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Ei n n 
krito mirtinai sužeistas apie 
širdį. Kada policistas prisiar
tino, Finu silpnu balsu papra
šė kunigo, aut ko policistas 
atsakė da vienu šuviu.

Aldermanai laukia, ko
kia iš to išeis pasekmė. Jeigu 
teisme policistas liks kaltas, 
tai miesto tarybon bus įnešta 
rezoliucija, draudžianti poli- 

icistams nešioti ginklus.

Roosveltui gresia pavojus.
New York.— Chicagos uni

versiteto prof. Frederick Starr 
pasakė čia, kad Rooeseveltas 
gyvas iš Afrikos nesugriž, jei
gu norės pei vesti savo pila
ntis. Prof. Starr yra geru ži
novu Afrikos santikių, ir tvir
tina, kad buvusį prozidentą: 
nukankins biauri liga, kuri 
siaučia ant juodojo kontinen
to.

apielinkėj Džulfa. Jie reika
lauja, kad šachas nevilkfnaut 
atšauktų ir nubaustų Rahni 
Chaną.

Orlaiviai gerinosi.
Berlynas. — Naujas Zeppe- 

no orlaivis pasirodė jau daug 
geresnis, negu pirmas buvo. 
Pereitoj savaitėj Zeppelinas 
paėmęs ant savo orlaivio 26 
žmones įgulos, pakilo ir 4 va
landas skrajojo dangaus rui
muose, kaip erelis.

Grūmoja nauju streiku
Paryžius. — Nors {(autoriai 

su telegrafistais streiką užbai
gė ir sutiko aut sušvelnintų 
valdžios išlygų,tečiaus streiko 
vadovai išleido kurstančius 
atsišaukimus į darbininkus. 
Valdžia už tai ketina vadovus 
patraukti po teismu. Bet jei
gu valdžia bandytų ištikro 
jus nubausti, tai beabejonės 
streikas prasidėtų išnaujo,nes I 
išlipyta pranešimai, kad jei
gu valdžia uori naujo streiko, | 
tai gali areštuot vadovus.

išlygų, kokios buvo nuo 1906 iš užpakalio du syk. 
I metų.

Nutarta teipgi pasiųsti Taf- 
tui rezoliuciją, reikalaujan
čią sutvėrimo tam tikros ko
misijos, kuri peržiūrinėtų 
darbininku ir darbdaviu ne c 

■sutikimus.

kt. Menkesnius reikalus gali 
atlikti parapijos valdyba — 
iš klebono ir 2 išrinktųjų vi
suotino susirinkimo parapi- 
jonų.

Parapijos gali steigti mo
kyklas, Įgyti turtus. Knygas 
gimimo, mirimo ir vestuvių 
ves ne kunigas, bet svietiškas 

■ žm ogus.
Tose 57 parapijose priskai- 

• to apie 200 tūkstančių mari
javitų.

i

ta krata ir surasta daug už- 
ir ginklų. 

Antstolio pagelbininką su
ėmė Ir pasodino į kalėjimą. 
JĮ kaltina dalivavime revoliu
cijoje. Retas tai atsitikimas.

Studentai-J tiodašiinč iai.
Vasario 18 d. Odesos uni

versiteto juodašimčių studen
tų kuopa iškoliojo negražiais 
žodžiais moteris studentes. Už f 
jas užstojo kiti studentai. 
Juodašimčiams gi Įtaiką štai- ; 
ga pribuvo 5 ginkluoti sargy
biniai. Būtų gal kilęs didelis 
susirėmimas, jeigu netikėtai 
nebūtų pasirodęs vienas iš 
profesorių, kuris juos persky
rė ir patraukė juodašimčius 
prie atsakymo. Paaiškėjo vė
liau,kad juodašimčiai studen
tai jau išanksto buvo nu
sprendę pakelti triukšmą, ka
dangi tuo laiku Peterburge 
senatas nagrinėjo universite
to rektoriaus ir keleto profe
sorių bylą, kurioje jie visi 
kaltinami yra už pataikavi
mą revoiiucijonieriams. 
toji da neužbaigta.

Pačia atpinga.
Miestų laiškai uuo 

28 d. bus šitaip opmokami — 
iki 4 lotų po 3 kap už laišką, 
iki 8 lotų— 7 kap.; toliaus 
už kiekvieną lotą prisimokės 
po 2 kap. Ar įrašytas (reko
menduotas),ar paprastas lai
škas, tai vistiek. Primename, 
kad taksa tik tiems laiškams, 
kurie vaikščioja tame pačia
me mieste. Siunčiuut Į kitą 
miestą viskas liekasi po seno
vei.

VISOKIOS ŽINIOS 1"“'. “s ' !S LIETUVOS
IŠ RUSIJOS.

31 mirties bausmė.
Peterburgas. — Kovo 25 d. 

vyriausias karo teismas Pe
terburge pasmerkė 22 žmonės 
aut nužudymo už politišką 
prasižengimą prieš despotišką 
Caro valdžią. Tarpe pasmerk
tųjų randasi 15 kalinių, ku
rie Irkutske sukilo ir užmušė 
kalėjimo sargą. Pirmutinėj 
byloj 8 iš jų buvo išteisinti, 
bet vyriausias karo teismas tą 
išteisinimą atmetė ir visus pa
smerkė ant nužudymo-

Apart to. tą pačią dieną iš
duota mirties ištarmės Kije
ve, Maskvoj, Charkove, Sa
ratove ir kituose miestuose, 
teip kad vienoj dienoj 
smerkta 31 žmogus.

Patvinys Lenkijoj.
Varšava. — Šiomis dieno

mis Visla teip pakilo, 
kad vanduo užliejo 13 kaimų. 
Radomo gubernijoj netoli 
Demblino, liko išgriautas py
limas ir pražuvo apie 30 žmo
nių: geležinkelis teipgi sunai
kintas.

Gerai pasinaudojo.
Maskva. Pereitoj sąvaitėj 

čia tapo pavogta aut geležiu I 
kelio stoties kunigaikštienes 
Sachovskienės skryne, kurio
je buvo 225,000 rubliu grynu 
pinigų ir brangus dokumen
tai.

50 čigonų sušalo.
Šią žiemą pietų Rusijoje 

teip daug iškrito sniego, kad 
visi keliai buvo užpustyti. 
Baltos apskrityje neseniai iš
kasta iš po miego 50 lavonų 
čigonų kartu su brikais ir ar
kliais. Nelaimingieji, matyt, 
paklydo iš kelio ir visi sušalo 
lauke.

Studentų sumišimas.
Varšuvos universitete ir Po

litechnikoje kilo dideli sumi
šimai. Universiteto studen
tai buvo sušaukę sueigą, ku
rioje norėjo apsvarstyti savo 
mokslo^ reikalus. Rektorius 
tečiaus paliepė visiems išsi- 
skyrstyti ir, kuomet tie atsi
sakė, rektorius atkvietė j>oli- 
ciją ir kareivius, kurie apsiau
tė studentus ir nugabeno i po 
licijos nuovadą. Ant rytojaus 
politecnikos studentai sušau
kė sueigą ir apskelbė strei
ką.

Reikia žinoti, kad visi da
bartinio Varšuvos universite
to profesoriai yra juodašim
čiai, bet ir studentai ten gana 
ramus, kadangi beveik visi 
yra stačiatikių seminarijos 
auklėtiniai. Lenkų ten visai 
nedaug, kadangi jie da tebe- 
boikotuoja Varšavos rusų aug- 
štesniasias mokyklas. Mato
mai, labai jau Įkerėjo juoda
šimčių tvarka, jeigu net ra- 
miejie studentai pakėlė riau- 
868.

Byla

kovo

I

Dūmos atstovų likimas.
Vienas rusų laikraštis [,,Po- 

znanije Rossiji”] suskaite,kad 
už politiškus prasikaltimus 
yra nuteista 28 tūkstančiai 
281 žmogus, ir jų tarpe 23y 
Dūmos atstovai. Pirmosios 
Dūmos 1 atstovas ištremtas 
ir 188 atliko y vairias baus
mes. Antrosios Dūmos —18 
atstovų katorgoj, 11 ištrėmi
me ir 16 y vairiai 
Trečiosios Dūmos 
yvairiai nuteisti,
stačiatikių Sinodas devynis 
pirmosios ir antrosios Dūmos 
atstovus-šventikus išvilkdi-
no.

nubausti.
3 atstovai
Apart to,

Nušovė 3 policinius ir 1 
darbininką,

Varšavoj {(ereitą sąvaitę 
begaudydami darbininką pa
tį- policiniai vienas kitą nu
sišovė. Mat persirėdę papra
stais drabužiais besivydami 
tą darbininką gatve šaudė ir 
rėkė; „laikykite!” Netoli sto
vinti ant vortos du sargybi
niu, nežinodami katrą laikyti, 
iš karabinų nudėjo tą darbi
ninką ir da 3 policinius.

o pastatė savo, 
reikalus ir 

į revoliucijonie-

kad miestas Shi-
revoliucijonierių

Rudovicins skurde.
Chicago, III.— Rudovičius, 

kurį keli mėnesiai atgal chi- 
cagiečiams pasisekė išgelbėt 
nuo caro nagų ir išlėisti ant 
laisvės, šiomis dienomis nete
ko darbo ir be cento prie du 

išios, alkanas atsidūrė ant 
Chicagos gatvių, kuriomis 
klaidžiojo niekam nežinant: ir 
kažin kaip ilgai būtų klaidžio
jęs ir kur pasidėtų, jeigu ne
būtų apie tai dasižinojęs tū
las advokatas iš Mineapolis, 
kuris surado jam darbą ant 
ūkės, netoli nuo Mineapolis.

Rudovičiaus apginėjai nie
ko apie privatišką jo padėji
mą nežinojo, nes jis niekad 
jiems nesiskundė.

Revoliucija Persijoj.
Bushire. — Revoliucijonie- 

riai užėmė uostą Bushire ir 
-tuojaus prašalino visus šacho 
uredniukus,
kurie ves visus 
muitą ims 
rių iždą.

Praneša, 
raz teipgi 
rankose.

Teherane, pačioj šacho sos- 
tapilėj, revoliucijonieriai už
puolė ant kariumenės, 34 ka
reivius užmušė, o kitus paėmė 
Į nelaisvę.

Neaiškus padėjimas.
Paryžius. — Ant politikos 

lauko Eoropos padėjimas la
bai neaiškus. Vieną dieną ro
dos, kad karas tarp Serbijos 
ir Austrijos neišvengtinas, ki
tą dieną kalbama apie sutai
ką. Koks bus galas tų susf 
kivirčijimų, tik ateitis paro
dys.

Kaizeris skundžiasi.
Berlynas. — Tūlas Direk- 

sen, parlamento narys ir ge
ras kaizerio draugas, pasis
kundė, kad už kokį ten men
ką nusidėjimą jį labai skau
džiai nuplakė laikraščiai Kai
zeris ramindamas savo drau
gą štai ką pasakė:

„Nieko tamista iš to sau ne
daryk, ką rašo laikraščiai. — 
Pažiūrėk tiktai į mane, kaip 
mėtosi ir kritikuoja kiekvie
ną mano žingsnį. Gali būt. 
kad bėgyje 20 metų ir galima 
šį-tą surasti užmetimui, bet 
70 milijonų žmonių turint po 
savim, 70 milijonams nuomo
nių sunku įtikti. Aš tikiuos, 
kad jeigu dabar staiga iš Vo
kietijos dingčiau,
tas didelį nusiminimą, 
vienas gailėtųsi pasakęs 
manęs ką nors negero’’.

Lavonas skrynioje.
Rymas. — Vienam iš vieti

nių pensijonatų atrasta skry
nioj lavonas tūlo Vladimiriaus 
Tarasovo. Lavonas skrynioj 
stovėjo 23 dienas I)akta 
riški tirinėjimai parodė, 
kad tas žmogus pirma bo
so apsvaigintame paskui už
darytas skrynion, kur dėlei 
stokos oro užtroško.

Karalaitis atsisakė nuo so
sto.

Belgradas, Serbija. — Įpė
dinis Serbijos sosto, karalai
tis Jurgis, atsisakė nuo įpėdi
nystės ir pranešė, kad išva
žiuoja ant ilgo laiko Į užsieni. 
To atsisakymo priežasčia bu
vo laikraščiu paleistos paska
los, kad karalaitis nukankino 
savo seną tarną.

Ir ištikrųjų, kaip vėliau 
pasirodė, tai karalaičio ran
kos suteptos nekalto žmogaus 
mirčia, kuris šiomis dienomis 
pasimirė ligonbutyje.

Daktarai stengėsi Įkalbėti, 
kad priežasčia to žmogaus li
gos ir mirties buvo nupooli- 
mas nuo laiptų, bet laikrašti
ja apskelbė, kad žvėriški pa
sielgimai karalaičio atėmė jam 
sveikatą.Apart to, pats tarnas 
mirdamas pasakė, kad kara
laitis Jurgis baisiai jį sumušė.

Jurgis dabar parašė laišką 
ministerių pirmininkui, kad 
jis nulėmė geriau atsisakyti 
nuo sosto,negu būti karalium 
ir turėti ant savęs sunkumą 
žmonių pažvalgos. kad jis nu
žudė nekaltą žmogų.

iššauktų 
ir ne 

ant

1$ AMERIKOS.

Kalvarija (Suv. g.) Vėl 
riaušės. Čia lenkai su 
lietuviais vis da nesusitaiko. 
Taip kovo 7 d., kada mišpa
rų lietuviai buvo bebaigę gie
doti, atėjo ir lenkai, ir radę 
užimtus suolus pradėjo lyste 
lysti. Tada lietuviai atsi-

■ traukė ir užleido vietą len
kams; bet kada lenkai susėdo, 
tai lietuviai apstojo juos ratu 
ir galų gale išvarė lenkus vi
sai iš bažnyčios. Bet tas bran
giai lietuviam atsiėjo. Beei
nant namo ant Gardino gat
vės būrys lenki} ir vėl ne be 
samdininkų pastojo lietu
viams kelią ir kelioliką lietu
vių baisiai sumušė lazdomis 
ir akmenimis. Teko nuo len
kų ne tik lietuviams, bet ir 
vokiečiams: traktierninkui
Greitenbergiui sunkiai sužei
dė peiliu krutinę, jo žmonai 
perplovė galvą, o tarnui su
žeidė ranką vien už tai, kad 
atsisakė duoti įkaušusiems 
lenkams degtinės.

Marijampolė (Suv.gub.). 
Iš 20 į 21 d. vasario nakčia 4 
vyrai su kaukėmis apiplėšė 
vietini] Bartlingio aptieką,pa
sisavinę apie 160 rublių. Plė
šikai iki kol nesusekti. Plė
šikų priviso tiek,kaip niekad. 
Matyt, kad kartuvės ir kator
ga jų negązdiua.

Plateliai [Telš. ap.]. Nuo 
vas 1. d. pas mus atidengta 
pačta. Dabar 3 kartus į są
vaitę gauname laiškus ir laik
raščius. Mums didelė nauda, 
nes pirmiau tam tikras žmo
gus parveždavo laiškus iš Sa
lantų, ir už kiekviena laišką 
reikėjo mokėti 5 kap., o už 
atvirą 3 kap. Dabar liuosi 
nuo tų visų mokesčių

Auksučiai [Šaulių pav.] 
Kratos. Vasario 13 d. 
Kruopių uredninkas su sar
gybiniu ir desėtninku padarė 
kratą pas penkis ūkininkus. 
Jieškojo ginklų. Niekur nie
ko nerado.

Naujamiestis (Baseinų ap. 
Kauno gub.) Čia žmonės la
bai įsimylėję Į anodijų [dro- 
pai, eteras]. Sausio 14 d. vie
nas žmogus gerai įkaušęs už
sigėrė da anodijaus [dropų] 
ir bevažiuodamas namo nu-

■ mirė. Vasario gi 4 d. vaka
re {>. ,,Kac” traktieriuje vie
nas žmogus užgėręs degtinės 
taip-pat užsigėrė da anodijaus 
(dropų)'tuoj ir parvirto be 
žado ant žemės. Ką tik pasi
sekė atgaivinti.

Žeimelis (Panev.ap.,K.g.) 
Sausio mėnesyje gubernato
riaus įsakymu tapo prašalin
ti viršaičiai: Žeimelio valš. 
Pranckunas ir Linkuvos — 
Andrbčunas. Prašali ntiejie vy
rai gan apsišvietę, ir su žmo
nėmis elgėsi padoriai. Vir
šaičių priedermių atlikimas 
{(avestas dabar prašalintųjų 
kandidatams.

Griškabūdis (Naum. aps., 
Suv. g.) Naumiesčio žandaras 
su vietiniu sargybiniu darė 
kratą pas A. Jušką. Rado po
ra „Kovos’’ ekz. ir pasiėmė.

Iš ..Liet. Ūk.”

Paderewskis apleidžia 
Ameriką, z

New York.— Visam pasau
lyje pagarsėjęs lenkų pianis
tas, Paderewskis, trumpam 
laike žada keliauti Į Europą 
gydyties — gavo reumatizmą 
ir negali valdyt rąnkų.

Unija unijoje.
Chicago, III.

stės, dirbančios Chicagos dar
bo unijų kontoruose, susior
ganizavo Į savo uniją ir nuta
rė reikalauti pusės dienos lai
svės kas sąvaitę, idant būtų 
galima į teatrą nueiti dienos 
laike, o jeigu unijos viršinin
kai to nepripažintų, mergos 
nutarė sustreikuoti. Teip ir 
padarė. Išrinko komitetą.ku
ris pagamino visomsstenogra- 
fistėms bilietus į teatrą, ir ka
da junijinių kontorų viršinin
kai atsisakė geruoju nuo dar
bo paleisti,mergos pametė dar 
bą visuose kontoruose ant syk 
ir nuėjo į teatrą. Potam sušau
kė susirinkimą, kuriame nu
tarta reikalauti padidinimo 
algos tiktai... .iki 820ant są- 
vaitės.

Baisus anarchistas.
Toledo, Oliio. —Tūlas len

kas unsiuntėiš Toledo Į Wa- 
shingtoną „speakeriui” Can
non’ui laišką,kuriame grūmo
ja mirčia prezidentui Taftui, 
,,speakeriui” Cannon’ui ir 
Toledos miesto majorai Whit- 
lockui. Laiškas iš Toledo iš- 
siųstas, kaip liudyja antspau- 
da, 19 kovo: parašą turėjo: j 
„Polski wyborca” (lenkiškas 
rinkikas).

Autorius skundžiasi savo 
laiške ant sunkių laikų ir sa
ko, kad jo giminiečiai Rusi
joj užmušę 3 nedoras ypatas, 
ir jis teip-pat pasielgsiąs su 
Taftų, Cannonu ir Wliitlo- 
cku, nes iš jų priežasties už
stojo tokie sunkus laikai. Te
čiaus Cannon’ui duoda metus 
laiko prisirengti prie mirties.

Policija be ginklų.
Chicago. III. — Užpereitoj 

sąvaitėj policistas A. Scott 
nušovė nekaltą darbininką, 
vardu Finn,kuris grįžo išdar- 
bo namo, kuomet policistui 
pasirodė, kad tai pabėgęs iš 
kalėjimo Kilroy. kurio polici
ja seniaiai jau jieško, ir lie
pė Finn ui atsistoti. Bet Finn 
skubinosi namo ir policisto, 
prisakymo nepaklausė. Tada 

■ policistas išsitraukė revolverį 
' ir be jokio persergėjimo šovė j

Stenografi-

Aukos Beširdžiui.
Pereitam ..Keleivio" numeryje tilpo 

pavargusio mokslaeivio atsisaukinsas į 
amerikiefius. ant k,urio mtįsų visuomenė 
nepaliko l>určia ir geros širdies žmonės! 
per tą vieną sąvaitę suaukavo žemiau : 
nurodyta suma.

Kaip smagu yra matyti, kad jau ir 
mus broliai -skurdžiai pradeda suprast ! 
vertę mokslo ir nesigaili remti tą, kuris 
stengiasi jį pasiekti. Nėra reikalo mums 
ištart už lai visuomenei savo ačiū. nes 
pati ateitis už tai atlygis. Geistina, kad 
ir kiti, kurie supranta mokslo vertę ir i 
beturčiiį mokslaeivią padėjimą, pr'sidė-j 
tiį su pagelba tam jaunam miįsą darbi- j 
ninkui-mokslaeiviui.

Vardai aukavnsitįjtį:
So. Boston. Mass.
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J. Raulinaitis...................... ....... 2.00
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A. Baliukevičius................... .......... 25
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F. Sukis................................ ..........25
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cką ir naujos parapijos susirinkime. Au-
kavo šios y palos:

•L Luobikis........................... . $1.00
K. Sčemavičia...................... ..........50
J. Kalakauckas.................... ........... 25
J. Paberžis........................... ...........25
A. Bernotą...................... .. . ........... 25

B. Latakas........................... ...........25
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J. Klimas............................. ........... 25
A. Miliauckas...................... ..........25
V. Cesnulevičia.................... .......... 25
V 11 i * t'
.1. Ribinskas......................... ...........15
J. S. Galiackas.................... ......la
M. Steinis............................. .......... 15
J. Bacevičia......................... ......... 10
J. Sidabras........................... ......... 10
J. MoŠčinskas....................... ......10
.1, Endzelis........................... ......... 10
Be vardą............................... ...........50

Viso lal>o 524.95

Persilpna kėdė.
Washington, I). C. — Nau

jam mųsų {(rezidentui, Viliui 
Taftai, atsitiko nelaimė: sė
dant prie raštstalio sulūžo ke- 

Įdė, ir riebus mus preziden
tas atsidūrė ant žemės; tečiaus 
nė kiek tas jo neišgązdino, 
nes panašios nelaimės jam la
bai tankai pasitaiko.

Kalnakasių susivažiavi
mas.

Scranton, Pa. — Pereitoj 
į sąvaitėj, utarninke, atsidarė 
: čia kalnakasių unijų delega
tų susivažiavimas. Delegatų 
suvažiavo 600. Nutarta dir
bti ant tų pačių sąlygų ir to
liau, vien tik reikalaujant 
pripažinimo unijos. Pildo- 
mamjam komitetui Įsakyta 
padaryti kontraktą su kasyk
lų savininkais ant tokių pat

Marijavitai.
Paskutinėmis dienomis val

džia užtvirtino 57 marijavitų 
parapijas. Pagal marijavitų 
tikėjimo įstatymus, svarbes
niuosius parapijų reikalus 
atlieka visų parapijom] susi
rinkimas; moterįs turi irgi 

Policistas-Revolilicijonie- balsą. Prie tokių reikalų pri
ris. guli—bažnyčios statymas, ka-

Lodziuje pas antstolio (pri- pinių Įtaisymas, klebono pa-( 
stavo) pagelbininką padary- sirinkimas, turtų įgijimas ir

ris,

Anglijos ir Rusijos protes
tas.

Teheranas, Persija. — Ru
sijos ir Anglijos pasiuntiniai 

j pakėlė aštrų protestą prieš 
žvėriškus darbus šacho karve- 

1 džio, Rahni Chano, kuris su
■ savo kareiviais nežmoniškai
■ kankina ramius gyventojus



KELEIVIS

f
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

— Na, Maike, kaip tau ei
nasi?.. Ar tu žinai, ką žmo
nės ant tavęs šneka?

— O ką?
— Sako, kad tu didelis be

dievis esi!
— Kas teip sakė?
— Aną nedėldieni aš girdė

jau aut prakalbti po bažnyčia, 
So. Bostone teip kalbant.

— Malonu tai girdėti! Tas 
reiškia, kad mano ypata lošia 
svarbią rolę visuomenės dir
voje, jeigu aut prakalbų apie 
mane kalba.

— Ne juokauk, vaike: pipi
rų au teko nemažai.

— Tas tai menkniekis, tė
ve! Kitiems esti da blogiau. 
Žmonės, kurie pasišventę dir
ba dėl visuomenės, visuomet 
už savo vargus ir triūsą gau
na panieką ir apsmeižą. Teip ; 
buvo nuo pat pradžios išsivy
stymo civilizacijos, teip yra 
dabar ir teip bus visados; tai 
paprastas dalykas.

— Kalbėk tu kaip sau

f >
!lą, tik ne tokioj formoj, kaip 
aiškina kunigai ir tokie (>obaž- 
ny tiniai kalbėtojai, kurie apie 
patį dievą neturi jokio supra
timo. Dievas—tai visa neištir
ta gamta, kurios nėra nė pra
džios, nė (»abaigos; ji turi sa
vo įstatus, pagal kuriuos vis
kas rėdosi. Kasliuk žmogaus 
sielos, tai ji yra tas pats „die
vas”, ta pati gyvybė, 
nemirštanti, ji pereina 
uo kūno į kitą, arba, 
giau pasakius, vienas 
ją perduoda kitam kunui, ir 
teip atsikartoja per amžius. 
Siela be kūno nieko ne
reiškia. teip lygiai ir kūnas 
be sielos nieko nereiškia, bet 
kada abudu susijungia į krū
vą. tuomet užsimezga gyvy
be. Ar aišku?

— Nelabai^ vaike! Palauk, 
aš parėjęs namo apie tai (pa
galvosiu sau vienas.

Ji yra 
iš vie- 
teisin- 
kuuas

Kapitalistu poli
tika.

Teip 
„patrijo- 

Bet jeigu atydžiau pri- 
,, vai

tai visai ką kitą pama- 
Žmonės šalį laiko ant 

o kapitalistai ją 
Nors žmonės patys

no
ri, bet dievą tu kartais per
daug kritikuoji....

— Tokių dalykų, tėve, aš 
niekad niekam nepasakojau. 

Jeigu ir btitų kas nors ! 
panašaus, tai skriaudos tas, 
rodos, niekam negalėtų pada
ryti. Jeigu męs tikim į die
vą, jeigu su juo surištas mus 
protas ir visas gyvenimas, ko
dėl tad męs negalėtumėm 
apie jį pakalbėti? Juk kitaip 
męs negalim jo nė pažinti. Iš 
švento rašto męs jokio liogiš- 
ko išvedimo negalim padary
ti. Ten viskas paremta ant 
spėjimo, o męs norim tvirtų 
nurodymų, ir jeigu šventam 
rašte jų nerandam, tai turim 
jieškoti kitokiu keliu, turim 
tyrinėti.

— Apie dievą kalbėti, vai
ke, negalima; negalima nė 
mislyti apie tai, nes tai tokia 
esybė, kuri į žmogaus protą 
patilpti negali.

— Nereikia mislyti, tėve, 
kad žmogaus protas aut tiek 
jau yra siauras, kad jis nea
pimtų nė to, ką pats sutvėrė.

— Teip kalba tiktai šliup- 
tarniai. —

— Tai pagal tavo nuomo
nės, tėve, tik šliuptarniai apie 
dievą tegali kalbėt? Tokiu 
budu visi rašytojai šventų ra
štų buvo šliuptarniais, nes 
jie rašydami apie dievą, turė
jo apie jį ir mislyti.

— Jie galėjo, vaike, misly
ti apie dievą, nes jie tikėjo į 
jį, ir tikėjo, kad žmogus turi 
nemirštančią sielą, bet šių 
dienų mokslinčiai to netiki.

— Jei turi laiko, tai pa
klausyk, tėve, o aš tau papa
sakosiu apie tai nors kiek 
plačiau.

— Nors iki rytdienai, vai
ke!

— Mat tikėjimas, tėve, yra 
nevienodas. Netikėjimas teip 
pat yra nevienodas, ir apie 
tai aš tau tuojau paaiškinsiu. 
Žmonės nemokyti, arba kad 
ir mokyti, bet nedaug, nepa- 
žįstantiejie gyvybės filozofi- 
jos, o užsikrėtę atejizmo dva
sia — visai netiki, kad yra 
koks nors „dievas”, ir kad 
žmogus turi nemirštančią sie
lą. Filozofai,gamtininkai teip
gi netiki teip, kaip mokina 
dvasiškija, vienok didžiuma iš 
jų tiki į dievą ir tiki, kad 
žmogus turi nemirštančią sie-

,,Suvienytos Valstijos tai 
demokratiškiausia republika- 
čia šalį valdo žmones!” 
sako akli Amerikos 
tai”,
sižiurėti, kaip jie tą šalį 
do”, 
tai. 
savo pečių,
valdo.
renka sau šalies viršininkus, 
bet ne visi turi tiesą dalyvau
ti tuose rinkimuose. Suvie
nytose Valst. yra apie 82 mi
tinai gyventoju, o kada rinko 
dabar prezidentą, balsavo iš
viso tiktai 14,852,239 žmonės. 
Kurgi da suviršum 67 milijo
nai balsų? Kodėl tie žmonės 
nebalsavo? Jie negalėjo bal
suoti, nes neturėjo ant to tie
sų.

Štai jums ir lygybė „demo
kratiškos” republikos!

Pažiūrėkime dabar, kuomi 
rūpinas kongrese tie „visuo
menės” rinkti atstovai. Kuo
mi yra tie atstovai, turbūt 
nereikia aiškint, nes visiems 
gerai žinoma, kad darbininko 
nė vieno temai nėra. Taigi 
eikim prie jų darbų.

Dabar kongresas svarsto 
įnešimą, kad sumažinti mui
tą ant žalios medžiagos, idant 
fabrikantams pigiau atsieitų 
tą medžiaga imti iš užsienio, 
negu pirkti naminę. Čia žmo
nėms naujas smūgis. Fabri
kantai ims medžiagą iš užsie
nio, o Amerikos darbininkai 
galės rankas į tuščius kišenių? 
sukišę švilpauti be darbo. Su
mažinta teipgi muitas ant 
odų (skurų); nauda iš to ka 
pitalistams, bet ne darbinin
kams, nes čeverykai vistiek 
neatpigs.

Tokiais tai darbais rūpina
isi kongresas.

Maistas ir jo kla= 
stavimas.

Saldumynai daktaruojami 
netik su glukozu, liet ir sa- i 
charynu, kuris yra neišpasa-l 
kytai saldus ir kartais užturi 
savyje aršeniką. Europoj val
džia uždraudžia jį vartoti. Cu- 
kerkose randama balta šlyną, 
talkas ir kitokių mineralų su 
priemaiša parafyno ir nuda
žyta visokiais dažais. Klevo 
cukrus neužturi savyje dau-1 
giaus 25 proc. klevo cukraus 
ar syrupo, norint ir netyro. 
Glukozas ir (pilkas cukrus yra 
svarbiausia dalis. Žinomi fak
tai, kur medus buvo išimtas 

i iš korio, (paskui korį pripildė 
• su glukozu ir pardavė kaipo; 
medų. Gabug (pardavėjai su
trina keletą bičių ir įdeda į 
tą darytą medų, kad parody
ti jo tikrumą.

Sodo* vanduo ir ekstraktai 
priduodanti skoni yra tau
kiausiai * falšuojami. Sodos 
vanduo Chicagoj, anot D-ro 
Bryan, valstybės analisto, už
tūri muilinę žievę, kuri pri
duoda putas. Muilinė žievė 
Užtūri savyje saponiną, kuris 
yra į ta vėjingas nuodas.

Kiaušiniai daryti da nėra 
išrasti. l>et su jais irgi pridir- 
dirba daug šelmystų. Kiauši
niai paprastai būna keleto* 
laipsnių, geriausi kartais bū
na išgulėję sandelyje nuo 3 
iki 12 mėnesių. Gabesni duon
kepiai vartoja kiaušinius su
dėtus i bonkas, arba šmotuo
se, kurie yra ne kas kitas.kaip 
kiaušiniai Kimi ančių, suda
ryti su 5 proc. burines rug 
šties ir atgabenti į Suv. Val
stijas. Anot D-ro Wiley, juos 
vartoja duonkepiai darymui 
puikiausių pyragų.

1 miltus tarpais primaišo 
sumaltų akmenų ir sugedusių 
grudu. Sugadinti žirniai, ry
žiai, kukurūzai būna atrasti 
tyruose kviečių miltuose: i 
grikius maišo kviečius, į sago 
bulvių krakmolą. Į duoną de
da alūno, ammouijos, vario ir 
kitokių dalykų. Lokšenosda
žomos su geltonu chromu. 
Philadelphijoj 8 granai ero
tu uoto švino buvo rasta vie
nam svare lokšenų. 78 atsiti
kimai užuuodinimo buvo pa- 
tėmyti dėlei tokio darbo. 
Chromą deda dėlto, kad nu
duoti kiaušinių spalvą. Ma
karonai yra papraštai dažomi 
teip vadinamu Martino gelto
numu, kuris yra nuodingas. 
Kartais rasdavo vermicelluo- 
se molio arba šlyno.

Žuvis būna daktaraujama 
su boraksu, cinko druskomis, 
aluminuir kitais metalais. Iš
trina su vazelinu, kad išrody- 
tų šviežia ir nudažo su krau
ju, eosinu arba kitokiais da
žais. Daugelis prancūziškų 
sardinų žuvo Maino pamarė- 
se.

Žuvis pabuvus šaltam san- 
delyj esti pavojinga. Prof. 
Ladd pasakoja, jog matęs, 
kaip tokia žuvis atšildyta pa
iro. paėmus ją už uodegos. 
Tokia žuvis yra nuodinga ir 
neturi būt vartojama maistui.

A ctas,raugy ti agurkai, prie
skoniai yra tankiai falšuoja- 
mi. Obuolių actas yra labai 
retas dalykas. Juoduose pi
piruose rasta grikių, visokių 
lukštų, smilčių, anglies, rau
dono molio, alyvų kaulukų, 
na ir nežinia ko nerasta. Ge
nerolas Butler sako, kad pi-; 
pirus, kuriuos vartodavo pie
tinėj Afrikoj kailiams, siųs
davo paskui į Ameriką, kur 
juos išvalydavo, išdžiovinda
vo ir parduodavo kaipo tyrus, 
šviežius pipirus. Muštardoj 
rasta gipso ir kitokių dalykų.

Su gėrymais nėra geriaus. 
Beveik visa kava pareina iš 
Pietinės Amerikos, tokiu bu
du visos Mocha ir Java yra 
gryna apgavystė. Kavos gru
dai taukiai būna sumaišyti 
su kitokiais grūdais Sutrin
ta kava būna sumaišyta su ci
korija. Į arbatą įmaišo gluos
nio lapų. Alus, vynas, degti
nė tankiai yra padaromi ant 
pareikalavimo pagal tam tik
ras formulas iš cologno van
dens, alkoholiaus, deginto cu
kraus, slyvų ir eterų organiš
kų rūgščiu. Tą eilę fabrika- 
vimų būtų galima pratęsti 
kasžinkoliąi. Net vaistai ir 
tie yra fabrikuojami apga- 
vingai nemažiaus už maistą. 
Tas daroma pelnui pavienių 
ypatų, kad išlaikyti kompe- 
ticiją Žmonių sveikata toje, 
sistemoj mažai turi svarbos. 
Bet svarbą turi žmonių kiše- 
nius. Skurdžius neturi pini
gų pirkti gerą produktą, bet 
jis gali pirkti papigintą ir su- 
falšuotą. Iš kitos pusės kom 
peticijoj sunku pralenkti ki
tą, sunku parduot pigiaus už 
kitą, bet prastesnį daiktą už

1 ’ 
pigiau* parduoti galima.
kios priežastys ir tokios pa
sekmės.

Ura# b. Matulaiti#.

Lietuves moteris. ___ 4
Be jokių pi i vadžioj imu tuoj 

eikim prie dalyko. Visi gerai 
žinom, kad pirmžeugystė eina 
kaip kokia kriokianti upė, 
pirmyn, atnešdama šį tą vis 
naujo į žmonijos gyvenimą. 
Teip lygiai netikėtai praeitą 
metą atnešė į tarpą mųsų „dai
liosios lyties” vienybės ryšį, 
,,L M. P. S.”. Tikslas mųsų 
pirmiau prabudusių seserų — 
kelti da miegančias moteris. 
Darbas pagirtinas ir vertas 
netik pagirimo, bet ir pastu- 

’mėjimo pirmyn.
Norėdamas prie to prisidėti, 

arba, teisingiau sakant, išreik
šti savo nuomouę, iškalno pra
nešu, kati nemauytumet, jog 
aš esu {-riešingas lygioms mo
terų tiesoms draugijoje. Kur 
tik šiądien męs akį užmesiu) 
Į lietuvišką grįtelę, ten mums 
pasidaro koktu ir nemalonu 
nuo nešvarumo. Taigi man 
rodos, kad mųsų moterims vi
sų pirmu reiktų suprast šeimi
ninkes užduotį. Švarus už
laikymas kambarių, teipgi ge
ras valgių pagaminimas turi 
didelę svarbą. Nešvarumas 
ir blogas valgis visuomet žmo
gų padaro piktu ir tankiai 
girtuokliu, arba suardo svei-i 
katą. Tas yr faktas. Ir čia 
jau moteries užduotis tą pra-: 
šaliut. Bet tikiu, kad nevie
na man aut to atsakys, ar ga
lima iš ,,supuvusių daiktų” 
gerą valgį padaryt? arba pri
siėjusiam kambaryje švaru
mą užlaikyti? Moterėlės! Ga 
Įima daug, daug geresnį tą pa
tį valgį padaryti, tik rei
kia tame pasimokiuimo. Ga
lėčiau privesti keletą pavyz
džių, kad iš tos pačios mėsos 
ir bulvių kitos padaro kur 
kas gardesnį valgį, negu lie
tuvės. Bet užvis svarbesnė jų 
užduotis — tai auklėjimas kū
dikių. Jeigu moteris mųsų at
kreiptų atydą aut suteiktų 
joms per gamtą pereigų (ne
tik vien kad gimdyt), tai iš
auklėtų sveikus ant kūno ir 
proto draugijai narius, o ne 
dvasios vergus ir žmonijos pa
razitus. Gal moteris pamis- 
lys, kad aš jai skiriu vietą 
vien tik prie ,,pudų”,~ kaip 
jau mųsų laikraštijoj yra už- 
tėmyta? Ne! aš tik tiek su
prasdamas, kad visu pirmu 
yra moterei reikalinga tas, ką 
augščiau paminėjau. Gal kly
stu! Bet visai mažai. Kada 
jau moteris aut tiek yra susi- 

j pratus, tada yra geistina, kad 
suprastų ir draugijinį gyveni
mą, politiką; bet aš politikos 
moterų klausime nestatau 
ant pirmos vietos. Tūli gana 
rėkia, kad ,,L. M. P. S.” tu
rės statyti ant pirmos vietos 
politiką ir reikalavimą lygių 
teisių su vyrais draugijiniam 
gyvenime. Priešu anaiptol 
neesu. Būtų geistina, kad 
mųsų motei įs, kurios jau tam
sos miglą nuo savęs šiek 
tiek nublaškė, imtųs daugiau 
už darbo, t. y. pa rašytų gerus 
ir naudingus pamokinimus 
dėl tamsesnių seserų. Abel- 
nai imant, mųsų moteris da
bar, apart maldaknygpalai- 
kės, nieko daugiau nežino.

Varguoli#.
/ ’

To- valiai dirba. Vienok darbi
ninkai ir dabar susirūpinę, 
nes negali nė dolerio atidėti 
aut laukiamo straiko. Dide
lis vargas mums, darbinin
kams, kad męs neturime tam 
tikrų orgauizacijų, kurios ga
lėtų duoti pagelbą šitokiuose 
atsitikimuose. Dabar darbi
ninkas, darbo netekęs, leidžia
si į kitą miestą, palieka savo 
pačią, vaikus, išleidžia pasku
tinius centus ant kelio, o nu
važiavęs į kitą miestą, vieton 
darbo', da didesnį vargą su 
tinka. O keno Čia kaltė, jei
gu ne mus pačių darbininkų? 
Mums reikia vienytis į organi
zacijas. Kada susiorgauizuo- 
sim tarp savęs vienos tau
tos, tuomet visos organizaci
jos kiekvienos šalies susivie
nys į vieną milžinišką sąjun
gą. Kada tokios sąjungos 
įvyks visam pasaulyje, tada 
lengvai galėtų įvykti ir visa- 
svietinis darbininkų susivie- 
uyjimas. Tuomet kapitalis
tai, matydami mųsų vienybės 
galybę, uesideres, ir nereiks 
tada teip tankiai nešiotis įran
kiai iš vienos kasyklos į kitą, 
kaip šiądien kad yra. Todėl 
pirmas dalykas, męs turime 
žiūrėti, kuri partija už dar- 
biukus užstoja. Kaip matom 
šiądien, tai socijalistų partija 
darbuojasi iš visų pajiegų dėl 
pagerinimo darbininkų bū
vio. Taigi pirmas dalykas, 
mums reikia organizuotis su 
socijalistais ir rašyties prie 
šitos šalies. Tokiu budu męs 

• įneisime į politiką ir tada męs 
pastosim galinga partija. 
Tuomet męs busim spėka, iš 

: savo tarpo išrinksim valdžią, 
ir tuomet alkanų darbininkų 
niekas švinu nevalgydins.

C. Anglekasis.

Cleveland, Oliio.
31 gruodžio pereitų metų 

parapijos bažnytinėj svetainėj 
buvo prakalbos su deklemaci- 
joms, paminėjimui mirusio 
tautiečio Dr. Vinco Kudirkos. 
Pirmas kalbėjo Vitkauskas, 
primindamas V. Kudirkos 
vargingą gyvenimą bei jo dar
bus, nuveiktus labui lietuvių 
tautos. Vaišvila kalbėjo apie 
tvirtą būdą lietuvių tau
tos, pagirdamas darbštumą 
mirusio tautiečio V. Kudir
kos, kurs buvo atsidavęs tar
navimui savo tautos. Kun 
Halaburda kalbėjo trečias; 
aštriai kritikavo antrąjį kal
bėtoją ir nupeikė čionaiti- 
nius biznierius už neduoslu- 
mą bažnyčios bei mokslainės 
reikalams; girdi, jie tiktai 
kalbėt moka, ragindami kitus 
aukaut pinigus visokioms lab
darystėms, bet patys nenori 
aukauti nieko. Ant galo vi
saip pradėjo kolioti socijalis- 
tus, bet ir vėl pradėjo girti, 
kad esą socijalistai daugiaus 
už mus prasilavinę ir reikėtų 
daug mums nuo jų pasimo
kyt, tik ta jų prakeikta be
dievystė .... gyvena kaip gy
vuliai. Tarp kalbų deklema- 
vo Jučonis ir mažos mergai
tės padainavo kėlės dainas. 
Aukų surinkta apie $15.00.

L. S. S. 3-čia kuopa teip 
pat nesnaudžia, nors ir ne 
skaitlinga nariais. Mat čia 
socijalistai su parapijonais 
daro lenktynes, bet ne visame 
socijalistai parapijonus ap
lenkia. Žiauriais pasielgi
mais parapijonai socijalistus 
aplenkė ir toli juos paliko 
tame užpakalyj.

14 kovo šių metų L. S. S. 3 
kuopa surengė literatišką va- KORESPONDENCIJOS karą su diskusijoms. 

Pakvietimai ant minėto va
karo buvo atspausti ir dalina-

♦

I
Jankauckas, pašokęs, nusis 
tumdė vaikus šalin, tuom tar
pu užpuolė vaikiną dideli vy
rai. Matydamas Jankauckas 
plukusius parapijonus, leido 
si bėgti, o parapijonai, svai
dydami akmenimis, vyjosi. 
V. Jankauckas, matydamas, 
kad jo gyvasčiai gręsia pavo
jus, išsitraukė revolverį ir, 
grąsiudamas užpuolikams, bė
gu toliaus ir susitiko poliei- 
jantą, kuriam padavęs revol
verį, meldė apginti nuo už
puolikų. Policijautas, paėmęs 
V. Jankaucką ir nekurtuos jo 
užpuolikus, nusivedė policijos 
stotim Tą matydami drau
gai greitai pranešė Ignui La- 
pinskui, šis greitai nuėjo po
licijos stoti n ir išaiškino vis
ką policijai. Neilgai trukus 
atlapsėjo ir kn. Halaburda su 
dviem savo šalininkais ir rei
kalavo nuo pol cijos soči jai is- 
tams smarkaus nubaudimo,ir 
prie to pridėjo, kad tai ne so
cijalistai, bet anarkistai, ir 
reikia juos sukišt kalėjimai!. 
Ig. Lapinskas paaiškino, kad 
visi lietuviški kunigai socija- 
listųs vadiua anarkistais. Ta
da kunigėlis pasakė: „aš nie
ko nuo jų nenoriu, kad tik 
jie neitų pas bažnyčią dalyti 
plakatus”. Tą pasakęs, kuni
gėlis išėjo namo. Policijos 
viršininkas sugrąžint/ V. Jan- 
kauckui revolverį ir liepė eit 
namo. Teip ir užsibaigė ta 
vienos dienos lietuviška revo
liucija.

Paskui kunigas per pamok
slą socijalistus visaip išbiau- 
rojo ir liepė niekam neiti ant 
jų literatiško vakaro, v Nors 
kunigėlis su savo aklais 
fanatikais ir stengėsi suardy
ti vakarą, bet visgi vakaras 
įvyko pasekmingai. Prasidė
jo 3-čią valandą po pietų. 
Žmonių prisirinko apie pen 
kias dešimts ypatų. Susirin
kimą atidarė Ig. Lapinskas su 
prakalba apie skirtingumą 
luomų. V. Geibys skaitė „Pa
tarimai gyvenimo’’. Ig. La
pinskas skaitė eiles,, Kristus 
ir „Kristus ir apaštalai”. D. 
Pretkus skite „Caro kareivio 
laiškas”, J. Besasparis dekle- 
mavo „Kas yr mųsų piiešinin- 
kai”. V. Geibys skaitė apie 
vaisius girtuoklystės. T. Bart
kus skaitė „Stebuklai XIX 
amžiaus” ir „Strasburgo laik
rodis”. Ant galo buvo disku
sijos; ant užklausimų atsaki
nėjo T. Bartkus ir gana pla
čiai ir suprantamai kiekvieną 
klausimą [išaiškino. Žodžiu 
sakant, vakaras visiems labai 
patiko, ką liudyjo gausus del
nų plojimas, ir kad užbaigus 
žmonės nesiskubino apleisti 
svetainę, nors jau buvo 7 vai. 
vakaro. Girdėtis, kad netru
kus vėla bus kas nors rengia
ma. Lopeli#.

*

Brockton, Mass.
13 vasario atsibuvo 

nes L. S- S. kuopos prakal
bos ir balius; apie tai No. 11 
„Keleivio” pasirodė korespon
dencija, kuri visai kitaip 
skamba, negu buvo.

Žinomas dalykas, per tokį 
ilgą laiką korespondentas gal 
užmiršo, kaip ten buvo. Bet 
visgi verta buvo parašyti tei
singiau. Netik aš aš vienas 
buvęs girdėjau, bet daugu
mas,kurie buvo, gali.paliudy
ti, kad neteisingai. Tiesa, kal- 
bėtojaus Michelsono kalba pa
duota teisingai, nė vienas žo
dis nepridėtas ir neatimtas. 
Bet apie kun. Mickevičių pa
sakyta, buk jis liepęs su savo 
Liberty eiti į peklą ir užgynė 
angliškai kalbėt, tai netesy- 
bė.

Dabar aš nurodysiu p. Avi
nui, apie ką kun. M. kalbėjo, 
ką visi, dalivavę ant tų pra
kalbų gali paliudyti.

Pirmiausiai kun. M. paša-

vieti-

Minemille, Pa.
Darbai pas mus sumažėjo, mi 7 kovo pas lietuvišką baž-

Anglių kasyklos pradėjo dir- nyčią. Prie dalinimo užkvie- 
hti jau tik j>o3 dienas įsąvai-!timų buvo V. Jankauckas. 
tę. Ėjo gandas, kad nuo 1 Šiam vaikinui baigiant dalyt, 
kovo visai sustos dirbę. Varg-jdu tikrieji Dievo tarnai už-
dieniai darbininkai buvo la siundė vaikus, kurie užpuolė ke, kad daugiau neatvažiuo- 
bai nusiminę tąja žinia Ta V. Jankaucka, sudavė jam siąs į Brocktoną ant kiekvie- 
čiaus ir kovui atėjus vis po- per veidą ir numetė kepurę, no pašaukimo, dėlto, kad „ne

kurie jtasakę, kad aš esu ki
tokios vieros. Tai kokios aš 
vierosesu?— užklausė kun.— 
Atsi 1 iepkit! Ar aš nešneku 
lietuviškai, teip kaip jus?”

Tiesa, kun. M. savo kalboj 
nurodė, kad lietuviai labai ap- 
jakę ir dideli fanatikai, vie
toj skaityt mokslišką knygą 
arba laikraštį, tai jie 
(perka šaltinius ir į maldakuy- 
ges įsikneibę mano, kad tuo
jau į dangų (pateks. Malda
knygė jiems geriausias mok
slas, geresnis už filozofiją, 
astrouomiją, geologiją ir t. t.

Da pridūrė, kad net sar
mata lietuviams, kad nė kiek 
neprasilavina angliškoj kal
boj, idant prie darbo galėtų 
susišnekėti žmoniškai su bo
su: štai pavyzdin jų šnekta: 
,,Mr. me sick,you go home”. 
Tai viskas, ką žino.

Aut galo prabylo angliš
kai, sakydamas, aš esu lietu
vis ir už Lietuvą galvą padė
siu, ir jus bukite lietuviai ir 
vardus rašykit lietuviškai, aš 
stoju už liberty, už žmones, 
už George VVashingtoną, uz 
Kosciušką, Sobeskį, Abraha
mą Lincolną, katrie kovojo už 
teisybę ir teipgi už visus žmo
nes, kurie Ii uosy bes trokšta. 
O Romas te ei n į peklą! (Bet 
ne liberty, kaip p. Avinas pa
melavo).

K. J. Bartu#a#.

Gardner, Mass.
Brangi Redakcija!—

Meldžiu širdingai patal
pinti šią koresĮ»ondeuciją į 
„Keleivį”.

Darbai čia nej>ergeriausiai 
eina. Lietuvių čionai gyvena 
(apie 500 abiejų lyčių. Supra
time [išskyrus trečią dalį] 
stovi ant žemo laipsnio. Liuo- 
są laiką praleidžia smuklėse 
arba kazyruoja, kaip vyrai, 
'teip ir moterėlės. Paragįk 
tokius prie skaitymo laikraš
čių arba knygų, iš kurių ga
lėtų semti mokslą irapšvietą, 
tai tuoj šoka į akis, tu, sako, 
pr.__ cicilike, ką iš jus tų
laikraščių gali išmokti? tiktai 
dievą ir kunigus keikt, be
skaitydama da gali iš kelio 
išeiti! Tokie atsakymai tik 
ir skamba ausyse. Iš ' drau
gysčių čia randasi šios: 89 k. 
L. S. S. A., 156 kuopa S. L.A. 
ir draugystė D. L. K. Vytau
to, prigulinti prie tS. L. A. 
čarterio ir viena draugyste 
šv. Petro ir Povylo; kadangi 
paskutinė niekuom nėr atsi
žymėjus,, tad apie ją nė ne
kalbėsiu. Aukščiaus minėtos 
draugystės dirba kiek išgalė- 
damos dėl apšvietimo lietu
vių, rengdamos prakalbas ir 
šiaip visokius susirinkimus. 
89 kuopa L. S. S. įsteigė kny
gynėlį. į kurį geros minties 
tautiečiai suaukavo visokių 
knygelių, tik gaila, kad mus 
lietuviai mažai iš to naudo
jasi.Ot, kad būt nusamdę di
delį kambarį ir pripirkę ka- 
zyrų, tai čionaitiniai lietuviai 
būt teip gulę, kaip musės į 
medų.

21 dieną kovo buvo krikšty
nos pas vieną kazyrninką, 
dievobaimingą žmogelį, kur 
po ilgų besiliksminimų pra
dėjo viens kitam makaules 
minkštyti, ant riksmo pribu
vo ir aniuolai-sargai tvarkos 
daryti, už ką nabagai turėjo 
užsimokėti po 10-15 dolerių 
ir vienas gavo net 30 dienų į 
pataisos namus. Tai vis tų 
mus dievobaimingų žmonelių 
darbai; kiek pinigų išmokėta 
teismams, būt kelis metus ga
lima laikraščius skaityti. Ma
tot, kad ir laikraščių neskai
tydami tankiai einat iš ke
lio.

t

•>

Kai Laukini#.

Tliroop, Pa.
Lietuvos Sūnų Drakgystė 

laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriam |>asibaigus buvo pra
kalbos. M. Valentauavičius

(Tąsa ant 3 psl. 'regios sky 1 ties.)
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KELEIVIS

A. A n tono v.

MUSU PADĖJIMAS
(Prakalba, laikyta 6 mgst-ja ŪMI* m. Pittsburge, Pa.) 

(Užbaiga).

Padarykime da mažą exkursiją į tikė- 
kėjimą. Sakoma, kad Dievas išbaidė Ado- 

, mą iš rojaus ir pasakė: „Prakaite veido ta
vo valgysi duoną savo”. Ištikrųjų pasiro
do kitaip: kas visą amžių dirba, prakaituo
ja, tas, žiūrėk, ir neturi jau duonos, o kas 

v nieko nedirba ir da aut kitų sprando sėdi,
Čia aš privalyčiau kalbėti apie tą ne- valgo netiktai duoną, bet ir sviestą, ir 

lemtą kapitalistų padėjimą, apie konku- stresą francuzišką geria. Prie to da prie- 
rencijos priežastis ir pasekmes, apie for- kastis: neteko darbininkas darbo — ir ne- • 1 • I • • Ik * • • » • J • 1 1 •

lieka kur prakaituoti, bet duonos savo iš to 
nevalgysi.

Kada žmogus badauja, jis nepaiso nė 
dievo, nė valdžios prisakymų, bet jieško 
budo gyvasties palaikymui, neapsistodamas 
nė prieš ką. Prasideda užmušimai, plėši
mai, apgavystės, moteris pardavinėja savo 
kūną sotiems parazitams, šeimyna galutinai 
irsta, vietoj artimo meilės įvyksta kerštas. 
Ypač pramouiškų krizių laikuose visokios 
nedorybės išauga. Ir ne „prasižengėliai” 
čia kalti, liet kapitalistiško surėdymo siste
ma. Lai tik į jos vietą įvyksta socijaliz
mas, ir „nedorėliai” tuoj išnyks.

Draugai ir draugės, jus girdėjote pa
sakojant apie pragaro kaučias, jos visgi 
lengvesnės rodos už mųsų padėjimą, 
nors smalos prižadama duoti ten. 
nelaimingi, čia biauresnis pragaras! 
jieškai laimės, veltui apgaudinėji save 
tim, bet neatrandi, ir visų paniekintas, iš
juoktas, prisibadėjęs. nuvargintas, nepaži
nęs, ką reiškia gyventi, surakini savo pūs
lėtas, išdžiuvusias rankas ir atsiguli į gra
bą Palieki vargti ir badauti savo žmoną, 
savo kūdikius. Vaikai nenori paminėti sa
vo tėvų geru žodžiu, sako: paliko mus tam- 
sunais, nelaimingais, ant išnaudojimo viso
kiems dykaduoniams. Beabejonės, tėvai 
geidė savo vaikams laimės, bet nemokėjo 
suteikti jos: jie stengės išleisti dukteris už 
vyrų, sudėti sunams turtą. Tas neišgelbe- 

U4‘ jo jū vaikus nuo vargo: nė vieno nesigai
lintis kapitalistiškas surėdymas praryjo 
meilę atėmė turtą. Tie, kurių rankose yra 
išdirbystės įrankiai, da labiau pradėjo slo
ginti darbiniukus. Taigi šituos parazitus 
reikėjo prašalinti, paimti išdirbystės įran
kius į visuomenės rankas — ir vargų nebū
tų, nebūtų ant ko skųstis, nes visuomenė 
pati gyvenimą tvarkys.

Draugai, męs dirbame troškiame ore 
saules sutvėrimą. Nemėgstu remtis aut re uda kai., sirdi g|o.tautis aromatas 
ligijos, kuri nieko bendro neturi su socija 
lizinu, kaip ten krikščionys^socijalistai ne
sistengtų sulipdyti, bet primįsiu tikintiem- 
siems, kad ir pagal ju kurpalių gyvenimas k“i“ 7°į“ kaip" gamta Uri
neina. Sakoma, kad Dievas, sutvėręs *mo-; vfaoMug gaM,ln,ynlK! Męs vaikščiojame 
gų, pasakė: „busi tu viešpačiu ant visu lyė- basi| nuoj;i pa8 teda, k aplin. 
rių, paukščiu ir visos gamtos”. Krikščio- , » v-‘ w kui pilna įvairiausios medegos! Karstamu-
nys teip ir turėtu mislyti, kad viskas pn- meilg R kjRi jaugmai niekinami tada 
klauso visiems, visi viskuo naudojasi. Pa- jje ■ lstu žmonij , žmongs
sirodo, kad ne. Žemė, girios, opės, jnros: {nri atsibusti ir ■ sau gamtijl|t,
randasi atskirų viešpačių rankose. Dar
bininkas neturi tiesos naudotis jomis pa
gal savo reikalus ir norus. Nenorom s pra
dėsi galvoti, ar tiktai ne du buvo Adomai, 
jeigu tokia nelygybė tarp žmonių: vieni vie
špatauja ant visos gamtos ir net ant sau i 
panašių, o kiti ir vietos ant žemės neturi. 
Viešpataujančiųjų skaitlius teip menkas, 
teip menkas, kad beveik ant piritų juos jr elektrika suka lai ratns 
galėtumei suskaityti. V ra angliškas pada
vimas, kur pasakojama, kaip tūlas Adomo 
giminės narys, gyvenęs Londone ir dirbęs 
fabrikoj, neteko sykį darbo. Neturėdamas 
darbo, neturėjo iš ko užsimokėti už n^mą, 
kuriame gyveno. Savininkas išvarė. Vaik
ščiojo pasaulės „viešpats” skersgatviais, kol 
pailso. Atradęs suolelį atsigulė ant jo. Vos 
tik užmigo, kaip policistas pradėjo varyti 
jį namon, už neklausimą prižadėdamas are
štuoti. Kadangi Adomo giminietis namų 
neturėjo, tai eiti namon negalėjo bet iš
traukė už miesto ir atsigulė ant gražios pie
vos. Nepaspėjo užmigti, kaip ūkininkas 
kirto jam per šonus, šaukdamas: „Kam čia 
mindžioji mano žolyną? Eik ant savo!”. Nu
ėjo jis atsigulė ant kito žolyno, ten kitas 
ūkininkas duoda jam pipirų ir vėl ant savo 
liepia eiti. Mato „viešpats”, kad ir toliau 
tas pats gali atsitikti. Norėjo ant savo ei
ti, bet apmislyjo. kad jo niekur nėra: juk 
viskas pasaulėj priklauso kitiems, tik dar
bininkas nieko neturi. Užsidėjo jis antpe
čių kuolą ir nuėjo jis ant trečios pievos 
Atsigulė. Ir štai atbėga savininkas rėk
damas: „Aš tau galvą sudaužysiu už min
džiojimą mano pievos!” O bedarbis sako: 
„Paskui galėsi daužyti, bet pirma pasakyk, 
iš kur tu tą pievą *gavai?” 
paliko!” — riktelėjo savininkas, 
tavo tėvas gavo?”— teiravosi bedarbis, 
tėvas jam paliko’I, 
„Nekalbėk tu man tėvų litanijos,—pertrau
kė bedarbis, — bet pasakyk, iš kur tas pir
mas tėvas gavo?” — 
kirto savininkas.
— sako bedarbis, nuleisdamas kuolą ant sa
vininko sprando.

X

bitas piešinėlis trumpas, bet aiškiai 
perstato visų darbininkų padėjimą.

mas išsiliuosavimo. Nors visi šitie klausi
mai v aržiai rišasi tarp savęs ir turi arti
mus santikius su darbininkų padėjimu,vie
nok nėra galima visus sykiu aiškinti. Jei
gu jums rodės, kad socijalizmas turi mažai 
klausimų, tai supraskite, kad jau keletą aš 
atidedu kitam sykiui, nenorėdamas nusito
linti nuo temos.

Ir teip, draugai ir draugės, darbinin
kų gyvenimas susideda iš kančių ir tyčia 
daromų skriaudų. Dirba jie kaip mulai, 
kol drūti, sveiki ir jauni. Išdėjęs visas sa
vo spėkas, darbininkas pasęsta. Atstato jį 
nuo darbo. Kur tada dingti? Turto jokio 
neturi, pašalpos nėra iš kur laukti. Paten
ka tokis vargšas į davatkų namus ir dvesia 
pusbadžiu, kol numiršta, arba elgetauja. 
Neretai atsitinka saužudystės.

Ištikro, pugalvokite, kur jus eisite, 
kaip pasęsite! Jeigu jau apie maistą turė
site galvoti dienas ir naktis,tai gydymosi ir 
kiti reikalai liks tik svajone.

Tėvai ir motinos! Jeigu jus apsirgsi te 
arba numirsite, kur dėsis jūsų nelaimingi’ 
kūdikiai? Kas juos aprupįs ir išauklės? Ar 
jus apsistojot kada-nors ant šito klausino?

Kiti nemislyja čia mirti: žada susidėti 
kiek centų ir važiuoti į „krajų”, kaip Po
vilas su Petru. Kaip keistai tas neišrodo, 
bet daleiskime, kad teip atsitiks, tiktai ta 
me klausimas, kas ten tave užlaikys? Tur
būt negerovė į čia tave atnešė. Žinoma, 
nekurie turi ten po sklypelį žemės. Neuž
mirškite, vienok, kad ją reikia išdirbti, už
mokėti uz ją visokius mokesčius, taisyti 
kelius, pildyti valdininkų įsakymus; nepa
siskubink tik kur-nors padaryti — ir žemė 
ne tavo. Daugelis iš jūsų žino, kaip ten 
prakaituoja ūkininkai kiauras dienas ir 
naktis, o maisto vis neužtenka, jau nekal
bant apie kitokius neprieteklius.

X

Štai man atsiminė legenda apie pa-

I

uos
Čia męs

Tu
vil-

krūtinių! Mųsų akis užrukusios ir išdulkė
jusios tada, kaip žaliuojanti gamta žydi ir 
masina mus! Męs valgome supuvusius, ken-

„Tėvas man 
„O iš kur 

„Jo 
— atsakė savininkas.

„Jis užkariavo!’’ - at- 
„Tai ir aš užkariausiu”,

KORESPONDENCIJOS.
[Tąsa nuo antro pusi ] 

kalbėjo apie Lietuvos istori
ją ir ragino žmones prie mok
slo.

mą skleidžia po šimts plynių! 
Jeigu kuris nenori mokslo ge- 

j moju priimti, tai „studentas” 
jam kumščia įdeda. Žinoma, 
ne vienas „tamsuolis” ir pasi- 

P. Živatkauskas labai piktino tuomi; bet aš saky- 
pavizdingai perstatė dabartį- čiau, vyrai, kad nereikia uz 
uį surėdymą žmonijos ir šią- tai pykti, visgi tai mokslas; 
dieninį padėjimą Lietuvos, i o inųs „studentas”—vaikinas 

Laike prakalbų keletas ne-Į darbštus, jis netik prakalbas 
susipratėlių pradėjo kelti be
tvarkę, už ką ištariu jiems di
delį palikimą. Ir labai tan
kiai ant prakalbų ateina vie- 
nas-kitas įsigėręs juokų pa
siklausyti, bet kada kalbėto
jas kalba rinitai, kad ir labai 
svarbioj temoj, tai tokie vy
rukai pradeda tvarką darky
ti. Gėda, jums, gėda!

Burlington, N.J.
Miestukas nedidelis; yra 9 

geležies lijinyčios, 3 čevery- 
kų dirbtuvės ir viena audek- 
žinė. Darbai eina silpnai.

Lietuvių čia yra diktas bū
relis. Neseniai susitvėrė L. 
S. S. 113 kuopa iš 13 draugų, 
bet apskritai imant žmonės 
labai tamsus; mėgsta įsigerti 
ir boles mušti; pra ir tokių,ką 
mėgsta pasijuokti iš skaitan
čių laikraščius.

A. I. S.

gyvenimą.
J ųs sakysite, kad to negalima padary

ti. Teip, kol kiekvieaas atskirai daro sau 
laimę, nieko neišeina, dėlto bendromis pa- 
jiegomis privalome varyti savo darbą. Na
poleonas I pavadino bepročiu tą žmogų, 
kurs pasakė, jog galima padaryti garlaivį. 
Ir da šimtmečio nėra nuo to laiko, o jau net 

Garlaivio
proektavimas mažiau šansų galėjo turėti 
ant užsitikejimo.... bet atsirado. Viskas, 
kas išpradžios rodos negalimu, tankiai pa
skui įvyksta. Prie socijalizmo varo mus vi
sos kapitalizmo spėkos, visi jo apsireiški
mai. Žinoma, aš čia neaiškįsiu socijalizmo 
neišvengtinumo, nes užduotis mano buvo 
trumpai parodyti, kad mųsų padėjimas 
nėra teip geras, kaip mums stengiasi įkal
bėti. Ir jei norite likti tikrais žmonėmis, 
turite prašalinti kapitalistišką surėdymą.

Apie vargingą darbininkų padėjimą 
yra parašyti veikalai iš daugybės tomų, ir 
tai drąsiai galima sakyti, kad ir dešimtos 
dalies ten neaprašo to, ką pergyvena dar
bininkai. Darbininkai teip turtingi var
gais, nelaimėmis ir suvaržymais, kad į jo
kias knygas to nesutalpintum, jokis kalbė
tojas visko neišpasakos. Dėlto gana apie 
juos dainuoti ir pasakoti! Męs jų turime 
baisėtis, nes jie biaurųs, jie neverti pami
nėjimo. Užtai męs turime juos nutrenkti! 
Spėkos pas mus yra daugiau, negu reikia, 
bet ji d a snaudžia.... Bet gyvenimas 
išbudis.

£

(Galas).

Laukimas.
Jau saulutė leidžias, 

Baigiasi diena,
Tamsa nusileidžia, —

Aš liūdžiu viena....
Danguje žvaigždelės 

Mirga maloniai,
Teka mėnesėlis.... 

laukiu aš kantriai!...
Laukiu, nesulaukiu 

Jauno bernelio.
Liūdžiu ir bijausi

X

Švelnaus žodelio..........
V. Suširdis.

ją

Binghaiiiton, N. Y.
Nedaugeliui kam iš „Kelei

vio’’ skaitytoju žinomas šitas 
miestukas, nes niekuom 
teip ypatingai neatsižymi. 
Prieš krizį čia neblogiausiai 
gyvenosi darbininkams. Bet 
užstojus kriziui persimainė 
padėjimas, kuris ir ligi šiai 
dienai menkai tepagerėjo. Pa
sidauginus bedarbių skaitliui, 
kapitalistai suskato iš to pa
sinaudoti, apkapodami dar
bininku uždarbi, o už men- 
kiaušį pasipriešinimą paro
do dirbtuvės duris. Lietuvių 
čia nedaug, bet tarp to nedi-1 
delio skaitliaus gyvuoja pa- 
šelpinė draugrstė ir L. S. S. 
kuopelė. Pirmoji buvo pra
dėjus šiek-tiek darbuotis ir 
apšvietimo dalykuose; pasky
rė keletą desėtkų dolerių ant 
knygyno įsteigimo, iš kurio 
kas nori, gali knygų skai
tymui pasiskolinti. Nevienas 
ir naudojasi. L. S. S. kuopa 
jau gyvuoja antri metai ir, 
teip sakyti, nieko gero nepa
darė, nes nesant gerai išsila
vinusių darbininkų, nesant 
kam energiškai pakelti dva
sios, beveik čielus metus nie
kuom negalima buvo atskirti 
teip vadinamųsocijaiistų nuo 
paprastų proletarų. Bet ga
lų gale įgyjo šiek tiek energi
jos, surengė prakalbas, pasi
kvietė kalbėtoją, kurisai ge
rai nupasakojo apie netikusį 
šį kapitalistišką surėdymą, 
nurodė,kaip išnaudojami dar
bininkai, teipogi nepagyrė ir 
dvasiškijos, kaipo pataikau
jančios dėl išnaudotojų.Klau
sytojų susirinko skaitlingas 
būrelis ir labai ramiai užsi
laikė, bet kaip paskui pasiro
dė, nevisi buvo užganėdinti, 
kad kalbėtojas nurodė kuni- 
gužių blogus darbelius. Mat 
dar daug pas mus yra tokių, 
kurie tikėjimo neatskiria nuo 
kunigo. Taigi dabar ačiū su- 
rengėjams tų prakalbų, pasi
darė skirtumas nuomonių: so
cijalistai, tikri katalikai ir 
nieko nematantiejie arba daug 
matau tie jie.

B i n y h a m, ton ietis.

Lawrence, Mass.
Skaitydamas laikraščius pa- 

tėmyjau daug įvairių žinių iš 
vietinių lietuvių gyvemo. Ko- 
res|>ondentai vis aprašo tai 
apšvietimą tai prakalbas, tai 
parapijos reikalus ir t. t. 
teisybę pasakius, tai Lawren- 
ce’o lietuviai nesnaudžia.Įvai
rus susirinkimai, prakalbos ir 
diskusijos atsi bu va be vei k ka s 
sąvaitę. Ypač uoliai darbuo
jasi čia vienas „studentas’’, 
neseniai iš Valparaiso moky
klos atvažiavęs. Jis apšvieti-

laiko svetainėj, kbet ir karčia- 
inose duoda lekcijas... .

Tūlas laikas atgal, lietuviai 
čia parengė 50 metinį Kudir
kos ap vaikščiojimą. O tuomet i 
buvo ką tik parvažiavęs val- 
paraisietis. Apgarsinta po vi
są miestą, kad aut apvaikščio- 
jimo kalbės... studentas! Atė
jo gi ir paskirta diena. Žmo
nių prisirinko pilna svetainė, 
kiekvienam žingeidu išgirsti, 
ką tas ,,studentas’’ pasakos. 
Pirmsėdis atidarė susirinki
mą ir perstatė pirmutinį kal
bėtoją poną studentą. Ogi 
pasirodė ir oratorius su pluo
štu popierų popažasčia. Žmo
nes įtempę nervus klauso, kad 
nė pirmutinio žodžio nepra- 

i žiopsoti- Klausiau ir aš, apie 
ką ir kaip jis pradės. Nagi 
ir pradėjo; iš karto jis kalbėj 
apie Kkdirkos biografiją, bet 
tas ėjo teip, kaip aklam lakyi- 
ties kelio .Potam pradejoskai- 
tyti iš popiero*; pirmutinis 
buvo laiškas,gautas nuo drau- 
go; įtalpa to laiško buvo ne- 

' suprantama. Tą pabaigęs, 
ėmė kitą lapelį skaityti, kuris 
buvo išrašytas iš knygutės 
„Spartakas”. Toliaus skai
tė trečią, apie Valparaiso stu
dentų gyvenimą, kaip sunku
jiems ten mokinties,kaip juos bus geras 
bulvėms šeria, ir tas bulves 
reikia da patiems skusti, o 
čia kukne, sako, karšta—ne
gali žmogus iškęsti. Tokia
tai buvo maždaug visa pra- šaot permainyt adresą nepa
kalba, tik nulipdamas susu- duoda senojo adreso. Gerbia- 
ko: „tegyvuoja socijalizmas!”

Lamrenietis.

--~ 
Teisybė’ redaktoriaus šitą daktarą Kreipias su ligo 

niais ligou bučiai (Hospitals) 
ir kiti daktarai. Neseniai ati
darėm uaują brandi ofisą 
390 Main st., Worcester, 
Mass., ruimai 331-332-335.

X

Šitas daktaras turi pripir- 
kęs iš Amerikos ir ^Europos 
didžiausių mašinų gydymui 
ligų, didžiausia visam pasau
lyj X-Kai mašinajiėl 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 rųšies 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 „saulės žibin

tuvu,, jis išgydo užsiseneju- 
sias žaizdas, votis ir moterų 
ligas. Jis gydo ačiū stebuk
lingoms mašinoms, įvairioms 
medikalškoms maudiklems ir 
kitoms prietaisoins, ko kitiems 
daktarams stoka.
Daktarai, turinti sunkius 

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

Serganti daktarai ir jų 
šeiminos, tegul kreipias 
pas jį, o bus išgydyti.

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

nyt adreso, jeigu męs neturi- puoja oru, pilnu gyduolių 
me seno ir naujo adreso, dėl- garo, kuri sutraukia į savo 
to kad pas mus knygose pa- plaučius. Ačiū tai prietaisai

t 
raščio ,, 
adresą; jis yra toks:

Kovno, Liesim ja ui., dom 
Garinovoj, k v. No. 6 — Pie- 
truse virius.

a. gauburiu. — Męs nega
lim nieko iš tamistos laiško 
suprasti.

j. b. iš VV’orcester. — Jeigu 
kunigas už velykinę išpažin
tį reikaleuja po įai.00 nuo 
ypatos, tai parapijonai gali 
tą dalyką išrišti. Jeigu žmo
nės moka, tai męs negalim 
užginti kunigui imti, ir ant 
galo ne mųsų tai reikalas kiš
tis į svetimą biznį. Korespon
dencija netilps, nes ji jokios 
naudos negali atnešti nė ta- 
mistai, nė kitiems.

MIŠKO DAREINIKU priziureto- 
jui. — Ačiū už triūsą, liet ka
dangi tai yra privatiški atsi
minimai ir visuomenei jie ne 
apeina, tai į laikrašti talpinti 
neužsimoka.

v. k. — 
vaitojimas” 
spaudą netinka, 
tamistai rašyti geriau prozą, 
ir nežudyti laiko aut eilių, nes 
ant to reikia ypatingo gabu
mo, o kas jo nuo prigimimo 
neturi, tas ir poetu negali būt. 
Jeigu eilučių galūnes tik su
taikyti, tai tas da nereiškia 
poezijos, nes galūnių atsilie
pimas nedidele rolę lošia po
ezijoj; ir daug garsių poetų 
eiles rašė visai be atsiliepimų.

specijalistui. — Feljeto
nas „Mųsų inteligentai” į 
spaudą netinka.

barabošiui. — Gavome ver
timą „Laiškas tolimoj pasau- 
lėj’’ ; peržiūrėti da ne
turėjom laiko, bet rodos, kad 

Ačiū.

Eilės „Ištremtinio 
gavome, bet Į 

1‘atariam

Pasarga.
Tankiai atsikartoja, kad pra-

miejie! Męs negalime permai-

Atitaisymas klaidos.
12 num. ,,Keleivio’’ ]_______ ______  korės- siliktų to paties žmogaus du daktaras lengvai išgydo pra- 

pondencijoj iš Girardv ille, Pa. adresai; todėl, norintiejie per- džią džiovos. Šitas gydymo 
įsiskverbė klaida: pasakyta, mainyt adresą, būtinai turi būdas užtvirtintas didžiausių 
kad po dueto „Viltis” kalbė-j priduot savo senąjį ir uaują-į profesorių pasaulyj, jis gydo 
jo dr. Šliupas, kuomet tas tu- jį adresą. Tą gana lengvai teipgislogą nosies, gerkles ir 
rėjo būt korespondencijoj iš padaryti. Ant atviro laiške- j plaučių ligas. Moterų ligose 
Shenandoah.________________kelio parašyt pirmiau senąjį gydo vežliges ir sutinimjis

--------- <►----------------- o paskui naująjį adresą.- Ga- be skasmo ir operacijos. Ši- 
HUMORISTIKA. Įima tą padaryt ir pačtoje. I tas gydymas išgelbėjo šimtus

Paprašyt užveizdo, kad per- Į moterų nuo peilio baisybes, 
buitį- mainytų laikraščio adresą ir Jeigu tu sergi kokia užsisenė- 
už 2.> pa(įuOfi jam savo senąjį ir jusia nerviška liga, [tau tik 
Burti- naująjį adresą, o tada pačtas reikia apsilankyt pas šitą di-

Mergina nuėjo pas 
ninkę ir suderėjo, kad 
c. jai išmestų kortas, 
ninkė išmetė kortas ir sako:

— Už penkių metų ištekėsi 
už gatvių šlaviko.

Ką? gal Pamišta pasiu-! uanĮ adregą ^utinai prisiųs
tai — suriko^ neužganėdinta tumet genąjį ir nanjąjį adre. 

są. Administracija.

pats permaino.
Todėl meldžiame 

vio” skaitytojų, kad

delį daktarą. Atsikratik nuo 
, Kelei- tos ligos. Ateik ir buk išgy- 
permai- dytas pirma, negu liga išplėš 

tau gyvastį ir laimę.
Tas daktaras kiekvieną li

gonį apžiūri pats. 
Gydomos ligos. 

<slzaHvfniii Sloga,astlima,džiova,nosi-
OiNdlly IUJU diyildl Qėg gerklinės ir krūtinių li-

Meldžiame visų gerbiamų-1 g08- 
“ 1 Kurtumas ir kitos ausų li

gas.
ii Visos skilvio ir kepenų

tai —
mergina. — Tekėsiu aš mat 
už gatvių šlaviko....... o kad
jis niekad nesulauktų!....

— O ko-gi tamista da dau
giau nori už 25 c. — atsiliepė 
burtininkė, — gal norėtum jų “Keleivio” skaitytojų, ku- 
tapti kunigo gaspadine? rių prenumerata pasibaigė šia-

Tulas kamendorius žaidė su me bertainyje ir gavote para 
’ ’ " ’ ‘ ’ atnaujinti,

kitaip busime priversti laik
raštį sulaikyti.

•‘Keleivio’’ Administracija. \

i bažnytinio choro mokytoja, ginimo korteles, 
tuom tarpu atvažiavo džiako- 

! nas. Kamendorius merginą už- 
' darė į šėpą. Įėjo džiakonas ir 
apsidairęs po kambarį užklau
sė:

— Ką- gi čia tamista šitoj 
šėpoj laikai?

— Vienoj pusėj laikau dra
bužius, o kitoj senų vargonų 
liekanas — pertikrinančiai 
atsakė kamendorius.

Džiakonas, kuris savo baž-
i
nyčioj taisė naujus vargonus, 
pamislyjo, kad galės čia gauti 
kokį reikalingą daiktą. Taigi 
greitai priėjo prie sėjios, ati
darė .... patylėjęs tarė:

— Seni, tai seni, bet iš bė
dos galima būtų da užgraijit.

I

Ir Redakcijos atsakymai
sušalusiam iš Brocktono, 

Mass. — Ačiū už koresĮMUi- 
denciją, bet nieko svarbaus 
joje nėra—nespausdinsime.

j. korsakci. — Męs žinom 
Įtiktai buvusio marijavitų laik

Apgarsinimas. 
Svarbus praneši= 
massergan iems!

Greitas gydymas, 
Pigios prekės, 

Ir be operacijų.
Nuostabus gydymai didžio

jo Amerikos specijaUsto,
Prof. George H. 

Payne iš Ilarvard uni
versiteto.

Pereituose metuose šitas di
delis daktaras išgydė daug 
tūkstančių žmonių, ir dabar 
pacijentai atkeliauja iš visų 
Amerikos kraštų gydyties pas 
tą didijį specsjalistą. Jis pa
didino savo ofisą Bark Bay, 
585 Boylston st., kuris bus 
atdaras kasdiena nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro. Pas

Inkstų ligos ir saldliges.
Ileniorrhoidai gydomi be

■ operacijos.
Nerviškos ligos (tik ne 

proto sumišimas).
Puolimo ligos(epilep8ija)
Reumatizmas ir Neural

gija.
Vėžliges ir votis gydomos 

į be peilio.
Sugedimas kraujo ir iš

bėrimai.
Visos moterų privatiškos 

ligos gydomos be operacijų ir 
į skausmo.

Apžiūrėjimas ir patarimas 
d v kai.
I’rf. I)r. GEORGE H.PAYNE 

Didis specijalistas,
585 Boylston st., Boston, 

Arti Miesto Knygyno ir Dal
ios Muzejaus, prie Copley sq.

Telephone No. 3806 Back 
Bay.

Kalbam lietuviškai.
Visiems sergantiems pata- 

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

jteto.
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Paj ieškojimai
Pajieškau savo draugo Ig

naco Kiaturakio Kauno gub., 
Panevėžio pav., Mėklinių so
džiaus ir švogerio FranciS- 
kaus Vosuio Vaitkumi sodž. 
Daug metų kaip jie Ameri
koje ir nežinau ar gyvi ar mi
rę. Prašau atsišaukti ar kas 
kitas pranešti aut adreso: 

Ludvikas Atkučiunas.
Box 50 Sta. A.

So. Gardner, Mass.

gyvena 
os žino 
it atsi-

Niagara Kalis, N. Y.

Pajieškau brolių Kastanto 
ir Domininko Grigaliūnų. 
Kastantas pirmiaus gyveno 
apie Boston, Mass., o Domi
ninkas kiek pirmiau Bostone. 
Kokie 3 metai Domininkas iš
važiavo į New York’ą ir nuo 
to laiko negaunu jokios nuo 
jo žinios. Turiu labai dideli 
reikalą prie jų. todėl kas apie 
juos žino arba jie patys duo
kite žinę šiuo adresu:

Juozapas Grigaliūnas
17 Richman street,

Matapan, Mass.

Didelis ISZI’ARDAVIMAS
Visokiu gėrimu ant szv. Veiyku 

Geriausių visame Bostone 
Praszome nepamirszti vardus: Viso

kios kainos Viszniovka. Malinovka. 
Korn Sznaps ir daugeli kilu Teipgi tu- į 
rime partraukė isz Vilniaus “Kusskoe 
Oezyszezennce Vino"’. Užlaikomi įo- 
draug visokeriopus ir geriausius Ameri- 
koniszkus gėrimus ir siuneziame į visas 
Amerikos dalis.

Kas pirks pas mus uz viena dolerį ver-J. 
ežios, tas gaus viena butelį Slierrv Vine 
arba Port Vine vyno dovanu.

Nepamirszkite adreso: įi)

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

Uzpraszo visus Feliv K. Liudavicz,

Aš K. K udlauckas, paj iešką u 
savo brolio J. Kumpausko iš 
kaimo Budricnių, teipgi pa- 
jieškau savo draugų: Vosilio 
Pučkos, K. Braždžigniaus, J. 
Stonkuno ir F. Kumpausko, 
visi Toliunų kaimo, Pušaloto 
parap., Panevėžio pav., Kau
no gub. Jie patįs ar kitas kas 
juos žino malonėsit duoti man 
žinę ant adreso:

K. Kudlauskas,
1202 E. Falls St.,

Niagara Falls, N. Y.

Pajieškau brolio Kazimie
ro Katausko, 7 metai gyveno 
Glasgaw (Scotland). Paeina 
iš Kauno gub., Pogrouončio 
miestelio. Meldžiu jį pati ar
ba kas apie jį žino duoti man 
žinę ant šio adreso:

Ig. Katauckas,
117 Bei avė.,

McKees Rocks, Pa.

DRAUGAI ir DRAUGES!
Galite gaut mus visokiu
gražiausių aprėdalų, kaip vy
rišku. teip ir moterišku Męs 
laikome audimo, marškinių, 
kepurių, skrybėlių, blanketų, 
šilkų, viršutiniu kelinių, ove 
ralis, baksų ir 11.

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

Britvas gvaralituojame ir 
pigiai parduodam. Reikalam 
jantiejie i kitus miestus, ga
lite mums prisiųsti pinigus 
popierineis arba štampomis 
aut žemiau padėto adreso. Už 
persiuntimą užmokame męs 
patys. vi)

Bartkevičius A Merkis 
719 Main st., Cambridgeport, Mass.

I

Pajieškau Juozo Adukevi- 
čians, Suvalkų gub., Vilka
viškio gmino, Budežerių kai
mo; pirmiau gyveno VVater- 
bury, Conn., bet girdėjau, 
kad išvažiavo į Pa. Meldžiu 
atsišaukti ant adreso:

A. Garbukas, 
Box 186, Champaign, III.

Aš Juozapas Bartnikas 
jieškau savo pusbrolio 
Bartniko, Suvalkų red., 
rijampolė8 pav. 
rap., kaimo Jiestrakio, antri 
metai kaip Amerikoj. Jis 
pats ar kas jį žino malonės 
man pranešti ant šio adreso: 

Joe Burke, 
St. Louis Country Club 

Clayton, Mo.

pa- 
K.

Ma-
, Plitiškio pa-

Pajieszkom Merginu ir Vaikinu.
Uždėjom tam tikrą agentū

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

gina arba vaikinas, našle ar 
našlys ir jeigu reikalaujate 
mano tarpininkystes. parašy
kite man laišką ir Įdekite už 
2 cen. štampą, o greitai gau
site atsakymą. 21)

- K. INTAS
P. O. box 461, Chieago. III.

Apgarsinimai
Gausite $5.00 dovanų 

Kas prauešit kur randas ma
no pati Ona Trumpaitienė. 
Ji pabėgo nuo manęs palik
dama 3 vaikučius ir paėmė 
visus pinigus. Ji yra 40 me
tų amžiaus, geltonų plaukų, 
melinų akių. Pabėgo su gy
vanašliu Juozapu Rudaičiu, 
35 metų, rauplėtas ir raudono 
veido, * be ūsų, akių mėlynų. 
Kas praneš kur jie yra gaus 
$5.00. Jie pabėgo 23 Kovo.

Praneškit ant šito adreso:

Kazimieras Trumpaitis 
719 Main street.

Cambridgeport, Mass.

Namas ant pardavmo.
Namas ant 3 gyvenimų, 10 

kambarių, parengtas dėl 3 
šeimynų, raudos atneša 24 do- 
lerius Į mėnesi, geram stovy
je, prieto didelis kiemas, sau
sas skiepas, — namas kaip 
tik darbininkuj. Ateik pažiū
rėti bile kada, ar darbo ar 
šventą dieną tarp 2 ir 4 vai 
po p i et.
179 B >wen st.,
f91J Boston, Mass.

MERGINOS
Mokančios ir nemokančios * 

dirbt prie mezgimo pančekų. 
Atsišaukite į IPSVVICH dirb
tuves [21

165 B. street. 80. Boston.

v*

Parsiduoda Barzdaskutykla.
Pranešu draugams lietu

viams, kurie turite ukvatą 
ir pinigų, tad galite ateiti ir 
papirkti. Biznis gera, lietu
vių skustis užeina daugelis, 
gyvenimą padaryt galima ge
rą. Parsiduoda dėlto kati 
savininkas išvažiuoja laimes j 
jieškot į Lietuvą.

Su "godone GALINIS
207 C st., kampas Silver st.

SO. BOSTON, Mass.

„U.

KELEIVIS

u num 
n iš,ko . 
narnom 
liejau- 
vertes 
greitai 
vert i ne
butine’ 
už unkštu ir į 
kuo greičiaus yri;

Vardas ir pravarde ..
Pačta..............................

II

50,000 KNYGŲ
l VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

. foic, rušikiete ing mus ogausite didelos vertes 
kei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 

abel am nupolime spėkų, rhumatizme, orga- 
u arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
'kledarui piningus daktarams ir uz gidukles, 

dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 

at tava sv ikato ir vyriškumo per pagelba tos 
krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat- 
ta knygele yra gaunama vysai dykai; tnas 

;emia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, o uias 
js u jums vvsai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
•DR. JOS. I.: -iTER A CO., L.701 Northvrestern Bldg., 22 Fifth Avė.. Chieago, III. 

ktarai: Meldžiu prisiųsti man vysaidykai, jusu abgarsinta knygele.

Rusiška- Lenkiška • Lietuviška

FTIEK.A.

349 H arriscn avė. 
Boston, Mass.

BALIUS!
Lietuvos Simų Draugystė 

Cambridge'iuje rengia balių 
ant Balandžio 19. Balius atsi
bus 2 vai. įhj piet, po num. 75 
Concord st., Coucord Hall’ej. 
Bostone. L S. D. kviečia vi
sus vietinius ir aplinkinius 
lietuvius ir lietuvaites, idant 
visiems drauge į»o ilgos gavė 
nes pasilinksminti.
[ęi] KOMITETAS.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN T 

Didžiausia krautuvėčeveryku 
ir pasipuošimų So. Bostone.

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyn-kus. moteriškus ir vaikams če- 
veryki:-. I/laikom teipgi visokias skry
bėle*. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo ajxlarus. V sus tavorus parduodam 
už pigi * prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.

243 Broi dnay, So. Boston.

Nauja daktariška knyga 
DAKTARAS KIŠENIUJE

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

Si. faltanavičia 
15 Millbury St., Worcester, Mass.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dai ba ari ist išksi. (‘adarau fotogra
fijas kuopuikiautiai, uialevoju natūra 
liškom panom. iš mažų padidinę u ir tt 
Esant reikalui eini; į namus fotografuo
ti, teipgi neileldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
TEISINGIAUSIA APTIEKA

Kurioj galit gauti geriausiu gy 
duoliu nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus 
nai

S.’

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas. 
Puikiausia kriau 

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios . Dirt .anie 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turi-t gražią drapana, 
męs galime ja tau 
tuoj padaryt. Z. Budreckis

O.tiso T« !uph 277-1
Gyvenimo Teleph. K1B7-1 Cambridge.

S. F. Poiakiewicz

Z BlDREClilS,
222 Broadnay So. Boston.

Dr. F. S.O’HARA-
Kauipas 6 tos ir Mashingtou gatvių SB 

SPR1NGF1ELD. - - 11.L: " i
Su ypatinga atvda gydo vyriškas ligas, 
reumatizmą, odos ligas ir chirurgiszkus ■ 
dalykus. OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 isz ryto, nuo 2—4 po vietų ir 

nuo 7—S vakare.

Grabelius ir Balsamuotojas
:eka visokį darba prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsaindo karietas ant veseilių ir krik
šte nu

CHELSEA office: ■ 70 Broadway
At'dary tas nuo 8 iki 9

. G v v. vieta: 1 *3 Rriilge *t . Cambridge

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

Visokias ligas gy 
uau pasekmiagia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų lik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ikž
S vakare. Telephone 1967- -3 RicRmunt

. Nes čio- 
dirba lietuviškas klarka 

William E. Bruzga.
John J. Lowery & Co.

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

Tei.efičSse. 21027 So. Boston. Mas

Telephone f'.ack B v 2350

Dr. Lewandowski

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses. 
kotus, jakutes ir t. t.: prietaro 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip. kad ir pigiau? kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadway, So. Boston.

S. B. kLEIN
22> Broadvvay So BOSTON. Mass. 

kampas C st.
Užlaikom cigarus, tabaka. pipkes 
ir c:garėtus. Parduodame daugme- 
menoj ir smulkmenoj. Užlaikom 
vis. kius rašomus dalykus ir saldu
mynus C garus parduodam dėžutė
mis (baksukais. Pigiai parduodam 
rnsi-kus papirusus ir gilzas. Pigiau
sia ir geriausia vieta Bostone. Tu
rim gražiausių postkartčių. Kalba 
m<- lietuviškai ir lenkiškai.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi v isados randasi Lie
tuvis aptiekorius Ii. MDLAl'SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

l)r. S ANDRZEJEWSKI

E
Ę

:

s

e

DR. F. MATULAITIS

Tabako ir Papirosu
Pranešu visiems karie tik vartoja ta

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

L F O X
310 Harison avė., BOSTON.

495 Broadvvay, So. Boston’e.
Valandos:

Nuo S-L0 iš ryto ir nuo 7-9 vakare 
Nedėlionis iki 3 vai. po pietų

Telephone 762 So. Boston.

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

J, M BRU5DZA CO..
Broadvvay X S. 8 st.. Broolykn.N. Y.

Fr. A. Auk sztikalnis (HilI)
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus pa 

gal visokias madas. Galite atsikreipt ir 
per laišką, Duodu kirpimo lekcijas.

2275 Massachusetts Avenue 
Nortli CAMBRIDGE, Mass.

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą IVomaiis Medical 

f ollege Baitimore M. I>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles. 
ofisas randasi: 30 W. Broadvvay 
264 E st, kampas Boven st.

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

Ii-

ir

ne 
vietų

J

TU TURI Skaityti 
kny?^ “Kaip Padaryti Monus”, >i nori grei
tai ir lengvai aždirbti daug pinigu. Knygoje 
aprašyti geriausi monai, kuriuos gali kiek
vienas tuo jaus padaryti. Nusipirk knyg^ už 
50c. Pinigus siųsk M. Orderiu ar markėms.

J. ILGAUDAS. 3312 Se. Halsted st.. CHICAGO.

J
VISU _^VTYE)^T

Siuomi praneszu savo par.-mejams ir abelnai visuomenei, kad asz 
perkėliau savo dirbtuvę nuo 374 Essex street. ant

507 STBEET
ant antro gyvenimo, kur teip-pat jums tarnausiu ir ant toliaus. kaip iki 
sziol tarnavau. Mano užduoėia buvo visados stengtis, kad žmones butu 
užganėdinti ir tikiuos, kad naujoj vietoj da daugiau užsitarnausiu ant 
jusu parėmimo. Jus rasite mano dirbtuvėje pasirinkimui dausrybę vi
sokios .MATERIJOS, NAUJAUSIOS SPALVOS ir AUDIMO, toipgi 
juodos ir mėlynos sarzos.

G. NATHAN, K r ia uūius
507 ESSEX STREET, LAVRENCE, MASS.

Kiekviena siutą pas mane padarvta. prosinam {>er metus uz dvka.

fe ĮSt ĮSt fr fr fr fr fr fe fe

NAUJAUSIOS MADOS ->g
PIGIOS PREKES PUIK Al Sir TVIRTO DARBO

naudotis visi Lawrenc’o lietuviai. Męs turime savo 
VISKĄ PARDUODAMK PIGIAU, ko kiti padaryti 
Mos užlaikomo visokius Moteriszko skyriaus apr.-da-

SIUTUS, PLOM IUS, SKRYBĖLĖS

Ta proga gali
fabriką ir tod--l
Lavrrence negali
lūs. kaip tai:
F BONUS,
ir kitus daiktus, kokie tik reikalingi apsirengimui. Musų prekes negali 
bot niekados pamiisztos Męs turime dauginusiai lenku ir lietuviu pir
kėju ir patarnaujam jiems teisingais- Jeigu ir jus norite ką nors gero 
tureli, tad visuomet pirkit pas

THEMODEL
234 ES8EX ST.. LAVVRENCE, Mass

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu netnri mano kataliogą rašyk šendieno apturėsi gereusią armonikų, skripku 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziCgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom- 
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo niasynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu Ii- N^/llBV^1^ 
terių, adresam pečečių, istorišku ir inaldaknygų kokiu tik randasi lie- flhf/ĮĮBAnp 
tu; iškoi kalimi, gražių popierų dėl rasimo gromatų su puikeusiais ap- 
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c įūBERy) 
5 tuzinai už.$!.•?<>. 1000 už $0.oo. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naiijotestainfnto lietuviškom literom puslap. 1127 dručei abda- 
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

z. ' 7 / k'!"0-atga>vit>imo kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma, 14 K. 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1,00. Prisiųs- 

jfi I'i’e savo 'ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka-
talogą dyKai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

i ir pedlioriam parduodu visokius ta- 
labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 

gausite, teisingus tavorus.
K. HILKEKICH, 112GrandSt, Brooklyn, N. Y.

Štornikam, agentam
7 / vorus labai pigiai. Re

Adresuokite:

GERIASI! PROGA VISADOS TEIKIAMA LIETUVIAMS 
AMERIKOJE, H k. Grynn auksu pavilktas laki-, 

gražiai graviruotais viršais (vyriš
kas ar moteriškas), su dviem ant
vožais, koteliu užsukamas ir už
statomas, aukštos kliasos Ameri
kos mašinerija, ant visu ak menu 
ir gvarantuolas ant 15 metų.

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

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

k litaromis, gvarantuotas ant 3 metu 
k Kaštuoja tie visi daiktai sykiu 
K 818.25. Ant laikrodėlio i;giavi- 
■ ruota: Atmintis isz Amerikos.

ATSIŲSK MUMS $4.74 
f UŽ VISKĄ
f-' Jeigu daiktai nebus tokie pat kaip 

aprašyta, atsiųsk juos mums at
gal. o mes sugražinsime tau pini- 
gtls. Teip žemas prekes mes duo
dame tik ant pirmo orderio, dėl 
geiesnio susipažinimo su jumis.

Atsiųsk mums 24c. iš kalno dvicentinėms štamĮioms, o likusius 
$t 59 užmokėsi apturėjęs ir peržiūrėjęs daiktus ekspresui.

Ež 6 laikrodėlius, G retežėlius ir 6 žiedus $25.50. $1.00 iš aukšto
2c. štampoms. Likusius $24.00 užmokėsi atimdamas ir peržiūrėjęs 
daiktus ekspreso ofise.

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

it ?/<-
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Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
I Didžiausias nupiginimas So. Bos

tone
■ Moteriškos skrybėles, jakutes, kei-1 

pai ir vystės Pilna eile naujausios 
mados krikštui parodų. Teipgi pa- 
lodome už pigiau ir ūsus kilus la-J 
vorus, kaip tai kujierus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

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

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėry mus. alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SPKCIAMŠKl mas.

i 366 Second So. Boston, Mass

Vienatinis lenkiškas Dentista
HoTEL CLI.YDE

Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 
Berkeley st , BOSTON, Mass.

795 Cambridge st.. E. Cambridge. Mass. 
ofiso valandos:

Xno S iki 10 iš ry o ’r nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėln mis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 

4 iki 7 vakare.

J. E. NOLAN
naujausios mados

3^- Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimu 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadway, So. BOSTON
Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

Puikiausias LietuviškasH
»ii
m

*
a
«
it» -

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudvs;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos* geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadvvay ir 259 1). St., 

South Boston, Mass.
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Išėjo iš po spaudos lotyniškoms (lietuviškoms) lifaroms

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

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

Galima gauti su prisiuntimu Į namus už $3.00, $5.00ir$7.00

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

Norintiejie išsirašyt tą knygą, prisiekite pinigus per 
“MONEY ORIAER” ant mųsų adreso:

“:kz e lei v i s”
%s8 Broadvvay, So. BOSTON, Mass

! W DACKEVICZIUS Ž
3. .aoiarijusas n
y 23 Salėm street
Jfe LAIVAKORTES

! šifkortes parduo-
Jfc du ant geriausių ir
Ją* greičiausių laivų
mI. už o'aiausias pre-

*

Pirmutinis Lietuviškas Bankinis Namas .
Notarijušas ir Slidžia pakajaus. C

__________ J. BOSTON. Mass-V

PINIGUS
Išmainau visų vieš 
patysčių pagal tos 
dienos kursą. Teipgi išsiunčiu ir gvarantuoju kad nepražus ir greitai 
gaus. IX >\ IERNASCH S užsitikėjimus išdirbu kiekviename reikale 
Jeigu kurie tur palikę kokį nors turtą Lietuvoje ir nor jį pervest kitam oĮf 

-J arba pavesti likusiems ten broliams arba gentims, kreipkitės prie mus.
o męs padarysime jums viską kuogeriausiai. -?•

Jeigu kurie turite paskolinę kam nors Lietuvoje pinigų ir nenor su 
jums pasileisti. ia<] jei norite nuo jų pajieškoti, atsikreipkite prie mus.

• PATIKI S NELAIMEI prie kokio nors darlx>. jeigu sužeidžia r
darb įlinką ne per jo paties kaltę, bet per kompanijos apsileidimą, tad 2) 

"I kreipkitės prie mus. o męs duosime teisingą rMą.
Pinigus priimam ant apsaugojimo ir mokame už juos procentą. S 

kartais mokame didesnį už kitas bankas.

Jk Visokie paaiškinimai ir patarimai dovanai. Noriu-5 
H tiejie gaut patarimą per laišką tur apmokėti pačtą.
ĮP . NV. RACKEVICZIUS

ST, BOSTON, MASS.


