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Metas V

1S RUSIJOS
Valstiečių skola.

Iki tam laikui, kada buvo 
panaikinti išperkamieji mo
kesčiai, būtent iki 1907 metu 
visoje Rusijoje valstiečiu bu- j 
vo neužsimokėta 35 milijonai 
rubliu. Toji skola tebėra 
da ir šiandien. Kairieji l)u- Į 
mos atstovai pareikalavo nuo 
vyriausybės tos skolos panai
kinimo, bet toji nenori sutik
ti.

Stolypinas pasilieka.
Buvo pasklydusios kalbos, 

kad dešiniu  j ii politika pri
verčia Stolypiną atsistatydin
ti. Tokias kalbas leido deši
nieji atstovai ir sukėlė didelį 
nerimavimą tarp spalininkų, 
kurie skaito Stolypiną savo 
žmogų. Dabar tečiaus viršiau
siuoju įsakymu apskelbta,kad 
Stolypinas pasilieka ir toliau 
ministerią pirmininku.

Tukumo byla.
Tris sąvaites karo teismas 

nagrinėjo latviu bylą už pa
darytąjį 1905-tais metais su
kilimą Tukume. Svarbesnie
ji kaltininkai buvo nuteisti 
da 1907 metais. Dabar gi 
teismas da vienam paskyrė 
mirties bausmę ir 34 žmones 
pasmerkė į katorgą ir ištrė
mimui.

Bandymas apvogti pinigy- 
ną.

Tiflise pradėta buvo kasti 
urvas po gubernijos pinigy- 
nu, kuriame buvo sukrauta 
apie du milijonu rubliu. Iš
kasta apie 50 sieksniu ilgu
mo. Dėlei to suimta keletas 
žmonią.

Kratos armėnu tarpe.
Pastaruoju laiku labai pra

dėta persekioti gyvenančius 
Kaukaze armėnus. Erivaniu- 
je uždarytos tris skaityklos 
ir savitarpinės paskolos drau
gija. Suimti gydytojai, ad
vokatą i, mokytojai ir pirkliai 
armėnai. Tokios pat žinios 
pareina ir iš kitą miestą.

Garsi byla.
Balandžio 29 ir 30 dieną 

Senatas nagrinėjo buvusiojo 
policijos departamento direk
toriaus Lopuchino bylą, ku
ris, kaip jau buvo rašyta .pra
nešė rusą socijalistams revo- 
liucijonieriams apie šnipo 
Azevo provokatoriškos dar
bus. Per tai Azevą partija 
nuteisė mirtin ir Rusijos poli
cija nustojo labai jos brangi
namo šnipo, per kurį sužino
davo visus socijalistą-revo- 
liucijonierią žingsnius. Lo 
puchiną kaltina, kad jisai 
pagelbėjo soc.-revoliucijonie- 
riams apsiginti nuo šnipo ir 
pertai padarė didelę pragaiš
tį Rusijai. Teismas nuteisė 
Lopuchiną 5 metams kator
gos.

Per praėjusiąsąvaitę,teis
mui nąsprendus, nužudyta iš
viso 18 žmonią: Kamišine, ■ 
Charkove ir Tambove — po į 
8, Kurske, Lodziuje, Tveryje j

f
skaitą pasirodė, kadšimet su
pirkta daug spaustuvės įran
kiu, todėl pasidarė apie 600 
dolerių skolos. Naują kuo-

1$ AMERIKOSŽINIOS IŠ VISUR, tSŽizdroje — po 2 ir Ekate- 
rinoslave 1 žmogus. Nuteista 
nužudyti 29 žmonės.

Pabėgėlis liko išduotas.
Į Liepoją sngrižo laivas ,, Ro- 
ssija” iš Amerikos su 122 
emigrantais. Ją tarpe rau
dasi Amerikos valdžios išduo
tas Kijevo pačtorius Macijen- 
ko. kuris bėgo į Ameriką su 
2.000 rubliu valdišką pinigą.

Kiek gyventojų Peterbur
ge?

Paduotoji statistika liudy- 
ja, kad nuo 1 sausio d. 1909 
m. Peterburge buvo 1.572.000 
gyventoju. Mirtis čia siau
čia plačiai: 1908 metuos pasi
mirė 44.311 ypatų, iš kurią i 
25.083 moterys ir 19.218 vy- 

į rai.
Atrastos bombos.

Taganroge buvo rengiama 
suardyt kalėjimą prie bombą 
pagelbos, kurias sudėjo tarpe 
plytą, paskirtą namo patai
symui. Jas ketino kaliniai 
įsinešti į vidų, bet kas tai 
pranešė policijai ir toji suga
vo tūlą kalinio žmoną Gapo- 
novą, nešusią bombą ir atra
do daugiau dideliu bombą. 
Darbas ant nieko nuėjo

Gudrus kaliniai.
Ukmergė, Lietuvoj. — Ka

da du kalėjimo sargai atėjo 
suskaityt, ar visi kaliniai ran
dasi, tai visi kaliniai užpuolė 
ant ją ir nužudė. Paskui jie 
nuvilko nuo ją rubus ir aprė
dė du kaliniu. Nuduodami 
tikrus sargus, jie varė kitus 
9 kalinius iš kalėjimo. Misli- 
jo, kad niekas nesupras, kas 
čia darosi. Pradėta į juos 
šaudyti. Liko sužeistas vie
nas sargybinis. Du kaliniu 
užmušta ir keletas sužeista. 
Gudriai buvo sugalvota, 
ant nelaimės nepasisekė.

Kalinys šulinyj.
Iš Prilutsko kalėjimo pabė

go tifu sergantis kalinys. 
Niekur jo negalėjo surasti ir 
kalėjimo valdyba kalbėj, kad 
jis lyginai į vandenį įpuolęs. 
Po 4 dieną jo kūnas atrastas 
šulinyj, iš kur vandenį varto
ja kaliniai. Kaip greitai jie 
visi gali užsikrėsti taja liga.

Popas juodašimtis.
Ant stoties Čeliabinsko popas 
Jevstratov kasdien dalina 
juodašimčiu laikraščius,,Vie- 
če’’ ir ,,Viernost’’, Tą ir kitą 
jis išduoda apie 400 ekzem- 
pliorią. Nėra ko pykti. To- 
kis jau jo amatas.

Redaktorius gauna 20.000 
rublių.

Redaktorius laikraščio „Mos- 
kovskije Viedomosti” L. Ti- 
chomirov gauna nuo valdžios 
kas du mėnesiai į>o 20.000 rb. 
už spauzdinimą valdišką ap
garsinimą. Jeigu Durna pa
reikalaus valdišką apgarsini
mą panaikinimo, tai valdžia 
prižadėjo išsyk Tichomirovui 
išduot 50 tukstančią rublių. 
Tokius pinigus gaunant, ga
lima už dyką laikraštį dalin
ti.

Balandžio 24 d. Durna nu
tarė, kad norint akiraty ties į 
viensėdžius užteksią didžiu
mos sodžiaus balsą, ne dviejų 
trečdaliu, kaip ligšiol buvo.

tik

Vėl

Streikininkų nepriima.
žius, 29 geg. d. —- Vė

liausios žinios skamba teip: 
,,Daugybė krasos darbininkui 
ir telegrafistą po streiko da 
vis negauna darbo, nes jąi 
vietose dirba streiklaužiai. So- į 
cijalistą frakcija (skyrius) 
parlamente įnešė reikalavimą, 
kad visi streikininkai būtu 
priimti į darbą. 141 deputa
tas balsavo už įnešimą, o 338 
prieš. Lai Francuzijos dar
bininkai pasimokina,ką rink
ti į parlamentą.

Japonijoj javai užderėjo.
Iš Tokio ateina žinios, kad 

Japonijoj ryžiai ir miežiai 
pusėtinai užderėję. Badas i 
provincijose susimažino. Pra- 
monija pradeda kilti. Pinigą 
galima pasiskolint už mažus 
procentus. Teip sakyt, srnul-L priejos 
kiosios buržuazijos būvis pa
sigerino, o darbininką — ne [ Milijonierius pasimirė, 
kiek. Į Iš New Yorko praneša, kad

pasimirė tūlas G. Rodžers, 
vienas iš nariu žinomos „Oil 
Trust Co.”. Paliko jis 73 mi
lijonus doleriu. Tai buvo 
jo pelnas iš aliejaus, gazo, va
rio ir kitą išdirbysčią, o teip
gi iš geležinkeliu. Į milijonie
rius išėjo jis iš neturtingo 
kontoros darbininko, kuris 
1861 metuose prisidėjo prie 
kompanijos vos su 600 dole
riu. Ne vienam darbininkui 
šitas šikštuolis išplėšė duonos 
kąsnį iš burnos, 
nukankino darl>e, kol sukro 
ve tiek milijoną, 
savim nenusinešė

!Š LIETUVOS
3284 murinai niiliiiciuoti.

NewYork, 1 birželio d. — pų skaitlius žymiai pasididi- 
I Čia atsibuvo tautiška muriną no, tik senąją daugelis be- 
! (negru) konferencija. Kalbe- ve’k visai pakriko, iškilus sa- 
toja Ida Wells Barnett pra-! vitaliniams vaidams sąjun- 
nešė, kad laike pastarąją 25 goj ir bepamatiniam užsipul- 
metą likę nužudyta Suvieny- dinėjimui ant veiklesniu Są- 
tose valstijose 3284 murinai 
kaipo neapkenčiami baltvei- 
džiams elementai. Kada jos',, 
užklausė, kodėl teip elgiasi ■ cago. 
su murinais krikščioniška apsiima išmokėt, 
tauta, ji atsakė, kad norima gatai tam pritarė, 
juos išnaikinti, nors visi su- 1 
pranta, kad tai nedoras dar
bas. Paskutinis kalbėtojas 
\V. E. St. Clair nupeikė pre
zidentą Taftą, sakydamas,kad 
jis ne tiktai nestabdo tautiš
kos neapykantos, bet da kur-

pradeda nerimti ma
hometonai.

Adanos į Konstantino-Iš
l>olį praneša, kad mahometai 
vėl pradeda kliudyti kitokią 
tikėjimą žmones. Kariume- 
nėj atsiranda senosios val- 
džio šalininku, todėl galima 
laukti naujos betvarkės. Pa
reikalauta, kad butą atsiusta 
daugiau jaunaturkią kariu
menės, kuri, reikalui esant, 
numalšintą fanatikus.

iKitas streikas Fracuzijoj.
Paryžius, 23 geg. d. Nors 

darbininką sąjunga išleidę 
atsišaukimą, kad butą už
baigtas streikas,vieno tarnau- 
jantiejie ant laivą neklauso. 
Jie išėjo streikuot, simpati
zuodami krasos darbininką ir 
telegrafistą streikui, bet da
bar patys reikalauja, kad 
jiems butų pripažintos visos 
išlygos fabriką darbininką. 
Daugelis laivą negali važinė
ti tavorą ir stovi uostuos.Pra- 
monija puola.

Darbininkai laimėjo.
Francuzijos ministerią po- 

sėdyj buvo svarstyta apie pri
pažinimą valdiškiems darbi
ninkams lygiu tiesą su pa
prastais darbininkais. Pripa
žinta, kad jie gali organizuo
tis ir kovoti už savo reikalus, 
tik nekelti streiko. Nežinia, 
ar sutiks ant to Francuzijos 
darbininkai, nes streikas tan
kiausiai būna galingiausiu 
įrankiu kovoj.

Da 13 pakartų.
Konstantinopolyj 26 geg. 

d. liko pakarta da 13 senosios 
valdžios šalininką. Parodyta, 
kad jie visą laiką priešinosi 
revoliucijai ir jai užsibaigus 
vis da agitavo už sukilimą 
prieš naująją tvarką.

Kareivių snsireminias.
Į Budapeštą (Vengrija) a- 

tėjo žinia, kad ant Bulgarijos 
ir Turkijos rubežio buvo susi
rėmę šitą dvieju šalių karei
viai. Laike peštynių krito ke
letas iš vienos ir kitos pusės.

Streiklaužius muša.
Hanalulu. Vietinėse plan

tacijose įvyko didelis streikas 
Daržą savininkai bando pri
pildyti vietas streiklaužiais. 
Čia ją atvežta apie 2 tūkstan
čiu. Streikininkai užpuolė 
juos mušti. Kilo smarkios peš
tynės. Vienas jajx>nas darbi
ninkas užmuštas.

Neteisingi konsulini.
Laikraštis „Local Anzeiger” 

praneša, kad Fran'cuzija ir 
Rusija atšaukė savo konsu- 
lius iš Konstantinopolio — 
Constrans’ą ir Zimovjovą. 
Tarp rastą buvusiojo sultono 
dokumentą yra ir raštai apie 
šitą dvieju konsulią sutartį 
su Abdul Hamidu, kuris Con- 
strans’ui mokėjo slaptai 2.000 
svarą turkišką pinigą ir Zi- 
movjovui 1.000 už pranešimą 
apie Rusijos slaptybes. Už 
pinigus valdininkai ir visi 
kiti net motiną ant loterijos 
šleistą.

Filozofas pasimirė.
• 'V

Ženeva. — Čia pasimirė ži
nomas filozofas ir teologas 
Julijus Ernestas Naville. Gi
mė jis 1816 metuos. Ilgai 
žmogus gyveno ir nestebėti
na, kad apie šį ar tą galėjo 
pagalvoti.

Vietoj duonos — švinas.
Reggio, Italija. — Vienam 

kaime, padėtam ant vietos 
paskutiniojo žemės drebėji
mo, gyventojai surengė de
monstraciją prieš valdžią, ku
ri, bedalindama nukentėju 
siems aukas, sudėtas viso pa
saulio, nuskriaudė daug to 
kaimo gyventoją. Abelnai, iš 
tą auką naudojasi daugiau 
Italijos valdininkai, negu tie, 
kuriems tos aukos sudėtos.

Demonstrantai, skaitliuje 
kelią tukstančią, negalėdami 
su valdžia geruoju susitaikyt, 
apsupo kariumenės barakus, 
kuriuose buvo sudėti pinigai 
ir valgomiejie daiktai ir ban
dė juos spėka paimti. Bet ap
sivylė vargšai. Vieton duonos 
valdžia pavaišino švinu — ka
reiviai pradėjo šaudyti, ir 
žmonės, nors alkani, pradėjo 
bėgti, jieškodami išsigelbėji
mo nuo mirties. Prie bara
ką paliko keletas ją draugą 
nušauta ir kelios dešimts su
žeista.

ne viena

vienok su

Mariampolė, [Suv. gub.J. 
Žandarą rotmistras Kislinskis 
apsidirbęs su „Šviesa” dabar 
jieško priekabių prie , ,Mari- 
ampolės Ukin. Brang.’’. Per 
kratą pas P. Vitkauską buvo 
paimta surašąs D-ės narių, 
tai dabar žandarai valkiojasi 
po raštines, žiūrinėja knygą 
sąrašuose, kur koks narys 
gyveąą. Ar mano kratas da
ryti, ar tik nori dažinoti, ko
kią pažiūrą žmonės priguli 
prie ,,Mariampolės Ūkininką 
Draugijos”.

Šiauliai. — Laisvosios die
nos praėjo. Daugybė žmonių 
sėdi kalėjimuose. Bet sun
kias kalinio gyvenimo sąly
gas išlaiko tik patys stiprieji. 
Silpnesnieji-gi miršta arba 
dvasiškai arba ir kūniškai.— 
Teip nakčia iš Balandžio 27 
i 28 d. tarp keturią kalėjimo 
sieną, be keno pasigailėjimo, 
be atjautimo artymą žmonių, 
nesulaukusi nei teismo, kuris 
turėjo būti už 15 dieną ir ku
ris, beabejo, būtą ją išteisi
nęs, — pasimirė jauna lietu
vaitė A. A. Ona Podžiunytė, 
Liepojaus gimnazijos 7 kle- 
sos mokinėj Ją suėmė Rugsė
jo 8d.l908 m. Troškonią dva
re [Linkavos v., Panev. pa v.] • 
pas dėdę Jasinską: ji pas jį 
gyveno tik iš bėdos. Dėdė, 
sako, būtą galėjęs išimti ją 
ant parankos, bet neišėmė...

Vilnius. — Vilniaus vys
kupijos administratorius K. 
Michalkevičius paliepė Ka
tedros Aušros Vartą ir Ver- 
ką-Kalvarijos klebonams,kad 
nuo gegužės 3’ dienos iki rug
sėjo 14 d. lietuviams maldi
ninkams kas šventadienis bū
tą lietuviu kalboj pamokslai. 
Be to. jeigu atsirastą tose baž
nyčiose užtektinai klausyto
ją, tai ir toliau nesiliauti lie
tuviškai pamokslus sakius.

Balandžio gi 28 d. Vilniaus 
kunigą seminarijos rektoriui 
paliepta, kad ateinančiais 
mokslo metais Vilniaus semi
narijoje būtą išguldoma pri
verstinai visiems klerikams 
ir lietuviu kalba.

Keturvalakiai (Vilk.pav.) 
Gegužio 5 d. Geisteriškią so
džiaus ūkininko G..jio kiau
lė, beknizdama, iškniso skry- 
nę su knygomis. Ūkininkas 
pamatęs nusigando, kad gali 
būti bėda, davė žinią 
Keturvalakių žemsargiains. 
Tie tuojau atvažiavo, paėmė 
skrynę, užpečetyjo ir išvežė Į 
Vilkaviškį. Žemsargiai gi
riasi, būk jie atradę. Kas ra
do, o kam garbė.

Biržai. —Paskutiniais me
tais pas mus pradėjo didintis 
girtuokliavimas. Miesčiuke 
yra du monopoliu, abu kas 
metas parduoda daugiau ne 
už 60 tukstančią rub. degti
nės. Keli metai atgai buvo 
tik kelios aludės, o dabar 
priviso ją net 16. Be to Bir
žuose yra vienas traktierius 
ir viena vyno ir šeip svaigi
nančią gėralą sąkrova.

Iš „Liet, Ūk.”

jungos darbininką.
Chicagos kuopos įnešė, kad 

Kova” būtų perkelta į C’lii- 
Perkėlimo lėšas jos 

Visi dele- 
nes ten 

daugiausiai randasi lietuviu, 
kas suteiks progą gauti dau
giau pašalinių darbų. Pasiro
dė, kad sekretorius turi labai 
daug darbo, kurio be atlygi
nimo negalima išpildyti. Nu
tarta mokėti jam nors mažą 
algą. Nutarta išleidinė
ti kas mėnuo priedą prie 
,,Kovos’4, kuriame tilps visi 
Sąjungos reikalai.

Susivažiavimas traukėsi 4 
dienas. Reikia stebėtis iš de
legatų rimtumo ir nuodugni- 
nio dalykų gvilpeninimo. 
Tvirtai galima sakyt, kad tik 
pirmas tokis susivažiavimas 
atsibuvo pas Amerikos lietu
vius. Išnyko visokios frakci
jos, matėsi solidariškumas, no
ras pasekmingai darbuotis 
ateityj. Pėtnyčios vakare at
sibuvo teatras, subatoj—kon
certas, o nedėlioj—prakalbos. 
Referatą skaitė apie socijal- 
demoKratą pažvalgas ir už
duotis A. Autonov, apie mok
slo pajiegas kalbėjo J. Krū
mas, apie klerikalus—Gugis, 
apie visuomenės ydas — J. 
Šukys, paskui J. Grinius ir 
F. Bagočius. Žmonių buvo 
pilna salė.

Susivažiavimas užsibaigė 
31 gegužės d. Protokolas 
jo tilps „Kovoj“. Daugelis 
delegatą buvo delegatais ir į 
S. L. A., todėl po keturių 
dienų sunkaus darbo vieni iš
važiavo į VVorcesterį, kiti na
mo.

I

I

!

Baisi knyga.
Pittsburgo turčiai 

užgauti ką tik išėjusios kny
gos [romanol po vardu „Mo
terą Klausimas’’. Autorius 
J. R. Scott begailestingai iš
juokia Alleghenės pavieto 
Kliubo narius, kur jo ne
priėmė. Turčiai sprendžia, 
ar negalima kaip nors už
drausti platinti šitą knygą. 
Tūlos moterys teip įširdo,kad 
žada skusti autorių. O jis 
šipsosi sau ir ketina da bai
sesnę knygą parašyt.*
Darbdavių susivažiavimas.

Riclimond, Va. — 25 geg. 
d. čia atsidarė 30-ta sesija bo- 
velnos fabriką savininkų. De
legatą pribuvo iš visą Ameri
kos kraštu pribuvo apie 1.1’1)0

baisiai

Į

Kas remia carų?
Izmdona^. — Anglijos laik

raščiai praneša, kad grupa 
anglišką kapitalistą suteikė: 
carui paskolą, 3 milijonus ir 
250 tukstančią svarą sterlin
gą [apie 30 milijoną rublių ]. 
Palūkos caras mokės pus
penkto rublio nuo kiekvieno 
šimto ant metą.

Tie pinigai eis ant naują 
durtuvą, kalėjimą ir užlaiky
mo šnipą. Mat kas remia ca-* 
rą!

Stand ard Oil Co. Austrijoj.
Hamburg, 29 geg. d.— Au

strijos neftos išdirbystės val
dytojai padarė sutartį su 
Amerikos,,Standard Oil Co.”, 
į kurios rankas pereis Austri
jos neftos išdirbyste. Ameri
kos godąs kapitalistai mato- i 
mai stengiasi apžiot viso pa-1 
šaulio pramoniją. Ar nepa- į 
springs tik! |

XXIV s. L. A. SEIMAS 
Worcester, Mass.

Birželio Imą prasidėjo 
XXIV Seimas S.L.A. Beaver 
salėje.

31 gegužio buvo didelė pa
roda, kurioje dalyvavo apart 
delegatą draugystės Worces- 
ter‘10 ir iš aplinkinią miestą.

Po pa rodai suėjo į salę Me- 
chanics Hali, kur buvo pra
kalbos. Kalbėjo miesto majo
ras, Tareila ir Balevičius.

Vakare ant tos pat salės 
buvo balius. Apskritai susi
rinkimas didelis, delegatą 
privažiavo daug iš visos Ame
rikos. Skaitlingiausiai repre
zentuotos kolionijos: Boston, 

: Chicago, Slienandoah ir Wa- 
l terbury.

•į Bostono elektrokario 
konduktorius Fred F. Cam- 
plade likos pasmerktas ant 
30dieną kalėjiman už pasi
savinimą sukolektuotų pini
gu.

• Policmanas G. Plummer, 
besivydamas paskui savo au
kos, šoko per tvorą ir perlau
žė sau koją.

V-tas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Susivažiavimas.

So. Boston. Mass. Susiva
žiavimas prasidėjo 28 geg. d. 
10 vai. iš ryto. Delegatą pri
buvo iš įvairią miestą 30 su- 
viršum. Susivažiavimo sekre
torium išrinktas A. Antonov, 
jo pagelbininku —P. Norkus. 
Pirmsėdžiai buvo renkami kas 
sesijai kiti. Į presos komitetą 
įėjo J. Stasiulevičius ir J. Gri
nius. Apart kitu klausimą
pirmose sesijose liko išrištas i 
užmeti liejimas F. Bagočiui 
pinkertonystės. Pasirodė, kad i 
jokią faktu nėra, tik teip 
keno-tai paskalos paleistos, 
kuriomis Pildomasis Komite
tas beveik visus metus buvo 
užimtas. Taktikos dalykuose 
pats F. Bagočius prisipažino 
padaręs keletą klaidu. Iš at

V



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

Ft*

— Kur eini, Maike?
ant socijalistų susivažiavimo? Į

— Iš kurtu žinai, kad atsi
buvo susivažiavimas?

— Gavau apgarsinimą, kad 
So. Bostone atsibus lietuvių 
socijalistų susivažiavimas ir 
traukiau pažiūrėti. Vis ne
tikėjau: maniau, kad tik tu 
vienas tokis esi. O, Maike, 
kaip aš išsigandau, kada pa
mačiau jų kelias dešimtis. Iš 
visos Amerikos susi važiavo.

— Tu visų da nematei.
— Teip, vaike. Sakė, kad 

tik po vieną nuo dešimties 
atsiuntė, o iš tolimų vietų 

• atvyko tik po vieną nuo ke
lių dešimtu. Aš net drebėt 
pradėjau. Mislijau, kad susi- 
važiavę ir bažnyčią sugriaus, 
ir daugybę žm<nių nužudys. 
Nit ko t<>ki<* neatsitiko. Da 
v ienas delegr-tas mane kvai
lu pavadino ir nenorėjo dau
giau kalbėti, kada aš pasisiū
lijau padėti dirbti bombas. 
Mat aš norėjau įtikti, o neži
nojau kaip.

— Jeigu nežinai, tai ne
lįsk. l>a gerai, kad labiau 
Deiškoliojo.

— Na tiekto. Maike. Vie
nok aš Į salę eiti bijojau, kur 
jie laikė susivažiavimą.

— Dėlko?
— Tu vis klausinėji. Juk 

jie mislijau. bombas daro ar 
teip ką baisų. Oda čia kuni
gėlis mųsų parapijos liepė ša
lintis nuo socijalistų ir nesi
lankyti į jų susirinkimus.

— Reiškia, teip nieko ir 
nedasižinojei.

— Bučiau dasižinojęs, jei
gu ne nelaimė.

— Kas teip atsitiko?
— Žinai, aš bijojau eiti į 

salę, todėl žiurėjau per ply
šį, Įlindau i arklių tvartą ir 
tėmyjau, ant sienos užsilipęs.

— Kaip tai į arklių tvartą?
— Argi tu nežinai, jog ten 

arti yra arklių tvartas? Ug- 
nagesiai laiko ten savo ark
lius. Suprask, nusitvėriau 
už didelių vinių, kurios bu
vo į sieną įkaltos arklių pri
rišimui. Laukiu, laukiu, o 
socijalistai nieko nedaro; vis 
kalbasi, svarsto įvairius daly
ku s. Na, misliju, sulauksiu. 
Bet kokis-tai nelabasis patai
sė, kad vinis išsitraukė iš sie
nos. Dili! aš ir nupuoliau 
ant arklio, o nuo jo aut že
mės. Kaip pradės jis mane 
spardyti, vos tik neužmušė. 
Pats matai, kad da žaizda ne- 
užgvjo ant kaktos.

— Ką tu darei šitame atsi
tikime?

— Da mat klausinėja... 
Rėkiau, kaip pasiutęs. Argi 
gali žmogus tylėt matant pri- 
s artinanti galą?

— Tiesa ne visai dailiai 
tau pasisekė. Turbut ir ark- 
Ijs todėl 1;.v. spardė, kad tu 
kvailas.

— Kaip tai kvailas?
— Protingas žmogus būtų 

įėjęs į salę ir pasiklausęs, ką 
sccijalistų delegatai kalba, 
lies nebuvo uždrausta. Tu 
lindai į ai kliu tvartą ir žiurė- 

visi

Neužilgo ir policistas
Norėjau pasiteisint. 

po- 
pra- 
lin- 

ark-

pratimas aršesuis už prigimi
mą. Rodos, teip stengiuos, 
teip noriu gerai padaryti, o 
išeina kartais nė šeip,nė teip.

— Gerai, kad prisipažįsti. 
Dabar sakyk, kas ten toliau 
su tavim atsitiko?

— Rėkiau. .. Išgirdo ug- 
uagesiai. Atbėgo. Jie mislijo, 
kad aš noriu arklį pavogti ar
ba teip esu kokis beprotis. 
Užsipuolė mane tąsyti. Iš- 
pradžios maniau, kad tai so
cijalistai man šonus bado, 
paskui išvydau, jog ugnage- 
siai. 
atėjo.
Neklauso. Nuvežė į 
licijos nuovadą. Čia 
dėjo klausinėti: „Kotu 
dai į tvartą?” „Kaip po
lio kojų patekai?” ir teip be 
galo.

— Kaip tu teisinaisi?
Nors metus galvok, čia jau 

nėra budo išsiteisint. Prisi
pažinau. Sakau,: „bijojau 
eiti į socijalistų susivažiavi
mą, o matyt norėjau, ką jie 
daro, todėl per plyšį tėmy
jau”. Kaip pradės jie iš ma
nęs juoktis-, nors į žemę lįsk

— Kas juokėsi.
— Policistai ir visi, kas 

tik ten buvo. Turbūt, ir jie 
pritaria socijalistams.

— Labai smagu girdėt, kad 
iš tokių kvailių juokiasi. 
Nors policija neapkenčia so
cijalistų, vienok kiekvieną 
sykį persitikrina, kad jie gud
rus, o iš tamsunų jie patys 
juokiasi.

— Be ypatiškumų, Maike. 
Tu jau kolioji mane. Užpyk
sta ir visai su tavim nekalbė
siu.

— Nepyk, tėve. Velyk eik 
į Worcester. Mass. į Susivie- 
nyjimo Lietuvių Amerikoj 
seimą. Pas socijalistus viskas 
ėjo gerai, dailiai. Daug ko 
naudingo jie nutarė. Pasi
žiūrėk, kaip tautiečiai veiks.

— Išmintingas tavo patari
mas. Reikės eiti, nes ir aš da 
vis atjaučiu tautiškumui.

v

“Socijalizmą su= 
griovem!”

jei per plyšį. Žinoma, 
tau sunai teip daro.

— 1*<> šimts pypkių, 
kr! Juk aš jau ne inkis 
lys, kaip pirma buvau,

— Vienok seną paprotį 
da pildai.

— Argi tu nežinai, kad pri-

Mai- 
kvai-

giasi, kad socijalistų mokslas 
be pamatu, nes visuomet vie- 
ui bus augštesni, kiti žemes
ni, vieni su juodais plaukais, 
kili su geltonais, vieni vyrai, i 
kiti moters ir t. t. Tuo tarpu 
soc jaiistai nurodo, kad atei
tyj visi žmonės turės lygias 
tiesas prie darbo ir prie 
šių bendro darbo.

Klerikalai išmislina, 
socijalistai nori suardyti 
myną, nori, kad visur būtų 
paleistuvystė. Bet ir čia ne 
taip dalykai stovi. Socijalis
tai tik nurodo, kad dabartinė 
šeimvna ne nuolatinė forma, 
kad ji atsirado iš kitu formų.U V W
ir kad ateityj galės būti nau
ja šeimynos forma, jeigu to 
reikalaus naujos gyvenimo 
sąlygos. O paleistuvystė neiš- 
uvks. kol neišnyks ši tvarka.

Ir dar daugybę visokių ne
būtų daiktų socijalizmo prie
šai išmislina. kad socijalistus 
perstatyti pusgalviai, kad jų 
mokslą sumaišyti su purvais. 
Jų rankose tai ger Jausis gin- 
klas, nes daug tamsuolių yra, 
kurie gali patikėti įvairiems 
nebūtiems daiktams. Ir taip 
bus, kol bus tamsuoliai, kol 
darbininkas leisis save už no
sies vestis savo priešams. Bet 
kada darbininkai susipras, 
kada pažins savo priešus ir 
jų kovos būdą, tai visus savo 
dabartinius veidmainingus 
draugus, o tikras dėles sn pa
niekinimu atstums ir eis jie 
tuomet Į kovą už savo teises, 
už savo ateitį, už socijalizmą.

Kad greičiau ta valanda 
Įvykt ų!
10. x ii.OS-

Stebuklas.
i

vai-

buk 
šei-

Z. A

Dvarininkai ir 
vagis.

si judėjo visa apigarda.
Visi kalba apie stebuklą, 

ką pasirodė Tamsukų kaime. 
Moters, bobos, davatkos bė
gioja, juda, kruta, plepa. 
Ant jų lupų stebuklingas 
atsitikimas. Senukes, išgir
dę apie naujieną, žegnojasi, 
kitoe? sudejavę dievobaimin
gai niurna: ,,dievuli tu ma 
uo!” Seniai nori pasiteirauti, 
o jaunimas juokiasi: „Palai
žyk, tai gal ilgesnis liežiuvis 
užaugs”, sako vienas.

— Netiki, tai eik pažiū
rėk!

Vis plačiau ir plačiau žmo
nės šneka. Jau naujiena pa
siekė ir kleboniją; jau išgir
do kuuigai ir miesčiuko 
davatkos, ką ėda neuždirbtą 
duoną, bet dėl dievo meilės.

Nieks nežino, kas j>er ste- 
1 ūkias, bet visi žino, kati ste
buklas.

Vieni pasakoja, būk bobai, 
grįžtant iš jomarkofgerai gal 
buvo įkaušus], pasirodė,kaip 
dievulis ant kryžiaus sudeja
vo ir ką tai šaukė; kiti sako, 
buk tas dievulis nešaukė, bet 
tik kruvinomis ašaromis ver
kė; yra ir tokių, ką tvirtina, 
buk dievulis norėjo nuo kry
žiaus nulipti, bet storos vinis 
neleido ir nuo ta iš rankų ir 
kojų pasir<xiė kraujas. To
liau atsirado tokių, ką divi- 
nosi, būk seniau Tamsukų 
kaime jokio kryžiaus nebu-, 
vo, tik vieną gražią naktį jį 
aniuolai atnešė- Kas netiki, 
te nueina į Tamsukus ir per- 
sitikris.

— Keikės rytoj nuvažiuot 
pažiūrėti to stebuklo, — tarė 
kunigas Neapšvietys. — Gal 
bus galima pelnyti.

O

jaunas vaikinas, Antanas Mi
kola iuis.

— Nemaišyk! — suriko 
supi kęs kunigas.
jus dėdėuelė nepalikit, ką 
jis tenai plepa. Toliau pasa
kok!

— Kad užmiršau aut ko su-v
stojau. S;ta, rup...!

— Tik nesirupužiuok! — 
Gali atsidurti, kur pipirai au
ga.

I
si!

— Socijalizmas griūva,nyk
sta! rėkia buržujai, kleri
kalai.

— Socijalizmą jau sugrio- 
vėm! — šaukte šankia kiti.

Tuo tarpu socijalizmo da 
nebuvo; dėl to jis da negalėjo 
griūti,dėl to jo da ir sugriau
ti negalima.

— Bet socijalistų mokslas 
vis mažiau pasekėjų tur! Jų 
išvedimai vis labiau sviruoja!
-Taip skelbia klerikalų laik

raštija.
Vienok ir teip kalba tik 

tie, ką to mokslo nepažįsta, ko 
jie da nesupranta. Socijaliz
mo priešai tankiausia nukala 
savotiškus socijalistų moks
lus, tuos mokslus paskui 
griauna ir džiaugiasi. kad 
jiems pasisekė sudarkyti tą, 
ko nėr. Tuo tarpu socijalis 
tų mokslas, kaip augo, teip 
auga.

Klerikalai išmislina. būk 
socijalistai nori viską lygiai 
padalyti, ir tuoj išrodinėja. 
kad to atlikti negalima. Ir 
ištikro, jeigu socijalistai no
rėtų viską padalyti, tai jie 
būtų tik svajotojais, ir to
kiais svajotojais, kurių svajo
nės niekados gyveniman ne
įvyktų, nes niekados negalės 
žmonės tarp savęs vitką lygiai 
išdalyti. Socijalistai'nemoki
na viską išdalyti, bet nurodo, 
kad ateityj visi įrankiai išdir
binio prigulės visiems žmo
nėms (visuomenei), o tuom 
klerikalų džiaugsmas, buk pa
sisekė suardyti socijalistų 
mokslą

Klerikalai 
socijalistai mokina,' kad atei
tyj žmonių lygybė bus visa
me. Jie teip išmislinę džiau

suardyti
— be vertės.

išmislino, būk

190... metais prisiėjo 
man važiuoti etapu per Kau
no guberniją. Kelionės drau
gais tankiausia buvo vagis, 
tarp kurių buvo ir arkliu va
gis. Nuo jo girdėjau, kad Kau
no varpininkai turi artimus 
rišius su arklių vagimis. Jei
gu dvarininkui reikia pigaus 
arklio, tai jis kreipiasi prie 
vagies, ir tas pristato. Vagis 
net vietomis turi dvarus, kai- 
po savo lizdus. Taip Panevė
žio paviete iš bajorų (rodosi 
smulkių) Mingailo turėjo 
dvarą (o gal tik nuomojo, ge
rai to neatsimenu), kuriame 
buvo vagių lizdas. Tame dva
re (vardo nedagirdėjau) va
gis slėpbavo vogtus arklius, 
o pats Mingailo laikė pa
leistuvės namus su mergo
mis, kur vagis galėjo po sun
kių darbų pasilinksmyti. 
1906 metais Mingailo dvare 
rado vogtus galvijus ir jis pa
kliuvo kalėjimam Laike eta- 
po su juo susitikau ir nuo jo; 
tą viską girdėjau. Apie va
gių lizdus dvaruose ir apie 
Mingailos mergas ir dvarą 
girdėjau ir kitose vietose nuo 
kitų vagių. Toliau Mingailo 
papasakojo, kad vieną kartą 
jų apielinkej j ieškojo vogto 
arklio. Tas arklis jau buvo 
pas dvarininką Z. [Panevie-, 
žio pav., V—lių dvaro]. l)va

Aut rytojaus žmonių bažny
čioj mažai buvo. Tarp pote
riaujančia nematyti nė vie- 
uos davatkos. Pas kryžių gi 
susirinko nemenkiausis bū
rys. Vieni verkė, kiti pote
riavo, treti šnabždėjo, bet 
nieks stebuklo nematė. Visi 
ko tai laukė, visi jautė, kad 
ko tai trūksta. Kunigo trūk
sta, kunigas turi atidengti 
aklųjų akis

Jau buvo penkta valanda, 
kada pasirodė klebonijos ark
liai. Išlipo iš bričkos kuni-i 
gas Neapšvietys, o nuo „koz- 
lo” nušoko „klapčiukas”.

— Matoma nemažas stebuk
las, mąstę kunigas. — Žmo
nių apščiai yra; bus galima 
pasipelnyti ir sau..........

Tuo tarpu prisiartino prie 
kunigo vienas seniukas, die
vobaimingai pabučiavo ranką 
ir tarė:

■sz
— Čia arti gyvena moteriš

kė, ką matė, kaip...
— Pašauk! — paliepė ku 

nigas.
Atėjo apisenė bobelė, Šnap- 

sė vardu.
— Pasakyk, mano dėdienė- 

le, ką matei? — tarė kuni
gas.

— Oi, kunigėli, kunigėli! 
Tai buvo nemažas cudas. 
Kaip man pasidarė gaila to 

I rininkas labai persigando ir dievulėlio, sakau, reikia ant 
nujojo pas Mingailą, kad 
paslėptų. Ir paslėpė.

Musu dvarininkai tankiai 
užpuldinėja aut savo darbi
ninkų, būk šie vagis. Bet 

j kaip matome, tai ir jie patįs 
J be vagysčių apsieiti negali.

Dvarininkai vagia ne tik ark
lius. Taip tie, ką neturi sa 
vo girių, neskaito už vagys
tę. jeigu iš svetimos girios 
kartu su nupirktais medžiais 
parsivežtu ir nenupirktų. Po 
teisybei, ne jie patįs veža, tik 
jų bernai, vienok jie palie- 

[pia savo bernams svetimą gi
rią apvogti.

Kas nuolat apvagia darbi
ninką, tas ir nuo savo drau- 

Įgų- d vari ninku šį-tą nugrie- 
, bia. Visaip būna, 
'į 26.X,08. Etapu ijįS.

I

į jo sveikatos išsigerti. Parė
jau namo ir sakau; reikia, 
—sakau...

— Na. tik sakyk apie ste
buklą! Ką matei? — suriko 

: kunigas.
— Buvo seredoj jomarkas, 

—pasakoja Šjtapsė. — Nuve
džiau savo paršiuką parduoti. 
Sakau, be penkių rublių ne
atiduosiu, sakau. Sako, kad 
kodas. Tai padlos. sakau. 
Teip penėjau, teip šėriau,sa
kau. Kad jie pastiptu, sakau?

— Pasakok apie stebuklą!
— Tuojau, tuojau, kunigė

li! Tai tie judošiai sako, kad 
kodas, o aš sakau, kad neati
duosiu l>e peri k ų rublių. Kaip 
gavau penkis rublius...

— Tai pragėriai! — įsikišo
/

i
dedami. Tame ir yra di. 
delis skirtumas ir taip baigia 
apie Amerikos kapitalizmą. 
(Kaip geriaus turėtų būt už
baigta?) Tam panašus ir kiti 
straipsniai, kuriuose atkarto
ta tik paprasta pasakėlė: ka 
pitalizmas tekis, socijalizmas 
kitokis. (Jeigu socijalizmas 
butų tokis, kokis šiandieni
nis kapitalizmas.tai kapitalis
tai nepersekiotų teisybės my
lėtojų, kurie skelbia grynais 
faktais prirūdydami jų biau- 
rius pasielgimus su miniomis 
-turto tvėrėjais ir jųjų pačių 
užlaiky tojais). Socijalizmo 
laikuose bus teip,gyvęsime— 
teip, rinksime valdininkus — 
teip ir t.t. (Tikėjausi sulaukt 
kritikos gal už nusitolinhna 

i nuo originalo, vienok nuo 
kritiko aplaikau ką kitą. 
Rimtai galiu sakyti, kad 
straipsniai, tilpę toje knygu
tėje ‘*K. ir S.” netik kad bu
vo perskaityti angliškoj kal
boj, bet ir viešose diskusijose 
iškratinėti, ir da po šiai die
nai nesimatė, kad kas galėtų 
prirodyt, kad teip nebus ga
lima būt socijalizmo laikuose.) 
Bet pats autorius da nežino, 
kaip bus. [O kritikas jei ir 
žino, tai kodėl nepaaiškino?) 
O tą... tik ateitis parodys. 
Ne tame svarba, kur daug 
pasakyta, bet ten, kur kalba
ma tik apie tą, ką nori iš
reikšti, [Reik paaiškint, kaip 
turi būt išreikšta?] nes kitaip 
reikalas stovi žemiau kritikos. 

Apie kalbą nei nerašysiu, 
dėlto kad knygelė stovi žemai 
mųsų literatūroj. (Kodėl ne- 
paiškint dėl visų žinios, ko
kia toji augšta mųsų litera
tūra?)

Stebėtina man tik tas, kad 
tasai p. J. Jaunutis rase į “V. 
L.”. “V. L.’’ buvo progresi- 
viška, tik dabar pradėjo ji ei
ti atgaleiviškai. Tą gal patė- 
myti kiekvienas protaujantis 
žmogus. Prišakyj to visko 
yra redaktorius, kuris susiki
virčijęs su keletą ypatų, pri- 

. ________s_____ ____ J są-
rime antrą klausimą. Palik- jUUga .negalėdamas kitaip i- 
dami kritikorius nuošaliai, i kast ar Sąjungą suardyt nuo- 
pakalbėsime apie redakcijas, j latos kelia ^mikas, pasi- 
Kartais redaktoriai prieš tai i kviečia gau tokjus raštinin- 
išsireiskia, kad su kritikais kus ka)-p ponas p. Norkus ir

1

aut kelio, pakrapino davat
kas ir nubėgo paskui vežimą.

- Kad tave velniai!— pra
dėjo plūsti davatkos.

Antanas šimtą kartų liko 
. iškeiktas.

Tokia tai buvo pradžia ir 
galas stebuklingos 
Tamsukų kaime. Ne 
vienodai pasibaigia,
stebuklas ir ilgiau ajisigyve-
na.

Tai tau ir stebuklai!
12.xn.05. Z. Aleksa.

vietos 
visur 
Kitur

Tu pats, kvaily, atsidur-

— Gana, gana, įsikišo ku
nigas Nutilkit. Na, gavai 

Į tris rublius...
— Ne tris kuuigėli, bet vi

sus penkis. Paėmiau pinigus, 
sakau, reikia jau namon eiti- 
jau vėlu, saulė žemai. Tik 
užėjau, kad ant paršuko svei
katos, sakau, reikia išgerti. 
Pailsau beidama ir sakau, rei
kia atsisėsti pas kryžių. Sė
džiu. Raukas turėjau susidė
jus ant kelių, ir sakau, tai 
sunku gyventi. Tik tą sakau, 
kaip pakšt ir lašas kraujo už
krito aut rankos. Žiurau aug- 
štyn, o dievului iš rankų ir 
kojų kraujas bėga. Taip išsi
gandau, sakau, jau pati neži
nau. sakau, kaip namie atsi
dūriau. Kaip man. sakau, pa
sidarė gaila to dievulio, sa
kau, peikia už jo sveikatą 
nors lašelį, sakau. ..

Jos jau niekas 
klausė. Visų akis buvo at
kreiptos į kryžiaus pusę ir vi
si matė, buk ištikro iš rankų 
ir kojų kraujo begia. Žmonės 
krito ant kelių ir pradėjo 
garsiai verkti. Kunigas apsi
rėdė baitai, užtraukė kokią 
tai giesmę, paskui paėmė Į 
rankas krapilą, pakrapino 
kryžių, žmonės tuom ir užbai
gė atlikti savo verksmingą 
dievo garbinimą”. Po visų 

ceremonijų kunigas užlipo 
ant kėdės ir pradėjo pamok
slą sakyti.

— Vardan dievo-tevo ir 
sūnaus ir dvasios šventosios. 
Amen. Mieli klausitajai! Jus 
čia esate svietkais uemažo cu- 
do. Tai dievas, matydamas 
jųsgriekus, matydamas, kad 
jus užmiršote šventos bažny
čios prisakymus, neklausot 
kuuigų. norėjo palikti jus, 
norėjo duoti jus šėtonui, kad 
tas paskui spirgytų aut skau- 
radų, viritų smaloj. Bet vieš
pats dievas. j>onas mųsų, dar 
pasigailėjo jųsų griešninkų 
ir pasiliko ant kryžiaus dar 
kartą savo kraują pralieti už 
jųsų griekus. Griešninkai, 
pulkit ant kelių, muškitės į 
krutinę ir melskite viešpaties 
dievo neapleisti jųsų, kad do
vanotų jųsų kaltes. O aš tuo 
tarpu surinksiu pinigų, kad 
permaldauti poną mųsų. 
Amen.

Beveik visi puolė ant kelių 
ir meldė dievą neapleisti jų. 
Tuo tarpų Antanas Mikolai- 
nis tarė į savo draugus.
—Ir ko žiopsoti,kaip durniai 

kunigo plepalų klauso. Vinis 
surūdijo, lijo, tai ir sliedai 
ant medžio pasiliko. Kuni
gas net dievo rūstybę rado, 
kad tik pinigų prisirinkti. 
Eime namon!-

Davatkos .pasipūtė ir būtų 
išdraskę Antano akis, kad ne 
jo draugai. Kunigas teipogi 
supyko, bet nudavė, būk nie
ko negirdi. Kiti vyrai pradė
jo geriau kryžiui prisižiūrėti, 
ir pamatė, kad Antano teisy
bė pasakyta.

I
— Tai apgavo ta girtuoklė, į 

tarė Vincas J>*ngvatikis.-Tik 
auksiną nereikalingai atida
viau.

Vyrai ir kai-kurios iš mer
ginų susigėdinę pradėjo ša-i * **7 *’. --ę-—' -® ° , . z,_, ir Morgau as taipgi save i»asi-linties nno kryžiaus. Geda , .. , ... , .... skaito karstais knksliomų jiems buvo. Pamatęs tai kum- . . .. . ., apgmejais, ką liudyja jų gelis, supylė variokus įrauk- , . . . .. ’ .V.. . . i nuolatines aukos statymui!smus į kišenių ir „marš j 
kleboniją. Teip greit pabėgo 
kunigas, kad pamiršo „klap
čiuką’’ su šventu vandeniu.
„Klapčiukas” išpylė vandenį

ne- 
at-

Musu kritikams.
I 4 ________

Pastaramjam laike daug 
galima buvo patėmyt “Iš bib- 
lijografijos” kritikavimą raš
tų.“ Nors aš ir labai nenorė
čiau prisidėti prie tų kritiko
rių keliamos greičiau polemi
kos, negu kritikos, vienok už- 
tylėt negaliu, neišreiškęs savo 
nuomonės, kur yra paliečia
ma reikalai visuomenės labo 
ir apšvietos.

Kritikos (?) raštų šiandien 
daugiausiai telpa ,,Vien.Lie
tuvninkų” skiltyse.

Nežinau, kaip kitiems ro
dosi, o man išsižiuri, kad kri 
t i koriai, kliudydami raštus, 
negali pasiremt ant vėju ir 
ledo, bet ant grynai stiprių 
faktų. Duokim sau, i>o to
kiais raštais turėtų pasirašyt 
tikrą savd pravardę ir adresą. 
Teisinga kritika niekados ne
padarys tave neapkenčiamu 
autoriams, bet suves į arti
mesnę pažintį draugiškumo 
tarpe. Bet tiejie, kurie pasi
rašo slaptivardžiais po užsi
puldinėjimu raštų, yra pilni 
neteisybės ir melagingumo, i 
Bijodami iškišt savąjį kaili 
vienatiniai 
slėpt.

Jeigu-gi 
cijos tokių 
talpina ir ant jųjų bepamati- 
nių išvadžiojimų nepatemija, 
bet leidžia jiems teršt iki pas
kutinės seilės, lai jau čia tu- klau^učil} į

save gali

laikraščių 
kritikorių

„fj

• Į 
!

tiktai

redak- 
raštus

raštų polemizuotis, esą, nega- koinpanija, kuris besisiulida- 
lima . Klausimas kodėl ne- mas sekretorium
galima? Ardei to, kad vieto
je teisybės, rašo melagystę ir 
neteisybę?! Kodėl negalima? 
Kur tikriejie jūsų faktai? 
Kuomi paremiat žodį “nega
lima”?

No. 1S “Vien. Liet.” Patė- 
mijau straipsnelį ant pusla
pio 4-to po antgalviu “Kriti
ka i biblijografija”. Kritikuo
jama ten knygutė ‘Krikščio
nybė ir Socijalizmas”. Kriti* 
kas pabaigoje straipsnelio sa
ko: “Knygutės turinys gana 
platus ir margas. Bet ją ne
galima pavadinti “Krikščio
nybė ir Socijalizmas,”[O kaip 
ją galima buvo pavadint?] 
Joje nėra tas, kokiu vardu už- 
vardyta. (Kodėl nepaaiškint 
jai vardas tinkamesnis?) Au
torius matomai norėjo išaiš
kint 
n y bes 
pe, bet kaip tenai norėta pa
rašyt—sunku suprast (Kaip 
jus supratimas norėtų, kad 
būt parašyta?), nes jokių ribų 
nėra (Kokių jus ribų norite?) 
Iš pirmo straipsnio kalbama 
apie Kristaus apaštolus ir so
cijalizmą, galop pradedama 
apie Rockefeller’į ir Morgą- 
n‘ą, (o koks gi tarpe paminė
tųjų ypatų yra skirtumas? 
Kristus ir jojo apaštalai gy
veno ant žemės ir ginė reika
lus beturčių; Rockefeller’is

skirtumą krikščio- 
soeijalizmo tar-

krikščioniškų bažnyčių. Aiš
kint nereikės, kad jie dabar 
gyvena ant žemės, minias 
biednosios liaudies išnau-

likosi sccijalistų neišklaus
ytas. (Kam tas?-Red.) Nuo to 
lai kojis liko raštininku “po
lemikos feljetonų”.

“V. L.” redaktorius, kada 
buvo “Kovos” redaktorium 
keli metai atgal patsai visoms 
spėkoms gynė socijalizmo idė
ją. Tam laike “Kovos” išleis- 
tuveje atsispausdino dvi ma
no taisytas knygutės — “Agi
tatorius” ir “Kaip aš tapau 
milijonierium”. Kartą Bago
čius paskutinę knygutę ir 
bandė užkliudyt, redaktorius 
parašė jam gana ilgą patėmy- 
jimą. Bet kur šiandien toji 
nuomonė? Per “V. L.’’,daleis- 
ta žmonėms purvinom ran
kom praust kitus. Ne! brolau, 
kol pats uenusivalysi nuo sa
vęs purvus, negali valyt ki
tus!

Tam pačiam No 18 “V. L.” 
ant pirmutinio puslapio po 
antgalviu: “Naujas typas 
mųsų raštuose” tilpo 
straipsnys. Autorius jojo 
K. J. Virsnis beveik visur at- 
kartuoja p. Ikso straipsnį, 
nr. 17 “Keleivio”, kuriame 
buvo daug daugiau teisybės 
pasakyta, negu K. J. Virsnis 
nori suprasti. Pažįstu gerai 
“V. L.” redaktorių ir p. K. J. 
Virsnį, ir tik galiu stebėtis iš 
jų tokio... sau protavimo! 
Keli metai atgal tas pats re
daktorius per ‘‘Kovą” rašė 
mokindamas publiką (klau
sytojus prakalbų): “Jeigu 
kartais kalbėtoja^ būna ir ne
prisirengęs ir ne gana gerai

į nukalba, tečiaus jam reikia 
pritart, nes kitą syk jis ge
riau prisirengs”. Tai buvo ta- -

[Tąsa ant 3 skil. 3 pusi.]
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W. B. Kerr.

Inkorporuota karve
arba

Kaip ingyti pinigus.
(Versta iš angliškos kalbos.) 

(Užbaiga.)
----- o------

— Aš manau, kad ne, — atsakė šaltai 
llooveris,— matydamas didelį reikalavimą, 
aš nubalsavau padidinti kapitalą iki 81 do
leriui, ir tokiu budu dabar aš turiu 46 Še
rus, o jus tik 35.

Nusistebėjo visi, o Loganas tarė; “Ar
gi tu nesakei pats, jog karvė verta 61 dole
rį. Tad iš kur gi imasi kiti 20?

— Tai yra vanduo, — aiškino Hoove- 
ris, — nėra galima padaryti jokią korpo
raciją be vandens.

Žiūrėk pone Hoover, perdaug tu ap
gaudinėji mus savo korporacija. Męs ban
dysim viską patirti apie tavo karvę.

Jie teip ir padarė. Sušnipinėjo, jog 
Jerses karvė vadinasi Mollie, o Betsy buvo 
prasčiausia iš visos kaiminė.

— Juk ta karvė nėra verta dauginusį 
kaip 25 dolerius, — tarė Loganas, šeri nin
ku susirinkime.

— Užtai aš ją korĮtoravau, — atsakė 
Enrikis, — kad pakelt jos vertę. Korjjora- 
cija yra verta tiek, už kiek ją gali parduot.

— N a, tai turi dabar pirkti nuo ma
nęs Šerus, o jei ne, tai būs bloga.

— Aš neatsisakau pirkti, bet jus savo 
pasielgimu numušėt kainas 
puolę iki 40.

— Ar tas reiškia, kad tu 
tik 40 centų už dolerį?

— Tikra teisybė. Už tiek 
galiu parduot. Jie tiek tik verti.

— Męs tave suareštuosim už apgavys
tę.

— Jus to negalit padaryt. Jus pirkot 
serus iš liuosos valios, ir jus šnipinėjimas 
numušė jų kainą. Už tai jums ir gerai ir 
jus turit būti užganėdinti tuom, ką gaunat.

Pasipiktinimas buvo didelis, o akių iš- 
veizda buvo daug reiškianti.

Vakare apie devintą valandą Hooveris 
nuėjo atidaryti duris; išgirdęs balsą lauke 
ir patėminęs žmogi} ant arklio nuėjo pa
klaust, ko jis nori. Priėjus prie vartų, iš
šoko pusė tuzino žmonių. Vienas turėjo 
tvoros lentą, antras smalos puodą, o trečio 
krepšys išrodė lyg kad jame galėjo būti 
plunksnos.

Prie mėnulio šviesos llooveris patėmi- 
no visas aplinkybes, ir ilgai nesvarstęs ta
rė prielankiai:

— Labą vakarą, kaimynai, aš labai 
džiaugiuosi, kad jus atsilankėt. Aš norė
jau jus matyti ir pasakyt, jog Betsės paki
lo vėla. Ištikrujų, aš nesu priešingas mo
kėti jums nominališką kainą.

— Męs manėm, jog Šerai galėjo būti 
pakilę, — atsakė vienas iš jų sausai; — štai 
delko męs užėjom pas jus; bet kadangi 
męs panešėm daug darbo pakėlimui kai
nos, (čion jis pažiurėjo į savo tvorą) męs 
manėm, jog nėra galima parduot jugiaus 
kaip už 120.

— Tas išrodo lyg perdaug, — tarė 
Hooveris n usim i n ęs.

— Korporacija verta tiek, už kiek ją 
gali parduot.

— Tiek to, — tarė Hooveris. Kad įtik
ti savo kaimynams — jis atskaitė po šešis 
dolerius už kiekvieną pundą iš penkių šėrų.

— Neužmiršk parduot juos pirm, ne
gu jie nupuls vėla, — pasityčiojo vienas ir 
su klyksmu jie nuėjo šalin, o Hooveris sku
bino į savo grįčią ir atsisėdo į kėdę.

— Ar žinai ką, 
mažuma norėjo manę išsmaluot ir plunk
snom apipilt.

— O ką, ar aš tau nesakiau. Teip nu
eina ant niekų visi tavo pienai. Pradedant 
giriesi, kad tavo paveikslas bus laikraštyj, 
o užbaigoje gręsia smala ir plunksnoms. 
Tau ir gerai.Korporacija nėra geras darbas.

— Bet kiti tą daro, — protestavo En
rikis, — ir nieks jiems už tai nieko nesako. 
Kodėl jie nesmaluoja J. P. arba John I).

— Gal būt jie tą padarys kadanorint, 
— atsakė moteris, — ir jeigu jų korpora
cijos nėra geresnės už tavo, jiems teip ir 
reikėtų padaryti.

Per šešias są vai tęs po tam atsitikimui 
ji davė jam sumažintą porciją ir karvei 
mažiau buizos. Žinoma Betsė nebuvo nie
ko kalta, bet ar ne rašė Enrikiui guberna
torius savo laike:

“Aš rodyčiau labai nevartuoti per
daug vandens* atskiedimui kapitalo. Pas
kutinė mus inkorporuota karvė išputo nuo 
vandens ir pastipo.”

ir Šerai yra

mums duosi

tik aš juos

tarė jis pačiai, —

New Yorko bedievybe.

galo kreipėsi į unijas, ką jos apie tai

Po tokiu antgalviu straipsnis R. S. 
Bakelio tilpo birželio mėnesio numeryj 
‘The American Magazine”. Minėtas tirinė- 
tojas užsiėmė klausimu apie bažnyčias, ar 
jos pasiekia žmonių minias, ar jos atsako 
šių dienų aplinkybėms. Jis aplankė dau
gybę bažnyčių, kalbėjo su daugeliu kuni
gų, tirinejo labdaringas draugystes ir aut 

ma
no. Įdomus dalykas, anot jo, yra tas, kad 
pats bažnyčių tarnai išreiškė neužsigatiėdi- 
ninią iš savo darbo ir nusiminimą. Cli. Jef- 
ferson, pastorius vienos didžiausių bažny
čių ant Broadtvay išsireiškė teip: “Tuom 
tarpu, kada bažuyčia yra pripildyta abejo
nių ir laimės, žmonių minia kaskartas la
byn tolinasi nuo bažnyčios. Paskutinieji 

į dešimts metų buvo liūdniausi patirime 
krikščioniškų veikėjų”. G.C. Iznimer, bap
tistų bažnyčios pastorius, sako: “Ameriko
je yra religiškas krizis, kad ir kasžin kaip 
nenorėtum tą pripažint. Šiandieninis tikė
jimas tur labai mažai gyvybės’’. Dr. Laid- 
law, tirinėjęs plačiai New Yorko bažnyčias 
sako, kad Ne\v Yorke 1905 metuose buvo 
su viršum milijonas protestonų neeinančių 
į bažnyčią. Skaičius parapijom}, nežiūrint 
į augimą gyventojų skaičių, ne tik nesidi- 
dino, bet da mažinėsi. Romos katalikų baž
nyčia atjaučia tą pat polimą savo galybės 
ne tik Netv Yorke, bet ir kituose miestuo
se. Tą [uipažino arcivyskupas Falconio, 
popiežiaus pasiuntinys, “Šiose dienose dva
sia tikėjimiško apsileidimo ir palaidumo 
krikščioniškos dorybės perėmė gilumą 
krikščioniškos šeimynos. Kad sustabdyti 
tą pavojingą tendenciją, męs turim atgai
vinti tikrą krikščionišką dvasią.” Tas pats 
ir su žydais. Ypatingai jaunoji gentkartė 
šalinasi nuo sinagogos ir tėvų tikybos. Ku
nigas Stelzle, užveizda darbininkiško sky
riaus Prezbiterų bažnyčioj kalba teip:“Baž- 
nyčia šiose dienose pergyvena didžiausi 
krizį savo istorijoj. Niekas negal užginčy
ti. jog bažnyčios povaliai, liet tikrai nusto
ja diįvos Netv Yorke. Beveik visuose mies
tuose matome, kaip bažnyčios kraustosi iš 
tirštai apgyventų, vietų kur labiausiai yra 
reikalingos. Paskutiniuose metuose 40 pro
testonų bažnyčių išsinešdino iš tvirčiausios 
Netv Y'orko dalies, tuom tarpu kada atsi
kraustė apie 300,000 žmonių.” Išsinešdinę 
daskui žiuri su apgailėjimu ant apleistų 
vietų. Jaučia, kad lyg negerai padarę bėg
dami nuo žmonių. Kad užpildyti spragą, 
bažnyčios bandė steigti misijas savo kaš
tais: samdo namus, apmoka pastorius, su
teikia muziką ir paskui tik stebėsi, kad 
žmonės nesigruda į jų misijas. Kunigas 
Gaylord AVhite sako apie tas misijas teip: 
“Misijos koplyčia yra blogai užmanyta, ne
patraukianti akies, kartais labai prastai iš- 
veizdi, “bet ganėtinai gera neturčiams” tu
ri t okį pat ir pastorių — visas reikalas 
nedemokratiškas, įžeidžiantis protą ir garbe 
darbininkų, yra pilnai nenusisekęs.” Tarpe 
turčių yra geismas tą viską pataisyti su 
pinigais.— bizniškai. Ir tas yra tik išreiš
kimas silpnumo.Kada institucija jauna, pil
na tikėjimo ir vilties, ji tarpsta nežiūrint į 
blogą medegišką padėjimą. Bet kada pa- 
sęsta. netenka užsitikėjimo, tada stengiasi 
paslėpti savo sutrešimą, išstatydama prieš 
akis medegišką galybę. Kada dvasia mirš
ta, akmeniniai trobesiai kįla į dangų. Vi
sų protestonų kunigų užduotis, anot Bake- 
rio5 pavirsta į rinkimą pinigų. Išreiškimu 
tos dvasios yra statymas dabar šv. Jono ka
tedras, kuri atseis apie 20 milijonų dole
rių. Ji yra pastatyta pamėgdžiojimui seno- 

: vės katedrų, liet yra tai tik pamėgdžioji
mas. Katedros buvo svietiškos bažnyčios 
trilikto amžiaus. Pastatytos pačių žmonių 
jų pačių naudai, josišpradžių buvo miesto 
namais. Buvo tai ant syk muzejus, turgus, 
teismas, archyvas ir net darbo rinkas, 

j Švento Jono katedra į tą panaši. Statymas 
puikių bažnyčių įėjo į madą tarp visų ti 

i kylių. Pinigų yra — o visgi nesiseka. Me
todistų nedėlinėse mokyklose skaičius lan
kytojų nupuolė 1890—1897 m. nuo 7.101 
iki 3.901. Tas pats ir su kitoms sektoms ir 
ne tik New Yorke. Pinigų pilna, vaikų 
teipgi, bet nędėlinė mokykla tuščia. f*Kad 
tik męs, sako pagautum vaikus, tad būt 
viskas gerai, bet kaip tyčia nepagauna 

į Na ir ką daryt? Kaip patraukti žmones?
Daugelis kuniginių darbuojasi rinkimu 

i pinigų, otuomtarpn užsipuola ant mažmo
žių, bara nedėlinius pasilinksminimus, te
atras, va ude vilius, žaidimus apskritai ne- 

į turčių pasilinksminimus, liet neužkabina 
turčių žaidimus. Žmogus darbininkas tik 

į tada atjaučia bažnyčią, kada ji atima nuo 
jo nedėlinį pasilinksminimą. Kita kuni
gų dalis bando galiaus permatyti reikalą. 
“Męs suprantam, kad davimas pinigų ne 
ra viskas. Reik eiti giliaus”.

(Užbaiga bus.)

“T

1 (Tąsa lino 2-ro pusi.) 
kie pamokinimai, leisti iš lu
pų dabartinio redaktoriaus 
“V. L.”.

Ant galo p. Virsnių straip
snelio atkartosiu šias eilutes: 
“Tokie straipsniai baisiai ter
šia laikraščius, o‘•Keleivis’’, 
talpindamas tokius straip
snius, virsta i teršalų laikraš
tį; jei teip ir aut toliau eis, 
tai jam vieta — mėšlyne.. 
(Manau, mėšlyne j bus vieta 
raštams, kurius išleidžia K. J. 
Virsnis).

Kada-gi pranyks mųsų li
teratūroje “pseudo-literaiai?”

20 num. „V. L.” yra duo
tas man atsakymas, kaip ir 
daugybei kitų. Atsakymas 
skamba šeip: ,,Gal būt kad 
raštų kritikas nesuprato Ta
mistos gerų norų, kuriuos 
savo veikalelyj norėjot ap- 
reikšt visuomenei (Aš jau 
apreiškiau), vienok matosi, 
kad ir Tamista jo norų nesu
pratote. (Kaipgi jus žinote, j 
kad aš jo norų nesuprantu?) 
Jo kritika gal ir neaiški, bet 
joje nebuvo neteisingų užsi
puolimų. Todėl nėra ką ir 
vesti polemikas. Blogai būtų, 
jeigu dėlei kiekvienos kny
gutės kritikos imtųsi autoriai 
su kritikais bartiesi. Iš tei
singos kritikos reikia pašinio- 
kjnt, o ne pykt”.

Bet ar nors vienas skaity
tojas „V. L.” galėjo pasiino- Į 
kint iš tos kritikos? Nors ke
liolika sykių būtų galėję per
skaityt, niekur nebūti} radęs 
pamokinančio privedimo, 
kaip turėtų būt geriau.... 
Kokia miutis būtų aiškiau vi
suomenei suprantama, to te
nai visai nepasakyta, tad ar 
tokios kritikos gali būt pamo
kinimu?

K. Sutkus.
Geli. Dėl. P. O.

So. Boston. Mass.

KORESPONDENCIJOS

scenos jokio 
senovės lietu- 
istoriškas atsi- 
galima butų

statytas ant 
svarbesnio iš 
vių gyvenimo 
tikimas, kuri 7 v
tikrai pavadinti teatru, todėl 
• Laisvės Kliubo Teatrališka 
Grupa” 24 gegužes atlošė di
delį teatrą po vardu “Živilė.” 
Nors milžiniškus kaštus turė
jo panešti, vienok atlošė ne
blogiausiai, todėl uesarmata 
suteikti ir pagirimą.

Neturiu nė jokių ypatišku- 
mų ir nenoriu uė vieno girti, 
nė antro peikti, todėl kad ne- 
palaikytumet už piktą jog 
pasakysiu, kad esu patėmyjęs 
aktorių silpnumą. 1-mas Ka
rijotas Lietuvos kunigaikštis, 
savo judėjime ir kalboj per

statė ne kunigaikštį, bet 
prastą kaimietį. 2-ras, Ivanas 
gudų valdonas savo judėjimą 
gana puikiai atliko, bet kai- 
bos nebuvo galima girdėti. 
3-čias, Boleslovas lenkų kar- 
žygis, visai prastai lošė, o 
Terla, Rigimuntas, AJdūtė, 
Zbignevas, tarnas, kareiviai, 
ir vaideliutės atliko gerai. Ži
vilė, Porajus ir Vaidyla, gali
mas sakyti, atliko savo roles 
tikrai vaizdingai- Tarpe ak
tų A. Laurinaičiutė dainavo 
angliškas dainas. Publikos 
buvo nemažai susirinkusios ir 
visi buvo užganėdinti. Aš! 
patarčiau, kad “Laisvės Kliu
bo Teatrališka Grupa” lavin
tųsi ir ant toliau tam pana
šiais teatrais, nes tokie 
bai ir užsiėmimai atneša 
jaunuomenei geistinus 
sius. Buvęs Teatre.

"KELEIVIO" 
agentai

J.
1514 ltoss avė.

J.
46 22 St.

Box 2ir
M

J.
21 Pleasenl Str.

Jonas
54 Lafaet St.

Md.

Me.

Box 291
K

M. 
st..

Jos.
27 Connerton St.

B. P.
t) Arthur Si.

323 Oak

Petrikis, •
Scranlon Pa

Ignotas,
S. S. Piltsburg, Pa.

John Luis,
662 w Baltiniore st Baltiniore,

. Senkus
Leaistoii,

Čeponis
New Britain, Conn. 

*. Gerdauska
Netv Britain, Conn.

Povilas Simonavičius.
“0 Lindoti si. \Vest Lynn, Mass.

J. Raulinailis
So. Boston. Mass.
Kazlanckas

Strulhers, Ohio.
Petrauskas

Kenosiia, \Vis.

Mažeiko,
New Britain, Conn.

Miškinis
Montello. Mass.

P. Glaveckas
635 \V. Lotnbard St. Baltiniore, Md.

Andrew VVickel,
2752 E. Venango Si. Philadelphia, Pa.

F. Laurinaitis
• Box 1*.*6 Easton, Pa.

\VATERBVRY, CONN.
824 Bank Str

102 Charles st.
Poieknovic 

Montello.
G ri kitas

Brighton,
S. Milinovskis

Chicago, III.
Girard, Ohio,

Dobrovolskis
Chicago, III.

J. Žemaitis 
\ K. Asevič-ia,

Pranas
35 Arthur st.

Leonas
83 IVaverly st.

dar
nius 
vai- i

sekančiai 
mokslaei- 

$2.00 poli

Raymoml, Wash.
J?zko8. Balandžio 11 d. at

sibuvo Juozo ir Mares Bitinu 
dukters krikštynos, ant kurių 
susirinko būrelis tautiečių at
jaučiančių kančias kovojan- 

■čių karžygių už visuomenes 
labą ir suaukavo $5.75, ku
riuos išskiriame 
$2.00 pavargusiam 
viui J. Beširdžiui,
tiškiems kankiniams Lietuvo
je ir$l.75 karzigiui revoliu- 
cijonieriui palidėjusiam savo 

• koją kovoj su priešu. Visiem 
aukautojams ištariam širdin
gą ačiu. Aukautojų vardai:

Baltiniore, Md.
Vietinė 14-ta kuopa L.b.S, 

kuopa, 15 d. gegužės pastatė 
ant scenos dramą “Pirmi 
Žingsniai parasv ta Br. A arg- į<? Baranauckas $1.00, St. Zi- 
so. Aktoriai savo roles atliko bikaS, A. Skrebunas, M. Se- 
vidutiniskai, vieni geriau, ki- j Poviliūnas, M. Biti-
ti blogiau; bet kaip darbiniu- nag, gyj-edzis po 50 c.; A. 
kai ir teip gerai atliko, f ik Bitiniu^ Ona Vasilienė, J. 
gaila, kad žmonių 
mažai. Baltiraores 
nė visiškai atydos 
pia ant perstatymų 
kalbų; verčia u “smuklėj’’ tuos ■ 
kelis centus “prazulyt” negu! 
ant teatro nueit,

Ant rytojaus t. y. 16 d. ge
gužes atsibuvo Il-ro rajono 
konferencija: apie ją nieko! 
neminėsiu.

Tarp Baltimores rubsiuvių 
ir vėl iškilo streikas. Plačiai 
pagarsėjęs tarp Baltimores ir 
visos Amerikos lietuvių, kai- Krakaucko vestuves. Svečiai, 
po kalbėtojas, prelegentas ir gražiai besilinksmindami, at- 
dramų rašytojas, \. Nagor- kimine ir apie savo brolius, 

nelaimėj esančius, 
dirbtuvės, nyfa paaukauti po 

centų J. Kačergiui. 
nymas tapo paremtas 
sudėta $7.00 aukų, 
„Keleivio” redakcijos 
dziam persiųsti kankiniui J. 
Kačergiui.
Pinigus aukavo šios ypatos: 
J. Karvelaitis 50 c.; W.Mak- 

300 rubsiuvių dėl vieno tik- svitis 30c.; Po 25 c. aukavo 
tai kapitalisto tarno, kurį šios ypatos: J. Kubilius, Gen. 
darbininkai netbutinai nori Krokavskienė, S. Jorkšaitis, 
prašalint iš tos dirbtuvės.

Streikieriai laikosi tvirtai 
ir nėra abejonės, kad streiką 
išlaimės. Garinė darbinin
kams, kurie nenor lenkt 
sprandų prieš savo niekinto
jus. O gėda tokiems Nagor- 
novskiams, kurie tarnauja be- 
širdžiams kapitalistams ir pa
deda sinrbt iš darbininkų pa
skutinius jų syvus.

Putinėlis.
Philadelphia, Pa.

Smagu yra girdėti. Iki šiol 
Philadelphijoj da nebuvo pa-1

susirinko Bitinas, a Skrebunas, M. 
vusuome- Bitinienė, Ad. Bitinas, A. 
neatkrei- Vaičiūnas po 25c. kiekvienas, 
bet pra- K. Seredzis.

Atėmus $2.00 Beširdžiui, li
kusius $3.75 perduosime Rev. 
Rem. Komiteto iždininkui.

i x

! O. Sirvydui. Redakcija.

novski, buvo užveizdėtoju 
vienos rubsiuvių 
kur dirba beveik-visi lietu
viai. P. Nagornovskis pasta
ruoju laiku teij) nemaloniai 
pradėjo elgtis su darbinin
kais, kad tie netekę kantry
bės turėjo mesti darbą ir su- 
streikuot. Ir teip 17 d. šio 
menesio išėjo ant streiko apie

i

Mass,

Mass

4357 S. Woo<l st.
Petras Kailius

Vasiliauckas ir 
2515 Kensington av.

J. Bukauskas
54 Haverhill st. Laivrence, Mass.

Mike Galgat *
P. O. Box 68 Tort Griffith. Pa.

G. Baronas
1013 Charters avė. McKees Rocks, Pa.

Vincas Yankauskas
1438 E 25 th st Cleveland, Ohio

Pranas Bakanauskas
45 High st. Nashua, N. H.

Vincentas Staševicz
839 Ashland av, Chicago, III.

E. Rud minas
236 N. IVest st. Shenandoah. Pa.

J. Vaitkevičius
14.5 Congress av. Netv Haven, Conn. 

Jonas Žvingilas
1711 E. Malheny avė. Springfield, III. 

Ig. M. Kudlauskas
Niagara Falls, N. Y.

H. I.ada
Springfield. Mass 

Samuolis 
Fitchburg,

IVaiait is 
Ansonia, Conn.

Chestnut 
Allegheny City. Pa.

Raudonius

332 13 st.

Box 572

24 Spruce Mass.
Vincas
st.

Jonas
st.

Jokūbas
1310 < lladstone st

V.
P. O. Box 205 Collinsville, Iii.

A. Shidlofsky
1405! N. 7-th si. St I.ouis. Mo.

C. Kavolius 
Cambridgeport, '"ass.

Unguraitis
Broo! lyti. N. Y.

Eomasheviče
St. I.ouis. Mo.836 Brooklyn

J.

451 \Y.

19 Harrison st.

A.
120 Granil st.

Vlad.
st.

A. Černius
st. New York. N.

M. Danielius
New York. N.

Tila
Charleroy. Pa.
309 Portland st 
Mass

346 Lenox st

Y.

Y.

Aukos Kačergiui.
Montreal, Gonada.

5-tą geg. d. atsibuvo čia J.

502 W. 47 t h
J.

19 st

P.
149 Oakiand av.

Adam Bogdanovič
Cam brid gepo r t.

Simanas Karalius
Norivood, Mass

M M Juška 12S9 W 22 st
Chicago Iii

Apgarsinimas.
Užma- 
keletą 
Užma- 
ir tuoj 
kurias 
ir inel-

. A. Baltūsis, J. Salavejus, .J. 
. Skrinska, A. Paulikaitis. J. 

Snerpunas, A. Matuzaitė, M. 
Žemaitiene, J. Meila, K.Rem- 
kevič, J. Krokavskas, J.Ger- 
davskas, J.Gataitis, J.Jork- 
šaitis. V. Rajeckas, A. Ger- 
davskas, K. Juškevičia, T. 
Klubis. M. Juškevičiene; M. 
Endrejavskas 20c.; K. Berno
tą vičienė 15c.; po 10 c. auka
vo šios ypatos: M. Bobeliui e,

i P. Rudaitis, M. Katriutė, M. 
/x!maičiutė, M. Kajeckieuė, 
J. Barinskitė. Sykiu $7.00 

Buvo $33.30
Viso labo $40.30.

Daktaras, kuris 
išgydo.

Nepaprastai paranki pro
ga sergantiems, kokią sutei
kia pagarsėjęs d-ras George 
Payne, apžiūrėdamas kiekvie- 

! ną su X-Ray mašina ir duoda
mas visiems patarimą dykai.

Sveikata yra turtas ir link
smybe. Kiekviena beveik liga 
yra išgydoma, jeigu į laiką 
bus apžiūrėta per išsilavinusį 
specijalistą ir gydoma pagal 
naują būdą. Bet didesnė da
lis specijalistų labai aukštai 
brangina savo darbą, teip 

• kad neturtingam žmogui sun
ku prieiti.

Žiūrint Į tai ir pasišventęs 
ant žemes daryti tiktai gerą, 
d ras Geo. H. Payne, kuris 
gavo nuo daugelių išgydytų 
savo pacijentų vardą.
“Daktaras, kuris išgydo”, 

suteikia dykai patarimą ir 
apžiūrėjimą su X-Ray mašina 
kiekvienam savo pacijentui, 
vyrui ar moterei, kurie tik 
kreipsis į jojo brenč ofisą po

I

• 
num 390 Main st., kamba
riai 331 - 2 - 3w AVorcester, 
Mass. Slater Bldg. kasdien, 
išskyriant nedelią, nuo 9 iš 
ryto iki S vakare.

D-ras Payne yra, galima sa
kyt, didžiausias sjiecijalistas 
Amerikoj, kadangi daug jo 
amato draugi} taukiai pas jį 
kreipiasi, kai|»o spccįjalistų 
meistrą. Prie to da subren
dęs išsilavinimas, tam tikras 
gabumas ir patiriuoas, įgytas 
laike 40 metų bandymų ir 
praktikų universitetuose, li- 
gonbučiuose ir didžiausia 
privatiška praktika Naujoj 
Anglijoj, reikalavo didžiausių 
elektriškų mašinų, kurios da
bar pas jį randasi. Tarpe jų 1
kelios naujausios ir geriau
sios X-Ray mašinos, su kurių 
pagelba jis permato kiaurai 
žmogaus kūną ir atranda li
gos vietą, nereikalaudamas 
ant spėjimų. Jis turi teipgi 

i du Inhalatorium kebinetu 
! (nors ir vieno užtektų jo ne- 
! paprastam darbui.) Tos ste
buklingos mašinos yra dėl gy
dymo džiovos, astmos, užside- 
giiuo gerklinių išsišakojimų 

! ir slogos. Jos jau tiek išgel
bėjo žmonių, kad dras Payne 

! jas pavadino sveikatos kam- 
! bariais. Per jų vartojimą iš- 
Igyjodaug žmonių, neturėju
sių vilties jau gyventi iv bai- 

isiai kentėjusių nuo skausmo 
ir baimės mirties nasrų.

i

į lia to da, šis daktaras 
daug kitokių mašinų ir 
ratų, kurie teipgi jam pade
da surasti ligos priežastį ii* ją 
prašalinti

Jus užduotis aiški.
Jeigu jums nusibodo jau 

sirgti: jeigu nusiliodo būti 
sunkumu sau pačiam, drau
gams ir šeimynai — eik su 
vilčia pas tą dideli specija- 
listą ir buk per jį apžiūrėtas. 
Jeigu pasakys, kad jus galite 
būt išgydyti, jus tikrai sugy- 
site. Jeigu jus liga bus neiš- 

i gydoma, jis pasakys atvirai, 
! ir jus sučedysit šimtus sun
kiai uždirbtų dolerių. Bet tai 
retas atsitikimas, kad d-ras 
Payne pasakytų: “Aš nieko 
negaliu jums pagelbėt’’, a Jo 
nepaprastas gabumas ir toli 
siekiantis mokslas taukiai iš- 
gelbsti nusiminusį jau ligonį, 
kada kiti daktarai atsisako 
išgydyti. Sutrumpink sau to
lesnį skausmą, kentėjimą. 
Nebūk ilgiau fiziškai sngriit- 
vęs ir nerviškai suiręs. Ateik 
ir buk išgydytas.

D-ras Payne gydo džiovą, 
astmą, užsidegimą gerklinių 
išsišakojimą, slogą su pagel
ba Inhalatorium, vienatini 
būda dėl tų ligų pripažin
ta per Amerikos kongresą 
kovoje SU džiova. Pamąstyk 
ką tas reiškia! Prie to da jis 
gydo savo specijališku budu 
kurtumą ir galpos užimą, vi
sas ligas skilvio, plaučiu, ke
penų, vidurių, kraujo, odos 
ir kaulu. Gydo be skausmo 
vežliges ir votis, nevartoda
mas ne peilio ir nesulaikyda
mas nuo darbo. Teip-pat jis 
daro su hermorhaidais, fistu
la, žarnų ligomis, reumatiz
mu ir kraujo užuuodijimu. 
Gydo ypatingas vyrų ir mo
terų ligas. Suvytimą jaunys
tes. chronišką ir nervišką nu
silpimą, truinpą atmintį ir ki
tas sveikatos ydas, 
ligas gydo greitai 
mingai.

Nenešk daugiau 
go. Nusivalyk nuo 
d-ras Payne tau padės. Jis 
yra gatavas ir gali tą padary
ti, tik^uri pas jį kreiptis. 
Kreipkis tuoj. Savo sveika
tos, kaipo turto, ne atidėk 
aut kitos sąvaitės.

Prof. Dr. George H. Payne- 
didis speeijalistas 

585 Boylston st., Boston, 
Mass. Arti miesto knygyno 
ir dailos muzejaus, prie 
C'opley są. Telęplione 3806 

i Back Bay. /

Ša- 
turi 
apa-

Visas tas 
ir i>asek-

ligos jun-
jo. Tegul #



KELEIVIS

Vietines Žinios.
Ex - gubernatorius Curtis 

Guild išvažiavo su savo pačia 
1 birželio vakarą Europon, 
kur praleis 5 mėnesius.

Susirinkimas.
6 Birželio bus L. S. S. 60 

kuoptos susirinkimas po No. 
28 Broa<iway. Visi sąnariai 
turi susirinkti ant 2 vai. po 
pietų. S. M.

Tūlas D. N'eyberg, iš Man- 
chester. N. H., važiuodamas 
i Rostouą pereitą utarninką 
delei neištirtos priežasties no
rėjo išlupti sau kairiąją aki. 
Kiti pasazieriai jam to nelei
do. Ant N . Station jis likos 
suimtas su gana pavojiuga 
zaizda kaktoje ir nugabentas 
Į ligonbutj.

Reikia partnerio.
Pajieškau partnerio į Bučernę. liučer- 

nė So. Bostone ir labai geroj v ietoj Jau 
tas biznis 10 metų kaip stovi. Bučern. j 
yra visi reikalingi daiktai, kaip tai: ske- 
los, legisteris. arklys, tnnas — viskas 
nauja. Priežastis tokia, kad negaliu 2 
bizniu apžiūrėt. Jeigu kas norėtų pirk
ti, tai parduočiau Meldžiu atsišaukti į 
agentūros ofisą.

G. BARTA>ZIUS. Į25]
258 Broadvvay, So. BOSTON.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUN 7 

Didžiausia krautuvėčeverykn 
ir pasii>uošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikėm teipgi visokias skry
bėlės. marškinius ir kitokius pasipuoši- 
me apdarus. Visus tavorus parduodam 
už pigos prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
!«.* mus.

233 Bi <>rdway, So. Boston.

Į

IGražiausios

SKRYBĖLĖS!
Godotinos Moteris ir Mergiuos. pra 

nešu kad uždėjau Naują skrybėlių dirb- 
t uvę. kur galite gauti gražiausių skry bė
lių už pigiausią prekę. Reikalaujančios 
ateikite pas

M. MILIUVIENĘ
2<š4 K. ir kampas Bouett street

SO. BOSTON, Mass.
------------------------------------------------ ------- .■

’ \ cs-
v ua s

NAUJIENA!
BRODBINE HAi.I < ■'

tuviiį arba šeip kokio pokilio. 
rakandais ir indais už yl5.QU.
311 Albauy st. cor. Dover -t ,

Savininkas .1. SIDMAN

20 Laconia st., Bcsion, Mass.
Telefonas 1361 l Tremont.

X 
•<

(i E R 1 A U S1 A S

Paj ieškoji mai
Pajieškau Elzbietos Gali- 

naičiutes, po vyrui — Katke- 
_vičieuės Ji paeina iš Suv. g. 
Krosnos gm, Cibilekų kai
mo. Seniau gyveno New Yor- 
ke. Kas apie ją žino, arba ji 
pati, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:
Miss. Barbora Galinaičiutė, 

214 So. Sliarp st.,
Baltimore, Md.

Pajieškau M. Vaičiakaus- 
ko F- Daugirdo ir A. Baltru
šaičio. Visi Katino gub. ir pa
virto. Kas apie juos žino mel
džiu man apie tai pranešti.

B. Vaičia kanekas
Box 44, 298 Br dford avė.,

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau dėl apsivedimo 
rimtos laisvamanės merginos, 
ne jatiiosnės kaip 17 m. ir ne 
>etieSti's kaip 24. Mylinti 
lai-vę t-atsišaukia ant ši > ad- 
res :

R S. Laisvamanis,
B x 2y, \V Fitcliburg, Mass.

PIKNIKAS!
12 Birželio (June) So. Bos

tono Jaunuomenės Kliubas 
rengia didelį pikniką, kuris 
atsibus Oakland Grove, East 
Dedham; prasidės nuo 3 vai. 
po piet ir trauksis iki vėlam 
vakarui. KOMITETAS.

PARDAVIMAI.
Parsiduoda namai

Vienas namas iš ls kambarių, antras
21. aut keturių gyveninių, ant metų 

atneša $1.600. Pataisymo nereikia. Vi
sur šėpos dėl drapanų. Namai randasi: 
40 ir 44 Athens. So. BOSTON, Mass

ę<-

Oftiso Tvleph. 277-1 Chelsea.
Gyvenimo Teleph. 1337-1 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Ralsamuotojas

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

CHELSEA oftice: 70 Broadway
Atidarytas nuo S iki 9

Gvv. vieta: l>3 Bridge st . Cambridge

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime . 
visokių audinių ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią dr3Į>aną. 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

L. 1
222 Braadaay

Z. Budreekis. 
BIDREUK1S.

Su. Boston.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rūbui .vys.

Siuvam visokias vyrų ir 
moterų drapauas. Išvalome 
išplaujaui plėtinas ir išprusi
name. Dalbą atliekame visa
dos aut pažadėto laiko kuo- 
puikiausiai už prieinamą lin
kę. Dirbtuvės vieta: 

254 W. 4-th. st., So. Boston, Mass. I

iš

ANT IšRANDAVOJlMO
3 platus ruimai, geras skiepas ir rui

mingas kiemą*. Ruimai gerai užlaiko
mi ir vanduo viduj. Raudasi po uunt. 
3s7 ir 411 Kirst st., So. BosT<>N.

Atsišaukit šiuo adresu: |c*]
Anton Kaliu ski

iii l'ir*t Street, >>■. Beste*.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

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

ONA BARONAIČIUTE

105 Broad\vay, So. Boston.

S. B. kLEIN
22* Broadnav So BOSTON’, Mass. 

kampas C st.
Užlaikom cigarus. tabaką, pipkes 
ir cigaretus. Parduodame daugme- 
menoj ir smulkmenoj. I/laikom 
visokius rašomus dalykus ir saldu
mynus C starus parduodam dėžulė
mis (baksukais. Pigiai parduodam 
rusiškus papirosus ir gilzas. Pigiau* 
s:a ir geriausia vieta Bostone. Tu- 
r.m gražiausių (Mustkarlčių. Kalba 
me lietuviškai ir lenkiškai.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

-W Broadway kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nięs perezpresągyduoles pri-:ošini

TU TURI Skaityti 
knyg$ “Kaip Padaryti Monus*’. > i neri kirvi- 
tai ir lengvai uždirbti daug pinigų. Kuy- oje 
aprašyti geriausi možiai, kuriuos gali kiek
vienas tuojaus padaryti. Nusipirk kuysę už 
50c. Pinigus siusk M Orderiu ar luark-ms- 
J. ILCAUDAS. 3312 So. Balsted st.. CHICAGO. j

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parnieuter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik2
S vakare. Telepiione 19C7—3 Ric.xtnon<

f

"TABAKAS"
Dabar tik išėjo iš spaudos na uja kny

ga apie tabaką. Kas tik vartoja t .baką, 
tas turi žinoti kokią jis turi įtekmę ant 

i išsivystymo žmogaus. Toj knygoj viskas 
išaiškinta kuop ačiausiai. Kas nori žino
ti—tegul perskaito “TABAKĄ”. Kny
ga puikiai padaryta, spauda ąi-ki. 
turi 64 pusi., kaštuoja tik 15 centų.

R Cl BERKIS

106 Market st., BRIGHTONJMass.

t.KRIAUŠI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą M onians Medical 

t ollege Baftimore M. 1>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dą, d<-l ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broaihvay ir 
2C4 E st., kampas Boven st.

So. liostou. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei ne 
vi.-noj. tai kitoj iš minėtu vietų 
visada galit rasi i.

No. J. 82

\\Wt
-r

Rusiška- Lenkiška - Lietuviška

JPT 1 J ’: rC /V

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
s..,•, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daru artistiškai. Padarau fotogra-

as kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškem parvom, i* mažų padi'dinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedvldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
TEISINGIAUSIA APTIEKA

Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių uuo visokių ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

M illiain C. Brūzga.
John J. Lowery

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

TKt.KfHONK. 21027 So. Boston, Mas

I
Telephone. Back B*v 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis ienkiškai-lietuviškas dak- 

ta.i.s lk.sione ir .Massachusetts Valstijoj.
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 va! iki 1 vai. diena.
G vai. " S vai. vakare.

s 19 Boylston st. ruimas432 

BOSTON. - - MASS.

Dr. S ANDUZEJEMSKI
Vienatinis lenkiškas Dentista

lioTKI. < I.I.YDE
< . i *t., kantĮKis Polu m bus avė. ir 

Berk .< y st . BOSTON, Mass.
ŽJ Cambridge st.. K.' ambridge, Mass. 

ofiso valandos:
Nno s ki 10 iš ty o irimo 7 iki 9 vakare. 

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

Rozmom !«• P<-J.*ku. I'raucuzku. Nie- 
miecku i Angielsku.

LAIKRODĖLIS
Tiktai $3.95, mūsų draugystes sąnariams už $3.55.

Labai puikus nuolatinis kalendorinis 
laikrodėlis, kuris visada parodo se
kundas, minutes, valandas, eanvaites ir 
mSneeio dienas, mėnesius ir visada parodo 
kaip menulis stovi. Užlaiko labai gerai 

1 alka ir yra pilnai per mipij firmą gva- 
r ant uotas. Pryšakys labai puikus, 
auksinče rodykles ir su auksiniais pagra
žinimais. Kitos firmos parduoda tą patj 
laikrodėlį už kelis kartus daugiaus, bet 
m^s paleidome už tą prekę, kad apgarsin
ti mųsų pirklystę, nes norime parodyti sa
vo tautiečiams, jog męs galime parduoti 
geresnius tavorus ir pigiaus kaip svetim
taučiai, nes mųsų firma yra labai dideli, 
i r męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga- 
lime pargabenti is Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lenciūgėlio duodame už $3.95, mus u 
draugystes sąnariams už $3.55, o su auk
siniu (gold filled) labai puikiu lenciūgė
liu už $4.95. Kiti parduoda tokius lenciū
gėlius po keliolika kartų daugiaus kaip 
męs.

Kas prisius pinigus per pačta. laikro
dėlis tuojaus bus išsiųstas per pačta mų
sų kastu, bet jeigu kas nori užsimokėti už
tavora ant erpreso.tada siusime per erpresa ir pirkėjas užsimokės visus prieiuntimo kaštus.

Per mųsų draugystę galima gauti visokius tavorus pigiau kaip kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 942 Lombard St., Philadelphia, Pa., atliekame visokius drukoriškus darbus 
ir išleidžiame didelius kataliogus nuo visokių tavorų visokioee kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiusime mųsų kataliogus dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Męs nesiūlome ir negarsiname jokių tavorų uždvką, apart mųsų kataliogo, bet parduoda
me gerus tavorus pigiaus kaip kiti. Tie. kurie garsinasi ir prižada duoti ką nors už dyka, 
visi yra prigavikai ir nuo jų reikia saugotieji, nes už dykų tavorus duodant niekas prekys
tės negali varyti.

Mųsų yra tikra lietuviška ko-operatyviška draugystė ir kiekvienas gali prie mųsų drau
gystės prisirašyti. Akcijos yra po vieną dolerį ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentu.? 
kas metų. Prigulinti prie mųsų draugystės gali tavorus pirkti 10 procentų pigiaus kaip 
kiti. Už kviečiame visus tautiečius prie mų9ų pirkliškos draugystės prisirašyti nors su vie
nu doleriu. Pinigus eiųskite per Money Order iš pačto arba registravotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION. Dept. P.O.Box 722
416-418-420 S. Broad St. ir 942 Lombard St. 

rHILADELPHIA, PA.,

Tabako ir Papirosu.
Pranešu visiems karie t ik vartoja ta

baką. kad ai atidariau naują Tabako 
!..-autuve, kurioje galite gauti visokio 
M: skoli-ko ir Turkiško tabako, visokios 
popi. ros ir inportuotų iš Maskolijos gilzu

I. F O X
310 Harison avė., BOSTON.

Laikrod.

TIKRAS DRAUGAS

e

ANT JO GALIMA UŽSITIKIETI ATSITIKIMUOS

Laikrodėliusstą.

Severos vaistą nuo inkstų ir kepenų.
o pamatysi kaip greit vėl jausiesi garai. Yra tai 

geriausias vaistas nuo sugedimo inkstų ir kejiepų.
Kaina .10c. ir $1.00.

i

* AValtliam ir Elgin
* laikrodėliai: auksi

niais sidabriniai ir
nikeliniai.

Nr. 1005. — Užtikrinta per W. E. Severą Co. sulyg maitinimosi ir gydymosi 

tiesomis 30 Birželio 1906 m.

Jeigu bus reikalinga ir jausiesi, kad tau reikia 
kokių nors gyduolių, kurios padėtų skilviui malime val
gių, o kitos gyduolės tau nieko nepagelbėjo

*

Puikiausias Lietuviškas ?

f;

jocn.-jH.T į 

rutrent-ui. * Severos Skilvio Kartumynas
tikrai pataisys malimą, pagerins išdavimą sulčių 

ir pataisys apetitą.

Dispepsijos, nemalimo, drugio ir kitokių perijo- 
diškų ligų pas žmones silpno sudėjimo ir grižtančins 
prie sveikatos ar tai jauno ar seno amžiaus. Vienatinis 
daiktas sustiprinimui iršdirbimui apetito.

Kaina 50c. ir $1.00.

NEGALĖJO VALGYTI.
‘•Malonu man yra pranešti, jog suvartojus vieną bonką Severos Skilvio 

Kartumyno, daug geriau jaučiuosiu. Birma negalėjau valgyti, dabar gi turi di
delį apetitą ir jaučiuos daug sveikesnis. Teiksitės priimti padėką už jusu vai- 

Frank Blaha. Odanah, \Vis ”

10,000 Nepaprastas Pardavimas 1G.OOO
g Laikrod.

Isz. priežasties dideles bedarbes, kuri tęsėsi Amerikoje daugiau kaip 
metus laiko, daugelis laikrodinių pabrikų turėjoiszparduoti savo tavorą 
už daug pigiau, negu kasztuoja jo padarymas. Musų gerai žinoma firma 
laik> to kriziosupirko su virš 10.000 gražių taip kaip pirmo* kliasos laik
rodėlių Męs juos nupirkom teip pigiai, kad dabar galim* pard ivin ti už 
labai pigias kainas, o tankiai už ketvirtą dalį tikros jų prekes.

ATYDA: Męs turime daugybę vyriškų ir moteriškų laiktodėlių anksti 
pavilktų 14 Karat, su Ilunting viršais. stipriais viduriais, ant 7 akmenų, 
gražaus darbo, eina teisingai, jeigu pages perdu metų, męs pataisv sim dy-. 
kai. Tie laikrodėliai visados parsiduoda po $15 arba $25.

MĘS PARDUODAM PO $4.95
Prie kiekvieno laikrodėlio męs nusiųsime jums 

gražių retežėlių ir sagutę dykai. Užsisakant kokį 
nors laikrodėlį, moterišką ar vyrišką, atsiųki 
te mums $1.00. o męs jums siusime laikrodėlį, re
težėlį ir sagutę. Likusius $3.95 jus užmokėsite at
siėmę daiktus.

Jeigu jus busit neįižganetlinti iš tų daiktų, pri- 
siuskit juos mums bėgyje 90 dienų, o jums bus 
sugražinti pinigai.

Tūkstančiai žmonių naudosis iš to nepaprasto 
pardavimo, taigi jums patariam užsisakyti tuojau 
Jus niekados nesulauksite kitos progos, kad įgy
ti tokį laikrodėlį su dailiu retežėliu ir sagute 
už $4.95. Visus užsakimuus siųskit šiuoadresu:

AMERICAN MATCII and SALES C0MPANY
31-32 Park Row, Department 180, NEW YOIIK.

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

Šou t h Boston, Mass.

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupigmimas bo. Bos 

tone.
Moteriškos skrv l» i. s. jakut.-s, kei-| 
pai ir vystės. Pilna .-ii.- naujausios 
mados krikštui par.nlų, Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta- ' 

l vorus, kaip tai kujierus. valizas ir
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

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

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėliąs 
visada švieži, vynai ir visoki iikieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom niūsu
Sl'ECIA 1.I-KIM AS.

i 366 Second So. Boston, Mass

J. E. NOLAN
naujausios mados

3^.. Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka x isokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

3S‘‘> Broadvvay, So BOSTON.
Gyvenimo vieta G15 Broadvvay.

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

J. M. BRUNDZA ( O ,
Broadnay Jt S. 8 st.. Broolykn.N' Y.

I
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SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
.Tagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturimi gereusių armonikų, skripku 

klernetit, triibų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. ’Čisto au
kso 14 K. Šliųblnių žiedų, dzičgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo niasynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
te-rių. adresam pečečių, istorišku ir maldaknvgų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kalboi,gražių popierų dėl rašinio gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1.00, 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127drueei abda- 
ryta, preke su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimo 

kūno, atgaivinimO'kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgvdynia, 14 K. 
paauksuotas ant 20 metų prekė $3,00. prasto $1,00. Prisiųs- 
kite savo rikrų adresu ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka
talogą dykai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta- 
K vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 

gausite, teisingus tavorus.
Adresuokite: K. HII.KEH'ICH, 112 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Notarijušas ir Slidžia taikos

Mųsų t a vora i yra 
augštos vertes. l»-t 
kainos visų tavorų 

labai žemos.

Pirmutinis Lietuviškas Bankinis Namas

W. DACKEVICZIDS **
įi23 Salėm street, BOSTON, Mass

LAIVAKORTES 
šifkortes parduo
du ant geriausių ir 
greičiausių laivų 
už pigiausias p re-
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* 
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PINIGUS
Išmainau visų vieš 
patysčių pagal tos 
dienos kursą. Teipgi išsiunčiu ir gvarantuoju kad nepražus ir greitai 
gaus. DOVIERNASCIT’S užsitikėjimus išdirbu kiekviename reikale i? 
Jeigu kurio tur palikę kokį nors turtą Lietuvoje ir nor jį jiervest kitam 
arba pavesti likusiems ten broliams arba gentims, kreipkitės prie mus. 
o męs padarysime jums viską kuogeriausiai. 'f*

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

PATIKUS NELAIMEI prie kokio nors darbo, jeigu sužeidžia 
darbininką ne per jo paties kaltę, bet per kompanijos apsileidimą, tad 

aL kreipkitės prie mus. o męs duosime teisingą rodą.
Pinigus priimant ant apsaugojimo ir mokame už. juos procentą. 

r kartais mokame didesnį už kitas bankas.

Visokie paaiškinimai ir patarimai dovanai. Noria- 
tiejie gaut patarimą per laišką tur apmokėti pačtą.

T M. DACKEVICZIUS
iŠ ‘ž: » SAKĖM ST, ROSTOIS, MASS *CEDAR RAPIDS

SERG ANTIEMS TULŽIES LIGA
Ar esi nuvarjres ir turi geltoną išžiūrą? Tai pasek

me tulžies ligos. Valgis tau neskanus, turi užkietėji . 
mas. Rauda galva, ypač kada pasilenki. Tuojau stok 
ant tikro kelio: pradėk vartoti

DAKTARO PATARIMAI DOVANAI.

—

SUGEDIMAS NERVŲ.
Nervų ligos teipgi yra ligonis, nors tankiai žmo

nes ir nejaučia to. kadangi. anot jų draugų, ••gerai 
išrodo”. Abelnas nervų sistemos nusilpimas, paei
nantis nito persidirbimo. susirūpinimo gali padaryti 
žmogų visai netinkančiu pr.e darbo, arija pasilinksmi
nimo. Sergantis tuomet turi p-adėt pastoviai vartoti

Severos Nervotona
Tas stebuklingas sustiprintojas nervų tikrai at

gaivins ir sustiprins nervus. Kaina $1.00,

Parsiduoda visose aptekino.

Lenciugelius, Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus

TIESIOG IŠ FA BRIKOS 
ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink musu 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sucėdysit pinigas.

Washington 
Jewelry Co.

387 VVashington st., (vienus trepus) BOSTON, Mass.


