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Reikalingas partneris.
Geistina butų, kad atsiras

tų sumanus vyras su keletu 
šimtų doleriu už partneri 
prie išleidinėjimo „Keleivio’’. 
Dabartinis krizis teip sunkiai 
atsiliepė, kad l»e naujų fi
nansiškų spėkų sunkiai pri- 
seina jis jiergyvent. Geisti
na butų, kad atsirastų žmo
gus suprantantis šitą darbą 
ir galėtų užimti mano vietą, 
nes aš nustojęs sveikatos ant 
vasaros priverstas esu išva
žiuot ant ūkės.

Leidėjas A. Zeim/ilas.

Į SKAITYTOJES.
dh-ploracija.)

Gerbiami draugai ir drau
gės—skaitytojai! Su skaus
mu širdies ir dideliu nusimi
ni n esam priversti pranešti 
jums negeistiną ir liūdną ži 
nią apie pasekmę to bjauraus 
ir netikusio kapitalistų sura
dimo. apie pasekmę krizio. 
kuris teip opiai ant darbinin
kų atsiliepė, kad jie netik 
duonos nustojo, netik alksta 
jų kūnas, bet ėmė slopint net 
mokslo ir apšvietos spindu
lius; tą vieninteli žibintuvą 
ant kelio į ateitę mums ateina 
kapitalizmo demonas.

Męs, lietuviai išeiviai, iš
mesti likimo ant kito žemės- 
puskamuolio iš savo tėvynės, 
ant žemės, kuri nešildo mųsų 
krutinės, kur esam išsisklai
stę tarpe svetimųjų, nėprilan- 
kių mums žmonių, kur kiek
vienoj valandoj kiekvienas 
galim p’ražut, apie ką ir liūd
nas vėjo kaukimas mųsų 
draugams ir giminėms nepa
sakytų, apie ką tik viena drė
gna ir šalta žemė galėtų žino
ti, jeigu tarp mųsų nebūtų 
tokio rišio, kaip laikraščiai. 
Laikraščiai netik rišo mus nuo 
rytų iki vakarų ir nuo šiau
riu iki pietų toj dolerių šalyj, 
netik męs juo«e, kaip veidro
dyje matom lietuvių išeivių 
ir tėvynėj gyvenimą, darbus 
ir judėjimą, bet jie mokina 
mus amato, be kurio darbo 
žmonės ilgai gyventi negalės: 
jie kaip žvaigždės tamsioj na
ktyj rodo jurininkams kelią i 
laimę....

...Bet ant nelaimės liki 
mas pavydi mums šviesos 
spindulių. Prakeiktas kapi
talizmo drakonas jau prary- 
jo ne vieną žvaigždę iš dar
bininkų padangęs, ir štai ty
ko praryt jau ir ,. Keleivį’’.

vKeleivis” išgyvenęs jau 
arti keturių metų ir įgyjęs 
pastarojo laiku didelę šimpa 
tiją tarpe apsišvietusių dar
bininkų, jei negaus parėmi
mo, turas sustoti.

Išleistu vė.

Istorija vienos ligos.
1494 metuose prancūzų 

karalius Karolius VIII su di 
delia kariumene įsiveržė į Ita
liją ir apgulė Nea]xilį. įtaikė 
apgulimo pasirodė baisi liga, 
apsireiškusi skauduliais ant 
lytiškų dalių, dideliu skaudė
jimu galvos ir narių, išbėri
mas pasirodė ant apgalėjų 
kūnų ir prasiplatino netik 
tarpe kareivių, bet ir papras
tų miesto gyventojų. Pasi
baigus karei, kariumenė su-|

grįžo į Prancūziją ir liga pa
plito po visą Europą ir buvo 
plačiai apgarsyta tuolaikinėj 
literatūroj.

Pagal vietą ir kitas ap
linkybes, liga įgijo įvairius 
vardus. Prancūzai ją vadino 
Neapolio liga, Italai—pra u 
cuzligė. Iš pat pradžių visgi 
buvo patėmyta, jog liga buvo 
sujungta su lytišku susi neši
mu už ką daktarai ją apkrik
štijo lues venerea, veneriška 
liga (nuo Veneros—meilės 
dievaitės). Vardas syphilis 
buvo vartotas tuolaikinėj po
emoj, pašvęstoj tai ligai, ku
rią parašė 1521 metuose dak
taras Fracastor iš Veronos.

Nepa prastas prasi platini- 
n a< ligos atkreipė žmonių a- 
tydą ant jos priežasties. Liga 
apėmė žmones, nežiūrint aut 
jų padėjimo, nė turto, neap
lenkė,,nė karūnos, nė kry
žiaus’’ anot tolaikiuio poeto. 
Paprastai aiškino, kad tai 
ypatingas amaras buvo prie 
zasčia ligos. Kiti sakė, kad 
tai buvo žvaigždžių įtekmė. 
Neapolio gyventojai sakė, jog 
priežastim buvo nelabystė 
priešų,, o prancūzai vertė bė
dą ant nešvarumo italų. Išpa- 
uai sakė, kad ligą pargabeno 
Kolumbas iš Amerikos. Bet 

tyra nurodymai, jog liga žy
dėjo italijoj pirm parvažiavi
mo Kolumbo. Kitose šalyse 
kaltino žydus, kuriuos inkvi- 
zicijos žiaurumas išgujo iš Iš- 
panijos. Kada išsiaiškino, jog 
liga užsikrėsdavo per lytiška 
susi nešimą, priimta buvo 
skelbti, jog liga pargabenta 
iš Amerikos. Teip žmogus) 
mėgsta suverst savo nuodėmę ! 
ant ko nors kito.

Norint pirmutinė iš svar
biausių syphiliso epidemijų 
aiškiai žinoma tiktai 1493 
metuose, senovės raštai turi 
ri savyje aprašymą ligos labai 
panašios į sypliilį. Senam te
stamente yra daug vietų ap
rašančių ligą lytiškų dalių, 
paprastai ji yra priskaitoma 
dievo rūstybei, bet kartais ga
na aiškiai nurodo ant tikro 
kelio šaltinis. Menama yra, 
jog Saliamonas sirgęs ta liga. 
'Vienam iš psalmų Dovydas 
skundžiasi, jog gyvas pūva 
ir dvokia, kaip strviena—tei
pgi nurodydamas ant tos pat 
ligos: jis irgi priskaito dievo 
rūstybę už savo nuodėmes.

Raštai rymionų, grekų, in 
dijonų, kiniečių parodo, jog 
liga viešpatavo senų senovėj! 
Šiose dienose syphilis yra ko- 
nelabiaiisiai išsiplatinęs iš vi 
sų užkriačemujų ligų. Dar 
1873 vienas daktaras apskai
tė, jog Ne\v Yorke vienas iš 
18 žmonių sirgo ta liga. Dau 
gelis skaito tą propoziciją už 
permažą. Daktaras White sa
ko, jog mieste Philadelphijoj 
nemažians kaip 50.000 ypatų 
abiejų lyčių užsikrėtusių sy- 

i philiu. Visose Suvienytose 
j Valstijose skaitoma tokių Ii- 
gonių ant 8 milijonų.

Tankiausiai liga užsikre
čia laike lytiško susinešimo, 
bet daug kartų pasitaiko už
sikrėsti ir kitokiu bndu.Daug 
yra atsitikimų, kad užkrečia

pabučiavimu, laike žindimo 
(zindėja kūdikį arba kūdikis 
žindėją), vartojant svetimą 
pypkę, pučiant stiklą dirbtu
vėse, ir t. t. Daug buvo atsi
tikimų, jog gydytojai gavo li
gą ant pirštų, tyrinėjant ligo
nį. Svarbus yra dalykas apsi
saugoti viešose vietose dasily- 
tint dalykų, vartojamų visų 
žmonių, ypač kam teuka susi
eiti su žmogum sergančiu la
ja liga.

Oras F. M.

O tempora! O mores!
Gal jums, brangus 

broliai ir sesers, tie žo
džiai bus svetimi, gal jų pra-' 
smė jums nevisiems žinoma? 
Bet aš pasistengsiu keliais žo
džiais paaiškint, kodėl aš juos 
čia vartoju ir jei jums išai
škinti, kad jie reiškia: ,,O 
laikai! O žmonės!”, tai tikiuo
si, kad ir tau. skaitytojau, 
kraujas gįslose užkaistų, kad 
ir tu broli, ir tu sese prispau
dę rankomis širdį su skausmu 
krūtinėj ištartum: o tempora! 
o mores!....
.. ,O tempora! O mores!..,. į 
įtaikai viešpatavimo dolerio- 
karaliaus. Saitas ir dykas 
skambėjimas metalo yra dau
giau vertas, negu žodis teisy
bės!.. Saitas, besąžiniškas 
šmotukas metalo individuumo 
kišenini turi daugiau vertės, 
negu gerovė žmonijos, negu 
meilė artimo ir dorybė. Žmo

gus apkurtęs skambėjimu do
lerio palieka parazitu. Jis par
duoda savo sąžinę už vieną 
dolerį: už vieną dolerį jis gali 
savo artimą nuskriausti, už 
dolerį jis gali meluoti, už do
lerį nėra gėdos.. .

Kunigas prie altoriaus 
|gieda: Te Denm tamtamus, 
bet doleriui pripažįsta dides
nę vertę, negu visam dangui, 
nes už dolerį galima nupirkti 
ii-

Kiekvienas, kuris tik pa
ragavo savo artimo prakaito, 
turi nustoti žmogaus jausmų 

i ir meilės, jis užsideda maską. 
išreiškenčią prielankumą prie 
žmonių ir pasišventimą neva 
visuomenės labui ir nesidro
vi pasivadint filantropu,idant 
surast sau užsitikėjimą tarpe 
visuomenes ir lengviau priei
ti prie tamsesnių savo tautie
čių ir didesnę naudą ištraukt. 
Tokie filantropai paprastai 
vadinasi vilkais avių kailiuo
se. Bet jų darbai pasirodo 

{daugiausiai pervėlu, kada 
sukrovęs sau gerą lobį, prane
ša, jog dėlei sunkaus padėji
mo, su skausmu širdies turi 
pranešti liūdną žinią apie nu
puolimą spėkų besidarbojant 
ant labo „visuomenės“ ir dė
lei neparėmimo turi paiiaut 
nuo šios dienos dirbęs. (.) va
kar. kad ir žinojo apie nuo 
seniai padarytą nupuolimo 
pieną, bet godumas ant dole
rio privertė jį apie tai tylėti, 
nes jam reikalingi doleriai, 
doleriai.. .

Ir kuomet žmonės apgai
lestauja ir rugoja, jis gudriai 
šipsodamos užveda kitą biznį 

|iš kurio mato daugiau nau-

I

»

būdavo priimamos, kaipo 
klausytojos, t. y. joms buvo 
leista tomis teisėms naudoties 
kokias universitetas duoda 
vyrams Dabar ir tas jau bu
vo panaikintas.

ŽEMOS IS VISI R.

nejunti, 
tą ašarų 
veržiasi 

mores!..

I

dos sau turėti, kur daugiau 
svetimo prakaito galės sunau
dot. Ir ne vienam tokiu budu 
pasisekė tapti milijoni-rrium.

Ir kuo žmogus tamsesnis, 
tuo daugiau yra išnaudoja
mas: jis nežino jokių tiesų, 
jokių įstatymų, nežino kur ir 
kam pasiskut, nežino kur tei
sybės ir užtarimo jieškot. Jei
gu ir didžiausia skriauda bu
tų žmogui padaryta, kad ir 
didžiausias nusidėjimas kokio 
niekšo būtų, o lapės uodegą 
nuskriaustamjam parodys ir 
jis bus nekaltas.

Ir pats žmogus 
kaip žiūrėdamas i 
pakalnę iš krutinės 
balsas: o tempora! o
Prie dolerio skambėjimo žmo
nės leidžiasi į tą velnišką šo
kį. kur viskas minoma po ko
joms, ir apšvieta. ir brolybė, 
ir dora, ir aukščiausios žmo
nijos idėjos.

Dolerizmas, tai didžiau
sia šioj gadynėj idėja: jos pa
sekėjų platforma remiasi ant 
melo ir suktybių, ir kas tik 
tos platformos nesilaiko, kas 
yra teisinga, tas turi pražūti 

; bangose biauraus melo ir be- 
teisėsės ant naudos apgavikų 
ir sukčiu. Žūk ir tu „Keleivi’’ 
ant džiaugsmo šviesos prie
šams ir melo platintojam:kam 
tau skelbti teisybę tamsuo
liams, kam tau gadinti biznį 
kunigams, kam tau užstoti 
už vargdienius? Žūk, žūk!

Keleivio’’ redaktorius:
St. Michelson.

IŠ RUSIJOS.
Mokinimo uždraudimas.
Išleistas Varšavoje aplink

raštis, draudžiantis lenkams 
mokytojams mokyti istorijos 
ir geografijos. Apie šimtą 
lenku mokytojų nustos da 
bar vietos.

būrys kazoku dėl mokinimo 
persiškos kariumeuės, kuris 
užsiliko tenai iki šiai dienai 
ir tarnauja šachui, kaipo 
irankis kruvinu darbu.

Mirtis Amerikonams.
Monila, Filipinai. — Pra 

ėjusią sąvaitę Moniloj pasi
rodė daugybę lapelių kurs
tančių žmonės priš ameriko
nus. Visos proklamacijos, 
kaip liudyjo parašas, buvo 
išleistos senos organizacijos, 
teip vadinamos: „Katipu- 
nau”. Lajielių turinys šitoks: 
..Amerikonai atnešė filipi- 
niečiams vietoj laisvės, tyro- 

. uiją: vieninteliu jų mieriu 
yra - apiplėšti salų gyvento 
jus ir pavergti juos.“

Toliau išrodinėjama, kad 
amerikonai yra didžiausiais 
vagiais besąžinės ir uzsitikė- 
jimo. Amerikos moteris yra 
begėdęs ir ne doros, nustoju
sios visų morališkų jausmų. 
Pasirašiusia 
tų lapelių, 
gyventojus 
merikonus,
grėbtą turtą ir atimti galvi
jus. Atsišaukimai baigiasi šito 
kiais šauksmais: „Tegyvuo
ja filipiniečiai! — Ameriko
nams mirtis’’.

Įdomus Įsakymas.
Vidaus reikalų ministerija, 

pranešė apšvietimo ministe
rijai, kad kiek jai esą žinoma, 
kai-kurios mokyklos daro ek
skursijai į svarbesniuosius 
miestus, pranešdamos tik vie
tiniai valdžiai, o neprašyda- 
mos tam tikro leidimo. Beto 
mokslo įstaigos pasiremia ap
švietimo ministerijos įsaky
mų, kad organizuojant moki
nių ekskursiją gana tik esą
pranešti išanksto apie tai vie- ■ 
tiniai valdžiai nurodant kiek 
ekskursantu ir apsilankymo 
vietas. Vidaus reikalų minis
terija pasiremdama paminė
taisiais nurodymais paaiški
na, kad tarp mokinių ekskur
santų ėsa, taip-pat ir žydų, o 
kaip žinoma, žydams užginta 
kai - kuriuose miestuose ne
tik apsigyventi, bet ir laiki
nai pabūti, todėl prašo, kad 
apšvietimo ministerija įsaky
tų mokyklų viršininkams vi
suomet prašyti leidimo, jeigu 
tik ketinama lankyti vietos 
žydams užgintos, jei toj eks
kursijoj yra mokinių—žydų.

Apšvietimo ministerija įsa 
kė jau mokyklų globėjams 
pildyti vidaus reikalų minis
terijos įsakymą.

Tikrieji rusai katalikai.
Niekas ligšiol dar nežino, 

jog yra ir katalikai prigullu
tieji prie tikrųjų rusųsąjun 

Įgos. Keli kataliku-vokiečių 
s nižiai yra į tą sąjungą įsira 
šę, o Kazaninje tai net tikrų
jų rusų sąjungos pirminin
kas yra katalikas, lenkas, u 
niversiteto profesorius Vladi 
slovas Zaleskis..

Zenistvii įsteigimas Lietu 
voje.

Valstybės Taryba daugu
mu balsų nusprendusi, kad 
ir Lietuvoje ir Mažarusijoje 
reikalinga ėsa įsteigti tokios 
pat zemstvos, kaip ir Rusijo
je. '

Diiina pavojuje.
• Peterburgas — Pereitoj 

subatoj valstybės taryba už- 
gyrė 40,000,000 rublių laivy- 

į lo raikąlams. Pinigų valsty
bės kasoj nėra, taigi aukš- 
čiaus minėta suma turi būti 
paskolinta. Ant kiek toks su
manymas yra beprotišku, ga
lima iš to manyti, kad net 
juodašimtiška durna smarkiai 
prieš tai užprotestavo.

Kadangi durna išdrįso 
niekint teip aukštų urednin- 
kų sumanymą, tai nėra al>e- 
jonės, kad Mikė iš „dievo ma- 

| lonės’’ nepatvirtintų Kokov- 
;cevo žodžių: „ačiųdievui, kad 
Rusijoj dar nėra parlamento’’. 
Prie tokių sąlygų durnai grę- 
sia pavojus.

Naujas aplinkraštis.
Žmonių švietimo ministe- 

ris išleido naują aplinkraštį, 
kuriame nurodė, kas baigu
siųjų vidurines mokyklas tu
ri teisę įstoti į universitetą, 
ir kiek studentų iš viso gali 
būti priimama. Sulig to ap
linkraščio teisias tos yra la
bai susiaurintos. Tarp ko ki
to ten yra paminėta, kad mo
ters visai neturi teisės lauky- 

! ti universitetus. Iki šiol jos

IŠ AMERIKOS.

Princeton, N. Y. Pereitoj se- 
redoj čia pasimirė širdies li
ga Stephen G. Cleveland, bu- 
vusis Suvienytų Valstijų pre
zidentas (nuo 1885 iki 1889, 
paskui nuo 1893 iki 1897 me
tų) ir žinomas savo netikusiu 
šeimininkavimu.

komitetas ant 
ragina vietinius 
išžudyt visns a- 
sudegint jų su-

Dar permažai kariiinienės-
\Vashington, 1). C.— Ka

ro ministerio vietininkas, R. 
S. Oliver, apskelbė genero
lams ir apicieriams praneši
mą, kad generališkas štabas 
tuoj pristos prie apdirbimo 
Roosevelto pliano, sulyg ku
rio skaitlius kariumeuės vie
toj 60,000 žmonių turės būt 
350,000.

800 užmušiu.
Teheranas, Persija. — Pe

reitam numery j „Keleivio’’ 
buvo paminėta trumpai apie 
skerdvnę Persijos sostapilyj, 
bet dabar atėjo apie tai pla
tesnės žinios.

Pereitą utarninką likos už
mušta 80o žmonių, tame 
skaitliuje daug moterų ir vai
kų. Visas miestas išrodo, 
kaip kruvina skerdinyčia. 
Kas valanda girdisi šūviai ir 
tiško kraujas. Išskersti žmo
nės perstatų baisią regyklą. 
Išdurtos akis,ištraukyti liežu
viai. nupiaustytos nosies.

Negirdėtas.istorijoj ir su
judinantis epizodas buvo pa
našus į kruviną nedėldienį 
Rusijoj Kada žmonės susi
rinko ant pleciaus ties Įierla- 
mento rūmais, šachas liepė 
girtiem kareiviams šaudyti iš 
kanuolių į tirštą minią susi
rinkusiųjų žmonių. Kada už
griovė kanuolės, žmonės me
tėsi ant kareivių griūdami 
nuo pragariškos ugnies, kaip 
musės, bet liko atmušti. 18 
perlamento narių pagal pa
siutusio šacho prisakymo li
kosi sušaudyta be jokio teis
mo.

Tą pačią dieną susiorgani
zavo bandos juodašimčių, ku
rie savo žvieriškumu pralen
kė ir rusiškus juodašimčius. 
Kuomet kazokai skerdė žmo
nės, plėšikai užpuldinėjo ant 
krautuvių ir plėšė turtus.

i> Skerdynė prasidėjo šiteip:
Iš ryto šachas apsuko su 

bariu rušiškų kazokų jierla- 
mento rūmą ir pareikalavo 
išdavimo 18 atstovų iš pirm
eivių partijos. Perlamentas 
atsakė, kad žmonių atstovų 
neišduos. Tuom tarpu val
džios provokatoriai paleido į 
kazokus kelis šūvius, suteik 
darni pastariesiems progą už
pulti ant žmonių.

Keliolika metų atgal Persi - 
jon likos nusiųstas iš Rusijos

t

Čaikovskio byla atidėta.
• Peterburgas, Birželio 30 

dieną. — Byla garsaus Rusi 
jos raštininko-revoliucijonie- 
riaus M. Čaikovskio,dėlei sto
kos darodymų kaltės, likos 
atidėta ant neaprubežiuoto 
laiko. Tuom tarpu valdžia 
išsiuntinėjo po visas šalis sa
vo šnipus, idant surastų kokį 
nors darodymą jo darbų prieš 
dėsi Mitą carą kad galėt patrau-

I kti prieš teismą.
Caikovski sėdi jau nuo 8 

mėnesių Petropavlovskoj tvir
tovėj atskirtas nuo pačios, 
draugų ir nuo dienos šviesos 
už tai, kad išdrįso parašyt tei
sybės žodį, kad parodė Rusi
jos liaudžiai valdžios šuny
bes. Tečiaus yra vyltis, kad 
jis bus išteisintas, nes valdžia 
apsiema iš kalėjimo ji palei
sti, tik reikalauja nuo pačios 

į 50,000 rublių kaucijos.

Venuolis be galvos.
New York. Birželio 29 die

ną. — Tūlas Venuolis čia li
kos 'suvažinėtas gatvekario. 
Suvažinėjimas buvo teip ne
laimingas, kad galva likos 
kaip peiliu nuplauta. Ir kaip 
dabar jis į dangų nueis be gal
vos! ..

- Sesios aukos liepsnoj.
Milvaukee, Wis.— Fabri- 

koj „Jeger and Gezelsch“ ki
lo gaisras, kuris persikėlė ant 
netolimo namo, kiliame gyve
no darbininkas Julius Kru- 
eger. Liepsnateip staiga apė
mė visą namą, kad darbinin
ko šeimyna neturėjo laiko nė 
gyvastį savo išnešti. Motina 
ir trejatas vaikų sudegė visai, 
o tėvas su snnum išliko dar 
gyvi, bet teip baisiai apdegę, 
kad mirtis neišvengtina.

Šiomis

Cliuton 
papras-

Tornado.
Graceville, \Vis. 

dienomis apielinkėj 
siautė smarki audra,
tai vadidama „tornado“.

Miestelyj Cliuton 33 trio- 
bos likos visiškai sugriautos 
ir 200 su viršum žmonių pa
siliko be pastogės. 7 žmonės 
likos ant vietos užmušti, o 60 
sunkiai sužeista.

V
Las Vatas, Mexico. — Šio- 

mis dienomis keli šimtai re- 
voliucijonierių užpuolė ant 
miesto Las Vatas, padėto ant 
kranto Rio Grande. Neskait
linga miesto įgula iš kalno ži
nojo apie rengiamą užpuoli
mą ir susivienijus su gyven
tojais narsiai gynėsi. Revoliu- 
cijonieriai pametė apie 50 vy
rų užmuštų, nuostoliai kariu- 
menės išneša vos tik keletą 
vyrų sužeistais.

M i tingus.
5 dieną Liepos atsibus L. 

S. S. 60 kuopos susirinkimas, 
ant kurio teiksitės susirinkti 
visi draugai. Vieta ta pati, 

28 Broadvay. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

60 kuopos sek. S. M.
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praliejo skursti, kiti prasisko
lino ir vargams jų nebuvo pa
baigos.

— Matai, vaike, kaip tu 
dabar nusikalbėjai. — Norė
jai pasakyt, kad su pinigais 
žmogus negali būt laimingas, 
o išėjo visai atbulai. Darbi
ninkai delei stokos pinigų 
pradėjo skursti, o kapitalistai 
gyveno, kaip ponai.

— Cha, cha, cha! Tu, tėve 
savo išvedimais priverti manę 
juoktis nenorvms. 
galvok, 
tams už 
kad

MOTERŲ JUDĖJIMAS.

v isą 
ma- 
kuo

sniar-

., Entekrd as Second-Class matter" 
Febrvaky 23, 190a, at thk Post 
office at Boston, Mass., undkk 
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— Žinai. Maike, ką 
mislinau?

— O ką?
— Aš manau išvažiuot ant 

vasaros kur nors i girią arba 
ant farmos.

— O ką tu tenai veiksi be 
alaus?

— Kad jau ir mieste būda
mas alaus negaunu. Pinigų 
ne cento, uždirbti nėr kur... 
girioj nors 
išsimegot 
ant šviežio

butas nekaštuos, 
galėsiu po egle, 
oro; na. o prasi- 

maitint vasaros laike teipgi
nesunku. — V uogų dabar i- 
valias. o neužilgo ir grvbai 
pradės augti.

— Na. o kas tau išskalbs 
marškinius, kelnes? Kas tau 
barzdą nuskus, kur tu gausi 
kitą švarką, .kaip šitas nu- 
plys?

— Eik tu kvaili! kamgi to 
reikia? Jitk girioj niekas ne
matys. tenai gali visai nuo 
gas būt... O kas link marški
nių ir kelnių, tai aš jų ir teip 
niekam neduodu skalbt, — 
nešioju pakol laikosi ant pe
čių, o paskui ant tabako iš
mainau.

— Tai iš tavęs geras biz- 
nieris butu.

— Tai tu misliiri, kad aš 
pusę amžiaus pragyvenęs ir 
gyvent da nemoku.

— Teip, tu moki gyvent 
tarpe žmonių ir be pinigų,bet 
girioj ir su pinigais negalė
tum gyvent. Per vasarą pra 
simaitintum vuogoms ir gry
bais, bet tabako niekur ne
gautum, o ateitų ruduo —,iš 
bado numirtum arba nuo šal
čio pastiptum.

— Man rodos, vaike, kad 
pinigu turėdamas žmogus 
niekur vargo negali matyt, 
tik be pinigų blogai.

— Ar tu užmiršai, tėve, 
kaip aš tau anais metais pa
sakojau apie žmonės, kurie 
apsigyveno ant salos ir netu
rėjo ne cento pinigų ir, vie
nok gyveno labai gerai. Bet 
paskui, kada nutarė pasida
ryt sau pinigu, tuoj atsirado 
bankieriai. kapitalistai, kurie 
per visokias suktybes tuos 
pinigus žveja vo. darbininkus 
išnaudojo ir tu darė sau pui
kų gyvenimą, o darbininkai

.... . —
, tingų moksląeivių ir darba

vosi aut kiekvieno zinksnio, 
kiek jos pajiegos išnešdavo 
tame atvėjuje. Bet štai jau 
pasklydo gandas, kad ir ant 
jos rengiamas suokalbis! Bet 
kas tie suokalbininkai? Saky
si skaitytojau, kad despotiš
ka mųsų valdžia? Žinoma, 
kad be jos prisidėjimo nieko 
nebus, bet vyriausiais suokal
bininkais, pirmutiniais pro
vokatoriais prie to chuliga
niško darbo, — tai mųsų il
gaskverniai!
menėliai apšvietą 
daug aršiau, negu 
darai...

Matydami, kad 
eina vis silpnyn, 
nuomeuė pradeda 
jau nebejiaisyt ir jų mokslo 
neklausyt, o j ieško mokslo 
teisiugo; kunigėliams pinigų 
jau neneša, o užsirašo sau 
progresiviškus laikraščius, o 
aršiausiai „Žariją” (tos ir 
vardas baisus! Red.) Subruz- 

idomųsų ilgaskverniai jieš- 
kot šaltinio, iš kurio ta „be
dievystės’’ „epidemija’’ paei
na... Na, ir surado! Ugi tai 
„Šviesos” darbas!... Ir štai, 
jau treti metai, kaip ji tuom 
darbu užsiima. Ji žadina ir 
kaimiečius ir miestelėnus. 
Na, nabagė, gana jau bus 
tau šviesti žmonės — džiau
giasi kunigėliai, — męs tau 
padarysim kaput !... 
Tik kasžin, ar tas dailias pa
siseks jums, klebonėliai?

-7. Beširdi*.

Cleveland, Oliio.
Lietuvių čia pusėtinas 

būrelis. Apsišvietimas apskri
tai imant stovi dar žemai.

Bedarbės galo dar nesi
mato; dabartinis krizis dau
giausiai atsiliepia ant mus 
tautiečių, lietuvių, bet lietu
viai nedaug apie tai paiso. 
Kad dievas davė—sako— rei
kia kentėt. Jei kokį dolerį 
ant sąvaitės dar uždirba ku
ris, tai ir tą nuneša bažnytė- 
lėn dievui ant ,.apieros“, o 
vaikučiai namiej pusiau nuo
gi ir alkani skursta: net gai 

, la žiūrėt, kaip tokie tėvai de 
moralizuoja savo kūdikius... 
O, žmoneliai! kada jus susi
prasit?!

lievoliucijonieriu*.

Brockton, Mass.
Brocktono konkursų ko 

mitetas laikė susirinkimą rei
kaluose sutvarkymo sudėtų 
pinigų Broktono lietuviais už 
parašymą sekcijos Lietuvos is
torijos ir geografijos, apie ką 
savo laikų jau buvo rašyta 
laikraščiuose. Pinigus,$ 131.1 i 
komitetas pasiuntė į Kauną 
ant atstovo T. Žilinsko rankų; 
išėmus siuntimo kaštus, pasi
darė 252 rubliai ir 19 kapei
kų. Laike buvimo kun. Pėžos 
Brocktone sukolektuota ant 
to paties reikalo $45.84 po 
Brocktoną ir apylinkę: todėl 
jeigu tie pinigai tebėr dar ne
išsiųsti, tai meldžiame nors 
ilgiau .nevilkti.

Komitetas ištaria širdin
gą ačių aukavuiiems ir atsto
vams už jų laiškus, per kū
rins męs supratom naudingu
mą visų užmanymų.

Su guodone
Vardan komiteto sekretorius 

P. J. Grigas.

r Į -

' krėtė Druidu ų sodžiuje D. In- 
drelį ir J. čerešką. Nežinia 
ko jieškojo. Nerado nieko.

Gegužes 2d. policija par
sivežusi iš Gudžgalių vieną 
vaikiną, pradėjo jį kankinti; 
nutvėrę už plaukų ir parme- 
tę jį aut žemės, ėmė spardyti, 
reikalaudami, kad išduotų 
savo draugus. Nelaimingas 
vaikiuas norėjo pabėgti, bet 
sargybinis pavijo jį ir jau no
rėjo kirst kardu... Laimė 
dar, kad buto savininkas Ju- 
zevičius juos sulaikė.

Reikia dar pasakyti, kad 
ketvirtadieniais įgėrę sargy
binei perdaug šeimininkau
ja, kapodami nekaltus žmo
nes ir gyvulius.

„L. C.”

IS LIETUVOS.draugystėmis kaip Amerikoj, 
teip ir Europoj; išrinkta cen- 
trališkas komitetas, paskirta 
mėnesinė duoklė ir nutarta 
net raštus išleidiuėt, pašvęs
tus moterų reikalams.

Chicagos ,. Katalikas ”, 
pranešdamas apie tą susiva
žiavimą, pabriežia, kad šita 
moterų organišacija ketinan
ti eiti rauka į ranką su soci- 
jalistais: todėl reikėtų, sako, 
ir katalikėms pasirūpint.

Žingeidu žinoti, kaip jis 
supranta progresą? Iš tų žo
džių reikia spreusti, kad ka 
talikybė ir progresas yra teip 
priešingi viens kitam, kaip 
ugnis su vandeniu. Sulyg 
,. Kataliko” psichologiją, kata
likės negali prigulėt prie pir 
meniškos moterų Sąjungos, 
negali šviest savo proto, bet 
turi sutverti sau atskirią, ka 
talikišką sąjungą ir studijoti 
režaučiologiją. Ar ne purviua 
banga konservatizmo? Ar ne 
persižengimas prieš civiliza
ciją? Ar ne nuodėmė?’..

N uo moterų susipratimo 
daug priklauso pakėlimas kul
tūros, išsivystimas žmonijos 
ir jos gerovė. Idėja, kuria už
sidegė mųsų draugių sirdįs, 
jau ne žus, nes ją kursto pats 
gyvenimas, ant jos reiuesi vi
sos žmonijos ateitis. Nors kė
lias, pakol kas, dar nevisai 
lengvas, nors daug dar ant jo 
šiukšlių ir supuvimo, bet jis 
yr tikras ir aiškus ir žmones 
jo turi laikyties.

S7. Michelšon.

Kas kaltas?
I

Tik tu pa- 
ar tiems kapitalis
tai gerai gyvenosi, 

jie daug pinigų buvo 
prisukę, ar už tai, kad darbi
ninkai davėsi išnaudot?

— Juk čia kiekvieuas kvai
lys gali pasakyt, kad už p nį- 
gus jie buvo laimingi

— Teip. Na, o jeigu dabar 
mes keli susitarę u u važiuot u- 
mem ant tokios salos, kur ne
būtų nė šešėlio žmonių, bet 
už tai butų kalnai aukso ir 
męs sau pasiskirtumem po 
vieną kalną, tuomet paliktu- 
uieiu didesniais kapitalistais, 
negu Rockefeller'is. Ar tu 
butum laimingas?’

— Kasgi nebūtu laimingas 
turėdamas tiek pinigų? Tuo
met man pipkės nereikėtų 
rūkyt, alaus teipgi negerčiau, 
bet francuzišką šampaną ir 
turkiškus cigarus; dirbt jau 
nerikėtų; nusipirkčiau gražu 
automobilių ir važinėčiau...

— Bet kur tu gautum au
tomobilių? Kur gautum ciga
rus ir šampaną, jeigu tenai 
apart pinigų. žemes ir vande
nio daugiau nieko nebūtų?

— Na, tai tuomet aš, vaike, 
pasamdyčiau savo draugus, 
tegul jie pradėtų ūkiškus 
darbus dirbti, bulbes sodinti, 
tabaką sėti, gyvulius auginti 
ir t. t.

— Bet neužmiršk, kad jie 
butų tokiais pat kapitalistais 
kaip ir tu; taigi jie tau nie
kuomet netarnautų, nes 
nįgu jiems nereikėtų.

— Tai tuomet męs visi 
sitare pradėtumem dirbti.

— Bet ką jus dirbtumet, 
tėve? ir kuom jus dirbtumet 
jei tenai nebūtu jokio gyvu
lio, jokio įrankio, jokios sėk
los, [žodžiu — apart pinigų 
nieko.

— Tai reikėtų visiems ba
du numirt.

— Kamgi mirti badu turė
damas tiek pinigų?

— Matai, vaike, 
nieko negi lino ja, jei 
pirkti.

— Ar jau šiteip? 
kai Į) gražiai tu pats 
uai, kad pinigai be darbinin
ko rankų nieko nereiškia. Pi
nigai tik tenai lošia savo ro
lę, kur darbininko prakaitas 
parsiduoda, bet šeip jie netu
ri jokios vertės, jie tik pagim
do vargus, bedarbes ir nepa
baigtą skurdą. Kapitalistas 
šiądien darbininkui už dienos 
darbą užmoka pusantro dole- silpnas savo amžiniu, bet ga 
rio, bet jeigu darbininkas ry- lingas ir senas savo užduotim 
toj norės savo darbą atpirkti, 
jis turės jau 10 dolerių jam 
užmokėti. Tokiu bildu darbi
ninkui 
dienas, 
kti vienos dienos savo darbą; 
čia jau šeši kapitalistui reikia kė jau ir musų drauges, 
išdirbti nždyka, arba kitais seniai Lietuviškųjų moterų

susivažiavimas atsibupo Lie
tuvoj. Kaune, o šiomis dieno
mis Amerikoj. Susivažiavimas 
atsibuvo Brooklyn‘e. N. Y., 
kur suvažiavo delegatės ir 
šeip veiklesnės draugės iš į- 
vairių miestų. Išdirbta plat
forma, ant kurios pasiremda
mas Lietuvių Moterų Progre- 
sy viskas Susi vieni jmas Ame
rikoj [teip užvardinta orga
nizacija] darbuosis platinime j g 
apšvietimo tarpe nesusipratu- gresiviška draugija: 
šių savo draugių, ir laikys ar-, sa’’, kuri daug jau nuveikė 
timus santikius su visoms mo- per tą laiką gaivinime mųsų 

įterų ir vyrų progresyviškomis; tautos, daug sušelpė netur-

pi-

su-

pinigai 
nėr ko

Matai, 
pripazi-

reikia išdirbti 7 
idant nupir-

žodžiais sakant, —r darbinin
kas dirba saiftik vieną dieną, 
o kapitalistui š-si as; ir vištai 
padaro pinigai.

— Na. tegul juos šimts! 
Gyvent jau ar šeip, ar teip 
nėra kaip; reikia važiuot į 
girią. Per vasarą pragyven
siu, o ant rudenio, jei laikai 
nepasigerins—pasikarsiu. Va
žiuokim, vaike, abudu, 
linksmiau.

— Pasikalbėsim apie 
kitą kartą. Dabar ąš neturiu 

tė-laiko. Iki pasimatymui, 
ve.

bus

Viskas. kas tik pasauly
je ezgistuoja kame ti žiba 
kibirkštis gyvybės ir jausmo 
—kovoja už savo būvi, už bū
vi geresnį. Žmogus. kaij>o 
svarbiausi* gyvenimo harmo
nijos elementas, teip toli į tą 
kovą Įsivarė, teip su ja apsi
prato, kad ant kovos tik ir rė
mėsi visas jo gyvenimas, 
ateitį ir visas savo viltis 
to vien tiktai kovoj. Ir 
toliau, tuo kova eina
kyn, kuo toliau, tuo ji reika
lingesnė, tuo svarbesnę rolę 
pradeda lošti.

Gilioj senovėj žmogus 
kovojo tlaogiausiai su gamta, 
rūpinosi apie ekonomiškus 
reikalus, t. y. gynė tiktai savo 
kūno reikalus: jis vedė indi- 
viduališką kovą.

Siąd.en-gi kova už būvį 
paliko visuomenišku dalyku: 
žmonės vienos luomo telkiasi 
j įnašą ir veikia prieš masą 
kitos luomos. Šiądien kapita
listu luomą ve<la smarkią ko
vą su masa ..žemesnės” luo
mus — su darbininkais. Dar
bininkai, kaipo skriaudžiama 
ir išnaudojama masa, instik- 
tyviškai priversta veikti prie
šingai.

Iki šiolei, kas-zin kodėl, 
viešoj kovoj aktyviškai daly
vavo liktai viena lytis? Lytis 
turtingiau prigimtiesaj>dova- 
uota fiziškai, t. y. vyrai; lytis 
gi silpnesnė, t. y. moteris vi
sai prie to neprigulėjo. Jos 
visiškai atsidavė ant vyru. 
Bet gyvenimas parodė, kad 
toks atsidavimas pragaištin
gas ne tik moterims.bet ir vy
rams.

Moterims todėl pragaiš
tingas, kad jos nustojo žmo
gaus tiesų net tarp tų, aut 
kurių jos buvo atsidavusios 
su dvasia ir kimu ir paliko 
liktai vergės vietoje.

Vyrams tas pragaištin
gas todėl, kad moteris neįkvė
ptos kovos dvasia, nepažįs- 
taučios gyvenimo pamatų ir 
tikslo, prie kurio veda pro
gresas, — baisiai trukdo dar
bą pačiu vyrų.

Ir dvilktelėjo vyrui mis- 
lyj nauja kibirkštis — pašau
kti prie bendro darbo moteri
škę. Nes. jeigu kiekviena gy
va esybė kovoja už savo tie
sas, tai moteriškė teipgi turi 
kovot, ir tuom smarkiau, 
kuom sunkiau prispausta ir 
daugiau kenčia.

Ir pasklydo po platų pa
sauli šauksmas : Morerįs į 
kovą, i kovą už savo tiesas, 
už tiesas žmogaus!

Šauksmas su vėjais ne 
nuėjo. Jis sužadino ir atgai
vino užmirusius moteriškės 
jausmus, prikėlė iš letargiško 
miego ir parodė kelią 
t i į lygybės ir meilės 
.ią-

Ant abejų žemės
milelių moterų judėjimas jau 
prasidėjo. Jisdar jaunutis ir

KORESPONDENCIJOS.

Tarjie moksląeivių.
(Iš Lietuve*.)

veda n 
Valsti

puška

Nuo jo bangu jau sudrebėjo 
pamatai kapitalizmo; išsigan
do ne tik Londopas, 
Rymo širdis pradėjo 
mališkai plakti...

Moterų judėjimas

bet ir 
nenor-

pasie-
Ne-

Skaudžiai atsiliepė ant 
mokslan einančios jaunuome- 
nes švietimo ministerio Švar
co reformos. Pernai išėjus į- 
statymams, kad visose gimna
zijose reikia laikyti kvotimai 
(egzamenai. R.), jeigu kas no
ri jiereit į kitą klesą, tarp mo
kinių prasidėjo bruzdėjimas; 
bet visur reakcijai viešpatau
jant, tuoj viskas nutilo ir vėl 
po senovei. Šįmet artinąnties 
pavasariui, teipgi buvo tyku, 
ramu, ir regėjosi, kad apie 
kvotimus ir užmiršo. Mokiniai 
savo keliu lanko mokyklas, 
staiga pasirodo cirkuliaras, 
kur praneša ,kad kvotimai 
būtinai reikalingi. Tarp mo
kinių ir vėl subruzdimas. Pa
sirodė ir atsišaukimai į visus 
Rusijos mokinius su tikslu 
sukėlimo protestų prieš tokį 
kvailą Švarco užmanymą. Bet 
ant nelaimės ir tas pasiliko 
be vaisių... Ir vėl ramu, ty
ku. Ir vėl gimnazijose moki
nimas eina senom vėžom; tik 
kur nekur išgirsi, kad koks- 
ten mokinis nusižudė, norė
damas tuom visus kartumus 
to žemiškojo gyvenimo pabai
gti. Ir teip dalykams stovint, 
beliko tik keletas sąvaičių 
iki kvotimą.... Kas čia? Lai
kraščiai praneša, kad į moky
tojus metambs bombos, kad ir 
mokytojams jau reikalinga 
sargybinių apsauga... Bet 
neilgai tas tęsis: reakcija jau 
skečia savo nagus, idant už- į 
smaugti išnaujo atgijusią 
tarp moksląeivių revoliucijos 
dvasią: jau girdėtis, kad už
darysią gimnazijas. Tarp mo
kinių atsirado bailių ir jie, 
norėdami prisitatkyt ir pasi
rodyt „gerais’’, pradėjo pro- 
testuot prieš smarkesnius są- 
vo draugus.

Reakcija, kaip kokia 
biauri epidemija naikina vis
ką. kas tik atsiduoda laisvės 
troškimu.

Štai jau treti metai, kaip 
[Suvalkų gub. gyvuoja pro- 

„Svie-

j

Dvasiški pie- 
persekioja 
caro žan-

jų įtekmė 
kad jau- 
apie juos

Neseniai, kaip žinome,Se- 
napilėje buvo laimi negeisti
nas atsitikimas,— žemesnių
jų klesų mokiniai šaudė ir 
pade savo kambaryj šv. sa- 
ramentus Ne smulkmenos 
čioai svarbios, bet priežastis, 
delei kurios mokiniai taip 
pasielgė.

Vieni aiškina, kad tai be
dievystės vaisiai, kiti vėl— 
kad tai daktaro Griniaus pra
monė [!] ir daug-ką pripasa
koja, ot taip, ausis nuo au
sies.

Kame gi tikroji priežas-
vtis?— ,,bv. šakramentuose es

ti tikras kūnas ir kraujas V. 
Jėzaus’’, šį dalyką aiškinda- 
dami, kunigėliai nekartą neat- 
sižiuri į klausytojų amžių ir 
išsilavinimą, bet laikosi vie
nodo metodo, kaip antai; su
žeidus šv. sakramentus, pasi
rodo kraujas ir t. p.

Panašus prirodymai, ži. 
uoma, kiekvienam sujudina 
mintis ir noroms-neuoroms su
žadina žingeidumą, ypatingai 
mokslą einančioj jaunuome 
nėj. Kadangi visa teorija re 
mesi ant praktikos ir išva
džiojimai aut — faktų, tad 
nėr ką daug stebėties vaikams 
mokiniams tokį bandymą su 
šv. sakramentais padarius.

Šį atsitikimą supranta 
me kaipo minėtojo metodo pa
sekmes. Vieton sustiprinti ti
kėjime, musų Įiamoksiiniakai 
kartais stumia į abejonę, o 
pasekmės, kaip parodo minė 
tasai atsitikimas, negeistinos 
būna.

>rSis mokiniu pasielgimas 
toli nuo „bedievystės’’ plėtoji- 
mos apsireiškimas, kaip tūli 
aiškina, bet paprastas suža
dintas žingeidumas , o žingei
dumas tai tokia prigimties 
spėka, kuri nežino savo vei
kimo pasekmių.

Demokratai •
MEISTAI (Naumiesčio 

pav.) Gegužės 14 (27) d. apie 
i 6 vai. rytą, dar tebemiegant, 
atsibaldė Naumiesčio starša 
su sargybiniu pas Joną En- 
driušį kratos daryti. Iškrėtė 
visus kampelius, jieškojo gin
klų, bet nieko ypatingo nera
do, tik kėlės dainų knygeles. 
Vis dėlto Endriušį išsivarė į 
Naumiesčio kalėjimą, kuria
me jis ir dabar tebesėdi. Kal
tina jį už Kuncos nušovimą ir 
až Zyplių girių sargo ir už- 
vaizdos norėjimą nušauti. Tai 
atsitiko pereitosios gavėnios 
metu. Teismo dar nebuvo.

Kaimynė.

TRAKAI. Kas daroma 
dėlei visiems taip reikalingo 
pinigo, prie kokių bjaurių 
prasižengimų gali nuvesti tas 
pinigo noras, aiškiai matoma 
iš nesenei, gegužės 19 dieuą. 
Trakuose nagrinėtos Juozo 
Diljanio ir Meudelio Šabailio 
bylos. Jaunas ūkininko sū
nūs Juozas Diljanis ir žvdas v •
Sabailis buvo kaltinami už 
pasikėsinimą nunuodyti žy
dą Breitbordą. Buvo taip: 
Trakų pavieto miest. Naiuo* 
naičiuose gyveno du žydu; a 
bildu turėjo savo sankrovas, 
abu pardavinėjo miltus, gele
žį ir kitas prekes, abudu va
žinėjosi, kad tik (langiaus 
prie savęs pirkėjų pritraukti. 
Dėlei tokių varžitinių tarp 
abejų krautuvininkų nuolati
nai kilo barniai, piktis ir net 
vienas kitam žadėjo galą pa 
daryti. V7ienas iš tų sankro- 
vininkų Breitbordas, pradėjo 
miltus pardavinėti taip pigiai 
kad nebuvo netik jokio už
darbio, bet ir gerokas nuo
stolis an kiekvieno pūdo. 
Žmonės pradėjo pirkti tik 
pas Breitdbordą. Tuomet nui- 
veiktasai kitas sankrovinin-

v
kas, Sabailis sumano visai 
prašalinti Breitbordą ir pri
kalba ūkininką Diljanį pa
barstyti duotų jam kokių, 
ten miltelių ant taisomųjų 
valgių Breitbordo virtuvėj. 
Už tokį darbą ūkininkas gau
na tris rublius, ir jeigu pasi
seksiąs darbas, apturėsią dar 
nuo Šabailio 47 rb. Milteliai 
tikrai buvo ant kepamosios 
žuvies pabarstyti; paragavę 
kiek tos žuvies, tuoj suserga. 
Tečiaus nelaimės neatsitiko; 
nes mažai buvo ragauta. Nuo 
tos žuvies išdvėsė tik tris ka
tės, kurioms buvo duota ėsti 
tos žuvies. Pasirodo^ kad žu
vis buvo apiberta nuodais 
(myšjaku). Taip skambėjo 
apkaltinimas.

Patrauktas prie atsakomy
bės Diljanis išpradžios prisi
pažino, apsakydamas, kad 
taip viskas ir buvę, bet pas
kui ir teisme tvirtino, kad 
prisipažinę taip vien tik dė- 
lei to, kad norėjęs Sabailį į- 
kišti, kad būk buvo žadėta už 
tokį jo parodymą jį visai pa
leisti ir 1.1.
Advokatas kurs ginė Diljanį, 
darodinėjo, jog nėsa prirody
ta, kad Diljanis butų pabar
stęs virtuvėj, kur turėjo būti 
tarnaitė, kad pagaliaus per 
apsirikimą išnetyčių buvo 
galima vietoj cukraus paber
ti tų nuodų ant žuvies tuola- 
biaus, kad tų miltelių buvo 
šėpoj pas Breitbordą, kad 
ans slaptai pardavinėjęs. Tą 
patį prirodinėjo ir Šibailio 
apginėjas.

Po ilgų tarybų prisiekusie
ji teisėjai išnešė nutarimą, 
kad nesą prirodyta, kad kas 
nors butų tuos nuodus pabar
stęs ir tokiu bildu abudu ap
kaltinamoji!, kuriems grūmo
jo keliolikos metų katorga, 
tapo paliuosoti.

Teisėjai pateisino. Pama
nius, kad galėjo būti ir taip, 
kaip buvo kaltinama, darosi

KUPIŠKIS (Ckmergės 
pav.) Mųsų policija subruzdo 
j ieškoti kaltininkų, kurie iš- 

i plėšė Virbališkių valščiaus 
kasą. Tuojau atvažiavo pav. 
viršininko pasiųstas valdinin
kas. Prasidėjo medžioklė. Va
žiuoja kur tik užsimano, kal
tus ar nekaltus krečia, areš 
tuoja, cypėn tupdo, nesigaili 
nei nagaikų. Bekratydami ir 
savęs neužmiršta: jeigu pa
kliūva kokių valgomųjų dai- 
tų, tai jau nepaliks.

Dabar žemiečių viršinin
kas įsakė Kupiškio valsčiui 
kasdiena parūpinti po penkis 
vežimus sargybiniam valiuo
ti; kitą dieną niekas niekur 
nevažiuoja, o tu čia žmogus 
ir važiuok ir gaišuok per die
ną su -gyvuliais Dėlei to da
lyko valščiaus rinktiniai Ba- 
lannžio 30 d. sušaukė rinkti
nių sueigą. Žem. viršininko 
įsakymą sueiga vienu balsu 
atmetė, aiškindama, jog, už
laikydami krasą, valstiečiai 
negali dar arklius davinėti. 
Bet nieko tai negelbėjo. Se
niūnai dar i r dabar bėginėja 
po kiemas, nešiodami virši
ninko įsakymus.

Balandžio 29 d. policija

I

I

Šalin tamsa!
Šalin tamsa iš mųsų krašto! 

Šalin apuokai ir šeškai! 
Šalin,kas nokti gyvus drasko! 
Šalin pelėdos ir vilkai!
Eikš čia,aušrine tu šviesioji, 

Apšviesk tamsybių šiuos lai- 
[ kus! 

Tekėk, saulute tu skaisčioji, 
Parodyk svietui jo takus!
Šalin tamsos, piktieji vėjai! j 

i Negeidžiam jų šaltos širdies! 
Šalin, šalin šiaurės spaudėjai! 
Nekenčsrm šios tamsios nak- 

[ties! 
Jovaras.

!

I



keleivi*

baisu ui žmogaus gyvenimą, 
kursai prie šios dienos tvar
kos gali būt parduotas už 
keletą rublių.

Panevėžio Ūkio' 
paroda. Siu metų paro
da pilnesne už j>ernykštę. 
Kauno sindikatas pastatė ma- j 
šinas, varomas garu, arkliais 
ir rankomis: piaunamasias. 
minamąsias, akėčias, plūgus, 
kuliamąsias mašinas (Šiaulių 
iš Elvorti fab.), arpas (Morit- 
zo iš Liublino ir Aulo iš Ry
gos), plūgus (Zavadskio iš 
Varšuvos); jų yra labai apš- 
čiai su visokiomis vertvklė- 
mis.

Spiginės minamosios ma
šinos linams minti, dviem-tri- 
mis velenėliais, gali tikti - so
diečiams ūkininkams; ranki
nės, jos labai maža vietos te
užima, jų kaina (25-30 rubl.) 
irgi prieinama. Dvylikos ve
lenėlių mašinos arkliais varo
mos, 450 rublių. Švirkšliai 
gaisrui gesyti, nuolat varomu 
vandeniu ir SO pėdų aukštu
mo, labai naudingi būtų di
desniems sodžiams. Jų kaina 
tino 130 iki 200 rublių.

Tamprios amerikietiško
sios akėčios visokiomis kaino
mis, destis kokio didumo.

Grūdus valyti nuo žirniu
kų ir visokių šiukšlių yra va
dinamoji Trije.ro Morothos 
mašina.

Y’ra parodoje ir nemaža 
dailidžių dirbiniu: lovų, in
daujų [šėpų] ir kitų dalykų. 
Lacis iš Rygos (Derptskaja, 
No 26) pastatė tris labai pui
kius uolos paminklus (kaina 
275-400 rublių) ir dvi akmens 
lenti. Darbas labai geras.Spi 
žiniai kryžiai kapams labai 
dailus (kaina nuo 5 lig 25 ru
blių).

Maizelis iš Rygos, pabri- 
kų komisijouieris per paro 
das, atvežė labai daug viso
kių pramonijos naujienų: be
vielių [be dratųj telegrafų, iš 
plieno vielos tinklų sietąms- 
arpams, vinių, čebatų, dra- 
božių.

Iš „V. Ž.”

Jl'OKAl.

Pasivėlavo. Pana
Vyrnorauckiutė, jau gerai pa
gyvenusi mergina, kartą su
rado laikraštije apgarsinimą, 
kad arty maine mieste tapo 
naujai uždėtas biuras apsive
dimų, kaip tai: prirodijimu 
merginų vyrams ir su j ieško
jimu vaikinams pačių.

VyrnoTauekiutė tuojaus nu
siuntė savo adresą, žadėdama 
ūmam laike pati pribūti, bet 
lietus sugadino kelią, paskui 
kas namie susirgo ir teip ta 
pana per keletą sąvaičių 
pribūti i tą biurą negalėjo. 
Ant galo išradus liuesą laiką 
įpuola į tą biurą ir sako ofici- 
jantui:

— Atleisk tamista už susi-
vėlinimą, bet tikiuosi, kad 
dar tamista man vyrą surasi, 
nes kelios sąvaitės pavėlavi
mo nieko nekenkia.

— Ant nelaimės tamista
jau pasivėlinote, —^atsakė ofi- 
cijantas,— jei tamista butum 
atėjus 20 metų anksčiaiis, tai 
bučiau suradęs dėl tamistos
vyrą.

Reik pasivaktuoti.
Motita išleisdama sūnų į 

vaiskų sako: — Žiūrėk, vaike, 
vaktuokis ir nelysk ten kur 
šaudo.

AUGUST SABATOWICZ
Atlieka namų teplionės dar- ‘ 
bus; išmuša popieromis, iš-! 
puošia ir atlieka visokius sta- 
lioriškns darbus prie namų 
|«ataisymo. Antrašas šitoks:

9 Beal st., 
Dorchester, Mass.

KERŠTINGA MEILE.
(Tragedija trijuose aktuose. Iš šei

myniško gyvenimo.)
Paraše F. Jvškauskiene.

Ki W 6 d, UfOS m.

VEIKIANČIOS Y DATOS:
Mylda, Ožgio moteris uesenei ištekėju- 

jusi..................20 metų.
Jonas Ožgys, Myldos vyras.... 24 mt. 

Onyte, Myldos draugė, protinga mergaitė'.. 
...................... 16 metų.

Liudvyse. Ožgio numylėtinė... .18 mt. 
Marma, Ožgio draugas .... 22 metų.
Nepažystamas vaikas, Ožgio pasiunti- 

nis............ 12 metų.
Visas veiksmas atsilieka didžiame mieste.

AKTAS 1.
Valgomasis kambarį#; viduryj kambario 

uždengtas staltiese stalas; apie stalą krėslai 
ir kiti dalytai, tinkami prie valgomojo kam
bario; tie#iog priešais duris i šėpą: po tiesiai 
išėjimas laukan; po kairiai duris i kitus 
kambarius.

Scena pirm a.
Mylda. (Sėdi prie stalo su savo drauge 

Onyte). — Žinai. Onyte, kaip tai yra ge
rai ištekėjusiai, ypatyugal, kad gauni my
limą vyrą, teip kaip aš. Aš savo Joną teip 
myliu, teip kad niekas negalėtų jį teip 
mylėti! tai yra tikra laimė ir aš jaučiuosi 
laiminga. Aš vėlinu ir tau, Onyte, tokį vy
rą gauti, būtum ir tu laiminga

Onytė. Man tokį vyrą?! Cha, cha, cha, 
aš jį nemylėčiau; tokį vyrą, kuris nebūna 
namuose vakarais, aš nemylėčiau: ne! Kas 
per reikalas? kas vakaras iki pusiąunak 
čių, tarytum kokis jaunikis. Geras vaikinas 
nesivalkioja iki dvyliktai, arba iki antrai 
valandai, o jis vyras. Šitokios laimes aš ne
norėčiau, — aš nemylėčiau tokio vyro, ne.

Mylda. Palauk, Onyte, tu nežinai kas 
tai yra mylėti vyrą, mylėtum ir tu tą, kuris 
tau patiktų. Teip tau rodosi...... Tu neži
nai kas tai yra įsimylėjimas.

Onytė, Tiesa, aš nebuvau įsimylėjusi, 
bet jei mylėčiau, tai žinočiau ką. Aš tik 
tuomet vyrą mylėčiau, kuomet matyčiau 
melę už meilę, o ne kitaip.

Mylda. Tu, Onyte, manai, kad Jonas 
manęs nemyli? Tu nežinai! Jis manę myli, 
o aš jį! Aš su savo Jonu jaučiuosi tikrai 
laiminga. Tai kas, kad išeina vakarais,reik 
suprasti, kad nelaisvėj ir-gi negalima bū
ti, būtų už viską aršiausiai toks gyveni
mas.

Onytė. Tas tiesa, galima išeiti, bet reik 
eiti abiem, ne teip, kaip Tamstos vyras vi
sada vienas ir vienas.

Mylda Tu, Onyte, nesirūpink apie 
mano vyrą, tegul tau galva,dėl jo neskau
da.

Ouytė. Tamista nepyk ant manęs! (Ap
kabina, bučiuoja). Ar ne? Tai gerai,aš dau- 
giaus nieko nesakysiu. Tie vakariniai vai- 
kščiojmai ir patįs.išsiaiškįs.

Mylda. Ištikrujų, kalbi nė šį, nė tą: 
kad aš bučiau kitokia ir klausyčiau tavo 
meliodijos, tai tik liarmas mus name būtų, 
vien per tavę: bet aš nepaisau kas ką kal
ba; aš sau iš to nieko nedarysiu. Aš jau
čiuos laiminga ir myliu savo Joną..............
Tra lia-lia-lia-lia-lia, tra lia-lia.

Geriaus padainuosim; teip, Onyte? 
Kam čia rūpintis?!.. Na, užtraukim ....

Laiminga, laiminga,
Kad mergina gauna..........

Onytė- Et, su savo laime! Aš visai jos 
nematau.

Mylda.’ Kaip ištekėsi;— busi ir tu lai
minga, kaip aš. O dabar tau turbūt pavy
du, ar ne?

Onytė. Visai ne! Tokios laimės! Viena 
ir viena ir džiaugiasi ir laiminga jaučiasi. 
(Į publiką) O jis kur kitur su kita laimin
gas jaučiasi. Aš visai ne pavydžiu tokios 
laimės, ne.

Mylda. O, tau gaila?! Aš žinau... Už 
tai tokia ir pykta, kad tu negauni sau, ko
kio nori. Jei tokia pikta busi, tai negausi; 
žinai, kad vyrai nemyli pikčiurnos: jie my
li merginas linksmas, meilias, iškalbingas 
ir teip toliaus,

Onytė. Gerai, gerai, aš darysiu,kaip aš 
myliu, o ne kaip jie; aš nežiūrėsiu, kaip 
jiems patinka, o ant galų-galo jog visiems 
ir neįtiksi. Todėl aš ir nepaisau kas kam 
patinka, o kas ne.

Mylda. Tu nepyk, Onyte, aš juokavo 
jn,— tu išmintinga mergaitė ir aš tavę my
liu. Tu ir gausi, kokį norėsi, tu dar jauna 
—penkiolika tik-ką pabaigiai ant Onos. 
Tu dar jauna oškaitė. (Glosto ir bučiuoja). 
Na, padainuosim—bus geriaus, na, tą, ži
nai:

Laiminga, laiminga, kad mergina gauna 
Mylintį vyrą, gražų ir jauną-a-a ....

Onyte
laiminga!

Mylda.
pti?

I

Labanaktis! Tamista buk

Teip anksti, su vištoms eisi

Į Onytė išeina, j
Scena antra

(Viena). Supyko ta ožka, -Mylda.
pleškėjo aau! Dar geriaus,— nezurzes 
uiekus. Pranašauja, rūpinasi apie tokius 
dalykus, kurie jai visai nereikalingi.

Kiša liežiuvį į vyro ir pačios reikalus. .. 
(Išlengvo nusiramina ir pradeda dai

nuoti).—La—la—la—lo—lo—Ii—Ii—Ii...
laiminga, laiminga, kad mergina gauna 
Mylentį vyrą gražų ir jauną.
Ir mano Jonas nepaprastai gražus, 
Kada pasidabina ir užsuka ūsus.

Tada aš norėčiau, kad eitum drauge — 
t Jonas man pasako:„Tuoj aš busiu namie!’’ 
Tad sulaukus džiaugsiuosi ir meiliai pabu

čiuosiu,— 
Ašsusavo vyru laimiuga jaučiuosiu.

Teip ir mano Jonas jis myli manę; 
Lai sau Ona kalba—netikiu, ne, ne! 
Ko-gi man trūksta, ar aš nejauna?! 
Visada dainuoju, visada linksma.

Vyras negalėtų manę nemvlti— 
Akmeninę širdį reikėtų jam turėti. 
Jei vyras nulindęs mano kai-kada.— 
Stengiuosi pralinksmint, dainuoju visada.

Man niekas nerupi,—visados dainuoju. 
Tegul ką uor kalba, aš visai ne’tboju: 
Kad jis ir pareina kai-kada vėlai,— 
Nesakau jam nieko, viskas būna gerai...

(Žiuri į laikrodį). Ištikrujų mano Jo. 
nas šiądien ilgiausiai užtruko. Kas tai bū
tų?.... Gal kokia nelaimė?....... Kažkas,
miegas lenda, tai ne prieš gerą. Eisiu gult, 
kas bus tas. (Žiovauja). Miego noriu mie
go-

—.. . ..................

tu-

laivakortes

$23.00
I

nu- 
čia

Šiądien atsidarė naujas kursas. Prekes nužemintos iki 23 dolerio Į>or 
vandenį Kas mano važiuot j Lietuvą, tai dabar geriausia proga. Sif- 
kortės pigios, oras šiltas, per vandenį važiuot labai smagu. Skubinkit, 
nes neužilgo prekės vėl pakils. Važiuodamas į Lietuva arba norėdamas ką 
Įiartraukti ir reikalaudamas šifkorčię visuomet kreipkitės į ,,KELEIVIO’’ 
redakcija pas:

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

KELEIVIS.

------ Išsirašyk „EŽĮ*!-
— Ko taip tu Juozai šiądien linksmas?
— Paskaityk „Ežį” ir ti/fni.-i linksmas-
— O kur ji gauti;
— U-gi nusiųsk vieną dolierį š4uo adresu: (Russia, 

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

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

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

Kas vazluola Lietuvon!

kur šiądien buvom.
Yra ką? Tokius niekus! Sar-

Taigi, Dieve sergek! Mano Liu-

Scena trečia.
(Ožgys ir Marma),

Ožgys pareina su savo draugu Marma. 
Įnėjęs nusiima kepurę ir atsisėda.

Ožgys. Sėsk, Tamista, sėsk,- aš noriu 
su tamista pasikalbėti, moteris miega ir 
dabar geriausia proga.Tik Tamista niekam 
neišsitark.

Marma.
mata.......

Ožgys.
dvysė dažiuotų, tai būtų po meilės.

Marma. Kokia Liudvysė? Tamistos pa
ti, rodos, kitaip vadinasi?

Ožgys. Teip yra, bet aš ne apie pačią 
kalbu: aš kalbu apie mylima Liudvysę?

Manila. Kas tamistai pasidarė, jog ta
mista vedęs ir svajoji apie merginas?! Ne
veltui priežodis sako,— papratimas neatlei
džia, teip ir čia. Aš norėčiau žinoti, kas tai 
per mergina, kad lenda prie vedusio vyro. 
Kaip jos pravardė?

Ožgys- Tamasta ją vargiai pažysti, nes 
ji uesenei čia atvažiavo. Jos vardas—Liud
vysė Smolkiutė. Tai mergina!Kaipaniuolas: 
šviesus plaukai, mėlynos akys, nieko sau.., 
Toliaus nesakysiu.

Marma. Kur tamista susipažinai su 
tuom aniuolu?

Ožgys. Bažnyčioj. Dievobaiminga mer
gina, mergina, kas nedėlia spaviednin eina, 
o brostvininkė kokia! Ištikrujų su tokia, 
tai aniuoliškas gyvenimas; net aniuolai 
džiaugtųsi danguj žiūrėdami iš aukštybės. 
Dieve, net ašaromis apsipyliau, kada pama
čiau klūpant ir teip karštai meldžiantis; 
tai nuo to karto ji man į aki įpuolė iri šir
dį. ir aš ją myliu, o jinai manę.

Marma. Ką tamista žinai, kad ir ji my
li? Jog neklausiai jos tai ką gali žinoti?

X

Ožgys. Siteip buvo:— aš ją užkalbinau, 
kad ji išėjo iš bažnyčios, Įtaklausiau, kur 
gyvena,— ji pasakė ir parsivedė namo; pa
rodė savo knygas. per kurias, nors ir di
džiausi griešnykas, gali į dangišką rojų 
Įeiti, tiktai su tikra širdžia reikia melstis. 
Parodė švento Pranciškaus juostą, kurią vi
sada apsijuosus nešioja.

Marma. A-a. kaip tamista justą pama
tei?

Ožgys- Teip, kaip ir viską: aš tikt žiu
rėjau. . . ji atsirišus ant stalo padėjo ir... 

[O, vos neišsitariau kas toliaus buvo!... .
Tai teip, teip, aš ją myliu, pasiutiškai my 
liu! Kad aš Įeinu Įeinu į jos kambarį—ro
dos bučiau ir bučiau kuoylgiausiai, jei būt 
galima.

Marma, 
būk ilgai, 
tei.

Ožgys.
myli, o aš ją ir gi myliu. Sakyk man ta
mista, kas tai būtų—kaip pradėjau mylėti 
Liudvysę, tada pradėjau neapkęsti savo 
Mylda? Smirda man imamai. Nemiela. Ne
noriu nė namuose būti.... Nekenčiu to 
stabmeldiško vardo „Mylda”. U-u, bedievė. 
Su tokia ir gyventi griekas..—

(Toliaus bus,)

Ar neišmes tiktai tamistą. Ne 
nes gali įsipykti savo Smalu-

Ne, aš užtikrinu, d jį manę

Užmušė ant smert viens vyras 
Kas-žin kokią ten bobytę. 

Todėl teismas jį nusprendė 
Greit ant Kartuvių kabyti. 

O jei teismas kaip nuspren 
Į džia, 

Teip ir būna padaryta; 
Gubernatoriaus jei lieka 

Ta bausmė neatmainyta. 
Gubernatorius mat gali 

Myrio bausmę suturėti, 
prasižengėli aut visad 

Į kalėjimą Įdėti.
Tai ir šitam mus smarkuoliui 

Jau virvė arti kvepėjo 
Ir nuo jos tik išvaduot ji 

Gubernatorius galėjo.
Tad pati to už muši ko 

Rankas laužo, ašarojas, 
Ir maldauja parsipuolus 

Gubernatoriui Į kojas:
,,Susimilk, Garbingas Pone, 

Rodyk veidą maloningą. 
Ir nuo kartuvių išgelbėk 

Mano vyrą nelaimingą! 
Kur aš vargšę pasidėsiu?! 

Nors manęs pasigailėkie — 
Mano pyrą vieton karti, 

Į kalėjimą įdeki!
Nors kalėjime baisiausiam 

Mano vyras greit numirtu,* , v’ |

Vis geriaus būt, neg’ nuo 
manęs 

Jį kartuvės atskirtų...!” 
Gubernatoriaus širdis tuom 

Teip labai susigraudino, 
Kod tą žmogžudį nuo basumės 

Paliuosuot jau net ketino, 
Tik paklausė moteriškės: 

-,, Ar labai teip vyra myli, 
Kad teip daug už jį maldauji?’ 

Moteriškė kraipos, tyli, 
Galop sako: , .Kas link vyro- 

Kad ne tas, tai kitas būtų, 
Tik man gaila, kad inšiurans*) 

JĮ pakorus nepražūtų. 
Mat už tokius, ką už kaltę 

Teismas myriui atiduoda- 
Tai kompanija nė cento 

Iš inšiuranso neduoda.
Mano vyras gi, Ponuli, 

Buvo žmogum pagirtu: 
Dešimts tūkstančių aš gau- 

| čia u 
Jei sava mirčia numirtų..,’’

i'

I

Gubernatorius nedoras 
Moteriškės neišklausė,

Sako: ..bausmės neapkeisiu 
Ir inšiurans tu negausi’’.

»

Vyrai! jei jus norit, meilę
Užpelnyt nuo moterėlių,— 

Insišiurinkit mažiausiai
Nors ant dešims tukstantė-

[lių.

*) Inšiurans — angliškai 
j „insurance” — apdraudimas 
nuo ugnies, nelaimingų atsi- 
kimų, arba ir mirties. Apsi- 

jdraudus ant paskirtos sumos, 
inokasi į Insurance Corųpany 
paskirtą mokestį, o susirgus, 

' susižeidus ar numirus tą kom 
' panija išmoka apdraudimo 
sumą. Lietuvoje daugiausiai 

: žmonės inšiurija nuo ugnies 
budinkus, kuriems sudegus 
gauna fajerkus.

I

NAUJA DAINŲ
KNYGA.

Dabarišėjo iš spaudos nau
ja dainų knyga, kurioj tel
pa naujausios, dar niekur 
nespauzdintos visokio turinio 
dainos. Lietuviškoj kalboj 
tokios knygos dar nebuvo: jo
je galima rasti visokių dainų: 
juokingų, moksliškų, darbi
ninkiškų, revoliucijoniškų, 
meiliškų ir 1.1. 126 pusi, kaš
tuoja tik 50 c. Galima gau-
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„ Keleivio’’ redakcijoje, 
Broadway, So. Boston. 

Mass.

FARMOS!
Turint kelis šimtus dolie- 

rių, niekad neužsimoka skur
sti dideliam mieste, kur oras 
troškus , pilnas durnų ir suo
džių, kur dangus visuomet 
juodas ir saulės nesimato, 
kuomet aut farmų gyvenimas 
teip malonus, teip smagus. 
Farmą nupirkti nėra teip 
sunku, kaip daugelis mislija. 
Geriausiai žemę pirkti netoli 
didelių miestų, netoli gelžke- 
lių, vandenio ir kur oras yra 
atsakantis auginimui visokiu 
daržovių ir javų. Tokias far- 
mas galima rasti Massachu- 
sets valstijoj. Netoli nuo Bo
stono ir kitų didesnių miestų 
yra daugybė tokių farmų ant 
pardavimo, kur galima ant 
syk „bizni” padaryt.

Norint pirkti, reikia kreip
ties i 
pas:

„Keleivio’’ redakciją
A. Žvingila.

28 Broadivay, 
So. Boston, Mass.

Ant pardavimo
Pigiai parsiduoda namas 

ant trijų šeimynų; rendos at 
neša 25 dolierius per mėnesi. 
Viskas Įtaisyta kuopuikiau- 
siai. Norint dasižinoti reikia 
kreiptis po šiuo adresu:

I. A. H.
29 Elmont st.

Dorchester, Mass s ?

PIKNIKAS!
Vyrai! Ar žinot kur ant 

Fourth July važiuot? Žinot, 
kur smagiai laiką galima pra
leist? Jei nežinot, tai klausy
kit: Latvių darbininkų drau
gija rengia puikų pikniką: 
bus šokiai, šaudymai, lenkty
nės, lekiojantis pačtas ir 
daug, daug kitokių pasilink
sminimų. Atsibus, plačiai ži
nomoj savo gražumu vietoj. 
East I)edhem,Oakdale Grove. 
Prasidės nuo 10 valandos iš 
ryto ir trauksis iki vėlam va
karui. Įžanga 35 c. visiems. 
Važiuojant nuo Dudley st. 
Elevated reikia imti šitokius 
karus: „\Vashiugton <fc Grove 
st.4’ arba ,,Needliem4’, teipgi 
galima nuvažiuoti su ,,Ded- 
hem“ ir „East Wali>ole”; iš
lipti reikia ant Grove st.,nuo 
tenai reikia imti „Oakdale” 
karą ir išlipti ant Boidon sq., 
nuo kur pikniko vieta jau 

(netoli.

( Pajieškojimai.
Pajieškau savo brolių: 

Stanislovo ir Martino Mažei
kų: pirma gyvenom visi drau
ge Brooklyne, N. Y., o dabar 
nežinau. Aš dabar išvažiuoju 
Lietuvon, tai norėčiau su jais 
pasimatyt. Kas apie juos žino 
arba jie patįs
šaukti padedant
są:

teiksitės atsi- 
šitokį adre-

Anthony Mažeika,
Berry st., Brooklyn, N .Y.
Pa j ieškau Petro Balčiū

no: paeina iš Kauno gub., pa- 
pavieto ir parapijos nežinau, 
nes jį pažinau atvąžiudamas 
Amerikon ir turiu pas jį svar
bų reikalą: kas žino kur jis 
dabar yra, meldžiu 
aut šitokio adreso:
Antanas Pavilonis,

Clinton,
Pajieškau savo

21S

pranešti

Box 369, 
Ind.
draugo, 

Jono Vižeiniškio: paeina iš
Suvalkų gub., Kalvarijos p v., 
Raudouiškių kaimo. Pirma 
gyveno Du Boisj Pa. Kas apie 
ji žino arba jis pats, teiksitės 
pranešti ant šio adreso:

J. Matulevičia,
115 Granite st.,

So. Boston, Mass.

MOTERIS IR MERGINOS!
X

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

Ona Baronaičiutė,
303 \V. 4-tll st.

So. Boston,Mass.

Ruimai!
Puikus ant išraudavo- 

jimo šeiniyniški ruimai,po 
3 ir (> ruimus,,snit’as". ant 
24 Broaduay, So. Boston. 
Dasižinot galima ,.Kelei
vio” redakcijoj. iŠ Broad- 
way.

PIKNIKAS.
S v. Jurgio draugyste ren

gia didelį pikniką ant Liepos 
4 dienos, kuriame dalyvaus 
Union (’ity ir Nagatuck,Con. 
lietuviškos draugystės; bus 
pra kalbos, deklemacijos ir 
daug kitokių pasilinksmini
mų: programai bus visoki(?Rj; 
pradžia bus 10 valaddą išry
to: ižanga vvrui su moteriške 
— 25 c. Širdingai užprašom 
visus vietinius ir aplinkinius 
lietuvius ir lietuvaites. [O 
kodėl nepasakyta kokioj vie
toj tas bus? Red.'

Ant pardaiimo.
Iš priežasties išvažiavimo Į 

Lietuvą, pigiai parsiduoda 5 
ruimų rakandai (fornitnre). 
Kreipkitės šiuo adresu:

S. G. 152 Silver st.
So. Boston. Mass.

Trije.ro


ŠOKIAI.
Parengti Nortvood, M <2 S3Č. 

jaunuomenės, atsibus subatos 
vakare 11 Lieptos lūOS m. 
Temprens svetainėj 5 
shington st.. prasidės 0 

•vakare ir trauksis iki 12
Orkestrą po vadovyste 
Venckevičiaus. Įžanga 
rain 30c. moterim ir mergi- 
ginom 10c. Nuoširdžiai už- 
prašom visus. Komitetas.

LįLfl VIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Lmis
^o.7 Wa- 

vai. 
na k.

K.

Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, elius 
visada švieži, vynai ir visoki likienai 
kogenausi. Gėrymus dėl veselijų. krik- 
-ty nų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

K ELEI v iš

IR VĖL 100 TUKSTANCZIĮĮ1SZLE1STA
LIETUVIS-

Reikalingas partneris
Su šSOli, kuris norėtų būt 

pusininku dėl uždėjimo labai 
pelningos prekybos. Manau 
tis prie naudingos prekybos 
teiksis atsišaukti ant šio ant
rašo:

W. J. l’etkon,
3L3 N. Main St.

Brockton, Mass.

a 
B 
M
* 
i 
i 
K 

M 
M 
b

M 
*
« 
« 
«
« 
i

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad aesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co
3ot Broadway ir 259 1). Si..

SoHth Boston, Mass.

* 
Mt 
M

■

LOS
Daktariszkos

VADOVAS 1N
SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu
M 
«

M 
% 
«

Pirk namą!
Jei tik turi š3Oo, gali nu

sipirkti puiku namą gražioj 
ir parankioj vietoj: tuščias 
niekad nestovi. Skubik. nes 
(taškui gradvsis. Atsišaukit i 
„Keleivio" redakciją:
28 Broadvvay So. Boston.

VISKAS PIGIAU!
Dėl. pratnšt iltiniu vietos.

Pranešu, kadį uięs partraukeiu 
daugybę viaukiu tiprč-dalu pavasa
riniu ir vasariniu dėl tueteru ir vy
ru stt didžiausiu pasirinkimu ir už 
giliausią prekę. Teipgi, išpirkus 
už dol. gausite už 10.0d dol. 
štampu. Atsilankyki! ant naujai 
pe rsi kėlusios vielos.

T1IE OUTLET

307 Broaihvay
SO. BOSTON, MASS.

I

Jaunas 2(> metilu amžiaus 
vaikinas jtajirško sau vietos 
prie krautuvės arbu lietuvis* 
kos raštinyčios. Lietuvoje iš
buvęs kolonijališkoj krautu
vėj 2 metus ir gerai supranta 
darbą: kalba lietuviškai, len
kiškai, latviškai ir raškai. 
Adresas toks:

Kazys Subačius,
28 Waterst. North Aud<>\er, 

<8e) Mass.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai |>aveiks- 

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILLO STUDIJA,
37(» Broad\vay,

Si>. B( )STON, Mass

Nes pirmesnės p*> -*>0 tukstaučin laida*; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visą pasauli knygas.
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins \EW YORK Metai Instituto.
VAI KAVAS 1N SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje. .
Tą KNYGĄ y ra naudinga v y ratus ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergant iems.
ŠITĄ KNYG \ p< rskai’ęs. m-—:..— s, kaip būti sv.-iku, nuo visokių ligų apsisergvti. bet ir daktariškam mok

sle apsišviės. oirž;n<—i kur ir ka.pvš-.g, d, t sergantis. ,. Vad.* in Sveikata' 'apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais pataslo. suimdavo iniit žmogaus visas paslapty bes. lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu. 1

KAD VADOVAS 1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. DOVAN AI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntinio kaštus.

JL’.I TE1P <1.111 <1. kad be tikru g.-ni vaisių ir be Sl'MAČ^Yl’S 1 >AKTA lte *. i.-jaii bul; :;^y <ly'.:i'. '.ai 1'«>LI.IN< 
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiau-.as ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai #Į>ecia;is:ai ant visok . _ų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, jn-rgalėjimui ligos, — su
teikia sveikatai i-age . - - . u k us a-ani-Kai ar aprašant t lietui iškait liga nesveikumus, js-r laišką.

Kad apsiima, tai ir’išgyelo: VYRI S ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokiu ligų.
KAD TAS INS'lTTl TAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsenditas ir paslaptas užsikrečiamas išgydo; 

tai liudija pačiu gydyuiu laiškai, palei daleidimą iš daugelio talpiname nors keletą.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvė 
U | C | c U C Pl"kla“s“i ar,,"‘"‘šiĮ. skripkų. klernelų, triubu. koncertinų ir 
I lOltUle) daugybė kitokių muzikali>kų instrumentų. Geriausių dzie oriu 

lenciūgų, MsokiiĮ žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grumulų, pui- 
kiųbntvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų). 
kišeninių lempukių, guminių litarų. adresams pečečių,” gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žtalynų. istoriškų ir maldų knygų kokių 
lik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašvmo gromalų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainėmis—su konverlais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už Sl.oo, 1000 už $ti.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują K A T A L O G A b O Y A X A 1 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkoptai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinim e
K. V1LKEV1CH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

M Gilt V3.fl & C n k tingiausia aptieka♦ V<L.IJ Vali OC Lv, .kurioj galit gauti geriausiu gv 
duoliu nuo visokių ligu, teipgi ir 
teisingiausius patariniHs. Nes či„.

* - ■

Uzlaiho geriausio

E liaus Vyno, Lilitrių ir 
Cigarų. |

Paidavimas šeimynom mūši 9XE
NPK I A LĮSK l M AN.

363 Second So. Boston, Mass

nai dirba lietuviškas klarka
M. V Stankevičius.

John J. Lowery & Co.
Kampas 6-tos 168 D.st

So. Bcstcn, ITass.
Tki ei-honk. 21027 So. Boston. Mass

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikomu plauku

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai trumpame lai 
ke. Vietoje senų atauga nau . gra
žus plaukai. Visokia informacija 
dykai Artesnėms žinioms reikia ra
šyti įdedant krasos ženklelį.

J. M BKINDZk <O .
Broadvvay <k So. S-th st., 

Br«ok!yn-Xew York.

Yra tai viena iš geriausių 
fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokiu grupų, vaikų ar senu 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisoin, 
tatųie kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mu departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą.krejon ar a- 
liejini labai gražiai.

Cassills Portrait Studio

376 Broadtvay,
So. Boston, Mass

Išgydyta nuo 
sendintos 
skausmingos 
tiesinės. baltųjų, 
ir dieglių, vidu- 
ruose ir strėnosę ki
ti daktarai neįsten- 
ge išgydy t.

Agnieška Daškene
New Rockford, N. Dakota.

»

Mylimas Dr. SPE( ĮAUSTAS.
Dėkingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydė nuo ala-lno nusilp- 
m-jinio ir jauny stės gyvenime klai
du nors butu sarmata apreikšt vi
sa buvusį nelaimingumą, bot ve- 
ly damas d>-l broliu slapi inguose at 
likimuose aptur.-t tykra išgydimą 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiom l>e pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemety tų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas aut 
v isu daliu kūno - jus vardą v įsiem 
garsinsiu laikydamas {uigodonę.

S. A. Kttrdulis
719 O’Fallon st. St. Lt.mis. Mo,

ligai sirgias inkstų 
viduriu liga, skaudė 
jimo kojose“, ranko
se- irsanariuose plau 
učiu nesveikumų- 
kosejimu su skrep
liai imu.
lšgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
sią.

Juozas Nikelis
251 Cypres aw. Johnstown Pa.

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam sjvee-iališkai atėjus asabi-kai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamos, po visa Amerika ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuott

The Collins New York Medical Institute
140. WEST 34 STR. tarti Broadvvay)

Mes užlaikėm geriausius 
novką. kiummel

< igatų iš Turkijcs. 
aplinkinius miestus

M. A. CANNGN

'Dėlei atsilankančių asabiškai Ofisas adat as kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
Dr. K MIELKE, ruplatojasia gydiaiaia Institute.b

M A (’AN’NON-
'.KRIAUŠE: UŽEIGA DĖL LITUVI

rimus kaiĮO tai: arielka, vyną, višniot ką,
alų ir kitokiusnaminius ir iniĮortuotus. Turime puikiausi. 

Gėrin tis pristato ant vestuvių, ki d.-'ty i n ir siunčiu 
Nepamirškit mūs adriso:

43-45 Endicott 25 27 ( ross street. Boti, Mass.

Nustok’Žiūrėk! Klausyk!

-------------------- J-

l)r. N. Aiulrzejewski
Vienatinis lenkiškas Dentista

LITI VISKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257

geriausi akuserka
F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Homans Medical 

((diege Balti mere M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
ofisas randasi: 30 W. Broadnay ir 
2K4 E >t., kampas Kove n st.

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

Didž iausias nupiginimas 

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės. jakuiės, keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
redų. T.ipgi paleidliame už pigiau ir vi
sus kitus tavorus, kaip tai ku 
valizas ir visokius kitus daigiu 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.

Ofiso valandos:
Nno O iki 12 ir nuo 2 iki S po piet.

43j Shavvmut avė.
Boston, Mass

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dalbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kūopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedėldietiiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

I SACOVVITZ,

128 Broadvay (tarpe A ir B. 
gatvių) S. Boston, Mass.

BOSTON. MASS.

teisingiausia ii: goriausia
Aptieka

Sutaisome Receptus su didžiausia 
aty da. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik j asaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSK AS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor- 
Chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir Į»er laiškus, o 
ntęs per egpresą gyduoles prsiusim

I

Jei parduosi savo draugams musų tabako už tai už apgarsinimu imt 
su firmos męs tau

Duosim šitą puikų laikrodėli dykai!
Su gražiai graviruotais viršeliais, užsukamas ir nustato 

ims su rankinele be raktuko ir su geriausiais akmenimis. 
Storose tokie parsiduoda $23.00 Męs reikalaujam 
kiekvienam mieste žmogių, kurie padėtų mums garsinti 
mųsų pipkes. cigaretes ir tabaką, kuri jus teip mėgot 
rūkyt Europoj, rusišką, turkišką, aust rijaiišką ir 1 1.

Męs aplaikom dangvls“ laiškų nuo savo kosteimerių su 
padėkavonėm už tabaką ir teip puikias dovanas, kurias 
apiurėjo nuo mus už garsinimą tabako. Rašyk pas mus 
informacijos arba jeigu nori greitai užsteliuoli, rašyk 
mums, o męe greitai išsiusime ant paduot^, justi ekspre
so už $t> tabako C. <>. D. t. y. užsimokėsi pinigus alini

APGARSINIMAS. 
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broli ii ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaites, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

ofisas atidarytas nuo S vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
25* W. Broadnay No. Boston. Mass.

George Stanaitis
453 Broadway So. Bostcn, Mass

James H, Criffin & Co.
— Geriausia galiūnas — 
Klausk apie Teofil Kordašewslii, 
nes gausi geriausių gėry mų ant 
vestuvių, krikštynų ir l>alių už pi

giausią prekę.

115 &!117 Dorchester avė. and 
1 & 1 >2 Division st. So. Boston 

Telephone 21<M»S So Boston

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

Visokias ligas gv 
dau pasek mingia- 
usiai. Ateikit t le
siok pas mane i 
t repais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir « iki
a vakare. Telephone 1967—3 RicLmond

50,000B2!DYKAIpX
PASLAPTINES VYRU LYGOS *

RODĄ DYKAI

Yna

’ Siu

UrSdi.skos valandos nuo 9 iki 5» nedčliomis nuo 9 iki 12

DR. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. 6 CH1CAGO, ILL-, U. S. A.

VIENATINIS :
W. RAŽU KO, 7 Hasliignton ,St
gu važiuojate į Lietu vą ai l a 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kilur teipgi atlieku 
visokias bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių 1r 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų’koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

W1XCAS KAŽUKAS

LIETUVISzKAS a HOTELIS
NEW iOKK

EURoPIšKAS DAKTARAS

JOSEPH LEWANOOWSKI,
Valandos. 11-1 A M.; K-S P. M
419 Boylston St. Boston, Mass

(Warren Chambers)
Telephone, Back Bay 2350. 

Gyvenimas: SS5 M assacli ilsėtis avė. 
( ambridge, Mass. 

Valandos: S - 10 ryto.

Riisiška-Lenkiška-Lietu- 
viška

-A FTIEE1A.

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

(Barant uotas ant
20 metų.

damas tavora.
Ir Jei prižadėsi, kad _ 
tuoj pačioj dėžėj su tal>aku nusiusime sykiu ir dovaną, auksinį dzicgonlį dykai.

Gali parduot mųsų kvepantį ir skanų tabaką labai lengvai ir greitai: prekė 
pažymėta ant kiekvieno pačkelio. Daugelis mus kosi umierių ra»o. kad išparduo
da gavęs, nuo mus tabaką toj pačioj dienoj.

Atsiusk mums iškalno 50c. štempoms. o atimdamas tavorą nuo ekspreso sto
ties užmokėsi likusius $5.50 peržiūrėjęs jei bus laikrodėlis ir tabakas. Jei atsiusi 
mums iš kalno $«, męs duosime dar EKSTRA ItoVANĄ. Kreipkitės šiuo auta—u.

EI ROPEA5 TOBULO (O*
33 Leonurd St, Dept. 74. Xew York. 5 Y

jei t.alKikas bus geras rekomenduosi jį savo draugams męs

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkolus. Užeik pa
žiūrėt musnaujosdir 
btuves, o jrigu nori 
tu r--1 gražią drapana, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z
Z. Buelreckis.

Bl l>RE( KL5.
222 Broaehvay So. Boston.

Visuotina
-_____ ■ ■ ■■ ■■■■■■■

Naujos Anglijos Agentūra.
Riisiį liuosnorių laivynas; 
per marias tik $21. Kas 
nori tiesiog nuvažiuot iš A- 

merikos i Libavą. važiuokite 
aut Rusą liuosnorių linijos, 
laivakortes galima gauti pas: 

A. S. MORTONA, 
50 Cross st. Boston, Mass.

Pirma lenkiszka gydynyczia.
Kas serga neizgydoma liga, kurios joks daktaras i gydy ti negalėjo 

tegul ateina pas mus. kur visuomet stovi koletas praktiškų daktarų ir 
unsekmingai gydo visokias ligas. Kalbam visokiom kalbom. Ofisas aty- 
daras kasdien nuo •'» iki s vak. Nedėiioms nuo 10 iki 12 iš ryto

l>r. Jau Cliinielnick, 
1780 Hasliihgton St. Boston, Mass.

Atsidėjimo pasekmes

visko ir jie mane'

nuo Širdies kreip-

Aš negalėjau pasijudinti. Pamečiau norą volgyt. 
sunkumo. Turėjau atsisakyti nuo darbo, palikau

specialistus Bostono Clinicoj. kreipiausi tenai dėl

kas turėtų džiovą ar kitą sunkią ligą ir skaitytų šitą laiška. aš jau veličiau 
sugražint kiekvienam.

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase St.
Ofisas atida nu Pan įdėliais ir Subatom. nuo 0 ryto iki 9 vakare.

Tečiaus jeigu jauti savę nesveiku, nevylk ilgai, nes iškarto visuomet galima išgvdyt daug lengviaus ir 
piginus Tik ateik ar aUažiuok pas mus: męs turim stebuklingą N-RAY mašina, su ja išekzaminuosim ir 
las nekaštuos nė cento.

BOSTON CLINIC, INO.
175 Tremontlst. Suites 6 7 4.8,

Valandos: nuo 9 iki s vakare kasdien. Nedėtiems nuo 10 iki 1 po pietų.

r

1

.\ RA V masina, 
jama dėl kožno reikalau 
jaučio mus, ištirti ir suras
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodobnums

Įe|
<U- n ■

1' ■

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
I.ietuvaitem kad ĮH-rtraukiau naujausios 
mados moteriškų vasarinių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi perrėdau.papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
preke. Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su guodone
Miss. S Gaiewsky

255 Broadvvay So Boston Mass

Sziame pasaulyj joks darbas negali turėt gerų pasek
mių be atsidėjimo, be pasišventimo. Jei darbininkas neži
no gerai savo darbo, jisnegali turėti geros vietos. Tas 
pats yra ir su daktarais. Nežiūrint kaip jis nesigirtų, 
kaip nesigarsintų, bet jeigu savo darbo nežinos, jei atsa
kančiai žmogaus neišgydysi, tas netik daugiau pas ji ne
ateis, bet ir dešitam pasakys, kad neitų.

Męs turim geriausias pasekmes savo triūso ir daugiau jų nirime, negu 
kitos NAl JOJ ANGLIJOJ dakleriškos firmos. Mes turime šimtus išgydy 
tų pacijentų'kurių kiti daktarai išgydyti negalėjo,

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

ar
Pi-

sako:
Ant galo man 

Visoki skausmai nugaroj ir po visa 
sumenkau. išbliš- 
niekur nelikusiu

Mr. Jo. Sylvia Horta, P. O. Box 341, Riverpoint, R. I.
..Aš kę-į piansi su džiovos liga pas daugelį daktarų, bet ne vienas iš jų man ne pagelbėjo, 

vienas daktaras pasak*-, kad mano liga neišgydoma, kad aš turiu mirti, 
liemenį neapsakomai mane kankino, 
kan ir nupuolė apie 30 svarų mano 
žmogum.

• Žinodamas apie garsingus daktarus
jšgy de.

Jeigu kuris I
tis į Boston l'linic. Tenai sugražino man sveikatą ir gyvastį ir tenai gali

Fali R iver ofiso rūmai 128-12B Granite Bldg. So. Main SI
Tiktai nedėlioma nuo 10 iki S vakare.


