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tardymas garsioj byloj kuni
gaikščio Filipo Eulenburgo 
parodė, kad prie šlykščių dar
bų apart Eulenburgo prigulė
jo dar vienas aukštas valdi 
įlinkas. Kada pranešta apie 
tai Vokietijos viešpačiui kai- 
zieriui, tuoj likos prašalintas 
nou vietos.

Kunigaikštis Eulnburg 
dabar yra po areštu, bet dė
lei blogos sveikatos dabar jį 
pel kelė į ligonbutį. Suareš
tavo jį uš neteisingą prisieki- 
mą garsioj byloj redaktoriaus 
Maksymiliano Hardeno. kurs 
savo laikraštyje „Zumkumft” 
parodė visam pasauliui biau- 
rius ir šlykščius darbus auk
štų Vokietijos urėdninkų su į 
gen. Moltke prišakyj. Kuni
gaikštis Eulenburg savę ir 
Moltkę išteisindamas nesidro
vėjo prisiekti, kad Harden 
neteisingai apšmeižė teip au
kštas vpata« ir Harden nuėjo 
kalėjiman. Dabar pakelta by
la išnaujo ir pasirodė, kad 
Harden teisybę rašė.

I

kad epidemija gali išsipla- 
tin ir pasiekt ant laisvės esan
čius žmones: gali iškrėsti visą 
Maskohją ir kitas Europos 
viešpatystes.

J
dinių laivų su gazolininiais 
motorais. Tie lai vilkai niekur 
nenaudingi. Ministerija teisi
nas tuom, buk ji teipgi žino
jus apie tų lai v ūkų vertę, bet 
pirko juos todėl, kad jų ne- 

. nupirktų japoniečiai (turbūt 

. ne dėl to, kad japoniečiai ne 
nupirktų supuvusių daiktų, | 
bet dėl to, kad užmokėdami 
už paleikius ir supuvusius 
laivus, kaip uz naujus, gavo 
gerą kiši.)

Belo da išsiaiškino, kad 
naujojo šarvuočio, „Rurik”, 
greitumas yra daug mažesnis, 
negu kiti}, to paties tyį»o lai
vų. Toliaus užmeta, kad 3 
nauji šarvuočiai, dabar stato
mi Anglijoj, delei neatsa
kančių pliauų, turės tokį pat 
greitumą, kaip seni Rusijos 
kariški laivai, kurie dėl tų 
pačių priežaščių, t. y. dėlei 

; negreitumo, visi prie Port-Ar 
turo ir Cušimos pražuvo.

f

• Peterburgas. Birželio 3 
<1. — Iždo ministeris, Kokov- 
cev, durnoj darodiuėjo reika
lingumą užtraukimo naujos 
vidurines j a^kolos aut suim s 
20<>.000,000 (dviejų šimtų mi
lijonu) rubliu.

100 000,000 su lyg jo, K i- 
koveevo, numonę, turi eiti 
ant uždengimo 1908 metų ne- 
datekliaus, 16,000 000 reikia 
šelpimui badaujančių gub, o 
90.000,000 reikia ant užpirki
mo kariškų medžiagų [mat 
karė zu žmonėmis vis dar ne
siliauja, patronai ir piroksi- 
lyuas kasdien reikalingi, o 
pinigų nėra. Paskola būtinai"V 
reikalinga'.]. Šita nauja pas
kola turi būti dar užtvirtinta 
pirm užgirimo biudžeto, nes 
biudžeto komisija turi dar 
perkratyti ir užgirti kitas pa
skolas ir įvesti netiesius mo
kesnius.- Ministerio įnešta pa
skala galėtų išaukt paniką 
finansuose ir vargiai bus pri
pažinta.

apsigyveno su visa savo gau
ją plačiai žinomas teroristas 
Milli-Sbili. 20 Gegužio, vaka
re gubernatorius išsiuntė į tą 
kaimą būrį kazokų. Teroris 
tai pamatę kazokus, priėmė 
juos ugnia iš mauzerų; kazo
kai teipgi pradėjo šaudyti. 
Išsirišo karštas mušis. Vienok 
teroristai matydami, kad ne- 
galės atsilaikyti, pradėjo bė
gti. 8 teroristai uušauti ir du 
sūkiai sužeisti, kitiems pasi
sekė išsprukti ir pasislėpti. Iš 
kazokų pusės vienas užmuš
tas ir kitas sužeistas. Gaila, 
kad teip mažai.

• Varsa va - Du v v ra il> *

pradėjo šaudyt Į einantį žan
darų paaficierį ir sužeidė jį. 
Lidėjusiejie žandarą tris ka
reiviai nušovė abudu užpuo 
liko.

ŽINIOS IŠ VISUR.

• Helsingfors, Suomija. 
— Generalgubernatorius Fin- 
liandijos, gen. Boeknian, jo
kiu bud u negali sutverti nau
jo kabineto Finliandijos. Žmo
nes nesutinka ant tokių išly 
gų, kokias jiems stato caro 
bernas, Boekman.

Peterburgas. — Ministe
rija komunikacijos ignoruoja 
paskalas, buk Rusija ketinan
ti Amerikoj pirkti reles dėl 
naujo geležinkelio. Rusijos 
gelžkeliai, kaip rando, teip ir 
privatiškų kompanijų yra 
priversti reles imti tik iš vie
tinių fabrikų.

Dabar Rusijos fabrikai 
baigia užsakymus relių Itali
jai, Argentynai ir Brazilijai, 
Pietinėj Amerikoj.

Trisdešimts bombų.
* Baku. Kaukazas, Bir

želio 4 dieną. — Policija da- 
• rydama kratas, užtiko na

muose tūlo švedo, vardu \Vur- 
ten, didelę sąkrovą Įvairių 
ginklų, sprogstančios medžia
gos, amunicijos ir trisdešimts 
bombų- Gyventojai to namo 
smarkiai gynėsi, nenorėdami 
i leisti neprašytų svečių, bet 
likos apgalėti. Kovoj vienas 
iš gyventoji} užmuštas, o pa
ti ir duktė Wurteno sunkiai 
sužeistos.

5 Varšava.— Karo lauko 
teisinas pasmerkė mirtim tris 
jauuas moteriškes ir vienuo- 
liką vyrų. Pasmerktiejie bu 
vo kaltinami už užpuolimą 
ir apiplėšimą krasos trauki
nio. Užpuolimas buvo Sausio 
mėnesyj ant stoties Sokolow. 
Eksproprijatoriai metė jo 
traukiniu bombą , kuri spro
gdama 2 kareiviu užmušė, o 
dešimts sužeidė.

< Chabarovskas, Siberi- 
ja.— Aut upes, Amūras, nu
skendo 89 žmonės. Birželio 1 
d. garlaivis buvo teip prigrū
stas kaliniais, kad nuėjęs ne
toli nuo kranto apvirto ir 89 
žmonės rado sau netikėtą 
mirtį po vandeniu.

Peterburgas, Birželio 6 
d.— Šiomis dienomis pas Mi
kę vaišesi Anglijos kailius. 
Edvardas. Politiškuose ratuo
se mano, kad laike tų vaišiu 1 _ - targ kitko bus apkalbėta, ko
kią turi užimti poziciją, Ru
sija, Franciui ja ir Anglija 
kas link Vokietijos.

Vokietijos Vilius žiuri į 
tą traicę, kaip velnias į savo 
motiną. Ir ištikro tas kvepia 

Ine piragais, jeigu tris kaimy
nai atsistotų prieš vieną.

i

i 
i

Laivyne skandalas.
< Peterburgas, 8 Birže

lio. — Šiądien bus įnešta į 
durną interpeliacija apie ne
tikusį šeimininkavimą laivy. 
no ministerijos administraci
jos. Visos durnoj partijos, ne- 
iškiriant nė juodašimčių, yra' 
persitikrinę, kad ministerija 
yra visai netikusi ir, kad bū
tinai turi būti padarytos ko
kios nors reformos tame at-' 
vėjuje.

Vienas iš svarbiausių už
metimų, kurie bus padaryti 
ministerijai, yra nupirkimas 
nuo firmos Levis Nixon iš 
New Yorko dešimties torpe- Į

* Kvga. — Rygos karo 
apskričio teisinau patraukta 
25 žmonės, tame skaitliuje 2 
kareiviai. Visi jie kaltinami 
už prigulėjmą prie Pernovos 
,. respublikos.”

Pastaruoju laiku Rygos 
centraliniarae kalėjime sėdi 
1,500 žmonių. Politiškų prasi
kaltėlių esąs 247 žmonės: pa
smerktų iš viso į areštantų ro
tas—580- Kalinių sėdi be tei
smo nieks nežino už ką. — 
531 žm.; adm inistratyviškai 
pasmerktų yra 37 žm., o pa
smerktų tvirtovei! — 5. Išvi
so tame kalinių skaitliuje 
randasi. 100 merginų ir mote- 
terų, iš kurių didesne dalis 
kenčia už politiškąjį prasikal
timą.

< Labinskaja. — Sui- 
inant čia valdžiai įtariamus 
žmones, trimi šūviais iš revol
verio nušautas kalėjimų ant
stolio pagelbininkas} Greve, 
o jis pats, antstolis, sužeistas 
pilvam Negalės dabar nė 
alaus gerti pakol skylė neuž 

Įgis.
I

Geri ,.patrijotai” turi 
uždyka tėvynėj darbuotis.

Kaip laikraščiai praneša, 
rusų juodašimtiškų laikraš
čių platintojai padavė „tik
rųjų rusų sąjugos’’ valdybai 
prašymą, kad padidintų jiems 
algą už platinimą savo laik
raščių, nes niekas juodašim
tiškų laikraščių neperka, o 
algos jie už tą šventą darbą 

'gauna vos tik po 10 rublių 
ant menesio, ” kuriu nė ant 
sausos duonos neužtenka, o 
kur dar kiti gyvenimo reika
lai? Jei kuris nori tautiškos 
,,vodkos” išsigert dėl nar- 

j sumo, tai turi nuo duonos 
atitraukti ir tai dar kasdien 
negal, nes 10 rublių lengvai 
galima per dieną pragerti. 
Tečiaus „tikrųjų rusų sąjun
gos” valdyba atmetė tą pra

■ šymą paaiškindama, kad jie 
turi būti užganėdinti ir da
bartine jų alga, jeigu skaito 
save tikrais rusais. Geri pa- 
trijotai — sako juodašimčių 
valdyba — turi ušdyka tėvy
nei darbuotis.

Teheranas, Persija. — Pe
reitoj sąvaitėj vėl prasidėjo 
krikščionių skerdimas. Kur
dai užpuolė ant miesto L'su- 
riali. kurio gyventojai suside
da daugiausiai iš armėnų ir 
pradėjo viską plėšti ir degiu 
ti be jokio pasigailėjimo ir 
gyvasties žmonių. Kaip pra
neša, skaitlius išskerstų ar
mėnų nemažesnis, kaip 200.

Visa apigarda miesto Uru 
šia h randasi plėšikų rankose 
ir jeigu kariumenė greit į pa- 
gelbą nepribus nelaimingiems 
žmonėms, iš aplinkinių kai
mų ir miesto Urusiah paliks 
tiktai pelenai.

Miesto įgula susideda vos 
tik iš kelių dašimčių karevių 
prie kurių prisidėjo visi gy
ventojai ir energiškai ginasi 
nuo įsiutusių 
Ramus gyventojai 
jeigu kurdai juos 
ne vienas žmogus 
gyvas.

Valdžia randasi 
nam padėjiue. Iš priežasties 
pastatytų rusiškų reikalavi
mų. viešpatystėj kilo anar
chija. Pasinaudodami iš pro-1 
gos susitvėrė greitu laiku ga- i 
linga priešvaldiška partija, 
kuri nori apversti šacho sostą

razbaiuinkų. 
žino, kad 
apgalėtų, 
neišliktu

apverkti-

Kruvinas susirėmimas.
5 Tiflisas.— Vietinis ge- 

neral-giiberna torius gavo pra
nešimą, kad kaime Vedžeti

Kalėjimuose epidemija.
Kiekviena diena atneša 

iš kalėjimų vis baisesnias ir 
baisesnias žinias. Iš priežas
ties didelio kalėjimų prikim
šimo, pradėjo/platintis viso
kios limpančios ligos. Rusų 
laikraštis-„SovremiennojeSlo- 

I vo’’ rašo: „abelnas skaitlius 
sėdinčiu kalėjimuose žmouių 
siekia ne mažiau, kaip 160 tū
kstančių ir visi jie gali, ačiū 
sunkioms irbiauriom kalėji
mų sąlygoms, užsikrėsti viso
kiomis ligomis, ypač cholera 

i ir pilvo ligomis.... Jau pra
sideda epidemija. Visuome
nei turi rūpėti tas klausimas 
daugiau už visus kitus.. Lai
kas ištuštinti kalėjimus! Lai
kas jau juos pravėsinti ir ap
saugoti Rusiją nuo epidemi-

j jos!’’ Reikia dar neužmiršti, į

|

šventnamyj pasigirdo šūviai. 
Žmonės puolė žiūrėt mislida- 
mi, kad užmušė kas preziden 
tą. Moteris pradėjo kliekti. 
Panteone kilo panika. Paskui 
išsiaiškino, kad prezidentas 
sveikas, šūviai paskirti Drey- 
fusui ir sužeidė jį į petį. Tuo
met žmonės metėsi ant šovė- 
jo ir, kad policija nebūtų jo 
atėmus, gal neišliktu jis gy- 
\ US.

Suimtasis yra sądarbinin- 
ku militariško laikraščio ,,La 
France Militaire”,

Žmonės, susirinkusiejie 
prie Panteono persiskyrė į 
dvi dalis, pratarančių pasikė
sinimui ir priešingu. Kilo 
tikra karė ant gatvių Pary
žiaus. Ant galo policija įvyk
dė tvarką.

Socijalistai laimėjo.
* Berlynas, Vokietija.— 

Pereitoj savaitėj atsibuvo rin
kimai į prūsų seimą deputatų, 

i Svarbiausiu atsižymėjimu tų 
rinkimų, yra socijalistų lai
mėjimas. Iš Berlyno ir jo prie
miesčiu išrinkta keturi soci
jalistai ir iš Honovero apy
gardos vienas. Yra tai pir
mas ir netikėtas atsitikimas, 
kad vokiečių seime sėdėtų so
cijalistai. Tas parodo 
kiek vokiečių visuomenė 

'jau susipratus ir pakilus.

auT
yra

milži- 
„Tau- 
prieš

, ham, Ala. teipgi pakilo dar
bai nekurtose dirbtuvėse ir 
anglių kasyklose. Bėgy j vie
nos sąvaitės priimta prie dar
bo apie 10.5OO naujų darbi
ninkų.

Milijardas dolerių skolos.
Washingtou. D.C. — Iš

duota iždo ministerijos atskai
ta už Gegužį parodo, kad vi
suomeniška skola siekia neto 
Ii milijardo dale’ių, nes išne
ša 8936,330.015,

Gegužio mėnesyj nors a- 
belnas padėjimas truputį ir 
pasigerino, liet visgi įplaukų 
buvo mažiau, negu išlaidų 
ant $11,968,901, t. y. tie bu- 

1 vo nedatekliaus, kuomet pe
reituose metuose Gegužio mė
nesyj buvo $8,675,512 vir
šaus.

Apiplėšė banką.
Cuba, Kas. Keturi neži

nomi plėšikai įsiveržė nakties 
laike į vietinį valstijinį ban
ką ir suardę dinamitu geleži
nę kasą, išnešė 8800 grynais 
pinigais- Žmonės prabudo 
nuo ekspliozijos trenksmo pa- 

j juto plėšikus ir pradėjo vy
tis. Pastariejie bėgdami šau
dė iš revolverių ir pasislėpė.

Paryžius, Franc-uzija. — 
Visas Paryžius sujudo, kada 
pasklydo gandas apie pasikė
sinimą ant Prancūzijos prezi
dento, Falliere’o gyvasties. 
Paskui išsiaiškino, kad 
kėsinimas buvo ane ant 
dento, bet ant majoro 
fūso. '

Dalykas dėjosi teip:
Paryžiaus senatas nnspren 

dė sudėti numirusio raštinin
ko Zola liekanas Panteone, 
kur ilsiasi daug Prancūzijos 
didvyrių. Toks nusprendi
mas baisiai nepatiko patrio
tams ir kariškoms sferoms, 
nes Zola buvo žydiško paėji
mo ir didelis priešas milita- 
riznio. Anais metais Zola su
žinojęs generolų štabo suokal
bį prieš majorą Dreyfusą, pa
rašė pačiam prezidentui Pra
ncūzijos, Feliksui Fa ureni, 
laišką po antgal viu: ,Aš skun
džių”. Pasekme to laiško bu
vo didelė, visam pasauliui ži-

• noma Dreyfuso byla, 
sus raštininkas Zola 
už tai metus išsėdėti 
me.

Dabar, kada galutinai ap•! 
skelbta, jog Zola bus palaido
tas Panteone (didelis švent- 
namis), niekas neabejojo, kad 
toj procesijoj Dreyfus, kaipo 
artimiausias draugas Zolosi 

[teipgi dalyvaus, o antisemi
tiški (priešingi žydams) laik
raščiai tiesiog žmonės ragino 
prie anarchijos.

Pasibaigus ceremonijai, ka. 
da publika ėmė skirstytis ir 
prezidentas apleido grabą.

pasi- 
prezi- 
Drey-

o gar-: 
turėjo 
kalėj i-

Prieš moteris.
Londonas. — Pastaromis 

dienomis čia susitvėrė 
niška sąjunga po vardu: 
tiškas susivienijimas

! sufražistes”.
Mieriu to susivienijmo 

■ yra — kovoti prieš moteris 
kovojančias už lygias tiesas 

įsu vyrais politikoj. Ątspauz- 
dinta ir išsiuntinėta milijo
nus atsišaukimui paaiškinan- 

[čių priežastį tos d ra u gi jos su- 
jšitvėrimoir jos liksią Ant 
atsišaukimų figūravo pam

išai garsiausių ypatų, kaip va: 
I margrapienes Tovverdale, gra- 
i pienės Jersev. Mrs \Vard, lord 
Dunraven ir lord Rotshild.

Tvėrėjai to susivienijimo 
sako, kad motelis neprivalo 
kovoti su vyrais už lygias tei
ses. Moterims veikimo vieta 

i turi būti namai, o ne parla
mentas.

Tas antisufražistiškas 
susivienijmas pripažįsta mo
terims lygias teises darbuose 
ir užėmime visokių vietų 
draugijoje, pagaliaus ketina 
jas net remti tame atvejyje, ti
ktai priešingas, kad moteris 
dali vantų parlamento tarybo- 

! se

Suokalbis ant karaliaus 
gyvasties.

< Lizbona, Portugalija.- 
Policijai suareštuvus 3 anar
chistus, išsiaiškino, kad ant 
gyvasties jauno karaliaus E-
manueliaus ir karališkos šei- j 
mynos yra išsišakojęs baisus l 
suokalbis. Nusprendimaskara 
liškos šeimynos ant nužudi- 
mo išduotas, teip vadinamos 
..Juodojo Kryžiaus Draugys
tes’’. Pasikėsinimas turėjo 
būt atliktas Birželio 18 d. lai
ke iškilmingos religijinės pro
cesijos, kuri toj dienoj 
bus už karalių.

Suimtųjų vardai: 
Avila, Adao Duorto ir 
stantine Mendes.

Padaryta kratos suimtų
jų anarchistu namuose ir at- 
rasta daug kurstančios prieš 
valdžią literatūros ir gatavos 
bambos. Teipgi atrasta daug 
visokių konspiratyviškų laiš
kų, iš ko pasirodė, Manuel 
Buissa, kuris dalivavo užmu
šime karaliaus Carloso, turė
jo susi nešimus su anarchistais 
Madryde ir Barceloi oj.

atsi

Jose
Con-

„Sufaitavo” legislatorių.
Washington, D. C. Birže

lio 8 d. — Šiądien po pietų, 
Valdybos Rūme likos užpul
tas ir „sufaituotasĮ sumuštas] 
nežinomo žmogaus atstovas 
Rednor Coombs iš Quinsy.

Atstovas Coombs norė
damas parodyt dviems savo 
pažįstamoms merginoms visą 
Valdybos Namą, pasuko šne
kučiuodamas su joms per ka- 
ridorį skaitinyčios link. Stai
ga atsistojo prieš juos nepa
žįstamas vyras ir nė žodžio 
nesakydams, smogė Coombsui 
į nosį: tuoj pasipylė per vei
dą rašalas Coombs bandė iš
karto dar atsilaikyt, bet tuoj 
gavo kitą smūgį, trečią ir 1.1, 
merginos ėmė rėkti ne savo 
balsu. Ant riksmo subėgo 
daugiau atstovųj tuom tarpu 
užpnlikas įšoko ant elevato- 
rio ir palikęs savo auką—din- 

igo-
IŠ AMERIKOS.

Bomba.
Viena, Austrija.— Nie

kam nežinomas vyras metė 
bombą į grafą Rudolfą Resse- 
ąuierą, savininką didelių tur
tų Galicijoj’ Grafas ir jo tar
nas nuo ekspliozijos pražuvo 
ant vietos. Pakol policija pri
buvo, metėjas bombos pabė- 
g°-

Grapienė socijaliste atva
žiuoja Amerikon

New York, — Pereitoj 
sąvaitėj atsibuvo čia konfe
rencija socijalistų kandidato Į 
ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Eugene V. Debs’o 
su socijalistų partijų lideriais 
kaslink vedimo rinkimų pro- 
pogandos. Tarp susivažiavu- 
sijų kilo didelis džiaugsmas 
dasi žinojus, kad grapienė 
\Varvick pribus iš Anglijos į 
New Yorką remti Debs’o kan
didatūrą.

Berlynas. Birželio 6 die-i 
ną.— Dienraštis „Taegliche 

[Rundscliau” praneša, kad(

45,000 darbininkų gavo 
darba.

St. Louis, Mo. — Perei
toj sąvaitėj pradėjo čia dirb
ti nekurtos dirbtuvės pilną 
laiką ir apie 35,000 darbi
ninkų gavo darbą. Birming-

Kerštas.
New York. Jauna rusiš

ka žydelka. vardu Sara Ko- 
net, nušovė dr. W. Anspitza, 
kuris kelios dienos atgal su 
teršė ją doriškai.

Sara Konet buvo prižiū
rėtoja ligonių Auspitzo ligon- 
butyj. Dr. Aauspitz, nežiū
rint, kad buvo zenotas, dasi- 
leido nemorališko pasielgimo. 
Nedėlioj išryto Sara pareika
lavo per telefoną savo dakta
rą. kuris tuoj ir nuvažiavo. 
Kada užlipo ant viršaus ke
liais laiptais pradėjo jieškot 
nurodytos ligonės, kitej puse.] 
gatvės visą laiką sėdėjusi 
mergina teipgi atėjo ir įnė- 
jns uždarė duris nno gatvės. 
Tuoj pasigirdo revolverio šū
vis, potam kitas.

Buvo tai Sara Konet. Nu
šovus daktarą pati pasidavė 
policijai.
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tį? žmogus numirdamas pade
da galą savo vargams, nusto
ja jausti alki, sutrupina rū
pesčius. o gyvendamas viską 
turi jausti, kentėti. Na. ir 
kam' Juk laimės tu vistiek 
negali tikėtis ir numirt vis
tiek reikės!

— Kodėl tu,vaike, sakai, 
kad aš negaliu jau laimės ti
kėtis; Nežinau ar sšsipildys 
tik mauo svajonės, bet aš vis 
dar misliju pastoti laimiugu.Į 

— Kokiu budu?
— Aš turiu viltį pavog

ti didelius pinigus, arba apsi
vesti su turtiuga senmerge.

— Tuščios svajonės, tė
ve. Pavogti ne teip lengva, ir 
jeigu pagaus, tai vistiek tavę 
pakars- Kad gausi turtingą 
pačią, aš abejoju.

— Kodėl tu abejoji? Ar 
aš ne vyras?

— Vyras, ir kelines nešio
ji. bet visi žino, kad tu dide
lis girtuoklis ir bomas. Kiek, 
viena mergina gali tai supra
sti, kad su tavim negili būti 
doro gyvenimo.

— Neteisybė, merginos 
mėgsta, jei kuris vyras Įsige
ria ir rūko. Tu gal ne vaik
ščioji po lietuvių 
tai ir ne žinai, 
kaip merginos geria alų. 
dažnai ir cigarus ruko, 
kodėl gi tokiai merginai 
uegaliu patikti?

— O kiek tu tokiu 
ginų žinai su pinigais?

— A-a .... gerai.

i
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— Sveikas.
ke? Žinai ko aš tavę prašysiu 
šiądien?

— Na, o ko?
— Ar negali man pasko- 

lyti kiek nors pinigų, vaike? 
Jau nebeturiu uz ką nė taba
ko nusipirkti.... Kaip gau
siu darbą, ar pasitaikys kur 
gerai pavogti,tai trigubai ati 
duosiu.

— Liūdna tai naujena, 
tėve. Tu’neturi iš ko gyven
ti, neturiu ir aš. Apie tai ge
riau ir ne kalbėti, tai vis ne 
teip skaudu ant širdies-

— Man, vaike, širdis nė 
kiek ne skauda; ot pilvas, tai 
kas kita. Jis šiądien man iš
mušė jau septynius sykius 
dvyliktą. Ir pasakyk, Maike 
ką reikia daryt?

— Žinai ką, tėve?
— O ką?
— Eik ir pasikark......

arba nusiskandyk.
— Tai tu, vaike, eik pir

ma, paskui man pasakysi, jei 
bus gerai, bandysiu iras.

— Aš dar .jaunas, man 
gaila šito pasaulio, man rupi 
ateitis, kurioj tikiuos sau lai
mę atrast.... man rupi jau
nos, skaistveidės mergelės... 
aš turiu dar pažinti gyveni
mo smagurius ir t. t. O kar
tą pasikoręs arba nusiskandi
nęs — daugiau ne gyvensi; 
todėl aš tau nenoriu nė ke
lio rodyt: tiktai, jeigu tu no
ri, tai galiu tavę pamokyt,ga
liu ir kylpą tau ant kaklo 
užnerti.

— Vardan dievo tėvo ir 
motinos. Prie tavęs, Maike. 
jau pikta dvasia pristojo! Tu 
niekados teip nekalbėjai.... 
Tu žmogžudžiu jau palikai... 
Einam pas kunigą, jis tau 
ekzortą atskaitys.

—Ne imk už blogą ma
no patarimo, aš tau ne liepiu 
po prievarta karties arba 
skandyties. Nori gyventi — 
gyvenk! Bet mano patarimas 
kaip man rodos, neyra teip 
baisus, kaip tu ji sau persta 
tai, ir kasžin, ar neyra tik ge
ras.

— Tai pasikark tu pats, 
jei tau jis geras.

MiKU susipratillia*. dėjo iš uosių sunktis raudo
nas prakaitas” Tos draugys
tės nariams tas teip patiko, 
kad atėjo prašyti atšaukimo. 
Nors satyras niekas nekriti
kuoja ir neatšaukia, tečiaus) 
ant didelio jų prašymo atšau-1 
kiame dar sykį: teisybė, sau
kėsi! Iš kokios priežasties, 
mums tas nerupi, užtenka tik 
to. kad sunkėsi.

P. S. Vienok geistina butų, 
kad daugiaus tokie apsireiš
kimai neatsikartuotų. į
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nėsnis, gyvenimas lengvesnis 
ir žmonės daugiau susipratę. 
Žmogui, kuris matęs pasauli, 
Lietuvoj gyventi sunku.

Antanas Varnelis.

IS LIETUVOS.16) Jokių kelionės kaštų, 
kaip Centro valdybai, teip ir 
delegatams uemokėt.

17] Baleviėiui. kaipo pir
mininkui T. M. D„ parei
kalavus už kelionės liešas, 
nutarta užmokėti apie $20.

(Padavė Paulinait i*.)

Mųsų susipratimas, nežiū
rint kad gyvenam tarp civili
zuoti) tautų,— stovi ant že
miausio laipsnio. Pakelt-gi 
vargiai kada nors galėsime, 
nes tam tikslui sunku yra iš
rasti būdas. Žmogus pats re
tai pamato blogas savo puses, 
ir jei kitas nenurodys jo ydų, 
jei iš šalies jis negaus gero 

> patarimo, jei niekas blogų 
darbų jo nenupeiks,— jis am
žinai klaidžios po atklanias 
nežines. Iš to mums jau pasi 
rodo, kad reikalingas geras 
patarimas, rekalinga kritika, 
reikalinga gera, išmintinga 
ir aštri kritika. Per kritiką 
tik galima išsitobulint, nes 
žmogus pamatęs kritikoj iš
kištas savo klaidas, kitą kar 
tą jau saugosis nuo jų. Žiū
rint iš to atžvilgio, męs ma
tom, kad kritika mums reika
lingiausia už viską, tiktai, at 
kartoju, išmintinga kritika.

Dabar jau. rodos, pakel
ti tarp mus susipratimą gali
ma per kritiką, t.y. per nu- 
peikimą kiekvieno nedoro 
pasielgimo, nežiūrint ar tai 
atsineštų prie vienos vpatos, 
ar prie kelių, ar prie mus 
draugysčių, ar, ant galo prie 
visos musų tautos, nes kaip 
draugystės, teip ir visa musų 
tauta susideda iš atskirų „aš”, 
ir kadanbi kiekvienas ,,aš” 
gali klaidas daryti, tai tos pa
čios klaidos gal atsitikti vi
sur. todėl ir kritika reikalin
ga visur. Tečiaus kila klausi
mas, ar gali būt j>as mus kri
tika Įvykdinta? Kas tą užduo
ti turi atlikti ir kokiu budu? 
Atsakymas labai lengvas ir 
teisingas: ne kas kitas, kaip 
tik laikraščiai! Kiekvieno 
laikraščio pareig ir užduoti
mi. kuris tik tarnauja visuo
menei ir rūpinasi jos gerove, 
— išrodinėti visas ydas, idant 
nuo jų saugotus netik 
serganti, bet ir kiti, 
laikraštis to ne daro, 
norėdamas dėl savo privatiš- 
ko biznio visiems pataikant 
giria visokius, kad ir šlykš
čiausius darbus, slepia biau- 
riausius pasielgimus, jis pats 
prisideda prie palaikimo tos 
tamsios, viduramžinės dvasios 
vogdamas iš prieš visuomenės 
akių tuos šlykštumus, tuos 
užsilikusius dar laukinius pa
pročius, ant kurių svetimtau
čiai žiuri, kaip ant kokio pa
sakiško teatro.

Ir vėl veržiasi po pluk- 
sna naujas klausymas: ar lai
kraščiai gali atlikti tą užduo
tį, t. y. užsiimti kritika? Čia 
reikia pasakyti teisybę, kad 
prie dabartinių sąlygų, prie 
šiądleninio musų visuomenės 
susipratimo,— negal! Musų 
visuomenė dar ant tiek žemai 
stovi, kad kritikos nesupran
ta ir paprastai tą vadina ap
šmeižimu, ir vietoj būti "dė
kingu už nurodimą blogųjų 
pusių, tamsus žmogus pama
tęs laikraštyj ką nors užgau
nančio jojo „aš”, pradoda/ 
griežti dantimis, peikti tą 
laikraštį ir tuoj rašo arba 
kreipiasi į redakciją ypatiš- 
kai reikalaudamas atšauki
mo, nes kitaip jis tokio lai
kraščio, kuris peikia, o negi- J 
ria jo blogus pasielgimus,/— 
daugiau neskaitysiąs. Tokie 
tamsos apaštalai norėdami: < 
nubausti ląikraštį, atsimeta jos, tam tikslui išrinkta ko
mio skaitymo ir būdami teip 
jau tamsiais, pasineria 
giliau nežiniom
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stubas už-
Pamatytum, 
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kad 
apie merginas užvedeni kalbą. 
Ar tu girdėjai, Maike. kas at
sitiko užjiereitą savaitę su 
Brilihtono mergina ant šv. 
Jurgio draugystės baliaus;

— Girdėjau, kaipgi ne
girdėsi, visa Amerika apie 
tai jau žino. Puikiai pasielgė 
šv. Jurgio kareiviai, nėr ko 
nė sakyt. ..tikrai kareiviškai, 
kai Maskolijos kazokai.

— Papasakok man. 
ke. plačiau apie tai. nes
nors ir buvau aut baliaus, te
čiaus kaip ten užsibaigė—ne
žinau.

— Matai, trįs nedorėliai, 
J. Mockus, J. Juzomas ir S. 
Kavaliauckas, nusivežė jau
ną merginą Į Bostoną ant šv. 
Jurgio D-tės baliaus. Gerai 
Įkaitę susitarė pasinaudot. 
Baliui pasibaigus, vietoje na
mon, nuvežė merginą į girią, 
kur ją sugėdinę paliko. Ne
laiminga mergina palikta mi- 

’ ške neturėjo su savim nė cen
to piuigiį ir nežinojo kaip at 
rasti namus arba prisišaukti 
kokią nors pagelgą. Beklai
džiojant apie 7 valandą iš ry
to jai ]>asisekė sutikti žmogų, 
vienok negalėjo su juo susi
šnekėti. Anglas matydamas 
merginos susijudinimą ir išsi- 
gandimą, kaip iš knygos iš
skaitė iš jos akių, kad su ja 
atsitiko kas-nors nepaprasto. 
Davė žinią policilai, kuri su
rado moteriškė mokančią lie
tuviškai ir angliškai ir tokiu 
budu išsiaiškino visa istorija 
J. Mockus likos suareštuotas, 
kaipo kriminalistą- ir kasžin 
kuomet dabar saulės šviesą 
pamatys. Jis turi Lietuvoj 
pačią ir mažus vaikus: ką jie 
sakys apie tai išgirdę; Kiti 
du piktadariai pabėgo.

— Man tas ir gi nepatin
ka, o aršiausia, kad suteršė 
švento Jurgio vardą.

— Švento Jurgio vardas 
tėve, nieko nereiškia, bet lie
tuvių vardą sutepė. Kiltes- 
niam žmogui gėda skaityties 
prie tokios tautos aky
se svetimtaučių. Pakol lietu
viai nenustos girtuokliavę — 
tolei nenustos būti gyvuliais. 
Štai. dabar buvo trįs 
baliai ir visi tris nežmoniškai 
užsibaigė.

— Teip, teip, vaike. To
kie pasielgimai labai nužemi
na vardą musų tautos, l>et ką 
tu čia padarysi, męs visi

— Bet ka> iš tokio gyve rom klaidas. Na, tai aš ir 
nimo, kuris b^įsesuis uJNnir nu jau. Gud baif vaike.
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Atšaukimas.
Pereitam numery j ., Kelei 

vio’’ satyriškam skyriuje 
„Nepaprastos tele
gramos” tilpo šitokio tu
rinio fraza: „Niekad negirdė
tas hygienoe istorijoj apsirei
škimas turėjo vietą ant šv. P. 
ir P. draugystės baliaus. Ne- 
kuriems besilinksminant pra-

Laiškas iš Lietuvos.
Buvęs pats Amerikoj, ži

nau. kad kiekvieno lietuvio 
širdis karščiau plaka atsimi
nus apie Lietuvą, kiekvieno 
sparnuotos m i utys lekioja tė
vynės padangėj, kiekvienas 
trokšta sugrįžti kuogreičiau- 
siai į teip vadinamą, brangų 
savo kraštą, išgyvenęs keletą 
metų svetimoj šalyj ir tarp 
svetimųjų. Neretai žmogus 
turėdamas ir gerą darbą, išsi
ilgsta tos savo ,,didvyrių že
mės”, ir leidžiasi atgal nušil
damas, kad jau ir Lietuvoj 
,,gerai”. Ne! Aš pats teipgi 

i vienas iš tų greitųjų. Važia
vau pilnas vilties ir džiau
giausi mislydamas, kaip ten 

’„krajuje”bus smagu, kaip 
linksma tarp senų draugų, 
bet aj>si vyliau-

Važiuodamas papuoliau 
ant laivo,, American Line”ei 
nančio į Hambuagą j»er An
gliją. Liivukas nedidelis, An
glijoj persodino dar ant ma
žesnio, kuri vilnis metė į vi
sas puses, kaip kokią skied
rą; valgis prastas, guolis dar 
prastesnis. Nuvažiavęs j Ha
mburgą sėdom ant traukinio, 
liet čia dar aršiau! Vagonai 
prisigrūdo žmonių, kaip tik 
uždaryt; oras pasidarė troš
kus, karštas, žmonės dejuoja, 
vaikai verkia, visi susispau
dę. nė pasijudint, nė atsisėst,

Tėv. M. Dr-tes Snsivažia- ...............
vimas. __

Tėvynės Milėtojų 
susivažiavimas atsibuvo 
kiu su S. L A. XXIII 
mu Scrantone. Pa.

Nutarimai skamba šeip:
1 ] 6 tas paragrafas nutar

ta išmesti, o jo vieton įvesti j

Dešimts vyro prisakymu 
Aš esu vvras, kursai imu ta- 
vę už )>ačią ir išgelbu tavę

, nuo senmergystės.
1 prisakymas: Nemylėsi

daugiau vyrų, kai tik manę 
vieną.

II) Neimsi nuo manęs pi
nigų ant sparnuotų skrybėlių, 
šilkų, teatrų, balių, alaus, 
degtinės, kendžių ir aiskry- 
ino.

III) Atsimink, kad šven
tadieniais teipgi turi namus 
daboti ir burdingieriams ir 
man į laiką valgyt paduoti.

IV) Nemylėsi nė motinos 
nė tėvo tavo, nes jie yra ma
no uošviais.

V) Nesimušk.
Vi) Nesvetimvyriauk.
VII) Pinigų nuo manęs 

nevogk, bet nuo kitų gali.
VIII) Niekad ir nieko 

man nemeluok.
IX) Nepavidėk man turė

ti kitą pačią nuošaliai.
X) Ne reikalauk nuo ma

nęs nė pečiu šveist. nė imlus 
plauti, nė drabužių skalbti, 
nė vaikų nešioti, nė namie; 
sėdėti, žodžiu — nieko, kas 
varžytų mauo laisvę ir auto
nomiją. Amen.
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Štai ir Rusijos siena! Net 
ant širdies lengviau paliko; 

a„ čia jau, rodos, pasibaigs visi 
vargai. Bet ištikro, tai nuo 
čia tik prasidėjo vargai. Ištą
sė po visokias kanceliarijas, 
iškamantinėjo, išklausinėjo 

- mažiausio daikto; ant galo 
kitą, snlyg kurio knygos“ bus! £v«_ Par™.'
duodamos tik tiems, kurie to ‘ 
reikalaudami patįs atsišauks, 
ypač draugijų įstaigoms, kaip an8t^ini-
va: knygynams, ligonbnčiams 
kalėjimams ir 1.1.

2) Nesusipratimą kasie-

žiavau namon. Bet tuoj atsi
rado šnipukų, kurie Įskundė 

Buvau tuo 
met nesveikas, bet vistiek 
nutęsė Karanlen, kur norėjo 
pasodint cypeu ant 30 dienu 

riaus rinkimuose tarp Povi- teismui, bet delei silpnos 
laikos ir Strimaičio išrišo; ka- 
sierium liko Povilaika.

3) Čarterį išimti Illinois 
valstijoj, nes tenai pigiau at- 
seina.

4) Išleisti V. Knrdirkos 
raštus.

5) Susižinoti, kai[>o su san- 
darbininkais Kudirkos raštų 
rinkime su šiomis y pa tomis: 
Daukšių, Gabriu, Dr. Matu
laičiu ir Mickų.

6) Išrinkti du kasos globė-: 
jai ir vice-prezidentas.

7) Devintą paragrafą iš- 
mesti kuriame buvo kalbamąjį 
apie šelpimą moksląeivių, nes 
tam yra Aušros Dr-te.

8) Kasierius turi pinįgus 
laikyti banke, o ne pas save.

9) Visa Centro valdybą
10) Centro valdybą rink- 

rinkti ant susivažiavimo. 
Renkama 2 metams.

11) Siuvamą mašiną par
duoti arba išleisti ant loteri-

Laiškas iš Lietuvos.
Garbus Draugai!

Ta m i stos klausiat, ar vi
sus gaunu No No. „Kelei
vio”. Visų negaunu, neku
riu* numerius tur būt caro 
bernai sukoufiskuoja ant ru- 
bežių cenzūroj. „Keleivis” 
mums laliai patinka, nes da
bar Lietuvos laikraščiai kuo- 
žiauriausiai persekiojami cen
zūros ir redaktoriai baudžia
mi už menkiausį mažmožį pi- 
nigiškai ir kalėjimais, negali 
nieko prieš valdžią rašyti, o 
dabar mat virto jau kita ga
dynė, — žmonėms tokie laik
raščiai patinka, kurie aštriau 
prieš valdžią ir kapitalistus 
rašo, kurie nieko nesidrovė
dami, drąsiai išrodinėja mųsų 
prispaudėjų darbus. Kada 
gaunu numerį „Keleivio”, 
męs jį skaitom su entuzijaz- 
mu, jis apeina visas stubeles, 
ir kada jau visiškai eidamas 
iš rankų į rankas suplyšta, 
tai ir tuos šmotelius žmonės 
dar nešioja. Taigi mieli drau
gai, ištariu tamistoms širdin
gą ačiū už laikraštį dar sykį. 
Labai gerai darot siųsdami 
Lietuvon laikraščius ir geisti
na būti). kad ir kitiems pa
tartumėt tą patį padaryt; te
gul kiekvienas užrašytų iš A- 
merikos savo tėvams, drau
gams ar broliams )>o laikraštį, 
tegul kiekvienas gelbsti at
bundančią savo tėvynę, tegul 
gelbsti kuom kas išgali! Ge
riausias vaistas nusilpnėju- 
siai mus motinai — Lietuvai. 
— apšvieta: todėl teikite 
mums ją, draugai, kiek tik 
išgalite.

Naujienų pas mus svarbių 
nėra. Pavasaris buvo labai 
šaltas ir tik atėjus Gegužei 
oras atšilo, ir medžiai pradėjo 
lapuotis. Dabar pas mus pats 
gražumas, pats linksmiausias 
laikas: lakštingalėliai gieda, 
gegutė kukuoja, bet žmogui 
nėra jokio ramumo. Kasdien 
vis nauji korimai, nauji šau
dymai, areštai, teismai, už
puolimai, plėšimai, barmė, iš 
kalėjimų nešasi širdį draskan
ti balsai, kasdien vis ištrėmi 
mai, visur ašaros ir badas; 
žodžiu — baisesnio gyvenimo 
rods jau negal būt. Betner to
kio blogo, kad neišeitų ant ge
ro: todėl turėkim viltį, kad ir 
dabartinė reakcija išeis mums 
ant gero. Ant Rusijos hori 
zonto formuojasi dideli debe
siai, ir gal būt, kad jau nebe-

i

VIEKŠNIAI [ Šiaulių pav.] 
Štai dar viena auka neatsar
gumo su šautuvu. Balandžio 
17 dieną, apie t) valandą va
kare Viekšnių stotyje nusišo
vė dvylikos metų vaikas vy
resniojo prie stoties darbinin
ko V. sūnus. Apie tą valandą 
vaikas bėgiojo palei namus, 
kur buvo aut sargybos strielo- 
čnikai. Tą dieną ant sargybos 
buvo vyresnis velionio brolis. 
Broliui nejutus, vaikas nubė
go namo ir ten išgavęs iš už- 
l>ečkio šautuvą, pradėjo žais- v
tijuom... Šautuvas iššovė. 
Vaikas tapo užmuštas. Da
bar apyliukej eina įvairios 
kalbos: vieni sAko, būk vyres
nis netyčia nušovęs brolį, ki 
ti-gi, būk vaikas pats nusišo
vęs. Bet šiaip, ar taip atsiti
ko, tas atsitikimas parodojog 
su šautuvu kiekvienas turi 
apsieiti atsargiai.

Laimutė.

ADUTIŠKIS (Švenčionių 
Į>av.) Aduiiškio miestelio ūki
ninkai buvo nutarę išsiskirs
tyti į viensėdžius. Matininkai 
jau suskaldė visus laukus. 
Balandžio 19 d. galutinam iš
siskirstymui sušaukta buvo į 
valsčiaus raštinę miestelėnų 
sueiga. į kurią atvyko ir že
mės tvarkomosios komisijos 
narys. Tą dieną {reikalinga* 
sueigai ūkininkų skaitlius 
nesusirinko, o susirinkę ant 
rytojaus, nei iš šio, nei iš to, 
ėmė ir visai atsisakė nuo savo 
užmanymo. Žemės tvarkomo
sios komisijos narys taip ir 
žemiečių viršininkas tvirtino, 
kad dalijntiemsiems bus duo
dama pagelba: jx> 25 kelmus 
girios ir 82 rubliu ant valako 
[čia valakas 1G dešimtinių] 
visai dovanai.

Adutiškio miestelis gana 
didelis: daugiau -30 valakų; 
laukai tolimi: galan lauko 4 
varstai. Jau reike ir
miestelėnams išsidalyti į vien
sėdžius, bet, matyti, gaila 
jiems skirtiesi su aludėms,ku
riose kone kas vakaras prasė
di ligi pusiaunakčių, o kai 
kada ir veversys užgieda na
mo begrįžtant.

I

G. B.

misija: J. Ranlinaitis iš So. 
Bostono ir Veckis iš Lawren- 
ce, Mass.

12) Sąnarių, užsi mokėju
sių ant visų metų vardus Iš
garsinti per organą.

13) Kasierius turi kas ber- 
tainį išduoti atskaitą j>er 
ganą.

14) Vice-Prezidentas 
rinktas Strimaitis.

15) Kasos globėjais 
rinkti: J. Zemantauckas 
Kardokas.

or«

J

mano sveikatos, uždėjus kau
ciją, paleido. Tečiaus turėda
mas gerų giminaičių [skoli
ninkų] vėl papuoliau į pavo
jų. Jie pradėjo valščiaus vir
šininkams įkalbinėti, kad bū
tinai manę reikia pasodinti 
(už ką? Red.). Žinoma, čia ir toli ta valanda, kada trenks 
prašyt daug nereikėjo; musų 
viršininkai paprastai savo 
uosi neša aukščiau savos irv *
kur tik jie maišos, ten kepu
rės ant galvos laikyt nėr ka
da; jei kas neatiduoda ,,pod- 
koziriok”, tuoj stato proto-

' ! SU-

! i tinsta nuo rankų laižymo, o 
aš netik rankų tiems ponams

( nebučiavau, bet ir kepurės 
niekad nepakėliau; tuomi tai 
ir užsitraukiau ant savęs po
nų viršininkų rūstybę. Ėmė 
gaudyt, turėjau slapstytis.

Atėjo paskyrtas laikas 
teismo. Stojau—likau ištei
sintas. Ponai viršaičiai ir jų 
sėbrai turėjo užsiganėdinti 
savo dantų griežimu.

Dabar paprašiau tėvų 
brolio paliktos man dalies, 
palikau didžiausiu nevidonu; 
atmokėjo man dalį velniais.

Teip tai einasi mus tėvy
nėj, Lietuvoj. Žmonės pavar
gę, tamsus, viens kito neap- 

’ kenčia; kur tik klausai, ten 
ginčai, muštynės, provos ir t. 
t. Niekam nelinkin važiuot 
Lietuvon, jei tokį gyvenimą 
visur gąlima turėt: darbinin- drąsumą, kad drįso juos peik- 
kui ten tėvynė, ten Lietuva, ti, norėjo primušti, 
kur, atsiprašant, pilvas pil- Vaikinas.

per kūnas į caro sostą ir mi- 
nisterių ložas. Tuomet reikės 
išduoti atskaitą už išlietą žmo
nių kraują ir ašaras.

Viso gero jums velijantis
R. K.

(Pilno vardo ir pavardės 
nepaduodame, idant caro šni
pai gavę į savo rankas „Ke
leivį” negalėtų sužinot auto
riaus. Red.)

Pittshurg, Pa.
Darbai pas mus visai blo

gai eina ir nežinia kada pasi
gerins. Daugybė darbininkų 
vaikščioja visai be jokių są- 
tikių gyvenimo Badas ir 
skurdas verčia žmogų griebtis 
kraštutinių darbų ir net prie 
saužudystės. Po Velykų ra
do čia nusiskandinusį tūlą 
lietuvį [vardo nežinau], bu
vusį S. K. parapijos kasierių.

Į 26 Balandžio, nakties lai
ke, likos apvogtas čia lietu- 
tuviškas kliubas. Išnešta 8 
baksai alaus ir 2 bonkos deg
tinės. Vagiliai suimti; jie yra 
anglai.

Gegužės 24 dieną, keli mus 
sportai nugirdė vieną jauną 
mergaitę, o kada tėvas ant jų 
pradėjo bartis, tai už tokį

i
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VILNIUS. Redakto 
r i a u s byla. Gegužės 1 
•1. Vilniaus apskričio teisme 
buvo nagrinėjama prie užda
rytų durų byla rusų laikraš
čio „Sievero-Zapanyj Golos’’ 
redaktoriaus P. Šato, kaltina
mo už patalpinimą viename 
iš numerių straipsnio ,, Bal
stogėje”, kuriame buvo apra
šyta apie karinmenės ir poli
cijos dalivavimą žydų skerdy
nėse. Teismas pripažino p. Ša
tą kaltu ir pasmerkė trims 
sąvaitėms arešto.

Gynė prisiekusis advoka
tas Vigodskis.

Automobiliai ir- 
v ež j a i. Dasižinoję Vii- 
niaus vežėjai, kad p. Sčerba- 
kov’as padavė Vilniaus mie
sto valdybai prašymą, kuria
me prašo leisti jam įsteigti 
automobilių važinėjimą Vil
niuje; vežėjai iš savo pusės 
padavė gubenatoriui prašy
mą, tą jo prašymą kad jis ne
patvirtintų, nes tuomet jiems 
nebūtų iš ko pragyventi.

Nieko prieš tai neturė
sią, jeigu p. Ščerbakovas nu- 
pirksiąs jų visus arklius ir 
ratus ir išmokėsiąs jiems 15% 
metinio uždarbio.

KYBARTUOSE prieš 1 
'Gegužes dieną liko suimtas 
Pr. Svotelis, kuris lipino ir 
mėtė L. S.I). partijos atsišau
kimus. Tą pačią dieną suim
ti trįs broliai Rudzevičiai Vi-



te

sus keturius nugabeno Vilka
viškio kalėjiman. Du broliu 
tuojaus paleido, o Svotelį ir 
Stasį K. pasiliko. Pas brolius 
R. nieko įtariamo nerado, išė- 
mus keletą legališkų knyge
lių.

PANEVĖŽYS. Pirmo
sios Gegužės šven
tė . Balandžio 18 d. Pane
vėžio darbininkai šventė viso 
pasaulio darbininkų šventę. 
Tą dieną šventė visi Montvi
lų darbininkai, taigi kurpiai, 
siuvėjai ir malūnų darbinin
kai. Policija „triūsė” visą die
ną. Ant gatvių ką nutvėrė 
vaikščiojantį, 1ą tuoj arešta
vo. Taip ta po suimti 4 kur
piai; 2 jųjų tapo paleisti, o 2 
dar tebesėdi. Grinevičiaus 
malūno dar nauji ir mažai 
susipratę: kad jie kartu su
kitais darbininkais nešvęstų. 
Grinevičius atsikvietė sargy
binius, kurie visą dieną išbu
vo malūno kontoroje, lauk
dami, ar ne ateis kas paimti 
darbininkus nuo darbo arba 
ar neatsiras iš tų pačių darbi
ninkų, kuris ragintų draugus 
prisidėti prie šventės.

ŠEN A PILĖ. Strei
kas. Darbininkai kasan
tieji [akmenius sustreikavo, 
kadangi nebuvo išpildytas jų 
reikalavimas pakelti algą. Jie 
čia gauna 50 kap. Į dieną už 
darbą. Žinia, kad iš 50 k. prie 
dabartĮnių brangenybių sun
ku darbininkui išmisti. Pats 
gyvenimas privertė darbinin
kus reikalauti didesnės algos 
(65 kapeikų vieton 5o k.), 
reikalavimas nebuvo išpyldy- 
tas ir darbininkai turėję strei
kuoti, nes kito būdo pagerin
ti savo padėjimą nebėra. Bet 
pas streikuojančius darbinin
kus nebuvo vienybės ir strei
kas buvo pralaimėtas. Tasai 
pralaimėtas streikas pamokys 
dabrininkus, kitą kartą ant 
greitųjų nestreikuoti-

VILNIUS Pradedant 
1908—9 mokslo ^metų, Vil
niaus I-joj vyrų gimnazijoje 
žmonių švietimo ministeriui 
leidus, iškeltas buvo mokės 
nis visose kliasose nuo 70 li
gi 80 rb. Į metus.

— Vilniaus chemiško-tech- 
niškoje mokykloje, prirengia- 
je ir pirmojej klesoje, mokes
nis pakeltas nuo 40 ligi 50rb.

Kalėjime, Vilniaus 
gubernatorius apturėjo iš tei- 
sdarystės ministerijos aplink
rašti, kuriame Įsakoma, kad 
delei išvengimo kalinių pabė
gimo stropiau butų prižiuria- 
mos ir krečiamos tos vpatos, 
kurios neša kaliniams valgy
mą, o taip-pat ypatos atėju
sios pasimatyti su kaliniais 
butų prileidžiamos tiktai per 
grotus. Aplinkraštyje taijv 
pat yra pasakyta, kad kame
ros visados butų uždarytos ir 
kad neleistų kalinių vaikšti
nėti iš vienos kameros į kitą.

‘----------------------------------------------------------------------y

t Vaikų daugybė! liet jų nemo- 
kina, jokios mokyklos nėra. 
Vaikai, pulkais bėgiodami, 
visokių suktybių, keiksmų ir 
muštynių tiktai išmoksta. 
Niekas jų neprižiūri niekas 
jiems neįkvepia doros jausmų 
Iš tokių vaikų užauga men
kos vertės žmonės, apsileidė
liai, tinginiai ii girtuokliai. 
Iš mažų dienų jau prie negra
žių darbų pratinasi, brenda į 
gyvenimo purvus ir į neteisy
bes. Gailestis tėvai vaikų ne
mokinę, liet bus jau per vė
lu. Ne rykščia ir ne kumščiu 
reikia vaikus mokinti, bet 
mokslo knygomis ir naudin
gomis jų gyvenimui žiuiomis. 
Į tokį didelį Šniuraičių so
džių tik du laikraščiai tepa
reina. Al« kuyčios skaito 
„Vienybę” o Mat ij ūsaičiu kai 
,.Lietuvos Ūkininką”. Laike 

,,,Saltinto” lioterijų dar Juozo 
Kidžiaus vaikai buvo įsirašę 
„Šaltinį”, liet neskaitė; bijo
jo ir pjaustyti jį, — sakė, 
ka<l labai šventas, paties {>o- 
piežiaus pašventintas jubeli- 
jinis; sudėjo į skrynę ir lyg 
relykvijas laiko. Dar buvo 
,Šaltinį’ Pr. Juras išrašęs, liet 
jis ne dėl šventumo,tik meilijo 
ką nors išlošti, bet kaip nieko 
neišlošė, tai ir jis nosį nulei
do, dabar nieko ir neskaito 
Vyrai moka atsysakyti ,,uera 
laiko laikraščius skaityti,reik 
darbą dirbti”, liet kortoms 
lošt labai gražaus laiko yra.< 
Oi, jus kortos, kortos! kiek 
jus brangaus laiko snėdat, 
kiek jus gabių tamsybėje 
skandinate!

Silpnutis.
RADVILIŠKIS. Kaulinių 

sodžiaus ūkininkai sumanė iš- 
siskyrstyti į viensėdžius.' Jie 
nutarė susirinkti Balandžio 5 
d. ir galutinai viską aptarti. 
Kas neatvyktų, turės užmo-i 
keti 2orb. pabaudos. Susi: 
rinko mažne visi. Susirinku
sieji padarė nutarimą ir, nu
siuntė jį užtvirtinti Balandžio 
15 d. pasirašę.

Žiromų sodžius jau išsiskyr- 
stė. Žmonės labai džiaugia
si. Sako, dabar du kartu tiek 
gali gyvulių laikyti įr ūkį ge
riau vesti. Kaip girdėti, nie
kas nesigaili išsidalinęs.

A P.

I

JUOKAI.

tetete

I

MUZIKANTAS.
(Tąsa).

--------BsiraSy k\,Ežr!------—
— Ko taip tu Juozai šiądien linksmas?
— Paskaityk „Ežį” ir tu busi linksmas-
— O kur jį gauti?
— U-gi nusiųsk vieną dolierį šiuo adresu: (Russia 

Vilno, Autokol, V.-Gospit. No 1,3 ,, Ežys’’.) ir gausi.
— O kad tu sveikas būtum! Jau buvau beeinąs 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.

— Tu su manim kalbėk biskį manda
giau, nes kitaip aš tau, kaip matai galvą 
nuimsi,— ruščiai pažiūrėjęs atsakė jam se
nas aniuolas ir parodė ugninį kardą.

— Ar tai viskas, ką tu žinai? — pa
klausė Drąsaitis.— Ar geresnių ginklų-pas 
jus nėra? Pas mus bobos tokiais daiktais 
tik bulves virina.

— Na, na, na!— įsimaišė senas Petras 
taisydamas smunkančias kelines. — ko čia 
jums tuoj bartis.... Dievas turbut dar 
miega.... Tylėkit!

— Jau seniai ne miega, jau ir kugelį 
suvalgė— atsakė aniuolas. — Dabar manę 
atsiuntė, kad uuveščiau pas jį šitą muzi
kantą- • • • Ar teisybė, kad tu moki „kazo
ką” grajit?— užklausė atsikreipdamas į 
Drąsa itį.

— Teisyb— sako Drąsaitisė.
— ,, Kazoką”?

— ,. Kazoką”, ,,Yankee Doodle”, „Klum
pakojį”, „Suktinį'’....

— Galėtum užgrajit?
— Kodėl ne! Su dideliu noru. Bet kas 

klausys?
— Dievas.

Pakrapštė sau pakaušį Drąsaitis, susirau
kė, ant veido pasirodė lyg nusiminimas- 
bet kaip aut laimės atsiminė, kad kišeninį 
turi dar pusę bonkos degtinės. Patraukė 
lietuviškai iš viso indo ir tuoj akyse pasi
rodė drąsa.

— Gerai. Užgrajisiu. - Atsakė truputį 
patylėjęs.

— Na, tai ir einam — tarė aniuolas.
— Dovanokite už mano drąsumą — 

piabylo muzikantas, — aš esu Drąsaitis, o 
Drąsa i čia i visi narsus vyrai.. klausiu dabar 
tamistos, ar neėsi tamista iš Abramovičių 
giminės? Baltstogėj gyvena Mauša, krinti* 
čius, visai panašus į tamistą.......

Aninlulas rūsčiai i Drąsaiti pažiūrėjęs 
tarė:

— Tu čia teip drąsiai nekalbėk, ues 
mes tavę tuoj į cypę uždarysime.... Męs 
tokius grinorius greit suvaldom ....

— Gali gązdinti, gali negązdinti, man 
tas vis viena, aš nebijau nieko, ir jei jus 
manę ištikro norėtumėt nubausti, tai jus 
dažiuotumet po kiek svaras šito va:- kalbė 
jo Drąsaitis rodydamas sugniaužtą kumštį. 

Anioias jam nieko neatsakė, tik piktai 
nusispjovė ant šaligatvio ir nušluostęs ran
kove apspjautą smakrą, žinksniavo tolyn.

—Ar pas jus ne areštuoja už spjaudy
mą ant šaligatvio? — paklausė Drąsaitis 
aniuolo.

Aniuolas tylėjo.
Ėjo siaura gatvele. Miestas išrodė la

bai menkas ir liūdnas. Stubelės retai išmė
tytos stoksojo vos tik iš žemes išlindusios, 
tarytum Lietuvos vištinyčios. Visur girdė
josi žydų poteriavimaL

— Menka pas jus tvarka,— atsiliepė 
Drąsaitis apsidairydamas.

Netoli po dešinei matėsi truputį geres
nis namelis: ant skiedryno kasinėjosi viš
tos, toliau, aptvertam darželyj ganėsi mel
žiama oška, žodžiu, — visa gaspadorystė. 
Priėjęs arčiau, Drąsaitis pamatė per langą 
ir patį dievą.

Muzikantas žemai pasiklonijo, dievas 
teipgi linktelėjo galva.

— Na, — prabylo dievas leizdamas 
aukštyn dnmus,— užgrajik, Drąsaiti!

Drąsaitis vėl žemai pasilenkė ir sako: >-
— Perprašau tamistą, visogalintis die

ve, už mano drąsumą, ar galiu klausti vie. 
no daikto? ~

— Gali, sunau mano!
— Aš pamatęs ant skiedryno vištas 

— pradėjo Drąsaitis,— ir žinodamas, kad 
tamista esi sutvertojas dangaus ir žemės. ' 
žmonių ir velniu, vilkų ir aviu, šunų ir ka
čių,- ožkų ir kiaulių, varnu ir vištų, užėjo 
man ant mislies paklausti, ką tamista pir
ma sutvėriau kiaušinį, ar vištą?

— Kiaušinį!— atsakė dievas.
— O kodėl ne vištą?
— Todėl— aiškino dievas.—

I

I

Į prisidėjo Dovydas.

RAISTAS! RAISTAS!
Labai laukiama knyga jau išėjo iš spaudos lietuv ko 

je kalboje.
Ta knyga teip žingeidi ir visoje pasauleje reikalaujam i 

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

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

Ta knyga teipat parodo, kaip sukčiai i>adaro didelius 
pinigus, apgaudinėjant žmones. Ji lygiai par<xlo, kaip kapi
talistai barbariškai kankina ir apgaudinėja lietuvius darbi 
uinkus. Kaip perskaitysi ,,Kaista” tavę niekas negalės 
prigaut.

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

Steliuojant ir siunčiant piuinigus visada reikia adresuoti
J Naujokas,

Madison su. sta. Box 189, New York Lity, N. Y.

r--'....... ...............    .f .............. .
Bumu ką tik prįbuvusio muzikanto.

Dievas užsivertė bonką su degtine, bet 
tuoj užsiryjo ir pradėjo kosėt,

— Dešros, dešros užkąskite — kišda- 
mas dievui į burną karščiavosi Drąsaitis. 
^7 — K k ha! kkha!... tas yraVforef”, aš 

tik ,,košer’’fcvalgau.... a—akklia! kklia!.. 
Pieno duokit užgerti, pieno... greičiau! — 
rėkė dievas kosėdamas atsigrįžęs i davatkų 
būrį.

— Pieno, pieno!— suriko ant syk vi
sos davatkos. — 0. Jėzau dievą nutručys 
tas prakeiktas valkata.... gročiau sesutės 
pieno— rėkavo stora, apysena davatka ant 
vietos šokinėdama ir laukomis po orą mo
suodama.

— Pieno nėra nė lašo, katė visą išlakė! 
— rėkė kita davatka.

— Ožką pamelžkit. ožką!— kasžin kas 
patarė iš būrio.

— Ožką melžti, ožką!., greičiau melž
ti,— rėkavo davatkos Ivesitrankydamos prie 
durų veliančių Į kitą pusę, kur ganėsi ož
ka.

— Reikia nubausti šitą niekšą,— atsi
liepė storu balsu, kaip iš kubilo Moižie- 
šius.

— Sulinčiuoti!
— Sulinčiuoti, sulinčiuoti! — pradėjo 

rėkaut triukšmingas būrys šventųjų.
Tuom tarpu davatkos jau sugrįžo pa- 

melžę ožką, dievas atsigėrė šilto pieno ir 
nušluostęs ubus, atsistojo ir pakėlęs rauką 
tarė:

— Vaikai Izraeliaus, jūsų tėvas, Jeho- 
vas, atleidžia tam nusidėjėliui nuodėmę: 
užsilaikykit ramiai ir jokio triukšmo nekel
kit, nes šiądien šabas. Otų, Drąsaiti ma
nę daugiau neapgaudinėk. Dabar gali už- 
grajit.

Drąsaitis pasilenkė ligi kelių ir su 
nusižeminimu tarė:

— Didis Jehove, karaliau karalių ir 
survertojau visų milžinų ir blusų, aš turiu 
dar vieną klausimą. ...

— O ką?
— Ar nėra čia kur jaunų mergų, vai

kinų?
— O kam?
— Pašokti, man būtų lengviau grajįt. 

Nusišypsojo dievas ir davė ženklą aniuo- 
lams, kad pajieškotų šokėjų. Du aniuolai 
tuoj nubėgo, vienok sugrįžo be nieko.

— Yra ten pora— sako vienas, — bet 
seni.

— Tai nieko, bile tik šokti galėtų — 
prabylo Drąsaitis. — Bet kur-gi pas jus 
jaunuomenė? Juk dažnai pasitaiko, kad ir 
jauni numiršta.... Ar jų dūšios čia nea
teina?

— Čyščiui reikėtų paj ieškot— atsilie
pė šv. Jurgis.

— Teisybę tamista sakai — greitai pa
tvirtino Drąsaitis.— Jie visi tenai bus! Aš 
žinau: Jokūbas Ilgakojis, kurį Mušinckų 
Povilas užmušė Kruni iškiliose susiginčijęs 
už Ceciliją: paskui Petras Toliraatas, kurį 
vagiant vištas už laj>ę nušovė Pakalnių 
urędas, — geras buvo šokėjas, toliau Simo
nas Alutraukis iš Pumpuriškių, sudegė nuo 
spirito pas Smuilą, bet jis tnrbut pekloj, 
nes didelis buvo muštininkas ir arklius vo
gdavo. Ir dar vieną žinau. — Aleksas Bul- 
banosis iš Pilviškių kaimo, trįs metai atgal 
girtas nuskendo Asilaičio šulnyj: teipgi 
buvo garus šokėjas.... Ot. kad teip ji čia 
suradus....

Dievas išeidamas iš kantrybės treptelė
jo koja ir suriko:

— Grajik!
— O ką prisakote?
— Bile ką.
— Gal norite ką - nors lietuviško iš

girst?
— Galima.
Drąsaitis prisuko dantimis striunas, 

{>askamdino. —gerai! Pradėjo grajit 
dainuot: —

„Aš dainuodams išskaitysiu,
Kas danguj girdėti.
Ir jaunuomenę prašysiu
Į jį teip ne bėgti.
Oi, tumdai, tum-ddai, tum-dai-dai!
Į jį teip ne bėgti.
Ankštas dangus teip garsingas, 
Davatkų prilindęs!..
Oi. ra m tai, ram- tai, dram -tatai!
Davatkom pasmirdęs!’’

Dievas palingavo galva, nusišipsojo 
nuėjo sau: eina šventas Juozapas, pono Je- 
zuso tėvas, o čia Drąsaitis kad griežia, tai 
griežia, net visas dangus skamba! Susiėmęs 
galvą šventas Juozapas atbėgo pas Petrą ir 
šankia:

— Jėzau, Marija! Žiūrėk kas darosi 
danguje? Kam tokį girtuokli įleidai? Busi 
nuo vietos prašalintas!

Šventas Petras per telefoną tuoj krei
pėsi pasarkaniuolą Gabryelių, prašydamas, 
kad tas prašalintų iš dangaus nepageidau- 
jamą svečią.

(Toliaus bus).

i

NAUJI RASTAI. fgera proga. Atsišaukite.
J. Butkus,

176 Bolton, st. So. Boston.
(f o)

Bukite vyrai išmintingais!
Nesiduokite savęs uiulkjtie.

Tas yra prietelis žmonių. kuris sutei- 
I kia širdinga brolišką rodą dykai. Ne su- 
sineškie su gauja šemlieninio visokio 
štamo apgarsintojų. Jeigu apsergato liga 

, tai eikite pas savo miesto daktarą. Bet 
I jeigu turite ligą gėdinga—privatiška.tai 
gal nenorite savo mieste gydintis, o jei
gu geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai 
būkite išmintingi. klauskite patarimo 
garsingo VOKIŠKO SPECIJAL1STO ku
ris sugrvžo iš Europos, ištyręs pagerini
mo būdo gydymą visokių kroniškų ir o- 

J dos—skuros ligų. Šimtai tūkstančių pasi- 
į liko išgydintais kaip tai jaunų vyrų vi- 
I sokios užsikrečiamos ligos, aprič šių ligų 
kaip tai Reumatizmas. visokį papučkai.

I Išpuoli tną plaukų ūmai sustabdyti, nuo 
drugio materijos. Geriausia iztirta gy- 

■duolėnuo atpratimo svaiginančių gėry- 
mų—girtybės, kuris su savo žine priims 
rodą, žednas išsigvdins GYRTYBĘ, prie 

; kurios tiek nelaimių atsitinka ir kruvi- 
• na proca žūsta ir sveikata.

Nebijokie parašyti gromatą: sekretai 
visame užlaikomi: gy duolių nesiunčia m 
panevali, kaip kiti jums prisiunčia per 
panevalę išviliodami pasku'inį centą nuo 
jūsų, kurs žmogus su šeimyna neturi ką 
valgy ti*, mislydamas tapt i sveiku, tai 

1 užmoka ant sykio da keletą desftkų do- 
lierių. Čia visokias rodąs gausite, nėcen- 
tas nereikės mokėti galite susirašyti lie- 
tuviškeje kalboje. Išmintingais busite.

I jeigu rašy site pas:
El'ROPEAN SPF.ITAI.ISTS, 

Be. 10«. W. 29t S*. Eighth «t 
Willianisburg. New York.

£ž

Redakcijos atsukimai.
Praėjusią sąvaitę gavome 

du laišku be vardų ir adresų: 
vienam iš jų kalbama kasžin 
ką apie farmas, o kitam apie 
siuntimą laikraščio į Lietuvą, 
bet neaiškiai, kad nieko ne
galima suprasti. Kas apie tai 
rašė, teiksitės savo prašymus 
ar klausimus atkartuot. ir jei 
patįs negalite, duokit kitiems 
parašyt. Rašydamas su reika
lais, nereikia jokių padailini
mų, tik trumpai ir aiškiai pa
rašyt ko nori, paduot aiškiai 
vardą, adresą ir daugiau nie
ko.

V. Pundžiui i^ Bridy€wa- 
ter. Mass. Gerai, sunaudosi
me ateinančiam numery j.

NAUJA DAINŲ
KNYGA.

Dabar išėjo iš spaudos liau
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
ti ,. Keleivio’’ redakcijoje, 

28 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 ant farmų gyvenimas 
teip malonus, teip smagus. 
Karmą nupirkti nėra teip 
sunku, kaip daugelis mislija. 
Geriausiai žemę pirkti netoli 
didelių miestų, netoli gelžke- 
lių, vandenio ir kur oras yra 
atsakantis auginimui visokių 
daržovių ir javų. Tokias far- 
mas galima rasti Massachu- 
sets valstijoj. Netoli nuo Bo
stono ir kitų didesnių miestų 
yra daugybė tokių farmųant 
pardavimo, kur galima ant 
syk „biznį” padaryt.

Norint pirkti, reikia kreip
ties į „Keleivio’’ redakciją 
pas: A. Žvingilą,

28 Broadway, 
So. Boston, Mass.

B. P. MIŠKINIS & 00.
Užlaikau savo sąkrovovoj 

visokias knygas, abrozdėlius, 
altorėlius, pavinšavones. pač- 
takortes, popiras gromotų ra
šymui su gražiausioms kviet- 
koms ir eilėmis, Byrutės tro- 
janką, stereoskopus, per kurį 
mažutis paveikslėlis {>ersista- 
to, kaip plačiausi lau
kai, girios, miestai, kalnai, 
žmonės, ir t. t. Apart to pas 
manę galima užsirašyt kiek-

P h i 1 o z o p h i j a .
— Kad vienas vyras turtin

gas, o aktras visai beturtis - 
aš prieš tai nieko nesakau, 
liet kad aš visaj esu tuom an
trojo, tai tas suvis nepatin
ka.I

Audimų krautuvėje
— Duokite mak šešis mas

tus drobės.
— Teip, bet dabar reikia 

sakyti „aršinus.’’
Gera rodą.

— Tamista galėtum savo 
bučernėj daug daugiaus mė
sos {varduoti, jei tik to norė
tum.

— Ar teip? Nagi kokiu bū
du?

I

KAUNAS, Gegužės 2 d. 
3 v. jo i>ietų pasimirė Kaune 
žemaičių vyskupas A. A. Me
čislovas Paliulionis. (iimė Ji
sai 1884 m., įsišventė Į kuni
gus 1860 m., vyskupu buvo 
paskirtas 1883 m.

— Balandžio 26 d.

•1

vietoj 
mėsą

Visai paprastu būdu: 
kaulų — pardavinėk 

o kaulus išmesk šunim.

I

ir

buvo 
Lietuvių Moterių Katalikių 
Draugijos įsteigiamasis susi

S 
rinkimas. Susirinko apie 79 
žmonių.

— Balandžio 29 d. Liau
dies namuose buvo Lietuvių 
Vargoninkų draugijos suva
žiavimas. Draugijos tikslas 
— gerinti vargonininkų padė
jimą kelti ir vienodinti baž
nytinę muzyką ir m pinties 
vargonininkų dorą.

Uoli motina.
— Ak! kiek tai nelaimių 

būna besimaudant upėj: kas 
metas vis i>o keletą prigeria! 
Ot, aš savų Jonuką tai nė pri- 
siartyt prie upės neleidžiu, 
kol neišsimokis gerai plau
kioti ..........

SZN1URAIČIAI (Radviliš- kyt, 
kio vai. Saulių pav.) Szniurai- 
čių sodžiuje 71 gyventojas.

| Vienoda meilė ir mintis.
— Man rodos, kad po kelių 

metų sugyvenimo, vyras su 
motere pradeda vienodai my- 
slyti, ne tik vienodai gyventi

— O, teip! Štai, padėkim, 
dabar: mano pati beabejonės 
namie inislija ką man pasa- 

kaip aš vėlai iš karče- 
sugryžšiu, ir aš teipgi 
tą patį misliju.

mos 
apie

kad aš 
tverdamas kiaušini visai nemislijau tverti 
vištą. Kiaušinius gi sutvėriau vien tik dėl 
to, kad norėjau valgyt, prisidirbęs tverda
mas pasauli. Gal žinai iš biblijos, kad iš
karto žemė ir dangus buvo tuščias, neapgy
ventas: nebuvo nė spintų, nė . ,aisbaksų”, 
taigi likusius kiaušinius turėjau užanty j 
nešioti, Benešiodamas pajutau. kad užan- 
tyj kasžin kas sukrutėjo ir ėmė cypti; žiū
riu: vištukai!

— Xa, tai labai ačių tamista i už išaiš
kinimą: gal išgersim užtai įh> burną Snap
so? .. . turiu gero uzkandalo.... va:—pa 
rodė išsiėmęs gabalą dešros ir paduodamas 
dievui bonką su degtine, pridūrė: — gal 
dar niekad tokio daikto norą gavote?

Tuom tarpu prisirinko daug dūšių ir 
visokių šventųjų. Visi stebėjosi tokiu drą-

Kitų korespondentų raštai
• į spaudą netinka ir nebus pa-

ir vieną lietuvišką laikraštį, 
kaip Amerikoj, teip ir Lietu
voj išeinautį. Su reikalais 
kreipkitės šiuom adrisu:

B. P. Miškinis,
14 Interville st.

Montello station, 
Brockton, Mass.

FORNIČIAI.
Iš priežasties išvažiavimo į 

Lietuvą pigiai parsiduoda 
forničiai. Reikalaujantiems

NAUII RASTAI.
Gyvenimo g a ba 1 ė- 

1 i a i, parašė K. Stkls. Tu
rinys: Prakalbos vietoj:
Saulutė teka: Pavasa
rio stebuklai; Vasaros rytas; 
Piemenėlis: Jomarkas: Anta
nukas; Vienturtis; Skaitymas: 
dienos: Iš dienu bėiris: Lan-

I t kkas. Spauda ir lėšomis „Ka
liko”, 3244 So. Morgan st. 
Chicago, III. Visos tos pasa
kaitės nedaug vertos.



Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.
Boston, Masa. 

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit | aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik.' 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmoad

W. RAŽl KO,
gujvažiuojate į Lietu vą ai l a 
išįLietuvos į^Ameriką tai pas 
mane salite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų Kotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėri mų ir 
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. Temykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

W1NUAS RAŽlKAS

SXJK'
k tu. e. t vi t*

BALIUS.
. R. K. šv. Jurgio para

pijom atsibus Birželio 20 die
ną, 1908 m. lleverhill, Mass. 
Bus leistas aut išlaimėjimo 
puikus laikrodėlis ir album 
dėl paveikslėlių. Pinigai ski
riami ant naudos parapijos. 
Balius bus ant salės 2 (iil- 
man pi. NVashington sų. Pra
sidės nuo 7 vai. vakare ir 
trauksis iki 12 nakties. Pra
šom atsilankyt kuo?kaitlin- 
giausiai. Su guodone 

Komitetas.

rn užeiga

CHAPLIKA
Užlaiko- puikiausius gėrimus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likimai 
kogvriausi. Gėrimus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Puikiausias Lietuviškas

IR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ ISZLEISTA DOVANAI
VISIEMS

Ant pardavimo.
Gražus nedidelis namelis 

parsidu<xia už nužemintą pre
kę. Ateik apžiūrėt tas pini
gų nekaštuoja, o bvabęjanės 
j >a t i ks.

Mr. J. Sullivan,
75 Preble st So Boston.

TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Liet mišką

APTIEKA
Hanover Street 257

BOSTON- MASS

TEISINGIAUSIA IK GORIAUSIA

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

Sai minkąs
Edvardas Daly

- W- Broadway kampas Dor- 
chi-ster avė. S0- BostOfl, MaSS. 
t.alit reikalauti ir per laiškus, o 

s per expresą gyduoles prsiusim

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

lais atsilankyt.

Sustok’Žilu t k! Klausyk!
I)i<lžiaurias nupiginimas

So. Bostone!
Moteriškos skrybėles, jakūtes. keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
reilų. Teipgi paleidlinmc už pigiau ir vi
sus kitus tavi rus. kaip tai ku 
i alizas ir visokius kii^s daigiu 
kas tik reikalai!ja.^N< pamirškit vietos.

I SA(*OWITZ.
128 BroadvayVtnrĮ.e A ir B 

gatvių) S- Jbostou, Mass.

1

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi,

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broadway ir 259 1). St.. 

Šou t h

Temykite gerai: t.mrai LteTuv.UA,
1 u»kiaiiMų armonikų, skripkų, klernetų
daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių driekiu 

k ZleU'h l!‘kVUh ^Xsūdų ir paauki
tiu Lritvu aU ’ laUS n‘a"*uuk»i<1‘-i‘'rukavoJimo grokuj pui
kių bntių albumų portretams, revolvenų. šaudvkliu (strielbu) 
kišeninių iempukių. guminių litarų, adresams peilių? gramatikų 
mokintis aughskus kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų kni-u koltu 

_ tik randasi lietuvjškoj kalboj, gražių popierų dėl radimo grurnat u 
su puik.aus.au a^kailymats.tr dainomis- su koncertais tuzinas žc„ /tuzinai 
už » oo, 1000 uz $u.oo. Kas veluų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 nauja K A T A L O G t DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Ai ycariituoju, kai mano 
taboras ptrmos khasos, o prekes pigesnes kaip kitur, i >rdenus išsiuE ZZai i v|,M 
Amerikos tr Kanados kraštus. Perkupčmi gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur

K<^įa ujuntkĮitali^o panrinėkiti ardą hukraščio. katrame matėt apyniu. ,
VHJCEVICEL 1 12 Grand st’’ Brooklyn, N. Y.

□k x stėser.• :o. -

TEISINGiAUSiA 4Pfi£(t
tt- iu gy 
t-ipgi ir

OiOtLE KRAUTUVE 
triubų, koncertinų ir

VADOVAS
SVEIKATA

LIETUVIS-

puslapiu

VISKAS PIGIAI!
DeL pratuštiniiiio vietes.

Pranešu, kaiij męs partraukėm 
daugybę visokiu aprūilaltt pavasa
riniu ir vasariniu dėl nieteru ir vv-* * * 
ru su didžiausiu pasitinkimu ir už 
giliausią prekę. Teipgi, išpirkus 
už 5 ilol. gausite už 10.00 dol. 
~taiupu. Atsilankykit ant naujai 
persi kėlusios vietos.

TIIE Ol’TLET
307 Bi*oadw:i.v

SO. BOSTON, MASS.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

ią nuimti, eik pas atsakanti 
fotograi'istą:

UASSILL0 STUDIJA,
376 Broafhvav,

So. BOSTON, Mass

Nes pirmesnės po 50 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visų pasaulį knygas.
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių e^z. 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 NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATA parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
Tą KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiausesergantiems.
ŠITĄ KNYGĄ perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergėti. bet ir daktariškam mok

sle apsišilęs, oir žinosi kur ir kaip išsigydyt .sergantis. ..Vad.'in Sveikatą- ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimožmogaus visas paslaptyties, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu. |

KAI) VADOVAS 1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistu ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
N. V. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos. — su
teikia sveikatai pageibą. atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikuinus, per laišką.

Kad apsiima, tai ir'išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
KAD TAS 1NST1TI TAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, nžsendįtas ir paslaptas užsikrečiamas išgydo; 

tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimą iš daugelio talpiname nors keletą.

M. Galjvan&i Cc. >
i din.lių tai,, visokiu ligų,

• ei^tngiausins p. tarimus. Nes čio- 
i“:o dirba lietuviškas klarka 
M. V Stankevičius.

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

So. Bcston, Msss.
Tki.ei hosk. 21027 So. lioston. Mass

I*____L .Užlaiko ‘gti ausie

Eliiius Vyno, Likkiių ir 
(igai ų.

Pardavimas šeimynom mūši gxf
Sl-KCIALIŠKI MAS.

366 Secoud So. Bostou, Mass

50,00OI^ūū D Y K AI ,a:,x
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

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

Jisai daro gražiausius pa- 
pavcikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
CassilĮ. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairiu stylių išturiu 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

iŠ mažų fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą, krejon ar a- 
iiejini labai gražiai.

Cassills Portrait Studio

376 Broadvvav,
So. Boston. Mass

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą tVoniaus Medical 

t'ollege Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
fia’ago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
ofisas randasi: 30 W. Rroadtvay ir 
264 E st., kampas Boven st.

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

i

Išgydyta nuo už- 
sendintos ligos 
skausmingos mė
nesinės, baltųjų, 
ir dieglių, vidu- 
ruose ir strėnosę ki
ti daktarai neįsten- 
ge išgydyt.

Agnieška Daškene
New Eockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydė nuo alielno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikšt vi
sa buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas ilel brolių slaptinguose at 
likimuose apturėt tikrą išgydimą 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemetytų. I>a- 
bar aš esu sveikas ir drutas ant 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagodunę.

S. A. Kardulis 
719O‘Fallon st. St. Louis, Mo.

ligai sirgtas inkstų 
vidurių liga, skaudė 
jimo kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumu- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstoįvn Pa.

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speeiališkai — atėjus asabiškai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamos, po visa Ameriką ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute
140. WEST 34 STR.

i

(arti Broadway) NEW YORK N. Y.
Dėlei atsilankančių asabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 

Dr. K. MIELKE, ruplntojauis gydiniaie Institute.

Szaiin skausmai ir ligos!
Gydau greičiausiu ir pigiausiu budu visokias ir užsisenėjusias ligas, 
kaip va reumatizmą, visokias vaikų ligas ir moterų lytiškas ligas. 
Susirgęs kreipkitės tik pas:

l)r. Jau Gimielnick,
17S0 YVashington St. Boston, Mass.

Dr. S. Andrzejevvski
V ienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S po piet.

433 Shavmut avė.
Boston. Mass

Kas važiuoja Lietuvon!

$21 .oo
laivakortes

itsidarė naujas kursas. s nužemintos iki 21 dolerio per
vandenį Kas mano važiuot į Lietuvą, tai dabar "oriausia proga. Sif- 
kortės pigios, oras šiltas, per vandenį važiuot labai smagu. Skubinkit, 
nes neužilgo prekės vėl pakils. Važiuodamas į Lietuvą arba norėdamas ką 
partraukti ir reikalaudamas šifkorčių visuomet kreipkitės į ,.KELEIVIO’’ 
redakciją pas.

A. ZVINCILA,
28 Broadvvay,_____ So. Boston, Mass

Jei parduosi savo draugams musų tabako už $6. tai už apgarsinimą mu 
su firmos męs tau

Diiosini šitą puikų laikrodėlį dykai!
Su gražiai graviruotais viršeliais, užsukamas ir nustato

mas su rankinei* be raktuko ir su geriausiais akmenimis. 
Storose tokie parsiduoda |>o ik23 00 Męs reikalaujam 
kiekvienam mieste žmonių, kurie p&dėlų mums garsinti 
mųsų pipkes, cigaretns ir tabaką, kurį jus teip mėgot 
rūkyt Europoj, rusišką, turkišką, aiistrijatišką ir t. t.

Męs aplaikom daugybę laiškų nuo savo kostumerių su 
padėkavonėm už tabaką ir teip puikias dovanas, kurias 
apturėjo nuo mus už garsinimą tabako. Rašyk pas mus 
informacijos arba jeigu nori greitai užsteliuoli rašyk 
mums, o męs greitai išsiusime ant paduotojo justi ekspre
so už •»’> tabako C. <>. I>. t. y. užsimokėsi pinigus atim

C varant uotas ant
20 metu, 

damas tavom. 
Ir Jei prižadėsi, kad jei tabakas bus geras rekomenduosi jį savo draugams męs 
tuoj pačioj dėžėj su tabaku nusiusime sykiu ir dovaną, auksinį dziegorėlį dykai.

Gali parduot mųsų kvepantį ir skanų tabaką labai lengvai ir greitai: prekė 
pažymėta ant kiekvieno pačkelio. Daugelis mus koštumieriu rašo, kad išparduo
da gavęs nuo mus talmką toj pačioj dienoj.

Atsiusk mums iškalno 50c. štempoms. o atimdamas tavora nuo ekspreso sto- 
ties užmokėsi likusius *5.50 peržiūrėjęs jei bus laikrodėlis irtatiakas. Jei atsiusi 
mums iš kaino 36, męs duosime dar EKSTRA DOVANĄ. Kreipkitės šiuo adresu.

ELROPEAN TOBACfO <0
33 Leeuard St- Dept. New York.

4WA°

DYKAI- UrSdiskos valandos nuo 9 iki 5; nedčliomis nuo 9 iki ra
DR. JOS. LISTER C.

<0 Dearborn Street. La. 6 CH1CAGO, ILL.. U. S. A.

RODĄ

VIEMTIKiS : LitTUVISzKAS:
7 Wasliignton .St

HuIELb
SEH TURK

G E R I A T S 1 A S EUROPIŠKAS DAKTARAS

JOSEPH LEWANDOWSKI.
Valandos. 11-1 A M.: 6-S P. M
41 'J Boylston St. Boston, Mass

J(Warren ChambersT
“ Telephone. Back Bay 2350. 
(Avenimas: ss."» Massacliusetts avė.

t'ainbridge, Mass.
Valandos: 8 - 10 ryto.

Rnsiška-Lenkiška-Lietn- 
viška

-A PT IEKA

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

Pasilieku gero velijančiu

3493'Harrison
Boston, Mass

l’RA VISI VYRAI!

APGARSINIMAS. 
Perskaitęs atmink!

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

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartąsias
2."»x W. Broaduay So. Boston, Mass.

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

Pirkit cigarus ir sigarėtiisnaųjo 
išdirbinio

Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkiu, o 
kendžių kendžių' kokių dar nė ne 
buvo.ccigaetu gi Ižu irRusko tabako.

B. KLIEN
228 Braodvvay, cor. C st 

So. Boston, Mas-

ŽODYNĖLIS
GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKA

KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisvta 
pagal geriausį kalbamoks’linį būdą, be ki
to pagalbos išmoksi kalbėti, skaityti ir 
rašyt. Kaina tik 60c. Galima gauti pas 

M. PALTANAVIČIA
' 15 Millbury St, kVorcester, Mass.

Atsidėjimo pasekmes
TEMYKITE!

Puikiausia moterišku skrybė
lių sąkrova.

Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų vasarinių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgiperrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su guodone
Miss. S Gaievvsky

255 Broadway So Boston Mass

X RA 1 masina, 
jama dėl kožno reikalai! 
jančio mus. ištirti ir suras
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodo mums

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 neišgydys!, tas netik daugiau pas ji ne
ateis, bet ir dešitam pasakys, kad neitų.

Mes turim geriausias pasekmes savo triūso ir daugiau jų turime, negu 
kitos NAI JOJ ANGLIJOJ dukteriškos firmos. .Męs turime šimtus išgvdv 
tų pacijentų- kurių kiti daktarai išgydyti negalėjo,

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

Tečiaua jeigu jauti savę nesveiku, nevylk ilgai, nes iškarto visuomet galima i-Sgtfiyt daug lengviaus ir 
pigiau*. Tik ateik ar atvažiuok pas mus: męs turim stebuklingą N-RAY masiną, su ją išekz.aminuosim ir 
tas nekaštuos nė cento. -**

Mr. Jo. Sylvia Horta, P. O. Box 341,. Riverpoint, R. I. sako:
„Aš kreipiausi iu džiovos liga pas daugelį daktarų. bet ne vienas iš jų man nepagelbėjo. Ant galo man 

vienas daktaras pasakė, kad mano liga neišgydotna? kad aš turiu mirti. Visoki skausmai nugaroj irpovisa 
liemenį neapsakomai mane kankino. Aš negalėjau pasijudinti. Pamečiau norą volgyt. sumenkau, išbliš* 
kau ir nupuolė apie 30 svaru mino sunkumo. Turėjau atsisakyti nuo darbo, palikau niekur netikusiu 
žmogum. . ,'’

Žinodamas^ajije garsingus daktarus specialistus Bostono Clinicoj. kreipiausi tenai dėl visko ir jie mane 
išgydė.

Jeigu kuris kas turėtu džiovą ar kitą sunkią ligą ir skaitytų šitą laišką, aš jau ve'it’iau nuo širdies kreip
tis į Boston Ctinic. Tenai sugražino man sveikatą ir gyvastį ir tenai gali sugražint kiekvienam.

Geriausis So. Bostone 
Lietuviškas Siuvėjas.

222 W. BROADYVAY
Puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes kalime ją 
tau tuoj padaryt.

Z BLDRECKIs

CLINIC, INC.
175 Tremont st. Suites 6 7 &. 8

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. NeilAUoms nuo 10 iki 1 įk> pietų.

BOSTON

New Bedford’e <>f'sas: 126 Purchase St.
ofisas atidaras Panidėliais ir Subatomj nuo f).ryto, iki 9 vakaro.

Fall R iver ofiso rūmai 128-129 (iranlte Ridi;. So.
Tiktai nedėtiems nno 10 iki N vakare.

LteTuv.UA
puik.aus.au
kailymats.tr

