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Metas V.

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

Baugina lenku sukilimu.
Idant palenkti Rusiją prie 

nuraminimo įsikarščiavusios 
Serbijos, vokiečiai pradėjo 
leisti paskalas, kad jeigu kil
tų karas, o Rusija norėtų Ser 
bijai pagelbeti, tai pasinau
dojant iš tos progos Lenkija 
tuojau sukiltų ir apšauktų 
save ueprigulminga respubli 
ka, o Francuzija, bijodama 
kad nepražūtų jos pinigai, 
tuojau pareikalautų skolos. 
O tas viskas nustumtų Rusi
ją ibankrutą.

Bijosi šviesos.
Į „Golos Moskovski” pra

neša iš Varšuvos: ,,Pavislio 
gelžkeliu kontroliuje gauta iš 
Peterburgo įsakymas, užgi
nantis kontroliaus tarnaujan
tiems pranešti laikraščiams 
žinias apie vogimus ant gelž 
kelių, kad ne diskredituoti 
publikos akyse kelių žiny
bos”.

Spaudos persekiojimas. 
„Rus. Vied.” praneša, kad 
suimtas esąs Tiflise išeinančio, 
laikraščio „Naš put” redak
torius; redakcija uždengta 
Laikraštyje buvę spauzdina- 
ma ištisos Kaukazo atstovų 
kalbos, pasakytosios v. dū
moje.

Lopucliino byla.
Tyrinėjimas Lopucliino by

loje jau užbaigta. Jis bus 
kaltinamas pagal 102 ir 51 st. 
krim. įst. Didžiausia bausmė 
— katorga iki gyvos galvos, 
mažiausia — ištrėmimas.

Lopucliino gentis prašė pro- 
kuratorą paliuosuoti jį už 
kauciją, bet jų prašymas at
mesta. Byla ketinama nagri
nėti balandžio mėnesio pra
džioje.

Suomijos bedarbiai.
'"'elsingfarse šiomis dieno

mis buvo didelis bedarbių su
sirinkimas, kuriame nutarta: 
1) kreipties į senatą su prašy
mu, kad įsakytų miestui iš
rasti kokį-nors darba; 2) krei
pties į seimo atstovus, socijal- 
demokratus su prašymu įneš
ti seiman paklausimą apie 
tai, kad darbo žmonės nega
li darbo gauti, ir kad būtų pa
skirta bedarbiams kokia pa
šalpa.

Kai bus įnešamas paklau
simas Seiman, tai tą dieną be
darbiai ketina padaryti de
monstraciją — norima įeiti 
seimo rumuosna.

Peterburgan, turės kiekvieną 
sykį gauti tam tikrą miesto 
viršininko leidimą, be kurio 
negalima jiems bus gyventi 
Peterburge.

•Į Pasenejusių tvirtovių pa
naikinimas galutinai nutar
tas. Neseniai panaikinta tvir
tovė Liepojoje, netrukus bus 
l*anaikinta ir Dvinske. Ka- 
reivija busianti iškelta kitur. 
Anuotos busią sunaudotos li
kusiųjų tvirtovių sustipriui- 

į mui.
I
Dar vienas Pnriškevičiaus 

laiškas.
Kaip jau žinoma skaityto

jams, Puriškevičius parašė 
laišką buvusiai pirmojojo vi
sos Rusijos moterų suvažiavi
mo pirmininkei Filosofavai, 
kuriame laiške įžeidė Filoso- 
fovą Pastaroji už įžeidimą 
padavė Puriškevičių teisman. 
Puriškevičius gavo už taimė- 
uesį kalėti. Dabar ,,Birž. V.” 
praneša, kad Puriškevičius 1 
da parašęs laišką ir daktarei 
Pokrovskai. Šito laiško įtal
pa teip esanti necenzuriška, 
šlykšti, kad vargu begalima 
bus perskaityti jį viešai teis
me.

Iš „tikrųjų rusų ’ gj veni
nio.

Stavropolyje policija suė
musi du „tikrųjų rusų” są
jungos nariu: Zacliarovą ir 
Mirabovą. Jie pasidirbę sau 
Peterburgo universiteto cen- 
tralinio organo įgaliojimą ir 
persi vilkę studentii rūbais, 
rinkę iš žmonių aukas ir, su
prantama, aukomis patįs nau
dojęsis. Jiems buvę pasisekę 
surinkti jau keletą tūkstan
čių rublių.

5 Bulota, kaip girdėti, ža
damas patraukti teisman už 
susižinojimą su . soči j ai-re vo- 
liucijonierių centro komitetu, 
nuo kurio jisai gavo Azefo 
laiškus.

• Dešiniejie reikalauja, 
kad Miliukovas būtų patrau
ktas atsakomybėn už dalyva
vimą 1905 m. revoliucijonie- 
rių kongrese Paryžiuje.

Jekaterinoslavas. — Ke
turi ginkluoti piktadariai 
bandė apiplėšti Jakovlevo 
pačtos skyrių. Plėšikai šau 
dė iš brauningų, sužeidė vir
šininką ir, šovę į sargybini, 
leidosi bėgti. Suimant pikta
darius, sunkiai sužeista sar
gybinis ir užmušta du užpuo
liku, kitu du užpuoliku su
imta.

Maskvos

Priespaudos „laisvės”.
Visiems Varšuvos laikraš

čiams užginta spauzdinti iš 
francuzų laikraščio ,,Matin’’ 
Bakajaus memuarai (atsimi
nimai).

Žydų varžymas.
Suomijos žydai ligšiol be 

jokio leidimo atvažiuodavo 
Peterburgan ir galėdavo ke
lias dienas gyventi, kol atlik
davo savo reikalus. Dabar, 
kaip girdėii, jie, atvažiavę

• Jaroslavlis.
teismo rūmų posėdyje Kibin
site byloje apie Kibinsko so
či jal-revoliucijonierių organi
zaciją pasmerkė 2 tvirtovei), 
3 išteisino.

Ką sako Įtakojus apie pro
vokatorius.

Laikraštyje ,,Byloje’’ yra 
atspausdintas šitoks buvusio 
slaptosios policijos agento Ba
kajaus pasakojimas: — „Tu
rėjau progą pasižinti su visai 
slaptomis policijos deperta- 
mento žiniomis ir galiu tikrai 
tvirtinti, jog svarbiausiojie 
suėmimimai ir kratos revoliu-

Į
cijonierių tarjie buvo beveik 
visuomet provokatorių už
traukiamos. Idant būtų aiš
ku, ką aš tuo noriu pasakyti, 

į aš papasakosiu apie slapto
sios policijos veikimą Varšu
voje su provokatoriais ir be 
J’Į-

Lenku socijalistų partija 
! 1904 metų gale suorganizavo 
,,kovos skyrių”. į kurį tuoj 
įstojo du provokatorių darbi
ninku 18 ar 19 metų amžiaus, i 
visai protiškai neišsiplėtoju
siu ir nemokančiu beveik 
skaityti. Nuo spalio 1904 m. 
iki rugpjūčio 1905m.tas sky
rius buvo ketinęs užmušti 
antstolius Kiselevą ir Fuksą, 
Varšuvos general-gubernato- 
rį Maksimavičių, du sykiu 
buvo mėginęs atmušti Okrze- 

i ją, paskui mirtimi nubaustą, 
ir buvo rengęs kelius smulke
snius teroristiškus darbus. 

iTačiaus ačiū tiems dviems) 
provokatoriams visi tie suma
nymai buvo laike sutrukdyti 
ir dalyvautojai suimti.

1905 m. karo organizacijo
je provokatorių pritrūko. Bu
vo tik vienas studentas P., 
kurs šį-tą pranešdavo, bet 
partija jį paskui išsiuntė į 
užsienio mokyklą prisirengti 

Į prie karo darbų. Tame laike 
pasisekė išplėšti 26.000 rb. iš 
Uptovo iždo;^4S6,000 rb. iš 
LiUbartovo ir Mazovšo iždo; 
išplėšti iš traukinių — Pruš- 
kave—162,000 rb.; Celestina- 
ve—40,000rb.: Gerbo-Čensta-j 
kave—7,000rb.; užmušti: ka
ro geueral-gub. VonliarLiar-1 
skis; general-guberna toria n s 
padėjėjas Markgravskis; rug
pjūčio mėn. padarytas nepa
sisekęs pasikėsinimas ant 
Skalono gyvybės, užmušti 
žandarų papulkininkai Mura- 
dovas ir Salamatovas. papul- 
kininkas Nikolajevas; antsto
lių padėjėjai Konstantinovas 
ir Kovalskis. Gegužės mėn. 
viename laike buvo apiplėšti 
Varšuvoje visokiose miesto 
dalyse kelios dešimtis mono
polių, o rugpjūtyje vieną gra
žią dieną buvo išplakti poli- 
cijantai ir kareiviai saugoję 
slaptosios policijos bustus. 
Viso labo 1906 m.
buvo užmušta: 20 
ninku, 7 žandarai, 
jos tarnai, sužeista buvo ka
ro valdininkų— 42: žandarų— 
12, policijos tarnų— 42; viso 
labo 179 žmonės. Bombų spro
go 10, sužeista tais sprogi
mais — 50, užmušta — 8. iš
plėšta monopolių — 149.

Nežiūrint į tą, kad kaiku 
riuose pasikėsinimuose daly 
vavo po kelis šimtus žmonių 
ir kad jie prie tų pasikėsini
mų rengėsi po kelias dienas, 
pačioje revoliucijonierių or
ganizacijoje nesant provoka
torių policija nieko pirm ne
sužinojo apie tų pasikėsinimų 
rengimą, ir paskui jokiu kal
tininkų nesurado’’.

Varšuvoje 
karo valdi-
56 polici-

ŽINIOS IS VISUR.
Mušis ant jūrių.

Mexico, City, Vidurinė 
Amerika. — Pereitoj sąvaitej 
tarpe vidurinės Amerikos re- 
publikų laivų kilo mušis. Ka
riaujančiomis republikomis 
yra: San Salvador ir Nicara- 
gua. Tos paskutinės 4 kariš
ki laivai pradėjo šaudyti į 
Sau Salvadoro laivą „Presi- 
dente”. Mušis pasibaigė, ro
dos be jokių pasekmių. Eina 
gaudas, kad ir kitas susirėmi
mas buvęs, apie kurį smulke
snių žinių stoka.

Kinkiniai Italijoj.
Rymas.— Šiomis dienomis 

atsibuvo rinkimai žmonių at
stovų į parlamentą. Kai kur 
rinkimai buvo labai triukš
mingi, ir ėjo smarki kova. 
Provincijoj Caserta vienas 
žmogus liko užmuštas,o dau
geliui sulaužyta šonkaulius. 
’ bikiniuose laimėjo valdžios 
salininkai, nes jų išrinkta 
360, o valdžiai priešingų — 
159.

Žemės drebėjimas.
Lizbona, Portugalija.— Ko-] 

vo 9 d. provincijoj Minko bu
vo žemės drebėjimas, kuris 
atsikartojo kelis kartus. Ne
laimių šiuom kartu nebuvo 
nė kokių.

Mokesčiai ant turto.
j

Paryžius, Francuzija.— At
stovų iume priimta įnešimas 
apie uždėjimą mokesčių ant 
turto. Darbininkai bus nuo 
tų mokesčių paliuosuoti. Kie
kvienas turčius, kurio tik 
lėmimai bus didesni, kaip 
1,000 dolerių ant metų, turės 
mokėti 4 nuošimčius mokės- 
čių.

5 Jaroslavlis.
mui priežasties, k<xlėl čia teip 
pradėjo žmonės sirgti cholera, V
ištiria vanduo Cerem nebos 
upėje, įtekančioj Ribinske 
Volgon, ir atrasta jame cho
leros vibrijonai.

mus, kad nė viena nedrįstų 
rašyti apie nužudymą buvu
sio Nevv Yorko detektivo, var
du Joseph Petrosino. ,, Jeigu 
kas išdrįs kalbėt apie tai at
virai,bus teip-pat nužudytas”. 
Teip skamba tie pranešimai.

„Mafia’’ yra galinga orga
nizacija, išsiplėtojus beveik 
po visą pasaulį. „Mafia” dau- 

<daugiau žinoma po vardu 
„Juodos rankos’’. Tas vardas 
paėję turbūt nuo to, kad aut 
grąsiuaučių laiškų ta organi
zacija vartoja kaipo savo 
antspaudą, juodą ranką.

Paprastu tos orgauizadijos 
užsiėmimu — reikalauti per

•

laiškus pinigų ir tai daugiau- ] 
šiai nuo dvasiški jos. Jeigu 
kas to reikalaviirio neišpildo, 
„Juodoji ranka” padeda bom
bą. Tokių atsitikimų dau
giausiai esti New Yorke, kur 

Į,juodoji ranka” labai įsivy
ravus. Disciplina jos geleži
ne. Susekti fcą nors apie jos 
paslaptis, policijai labai sun
ku. Įstojimas teip aprybuo-1 
tas, kad nežiūrint ant didžiau
sių pasiryžimų, iki šiolei ne-; 
pasisekė da nė vienam detek- 
tivui ton organizacijon įstoti. 
Sąnariams už išdavimą ma
žiausio paslapčio. arba nepil-; 
dimą nutarimo, kitokios bau-Į 
smės nėra, kaip tik mirtis.

Nežiūrint vienok ant visu I 
apsirubežiavimų, detektivui 
Petrosino. kuris buvo pasi- ] 
šventęs daugiausiai tame at- 
vėjuje darbuotis, pasisekė su- 

Isekti keletą ,.juodraukiu” ir 
išduoti valdžiai. Ypač Petro
sino išdavė daug „juodran- 
kių” laike bedarbės, kada 
daug italų grįžo iš New Yor
ko į Siciliją ir Italiją, kur vi
si jie parvažiavę liko suimti.

Dabar Petrosino nuvažiavo 
į Palermo, Sicilijon (Italijai 
prigulinti sala), ir ten liko 
, juodrankių” nušautas.

Petrosino buvo persirėdęs į' 
anglišką lordą. Juoda jo gal
va buvo pridengta šviesiais 
plaukais ir pritaisyti pavarė Į 
tai: ant vienos akies nešiojo 
monoklį. Į italą visai nebuvo 
panašus, vienok „mafiečiai’’ 
pažino savo priešą ir nudėjo.

Eina gandas, kad apart su
teikimo italų valdžiai plates
nių informacijų kasliuk „juo
dos rankos” organizacijos, j 
Petrosino buvo pakviestas iš 
Suvienytų Valstijų dėl ap-| 
saugojimo nuo pasikėsinimo 
ant Roosevelto gyvasties, ku
ris neužilgo ketina aplankyti 
Italiją.

Kaip valdžia praneša, už
mušėjai vargiai bus suimti. 
„Mafia” turi didelę itekmę ant 
vietinių žmonių, visi prieš ją 
dreba. Ji uždraudė ir laikraš- 

I čiams apie tai rašyti. Ir no- 
iroms nenoroms visi turi to 
įsakymo klausyti, nes kitaip 
be keršto neapseis

Valdžia spėja, kad Petrosi- 
no'ą sekė „juodrankiai” iš 
pat New Yorko ir Sicilijoj 
užmušė: iš kitų šaltinių eina 
gandas, kad j»er telegramą 
duota žinia į Palermo, jog te
nai pribus Petrosino.

• Teheranas. — Čia tajM) 
išmėtyta atsišaukimai,kuriuo
se sakoma, kad miestas už ke
lių dienų bus išgriautas bom
bomis. Mieste neramu.

Karo nebus.
Belgrad, Serbija. — Ran

das nusiuntė Rusijai notą ku
rioj dekavoja už prižadėjimą 
tarpininkauti tarpe Austrijos 
ir Serbijos, ir sako, kad visai 
negeidžia karo, ir pasitiki, 
kad tą incidentą teisingai iš
ris kitos viešpatystės susiva- 
žiavusios ant tarptautiškos 
konferencijos.

Tyfo epidemija
v e

Madrid, Išpanija. — Čia 
siaučia tyfo epidemija: ligon- 
bučiai kimšte prikimšti ser
gančių. Liga platinas su kie
kviena diena vis daugiau ir 
daugiau, ypač tarpe beturčių! 
darbininkų, kurie krinta šim
tais

Moteris balsuoja.
Kopengaga, Danija. — Po 

25 metų kovos, Danijos mo
teris iškovojo sau teises bal- 
? avimo rinkime viršininkų,
lo kovo buvo diena balsavi
mo ir pirmą sykį dalyvavo ta
me moteris Socijalistai, ku
rie daugiausiai prisidėjo prie 
iškovojimo moterims teisių,

„ .. .. tą diena surengė iškilmingąSuzinoji- °a p vaikščiojimą.
Juodoji ranka.

Rymas, 15 kovo. —Slapta 
ir plačiai išsišakojusi organi
zacija „Mafia’’ išsiuntinėjo 
visoms redakcijoms praneši-

Suvalkai. — Vasario 25 d. 
apskričio teismas nagrinėjo 
bylas: Stravinskio, Antano 
Nevieros, Vinco Stravinskio
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Šaiidyinasis su plėšikais.
Taunton, Mass. — Iš 14 į 

15 kovo, Tūlas Ilarvey išgir 
: girdęs dideli šunies lojimą
išėjo laukan pažiūrėti, ir pa-l 
matė, kad 3 žmonės jau bai- ir Pelikso Kuckelio, kaltina- 
gia kinkyti jo arklį. Ilarvey mųjų ginkluotame užpuolime 
norėjo prieiti artyn, bet va- liepos 28 d. 1908 m. Seinų pa
gilini pasileido bėgti Pra t to viete ant valsčiaus teisėjo 
fanuos link. Harvey užtele-i M. Sumkovskio. Teismas pa- 
fonavo Prattui, kad užstotu 
plėšikams kelią. Pratt paža
dino savo du sunu ir apsigin
klavę revolveriais ir ir sena 
šaudykle, išėjo aut kelio.

Tuojau ir pasirodė 3 žmo
nės, bėganti keliu nuleidę 
galvas. Pratt manydamas, kad 
tai tie patys plėšikai. nutv<£ 
re vieną už apykaklės ir par
metė ant žemės Tuomtarpu 
kiti du pradėjo šaudyt. Pratt 
krito mirtinai sužeistas. Jo su- 
nai teipgi šūviais atsakė. Plė
šikai ilgai nelaukdami leidosi 

, bėgti ir nakties tamsumoje 
dingo.

( Sudraskė save dinamitu.
Cleveland, Tenn. — Tūlas 

Coffman, 60 metų amžiaus, 
pridėjo prie dinamito daktį, 
uždegė ją ir pats ant dinami
to atsigulė. Ekspliozija nu
traukė C’offmanui galvą ir su
draskė visą kūną. Priežastis 
buvo šeimyniški nesutikimai. 
Neturi būt skirtumo spal

vos.
St. Louis, Mo. — Tūlas Ro 

ger l>ald\vin, įsteigėjas Wa- 
sliingtono universitete socio
logijos, sujudino visą miestą 
savo nurodymais, kad baltąją 
rasą reikia sumaišyti su juo
dąją.

„Pagal mano nuomonės, 
męs turėtum nors kartą jau 
sumaišyti susituokimą juodų
jų su balt uis”.

Teip kalbėjo Bald\vin St. 
Louis’e.

200 moterų užsinuodyjo 
maistu.

New York. — 200 moterų 
užsinuodijo valgant pietus 
kompanijos valgykloj, prie 
Madison sų„ kur jos visos tar
nauja dideliuose kontoruose.

Kame buvo nuodai, neiš
tirta arba nenorėta ištirti 
Tuojau po pietų apsirgo vie
na mergina, o už penkių mi
nučių jau gulėjo aut žemės 
apie 60 parpuolusių moteriš
kių.

Kompanija sušaukė visus 
savo daktarus, ir visomis pa- 
jiegomis stengėsi tą žinią už
mušti, kad nedasižinotų pub
lika.
Roosevelt žiūrės, kaip sū

nus dirba.
Hartford, Conn. — T. Roo

sevelt rengiasi greitu laiku 
apsilankyti PCnfielde, netoli 
nuo Hartfordo, kur jo vyres
nis sūnūs dirba kaurų („kar- 
petų”] dirbtuvėje.
Darbdaviai nenusileidžia.

Philadelphia, Pa. Atsibuvo 
pereitoj subatoj anglekasių 

darbininkų ir darbdavių kon-j 
ferencija dėl padarinio nau-l 
jo kontfakto, nes senas baig
sis 31 kovo. Darbininkai rei
kalavo nekuriu pagerinimų, 

: bet darbdaviai nesutinka. 
Darbininkai pagal senojo 
kontrakto nenori daugiau 
dirbti. Kuomi užsibaigs—ne-! pačių pardavėjų vagių, 
žinia.

smerkė Petrą Stravinskį ir 
Antaną Nevierą 4 metams 
katorgou, atimant iš jų visas 
pilietiškas teises; V.Stravin- 
skis ir Peliksas Kuokelis ištei- 

' siutą.
Dėlei ežero išnykimo.

Ežeras p. Parčevskio dvare 
[Vilu, gub.], kaip pasirodė, 
išnyko dėlto, kad vanduo iš 
jo perbėgo apatiniais (pože
mėmis) kanalais į kitus eže
rus. Jau pernai vanduo eže
re žymiai susimažino, šiemet 
gi likęs ežero vanduo, dide
liems šalčiams esant, galuti
nai iššalo. Todėl matyti, kad 
šis ežero išnykimas nieko ne
turi bendro su žemės drebė
jimu.

Mankfinų valsčius (Rasei- 
nų pav.). Žemygalos akalica 
susitarė išsidalyti į viensė
džius. Dvarponis p. Kontri
mas išdalino į kolionijas Ski
ni d va ra ir Vegėnų sodžių ir 
išpardavė vietiniams ūkinin
kams. N uo šio pavasario bus 
parduodamas kolionijomis 
Palukščio dvaras su trobesiais 
ir mišku, prigulintis p. Jur
kevičiui. *

Šiauliai (Kaunogub.) Jau 
keli mėnesiai atgal, kaip 
Šiauliuose drauge su kitais 
buvo suimtas įtariamas nota
ro kontoros apiplėšime Tom
sko universiteto studentas 
Sviatočevskis. Dauguma su
imtųjų tapo paliuosuoti,Svia- 
točevskis gi ligšiol tebesėdi 
kalėjime ir veltui reikalauja 
ištyrinėti jo liudininkus, ku
rie gali prirodyti jo nedali- 
vavimą tame plėšime. Valsty
bės dūmos narys N. V. Ne- 
krasovas kreipėsi dėlei to da- 
Ivko i vidaus reikalu minis-1 V V

terio draugą Kurlovą, kuris 
ir pranešė Nekrasovui, kad 
studento Sviatočeskio byla 
bus atiduota į teismą, apie ką 
jau nusiųsta vietinei valdžiai 
įsakymas.

Pasvalys (Kauno guber.) 
Kasmet rudens laiku atsidan
gina Pasvaliu iš Viatkos gub. 
kailedirbys rusas. Pagyvena 
čia kokius 3—5 mėnesius,su
renka bent 800—900 rb. ir 
drožia sau Viatkos gub.. Štai 
kur dingsta mus pinigai, kas 
jais naudojasi! Argi neatsi
rastų iš lietuvių kailedirbys, 
kuris su tokia pinigų krūve
le puikiai galėtų pragyven
ti.

Ant geležkelio Geižke- 
kelių vagonuose iškabinta ap
skelbimai, kurie perspėja ke
leivius, kad šie nepirktų gėri
mų iš nežinomųjų nešiotojų, 
nėsa dažnai atsitinka, kad ke
leivis po tokio gėrimo drūčiai 

: užmiegąs ir tampąs auka tų

Iš „Vii. Žiuių”
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sądarbinin

Kunigu darbeliai.

bažnyčiose 
apie ,,vel- 
ir kitokius 
Jeigu žmo-

-^Kį.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

— Kad tu, Maike, ir neau
gi nė kiek! Vis toks ir toks..

— Aš visai nenoriu augti.
— Tai tu negali rugoti,jei

gu ir mergos tavę nemyli.
— O tave ar daugiau myli, 

jeigu tu didelis o kvailas?
— Na, tuščia jų, vaike! Ką 

mums tos mergos? mau jau 
net ir sarmata apie jas kalbė
ti...... Papasakok mau ge
riau šeip apie ką nors....

— Aš tau galiu papasakoti 
labai daug, bet neviskas tau 
patiks. Geriau pats nurodyk 
pakraipą.

— Kad aš negaliu išgalvo
ti.... Na, ką nors.... Pasa
kyk, ant galo, kas tu per vie
nas esi?

— O kam tau reikia žinoti?
— Aš noriu žinoti, ar tik

rai tu esi socijalistas?
— O kaip tau pačiam išro

do?
— Man išrodo, kad ne.

. —Kodėl?
— Nugi pereitą sykį tu man 

sakei, kad doras žmogus poli
tika negali užsiimti. Bet so
cijalistai į poliką tiki kaip į 
dievą, o jeigu tu netiki, tai ir 
socijalistu negali būti.

—Aš, tėve, daug kam prie
šingas esu, bet darau teip, 
kaip reikalauja aplinkybės: 
pavyzdin: man labai nepa
tinka, kad žmogui reikia val
gyti, o pats tuom tarpu noriu 
kuogeriausiai pavalgyti: man 
nepatinka, kad reikia dirbti, 
o tuom tarpu misi i j u, kur 
gauti darbą. Aut galo aš prie
šingas visam gyvenimui, o 
mirti nenoriu. Tas pats, tėve, 
ir su politika yra. Socijalis- 
tų užduotis ne politika, bet 
dabar jie ja daugiausia už
siima.

— Aš nesuprantu, vaike, 
koks gali būt reikalas jiems 
rupinties politika, jeigu jų 
tikslas būtų visai kitokis?

— Reikalas yra toks, kad 
einant į kovą reikia būtinai 
tokį ginklą imti, koki vartoja 
priešas. Kitaip kovą pralai- 
mesi. Šiądien darbininkas tu
ri pripenėti ir aprėdyti visą 
pasaulį, turi vargti nuo pat 
kūdikystės iki paskutiniai 
dienai savo gyvenimo ir nie
ko gero nematęs, visas spė
kas paaukavęs kitų naudai,— 
numirti. Bet ar tu misliji vi
si teip vargsta? Visai ne. Su
vienytose Valstijose yra 82 
milijonai žmonių, o darbinin
kų vos tik 15 milijonų suvir- 
šum. Ir tie, kurie nedirba, 
daug geriau gyvena negu dar
bininkai.

— Ištikro navatnas surė
dymas, vaike- Kada aš nuei
nu į Bostoną, tai ant Boyl- 
ston, Tremont ir Washington 
gatvių susispietę tūkstančiai 
žmonių. Visi tokie gražus,įsi
penėję, puikiai apsirėdę.... 
iš ko jie gyvena, sunku sau 
išaiškinti.

— Visai nesunku. Teisybė, 
jie nežino, kas tai yra „dirbti” 
bet, kiti už tai nežino,kas tai 
yra,,smagiai laikas praleisti”.; 
Kitaip sakant, darbininkai 
už tuos dykaduonius dirba, o 
anie už darbininkus darbo vai
sius sunaudoja.

— Keistai man išrodo' * *• 
Paaiškink, Maike, kodėl teip 
yra?

— Tas yra todėl, kad dar-

----------------------------  ——.
,,Bet ne mokėti! tas 

beabejonės pagelbės. Jeigu 
parapijonai neduos nė vieuo 
cento nė ant bažnyčioms, nė 
kunigams nė vyskupams, tai 
tuomet persitikrins ir kuni
gas ir vyskupas, kad reikia 
guodoti tuos žmones, iš kurių 
prakaito gyvena.

„Bet priėmus devizą ,ue| 
mokėti!’ tai da permaža. Da
bar prasidės byla, kuri tęsis 
ne sąvaitę, ne mėnesį, bet ke- 
lis metus. Čia reikia veikti, 
veikti nenuilstančiai. Gali 
būt, kad arei vyskupas, uorė 
dainas bylą užmušti, nusileis. 
Bet tas nereiškia, kad jis per
keis savo šeimiuinkavimo bū
dą. Atį>enč, jis stengsis sla
ptai jus persekioti. Taigi čia 
reikia prisirengti, reikia

Susiorganizoti!
„Kuryer Polski nenori pa- 

rapijouams kišti savo suma
nymus. Vienok gali būt,kad 
mųsų plianas susiorgauizavi- 
mo kai kame susitaikys. O 
plianas musu šitoks: Kiekvie- 
na Milwaukee parapija tegul 
išrenka iš dviejų ar trijų na
rių komitetą. Visi tie komi
tetai tegul susirenka ir išren
ka centrališką komitetą. Į tą 
komitetą turi įeiti po vieną 
sąnari iš kiekvienos parapi
jos. Centrališkas komitetas 
turi paimti į savo rankas pi- 
nigiškus reikalus. Bet nega 
na to. C. komitetas turi atsi
šaukti į visas parapijas Ame
rikoj, idant jos teip-pat susi
organizuotų.

,,Kada keletas miestų ar 
parapijų atsišauks, tuomet 
sutverti
Lenkų Parapijonų Sąjun

gą Amerikoj.
,. Parapijonų Sąjunga galės 

vykinti reformas, kokias tik 
panorės, vienu žodžiu: ,n e 
mokėti!’

„Nereikia vienok tikėti, kad 
Kiekvienoj

paiapijoj atsiras tokie, ku
riuos kunigas galės papirkti. 
Atsiras arba jo paties arba 
gaspadinės giminės. Atsiras 
laužytotojai ir pataikūnai, ku
rie stengsis kenkti ir viską 

Bet todėl reikia tu-

i . ...bininkai nesupranta pinti- 
kos.

— Tai kodėl-gi socijalistai 
jiems to nepaaiškina?

— Kiekvienas apsišvietęs 
darbininkas yra socijalistas, 
ir stengiasi kiek galint savo 
draugams aiškinti, ir kiekvie
no darbininko užduočia gilin
tis į politiką, idant pažinti 
visas suktybes savo išnaudo
tojų. Bet kapitalistai turi 
daugiau laiko, jie turi savo 
rankose visą mųsų turtą, ku
ri sunaudoja palaikymui mus 
nesusipratime.

— Mau rodos, kad ne. Tik 
pažiūrėk: kapitalistai stato 
mokyklas ir mokslo negaili: 
uždyka mokina vaikus. Pa
augusiems, kurie dienomis 
turi dirbti, įstegia vakarines 
mokyklas.

— Tos mokyklos turčiams 
atneša daug naudos, todėl jie 
ir steigia jas. Pažiūrėk, koks 
ten mokslas? Ar aiškina te
nai, kaip kapitalistai išnau
doja darbininkus? Ar aiški
na. kaip valdžia eina ranka į 
ranką su skriaudikais? Ar 
mokina, kaip žmonės turi or 
ganizuotis? Visai ne! Tos mo
kyklos yra tik dėlto, kad pa
daryti nuolankų ir paklusnų 
žmogų. Parodyk man, kur 
kapitalistas yra paaukavęs ke
letą milijonų darbininkams 
laike streiko? O ant tokių 
mokyklų, ant bažnyčių nuo
lat milijonus aukauja.

— Na tik jau bažnyčios ne
gali prie to lyginti, Maike.

— Tu, tėve, nebūk toks at
kaklus fanatikas, kaip kiti. 
Darbas neturi nieko bendro 
su vieta. Geras darbas savo 
vertės nenustos, jeigu jis ir 
prasčiausio j vietoj būtų atlik
tas: bet blogo darbo negalima 
girti, kad ir bažnyčioj jis bū
tų atliktas.

— Man, vaike, net kinkos 
dreba, kaip tu teip kalbi... tas eis lengvai. 
Tegul dievas myli!....

— Na jau tik nepradėk čia 
poteriauti.

— Maike, juokų čia neda
ryk. Dievas abudu gali nu
bausti.

— Jeigu dievas nebaudžia gadinti, 
tokių kunigų, kurie bažny- rėti atviras akis ir tokių nie- 
čioj parduoda žmones kapitali 
stams, liepia neskaityti laik
raščių, nesilankyti ant susi
rinkimų, baugina neesamu 
pragaru, velniais ir tam pa- vį. 
našiais begėdiškais išmislais, kus laiko užniek, 
kuriais apdumia 
protą, tai nebaus ir mus. Juk sąžiniškai, tironiškai, 
kunigo užduočia mokinti tik 
gero, o peikti kas bloga. Ko
dėl tad jie nesmerkia kapita
listų? Kodėl jie keikia tik 
darbininkus, kurie jieško tei
sybės, kurie protestuoja prieš 
skriaudas ir išnaudojimą?.. .

— Tavo teisybė, Maike.

< 1 
gas fabrikantas, i>o kurio prie
žiūra dirba tūkstančiai darbi- 
uinkų, kuriam tarnauja ir 
mokslas, ir tikėjimas ir val
džia.

Būdamas da vaiku Jonas 
ganė svetimą baudą. Paskui 
jis pastojo pas kalvį. Nepa
tiko Jonui kaimo gyvenimas 
ir persikėlė jis į miestą. Gavo 
jis čia neblogą vietą pas tur
tingą šaltkalvį. Išbuvo pas 
iį keletą metų. Nepatiko jam 
būti svetimu tarnu, kitiems 
turtus krauti. Išėjo Jonas 
uuo šaltkalvio su pinigais. 
Žmonės kalba, kad jis čia pa
sinaudojo svetimu turtu. Bet 
ką čia žmonių kalbų paisyti. 
Kam laimė nusijuoks, tą ir 
pagriebė ant liežiuvių. Ma
toma, užvydi.

Iškeliavo Jonas į svetimą 
miestą ir čia nutarė uždėti 
savo dirbtuvę. Ir čia jam 
vėl laimė nusijuokė. Rado jis 
čia savo jaunu dienų draugą, ■ 
Juozą Tuštį. Kartu jie tau
kiai ganė bandas, svetimas 
bulves kepė, į sodus landžio-į 
jo.... Ir dabar jie apsidžiau
gė vienas kitą pamatęs. Kaip 
nesidžiaugti? —seni bendrai, ; 
seni vargai. Pasirodė, kad1 
Juozas jau antra diena nieko 
burnoj neturėjo, O Jonui į 
naują dirbtuvę darbininko 
reikia. Alkanas pilvas pigus 
tavoras. Nupirko Jouas Juo
zo raukas ir džiaugėsi. Džiau
gėsi ir Juozas— badu nereiks 
sprogt. .

Pas Joną darbas tik verda, 
tik ūžia. Jau ne vienas Juo
zas dirba, jau arti desėtko 
įvairių darbininkų dirba. Vie
ni jau turi 10 metų, o kiti 
net pasiekė 16. Nors algos 
mažo*, bet darbo ligi gerklės. 
Ir iš ryto, ir dieną, ir vėlam 
vakare šios dievo dovanos 
visi turėjo. Jeigu kas nepa- 
valgęs, apiplyšęs, tai gali dul
kėm vidurių tuštumą papil
dyti, nuogą kūną purvais už
tepti: nieks nedraudžia ir gė
dos mažiau.

Jonas įvairiu budu rūpina 
si apie darbą. Tai išryto laik
rodį pirmyn pasuks, tai pava
rė 10- 20 minutėms sustabdys. 
Susivėlys kas, tai ir tėviškai 
-poniška bausmė atsiras. Ne 
per ausį Jonas daužė, bet sau 
auksiną arba rubliuką į kiše
nių kišo.

Jonui sekėsi. Surenka šiek 
tiek skatiko, žiūrai, jau dirb. 
tuvė didesnė. Ant galo me
tė jis dirbtuvę ir pradėjo fa 
briką statyti. Neprastą fab
riką, bet su visais naujais įve
dimais. Čia garas mašiną suks 
ir darbininkas nenoroms tu- 

įrėš dirbti. Jono nebūta blogo 
žmogaus: jis ir Juozą į fabri
ką pakvietė. Juozas nebile 
koks darbi n in ka s: t virtas, drū
tas, o kas svarbiausia, apie 
visas darbininkų paslaptis fa
brikantus pasakodavo. Tik 
meisteriu Juozui būti.

Ištikimai jisai tarnavo sa- 
jvo ponui — pievų draugui, 
net sveikatos nustojo. Pama
tė Jonas, kad iš Juozo jau ne 
tas darbininkas, pradėjo rau
kytis, kad Juozas tik duoną 
dykas ėda, Jau norėjo išva
ryti, tik pasigailėjo senų kau- į 
lų. ir paliepė jam kiemą šluo
ti, pas vartus sargu būti.Ap
sidžiaugė Juozas nauja vieta, 
vis ant senatvės lengviau.

Teip jie abu sulaukė 50 
metų bendro triūso jubile- 
jaus. Prisirinko pilna bažny
čia darbininkų.Išklausė bran
gių mišių, puikaus pamokslo, 
kaip dievo meile irtriusu ga
lima didžiausius turtus pa
siekti. Darbininkai pamok
slo klausė ir nieko suprasti 
negalėjo. Kaip tai? Jie ro
dos ir dievo bijo ir sunkiai' 
dirba, o kišeniai netik tušti, 
bet ir kiauri. Visi į Joną Pil
nį žiurėjo kaip į kok į.... ir 
patys nežino į kokį. Vienas 
iš jų dagirdo, kad Juozas Tu
štis kartu augo, kartu dir-

bo ir kartu turtus krovė. Bet 
kodėl Pilnis turtais apsikro- 
ves. o Tuštis toks pavargęs. Ir 
pradėjo visi klausinėti Juozo, 
kaip tai buvo? kodėl teip? 
Juozas, kaip kiekvienas senis 
mėgo pakalbėti, ir papasa
kojo visą savo ir savo draugo
istoriją: žinia, nepraleido ir į 
apie tai, kaip Jonas ji ant se
natvės norėjo jį pavaryti šu
nis šukuoti.

Išgirdę tokias pasakas dar
bininkai pradėjo nerimauti, 
skersai į savo ,,geradėją” žiū
rėti. Nepatiko tas Jouui Pil
niui, uepatiko ir tas. kad to 
visko priežastis Juozas Tuš
tis. Pasišaukė pas save Juo- 

ir paša-zą, tėviškai jį išbarė 
kė jam:

— Daugiau tavęs 
dosiu. Eik sau!

Teip kapitalistas 
vojo savo senam
kui. Tai kapitalisto dovana. 
Ir visi jos susilauks, ką po
nams pataikaus. 
16.X.08.

Laiškas Redakci 
jai.

kur neleisti, ypač reikia sau
goti, kad į komitetus jie ne
patektų.

„Čia einasi apie lenkų bu- 
Daugelis vyskupų len- 

o kunigė-
žmonėms liai su žmonėmis apsieina be- 

Žmo- 
nės moka ir moka, sau ir vai
kams nuo burnos atimdami, o 
čia jiems kas syk vis didesnes 
skolas ant sprando krauja ir 
liepia tylėti.
,, V isos lenkų parapijos Ame

rikoj turi skolų
60,000,000 dolerių!

„Kokia milžiniška suma ir 
kada tie neturtingi žmoneliai 
išmokės?!

„Taigi reikia gelbėtis! O 
gelbėtis galima vieninteliu

Lenkų kunigų šeimininką- tik budu, o tas būdas, tai 
kavimas su žmonių pinigais į MOrgąnjzuotiS ir nemokė- 
privedė prie to, kad dabar 
prasideda parapijose revoliu
cija.

Ir ištikro, plaukai šiaušiasi 
ant galvos pažiurėjus į sąskai
tą, kiek tų pavargusių darbi
ninkų išeikvota pinigų.

Mieste Milvvaukee, Wisc. 
šv. Jackaus parapijos nariai 
laikė susirinkimą, kuriame iš
siaiškino, kad jų parapija tu
ri apskritą milijoną dolerių 
skolos.

Štai ką rašo apie tai ,,Ku 
ryer Polski”:

„Ne mokėti!”
„Teip! Ne mokėti! Tai yra 

lengviausias, jšm i n t ingia ilsias 
ir pasekmingiausias būdas.

„Meldimai pas vyskupus vi
suomet atnešdavo žmonėms 
tiktai panieką.

„Protestai pas popiežiaus 
pasiuntinį Wasliingtone vi
suomet baigėsi ont nieko, nes 
vyskupai jo visai neklauso.

ti!”
Lenku skaitoma Suvienyto

se Valstijose apie 4 milijo- 
'* nūs galvų. Jeigu užmokėti 

aukščiaus minėtą skolą, tai 
kiekvienai ypatai reikėtų už
mokėti po $15.00,

Kapitalisto dova 
na.

Kasčia? Nieks nesupranta. 
Fabrikoj įžimioj vietoj kabo 
iškaba, šaukianti visus darbi
ninkus rytoj ant puikių mi- 

Į šių. Mat rytoj sukaks 50 me
tų, kaip Jonas Pilnis įsteigė 
savo dirbtuvėlę. Jonas Pil
nis tuomet buvo da jaunas 
vaikinas, pilnas puikių vil
čių ir svajonių. Joaugščiau- 

, šia svajonė buvo pasiekti di- i 
džiausius žemės turtus. Ir 
pasiekė. Jis šiądien turtiu-

Garbus ,,Keleivio” 
toriau!

Meldžiu jūsų, ar negalėtu
mėt man, kaipo skaitytojui 
„Keleivio’’, nors keliais žo
džiais paaišninti per laikraš
tį, kada ir dėlko naujasai ka
lendorius atsiskyrė nuo seno
jo? ir dėlko per 12 dienų ji
sai eina pirmiaus? Už ką la
bai bučiau dėkingas.

Aš kreipiausi su šiuomi 
prašymu pas , .Tėvynės” re 
daktorių, manydamas, kad 
jis galės paaiškinti, bet vel
tui. Jis man liepė skaityt 

. „Lietuvos Ūkininką” 1906 m. 
nes sako, jeigu ,, Tėvynėje” 
aiškinti, tai daug vietos už
ims. Mat tokiems dalykams, 
iš kurių visuomenė gali turėti 
naudą, gali šį tą dasižinoti, 
tai mus „Tėvynėj” vietos nė
ra. Aš manau, kad išrišimas 
šito klausimo būtų daug nau
dingesnis skaitytojams, negu 
erzinauti sąžinę ginčai, kurių 
per „Tėvynę” perėjo labai 
daug. Jeigu aš bučiau turė
jęs progą skaityti „Lietuvos 
Ūkininką’’ 1906 m., tai nebū
čiau prašęs p. Jokubyno ma
lonės man šį klausimą išrišti.

Su pagarba Bajoras.

Mųsų atsakymas.
Lietuviai neturi kitokių en- 

cyklopedijų, kaip laikraščiai, 
nė kitokių mok y to jų, kaip tik 
tų laikraščių redaktorius. To
dėl redaktorių ir laikraščių 
užduočia turi būt — šviesti 
žmones. Jeigu skaitytojas krei
piasi į redakciją su kokiu nors 
klausimu — išrišti jį! Išriš- 

Į ti per laikraštį, kad ir kitiems 
tas būti} aišku. Juk žmogus 
užmoka už laikraštį sunkiai 

Į uždirbtais centais, ir jis nori 
pasimokyti, trokšta šviesos, o 
jeigu kas jam neaišku, turi 
kreipties į redakciją, o redak
cija turi išaiškinti.

Dabar prie kalendoriaus.
Naujo stiliaus kalendorius 

eina ne 12 dienų pirma, kaip 
tamista sakote, bet 13 dienų. 
Kada ir kodėl nuo senojo sti 
liaus jis „atsiskyrė”, tuojau 
paaiškinsim.

Iki Juliaus (Julianus)Cea 
saro, laikų rymionai varto
davo lunarišką kalendorių 
(nuo graikiško žodžio: luna— 
mėnulis). Pagal to kalendo
riaus metas turi 355 dienas, 
arba 12 mėnesių. Mahome
tai ir šiądien tą kalendorių 
tebevartoja.

Pabaigoj Rymo republikos 
lunariskas kalendorius tapo, 
sukritikuotas. 45metai priešu 
Kristaus gimimą Julius Cea
sar užmanė įvesti naują ka
lendorių. Tam tikslui jis par
sikvietė iš Alexandrijos astro
nomą Sosigenes, kuris išro-

yri.; laikas, kurį žemė ima ap
sisukimui apie saulę, ne 355 
įdienos, bet 365 ir šešios va
landos. Tokiu budu, per ke- 
turius metus iš tų liekamų 6 
valandų pribūva viena para- 
(24 vai.) viršaus ir kas ket
virti metai vis turi po 566 die
nas. Ta diena įeina į tarpą 
28 vasario ir 1 kovo. Mat Be
niaus metai prisidėdavo nuo 
1 kovo (todėl lotyniškai ir 
mėnesiai skaitosi — septetu- 

\ber, reiškia: septintas, october 
— aštuutas; november —de
vintas ir t. t.), o pabaiga me
tų skaitydavosi su pabaiga 
vasario, tai prie pabaigos me- 

Į tų tą dieną ir pridėta.
Ir teip, 45 metai pr. Kris

taus, Julius Ceasar apskelbė 
naują kalendorių, kuris liko 
pavadintas: ,.Julijaniškas ka
lendorius”. Tas liko įvykdin- 
ta vidurvasaryj, Liepos mėne
syje, kuris seniau vadinosi 
Quintilis, bet Ceasar jį liepė 
pavadinti savo vardu: Julius. 
Metams pradžią jis paskyrė 
vieton 1 kovo,— 1 sausio.

Bet ,, J ui i janiškas” kalen
dorius nebuvo gana tobulas. 
Sosigenes’o išrokavimas, kad 
tropiškas metas turi lygiai 
365 ir 6 valandas —buvo klai-< ■ I
dingas. Iš tikro-gi metas yra 
trumpesnis ant 11 ir vieną 
šeštądalį minučių, būtent: 
365 dienas, 5 vai., 48 min. ir 

i 46 sekuudas. Todėl per 400
metų, sulyg J ui. kalendoriaus ’ 
daro 3 dienas, 3 valandas ir 
27 minutes viršaus(400xll^ m. 

į = 4467 m =3 d., 2 vai. 3 m.) 
Tokiu budu, pagal Jul. ka- 
lendoriausl582 metuose buvo 
jau priaugę 10 dienų. Tuo 
met jezujitiškas astronomas, 

! dovius,patarė popiežiui Gre- 
goriauus'ui. kad tą likusį lai
ką priskaitytų prie kurio 
nors mėnesio, kas ir liko 
daryta 4 spalio. Teip 

į vietoj 5-to spl., ant syk 
daryta 15-to spalio.

Nuo to laiko iki šiolei pri
buvo da 3 dienos ir todėl 

į naujo stiliaus kalendorius ei
na dabar 13 dienų pirma, ue- 

j gu seno styliaus.
Sulyg J uli janiško kalendo

riaus prakilni metai pripulda
vo visados, kada tik paskutini 
dvi skaitlini dalydavosi ant 4: 
'pav.. 1904, 1905, 1922, 1910 
irt. t., apart to da ir kievie- 
nas šimtmetis turėdavo vasa 
ryje 29 dienas;pavyzdin:1700, 
1800, 1000 ir t t. Bet pagal 
Gri gori janiško kalendoriaus, 
Vasaris tik tuomet turi 29 d., 
kada visas skaitlius dalinasi 
ant 4; pavyzdin: 800, 1200, 
1600, 2000 irt., bet negali 
būt 1700 m., nė 1800, nė 1900, 
nes tie nesidalyja ant 4.

Ta permaina tuojau liko 
priimta visose katalikiškose 
šalyse, bet graikų bažnyčia ir 
protestonų, nepripažinstan- 
čios popiežiaus autoriteto, il
gai nenorėjo priimti, o Rusi
joj da ir šiądien tebėra „Juli
janiškas” kalendorius, seno 
styliaus vadinamas.

Tai tokia istorija seno 
naujo styliaus kalendorių.

kavo, kad tropiškas metas,tai ša naudą, bet ir skaitytojams. 
Šiądien jums apsirgo vaikas, 
pati, — kur jus kreiptumė
tės, jeigu nežinotumėt nė vie
uo daktaro? Bet štai jums 
laikraštis, čia apsig.usinę ke
li daktarai
geriau pa iks, arba kuris ar
čiau. Jums reikia siuto,—štai 
raudat kelis rubsiuvius. Rei
kia laivakortės— štai jums 
agentas ir visos informacijos. 
Jums reikalingas butas — ir 
tą galite rasti. Ar tai nenau
di uga?

liet apgarsinimų yra daug 
ir apgavingų. Aut jų apsi
gauna visuomet tamsi žinone- 
liai, tikinti i burtus ir stebu- 

jklus. Nors jau ue nesykį bu
vo aiškinta, kad kaip pasau
lis yra senas, ant žemės jo
kių stebuklų nėr buvę ir ne
gali būt, bet veltui. Vienok 
negalima stebėtis, negalima 
tų žmonelių kaltint, nes kiek- 

i vieną uedėldienį 
kunigėliai kalba 
nius”, „pragarą” 
nebūtus daiktus.
gus tiki, kad yra velnias, tai 
turi tikėti ir į burtus. Ir tiki. 
O iš to naudojasi visi apgavi
kai, parduodami mouų kny- 
gas ir visokias „štokas”.

Štai ką vienas mums rašo: 
„Garbingas Redaktoriau! 
,,Aš, A. T., radau apgarsi

nimą, kad galima išmokti bur- 
įtus daryti. Tuojau parašiau 
! laišką, kiek tas kaštuos? At
rašė, kad $28.00. Nusiunčiau 

į pinigus ir gavau sapnininką, 
kurį galima nupirkti už 50 c. 
Parašiau apie tai į „Keleivį”, 
bet pareikalavot nuo manęs 
tikrų darodymu, kad kar
tais aš nemeluočiau. Taigi 
dalar siunčiu to paties Tvar- 
dauskio laišką, iš kurio patįs 
persirikriošite, kad tai tik
ras apgavikas. Tą biznį jam 
reikia sugadinti. Ir aš turė
siu jam sugadinti.

„Su guodone — A. T.”
YČia paduodame to „štuk- 

meisterio” laišką be pataisy
mo rašybos — žodis į žodį.

pa-į
kad
pa-

Į _________  ___ _
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Štai, kaip jis skamba:
„Nov 16—08 

„Godotinas Tamista
aš gavau laiska nutomistos 

ir Tomistą kaip, tos knigos 
vvordos tos knigos vvordos to, 
kis „Czerauninku— mokslo 
kniga senovės godines’’. aš 
Tomistoj gwarantavoju tos 
yisos slaptibes ir vieljyu To
mistoj jes visos pirkti o busi 
diekingos dėl munes Laugiu 
ordelio nu Tomistos su godo
ne —

Jos -Twordousky”

Ką reiškia apgar
sinimai?

Apgarsinimai esti įvairios 
rūšies. Šiądien be apgarsi 
nimo negalėtų užsilaikyti nė 
mažiausia krautuvėlė. Pasi
sekimas kiekvieno „biznio” 
nuo apgarsinimo tik ir prigu
li. Jus galit uždėti puikiau
sią krautuvę, galit laikyti ge
riausias prekes (tavorus), ga
lite duoti pilniausį saiką bei 
svarstį, o nemokėsit garsin- 
ties — negyvensit, nes niekas 
apie jus nežinos.

Taigi męs matome, kad ap
garsinimai „biznyje’’ lošia ga
na svarbią rolę. Apgarsini
mas netik „biznieriams’’ atne

Ansonia, Conn.
Oras čia tuom tarpu labai 

malonus. Jau, jau rodos tuoj 
ir vasara pasirodys ir palinks
mins nuliudusių darbininkų 
minią. Kasdieną einant į 
darbą galima matyt, kaip su
vargę, nusimynę žmoneliai 
stovi prie dirbtuvės durų lau
kdami boso, tarsi kokio išga
nymo, o pamatę jį —visi puo
la melsti darbo, bet retai kas 
jį gauna. Kitur ir senus dar
bininkus atleidžia. Daugelis 
jaunų vaikinų netekę darbo 
pradėjo ženytis su dirbančio
mis merginomis, kurios pas
kui turi ir vyrui uždirbti duo
ną.

Vasario 20 d. atsibuvo čia 
šv. Antano parapijos balius. 
Svečių privažiavo net ir iš ki
tų miestų; visi buvo užganė
dinti ir linksmi išsiskirstė. 
Pelno turbut bus nemažai, 
nes viską suvalgė ir išgėrė, 
kas tik buvo paimta,

Ansonietis.

Girardville, Pa.
Čionai „Shenandoah’rio Lie

tuvių Teatrališka Kuopa” 19 
Vasario atlošė dramą trijuose

(Tąsa ant 3 psl. trečios skylties.)
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(Prakalba, laikyta ti rūgščio 190*m. 1’itUburgv, Pa.)
(Tąsa).

kad už tokius darbus 
o fiziškos spėkos prie 
Neturime užmiršti ir

Bet atsiminkite, 
mokama pigiau, 
reikia daugiau, 
kad jie tankiausiai būna baisiai pavojingi 
sveikatai, pav., skalbimas, skudurų išskir
stymas, rublį išvalimas, prie ko vartojamos 
nuodingos rukštys. Gal sakysite, budavo- 
tojui geriau? Nekiek: tempia jis į viršų 
sunkenybes, rangosi visą dieną, kaip kir
minas, kaista prieš saulę arba šaltį kenčia, 
bepaliovos bijo padaryti klaidą, skubinasi 
ir atsitinka, kad teip nupuola ant žemės, 
kad visi kaulai pasiskleidžia. Ar gali pa
sigirti siuvėjas ar kurpius, kuriems tan
kiausia moka už padarytų daiktų skaitlių? 
Neretai jie moka savo amatą ir eina ang
lių kasti arba kitokio darbo dirbti. Nevel
tui patarlė susidėjo: „Kur mųsų nėra, ten 
gerai”. Darbininkas f neatranda niekur
ramumo: visur jį nukankina darbas, prari
ja jo sveikatą, visur ponai sėdi ant jo spran
do. Bastosi darbininkai iš vietos į vietą, 
apleidę šeimynas, tėvus ir [gimines, bėga 
darbininkai į kitas šalis, fjieško gerovės, 
bando atsikratyt nuo tų ponų, kurie teip 
įkirėjo, liet niekur neatranda pageidauja
mos vietos: nors iš šalies rodės kokis dar. 
bas geras, bet kaip tik pats pastojai prie 
jo, tuoj supratai, jog ir čia ne užgavėnes. 
Vėl važiuoji kitur, j ieškai,.geresnio’’ darbo 
—ir nė kaip jo neatrandi. Jeigu įsigilįsi į 
priežastį šito, tai suprasi, kad ne darbas 
kaltas, ne jis tave kankina, bet tavo baisus 
padėjimas: tave verčia dirbti uetiek, kiek 
tu gali, bet kiek darbdavis reikalauja, dir
bi perdaug ilgas valandas, gauni menką už
mokestį, iš kurios negali su savo šeimyna 
pragyventi; gyvastis tavo neapsaugota, tu
ri drebėti prieš perdėtinius, o priešintis 
jiems uždrausta. Daugelyj viešpatysčių 
draudžiama darbininkams [susirinkti, ap
kalbėti savo reikalus, ko nors pareikalaut 
nuo darbdavių, organizuotis. Bet ir teip 
vadinamose laisvose šalyse, pav., Amerikoj, 
Šveicarijoj, Francuzijoj ir kitur— įvairiais 
budais trukdoma barbininkų kova už savo 
būvio pagerinimą.

Išsimokino, daleisime, darbininkas ko
kį amatą, priprato prie jo, ir ketina ant vi
sad pasilikti prie jo. Bet štai vieną dieną 
apskelbė, kad jo jau nereikia, nes sena ma
šina bus išmesta, o prie naujos dirbs ma
žiau darbininkų, arba: firma bankrutija ir 
atleidžia visus darbininkus, arba: padary
ta perdaug 'tavorų ir fabriką ant neapri- 
buoto laiko užsidaro, arba: sirgai ir į tavo 
vietą liko priimtas kitas, arba: perdėtinis 
užtėmyjo, kad neatlieki savo darbo kaip 
reikia, arba: pasenai ir negali daugiau at
sakančiai dirbti, arba: už priklausimą prie 
socijalistų partijos ar unijos lieki išvarytas. 
Priežasčių niekada nestokuoja. Pasitaikė, 
kad anglekasis neapsaugojo mulo nuo su
žeidimo arba mirties — ir vėl darbininkas 
kaltas, pavarys jį iš darbo arba pinigiškai 
nubaus. O jeigu mulas nuspyrė darbinin
ką — tai nieko (Juokas, publikoj). Mat 
mulą kapitalistui reikia pirkti, o darbinin
ko ne. Kapitalistai rūpinasi, kad nenu
varginti perdaug gyvulį, kad jis būtų so
tus ir turėtų tvartą. Darbininkų privile
gijos malesnės.

Kada darbininkas liko išmestas iš dir
btuvės, jis priverstas jieškoti darbo kitur. 
Žinoma, stengiasi gauti pagal savo amatą, 
bet greitai persitikrina, kad tokio darbo, 
kokį jis pripratęs dirbti, negaus. O tuom 
tarpu alkis daužo šonus. Pradeda jieškoti 
kad ir kokio darbo, kad tik badu nenudvė
sti. Atranda, padėsime, su vargu. Vėl pri
sieina laužyti kūną ir sukti galvą, kol išsi
mokysi; išpradžių nemažai sugadysi tavorų, 
ta’gi iš algos atskaitys už Juos. Išsimoki
nai, daleisime, su didžiausiu vargu, ir jau 
manai visada čia dirbti, bet nepasijusi, kaip 
ir vėl tave varo laukan. Ir te;p kankįsies 
ir skursi visą amžių, trankysies po visą pa- 
saulę. Girdi, kaip kas ten kalba apie tė
vynės meilę, apie patrijotiškus jausmus, 
apie dorą ir gailestį. Bet tu niekur neat
randi savo tėvynės: visur ji tau žiauri, be- 
gailestinga ir nedora. Visokiomis skraistė
mis prisidengę apgavikai, purvina ir tem
do tavo protą, kad {taškui begėdiškai iš
naudoti tave. Visi tave muša ir nuo tavęs 
vagia, tik tau liepia ramiu būti.

Ir tokių proletarų, kaip tu. milijonai. 
Tarp jų atrasi anglus, franeuzus, vokiečius 
rusus, lenkus,'lietuvius, žydus, latvius ir t. 
t. Visų jų padėjimas nesiskiria nuo tavo, 
visi jie nelaimingi. Šitas vienodumas mų
sų padėjimo ir gimdo vienodus visų darbi
ninkų reikalus, ir riša juos į vieną brolišką 
armiją.

t Tuom pačiu laiku matome buržuaziją 
— visokių tautų ir tikėjimo,— lygiai užiu- 
teresuota darbininkų išnaudojimu ir vergi- 
gijos rišių palaikymu. Ji, kaip jau minė
jau, užlaiko įvairius institutus dėl to, ji 
pati organizuojasi dėl kovos su proletarija- 
tu, nes jos reikalai priešingi mųsų reika
lams. Paimkime nors pavirsi tų reikalų ir 
suprasime: kapitalistai nori, kad darbinin
kai dirbtų ilgas valandas, — darbininkai 
nori sutrumpinti darbo laiką, kapitalistai 
stengiasi mokėti mažas algas, — darbinin
kai nori gauti didesnes: darbininkai reika
lauja, kad jų gyvastis būtų apsaugota nuo 
mašinų ir kad dirbtuvėj būtų tyras oras,— 
kapitalistai nenori leisti ant pinigų; 
darbininkai reikalauja materijališkos ir 
medieiniškos pašalpos laike ligos ir senat
vės,— kapitalistams tas tuština kišenius ir 
jie priešiugi panašiems užmanymams, ir, 
galų gale, darbininkai, gerai ištirę, kas 
kenkia jų padėjimui ir kas galėtų išgelbėti 
juos iš amžinos nelaimės, reikalauja priva- 
tišką savastį paimti Į visuomenės rankas, 
kas reiškia mirtį kapitalizmui, — kapitali
stai jokiu budu su tuo negali sutikti. Už
tai socijaldemokratija, skelbiauti nesantai
ką tarp triūso ir kapitalo, šaukianti 
darbininkus Į kovą su kapitalizmu, yra tei
singa. nes reikalų priešingumas turi iš
šaukti susirėmimą dviejų priešingų spėkų- 
ir kova darosi naturališka, kadangi turi {>o 
savęs reališką dirvą, matomai gyvuoja jos 
faktoriai. Ne idėja, ne dvasios pakilimas, 
ne noras iššaukia tą kovą,bet gyvenimo ap
sireiškimai, politiškas, ekonomiškas ir soci- 
jališuks proletarijato padėjimas. Visos ki
tos kovos, kaip tai tautiška, tikėjimiška, 
idėjiška ir toms panašios— yra iššaukia
mos prie pagelbos prikalbinėjimų, siuudi- 
mų, jausmų užkurinio ir 1.1., dėlto jos nėra 
naturališkos, bet mechaniškai suruoštos 
visokių fabrikantų.

Gal ir mums socijalistams užmes, kad 
ir męs prikalbinę jame darbininkus. Tos 
nuodėmės męs neturime. Aiškinti darbinin
kams tą. ką jie patys pergyvena ir mato, 
nurodinėti faktorius, kurie atvedė priešią- 
dieninio surėdymo ir daryti tai pasiremiant 
ant tūlų mokslo šakų, aut statistikos ir, tu
rint akyvaizdoj visas gyvenimo srioves, 
spręsti nuo dalies apie ateitį — nereiškia 
prikalbinėti. Socijaldemokratija mokina 
proletarijatą suprasti praeitį ir dabartį, ji 
nori atpratinti jį nuo tikėjimo į prikalbinė
jimus, o sujudinti jo mislį. kad jis, pasi
remdamas ant mokslo, patyrimų pats ga
lėtu svarstyti visokius reikalus.v 1

Darbininkas nuolatos kovoja už savo 
reikalus, nors jis pats to nemato. Kova tarp 
klesų auga vis didyn, atžagariai, kaip tau
tiška, tikėjimiška ir idėjiška kova mato
mai nyksta. Tas ženklina, kad civilizacijai 
kilstant, žmonių protas vis labiau lavinasi, 
aiškiau perstato sau dalykus, ir mes žen
giame prie internacijojonališkos brolystės. 
Tuom tarpu, kaip kitokios kovos tai iškil- 
sta, tai vėl išnyksta — mat jų apsireiški
mas priklauso nuo meisterių gabumo, — 
klesų kova žengia nuolatiniu savo keliu, 
Ir jos aštrumas ar sudrutinimas priklauso 
nuo reikalų svarumo, už kuriuos kovoja
ma. Klesų kova neišnyks, kol neišnyks 
klesįnis padėjimas — kol visi nebus viena 
klesa, o tas išnaikys klesų priešginiavimus, 
pasiliks kovoti už būvį su gamta.

Kad nenusitolinti nuo temos, grįžšime 
vėl prie peržiūrėjimo mųsu padėjimo.... 
Jeigu pažiūrėti į tai, kaip męs gyvename 
namuose, ką męs valgome ir kaip rodomės 
ir sulyginti viską tą su turtingųjų užsilai
kymu, tad būtinai riktelėsi, kad darbinin
kai ne žmonės, kadangi priverstas busi pa
sibaisėti. Męs Amerikos darbininkai val
gome supuvusią mėsą, kuri chemiškai su
taisyta nemaino savo spalvos ir guli Chica- 
goj po porą metų; duona, kokią męs vai 
gome, mažai skiriasi nuo šiaudų ;da ir alaus 
ar degtinės išgeriate, o juose apart kitokių 
nuodų, užtektinai randasi smegenis sumin
kštinančių bakterijų; ypač amerikoniški 
pigesni gėrimai jomis nenuskriausti, kad 
labiau užmigdyti darbininkų protą, — juk 
kitaip esant jie pradės daug m išlyti ir su- 
sibuntavos. Tiesa, susi važiuoja į Ameriką 
iš Austrijos, Bulgarijos, Italijos ir kitų 
viešpatysčių valstiečiai,- kurie savo visame 
amžiuj da nė sykio nėra atsakančiai paval
gę. Vienasis tokių valstiečių neseniai pa
sakojo man, tad kol tėvynėj buvęs, negalė
jęs suprasti, ar gali kada žmogus privalgy
ti, sako: man rodės, kad žmogus yra beso
tis, nes būdavo kiek nevalgau, vis pusal- 
kis turiu pasilikti”. (Delnų plojimas). Ga
lite patys spręsti apie jo turtą. O juk to
kių valstiečių, vertelgų ir darbininkų yra 
daug. Žinoma, jeigu tokiam ,,besočiui” pa
vyksta privalgyti supuvusios mėsos, šiaudi
nės duonos ir da išgerti užnuodyto alaus, 
tai jau jis Ameriką skaito Užgavėnėmis.

(Toliaus bus.)
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veiksmuose „Paskutinė ban
ga” ir komediją ,, 
nėr ko kasti”, 
prisirinko nedaug, 
vakarą labai lijo, 
savo užduotį labai gerai atli
ko, ypač Kazys (J. Gaidys), 
Onytė (M. Kapočiutė) ir jos 
tėvas (K. Bubnys). Tarpuo
se aktų buvo daug juokingų 
ir graudinančių deklemacijų. 
dėl kurių publika labai {įlo
jo, nes buvo tokių, kur labai 
sujudino ir kur labai prajuo
kino. Maišytas choras per
traukose dainavo: „Sugrįžk”, 
„Tėvyne”, Sudiev Lietuva” ir 
duetą „Viltis’’. Viskas teip 
gerai nusisekė,kad geriau ne
galima nė norėti.

Potam prasidėjo lošimas: 
„Nepadėjus nėr ko kasti”, v 
Šita komediją aktoriai teip
gi puikiai sulošė. Publika iš 
lošimo labai buvo užganėdin
ta, ką galima buvo spręsti pa
gal taukų delnų plojimą. Pas
kui deklemavo P. Jurgeliutė 
„Ne tas yra didis” ir M. Ka
počiutė „Gražu*, gražiau ir 
gražiausia”, kas didelį įspūdį 
padarė ant publikos. Paskui 
buvo dainuotas duetas „Vil
tis”. Potam kalbėjo dr. Šliu
pas, kuris trumpai, bet aiš
kiai išguldinėjo visa Lietuvos 
istoriją; jo kalba labai patiko 
publikai. Toliaus buvo ro
domi lietuviški paveikslai, se
novės lietuvių kunigaikščiai, 
lietuvaitės einant į bažnyčią, 
Biruta ir teip visos dailiau
sios senovės ir dabartinės vie
tos. Tas teip-pat patiko žmo 
nėms, kad ir dabar visi kalba 
apie juos. Buvo teipgi ir kru-' 
tančių paveikslų. Rodant 
paveikslus vyrų choras padai
navo „Lietuva, brangi mano 
tėvyne”, pritaikydami prie 
tų gražių ir daug apeinančių 
paveikslų, kurios gaida ir da
bar ausyse skamba. Aut pa
baigos P. Jurgeliutė dekle
mavo „Troškimas” ir „Žvaig
ždutės”, o M. Kapočiutė — 
„Lietuvos šviesuoliams”.

Petronėle.

Nepadėjus 
Žmonių 

nes visą 
Aktoriai

Kunigo iki šiol da vis' 
neturim. Bažnyčia uždaryta. 
Kunigas Kuras su savo ke
liais spaugais pasekėjais die
vą garbina airių skiepe keik
smais. Pilasi iš jo nelemto 
snukio, kaip iš kokio maišo, 
prakeikimai, gązdinimai vel
niais, pragaro karštybėmis ir 
siundinimai vienų ant kitų 
neturi galo: liepia šonkau
lius laužyti tiems, katrie rei
kalauja, kad bažnyčia būt lie
tuvių o ne airių.

O dieve, apsaugok kiekvie
ną kataliką nuo tokio mokin
tojo, kaip Kuras! Jojo pase
kėjai nieko daugiau nuo jo 
ueišmoks, kaip tiktai keikti 
ir šonkaulius laužyti.

Mat Kristaus mokslas į ką 
pavirto? — į keiksmus! O jus, 
žmoneliai, ko gi jųseinat į to
kią keiksmais suteptą vietą, 
kur Kristaus mokslo nėra nė 
ženklo, kur baltas keičiama i 
juodą, o melas į teisybę? Jei
gu per tą laiką butumet savo 
nameliuose ir atiduot umet 
garbę aukščiausiam viešpa
čiui, arba pasiskaitytumet ko
kį laikraštį ar teip naudingą 
knygą, daug butumet geriau 
padarę, negu klausydami to
kių keiksmų.

Vasario 17 dieną tapo su
kviestas susirinkimas šv. Juo
zapo lietuviškos parapijos 
kaslink gavimo kunigo. Ad
vokatas parašė rezoliuciją,ku
ri ant susirinkimo tapo per
skaityta. Svetainė buvo kim
šte prikimšta žmonių, ir visi 
aut to pristojo, kad mums 
daugiaus nereikia airių vys
kupo. ir kad męs bažnyčią 
daugiaus jam neatiduosim. 
Trys buvo priešingi. Bažny
čią ilgiau negalima uždarytą 
laikyti; koks kunigas atsiras, 1 
tokį imsime, ar jis bus prigul- 
gulmingas ar ne, kad tiktai 
katalikiškas. Taigi vyskupas 
Hoban patrotijo visas tiesas 
link minėtos bažnyčios dėl 
nedavimo kunigo.

Eržvilkietis.

HUMORISTIKA

paduoti jam savo senąjį ir 
naująjį adresą, o tada pačtas 
pats permaino.

Todėl meldžiame 
vio” skaitytojų, kad 
nant adresą, būtinai
tumet senąjį ir naująjį adre
są. Administracija.

„Kelei- 
permai- 
prisiųš-

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų gerbiamų

jų ‘ Keleivio” skaitytoju, ku
rių prenumerata pasibaigė Šia
me bertainyje irdavote para 
ginimo korteles, atnaujinti, 
kitaip busime priversti laik
raštį sulaikyti.

‘‘Keleivio” Adm i n ist racija.

Atsišaukimas.

Slienandoali, Pa
rkaitant laikraščius, beveik 

visuose galima buvo užtėmy- 
ti, kad veiklesni lietuviai vi
sur rengė apvaikščiojimą 50 
metų sukaktuvių mųsų rašti
ninko, Dr V, Kudirkos. Teip 
pat ir mus vietinė T. M. D. 
kuopa, su pagelba ,,Shenan
doah’rio Teatrališkos Kuopos 
parengė jo paminėjimui vaka
rą Vakaro programas susi
dėjo iš teatrališko perstaty
mo, prakalbų, deklemacijų, 
dainų ir paveikslų.

Vakaras buvo parengtas 17 
dieną Vasario. Atėjus tai die
nai žmonės su nekantrumu 
laukė išgirst, kas do viens yra 
V. Kudirka, nes daugumas 
apie jį nebuvo girdėję.

Pirmiausia aut scenos pa
dainavo vyrų ėhoras: „Lietu
va tėvyne mųsų ’, paskui mai
šytas choras padainavo ,,Tė
vynė’’, ..Biruta”, „Sudiev 
Lietuva” ir . .Sugrįžk’’, kurios 
labai gerai nusisekė;ant to va
karas ir užsibaigė.

Publikos prisirinko pusėti 
nai, ir visi labai ramiai užsi
laikė, kas liudyjo kad visi bu
vo užganėdinti. nes niekas 
beveik geriau per tokį trum
pą laiką praktikos nepadary
tų. Nedatyriau kiek liko pel
no, bet gal būt išmokėjus lė
šas, kiek liks, paskirs Kudir
kos raštams.

Ištariu širdingą ačiū Tėv. 
Myl. Dr-stei ir Teatrališkai 
Kuopai už surengimą to teip 
puikaus vakaro, kuris ne vie
ną dvasią iš miego prikėlė. 

Petronėle.

Tėvas: Kaip matyt, tai mus 
Uršulė jau ir pasiliks ant mus 

: sprando. Jau baigia 30.... 
. Motina: Uršulei tame nėra 
jokios sarmatos.... Ji seniai 
jau būtų ištekėjus, jeigu ją 
kas imtų!

- ♦ ------
Katras pirma mirs?

— Ar tamista žinai, 
iš jus pirma numirs? 
klausė tūla moteriškė 
apsivedusio vyro.

— Kas tą gali žinot! 
sakė vyras.

— O aš žinau, — atsiliepė 
moteriškė. — Kuris po su
tuoktuvių, pirmą naktį sugu
lę, pirma užmigo, tas turės 
pirma ir mirti.

— Tai, nė aš žinau, nė aš 
atsimenu, kuris iš mųsų pir
ma užmigova 
vyras.

— Neatsimeni! — nusiste
bėjo moierėlė. — O aš, nors 
jau 20 metų praėjo nuo to 
laiko, vienok kaip šiądien at
simenu, kad visą naktį nega
lėjau užmigti.... O vyras... 
apsikabino, ir tuoj pradėjo 
knarkti.__

Dievo Muzikantas.

!

Į
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kuris 
— už- 
ką tik

— at-

atsake šaltai

Kiekvienas žino, kad prie-' 
žasčia mus kultūriško nupuo
limo—yra tamsumas. Pakėli
mas apšvietimo, pakėlimas 
mųsų tautos priklauso nuo 
kiekvieno lietuvio ir lietuvės. 
Stverkimės tad už darbo visi, 
ir bendromis pajiegoinis va
rykim jį pirmyn. Tas darbas! 
nesunkus; kiekvienas darbi
ninkas turi tik neusmiršti, 
kad jo pareiga yra platinti 
apšvietimą tarp savo draugų, 
platinti laikraščius ir knygas. 
Męs irgi nepasiliksim šiame 
klausime sudėję rankas, bet 
dirbsime, kaip ir ligšiol dir
bome,kiek mums pajiegos pa
velys. Dirbome, vargome, bet 
persitikrinome, kad pavienių 
asmenų darbas ant teip aplei
stos dirvos, kaip mus visuo
menė, yra labai sunkus. To
dėl nutarėme atsišaukti į jų
sų širdis, gerbiamieji skaity
tojai, kad jus mums tą dar
bą palengvintumet, platinda
mi literatūrą. Tik tuomet 
darbas tas turės didelį pasise
kimą, kada jus. broliai ir se
serįs, jį paremsite. Kievienam 
skaitytojui, kuris tik prikal
bins naują skaitytoją ir už
rašys ant metų jam ,,Kelei
vį”,męs nutarėm duoti už 50c 
knygų, žemiaus paminėtų. 
Tokiu budu platinsis tarp 

'žmonių laikračiai ir knygos.
Prie darbo visi, kam tik 

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

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

“KELEIVIS”,
So. Boston, Mass.

Dievo žmogus. Naudingas ir labai uži
manti p.-ų>asakojimas.................20 c.

Žodis tikinčiojo. Žvilgis Į pasauli iš filo 
žoliško matymo...............  10 c.

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

Pėdoms Kristaus...............................".35c.
Raginis ir kitos gražios pasakos.... 25c. 
Po keturiasdešimts metų.................25 c.
Grigorius. Labai užimanti pasaka... 15c. 
Auštant. Apysaka T. T. Jež’o.......... 25 c.
Amžiaus galas l’onsko Py loto...........10 c.
Ilotanika arba taislius a ilguminis...75 c. 
Kaip padaryti monus..............................50 c.
Pričkus Engels.......................................15 c. i
K. Marks...........................................  12 c.
Apie arklius Auginimas ir gydymas 10c. 
Karves ir nauda iš jų..................... 10 c.
Naujausios ir visokios dainos............ 50c.
Revoliucijos giesmes su natom s, šutai 
sytos ant dviejų,trijų, keturių balsų .35c. 
Ne tu kalčiausis ................................. 10 c.
Lietuvos lenkų kantičkos.................... 10 c. ’
Girtuoklių Gadzinkos............................10 c. ;

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

Scranton, Pa.
Anglekasyklos vos keturias 

dienas dirba į sąvaitę. Tarp 
lietuvių judėjimas irneramu-

Pasarga.
Tankiai atsikartoja, kad {įra

šant permainyt adresą nepa
duoda senojo adreso. Gerbia- 
miejie! Męs negalime permai
nyt adreso, jeigu męs neturi
me seno ir naujo adreso, dėl
to kad pas mus adresuose pa
siliktų to paties žmogaus du 
adresai; todėl, norintiejie per
mainyt adresą, būtinai turi 
priduot savo senąjį ir naują
jį adresą. Tą gana lengvai 
padaryti. Ant atviro laiške- 
kelio parašyt pirmiau senąjį 
o paskui naująjį adresą. Ga
lima tą padaryt ir pačtoje. 
Paprašyt užveizdo, kad per- 

kmainytų laikraščio adresą ir

Apgarsinimas.
Svarbus praneši= 
mas sergantiems!

Greitas gydymas, 
Pigios prekės, 

Ir be operacijų.
Nuostabus gydymai didžio

jo Amerikos specijalisto,
Prof. George H. 

Payne iš Ilarvartf uni
versiteto.

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

i ryto iki 8 vai. vakaro.

Bay, 
bus 
vai. 
Pas

, . . 7- - - yI .
šitą daktarą kreipias su ligo 
niais ligonbučiai (Hospitals) 

, ir kiti daktarai. Neseniai ati
darėm naują brancli ofisą 

i 390 Main st., \Vorcester, 
Mass., ruimai 331-332-335.

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

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

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

Serganti daktarai ir jų 
šeini inos, tegul kreipias 
pas ji, o bus išgydyti.

Mųsų Iulialatorium mašina 
tai tokia prietaisa, kad per 
visokias gyduoles ir aliejus 
persunkia garą, o ligonis sėdi 
tam tikram kabinete ir kvė
puoja oru. pilnu gyduolių 
garo, kuri sutraukia į savo 
plaučius. Ačiū tai prietaisai 

> daktaras lengvai išgydo pra- 
džią džiovos. Šitas gydymo 
būdas užtvirtintas didžiausių 
profesorių pasaulyj, jis gydo 
teipgi slogą nosies, gerklės ir 
plaučių ligas. Moterų ligose 
jis gydo vėžliges ir sutinimus 
be skasmo ir operacijos. Ši
tas gydymas išgelbėjo šimtus 
moterų nuo peilio baisybės. 
Jeigu tu sergi kokia užsisenė- 
jusia nerviška liga, ktau tik 
reikia apsilankyt pas šitą di
delį daktarą. Atsikratik nuo 
tos ligos. Ateik ir buk išgy
dytas pirma, negu liga išplėš 
tau gyvastį ir laimę.

Tas daktaras kiekvieną li
gonį apžiūri pats.

Gydomos ligos.
Sloga, asthina,džiova,nosi

nės, gerklinės ir krūtinių li
gos.

K liet 11 mas ir kitos ausų li
gas.

Visos skilvio ir kepenų 
ligos.

Inkstų ligos ir saldligės- 
Hemorrlioidai gydomi be 

operacijos.
Nerviškos ligos (tik ne 

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

gija.
Vėžliges ir votis gydomos 

be peilio.
Sugedimas kranjo ir~iš

bėrimai.
Visos moterų privatiškos 

ligos gydomos be operacijų ir 
skausmo.

Apžiūrėjimas ir patarimas 
d v kai.
Prf. Dr. GEORGE H.BAYNE

Didis specijalistas,
585 dston st., Boston, 

Arti Mies._ Knygyno ir Dai
lus Muzejaus, prie Copley sq.

Telephone No. 3806 Back 
Bay.

Kalbam lietuviškai.
Visiems sergantiems pata

rtam kreiptis pas d-rą Payne. 
Tas neyra Boston Clinic arba 
kokia ten daktarų kompani
ja: liet garsus profesorius 
Payne iš Harvardo universi 

j teto.i



KELEIVIS
iVietines Žinios.

Lietuvių socijalistų vietinė 
kuopa parengė pereitoj nedė- 
lioj viešas prakalbas. Kalbė
toją užkvietė drgą Ohsolį, 
buvusi antrosios durnos atsto- 

i

vą. Bet atsirado tokių apuo
kų, kuriems tas nepatiko. Ir 
štai paėmęs lapelį nuneša i 
policiją ir sako, kad anarchis
tai uori triukšmą padaryt.. . 
reikia neleisti jiems susirink
ti. Bet policija neturėdama 
jokių darodymų, ir matyda
ma skundiko melagingas 
akis, nesiskubino „anarchis
tams’’ užkirsti kelią.

Tuomet vienas atėjo pusė
tinai įsigėręs pas prakalbų 
rengėjus ir sako, kad jis esąs 
priešingas soči jai istams ir, 
kaipo svetainės komiteto są
naris, prakalbų neįeisiąs...

Atėjo prakalbų laikas. 
Žmonės pradėjo rinkties, o 
svetainės prižiūrėtojas sako, 
kad policija uždraudė pra
kalbas laikyti. Tuojau nuei
ta į policiją paklausti dėlko 
uždraudė prakalbas laikyti? 

kad nieko 
nežinanti.

Pajieškau savo drauge Jo
no Balčiausko. paeina i> Kau
no gub.. Panevėžio pavieto. 
Stumbrinių vai.. K-ne-iu 
kaimo. 7 metai kaip gyvena 
Amerike. Turiu labai svarbu 
reikalą, todėl jis pats ar kas 
apie jį žino malonėkit** pr 
nešti šiuo adr»*su:

Antanas Mikėnas
48 Corol st.. \Vorvester. Ma<>.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu neturi mano kataliogu rašyk šendien o apturėsi gereusių armoniką, skripkų 

kleruetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Cisto au
kso 14 K. ŠliųUnių žiedų, dzičgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
uio masvuukių, aibuuių portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu Ii- 
teriii, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu lik randasi lie
tuviško! kail<oi,gražių popierų dėl rasimo groiuatų su puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais op'.iiik kon vertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už 1UU0 už. Lietui išk i biblija ..rba šventas raštas
seno ir naujo testamento lietuvškutu literom pusią p. 1127 dručei atida
ryta, preke su piisiuutiuiu $d,0U. Eleklrkiuis žiedas no reumatizmo, sudnititiimo 

kūno, a’gaivinini > kraujo, sutaisimo nervu Irdaugybę kito 
Z, kių ligų. 7—.....š............... «• ........
■jj, paauksuotas aut 20 mp,ų prekė fri lKi. pr:
t -*■

TU TURI Skaityti 
knygĮ “Kaip Padaryti Mokus**, pi n<'r> 
tai ir R ugiai uždirbti daug piuigų. Knygoje 
aprašyti geriausi ui<>uai, kuriuo* gali kiek* 
Vienas tuojaus padaryti. Nusipirk kuyg| už 
50c. > kiuigus siųsk M. Orderiu ar tnarKvui^.

J. 1LCADDAS. 3312 $•. Halstd it., CHICAGO.

Ar esi senu, jaunu arba pusaum- 
žeuiu. Mas galem ižgydidi jus.

Musu speejališkumu yra gydimas pti- 
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par 
tyrinėjimas suvirs zouiiatu.

Ta saka mokslą medicūios ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijetnam ižgyditi, gy
dom galutinai ir uz žentą apmokėjimą.

Jaunikaitiai, katri kenčia sava jaunu 
dienu klajdos. mas sugrąžinome galutinai 
sveikata.

Viralus po-JOmiatuamižio. katri junčia 
vyriškumą suniekininia. mas privertam 
smagumą su musu gydimu.

Kraujo užnuodyjima, Vai icocele, inkštu 
■kidttevi ir pūslės ligas, Rheumatizma, 
Neuralgia. pvlva ir kepenų ligas. Hemor- 
rhoidas t pilės), Ulcers. pasididinima gė
los (en'arged glands), ir vvsas skuros li
gas, greitai ižgidotn.

Tabako ir Papirosu.
Pram-’u visi tns karie tik vartoja la

boka. kad aš a' dariau nauja Tabako 
kr^auvę. keri -je naliie gauti vi ok o 
Maskoli-ko ir Turkiško tabako, vookios 
popieros ir uųx»rtuotų iš Maskol.jos giLų

I. FOX
310 Harison avė., BOSTON.

Tuksi i čiai žiu-iiių dėk.tvoja i-ž ižgydyuta, 14 K.
rusto l’risiųs-

kire savo 'ikrų i:dre-ų ir už. 5c. markų o apturėsi šio ničUi ka- 
talo-rų ė s -.i sii KO paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

S ■ k m, a omani it pedlioriain parduodu visokius ta
vo-I. 1 ai pizi ii. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisinaus tavorus.
W!IKFWICH. 112 (irand St, Brooklya, N. Y.A Iresni k i

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

Uršulė Vaitkevicz 
212 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.

Statas

i

ir

Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) Ii taroms

BIBLIJA

Telephone 762 So. Boston. 5

I)R. F. MATULAITIS

t

BALIUS

Pa.

ĖE

Ė
E
|
I

Ė

ne 
vietą

495 Broadway, So. Boston’e.
Valandos:

Nuo 8*10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare 
Nedelioms iki 3 vai. po pietų

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone ir Massachusetls Valstijoj.

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

" (i vai. " 8 vai. vakare.

419 Roylston st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys,

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi,

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

M_ozowski & Yudeiko ir Co 
3o4 Rroadvvay ir 259 1). St., 

Soti t h Boston, Mass.

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski
I

Offiso Teleph. 277-1 Cht-lsea.
Gyvenimo Tcleph. 1337-1 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Grabinius ir Balsamuotojas

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

CHELSEA oftice: 70 Broadvvay
Atidarytas nuo S iki !> 1

Gy v. vieta: 183 Bridge st . Cambridge.

Adresas.—P. O.

Policija atsakė, 
apie prakalbas 
Tuomet tik išsiaiškino mus 
tautiečių darbai. Prakalbos 
atsibuvo. Tokių žmonių, ku
rie darko progresivišką dar
bą, kurie skundžia savo tau
tiečius anarchistais. kitaip ne
galima pavadinti kaip lik ša
šais mųsų tautos.
Tokie žmones teršia lietuvių 

vardą: patys būdami doriškai 
nupuolę, kelia mus tarpe ne
apykantą. Pas kitas tautas 
tokie žmones nužiūrimi kaipo 
didžiausi niekšai. Tad. ar ga
lima tokiems žmonėms duot 
sprendžiamąjį baisa ir pavesti 
draugystės reikalus? Nieka
dos! Apsvarstykim. ko toks 
žmogus vertai, kuris priešin
gas mokslui ir žmonių apšvie
timui? Svarstyk visuomene, 
ar toks išgama vertas žmogaus 
vardo, kuris savo artymą eina 
skųsti anarchistu!?... Už tokį 
biaurų darbą atleidimo negali 
būt! Draugystės! Jeigu jūsų 
konstitucijose kalbama apie 
meilę tautos, apie platinimą 
apšvietimo, tai jūsų pareiga 
ištirti tą dalyką ir tuos žmo
nes prašalinti iš savo tarpo, 
jums to nepadarius,visi palik
site šalininkais to purvino 
ir pasibaisėtino darbo.

*
* *

Roxburyje pereitoj subatoj 
tūla Nixon nusiuntė apie 10 
vai. vak. į krautuvę 8 metų 
amžiaus savo dukterį. Grįž
tant jai namo, užpuolė nepa
žįstamas žmogus ir nupjovė 
palei pat galvos jai plaukus. 
Piktadaris pasislėpė.

** *
Ateinančioj nedelioj, 

kovo L. S. S. 60 kuopos 
susirinkimas po No 28 Broad- 
way, prasidės 2 vai. po piet.

*
* *

Pereitą sąvaitę p. Tamošius 

S. Rubikas iš Worcester,Mass. 
buvo atsilankęs į So. Bosto
ną su S. L. A. reikalais kas 
link rengimo seimo. Nekur- 
sai lietuvys, gyvenantis aut E 
st. parsivedė Rubiką ant nak
vynės. Nakvynė buvo įdomi. 
Vakare einant gult svečio 
mašnelė su pinigais buvo ke
linių kišeniuje, o ryte atsikė
lus ji atsirado pas šeimynin- 
ką, kuris gražindamas ją sve
čiui pasakė, kad rado ant že
mės. Bet joje buvo jau ma
žiau negu einant gult. Reikia 
apsisaugot einant į nakvynę 
kad ir paslietuvį.

Pajieškau giminių: 1. Audriaus Va
nago, girdėjau kad gyvena Syracusy. 
N. Y., paeina iš Kauno gub , Ihinevėžio 
pav. Biržių par.. Drusekią kaimo. 2. 
Juozapo Avsejos. 2 metai kaipAnn rikoj. 
gyveno Philadelphia- Kauno gub . Pa
nevėžio pav.. Biržų parap., Braškių kai
mo. 3. Mikolo KarvazinskoS in- tai kaip 
Amerikoj, pirma gyveno Nevv Verk. 
Kauno gub.. Pan. pav.. Biržių p..r.. Kir- 
bulių kaimo. 4. Povilo Kranklio 3 metai 
Amerikoj; gyvena apie Chicago. Kauno 
g.. Pan. pav.. Radviliškčs par.. Latvelių 
kaimo 5. Petro Ruplėno. 3 m. Am. gy
veno Pittston. Kauno gub.. Pan pav.. 
Biržių ptirtųv Surebiškių kaimo. C> Jokū
bo Žemaičio. Kauno g.. Pan p.. Biržių 
par., Druseikių kaimo. 2 matai Anteri 
koj. Kas apie juos žino praneškite šiuo 
adresu:

Jokūbas Galackas.
N. J. Hervood, l.ittleton. Mass.

Apgarsinimai.
PRAKALBOS!

Atsibus 21 Kovo, nedelioj, 
6 vai. vakare, svetainėj Var
nei Hali, 3 Chestuut Hill avė. 
Briglitone. Kalbėtojai bus.iš 
kitų miestų ir vietiniai. Mel
džiam susirinti kuoskaitliu- 
giausiai, nes bus kalbėta apie 
daug svarbių klausimu ir bus 
išaiškinta, dėl ko buvo renka
mi parašai, ir ką sutuomi nu
veikėme. KOMITETAS.

PRANEŠIMAS. Nedėlioję. 
21 kovo [Marchj, 2 vai. diena 
po nr.271 Cambridge st.. Kast 
Cambridge bus mitingas apie 
parapijos reikalus. Užprašo 
visus atsilankyti. Komitetas.

LIETUVISZKA BIBLIJA
* Arba visas šventas raštas SENO ir N AU
JO TESTAMENTO lietuviškomis ;:te 

iromis, puslapiu 1127. apdaryta, su pri- 
siuntimu S3.00. Pinigus siųskite per 
“Money Order” ant šio adreso:

P. MIKOLAINIS
Box 62. NEW YORK.

21 
bus

Dr. F. S.O’HARA
Kampas 6 tos ir NVashiugton gatvių 

SPRINGFIELD. - - II.L: *
Su ypatinga atyda gydo vyriškas ligas, 
reumatizmą, odos ligas ir chirurgiszkus 
dalykus. OFISO VALANECS:
Nuo 9—10 isz ryto, nuo 2—l po vietą ir 

nuo 7—8 vakare,

Reikalingi agentai.
Greitai reikalaujame agen

tų. Teisingam vyrui arba 
moteriškei puiki proga gauti 
geras darbas. Apsišaukite 

1 tuojaus šiuo adresu:

5S5 Boylston st., Rooms 7—8 
BOSTON, Mass.

ITUlVli j°K mas rašom sava vysietu p.icjentotas ing you kalboi ir už.lai- 
* -ul-’M, kome didžiausioj slaptybt je

Mas sutaisytu vysus vaistus dėl musu ligoniu ir siuntam jous ing vysapos\ ietie.
Rašyk pas mus šendiena apsakydamas k - jun.s skaudžia ir reidalauk prisiun- 

tima musu naujausios kuigas. katra siuntkui dykai kožnam katras padous sava 
adresa.

Tou kulgoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp nouniai mokslą dėl sienų ir 
jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kuiga ta apsaka wysękics lygas ir 
kajpe gali jous gyditi noumusie. Rašyk jkis :
DR JOSEPH LISTER CO..

L. 74 22 Fifth Avė., Chicago. III.
Goudotinas Tamista : Aš kieuciu uoug ligos, katra ira.........................................

(Aprašik liga)
............................. Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie. katra uioka kajp 
gyditisie noumosie.

Mana vardas ir pravardie ................................................................................................. ..

Nauja daktariška knyga 
DAKTARAS KIŠENIUJE

Su paveikslais ir daugybė receplą nuo 
visokią ligų, su gražiu apdaru parsiduo
da jk> 1 dolerį. Šilą knygįį gali gauti do
vanai užsirašydamas sau arba savo drau- 
gui “Keleivį” ant vienų metą. Jeigu 
daugiau nori žinoti apie knygą prašyk 
katalogo. Siųsdamas pinigus dėk tokį 
adresa.

M. PALTANAVIČIA

15 Miilbury St., Worcester, Mass.
Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 

šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dalba artistiškai. Padarau fotogra-*
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažą padidmėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus foloirrafuo- 
ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Rusiška- Lenkiška ■ Lietuviška

A FTI LKL A

Bronszteino
349 Harrison a 

Boston, Mass

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau 

čių dirbtuve. Turime 
visokiu audimų ir 
suknios. Dirbame / 
puikiausius siutbs ir Į 
overkolus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
bluvės, o jeigu nori 
turėt gražia drapana, 
męs galime ja tau 
tuoj padaryt.

Z BIBRECKIS.
222 Broadvvay So Boston.

Z. Budreckis

geriausi AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą V emalis Me.lirai 

>- Baftimore M. II.
ai atlieka savo darini prie

ro-
li-

t ollei
Rasok ining
!•; ago. teipgi suteikia visokias 
da. dėl ligonių, pairai nurodimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadivay
264 E st , kampas Boven st.

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

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

Visokias ligas gy 
dau pas-kinuieria- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki II ryte 
nuo 1 iki2 irti iki
8 vakare. Telephone 1967- -3 RiCutnoni

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

Milliam E. Bruzda. 
John J. Lowery & Co.

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

Tei.kphonf.. 21027 So. Boston, Mas
MOTERIS IR MERGINOS!

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

ON A B ARO N A l£ I UT E 
105 Broadvvay, So. Boston.

S. B. kLEIN
22*» Broadvvay Su BOSTON, Mass. 

kampas C st.
' t žmikom cigarus. tabaką, pipkes 
! ircigaretus. Parduodame daugme- 
menoj ir smulkmenoj, Užlaikom 
visokius rašomus dalykus ir saldu
mynus C-garus parduodam dežute- 

| m.s (baksukais. Pigiai parduodam 
ru-i'kus papirosus ir gilzas. Pigiau
sia ir geriausia vieta Bostone. Tu
rim gražiausią postkartčiu. Kalba 
nie lii-tuvi>|<ai ir lenkiškai.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

NAUJAS IŠRADIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plauku 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmones užsittki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisingiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą. Pui kus. Didervines. Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Nigs turim daugybę padėkų.

J. M. BRUNDZA CO., 
Broadvvay i S. 8 st., Broolykn.N Y.t. y. visas šventas raštas SENO ir NAUJO Įstatymo. 

Didelė, 1127 puslapių knyga. Apdaryta krleriopais apda
rais. todėl prekės jų nevinokios, yra pigesnės ir brangesnės.' 

Galima gauti su prisiuntimu i namus už $3.00, Š-5.OOirš7.OO

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

Norintiejie išsirašvt tą knygą, prisiųskite pinigus per 
“MONEY ORDER” aut mųsų adreso:

“IKI E L U I V IS"
28 Broadvvay, So. BOSTON, Mass.

P. KAUNIETIS ir H, STANKUSCo
RUBSIUVIAI

Siuvam visokias vyrų ir 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam plotinas ir išprosi- 
name. Darbą atliekame visa
dos aut pažadėto laiko kuo- 
pūikiansiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:

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

•teųsĮsna taų[Bųtsns jųeS ei.y
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Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupigininias So. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakutės. kei- 
Įiai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mados krikštui parodą. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kilus la
voms, kaip tai l^uperus. valiza^ ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOW1TZ, 
128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S-Boston, Mass

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikiausius gčryinus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki llkieriai 
kogt-riausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip baiią siunčiam į namus.

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

Dr. S. ANDRZEJEIVSKI 
Vienatinis lenkiškas Dentista 

UOTE L CLLYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir

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

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

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

M. Galjvan & Co
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių i 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SfKCIALlŠKl MAS.

366 Second So. Boston, Mass

J. E. NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir Halsamtiotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadvvay, So. BOSTON
Gyvenimo vieta 615 Rroadvvay.

GERIAUSIA
Lenkiszkai - Lietuviszka - Rusiszka 
APTIEKIA.

Didzitusias sandelis visokių vietinių ir 
užrubežinių aptiekoriškų tavorą. Viso
kias liekarstas galima čia irauti pigiau
siai negu visur kitur. Reikale čia visa
dos atrast ir daktarą.

1IANOVEK DRIG CO. 
257 Hanover st., BOSTON.

W. DACKEVICZIUS
Pirmutinis Llnluviszhas Bankinis Damas

23 SBLEFI STBEET,
LAIVAKORTES (Jipkdrte»)

Parduodu ant geriausiu ir 

greičiausiu laivų už pigiau 
sias prekes.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo pažįstamų: 

Adolfo Ambrozo, Jurgio Bra- 
zaucko ir Petro Cernaucko, 
visi jie paeina iš Kauno reb., 
Panevėžio apskr., Biržų vai., 
ar patįs arba kas žino juos 
malonėsit pranešti, nes turiu 
svarbų reikalą.

M. Balilionis,
*J9% Oak st. Lavvrence, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jurgio 
Blekaičio, paeina iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., Birštono 
miesčiuko. Kas apie jį žino 
meldžiu pranešti ant adreso: 

Jurgis Blekaitis 
Bos 108, Moou Run,

• Alleglieny Co.

P I N I G l T s
Išmainau visų viešpatysčių 

pagal tos dienos kursą. Teip

gi išsiunčiu ir gvarantuoju 

kad nepražus ir greitai gaus.

BOSTūn. nu s s
SKOLTN TOJAI

Jeigu tarite paskolinę Lie
tuvoje kam pinigų ir nenor 

su jums pasiteisti, tad. jeigu 
norite nuo jų pajieškot, atsi
kreipkite prie mus.

PATIKUS NELAIMEI

■< E

i. t š i į'-

--i:'-- '■‘i

(užsitikejinius)

Jeigu kas turi 
palikęs kokį nors turtą Lietuvoje ir nori ji parduot 

kam nors Lietuvoje, arba pavest savo likusiems ten 

broliams arba gentims, kreipkitės prie mus, o męs 
padarysime Jums viską kogeriausiai.

Jeigu kuriems toli į Bostoną, tad aš užlaikau kitą ofisą po numeriu 144 Grand st., RROOKLYN, N. Y.

1X > VII SRN ASCZIUS

Išdirbu kiekviename reikale.

Prie kokio- 

gu sužeidžia
nors darbo jei- 
darbininką ne 

per jo paties kaltę, bet i»er kompanija apsileidimą 

tad kreipkitės prie mus, o męs duosime teisingą pa

tarimą (rodą).

PINIGUS priimame ant apsaugojimo ir moka
me už juos nuošimti (procentą), kartais mokame 

didesni už kitas bankas.

V. DACKEVICZIA, 23 SALĖM ST BOSTON. MASS


