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VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

Kaip nuo kalėjimo išsisuk
ti? Rinkimai į miesto durną 
Odesoje eina labai nepapras
tai. General-gubernatorius 
Tolmačevas, bekovodamas su 
pirmeiviais, priėjo iki to, kad 
pradėjo sodinti į kalėjimą 
tuos miesto gyventojus, kurie 
rinkimuose prisidėjo prie pir
meivių kuopos. Kuomet gi 
vienas tokių „pirmeivių”, ga
vęs trijų mėnesių kalėjimo 
pabaudą. Įstojo i „tikrų
jų” rusų sąjungą, general-gu- 
bernatorius jam tą pabaudą 
panaikino.

* Per praėjusią sąvaitę, 
teismui nusprendus, nužudy
ta išviso 25 žmonės: Ekateri- 
noslave—12. Lodziuje ir Ode
soje—po 4, Ufojė 3, Kau- 
Kaukaze ir Vilniuje — po 1. 
Nuteista nužudyti 51 žmogus.

Už teisybę kenčia.
Pasiųstieji iš Peterburgo 

valdininkai jau ištyrė ant vie- • 
tos valstiečių kankinimą Viat
kos gubernijoje»ir pripažino, 
kad tas, ką rašė laikraščiai, 
yra tiesa. Užtat dabar Viat
kos gubernatorius pradėjo 
persekioti tuos valstiečius, 
kurie tą kankinimą iškėlė 
eikštėn. Jo paliepimu keletui 
valstiečių Įsakyta yra išsidan-

Kiek žmonių sėdi kalėji
muose.

Iki vasario 1 dienos šių me
tų visuose Rusijos kalėjimuo
se buvo 181 tūkstantis 137 
kaliniai. Vyriausybė dabar 
žada penktąją tų kalinių dalį 
paliuosuoti pirm laiko. Neži
nia tik, kiek tame skaičiuje 
bus politikos prasikaltėlių.

Užmušimas fabrikos direk
toriaus.

sąvaitėj čia tapo 
vienos angliškos 
direktorius, Mas 
Užmušime daly va-

Pereitoj 
užmuštas 
dirbtuvės 
Johnston.
visos fabrikos darbininkai už 
tai, kad minėtas direktorius 
su paniekinimu atmetė dar
bininkų reikalavimą. Ir gerai 
tokiam buržujui! Dabar ži
nos, kas tai yra priešinties

* Beirut, Syrija./— Iš Sy- 
rijos telegramas praneša apie 
sumišimą Adonoj. Per tris 
dienas ir naktis ant gatvių 
'ėjo kruvina kova. Suvirš tūk
stantis žmonių išskersta.I
Miestas visiškai sunaikintas, 

į Sužeistų labai daug, tarp jų 
randasi ir Anglijos vice-am- 
basadorius. Jam peršauta ran
ka. Žuvo teipogi daug ir 
amerikonu.Miestas stovi liep- 
snose. Svetimžemiai palieka 
visus savo turtus ir bėga,kur 
akys rodo. Skerdynę pradėjo 
turkai fanatikai, kurie nuo 
seniai auklėjo neapykantą 
prieš krikščionių misijonie- 

i rius.

I 
sus. Rusija siunčia kazokus 
neva apgynimui savo plento, 
kad sukilėliai neišardytų ak
menų Padėjimas revoliuci- 
jonierių eina vis sunkyn. Iš 
priežasties nuolatinių susirė
mimų, krautuvės stovi užda
rytos, pramonė nupuolė — 
viešpatystei gręsia badas.
Šalin tironija kapitalistų 

republikos.
Meru, Francuzija. — Čia 

streikuoja dabar knypių (gu- 
zikų) darbininkai. Valdžia 
atėjo fabrikantams i pagelbą. 
2,000 ginkluotų kareivių nuo 
gatvių nenueina. Išleista pri
sakymas, kad mažiausiam pa
sipriešinime vartoti šaujamus 
ginklus. Praėjusioj sąvaitėj 
darbininkai sutiko kariume- 
uę akmenimis. Kareiviai iš
blaškė minią kardais. Kelio
lika darbininkų liko sužeista.

„Salin tironija kapitalistų 
republikos!” Tokie šukavi 
mai girdėtis labai raukiai tar
pe franeuzų darbininkų.

Streikas kilo iš priežasties 
uumušimo darbininkams al
gų. Visos tarybos tarpe fab
rikantų ir darbininkų per
trauktos. Fabrikantai pasi
tiki ant durtuvų galybės, ku
riuos suteikia jiems valdžia.

Bomba Ispanijoj.
Barcelona. Išpanija. — Čia 

ekspliodavo ant gatvės jau 
ketvirta iš eilės bomba. Au
kų ne buvo. ♦Policija suskato 
j ieškoti kaltininkų. Spėja
ma, kad tos bombos vis ren
giamos karaliui, tik nežinia, 
dėlko sprogsta vis pirm laiko.

Skundžiasi popiežiui.
Rymas. — Šiomis dienomis 

atvažiavo pas popiežių keli 
franeuzų vyskupai pasiskųsti 
ant savo valdžios, kuri atme
tė bažnyčias nuo valstybinių 
reikalų ir apart to da stato 
visokias kliūtis dvasiškijai. 
Popiežius pasakė, kad jis nie
ko negali padaryti bedievių 
valdžiai.

■

* Konstajitinojiolis. — Re- 
voliucijouierių armija, skait- 
liuje 32,000 vyrų, eina ant 
sultono sostapilės. Sultono 
sostas pavojuje ir kas valau 
da reikia laukti jo griuvimo. 
Sultonas pasirengęs bėgti

7? Paryžius. —Telegramos! 
atnešė čia žinią, kad revoliu- 
cijonieriai [jauniejie turkai] 
liepė geruoju sultonui atsisa
kyti nuo sosto, paskirta tik 
kelios valandos laiko. Rusiš- 

I kas kariškas laivas laukia uo- 
ste paimti sultoną, kuris atsi
sakęs nuo sosto bėgs iš Tur
kijos.

•f Londonas. — Į Londoną 
telegrafuoja, kad jauniejie 
turkai užėmė miestą Sau Ste- 
fano, 7 mylios atstu nuo Kon-. 

privertė pasiuntinius išsiskir- stantinopoliaus ir dabar jau

ZINIOSIS VISUR
Revoliucija Turkijoj.

Pirm pusės metų Turkijoj 
tapo apskelbta konstitucija. 
Sultono valdžia buvo susiau-| 
rinta ir Įsteigtas parlamen

tas. Senas žaltys (sultonas), 
matydamas tuomkart pavojų 
savo gyvasčiai, sutiko ant vi
sų žmonių reikalavimų, 
slapta vedė intrigas, kad iš
naikinti vėla parlamentą, su
kelti atgaleivių fanatizmą ir 
Įvesti senobini rėdą. Jo ka
reiviai apstojo parlamentą ir

bet

ginti iš \ iatkos gubernijos. styti. Teip lygiai tapo per- tenai Europiečiams negręsia
Jie dabar kreipėsi prie Du
rnos atstovų, prašydami užsi
stoti už juos. Kas iš to išeis, 
pažiūrėsime.

mainytas ministerių kabine
tas. Sufanatizuoti kareiviai 
šaudė ir žudė sau nepatinka
mas y patas; prasti kareiviai

jokis pavojus.

Revoliucija Persijoj:
Ne kartas jau buvo rašyta,

į

zidentu išrinkta teipgi socija- 
listas.

Sultonas atsisako.
Konstantinopolis, 20 balan

džio. — Telegramas šiądien 
praneša, kad sultonas Abdul 
Hamid atsisako nuo sosto. 
Nauju sultonu turbūt bus jo 
pusbrolis.

IS AMERIKOS

Gubernatoriai pabūgę.
Atsitikimai Viatkos guber

nijoje įbaugino ir kitus gu
bernatorius. Rašėme jau, kad 
Poltavos gubernatorius pa
traukė prie atsakomybės kai- 
kurius policinius už biaurų 
pasielgimą su žmonėmis. Da
bar Ekaterinoslavo guberna
torius išleido Įsakymą, kuria
me jis tvirtina, kad policiniai 
dažnai d?.rą kratas be tam ti
krų priežasčių. Už tai jis gra
sina policiniams teismu.

Dūmos atstovas išeikvojo 
žmonių pinigus.

Samaroje suimtas Durnos 
atstovas Ušakovas, kuris iš
eikvojo apie šimsą tūkstančių 
rublių, paskirtų badpujančių 
valstiečių sušelpimui. Ušako
vas yra spalininkas.

Juodašimčių rūpesčiai.
Į Valstybės Tarybą nuo 9 

Vakarų krašto gubernijų 
(teipgi nuo Vilniaus ir Kau
no gubernijos) išrinktais ta
po lenkai. Šią vasarą turi bū
ti nauji rinkimai. Juodašim 
čiai dabar nutarė kreipties 
prie vyriausybės su prašymu 
tose gubernijose teip sutvar
kyti rinkimus, kad jose galė
tų paimti viršų rusai.

Neužtvirtinta draugija.
Vyriausybė atsisakė užtvir

tinti draugiją, kuri norėjo 
kovoti su mirties bausme ir 
įvairiais budais reikalauti tos 
bausmės panaikinimo.

i
nužudė keletą priešingu sul-l^ad caras padeda šachui ko-;
tonui aficierių, kiti priversti 
buvo atsisakyti nuo vietų. 
Užmuštas tiesų ministeris ir 
daugybė jaunųjų turkų. Agi
taciją vedė daugiausiai kuni
gai. Daugelis jaunųjų turkų 
prasišalino iš Konstantiuopo- 
liaus. Vėlesnės žinios parodo, 
kad tie sumišimai buvo gana 
kruvini ir kad laike jų Kon- 
stautinopolyj žuvo Į keturis 
tūkstančius žmonių. Jaunie- 
jie turkai, kurie turi savo pu
sėj didelę karinmenės dalį, 
užėmė Solonikos tvirtovę Ma
kedonijoj ir, surinkę savo pa- 
jiegas, ištraukė ant Konstan 
tinopoliaus. Jų mieris buvo 
paimti Konstantinopoliu ir 
nužudyti sultoną. Kada atėj 
iš Konstantinopoliaus pasiun
tiniai taikyties, anie atsakė, 
jog taikysies tik tada, kada 
tie atsineš sultono galvą Ka
da prasidėjo sumišimai Kon- 
stantinopolyj —turkų fana
tikai visuose kraštuose pri
ėmė tą žinią, kaipo ženklą 
skerdimui krikščionių. Tuom 
pat laiku prasidėjo skerdy
nės miestuose Adana, Marsi- 
na. Tarsus ir kitur. Apskai
toma, jog žuvo Į 10 tūkstan
čių žmonių, tarp kurių yra 
keletas amerikiečių. Tarpe 
žuvusių yra vienas misijonie-, 
rius iš Bostono, vienas iš New 
Britain, Conn. ir vienasis;

.Harvardo. Anglija, Francu 
zijair kitos valstybės išsiuntė 
savo kariškus laivus i Turki- 
jos pakraščius apgynimui sa
vo pavaldinių.

Jvoti su revoliucijonieriais. 
Kaip visiems jau žinoma, Per
sijoj teipgi neseniai buvo ap
skelbta konstitucija, o ša
chas po prisiega prižadėjo ją 
pildyti. Tapo sušauktas ir 
parlamentas. Bet šachas,pa
matęs, kad tas aprubežiuoja 
jo sauvalę, neduoda jam iš 
valstybės iždo pinigų ant už
laikymo pačių, išvaikė parla- 
lamentą. Tą darbą jam pa
dėjo atlikti caro kazokai po 
vadovyste gen. Liachovo. ku
ris subombardavo parlamen
to rūmą ir užmušė 
atstovų. Nuo to 
šiai dienai Persijoj 
voliucija. Viršus 
vienoj, tai kitoj pusėj. Šachą 
saugodavo Liachovas su ka
zokais. Pasigėrę kazokai plė
šia ir žudo nekaltus žmones. I 
Anglija nuolat reikalavo nuo 
šacho sugrąžinimo žmonėms 
konstitucijos, nes tik tuomet 
galėtų žmonės nurimti. Rusi
ja irgi viešai neva reikalavo 
to paties, bei slaptai vis rė
mė šachą. Galų gale Liacho
vas užpuolė ant Anglijos kou- 
sulato, kur pasislėpė konsti
tucijos šalininkai. Anglija 
pareikalavo prašalinimo iš 
Persijos kazokų. Caras, no
rėdamas Anglijai įtikti, pra
šalino Liachovą nuo vietos. 
Dabar jau Liachovas nebe
tarnauja carui, bet tapo pas
kirtas vyriausiu šacho kari li
menęs vadovu ir šaudys "toliau 
laisvės reikalaujančius per-

keliolika 
laiko iki 
verda Te
buvo tai

savo pareigi} ir patys tankiai; 
prasižengia. Kasgi tada areš
tuos policistą, kuris priva
lo—nors girtas— kitus areš
tuota Nuspręsta girtuokliau
jančius policistus atstatyt 
Kasžin ar pats viršininkas 
neragauua rūgšties, o gal bi
jo, kad jam mažai liks, kaip 
kiti išgers.

16 ypatų sudege.
oan Francisko, Gal. 16 ba

landžio d. anksti iš ryto užsi
degė didelis kotelis, kur nak
vojo daug svečių. Vienus su
spėjo išimti, ol6 ypatų ištir
po ugnyj. Tankiai uždega na
mus patys savininkai, kad pa
imti pinigus iš apdraudžia
mųjų kompanijų, o svečias 
turi svilti. Gal ir čia teip 
buvo. Sudegino, kaip kre- 
matorijoj, be procesijų.

Visus kviečius norėjo su
pirkti.

Tūlas turčius J. Patten su
manė nupirkti visus kviečius, 
kiek tik jų yra. Gal jam bū
tų pasisekę, jei nebūtų dasi- 
žiuoję apie tat malūnininkai, 
kurie teip-gi skubinosi pirkti 
kviečius. Dabar jie praneša, 
kad jų rankose randasi apie 
70 milijonų bušelių kviečių. 
Ponas Patten nusiminė. Jei 
gu jam būtų pasisekę, tad 
gal duona būtų teip pabran
gus, kad neturčiams reikėtų 
šiaudus ėsti. O juk milijo
nieriai gali teip padaryti. 
Jiems tik juokas, o tu žmo
gus maitinkis šiaudais, vie
nok ir tuos gali kas nupirkti, 
tuomet nieko neliks.

t
Nusinuodyjo mėsa

v
Sioux City, Ja. — Čia

!Š LIETUVOS
K arkliai (Ukmerg. ap.). 

Parapijos reikalai. 
Nabašnikas klebonas T. Pul- 
tarokas buvo surinkęs nuo 
parapijom} 700—800 rublių 
pataisymui bažnyčios ir tuom 
tarpu buvo sudėjęs Į banką 
ant savo vardo. Bet kadangi 
greitu laiku numirė, tai tie 
pinigai taip ir liko banke,ir 
juos paveldėjo mirusiojo kle
bono broliai, kaipo „palaikus” 
Naujai pribuvusia klebonas 
J. Rymeikis išpeikė kleboni
ją ir ragino parapijonis, kad 
darytų geresnę, kad reikalin
ga esą„salka”ir „balkonas” ir 
t.t. Parapijonai da nesutiko. 
Tuo tarpu gi klebonas pra
dėjo rinkti pinigus pataisy
mui bažnyčios stogo. Surin
kęs pinigus taisyti bažnyčios 
stogą, pasivadino meisterius 
ir perdirbo pagal savo noro 
kleboniją. Dabar gi vėl ant
ru kart renka pinigus patai
symui bažnyčios stogo. Para
pijonai gi tarp savęs kalba: 
„Kasžin ką dabar klebonas 
sumislys padaryti su mųsų 
pinigais.

Balbieriškis (Suv. g.) Mų
sų klebonas Brazauskas per vi
są vasarą keikė iš sakyklos 
,, Vii. Žiu.” ir „Liet. Ūk.”,bet 
matydamas, kad žmonės kaip 
skaitė, teip ir tebeskaito,grie
bėsi kitokių Įrankių. Vasario 
mėnesyje pasiuntė du sargy- 
bininiu, kad atvestų pas jį 
J. ŽalnieraitĮ. Tie, žinoma, 
paklausė ir, nors rado sergan
tį, bet visgi atvedė. Klebo
nas, paklausinėjęs, kokius 
skaito laikraščius [o skaitė 
„Vii. Žin.”], pasityčiojo, pa
sityčiojo ir paleido. Tai mat 
kokios ,‘baikos’’.

Panedelis [Žaras.ap.] Mų
sų dvarininkams Kasalkauc- 
kams priguli daug miškų. Iki 
šiol mišką parduodavo tik vie
tiniams gyventojams. Dabar, 
kaip girdėti, dvarininkas su- 
sibankrutijo. Dvarininkas 
daktaras Zaborskis uždėjo pi
nigus, paėmė tuos miškus ir 
pardavė pirkliams. Dabar 
kerta mišką be pasigailėjimo 
ir išveža. Po kelių metų liks 
tik vieni kelmai, vietiniams 
žmonėms nebus nė kuo val
gyti išsivirti. Ar negalima 
kaip nors sulaikyti tokio miš
kų naikinimo?

Lankeliškiai [Vilk. apsk. 
Suv. g.] Čia nuo pradžios 
svieto niekada nebnvo jokios 
policijos. Visus „reikalus” 
atlikdavo Bartininkų polici
ja. Bet dabar, kuomet žmo
nės „aprimo” ir valdžia „su- 

I stiprėjo”, dievas davė mums 
„aniuolą sargą” [žemsargį]. 
Tik nesuprantame, ką jis čia 

j pas mus sergės, nes čia nėra 
nei valsčiaus valdybos, nei 
teismo, nei kalėjimo, nei dagi 
mouopoliaus. Visas mųsų 
turtas — neskaitant mokyk
los ir bažnyčios-^ tai tik alu
de ir traktierius.

Iš „Liet. Ūk.”

Darbo Sąjungos lideriai 
pas Taftą.

Žinomi Federation of Labor 
stulpai — S. Gompers, Morii- 
son, J. Mitchell, M. Morrisir 
kiti atsilankė pas naują pre
zidentą Taftą išreikšti (!) lin
kėjimą, kad būtų išleisti dar- 
biniukams kiek geresni Įsta
tymai. Taftas gudrus žmo
gus: juos paglostė ir, daug ko 
prižadėjęs, atleido. Sunku 
išspėti, ar šitie lideriai da vis 
tiki Į kapitalistų malonę, ar 
norėjo skambučių gauti. Dar
bininkai da sykį turi progą 
matyti, kas per sutvėrimai 
tie S. Gompersai, Mitcheliai 
ir jiems panašus darbininkų 
„apgynėjai”.

Tikėjimas viskam tinka.
Pastaruoju laiku žmonės 

žymiai lavinasi, todėl sunku 
liko kunigėliams užlaikyti 
šventoj ramybėj juos. Dva- 
siškija pradeda taikytis prie 
visuomenės ūpo. Pastorius C. 
Steigle išleido atsišaukimą į 
11,000 presbiterijom} kunigų, 
kad 9 gegužio d. jie visi kal
bėtų apie darbininkus. Grei
tai visi kunigai ims socijalis- 
tais vadintis Vargšai! Kad 
tik patį Dievą i socijalistus 
neišverstų.

Ketina streikuot-
Apie 7.500 darbininkų Chi- 

cagoj, dirbančių Įvairius mie
sto darbus, žada išeiti ant 
streiko, jeigu jų reikalavi-i 
mai nebus išpildyti. 5800 jų Į 
dirba kompanijai „Chicago: 
Raihvais”. Beveik visi uniji- 
stai. Jie ligšiol llirbo 83 va 
landas Į sąvaitę už $12. Rei
kalaujama, kad darbas netęs
tus! daugiau per 72 vai. sa
vaitėj ir kad būtų padidinta 
mokestis. Juk tai nedide
li reikalavimai, vienok kapi
talistai nenori išpildyti.

Vaiką norėjo išvirti.
Tūla mūrinė Malgozata 

Harris, gyvenusi ant Deaborn 
gatvės po No. 2543, Chicagoj, 
norėjo nužudyti savo 4 metų 
vaiką. Įdėjo jį Į karštą van
denį ir laikė. Vaikas pra
dėjo balsiai verkti, kas sutei
kė progą kaimynams pakvies
ti policiją, kuri snėmė mote
riškę ant gatvės išbėgusią. 
Reikia tikėtis, kad skurdus 
padėjimas privertė ją teip 
pasielgti, nes motiniška mei
lė šiądien nepajiegia prieš ji 
atsilaikyti. Žiaurus tas ka
pitalistiškas surėdymas!
Policistai girtuokliauja.
Chicagos policijos viršinin

kas Shippy patėmijo, kad po
licistai labiau girtuokliauja, 
negu paprasti piliečiai. Įš 
tos priežasties jie neatlieka Į

i

Kryžeiviai 20-m amžiuj.
Iš Meksikos praneša apie 

didelį kraujo praliejimą var
dan kryžiaus. Tūlas kunigas 
suorganizavo gaują fanatikų 
ir užpuolė ant priešingų sau 
valdininku. Prasidėjo kruvi
nas mušis. Krito 32 žmonės, o 
skaitlius sužeistų daug dides
nis. Pats kunigas, teipgi sun
kiai sužeistas, tapo suimtas.
Panaikinimas karo teismų.

Peterburgas.— Išleista pri
sakymas, kad ateinančiam ru
denyje būtų panaikinti karo 
teismai, kurie viešpatavo nuo 
prasidėjimo revoliucijos. By
los, kuriu iki ateinančiam ru- 
deniui karo teismai neužbaigs, 
bus perduoti paprastiems tei-j 
smams.

Socijalistai italų parla
mente.

Kada 15 metų atgal italų 
parlamente vienas socijalis- 
tas pradėjo kalbėti, sakyda
mas: „Męs, socijalistai...’’ 
pirmsėdis jam pertraukė kai- 

i bą šiais žodžiais: „Čia nėra 
socijalistu, yra tik atstovai”. 
Šiądien gi italų parlamente 

lyra 41 socijalistas ir vicepre-

I

nu- 
sinuodyjo 3 ypatus, užvalgiu- 
sios mėsos, kuri buvo užkrės
ta trieiliuos. Kelios kitos ypa
tus apsirgo, bet liko išgydy
tos. Abelnai, Amerika pa
garsėjo savo mėsa.

Subankrutyjo.
New Yorke subankrutyjo 

pramouiška firma ,,Eunie 
and Stoppaui”, neišlaikyda
ma konkurencijos prieš dides
nius turčius. Jos turtas jau 
siekė apie pusantro milijono 
dolerių, o kada suban krūty jo, 
tad liko vos keturi šimtai tūk
stančių dolerių vertės. Kapi
talistai vienas kitą praryja. 
Prasta jų veisle.
Reumatizmas varo iš Ame

rikos.
Neseniai buvo pranešta,kad 

garsus pianistas Paderewski 
apleidžia Ameriką, nes gavęs 
rankose reumatizmą. Dabar 
atėjo žinia, kad ta pati liga 
privertusi pasiryžti į Europą 
garsų dainininką EuricaCaru- 
so, kuris savo dailiu balsu in
teresavo „Operos Metropoli
tan” lankytojus. Kadangi 
Amerikoj beveik nesiranda
sveiko, be chemiškų sutaisy-Į 
mų maisto, tad reumatizmui 
čia užgavėnes. Kas su juo 
nedraugauja? Ar nepagriebs 
kada tas reumatizmas ir pati 
kapitalistišką surėdymą.

• Washington, I). C. — Iš 
visų kraštų ateina Į čia žinios, 
kad duona brangsta. Valdi
ninkai sujudinti šituo klausi
mu, nes liaudis, netekus mai
sto. gali sukilti.

I

PRANEŠIMAS
Lietuvių Ukesų Kliubas 

So Boston, Mass. Apvaikščios darbi
ninkų šventę 1 Gegužes. Tam tikslui 
parengia viešą susirinkimą 2 Gegužės 
2 vai. po pietų. Lietuviškoj svetainėj po 
No. 16<> Broadvay Ext. Bus prakalbos, 
deklemacijos ir t. t. Kviečiam visus.

KOMITETAS.



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

— Ar eisi, tėve, ant lietu
vių teatro ateinančiam pane- 
dėlyje?

— O kur tas bus?
— Nugi So. Bostone ant 

kampo E ir Silver gatvių.
— O, tai netoli nuo mano 

namų... O kaszin ar bus gi 
gražus?

— Labai puikus, tėve! Tik 
ateik. Pamatysi lietuvių ku
nigaikščius, križiokius, rycie- * 
rius... Ką?

— Norėčiau nueiti, vaike, 
bet uždyka turbūt neleis.

— Kaipgi tu nori už dyką? 
Juk svetainė daug kaštuoja, 
muzika teipgi už dyką ne- 
graijis, o pažiūrėk, kiek pre- 
kiuoja parėdai? Ųž vieną ku
nigaikščio kepurę būt galima 
didžiausi saliuną nupirkti.

— Kasžin ar tu dabar man 
tik nepamelavai. Maike?

— Ateik, tėve, o persitik
rinsi, kad teisybė. Įžanga ne
brangi — gali už 25 centus 
gauti puikią vietą, o jei bis- 
kį brangiau užmkoėsi, tai 
galėsi sėdėt su biznieriais vie
noj eilėj.

— Kad aš, vaike,dabar pri
pratau jau ant teatrų vaikš
čioti už dyką...

— Kur gi jau tu tokį teat
rą gauni?

— Ugi ant Washintono 
gatvės, kur dideli ponai suei
na pietus valgyti. Nigeris 
atsistojęs su balta kepure vi
są dieną ant lango blynus ke
pa. Žmonių pilna, kitąsyk nė 
artyn prieiti negali. „Šio-o” 
visiems už dyką.

— Jeigu tau patinka, kaip 
nigeris blynus ponams kepa, 
tai čia tau šimtą sykių geriau 
patik, nes tu čia pamatysi, 
kaip karžygiai sau nugaras 
kardais mieruoja.

— O tu, Maike, ar eisi!
— Manęs ir pririšęs neišlai 

kytum.
— Na, tai ir aš nueisiu.

sis aiškina dalyką: tečiaus. 
jeigu tas aiškinimas bus šal
tas, lėtas, tai nepadarys ma
žiausio įspūdžio aut klausyto
jų. ko lietuviams daugiausia 
reikia. Ir tame visas dalykas, 
kad skaitymas negali pada
ryti tokio įspūdžio, kokį kal
ba padaro. Tai su lyg mano 
nuomone, prakalbos turi pa
silikti, tiktai jas rengiant rei
kia ben už mėnesio pasirū
pint kalbėtojus, tie turi pri
sirengti teip, kaip kad akto
rius prisirengia ant scenos, 
bet ne pliaukšti, ką tik seilės 
ant liežiuvio atneša.

Kaslink Jokubyno patėmy- 
jimo, kad „jeigu tie patys 
„oratoriai” ir paskaitas rengs, 
tai visuomenei vistiek nau
dos ne bus”, aš sakyčiau, kad 
tamista Jokubynas velyk ty
lėtum, nes tamista apie tai 
nieko nesupranti. Jeigu ta 
mista parengtum paskaitą, 
tai ištikrųjų nežinia kam ji 
tiktų, 
kaip visi tamistos 
Ponas 
iškalbos ir kalbėti negali, to
dėl jam turbūt nepatinka 
kad kiti kalba ir todėl tas 
prakalbas jis patarė iššluoti. 
Bet jis gali rašyti, o Jokuby
nas netik kad kalbėti nemo
ka, bet nemoka nė rašyti: raš
tiškų ženklų jis visai nepažį
sta. Ir kaip tokį raštą supra
sti, kur mislis nuo mislies ne
atskirta tam priderančiu ženk
lu? Tokia pat ir jo kalba. Gir
dėjau, sykį bandė jis kalbėti 
apie Susivienyjimo reikalus, 
o ką pasakė, niekas nesupra
to; paskui patylėjo ir, persi
prašęs, kad užmiršo, ką no
rėjo pasakyti, nulipo žemyn.

Iksas.

jeigu ji butų tokia, 
raštai.

Sirvydas neturi geros

kasdien vis didinas. Lietuviųžmogų tobulina — kelia auk-
• štyn ....

— Iki šiol pasitaikė gyven
ti visokioj draugijoj, dau- 

i giausiai, žinoma, tarpe darbi- 
, ninku; gyvenau ir tarpe inte

ligentijos. — Kol buvau ma
žiukė, man visi buvo geri, o

• dabar visai priešingai. Kodėl 
teip man išrodo, —nežinau.

— Tamista šį vakarą labai 
be energijos, ir todėl teip į 
viską skeptiškai žiuri. Ne- 
kuomet nereikia teip labai 
kaszinko liūsti ir skęsti apati- 

; jos mintyse, nes tas nieko 
negelbės. Reikia stengties 
visuomet būti energišku, tuo
met ir gyvenimas kitaip sek 
sis ir žmonės ue tokiais 
baisiais išrodys. Nusiminini- 
mas, apatija, kenkia žmogaus 
gyvenimui.

— Labai gerai aš tą viską 
suprantu, ką sakote, bet ne
galiu juoktis tuomet, širdį 
skauda, ilgu, neramu. Tuo
met nemalonu su žmogumi 
susitikti, slaptais, kad nie
kas nematytų ir prisiglaudu
si kur verki kaip mažiukas: 
tuomet rodosi it lengviau pa
sidaro.

— Žinau ir pažįstu tas gy
venimo valandas — tai begai- 
lestinga kankynė. Gali verk
ti kiek tik nori, per dienas ir 
naktis, bet tas gyvenimo ne- 
palengvįs. Vargo žmonių 
ašarų niekas nemato, niekam 
nerupi. Kiek iki šiol išlieta 
ašarų — jūrios. — Mažiukai, 
silpni tik verkia.

— Tad ką-gį daryti, kaip 
apsiginti nuo ašarų? juk ne 
aš viena verkiu ir eimanuoju 
— šimtai, tūkstančiai darbo 
žmonių vaitoja po sunkia gy
venimo našta.

— O, Tamista, yra tam la
bai geras vaistas, tik jį rei
kia pažinti —tai socijalizmas. 
Socijalizmas, tai darbo žmo
nių išganymas. Nors kol-kas 
daugumas jį niekina ir viso
kių nebūtniekių apie socija- 
lizmą pripasakoja, bet neuž
mirškite, kad teip kalba tik
tai tokie žmones, kurie tingi, 
nenori protauti ir, žmonės su 
atbukusiais jausmais. Žino
ma, didžiai priešinasi ir tie, 
kuriems dabar saldu gyventi.

Jiem bekalbant nė nejuto, 
kaip laikas prabėgo, jau auš
rinė žara ant dangaus skliau
to pradėjo raudonuoti ir vy
turiai,pakilę iš savo lizdų.pra- 
dėjo kur ne-kur Čiuršketi.

— Jau rytas — tarė ji — 
reikia bėgti namo, tuojau vi
si sukils, eisime prie darbo.— 
Aš norėsiu dar kuomet su ta
vim pasimatyti, noriu dar 
daugiau ir plačiau apie soci- 
jalizmą išgirsti, o nedėlioj 
ateisiu į jūsų susirinkimą 
tapsiu jųsų drauge ne tik 
vardo, bet ir iš principo.

Ir jiedu persiskyrė su 
vilčia, kad dabar turės progą 
tankiau ir daugiau pasikal
bėti apie visokius gyvenimo pjnu į savo laikraštį,kas prieš
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nerviškai metu į šalį, vėl ke
liuos ir vaikščioju.... Kruti- 
uėj audra kįla vis smarkyn 
ir smarkyn. Aut gatvės gir
dėtis vaikų kliksmas. Jie to
kie laimingi, juokiasi, žai
džia, klykia....... Aš irgi atsi
miniau apie savo kūdikystės 
dienas. (>! koks aš tuomet 
laimingas Imdavau, kada su
laukdavau Velykų.... ašda 
garsiau klykdavau, da aukš
čiau šokinėdavau, man rodė
si, kad ką tik mano akys ga
li apglobti, tai viskas sutver
ta dėl mano laimės. Bet da
bar .... kur ta laimė dabar?... 
U z sienos girdėtis baisus 
triukšmas,stiklai skamba.gir
tų balsai žviegia, kvatojimas, 
kojų trypimas, o čia armoni
ka: pi-pi pi-pi pir-lir-lir!. . 
Viskas maišosi į vieną chaosą 
tartum demonų orgija ten 
dūksta. O tas triukšmas dar 
daugiau suerzino man dirks- 
nius.. .. Eh, eisiu pas drau
gus. .. bet kur jie? — aš jų 
neturiu. Eisiu ant gatvės pa
sivaikščioti, liet ir tenai susi
tiksiu su linksmais veidais, o 
jie neapsakomai erzina man 
sielą... Sėdžiu ir mąstau... 
Mąstau, kodėl vaitoja krūti
nė, k(xiel verkia širdis?.. Ko 
dėl, kodėl? Mąstau, kam aš 
gyvenu? kam kenčiu? Pasau
lis man toks tuščias, toks šal
tas, gyvenimas toks žiaurus, 
o ateitis dar baisesnė.... O, 
dienos, jus dienos mano kū
dikystės, jus buvot man teip 
saldžios, teip mielos, kur jus 
diugot? Jus švistelėjot kaip 
žaibas ir ir vėl užgęsot.. .Ach, 
kaip sunku!

Aš vėl atsisėdau ir užsimą- 
sčiau.... Dvi skausmo ašari 
nusirito per skruostus, ir aš 
klausiau savę: Kam aš gyve
nu? M.

juk da kvailesni, ir jeigu so
cijalistai nepradėtų kritikuo- apšvietimas eina vėžio pėdo- 
ti, jie nieko nežinotų, ar ten 
parašyta blogai ar gerai. Na. 
žut-but, o girtis vis reikia, vis 
gal koks kvailys painislys, jog

i vaš mokytas vyras. Štai nese
niai aš rašiau apie mųsų 
laikraščius ir sulyginau juos 
su lietuviškais. Ištikrųjų gi 
francuzišką ar vokišką laik
raštį paėmęs uežinočiau nė 
kaip laikyti, bet rašiau ir ga
na; o daugelis painislys, kad 
aš ir francuziškai moku.... 
Dievuliau! iš kur aš mokėsiu? 
Lietuvoje kiaules ganiau.o čia 
atvažiavęs malkas kirtau; pra
mokau biskį braižyti, pradė
jau korespondencijas į „Vie
nybę Lietuvninkų” rašyti, 
bet retai kuri patilpdavo, o 
dabar jau ir pats redaktorium 
esu. Man rodos, kad aš da
bar karalius visų lietuvių.Jųs 
negalit sau perstatyti koks 
pasiutimas mane apima, ka
da mane kas pajuokia ar su
kritikuoja — aš jį suėsčiau, 
suminčiau, su purvais sumai
šyčiau!... Aš sykį, norėda
mas pasirodyt mokytu vyru, 
parašiau į savo laikraštį tris 
lotyniškus žodžius: hoinine ko
miui lupus. Ką jie reiškia, aš 
nieko nežinojau, ir kaip ant 
nelaimės padariau klaidą. O, 
varge! kiek aš už tai paskui 
nukentėjau.. Gyniausi kiek 
galėjau. Žmouės pradėjo pro
testą kelti, kad aš ginčais už
pildau laikraštį. Turėjau pa
liauti. kad negauti vilko bi
lieto. Likausi be ginklo. Bet 
štai, vieną gražią dieną, keli 
vyrai susidėję, pagimdėm ne- 
legališką mano laikraščiui 
sūnų. Pakrikštijom ,,Dagiu’’. 
Dabar jis man tarnauja, o aš 
jam. Kertu savo priešus iš
sijuosęs.

Velnio žentas.

Kada kunigas parengia pra
kalbs, tai susikviečia mote
ris kalbėt. Bet ka išgirsti iš 
jų lapų? Vien tik
keiksmus ir pliovones ant 
žmonių. Gėda, negalima klau
syt. Net gėda eiti ir į svetai
nę, kada esti tokios prakal- 
kalbos. Ten tu neišgirsi nė 
vieno moksliško žodžio, nuo 
kurio galėtum ką pasimokyt.

Balandžio 4 dieną atsibuvo 
prakalbos, surengtos parapi
jos. Pirmsėdis paaiškino, kad 

i su 
tikslu užklausimo: už ką bal
suosite? Už vyskupą, ar už sa
ve?

Aš, išgirdus, kad bus pra
kalbos, nuėjau pasiklausyti. 
Nuėjau ankstokai. Žmonių 
da buvo mažai. Kelios tikino- 
terįs sėdėjo ir tarpe savęs šne
kučiavosi. Aš prisišliejau ne
toli jų ir atsisėdau. Moterįs 
kalba apie kunigėlį. Viena 
klausia kitos, greta sėdinčios:

— O ar buvai šiądieu baž
nyčioje?

— Ne, ne buvau, — atsakė 
užklaustoji.

— O, tu širdele, kad bū
tum girdėjus, ką kunigėlis 
kalbėjo,— oi, dieve!
— Lyg girdėjau ką šnekant, 

bet nežinau.
— Nugi per pamokslą jis 

kaip ėmė keikt žmones, kurie 
eina prieš vyskupą, kaip ėmė 
keikt... Paskui kaip perpy- 
ko, pagriebė iš altoriaus kry
želį ir ėmė jį laižyt, šaukda
mas: ,, Kas čia yra galingas, 
eikite šen, laižykit kryžių,už- 
muškit užmuškit mane! Žmo- 
uės, tą pamatę, tuoj visi su
krito ir ėmė verkti. O aš nu
tirpau ir nebežinojau nė kur 
aš esu”.

— Teip, ir aš buvau bažny
čioje, — atsiliepė trečia mote
ris — ir girdėjau, kaip kuni
gėlis iškeikė d-rą Šliupą ir 
liepė žmonėms pas jį neeit.Ro- 
dos, Šliupas visai neprisideda 
prie bažnyčios, bet kunigėlis 
ji keikia.

— Aš kaip ėjau, teip ir ei
siu pas Šliupą. Kad De Šliu
pas, jau bučia buvus po že
me.

— Ir aš, širdele, kaip sir
gau, tai pašaukė anglą dakta
rą, bet vis sirgau; ale kaip 
tik pašaukė Šlupą, jis davė 
liekarstvų, ir tą pačią dieną 
iš lovos išlipau.

— Žmouės šneka, kad ku
nigėlis pradės durnavot iš rū
pesčio, — atsiliepė da viena 
moteris.

— Tai čia nedyvai, kad 
mus kunigėlis gal iš proto 
išeit. Juk jis jaučiasi, kad 
nieko nelaimės.

Už valandėlės prasidėjo 
prakalbos. Kalbėtojai buvo 
vietiniai. Visi jie ragino žmo
nes balsuot už parapiją, o ne 
už vyskupą, ir nurodė, kad 
męs tik per balsavimą galime 
atsiimt savo turtą nuo airių 
ir pats jį valdyt. Sakė, kad 
nesibijotumem kunigo, kuris 
baugina žmones visokioms 
baidyklėms ir keikia visaip.

Dabar prieš balsavimą ku
nigas siunčia savo geriems 
katalikams po keturias ir pen
kias bačkutes alaus, ir bando 
visokiais budais prisitraukt 
žmonelius prie savęs.

Ant užbaigos da vienas kal
bėtojas liepė visiems žmonėms 
svetainėj atsistot, kurie eina 
už vyskupą. Vienas atsistojo, 
bet pamatęs,kad jo kiti drau
gai sėdi, nabagas ir pats pa- . 
sidavė.

Paskui tūlas vyras nuo ku
nigo pusės atsistojo ir ėmė 
kasžinką rėkt, negalima buvo 
suprast. Pirmsėdis liepė už
imt vietą ant platformos ir 
paaiškint, ką norėjo kalbėt. 
Bet visi žmonės suriko, kad 
jo visai nereikia. Bet vyras 
vistiek nenorėjd klausyt žmo
nių riksmo ir užėjo ant plat
formos. Ant nelaimės atėjo 

(Tąsa ant 3 psl. trečios skylties.)

mis. Ukėsų kliubas buvo nu
taręs išimti visiems savo na
riams popieras. Užsirašė 20. 
narių. Bet užsirašymo tik 
ir užteko. Buvo nutarta vi
siems susirinkti ir apsvarsty
ti, kaip lengviau tą būtų ga
lima atlikti, bet ant paskirto 
laiko atėjo vos tik keli. Ir pa
prastai aut visų susirinkimų 
ateina 3-4 uariai. Tas pats 
yra ir su L.S.S. kuopa. Nutar
ta yra, kad kas mėnesį laiky- prakalbos yra surengtos 
ti po 2 susirinkimu, betnega- 1 ■"*-* " * '
Įima nė vieno sušaukti. Mėne
sines reikia kolektuoti po na
mus, irtai daugelis išsikalbi- 
nėja, kad tie 25 c. jam reika
lingi pridėti tai prie bačkutes 
alaus, tai kitam reikalui jie 
naudingi, ir teip viskas puo
la žemyn.

J. Bentleyvillietis.

Atlieus, III.
Lietuvių čia yra gražus bū

relis, bet negražus jų gyveni
mas. Visą liuosą laiką pra
leidžia prie kazyrų ir alaus. 
Išskyrus kelias ypatas, visi 
tamsybėj paskendę lig ausų. 
Laikraštį jeigu ir turi kas už
sirašęs iš tokių, bet niekad 
ne skaito. Yra čia S. L.A. 173 
kuopa,turi vos tik 7 sąnarius, 
o lietuvių čia yra apie60. Ka
da jus, draugai, susiprasite?

Dėkavoju labai ,,Kel.” re
dakcijai už laikraštį, kurį 
gaunam kas savaitė, ir linkiu 
kiekvienam darbininkui jį 
savo namuose turėti.

F. Keistutis.

Nakties tyloj
Monoliogas.
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■ r - > žiu juos, — o ką jie man pa-
KcHTl aS gyvenus darys? Jie rėkia visa gerklia,

nimo blogumus nuo gerumu,

Tamista.
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judė- ■ 
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Juk

Ellswortli ir Bentleyvi* 
lle, Pa.

Darbai pas mus eina vis 
blogyn ir bedarbių skaitlius

socijalistus, o kas už socijalis-
2 .Et,

bene aš paisau apie juos? Aš 
jiems priešingas esu ir šmei-
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Tykus, tykus nakties oras, 
teiplengva kvėpuoti. Medžiai 
nuleidę šakas it snaudžia. Ka
da-ne-kada tą naktinę tylą 
perveria kur ten toli, tori kiš
kelio suubavimas. Ir vėl ty
la....

Jauna pora sėdi ant suole
lio šešėlyje tarpe liepų.

— O, kaip graži ši naktis, 
kiek prakilnių minčių, kiek 
jausmų tokioj tykioj, gražioj 
naktyj....

— Teip, tiesa .... Bet ar 
nebus tamistai nuobodu— ne
drąsiai tarė ji.

— Netik man nebus nuo
bodu, bet labai malonu su ta
mista draugauti.

Mergina pradėjo kasžinką 
pasakoti, bet umu laiku susi
laikė ir nutilo.

— Ko Tamista susilaikiai? 
meldžiu toliau pasakoti, man 
labai žingeidu klausyties, kuo
met merginos pasakoja.

— Teip. Tamista. susilai
kiau, nes savo gyvenime dar 
neradau tokio žmogaus, su 
kuriuomi galėčiau širdingai 
pasidalyti savo mintimis ir 
jausmais. Negeri žmonės; vi
sai mažai turi žmoniškumo ir 
jausmų.

— Nemanyk Tamista. kad 
visi žmonės tokie negeri; yra 
ir gerų žmonių. Bet tiktai

Šalin prakalbos! Išluokim 
jas su šiukšlėmis i mėšlyną! 
Teip sušuko ponas Sirvydas 
13 numeryje ,.Vienybės Lie
tuvninkų”.

Et, tos „prakalbos” tik de
moralizuoja žmones. Teip pa
sakė 15 num. „Tėvynės” mus 
literatas-komikas Jokubynas.

Pirmutinis užmeta mus kal
bėtojams netaktiškumą ir pa
taria vieton prakalbų rengti 
paskaitas. Patarimas ne blo
gas. Kalbėtojas, kad ir ge
riausiai būtų išsilavinęs, kar
tais negali iš galvos atsimin- reikia mokėti pažinti juos. — 
ti to, ką turėjo pasakyti ir, Reikia mokėti atskirti gyve- 
kad užpildyti pauza žodžiais, 
pasako nė šį nė tą. Bet skai- nes žmonių gyvenime yra ge 
tant męs sutinkam kliūtį daug ri ir blogi dalykai, 
didesnę, negu pirmutinė, matomai, žiūrite iš tos pusės 
Skaitymas palengvina darbą gyvenimo, kurioje visi blogu- 
smegenims, nes čia jau reto- mai. Bet reikia žiūrėti ir iš 
rika gatava, bet tas pririša gerosios pusės, 
skaitytojaus mislį prie 
ir jis pasilieka be jokio 
jimo, kas ant publikos 
labai nuobodų įspūdį, 
kiekvienas, kuris pažįsta sce
ną, turi pripažinti, kad akto
rius daug didesnę rolę lošia 
judėjimais ir valdymu balso, 
negu savo žodžių tema. Žino
ma, aktoriaus negalima lygin
ti su oratorium, nes pirmas 
persta to paveikslą, o pastara-

— Tikiu, jog kalbate 
singai, bet iki šiol mano 
venime sutikau vien tik 
gurnus. Todėl aš labai skep
tiškai žiūriu į visus žmonių 
gyvenimo apsireiškimus.

— Daug priklauso ir nuo 
| to, kokioje gyvenate draugi
joje, nes bloga draugija žmo
gų demoralizuoja — traukia 
į purvyną, o gera draugija

ŠTAI, KAME 
FRIEŽASTIS!...

Middletown, III.
Darbai čia eina blogai, 

kitur pribuvusiems darbas 
sunku gauti. Anglių kasyk
los dirba tik 3-4 dienas į są
vaitę. Lietuvių čia yra 6 šei
mynos ir 17 pavienių; apsi
švietimas žemai stovi; laikraš 
čius skaito vos tik 4 ypatos, 
,, Keleivį”, „V. Lietuvninkų”, 
„Lietuvą” ir ,,Saulę”. Tarp 
čionykščių lietuvių didžiau
sias palinkimas prie girtuok
liavimo. A.Aleksinas.

IVestvilIe, 111.
Pranešu ,,Kel,” skaityto

jams, kad niekas nevažiuotų 
čionai darbo jieškoti, nes čia 
kitokių darbų nėra, kaip tik 
prie anglių, o dabar ir tie pa
tys sustojo.

Miestelis šitas beveik lietu
viais tik ir apgyventas, net 
miestelio viršininkai tie patys 
lietuviai, bet apšvietimas že
mai stovi. Miestukas sausas 
(be saliunų), bet lietuviai ga
bena sau alų iš kitur ir gir
tuokliauja kaip vyrai, o įsi
gėrę pasipeša — lietuviškai. 
Balandžio 1 dieną su vaikiniai 
dzūkai susimušė su žemaičiais. 
žAntmušio lauko krito iš abie
jų pusių keletas sužeistų. Ge
rai mušėsi! smarkus vyrai. 
Ura! westviliečiai. Tegul ma
to ir svetimtaučiai, kad męs 
ne supuvėliai kokie.

Kovo 25 d. S. Belskį patiko 
nelaimė. Valgydamas mėsą 
užsprinao ir tuoj mirė. Ve
lionis paėjo iš Kauno guber. 
Raseinų pavieto.

Gyvuoja čia L.S.S. ir S.L. A. 
kuopos, bet abidvi labai silp
nai stovi. Gėda jums, vyrai, 
kurie prie šlykščių darbų pir
mutiniai, o kas prakilnesnio, 
tai nežiurit.

Anglekasis.

.... Et. ką šnypščia ant ma
nęs visuose pakraščiuose, tai 
tik nusispiaut!......... Vis tai
socijalistai... Et, jus, bran
gus mano broliai, netikėkite 
jiems — aš toks neesu... Aš 
ne kvailas. Parodykit jus man 
asilą, ir aš iš karto jums pa
sakysiu, kad asilas, o ne gai
dys. Bet ne gana to, aš esu 
ir literatas ne bile koks.... 
Na. ir da kai-kurių dalykų 
žinovas aš esu. Jei norit, pa
klauskit manęs, koks alus Bo
stone geriausias, — iš kar
to jums atsakysiu, kad „šli- 
cas”. Ir ko jus daugiau nuo 
manęs norit? Aš teipgi žinau, 
kad perdaug to ,,šlico” prisi- 
gėrus reikia vemti.... O so
cijalistai ant manęs užsipuo
lė. kad aš netikės redakto- 
rius. kad man tik malkas ka
pot ... ak, jus žalčiai! Mat 
jie užpyko, kad aš tik tą tal-

Herrin, III.
Darbai čia neina. Darbi

ninkai išvažiuoja į kitus mie
stus jieškoti sau užsiėmimo, o 
nekurie laukia, pakol ant 
vietos atsidarys kasyklos.

Lietuvių čia nemažas būre
lis; visi gyvena sutikime ir 
turi kelias draugystes.

Draugas J. K.

Simpson, Pa.
Nors bedarbe ir pas mus 

sunkiai atsiliepė ant darbi
ninkų, ir nors ne vienas de
juoja su pinigais, bet lietu
viai, nežiūrint ir ant teip sun
kių laikų, nuo aukų niekad 
neatsisako. Šiomis dienomis 
buvo čia vienos vestuvės, aut 
kurių svečiai suaukavo jau
navedžiams apie 400 dol.

Junistas.

i

--------  kad aš netikęs, o aš sakau,
Buvo tai Velykų vakaras. kad redaktorius išmanęs all- 

Oras buvo nepaprastai gra- right! Nors jie sako, kad aš 
žus, tykus, rodės, kad ir gam- kvailas, bet girtis aš moku, 
toje įvyko kokia tai šventė... Pažiūrėkit tik į 15 numerį 
Aš sėdžiu savo kambaryje'Inano laikraščio, kur aš nuro- 
vienas tarp keturių sienų,bet džiau, kad reikia tik laikraštį 
sekundos ramiai pasėdėt ne- padidint, o redaktorius iš ma- 
galiu....Imu vieną knygą, nę8 bus geras.... Juk pamis
imu kitą. trečią — niekai, įlykit, žmonės, ar aš galiu sa- 
skaityt negaliu......  Krutinę
man slegia koks tai sunku
mas, mintys galvoj siaučia 
lyg baisi audra, o skausmas 
širdį graužia, tartum nuodin 
gas žaltys. Kas minutę aš 
keliuos, vaikščioju po kam
barį, stengiuos užmiršti tą 
skausmą, stengiuos išblašky
ti juodas, dvasią sloginančias 
mintis, bet veltui.... Ir vėl 
sėdu, ir vėl imu knygas, ir

vo ,,mokslą” sutalpinti į tokį 
laikraštėlį?... Tik baisa, kad 

| socijalistai dabar nepradėtų 
rėkti, kad padidinus tą laik
raštį aš d a daugiau kvailys
čių tenai prirašysiu!... Ir ką 
tusu jais?., gerklės neuž- 
kimši, o žmonės ir patikės... 
Baisu! Teisybę pasakius, tai 
jų būtu tiesa — aš dabar jau 
nežinau apie ką rašau... bet 

, ką čia! Aš kvailas, o žmonės

Balti more, Md.
Kovo 29 d. vietinė teatrališ

ka kuopelė pastatė ant sce* 
nos,,Revoliucijos Viltį”.Žmo
nių buvo pusėtinai prisirinkę 
Veikalas publikai, matyt, pa
tiko, nes delnų nesigailėjo, 
kiti net ir kojoms trepsėjo.

Abelnai imant, tarp Balti 
mores lietuvių apšvietimas 
stovi nežemai,tik su darbais 
dabar nekaip.

P. Mačiulis.

Mabscott, W. Va.
6 Balandžio čia ekspliodavo 

1030 svarų dinamito. Gatve 
einant vieną žmogų užmušė, o 
daug sužeidė. Daug sugadi
no aplinkinių namų, o vieną 
visai nunešė nuo žemės pavir
šiaus. Priežastis — šaudy
mas vištų arti sandelio.

J. Janulaitis.

Scranton, Pa.
Scrantone da vis yra nesu

tikimas tarp kunigo ir para* 
pijos. Bažnyčia vis da užda
ryta. Šią sąvaitę, nežinau ko
kią dieną,bus balsavimas kor
te, bet balsuot galės tik tie, 
kurie yra užsimokėję parapi
jai už bažnyčią nuo 1904 iki 
1907 metų.

Dabar Scrantono žmonės 
yra labai sukilę prie darbo. 
Kas nedėldienis atsibuna pra
kalbos. Vieną nedėldienį ku
nigas surengia pakalbas, o ki
tą parapija.



KELEIVIS

Popas ir Velnias.
(Užbaiga.)

Suspaudė velnias poj»ą tarp kojų ir iš
dūmė.

Lėkė per didžias girias ir plačius lau
kus. Nusileido tarp didelių kalnų Į anglių 
šaftą. Popui visos blusos išmirė nuo bai
mės. O velnias vis juokiasi. Išvedžiojo jį 
po visus urvus, kuriuos atskiria trįs-keturi 
šimtai pėdų nuo žemės paviršiaus. Oras ten 
drėgnas, pilnas anglinių dulkių ir nuo
dingų gazų; darbininkai knisasi, tartum 
kurmiai, vanduo iš viršaus aut jų varva, o 
toliau šovė dinamitas; skeveldra pataikė 
vienam į galvą ir tas išsitiesė; kitam nosį 
nunešė, trečiam šoną įlaužė. Sužeistas rai
tosi parpuolęs į purvyną; o nuo jo vaitoji
mo ir akmeninė širdis sudrebėtų....... Stai
ga velnias, pagriebęs popą už sprando, žai
bo greitumu išlėkė ant viršaus. Tuom tar
pu žemė sudrebėjo ir pasigirdo kurtus, pra
tęsiantis griaustinis, o iš šafto, tartum iš 
užkerėto kokio fontano,iššovė aukštas stul
pas dulkių ir durnų.

— Ką tas reiškia? — užklausė popas.
— Tai ekspliozija,— atsakė velnias.— 

Grįžkim pažiūrėti, kaip dabar kasykla išro-

Tą ištaręs, velnias dingo. Daug laiko 
praslinko, pakol popas pėsčias namo par
grįžo. Nežiniškiuose viskas jau buvo ki
taip. Pas pačią rado jau sūnelį, jis visai į 
fabrikantą buvo panašus. Dievų fabriką 
buvo jau subankrutinus; dabar tenai jau 
puodus lipina. Nuo to laiko popas apie 
velnius jau niekad daugiau nekalbėjo.

Vtjabrolis.
■ . --------------------------- ---- -----------

Kas bus už šimto metu?

i

KORESPONDENCIJOS.
[Tąsa nuo antro pusi ] 

aniuolas-sargas ir nuvedė na
bagą atsisėst į suolą.

Prakallios užsibaigė neblo
giausiai. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Kadangi parapija 
yra neturtinga, tai prašė, kad 
žmonės duotų kiek dėl užden
gimo kaštų. Pinigų surinko 
14.02.

f
„Keleiviui”. Mat žmones lys- 
te lenda į pragarą.

Pakėlė abidvi kojas.
Paaficieris, mokindamas 

naujokus, liepia visiems pa
kelti aukštyn dešines kojas. 

1 Vienas apsiriko ir pakėlė kai
riąją, Paaficieris, pamatęs pa
keltas dvi kojas krūvoj, 
kia:

— Kuris ten kale vai kis 
kėlė abidvi kojas?

re

... Užsirūkiau sau pypkę ir skaitau or
ganą. .. Ateina nepažįstamas senis ir sako:

— Ar tamista žinai, kas bus už šimto 
metų?

Aš dirstelėjau jam į akis,nieko nesaky
damas, o jis traukė toliaus:

— Už šimto metų moterįs turės lygias 
teises su vyrais. Saliunų tuomet nebus. Iš 
bravorų dūdos eis eiesiog į namus, teip kad 
kiekvienoj virtuvėj šalia krano su vande
niu bus kranas ir su alum.

Aš stengiausi irgi šį-tą pasakyti, kad 
nepasirodyti nieko nežinančiu nebyliu, bet 
nieko negalėjau iškombinuoti. Užstojo 
trumpa pauza. Paskui senis atsikosėjo ir, 
Į kampą uusispiovęs, vėl pradėjo:

,—Už šimto metų kiekvienas prakilnesnis
do.

— Pons velnie....
— Tai nieko, tėve dvasiškasis, juk ten 

liko daug žmonių Pažiūrėsim, ką jie ten 
dabar veikia?

Ir vėl Jokūbas, paėmęs tą džentelmeną 
už apykaklės, smuko i šaftą. Pirma ten bu
vo jau gana baisi scena, o dabar!.... Prie
šakyje gulėjo išmėtytos žmonių liekanos: 
rankos, galvos, kojos — kiekvienas daiktas 
atskirai. Toliau įeiti nebuvo jau galima, 
nes žemė užgriuvo.

Popas apalpo. Velnias vėl išnešė jį 
ant gryno oro. O kada atsigavo, nujojo į 
kasyklą ir liepė kvėpuoti pilna gerkle, troš
kinančiam ore ir durnuose. Kada nusibo
do jau velniui ta žaismė, ir popas galuti
nai nustojo jausmų, išvilko jį ant artimo 
kalno viršūnės, atkreipė jo burną prieš vė
ją, o pats užsirūkę pypkę ir nuėjo pasi
vaikščioti .

Kada velnias sugrįžo, popas jau pote
rius kalbėjo.

— Na, Kanalja Durakovič! — praby- 
lo velnias,— kaip tainistai patinka šita ek
skursija? Puiki! Ar ne?

— O viešpatie! — aisiliepė popas. — 
Ar ilgai da mane teip kankįsi?

— O ką? Ar nepatinka? — teiravosi 
velnias toliau, — Jeigu milijonai žmonių 
tuomi džiaugiasi, kaip tamista gali vadinti 
tai kankinimu? O jeigu tikrai tas yra kan
kynė, tai darbo žmonės kankinasi visą savo 
gyvenimą. Ar ne tiesa?

— Tiesa! — patvirtino popas. — Teip 
skaisti tiesa, kaip saulė šviesiausia!

— Pripažįsti. Gerai!—traukė velnias, 
užmetęs sau uodegą ant rankos. O dabar ar 
kalbėsi darbininkams apie pragarą ir jo 
amžiną ugnį, kurioje tie žmonės da po mir
ties turės degti? Ar baugįsi juos velniais 
už tai, kad nori palengvinti savo gyvenimo 
kančias?

Popas tylėjo. Velnias kalbėjo toliaus: ■ 
— Dabar žinoki, kad darbininkai čia 

turi kęsti pragaro kančias. Po jų mirties 
jų vaikai turės kentėti ir tų vaikų vaikai, 
ir tas amžinas pragaras tolei bus, kolei tik 
jus, popai, savo melagingomis pasakomis 
temdįsit jiems protą, ir kolei jie jus klau
sys. Bet atminkit jus, kad per amžius 
žmonių prigaudinėti negalėsit. Ateis va
landa ir susipras darbo žmonės; teisybė ta
da sūdys jųsų prigavimą. Kuomi jus galė
sit pasiteisint? Užtarėjų jus nerasit. Jus 
caras, ministrai, generolai ir visas tas jus 
švenčiausias sinodas, ką išvien dabar su 
valdžia žmones skriaudžia ir žudo — visi 
visi jus sėdėsit ant apkaltintųjų suolo, o 
liaudis jums bausmę skirs.

Velnias nutilo, o popas giliai užsimą
stė. Patylėjęs velnias vėl pradėjo:

' — Jus bauginat žmones velniais, bet 
męs nieko blogo žmonėms nedarom. Tiesa, 
męs dažnai pakurstom užmušti kokį gene
rolą, bet tai yra labdaringas darbas, nes 
jam gyvybės neatėmus,{jis išžudytų šimtus 
nekaltų žmonių. Ir jus privalumas tą patį 
daryt, jus turit laiminti laisvės kareivius, 
kurie naikindami tironus, naikina pikta
darystę ant žemės. Bet jus to nedarot, jus 
einat už tyronus, jus vedat tuos karžygius 
prie kartuvių ir liepiat jiems gailėtis už 
nusidėjimą. Ir vien tik todėl jus esat pik
tadariais. o kur da kitos jus nedorybės?... 
Jus bauginat žmones posmertiniu pragaru. 
Ar jus galėtumat teip begėdiškai meluot, 
turėdami gryną sąžinę? Niekados! Jus 
visi apie jį kalbat, rašot apie jį knygas, 
bet nė vienas apie jį nieko nežinot.... Me
lagiai jus, melagiai!...

tautietis turės savo organą (laikraštį) apgi- 
nimui savų reikalų ir šmeižimui nepatinka
mų sau ypatų. Ant ko turės didesnį tulžį, 
tą nupieš su šuns galva arba kiaulės snu
kiu, apdergs, iškolios,- kaip tik mokės. Nors 
pats bus kvailas, kaip mulas, bet iš kitų 
juoksis, kaip kad šiądien daro So. Bostone 
išeinančio šunlaikraštuko leidėjas ir jo są- 
darbininkas ponas Džekubi.... Lietuviai 
pasidalys į dvi partiji: viena vadįsis ,.Juo
dųjų tautiečių sąjunga'’, kita-„raudonųjų”. 
Tarp tų dviejų partijų užgims baisi karė— 
raudoniejie juoduosius apveiks. Juodie- 
jie, netekę pozicijos, pradės statyti babi- 
lionišką bokštą, kad dasigriebti prie Mar
so. Bokštą papuoš stovylomis garsių savo 
vyrų, kaip štai: garsaus literato-komiko 
V. S. Džekubi, platintojaus „Wilsou Whis- 
key” ir t.t. Kada tas bokštas bus gatavas, 
ir kada juodiejie sulips į jį su iškilminga 
procesija, ir kada bus jau pusiaukelyje 
nuo Marso, raudoniejie pakas po bokštu 
didelę miną, o kada ta mina eksplioduos, 
tai kad tas bokštas grius!... Ir sudrebės 
tuomet pasaulis ir dievas nusigąs danguje, 
o pekloje katilai su smala apsivers, ir už
gims didelis gaisras, 'ir pragaras eksplio
duos. .. Nuo to laiko nė velnių, nė praga
ro. Žmonės gyvęs sutikime ir meilėj...

Aš. išgirdęs tokias baisybes, persigan- 
dau, kad net pabudau... Žiuriu, dairausi 
— senio jau nėra. Mat vis tai sapnas bu
vo.

Nusispioviau ir, pakėlęs užgęsusią sa
vo pypkę, vėl pradėjau laikraštį vartyti... 
Užsimąsčiau...

Hm! nejaugi tai viskas galėtų išsipil
dyti, ką tas senis man pripasakojo? Kas 
tai galėtų būt tie „randoniejie” ir ,,juodie
jie” tautiečiai? Mąstau, mąstau,— nekaip 
negaliu dasiprotėt, Tuom tarpu šmakšt per 
duris mano kaimynas.

— še,— sako <- ar matei šunlaikraš- 
tuką? Skaityk, z— tarė paduodamas man są- 
siuvėlį.

Žiuriu — „Dagis”. Išleidžia „publi- 
shing company”. Pinigus siųskit į baksą.

— Bene bus tai pastipusios ..Raganos” 
vietininkas? — paklausiau aš savo kaimy
no.

— Tas pats,— atsakė jis man.
— Tai kodėl gi čia nepasakyta, kas ir 

kur leidžia? Nusiuntęs pinigus į baksą ar 
žinai,kas jus ten priima? O jeigu n eko už 
juos negausi, kur jų galėsi jieškoti?

— Well — prabylo mano kaimynas,—s 
paskaityk tamista, tai suprasi, kam teip 
daroma.

Aš pradėjau skaityti. Ant pirmutinio 
puslapio Bagočius, Michelsonas,,,Keleivis” 
ir t.t. Ant antro puslapio tas pats, ant tre
čio teipgi; toliau randu jau apie „raudo
nus” ir ,,juodus” tautiečius. Sutaisymas 
toks kvailas, toks šlykštus, kad kiek aš jį 
varčiau, nė vieno rimto sakinio neradau; 
kad jau būtų nors humoro kiek, pašaipos, 
bet vien tik šmeižimai. Sarmata man pa
liko ir rankose laikyti.

. — Ar tamistai jis reikalingas? — pa
klausiau kaimyno.

— Kam jis gal būt reikalingas! Man į 
New Ha veną prisiuntė dykai... Išeina So. 
Bostone; mano adresą turbūt iš ,,Tėvynės” 
gavo.

Įmečiau į šiukšlių viedrą.
— Tai atsakančiausia jam vieta.—pri

dėjo mano kaimynas.
Aš atsiminiau apie sapną ir pamisli- 

nau, ar nebus tik teisybė, ką tas senis man
v

pasakojo? Štai jau pradžia yra... Bet ne! 
Negali būt, kad už šimto metų būtų teip 
kvaili daiktai... Česnakas.

I
I

šitą daktarą kreipias su ligo
niais ligonbučiai (Hospitals) 
ir kiti daktarai. Neseniai ati
darėm naują branch ofiBą 
390 Main st., Worcester, 
Mass., ruimai 331-332-335.

Šitas daktaras turi pripir- 
kęs iš Amerikos ir Europos 
didžiausių mašinų gydymui 
igų, didžiausia visam pasau
lyj X-Kai mašina dėl peržiū
rėjimo kiaurai žmogaus kūno 
ir suradimo [ne spėjimo] li
gos. Kitos tokios įstaigos, 
kuri turėtų šitiek mašinų gy
dymui visokių ligų be opera
cijų, Amerikoj nėra- Ačiū to
kiai daugybei elektriškų ir 
magnetiškų mašinų, jis gali 
duot (20) įvairios rųšies elik- 
triškų gydymo būdų. Jis gy
do vyrų ir moterų ligas, reu
matizmą, neuralgiją, sciatiką 
(nerviškos ligos), odos ligas 
ir vežliges. 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’„saules 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 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 kvė
puoja oru, pilnu gyduolių 
garo, kuri sutraukia į savo 
plaučius. Ačiū tai prietaisai 
daktaras lengvai išgydo pra
džią džiovos. Šitas gydymo 
būdas užtvirtintas didžiausių 
profesorių pasaulyj, jis gydo 
teipgi slogą nosies, gerklės ir 
plaučių ligas. Moterų ligose 
jis gydo vėžliges ir sutinimus 
be skasmo ir operacijos. Ši
tas gydymas išgelbėjo šimtus 
moterų nuo peilio baisybės. 
Jeigu tu sergi kokia užsisenė- 
jusia nerviška liga, [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, astlima,džiova,nosi

nės, gerklinės ir krūtinių li
gos.

Knrtunias ir kitos ausų li
gas.

Visos skilvio ir kepenų 
ligos.

Inkstų ligos ir saldligės.
Heinorrlioidai gydomi be 

operacijos.
Nerviškos ligos (tik ne 

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

gija.
Vėžliges 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 specįjalistas,
585 Boylston st., Boston, 

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

Telephone No. 3806 Back 
Bay.

Kalbam lietuviškai.
Visiems sergantiems pata- 

riani kreiptis pas d-rą Payne. 
Tas neyra Boston Clinic arba 
kokia ten 
ja: bet 
Payne iš

i teto.i

' lšdavingas Plaktukas. Iš A 
merikos slaptosios į>olicijos 
agento Zembro. Parašė Geda
ma Gilia, vertė V. Lazdynas. 
Spa ida ir lėšomis ,,Darb. Vil
ties”, Shenandoah, Pa.

Vergo Sapnas ir Pečkurys. 
Dvi apysakos. Parašė P. G. ir 
llebe.Spauda ir lėšomis „Dar
bininkų Vilties”, Shenan
doah. Pa.

Kaip apsivesti ir laimingai 
gyventii Parengė K. Stkls. 
Spauda ir lėšomis „Vienybės 
Lietuvninkų”, Plymouth. Pa. 
Kalinio Daina. Sutaisė ir iš
leido M. Alyta, Plymouth,Pa. 
Lietuviškos Dainos, su gaido
mis, maišytiems balsams. Su
taisė Petrą uskųMikas.Išleido 
J. Vaitkus. Prisiuntė J. II- 
gaudas, Chicago, III.
Liuosybes Daina, solo su cho
ru,sutaisė Petrauskų Mikas. 
Išleido J. Vaitkus. Prisiuntė 
J. Ilga ūdas, Chicago, 111.

Kmigracija, paveikslėlis iš 
darbininkų gyvenimo. Parašė 
J. Sliburys. Spauda ir lėšo
mis. „V. Lietuvninkų” Broo
klyn, N-. Y.

Baltrus Tarauzeris. Drama 
3-se veiksmuose iš darbinin
kų gyvenimo. Parašė P. Lau- 
gmanu, vertė A. Mačys. Spau
da ir lėšomis „Vienybės Lie
tuvninkų”, Brooklyn, N- Y.

I

pą-
Praktiškas.

Jeva: Pasakyk, dūšele, 
tu mane visada bučiuoji 

| širdies?
Adomas: Aš niekad iš šir 

dies nebučiuoju — visada 
lupų.

ar 
iš

iš

Amsterdani, N. Y.
Darbai pas mus vis dar sil

pnai eina: bedarbių daug ir 
skurdas visur. O girtuoklia
vimai, koziriavimai, piktžo
džiavimai, paleistuvystės, ne
sutikimai, muštinės ir vaidai 
nesiliauja tarp lietuvių. Bet 
kaip čia tie blogi papročiai 
išnyks, kad pats kunigas pa
laiko tokį tamsumą— ir kiek
vieną nedėldienį per pamok-1 
sius vis tik keikia apšvietą ir 
susipratusius lietuvius, kurie 
skaito laikraščius ir moksliš
kas knygas. 28 Kovo i>er pa
mokslą labai nužemino pirmą 
draugystę šv. Kazimiero, o 
nekuriuos jos sąnarius prili- 
gino net prie šunų, už tai tik 
kad tie išdrįso išsitarti prieš 
kunigą: „Kam tos kolektos, 
kam ta kunigui farma reika
linga, kuri stovi tuščia, kam 
tas piečius dykas riogso, nuo 
kurio baigia žūti akmenis, 
kam ta stainia ir pirtis prie 
bažnyčios? Vis tai parapijos 
pinigai, bet nauda kam?”

Apšvietą puikiai pasikėlė 
ir pražydėjo šiame dvidešim
tam šimtmetyj, todėl ir męs 
lietuviai, amsterdamiečiai, 
turime naudotis iš jos, nes 
tik apšvieta gali išmokyti 
mus gero ir atidarys mums 
akys, o tuomet mums bus len
gva apsiginti nuo visokių 
skriaudėjų, išnaudotojų, vei
dmainių, melagių ir netikėlių 
kurie tik apsunkina mųsų gy
venimą. A. D.

Tinginystė.

I Valkata: Kodėl tu vis rū
kai trumpus cigargalius?

II Valkata: Todėl, kad ne
noriu ištolo dūmų traukti.

Atėjo kitu.

Valkata: Auąsyk tamista 
dovanojai man senas kelines, 
kuriose aš radau 5 dolerius...

Farmerka: (nusidžiaugus) 
Tai tamista juos atnešei da
bar? Labai ačiū!

Valkata: Ne, aš atėjau, ar 
tamista neturi kitų tokių kel
nių?

Aukos Beširdžiui.
So. Manchester, Conn.

Ant Velykų čia pas I. Vilčinskį buvo 
krikštynos. Svečiai gražiai besilinksmin
dami atsimenė apio varginga padėjimą 
mus mokslaeivių. R. Zokaitienei paragi
nus paaukauti po kelis centus Beširdžiui 
suaukauta $4.90. Aukavo Šios vpatos:

T. Tamošaitis 65c., R. Zokaitienė, A. 
Zokaitis. I. Vilčinskas. M. Vilčinskiene, 
K. A. Muralius. K. A. Bendžiunitė. M. 
Mažeika, I. Tamašaičukė, U. Kumpite, 
O. Kumpienė, T. Kovas, tie visi aukavo 
po 25c., T Kumpi* ir V. Muralius po 15c. 
I. Ar.tanaiti* 10c.

R. A. Zokaitis.

Seatle, VVash.
Męs, du nežinomu nutarėm paaukauti 

Beširdžiui po 50c. ir siunčiam .Keleivio1 
red. $1.00.

Nežinomas.

G. Parcevskas iš McKees Rock, 
50c.

Pa.

Pavasario viltis.
Šniokščia upeliuos vanduo, 
Tirpsta laukuose sniegai, 
Slegiantis širdį akmuo 
Ir visi mano vargai.
Bet vanduo teka toli
Ir nebegryžta atgal.
V’arge, ar tik ten plauki,
Iš kur jau gryžt nieks negal?

V. Suširdis.
19 III 09.

Lašai lietaus.
Varva nuo lapų lašai, 
Kaip ašaros byra žmogaus 
Skaistus jie žiba šviesiai, 
Kaip naktyj, kad žvaigždės 

dangaus.
Krinta... jie ilsis žemai. 
Kįla... kolei krist vėlei gaus.

I. Suširdis.

HUMORISTIKA.
Snuki suardys.

Amsterdamo dvasiškas tė
velis, sakydamas pamokslą, 
pasakė:

— Snukį tam suardysiu, 
jeigu kuris parašys į ^Kelei
vį” apie mano parapiją.

Viena bobelė, kampe sėdė
dama, atsiliepė:

— Tuojau parėjus namo 
liepsiu savam jam užsirašyti 
tą „Keleivį”. Turbūt gerai pi- 
pi rina. ...

Lyste lenda i pragarą.
Jo ekselencija, kun. Milu- 

kevič, kuris Šveicarijoj pabai
gė 17 klesų mokslą, nuvažia
vęs į tolimą lietuvių kolioni 
ją, savo prakalboje pasakė:

— Kurie skaitysit „Kelei
vį”, tiem pragaro durįs iškal- 
no bus jau atidarytos. Skai
tykit mano laikrašti katali
kišką, — tai tikras kataliko 
dvasiškas penas; tai skepeta 
griešnam pasišluostyt; tai re
volveris užmušimui smertelno 
grieko; tai pasportas į dan-

..........
Ant rytojaus iš to miesto 

pribuvo 50 naujų skaitytojui

Atsišaukimas.
Kiekvienas žino, kad priežasčia mus 

kultūriško nupuolimo — yra tamsumas. 
Pakėlimas apšvietimo, pakelilmas mųsų 
tautos priklauso nuo kiekvieno lietuvio 
ir lietuves. Stverkimes tad už darbo visi, 
ir bendromis pajiegomis varykim jį pir
myn. Tas darbas 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 pajiegos pavelys. 
Dirbome. vargome, bet persitikrinome, 
kad pavienių asmenų darbas ant teip ap
leistos dirvos, kaip mus visuomene, yra 
labai sukus. Todėl nutarėm atsišaukti į 
jūsų širdis, gerbtamiejie skaitytojai, kad 
jus mums tą darbą palengvintumet, pla
tindami literatūrą. Tik tuomet darbas i 
tas turės didelį pasisekimą, kada jus. 
broliai ir seserįs, jį paremsite. Kiekvie- i 
nam skaitytojui, kuris tik prikalbins 
naują skaitytoją ir užrašys ant metų jam 
‘‘Keleivį’’, męs nutarėm duoti už 50 c. 
knygų, žemiaus paminėtų. Tokiu budu 
platinsis tarp žmonių latKraščiai ir kny
gos.

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

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

“KELEIVIS”,
So. Boston, Mass.

Dievo žmogus. Naudingas ir labai uži
mantis papasakojimas..................20c.

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

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

1 Pėdoms Kristaus.................................. 35c.
Raginis ir kitos gražios pasakos... .25c. 
Po keturiasdešimts metų................ 25 c.
Grigorius. Labai užimanti pasaka... 15c. 
Auštant. Apysaka T. T. Jež’o.......... 25 c.

i Amžiaus galas Ponsko Pyloto..........10 c.
Botanika arba taislius auguminis...75 c.

j Kaip padaryti monus..............................50 c.
i Bričkos Engels..........................................15 c.
K. Marks............................................. 12 c.
Apie arklius Auginimas ir gydymas 10c. 
Karvės ir nauda iš jų..................... 10 c.
Naujausios ir visokios dainos...........50c.
Revoliucijos giesmės su natomis, šutai 
svtos ant dviejų.t rijų, keturių balsų 35c. 
Ne tu kalčiausis .................................10 c.
Lietuvos lenkų kantičkos.................10 c.
Girtuoklių Gadzinkos......................... 10 c.

Taipgi gražiausių popierų gromatoms 
rašyti, kurių tuziną su prisiuntimu skai
tome 25.

i

New Britain, Conn.
Perskaitę Beširdžio atsišaukimą, 

dome reikalingu jį sušelpti. Nors aukos 
musų mažos, bet tegul jos atneša didelę 
naudą.

Aukavo po 25c. J. Džervis, 1. Sabas, ; 
Eva Malinauckiene, V. Sabiute. Viso la-. 
bo $1.00.

ra-

E. Malinauckiene.
Sykiu $7.40

____ buvo_____ $58.15
Viso labo $65.55

Aukos Kačergiui.
K. Avietienė iš So. Bostono $1.00

buvo SS.00
Sykiu $9 00

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų gerbiamų

jų “Keleivio” skaitytojų, ku
rių prenumerata pasibaigė šia
me bertainyje ir gavote para 
ginimo korteles, atnaujinti, 
kitaip busime priversti laik
raštį sulaikyti.

‘‘ Keleivio” Administracija.

Redakcijos atsakymai.
F. R. iš Rockford, III. — 

Žinutė nelabai svarbi, spauz- 
dinti nužsimoka.

B ing ha m t o n i eči ui. 
— Ačiū tamistai už triūsą, 
bet į laikraštį netalpinsime, 
nes apie tai jau daug buvo 
rašyta lietuvių laikraščiuose.

K a n t r a m. — Ačiū už 
žinutę, bet vaikinai ar mergos 

Itarp savęs susipiko, tai visuo
menei ne svarbu, o kad lie
tuviai Bristole, Ct girtuok
liauja, tas teipgi nedidelė 
naujiena.

Nauji Raštai.
“Rygos Garsas" naujas są- 

vaitinis laikraštis, leidžiamas 
Rygos lietuvių bendrovės. Pa
kraipa radikališkai-tautiška. 
Kaina metams Rusijoj 2 rub. 
50 kap., užsienyje — 5 rub.

Vincas Kudirka. Trumpa 
peržvalga jo gyvenimo ir vei
kimo. Sutaisė J. Sekevičius. 
Spauda ir lėšomis ,, Darb. Vil
ties”, Shenandoah, Pa.

Maldaknyges Paslaptis ir

i

I

Apgarsinimas.
Svarbus praneši* 
massergantiems!

Greitas gydymas, 
Pigios prekes, 

Ir be operacijų.
Nuostabus gydymai didžio

jo Amerikos specijalisto,
Prof. George H. 

Payne iš Harvard uni
versiteto.

Pereituose metuose šitas di
delis daktaras išgydė daug 
tūkstančių žmonių, ir dabar 
pacijentai atkeliauja iš visų 
Amerikos kraštų gydyties pas 
tą didilį specijalistą. Jis pa
didino savo ofisą Back 
585 Boylston st., kuris 
atdaras kasdiena nuo 0 
ryto iki 8 vai. vakaro.

Bay, 
bus 
vai. 
Pas

daktarų kompani- 
garsus profesorius 
Harvardo un i versi



t
Paj ieškojimai

Viktoras Zegeer. pajieškau savo švo- 
geno Kazio Paloto, jis pat* arba kas ki
tas teiksis duot žinę šiuo adresu:

V. Zeeger
688 lOth avė.. New York City.

Pajieškau brolio Simauo Kru 
Mar janipolespav.. Gudelių gntin 
tai atgal gyveno Liverpool. Augi 
bar nežinau kur Turiu svarbų n-ikala. 
Meldžiu atsišauki jo pa’les artu l* 
no ant šio adreso:

Mikas Kruglauičius
20 llainlet st., Athol.

'Pajieškau savo krikšto motinos Mar- 
jonos Ambrozaučienės ir Uršės Bakšiu-1 
skienes, paeina abi iš Suvalkų gub.. Vii- Į 1OVO \ itkeviČIO. K&UUO ųub.

Pajieškau savo vyro Stonis

kaviškio pav.. Karklinų gm., Pinkinų 
kaimo ir draugo Vincu Lazaucko, Suval
kų gub.. Vilkaviškio pav., Pinkinų dva
ro. Turiu svarbų reikalą todėl jie pa
tys arba kas kitas malonėkite pranešti 
šiuo adresu

J uozapas Šnelis
Oere Filmore Strong R. F. D.

Broad Brook, Conn.

Pajieškau kaimyno Pranciškaus Sa- 
gadino. Kauno gub., Užpalių valsčiaus, 
Satariečių sod. - Pirma gyveno 221 Wa- 
bansia avė., Chicago, III. Jo paties arba 
kas apie jį žino, meldžiu pranešti šiuo 
adresu J. Neris

5 W. Pearl st., Burlington, N. J.

Kauno pav.. Jasvainių mie
stelio. 7 metai kaip išvažiavo 
Į Ameriką ir per visą tą laiką 
uegaunu 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:

Uršule Vaitkevicz
212 W. Broad^ay,
91) So. Bristoli, Mass

Mass

Vardas ir pravarde

Pačta..........................

KELEIVIS
i

- .-

GERIAUSIAS

Pajieškau pusbrolio Mikolo ir Onos 
Balnių. Vilniaus gub., Trakų pavieto, 
Paterškų kaimo. Meldžiu atsišaukti ant 
šito adreso

Frank Grigaliūnas
Box ls \Voodstock. N. H.

Draugysčių Reikalai

Aš Jonas Kavaliauckas pajieškau le
teno Juozo Rackaucko, Vilniaus guber. 
Trakų pav , Stakliškių miestelio. Jis 
pirmiau gyveno Forest City, Pa. Jo pa
lies arba kurie apie jį žino meldžiu pra
nešti šiuo adresu

J. Kavaliauckas
Box 208 Herrin, III.

Pajieškau draugo Kazimiero Jociaus. 
Kauno gub.. Seredžiaus valsč.. Paparti
nes kain.o. 2 metai kaip Amerike, jeigu 
kas apie jį žino arba jis pats teiksis duot 
žinę šiuo adresu

Beni Adomaitis
Box 16 Gilbertville, Mass.

Pajieškau draugo JonoTamkevičiaus 
ir Fran. Baco. Jie paeina Kauno gub.. 
Raseinių pav.. Mankunų vol. Bacis iš 
Surmantų sodžiaus, o Tomkevičia ii 
Akmeniškių. Turiu svarbų reikalą, jie 
patys ar kas kitas malonėkite pranešti 
šiuo adresu

Akt. Kasputis 
ISMendonst.. IVorcester. Mass.

Pajieškau V. K. Seniborskio. aptie- 
koriaus. Girdėjau kad neseniai gyveno 
Paterson. N. J. Jeigu kas apie jį žino, 
meldžiu pranešti ant šito adreso:

A. Žvingilas
28 Broadivav, So. Boston. Mass.

Pajieškau Aleksandro ir Adolfo Lapai
čio. paeina iš Suvalkų gub.. Mariampo- 
lės pavieto. Simno gmino. Pirmiati gy
veno New Yorke, o dabar nežine kur 
persikėlė. Todėl jų pačių arba kurie 
apie juos žino, meldžiu pranešti ant šio 
adreso:

Jurgis Kubilius
1846 Gardner avė., Scranton. Pa.

- -O- -

Pajieškau savo dėdžių Juozo Stelorai- 
čio ir Kazimiero Andrušo, Suvalkų gub.. 
Pirmiau gyveno Chicagoj. o dabar neži
nau kur. Teiksies atsišaukti ant adreso: 

A. Mačis.
1349 Glindon avė., Baltimore, Md.

Pajieškau savo pažįstamų Elzbetos 
Miciunaičios ir Emilsjos Gabrinaičios. 
paeina iš Kauno gub.. Vilkmergės pav.. 
Kupiškiu parap., Puponių kaimo. 2 me
tai kaip Amerikoje. Teipgi pajieškau 
Alizo Stukioko Civonių kaimo. Jie patįs 
ar kas kitas duokit žinoti šiuo adresu 

Kostantas Skaburskis
Bos 327, Bridgewater, Mass.

Lietu viškas-darbiniukiškas

VAKARAS!
i perstatymu dramo ’ Saliamono Sap 

ir komedijos “Knarkia Paliepus".
Su 

nas'
Atsibus 9 Gegužio (May) 1909 m., prasi
dės 6 vai. vakare, svetainėj Music Ha:. 
324j Common st. ir kampas A mes būry 
st. Latrrence. Mass įžanga 25 c.

* KOMITETAS.

LATVIU VAKARAS.
S. P. B. L. L. B L. Str. B. rengia 

Balandžio Sat ir vakarą su šokiais ir 
klojančia pačta, Dahlgren Hallej. ks 
pas E ir Silver gatvių. So. Bostone.

I

“LIETUVIU ŽINIOS”
Yra linksmas pasiskaitymas, mėnesi

nis laikraštis tik 50c. aat metų. 25c. ant 
pusmečio. Kas pas mane užsirašo “Ke
leivį”, duodu "Lietuvių Žinias" dovanų 
per visus metus. Prenumeratą siuskite 
per pačtą "Money Order ’ ant šito adreso 
"Lietuvių Žinios". McKees Rocks. Pa.

South Bostono Naujas Orchestras
Susideda iš "Gedemino Beno" sąnarių 

po vadovyste Anthony Grubiss. Graji- 
nam ant Balių ir veselijų. Music office 
atdaras seredos ir ketverge vakare 
339 Broadvay. So. Boston. Mass.

PARDAVIMAI
Ant pardapimo 24 Athens st . Medinis 
namas 16 kambarių. 6 familijoms. Pre
kė *25,000.
mokėjimo su 6 
šiuo adresu:

E.
378 Main st..

Pamokėt *500, kitus ant iš- 
procentu. Kreipkitės

A. Robie
U’inshester, Mass.

Pajieškau brolio Viktoro Kiaunio, 7 
metai kaip Amerikoj. Paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Krekanavos par., 
Mairiškių sodžiaus. Jis pats ar kas ki
tas malonės pranešti šiuo adresu: 

Juozas Kiaunius
11S Market st., Brighton. Mass.

i

Pajieškau 2 tetulių. Veronikos Čer- 
niauckienės ir Onos Šeškienės po tėvo 
Vadlugaičiutės. Paeina iš Kauno gub.. 
Panevėžio pav., Vabalninku par., Svilių 
sodž. Pirm 2 metų gyveno Lawrence. 
Mass. Širdingai meldžiu jų pačių arba 
kitų kurie apie jas žino pranešti, nes j 
turiu labai svarbų reikalą.

Valeria Kulešiutė 
10604 Curtis avė., Chicago, III.

t

Waltham ir Elgin

Magdelena Budvitienė, 
paėjo iš Suvalkų guberni- 
j . Mariam polės pav.. 
Mikaiiškių valsčiaus, Plu-
Velione mirė 4 Balandžio

A ->os-
tiškių kaimo.
palydėta į amžiną atilsį 7 Balandžio ant 
Kalvarijos kapinių. Todėl pranešame 
visiems jos gentims ir pažystamiems jog 
ištartų savo užuojautos žodžius.

Juozapas Budvitis
8 City Point Courth, So. Boston. Mass. j

laikrodėliai: auksi-

&

387 WashingtGn st.

niai, sidabriniai ir 
nikeliniai.

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

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus Ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygelė j; įsakis aiškei kcip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjiira, sitpnibes vyriškume, abelnatn nupulime 'spėkų, rhumatizme. orga
niško 1. e. vvd-’. iu. kepeni1, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosiė. Jei u a-atie nusiminė ui •kledarui piningus daktarams ir uz ęidukles, 
negaudc. ■ į l<i s ; c. vlbos ta. -.patingai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
verte.-ni į delbei, k ■ $!'>O.00. Jie pasalti* nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greit;.* i ;vc . i . i vyru atcava sv< ikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingo kr: : ■ - ..ykelė'ra ^-autuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtini turi žinoti. i'.m-.i. .t:e, «og ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 
užniekam ir pačtau. J? irękite žeinia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prisiasma jums vysai dykai ta brange knygelė.

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

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysaidykai, jusu abgarsinta knygele.

Statas
BĮ

Parsiduoda
Trijų šeimynų namas, 15 kambarių, 

maudynė, viskas įtaisyta koparankiau- 
siai. Viena minuta laiko nueit iki sirit- 
kariui. puse minutes iki geležinkeliui. 
7 nimutos iki lenkų bažnyčių-. Namas 
ant saulės visą dieną. Preke £5,300.

MJ-HUGHES ig
151 I.ydney st.. DORCESTElč. Mass,

Didelis ISZPARDAV1MAS
Visokiu gėrimu ant szv. Velykų

Geriausių visame Bostone
Praszome nepamirszti vardus: Viso

kios kainos Viszniovka. Malinovka. 
Korn Sznaps ir daugeli kitu. Teipgi tu
rime partraukė isz \il: iaus “Russkoe 
ik.-zyszczenu-'e Vino”. Užlaikome po
draug visokeriopus ir geriausius Arneri- 
kuniszkus gėrimus ir siuncziame į visas 
Amerikos dalis.

Kas pirks pas mus uz viena dolerį ver- 
czios. tas gaus vieną bu’elį Sherry Vine 
arba Port Vine vyno dovanu.

Nepamirszkite adreso: ą.j)

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

Uzpraszo visus Felix K. Liudaviczia.

MERGINOS
Mokančios ir nemokančios 

dirbt prie mezgimo pančekų. 
Atsišaukite i 1PSNVICH dirb
tuves [-11

165 B street, So. Boston.

Reikalinga Mergina
Reikalinga jauna, tarpe 18 ir 25 m«-tų 

mergina, kuri moka skaityti ir rašyti 
lenkiškai, lietuviškai, rusiškai ir angliš
kai. Atsišaukite ant šito adreso: - 
5S5 Boylston st . lloom S, Boston. Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
aivda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokias tik pasaulėj. 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 w• Broadway kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir’ per laiškus, o 
męs per eipresą gyduoles prsiusim

Parduodam I
Laikrodėlius

Lenciugelius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus 

TIESIOG IŠ FABR1K0S 
ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

•J

Washington 
Jevvelry Co.

(vienus trepus) BOSTON, MaSS

TEATRAS
Panedelyje, 26 BALANDŽIO, Teatr. Kuopa “Žaibas” 
perstatys 5=kiu veikmių tragedija

“KEISTUTIS”
DAHLGREN Svetainėje

Kampas E ir Silver gatvių, SOUTH BOSTON, Mass.
PRADŽIA 7:30 VALANDA VAKARE

X

X

Į Rusiška-Lenkiška-Lietuviška

i APTIEKĄ

i Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.; prietain 
dar išsiuvu dailias kvirtkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau

1 e

atrodys. Adresas šitoks:
ON A BARO N AIČIUTE

105 Broad\vay, So. Boston.

Gražiausios uroinatoiiis
1*0 PI E ROS!

;;0 gatunkų su puikioms kvielkoms ir 
koncertai*. 4 tuzinai už 50c. arba 10 tu
zinų už 1.00. Gramatika angliškos kal
tus i-riiok' 25c. Visas knygas labai pi
anai parduosime per trunų>a tik ląiką. 
Atsiųsk 4c. o gausi naują katalioga su 
pigioms prekėms. i$

M. ŽUKATIS
227 E Main st.. NE\V BRITAIN. Conn.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN T 

1 )id ž ia usia k ra u t u ve čevery k u 
ir pasipuošimu S >. Bostone.

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikom taipgi visokias skry
bėles. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo aidarus. Visus tavorus parduodam 
už. piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.

233 Brordway, So. Boston.

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

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik
štynų

CHELSEA oftice: 70 Broadway
Atidarytas nuo S iki 9

Gyv. vieta: 183 Bridge st . Cambridge

Gražiausios

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moterys ir Merginos, pra 

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

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

SO- BOSTON, Mass.

P. J. Kaunietis.
Naujausiu madų rubsiuvys.

Siuvam visokias vyru ir 
moterų drapanas. Išvalome, 

'išplautam pletmas ir išprosi- 
ii“me. Darbą atliekame visa
dos ant pažadėto laiko kuo- 
puikiausiai už prieinamą pre- 

: kę. Dirbtuves vieta:

Z45 W. 4-th. st., So. Boston, Mass.

FARMAS!
Pirkite Farmas!

Pirkite Farmas Didžiausioje Ameri
kos Lietuvių Farmerių Koliomjoje. ku
rioje gyvena jau daugelis lietuvių. Žemė 
lygi ir gera, ne akmenuota ir ne balos. 
Puikiausia tai vieta žmogui,kuris j ieško 
apsigypenimui geros ir nebrangios žemės. 
Galima gauti ant lengvų iszmokesčių; 
reikia įmokėti tik mažą dalį, o kitką ga
lima išmokėt per daugelį metų. Žeme 
y ra derlinga, auga visokie javai; kviečiai 
rugiai, vasarojas, bulves ir kili. Yra že
mes pagal upes ir pagal ežerus su tokiais 
lygiai laukais kaip ir Lietuvoje, todėl 
męs ir vadiname tą žemę NAI JAJA 
LIETUVA. Ji guli vakarinioje dalyje 
Michigano valstijos, nepertoli nuo Chi- 
cagos, šalę pavietinio miestelio Manistee 
Mich. Žeme parsiduoda dabar po *8.00 
akeris ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinoti ar apsižiūrėti tas žemes, 
žiuokite ar susineškite su manim, 
nanČiu aut šių žemių šiuo adresu:

ANToN K1EDIS
Peacock, Mich., Lake Co.

atva- 
gyve-

Lietuviszkas D-ras M. Zlselman.
7 Parinenter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti iki
8 vakare. Telephone 1967 -3 Ric^tnont

Geriausias Lietuviszkas
Puikiausia kriau

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

Z. 1 
222 Broadivay

Siuvėjas. <

Z. Budreckis.
BUBRECKIS,

r So. Boston.

S. B. KLEIN
228 Broadway So BOSTON, Mass. 

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

I

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Womans Medical 

College Baftimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles.

; Ofisas randasi: 30 W. Broadway 
264 E st., kampas Boven st.

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

Ii-

ir

ne
vietų

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dalbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvotn. iš mažų padidinėju ir tt 
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 geriausiu gy 
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupigimmas So. Bos-

.tone.
Moteriškos skryls ė-s. jakutes, kel
iai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mad' s kiikštui parodų. Teipgi pa- 
iedeme už. pigiau ir visus kitus ta-; 
vorus, kaip tai t uperus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

L SAC’OVVITZ,
128 Broadway (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

I

dirba lietuviškas klarka

M illiam E. Bruzda.
Jchn J. Lowery & Co. 

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mas

Telephone. Back Bay 2350. ’

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valstijoj. 
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
6 vai. •• S vai. vakare.

419 Boylstoir st . ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

Dr. S ANDRZEJEUSKI
Vienatinis lenkiškas Dentista

IIOTEL CI.LYDE
Isabella st,, kampas Cudumbus avė. ir 

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

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

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

I

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 Harisou are., BOSTON.

Puikiausias Lietuviškas

f

I

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
J*gu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripk^ 

klernetų, trųbu, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Čisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziegorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li
teliu, adresam pečečių, istorišku ir maldaknvgų kokiu tik randasi lie
tuviško! kalboi,gražių pipierų delrašimo gromatųsti puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už. 1000 už *’i,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas
senoir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127dručei atda
ryta, preke su prisiuntimu *3,ov. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

: j kūno, atgaivinimo^kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito
J ■ ki’Į li-ų. Tūkstančiai žmonių drkavoja už ižgydvma, 14 K. 

paauksuotas ant 20 metų preke f.3,00. prasto *1,00. Prisiųs- 
-^kite savo'ikrą adresą ir už 5<-. markę o apturėsi šio meto ka- 

~— talogą dvsai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.
Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta- 

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

Adresuokite: K. WILKEWICH. 112 G m n d St, Breoklyfl, N. Y

NAUJAUSIOS MADOS
PIGIOS PREKES PUIK AUSir TVIRTO DARBO

Ta proga gali naudotis visi Lawrenc’o lietuviai. Męs turime savo 
fabriką ir todėl VISK£ PARDUODAME PIGIAI', ko kiti padaryti 
I.awrence negali Męs užlaikome visokius Moteriszko skyriaus apreda- 
lus, kaip tai:
SIJONUS, SIUTUS, PLOSUIUS, SKRYBĖLĖS 
ir kitus daiktns, kokie tik reikalingi apsirengimui. Musų prekes negali 
būt niekados pamirsztos. Męs turime daugiausiai lenku ir lietuviu pir
kėju ir patarnaujam jiems teisingai. Jeigu ir jus norite ką nors gero 
turėti, tad visuomet pirkit pas

THE MODEL
LAVVRENCE, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikiausias gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogenausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Liktorių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spf.ciališkumas.

366 Second So. Boston, Mass

J. E. NOLAN
naujausios mados

3^, Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už. nebrangią prekę.

386 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadvay.

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

J. M. BRU5DZA CO..
Broadivay A S. S st.. Broolykn.N.Y.

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozovvski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadway ir 259 D. St., 

South Boston, Mass.
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ATTSTT
Siuom'i praneszu savo paremejams ir abelnai visuomenei, kad asz 

įįį_ perkėliau savo dirbtuvę nuo 374 Essex street, ant

_5O7 ESSEX STBEET AF

&
&
&

ar.t 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, Kriaučius
507 ESSEX STREET, LAUREM’E, MASS.

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

Pirmutinis Lietuviškas Bankinis Namas

Notarijušas ir Slidžia taikos
23 Salėm street, BOSTON 
LAIVAKORTES 
šifkortes parduo
du ant geriausių ir 
greičiausių laivų 
už. pigiausias pre
kes.

PINIGUS
Išmainau visų vieš 
patysčių pairai tos 
dienos kursą. Teipgi išsiunčiu ir gvarantuoju kad nepražus ir greitai 
gaus. DOVIERNASČIUS užsilikėjimus išdirbu kiekviename reikale. J, 
Jeigu kurie lur palikę kokį nors turtą Lietuvoje ir nor jį pervest kitam 
arba pavesti likusiems ten broliams arba gentinis, kreipkitės prie mus, 
o męs padarysime jums viską kuogeriausiai. ?’

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

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

Pinigns priimam ant apsaugojimo ir mokame už. juos procentą, 
kartais mokame didesnį už kitas bankas.
Visokie paaiškinimai ir patarimai dovanai. Norin- 
tiejie gaut patarimą per laišką tur apmokėti pačtą.

XV. DACKEVICZIUS
23 SALĖM ST, BOSTON, MASS-

94X
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