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Metas V

t torium, rengė suokalbius, sa
vo ranka šaudė Į policiją, ku
rią pats pašaukė suimti susi
rinkimą. Kas gali užtikrinti, 
kad L S.Sąjungoj nėra Azo
vo II.

Svarbus atiden= 
girnas.

Lenkų socijalistų kariškas 
skyrius, kasžiu kokiu budu, 
Buėmė Varšavoj apsaugos vir
šininko, Aristovo, laišką, ku
ris buvo adresuotas tūlam 
„socijalistui” Amerikon. Laiš
kas liūdyja, kad Amerikoj, 
tarpe lenkų socijalisti} yra 
šnipas, kuris siūlo rusiškai 
valdžiai savo patarnavimą. 
Pakol dalykas da neišsiaiški
no, vardas to socijalisto-šni- 
po liekasi neapskelbtas. Štai 
kaip skamba to laiško įtalpa:

„Ponui...............................
, Gerbiamasis Tamista!

„Tamistos laišką, rašytą 
slaptai policijai, gavome. Ka
dangi tas atsineša prie Len
kijos, tai tas dalykas likos pa
vestas mums. Taigi meldžiu, 
su visais ateinančiais reika
lais, kreipkitės tiesiog pas 
mus, ant žemiau nurodyto ad
reso.

,,Tamistos prigulėjimas prie bus uždrausta. 
P.P.S. (inicialas lenkų socija
listų partijos. Red.) Ameri
koje suteiks mums neapkai- Peterburgas.

. . • . • ' 1 TA 1 eia Tvi’^aI

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

Caro dovana juodašim 
čianis.

Peterburgas. — Caras pa
aukavo juodašimčių sąjungai 
šimtą tūkstančių rublių ant 
pastatymo Peterburge naujo 
„tikrųjų rusų” kliubo. Dide
lis patrijotas tascaraJ

Lygybė tautų.
Piatigorskas. Kaukazas. — 

I Piatigorsko apielinkę kas 
vasarą privažiuoja iš visų 
kraštų daug žmonių gydyties. 
Bet dabar vietinis gubernato
rius apskelbė, kad ateinančią 
vasarą žydams čia godyties

metus išviso buvo pakarta ar-*
ba sušaudyta 2 tūkstančiu ir 
118 žmonių.

Titas (šiltinė) kalėjime
Rusijos kalėjimai kimšte 

prikimšti.Tifas siaučia beveik 
i visuose pietų ir vidurinės Ru
sijos kalėjimuose.

Pliriskevičill taikos teisė- 
: jas buvo nuteisęs vienam mė
nesiui Į kalėjimą už moterų 

(suvažiavimo iškoliojimą. Da
bar parėjo apeliacija ir visgi 
tam nepraustaburniui tas mė
nesi? kalėjime ištupet vėl pa
liktas.

nuojamus patarnavimus, jei
gu Guodojamas Tainista mo
kėsite išnaudoti tas žinias, 
kurios mums yra reikalingos.

Permainos ministerijoj.
. — Užsienio

ministeris Izvolskis iš priežas
ties išsiaiškinimo jojo veid
mainystės Serbijos- Austrijos 
politikoj, atsisakė nuo vietos

Stengkites Tamista prigulėti ’r ^au^’a tik, pakol caras pri

Profesijonalines sąjungos 
uždarymas.

Lodziaus general-guberna- 
torius uždarė lenku darbinin
kų profesijonalinę sąjungą 
,, Vienybė” ir kokiam laikui 
paėmė į priežiūrą jos turtą. 
Toji sąjunga buvo grynai kle
rikalinė [kuniginėj. Vyres
nybė, apsidirbusi su pirmei
viais,ar nepradės ir kunigines 
draugijas naikinti?
Šventikas platina Viborgo 

atsišaukimą
Ufos gubernijos stačiatikių 
šventiką pasodino į kalėjimą 
3 mėnesiams už tai, kad cer
kvėje iš sakyklcs perskaitė 
Viborgo atsišaukimą ir kvie
tė žmones susivienyti ir ne
mokėti mokesčių.

prie centrališkųjų komitetų, o 
tenai tamista galėsite daugiau 
dasižinoti, negu paprastas są
naris.

„Meldžiame tamistos pra
nešti mums apie sekančius 
dalykus; Ka partija mano 
veikti ateityje — kokie jos 
plianai? Kam ir kur siunčia 
pinigus, renkamus ant revo
liucijos? Kokius ginklus ga
bena per rubežių, ir kokiu 
budu jie tą atlieka? Su kuom 
susineša?

„Meldžiame rašyti teisybę, 
o ne spėjimus, idant galėtu
mėm tikrai remtis ont suteik
tų mums žinių; spėjimai gali 
užpainioti. apsunkinti mus 
plianus. Užmokestį tamista 
gausite pagal žinių mums su
teiktų, žiūrint kokią jos svar
bą turės. Jeigu pamatysim, 
kad Tamistos triūsas yra tik
ras ir teisingas, ir atneša mums 
naudą,tai paskirsime tolydžio 
algą.

,,Aleksandras Aristov, 
Danieliaus gatvė No. 5, 

Varsa va.’’
Nors Amerikos lenkai soci- 

jalistai neturi nieko bendro 
su revoliucijonieriai?, vei
kiančiais Lenkijoj, tečiaus tu
rėti šnipą savo tarpe visgi 
yra pavojinga. O kad jų tar 
pe šnipas yra, tai nėra pama
to abejoti.

Lietuvių tarpe gali būt tas 
pats. Ypač nužvelgtinas rū
pestingumas kaslink revoliu
cijai sudėtų aukų: kartas nuo 
karto lietuviškuose laikraš
čiuose pasirodo reikalavimai 
aiškių darodymų, kur „dingo 
revoliucijos aukos”, kur jos 
išsiųstos, kas jas priėmė, kas 
ir kur sunaudojo? Gali būt, 
kad to reikalaujama be jokių 
slaptų mierių, bet kas tą ga
li užtikrinti? Juk Azevas bu
vo revoliucijonierių organiza-

ims jojo rezignaciją. Kaip 
girdėti, jo vietą užimsiąs Go-, 
remikin. Vienok, idant už
slėpti tos rezignacijos priežas
tį, caras nutarė jos da nepri
imti bent pirm 2-jų mėnesių.

Nepaprastas plianas.
Baku, Kaukazas. — Perei- 

toj sąvaitėj valdžiai pasisekė 
į patį laiką atidengti gruzinų 
revoliucijonierių nepaprastą 
plianą. Iš K«asnozavodsko 
uosto turėjo būt išvežta ant 
laivo „Carevič” vieną milijo
ną ir 200 tūkstančių valdžios 
pinigų. Kada jau laivas tu
rėjo apleisti uostą, tarpe pa- 
sažierių įgula padarė reviziją 
ir užtiko 20 apsiginklavusių 
gruzinų, po vadovyste buvu
sio poručiko Maškaridze.

Mieris tų revoliucijonierių 
buvo, kaip tik laivas išeis ant 
jūrių, apveikti įgulą, laivą 
paimti į savo rankas, paskui 
privažiuoti kur prie neapgy
vento pakraščio ir pabėgti su 
.pinigais į kalnus. Plianas ne
nusisekė — visi suimti.

I

* Per praėjusią savaitę, tei
smui nusprendus, nužudyta 
išviso 9 žmonės: 
Ekaterinoslave — 3 ir Sara
tove — 2 Nuteista nužudy
ti 28 žmonės.

Ufoje — 4.

2 tūkstančiu su viršų žmo
nių nužudyta.

Vyriausybė Valstybės Du
rnai pranešė, kiek žmonių iš-j 
viso yra nužudyta nuo 1905 
metų iki sausio 1 dienos 1909 
metų. Pasirodo, kad karo ap
skričio teismas: J
1905m, pasm.79 žm.,nužudė 10;

T’

9 9

9’

J 9«6 ,.
1907
1908 .,

ŽINIOS IŠ VISUR.
Prancūzija revoliucijos 

tarpduryje.
Paryžius. — Pastaruoju lai

ku Paryžiaus laikraščiai pra- 
: dėjo daug rašyti apie didelį 
! pavojų, koks gali būt pasek
mėje dabartinio darbininkų 
bruzdėjimo. Darbininkų tar- 

| pe priešvaldiška neapykanta 
auga vis didyn.

Didžiuma žemesniųjų val
džios uredninkų nutarė eiti 

( su darbo žmonėmis ranka 
rankon. Neseniai buvo slap
tas susivažiavimas, kuriame 
išrinkta komitetas ir suteikta 
jam teisę,reikalui pasitaikius 
tverti pakomitetus.

Valdžia teipgi sutinka su 
ta nuomone, kad Prancūzija 
vėl stovi tarpduryje kruvinos 
revoliucijos. Kas aršiausia — 
karui atsitikus valdžia dabar 
negalėtų ant proletarijato pa
sitikėti, kuris nė kariauti nė ; 
dirbti nenorėtu.» *

Roozeveltas Italijoj.
Neapolis, Italija. — Perei- 

toj sąvaitėj pribuvo čia Ta
das Rooseveltas, buvęsis Suv. 
Valst. prezidentas, kuriam 
Neajiolis parengė iškilmingą 
priėmimą. Uoste susirinko a- 
pie 5,900 žiopsotojų. Išreiški
mui prielankumo^ ant dauge
lio viešbučių ir įvairių įstai
gų plevesavo Suvienytų Val
stijų flagai,

liginimą už Bosniją ir Herce
goviną. Tokiu budu tas klau
simas jau galutinai užbaigtas.

Naujas Įstatymas Clii nuošė.
: Pekinas.—Čia išėjo nau
jas įstatymas,kuris užgina vi
siems chiniečiams priiminėti 
svetimų šalių ukesystę. Tie, 

. kurie jau yra priėmę svetimų 

. žemių ukesystę, gali grįžti at-1 
gal ir, ga i leda mesi už „nuo
dėmę”. vėl tapti pa valdiniais 
„Dangaus Viešpatijos” (teip 

. chiniečiai vadina savo šalį).

Su konfiskavo orlaivi.
Paryžius, — Kadangi vo- 

I kiečių orlaiviai pradėjo labai 
j tankiai lankyti francuziją, 
tai iš Paryžiaus likos išduotas 
Įsakymas, kad kur tik apsi
lankys toks orlaivis, vietinė 
valdžia tuojau praneštų Pa
ryžiui.
Pereitoj sąvaitėj vienas toks 

orlaivis nusileido netoli nuo 
I Santenos, 20 mylių nuo Pary
žiaus. Miestelio meras pri- 

• buvo su keliais žandarais ir i 
atrado orlaivyje 3 vokiečių 
oficierius, kuriuos tuojau ir 
suareštavo. Pas juos atrasta 
fotografiškas aparatas ir vi
sokių vietų nutraukti paveik
slai. Pranešta apie tai cen- 
trališkai valdžiai, kuri liepė 
sukonfiskuoti orlaivi.*-

Azevas Amerikoje.
Bej ieškau t garsaus provo

katoriaus, Azevo, prieita net 
iki Amerikos. Rusiški laikraš
čiai tvirtina, kad Azevas da
bar randasi su savo draugu 
provokatorium Aleksandru 

IVeismanu St. Louis’e, Mo. Iš 
tenai jis ketina per San Fran- 
cisko dumti Japonijon ir pa- 

isislėpti nuo revoliucijonierių 
kerštingų rankų. Vokiški ir 
angliški laikraščiai tą žinią 
teipgi patvirtina.

Bomba Persijoj.
Tabryzas — Kaip praneša, 

kareivis, prigulintis prie re
voliucijonierių partijos, metė 
bombą i vyriausijį šacho kar
vedį, Ain et Dovleh, ir užmu
šė jį ant vietos.

Valdžios persekioja ex-pre- 
zidentą Castro.

Port de France. — Suvie
nytos Valstijos išsiuntė ant 

i pietinių vandenų 2 šarvočiu: 
I „Montana” ir „North Caroli- 
na”. Vienas iš jų suka apie 
Venezuelos pakraščius, duo
damas suprasti, kad Suv. Val
stijos galavos duoti dabarti
nei Venezuelos valdžiai parė
mimą, jeigu buvęsis preziden
tas Castro norėtų sugrįžti ir 
vėl paimti valdžią Į savo ran
kas.

Antras šarvotis pribuvo į 
Fort de France, kur Ameri
kos konsulini Įsakyta sekti 
nelaimingą eks-prezidentą. 
Nuo francuzų-gi reikalauja
ma išvaryti jį iš savo krašto.

Kada (astropribuvo į Port 
jof Spain, anglai jo teipgi ne-

atgal jis tenai jau rengė re
voliuciją, bet pasipainiojo li
ga ir jis, savo vietą pavedęs 

[Gemezui, išvažiavo gydytis 
į Europon.

IS AMERIKOS.
Muitų tarifas užbaigtas.
Savo laiku buvo rašyta 

„Keleivyje” apie naują mui
tų tarifo sumanymo projektą 
t. y. Kongresmanas Payne į- 
nešė tokį sumanymą, kad ant 
nekurios žalios medžiagos bu
tų sumažintas muitas, kas la
bai pageidaujama didelių fab
rikantų, o pragaištinga dar
bininkams. Kongresas tą da
lyką svarstė 3 sąvaites ir ga
lų gale, 217 balsais prieš 161 
priėmė ir užtvirtino. Repub- 
likonai, išskiriant vieną, visi 
balsavo ,,už” kas liudyja, kad 
tiems ponams darbininkų rei
kalai visai nerupi. Taigi dar
bininkai tą faktą turėtų gi
liai įsidėti, kad atsiminti prie 
kiekvienų rinkimų.

Derybas pertraukta.
Philadelphia, Pa. — Kon

ferencija, kuri čia Įvyko tarp 
darbininkų ir savininkų kie
tos anglies, negalėjo privesti 
prie susitaikymo ir liko per
traukta. Paskutinis posėdis 
tęsėsi tiktai vieną valandą. 
„Baronai” atmetė visus dar
bininkų reikalavimus, o pas
kui viešai apskelbė, kad su 
darbininkai negalima susitai
kyti, nes tie stato per daug 
„augštus reikalavimus”.

Socijalistai laimėjo.
St. Louis, M o. —'Laike pa

skutinių rinkimų čia socija 
listai laimėjo. Balsavimas pa
rodė, kad šiuom sykiu socija
listų balsai pasikėlė ant 631 
ir tokiu budu d-ras Emil Si- 
mon, socijalistas, likos išrink
tu Į mokyklų valdybą. D-ras 
Simon išviso gavo 66,953 bal
sus.

450 „ ,, 144 Derybos užbaigtos priėmė. Vis tai dėlei Ameri-
1056 „ 456 Konstantinopolis, Turkija. kos.
1741 „ .. 825 — Perlamentas priėmė Au- Amerikai mat rupi, kad

Viso pasm. 3310, nužud. 1435 
Be to d a karo laukų teismo 

nusprendimu nužudyta 683 
žmonės. Taigi per ketverius

Castro nepasiliktų vėl Vene- 
zuelos prezidentu, nes tuomet 
jis vėl kenktų mus politikie- 

tukstančių dolerių, kauto at-į rių reikalams. Keli mėnesiai 
s

atrijo? pasiūlytas išlygas, su- 
iyg kurių Turkija gaus nuo 
Austrijos 10 milijonų ir SOų

išsilavino angliškoj kalboj ir 
; pradėjo lošti tas roles ant au- 
igliškos scenos, kurios seniau 
lošdavo ant lenkiškos ir fran-Į 
cuziškos. Pasisekimą turėjo 
nepaprastą. Kur tik apskelb
davo jos vardą,biletus išpirk
davo išanksto. Sunkiausias 
roles, kaip štai: „Hamlet” ir 
„Romeo ir Julia” (Shakes-Į 
peare), „Don Carlos” (Schil- 
ler’o) ir „Marion Delorme” 

((Viktoro Hugo), kurias retai 
kas gali lošti, ji atlikdavo 
kuopuikiausiai.

Strytkaris susidaužė.
Pittsburg, Pa. — Du vaiki

nai likos užmušti, o 6 ypatos 
sunkiai sužeistos laike nelai
mės ant st ryt kario, kuris iššo
kęs iš bėgių nugriuvo 
aukšto pylimo į pakalnę. 
Uždėjo po doleri ant 

uos.
Chicago, III. — Chicagosj 

kapitalistų esama nepapras
tai mielaširdingų žmonių.Šio
mis dienomis jie darydami 
statistiką darbininkų algų,iš
rado reikalingu uždėt neku- 
riems darbininkams po čielą 
dolerį ant dienos algos. Ir už-' 
dėjo. Statistiką apskelbė laik-j 

j raščiuose. Sulyg tos statisti
kos mažiausia Chicagos dar
bininkių dienos alga — §2.00 I 

s Gera alga, bet gaila, kad tai 
tik ant popieros. Dabar su- 

j streikavo bačkų dirbt u vė„Tlie I 
• Pioneer Cooperage Co.” Dar
bininkai daugiausia lenkai; 
dienos užmokestis §1.00; auk-’ 
ščiausia alga, kokią gauna tik 
išsilavinę seni darbininkai,

I tai §1.75.
Pavargę darbininkai krei

pėsi per telefoną i darbo biu
rą prašydami, kad pribūtų or
ganizatorius, kuris sutvertų 
jų tarpe uniją.

Nuvyko pas juos organiza
torius J. Pierce ir pats darbo 
sąjungos viršininkas Fitzpat- 
rick.

„Kada aš pas juos nuvy
kau” — sako Fitzpatrick, — 
„mano akims persistatė suju
dinantis paveikslas skurdo. 
Išblyškę, išalkę veidai sakyte 
sakė apie nepanešainą jų var
gą. Žmonės iki diek nusimi
nę, iki tiek dvasioj nupuolę, 
kad nemislino apie pagerini
mą savo gyvenimo. Dauge
lis jų sakė, kad turi po 5-6 
vaikus, o uždirba tik po §1.00 
ant dienos”.

O kapitalistai garsina, kad 
Chicagoj darbininkai mažiau 
neuždirba kaip §2.00 ant die
nos.
Kova su užkrėsta mėsa eis 

per teismą.
Buvo jau anuokart rašyta 

,apie kovą su ligota mėsa, ku
rią Bostonas ima daugiausiai 
iš Briglitonoskerdyklos. Svei
katos komisija šiomis dieno
mis atrado Brightone daug 
sergančių gyvulių mėsos ir 
tuoj uždraudė ją pardavinėt, 
prie to da susteni pavo: „Not 
to be sold” (neturi būt par
duota). Mėsa tapo parduota.

Pristatyta ant galo sargy
bą. Pereitoj pėtnyčioj, kada 
policistas išėjo ant pietų, at
važiavo J. A. Hathaway kom
panijos darbininkai ir vėl iš
vežė 2500 svarų užkrėstos mė
sos. Kompanija žada būt pa
traukta į teismą.

I

Tepliorių streikas
Syracuse, N. Y. — Kadan

gi darbdaviai atmetė darbi
ninkų reikalavimą, būtent: 
pakėlimą dienos užmokesties 
iki §3.50, darbininkai, prigu- 
lintiejie prie tepliorių ir de
koratorių unijos, apskelbė 
streiką.
Modrzejevvska paliko virš 

$120,000.
Los Angelos, Cal. — Elena 

Modrzejevska, garsi lenkų 
artistė, praėjusiam ketvergėj 
užmerkė čia savo akys ant| 
amžino miego. Valandoje mir
ties turėjo 67 metus. Nuo ke
lių mėnesių ją kankino sun
ki inkstų ir širdies liga, iki 
mirtis ant galo užbaigė jos 
kančios.

Velionė gimė Krokuvoj ir 
tenai bus išsiųstas jos kūnas. 
Mirdama ji paliko suvirs 
§120,000 turto. Amerikon at 
vyko su savo vyru 1876 me 
tuose ir Californijoj nupirko 
ūkę, kur manė sau rasti pa
silsi ir ramų gyvenimą. Bet 
dirbti abudu nieko nemokėjo, 
— subankrutino. Moteriškė 
buvo priversta vėl grįžti prie 

(savo amato. Per 10 mėnesių

nuo

!Š LIETUVOS
Vilnius. Kursai. Lietu

vių Mokslo Draugijos Komi
tetas kovo 3 d. pagal įnešimą 
d-ro Basauavičiaus priėmė su
manymą — padaryti liepos 
mėnesyj Vilniuje prieinamus 
trumpus kursus iš Lietuvos 
geoliogijos, arkeoliogijos, an- 
tropoliogijos, etnografijos, 
istorijos, geografijos ir kt. 
Skaitymai žada būti daugiau
sia rusu kalba, išskyrus skai- 

j tymus apie lietuvių kalbą ir 
folkliorą. kurie, rodos, galėsią 
būti lietuviškai skelbiami.

„Vilniaus Žinios” vėl susto
jo ėję. Kovo 17 dieną išėjo 
paskutinis numeris. Dabarti
niai leidėjai laikraštį sugraži
no pirmutinei bendrovei. Jei
gu susirinks užtektinai nau
jų spėkų, dienraštis vėl bus 
leidžiamas; jeigu ne — amži
natilsis.

— Teismuose. Kovo 11 d.
Vilniaus Teismo Rūmai teisė 
antrosios 1 Jumos Kauniškius 
lietuvius atstovus: prisiek, 
adv. Stašinkį, d-rą Gudavi
čių, Kum JĮ, Kupstą ir Povy- 
lių. Juos kaltino už tai, kad 
beatstovaudami parašė ir at- 
spauzdino ,,Skarde” atsišau
kimą Į rinkėjus - valstiečius 
ir darbininkus. Tame atsišau
kime buvo nurodyta, ko jie 
(atstovai) Durnoje reikalauja, 
outent: mirties bausmės pa
naikinimo, priverstino paė
mimo valstiečių naudai val
džios, bažnyčių visokių tikė
jimų ir dvarvonių žemės, Lie
tuvai autonomijos ir kt. Ant 
pabaigos buvo kreiptasi Į rin

kėjus, kad jie atstovus pa
remtų, nes tik tuomet valdžia 
nusileisianti. Tai už tą atsi
šaukimą teismo rūmai nutei
sė visus penkis atstovus vie
niems metams Į tvirtovę. Nu
baudimas skaudus, ypač atsi
minus, kad už daug smarkes
ni, anot teisėjų Viborgo atsi
šaukimą. buvo paskirta tik 
3 mėnesiai kalėjimo. —Drau
ge teisė ir valstietį Radzevi
čių už platinimą to atsišauki
mo. Ji nuteisė irgi metams, 
užskaitant atsėdėtus pirm tei
smo 6 mėn. — Atstovai ape- 
liavojo Į senatą, o kad dabar 
neareštuotų, tai turėjo sudėti 
po 1000 rb. Gynė ad. Vrub- 
levskis, Tarchovskis ir Zma- 
činskis.

Kalvarija. (Suv. gub.) 
Dvarponis Skrinskas parduo
da valstiečiams sklypais žemę 
šių palivarkų: Juknelės Resu
rso, Kirsnelės. Už margą rei 
kalaujama po 80 rb. Kirsne
lės palivarkas jau išdalintas 
(išrėžytas) ant sklypų didžio 
nuo 6 ligi 30 margų.

Liudnys.

Jūžintai. (Žaras, ap.) Ga 
lų gale pas mus valsčiaus nu
tarimai ir lietuviškai užrašo
mi. Raštininkas ir viršatis 
prižadėjo ir pranešimus (pa- 
viestkas) rašyti lietuviškai. 
Bet kol kas, to dar nematyti. 
Lauksime. Rinkikas.



Kad pro tavo as namą
Iš ryto einu gatve,
Kaip tad’ man linksma, mergele, 
Kad lange matau aš tave.

Kad einu pro tavo namą.
Pagal H. Heine 

„Wens> ich an deieam Houh".

Tu juodoma tavo akims

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

j mane žiuri skersai
..Kas esi tu? Ko reik tau?
Ko čia į mane žiopsai

Aš tautos esu veikėjas — 
l>ėl žmoniij dirbu garbės. 
Garsiai skantb’ vardai didvyrių. 
Mano ir tarp jų skambės

O ko man reik, mergele.
Keikia daug kam mus šalyj.
Skausmai ne viena kankina.
Skaudu ir mano širdyj.

S. M.

KORESPONDENCIJOS
KELEIVIS

Mamona
(Feljetonelis.')

I 
darbininkų klesos, kaipo „in* 
junctiou” tėvo, ir ko iš jo 
gal darbininkai tikėtis. Taf
tas yra, buvo ir bus tik tur
čių užtarėjas, o darbininkų 
engėjas. Palengvinimo dardi- 
niūkų būvio ir vėl per keturis 
metus nėra ko tikėtis. Pa
skaita traukėsi apie pusant
ros valandos. Gaila, kad klau
sytojų tesusirinko vos į 30 
ypatų.

Trečia paskaita atsibuvo 
21 kovo. Tema buvo „Mokes
čiai — kaip jie surenkami, iš- 
skirskmi, kas juos sudeda ir 
kas jais naudojasi”. Sira pra
lėkei ja buvo teipgi gana įdo
mi; prelegentas istoriškai nu
piešė, kada ir kokiu budu at
sirado mokesčiai ir kaip jie 
yra sunaudojami. Senovės 

, laikuose nebuvo mokesčių, 
nes dardininkai nebuvo orga
nizuoti (vėliaus, kada jau pra- 

įsidėjo karės, tuomlaik prasi
dėjo ir mokesčiai; bet išpra- 
džios mokesčius mokėdavo ne 
piuigais, nes tuomet nebuvo 
jų. Da vėliaus, Grekijos ga
dynėj, 400 metu prieš Kristų, 
jau mokesčiai pradėjo eiti į 
galę, nes žmonės pradėjo tikė
ti jau į karalius, valdonus: da 
vėliaus, feodalizmo gadinėj, 
mokesčiai buvo mokami jau 
laikinėms valdžioms, tai ja
vais, tai vyrais, kurie turėjo 
eiti į kares ir t.t.; da vėliaus, 
įvykus daugiau karių ir pri
trukus vyrų, prasidėta pini
gais mokėti, kas pasiliko iki 
šiai dienai. Teipgi nupiešė 
Suv. Valstijų netiesioginius 
mokesčius. Idant neužimti 
laikraštyje daug vietos, pa
duosiu tik apie du dalyku.bu- 
tent: rūkymą ir alkoholinius 
gėrimus, už kuriuos žmonės 
užmoka milžinišką sumą pini
gų, netiesioginiu budu, t y. 
einant per privatiškas ran
kas. 1907 m. surūkyta už 78 
milijonus dolerių, 1908 m. iš
gerta alaus 60 milijonų bač- 
kų ir žmonės pragėrė 231 mil. 
dolerių.

I

iai uždyką darbuotųsi. Da
bar tebūva be išpažiuties, 
kaip......... Ot, ir gerai tiems
šelmiams! Oli jus . žmonės, 
žmonės! turbūt ir poterius už
miršot ir nepamislinat, kad 
reiks mirti?! Bet apsigausit. 
Kada išvysit baisias pragaro 
kančias ir daugaus grožybes, 
tada gal uesigailėtumet nė po 
penkis doleris už išpažintį! 
Bet bus jau per vėl u. Bet ką 
čia ilgai pasakoti, bene jie 
klausys mano žodžių. Pakly
dę žmoneliai, amžinai pakly
dę! Man net pilvas pradėjo 
skaudėt iš nusiminimo.

Davatka.

Baltimore, Md.
Tūlas laikas atgal buvo 

garsinta apie Baltitnorės rub- 
siuvių streiką Strauso dirbtu
vėse ir kad niekas neužimtų 
streikuojančių darbininkų 
vietas. Taigi šiądien prane
šu, kad išstreikavus 7 sąvai- 
tes ir matant, kad bus sunki 
kova su ponu Strausu, darbi
ninkai pradėjo taikytis. Ir to
kiu budu sugrįžo dirbti beveik 
ant senų išlygų tik tiek, kad 
prašalino visus streiklaužius 
iš dirbtuvės.kurių tarpe buvo 
ir keli lietuviai: bet tokiems 
tamsunams reikia atleisti. 
Nors jie ir verti papeikimo 
už tokį darbą, liet gal kada 
susipras.

Darbai po straikų eiua ge
rai ir iš kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gauti, bile 
tik uuijistas. Neuuijistams 
darbas sunku gauti, o ypač 
tiems, kurie buvo užėmę vie
tas laike streiko. Dabar nė 
ponas Strausas jų nepriima 
dirbti, liepia palaukti, kada 
vėl jo darbininkai streikuos, 
tai tada jie gaus darbą. Ma
tot,koks yra padėjimas streik
laužio! Jį net ir kapitalistas 
išjuokia.

Teipgi ištaria širdingą ačiū 
Baltimores Lietuvių Iudepeu 
dent Unija visiems, kurie au
kavo laike streiko ir padėjo 
kovoti su kapitalistu.

Nuo Brooklyno Lietuvių 
unijos gauta..........$202.19
Baltimorėje nuo lietuvių su

rinkta ..................$1.426.57
Balt, nuo žydų.. .$604.14 

Kitokių pribuvimų $45.00
Viso labo $2.277.90
Išmokėta benefitų ir kito

kių mokesčių laike buvusio 
streiko..................$2.268.73

Unijos ižde lieka $9.17 
Unijos sekr. W.Chepaitis.

,,Tai, sako, pasėjom vikius 
su žirniais.... tik ant niekų 
mųsų storouė’*. Bet aš ti
kiuos,kad dabar ir mųsų mie
stelio lietuviai pradės kilti iš 
miego, kuriame ligšiol miego
jo; išgirdę geraB prakalbas

Scliciiectady. N. Y.
D-ste šv. Kazimiero buvo 

užkviestus kun. Žydanavičių 
iš Amsterdam, N. Y. dėlei iš- 
klausimo velykines išpažin
ties. l‘o išpažiuties kun. Žy- 
dauavičia pasakė graudų pa
mokslą. Girdi, „aš matau,kad 
jus čia ne visi susiriukot, iš 
jūsų daug yra atšalusių, iš
krypusių iš teisingo kelio. 
Kaip aš girdėjau, tai jųstrau- 
kiat visokius negerus kalbė
tojus ir visokius negerus laik
raščius skaitot! ' Tik nepasa
kė kurie geri. Mat kunigė
liui gaila, kad nevisi jam nu
nešė savo dolerius. Da pasa
kė: „l’z tai, kad jus praėju
siai velykinei neparsikvietėt 
kunigą, tai jus dievas uubau- 
dė — darbai sustojo, per ką 
jus daug turit vargų panešt. 
Aš girdėjau, kati jus turit 
namą nusipirkę — ar nege
riau būtų, kad jus jį į dievo 
uamą a p verst u meti’.

Shenectado lietuviai nema
žai darbo padėjo, kol tą namą 
nupirko ir perdirbo į svetai
nę. o dabar kunigėlis nori su
griauti jį, idant padaryt die
vo namą ir užrašyt ji airių 
vyskupui, ir kad jis jį valdy
tų, o ne Schenectado lietu
viai. Tai matot, kaip mųsų į 
kunigėlis darbuojasi! Jam 
mat tas nemalonu, kad męs 
turim svetaine, turim kur su- 
siriukti, pasimokyti. Dabar 
jau antras mėnuo, kaip lan
kosi du syk į sąvaitę mokyto
jas ir mokina lietuvius anglų 
kalbos, kuri kiekvienam šioj 
šalyje yra reikalinga.

Neseniai susitvėrė šia mote
rų draugystė, po vardu „Bi
rutė”, kuri mokinasi lošt te
atrą „Gudri našlė’’ ir viršmi- 
uėtam name daro bandymus, 
už ką jiems nieko neskaito
ma. Los po Velykų pirmą 
subatą: su teatru bus ir ba
lius, nuo kurio pelnas eis į jų
jų pašelpos kasą.

Darbai pas mus jau nuo 
dviejų metų silpnai eina, bet 
neužilgo, turbūt pasitaisys.

Dievo Sūnūs.

-
gal ne vienas susipras.

Teisybę Jfylintis.

Lawre*ce, Mass.
No. 14 „Keleivio” p. Law- 

rencetis rašo apie čionai atke
liavusį iš Valparaiso studen
tą ir jo darbavimosi. Kadan
gi kito tokio čia negirdėti,tai 
manau, kad tai buvo po ma
no adresu. Todėl klausiu po
no korespondento, kada ir, 
prieš ką aš pasivadinau stu
dentu? Nors galėjau ir turiu' 
pilną tiesą ant to, kadangi ir 
šiądieną lankau Lawreuce 
Commercial School, vienok 
nemisliuau ir nemisliuu stu
dentu vadintis, nes iš to nė 
man, nė kitiems jokios nau
dos negali būt. Teip puikiai 
p. Lavvrencetis išmislino, kaip 
iš negimusio numirusį pada
ryti. Jis sako, kad prieš Ku
dirkos apvaikščiojimą buvo 
plačiai išgarsinta, kad kalbės 
garsus studentas. Tas yra be
gėdiška melagystė. Buvo pa
kabinti apgarsinimai, bet vi
sai nebuvo minėta kas kalbės. 
Nuėjęs svetainėn paprašiau 
rengėjų, kad kitaip nepersta 
tytų. kaip tik vardu. Teip ir 
buvo. O kad atsinešiau pun
delį popierų, tai tiesa. Pagal 
darbo mat turi būt ir įrankis. 
Juk ant prakalbų negalima 
neštis kirvio arba lopetos.

Kaslink mano prakalbos, 
tai padaręs įžanga skaičiau 
apie V. Kudirkos gyvenimą. 
Laike skaitymo, kada publi
kos buvo pilna svetainė, ne
galėjo visi užsilaikyti ramiai, 
vedėjui stabdant publiką, 
reikėjo ir man sustoti skai
čius. Tas turbūt p. kores
pondentui ir pasirodė mano 
klaidžiojimu. Pabaigus skai
tyti buvo kalbėta apie Ku
dirką, Vaičaitį ir apie dabar
tinį vargingą padėjimą mųsų 
lietuviškų mokslaeivių, per
skaičiau ir laišką, gautą nuo 
studento, o jokio lapelio iš 
Spartako knygutės nebuvo 
skaityta, ir apie skutimą bul
vių niekas neminėjo. Toliaus 
buvo kalbėta apie vertę mok
slo, kaip su juomi galima ko
voti už geresnį būvį ir ženg
ti prie naujos idėjos, prie so
cijalizmo.

Tas ir suardė p. korespon
dentui visą prakalbą. Užme
timas, buk aš mokslą kums- 
čiomis dalinu, teipgi neteisin
gas. Kur ir kada tas buvo? 
Mokslo po prievarta niekam 
nebruku, nes jo pats mažai 
turiu, todėl daugiausia moki- 
nuos ir jis man netoks pigus, 
kaip Lawrencetis mano.

Toliaus jis sako, kad aš ir 
karčemose duodu lekcijas. 
Norėčiau žinoti, ką tas reiš
kia? Gal tai užmetimas, kad 
aš darbą turėjau karčemoj. 
Aš tik duoną sau tenai už
dirbdavau, bet jokių lekcijų 
niekam nedaviau. Kritika 
yra geru daiktu, tik turi bū
ti teisinga ir su rubežiais. Bet 
p. Lawreucečio užsipuolimas 
vien tik iš ypatiško piktumo. 
Yra naudingesnių daiktų ra
šyti į laikraštį, ir tą patį V. 
Kudirkos vakarą reikėjo tuo
jau aprašyti, kas ir apie ką 
kalbėjo; žmonės dėjo aukas, 
kas jas davė, kam ir dėl ko? 
Bet p. Lawrencečio korespon
dencija neteisinga ir žemiau 
kritikos, ant ko ir atsakymo 
nevertėjo duoti, bet aš j>ara 
šiau tik dėl to, kad kitą sykį 
rašant tamista atsidarytum 
akis ir atsikrapštytum ausis, 
o kaip ką kas sako ir pama
tysi ką kas daro, tai tik tada 
imk plunksną ir margink į 
laikraštį; o ant dabartinio ta- 
mistos parašomo aš visai ne- 

R. P. Kantra.

\

Skaitytojau, jeigu tu 
dėjai pasaką apie žydų galin
gą Samsoną, kuris suplėšė se
ną liūtą, kaip katinas pelę, 
gal painislijai sau.kad tai bu
vo baisiai tvirtas žydas! Teip. 
jis buvo galingas. Tečiaus 
prieš Mamonos galybę jis tik
tai dulkė.

Jeigu tu pažinojai Herkule- 
są, kuris užmušė daug-galvę 
Hydrą, kuriai vieton vienos 
nukirstos .galvos įšaukdavo 
dvi, gal mislijai. kad jis visą 
pasaulį galėtų apverst. Tei
sybė, buvo tai velniškai drą
sus graikas, bet Mamonos 
ir šešėlio jis nusigąstų.

Ir kaip pasaulis yra ilgas 
ia platus, pereik jį skersai ir 
išilgai, tu persitikrinsi, kad 
jis visas mamonai tarnauja.

Jeigu tu matei, kaip liūtas 
uždarytas geležinėj klėtkoj 
draskosi ir bliauja perkūniš
ku balsu, gatavas viską suplė
šyti, tu gal mislijai. kad jo 
niekas išgąsdinti negali. Bet 
ar tu patėmyjai, kaip laike 
to įsiutimo ieina klėtkou žmo- *. v
gus su raudona gelezia—ir liū
tas baimėj sutirpsta. iš žiau
raus, draskanšio milžino, pa
lieka drebantis, nekaltas avi
nėlis.

Ir kaip liūtas nusigando ir 
suminkštėjo prieš raudoną 
geležį, lygiai teip pat nusigą
sta ir susiminkština didžiausi 
kietširdžiai ir didvyriai išvy
dę Mamoną.

Vargas tam, kurį Mamona 
apleidžia. Toks žmogus jau 
nieko nevertas.... Bet kitas 
dalykas, jeigu ji ką pamylės.

štai 3 metai atgal, vienas 
Mamonos numylėtinis, vardu 

IHarry Thaw, nušovė kavinėj 
: tūlą artistą. Pagal Suv. Val
stijų tiesų jis turėjo būt pa
kartas. Bet kas išdrįs tokiam 
,,džentelmanui” kilpą ant ka
klo nerti? Dievas galėtų už 
tai sunkiai nubausti! O kaip 

i čia vėl mamoną paniekinti? 
Svarstė teismas, svarstė, advo
katai galvas suko, suko, ir jo
kiu budu neišdrįso pasmerkti 
Thaw ant pakorimo. Sunkus 
tai buvo darbas,—tiesos sako: 
„Gyvastis už gyvastį!’’ Nega
lima ir tiesų laužyti. Juk ir 
jos Mamonos krūtimis išauk
lėtos. Po velniais keblus da
lykas! .... Bet ar advokatai 
tik dėl mados galvas nešio
tų?.... Jie išgalvojo teip. kad 
ir oška būtų čiela ir vilkas so
tus. Thaw liko pripažintas 
bepročiu, o tokio jau ir tiesos 
nereikalauja karti. Dabar 
jis gyvena ir prie geros pro
gos galės kitą artistą nušauti, 
o miss Mamona jį vėl išgel
bės.

Laimingas tas, kurį miss 
Mamona myli!......

Tris sąvaitės atgal, Aubnr- 
no kalėjime likos nužudyta 
Marija Farmer. Pas ją buvo 
aiškus apsireiškimas sumiši
mo proto, o vienok nužudy
ta. Nužudyta dėlto, kad buvo 
neturtinga — Mamonos aplei
sta..... . Moteriškė dasižino-
jusx kad jai reiks atsiskirti su 
mylimu vyru, palikti bran
giausi savo turtą — mažą kū
dikį, prašė, kad nors jų pa
veikslus į grabą įdėtų, o prieš 
pat mirtį norėjo paskutinį sy
kį su jais atsisveikinti, bet ir 
tų paskutinių jos prašymų 
neišpildyta. Ji mirė... mi 
rė vardan tiesos! Vardan tie
sos teismas papildė legališką 
piktadarystę.

Šioj, Mamonos gadynėj vi 
saip mat būna.

Vėjabrolis.

gir-

per-

g«-

— Heilo, vaike! Sveikinu 
tave su Velykom.

— Kad jau po Velykų, tė
ve, dabar sveikiuti jau 
vėlu.

— Juk patarlė sako: 
riau vėliau, negu niekad.

— Bet kodėl, tėve, tu toks 
linksmas šiądien?

— Kaip nebusiu linksmas? 
—tuojau savo saliuną užside
du,

— Kaip tu saliuną užsidė
si, kad tu pinigų neturi?

— E, vaike, prie biznio tik 
proto reikia, o pinigų bus 
ivalias. Gaila, kad aš seniau £
buvau kvailas, šiądien gal bu
čiau milijonierius....

— Tu seniau buvai kvailas, 
o dabar da kvailesnis! Be pi
nigų jis mat saliuną uždės. 
Juk vienas tik laisnis kaštuo
ja kelioliką šimtų.

— Tu, vaike, esi da jau
nas ir apie biznį nedaug iš
manai. Jeigu tu niekam ne
sakytum, tai aš tau papasa
kočiau kaip be pinigų galima 
saliuną užsidėt.

— Sakyk, tėve, drąsiai, iš 
manęs juk nieks neišgirs.

— Žiūrėk, kad niekam ne
išplepėtum,nes čia slaptas da
lykas. Aš kalbėjau su bra- 
varninku, kuris apsiima iš
pirkti man laisnį, uždėti sa
liuną ir duoti alų. Ar dabar 
supratai?

— Tai saliunas bus bravar- 
ninko, o tu busi tiktai jo ber
nu.

— Kad tu, Maike, vis da 
nesupranti. Saliunas bus ant 
mano vardo ir aš busiu bo
sas. Bravarninkas pinigų tu
ri, už alų iš kalno jam nerei
kia mokėt; kiek išparduosiu, 
už tiek ir užmokėsiu. Jeigu 
gerai seksis, tai greitu laiku 
jam ir už laisnį atiduosiu. 
Bet aš jam turiu prižadėti, 
kad alų imsiu vien tik iš jo 
bravoro. Nors iš pradžios jam 
reikės išdėt porą tūkstančių, 
bet paskui tas sugrįž su dide
liais procentais. Jam bus ge
rai ir man gerai. Po plynių 
bus gyvenimas!

— Nesidžiauk, tėve, iškal- 
no.

— Kodėlnesidžiaugti? Gau
siu sočiai atsigert alaus; pa
matysi, kaip aš greit atsigau
siu! Pasisiūdinsiu sau puikų 
siutą, — žiūrėk, koks iš to se
nio bus sportas! Ir 19 metų 
vaikinai nesusilygins. Tuo
met ir mergos pradės apie 
mane laižytis, ir galų-gale 
da aš apsivesi u ant senatvės.

— Gal kokią grinorką ir 
prigautum, teve; bet kaip tik 
ji apsižiūrėtų, kad tavo nosis 
šalta, tuoj pradėtų su kitais 
mylėtis.

— Tai kas man dabar da
ryt, vaike?

— Apie saliuną, tėve, ne
svajok, nes tai nepanešamas 
jungas; tu dabar nieko netu
ri ir niekas tau nerupi, o biz
nierium būdams, busi vergu. 
Tavo amžius jau neilgas, už
baigsi jo dienas be rūpesčio. 
Apsivesti aut senatvės tau 
teipgi nelinkiu.

i

Bayonne, N. J.
Tautiškas susipratimas tar

pe čionykščių lietuvių neauk- 
ščia usiai pakilęs, vienok dau
gumas tautiečių visgi žengia 
pirmyn. 36 kuopa L S. S. pa
staruoju laiku pradėjo plačiai 
darbuotis tarp vietinių lietu
vių.

Vasario pabaigoj buvo pra
kalbos. Kalbėjo F-J.Bago- 
či ns.

19 kovo š. m. per varduves 
J .Januškevičiaus ir jo sūnaus 
Juozuko, susirinko keletas 
svečių, ir kad pažymėti savo 
varduves kokiu nors geru pa- 
minėjimu, draugai sumetė po 
keletą centu. viso $1.50, ir 
nutarėm vienam iš draugų 
užrašyti laikraštį .,Keleivį” 
ant metų. Padarėm laimikį, 
katras laimės, tas gaus laik
raštį „Keleivį” per metus do
vanai. Laikraštį laimėjo A. 
Lukaitis.

Brangus „Keleivio” skai
tytojai! Jeigu męs kožnas pa- 
žymėtumem savo varduves, 
uzrašydamidaikraštį arba ko
kią knygą, beabejonės pada- 
rytumem daug gero.

i Męs visi gerai žinom, kad 
žmogus tik j>er skaitymą ge
rų laikraščių ir knygų 
apsišviesti ir nusikratyti 
savęs išnaudotojų jungą.

Suprasdami svarbumą mo
kslo ir reikalingumą mųsų 
tautai mokytų vyrų M. Ja
nuškevičienė užmanė, kad 

; svečiai paaukautų keletą cen
tų į „Aušros” fondą, kuri 
šelpia mokslaeivius, ką sve
čiai ir išpildė.

Vardai ir aukos pasiųsta į 
„Lietuvos” redakciją. Au
kautojams ištariu širdingą 
ačiū. J.Janušlcevicia.

Haverhill, Mass.
Ilgiau negaliu kentėti, ma

tydamas tokį ištvirkimą mus 
miestelio lietuvių. Tai tikri 

’ šelmiai, paklydėliai!
30-tą kovo č-ia atvyko tris 

kunigėliai, idant nuvalyti lie
tuvius nuo- griekų, bet ach, į 
dievulėliau, kas ten atsitiko! 
Kada vienas iš kunigėlių pra
kalbėjo, sakydamas: „Štai 
atsivežėm tarbelę korčiukių, 
kurias turėsite pirkt, norėda
mi atlikt velykinę. Kortelė 
kaštuos tik tris dolerius!’’ Ku- iI
nigėlini tą pasakius, pasidarė; 
didžiausias armideris! Vienas 
paklydėlis tūojaus atsistojęs; 
prakalbėjo: „Jės čia atvažia
vot prisiplėšti pinigų, kad •gay,za<-’.i’L 
paskui su mergoms pragert?- 
negausite, sako, eikit į fabri
ką užsidirbkit po 3 dolerius, 
tada pamatysite, kaip lengvai 
jie pareina. O dabar atvažia
vo ir duok jiems po 3 dole
rius. Nėr durnių!” Dievu
lėliau brangus, tikri ištvirkė
liai! Bet tai da neviskas. Vie
nas iš kunigėlių įsidrąsinęs 
pasakė: „Nerėkaukit, nes pa
ėmę už ausų išmesim lankau”. 
Tada vienas iš paklydėlių at
šovė:. „Ir tu turi pusėtinas 
ausis, ne tik aš vienas!” Iš 
minios pat-i pylė karšti žodžiai. 
Gal būtų ir peštynių buvę, 
bet ant laimės pribuvo fran- 
cuzų kunigas, kuris vos per- 

i prašė minią, kad dovanotų 
kunigėliams. Tada minia pa-, 
klydėlių spjaudydama išsi
skyrėte, liko vos tik kelios 
bobelės ir pora dievobaimin- 
crn vvmlrn

gali
nuo

Xewton l’pper Falls, Mass. 
1 d. Balandžio draugystė 

šv. Juozapo buvo parengusi 
prakalbas su tikslu sutverti 
parapiją ir statyti bažnyčią. 
Kalbėtojus dura užkvietus iš 
So. Bo.-tono, kurie ir pribu
vo. Žmonių prisirinko beveik 

Į pilna svetainė. Pirmutinis 
kalbėjo Dr. F. Matulaitis, ku
ris savo rimtoj kalboj nuro
dė publikai reikalingumą or- 

: toliaus aiškino 
apie lietuvių darbininkų ne
susipratimą ir priminė mer
ginoms bei moterims, kad ne
pasiliktų kitų tautų užpaka
lyj

Antras kalbėjo .,Keleivio” 
redaktorius, kuris savo kalboj 
nurodė nereikalingumą para
pijos saujalei žmonių, nes tai 
būtų nepanešamas jungas, ir 
labai būtų neišmintingas dar
bas dėti jį ant savo sprando. 
Toliaus ragino sutverti kny
gynėlį ir mokytis, lavinti sa
vo protą., o jeigu atliko da 
koks centas, tas pasidėti ant 
senatvės, o ne bažnyčią staty
ti. Čia, sako, mųsų ne tėvy
nė, ryt-po-ryt galės fabriką 
subaukrutyt, galės sudegti, o 
jus iš bažnyčios tuomet duo
nos nevaJgysit, turės t ją pa
likti ir keliauti sau kitur dar 
bo jieškoti. Už tuos teisybės 

gų vyrukų/ žodžius aš kalbėtojams ištari u
Iš t ikrų jų sakau, verta bar-i širdingą ačiū! Po prakalbų 

ti tuos paklydėlius už tokius draugystės komitetas nebeži- 
darbus. Mat koki kytruo- nojo nė ką bedaryti, kad ne-

iliail Jie norėjo, kad kunige-į pavyko sutverti parapiją, j paisau.

New York City.
Šią žiemą Nevvyorkiečiai 

turbūt daugiausia veikė, ne
gu kada pifmiaus. L.S.L. 52 
kuopos draugai sumanė dėl 
pasekmingesnio apšvietos pla
tinimo pakviesti į talką Lie
tuvių Politikos Ukėsų Kliu- 
bą, kad rengti prelekcijas su
vienytoms pajiegoms, prie ko 
L. P. U. Kliubo nariai pristo
jo. ir atsibuvo jau kelios pre- 
lekcijos. Prelegentu apsiėmė 
visuomenei gerai žinomas vei
kėjas drg. J. Perkūnas iš N. 
Y. Kovo 14 d. buvo skaity 
ta ,,Rinkimai šalies urednin- 
kų, — kaip jie atsibūva ir ko 
iš jų bepasitikėt’’. Tema bu
vo gana žingeidi i r,rodos, klau
sytojai buvo pilnai užganė 
dinti, ką liūdpjo gausus del
nų plojimai. Išsiaiškino, kad 
šitie rinkimai atsibuvo nega
nėtinai teisingai, užtai, kad 
viešpataujant,,panikai” žmo
neliai buvo priversti keltis iš 
vietos į vietą, ir daug balsuo
tojų neturėjo teisės balsuot, 
už tai, kad paskyrtą laiką ne
išbuvo vienoj vietoj. Teipgi 
išsiaiškino, kad prieš rinki
mus republikonu partija iš
leido virš pusantro milijono 
dolerių ant alaus ir ilgų ciga
rų, už ką pirko sau tamsių 
darbininkų balsus. Dabar gi, 
laimėjus, ji stengsis atlupti 
dvigubai. Demokratų parti
ja agitacijai išleido suvirš 
SO tūkstančių. Toms parti
joms pinigus aukavo didžtur
čiai, tikėdami, kad kaip iš
rinks prezidentą iš republi- 
konų ar dem. partijos, galės 
ir vėl išnaudot proletarijatą. 
Teipgi buvo reprezentuota ir 
darbininkų partija, ,,Socia- 
list Party”; šį ir varė gana 
karštą agitaciją, kuriai išlei
do 41 tūkstantį dol. Šios au
kos įėjo daugiausiai ant )>ra- : 
kalbų, važinėjant E. V. Deb- 
s’ui ir kitiems garsiems darbi
ninkų užtarėjams, Teipgi < 
nurodė ir dabartinio prezi- i 

dento p. Tafto darbus, ku- 1 

riais pirmiau atsižymėjo link

I
i

Varguolis.

Montreal, (’anada.
Darbai ir pas mus einablo- 

’ gai. Miestas nemažas, žmonių 
daug yra be darbo. Lietuvių 
čia gyvena apie 130 šeimynų 
ir apie kita tiek pavienių. Vie
ni iš jų dirba vargonų dirbtu
vėse, kiti geležinėse, o treti 
— niekur.

Nors ir neskaitlingas čia 
lietuvių būrelis, bet gyvuoja 
net kelios draugystės: šv.Ka
zimiero, LietuvosKunigaikščio 
Vytauto Kliubas,L.S.S.84 k., 
S. L A. 184 kp. ir T.M.D. kp. 
Šalia to yra da čia ir parapi
ja, bet kunigėlio savo netu
rim. Taigi kovo 29 apsilan
kė pas mus dvasiškas tėvelis, 
kaip jis save iš lenkiško vadi
na, — kun. Milukaitis, bet 
lietuviškon kalbon išvertus, 
turbūt išeitų Milukas,nes kaip 
tik peržengė bažnyčios slenk
sti, tuoj pradėjo keikti pir
meiviškus laikraščius,knygas, 
jų skaitytojus, rašytojus ir 
išleistoj us. Paskui pradėjo 
girtis, kaip jis Pensilvanijoj 
kariavo su cicilistais ir vi
siems išpėrė kailį (o išpėręs 
kailį ir pats pabėgo. Turbūt 
pabūgo, kad jam „cicilistai” 
neišpertų. Suv. Valstijose 
jam jau perankšta: nusidan
gino į Canadą darbininkųdo- 
lerius meškerioti. Red ) Ant 
rytojaus vėl kalbėjo ir vėl 
keikė pirmeivius. įspindęs, 
prakeiktais išvadinęs, 31 ko
vo išsidangino.

Kaip neišmintingi męs, lie
tuviai, esame. Atvažiavo kas- 
žin iš kur ir koks neprausta* 
burnis, tuojau čia be kepurių 
priimam. Neprašytam sve
čiui, o ypač tokiam, kaip po
nas Milukaitis, visuomet ver
tėtų savo duris uždaryti.

Pratini* Juozas.
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KELEIVIS

Popas ir Velnias.
Toli, toli, tarp ežerų ir kalnų, už ne

praeinamų balų, yra miestas N ezi aiškiai. 
Kadangi per balas ežerus ir kalnus sunku 
prie jo prieiti, tai mažai kas apie jį težino, 
o todėl turbūt ir vardas jam duotas Neži- 
uiškiai. Tarp vietinių gyventojų yra pa
davimas, kad 5,000 metų prieš Kristaus gi
mimą tenai buvus lietuvių sostapilė. Ir šią
dien tankiai bulves kasant jie atranda mus 
protėvių kultūros likučius, kaip štai: moli
nius kuypkius, kunigaikščių vyžas, ir šen- 
teu pasitaiko da supuvęs kiaulės kaulas, 
kas liudyja, kad lietuviai ir tuokart kiau
lieną jau valgė.

Gerai lietuviams tenai gyvenosi. Ru
siško caro tuomet da nebuvo, vokiečiai bu
vo da negimę, apie lenkus teipgi nieko ne
sigirdėjo, o žydai kad ir buvo, tai per ba
las eiti bijodavosi vilkų. Ir teip. lietuviai 
nieko neskriaudžiami, nieko [neišnaudoja
mi, gyveno sau laimingi ir garbino savo 
Perkūną.

Bet štai, kažin iš kur atsibeldė lenkai, 
paskui rusai — ir prasidėjo kruvinos karės, 
kurios tęsėsi per ištisus šimtmečius. Nors 
lietuviai buvo narsus kareiviai, ir vienas 
iškirsdavo po 50 gudų, tečiaus tie nuolati
niai susirėmimai sunaikino jų spėkas, ir jie, 
apleidę savo sostapilę, ištraukė kitur. N uo 
to laiko tenai apsigyveno rusai.

* **
Anais metais, prieš pat Rusijos revo

liuciją, tūlas vokietys, vardu Herrvou Nie- 
maud, uždėjo Nežiniškiuose dievų fabriką, 
kurių daugiausia sunaudodavo rusiški mi- 
sijonieriai Mandžurijoj. [Ypač jų daug 
reikėjo prasidedant revoliucijai, kada sy
kiu užgimė ir bedievybės sriovė, kuri į 
trumpą laiką, kaip jūrių banga, perėjo per 
visą šventą Maskoliją ir daug sugadino ti
kinčiųjų. Idant palaikyti griūvančią p r a- 
v osl a v i j ą , arba kaip ją iš gramatikos 
vadina — caroslaviją, valdžia pir
ko tuos dievukus ir po visus užkambarius 
dalyjo žmonėms dykai. O Rusija plati — 
dievų reikėjo daug. Niemandsavo fabriką 
dvigubai padinino, ir da negalėjo visų už 
sakymų išpildyt. Paleido fabriką dieną ir 
naktį. Nauji užsakymai vis plaukė.

Bet štai vieną gražų rytą paplito po vi
są Maskoliją proklamacijos, kad žmonės 
tuos dievus verstų į mėšlyną, nes juos dir
ba toks ir toks liuteronas, netikėlis, tie die
vai nešventyti ir t.t. ir t.t.

Ir pradėjo žmones nebeimti jų dau
giau. O už nedėlios buvo jau pilni šiukš
lynai tos gerybės.

Tuojaus ir darbai pas Niemandą suma
žėjo. Bet vokiečio galva ne iš molio. Jis 
tuojau kreipėsi su nusižeminimu pas ober- 
prokurorą švenčiuasiojo sinodo, idant pas
kirtų jam gerą popą šventyti dievus, kaip 
tik išeina jie iš formų. Prižadėjo ir cerk
vę pastatyti su aukštu bokštu. Oberpro- 
kuroriui to tik ir reikėjo. Jis mielai ant 
to sutiko ir greitu laiku prižadėjo surasti 
atsakantį šventiką.

Ant rytoajus laikraščiuose skambėjo 
Šitokio turinio pranešimas:

„Tikriejie Rusijos žmonės! Priešai mų
sų tautos, tėvynės ir šventos tikybos, nesi
drovėjo šiomis dienomis išniekinti tą šven
čiausią dovaną, kurią visogalįs mųsų caras 
malonėjo paaukauti žmonėms. Neklausy
kit tų šėtonų! Jie nori sugriauti visą da- 
dabartinę tvarką, caroslavišką tikybą ir 
šventas mųsų cerkves. Bet ne jų tai galy
bėj. Caroslavija plėtojasi, o cerkvės auga, 
kaip grybai po lietaus. Nežiniškių mieste 
yra stebuklinga vieta, iš kur paeina visi 
stebuklingi paveikslai. Jus privalot juos 
guodoti. Kas laikys tokį pavaveikslą sa
vo namuose, prie to joks velnias nepristos. 
Tenai tuoj bus pastatyta cerkvė, ir visi tie 
paveikslai bus ant vietos šventinami. Kas 
juos gaus, tas be pasporto į dangų bus pri 
imtas. — Oberprok. Negodiajev’’.

* ♦ *
*

Praslinko du mėnesiai laiko, ir cerk
vė buvo jau gatava. Atvažiavo popas Ka- 
nalja BarakovičTolstopuzyi. Žmonės kal
bėjo, kad ta pavardė paeina nuo žodžio 
„tolstaja puza” (storas pilvas), nes popas 
turėjo nepaprastai didelį pilvą, teip kad 
neparišęs negalėjo nė sakyklon įlipti. Bet 
dokumentai rodė, kap jo ir tėvas vadinosi 
Tolstopuzyi, kuomet jo pilvas buvo visai 
prie nugaros priaugęs.

Na, tiek to su jųjų pilvais. _
Kanalja Tolstopuzyi greitai pagarsėjo 

Nežiniškiuose savo pamokslais. Kaip įsi
karščiuoja, būdavo, tai minkštaširdėms bo
belėms ašaros net per blauzdas tekėdavo. 
Darbininkai paliko daug nuolaidesni savo 
ponui prie darbo, kaip tik popas juos įbau
gino velniais. Džiaugėsi fabrikantas ir 
dėkavo j o Kanai j ai už jo darbštų lietiuvį, o

šis da smarkiau rėkdavo, da baisiau gązdy- 
davo- velniais ir pragaru nepaklusnuosius.

Vieną pavasario nedėldieni, kažin su 
kokiais reikalais pasipynė Nežižiniškiuose 
velnias. Pamatęs naują cerkvę, užėjo jis 
,,Sveika Mariją” sukalbėt už savo tėvų du
sias. Nors nuo liucipieriaus buvo įsakyta, 
veikiai sugrįžti, bet velnias buvo da jau
nas, užsižiopsojo ant mergų ir užmiršo apie 
viršininko įsakymą. Tuom tarpu popas 
įlipo pamokslą parapijonams sakyti. Ir 
tuoj pradėjo apie velnius ir pragarą. Vel- 
uias klausosi, trauko pečiais, raito uodegą, 
nė kaip negali suprasti, apie kokius vel
nius ir pragarą čia eina kalba. Jo tėvynėj 
nieko nėra panašaus. ,,Nejaugi da būtų 
kur ir kitas pragaras, kiti velniai?” mąsto 
sau velnias. „Geografiją, rodos pažįstu 
gerai, ir astranomijos mokinaus, bet apie 
kitą pragarą ir velnius visai negirdėjau”. 
O j»opas tuom tarpu keikė, net garas ėjo 
iš pilvo. Ant galo velnias jau suprato ka
me dalykas. ,,Natu, šuns vaike, aš tau 
parodysiu!’’ Sumarmėjo jis sau }>o nosia 
ir taukiai ėmė uodegą sukiuėt, kas liudyjo, 
kad velnias labai įširdęs.

Kaip tyčia ant to nedėldieuio popas 
buvo pasirengęs prie ilgo ir karšto pamok
slo. O kadangi dėl drąsos buvo išmovęs 
gerą saiką spirito, tai žodžiai vertėsi kaip 
iš kubilo. Velnias, matyt netekęs kantry
bės, pradėjo artinties prie sakyklos. Tuo 

I tarpu popas užbaigė ir pamokslą. Link
smas, kad gerai išėjo, skubinosi namo pas 
pačią. O čia velnias iš užpakalio netikėti
nai — kapt už apykaklės ir laiko.

— Kas tamista? Ko nori? — su išgąs
čiu popas užklausė, pajutęs kietus velnio 
nagus ant savo spranpo.

— Aš esu velnias, vardu Jokūbas, o 
ko aš noriu, tuojau tamista žinosi — atrė
mė velnias pApui.

Popas riktelėjo djakui „po matuške”, 
kad greitai paduotų krapilą ir viedrą švę
sto vandenio. Bet velnias, nieko nelauk
damas, užsivertė sau popą ant pečių ir, įpy- 
nes ilgus savo pirštus į barzdą, tuoj dingo.

Parapijonai girdėjo tik kelis užkimu
sius popo žodžius:

— Pons velue, pons Jokūbai, leisk pa- 
skutinį sykį prieiti nors prie pačios....

Ir nutilo viskas.
Nežiniškiuose pasidarė baisus sumiši

mas. Iki vėlam vakarui bobos bėgiojo iš 
namo į namą pasakadamos, kaip velnias 
nešė popą iš cerkvės.

* **
Buvo jau pavakaris. Iš dangaus rui

mų dingo kažin kur šviesi saulutė: išnyko 
gražus, žmogaus akį svaiginantis gamtos 
paveikslas, išnyko ir skaistai mėlynas dan
gus. Viskas paskendo durnuose. Pasigir
do apkurtinantis bildėjimas. Pasirodė auk
šti kaminai: jie vėmė [iš savęs kokią tai 
tirštą, juodą masą ir raudonas kibirkštis: 
o garas, tartum padukusiejie žalčiai, šuiuo- 
kštė visais pakraščiais. Buvo tai didelė ge- 
ležine fabriką. Čionai velnias atneše po
pą ir. pastatęs ji ant aukščiausio kamino, 
tarė:

— Klausei manęs, ko aš noriu? Aš uo
rių tau parodyti tikrąjį pragarą. Ar tu ma
tai kiek čia durnų, kiek čia smarvės, o žmo
nės tuomi turi kvėpuoti. Ar tu jauti, kaip 
žemė dreba po gariniais kūjais? Ar tau sap
navosi kada nors toks baisus papeiksiąs?

Kanalja Tolstopuzyi tylėjo.
— Dabar į liejiklą! — pridėjo velnias 

ir, paėmęs popą už kojų, nusileido į kaminą 
ir per pečių ištraukė jį, kaip kaminkretis 
šluotą, visą suodina. Ten pusnuogi žmo
nės, su apdegusiais veidais, išblyškę nuo 
karščio, nešiojo ištirpintą geležį ir liejo į 
formas.O karštis buvo nepanešamas. Popui 
ištolo stovint taukai pradėjo sunktis.

— Leisk mane, tamista! susimildamas 
leisk, aš čia numirsiu! — su ašaromis mal
davo popas.

— Ne sutirpsi, tamista! l)a valandėlę! 
— ramino velnias. — Juk čia žmonės dirba 
visą amžių.......

Paskui nuvedė velnias popą į kalvę, 
kur ką tik dėjo ant priekalo milžiniško di
dumo įkaitintą geležį, o piečiuose tik ūžė 
baltai-geltona liepsna. Popas iš pirmo pa
žvelgimo norėjo bėgti, bet velnias jį prilai
kė ir da arčiau pritraukė prie priekalo. 
Tuom tarpu nupuolė garinis kūjis, o ki
birkštis apipylė visus darbininkus.

Popas jau nieko nekalbėjo, tik žegno
josi,

— Kaip tau čia patiktų visą gyvenimą 
praleisti?— paklausė velnias }>o}>o, bakste
lėjęs jam kumščia į pilvą.

— Galingas viešpatie — atsiliepė po
lkas — Kuomi aš tamistos didybei nusidė
jau? Už ką iš manęs tyčiojiesi?

— Che-che-che!— ironiškai sukvato
jo velnias. — Tai da neviskas; keliausime 
toliau, jųsų šventenybė. Parodysiu, kaip 
žmonės kasa auglis

(Toliaus bus.)
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Laiškas Redakci
jai.

Guodojama Redakcija! Ma
lonėkit patalpinti mono laiš
kelį į jųsų gerbiamąjį laikrš 
tĮ-

14 uumeryj ..Tėvynes’ p. 
Žemantauvkasguodžiasi, buk 
aš jo y patą melagingai }>er- 
stačiau, nurodydamas 13 nu- 
meryj „Tėvynės, kad jis man 
legitimacijos blanką atsiuntė 
12-tą dieną kovo. Jis už tai 
mane pavadina net begėdišku 
melagium. Jis teisinasi, kad 
man blanką pasiuntęs 6 d. | 
kovo ir sako, kad buvo įvaliasl 
laiko tą blanką jam sugrąžin
ti iki 13 <1. kovo. Štai, dėl 
geresnio paliudyjimo.prisiun- 
čiu „Keleivio” redakcijai ir 
to laiško kouvertą. Konver
tas liudyja, kad p. Žeman- 
tauckas meluoja, nes laiškas Į 
ne 6 d. kovo išsiųstas, bet 8. | 
O į Springfield, 111. pribuvo f
10 kovo naktyje. Pačtorius 
man buvo laišką atnešęs kovo
11 d. po pietų, bet aš buvau 1 
darbe, tai laiško nepaliko,nes1 
laiškas buvo registruotas. Ki
tą dieną, eidamas darban, tu
rėjau palikti raštelį,idant per
duotų mano moterei. Taigi 
laišką aš gavau 12 d. kovo. 
Aš Žemantauckui pasiunčiau 
telegramą, nes supratau jo 
aiškias intrigas. Aiškiai ma
tosi, kad jo tyčioms buvo pa
skirtas teip truniĮias laikas 
priuildymui legitimacijos 
blankų, kad aš tik suvėlyčiau 
jam į laiką sugrąžinti. O kad 
aš nelinkiu sau per visokias 
intrigas veržties į centro val
dybos vietas, tai tą patį ir da
bar atkartoju. Bet intrigų jo
kių aš negimdau, atpenč, no
rėčiau, kad visos intrigos iš 
mus tarpo pranyktų. Bet ją
sias panaikinti turėtų busian
tis seimas. Aš seimui prista
tysiu ir to laiško konvertą, 
tepamatys susięažiavę kuopų 
pasiuntiniai, kam intrigų gim
dymas priklauso: man, ar p. 
Žemantauckui, Nors šitas lai
škelis mažai bus kam svarbus, 
bet visgi skaudu nutylėti ir 
likti begėdišku melagium. 
kaip mane p. Žemantauckas 
užvardino. Ir pilnai sutinku 
su p. Žemantaucku, kad te
gul XXIV seimas iš mudvie
jų kaltesni nuteis.

** X

Vincas Ccrniauckas.
Red. prier. Sykiu su šiuo 

straipsneliu gavome ir kon
vertą, kurio autspauda aiš
kiai liudoja, kad p, Žeman- 
taucko laiškas išsiųstas iš Wa- 
terbury, Conn kovo 8 d., o 
ne 6, kaip jis sakė „Tėvynėj”.

II

i

nekaltu. Dabar, užsipuolu^ 
valdžiai ant „Šviesos”, Kačer- 
gius tapo suimtas ir ištremtas 
iš Lietuvos. Nedyvai, kad me- 
degiškas padėjimas šeimynos 
pasidarė labai blogas ir reika 
Jauja greitos pašalpos. Jis yra 
veteranas laisvės kovotojas, 
amžinas kankinys, ir butų iš 
tikro nežmoniška uesušelpti 
jį sunkioj valandoj.

Dras i*. Matulaitis.
Aukos Kačergiui
Leonas Grikštas. . 
Jonas Kūgis.........
Jonas Rauliuaitis.
F. M...................
J. G-žis.............
S. M..'.................
J. Undžius............
A.Žymantas.......
K. Šidlauckas....
J. Neviackas.......
Petras Piluckis . .
Viso.

.$1.00

.. 1.00 
.. 1.00 
. . 1.00 
. .1.00
..1.00 
....50 
... 50
.. ..50
. . ..25 
. . ..25
$8.00

rinkdamas žodžius negali pri
silaikyti temos, ir rašydamas 
apie žemę, nukeliauja Į dan-

V. K e i s t u č i u i. —Su- 
lyg tamistos nurodymu „Tė
vynė’’ mums perdavė straip
snelį ,, Iš kelionės’’. Beveik 
viskas, ką tamsta jame rašo
te, jau buvo rašyta kitų. Ne
tilps.

I g. K u d 1 a u s k u i. — 
Gavome..Ant gyvenimo kran
to’ ir Ko tuni sesutė?” Par- 
ziurėti da neturėjom laiko.

Aukos Beširdžiui.
Bėgyje pereitų dviejų są- 

vaičių aukų Beširdžiui įplau
kė $33.20.

Aukavusių vardai:
Leiviston. Me. nuo L.S.S. 105 k. uarių: 
Po 50c. aukavo šie: A. Bagdonas, J.

Masis, M. Urbonančiučia, E. Laudon- 
ckaitė, J. Krapovickas, O. Jokavonienė. 
Po 25 c.: A. Kaulakis, J. Gurklis, K. 
Malinauckas. W. Kaulakienė, J.Spenser. 
J. Dalaida, F. Kaulakis, E. Vilakiškaitė. 
E. Sabaliauckaitė. B. Saibutavičia, J. 
Apšega, P. Petronis, K. Valaniškis, .1.

’ Grušas. Po 15c.: L. Petronis. Viso $0.05. 
i Prisiuntė F. Kaulakis.

Brockton-Montello.Mass. L.S.S. 117 k. 
iš savo iždo paaukavo $3; jos nariai;

Po 50 c. aukavo šie: K. Stogis, P. Mi
neikienė. Po 25 c.: J. Sutkus, K. Ost- 
rowsui, V. Sarkus, A. Mankevičia. 
Stripenis, F. Sukis, C. Krikižiunas,

Į Pažėra. J. Dovidonis. Fel. Kozlovskį. 
! Mineikis. J. Rindzevičia. D. Dikčius, 
i Kubilski.
dis. Viso $7.50.

j sky.
i

s. 
F. 
J.
J.

Po 10 c.: P. Vizbaras, Bevar-
Prisiuntė K. Ostrow-

Iš Mivldleboro, Mass.
Po 25c. aukavo šie: J. Krrancevičus, 

T. Rodevičius, K.J.Bortušas. J.Toliviša. 
Ona Vždavinienė. K. Valente, J. Bevar
dis. Po 20c.; St. Židels, J. Uždai inis. 
Po 15c,: J. Chasnas. Po 10c.: M. Imba- 
zas. F. Kiučus, M. Karosas, J. Kapičau- 
skas. P. Baltrašunas. A. Molis, A. Plike- 
vičius. J. Ermalovičius, M. Večkis, K. 
Sabytis. V. Genevičius, A- Vždavinis. J. 
Svorskis. Po 5c.: Fr Vosaris, A. Mi- 
liauckas, V. Zarauckas, Veronika Balt- 
rušuniene. Viso $3.80. Prisiuntė G. J. 
Krancevičius.

Iš Montello, Mass.
Surinkta ir prisiųsta per P. Vaičiūną 

S3.00. Po 25c. aukavo šie: F. Kovvdes, 
R. Likštas. J. Lozumas, M. Salogub. V. 
Salogub, P. Vaičiūnas, J. Petrauskas.M. 
Petrauskienė. B. Vaišvilienė, J. Žitkevi- 
čia. Po 10 c.: A. Salogubiene. A. Salo
gub, J. Tomkevisia, J. Mickevičia, .1. 
Petrauskas.

Vincas Stulpinas i Throop. Pa. $1.00 
J.Miller iš Mystic.Conn. prisiuntė $1.00

L. Zavistanavičius iš Hyde Park, Mas. 
25c.. J. Januškevičius iš Bayonne, N. .1, 
25 c.. J. Matulevičius iš S. Boston. Mass. 
25c.. V. Gaidys iš TV. Everett, Mass. 25c. 
A. Vyturis iš Burlington. N. J. 
A. Neris ,, ,.

Iš New Britain, Conn.
Prisiuntė J. Mickevičia. aukavo 

Sabaliauskas 50c., K. Pranaitis 25.
Mickevičia 25 c , f. Kreučunas 10 c.. S. 
Uždavinis 10 c., V. Pikutis. 5. Sy kiu 
$1.25.

Iš W. Hanover. Mass.
Po 25c. aukavo šie: .1. Gulbenas, J. 

Guzauckas. K. Tribolauckiutė. N. Pos- 
tavka. Po 20c.. M. Dubravičia. J. Ja- 
nuševičia. Po 10 c.: J. Bučas. Vis o$1.50

Iš Mt. Carinei. Pa.
Po 25 e. aukavo šie.- F. Trukanau- 

skas, K. Stiklakis. W. Skučas. J. Ake
laitis, Jonas Akelaitis, J. Vaitkonas. 
Po 10 c.: M. Urbanavičiūtė. Po 15 c.: 
M. Smigelsky. Viso 1.75.

Iš Chicago, III.
A. Jakštas 50c.. Barabošius 50c.
Sykiu pasidaro $33.20. Pirmiau buvo: 

$24 95. Viso labo Beširdžiui aukų jau 
prisiųsta $58.15.

Atsišaukimas.
Kiekvienas žino, kad priežasčia mus 

kultūriško nupuolimo — yra tamsumas. 
Pakėlimas apšvietimo, pakeliltnas nitįsiį 
tautos priklauso nuo kiekvieno lietuvio 
ir lietuves. Stverkimes tad už darbo visi, 
ir bendromis pajiegomis varykim jį pir
myn. Tas darltas nesukus: kiekvienas 
darbininkas turi tik neužsimiršti, kad jo 
pareiga yra platinti apšvietimą tarp savo 
draugų, platinti laikraščius ir knygas. 
Męs irgi nepasiliksim šiame klausime 
sudėję rankas, bet dirbsime, kaip ligšiol 
dirbome, kiek mums pajiegoa pavelys. 
Dirbome, vargome, bet persitikrinome, 
kad pavienių asmenų darbas ant teip ap
leistos dirvos, kaip mus visuomenė, yra 
labai sukus. Todėl nutarėm atsišaukti j 
jūsų širdis, gerbtamiejie skaitytojai, kad 
jus mums ta darba palengvintumet, pla
tindami literatūra. Tik tuomet darbas 
tas turės didelį pasisekimą, kada jus, 
broliai ir seserįs. ji paremsite. Kiekvie
nam skaitytojui, kuris tik prikalbins 
nauja skaitytoja ir užrašys ant metų jam 
•■Keleivi'’, męs nutarėm duoti už 50 c. 
knygų, žemiaus paminėtų. Tokiu budu 
platinsią tarp žmonių laikraščiai ir kny
gos. t

Prie darbo visi, kam tik miela apšvie- 
ta, kam rupi savo ir vaikų ateitis — prie 1 
darbo kiekvienas.

Siunčiant naują skaitytoją, pažymė- , 
kit. kokias knygas išsirenkat. Adresai 
dėkit šitokį:

“KELEIVIS”,
So. Boston, Mass.

Dievo žmogus. Naudingas ir labai ūži- ■ 
mautis papasakojimas................. 20c. I

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

Linksmas apreiškimas arba kaimiečių ir 
.. 5c. ! 
35c.: 

•25c. Į 
25 c.
■ 15c. 
25 c. 
10 c. 
75 c. 
50 c.

.... 15 c. 
... 12 c.

Auginimas ir gydymas 10c. 
... 10 c.

•50c. 
šutai

caro šeimynos išpažintis........
j Pėdoms Kristaus..............................
Raginis ir kitos gražios pasakos.. 
Po keturiasdešimts metų.............

! Grigorius. Labai užimanti pasaka 
Auštant. Apysaka T. T. Jež’o.......

i Amžiaus galas Ponsko Pyloto.......
Botanika arba taislius auguminis.

Į Kaip padaryti monus......................
i Pričkus Engels....

K. Marks ..
i Apie arklius

Karvės ir nauda iš jų.............
Naujausios ir visokios dainos.. 
Revoliucijos giesmės su imtomis, 
sytos ant dviejų.trijų, keturių balsų 35c.
Ne tu kalčiausis ................................ 10 c.
Lietuvos lenkų kantičkos................ 10 c.
Girtuoklių Gadzinkos........................10 c.

Teipgi gražiausių jiopierų gromatoms 
rašyti, kurių tuziną su prisiimt imu skai
tome 25.

25 c.
10 c.

v
J

Juozas Kačergius
Atsiliepia iš Lietuvos Ka- 

čergius, prašydamas pašalpos. 
Jis neseniai buvo suimtas, pa
sodintas į kalėjimą ir ištrem
tas, o šeimyna likosi be duo
nos kąsnio. Tas žmogus į pa
skutinius 12 metų kasžin ar 
buvo ant liuosybės porą me
tų. 1897 metuose buvo suim
tas už lietuviškus raštus ir 
apkaltintas už prigulėjimą 
prie „Sietyno” draugystės. 
Išsėdėjo kalėjime dvejus me
tus ir Viatkos gubernijoj iš 
Trėmime trejus. 1902 sugrįžo 
namon. Po kiek laiko, prasi
dėjus revoliucijos judėjimui, 
jis buvo vėla suimtas,pasodin
tas į kalėjimą ir išsiųstas į O- 
lonecką guberniją.Vitte’s lai
kuose manifestu tapo paliuo- 
suotas ir sugrįžo į Lietuvą, 
bet užėjus reakcijai buvo nu
siųstas dragūnų būrys jį vėla 
suimti. Sutiko Kačergių :__
kelio, sumušė baisiai, sudau
žė galvą ir pusgyvį nugabeno šino ir to jau' užteks*. Dau- 
į kalėjimą. Teismas jį pa- gjau apie tai nespauzdinsime. 
smerkė ant trejų melų į arės-I Tėtušiui.— Eilių šu
tanti} rotą.. Padavęs aplika- naudot negalima. Eilėmis ap

ją į Varsa vos teismą gavo rašyti kokį nors reikalą tega- 
po dvejų metų kalėjimo atsa- H tik išsilavinęs ekspertas: 
kymą, kad teismas jį išrado bet žmogus prie to neįpratęs

Redakcijos atsakymai.
1). M. iš Stoughtono. Ačiū 

už triūsą, bet sunaudoti nega
lime,

J. T-š ai. — Tamista klau
si, ar gali būt teisybė, kad 
žmogui sugijo kojos, kuris už
tai paaukavo paskui ant Rox- 
bury’o bažnyčios aukuro savo 
lazdas? Męs to žmogaus nepa
žįstame, ir nieko apietai ne
galim pasakyti. Bet męs ne 
matom priežasties, kodėl jam 
negalėtų sugyti? Juk daug 
žmonių sugyja. O kad jis sa
vo lazdas paaukavo ant auku
ro, tai tas nieko nereiškia: jis 
galėjo tą padaryti; tas pats 
būt buvę, jeigu jis tas lazdas 
ir sudegintų.

B. G r a m b a i.

šitą daktarą Kreipias su ligo
niais ligonbučiai (Hospitals) 
ir kiti daktarai. Neseniai ati
darėm naują branch ofisą 

j 390 Main st., Worcester, 
Mass., ruimai 831-332-335.

Šitas daktaras turi pripir- 
kęs iš Amerikos ir Europos 
didžiausių mašinų gydymui 
ligų, didžiausia visam pasau
lyj X -Rai 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 

įduot (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
jų-

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 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 
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 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 baisybes. 
Jeigu tu sergi kokia užsisenė- 
jusia nerviška liga, [tau 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, asthnia,džiova,Dosi

nes, gerklinės ir krūtinių li
gos.

Kurtumas ir kitos ausų li
gas.

Visos skilvio ir kepenų 
ligos.

Inkstų ligos ir saldliges- 
Hemorrhoidai gydomi be 

operacijos.
Nerviškos ligos (tik ne 

proto sumišimas).
Puolimo ligos(epilep8ija) 

i Reumatizmas ir Neural
gija.

Vežliges ir votįs gydomos 
be peilio.

Sugedimas kraujo ir iš
bėrimai.

Visos moterų privatiškos 
ligos gydomos be operacijų ir 
skausmo.

Apžiūrėjimas ir patarimas 
dykai.
Prf. Dr. GEORGE H.PAYNE 

Didis specijalistas,
585 Boylston st., Boston, 

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

Telephone No. 3806 Back 
Bay.

Kalbam lietuviškai.
Visiems sergantiems pata

ria m kreiptis pas d-rą Payne. 
Tas neyra Boston Clinic arba 
kokia ten 
ja; bet 
Payne iš 

jteto.

VAISTAS IŠ DILGELIŲ!
Išėjo 3-čias numeris šių me

tų Dilgelių. (Dilgėlės jau 4- 
tus metus kasmėnesis sykį 
dilgina visus kas to užsipel
no. Kaštuoja metams ši.00, 
pusei metu 50c.) Siame num. 
yra visokių dilginančių apra
šymų ir 6 diktoki paveikslai: 
1) Kovo 4 d. Vashingtone,

12) Naujas „Kovos’’ admini- 
Įstratorius. 3) Tėvynė” keti
na mnvytis, 4) „Per virvutę” 

i 5) Klebono pramoga, 6) Pas
kutinis Prancūzijos ištremti
ms. Numeris kaštuoja 10c. 
— prisiusk pinigais arba 
viencentemis markėmis, tai 
gausi tą num. ir vieną senes, 
niųjų dovanai. Rašyk tuoj- 
nes už poros sąvaičiu išeis ir 

j N 3
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Adrisas:
„DILGELES” 

E Moyamensing avė.
Philadelphia. Pa

Juk 
kiekvienas turi tiesą pasitei- 

1 sinti. Tamista savo straipsny j 
palietėt p. Sirvydą,jis pasitei-

Apgarsinimas.
Svarbus praneši- 
masserg aniems!

Greitas gydymas, 
Pigios prekes, 

Ir be operacijų.
Nuostabus gydymai didžio

jo Amerikos specijalisto,
Prof. George H. 

Payne i* Harvanl uni
versiteto.

Pereituose metuose šitas di
delis daktaras išgydė daug 
tūkstančių žmonių, ir dabar 
pačijentai atkeliauja iš visų 
Amerikos kraštų gydyties pas 
tą didi jį speesjalistą. Jis pa
didino savo ofisą Back Bay, 
585 Boylston st., kuris 
atdaras kasdiena nuo 9 
ryto iki S vai. vakaro.

bus 
vai.
Pas

daktarų kompani- 
garsus profesorius 
Harvardo univeroi



KELEIVIS

Paj ieškojimai
Pajieškau savo draugų Jono Klebono. 

Pran. Spi.iČio. Antano Šilinio ir Petro 
Broknio, 2 metai atgal gyveno Montreal 
Canada. paeina iš Kauno gub., Ukmer
gės pav. Teiksitės atsišaukti ant šitoad- 

Juozapas Niukas.
233 W. Broadvvay... So. Boston. Moss.
reso:

Pajieškau puseseres sūnų.Jono Bu- 
gailo ir Ignaco Bugailo. Kauno guberni
jos. Šiaulių pav.. Triškių parap.. iš vie
tos Birbiliškiu. 12 metų kaip Amerikoj.' 
pirmiau gyveno Nashua. Mass Jie pa- 
tįs ar kas kitas malones duot žinę šiuo 
adresu:

Kazimieras Mazierittas
1415 S. Park avė.. TVaukegan, III.

BALIUS!
Lietuvos Sūnų Draugystė 

Cambrkige’hije rengia balių 
aut Balandžio 19. Balius atsi
bus 2 vai. po piet. po iimu. 75 
Concord st., Conconl HalUej, 
Bostone. L S. 1). kviečia vi
sus vietinius ir aplinkinius 
lietuvius ir lietuvaites, idant 
visiems drauge po ilgos gavė 
nes pasilinksminti.
[<jl] KOMITETAS.

Pajieškau savo vyro Stauis 
lovo Vitkeviuio, Kauno gub., 
Kauno pav.. Jasvainių mie
stelio. 7 metai kaip išvažiavo 
Į 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 duosiu gerą atlyginimą 
Mano adresas toks:

Uršulė Vaitkevicz 
212 W. Broadvvay, 
91) So. Boston, Mass

Gražiausios sroniatonis 
PO PI E R O S.’

30gatunkų su puikioms kvietkouts ir 
konvertais. 1 tuzinai už 50c. arba 10 tu
zinų už 100 Gramatika angliškos kal- 

, bos išmok’. 25c. Visas knygas labai pi
giai parduosime per trumpą tik laika. 

I Atsiųsk 4c. o gausi naują kataliogą su 
pigioms prekents. is

M Žl’KATIS
227 E. Main st.. NEW BK1TA1N. Conn.
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— _ Te, rašikiete ing mus ogausite dideles vertes 
t- s aiškei keip kožnas vyras, sergami# nuo kraujo 

rišikiir
i 

irimui

-. abeluain mipulime spėkų, rhumatizme, orga- 
.’ri arba pūsles lygosie, gali lengvei iaigydyte 

liedami piningus daktarams ir uz gįdukles, 
-, ?.. ; :-.;i dykai gauta knygeli dėl vyru, jums bus

! pasakis na kuo jus sergate ir keip galėt būti 
atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 

~ _ krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat-
e, tog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 

ekite žensia paduota kUĮ»ona, ir prisiuskitie mum, omas

50,000 KNYGŲ
DYKAI l- L VYRU Vertes La $10.00 Kožuam Vyru Ligoniu 

ko vrtšku liį.
P3 

3 V 
ke;

N ardas ir pravarde

Pačta............................

Jeigu S'igate 
knygelė. '1. kr 
UŽtlUO-’vj::: S-i’p
tliš«>:o 1 e. '.
ė ant- -s:.', jc. .: a 
negrą: - -.e i .
Vertes-,’ b i 1 ’
greitai iigfyd) - 
vertingos kr.i-< ...
būtinai turi žinoti, 
užmokant ir pačtan 
kuo greičiaus prisi asais jums vysai dykai ta brauge knygelė.

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

Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsiuta knygelė.

: K 1 A U S 1 A s

\\Wi
r,

I

Rusiška- Lenkiška - Lietuviška FTIEKA 
Bronszteino

349 Harrison avė.
Boston, Mass.

PARDAVIMAI.

Apgarsinimai

Parsiduoda namas.
So. Bostone parsiduoda ant 3gyveiii- 

mų mūrinis namas. 11 kambarių. Ka 
šluoja $2.200. 500 pamokėt tuojaus. o ki 
tus ant išmokesčio. Parsiduoda dėl se 
natvės savininko. Atsikreipi:

83 Bolton st.. S<>. Boston.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriati 

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

Z. 1
222 Broaduay

Z. Budreckis 
Bl DRE< kis.

So Boston.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN T

1 lidžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasi[>uušimų So. Bostone.

I ž :.e _ -riausius naujausios ma-
i dos vyriokus, moteriškus ir vaikams če- 
veryki:x. Užlaikom teipgi visokias skry- 

| beles. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus parduodant 
! už Įtigi s prekes. Todėl lietuviai, ku- 
i rietus reikalingi tokie daiktai, užeikite 
I ;>as mus.

233 Bronhvay, So. Boston.

Nauja daktariška knyga 
DAKTARAS KIŠENllJE

Su paveikslais ir daugybė receptų nuo 
visokių 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 knygą prašyk 
katalogo. Siųsdamas pinigus dėk tokį 
adresa.

M. PALTANAVIČIA

15 Millbury St., Worcester, Mass.

Mano dirbtuvė yra įrengia puikiau 
šiai, nauji-u.ios mados įrankiai. Atlie
ku dalbą artistišku. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, ntalevoju natūra 
liškon |>arvom. iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
TEISINGIAUSIA APTIEKA

Kurioj galit gauti geriausių gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai

Sustok! Žiiiiek! Klausyk!
Didžiausius n u pigi ii i mas So. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakutės, kei- 
pai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mados krikštui ptftedų. Teipgi pa- 

j ledeme už. pigiau ir visus kitus ta
vorus. kaip tai kuperus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

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

FARMAS!
Pirkite Fa r mas!

Pirkite Farmas Didžiausioje Ameri
kos Lietuvių Farmerių Kolionijoje. ku
rioje gyvena jau daugelis lietuvių. Žemė 
lygi ir gera, ne akmenuota ir ne balos. 
Puikiausia tai vieta žmogui.kuris jieško 
apsigypenimui geros ir nebrangios žemes. 
Galima gauti ant lengvų iszmokesčių: 
reikia įmokėti tik mažą dalį, o kitką ga
lima išmokėt jier daugelį metų. Žeme 
yra derlinga, auga visokie javai: kviečiai 
rugiai, vasarojus, bulves ir kiti. Yra že
mes pagal upes ir pagal ežerus su tokiais 
lygiai laukais kaip ir Lietuvoje, todėl 
męs ir vadiname tą žemę NAUJAJA 
LIETUVA. Ji guli vakarinioje dalyje 
Mich igano valstijos, nepertoli nuo Chi- 
cagos, šalę pavietinio miestelio Manistee 
Mich. Žeme parsiduoda dabar po 88.00' 
akeris ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinoti ar apsižiūrėti tas žemes, 
žiuokite ar susmeškite su manim, 
nančiu ant šių žemių šiuo adresu: 
02 ANTON KIEDIS

Peacock, Mich., Lake Co.

Parsiduoda
Trijų šeimynų namas. 15 kambarių, 

maudyne, viskas įtaisyta koparankiau- 
siai. Vi. na minuta laiko nueit iki strit- 
kariui. puse minutes iki geležinkeliui. 
7 minutos iki lenkų bažnyčios. Namas 
ant saulės visa diena. Preke s» 300.

M J-HIGHES is
151 Lydney st.. DOlicESTER. Mass.

atva-
gv ve-

Namas ant pardavmo.
Namas ant 3 gyvenimu, 10 

kambarių, parengtas dėl 3 
šeimynų, raudos atneša 24 do
lerius i mėnesi, geram stovy- našlys 
je, prieto didelis kiemas, sau
sas skiepas, — namas kaip 
tik darbininkui. Ateik pažiu 
rėti bile kada, ar darbo ar 
šventą dieną tarp 2 ir 4 vai. 
po piet. 179 Bowen st., 
foij So- Boston. Mass.

Pajieszkom Merginu ir Vaikinu.
Uždėjom tam tikrą agentu 

ra. <iel susipažinimo jaunuo
menes, o tegul suseina i stoną 
moterystes. Bet kaip duodas 
matytis musų storavone nej>a- 
Iiko be naudos, nes kas dieną 
aplaikom tūkstančius laiškų 
nuo merginų ir vaikinų jauuų 
ir suaugusių kurie reikalauja 
musu tarpininkystes.
Jeigu kur randas kokia mer

gina arba vaikinas, našle ar 
ir jeigu reikalaujate 

mano tarpininkystės. parašy
kite man laišką ir Įdekite už 
2 cen. štampą, o greitai gau
site atsakymą. ^l)

K. INTAS
P. O. box 461. Cliicago. III.

Oftiso Telepli. 277-1 Cht-lsea.
• ■ v veninio Teleph. 1337-1 Cambridge. i

S. F. Polaide vviez
Grabarius ir Balsamuotojas

Atlieka visokį darbą prie jutlaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsiundė kari tas ant veseilių ir krik
štynų

CHELSEA office: 70 Broadway
i.-ir\ tas nuo S iki 9
K; Bridge st . Cautbridge

I

Lietuviszkas D-ras
7 Parnienter S t.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekiningia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit j aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 ir 6 iki
8 vakare. Teleplione 1967—3 Ricl.mont

M. Ziselman.

dirba lietuviškas klarka

IViliiani E. Brūzga.
John J. Lowery & Co. 

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

Telefhonk. 21027 So. Boston. Mas

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS —

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

Telephone. Eack B y 2350

117, 11 9 and 121 A St.,
So. Boston, Mass

Dr. Lewandowski M g y & c
Vienintelis ienkiškai-lietuviškas dak- v vara* aa.

PRANEŠIMAS.
Kai-kurie mano priešai paleido paska

las buk aš apsiženijau gavėnioje. Kadan- 
gitiežmones neteisingai apmelavo, to
dėl pranešu visuomenei o ypatingai tiems 
kurie daugiausiai apie tai rūpinosi, jog 
mano šMubas su p. Agota Latažiuke bus 
18 balandžio 11 vai. ryte lietuvių-kata- 
likų bažnyčioje So. Boston'e. Visų ma
no prietelių ir pažįstamų meldžiu atsi
lankyti. Su pagarba

PETRAS BUSI.EVIČIUS
36 Hastings sf, Cambridgeport. Mass.

MERGINOS
Metančios ir nemokančios 

dirbt prie mezgimo pančekų. 
Atsišaukite i IPSAVICH dirb
tuves ' 2,1

165 B street, So. Boston.

Gražiausios

Lietuviai Temykite!
Nedėlioję, 18 balandžio (Apri!) šių 

metų. 2 vai. po pietų St. Marys svetainėj 
30 Stillman street. Bostone. Gedemino 
Lietuvių Ukesų Draugyste parengia iš
kilminga susirinkimą, kur bus garsus 
kalbėtojai ir dekliamacijos. “Byrutės 
Kanklių Choras" pasveikys susirinku
siuosius lietuviškomis dainomis. Lietu
viai, nepamirškite skaitlingai susirinkti. 
Kurie norėsite prie minėtos Draugystės 
prisirašyti, įstojimas bus numažintas ant 
pusės. Su pagarba Komitetas.

Didelis ISZPABDAVIMAS
Visokiu gėrimu ant szv. Vetyku

Geriausių visame Bostone
Praszome nepamirszti vardus: Viso- 

Į kios kainos Viszniovka. Malinovka. 
, Korn Sznaps ir daugeli kitu. Teipgi tu
rime partraukė isz Vilniaus "Russkoe 
Oczyszczennoe Vino". Užlaikome jo- 
draug visokeriopus ir geriausius Ameri- 
koniszkus gėrimus ir siuneziame į visas 
Amerikos dalis.

Kas pirks pas mus uz viena dolerį ver- 
czios. tas gaus viena buteli Slierry Vine 
arba Port Vine vyno dovanu.

Nepamirszkile adreso:

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

Uzpraszo visus Feli.v K. Liudaviczia. ,

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra

nešu kad uždėjau Naują skrybėlių dirb
tuvę. kur galite gauti gražiausių skrybė
lių už pigiausia prekę. Reikalaujančios 
ateikite pas

M. MILIUVIENEc
264 E. ir kampas Bo\ven street

SO- BOSTON. Mass

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvy

Siuvam visokias vyrų 
moterų drapanas. Išvalome, 
išplaujam plėtinas ir išprosi- 
nanie. Darbą atliekame visa
dos aut pažadėto laiko kuo- 
puikiausiai už prieinamą pre
kę. Dirbtuvės vieta:
Z45 W. 4-th. st., So. Boston, Mass.
______________________________

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

S. B. KLE1N
22> llroaihvaj So BOSTON. Mass. 

kampas C st.
Užli pom cigarus, tabaką, pipkes 
ir cigaretes. Parduodame daugme- 
menoj ir smulkmenoj. Užlaikom 
visokius rašomus daly kus ir saldu
mynus C garus parduodam dėžutė
mis (baksukais. Pigiai parduodam 
rusiškus papirosus :rgilzas. Pigiau- 
» a ir geriausia vieta Bostone. Tu
rim gražiausių Į-ostkančių. Kalba 
me lietuviukai ir lenkiškai.

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor- 
ehester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per erpresą gyduoles prsiusim

N Al JAS IŠRIDIMAS 
sustiprinimui ir užlaikymui plaukų 
Tūkstančiai pliku žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plauku. Visi žmonės užsitiki mums 
ir musu gydolėms. kuriems duodam 
teisiugiausia rodą per laika dykai. 
Kaip išgydyti slinkimą plauku ir pli
kimą, Pučkus. Didervines, Niežus ir 
litiškaji bruda. Nuo kojų užtrinu 
tik 10c. Męs turim daugybę padėkų.

J. M. BRL'NDZA CO., 
Broadvvay X S. 8 st.. Broolykn.N Y.

a

Telephone 762 So. Boston.

DP. F. MATULAITIS

i

495 Broadway, So. Boston’e.
Valandos:

Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare.
N'edėlioms iki 3 vai. po pietų

i
s

PASILINKSMINIMAI

Pirmas Koncertas ir Balius
Lynno lietuvių choro bus 24 Balandžio! 

(April] 1909 m.. Hibentian svetainėje Į 
Federal Square. West Lynn. Mass. Pra
sidės 7 vai. vakare ir trauksis iki 12 nak. j 
Visus nuoširdžiai užprašo Komitetas. |

NAUJAUSIOS MADOS
PIGIOS PREKES PUIK Al S ir TVIRTO DARBO

Fr. 1A uksz t ika Inis
Siuvu vyriškus ir moteriškus rubus pa 

visokias madas. Galite atsikn-ipt ir 
laišką, hnodu kirpimo lekcijas. 

2275 Massachusetts Avenue
Norili CAMBRIDGE, Mass.

gal
per

GERIAUSI AKŪSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Momans Medical 

Coilege Baitimore M. D.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurotfimą 
gos parūpina gydoles. 
ofisas randasi: 30 W. Broadtvay 
264 E st., kampas Boren st.

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

ii

ir

ne
vietiį

Vienintelis Ienkiškai-lietuviškas dak 
taras Bostone ir Massacliusetts Valstijoj 

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

•' G vai. “ S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 
BOSTON, - - MASS.

‘ Uzlaiho geriausio
E liaus Vyno. Ukierių ir 

Cigarų.
Pardavimas šeimynom mūsų

Spkciališkumas.
366 Second So. Bos ton, Mass

llr. S. AMIKZEJEH’SKII
I Vienatinis lenkiškas Dentista

HoTEL CLLYDE
Isabella st., kampas Columbus avė. ir 

Berkeley st , BOSTt’N, Mass.
795 Cambridge st.. E. Cambridge. Mass. 

ofiso valandos:
Nno S iki 10 iš no ir nuo 7 iki 9 vakare. 

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

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

I. FOX
310 Harison avė., BOSTON.
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

J. E. NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadvvay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvay.

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

SPRINGWEI.D, - - 1LL:
Su ypatinga atyda 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.
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VISU A.TTDAI
Siuomi praneszu savo paremejams ir abelnai visuomenei, kad asz 

perkėliau savo dirbtuvę nuo 374 Esses street. ant

507 ZESSZEZXZ STBEET

Ta proga gali naudotis visi Lavrenc’o lietuviai. Męs turime savo 
fabriką ir todėl VISKĄ PARDUODAME PIGIAU, ko kiti padaryti 
Lawrence negali Męs užlaikome visokius Moteriszko sky riatis apreda- 
lūs. kaip tai:
SIJONUS, SIUTUS. PLOSI II S. SKRYBĖLĖS 
ir kitus daiktus, kokie tik reikalingi apsirengimui Musų prekes negali 
būt niekados pamirsztos. Męs turime daugiausiai lenku ir lietuviu pir
kėju ir patarnaujant jiems teisingai. .Jeigu ir jus norite ka nors gero 
turėti, tad visuomet pirkit pas

THE MODEL
234 ESSEX ST., LAVVRENCE, Mass

TEATRAS
Panedelyje, 26 BALANDŽIO, bus perstatyta 5-kiu 
veikmių tragedija

“KEISTUTIS”
DAHLGREN Svetainėje

Kampas E ir Silver gatvių. Pradžia 7:30 vai. vakare

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

klernetų, t rūbų, koncert inų ir daugybę kitokių tnozikališkų instrumentų. *Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masytmkių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kaliai,gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už Si.oo, loo<) už Ąo.no. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, gudrųtinlmo 

kųno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdaugvbę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dė-kavoja už ižgydyma, 14 K. 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1,00. Prisiųs- 
kite savo 'ikrų adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka
talogą dyaai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

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

Adresuokite: K. WILKEWICH, 112 G ra n d St, Brooklyn, N. Y.

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

G. NATHAN, Kriaušius
507 ĘSSEX STREET, LAHRENCE, MASS.

Kiekvieną siutą pas mane padarytą, prosinam per metus uz dyką.

tjv zi*-

Pirmutinis Lietuviškas Bankinis Namas

GERIASIA PROGA VISADOS TEIKIAMA LIETUVIAMS 
AMERIKOJE. H k. Grynu auksu pavilktas lakr. 

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 gvarant uotas ant 15 metų.

14 k. gryno aukso pavilktas re 
težėlis. gvarantuotas ant 15 metų.

14 k. gryno ankso pavilktas ž.ie 
das. su tavo vardo pirmutinėmis 
litaromis. gvarantu..tas ant 3 metu 
Kaštuoja tie visi daiktai sykiu 
«;s.25. Ant laikrodėlio išgravi
ruota: Atmintis isz Amerikos.

ATSIUSK MUMS $4.74 
UŽ VISKĄ

y Jeigu daiktai nebus tokie pat kaip 
aprašyta, atsiųsk juos mums at
gal, o mes sugražinsime tau pini
gus. T- ip žemas prekes mes duo
dame tik ant pirmo orderio, dėl 
getesnio susipažinimo su jumis.

Atsiusk mums 24c. iš kalno dvicentinėms štampoms. o likusius 
$! .'»<) užmokėsi apturėjęs ir peržiurėjes daiktus ekspresui.

Už 6 laikrodėlius, 6 retežėlius ir 6 žiedus $25.50. $1.00 iš auk’to 
2c. įtampoms. Likusius $24.00 užmokėsi atimdamas ir peržiurėjes 
.laikius ekspreso ofise.

AGENTS WHOLESALE WATCH CO., Dept. 74
19-2 W. Broadvvav- NEW YORK.

I
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Notarijušas ir Slidžia taikos.
23 Salėm street, BOSTON, Mass
LAIVAKORTES 
šifkortes parduo
du ant geriausių ir 
greičiausių laivų 
už p'aiausias pre
kes.

PINIGUS
Išmainau visų vieš 
patysčių pagal tos 
dienos kursą. Teipgi išsiunčiu ir gvarant uojii kad nepražus ir greitai 
gaus. IM1VIERNASCII'S užsi tikėjimus išdirbu kiekviename reikale 
Jeigu kurie tur palikę kokį nors turtą Lietuvoje ir nor jį pervest kitam 
arba pavesti likusiems ten broliams arba gentims, kreipkitės prie mus. 
o męs padarysime jums viską kuogeriausiai.

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

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

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

Visokie paaiškinimai ir patarimai dovanai. Noriu- 
tiejie gaut patarimą per laišką tur apmokėti pautą.

NV. DACKEVIUZIUS
23 SALĖM ST-, BOSTON,MASS


