd), arčiau stovėju- jie rengėsi užmušti da ir 
San Diego skyriaus I. W. W. 
sekretorių.”

„Išlaikę juos galvijų tvarte 
apie pusantros valandos sar
gai pavelijo nuleisti jiems 
rankas ir visiems krūvoj su
gulti. Nieko nevalgę ir ne
turėdami kuom prisikloti, 
darbininkai sugulė ant že
mės kaip būrys avių. Taip 
jiems gulint kapitalizmo tar
nai vaikščiojo per visą naktį 
aplinkui, keikdami purvi-1 
niausiais žodžiais ir sakyda
mi, kad visus juos iššaudys, 

uu-.j ięigu jie bandys da svkį va- 
ėn. ziuoti į San Diego. Ant ry

tojaus visus juos nufotogra
favo sustatė tvarto kertėj, o 

’; oficieris 
davė jiems pamokslą, saky
damas, kad jie neguodoja 
savo tautiškos vėliavos, kad 
jie yra valkatos, anarchistai 
ir netiki į Dievą, taip kaip 
jis, ir jeigu jie bandys įlįsti Į 
tą gražųjį San Diego miestą 
su 40,000 gyventojų ir dary
ti ten betvarkę, tai jų ir kau
lai tenai supusią. „Tik at- 

i veskite čionai savo Indus- 
trial Workers of the 
World,” pridūręs oficierius, . 
„o męs visus juosiššaudysim. 
Ir taip męs padarysim, jei-! 
gu jus da sykį atvažiuosite.” i 
Kiti patriotizmo . didvyriai : 
plojo jam rankomis ir nuėjo < 
sau.

„Tuomet išėjo priešakyn. lių. Daugelis kongresmanų 
kitas galvažudys,” sako laiš- yra priešingi jam., 
ko autorius,” ir nusivedė su Alabamos valstijos kong- 
sargais penkis musų drau- resmanas reikalauja, kad bi- 
gus. Tuo tarpu atėjo keli liūs butų paimtas ant aps- 
automobiliai su svjmivin- ■ varstymo ne vėliau, kaip 14 
tais darbininkais iš San Die
go kalėjimo, kuriuos sugru
do su musų draugais. At
važiavus kiekvienam nau
jam kaliniui, kuriems iš su
muštų veidų tekėjo kraujas, 
musų patrijotiški kareiviai’ 
gardžiai juokėsi... Pagaliaus 
priėjo ir man eilė. Išvedę 
mane iš galvijų žardies lie
pė nusiimti švarką ir kepu
rę. Aš paliepimą išpildžiau. 
Tuomet jie man suriko:! 
„Klaupkis ir pabučiuok šitą 
vėliavą!” Toji vėliava buvo 
iš popieros, maždaug 4 colių 
didžio. Aš atsiklaupiau, bet vaut rinkimuose, kad į sena- 1 
tos popieros nepabučiavau, tą nepatektų toki caro ber- tai ir gera taktika pagal jų 
Tuomet vienas pagriebė ma- nai, kaip Root. supratimą.

gegužio ir kad butų paskir- 
. tos 4 valandos dalyko apkal- 
1 bėjimui. Vienintelė viltis 
pasilieka ant kongreso. Jei 
jis atmes bilių, tuomet ši ša
lis galės da pasilikt prieglau
da politiškiems veikėjams, 
o jei jis liks priimtas taip, 
kaip jį priėmė kapitalistiš
kasis senatas, tuomet męs 
ateiviai atsidursime pavoju
je.

Męs turime rengtis prie prie žydų bažnyčios, kad su- 
protestų. Męs turime da sy- erzint žmones prieš žydus, 
kį lekciją, kad reikia pastot Kasžin kaip mano apie tai 
šios šalies piliečiais ir dali- ;x ”t:^.

protestų. Męs turime da sy- prieš žydus.

musų gerbiamieji iš „Lietu
vos” ir ”Vien. Liet.” Juk gal

supratimą.

I

į

tuvius prašviesti.
Šiuomi užbaigiam su p. P. 

V., ir tikimės, kad męs dau
giau nebeatsiliepsime ant to
kių nesąmonių, nes matyt, 
kad p. P. V. nori pasiginčyt 
su bile kuom, kad tik pasiro
džius laikraštijai kaipo san- 
darbininkas.

Mus Lietuvių Dem. Po
litiškas Kliubas darbavosi 
ligšicl, darbuosis toliaus gal 
ir daugiaus, nepaisydamas, 
kad p. P. V. ir jam panašus 
ir pirštus nusikramtytij iš 

! pavydo. Gal jis mano, kad 
niekas daugiau gero negali 
pasaulije padaryti, kaip tik 
socijalistas. Męs taip nema
nome, p. P. V.: gerą ir dorą 
žmogų pripažįstame geru, 
nežiūrint kokios partijos: 

| socijalistas ar demokratas, 
| ar kokis kitas.

Meldžiam p. P. V. palai
kyti šį musų atsakymą ta- 
mistai paskutiniu.

L. D. P. Kliubas.
K. Vaškevičius, prez.

Į BROOKLYN, N. Y.

Vietinis lietuvių rubsiu- 
viu 54-tas skyrius buvo su- 
šaukęs visų Brooklyno ir 
New Yorko draugijų konfe
renciją, kad nutarti, kaip - 
kovoti prieš besiplėtojantį 
tarp lietuvių kortomis loši
mą, muštynes, valkatas ir tt. 
Konferencija turėjo išrišt 

i klausimą, kaip sutvarkyt 
draugijų parengimus (ba
lius ir teatrus), kad viena 
kitai už akių nebėgtų arba 
kad viena diena du parengi
mai neįvyktų. Tartasi apie 
tai, kad draugijos viena ki
tai neužkenktų, viena kitos 
neniekintų.

Pirmoji konferencija atsi
buvo 25 vasario ir jos nuta
rimai pradėta jau vykdinti. 
31 kovo atsibuvo jau antra 
konferencija su tuo pačiu ti
kslu ir buvo išrinkta tam ti- 
kra komisija pienų sutaisy- 
mui, kuri įvyks 9 gegužės sa
lėj po No. 101 Grand st., 
Brooklyne. Yra kviečiąmi 

auti j cm s Lėti &UU1U/.UU ri.uis.ui • • j i x x i__ laukas, be kurių streikas jo- Z?S1 , atsilankyt,
kiu budu negalėjo būti lai- Draugijos, neisnnkusios jų, 
mėtas. Jei tūlos 'draugijos lai pasiskubina, 
aukavo streikieriams, tai 
netoli visos vien tik iš soci
jalistų inicijativos, kurie bu
vo nariai tų draugijų. Kitos 
gi draugijos, apsileist neno
rėdamos, t. y. matydamos,

i

ŠMEIŽIKAMS.
Socijalistai su įtempta a- 

tida žiuri į kiekvieną darbi
ninkų klesos žingsnį ir visa-

kraščių, ypač „Kel.”, visuo
menė pasižinojo plačiai apie 
audėjų padėjimą, streiko 
priežasti ir jo bėgi. Tuoj 
socijalistai subruzdo rinkti

Visi tie, kas liko kokių 
nors valkatų užkliūtas ir 
turi apie tai tikrus darody- 
mus, lai kreipiasi j konfe
rencijos išrinktą valdybą;



b 3

įj
ff 4

į

<■
n

v ii

/1
I

bus pasistengta, kad niek
šai turėtų pakelt bausmę.

Konf. sekr. S. M. K—lis.
Red. pastaba, ši korespon- 

l cija turėjo tilpti perei
tam numerij ir jau buvo su
statyta, bet dėl vietos stokos 
atidėta iki šio numerio.

Su šia korespondencija be
laukiant, gavome laišką nuo 
visų draugysčių konferenci
jos sekretoriaus p. S. Karve
lio, kuris rašo, jog "Kel.” 
No. 17 tilpusioji korespon
dencija iš Brooklyno, rašyta 
Magdelietės, buvo neteisin
ga, net ir konferencijos die
na pameluota— vietoj 31 ko
vo, parašyta 30 kovo. Pasa
kyta, kad A. Martus neapsi
ėmė į komisiją, kas irgi yra 
grynu melu.

POTTSVILLE, PA.

12 bal. aš atlankiau pa
vieto kalėjimą. Jis prikim
štas pilnas prasižengėlių, o 
vis daugiausiai jauni vyrai, 
kurie per girtybę pateko į 
nelaisvę. Lietuvių yra ar 
tik nedaugiausiai. Jie be
veik visi sėdi už muštynes 
karčemose ir namie.

Nors teisėjas tankiai sa-v

ko, kad sodina į kalėjimą dėl 
pasimokinimo, bet menkas 
mokslas, kad kalėjimo val
džia verčia darbą dirbt ir 
traukia iš to sau pelną.

Tiesa, yra čia lietuviškas 
knygynėlis, bet knygų jame 
mažai, nes tūli kaliniai, išei
dami iš kalėjimo, daug išsi
neša. Kiti vėl laiko po ke
lias knygas.

An t sienų yra matyt pri
lipdyti paveikslai iš "Kelei
vio,” "Kovos” ir "Laisvės,” 
kur perstatomi pasikalbėji
mai. A. J. Banučauskas.

MAHANOY City. PA.

Bal. 16 vietinė LSS. 46 kp.
statė ant scenos "Milijoną^, 
vandenij.” Publikos prisi
rinko pusėtinai, kadangi an-J 
gliakasiai streikuoja ir laiko 
turi. Buvo svečių iš aplin
kinių miestelių.

Vaidinimas nusisekė ne
blogai, o tūli aktoriai net vi
sai gerai nudavė. Tarpuose 
buvo muzika. Paskui dek
lamavo Elena Pajau jute. I 
Užsibaigė vakaras balium, 
šokiais ir skrajojančia kra- 
sa.

i

HAZLETON, PA.

Tarp kunigo ir parapijonų 
čia eina vaidai už vargonin- 
ką. Pastarasis atvykęs į čia 
sumanė sutvert chorą, o pa
skui ir teatrą ėmė rengt. Iš
girdo apie tai kunigėlis ir ė- 
mė rėkaut, kad vargoninkas 
(yra bedievis. Vieni parapi- 
I jonai eina prieš kunigą, ki
ti už jį. 21 bal. net policiją 
turėjo įsišaukt į parapijonų 
mitingą.

Vanago galva.

PITTSBURG, N. S., PA.

Į čia atvyko iš Lietuvos
(vienas darbštus ir gabus 
vargoninkas. Jis suorgani
zavo teatrališką draugiją ir 
išmokino lošt per gavėnią 2 
komediji: "Musų gerasis" ir 
"Tarnas įpainiojo." 15 bal. 
įvyko teatras su balium. 
Nors kunigas Šimkus keikė 
visą laiką ir liepė į teatrą 
neit, bet žmonių buvo pilna 
ir pelno liks. Nusisekė vis- 
kas kuogeriausiai. Matyt, 
publika jau žino, kas per 
paukščiai tie kunigai, užtai 
jų visai nebeklauso. A. V.

CHICAGO, ILL.
Šiaurvakarinėj dalij Chi

cagos 28 balandžio, 2 valan
dą po pietų, Columbus svet. 
atsibuvo literatiškas vaka
ras, parengtas naudai Val- 
paraiso Universiteto Liet. 
Moksleivių knygyno. Pro
gramas buvo gana įvairus. 

■Svarbesnes jo vietas išpildė 
F. J. Juškaitis, J. Kinčius, S. 
Biežis, D. J. Bagočius. F. J. 
Juškaitis kalbėjo temoj 
"darbas ir užmokestis. "Kal
ba nekaip nusisekė; mat, 
vaikinas neiškalbus. Publi
ka buvo daugiausiai iš lais
vamanių, o jis kalbėjo kaipo 
karštas katalikas; neilgai 
kalbėjo, bet publika pradėjo 
nerimti.

J. Kinčius skaitė referatą 
"Mokslas visuomenės klau
sime.” Referatas buvo trum
pas ir nelabai kam tikęs: 
daugiausiai remtasi ant 
krikščionijos civilizacijos, 
per kurią, esą, išsivystė pra- 
monija ir pakilo kultūra. 
Baigdamas pasakė, kad dar
bininkų būvis pasigerįs vien 
tik per krikščionijos civiliza
ciją; publika juokėsi.

S. Biežis kalbėjo apie mo
terų tiesas; trumpai ir nuo
sekliai išaiškino, kad mote
rįs gavusios lygias tiesas su 
vyrais neatneš blėdies žmo
nijai, ir ragino, idant mote
rįs da smarkiau kovotų už 
lygias tiesas.

D. J. Bagočius skaitė refe
ratą "šiandieninis darbinin
kų padėjimas.” Nors publi
ka buvo nuvargus, kada jis 
skaitė, vienok jis ją užinte- 
resavo; kalba buvo aiški ir 
grvna.

81 kp. L.S.S. mišrus cho
ras puikiai padainavo porą 
darbininkiškų dainelių. Pel-' 
no atliko devyni doleriai su 
centais.

M. Meldažio svetainei at
sibuvo "Birutės vakaras;" 
buvo pastatyta ant scenos

i

A. J. Banučauskas.

MAHANOY City, PA.

Čia darbai tik anglių ka
syklose, kurios dabar stovi 

''dėl streiko priežasties.
StreiKui prasidėjus, vis

kas da labiau pabrango. Bet 
iš Hazletono ar iš kur atsi
beldė vienas krautuvninkas, 
kuris ėmė pardavinėt įvai
rias daržoves kur kas pi
giau. Taip bulvių bušelis 
čia lėšavo $1.75, o jis par
duoda už $1.00. Kiti daik
tai irgi ką ne du syk piges
ni. Visi stebiasi ir nesu
pranta, kame dalykas. 10 
žmonių dirba toj krautuvėj 
ir tai nespėja. Eina viso
kios kalbos apie tą krautuv- 
ninką, nes sunku suprast,ko
dėl jis gali parduot už visus 
pigiau. Mahanojietis.

ATHOL, MASS.

Kas ketvirtas nedėldienis 
į čia atsilanko kun. J. Jakai
tis. Bet 21 bl. jis pasirodė 
labiausiai nesveiku, nes Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų drau
gystės narius išvadino šuni-. 
mis ir kalėmis. Ketinama 
patraukt jį į teismą arba 
vest pas daktarą. D. I. J.

I
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I TOMSBURG, W. VA.

20 bal. čia sustreikavo an
gliakasiai, reikalaudami 5c. 
daugiau už tono anglių iš
kasimą. Jie priklauso į U. 
M. W. uniją. Savininkai no
rėjo nurnušt po 5c ant tono 
ir įvest 10 valandų darbo 
dieną. •

Patartina nevažiuot į čia 
darbo jieškot.

Karčiamų čia nėra; reikia 
už 15 mylių važiuot, kad 
gaut gėrimų.

Lietuvis čia gyvena tik 1.
Balandėlis.

vienos veikmės M. Petrausko 
operietė "Kaminkretis ir 
Maluninkas." Šitas veikalas 
jau ar šeštą kartą statomas 
Chicagoj ant scenos, bet 
publikos buvo -užtektinai. 
Šį kartą kuone puikiausiai 
pasisekė atlošti; gal dėlto, 
kad nauji artistai.

Pajevončikas.
HOQUIAM, VVASH.

Streikas lentų plovėjų ne
sibaigia. Tartokai pradėjo 
dirbti nuo balandžio mėne
sio su streiklaužių pagelba. 
Specijališkų policmanų dir
ba didesnė pusė su streik
laužiais. Iš vieno ligonbu- 
čio atvažiavo daktaras sul 
mielaširdystės seserim gydyt 
sužeistuosius. Visi jie sykiu 

, su biznieriais buvo apsigink
lavę ir saugojo streikierius 
užsilipę ant lentų krūvų. 
Streikierių piketai liko su-| 
varyti į tvartą, o iš ten už- į 
kalti į vagoną ir sakyta, kad 
juos išvežš iš miesto. Bet 
atvažiavus ant stoties šeri
fas atsisakė duoti leidimą 
juos išvežti, todėl visus pa
leido.

Miestą čia valdo 3 ypatos: 
majoras (baptistų kunigas) 
ir 2 komisijonieriai. Pasta
rieji yra žiaurus darbininkų 
priešai.

Du nedėldieniu daryta de
monstracija. Electric Par
ko streikieriai susitiko su 
Aberdeeno streikieriais ir 
pasidarė būrys iš kokių 5 
tūkstančių žmonių. Laiky
tos nrakalbos visokiose kai- L 

bose.
17 balandžio buvo debatai 

miesto teatre, kur vietinis: 
T. W. W. organizatorius J. I 
Holmes ginčiiosi su vietinio 
laikraščio "Washintonian" 

! redaktorium A. Johnsonu, 
I kuris gynė kapitalistų puse, 
i Pastarasis ginčijo, kad I. W. 
:W. organizacija susideda iš 
socijalistų. anarchistų ir net 
išChristianScience skelbėjų, 
iš ko n.ublika nemažai juokė
si. Mat, darbininkai žino, 
kad sociialistai ir vra v tik
rais darbininkų draugais, 
kuriais ponas Johnson nori 
nugązdint juos.

F. Zavist.

CHICAGO. ILL.

21 bal. įvyko prakalbos 
170 L. S/S. kuopos. Kalbėjo 
Dručas iš Milwaukee ir «
Dundulis. Publikai labiau-, sur, taip ir čia tas žmogutis 

tamsiąją minią ėmė siundy
ti ant socijalistų. Pagal jo 
paliepimą keletas fanati
kų išvarė įnamius, nors 
jie ir nebuvo socijalistais. 
Kitaip nebūtų gavę "išriši
mo”. Bet vargšas tas kuni
gužis: malonėjo prisijažinti, 
jog taip čia esą išvesti iš ke
lio-lietuviai, kad vargiai bu
sią galima juos sugrąžinti. 
Ištikro, kad tiesą pripažino 
tėyelis. Prie jo kelio — bi
joti teisybės, šviesos, netu
rėti savo proto ir da piautis 
tarpe savęs bereikalo — ne
būtų galima sugrąžinti gar- 
dneriečius. Mat, čia laisvų 
pažiūrų žmonių, kurie myli 
dorą ir artimą, ų/ra gana 
daug. Tie žmonės pasipik
tina, kada tas pakvaišėlis 
nori padaryti iš civilizuotų 
žmonių laukinius; velyk jie 
stos į darbą, organizuosis į 
socijalistų kuopą. Tas jau 
matyti.

Teatr. Dfr-ja "Aidas” no- 
I rėjo atlošti ir Athol, Mass. 
dramą "Ponas ir Mužikai”, 
bet Athol’io didžiuma lietu
vių yra per kun. Jakaitį pa
versti visai i laukinius. Jis 
tiek sudemoralizavo tamsią
ją minią parapijonų .kad tie 
po bausme nutarė neįsileisti 
gardneriečiu suvis, nebuvo 
nė teatrininkų.

"Aidas” tai žinodamas nu
tarė kreintis prie Jakaičio 
su tuo reikalu. Kada pasių
stas "Aido" narys apsilan
kė pas J., tai patyrė, kad ku-1

i

šiai patiko duetas ant smui
ko ir piano, atliktas 10—12 
metų mergaitės V. Bigeliu- 
tės ir jos broliuko. Į kuopą 
įsirašė 5 nauji nariai.

Juozelis.

LAWRENCE, MASS.

27 balandžio Bostono soci
jalistai atsiuntė L. Prusei- 
ką ir V. Paukštį dėl atnauji
nimo 64 L. S. S. kuopos. Bet 
kadangi rengėjai beveik visi 
buvo iš kitų miestų, todėl 
vietinių lietuvių mažai kas 
apie tai žinojo: susirinko 
vos keletą ypatų, antra — 
vėlai svetainė tapo atidary
ta ; nekurie nors ir. buvo at
ėję, bet radę ją uždarytą 
grįžo atgal. z

Kalbėtojai aiškino apie 
dabartinį visuomenės surė
dymą ir ko nori socijalistai. 
Ant galo norėjo paaiškinti 
kaslink atsinešimo So. Bos
tono socijalistų prie Law- 
rence’o streiko ir parodyt 
neteisingą užsipuldinėjimą 
streikierių ant socijalistų 
Vos tik prasidėjus apie tai 

j kalbai, tuojaus pašoko Law- 
rence’o tautišku biznierių 

i 'oastumdėlis p. Kirdėjus ir. 
kitaip negalėdamas sukriti
kuoti kalbėto io, tik šaukė: 
"Melagiau, duok man išaiš- 

1 kint dalyką,” bet jam (Kir- 
idėjui) susirinkusieji nenorė
jo duot balso. Kalbėtojas. 

Į matydamas, kad dalykas 
i krypsta į negeistiną puse, 
i atsisakė ginčytis, nors ir

i

I 'faktus turėjo. Kirdėjus, 
reikalaujant susirinkusiems, 

(išėjo laukan, grąsindamas 
socijalistams.’ Po viskam, 
Paukštis kvietė susirinku
sius atnaujint 64 kuopą L. S. 
S. Atsinaujino kuopa bene iš 
11 narių. J. V.

BRIDGEPORT, CONN.

27 d. balandžio apsivedė p.
A. J. Viznis su B. C. Mont- 
vidaite. Pirmas iš Bridge- 
porto, antra iš New Haven, 
Conn. Šliubas imtas civiliš
kas pas teisėją G. A. Stone, 
New Haven, Conn. Jauna
vedžiai abudu yra geri lie
tuviai ir kilti laisvamaniai. 

■Vestuvės atsibuvo jų bute, 
i 591 Gregory st., Bridgeport, 
kur dalyvavo lietuvių inteli
gentiška jaunuomenė ir 
šiaip jau kiltesni žmonės, 

j Surengta puiki vakarienė, 
(visiškai be svaiginančių gė- 
rimų, iš ko svečiai buvo už

ganėdinti. Vėliaus skam
binta ant piano, sudainuota 
kelios lietuviškos ir angliš
kos' dainelės. Paskui sve- 

| čiai juokavo ir ramiai besi
linksmindami apkalbėjo ke
lis lietuvių ir visuomeniškus 
reikalus; kas pasitaikė ne
aiškaus, tapo perleista per 

| diskusijas. *
Svečiai visi ramiai links- 

| minos ir išsiskirstė. Tokios 
vestuvės tai malonų įspūdį 
daro; kad musų visi vientau
čiai elgtųsi panašiai, tai iš- 
tikrųjų neturėtume gėdos 
svetimtaučių akįse.

G. M. Ket—te.
GARDNER, MASS.

Balandžio 19 "Aidas” sta
tė ant scenos A. Gužučio 5 
aktų dramą "Ponas ir Muži
kai". Lošimas nusisekė ne
blogiausiai. Merginos lošė 
geriau. Baltruvienės rolėj 

j K. Bekešiėnė publiką prijuo
kino. M. Družinskiutė Liu
cytės rolėj lošė visai gerai, 
nors pirmą sykį ant scenos 
pasirodė. Onytės rolėj M. 
Aleknaitė lošė neblogai, tik 
biskį gadino kalbos manoto- 
niškumu. Iš vyrų tūli lošė 

Į silpnokai, ypatingai reto- 
| rikoje.

22 balandžio atsibąstė į 
čia kun. J. Jakaitis išklausy
ti velykinę ausinę. Svar
biausiu jo tikslu yra sukelti 
vaidus tarp lietuvių ir nu- 
puldvti progresą. Kaip vi-

nigužio prote yra kokia tai 
' nesveikata, nes vietoj kalbė
ti apie reikalą, pamėlinavęs 
ir daužydamas kumščiu sta
lą, pradėjo visaip plūsti ant 
socijalistų, prižadėdamas į 
trumpa laika išnaikinti iš 
Gardnerio juos visus, t. y. 
ir čia iš civilizuotų lauki
nius padaryti nežiūrint, kad 
pasiųstas vaikinas ir nudavė 
kataliką. Girdi: "Kai ne
beliks nė vieno ciciliko Garr- 
dnere, tai bus įleisti į Atholį 
benas ir teatrininkai."

Šventakuprius.

SCRANTON, PA.

Pas mus dvigubi atlaidai: 
viena, kad nedirbame, kita, 
tai Kazys-tėvas kapucinas 
atvažiavo pasakyt 24 pamo
kslus. Bal. 20 iis pasirodė 
kun. J. Kuro skiepe ir da jis 
čia tik pirmą kartą, tai ave
lės stebiasi kaip i nepaprastą 

, .v, • ’’ ’ Į

nusistebėti. Kalba lietuviš
kai, bet išveizdi tai perkūnas 
žino kokios tautos. Barzda 
ilga, apvalkalas iki žemės, 
basas, kojų nagai nenupiaus- 
tyti, lyg vištinio vanago.

Nedėlioj, 21 bal. Šv. Juo- 
įzapo parapijos komitetas' 
buvo sušaukęs viešą susirin
kimą ir užkvietė kunigus S. 
.Mickevičių ir Kurą, kad šie 
ateitų ir pasiaiškintų, dėlko 
jie vieni ant kitų daro užmė- 
itinėjimus ir laiko uždarę ba
žnyčią. Kun. Kuras nepri
buvo; o kun. Mickevičius 
pribuvo ir turėjo prakalbas; 
jis kritikavo Romos švente
nybę: prie to apgailestavo 
lietuvius, kad šie dirba sun
kius darbus ir pūslėtomis 
rankomis puošia -tik turčius, 
o patįs pusbadžiai gyvena. 
Sako: "Nueikime į lietuvio 
stubelę, ką pamatysim? Ugi 
blėšines alaus, bonkas degti
nės." Pasakė, kad jis ne dėl 
dolerio čion pribuvo, o dėl 
to, kad pakelti čionaitinius 
(lietuvius. Sako: "Jeigu męs 
turėtume atdarą bažnyčią, 
męs, apart bažnytinių cere
monijų įtaisytume knygy
ną. iš ko kiekvienas galėtų 
pažinti tikrąjį tikėjimą.”

Antras kalbėjo Smelsto-
1 rius; šis išrodė, kas tai yra 

Kristaus mokslas, sako: "Jis 
yra labai geras. Tas pats, 
ką ir dabartiniai socijalistai 
skelbia. (Beveik nieko pana
šaus. Red.) Ir jei dabar at
eitų Kristus skelbt savo mo
kslą, tai visokie atžagarei
viai, turčiai ir kunigai jį va
dintų ciciliku.

Bet prakalbos ne visiems 
patikusios, ypač smuklinin
kams: tiems žmogeliams žo
dis "lietuviai tamsus ir gir
tuokliauja" negeistinas. Jie, 
ar tai laisvamaniai ar tai ka
talikai, visados stoja prieš 
progresą.

Nesupratėlis.

MONTELLO, MASS.

Jau kad nesiseka tiems 
musų šventakupriams, tai 
nesiseka. Laisvamaniai bu
vo juos nugązdinę kun. Dra- 
gunevičiaus išvijimu. Pas
kui pradėta skelbt, kad ku
nigas platina bedievių ir so
cijalistų skaitlių, už ką patįs 
šventakupriai norėjo išvyti 

' jį, bet laisvamaniai neprita
rė, ir kunigas paliko. Vienu 
sykiu kunigas sustreikavo 
paprastame laike, o kitą sy
kį per velvkas, ir ką tik ne
paliko Kristus neprikeltas. 

(Vos ne vos gązdinimais pri-į 
vertė jį Kristų prikelt.

Ant 19 bal. visos draugys
tės rengė balių ir prakalbas 
tautiško namo statymui. Šv. 
Kazimiero draugystė, kuri 
yra šventakuprių centru, 
bandė užbėgt už akių ir pa
rengė balių 18 balandžio, bet 
nieko nelaimėjo, nes draugi
jos susitarė neit į tą jų ba

ilių. — 
mui

i ypatų. Ir ištikrujų reikia

I

i

Tautiško namo statv- 
sukolektuota p^r nra-

<
' kalbas 19 bal. $83 ir pelno li

ko $111.
; Negana da to. Kazimie- 
riniai nukentėjo ir kitame 
atvėjuj. Taip jie buvo pada
rę korteles dėl velykų, kad 
žinot, kurie nariai buvo iš
pažinties. Parapija uždrau
dė naudotis toms kortelėmis 
ir daugelis kazimierinių ga
li neit išpažinties, apie ką 
sužinot nėra galima.

Taip sakant, visi žingsniai 
šventakuprių yra nelaimin
gi. Gluosnelis.

LAVVRENCE, MASS.
1 d. gegužės Laxvrence’o dar- 

■ bininkai per dieną ruko dir
btuvėse, tik vakare, kada 
sugrįžo nuo darbo, pasiro
dė ant gatvių balti ir raudo
ni veliukai. Tai darbinin
kai apvaikščiojo savo šven
tę. Minios nešdamos vedu
kus su užrašais Industrial 
Workers of the World uni
jos ir vieną veliuką raudo
ną su užrašu Ettor ir Gio- 
vannitti ir jų paveikslais ir 
maršavo, turbut, toj šven
tėj, pirmą syk Lavvrence’o 
gatvėmis. Pirma visų ėjo 
vaikų būrys, paskui suaugu
sieji vyrai ir moterįs, neku- 

i rie dainavo, kiti taip rėkavo, 
retkarčiais pritarė beras.

Taip perėjo keletą didžių
jų gatvių; kada jau užaugo 
didžiausia minia, nuėjo pas 
kalėjimą, kame sėdi uždary
ti pirmieji jų vadovai, Ettor 
ir Giovannitti. Kada prisi
artino prie kalėjimo, rodės, 
visų ūpas pakilo, toks buvo 
šauksmas, kad, rodės, grius 

| stori kalėjimo murai ir pa- 
liuosuos belaisvius. Ką ga
lėjo jausti toj valandoj be
laisviai, girdėdami šauks
mas nuo gatvės, juos šau
kiančius ir kviečiančius va- 
dovaut minias kaip ir pir
ma.

Nuo kalėjimo minia pra
dėjo mažėt, kol išsiskirstė.

J. V.

5
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MARLBORO, MASS.
Darbai čia eina gerai ir iš 

kitur pribuvusiam yra gali
ma darbas gauti. Yra viena 
čeverykų dirbtuvė, kurioj 
galima darbas gauti.

Lietuvių gyvena 2 šeimy
nos ir 3 pavieniai.

Marlborictis.

Laiškai i Redakciją.
Gerbiamoji Redakcija: — 

P-no A. Jurevičes ko
respondencijoje iš Brookly- 
n’o, N. Y. (žiur. "Kel.” No. 
16) patėmijau porą klaidų, 
kurias geidžiu atitaisyti, ir 
tai padaryti, tikiuos, daleis 
man gerb. "Keleivio” re
dakcija.

Nesakiau, kad ”... ir L. S. 
S. nupuolė...” Pasakyta bu
vo, kad veikiant lietuviams 
vienybėje, L. S. S. iki šiam 
laikui butų užaugusi bent 
iki ’ 10 tukst. narių. O prie 
didesnio skaitliaus narių ir 
apšvietos ir agitacijos dar
bas butų pasekmingesnis. 
Visai nesakiau, buk ”...musų 
socijalistų vadovai neturi už
tektinai apšvietos...” Sakyta 
buvo abelnai apie visus lie
tuvius. Aiškus dalykas, 
kad ten, kur augščiau yra 
pakilus apšvieta, aiškiau 
taip-pat suprantama ir žmo
niškumas.

Pagalios pridursiu, kad 
gaila, jog męs neturim ste- 
nografų. ko pageidauja ir p. 
Jur.: tuo kart bent neįvyktų 
klaidos, ir mes patįs, prele
gentai, kalbėtojai ir kores- 
podentai pasistengtume 
daug rimčiau rengtis prie 
paskaitų, prakalbu ir kores
pondencijų. Mažu tuokart 
išmoktume buti...žmoniškes- 
niais ir teiMngesniais.

Su pagarba
V. K. Račkauskas.
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KELEIVIS4

— Sustok, Maike, aš no
riu su tavim pasikalbėt.

— Kad tu, tėve, vis kalbi 
ir kalbi, o vis mažai žinai.

— Nesakyk, vaike, kad tu 
gudresnis už mane. Tu dar

rie priversti yra skurdą neš
ti, bet išmetomis yra tie, ku
rie patįs tą skurdą ant sa
vęs užsikrauja.

— Bet jei kareivių skur
das atneša šaliai naudą, tuo-

nė sykį nebuvai unteraficie- met turi tylėt. Reikia 
riu, o aš penkis metus ištar- džiaugtis, kad atsiranda to

kių pasišventėlių, kurie ei- 
’ na į kariumenę.

— Kur ima per prievartą, 
ten ir kalbos būt negali, kad 
vienas-kitas galėtų pasiprie
šint. Tokiose šalįse kariu
menėj tarnauja ir gana ge
ri ir gabus žmonės. Bet A- 
merikoj ir kitose tokiose ša
lįse, kur tik liuosnorius ima, 
eina vien tik idijotai karei
viauti. Ir, teisybę pasakius, 
nėra ko tokių žmonių gailė
tis, tik gaila to turto, kuris 
išleidžiamas jų užlaikymui.

— Kaip, Maike, ar tu sa
kai, kad kareivis yra pras
tesnis žmogus už kitus ?

— Vargiai jį galima žmo
gum pavadint, nes žmogus 
reiškia ką tai tokį manda
gų, tobulą, susivaldantį, 
mokantį susitaikyt su kitais. 
Kareivis gi yra žvėris, kuris 
vartoja ginklą, kad atimti 
kitam gyvastį. Jis yra mo
kinamas žmogžudystės a- Į 
mato. Doras žmogus nega
lėtų liuosai apsiimti mokin
tis tokio amato. Tie, kas 
apsiima, jau sykiu ir paro
do esą kriminalistais, ku
riems žmogų nužudyti tai 
tik juokai. Jie pasirodo ir 
tinginiais, nenorinčiais užsi
imti teisingu darbu. Taigi 
reikia manyt, kad iš jų bu
tų žymiausi bomai, t. y. va
giliai. Žmonės su palinki
mu prie žmogžudystės ir ne
apykanta ant darbo turėtų 
būt gaudomi ir sodinami į 
kalėjimą arba mokinami 
doros tam tikrose įstaigose. 
Bet juos paima į kazarmes 
ir da labiau ištvirkina. Svei
ko proto žmogus nepasiduo
da likimui, o ėjimas į kariu- 
mene reiškia atsisakymą 
nuo kovos už buri ir pasida
vimą į kitas rankas. Taigi, 
nors į beprotnamius reikėtų 
patalpinti tokius žmones ir 
gydyti jų smegenis. Abel- 
nai. Amerikos kariumenė 
susideda iš ką tik apkalbėtų 
gaivalų ir nėra ko gailėtis, 
jei kokioj karėj jų tūlas 
skaitlius žūsta. Kas kita su 
Kareiviais tų šalių, kur per 
prievartą juos paėmė. Bet 
čia tokių nėra. Per prievar
tą paimtieji žino, jog jie da
ro biauriai, žvėriškai, tik re
tai gali atrast išeigą.

— Gerai, vaike. Su Ame
rikos kariumene mažu ir 
taip vra. bet aš tarnavau 
Rusijoj ir likau unteraficie- 

iriu.
— Pasirodo, kad ir tu bu- 

j vai gabus prie žudymo ama
to arba bent gerą pasišventi-

navau.
— Tokios čia garbės. Aš 

gėdinčiaus ir kitam pasisa
kyt.

— Palauk, palauk, vaike. 
Tavęs dar nepriimtų į kariu- 
menę, nes išrodai silpnas ir 
mažas.

— O tave ar priimtų?
— Aš nežinau tikrai, nes 

esu jau sulinkęs ir nerangus.
— Tokius pagal mano 

nuomonę ir reikėtų priimti. 
Jeigu tokie žmonės-ligoniai 
ir žūtų, tai menka skriauda.

— Tu nemanyk, vaike, kad 
kokis suputnagis gali tar
naut kariumenėj. Jei ant ta
vęs šaudyklę uždėtų, tai tu 
ir sugniužtum po ja. Kągi 
bekalbėti, kad tu turėtum 
atkišęs ją į pryšakį bėgti ir 
durti į kitą žmogų, kuris ir 
tau pilvą nori perdurti. Juo 
drūtesnis vyras, tuo jis la
biau tinka į kariumenę.

— Aš tau tikiu, tėve, nes 
žinau, kad juo drūtesnis 
žmogus, tuo greičiau jis ga
li įveikti, jei prisieis imtis 
glėbiais arba badytis durtu
vais, vienok ir tas dručiau- 
sis gali būt nudėtas ant vie
tos kokio nors silpnučio, ku
ris turi gana gabumo patai
kyt ir turi gana proto, kaip 
pasidaryt ginklus, geresnius 
už drūtąjį.

— Matau, Maike, ir tu su
pranti, biskį apie kariškus 
reikalus. Sakau, tau butų 
gerai, jei priimtų į kariu
menę.

— Kodėl?
— Nugi tu gabus ir grei

tai kokiu unteriu liktum.
— Kokis tame tikslas?

— Nugi tokis, kad tada 
ne tau kiti unteriai daužo 
žandus, o tu gali daužyti 
prastiems kareiviams.

— Argi tame yra kokis 
nors žmoniškumas? Juk męs 
giriamės, kad jau tiek išsi
tobulinome. jog retas bedrį- 
stame pakelt kumštį prieš 
kitą, o kareiviavimas vėl 
grąžina prie barbariškos se
novės.
— Ir algą didesnę gauni,ka

da kokiu viršininku lieki. 
Tu nemanyk, Maike, kad tai 
prastas darbas. Dirbt, gali
ma sakyt, nereikia, maistas, 
butas ir drabužis tau gata
vi. Jei kartais kokie gyvū
nai ir apstoja tave, ir prisiei
na pasikasint nugarą, tai 
visgi žinai, kad už dyką. Ir 
jei kareivis nebijo šaudyk
lės ir kanuolės, ko jam bijot 
kokių mažų gyvūnėlių?

— Aš, tėve, nieko negaliu 
sakyt prieš tuos žmones, ku- 

j 
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ną turėjai, nes dorų žmonių 
riršininkais neskiria.

— Tai, mat, vaike: 
sai į niekus pavertei 
žiną.

tu ri
mą no

tai su tūkstančiais elektros socijalistus, vietoj buvusių 
šviesų ir visokia apsauga ir 11. Švedijoj į parlamentą 
tvarka; ten šiandien tiesios, pateko 64 socijalistai vietoj 

Jie padėjo tū
lose vietose išrinkt liberalus. 
Ir šis parlamentas suteikė 
moterims lygias tiesas su 
vvrais.

švarios ir plačios gatvės, buvusių 35. 
Žmonės permainė žemės pa
viršiu ir nuo to iie ne tik ne-•»

nukentėjo, o susilaukė to
kio gyvenimo, apie kurį lau
kiniai žmonės ir sapnuot ne
galėjo. Balos daugelij vietų 
liko išdžiovintos ir jų vietoj 
stovi miestai, laukai arba 
sodai; į tyrlaukius praveda
mas vanduo ir iie padaromi 
derlingais laukais; jūrėse iš
valomi keliai laivams plau
kioti; upių bėgimas nukrei
piamas pagal reikalą: kalnai•> 
nukasami: uolos sudrasko
mos ; žemė padaroma derlin
gesne ; užveisiamos naujos 
gyvūnų ir augalų veislės — 
žodžiu sakant, žmogus per
mainė žemės paviršių pagal 
savo reikalus ir norą. Bea- 
bejonės, ir toliau dar yra ga
lima žengti. Žmogaus žino
jimas jau valdo tą žemę, ant 
kurios męs stovime; dabar 
jam išpuola užduotis suval
dyt orą. kuris randasi apie 
mus ir ties musų galva.

Perkūnas jau suvaldytas 
ir pakinkytas dirbt. Reikia 
dar paimt į žmonių kontrolę 
saulės spindulius ir debesius. 
Tuomet neprisieitų žmogui 
kęsti perdidelių kaitrų ir 
šalčių, perdidelių lietų, kru
šų ir sausmečių.

Nors gali pasirodyt gana 
optimistišku manymas, kad 
žmonės išras budus saulės 
spindulių ir debesių kontro
liavimui, vienok niekas ne
gali drįsti užginčyt, kada 
jis atsižvelgs į žmonijos pra
eities milžiniškus darbus. O 
juk praeities žmonės buvo 
tik kūdikiais prieš mus, jei 
kalbėt apie jų žinojimą ir 
gabumą.

Pilnai galima tikėtis, kad 
žmogus iškalno žinos, ko- 
Ki°se dienose kokis oras bus 

prisitaiko ir tas aplinkybes j° apylinkėse,ir tas oras bus 
prie savo reikalo pritaiko, . Pataikintas prie gyventojų 
Prisižiūrėkite į žlugančią reikalų. Gal netolimoj atei- 
pelkę, kur pradeda augti tai 
vienur, tai kitur krūmeliai. 
Daugelis iš jų žūsta ir jų vie
toj nauji ima augti. Bet 
pirmesnieji jau padaro ge
resnę progą sekantiems. Iš
eina, kad ir augmenįs žūsta 

' kovoj ir ačiū jų žuvimui ga
li jau geriau augti sekanti 

’ po jų. Juk geologija mums 
sako, kad žemė yra buvus

■ kada nors viena didele pel
ke. Augmenįs per šimtus 
tūkstančių metų išsidirbo 
sau atsakančias vietas.

Su gyvūnais ir žmonėmis 
! yra taip pat. Jie negali at- 
laikyt daugelio gamtoj esan
čių žiaurumų ir neparanku
mų ir kovoja prieš juos, kol 

. įveikia kuriuos. Paimkime 
pavyzdžiui žmogų. Jis turė
jo kada tai gyvent tarp dvo- 
kenčių balų ir nepereinamų 

‘girių. Pelkės, girios, akme
nis, kairiai, upės, jūrės ir 

i daugelis kitų dalykų buvo 
jam dideliais neparanku- 

, mais ir kankino jį. Prieš vi- 
’ sus juos žmogus kovojo per 
tūkstančius metų. Daug 

I gentkarčių žmonių žuvo 
Į sunkioj kovoj su neparanku
mais ir žiaurumais, vienok 

: kiekviena nauja gentkartė i 
! atrado jau šiokius-tokius
■ pagerinimus, t. y. tos kovos ■ 
! vaisius. Ir kuo tolimesnė 
■gentkartė, tuo ji daugiau 
atrastų pagerinimų. Suly
ginkite senovės pelkes, gi
rias ir visą neapdirbta že
mę su dabartiniais javų 
laukais, pievomis, vieške
liais, geležinkeliais, sodais, 
miestais ir t. t. Kur pirma 
žmonės turėjo bristi per 
purvus, nusibraižvt rankas 
ir kojas šakomis ir dygliais, 
išsibadri akis; kur iie pir
ma turėjo imtis su meškomis 
ir vilkais ir saugotis nuo 
nuodingų gyvačių — ten 
šiandien stori gražus mies-

Oro kontroliavimas.
9

Žodis oras lietuviškoj kal
boj turi dvi tiesi reikšmi, ku
rios apipiešia du tarp savęs 
artimus ryšius turinčius da
lykus. Vienoj prasmėj jis 
reiškia tuos gazus, kuriais 
męs kvėpuojame ir tuos tar
pus, kurie randasi tarp pla
netų; kitame atvėjuj jis reiš
kia temperatūros stovį. Męs 
čia turėsime reikalą su pas
tarąja reikšme.

Pirmų pirmiausiai reikia 
pasakyt, jog gamtoj nėra to
kio tobulumo, kad tarp visų 
jos tvarinių viešpatautų pil
na akordija. Greičiau gali
ma pripažint, jog dar viskas 
stovi tarpkelij tarp chaoso ir 
akordijos. Atskiri gamtos 
elementai turi santikius 
tarp savęs, vienok daugelis 
tu santikių vra žiauriu. Pa- 
imkime kad ir oro atmainas. 
Tūlos jų yra kenksmingos 
gyvūnų ir augalų pasauliui. 
Mažu, jos reikalingos abel- 
nam gamtos progresui, bet 
tuo tarpu besilaikantieji 

' gamtos elementai-gyvunai 
ir augmenis turi suvartot vi- 

j sas savo išgales, kad apsi
gint nuo pavojaus ir išdirbt 
sau švelnesnes gyvenimo są
lygas. Nereikia manyt, kad 
tik žmonės arba kiti gyvū
nai tekovoja už buri ir teis- 
silavina kovoj. Dabartiniai 
augmenis yra arba visai ne
panašus, arba tik biskį pana
šus į senovės savo tėvus. Ir 
jų viena gentkartė nyksta 
po kitos, kiekviena nauja 
gentkartė vis ką nors tobu
lesnio turi kovai už buri; ji 
vis labiau prie aplinkybių

II
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tij žmonėms nereikės kalbė
tis apie orą, nes jis priklau
sys nuo jų pačių nusprendi
mo. Bandymai jau daromi, 
ypač tūlose Europos valsty
bėse. Nors jų veikimas ne
užtikrintas, vienok ateis lai
kas, kada bus išrasta, kaip 
užtraukt debesis ir kaip juos 
prašalint, ir saulės spindu
liai bus suvartoti pagal rei
kalą. A. Antonov.

n.
Vokietijos socijalistai ir 

dabar da yra pasiskirstę Į 
frakcijas, bet tik teorijoj. 
Kitaip ir norėt negalima, 
nes vokiečiai yra giliai svar
stančiais žmonėmis, filozo- 
fais, ir stengiasi visus daly
kus suprast pagal savo pro- 

j tą. Kada lasalistai ir mark- 
1 sistai susivienijo, atsirado 
i taip vadinamieji revizijonis- 
; tai, Bernšteino vadovauja
mi. Vienok kada praktikoj 
prisieina veikti, tai visi so
cijalistai susivienija ir žin- 

‘ gsnis i žingsnį eina, kad nu
verst kapitalizmą ir įkurti 

i social-demokratiją.
Visuotinas pasiliuosavi- 

mas jau visai arti tūlose Eu
ropos valstybėse. Už jį ko
voja beveik vieni tik socijali
stai, ir jiems sekasi. Pasku- 
čiausiasis jų laimėjimas bu
vo Švedijoj, kur jie išgavo ir 
moterims lygias tiesas. Vis
ką tą jie pasiekė tik tokiu i 
budu.kain Austrijos draugai 
kovodami už visuotiną bal
savimą. Socijalistai išgąz- 
dino liberalus ir atgaleivius 
ir privertė juos veikti. Jie 
tiek agitavo, kad jau galėjo 
iššajukt visuotiną streiką. 
Austrijoj jie iškovojo visuo
tiną balsavimą 1906 m. iš
rinkdami į parlamentą 87

Europos socijalistu kova 
per ilgus metus tęsėsi ir pa
spėjo tūlose valstybėse įvyk- 
dint daugiau demokratiškas 
įstaigas, negu Amerikoj. Po 
socijalistu slėgimo įtekme 
Europos darbininkai daug 
ką laimėjo. Amerikos soci
jalistai deda visą savo ener
giją, eidami tokiais pat ke
liais, kaip Europos draugai. 
Taip vienintelis kongresma- 
nas Victor Berger įnešė su
manymą, kad butų mokamos 
pensijos seniems ir nuker
tėjusiems darbininkams; 
kad tūlos industrijos šakos 
butų paimtos į valdžios kon
trolę ir t. t. Tokiu keliu Vo
kietijos socijalistai iškovojo 
pensiją kiekvienam darbi
ninkui. gaunančiam mažiau 
negu $500 metuose algos. li
tą pensija gaunama senat- 

; vėj, ligoj ir sužeidimams at
sitikus. Toki pat įstatymai 
apie darbininkus yra jau 
pripažinti Francuzijoj, Bel
gijoj, Italijoj, Austrijoj ir 
Anglijoj.

Hunter, kalbėdamas apie 
Vokietijos darbininkus, ra
šo, kad ten nereikia eit į dar
bą džiovininkams, reumati
kams ir kitiems invalidams, 
nes yra išleidžiama $100,000 
000 kas metai jų užlaikymui. į 

Reikia tikėti, dabartinis ■ 
reichstagas da labiau page
rins tuos apdraudimo įsta
tymus.

Amerikoj tik dabar pra
dedama reikalaut, kad ga- 
zas, elektra, visuomeniškos 
valgyklos, telefonai ir kiti 
daiktai priklausytų mies
tui. Europoj taip jau yra 
apie 20 metų atgal tūluose 
miestuose, kur socijalistu į- 
tekmė buvo didelė. Tūluose 
Europos miestuose, ypač 
Vokietijoj, socijalistai pri
vertė miestų tarybas užimt 
vis didesnius ir didesnius 
žemės plotus pigių namų 
statymui, kur neturtingi 
žmonės atranda prieglaudą. 
Daro tai socijalistai slėgi
mu kitų partijų, nes Vokie
tijos rinkimų tiesos tiek 
siauros, kad socijalistai ne
gali beveik nė vieno savo at
stovo išrinkti net tuose mie
stuose, kur jų yra didžiuma.

Svarbiausiu žingsniu prie 
socijalizmo yra darbininkų 
apdraudimas nuo bedarbių, 
kurį Europos socijalistai 
taip stipriai stumia pirmyn. 
Jis ten pasiekė gana augštą 
laipsnį. Į apdraudimo fon
dą moka lygią dalį darbinin
kas ir miestas. Francuzi
joj net parlamentas nutarė 
skirt kas metai tam tikrą 
sumą į bedarbių apdraudimo 
fondą.

Pačios socijalistu partijos 
nepaprastai greitai rišasi į 
krūvą. Tūlose šalįse jų bu
vo po kelias, t. y. kelios 
frakcijos. Ypač Francuzi- 
jos socijalistai buvo pasis
kirstę. 1903 metuose visos 
frakcijos susiliejo ir tik sin- 
dikalistai, kurie pripažįsta 
vietoj politikos tiesų veiki
mą. dar laikosi atskirai. An
glijoj marksistai, vedusieji 
ilgus ginčus su social-demo- 
kratiška partija, susivieni
jo. Pasiliko atskirai taip 
vadinama Neprigulminga 
Darbo Partija, bet ir ji vis 
eina kairvn ir kairyn ir 
greitai Britanijoj pasidarys 
viena galinga socijalistu 
partija. Kanadoj, kur soci- 
jalistų balsų skaitlius žy
miai pašoko, dvi frakcijos 
dabar tiktai susivienijo.

Pietinėj Europoj męs ma
tome žymią socijalistu poli- 

• 1 - * *V1 j J

t

• •

Portugalijoj ir Ispanijoj jie 
daro tiesiog stebuklingai 

i greitas permainas. šveicaV 
riioj yra 9 socijalistu atsto^ 
vai parlamente ir jie turi\ 
daug šalininkų. Italijos par-1 
lamente sėdi 43 socijalistai. \ 
Balkanų pussalio. Grekijos i 
ir Turkijos socijalistai jau \ 
ketina sušaukt savo kon- i 
gresą Konstantinopolij. Net 
Azijos valstybėse, ypač Ja
ponijoj, prasidėjo žymus so- 
cijalistų judėjimas. Jų 
skaitlius auga ir Chinijoj.

Jokie persekiojimai, stab
dymai ir glostimai nemaži
na socijalizmo augimo, o 
vis stumia pirmyn. Matyt, 
kad jis greitai nušluos nuo 
pasaulio arenos atgyvenusį 
kapitalizmą. A. Baisus. \

(Pabaiga).
Tą dalyką suprato kai-ku- 

rios amerikiečių ir augštes- 
nės luomos moteris. Taip A- 
licija Stone Blackwell Bosto
no dienraštije „Globė” rašo:

„Mane tas atsitikimas la
bai sujudino. Vyrai mirė 
dėl moterų! Iš jų pusės tas 
gražu ir prakilna. .

„Bet kaip skiriasi jūrių į- 
statymas nuo sausžemio į- 
statymų, jūrių viršininkai 
nuo industrijos viršininkų.

„Ant jūrių drutesni turi 
pasitraukti prieš silpnes
niuosius, kad pirma jiems 
duoti progą gelbėti savo 
gyvastį; drutesni turi net 
nukentėti, jeigu tas reikalin
ga dėl silpnesniųjų.

”Ant sausžemio industri
jos viršininkai priverčia 
silpnesniuosius kentėti, kad 
padidinti savo turtą; čia 
moteris ir vaikai, ačiū jų 
silpnumui, daugiausiai iš
naudojami.

„Jų gvvastįs tūkstančiais 
sugrustos dirbtuvėse, kur 
nė saulės spinduliai, nė gry- 

‘nas oras nepasiekia.
„Godumas prarija jų dau

giau į mėnesį, negu jūrės į 
metus. Ant žemės drūtas 

i suėda silpną.”
Teisingai pasakyta. Kur 

klausimas eina apie pelną, 
tenai apie idealus užmiršta
ma, tenai žmogų sumalti į 
šaltą dolerį tai tik niekis. 
Vis tiek, kas jus nebebutu- 
met — moteris ar vyras, 
drūtas ar silpnas kūdikis — 
pasigailėjimo jums nėra.

Ester Boland, labdarys
tės moterų kliubo pirminin
kė, rašydama apie ’Titani- 
co„ katastrofą irgi panašiai 

I išsireiškia:
„Mandagumas vyrų, ku

rie gelbėdami silpnesnes už 
save moteris užmiršta save, 
yra neapsakomas. Tečiaus 

I noroms-nenoroms veržiasi 
i klausimas, argi tūlos gyvas- 
tįs, taip didvyriškai žuvu

sios, nebūtų pasauliui nau- 
| dingesnės, kaip gyvastis tų 
moterų ir vaikų, kurios bu
vo išgelbėtos anų vietoj?”

Tokių nuomonių yra 
daug; ir tai vis moterų nuo
monės. Matyt, vyrų pasi
šventimas dėl jų sujudino 
jas, iššaukė jiems pasigailė
jimą pas moteris.

Bet ar tas klausimas bus 
galutinai išrištas, kurios 
pirma gelbėt, reikia da abe- 

Esem.

ę

£

tišką ir ekonomišką kovą. joti.



PARAŠE Z. ALEKSA.

KELEIVIS

(Tąsa). •
tos pagerinimo. Ir ne tik miesto oras, bet 
ir miesto darbai, kurie veikia daugiau kaip 
oras, visai atmaino žmogaus būdą. Kaimie
tis nepanašus Į miestietį. Tokiu budu, su iš
dirbimo pakilimu, kartu eina ir žmogaus 
budo atsimainymas. Męs dabar ne toki, 
kokiais buvo musų pratėviai; o musų ainiai 
daug kuo skirsis nuo dabartinių žmonių. 
Jeigu męs seksim paskui žmonijos istoriją, 
tai patemysim ns tik permainas išdirbime ir 
visuomeniškame susitvarkyme, tai rasim Į- 
vairiose gadynėse ne tik Įairias filozofiš- 
kas, teologiškas ir kitokias pažiūras, bet 
kartu reikės pripažinti, kad ir atskirų žmo
nių, ir visų tautų būdas smarkiai maino
si,
mamų.
toms sąlygoms, tarp kurių-jie gyvena. Jei
gu istorijoj susiduriam su dvejomis ar ke
liomis tautomis, pas kurias patėmijam gana 
daug bendrų žymių, tai iš to da negalim da
ryti išvedimo, kad tai giminiškos arba sau 
artimos tautos. Tautų giminystės prirody
mui reikia da daug ir kitų dalykų. Tos ben
dros žymės rodo, jog tos tautos per žinomą 
laiką gyveno maž-daug prie vienodos gyve
nimo sąlygos ir iššaukė tųjų bendrų žymių 
atsiradimą.

einamose vietose. Pirmos tvirtovės atsiras
davo ant kalnelių. Kur atsakančių kalnelių 
trūksta, tenai žmonės supildavo juos savo 
rankomis. Panašius piltus kalnus (pilis, pi- 
lekalnius, kurhanus) randam Lietuvoj, pie
tinėj Rusijoj ir kitose vietose. Net vidur
amžio feodalai savo pilis tankiai statydavo 
ant kalnų. Ne vienas miestas vėliau greta 
tokių kalnų atsirado. Pirmi žmonės geres
niam apsigynimui nuo priešų tik parinkda
vo geresnes vietas; vėlesniais gi laikais to
kių vietų jau neištekdavo ir žmonės savo 
miestus ir sodžius apvesdavo sienomis, kad 
priešas netaip pavojingas butų. Dabar 
žmogų nuo jo priešų pradėjo apginti ne 
gamtos sąlygos, bet darbo pasekmės.

I

I

ir mainosi nuo gyvenimo sąlygų per- 
Žmonių būdas turi pilnai atsakyti

AUKOS.
LAHRENCE’O STREiKIERIAMS.

Lewiston, Me.
Šitos aukos surinktos vaikščiojant 

po stubas 18 d. vasario d. ir jau se
niai perduotas pačių rinkėjų strei- > 
kierių komitetui, bet aukautojų var- 1 
dai greičiau nesuspėta patalpyti. Au- Į 
kavo šios ypatos: J. Urbonas, V. j 
Mainoris, J. Malca, A. Bagdonas, K. j 
Petronis, F. Apšegienė, A. čereškevi
čius, A. Uniantas, P. Šilinskis, U. Ši- 
linskienė, J. Janušaitis, A. Janušai- 
tienė — po $1.00; A. Adomaitis, P. 
Peslis, J. Diringaitė, K. Maskolaitė, 
F. Petruševičius, P. Jasiunas, J. Si- 
matauekas, K. Mileras, L. Samuolis, 
N. Balis, P. Čepas, J. Gabrėnas, J. 
Vaitonis, K. Jukevičius, F. Stasiulis, 
K. Balčiūnas, K. Norbųtas, P. Belec- 
kis, E. Didžiulienė, U. Bukienė, A. 
Jodeikis, F. Norbųtas, Z. Norbutienė, 
V. Stelmokas, M. Paušienė, V. Ado
monis, A. čereškevičienė, B. Jezuke- 
vičienė, Ad. Jezukevičius, J. Sadula, 
A. Dalaidienė, P. Kauneckis, A. Kau- 
neckis, J. Rukštelis, A. Simokaitis, D. 
Simokaitienė, P. Pubbckas ir K. Kni- 
buris po 50c; P. Tūbelis, A. Gudelaitė, 
P. Navickas, K. Petkus, P. Jocius, J. 
Muleika, K. Jakutis, K. Valinčiukė, 
F. Lieponis, B. Plekavičiutė, M. Še- 
meklaitė, A. Kruniauskis, J. Plekavi
čiutė, A. Vilimas, M. Gaidimauskas,i 
-J. čereška, P. Petrėnas, P. Kručas, J. ’ 
Bagužis, S. Janulionis, J. Kitra, O. j 
klevickaitė, S. Klevinskaitė, A. Di- ! 

M. Kiūrąs, J. 
Žarkauskas, J. 

Šilinskienė, A.
Bučionis, A. Kriau-

!PAJIEŠKAU DARBO
i Pas fotografistą. Darbe esu gana 
gerai išsilavinęs; galiu atlikt viską, 
atsakančiai prie to darbo. Jeigu rei
kėtų kuriam nors darbininko, malo
nėsit kreiptis šiuo adresu:

JOS. AKELAITIS,
404 E. 6-th st., Mt. t armei. Pa. (

Pajieškau partnerio prie biznio. 
Drauge buėernė ir grosernė lietuvių 
apgyventoj vietoj, namas ant kampo 
gatvių, randavotas; biznis da tik švie
žiai uždėtas, tad ne visko pilnai yra, 
per tai nebrangiai galima atpirkti. 
Priežastis pardavimo: savininkas iš
važiuoja j San Diego, Col. šiame mie
ste panašių krautuvių nėra, o duonos 
kepyklos irgi lietuviškos trūksta. Ma
lonės atsisaukt tokis, kuriam pasiro
dytų toks biznis patinkamu. Taipgi 
ir dora mergina, gali atsišaukt, kuri 
turi kiek 
nevedęs, 
adresas:

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis, 
4600 S. Paulina st. 

Vice-prez. F. A. Mišius 
4602 So. Ashland avė.

Prot. rašt. K. A. Čiapas, 
4436 S. Hermitage avė.

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis, 
4606 S. Paulina st.

Kasierius K. K. Strzyneckis, 
4602 So. Ashland avė. 

Užžiurėtojas org. St. Ragauski, 
4612 So. Wood st.

pinigų sutaupinus, aš esu
22 metų amžiaus. Mano

F. Zavist,
401 S. York st., Springfield, III.

Lietuvių Imisrac. Korporacijos
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškite 
su susirašinėjimų sekretorium P. 
Montvila, 124— N. 4-th st., Brooklyn, 
N. Y.
S.

s.

DraugysCiufSeik.'ilai
DIDELIS IR LINKSMAS BALIUS, 
parengia Dr-stė Šv. Sanislovo Vysk.- 
Kank., Simsbury, Conn., 11 Gegužio, 
1912 m.. Miesto svetainėje. Pradžia 
7 valandą vakare. Visus kviečiame 
atsilankyti nes tai bus gražus ir lin
ksmas balius; muzika griežš puikiai. 
Įžanga vyrams 25c-; moterims 15c.

Su pagarba KOMITETAS.

P.

Jankauskas, pirm.,
350 Newark st., Hoboken, N. J. 

Žaliauskas- pagelbininkas,
243 Bedford avė., Brooklyn, N. Y. 

Montvila, prot. sekr.
124 N. 4-th st., Brooklyn, N. Y.

J. Jukelis, fin. sekr.
307 W. 30-th st., New York, N. Y. 

V. J. Daunora, (aptiekorius) iždinin.
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

Indusas (Kaukaziečių kilmes).

Tautiškos žymės nuolat mainosi, — 
taip, kad dabartinieji lietuviai, padėkim, la
biau panašus Į lenkus, rusus, arba Į kitus, 
kaip Į senovės lietuvius. Žinia, kai-kurios 
žymės tautoj (bet jos nebus tautiškos) gali 
užsilikti per ilgus amžius, ypač tarp tautų, 
kurių kultūra silpnai žengė pirmyn, arba 
tarp tautų, tų tautos sluogsnių (klesų, luo
mų), kurie (sluogsniai) labiausiai atsiliko. 
Prie tokių labiausiai atsilikusių sluogsnių 
priklauso iš valstiečių smulkus žemdirbiai.

Žmonijos gyvenime, Įvairiuose laikuo
se Įvairios priežastįs turi svarbiausią Įtek
mę. Taip žmonijos gyvenimo pradžioj miš
kai rinko žmones ir žmonės slėpė tarp sa
vo šakų; tuomet žmogus be girių apsieiti 
negalėjo. Nemaža laiko pereina, kol žmo
nės pradeda mėginti išeiti iš girių, ir apsi
gyvena ant vandenų krantų. Seniau žmo
gus buvo tik vaisių rinkiku; dabar jis ž ve jis 
(žuvininkas). Išdirbimas kila. Žmogus 
vienur griebiasi kaimininkystės, kitur žem
dirbystės. Dabar žmonėms reikalingos 
plačios pievos ir dirvos. Žmonės keliasi Į 
plačias pievas ir stepus, arba grįžta Į girias, 
kurias kerta, degina, kad priruošti dirvą 
žemdirbystei. Kalnai žmonėms da nelabai 
reikalingi. Maža jie tenai sau naudos ras. 
Pereina šiek-tiek laiko. Žmonių išdirbimas 
pakilo, žmonės jau moka metalus apdirb
ti. Traukia dabar žmonės Į kalnus, kur 
absčiai jie randa aukso, sidabro, geležies ir 
kitų metalų. Žmonės prie savęs traukia ir 
tas vietas, kur randasi akmeniniai anglįs, 
mremoras, druska ir kiti žemės sluogsnių 
turtai. Tose vietose apsigyvena daug žmo
nių; tenai atsiranda pramonės centrai, ir 
tas viskas veikia Į žmonių būdą.

žemės paviršius žmonėms būna tai 
naudingas, tai blėdingas. Laukiniai žmonės 
nuo savo priešų slėpdavosi giriose arba ap
sigindavo urvuose. Barbarai savo namus 
tankiai statydavo ant vandenų arba nepri- 1

gyventojai sales Ceylon.

Kur atsakantesnės buvo gamtos sąly-! 
gos, tenai ir greičiau plėtojosi žmonių išdir
bimas ir jų kultūra. Pirmais pakilo gyven-j 
tojai nuo viduržemės jūrių krantų. Čia ir 
klimatas buvo atsakantesnis, ir žemė der
linga ir kalnai su jų turtais netolmi, ir susi
nėsimo keliai atsakantesni. Jūrės gi suar
tino visus tų pakrančių gyventojus, ir žmo
nijos pakilimas smarkiai pradėjo žengti 
pirmyn. Pakilo Asirija,Babilionija, Egiptas 
Persija, bet visus juos aplenkė Grekija ir 
Rymo valstija. Vis tai šalįs, ką guli greta 
Viduržemio jūrių. Viduramžij, t. y. kada 
liko atrasta Amerika, visus aplenkė Ispani
ja su Portugalija. Pakilo ir Holondija. Bet 
parankiausiame padėjime liko Anglija, iš 
visų pusių jūrėmis apsupta. Jūrės apgynė 
Anglijos žemę nuo tų nuolatinių karių, ku
rios nuolat tęsėsi ant Europos kontinento. 
Žinia, karių neišvengė nė Anglijos gyvento
jai ; bet jų ne tiek daug tenai būdavo ir jos 
nenaikino taip smarkiai anglų laukus. Ma
žesnis karių (ant sausžemio) skaitlius, arti
mos jūrės, rūpestis apie krantų apsaugoji
mą, susinėsimai su svetimais (vandenims), 
reikalavo gero prekiško ir kariško anglų 
laivyno. Jų prekystė jūrėmis gana smar
kiai pakilo, ir Anglija šiame dalyke užėmė 
pirmą vietą. Nuo to ir visas Anglijos iš
dirbimas smarkiai pakilo. Anglijos pramo
nė stovėjo augščiausia. Bet dabar, kada 
žmogaus darbas turi vis didesnę svarbą, ka
da atsiranda geležinkeliai, kada susinešimo 
keliai pagerėjo ir ant sausžemio, pramonė 
lygiai smarkiai pradėjo plėtotis ir kitur. 
Dabar kai-kurios šalįs, galima pasakyti, net 
aplenkia Angliją, k. t. Vokietija. Ir šie nau
ji dalykai pilnai priklauso nuo žmonių dar
bo, ką permaino žemės paviršių, ką paver- 
žia gamtos spėkas.

dėl, K. Bukis, 
Danevičius, A. 
Bartkevičius, B. 
Liatauskis, A.
čiukas, P. Apšega, B. Sidaravičius, 
J. Milaševičius, J. Inčiura, J. Ališaus- 
kis, K. šalkauskaitė, J. Čepaitis, U. 
Kubiliutė, J. Janulionis, M. Meškelie- 
nė, A. Pačėsiutė, A. Rimaitis, A. Ri- 
maitė, A. Gudas, P. Adomėnas, F. 
Lancevičius, J. Mikšis, B. Šemeklis, J. 
šemeklis, V. Lapukienė, J. čereškevi- 
čius, M. čereškevičienė, Z. Čereškai- 
tė, A. čereškaitė, J. Miliunaitė, P. 
Drigotienė, V. Buividas, S. Bugnevi- 
čius, K. Kontvainis, A. Mataitė, F. 
Simokaitienė, A. Brazevičius — po 
25c; A. Vanagas 50c; Z. Tuzinaitė 30 
c; mažiau 25 c. nerašyta. Viso suau- 
kauta $48.40.

Aukų rinkimo komitetas: Kazys Vi- 
laniškis. Jonas Kazlauckas, Jonas 
Pauša, Mikolas čereškevičius.

LIETIVIŲ JAUNIMO RATELIO
VAKARAS.

Scenoje statoma tragedija 
žus Razbaininkas”, 
gūžio, 1912 m., 
Jurgio liet, par., 
avė., Chicago, III..

Šis veikalas jau ; 
mas Chicagoj ant scenos, bet ne visi 
turėjo progą pamatyti. Visiems yra 
žinoma, jog Liet. Jaun. Rat. stato 
ant scenos sunkiausius veikalus. Po 
teatrui bus šokiai. širdingai kvie
čia visus atsilankyti [19]

Su godone KOMITETAS.

Nedėlioj, 
svetainėje 
32 PI. ir

”Gra- 
12 Ge- 
Švento 

Auburn

antru kartu stato

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo

kintis be mokytojo (apdaryta) $1.00.
Vaikų draugas arba kaip mokintis 

skaityti ir rašyti be mokytojo .. 15c.
Naujas būdas mokintis rašyt be 

mokytojo ....................................... 10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su 

paveikslais (apdaryta) ...............35c.
Viso $1.60.

Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsini
mą iš ” Keleivio” ir $1.00 per Money 

i Order, tai gaus visas 4 knygas ant 
160c. pigiau. [22]

P. MIKOLAINIS,
BOX 62, NEW YORK CITY.

VI.
žmogaus darbas.

Augščiau matėm, jog gamtos aplinky
bės turi didelę Įtekmę Į žmogų; vienok, kar
tu prisiėjo pridurti, kad ir žmogus gali la
bai smarkiai permainyt žemės paviršių. Tą 
žmogus padaro su savo darbo pagelba. Pa- 
galiaus, geriaus prisižiūrėję žmogaus dar
bui, męs tuoj turim pa teminti, jog smar
kiausią įtekmę Į žmogų turi tasai išdirbimo 
būdas, su kurio pagelba jis aprūpina visus 
savo neatbūtinus reikalus. Šį kartą nekal
bėsiu apie tai, kaip žmogus prisitaiko prie 
naujos išdirbimo formos; šį kartą tik pa- 

(Toliaus bus).

Paj ieško urnai
Pajieškau savo vyro Simano Kašė

tos, pirmiau mudu gyvenova Hudson, 
Mass., bet jau trįs metai kaip nesu- 

į einava ir nežinau kur jis yra. Todėl 
atsišauk, nes gana gerai žinai, kad 
moterei vienai gyvent su kūdikiais 
yra gana sunku.

Jeigu nuo Tapiistų negausiu atsa
kymo per porą mėnesių, priversta 
busiu jieškot persiskyrimo.

Jūsų žmona
Monika Kašėta,

Lawrence st., Hudson, Mase.

TEATRAS IR ŠOKIAI.
Rengia Pašelpinė D—tė "Vienybė,” 
gegužės (May) 10 d., 1912, nuo 7 vai. 
vakaro iki 2 vai. nakties. RODDY
HALL, 58 Market st-, Brighton, 

j Mass. Visų pirmiausiai bus persta
tyta du juokingi veikalėliai: "Velnias 
ir Kazirninkai” ir "Velnias ir Rašti
ninkas.” Po teatro prasidės šokiai 
prie gražios muzikos. Visus Brigh- 
tono ir apielinkių lietuvius ir lietu
ves širdingai kviečia [19]

KOMITETAS.
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[19]

Pajieškau draugų Jono Uzubalio 
ir Petrauckų Adomą su Jokubu. Visi 
Kauno gub., Panevėžio pav., Biržų 
volos., Kapeliškių sodos. Prašau pačių 
atsišaukti arba jei kas žinote mel
džiu pranešti šiuo adresu:

G. Kaminskas,
95 Manning avė., Toronto Ont, Canada

Pajieškau žento Domininko Gede- 
mino. Penki metai atgal gyveno Je- 
rome, Ariz. Turiu svarbų reikalą 
Meldžiu jo paties arba kas apie jį ži
no, teiksitės pranešti šiuo adresu: 

P. Miliauskas,
P. O. Box3441, Lowell, Ariz.

Pajieškau draugo Petro Deveike- 
lio, Kauno gub., Ukmergės pav., Ra
guvos volos., Užunevežių sodžiaus. 
Jis pats malonės atsišaukti arba jei 
kas žinote meldžiu pranešti šiuo ad
resu:

P. Malinauskas ir M. Malinauskas, 
2334 S. Oakley avė., Chicago, III.

Pajieškau draugo Aaomo Barnata- 
vičiaus. Vilniaus gub., Trakų pav., Pi
vašiūnų parap., Skraičionių kaimo. 
Penki metai kaip apleido tėvynę ir 
pribuvo į Argentiną. Girdėjau, kad 
jo motina ir sesuo gyveno Cleveland, 
Ohio. Jis pats teiksis atsišaukti ar
ba kas žinote malonėkit pranešti šiuo 
adresu:

Jac. Danieliavičia,
102 Clinton pi., Yonkers, N. Y.

Pajieškau kaimynų .Juozupo Daugi- 
lio ir Kazimiero Šilinio; Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Vižanų vol., černav- 
čizno sod. Apie 5 metai kaip Ameri
koj; girdėjau, gyvena kur apie Pitts- 
burgh, Pa. Pats ar kas kitas praneš
kite apie jj šituo adresu:

Jonas Baltadonis,
211 First st., Elizabeth, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 28 metų ,gali būt ir jaunes
nė. Nemažesnė, kaip 5 pėdų 5—8 co
lių, kad mokėtų rašyti ir mylinti skai
tymus. Laisvų pažiūrų. Aš dirbu 
profesijonališka darbą — turiu savo 
profesiją. Kuri mylit apsivesti ma
lonėkit atsišaukti ant šio adreso:

J. SH.
P. O. Box 134, Aurora, BĮ.

REIKALINGAS
PROFESORIUI reikalingas asisten
tas daktaras, tirinėjimui aprašant 
laiškuose ligų, šiose kalbose: Grekiš- 
kai, Bulgarskai ir Francuziškai. At- 
sišaukentis kad rašytų paminėtose 
kalbose aplikaciją. Turi būt gero mo
kslo daktaras. Adresuokit:

The PHILA. MEDICAL CLINIC, 
1117 Walnut st., Philadelphia, Pa.

TEATRAS, DEKLAMACI
JOS IR BALIUS.

Parengtas per 11 LSS kp., atsibus 
Subatoj, 11 Gegužės (May), 1912 m., 
prasidės 8 vai. vakare. Svetainėj 
šv. Jurgio, 180—182 New York avė., 
Newark, N. J. Nuoširdžiai kviečia
me visus lietuvius ir lietuvaite iš ap
linkui atsilankyti. Bus perstatoma 
juokinga trijų veikmių komedija 
"Gyvieji Nabašninkai.” Perstatymas 
bus labai puikus.

Su pagarba KOMITETAS.
DIDELIS PIKNIKAS!

Pirmas šį pavasarį, Meriden, Conn., 
ant Sehuetzen Park, 19 Gegužės, 1912, 
Perengė D. L. K. Gedemino dr-stė. 
Lietuviai iš Meriden’o ir Wallingfor- 
d’o atsilankykite, kur galėsite pasi- 
bovyti ant šviežio oro. Kviečiame vi
sus lietuvius kaip vietinius taip ir iš 
aplinkinių miestelių atsilankyt ant šio 
pirmo Dasilinksminimo. Bus lietuviš- 

; ka muzika—griežš lietuviškus šokius, 
j kaip kas mylės taip galės šokti—lie- 
j tuviškai ar angliškai.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

4

NEBŪK BE DARBO!
Pas mus galite gaut darbą ant far- 

mų, plytnyčiose ir kitur. Kurie ne
seniai atkeliavę iš Lietuvos taipgi 
galit kreiptis pas mus. Kalbam lie
tuviškai. [26]

J. S. ROSSELL,
4 Washington st., (North)

BOSTON, MASS.

»

HARVARDO DARBO BIURAS
Geros vietos dėl merginų randasi 

šiame ofise, kurios nori dirbti na
muose. Darbas pagal pasirinkimą. 
Taipgi ir ant dienų duodamas darbas. 
Kreipkitės pas:

Miss Rose Oppenheimer,
102 Washington st-, Brookline, Mass.

PARSIDUODA NAMAS.
Namas su 15 kambarių, gerai užlai

kytas, parsiduoda pigiai. [22}
42 Shawmut avė., BOSTON, MASS.

Norintieji platesnių žinių kreipki
tės ten pat.

D-stė. Palaimintos Lietuvos, 
Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17-th PL, Chicago, III. 
Pirms. pagelb. Karolis škadauskas,

1504 S. 49-th avė., Cicero, III. 
Protokolų rašt. J. Šyker,

5047 W. 32-nd st., Cicero, III. 
Fin. Rašt. Kast. Simons,

2041 Ruble st., Chicago, III 
Kasierius Lud. Kasper,

3131 Wentworth avė., Chicago, III. 
Ligonių užveiz. Pet. Steponaitis,

1830 Canalport avė., Chicago, III

I

GERA PROGA.
Parsiduoda čebatų (šiušų) dirbtuv8 

su visomis mašinomis. Priežastis tai, 
kad savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Vieta apgyventa lietuviais ir lenkais 
ir kitos tokios pat dirbtuves aplinkui 
nėra. Dirbtuvė randas! ant kampo 
gatvės ir labai parankioj vietoj. No
rėdami platesnių žinių, kreipkitės laiš
ku šiuo adresu: [20]

T. KRISIUNAS,
600 Collinsville avė, E. St. Louis, I1L

STATAU NAMUS 
naujus ir taisau senus. Kiekvieną 
darbą iš medžio ir muro padarau at
sakančiai ir greitai. Esu kontrakto
rius. Kalbu visokias kalbas.

A. SUDYMT [14]
So. Boston. Ma**328 E. st.. 3 H..

Lietuvių Neprigul. Kliubas
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis, 

3211 Union st., Chicago, 
Prot. raštininkas K. Mikolaitis,

Chicago,

Kambariai ir valgis.
Gražus ir švarus kambariai, garu 

apšildomi, vanduo ar.t vietos, su val
giu, kur keli lietuviai jau valgo, iš
siduoda pas [19]

K. NOOL.
So. Boston. Mass.328 E. St..

III

Chicago,

Chicago,

III

III

III

930 — 33-rd st 
Fin raštininkas B. Guos,

837 — W. 34-th pi., 
Kasierius L. Ažukas,

3301 Auburn Avė.,
Org. užžiurėtojas M. Titiškis,

3229 S. Halsted st., Chicago, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No 
3301 Auburn Avė. Metinis susirinki
mas pripuola sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

PARDUODU ’ FORNIČIUS. 
kurie vidutiniškai yra 
Taip-pat norintieji gali 
ruimus, nes savininkas išv: 
Lietuvą.

Kreipkitės šiuo adresu:
6 Broadvvay, 1 . trepus

So. Boston. Mass.

užlaikyti, 
paimt ir 
ažiuoja į

[19]

augštym

i
PARSIDUODA NAMAS.

Ant Tudor st., So. Bostone, su 11 
kambarių, gerai užlaikytas ir aptak- 
suotas ant $2,300. Dėl platesnių ži
nių kreipkitės pas: [19}

MRS. DEMPSEY,
43 Thomas Park (Between C & D), 

SO.BOSTON, MASS.

t



GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIEIME
Pabaigusį kursą

VVOMENS MEDICAL CALLEG 
Balti more. Md.

Pasekmingai atlieka savo arba -J • 4.
palago, teipgi suteikia visokia- 
das motery ligose parūpina gydu lies 

Ofisas randasi:

30 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

-

SKAITYTOJU ATIDAI.kio išaugs tikintysis žmo- 
gus?

Vienas iš klausytojų sau: 
„Ištikro, netikės į nemato
mus velnius...”

f ,

Kodėl daiktai brangus?

Kunigas Pilatte Tude te
legrafuoja iš New Yorko, 
kad jo biznis puola žemyn, 
nes tikėjimas pabrango, ka
dangi pelės sunaikino kelias 
bačkas ceremonijų, kurios 
buvo pakavotos nuo vasaros 
karščių.

Lietuviški kunigai pab
rangino tikėjimą, kad ap
saugot gaspadines nuo ne
laimių ir pabėgimo.

Francuziškas ir ispaniš
kas vynas nepaprastai pa
brango. Išaiškinimą duoda 
Kalifornijos vyno savinin
kai. Pereita vasara buvusi 
tiek sausa, kad neištekę 
vandens vyno atskiedimui ir 
tik pusiau su vandeniu su
maišytą vyną reikėjo par
duoti.

St. Lduiso siuvėjai skun
džiasi, kad parforiniai gu- 
zikučiai nepaprastai pab- 
rangę. Čia vėl gi buvo kalta 
sausoji vasara, kuri išdžio
vino šulinius ir sumažino 
pieną perpus.

Geležis pabrango ant 25 
procentų. Vienas Pittsbur- 
go geležinis karalius J. Sor- 
gum praneša, kad per per
nykščius karščius kasyklos 
likusios tiek dulkinos, kad 
kalnakasiai turėję užtrokšt, 
jei ilgiau kaip valandą dir
bo, o kasvklos buvusios blai- 
voj vietoj, todėl kalnakasiai 
negalėję nusipirkt alaus dul
kių suvaldymui.

Iš Chicagos praneša, kad 
vasaros kaitros buvo išdžio
vinusios svarus, o skerdiny- 
čių savininkai nepastebėjo. 
Jaučiai tuomet svėrė nuo 75 
iki 400 svarų daugiau. Val
džia pastebėjo svarų per
mainą ir nubaudė trustą, 
kuris dabar turi imt bran
giau už mėsą, nes svarai pa
sunkėjo.

Profesorius Fewfax aiš
kina, kodėl bulvės pabrango. 
Jis sako, kad Maine valsti
joj buvo labai sausa vasara 
ir bulvių lapai, negaudami 
vandens iš oro, gėrė jį iš 
šaknų — tokiu budu pačios 
bulvės save suėdė, o pirkė
jams jų liko mažai ir bran
gios.

Kalbėtojai pabrango, nes 
sausoji vasara pastūmėjo vi
sus lietuvius, mokančius ir 
nemokančius skaityt, kalbė
tojais vadintis. Publika te
gali atskirti kalbėtoją nuo 
nekalbėtoją tik pagal tą, ka
tras atlyginimo reikalauja, 
nes kiti gatavi patįs primo- 
kėt, kad tik leistų kalbėt.

A. Ručas.

i

Iš kun. K tiro pamokslo.

„Kalėdodamas įeinu į vie
ną stubą. Stuboj tamsu, gy
vos dusios nėra. Pamačiau 
prieinantį vaiką, kokių ke
turių metų. Klausiu jo:

— Ar tu vienas, vaikeli?
— Matai, kad vienas.
— Ir tu tamsoj vienas 

bijai ?
— Nagi ko aš bijosiu.
— Ar tu žinai, kas aš?
— Nagi juodasis.
— 0 kas tas juodasis?
— Ugi velnias.
„Na pamislykit, ar iš to-

ne-

dantis, prysaki ir pasturgalį kios mašinos, su kurios pa- 
ir atveda dar dvynukus— gelba galima butų iš 3 tau- 

zdžionę, yra negeistinas, to
dėl ir projekto juokų sky
riuje netalpiname.

A. Novikui. — Neapsimo
ka su kunigu vest ginčų, nes 
jie visi toki.

Millinocketčiui. — Neuž-

ar bereikia didesnio 
siaus?

fal

Teisingas.

Jonas:— Ar gavai laišką 
nuo brolio iš Chicagos?

Jurgis:
Jonas :- 
Jurgis :•
Jonas:— Turbut, 

Iškaitei?
Jurgis:— Kaip aš galiu jų ir nepaskandįs. 

skaityt, kad ant kampo laiš
ko parašyta, jog už 5 dienų 
reikia sugrąžint atgal? 
miau ir sugrąžinau.

Gali palaukti.

Vieno kalėjimo užveizda, 
gana geros širdies žmogus, 
sumanė iškelti puikią vaka
rienę vienam kaliniui, kuris 
buvo nuteistas mirtin ir ant 
rytojaus bus pakartas. Nuė
jęs pas kalinį jis užklausė:

— Ką tamista norite va
karienei? Ši yra tamistų pa
skutinė. tai galite išsirinkti, 
ką tik jus norite. 

• — Argi ištikrųjų? — už
klausė pasmerktasis mirtin.

— Ištikrųjų, — atsakė už
veizda.

— Taigi, aš daugiau nieko 
nenoriu, kai tik šviežiu vvš- 
nių...

— Ką.’? — nustebo už
veizda. — Juk tamista žinai, 
kad vyšnios nunoks da tik už 
kokių šešių mėnesių.’

— Tai nieko, aš galiu pa
laukti...

Taip, gavau. 
0 ką jis rašo? 
Visai nežinau.

da ne

žinojo.
Vyras: — Brangioji, aš 

manau, kad tu nenorėsi eiti 
su senąją šlebe į operą?..

Pati: — Mielasis 1 Koks tu 
geras.’ Žinoma, kad ne.

Vyras: — Na, aš jr žino
jau tą ir...

Pati: — Nupirkai?...
Vyras: — Nupirkau 

vieną (sau) bilietą...
tik

Pametė.

— Aš pamečiau'šįryt de
šimts dolerių vertės lietsar
gi-

Ką gal žinot.

Advokatas: — Lisnickai, 
j paduok man tamista pasku
tinę vietą savo gyvenimo.

Klientaš: — O gi Dievas
žino, ką dabar žmogus gali (simoka vest tolimesnių gin- 
žinoti. Greičiausiai kapuo- i čų, nes vaikinas nebuvo į- 

' se, jei koks vyras parėjęs iš vardintas ir nėra ko jį taip 
darbo nesugaus ant karštų- ginti arba peikti. Vietiniai 

_•---------1—gyventojai geriau žino, ke-
no teisybė, o skaitytojai jau 

i girdėjo abi pusi. Gaila, kad 
korespondentams prisieina 
vest ginčus.

Nabagas.

Jieva: — Kad Dargočius 
kalbino mane ženytis, jis el
gėsi kaip žuvis ištraukta iš 
vandens.

Margarieta: — Supranta- 
ma. Juk jis jautėsi pagau
tas.

/

Redakcijos atsakymai.
F. žaibui. — Išradimas to- 

tiečių padaryti tik vieną be-

AČIŪ. •

Širdingai ačiū K. Brazevi- 
čiui iš Kenosha, Wis., už su
rinkimą $4.15 ir visiems au
kavusiems. Džiaugiuosi, 
kad tūli broliai lietuviai ne
užmiršta manęs nelaimingo 
ir vis da paremia.

Jonas Langes, County Ho- 
me R.D. 10, Washington, Pa.

Vienatine Lietuviška

APTIEKA

— Kur? Gal kare palikote.
— 0 ne. Sutiko mane liet- <

sargio savininkas ir jis paži
nęs savo lietsargi, atėmė jį 
iš manęs...

______________________

Protinga.

— Mano duktė, tai ištik- 
rųjų protinga mergina. Aną 
dieną du jaunikiai net susi
pešė už jos ranką.

— Na, ir ji apsivedė su 
tvirtesniuoju ?

— Visai ne! Ji apsivedė 
su tuo, kuris silpnesnis, nes 
jį ir ji galės sumušti.

Turėtų užtekti.

Vyras: — Kasgi tau ken
kia?

Pati: — Nusibodo toks 
gyvenimas...

Vyras: — Nagi, mieloji, 
tu turi viską ką tik aš noriu, 
ir kogi daugiau tau berei
kia?

Priežastis.

— Kas-žin kodėl'Karbau- 
skienė atleido savo tarną?

— Nugi tas mulkis pasa
kė, kad jis pražilo betarnau
damas jai, o tas yra lygus 
pasakymui, kad ji sena.

Loterija.

Jaunikis: — Ženatvė — tai 
yra lioterija.

Dvynukių tėvas: — Val
džia ją turėtų uždraust kaip 
ir visas lioterijas, nes ne vie
ną kvaili prigauna su falši- 
vais bilietais.

Jaunikis: — Falšivais bi
lietais?

Dvynukių tėvas: — Nagi, 
imi, rodos, aniuolėlį, bet ka
da nuprausi maliavą nuo 
snukio, pasideda plaukus,

Visų gerbiamųjų „Kelei
vio” skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė, 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne- 
atnaujinsite, būsime priver
sti „Keleivį” sulaikyti.

PASARGA.

Mainant adresąreikia vi- 
sados priduot naująjį ir se
nąjį adresus. Nepridavus 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

„Kel.” Administracija.

TEISINGIAUSIA (R GERIAUSjA

Aptieka
Sutaisome Receptus ru didžiausia 
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at 
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite rauti, kokios tik pasauiėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius P. Jatiilovičius.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Brcadway> S- Bcstcn, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pereipresa gyduoles prisiusiu)

NAUJA DARBININKIŠKA KNYGA

Nuo ko priklauso žmonių 
------- nuotikiai.-------

Knygelėj ai kinania materijalistiš 
kosios istorijos supratimas.

KAINA 1OC.
L. S. S. kuopoms extra nuošimtis. 
Gaunamos lik pas vertėju. Gali 

ma prisiėst irštampoms.
A. J. KAKALIUS,

1607 X. Asliland avė. Cbicago, UI.

• MOKYKLA ŠOKIŲ.
Mokinu visokius 
šokius: Buck and 
Wing, Buck Skirt 
Irish Jig, Clog, 
Spanish Waltz, 
Waltz. Two Step, 
Side Step. Pirm? 
lietuviška moky- 
kykla Amerikoje. Tičerkos: Miss An
tanina Ketner ir Miss Johana VValets.

PROF. JULIUS SILSKO.
2124 S. Halsted st.. Chicago. IIL

BOSTONE ir VISOJ MASSACHUSETTS VALSTIJOJE. 
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos. 

Nuo kosulio ir šalčio 25c.
Pijulkos nuo šalčio vaikams ir suaugusiems 25c. 

Nuo g’alvos skaudėjimo 10 ir 25c. 
Nuo slinkimo plaukų 75c.
Nuo reumatizmo $1.00.

Nuo visokių paslaptingų ligų sutaisau pagal 
naujausius išradimus.

Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Nuo vištakių (corns) 15 ir 20c. 

Nervų sustiprintojas 25c.
Jeigu norite gauti tikrus vaistus kurie sugrą

žintų Jums sveikatą, kreipkitės pas mus, o už
tikriname, kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Tikras Jūsų brolis

K. Šidlauskas
226 Broadvvay, kampas C 

SO. BOSTON, MASS

Pageida“jama» naujausia loCJV knyga, mokslas apie sveikatą 

DAKTARAS”.

W ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio bodo w 
Išgydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki Šiol išėjusiose Iie-^ų 
^jtuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.

ŠITA KNYGA “DAKTARAS” apraSo visokių ligų vardus, kaip jos prasideda, kaipfea 
^•apsireiškia. kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti. ^B

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris 
IMtelpa daug.
k. ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS"’ dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie^? 

^•geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-pat kaip'ir kada geriausiai apsivesti ir9|r 
^Akaip būti laimingu.

Sk TOJ KNYGOJE “DAKTARAS" gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris. 
Tj'.cis būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, ženotiems ^5 
Mlir nevedusiems.
M KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti.

tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai. k.-idA^ 
^•gajės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga aje 
^*turčti. koris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi.

KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis ©0 
^^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems Tik perskaičius ^A 
fiL'ę knygą atrasite viską, ko čion negalima parašyti ir dažiuosi visą teisybę. |55(

□i APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti 7api<- nervų, kraujo, inkstų. ^5 
įjKromatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas: teip-pat apie moterų Jfįc 

nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t. <<
Afc JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis Prieky 
^Jgydytojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.

ŠITOJ knygoje "DAKTARAS" netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku. 
^M'oet ir kaip nuo visokių ligų apsiscrgčti. ĮM|
^A NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ją išleido 

MLPhiladelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuris tik prisiųsMfc 
^Skeliąs štampas už pris: mtiino kaštus. Apturėsi tuojaus. tik visada reikia rašyti adresas teip: 

| Tise Piiihdelphia Medical t'Hiiie į 
*1117 Walnut St

VYRAI IR .MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki —išgydyti, tad kaip žodžin^j į 

^Jteip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti ą šitą tikrą KJėrtlką. Ate.pančius priimama Šiomis ^A J 

flį valandomis per K Ii niko Daktarę: KįL
'^Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Ltarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai. "*5

ų Philadelphia, Pa.^
> kurie nesveiki ir nori buri sveiki —išgydyti, tad kaip žodžin<» 

teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti Į siię tikr i KJėrtlką. Ateinančius priimama šiomis^J 

į valandomis per K Ii niko Daktarę: J
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Ncdelioj nuo 10 iki 3. Ltarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D 
r

Gydo pasekmingiausiai visokias li
gas: vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi' 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiu’u daktaru mokslą, The New York 
Post Graduate Medical School and Ho- 
spital.

Iš Daugelio Padėkavonfų
Kelias Čia Patalpiname.

Aš Jurgis Lukošcviee, 128 E. Superior st., Chicago III., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių manę išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu S 2.00 dovanu gastinčiaus.

II. Navickis, 5 Lincoln st’, Brighton, Mass. rašo taip: Rašau šiandien 
laišką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu,, kad man sugrąži
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnuose ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir plėtmės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1601 Winter st., Philadelphia, Pa

Turiu daugybę padėkavoniu nuo ruerginn ir moterų už išgydymą nuo 
nereguliarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje.

APSIIMU F ASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo iį,gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir šonu; 

nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos. drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąščio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų vpatiškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, oapturėsit širdingą rodą ir pagelba.

DR. IGNATTUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa. 
Offiso
Valandos

)—Ntrw 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare, 
s j Nedčliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

“Keleivio” sAgentura
Po Kaucija ir Priež ūra Massachusetts Bankų Komisoriaus

Laivakortes j ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančius apsaugojam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius i Lietuvą 
aprūpinam konsuliariškais pasportais.

Pinigus siunčiam į visas dalis svieto pigiau, negu kiti. 
Reikalaukit prekių.

Mus ofise dirba Pakajaus Slidžia (Justice of the Peace) ir 
Rejentas (Notary Pubhc), todėl visi dokumentai, Amerikoniški 
ir Rusiški yra atliekami konogeriausiai.

Kreipkitės šiuo adresu:

“KELEIVIO” AGENTŪRA f?.
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Kaoitalas ir kaucija firmos $50,000.00 LAIVAKORTES (šifkortes) parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visų linijų ir 
. ^2^ J ant geriausių ir greičiausiu laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele--snapiro v;oe gramą, kuriuos atima per 3 dienas be jokio primokėjimo. Geležinkelio tikietus po 

visą Amerika ir Kanada parduodam pigiausiai. NOTARIJUSAS, padarom ir 
/ užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.

PROVIDENCE, R-1-
MARKEI SQUARE

SAJLEM, MASS.
213 DERBY STREET.

IŠ LIETUVOS
Kvotimai.. Šįmet, veikia 

naujas įstatymas, pagal ku
rio baigusieji miesto moky
klas, norėdami aptiekon pa
stoti, tai turi laikyti kvo
timus tik iš lotynų kalbos; 
iš algebros ir naujų kalbų 
(vokiečių ir francuzų); bai
gusieji miesto mokyklas ne
bebus jau kvočiami.

Baigusieji gi dvikleses mi
nisterijos mokyklas ir no
rintiems stoti aptiekon, 
naujas įstatymas jokių pa
lengvinimų nedavė.

Augštaitis.
Kareivių nedateklius. Ka- 

reivijos valdyba praneša, 
kiek perėjusiais metais ji y- 
ra nesurinkusi jaunų karei
vių. Didžiarusų, mažarusų 
ir baltarusų trukę—1696, ki
tų krikščionių—5225, žydų 
—11338, karaimų—19, ma- 
gometiečių—1225, kitų ne
krikščionių—84, iš viso gi 
—19,587.

Telšiai. Kovo 20 atrado 
čia nužudytą namų savinin
ką Skausgirdą su šeimynin- 
ke. Velionis turėjo apie 80 
metų ir buvo aptartas dide
liu turtuoliu.

žmogžudžių užeita ryte 
arbatos gėrimo laike, ar va
karo, ir kirviu sukapotos a- 
biejų galvos. Taip pat su
daužyti kamodos stalčiai ir 
paimta esą 5000 r. banko po
pieriuose; kiek pinigais pa
imta, nežinia. Pažymėtina, 
kad velionio namas, kuriame 
atsitiko žmogžudystė, stovi 
tankiai apgyventoj miesto 

'dalij, vienoje geresnių gat
vių. Kazys.

Alytus, (Trakų p.). Pas 
mus keliuose sodžiuose mer
ginos mokino valstiečių vai
kus. Kovo 2 užpuolė polici
ja, sugrobė visas- knygas ir 
sąsiuvinius ir nugabeno pas 
anstolį. Knygučių buvo lie
tuviškų ir lenkiškų. Antsto
lis nusiuntė visas pas tardy
toją. Hosl-Flet

Luokė, (Šiaulių p.) Pernai 
metą pas mus buvo įkurtas 
Blaivininkų draugijos sky
rius. Pirmininkaujant kun. 
Zimbilui, veikimas d—joj 
buvo gana nuoseklus ir pa
girtinas. Buvo tankiai lai
komi susirinkimai, kur visi 
liuosai ga-ėjo kalbėti, klau
sytis naudingų paskaitų ir 
pamokinimų; buvo nutarta 
įkurt knygyną ir atidengti 
arbatinę. Bet kada Zimb- 
lis liko valdžios nubaustas ir 
iš Luokės iškeltas, o pirmi
ninku "Blaivininkų” dr-jos 
liko kun. Povilaitis, tai vis
kas atsimainė. Jau laike 
pirmo susirinkimo visi liko 
užgauti jo prakalba ir įžy
mesni veikėjai iš draugijos 
pasitraukė. Liko kelios bo
belės. Tai, ačiū kunigui-pir- 
mininkui, musų Luokės 
"Blaivybės” draugija mer- 
da. R-lė.

Rokiškis. Kovo 16 buvo 
visuotinas Rokiškės banko 
susirinkimas, kuriame buvo 
renkama nauja valdyba. Iš
rinko naują banko kasinin
ką ir tas jo išrinkimas buvo 
gausiai alučiu laistomas, 
jog po 12 nakties, aludinin- 
kui net alaus pristigo, o per 
dieną sušalę vyrai lengvai 
kilnojo augštyn išrinktąjį. 
Išrinktasis gi iš džiaugsmo 
da liepė sujieškoti pusbačkį 
alučio vaišėms.

Nesmagu gi, turbut, buvo 
pašalintam kasininkui, kuris 
už gerą ir protingą darbą 
labai pakrypusiame baiike

— pelnijo atstatymą. Bet 
jis nežadėjo niekam alučio 

• Jr klausiamas prieš rinki
mus, šiurkščiai atrėžęs: — 
”Jųs man statykite, kad aš 
toliau bučiau, o ne aš jums!" 
—Reikia pripažinti, kad jis 
buvo blaivas, darbštus, su
maningas žmogus. Ir var
giai kitas jį atstos.

Akyžada.
Luokė. Kovo 13, 8 vai. ry

te nusišovė iš revolverio Val
stiečių banko nupirkto Dir- 
vovėnų dvaro užveizdėtojas 
V. čižauskas. Priežastis ne
laimingo atsitikimo buvo ta, 
jog darant Valstiečių banko 
valdininkui reviziją pritru
ko V. čižauskiui apie 180rb. 
valdiškų pinigų. Velionis 
buvo jaunas žmogus.

— Šiomis dienomis iškel
tas iš Luokės krasos virši
ninkas Čerepas. Pastarasis, 
būdamas Luokės krasos vir
šininku, mėgo šnipinėti, plė- 

j šdamas laiškus, už ką kaiku- 
rie žmonės apskundė jį Vil
niaus krasų ir telegrafų ap
skričio viršininkui. Iš Vil
niaus buvo atsiustas virši
ninkas ištirimui ir, kada 
žmonės patvirtino savo 
skundą prirodymais, Čerepą 
iš Luokės iškėlė į Šiaulius.

Reikėtų ir kitiems sekti 
luokiškių pavyzdį.

— Musų miesteli j e yra ke
turios lietuvių krautuvės, 
bet iškabų parašai vien tik 
Kvederio lietuviški, o visų 
kitų rusiški. Tuom tarpu gi 
žydai, kaip ir pasityčiodami 
iš lietuvių, steigia iškabas 
su lietuviškais parašais.

Iš tikro, tai gėda Luokės 
lietuviams krautuvninkams. 
0 gal, žiūrėdami i iškabą, jie 
mokinasi rusų raidžių... Ką 
galima žinoti... R-lė.

GORKIAI. Iš mokyklų 
gyvenimo. Šįmet "Matinin- 
kų-agronomų” mokyklon 
bus priimami mokiniai į pir
mąją prirengiamąją klesą. 
Kadangi ši mokykla duoda 
naudingas Lietuvai prakti
kas, tai geistina, kad lietu
viai neužsimirštų jos ir kaip 
galint skaitįingiau geriau 
prisirengę stotų prie kvoti
mų. Stojant į mokyklą ra-
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šomieji kvotiniai turi didelę kodėl sužinoti geriau apie
•1 • • J “ 1 * 1 ** J _ . *vertę: su silpnais rašomai

siais darbais neprileidžia to
liau laikyti kvotimų. Taigi 
rengentis reikia gerai prie 
rašomųjų darbų- ruoštis ir 
puikiai išsipraktikuoti, kad 
nebūtų veltui kelionė ir lai
kas praleistas. Kai kurie už 
kelių mėnesių vaižuoja į 
Gorkius ir rengiasi prie kvo
timų pas vietinius mokinius, 
bet rezultatai iš to ne kokie 
gaunami.. Taip praėjusiais 
metais vienas mokinys ren
gė 'net 10 žmonių, kitas 8, o 
daugybė mokinių po vieną 
ir nė vienas iš jų nepastojo. 
0 atvažiavsieji išlaikė kvoti
mus. Tie, kurie nori stoti ir

vadovėlius, kuriais patogiau 
rengtis, o taipgi ir kitas į- 
stojimo sąlygas, te kreipia
si pas mane šiuo adresu:

Gorki, Magil. gub. Zemle- 
mierno-agronomičeskoe 
čilišče. Brakovskiui.

Ramongaliai Musų sod
žiui besiskirstant, kovo 15 d. 
griovė palikusį jaujos- mū
rą. Griūdamas mūras nuo 
virš duriį sunkiai užgavo 
darbininką L. Čižą. Gydy
tojas sako, jei nemirs, vis 
dėl to pasirgs sunkiai kelis 
mėnesius. L. čižas turi pa
čią ir 4 vaikus, kurie visi da
bar neteko duonos davėjo.

Aukso Obuolys.

Russian-American Brau.

u-

Dr. N. J. JIo roney
218 Tremont st., Boston, Mass.

PRIESZAIS MAJESTIC TEATRA.
Didžiausia ir geriausiai intaisyta 

labatorija Naujoj Anglijoj.
Dvidešimts dviejų metų praktika ir , labatorija iš
taisyta su moderniškiausiais įtaisais. Ypatišką prie
žiūra gauna kiekvienas ligonis ir tie tai dalykai yra 
geriausia mus gvarancija ilgo patyrimo ir mokslo.

Specijalistas sunkiose kroniškose nervų ligose ir

Specijalistas sunkiose kroniškose 
nervu ligose

ir negalėjimus pilvo, plaučių, širdies ir kraujo, podraug 
visokių katariškų apsireiškimų.
SPECIJALISTAS VISOKIŲ LIGŲ:] AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS.

X 
t

Examinacija ir rodą dykai.
Offiso valandos j Nuo 10 to ikj g yakare 

paprastoms dienoms: /
Nedėldieniais ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

i

i

1

JU REIKALAVIMAS NETURI RUBEŽIU
Turkiškasjmaišytas tabakas irisus vilioja savo gražumu. 
Tokį malonu kvapsnį paprastai turi tik brangieji ciga- 
retai ir daugelis negali tuomi džiaugtis. Męs netik per- 
mainėm tokį padėjimą, bet pasitikim ir ant turtinges
nių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo rūkytoju. 
Menka užmokestis už

Zira
Visos Tinklinės turkišk 

priemaišos ir kvapsniai su
dėti į ZIRA Cigaretns — vi
sas sunkumas išmestas .

Turtingi - Švelnus • Kvepia
Jų priemaišos suteikia 

švelnų net saldų kvapsnį — 
išimtina rukvma. Suvienyto 
valstijų Prezidentas nerūko 
geresnių cigaretų. kaip kad 
jus galit rūkyti nusipirkę 
ZIRA CIGARETTES.

Cigarettes
Tai buvo stebėtinai dide-

• lis tabako pirkinis — daug 
didesnis už kitus — kad pa
velijo mums tokios rūšies ci- 
garetus pardavinėt po 5c. 
už 10.
Puikios Satino Dovanėles

bus randamos kiekvienoj 
“ZIRA” dėžutėj, paveikslai 
aktorių, kvietkų ir paukš
čių. Rinkite tuos paveikslė
lius. Iš jų galima padaryti 
dailias paduškaites ir šali
kus.

Nupirk dėžutę tuoj
Parsiduoda Visur.

Pamėgink nors vieną — Persitikrink.

P. LORILLARD COMPANY
*

I GERIAUSIAS

*
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Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natura- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS

453 Broadway So. Boston, Mas

Jeigu jus norite išsiimti savo pi
nigus iš banko Rusijoj arba Austri
joj, arba norit savo pinigus tenai pa
sidėti, kreipkitės į šitą biurą. Męs 
padarysime tai į 4% sąvaičių.

Pas mus taipgi randasi gerų advo
katų ir padarom visokius dokumen
tus už prieinamą kainą.

RUSSIAN AMERICAN BURBAU.
(Uždėta 1892)

160 N. Fifth avė., Cor Randolf st.,
2-nd Floor, Chicago, III.

naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston.

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

B
I

i

II i ėTelephone So. Boston, 845 M. 

sDr.F. Matulaitis!! 
” * fI495 Broadvvay, So. Boston. 

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir uuo 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

džių,, Wolthom ir El- 
gin, ir šliubinių žie
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ir orderius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

822 VVashington st., 
BOSTON,............ MASS.

Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Po
cius, J. Pociūnas, Liud- Davalga ir

F. S. Simanckis.

RUSISZKAI-AMERiKONISZKA
LINIJA.

Didžiausi, geriausi ir greičiausi 
garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai- 
tės tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai Nuo 9 iki 11 ryte 
CAR, KURSK, RUSSIA

Į Rotterdamą 8 d., į Liepojų 11 dienų.
$33.00

$48.00
$65.00

Dabar plauks iš New Yorko:
Kursks 10' d.
Lituania
Birma 9 
Kursk 23

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

A. E. JOHNSON & CO.
27 Broadway, New York.

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter S t.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš a t esi v

. Ofiso valandos

nuo 1 iki 2 ir 6 ik!
8 vakare. Telephone 1967—3 Ricvicc"*

J

III klesa 
II klesa 
I klesa

$35.00
$50.00
$75.00

24 
d.

d.

vasario (Feb.), 
vasario (Feb.), 
kovo (March), 
kovo (March).

D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas 

įDANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

BUK MANDAGUS! 
nusipirk

----ETIKETĄ----
Taisyklės, kurių kiekvienas turi prisi
laikyti apsiėjime su kitais. Ten rasi 
su virš 300 pamokinimų gražaus pa
sielgimo dėl visų, visokiuose atvejuo
se. Kaina tik 25 c. [8]

Mary M. Rice-Herman,
112 E. 19-th st., New York, N. Y.

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

Laivakortę, Pinigus 
arba patįs važiuot į Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS,
186 E. Chapel st., New Haven,Conn. 

Telefonas: 1434—3.
Visoki patarimai velaui.

I

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 
pigiausiai ir gerai.

Musų firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau-| 
nam visokias naujausias formas. ? 

Jeigu norite turėt gerus rubus pi- 
gei, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir i^prosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

24 Ames street.
MONTELLO. MASS

J
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k KELEIVIS 1
Vėrinės Žinios.

5 gegužės d. vėlai vakare 
nusišovė savo raštinėj advo
katas Olcott Partridge. Jo 
raštinė randasi ant 7 lubų 
Tremont Building’e. Jo kū
nas atrastas tik 6 d. geg. ry
te, kada namo sargas pradė
jo apžiurinėt kambarius. 
Tikima, kad nusižudė jis dėl 
negražumo. Mat, jis kada 
tai maudėsi ir pagadino au
sį, nuo ko pasidarė žymė ant 
veido. Kada padaryta ope
racija, jo veidas da pras
čiau išrodė. Jo draugai pa
sakoja, buk jis seniai skun
dėsi ant savo negražumo ir 
sakė, kad neverta jam gy
vent.

Marė Kuras iš No. 22 A 
gatvės, So. Bostone, liko nu
bausta ant $50 už pardavinė
jimą svaiginančių gėrimų. 
Policmanas Walsh persirė- 
dė į laivų loduotoją ir išga
vo nuo jos nupirkti alaus 
bonką.

Tulus Bostono viešnamius 
atlankė keistas svečias, ku
ris valgė, gėrė ir visur mo- 
ney orderiais užmokėjo. Mo- 
ney orderiai buvo ant kur
kus didesnių sumų, negu jis 
pravalgė, todėl jis visur ga
vo dalį pinigų, kada pinigų 
priėmėjai mainė jo orderius. 
Pasirodė, kad visi jie neturi 
jokios vertės, o jų išleista 
ant $310. Policija jieško to 

. gabaus vagilio.

1 geg. Bostono socijalistai 
maršavo gatvėmis, paminė
dami darbininkų šventę. Lie
tuviai ir lenkai socijalistai 
ir jų šalininkai skaitliuj ko
kių 400 mršuot pradėjo iš S. 
Bostono iš lietuvių socijalis
tų salės. Keli šimtai lietuvių 
ėjo šaligatviais ir lydėjo 
maršuojančius iki pat Com- 
mon sodo. Ant Park ple- 
ciaus lietuviai susitiko su ki
tų tautų socijalistais ir mar
šavo visi didžiomis Bostono 
gatvėmis nešdami raudonas 
vėliavas ir ugnį. Po demon
stracijos sugrįžta į Common 
sodą, kur sakyta prakalbos 
visokiose kalbose. Žmonių 
susirinko keli tūkstančiai.

Bostono Socialist Labor 
Party kuopos darė demons
traciją Roslindale. Ten nu
ėjo klausyti jų prakalbų ko
ki 600 žmonių

Fanueil Hali atsibuvo 
skaitlingas mitingas, kuris 
išreiškė protestą prieš sena
to priimtą ateivystės bilių ir 
išrinko 5 delegtus, kurie va
žiuos į Washingtoną ir pa
duos protestą. Senatorius 
Dilligham įdėjo į bilių, kad 
kiekvienas ateivis turi išlai
kyti tam tikrą literatūros 
egzaminą, jei nori būt įleis
tas į Ameriką. Senatoriaus 
Burnetto priedas reikalau
ja, kad ateivis atsivežtų pa
liudijimą nuo savo valdžios 
apie jo gerumą. Senatas 
bilių pripažino ir tik kongre
sui pasilieka jį perleist. Net 
gubernatorius Foss ir kiti 
kapitalistai protestuoja 
prieš tokias tiesas, bet juk jų 
pasiuntiniai jas tveria.

Artinasi diena kun. Riche- 
sono nužudymo. Jo advoka
tai tiki išgaut jam amžiną 
kalėjimą vieton mirties bau- 
smės. Prašymas paduotas 
gubernatoriui rossui, kuris 
turės tartis su valstijos ta
ryba. Advokatai tikisi, kad 
gubernatorius bausmę per
mainys. ■ Prie Richesono 
gelbėjimo prisideda nema
žai savo turtu ponia Ed- 
mands, kurios dukterį jis 
ketino vest. Ji sako, kuni
gą žinojus geriau, negu sa
vo vyrą. Gali būt...

Pereitoj nedėlioj socijalis
tų salėj So. Bostone skaitė 
lekciją apie stebuklus A. An- 
tonovf Žmonių susirinko arti 
200 ir niekas be užbaigos ne
išėjo. Mat, prelegentas bu
vo prisirengęs ne iš popieros 
skaityt, o pasakot, žiūrint į 
publiką. Jis neginčijo, kad 
Kristus ir kiti stebuklada
riai, negalėjo stebuklų su
tvertu nes tai galima prie pa- 
gelbos Hvpnotizmo, pilva
kalbystės ir magijos. Aiški
no, kokius stebuklus galima 
sutvert, tuos tris dalykus 
žinant. So. Bostono publika 
jau tiek išsilavinus, kad pil
nai leidžia kitam žmogui iš
reikšt ir bedieviškiausias 
nuomones.

Massachusetts valstijoj y- 
ra tokios tiesos, jog jei kas 
apskundžia po prisiega, kad 
žmogus yra nepilno proto, 
tai tuoj žmogų paima ir be 
jokio pasiaiškinimo pasodi
na i beprotnami ant 7 dienų 
dėl ištyrimo. Tokiu budu 
papuolė i beprotnamius pats 
sudžia Dewey, ir garsus Bo
stono advokatas Coaklev.

v

Dabar advokatai ir dakta
rai stengiasi tas tiesas nors 
kiek žmoniškesnėms pada- 
rvti.v

Ketverge, 9 geg. d., 8 vai. 
vakare atsibus mass-mitin- 
gas, kuri sušauks Bostono 
Socijalistų partija Faneuil 
Hali salėj. Kalbės Jonas 
Carey ir Jonas Ozol. Bus 
protestuojama prieš kongre
so priimtąjį bilių, kuris sve
timų šalių valdžioms lei
džia gaudyt Amerikoj savo 
priešus. Geistina, kad ir lie
tuviai nueitų.

4 geg. d. 2 vai. po pietų li
ko suvažinėtas ant geležin
kelio Domininkas Raika, ku
ris Amerikoj pragyveno 2 
metu ir paeina iš Kauno 
gub., Telšių pav., Ilakių pa
rap., Gedrimų kaimo. Turė
jo jis 21 metus amžiaus. Su
važinėtas traukiniui einant 
iš Bostono į New Y’orką.

A. Lakačauskas.

6 gegužės Labdarystės 
Draugija buvo parengus va
karą su lošimu ir šokiais. 
Statė ant scenos dramą 
"Žmonės” ir komediją „Tar
nas įpainiojo.” ”Žmonės” 
atlošta silpnai; suflioriaus 
balsas daug aiškiau girdėjo
si negu lošėjų. Matyt, nevi
si lošėjai buvo atsakančiai 

i išsimokinę roles. „Tarnas 
įpainiojo” atlikta gerai, iši
mant tarno rolę, kuri buvo 
svarbiausia, o atlikta silp
nai. Taipgi tapo paaukautas
gėlių bukietas vienai lošėjai,. 
kuri savo rolę daug silpniau 
atliko už p-lę Ivanauskaitę. 
Po lošimui šokiai tęsėsi iki 
12:00 vai. Publikos prisirin
ko vidutiniškai. Vietinė.

Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslų. Ver

tė Briedžių Karaliukas. Nau
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.

Lytiškos ligos.
Labai naudinga knyga apsisau

gojimui nuo lytiškų ligų. Para
šė D-ras F. Matulaitis..................

Dievo Žmogus.
Naudingas ir labai užimaitis 

papasakojimas ..............................

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose.

Jei nori žinoti, kaip senovėj 
lietuviai gyveno, tai perskaityk 
šitų knygą. Iš jos dasižinosi, 
kad musų pratėviai žmonas sau 
vogdavo, paskui pirkdavo, moti
nos-savo dukteris parduodavo. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo 
po daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų piliečiu.
Aiškiai išguldyti pilietystės į- 

statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir 

j lietuviškai..............................  15c.

Davatkų Gadzinkos.
Padidinta ir pagerinta šešta 

laida. Labai juokingos ..............  10c.

Popas ir Velnias.
Toj knygutėj telpa ir Adomas

su Jieva. Labai juokinga kny
gutė. Daugiau juokų, negu sa
liune alaus..........................................10c.

Vienatinis So. Bostone
LIETUVIS ŠIAUČIUS, 

ir šainina 
ir geras, 
cigaretus.

[20]
ANTANAS ABAZORIUS, 

Kampas C ir Silver st., So. Bostone.

kuris taiso, uždeda robus 
čeverykus. Darbas pigus 
Taipgi užlaiko cigarus ir 
Lietuviai pas savajį. ’

50,000

35c.

I

Adresas.

I

Kožnas
bukliugu knigu.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■ ■■■■
■ KUPONAS IYKAI GAUTOS KNYOOS. ■
■ Dr.JOS.LlSTER&CO., L 601,208 N. Fifth Avė., Chieago, III. ■ 
B GOTONI:—Aš esu užinteresuotas jusu pasiulinimui dykai siun-

stos knygos ir norėčiau, jog jius išsiustument man vieną LL-. 
M iŠ tuo knygų. Us ■

Vardas ir pavarde------------------------ - ---------------------------------- ---------- B

be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste- 
Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 

vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prasto: 
sava sveikata vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA 
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai 
graužinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vyras tarp vvru. ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU 
Abelnas prastoimas spėkų, Lžnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas- 

tinios sėklos. Naktinei nubiegytnai sėklos, Nutrotimas vyriškumą. Sunykimas lytiška organa, Lžsiveržimas 
šlapinamoje kanalo. Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga, ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive

dęs ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava uonkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 

ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU. 
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen-

dena ta dykini kuponą o męs pnsiusma
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.

Daug nerūpestingu gyditoju prispirs 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O. 

D. tas yra su apdėtu mokiesniu 
ir dara ta be ypatingai pa- 

reikalavima sergančia.
Męs tą niekados ne darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa

reiga. Siusk urs 
adrese iendena.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

60 LSS kp. S. Bost. Visi 
nariai molonėkite pribūti ant 
susirinkimo, Nedėlioj, 10 va
landą ryte, nes yra labai žin
geidus reikalai, kurių negali 
apleist nė vienas narvs.

KOMITETAS.
Vakare nuo 7:30 bus pra

kalbos. Kviečiami visi.

KNYGOS
“Keleivio” spaudos

Amžinos Dainos.
Naujausias rankius Jovaro ei

lių, iš •ūso apie 40 gražių dainų, 
tinkamų ir deklamacijoms.......... 15c.

Lengvas būdas išmokt angliškai.
Parankiausiai sutaisyta kny

ga,taip kad kiekvienas gali iš
mokt angliškai, kuris bent kiek
gali skaityti....................................... 25c.

Legališki žmogžudžiai.
Tragedija 3-juose aktuose, la

bai gera perstatymui..................... 10c.

Reikalaujam darbininkų.
Mokame $20 algos -ant sąvaitės dėl 

agentų, kurie parduoda auksinius, si
dabrinius ir nikelio laikrodėlius (zie- 
gorėlius) su lenciūgėliais tarpe savo 
pažįstamų ir kitų, ant išmokesčio mė
nesinės po $1 ir po $2 ant mėnesio. 
Reikalaujame keliaujančių agentų, 
kurie važinėtų nuo vieno miesto į ki
tą, taipgi reikalaujame vietinių agen
tų, kurie butų ant vienos vietos. Mo- 
kme po $20 ant sąvaitės agentams, 
kurie visą savo laiką dirba dėl mus. 
$8 algos mokame agentams, kurie dir
ba tiktai vakarais, užbaigę savo die
nos darbą.- Reikalaujame žmonių 
tiktai gero vedimosi ir blaivų; taipo
gi norime žinoti jūsų dabartinį užsi
ėmimą.
North American Sales Co., 

Box 954—Dep. 77, New York.

Pamestas Laikrodėlis.
Gegužės 6 d. (May), iš ry

to tarpe 7 ir 11 tapo pames
tas laikrodėlis. Eita šiomis 
gatvėmis: Ames, Montello ir 
Main. Kas rado, o sugrąžins
gaus didelę padėką. (os) i

ELZB. KRIKŠČIŪNAS,

36 Webster st., Montello, Mass.

i

J

i

Kas yra s:.ulė, yla rietos ir kometos, 
tai skaito < t kny; a

"PASAULIŲ RATAS
Si paveikslais. Kaina 25 c.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi, 
skaitvkit knyga

"MEILĖS karštligė.
Kaina 20 c.

Reikalavimus ir pinigus adresuokite 
taip:

.•> c.

9?

i

*
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VI^v?s AGENTAS
Visoj apielinkėj.

Parduodu namus, lotus, duodu pasko
las i rt. t. Įnšiurinu namus, rakandus 
ir gyvastį. Perkalbėtojas teismuose. 
Visokius patarimus suteikiu dovanai.

A. P. BABILIUS,
Ofisas: 873 Cambridge, st., 
Gyvenimo vieta: 69 Clark st.,

CAMBRIDGE, -------  MASS.
Tel.: Cambridge 3144-W.

J. STROPUS,
30 Broadway, S. BOSTON, MASS.

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEP'O!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rušits Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

' vieta lietuviams.

304 Bioadway ir 259 D sireets, 
SO. BOSTON, MASS.

GYVENIMAI ANT IŠRANDAVOJIMO.

TELEPHONE: Port Dili. 1864.

H. H. NAYOR
E®“ ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose tt-ismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Eschange Bldg.

53 Stale st., Boston, Mass.
Jeigu dėl kokių nors prižasčių ne 

butų parankią ateit pas mane, tad ga
lite pasikalbėti per:

R. Vasiliauską
28 W. Broadivay So. Boston. Mass.

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
I‘as mane galima gauti naujausios 

mados laikrodė- • 
liūs, žiedus, ar
monikų, skripkų. 
ir visokių muzi- 
kališkų instru
mentų: Gerų brit- 
vų, drukuojamų 
mašinukių, albu
mų fotografijoms,

maldų knygų, popierų

1 ADAMS PL., 7 kambarių gyvenimas, ........  §2.75 į savaitę.
2 ADAMS PL., 7 kambarių gyvenimas, .................................... 2.50 į savaitę.
3 ADAMS PL., 7 kambarių gyvenimas, .................................... 2.25 į savaitę-
346 E St., storas, ................................................................................ 2.50 į savaitę.
346 E St.. butas 1, 4 kambarių......................................................... 2.25 į savaitę.
346 E St., butas 2, 4 kambarių......................................................... 2.00 į savaitę.
Kreipkis pas McLellan 288 Roxbury st., Roxbury Cross.
138 TERRACE ST., RONBURY.

Gyvenimas 1, 3 kambarių,
Gyvenimas 2, 3 kambarių,
Gyvenimas 3, 4 kambarių,

$1.50 į savaitę. 
2.00 į savaitę. 
1 50 į savaitę.

Kreipkis pas McLellan 288 Roxbury st., Roxbury Cross.
2947 5VASHINGTON ST., RONBURY:

Butas 1, storas ir 2 kambariai,............................... «... ^12.00 ant menesio.
Butas 3, 4 kambariai, gazas, pečius ir toiletas,..................S2.50 į savaitę.

2949 tVASHINGTON ST.:
Butas 1, 3 kambariai ir gazas................................................ §2.00 į savaitę.
Butas 3, 4 kambariai ir gazas,............................................. 2.25 į savaitę.

Visi šitie gyvenimai naujai jtasyti ir švariai užlaiko
mi. Norint užimt kambarius kreipkitės pas

288 Roxbury St., Roxbury Crossing.McLELLAN,

LIETUVY, KREIPKIS PAS SAVĄ!

Teisingiaušia Agentūra

LAIVAKORČIŲ IR PINIGŲ SIUNTIMO
Jau šešti metai kaip parduodu Laivakortes

ant e.vpresinių ir pačtinių laivų, pagal kompanijų čienes. Pasažierns iš Lietu
vos paimu iš pačių namų, ar nuo rubežiaus, ar bent kokios vietos iki vietai 
Suvienytų Valstijų ir kitur. Taipgi iš Amerikos į visas dalis Lietuvos ir ki
tur. Patarimai keliaujantiems ar norintiems keliauti kuoteisingiausi ir dykai.

Siunčiu pinigus Į visas dalis svieto greitai ir pigiai.
Gvarancija užstatyta Mass. Valst. pas Bankų komisionierių. Visokius pinigus 
mainau pagal paskutinį teisųjį pinigų kursą.

Darau visokius notariališkus paliudymus, dovierenastis.
Reikale kreipkitės vpatiškai arba per raštą.

A. Ramanauskas, Lawrence* mass.
BRANCH OFFISAI:

233 Broadway, 27 Rogers st.,
So. Boston, Mass. Lowell, Mass.
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Užlaiko geriausį
Elių, Vyną, Likierius ir 

kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st, So. Boston.

TeL: Main 3307.
Gyvenimo TeL: Milton 913—3.

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė-
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus. .
Čia galit susikalbėt rusiškai 

ALEXANDER ROSEI
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

istoriškų ir
gromatoms rašyti su pasiskaitymais 

I ir dainomis, su drukuotais aplinkui 
konvertais; tuzinas 25 c., 5 tuzinai 
$1. Perkupčiams 1000 už $6. Magikos 
kazyrios su kuriomis galima išlošti 
daug pinigų. Kas neturite mano di
delio kataliogi, prisiųskite markę už 
2c. ir aplaikę jį rasite daugybę nau
dingų daiktų.

Kreipkitės šiuo adresu: 
W. WAIDELIS,

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Ant'21 f akmens
Gelžkelio laikrodis
Sriubelių užsuka

mas. vyriško ir mo
teriško didumo, ant 
20 metų auksuotas, 
su i ^rašytais dubel- 
t a vai s viršais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

gai geležinkeliu ' ažiuojuntiems žmo
nėms, kuriems ittLia v-suui:.et tikras 
laikas žinoti. Gi ar ant uotas a”t 20m. 
Ypatingas pns'u'yjima>. >’ęs išsių
sime laikrodėlį aut kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk ne 
cento. Atsiminkite, jus užmckėtumėt 
už tokį pat iaiKrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenm-um B»g_, CHICAGO, ILL.

I

DYKAI! Pirkite už §6.00 vertės
v * unl • musų žinomos tabakos 
dei cijaretij ir išsirinkit sau dovaną 
iš seka-ėių daiktų: Naujausias im
portines Fonografas, su didelia ni
ke duota dūda, kuris grajina aiškiai « 
visokias muzikes ir dainas. Kiekvie
nas gali turėt koncertą savo name. 
2. Geriausias Armonikas, vokiško iš- 

.. d’rbinrio. su notom ir nurodymais.
2 3. Puikus stalavas laikrodis, su mir ,

zike. kiekvieną kartą grajina 10 minutų. 4. Vyriški arba moteriški paauk
suoti iaikrodėliai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai. 6 videlciai, 
6 dideli šaukštai. 6 maži, i peilis sviestui ir šaukštukas cukrui.

Už. musų dovaną vien norime kad -pagarsin'.umėt musų firma tarp jūsų 
pa žįst; nu. Atsiųsk mums ant rankos 50 c. markėms, o męs jums'prisiusime 
40 skrynučių tabako 4 gatunkų už §6 ir jūsų išrinktą dovaną Likusius §5.50 
užmokė.it gavę tovorą Jeigu tavoras nepatiks, galite jo neimt.

L Engiish-Asiatic Tabacco Co., Dept. K. Z. 11517th st., New York, N.Y.
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