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1004 darbiniu.. Svenčiojiių 
pav.— 17 fabr. ir 143 darbiu., 
ir Disnos pav.— 14 falu-. 
3f>0 darbininkai.

ir

!

IŠ RUSIJOS.
Dienos lapeliai

„Buvo daug ,,alaso” 
Lietuvos autonomiją, 
Vilniaus seimą, tautišką
kyklą ir kitus puikius suma 
nvmus, bet realįško pamato 
tam visam ,.alasui” nebuvo 
, Jokio”, taip rašo man vienas 
draugas ir savo nuomonės 
patvirtinimui štai ką papasa
kojo.

Prieš pirą metų, darbai 
sesnėms dienoms esant. Lie- 
ĮMtjaus lietuviai rėkte rėkė, 
kad jiems reikalinga lietuviu 
mokykla Buvo-išdirbtas mo 
kvklos statutas, gera progra
ma.

Pasisekė išgauti vyriau* 
sybės leidimas įkurti tokią lie
tuvių mokyklą. Kadangi pi 
nigų nebuvo.tai pasisekė nuo 
Kuršo gubernatoriaus išgauti 
teisę rinkti aukas mokyklos 
užlaikymui.

Nuo pradžios šių metų 
prasidėjo aukų rinkimas.Ligi 
šio-laiko veik per puse metų, 
pasisekė tesurinkti tik 300 rb. 
[tris šimtai] ir tai daugiau® 
pusės tų aukų sudėję žydai, 
vokiečiai ir gudai, o ne lietu
viai,kurių čion Liejiojuje skai
toma apie 12 tūkstančių.

Kad nuo žmogaus įplau
ktų nors pusrublis, tai pini
gai mokyklai jau būtų.

Bet kur tau. Ketvirtadie
nį prieš Velykas įsirengė du 
vyru pas lietuvius auku rink
ti, vienas išėjo aukų rinkti 
bažnyčios žvakių nupirkimui, 
o 2 gi rinko aukas mokyklai. 
Pirmasis per vieną dieną su
rinko bažnyčios žvakėms 25 r., 
o antrasis, nemažiau prisibė 
giojęs, teparneše mokyklos 
reikalams vos du rub. ir pen
kiolika kap.

Ar gi tada neaišku, kad 
lietuviams šiądien labiau® rū
pi bažnyčios žvakės, negu ko 
kia ten mokykla, 
pirmiau® buvo 
daug ,,alaso’.

Ištikro, argi 
tik ,,alasas "<!

delei kurios 
kelta

buvo

tiek

dėjo teirautis, kur jų pinigai 
nueina. Vyskupėlis norėda
mas, kad nors dešimtukai ren
kami prie durų ueėitų kur 
pro šalį, patarė parapijonams 
įtaisyti ..registerį”, kuris pa
rodytų teisyngą sumą surin
ktų pinigų, t y. teip, kaip ga
liūnuose daroma, bet parapijo- 
nai ant to nesutinka: jie no
ri Įtaisyt tokią kasos rodyk- 
lą. kaip ant strytkarių kad 
yra: pritaisyti prie altoriaus 
aperą tą ir nutiesti šniūrą lyg 
durų, kur rinkėjas gavęs 
kiekvieną dešimtuką turėtų 
šniūrą patraukti, o rodyklė 
prie altoriaus žmonėms paro
dytų, kad dešimtukas jau 

i yra! Kad biznis, tai bižnis!J X

mus ir šeip raštus siunčiamus 
nuo finų valdžios carui:apart 
to Finliaudijos Tarybos sek
retorius visuomet turės siųsti 
mažiausius nutarimus į Peter
burgą užtvirtinimui per mi- 
nisterių pirmininką.

jimo uždrausta kalba bus at
naujinta. pasimatymas per
traukiamas. Pasimatyti su ka
liniais leidžiama: pirmą mėne
sį— vieną kartą, antrą—du 
kartu, o paskiaus jau po vie
ną kartą į savaitę, nedėlio- 
mis. Duoti kaliniams tiktai 
pačių reikalingiausių daiktų: 
o jei bus patėmyta kas nors 
tokio uždrausto, tuomet bus 
nedaleista ant viso mėnesio 
nieko iuešti. Prašymai, pa
duoti vyriausiajai kalėjimo 
valdybai, arba teisių ministe- 
riui, apie kokius nors paleng
vinimus kaliniams bus atmes
ti.

tą kraują vandeniu.

Port-Artusas. — Pereitą 
seredą Port-Arture atsibuvo 
cerem* uija atidengimo pa
minklo, kuri japoniečiai pa
statė atminimui 14.000
siškų karžygių, kritusių prie 
apginimo tvirtovės.

Bir-

Profesorių priepuola
Senapilė. Priepuola musų 
bobelės vadina tokią ligą, ka
da žmogus iš išgąsčio gauna 
lyg bereikalingą baimę, skau
dėjimus Įvairiose vietose, dre
bėjimą ar tampymą sąnarių ir 
kitokių daugybę apsireiški
mų. Tai štai dabar po Velykų 
musu gimnazijos profesoriai 
Įgijo tą didžia priepuolą. Jie 
patįs, kelią parodė, kuriuo 
ta priiepuola gali įeiti. Mat 
po Velykų, po pirmutiniam 
mokintoju tai \ bos posėdžiui, 
kada buvo nutarę išvyti 4 mo
kinius iš gimnazijos už išnie 
kinimą konnmijos, profeso
riai apie 11—12 valandą nak
čia buvo besiskirstą sau į sa
vo lovas gulti. Bet štai išgir
do du šuviu ir baisiai išsigan
do. Daugumą reikėjo žemsar- 
giains nulydėti namo. Toliau® 
išsiaiškino, kad tai buvo ne 
šaudymas, bet tik daržo du
relių bildėsis. Tokiu bildu pa
tįs profesoriai.įsivarė sau prie- 
puolą, kuri, kaip yra žinoma, 
labai greitai atsivietrija. — 
Turbūt paduotomis pėdomis 
kas—žiu kas per kitą posėdi 

‘metė Į sale, kur buvo susirin
kimas, per langą ..bombą", 
ale labai nekaltą—išmušė sti
klą. aprūkino lango rėmą ir 
Įbėrė apie du šrotuį salę. Ir 
vėl žėmsargiai turėjo lydėti 
mųsų profesorius namon. Ir 
gimnazija per patį posėdį bu
vo žemsargių apstatyta, bet 
kaltininko nesurado. Už kele
to dienų kas-žin koks nežino
masis šovė per langą į profe
soriaus Samliorskio butą ir 

j pakišo janulaišką. kuriame, 
grasina, jogei trečiu kartu jį 

Igalutinai pamokįsiąs; mato- 
jmai tai buvo antras pamoki- 

nimas.— Beto dar skundėsi 
valdžiai prof. Tulodzeckis, kad 
jį irgi nori užmušti. Prof. Ko- 
sorotovas pasakojasi, jogei i 
jam irgi kas-žin kas langą iš
mušęs ir dar nakčia langinę 
klibinęs. Žodžiu, profesoriams 
prisimetė ta didėji priepuola. 
sako, labai sunkini negu tik 
Krištiųio ar totoriaus išgydo
ma. su baisia baime ir smar
kiu drebėjimu kinkų. Musų 
Iloln.esai ir Pinkertonai,žino
ma, iš visų pajiegų stengiasi 
surasti kaltininkus. Nors bu
vo atkeliavę ir vyriausi guber
nijos Holmes’ai, bet kaltinin
ko iki kol nesučiupo, l’štai 
išgalvojo, ka<L tokiems pasi
kėsinimams ne kas kitas kal
tas, kaip tik „Šviesa’’. Teisy

bę pasakius, „Šviesai" neišpa
sakytai sekasi- Kas tik atsi
tiks ,,Žiburiui" ar biurokra
tams, tuojans kaltę ant „ Švie- 

■sos” meta. Darodymų neturi, 
įmatomai dvasios įkvėpimu 
uoste suuodžia ne ką kitą, 
kaip tik „Šviesą" kaltą esant, i 
Dieve padėk mųsų dukau- 
niemsir svietiškiems Pinker- 
tonams—ant tikro kelio už-i 

i včžiiojus.

vien

Pcrsekiojimas už iškaba .
Vietinė Vilniaus policija 

patraukė į teismą vietinę len
ku laikraščio „Goniec VVilen- 
ski’’administraciją už tai. kad 
prie redakcijos būsto buvo 
pakabinta iškaba vien tik len 
kų kalboje. Išnagrinėjus tą 
bylą, teismas pasmerkė „Go
niec Wilenski’’ administraci
ją 10 rublių pinigiška bauda.

Laikraščio administracija 
padavė! teisėjų susivažiavimą 
apeliacijos skundą.

Fabrikų statistika.
Fabrkų inspektorius Vil

niaus gub. paduoda sekančias 
statistiškas žinias apie fabri
kų skaičių Vilniaus gub. Vil
niuje yra 88 fabriko®, kuriose 
dirba 4491 darbininkas. Vil
niaus pav. —41 fabr ir 1265 
darbinink., Vileikos pav.—29 
fabrik. 265 darbinink . Ak
menės pav.— 50 fabrik. ir 
1219. darbinink., Trakų pav. 
—9 fabr. ir ,267 darbinink., 
Lydos pav. — 18 fabrik. ir

Pusbedievis.
„V. 2.”

ru-

bučiavo-
svei-gau

Pereitam ketverge, 
želio 11 d., 3 valandoj iš ryto- 
Britanijos karališkas jachtas 
lydimas kariškojo laivyno išė
jo iš Bevaliau® į Angliją at
gal.

Edvardas išvažiuodamas 
širdingai dėkavojo Mikei už 
jo svetingumą ir išreiškė gei
smą neužilgo matyti Rusijos 
despotą pas savę Anglijoj.( a- 
ras įvardino savo kaimyną 
admirolu rusiško laivyno.

*

Kuomet Anglijos valdo
nas vaišėsi pas carą, kuomet 
spaudė viens kitam draugiš
kai rankas, - o gal il
si gerdami šampaną už 
katą visų dalivavusiujų puo
toj šarvuotų mėsininkų, 
ja caro budelių pakorė 13 Ru
sijos liaudies geresniųjų sū
nų, kurie ramiai sudė
jo savo galvas už šventą idė
ją.— už laisvę prispaustųjų 
ir skriaudžiamųjų žmonių. 
Lodziuje nužudyta 4, Odesoj 
4 ir L’foj 5. Apart to dar 16 
tapo mirtim pasmerkta: S Lo
dziuje, 5 Varšavoj, 2 Peuzoj 
ir i Odesoj.

Ir Anglijos karalius tu
rėjo sau už garbę aplankyti 
Rusijos tyroną, turėjo sau už 
pareigą pasidalyti nuomonė-! 
mis ir jausmais su tuom žmo
gžudžiu, kurio rankos iki pe
čių jau suteptos nekaltu žmo
nių krauju, už kurį jau negali 
būt didesnio nusidėjėlio, ku
riam permažai būtų ir am
žinos katorgos ir retežių!...

Anglijos socijalistai ir 
kitos darbinininkų partijos 
parlamente griežtai pro testa
vo prieš savo karalių, kada 
šisai pareikalavo nuo parla
mento paskirimo jam pinigų 

tant kelio. Nekurie kalbėtojai 
stačiai pasakė, kad gėda bū
tų visai Anglijai, jeigu jos 
atstovas lankytųsi pas plėši
ką ir žmogžudį. Rusijos ca
ras neyra jos atstovu, jis ne
yra išrinktas žmonių ir neyra 
jų įgaliotas, bet jis tik per 
spėką ir prievartą laikosi ant 
save kraujuoto sosto, palai
komo kartuvėms, kalėjimais, 
kanuolėms, durtuvais ir juo
dašimčių gauja. Bet protes
tai nieko nepagelbėjo.— Ed
vardas savo užmanymą ižpyl- 
dė; jis parodė carui savo prie
lankumą ir karštus sąjans- 
mus jam išreiškė. Jis išreiškė 
tik savo prielankumą. l>et ne 
visos Anglijos, ne viso kraš
to. Anglijos žmonės visai ki
taip žiuri į tą dalyką.— Ang
lijos parlamentas, teip gali
ma sakyt, pati širdis žmonių 
šreiškė tam pačiam carui pa 

niekinimą ir neapykantą ir 
apie tai žinojau visas civili
zuotas pasaulis.

• Peterburgas — Mike 
apskelbė per ,. Pravitelstven- 
nyj Viestnik” savo nuspren
dimą Finliaudijos klausyme. 
Kaip tas nusprendimas skam
ba, pirmininkas ministerių vi
suomet turės kontroliuoti 
Finliandijos seimą, ir turės 
tiesą priimdinėt visus prašy-

• Peterburgas. — Perei
tą sąvaitę durnoj likosi sus
penduotas ant penkiolika Iš
sėdžiu atstovas Čakheidze už 
tai, kad karštoj savo kalboj 
apie mokyklų klausimą skau
džiai užgavo tikėjimą: dau
giausiai kliuvo popams per 
kelines,

Arcivyskupas nušautas.
Tiflisas, Birželio 11 d.— 

Vakar revoliucijonieriai ke
liais šūviais iš revolverių ant 
vietos padėjo gruzinų arcivy- 
skupą N ikoną. Nikonas buvo 
dideliu priešu už laisvę kovo
jančių žmonių ir karštu val
džios paremėju; už tai žuvo 
nuo kulkos revoliucijonierių, 
kaip paprastas juodašimtis. 
Drauge su arcivvskupu nu
šautas ir jį lydintis minykas. 
Kadangi nesigailėjo persekio
jamų žmonių, tai Į dangų pri
imtas ne bus.

Užpuolimas ant muitiny. 
čios.

Tiflisas, Birželio 12 d.— 
1(» nuo galvos iki kojų apsi
ginklavusių vyrų užpuolė ant 
vietines muitinyčios. Susirė
mime su užpuolikais krito 
muitinyčios direktorius ir ke
turi urėdninkai. Užpuolikai 
pasiėmę 24,000 rublių iš ka
sos leidosi bėgti. Išsiųsta bū
rys raitų policijantų, kuris ir 
pavijo bėgančius plėšikus. 
Prasidėjo besišaudymas, lai 
ke kurio užmušta 3 plėšikai, 
kiti gi su pinigais tuoj pabė 
go ir kalnuose pasislėpė.

Nabagė ta Mikės valdžia', 
s Skriaudžia ją iš visų pusių.

• Ekaterinoslavas.— Po
licija bešnipinėjant užtiko re- 
voliucijonierių slaptą spaus
tuvę, kurioj atrasta 10 pūdų 
raidžių ir daug atsišaukimų. 
Suareštuota 4 žydai: juos at
rado spauzdiuančius raštus, 
kuriuos teipgi sukonfiskavo. 
Matyt tuose raštuose gerai 
carą garbino, nes kitai p jie 
nebūtų policijai teip patikę.

Du daiktai —vienas kūnas.
Plačiai žinomas lenkų ra

štininkas. Nemojevvski, likos 
suareštuotas ant reikalavimo 
Varsa vos prokuratoriaus, bet 
uždėjus 1,000 rub. kaucijos, 
tapo vėl paliuosuotas. Suėmi
mo priežastis buvo tas. kad jį 
Varšavos kataliku bažnyčios v- •
vyriausybė kaltina už išjuo
kimą kunigėlių. Mat kunigai 
bažnyčiose dažnai už valdžią 
riebiai pasimeldžia, o jei kas 
iš to pasijuokia, vyskupėlis 
tuoj apsiskundžia atstovams 
kalėjimų ir nagaikos. Mat
juoktis nevalia nė iš policijos, 
nė iš dvasiški jos, nes tai du 
daktai — vienas kunas.

I

Kaip ta policija gerai..
Ryga. — Rygos policija 

norėdama parodyt darbiniu 
kams ant kiek ji juos „myli’’, 
apskelbė aplinkraštį, kuria 
me nuo širdies aiškina, kad 
daugelis darbininkų išeina Į 
užsieni be tam tikrų pašpor- 
tų, bet tankiai prisieina na- 
kentėt daug visokių nesmagu
mų. — Ant rubežiaus juos 

i pagauna ir siunčia atgal į 
(gimtinį kraštą, kur juos lau

kia. kaipo pabėgėlių, sunki 
bausmė. Todėl ji, policija, 

įprašo darbininkų, kad visi 
važiuodami i užsienį išsiimtų 
tam tikrus pašportus (už tokį. 

. pašportą reikia užmokėt poli- 
! ei jai bent 20 rublių). Kokia 
j ta policija gera!. .

žinios iš vis r k.

Meile tarp rusų ir japonų.
Tokio, Japonija. Birželio r » i j

12 dieną. — Laikraščiai pra
neša apie pasikalbėjimą tūlo 
Amerikos laikraščio korės 
pondeato su rusišku pasiun
tiniu Japonijoj, Malevskiu — 
Malevičium, kuris tvirtinąs, 
buk Japonijos dabartinė po- 
litiKa iš daug atžvilgių yra 
prielanki Rusijai ir, kad neto
limoj ateityj tos dvi šalis pa
duos sau kaimyniškas raukas 

„Nurodymai, kuriuos ga
vau nuo savo valdžios — sako 
rusiškasis pasiuntiuis — yra 
labai aiškiai nupiešti. Esu 
paskirtas čia idant palaiky
čiau išsivystimą draugiškų 
prietikių tarp Japonijos ir 
Rusijos. Mano pereiga yra 
išryšti nekuriuos nesusiprati
mus ir įvykdinti vaizbos su
tartį.

„Daromi visoki užmetinėji- 
mai, buk aš esu perdaug prie
lankus japouiečiams, — visai 
bereikalingi—sako pasiun
tinys. — Didžiuma gerai pro
taujančių rusų, visuomet sim
patizavo jaunai ir teip smar
kiai išsivvstančiai tautai’’. 
Mat pralietas žmonių kraujas 
ir šimtai tukstaučių jaunų 
gyvaščių valdonams tiek reiš
kia. kaip nieko. Išskerdęs 
tūkstančius žmonių ant kerės 
lauko jie, valdonai, gali būti 
geriausiais draugais potam, o 
jeigu užsinorės, jie ir vėl ga
lės bau lošti tą peklišką žais
mę savo žmonėmis, kaip ko 
zyrninkai lošia kortrmis.

Hong-Kong. Gilinai. —da
rybos su .Japonija apie suėmi
mo japoniško garlaivio ..Tat- 
su Moru’’ jau baigias. lapo- 
niečiai reikalauja už tai 8218, 
000. Vice-karalius Kontano 
prižadėjo tą sumą ja poli ie- 
čiam užmokėti.

j

Pinigai ai* tikyba?
So. Boston, Mass., Birže

li dieną.— Vakar čia lie-lio
tu visko j bažnyčioj atsibuvo 
sužiedotuvės tūlo Adomavi
čiaus, žinomo suardytojaus 
šv. Kazimiero draugystės. 
Adomavičius jau nuo kelioli
kos metų turėjo sau 
numylėtinę ir gyveno kaip 
su pačia. Gyvenimas apdova- 

Inojo juos viena dukteria, ku
ri šiądien, kaip žmonės pa
duoda, yra arti 17 metų.

Dabar tas jaunikis ir tėvas 
pamylėjęs kitą merginą pada
vė ant užsakų. Pirmoji jo 
numylėtinė išgirdus iš kuni
go lupų, kad toks tai jauni
kaitis veda tokią tai paną, o 
jei "kas žino kokią „periška-- 
dą , tegul praneša bažnyčiai, 
nubėgo pas kunigėlį sų aša
roms maldauti, kad neduotų 
jos ,,vyrui’ - šliubo, nes jis su
ardė jai gyvenimą. Įstūmė ją 
i vargą ir gėdą žadėdamas su 
ja pačiuotis. Kunigėlis pa
pui nkštęs kasžiu ką sau po 
nose. apreiškė nelaimingai 
mergina i. jog jis nieko negalįs 
pagelbėt jai. Dienoj sužiedo- 
tuvių nuskriaustoji mergina 
nuėjo tlesiok bažnyčion pro
testuoti, bet vistiek užtarimo 
mo negavo. Kunigui reikalin
gi pinigai ir jis, žinomi^- atsi
sakyt nuo davimo šliubo ne
galėjo. Pradėjus merginai 
smarkiau protestuoti.pašauk
ta Į pagelbą policiją, kuri su
viliotą merginą tuoj iš bažny
čios prašalino.

Iš to atsitikimo charakte- 
ristišku yra tas. kad kunigai 
visuomet sakydami užsakus 
prašo pranešti apie ,. perška- 
<las ‘, nes bažnyčios įstatymai 
uždraudžia tokiems duoti 
ši i ubus, o dabar pranešus 
merginai , ,perškadą*‘, kuni
gėlis sako, kad jis nieko jai 
ne galįs pagelbėt. Kas čia 
svarbesnią rolę lošia, pinigai 
ar tikybai

Slavų susivažiavimas
Praga, Čekija. Šiomis 

dienomis atsibuvo Pragoj vi
sų slaviškų tautų pramonių 
kų susivažiavimas, kuris pa
darė dideli įspūdi ant kita
taučių. o ypač ant vokiečiu.

Kalbėtojai karščiuose sa
vo kalbose nurodinėjo reika
lingumą visoms slaviškoms 
tautoms susijungti, kaipo di
džiausiai giminei visoj Euro
poj ir kovoti už savo tiesas, 
lankai fabrikantai ir pirkliai 
buvo pirmiausiais pritarėjais 
to užmanymo. Nutarė boiko
tuoti visuose dalykuose vokie
čius, kaipo prispaudėjus 
persekiotojus lenkų.

IŠ AMERIKOS.

Riaušes Norvegijoj.
Chrystiania. Norvegija. — 

Laike a p vaikščiojimo, teip 
vadinamos „vaikų šventės" 
kilo betvarke. Ant vieno iš 
daugelio tam tikrai išpuoštų 

j vežimų, jaunuomenė parėdė 
už karalių tūlą jauną merginą 

. Kareiviai daly vavusiejie toj 
'parodoj palaikė tokią iinita- 
iciją už išjuokimą karaliaus. 

Sustabdė vežimą, merginą 
nutraukė žemyn ir nuplėšė 
karališkus aprėdalus. Vienok 

; žmonės užstojo už merginą ir 
prasidėjo muštynė, 

’sibaigė tnom. kad 
'turėjo bėgti net iki 
bet įnirtę žmonės ir
sivyjo, vienok negalėdami i 
kazarmas įeiti, turėjo užsiga- 
nėdinti išdazimu visu langu.

i Policija negalėjo du31 jokios 
rodos, tumet pribuvo ugnage- 
siai ir atšaldė Norvegų karš-

Reforma kalėjimuose.
Nė viena šalis, nė viena 

valdžia nėra tiek atsižimė- 
jusant progreso dirvos, kaip 

I kultūriška Rusija. Caras iš 
l»rigimimo turi talentą popie
rinius manifestus daryti, o 
Į>onai ministeriai visokias re
formas fabrikuoti ir tas jiems 

į sekasi, kaip blynus kepti. 
Štai nauja reforma kalėjimuo

se:
1) Norint pasimatyti su ka

liniais reikia pasiduoti prieš 
dvi dieni, o jei negalima, tai 
bent diena prieš pasimatymą 
prašymas; 2) pasikalbėiimai 
turi tęstis neilgiau®, kaip 5 
—10 minutų kalėjimo vyriau- 

,sylies prižiūrint ir nieko už
drausto kad nebūtų kalbama, 
ir, jeigu po pirmo patėmi-

kuri už- 
kareiviai 
kazarmų, 
tenai nų-

ir
Išeivių likimas.

Kad biznis’ tai biznis.
VVorcester, Mass.— Kaip 

girdėtis. \V0rcester10 lietu; 
Į viai pamatę, kad jų bažny
čia baigia skęsti skoloj, pra-

New York, Birželio I5 I. —■ 
Ant salos Ellis Island iuoin 
laiku raudasi 600 Europos 
išeivių, kurių Amerikos val
džia nenori Įleisti Į šitą aukso 
šalį, kur nelaimingi žmone- 
liai važiuodami sudėjo visą 
savo gyvenimo turtą aut ke

lio kur tikę j ' atrasti laimę.
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— Tėve, kodėl tavo vie
na akis daugiau primerkta;

— Neišsimiegojau dar 
{>0 vestuvių.

— Na. 11a. ant keno tu 
vestuvių buvai; O gal pats 
apsivedei;

—: Ne toks aš kvailas, 
kaip tu misliji. Teisybė.anuo
met buvau labai užsidegęs 
pačiuotis.bet kaip apsvarščiau 
tai tegul kvaliai pačiuojas.

— Kodėl?
— Todėl, kad aš noriu 

būti liuosas: aš nenoriu, kad 
manę nuolatos moteriškė bu
čiuotų: man nebūtų laiko 
nė pypkės parūkyti.

— Juk su moteriške bu
čiuotis daug smagiau, negu 
pasmirdusią pipkę rūkyt.

— Aš, vaike, mėginau 
kartą dabar ant vestuvių, bet 
jokio smagumo nepajutau.

— Ištikro;! Meluoji!
— Siur, vaike!
— Na, tai su kokia mer

gina tu bučiavais? Gal ir aš 
ją pažįstu; la kur tas buvo? 
So. Bostone?

— Buvau ir So. Bostone 
ant vestuvių: čia teipgi du 
pienburniai apsivedė, bet bu
čiuotis negavau progos.. - Ot, 
aš buvau Bridgevvater'e, Mass. 
tenai, tai pasitaikė man 
giliukas! Visi buvom jau ge
rai įsitraukę, šokom, daina
vom, torielkas daužėm, net 
sienos drebėjo!.... Aš nuė
jęs atsisėdau vienoj vietoj. .. 
buvo tamsu . . . staiga paju
tau, kad dar kasžinkas atei
na: norėjau bėgti, bet tuoj 
susiduri a u nosis į nosį su 

^Tberga. Nieko nelaukdamas,- 
pakšt, vaike, ir pabučiavau. 
Ji, matyt, pamislijo, kad tai 
koks jaunas vaikinas, ir, kaip 
užsikabino man ant kaklo, 
kaip pradėjo bučiuotis, net 

neži-
ką sakyt, ne kas 

Vos, vos ištrukau, ir

<
i

kiekvieno sanzinei. l)al>ar-gi, 
uors tiek gero draugystė pa 
darė bažnyčiai (ir kunigui), 
vietoj Kristaus mokslo, girdė
ti vien tik prakeikimai ir,net 
tie ženklai, kurie {>erstato šv. 
Juuzapą su šuneliu ir vardą 
draugystės, likosi sukoufis- 
kuotiB(turbut tiktai ignoruo
jami Red.).

Ne įstabu, kad pradeda 
girdėtis jau kalbos parapijų- 
nų: „vargome, pakol skolą 
bažnyčios išmokėjome, o da
bar vietoj dievo žodžio girdi
me nuolat keiksmus ir kolio- 
jimus. Geriau butumein už 
tuos pinigus pastatę svetainę 
(tūkstantį kartų geriau būtu
mėt padarę. R.), tai nors tu
rėtumėm kur susiriukti savo 
reikalus apkalbėti”.

Bet tegul bus tas pamo
kinimu musų žmonėms, ku
rie visai neajMsirokavę teip 
greitai rūpinasi bažnyčias sta
tyti, nieko nepaisydami, kiek 
tas naudos atneš. Tad kcskim 
dabar, jei koks teologas ar 
misijonierius į vilnas įsikabi
na.

žmonių eiti artyn visai nebu
vo galima.

Dabar lieveik viskas jau 
aprimo, liet randasi kurstyto
jų iš dvasiškijos pusės: nors 
tas ne naujena, liet visgi pa
minėsiu:

Vietinis klebonas kun. J. 
Lietuvninkas 7 dieną birželio 
bandė išdčstyt bent svarbiau
sias klaidas socijalizmo, uors 
iš „Žvaigždės” išsiska i tęs. Pir
miausiai perstatė,net užsimer
kęs, socijalistų žadamą rojų 
su keturioms upėms aukso ir 
pieno, [tik turbut kunigėlis 
užmiršo dar uors vieną upęjr 
tauku imaišvt, tad ištikro v i v '
nieko uestokuotų]. Toliaus 
ėjo svarbiausios klaidos: pri- 
vatiška savastis, moterystė, 
valstija, mokyklos, tikėjimas 
ir viską bandė teip sumaišyt, 
kaip paprastai pagal „Žvaig
ždę” teršia socijalistus, pri
durdamas, kad socijalizmas— 
t. y. vien tik sapnas, beproty
ste, bedievystė ir ne vienai 
aveliai nevaliajprie jų rašytis, 
nes neprieis išpažinties ir dar 
dievas gali pakorot, teip kaip 
koroja dabar žmones Lietu
voje kazokais, o čia Amerikoj 
—bedarbe: o vis tai už soči 
jalistų darbus.

Tokias svarbiausias klai
das socijalizmo rado kun. Lie
tuvninkas. Kad jau būt visos, 
nenusiminčiau teip dąug. liet 
kaip girdėtis, jų dar daugiau 
žino tūlas jurispredicijos(tur- 
but jurisprudencijos = tiesa- 
žinystės; Red.) studentas, li
tą viską išdėstys, nė kiek ue- 
slėps, viešai per prelekcijas 
*23 birželio, kur iš pat pama
tų išvers markso mokslą.

Tai kada užėjo reakcija 
nt Baltiiuorės socijalistų. 

Naikina tuos biaurybes kaip 
kas išmano: netik kapitalis
tai, valdžia, kunigai, tamsuo
liai, karštieji katalikai, bet ir 
studentai, „lojeriaP.

Jau toks likimas jųjų: 
kentėt už kitus. Net kur kar
čemoj suareštuoja ir už tai 
ant socijalitų kaltė puola. Ką 
gi daryt?

Męs lauksim ir žiūrėsim, 
Kas toliaus su jaisiais bus.

Karčemos Kalti n inkus.

lietuviškoj kalboj turės daug 
menkesnę vertę, negu vokiš
koj.

KORESPONDENCIJOS

cių ceremonijų? Žinai kur 
vestuvės ir eik, vis stiklą 
alaus gausi; o kaip visi jau 
pasigeria, tuomet įsimaišai ir 
niekas ten nežino, ar tu teu 
prašytas, ar ne. Visur galima 
pasinaudot, tik reikia kvtru- 
mo.

— Na,
tokie kyrtuoliai, kaip tu, tai 
aut kiekvienų vest uiti reikė
tų čielo bravoro alaus ir dvy
likos policmųnų su basliais 
a {-saugoj imu i tvarkos.

— Kad tu vis, Maike, ne 
šį. tai tą išrandi. Visai teip 
teip daug nereikėtų. Bridge- 
water'e buvo susirinkę gal į 
kokį pusantro šimto žmonių 
pas A. Milievski, o kaip pra
dėjo peštis, nereikėjo nė ba
slių,- vienas policmanas laz
dą paėmęs tvarką įvykdė.

— Vienok be policmano 
lazdos vestuvės apsieiti nega
lėjo;

— Kaip gi tu nori, vai
ke. kad be policmano vestu
vės apsieitų; Kas tai būtų do 
vestuvės; Juk bomai per 
gus ir šunų primėtytų 
stalo.

— Kaipgi bomai ne 
matydami, kad

lan- 
ant

mė
tys matydami, kad žmonės 
apsieina, kaip gyvuliai! Tu 
misliji. kad aš nežinau, kaip 
lietuviai laiko vestuves;

— Kad tai nebuvo, vai
ke, lietuvių vestuvės, bet len
kų: tik lietuviai norėdami įsi
geri ir gi susirinko. Aš bu
vau pats pirmas.

— Gaila, kad lenkai ne
įpylė tau į kailį užtai, kad 
lendi ne į savo vietą. Kaip 
tu gali išdrįsti eit ant vestu- 
vių neprašytas; Ir kur dar? 
Pas svetimtaučius. Jeigu kas 
nori, kad jo draugas ar pažį
stamas butų ant jo vestuvių, 
tai visuomet užprašo jei ne 
ypatiškai, tai per laišką, bet 
jei tu ne gavai užkvietimo, 
tai reiškia, kad tu esi tenai 
nereikalingas.

— Kad ne aš vienas bu
vau be užkvietimo: mus daug 
tokių buvo.

— Aš žinau, kad daug 
tokių yra, kaip tu. Kur tik 
vestuvės, ten prisikemša su- 
lyg durims, kaip avių i kute: 
stumdos, maišos, bobos apie 
stalą spiečias,- šukavimas. Ti
kimas, muzika žviegia, net 
ausys kurstą. Baisesnio tri u k 
šmo ir indijonai nepadarytų. 
Todėl ne įstabu, kad svetim
taučiai pamatę tokias vizijas 
bombarduoja lietuvius.

— E, jei tu teip kalbi, 
tai lik sveikas! Amerika fry 
kontri. viskas turi būt lino- 
sai.

t KAS PAS MUS SOCUA- 
LISTl S GIRDĖTI?

I
įna
šu-

j>er-

Toliaus p. K. Liutkus išva
džioja, ir tai tokiais žodeliais, 
kokius nevisada drįsta baro 
šveitikai vartoti, kad aš to
mis dainomis savę vainikuo
jąs. Pavardę ’Kovą” už 1906 
m. suradau num. 3o ir 38 Liu
tkaus minimas dainas. Pirmo 
sius virš gaidų nėra pažymė
ta keno kompocicija, antro
sios gi gaidos pazeuklįta B\* 
(tai vienas lenkų kompozito
rius vardu Bogdan, rašantis 
vieton savo pravardės tris 
žvaigždeles). Gale tų dainų 
teksto pasirašyta „P. B-tis”, 
vienok eilės visai savistovęs, 
nieko bendro su lenkiškomis 
,. Na bary kady”, nė su „Což 
toza gwar” neturinčios. Apie 
tą gali kiekvienas, nors 
žiausiai lenkišką kaltią 
{•rantąs, persitikrinti,
skaitęs viršminėtasias eiles. 
Bet tokiems vyrams kaip K. 
L. nerupi teisingumai išva
džiojimų, bile tik surasti pro
gą išlieti ant laikraščio lapų 
savo gražkalbystės Įiamazgas. 
Na ir išliejo.

Atmindamas socijalistų 
tvirtinimus, kad jie privalą 
eiti vien teisybės keliais (jais 
turėtų eiti ir ne socijalistai), 
kad mus Sąjunga neklaidin
ga, perskaitęs,.Kovoj” kad 
.,išsiteisinti vienas draugas, 
ar kuopa—turi tiesą’’,— pa
rašiau straipsnelį, nurodyda
mas, kad tiedu Komitetų na
riai įiaduoda laikraštyje klai
dingus nurodymus, arba, kaip 
ve K. Liutkus — šmeižimus, 
paremtus ant gryniausios ne
teisybės: man joki reikalavi
mai is P. K. nebuvo pasiusti, 
kompozitorium gaidų tilpu
sių ,,Kovoje" 1906 m. niekad 
ir niekur nesirašiau, po tek-

Alei ninku Jonukas.

suor-

visam karšta pasidarė: 
nojau nė 
daryt.
duugia nenorėčiau tokio sma
gumo.

— Įstabu, kad tau teip 
dažnai pasitaiko visokios ves
tuvės lankyt.. Stebėtina, ko- 
dėl manęs niekas neprašo/

— Aš, vaike niekad ne
laukiu, kad manę kas prašy
tų. Kam čia reikia tokių tuš-:

Gegužio pradžioje Phila- 
delphijoj buvo Liet. Socijali
stų Sąjungos susi važia vimas. 
Kaip matyt iš protokolo, tas 
susivažiavimas nė svarbus, nė 
naujo nieko nenuveikė. Iš
klausyta kamitetų ra{»ortai 
priimta 5 niekonereiškenčios 
rezoliucijos, sulipdyta Phila- 
del pili jos 1-ji kuopa, kuri bu
vo pusiau skilusi (ji po susi
važiavimui, kaip girdėt, vėl 
perskilo), ot ir viskas. Tiesa, 
susivažiavimas nutarė, kad 
Sąjungos viršininkai butų 
abelnu balsavimu renkami, 
bet nė rinkimo budo neišdir
bo, tik pavedė tą atlikti iš
rinktai komisijai. Kaip ta 
komisija suprato rinkimų 
formą, galima spręsti iš jos 
sustatytų nominacijos blan
kų, kur tilpusi ir tokia rub
rika: „Ar apsiima? Jei apsi
ima—rašyti „teip”, iei ne — 
rašyti „ne”. Turbut komisija 
mano, kad kuopas nominuo- 
damos kandidatą į Sąjungos 
viršininkus, turi pirmians 
kandidato paklausti, ar jis 
apsiima viršininkauti, o jei

I

lied. prierašas. Tamista l>e 
reikalo darai kunigui uzmė- 
tinėjimus, nes dr tęs ženkle
liai neturi nieko bendro su 
religija ir kunigas labai ge
rai darė, reikalam lamas jų 
nuėmimo. Kiekviena draugy
stė gali savo ženklelius ne
šioti, bet tokius ženklelius, 
kokius visi civilizuoti žmonės 
nešioja, t. y. nedidelius sagu- 
«ius. tuomet ir kunigas nie
ko nesakytų. Tokie- gi žiurk- 
štai su paveikslais visokių 
šventųjų juokdina tik žmo
nes.

Baltimore, Md.
Kaip kitur, teip ir pas 

mus viešpatauja beda ritė. Štai 
jau kelintas menuo, kaip šita 
šmėkla išskleidė baisius savo 
s{>arnus, apglėbdama visą 
plačios Amerikos proletarija
lą, ir kuomet ji paleis iš šalto 
ir šiurkštaus savo apglėbimo, 
— nežinia.

Pasirodžius tai šmėklai- 
bedarbei, tarp darbininku bu
vo prasidėjus karšta agita
cija; socijaliseai rengė pra
kalbas, aiškino priežastį jos 
atsiradimo ir ragino žmones 
prie vienybės, bet dabar visai 
aptylo. Socijalistai tikėjosi 
iš tos progos įtasinaudot, nes 
čia jau ir pats gyvenimas tą. 
patį liudija, ką socijalistai 
sako: tikėjosi, kad proletari- 
jatas susidūręs akys į akys su 
atsitikimais, kurie aiškiai pa
rodo niekingumą dabartinio 
surėdymo ir kad tas tolei ne- 
išnyks, kolei dabartinė tvar
ka gyvuos, — išties rankas 
prie socijalilmo. Užėjus tam 
kritiškam momentui susipra
tę Baltimorės darbininkai 
ėmėsi už darbo. — Sutvėrė 
tam tikrą bedarbių Tarybą, 
kurios užduotimi bu v
ganizuoti visus darbininkus 
ir visiems-kaip vienam reika
lauti nuo valdžios pašei pos— 
darbo-arduodos.

Laikydavo susirinkimus, 
svarstydavo kaip išbristi iš to 
teip sunkaus padėjimo, kaip 
ir kokį išrasti būdą palaiky
mui gyvasties, neturint nė 
darbo, nė pinigų ir t. t. Bet 
sočiai ir gražiai pasirėdžiu
siai kapitalistų valdžiai ne
patiko nuskurdusių ir alkanų 
darbininkų susirinkimai ir 
pavadinus tą judėjimą anar
chizmu, pradėjo persekiot ra
mius darbininkus, kaip pavo
jingiausius anarchistus. Galų 
gale net svetainių saviniu- 
kams uždraudė duoti darbi
ninkams svetaines. Bet nuo 
dabartines musų valdžios ne 
galima buvo nieko daugiau ir 
tikėtis. Su darbininkais-gi 
išėjo kitaip.— Męs tikėjomės 
sujungti dabar savo spėkas ir 
eiti prieš bendrą priešą iš- 
vieno, bet tikėjimas mus pri
gavo.
Iš pradžių, kol dar lyg nauja 
tas buvo, skaitlingai rinkosi, 
bet tolyn vis silpnyn susirin
kimai ėjo. Susipratę darbi
ninkai pamatė, kad teip da’y- 
kam virtus neapsimoka spė
kas eikvot, kada
ganėdino savo likimu—badu, 
iiovėsi bedarbių taryba dar
bavosi, nes matė tam tikras 
paiežastis. Matė, kaip yra-, 
darbininkai grasinami per 
darbdavius atstatyt nuo dar- 
l>o, jeigu nepaliaus skelbę, 
blagumą šio surėdymo, nors 
jo uždarbis dabar buvo ant 
tiek sumažintas, teip darbas 
apsunkintas, kad vos pusba
džiu galėdavo pramist. Bet 
visgi darbininkas velydavo 
geriau ir pusdykai dirbt, ne
gu nieko negaut. Toliau ma
tė, kaip bailesniuosius apėmė 
baimė valdžios paskalai: buk 
jeigu kas nepasiganėdins 
dabartinė kapitalistų tvarka 
ir per prievartą agituos ją iš- 
griaut, bus pripažintas už 
anarchistą ir gražinamas at
gal. Matė, kaip tos paskalos, 
buk socijalittai yra anarchis
tais, įsikando daugumas tam
suolių katalikų ir visoki prie
šai socijalistų giedojo viso
kius pranašavimus ant pra
gaišties ir tuom dar labiau 
žmones sudemoralizavo.

Tame atvėjnje nieko dau
giau neišpuolė veikt, kaip 
tik lankti, kol vėl ateis vis
ikas į normą: nes tąsyk prie

I 
šis ir neapsiiintų. tai tik jo 
atsisakymą įrašyti į blanką ir 
vistiek rinkti: nori, ar neno
ri. jei tik gausi didžiumą bal
sų—tai ir turėsi viršininkau
ti! Ot tau ir laisvė!

Toki tai susivažiavimo 
vaisiai. Nieko blogo,— neper-

o jeigu visi būtų daug nė gero. Užtai po susiva
žiavimui ..Kova” visa gerkle 
užgiedojo Sąjungos iždui lai
dotuvių giesmę: kasa tuščia, 
viršininkams neišmokėta al
gų ant $28*2.50, mašinos paša
liniams darbams nenupirktos 
ir t. t. Sumažinimo išlaidų 
dėlei administratorius pasi
traukia nuo vietos, redakto
rius su zeceriais po $10 iš sa
vo mėnesinių algų palieka 
Sąjungos ižde, girdėtis balsai 
sumažinimo arba visai sustab
dymo Sąjungos organo....

Kodėl tie visi dalykai išėjo 
aikštėn tik po susivažiavimui 
— sunku Įsįiėti. Susivažiavi
mas savo protokole apie juos 
ne tik nieko nepatėmijo, 
liet dar paskyrė $120.00 aut 
knygos „Moters ir socijaliz
mas” išleidimo ir $30.00 davė 
rankpinigių iš ta pat Sąjun
gos iždo. Jeigu snsivažiavi- 
neistengė jiermatyti Sąjungos 
stovį, tai, rodos, reikėjo cen
tro komitetams tuos dalykus 
dar prieš susivažiavimą paju
dinti ir jų pagerinimu pasi
rūpinti, arba nors Įierstatyti 
suiivažiavinmi. visą tų daly
ku stovi. Matvt, kad komite- 
tams tas teipgi mažąi riųiė- 
jo. • -

Beje, apie komitetus. Są
jungos Komitetams daugiau 
ruĮiėjo pavienės ypatos, negu 
Sąjungos labas: ką veikė vie
nas komiteto narys, apie tą 
nieko nežinojo likusieji to pat
komiteto nariai. Štai iliustra- stu tų dainų nėra mano pra- 
cija: Pildomojo komiteto na
rys J . (Trinius „Kovos” num. 
5 rašė, jog Pild. Kom. parei
kalavęs, kad aš rengiamose 
anuomlaik revoliucijos daino
se paminėčiau iš ko
kių kalbų vertimai, keno po 
ezija ir 1.1, ir kad aš buk įsi
žeidęs tuom reikalavimu —*

dainas atsiėmiau. Tą pat tvir
tino ir kito komiteto (Veikian
čiojo) narys K. Liutkus savo 
pilname karčiaminių žodelių 
ir gatvinių kolionijų straip
snyje (žiur. .’Kovos” N. 9). 
Kadangi aš niekad tokių rei
kalavimų nė iš Pild. nė iš V. 
Komitetų nebuvau niekad 
gavęs, tai perskaitęs tuos dvie
jų dviejų Sąjungos viršinin
kų mestus ant manęs apkal
tinimus, parašiau kiekvienam 
Pild. Kom. nariui po laišką, 
klausdamas kada, kokiu ke
liu ar bude tas Komitetas 
man tuos reikalavimus pa
siuntė. Ant tų mano laiškų 
gavau šiokius atsakymus: 1) 
,,Pildomasis Komitetas nieka
dos to nereikalavo ir aš nie
kados negavau tokių suma
nymų.... Vienas narys nie
kados negali reikalauti, jeigu 
kiti nereikalauja!.... štai 
Jums pranešu, kad P. K. nie
kados nepasiuntė tokių rei
kalavimų.... C. P. K. narys 
S. Stankevičius” 2) „... .PI. 
K. ne tik su Jumis nieko ben
dro neturi (!) bet nė su vie
nu autorium bei rinkėju ra 
štų....Musų visos krivūlės 
slėpėsi centrališkam archyve 
ir tik tenai galite dasižinot, 
ką P, K. balsavo dėlei Jūsų 
rinkinėlio ... P. K. narys J. 
O. (?) Grinius '. Trečiasis to 
Komiteto narys nieko neatsa
kė.

Arba vėl: „Kovos” 9 nm. 
V. K. narys K. Liutkus rašė, 
buk aš papratęs svetimu dar
bu save vainikuoti. Kaipo da- 
rodymą priveda, kad „Kovo
je” tilpus daina su gaidomis 
,,Į kovą” esanti vertimu len
kiškosios dainos , Na baryka- 
dy”, o gaidos Zalewskio; ant
roji daina ,‘Caras” teipgi iš 
.lenkiško .,Což to za gwar”

I

[

I
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vardės ir tekstas nėra verti 
rnu.... Maniau, kad redak
torius, patalpinęs pilną der- 
gimų K. Liutkaus straipsnį- 
patalpis ir mana j i, neperžen
gianti etikos rybas pasiteisi
nimą. Bet labai apsirikau. 
Palaukęs porą sąvairių reda
ktorius duoda per lai
kraštį atsakymą, kad tas ma
no pasiteisinimas netilpsęs, 
nesą „lyg per toli nuskambę- 
jąs”. Mat paprastasis Sąjun
gos narys neturi tiesos kriti
kuoti Centro viršininkus, nes 
tas jau per toli skamba. Štai 
tau ir žodžio laisvė!

Nedyvai, kad teip veik
dami komitetai nežino apie 
Sąjungos stovį, susivažiavi
mai nežino, kaip veikia ko
mitetai, patįs komitetai neži
no, ką jie veikia, o nekurie 
nežino visai ,.ką veikti”[Žrk. 
IV susi v. Protokolą. Sės. VI 
sk. 11].

1S LIETUVOS.

:

atsibuvo 
tautiečio 
Kadangi 
prie šv. 
sąnariai

P. Bukšnaitiš.

Pr terasas Iš daug at- 
tamistos straipsniui

Red. 
žvilgių 
reikia pripažinti teisybę, ir 
būtų dar teisingiau, jeigu ja
me nebūtų kalbama abelnai 
apie visus socijalistus. Juk 
negalima kaltinti idėją, jei
gu jos šalininkai kalti ir ne
galima kelių ypatų klaidos 
primesti visuomenei.

Kas. kas, bet nupirki
mas rankraščio ,,Moteris ir 
socijalizmas” yra viena iš di
džiausių musų Sąjungos klai
du, o ypač šiądien, kada Są
junga teip silpnai pinigiškai 
stovi. Literatūros męs nor ir 
nedaug turim, bet ir tos pa
čios nėr kam skaityt, kas liu
dija, kad musų visuomenė to
kių raštų, kaip „Moterįs ir 
socijalizmas” dar nereikalau
ja. Prie tam, ta knyga pritai
kyta prie žmonių su svetima, 
mums mažai pažįstama kultū
ra; kokias gyvenimo sąlygas 
pažįsta vokietys, lietuvis to
kių visai nepažįsta, ir atpenč, 
kas lietuviui rupi daugiausiai 
vokiečiui tas gali būt visai ne
žinomas. Žiūrintis to atžvil
gio, iškalno galima pasakyt, 
kad „Moterįs ir socijalizmas”

New Britain, U01111.
Gegužio 30 d. 

čia laidotuvės mus 
a. a. T. Jungaičio. 
velionis prigulėjo 
Juzapodr—tės, tai
visi į bažnyčią susirinko su 
žėlavos ženklais ant krūtinių. 
Kun. Žebrys buvo apsiėmęs 
atlikti pamaldas, bet pamatęs 
kokardas, apreiškė, jog jis ir 
pamaldų nelaikysiąs. Bažny- 

. . . čioj pasidarė betvarkė. Vieniminia pasi- _. ” *ėjo laukan, kiti nusiėmę zen- 
klelius kavojo {>0 skvernais, o 
treti pradėjo tarp savęs gin
čytis ar išeit visiems kūną pa
likus, ar prašyti kunigo, kad 
pašventytų lavoną ir užbaig
ti dalyką. Kunigėlis pabū
gęs, kad neišeitų ant galo 
blogai, nudūmė ant galo į 
kleboniją, bet apsisukęs ir 
vėl sugrįžo. Atlaikė dievmal- 
dystę ir ant to užsibaigė visa 
komedija.

Stebėtina, kodėl musų 
kunigėlis teip bijo kryžiaus 
[!?Red.]. Musų draugystė 
sutvėrė parapiją, ant pradžios 
paskolino $600 (!!!...Red.): 
verste vertė savo sąnarius mo
kėti {>o $6.00 už ausinę(!!!...): 
mišių klausyti teipgi varyda
vo po pinigiška bausme (pui
kiai!... Teip ir reikia! Kas 
tai butų, jei nebūtų prievar
tos; Rusijoj tą darbą atlieka 
dragūnai ir kazokai, o Ame
rikoj valdžia apie tai nesiru- 
na.......... gerai, kad nors mu
sų draugystės pasidarbuoja!..' 
Teip. Nereikia ir despotizmo 
dievo užmiršti! Red.). Vienok 
nusibodo tas jungas visados 
laikyti ant sprando ir drau
gams susipratus, tas palikta

i

VILKAVIŠKIS (Suv. gub.) 
Gegužės 16 [29] d. pėstinin
kų apicieris iš brauningo per
šovė V klesos mokinį-gimna- 
zistą, o paskui dviem kulkom 
ir pats save mirtinai -sužeiuė.

Juozas Kapsas.

PAŽERI AI [Vilkaviškio pv] 
Gegužės 11 (*24)d. buvo čio
nai nedidelis susirinkimas— 
pasikalbėjimas, kuriame da
lyvavo 9 vyrai ir dvi moteriš
ki. Be kito ko buvo svarsto
mas klausimas, koks laikraš- 
t s geriausia tinka ir reika
linga paremti. Visi pripažino 
reikalingu palaikyti bejiarti- 
vines „Vilniaus Žinias”. Tris 
ūkininkai apsiėmė pasidar
buoti ,.Vilniaus Žinių” pra
platinimui.

K a u n o p o 1 i t i k o s 
bylos. Teismo Rūmų {>osė- 
džiai jau pasibaigė. Sprendi
mai jau visoms byloms žino
mos. Žitkevičius, Matulis ir 
Sruoga pripažinti kaltais už 
prigulėjimą prie Lietuvos so- 
cijal -demokratų partjos ir " 
veikim ąČipėnų valsčiuje; pir
muoju du atėmus teises pa
smerkti areštantų rotosna 4 
metams, Sruoga, kaipo nepil
nametis 3 metams kalėjimo.

Degulis gavo pasitaisymo 
namų pusantrų metų, Strai
žys išteisintas.

Grišpanas kaltinamas dėlev 
prigulėjimo prie socijal-revo- 
liucijonierių partijos Kaune, 
gavo ištrėmimą Sibyran.

Laskauskas už agitaciją 
pasmerktas l metams tvirto
vėm

Lapienis už agitaciją [o 
prigulėjimas prie Lietuvos 
socijal - demokratų partijos 
neprirodytas Į nubaustas 1 m. 
tvirtovės.

Didžiuliai (tėvas Stanislo
vas ir snnus Antanas )už agi
taciją pasmerkti ištrėmimam 
Apie kitas bylas Į»adnosime 
vėliaus.

„Vilniaus Žinios’.
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FARMOS!

Pakaruoklis JUOKIU.
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— pridėjo 
Sėdėk viduje! — dar atsigręžu- 

pečių kad nuo 
nebūtų šalčiau.

lipkit ant suolo, matysit, 
Liudvike važiuos — sakė

buvo pajuodę, 
baisiai iš-

be šifkorčių—buvo

Juk tuos vyius mandagumo 
Reiktų pamokyti,

Bet ar gelbės?.. Geriau* nie- 
[ ko 

Neverta sakyti.

„ Keleivio’’ redakcijoje, 
Broadway, So. Boston, 

Mass.

dolie-

į

MUZIKANTAS.
(Tąsa).

Gabryelius gavęs prisakimą, prisijuc- 
sė kardą ir nuėjęs sako:

— Drąsaiti!
— Ko reikia?
— Ar nenorėtum nueiti kitur?
— Ar iš čia?
- Teip.
— Už ka?
— Ui tai, kad perdidelį triukšmą čia 

darai— aiškino Gabryelius.
Drąsaitis užsimąstė. Stovėjo lyg 

minęs, krapštė pakaušį, dairėsi, ant 
prabylu:

— E, jei teip, tai teip. Eisiu-gi.
— Kur?— klausia Gabryelius.
— Ten, iš kur atėjau.
— Ant žemės?
— Žinoma.
— Aš mislijau tavę pasiusti ant 

kios nore žvaigždės.
— Nenoriu; man ant žemės bus daug 

geriau! Ten paliko mano draugai, broliai 
ir sesutės, paliko žalios girios ir laukai: ten 
grįžšiu, tenai daina skambės amžinai; jai 
pritars tykus ir liūdnas girių užimąs, jai 
pritars ir paukščių čiulbėsi* ir lankų 
skambėjimas, ir vėjo kaukimas, ir audros 
baisiausios man pritars.

Eisiu aut žemės, tenai padėsiu žmone
lėms vargus dejuot; sueiki imtiniuose, ne 
laimėse, dainą linksmybes dainuot. Dai
nuos mergelė nusiminus—padėsiu jai. De
juos artojas pasauliui duoną gamindamas 
—palinksminsiu ir jį. Dainuos piemenėlis 
bandą ganydamas—jam teipgi padėsiu. Bet 
dangaus daugiau nenoriu matyt ir neno
riu, kad kiti apie jį mąstytų Pakol saulė 
žibės ir gyvybė egzistuos, mano daina vi
sur skambės ir platinsią ir bujos. Jus pra- 
žusit gilybėj užmiršties, mano daina amži
nai skambės......Zefyro sparnais po pasau
lį skraidysiu, pądangės miglas išsklaistyt 
bandysiu; jei persunkus man bus darbas, į 
(tagelbą pakviesiu perkūnus ir žaibus.... 
Kad ir baisi tai valanda bus, kad ir pasau
lis visas drebės, vienok kas geras, niekad 
nežus,— gyvuos ir dainuoti man padės... 
Aut amžių pasilik čia užmirštyj, aš grįžtu, 
grįžtu pasakyti, kad tie, kurie tiki pas jus 
laimę atrast, jieškotų jos ant žemės....

Tą pasakius Drąsaičio dūšia pasiklo- 
nyjo Gabryeliui ir paėmns smuiką po pa 
žastimi išėjo. Buvo naktis. Ėjo paukščių 
keliu žemes linkui giliai apie ką-tai mąs
tydama. Daug sutiko dūšių ir dūšelių, vie
nos su šifkortėms i dangų, kitos į čyščių, 
trečios tiesiog pasmerktos į peklą, o ket
virtos visai be šifkorčių. Dūšios, kurios ėjo 
su šifkort 
nuskurdę
naudotos; dusios-gi 
linksmos ir gražiai išrodė.

Atėjęs Drąsaitis ant žemės, atsisėdo 
ant aukšto kalno ir sušuko:

— Hu, ha!
Miegančiam kaime nakties tamsoj 

atsiliepė atbalsis: ,,Hu ha!” ir suskambėjo 
laukai, žmonės pradėjo keltis, o Drąsaitis 
paleido per jausmingas stygas, ir pasipylė 
sujudinanti melodija bongomis auštančio 
ryto tylumoj......

(Pabaiga.)

pietai nerūpės: aš nepareisiu. — tarė tė
vas— Važiuosim parvežti gontų; tolymas 
kelias,— pavakarėj teparvažiuosim.

— Duobėj vanduo kaip krištolas, ir 
pilna sulyg kraštais — tarė Juzukas — va
kar norėjau pasimaudyti. Kad teip butų 
vasara!

— Beprotis, šiuo laiku maudytis! — 
subarė motina Juzuką ir atsisukusi į vyrą: 
Na, kaip tu čia busi be pietų? Įsikišk duo
nos šmotelį, nors paskutinis papentėlis, ką 
daryti.

— Kas man ta duona? sena, kieta, ne 
noriu! — numojo su ranka tėvas — vaka
rienė. — Atsigrįždamas į Juzuką — tik tu 
Juzuk niekur nelakstyk, sėdėk namie su 
vaikais. Mamos nė Liudvikės nebus. Žiū
rėk man vaikus ir liesi muškit, bo gausi! — 
Atsikėlęs siautės balakoną.

— Jug męs uesimušam — teisiuos Ju
zukas — Budriaus Jonukas kaip atlekia, 
pagauna ratukus....

— No, no! tik. sakau, sėdėk troboj!— 
Įiertraukė tėvas, išeidamas pro duris.

— No, vaikai! Juzike, Petruk, valgy
kit greičiau! — skradino motiua. — Liud
vikai, taisykis, siauskis, dėsmos žlugti.

— Aš kaip-je gatava. Tik, mama, pati 
taisykis. Juzukas išbėgo pro duris. Mažiejie 
prašė Įpilti dar bulvienės. Motina su Liud
vike apsitaisė žluktiniais drabužiais, ėmė 
šoruoti aplink katilą su nušutintais skalbi
niais. Juzukas įbėgęs pasigyrė:

— Lentą nuvežiau, padėjau prie skal
byklos. Zoslanas Jocienės yra pastatytas, 
kito nereiks. Vandens suligi kraštais, o 
teip čystas — dugnas matyti.

Susidėjus jau skalbinius, motina Juzu- 
kui kalavojo:

— Juzuk, žiūrėk man trobą, išsišluok, 
mazginį nusimazgok, priskusk bulbių di
džiąją rankinę: žiūrėk vaikus ir nesimuškit 
bo gausit nuo tėvo vakare, — girdėjot ką 
sakė.

—- Aš padėsiu nuvežti — pasišoko Ju
zukas.

— Nereikia! — atšovė Liudvike—.Čia 
pat į pakalnę, aš trauksiu, mama pastums.

— Žiūrėk ti vaikus, trobą! 
motina.
si: — pakurk biškį 
skalbyklos parėjus

— Vaikai, 
kaip mama su
Juzukas vaikams.

— Aš bėgsiu laukan, geriau pamaty
siu — norėjo per duris išeiti maža merge
likė.

— Nereikia laukan,— gynė truputi 
didesnis vaikas —nušalsi ir snsipurvįsi ko
jas.

— Žiūrėkit, žiūrėkit pro langa — tarė 
Juzukas.

Du vaikai, palipę aut suolo, žiurėjo 
pro langą. Pati mažoji, negalėdama ant 
suolo užlipti, ėmė verkti. Juzukas pribė
gęs užkėlė ir visus tris sutalpino prie Įau
go: pats ėmė suktis po trobą: nuvalė stalą, 
nusimazgojo indus, išsišlavę aslą, įnešė vir
bų, pakūrė pečių, paskui prisirinkęs išplo
vė bulbių, pasistatęs rankinę su vandeniu 
atsisėdo bulbių skusti. Vaikams atbodus 
pro langą žiopsoti — m a matės senei nebe
matyti, tolyn nusileido į pakalnę — milai 
pioję bovijos po aslą, tai šildėsi prieš pečių, 
ant žemės voliojos. Juozukas skuzdamas♦ 
bnlbes vis juos bovijo: tai liepė vienam ne
žiūrėti, Ttitam kur užlįsti, paskui šaukė: 
„ Jau! — Juzike jieškok Petruko!”— liepė 
Juzukas. Kaip jį rado, tuomet Petrukas 
nežiūrėjo, Juzike pasislėpė, Petrukas jieš- 
kojo. Pati mažoji Marelė dar neišmanė sla
pstytis; ji atsistojusi prie Juznko vis nu
skustą jo bulbę metė į rankinę, nesulauk
dama nuskustos metė ir neskustą iš krep- 
šuko. Juzukas su Marele vargo ir Juzikei 
su Petruku padėjo bovytis, o pats vis bul- 
bes skuto; rankinė tokia didele, niekaip 
negalėjo priskusti, o čia vis reikia sugai
šti su vaikais, tai peči užkišti. Paskui Ma- 
nelę paguldė, liepė Petrukui supti. Tas vis 
užsibovijo; Marelė verkė; gavo pats užsup
ti ir vėl atsisėdo prie bulbių, Juzike su Pe
truku ant pagalių jodinėjo po aslą.

— Aš jau valgyti išalkai! — tarė Juzi- 
kė,

— Ir aš, * sutiko Petrukas — 
kim duonos.

Juzukas pašokęs pagavo 
papentį iš užstalio nuo

Nor šį-tą girdėti, 
Kad iš lekcijos nors kokią

Naudą sau turėti,
O atėjus tur šmeižimų

Ir keiksmų klausyti 
Iš kurių naudos nė jokios

Niekam nematyti....

-------- Išsirašyk
— Ko taip tu Juozai šiądien linksmas?
— Paskaityk „Ežį” ir tu busi linksmas-
— O kur jį gauti?
— U-gi nusiųsk vieną dolierį šiuo adresu: (Russia. 

Viluo, Antokol, V.-Gospit. No 1,3,, Ežys".) ir gausi.
— O kad tu sveikas būtum! Jau buvau beeinąs tą 

dolierį. neturėdamas ką veikti, j karčemą pragerti, o da
bar einu, rašau ir siunčiu.

— Eik, eik, Baltruti; dolerį pragėręs keiksi, o „Ežį” 
išsirašęs visą metą džiaugsies.

— Vaikai, kelkit! Jau aušta! Šiądien 
nėra laiko miegoti, bus graži diena!— teip 
žadino vaikus iš miego Bendorienė, sukda
mos apie ugnį. — Pusrytį jau baigiu virti. 
Kelkit, pranskitės, kalbėkit'poterėlius, val
gysim. Tėvui laikas į dvarą: mudu su Lili 
dvike turim skalbtis....Juzuk, Juzuk! ne
gražu miegoti lyg aušros!

Vaikai pradėjo ropštis vienas nuo šuo 
lo, kitas nuo pečiaus, papurusioms galve
lėmis, rąžydamos žiovavo. Tuo tarpu įėjo 
ir Bendrius kirviu nešinas.

— Ar jau išvirei pusrytį, motin?—pa
klausė,— Man laikas jau į dvarą.... Vai
kai, ko ražotės! pilkit vandenį! Kame prau
stuvė?

Vietoj atsakymo vyrui Bendorienė ska
tino vaikus ir taisė pusrytį. Nusiprausę 
visi susėdę valgė, rokuodami kožnas sau 
įdienos darbą.

— Juzuk, parvežk ratukus prie an
gos!— tarė Liudvike — reiks mums žlugti 
vežtis prie skalbyklos.

— Čia pat pakalnėj nusiskalbsim prie 
•duobės, turbutgana vandens po lietaus 
Juzuk, tu pavalgęs nubėk pažiutėti — lie
pė motina — arba stačiai užsidėk tą, žinai 
pastogėje, lentos papentį ir nuvežk su ra
tukais,—pasidėsim prie krašto atsistoti.

— Galit vežtis ir į Ventą, jei norit; Į

duonos 
suolo, 

pasikišęs po skvernu nunešė prie lovos ir 
paslėpė. Mažiejei vaikai to nepasergėjo. Pe
trukas ėmė ant suolo duonos jieškoti.

— Juzuk, kame duona? — šaukė —Aš 
valgyti noriu.

— Ir aš noriu duonelės — pridėjo Jn- 
zikė.

— Nereikia duonelės, nevalgykit, tuo
jau pareis mamatė, išvirs košės, žiūrėkit, 
kiek bulbių priskutau! kiek bus košės!

(Toliaus bus.)

Vikrus New Yorko vyrukai, 
Chemikai studentai, 

(Brokliniečiai juos vadino 
,,Garsus prelegentai”) 

Kartu su socijalistais 
Rankom susitvėrę, 

Dėl žmonijos labo veikė, 
Moksle pasinėrę.

Brooklyniečiams veik kas va- 
[kars 

Lekcijas jie rengė
Ir tamsuoliams mokslą skelbė 

Tiek, kiek tik įstengė.
Apie saulę, žvaigždes, žemę, 

Apie žmogaus kūną— 
Jie kalbėjo apie viską, 

Kas tik sviete būna;
Kaip tas svietas atsirado, 

Kaip jis prasidėjo,
Iš ko žmonės ir gyvūnai 

Atsirast galėjo:
Kaip mus žemė riedi-sukas 

Greit aplink saulelę,
Menuo, žvaigždės ir plianetos 

Kokį tur sau kelią:
Kodėl kartais atsitinka 

Saulės užtemimai
Kas tai esti sniegai, lietus 

Ir ledų puolimai.
Kaip ant svieto žmonės būna, 

Kaip ir kas juos spaudžia, 
Kas jiems gerą kelią rodo, 

Prie širdies priglaudžia;
Ką politika šiolaikė 

Liaudžiai gero duoda:
Kapitalas plečia vargą. 

Ved’ į būvį juodą,
Milijonai dirba, dirba, 

O neturi nieko.—
Kelets turčių jųjų darbo 

Vaisių sau palieka.
Vargą, badą mumis neša 

Vis kapitalizmas, 
Tik mus gali išliuosuoti 

Vien socijališmas....
Kad teip mokyti vyrukai 

Publikai kalbėjo —
Atsidžiaugt sočijalistai 

Jaisiais negalėjo: _
Gyrė juos, kaip tik išmanė, 

Garbino, guodojo
Ir ką tik. ką tik ant rankų 

Juosius nenešiojo.
Bet šie greit socijalistauti 

Pametė ukvatą
Ir atskyriui sau sutvėrė 

Progresinį Katą.
Tikslas ,, Ra to’’-tai tamsuolių 

Protą prablaivyti
Ir bemoksliams platų taką 

Prie šviesos praskyti.
Gražus siekiai-tik nelaimė:

,. I ’rogreso Rat u ka s’’ 
laibai tankiai, labai tankiai 

Atbulainiai sukas.
Mat soči ja Intams „Ratas 

Smarkiai nepatiko.
Todėl, kad ano tvėrėjai 

Vienus juos paiiko;
Ir už tai prieš tą „Ratelį 

Jie pašaipas varė.
Laike lekcijos skandalą 

Kartą net padarė.
Tad „Ratelio” prelegentai, 

(Kas tikėt galėjo)
Vieton protą jų apšviesti,— 

Šmeižt anuos pradėjo:
Per prelekcijas daug kartų, 

Net apsiputoję,
Jie socijalistus keikia, 

Dergia ir lojoja;
Pusiapročiais, anarchistais, 

Veršiais išvadina
(Taj visuomenei prie mokslo 

Teip jie taką skina!).......
Renkas publika, nes gero

Redakcijos atsukimai.
Tiarai. Kadangi jau ne

mažai laiko praėjo, kaip tos 
fanuos buvo garsintos, tai šią
dien tas apgarsinimas jau 
nieko nereiškia ir todėl neuž
simoka persergėjimą garsint, 
nes žmonės ir be to jau ueva- 
žiuja. Netalpinome.

A. S. Jčaulinaieiui. Ačiū 
už pasidarbavimą, bet į lai
kraštį netinka.

J. Mockaičiui. Į spaudą 
netinka, o pertaisyti mes ne
turime laiko.

e7. Krapovickiui. Patal
pinsime sekančiame nume
ryje.

Naruševičiui. Tilps.
M. Šarkauckui. Pirmas 

automobilius išrastas ne Ame
rikoj, bet Holandijoj—Euro 
poj, 1836 metuose: išradėjai: 
Straitingt ir Boecker, mieste 
Groeningen. — Inkvizicija 
tai yra žiauriausias būdas 

j kankinimo: daugiausiai buvo 
išsivisčius Ispanijoj. Dauge
lis tų šventų įrankių galima 
rasti muzejuose. Inkvizicija 
buvo reikalinga kunigams 
platinti katalikybę: popiežius 
ne tik nesipriešindavo, bet ir 
pats dalyvaudavo kankkini- 
muose. 1808 metuose Napole
onas panaikino tą barbariz
mą; bet dvasiški ja įvedė iš- 
naujo, 1813 m. vėl tapo pa
naikinta. 1814 m. vėl įvesta, 
bet 182o m. galutinai panai
kinta. Apie baisumą ^ventos 
inkvizicijos’’ galima spręsti iš 
užsilikusių jos įnagių. Pama
čius tas prietaisas, žmogui 
plaukai stojasi ant galvos.Ba- 
varijoj galima rat t i lovas lau
žimui žmonių kaulų. padary

mas pavydale laiptų, ant ku
rių uždėdavo nenorinti kuni
gų klausyti žmogų ir iš lėto 
rišdavo viršum jo tam tikrą 
ratą. Iš žmogaus išėjusio iš 
po tokio preso, palikdavo su
plota ir sulankstyta zigzagą. į 
Be to dar ištraukdavo liežiu- 
vį, išlupdavo akis, tampyda
vo kojas ir rankas, išlaužda- 
vo pirštus ir 1.1. Norėdamas 
plačiau apie tai žinoti, per-1 
skaityk knyga:„Kankintiniai Ų,,<v' ssaJhna 
ir kankytojai”

RAISTAS! RAISTAS!
Labai laukiama knyga jau išėjo iš spaudos lietuviuko 

je kalboje.
Ta knyga teip žiugeidi ir visoje pasauleje reikalaujama, 

kad į 18-ką kalbų išversta, o lietuviams tuom akyvesnia,jog 
tikras amerikonas, nuo išlipimo iš laivo, aprašo visų lietu
vių gyvenimą Amerikoje ir kaip visi apgaudinėja.

Perskaitęs Kaista, geriau pažinsi visas suktybes ir pa. 
slaptybes Amerikos, ne kaip 100 metų gyventum.

Ta knyga teipat parodo, kaip sukčiai padaro didelius 
pinigus, apgaudinėjant žmones. Ji lygiai parodo, kaip kapi
talistai barbariškai kankina ir apgaudinėja lietuvius darbi 
niūkūs. Kaip perskaitysi ,,Raistą" tavę niekas negalės 
prigaut.

Kaistas viską išrodilieja, kaip ištrvirkėliai kapitalistai 
apgaudinėja lietuvių moteris, ir nustumia į pa
leistuvystę. Lygiai aprašo, kaip skerdinyčios i mėsas pri
maišo visokių bjaurybių, kad tik daugiau pelnyt ir žudo 
nuodijant žmones. Ji pilna akyvumo, kiekvienam naudin
ga perskaityt, nes tai puiki apysaka, kuri sujudina Euro
pos ir Amerikos parlamentus. „Raistas“ yra tai didelė kny
ga ir nors daugiau prekiuoja bet aut trumpo laiko, ir kiek
vienas apturės tą knygą, kuris dabar prisius tik 1 (]ol.

Steliuojant ir siunčiant pininigus visada reikia adresuot:
J Naujokas,

Madison sų. sta. Box 189, New York City, N. Y.
I___-—

Bukite vyrai išmintingais!
Nesiduokite savęs mulkytie.

Tas v ra prietelis žmonių, kuris sutei
kia širdingą brolišką rodą dykai. Ne su- 
sioeškie su srauja šendieninio visokio 
štamo aptrarsintojiĮ. Jeiiru apsersrate liga 
tai eikite pas savo miesto daktaru. Bet 
jeisru turite liga gedinara—privatiška.tai 
irai nenorite savo mieste žydintis, o jei- 
gu seidi teisingai tapti pagelbėtas, tai 
būkite išmintingi, klauskite patarimo 
garsingo VOKIŠKO SI‘E<’I.IALISTO ku
ris sugryžo iš Europos, ištyręs pagerini
mo būdo gydymą visokiu kroniškų ir o- 
dos—skuros ligit. šimtai f ūksiančių pasi
liko i.šgydintais, kaip tai jaunų vy rų vi
sokios užsikrečiamos ligos, aprič šių ligų 
kaip tai Reumatizmas, visokį papučkai.

; išpuolitną plaukų ūmai sustabdyti, nuo 
drugio malerijos. Geriausia iztirta gy
duolė nuo atpratinto svaiginančių gėry
nių—girtybės, kuris su savo žine priims 
rodą, žėdnas išsigydins GVRTYBĘ, prie 
kurios tiek nelaimiu atsitinka ir kruvi
na proca žūsta ir sveikata.

Nebijokie parašyti gromatą; sekretai 
visame užlaikomi: gyduolių nesiunčiam 
panevali, kaip kiti jums prisiunčia per 
pant-valę išviliodami pasku’inį centą nuo 

i jūsų, kurs žmogus su šeimyna neturi ką 
. valgy tie. mislydamas tapti sveiku, tai 

užaioka ant sykio da keletą desetkų do- 
lierių. Čia visokias rodąs gausite, nė cen
tas nereikės mokėti irai i t e susirašyti lie- 
tuviškeje kalboje. Išmintingais busite, 
jeigu rašy šit® pas:

F.l KOPEAN SPECIALISTS, 
Bx. W. 220 So Eighth st.

IVillianisbiirg, New Nork.

NAUJA DAINŲ
KNYGA.

Dabar išėjo iš spaudos nau
ja dainų knyga, kurioj tel
pa naujausios, dar niekur 
ne^pauzdiutos visokio turinio 
dainos. Lietuviškoj kalboj 
tokios knygos dar nebuvo: jo
je galima rasti visokių dainų: 
juokingų, moksliškų, darbi
ninkiškų, revoliucijoniškų, 
meiliškų ir 1.1. 124> pusi, kaš
tuoja tik 50 c. Galima gau
ti
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K a i p kada su asi
lu, kaip kada su 
kiaule.

Kaip matote ant paveik
slų, šv. Antaną iš Padlos pie
šia visur su asilu, o šv. Anta
ną Pustelninką — su kiaule. 
Mat Antanui Padviškiui ei
nant su švenčiausiu sakra
mentu-priklaupė asilas, ati
duodamas garbę dievui,o An-

Turint kelis šimtus
Irių, niekad neužsimoka skur- 
įsti dideliam mieste, kur oras 
;troškus ,pilnas durnų ir suo- 
jdžių, kur dangus visuomet 
Juodas ir saulės nesimato, 
kuomet ant farmų gyvenimas 

7 teip malonus, teip smagus.
> Karmą nupirkti nėra teip 
•snnku, kaip daugelis inislija. 
Geriausiai žemę pirkti netoli 
didelių miestų, netoli gelžke- 
lių, vandenio ir kur oras yra 

^atsakantis auginimui visokių 
•daržovių ir javų. Tokias^ar- 
___ rasti Massachu- 
sets valstijoj. Netoli nuo Bo
stono ir kitų didesnių miestų 
yra daugybė tokių farmų ant 
pardavimo, kur galima ant 
syk „biznį” padaryt.

Norint pirkti, reikia kreip
ties i „Keleivio” redakciją 
pas: A. Žvittgilą,

28 Broadway, 
So. Boston, Mass.

B. P. MIŠKINIS & CO.
_ „ Užlaikau savo sąkrovoj

taną Pustelninką gaudė vėl J visokias knygas, abrozdėlius, 
nias pasivertęs į kiaulę: dėlto altorėlius, pavinšavones. pač- 
tuodu šventuosius ir ant pa- takortes, popiras gromotų ra- 
veikslų vieną su asilu, o kitą šymui su gražiausioms kviet- 
su kiaule piešia. koms ir eilėmis, Byrutės tro-

Neperseniai vieną z.oko-Jauką, stereoskopus, per kurį 
ninką, vardu Antaną patiko mažutis paveikslėlis jiersista- 
du juokdariai poneliai ir no- to, 
rėdami zokonininką ant juo- kai. girios, 
ko pastatyt vienas iš jų klau
sia:

t

kaip plačiausi lau- 
m iestai, kalnai, 

žmonės, ir t. t. Apart to pas 
manę galima užsirašyt kiek- 

Pasakyk mums, kunige vieną lietuvišką laikraštį, 
kaip Amerikoj, teip ir Lietu
voj išeinantį. Su reikalais 
kreipkitės šiuom adrisu:

B. P. Miškinis,
14 Interville st. 

Montello station. 
Brockton, Mass.

Antanai,.kuriuom Antanu ta 
mista esi: ar tuom kurs su asi
lu, ar tuom gi kurs su kiaule?

Zokoninkas ramiai atsakė:
— Kada kalbu, tai esu An

tanu su asilu,o kaip kalbu su 
tamistos draugu, tai esu Au- 
tanu su kiaule!

Aut pardavimo
Pigiai parsiduoda namas 

ant trijų šeimynų: rendos at
neša 25 dolierius per mėnesį. 

"Viskas Įtaisyta kuopuikiau- 
siai. Norint dasižinoti reikia 
kreiptis po šiuo adresu: 

I. A. H.
2V Elmont st. 

Dorchester, Mass

Atitaisyma# klaidos.
Pereitam „Keleivionu

mery] buvo pagarsintas ba
lins Haverliill o lietuvių, kur 
įsiskverbė klaida. <- Vietoj: 
S. R. K. šv. Jurgio draugys
tės turėjo būti- L. R. K. šv. 
Jurgio dr-stės.

Kas kuom serga.
Kapitalistai serga guodu- 

lyste; advokatai nuo užkietė
jimo širdies; studentus kan 
kiną tingėjimo drugys; jau
nikaičiai serga kurtumu ir 
aklumu-nežiūri ir neklauso 
kitu rodos: skolininkai turi 
suparaližuotus kišenių s: <ku 
puoliai turi su parai ižuotas 
rankas: girtuokliai serga bur 
nos išdžiūvimu, šinkoriaiai 
vandenlige—mat vis <lap>il 
vandenio.. .

Geras išradimą- 
—Kam tu bučernėj pa k . 
nai veidrodį?
—Kad .turėtų į ką 
žiūrėti, kaip aš jom- 
mėsą.



Visuotina Naujos
f

Anglijos Agentūra. 
Husu liiiosiiorių laivynas 
per marias tik $21. Kas 
nori tiesiog nuvažiuot iš A- 
merikos i Libavą, važiuokite 
aut Kusų linosnorių linijos. 
Laivakortes galima gauti pas: 

A. S. NORTONĄ.
50 Uroiss st. Boston. Mass.

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrvmus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likimai 
kogmausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

l

b į į
a* « i į

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
sartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys. 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Bro&dvvay ir 259 1>. St..

šoulli Boston, Mass

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai trumpame ia 
ke. Vietoje semi atauga nauji, gra
žus plaukai. I i*«kia informacija 
dvkai Artesnėm* žiniom* reikia ra
šyti įdedant kra-os ž.-iik • -.į.

J. M BKIMIZA IO
Broaduay A So. s-th si.,

Brooklyn Xew York

LITI V IŠKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257

BOSTON. MASS

TEISINGIAUSIA IR GORIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
ai i da. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaul.-j 
tartoj*, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. Šilti. AI sK A S.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor- 
cliester avė. So. Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per espresą gyduoles prsiusim

James H. Criffin & Co.
— Geriausis saliunas —
Klausk apie Teofil Kordaševvski. 
nes gausi geriausių gėrymų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią preke.

115&J17 Dorchester avė. and 
1 & I^.Divisionst. So. Boston 

Telephone 21008 So. Boston

KELEIVIS

Daktariszkos

i arti Broadway)

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotograf istą:

( ASS1LLO STUDIJA,
376 Broadvvay,

So. BOSTON, Mass

Yra tai viena iš geriausiu 
fotografiškų studijų ir se
niausia ištaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius 
paveikslus uz žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, a 
itokių grupų. vaikų ar senu 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilf. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom. 
Taiųie kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus vvairiu stvliu iš kuriu• 4, • <- *■
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli pa veikslą, krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio

376 Broaduay,
So. Boston. Mass

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą YVonian* Medical 

College Baftimore M. lt.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
paTago, teipgi suteikia visokias 
das dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles.
ofisas randas:: 30 VY . Broadvvay 
•2K4 j^st.. kampas Boven st.

so Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei
vienoj, tai kitoj iš minėtu vietų 
visada v-alit rasti.

ro-
li-
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IR VĖL 100 TEKSTANCZ1I] 1SZLEISTA
LIETUVIS- VADOVAS IN

SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Xe« pirmesnė* po -“><» tuksiančiu laidas; kaip bitės lietiniai išnešiojo - po ,i*ą pasaulį knygas.
NAUJ A paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

lšaiškininiii. apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt. issi- 
gydvt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVĄ-- 1N SVEIKATA parašyti; aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
Ta K N Y ’ * Y > '1 aibli .a vy rams ir tn< : erinis, seniems ir jauniems, sveik rems o labiause sergantiems.
ŠITA KNY>*A *k ■■*. •i., ;r io s. kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsiserg.-ti. bet ir daktariškam mok

sle aps :<•*, o ir žiu >si kur ir kaip iš* gydyt sergantis. ,,Vad. iii Sveikatą’ ‘ ajmrt moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslai* par*»lo. s,. . ;avj.:ia> žniogaa* visas puslapi ylies. lygei plačiai aprašyta vyriTir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abieju pusiu, kaip darosi ir kaip bau laimingu. i

KAD VADOVAS 1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. DOV AN AI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centu 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEI TE1I‘ Sl-.Itiil. kad be tikru gerų vaisiu ir be SUMANAUS DAKTAR<>. negali būti išgydytas, tail Ol.I.INS 
N. Y. MEDICAL 1NST1TUT.\> didžiausias ir seniaasias Amerikoj, j>asekmiugai visokias ’.iga* išgydo, nes jame 
darbu. a*i daktarai sp* ■ ia *:ai ant visokių ilgų ir vanoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, su
teikia sveikatai Į*ag*-;f— a sišat Kusasa Ška ar aprašant dietuviškai) ligą-nesveikumus, per lui-kn.

Ka apsiima, tai ir*išgydo: VYKUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokiu ligų.
KAD TAS 1AST1TT l'AS pasekiuitmai visokias ligas, paprastas, užsenditas ir pu*lapta* užsikrečiamas išgydo; 

tai liudija pačiu gjdynių laiškai, palei daieidimą iš daugelio laipiname nors keletą.

ISgydyt* nuo už- 
sendiutos ligos 
skausmingos mė
nesinės, baltųjų, 
ir dieglių, vidu- 
ruose ir strėnose ki
ti daktarai neisten- 
ge išgydyt.

Agnieška 
New Rockford, N. Dakota.

Mj - Dr. SPEi ĮAUSTAS.
Dėkingas esu už. vaistus, ku

rie mane išgydė nuo alielno nusilp
nėjimo ir jaunystes gyvenime klai
du nors butu sarmatą apreikšt vi
su’ >l;\usį nelaimingumą. bet Ve- 
lydamas įlėl brolių slaptinguose at 
.ik rnu. se apt urėt tykrą išgydima 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemetytų. Da
bar a* esu sveikas ir drūtas ant 
visų daliu kūno - jus vardą \ įsiem 
garsinsiu laikydamas pagodonę.

S. A. Kardulis
719 O'Fallon st. St. I.ouis. Mo.

ligai sirgias inkstų 
viduriu liga, skaude 
jimo kojos.*, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nesveikurnų- 
kosejiniu su skrep
liu v imu.
Išgvditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slu.

iuozas Nikelis
251 Cypres avė. Johiistown Pa.

Gyduolės visada taui]ra pritaiką to* kiekvienam sergančiam *;»eciališkai atčju* asabiškai ar lai'-ku at'išau- 
Gyduolė* iš*im čiauios. povi*a Amerika ir kita* dalis pa*anles. Slaptybė užlaikoma. Rašant adri*uot:

The Collins New York Medical Institute
140. AVEST 34 STR. (arti B^ay; NEW YORK N. Y.

Dėlei atsilankančiu arabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
3r. It MIEI.KE, rūpintomis lydiniais institute.

Pa

Sziuomi oraneszu visiems
kad a* neilgai busiu randamas p<> dabartiniu adri*u.
Bas-kini ilgas darot* priverti mane užimti v.ela mokv- 

tojau* ACADEMIC UNIVERSITETE. >š *k„s pn^asne* h ko mm. keli 
-urnai au.suną rėmų ir g»lMUi stiklo dėl darinio akimų lakulioriu). pa 
k jųtur.-*iu. Lietuviams padarymu už pusę preke* ir tuom tarpu vu 
šiem ekzi.ininavosiu aku už. dyką. Kuriems laikas nepavelvja ateini ofisą 
r. i.iy ,uk;l.; mane per taika j ufisas alhl;ir!,„. nuo s lkl ,y ,{‘
nm l. .k. .. |>. nuo » iki 9 Y .; Nedėliotus nuo to iki -4 
-•n •> ""1U "OK“‘ , •> <* EyeaigU SpeetaM.

r<’- 01,1 __ cor Nortbauiptun »t Mass.

DOVANAI
VISIEMS

Gb9/S)

Temykite gerai! tikrai lietuviška, dioelė krautuve 
Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, triubų. koncertinų ir 
daugy bė kitokių muzikališkų instrumentu. Geriausių dziegoriu. 
lenciūgų, visokių žiedų, laketų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grotnatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbųj, 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis —su kunvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už. nd.oo, 1000 už šd.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės dideli N 3 naują KATALOGU DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįspkių naudingų daiktų. *t gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimu.
K. V1LKEVICH, 112 Grand st^ Brooklyn, N. Y«

M C, iii m n 2, Pa TEISINGIAUSI* APTIEK*♦ \J a IJ V dllOc \>Va Kurioj galit gauti geriausiu :

Uzlailio geriausio

Bliaus Vyno, l ikit rių ir 
'cigarų.

\itiuis šeimynom mūsLBlt
>Pl-< I A l.hKl MAS.

366 Sevond So. Boston, Mass
___________

t; e i: i a i s i a s

< lydau 
kaip va:
>Us! rge*

tiso

Szalin skausmai ir lig*-/'
grei.’iausin ir p giausiu !>i:-i visokias ir užsisenejusias ligas.

reumatizmą. v.<<>k:as vaik i jas ir moterų lytiškas ligas, 
kreipkitės tik pas:

Br. Jau CTnnielnick, 
llasliington St. Boston. Mass.

t

I

l>r. S. Andrzejewski
V icnatinis lenkiškas Dentista

43j Shawmut avė.

Boston, Mass

Daniel J. Kiley
i 301 Broadway, kampas D. gatvių.

okriavsia: aptieka.

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuvišką klerką 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reika, 

lais atsilankyt.

•lel parduosi savo draugam* musu tabako uz š<;. tai uz apgarsinimu nm 
*11 firmos mes tau

šilą puikų laikrodėli dykai!
Su gražiai graviruotais viršeliais, užsukama* ir nustato

mas su rankinei'- >e raktuko ir su geriausiais akmenimis. 
Storose toki.- parsiduoda po $23.00 Męs reikalaujam 
kiekvienam mieste žmonių, kurie Įradėtu mums garsinti 
mųsų pipkes. cigareliis ir tabaką, kuri jus teip mėgot 
rūkyt Europoj, rusišką, turkiška, austrijatišką ir t t.

Męs aplaikom daugybę lai-kų nuo savo kostumrrių su 
padėkavonėm už tabaką ir teip puikias dovanas, kurias 
apturėjo nuo mus už garsinimą tabako. Rašyk pa* mus 
informacijos arba jeigu nori greitai užsteliuoti, rašyk 
mum*, o mę< greitai išsiusime ant paduotojo jūsų ekspre
so už *o tabako C. <>. D. t. y. užsimokėsi pinigus atim

Duomih

ant

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
k-id paniiioiiu laivakortes į Lietuva ir iš 
Lietuvos Į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no oi įsas turi geriausias kelio linijas 

t ifisas atidarytas nuo 8 va), ryto 
II valandai vakare.

Jurgis Bartošius
25s YV. Broadmay So. Boston, Mass.

I

iki

Mano dirbtuvė yra Įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados Įrankiai. Atlie
ku datbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu Į namus fotografuo
ti, teipgi nedėldiotiiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass-

t

- gv 
d uoliu nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka 

i M. V Stankevičius.
John J. Lowen & Co. 

Kampas 6-tcs 168 D. st
So. hsten, Mcss.

Tei.kphonf.. 2)<»27 So. Boston. Mass

50,000  ̂DYKMr™4
PASLAPTINES VYRU LYGOS

Šitoje

RODĄ DYKAI- Urėdiškos valandos nuo , iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 13

DR. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. 6 CHICAGO, 1LL., U. S. A.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : HOTEUS
W. KAŽUKft, 7 Hashignton .St 
gu|važiuojaie į Lietu vą aria 
^Lietuvos įjAmeriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaipjkitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų Kotelį kureme 
galiu- gan: valgių ir gėrymų ir -T 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Liet uvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už. durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą du< 
reikaluose uždyką. Tėmykil gerai mano adresą ir jeigu norėtųlioks 
vest kur kitur lai'neik iki nepamatysi manęs. Su godone

RINGAS RAŽIKAS

NEW YORK

Rodą duodu visokiuose 
apgavikas nu-

ECIK tPISKAS daktaras
JOSEPH LEWANDOWSKI, 

Valandos. 11-1 A. M.; 6-8 P. M 
4I‘J Boylston St. Boston, Mass 

<Warren Ubam bers)
Telephone. Back Bay 2350. 

(gyvenimas: 885 Massachnšetts avė. 
Cambridge, Mass. 

Valandos: S - 10 ryto.

Rusiška-Lenklškn-Lietii
viską

-A PTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

Atsidėjimo pasekmes

Nustok!Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas

No. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakui'-*, keipaiirj 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
rėdų. Teipgi pal<-idliame už pigiau ir vi-1 
sus kitus tavoms, kaip lai ku 
valizas ir visokius kitus daigiu 
kas tik reikalauja. N'pamir-kit vietos.

I SA(OWITZ.

12H Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. Boston. Mass.

G varant uotas
20 metų, 

dama* t a vora.
Ir Jei prižadėsi, 
tuoj pačioj dėžėj su tabaku nusiusime sy kiu ir dovana

Gali parduot mųsų kvepanrį ir skanų tabaka labai lengvai ir greitai: prekė 
pažymėta ant kiekvieno parkelio. Daugelis mų* kostumierių rašo, kad išparduo
da gavęs nuo mus tabaką toj j.ačioj dienoj.

Atsiusk nuims iškalnoštempoms. o atimdamas tavorą nuo ekspn-so sto
ties užmokėsi likusiu* 85.50 peržiūrėjęs jei bus laikrodėlis ir tabakas. Jei atsiusi 
mums iš’kalno ■*<>, mes duosime dar EKSTRA DOVANI. Kreipkitės šiuo adresu.

EIROPEAN TOBA<<0 (O
33 I.eonard St., Depl. 74. Xew York. 5 Y

kad jei taiiakas bus geras rekomenduosi jį savo draugams męs 
t. auksinį dziegorėlį dykai

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrylie- 

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Li'-uvėm ir 
Lietuvaitėm kad Į>ert raukiau naujausios 
mados moteriškų vasarinių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi perrėdan papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausiu, 
prekę Tod.-l meldžio seserų kreiptiest 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone
Miss. S Gaiewsky

255 Broadway So Boston Mass

X KAI masma. 
jama dėl kožno reikalai! 
jančio mus. ištirti ir suras 
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodo mt*is

joks darbas negali turėt geri} pasek- 
pasišventimo. Jei darbininkas ueži- 
jisnegali turėti geros vietos. Tas 

Nežiūrint kaip jis nesigirtų,

Sziaine pasaulyj 
mių be atsidėjimo, be 
no gerai savo darbo, 
pats yra ir su daktarais,
kaip nesigarsilitų, bet jeigu savo darbo nežinos, jei atsa
kančiai žmogaus neišgydysi, tas netik daugiau pas jį ne
ateis, bet ir dešitain pasakys, kad neitų.

Męs turim geriausias pasekmes savo triūso ir daugiau jų turime, negu 
kilos NAUJOJ ANGLIJOJ dukteriškos firmos. Męs turime šimtus išgydy
tų pacijenių* kurių kiti daktarai išgydyti negalėjo,

Vistiek kokia jūsų liga nebūtų, tegul ji bus džiova, 
reumatizmas, sloga, dusulis, kepenų liga, inkstų liga, pil
vo liga, odos liga, visokios lytiškos ligos ir nerviškos, ar 
tai šviežios ar užsisenėjilsios, męs išgydom greičiau ir pi
giau, negu kiti daktarai.

Kas važiuoja Lietuvon!

$21 .oo
laivakortes

iki 21 dolerio per 
į Lietuvą, tai dabar geriausia proga. Šif- 
vandenį važiuot labai smagu Skubinkit. 

Važiuodamas j Lietuvą arba norėdamas ką 
-ifkorčių visuomet kreipkitės į ,.KELEIVIU”

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

Visokias ligas gy 
dau pasek mincia- 
usiai. Ateikit ti»— 
stok pas mane 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a* atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik.’
8 vakare. Telephone 1967—3 Ric..mond

Teciaus jeigu jauti save nesveiku, nevylk ilgai, nes iškarto visuomet galima išgydyt daug lengviau* ir 
pigiau* Tik ateik ar ai važiuok pas mus: męs turim stebuklingą X-RAY mašiną, su ją išekzaminuosim ir 
ta* nekaštuos ne čento.

Mr. Jo, Sylvia Ilorta, I*. O. Box 341, Riverpoint, R. I. sako:
,,Aš kri-ipiausi su džiovoj liga pa* daugelį daktarų, lu-t ne vienas iš jų man nepagelbėjo. Ant galo man 

vienas daktaras pasakė, kad mano liga neišgydoma, kad aš turiu mirti. Vijoki skausmai nugaroj ir po visa 
liemenį neapsakomai ina ie kankino. Aš negalėjau pasijudinti. Pamečiau norą volgyt. sumenkau. išbliš- 
kau ir niipuoi’-apie 30 starų mano sunkumo. Turėjau atsisakyti nuo darbo, palikau niekur nelikusiu 
ž rnogu m.

Žiįvnlamas apie garsingus daktarus specialistus Bostono Clinicoj. kreipiausi tenai dėl visko ir jie mane 
išgyti.-,

Je gu kuri* kas tun-tų <lžio,ą ar kitą sunkią ligą ir skaity tų šitą laišką, aš jau vėličiati nuo širdies kreip
tis į Ikisiou Clniie ’|V ai sugražino man sveikatą ir gyvastį ir tenai gali sugražint kiekvienam.

■a-

i
naujas kursas, 

vandenį mano važiuot
kortės pigios, oras šiltas, per 
nes neužilgo prekės vėl pakils, 
partraukti ir reikalaudamas 
redakciją pas:

A. ZVINCILA,
28 Broadway, So. Boston, Mass

<>eriansis So. Bostone 
Lietuviškas Siuvėjas.

222 IV. BR0ADH A1
Puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirliame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuves, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes Kalime ją 
tau tuoj padaryt.

Z BLDRECKis

BOSTON CLINIC, INC.
175 Tremonttst. Suites 6 7 A 8.

Va'andos nuo 9 iki s vakare kasdien. Nedalioms nuo 10 iki I po pietų.

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase^St.
ofisu* atidarau Panidėliais ir Subatom, nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Fall River <>fw<> rūmai 128-129 tiranite BIdg. So. Main St.
Tiktai nedėliotus t.uo 10 iki M vakare.

J /


