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IŠ RUSIJOS.
Pasikėsinimas ant polic- 

meistro gyvasties.
Baku, Kaukazas, Birže

lio 18 dieną. — Vakar su pa- 
gelba dvieju pragariškų ma
šinų revoliucijonieriai norėjo 
ant vakacijos išsiųst pas Ab
raomą savo miesto policmei
sterį, poną Ney’a. Bet ant ne
laimės nusiuntė tik vieną sar
gybinį, o pats polic
meisteris ir dar du sargybi
niai likosi sužeisti.

Policmeistras gavo ano- 
nymišką laišką, kuriame bu
vo pasakyta, kad vienuose 
namuose susekta labai svar 
bus dalykai: namai esą neap
gyventi, reviziją padaryt ge
riausiai ta pačia nakčia

Policmeistras apsidžiau 
gęs teip gera naujiena, iš 
kantrybes ėjo laukdamas na
kties. Jis iš kalno jau žinojo, 
kad toks atidengimas atneš 
jam nemažą naudą Gaus bent 
vieną medalį, jei atidengimas 
bus svarbus: įgys gerą vardą, 
o gal ir ant gubernatoriaus 
pakels. O kaip caras 
tą naujieną apsidžiaugs; už 
tokius nuopelnus aut tėvynės 
labo galės vietą suteikti šalę 
sosto aukščiausio (kad ir prie 
sartyriaus), ir tuomet Ney’o 
vardą visa Rusija žinotų.

Teip darant ponui polic
meisteriui plianns priėjo ir 
vakaras. Pasiėmęs sau atsa
kantį skaitlių sargybinių nu
vyko i nurodytus namus kra- 
tą daryti.Policmeistras važiuo
jant jau matė krūvas bombų 
ir visokių ginklų. Besiarti
nant prie tos vietos, — teip 
ir užkveporevoliucijonieriais. 
Pats namas policmeistrui iš
rodė teipgi nepaprastai, visas 
jo stylius aiškiai liudijo, kad 
jis dėl bombų tiktai ir pasta
tytas.

Kada policmeistras užli
pęs ant antro aukšto su 2 
sargybiniais vėrė duris, pasi
girdo apkurtinantis griausti 
nis sprogimo dviejų pragariš
kų mašinų. Ney su savo sar 
gybiniais išlėkė per langą, 
kaip plunksnos. Namas likos 
suardytas ir vienas sargybi
nis, stovėjąs apačioje pražuvo 
po griuvėsiais. Policmeistras 
gi ir jo du drąsesni sargybi
niai likosi labai apdeginti 
nuo ekspliozijos ir sunkiai su
žeisti nuo nupuolimo iš antro 1 
aukšto ant akmenų.

! , I
giau policijos. Suokalbininkai 
išgirdę, kad pribūva daugiau 
policijos.—pabėgo. Yra viltis, 
kad kitą <«y kį geriau pasi 
seks.

rėš bėgti nuo sosto ir jieškoti 
išsigelbėjimo angliškoj, arba 
rusiškoj pasiuntinystėj. Pasi
rodymas kariškojo laivo uos 
te padarė ant žmonių didelį 
įspūdį ir bruzdėjimas trupu
tį nutilo. Gali būt. kad kitos 
viešpatystės ir pasistengs ap 
saugot šacho gyvastį, bet nė 
viena nesirupįs, idant jį ant 
sosto palaikyti.

Turkija matydama, kad 
jos kaimynė (Persija) kryp
sta, koncentruoja ant rube- 
žių savo kariumenę, manyda
ma, turbūt, progai pasitai
kius pasinaudoti.

Tautiškos persų draugys
tės iš Teherano, Kawseno ir 

nusiuntė vokie-

kaij) ži-
kelias

spėkos Yspahano

103 republikonai prieš 
teismą.

Novorosyiskas, Kauka- 
žas, Birželio 18 dieną.— Va
kar čia pasibaigė garsioji by
la 103 republikonų. Jie buvo 
kaltinami už tai, kad 1905 m. 
ant griuvėsių, kaip tuomet re
gėjosi, puolančios caro val
džios. jie buvo uždėję Novo- 
rosyiske respubliką.

Toji respublika, 
noma. gyvavo tiktai 

Klienas. Užėjo tamsios
reakcijos ir naujoji Novoro- čiams prašymą, kad paduotų 
syisko valdžia likosi suimta ir jiems draugišką ranką. Ypač 
sukimšta kalėjiman, kur iš- jie prašo į risiuntimo kariškų 
buvo 3 metus laukdama cari instruktorių ir valdininkų, 
škojo teismo nusprendimo nes būtinai reikalinga tvarka. 
Dabar bylai pasibaigus, pre o ypač reorganizacija arrai- 
zidentas buvusios republikos jos ir administracija šalies- 
tapo pasmerktas ant 1-3 metų
prie sunkiųjų darbų, du kiti Apsukrus juodašimtis, 
valdininkai ant 10 metų ka- Laikraščio „Bessarabskaja 
torgon, 60 žmonių, neskaitant žizn”redaktorius suteikia ga
jau išsėdėtų 3 metų, pasmerk- na įduomes žineles apie Kru- 

išgirdęsi1* i7airiam iaikui kal^Jiluau’0 ševaną, kurios puikiai 
. 40 apskustų — išteisinta.

Į 

tremtųjų ir vis tai darbinin
kai ir valstiečiai. Visi be ska
tiko, nuplyšę nuvargę, daž- 
kalėjimo apsiaustuose su lo
piniu ant nugaros. Nždarbio 
jokio negauna. Gentys jais 
irgi nesirūpina, visas pelnas 
tai valdžios teikiama pašalpa. 
Kiekvienas iš ištremtųjų gau
na mėnesiui visam užlaiky
mui 8 rb- 30 kap- ir drabu
žius ištisiems metams nuo 22 
lig 37 rublių.

Už mažiausi kambariuką 
Jarenske mokama mėnesiui 4 
rublius, ir kaskart sunkiau 
kokį nors kambariuką gauti. 
Apsigyventi toliau kaip 10 
varstų nuo Jarensko valdžia 
ištremtiemsiems neleidžia.

mokama 
už duo- 
zi balo 1

Už mėsos svarą 
nuo 12 lyg 15 kap., 
nos svarą 3% kap., 
svaras 6 kap.

Tokioms kainoms esant, 
ištremtieji vos pusbadžiai ga- 

skursti.Ii

ŽINIOS IŠ VISI lt.

Naujas išradimas.
Paryžius, Birželio 19 die

ną.— Kaip dienraštis „Jour- 
nal” praneša, tūlas Panteaux 
išrado naują mitralijezą prie
taisą šaudymui], kuri veikia 
be parako arba kitų sprog
stančių medžiagų. Traukyje 
vienos valandos iš mitralije- 
zos galima išleisti 1,200 kul
kų. Tuomi tik civilizuotas 
pasaulis ir gali pasigirt.

parlamento. Patriotai karštai 
gynėsi. Pribuvo kariuiuene, i 
kurią mesta kelios bombos. 
Daug užmuštu. Parlamento 
rūmai suardyti.

iš AlIElilKOS.

ševaną, kurios puikiai nu- 
vaizdina šio garsaus politiko- 
juodšimčio „dora” ir tikslų 
prakilnumą. Jo skolos įvai- 

siekia dau- 
Įseredoj, Birželio 17 dieną.lai-igiau 20(» tūkstančių rublių, 
ke Durnos posėdžio daugelis Į Jų jis nemano grąžinti, bet 
kairiųjų atstovų išreiškė f i- tat jo, žinoma .,ypatiškas da- 
nansų sekretoriui, ponui Ko- lykas”. Įdomu, kam buvo 
kovcevui smarkų papeikimą duodama šie pinigai. laip, 
už tai, kad jis, Kokovcev, be atstovo Krupenskio šalinin- 
Dumos žinios Sausio mėnesyj kai užmokėję Kruševanui 
prikalbėjo carą patvirtinti I5 tūkstančių rublių už ragi- 
užmanymą išleidimo noujos nimą rinkti jį į Durną. At- 

' vidurinės paskolos ant sumos stovas Sinadino irgi ,.pasko- 
165,000,000 rublių.

Biudžeto komisijos prezi šia sąlyga. Ministeris 
dentas Aleksejenko aštriais 1903 m. įvykus žydų skerdy- 
žodžiais nupeikė miuisterio nėms Kišineve, davė Kruše- 
sauvališką pasielgimą ir at- į vanui, kurs kurstęs tamsią- 
kreipė jam atydžią, kad kitą j4 minią prieš žydus, 25 tuk- 
kartą su šitokiais dalykais stančius rublių. Kruševanas 
kreiptųsi į Durną, kaipo į tei- mėgino gauti dar 25 tukstan- 
sdavystės šaltinį, nes kitaip stančius, bet Plėvė jau su juo 
tokio šeimininkavimo gali nekalbėjo, o vienas is jo pa
būt labai liūdnos pasekmės dėjėjų net taip apie Knis, i 

!>onui ministeriui.

Iš DŪMOS
Peterburgas. — Pereitoj riems žmonėms 

dieną, lai- giau 200 tūkstančių

Tinęs” Kruš. 7.500 rub.pana-
Plėvė,

Visuomeniškas anglų su 
važiavimas.

Londonas, Anglija.— Pe 
reita sąvaitę prasidėjo tary
bos visuomeniško anglų suva
žiavimo. Tą pačią dieną atsi
buvo 7 susirinkimai įvairiose 
miesto dalyse. Tarp kit ko 
svarbiausią vietą užeina klau
simas moterystės, mokinimas 
krikščionybės, bažnytinė val
džia. reikalavimai nekrikš- 
čioniškų religijų ir prašalini- 
mas iš mokyklų tikybos mok
slo išguldinėjimą. Ant suva
žiavimo iš Amerikos teipgi 
pribugo delegatų daugybė,

Japouiečių šeimininka
vimas.

Seni, Korėja.— Visa Ko
rėja dabar panaši į karo lau
ką. Kraštas padalytas ant 300 
distriktų (dalių], iš kurių 
ant kiekvieno paskirtas iš 20 
žmonių skyrius žandaru po 
vadovyste japokiškų oficie- 
rių. Visi tie distriktai suvie
nyti telefonais ir telegrafais. 
Koreječiai yra beveik pusiau 
persiskyrę: vieni remia japo- 
niečius, kiti priešingi. Patri- 
jotai užpuldinėja ant japono- 
filų ir skerdžia įdegindami 
jų namus ir turtus. Neseniai 
padaryta statistika uždegimų 
ir užmušėjiščių sukilėliais 
traukyje 8 mėnesių parodo, 
kad ramių gyventojų užmuš
ta 826 ir 300 namų sudegin
ta. Nuostoliai sudegintų na
mų siekia 50,000 venų (apie 
$100,000).

i nusigando, bet ėmė juoktis ir 
i tyčini is iš gubernatoriaus pi

ktumo: prie kiekvieno jo žo- 
> dzio visa galerija gruntavo 

jam kumščiais. Matydamas, 
kad stovi ant arenos išjuoki
mo. greitai pasakė vardą savo 
kandidato Fairbauks'o ir pra
sišalino nabagas. Perstatymas 
kandidatų ėjo toliaus. Priėjo 
eile ir Ohio Valstijai. Aut to 
tik laukė iš anksto pastatyti 
su milžiniškais megafonais 
rėksniai. Tūla mergaitė iškė
lė su Tafto paveikslu vėliu- 
ką, o 700 politiškųjų bosų 
pašoko nuo kėdžių ir ėmė rė
kti, tarytum raguoti, ant Taf
to garbės, paskui iš visų kam
pų svetainės, tarsi kokie de
monai. megafonai. Ta histe- 
riška demonstraucija traukė
si 24 minutes ir prie mažiau
sios progos vėl atsikartojo.

Toliaus, kada VVisconsin
Valstija perstatė ant kandi
dato La Folletteą, prasidėjo 
demonstracija ant galerijos, 
čia jau ne 700 politiškų bo
sų. bet 15.000. Iš 15 tūkstan
čiu krūtinių veržėsi galingas 
balsas už La Fallette'a. Nuo 
žmonių balso drebėjo visas 
rūmas su pamatais. Vieni 
šaukė už La Follette‘a, kiti 
uz Rooseveltą. Ant galerijos 
iš juros galvų pasirodė vėju
kas su Roosevelto pa veikslu. 
Pirmsėdis Lodge, tas pats, ku
ris laike demonstracijos už 
l aitą pats daugiausia šaukė, 

tas pats dabar drebėdamas iš 
piktumo pradėjo rėkti ant 
policijos, kud užkištų gerkles 
šokaujantiems arba visa gale
rija nuvalytų ir prisakė, kad 
visus Roosevelto paveikslus 
konfiskuotų. Jis bijojo, kad 
žmonės nepertraukti} konven
cijos ir vienbalsiai nepastaty
tų Roosevelto. O minia 
teip šaukė, kad rodėsi, jau ir 
sienos nedalaikys. Delegatai 
sėdė jo ausis nuleidę. Jie aiš
kiai dabar matė, ko žmonės 
reikalau ja, o ką jie, politiški 
mašinistai stato. Policija 
tuom tarpu darbavosi papra
stu savo budu ir greitai šio- 
kią-t*>kią tvarką įvykdė. Pra
sidėjo balsavimas.

Taftas gavo 702 balsu: Phi- 
lander C. Kuox <»8. Charles 
E llugli-s 63; Joseph C. 
f auno '>1: Ch, W. Fairbauks 
10: Robert M. La Follete 25; 
Joseph B. Foraker 16: Roose- 
veltas. nors ir nebuvo paduo- 
i kandidatus, gavo 3 balsus.

Ant rytojaus išrinkta kan
didatą ant vice-prezidento 
James'ą S. Shermauą. iš New 
York valstijos.

Milžiniškas orlaivis.
Friedrichsliaffen, Vokie

tija.—Pereitą sąvaitę į Fried- 
richshaffen suvažiavo iš visos 
Vokietijos aerona utai (orplau- 
kiai). Utarninke atsibuvo 
bandymai naujo orlaivio gra- 
po Zeppelino-

Nežiurint,kad randas užlai
ko žinias paslaptyj, tečians 
iš tikrų šaltinių koresįionden- 
tams pasisekė dasižinot 
beveik visus svarbesnius da
lykus.

Naujas orlaivis turi 413 
pėdas ilgio , diametras 15 pė
dos. Orlaivis turi dvi platfor
mas po savim, prikabintas 
viena ant kiti s. Ant vienos 
platformos raudasi 1 to ark
lių spėkų motoras nepapras
to lengvumo;sveria tiktai 4.4 
(apie puspenkto) svaro aut 
kiekvieno arklio.

Orlaivis gali su savim 
pasiimti deginamų medžiagų 
ant 100 valandų. Motoras va
romas gazu. Dėl gazo ant or
laivio yra 16 rezervuarų. 
A Įtart to ant vienos platfor
mos yra pritaisytas aparatas 
bevieli nio telegrafo-.tokiu bu
du. iškilus 

įgalima turėt
I su žmonėms ant 
čiaiais. Vidutinis 
kurio Zepelinas žada laiky- 
ties — 4000 pėdų; greitumo 
46-į mylių ant valandos.

Vokiečiai gali didžiuotis 
savo išradimais ir juoktis iš 
amerikonų, kurie dažnai su 
savo orlaiviais užsimuša arba 
prigeria.

nomi- 
išrink- 

nalsais, 
balsus

Kepublikonų konvencija 
ir nominacija kandidatų 

ant S. V. prezidento.
C liicago. III. — Republi

konų tautiškoji konvencija 
prasidėjo Birželio 16 dieną. 
12:16 po i>ietų, o pasibaiį^ė 
19 Birželio. Buvo tai 14 repu
blikonų suvažiavimas,bet pir
mas teip triukšmingas.

Svetainė ,’oliseum’’ bu
vo kimšte prikimšta žmonių. 
11:30 iš ryto ant suolų sėdėjo 
jau 14 tūkstančių žmonių. 
Laukė,aplinkui,didžiausia ju
ra žiopso jaučių galvų. Pirmo
se eilėse sėdėjo delegatai: jų 
buvo 98(> žmonių . Toliau sė- 
sėdėjo jų pačios ir vaikai.

Pirmą ir antrą dieną ne
nuveikta nieko. Visą laiką 
skambėjo šukavimai ir rik
smas: .Rooseveltą rinkti, R<x> 
seveltą!“ Salininkai Tafto la
bai norėjo tarp susirinkusių 
iššaukt entuzijazmąsavo kan
didatui. bet nenusisekė. Iš
kėlė jie vėliavą su Tafto pa
veikslu. bet tas nepadarė ant 
žmonių mažiausio įspūdžio. 
Žmonės užkimusiais balsais 
vis rėkė už Rooseveltą.

Trečią dieną buvo 
nacija ir Taftas likos 
tas kandidatu <02 
kuomet kiti gavo 278 
išviso.

Apskelbimą Tafto nomi
nacijos delegatai priėmė griau 
smingu delnų plojimu ir šu
kavimais ant garbes karo mi- 
nisterio. Bet apart tos demon- 

Jstrancijos atsibuvo dar ir ki
ta, (’ia buvo demonstraucija 
politiškųjų bosų, bet toji ki
ta, — buvo žmonių demon- 

; stronci ja už Rooseveltą ir se
natorių La Follette iš \Viscou- 
sin Valstijos.

Pradėjus šaukti visas de
legacijas, kad perstatytų kie 
k viena savo kandidatą, ant 
galerijos kilo baisus triukš
mas, kuris teip suerzino 
pirmsėdį, kad šis visa gerkle 
pradėjo rėkti ant policijos, 

j idant nuvalytų galeriją. Ant 
valandėlės pasidarė tyku. Pra
sidėjo padavimas kandidatu, 
kada Valstija Lllinois padavė 
teip vadinamą— „Uncle Joe-‘ 
Gan nona. ant galerijos vėl 
prasidėjo šukavimai ir rankų 
plojimai-

x Toliau sekretorius Mal 
loy iššaukė Indijanos Valsti
ją. Ant estadros užėjo Indi- 
jancs gubernatorius Hanly. 
vyras aukštas, su žibančiomis 
akimis ir nepaprasta išžiūra. 
Atsistojęs prieš publiką jis 
pradėjo išvadžiot ludijana 
Valstijos nuopelnus. Bet ne
kantri minia nenorėjo klau 
syt jokių išvadžiojimų nė pa- 
sigirimų. tik reikalavo, kad 
greičiau nominuotų savo kan
didatą. Hanly įnirtęs, kad 
jam neduoda pasigirt, prad«r 
jo kumščia gruinot galėjuos 

linkui, tečians šita net i

Karaliui ateina privati
nę nuosavybę.

Tokio, Japononija. — 
Kaip telegrafas praneša, Ko
rėjos karaliaus turtai, kaųio 
privatinė nuosavybė, bus pri- 
skaityti prie valstybės turtų. 
Karalius gaus iš dalies j)ini- 
gišką atlyginimą.

i

I
s- 

jsireiškęs: Šiam čigonui ne 
raštininku, bet katorginiu bū
ti”! Daugybe pinigų Kr. pri
silupo iš įvairių žmonių, ku
riuos jis baidė, jog „donosus” 
ant jų savo laikraštyje rašy

Rymo popas džiaugias.
Rymas, 20 Birželio.—Po

pas Pijus X pasikalbėjime su 
vienu Amerikos pralotu pasa
kė, kad jis, popas, yra labai 
užganėdintas iš Tafto nomi
nacijos, nes jis tiki, kad Taf 
tas palikęs Amerikos prezi
dentu eis Roosevelto pėdomis 
—rems katalikybę.

Karo ministeris Taft tar
pe kleiikalų turi gerą vardą, 
kad dievo neužmiršta. Nela- 
bai seniai buvo Vatikane su 
bažnytiniais reikalais ant Fi
lipinų. Paskui atvažiavęs iš
Rusi jos,kur gėrė už caro svei-1 
katą, kada New Yrke laikė j 
prakalbas ir užklausta, ką jis! 
mislija apie badaujančius 
Amerikoj darbininkus,— at
sakė: ,.God knows”(dievas zi 
no).
Taftas nors pasirodė jau ne 
kartą darbo žmonių priešu, 
bet popui toks menkniekis, 
kaip darbininkai, mažai terū
pi, ir kada darbininkai išrin
ko savo kandidatą ant prezi
dento, tai Rymo popas vien 

i tik spjaudė iš piktumo.

i

Atšaukė kariumenę.
Tiflisas, Kaukazas.

Baudžiamasis skyrius genero- r,uus J18 •><« u'1"""8"8
loSnarskio, kuris jau nuo ii- ant Ji 8avo MkraMyje rašy- 

go laiko stovėjo ant Persijos 6’1^8, 
teritorijos, šiomis dienomis SlS-tas.
tapo atšauktas į Rusiją atgal, General-gubernatorių al- 
nes Persija užmokėjo Masko- gos. General-gubernatoriai 
lijai už nuostolius, kuriuos gauna nevienodas algas. Už- 
padarė persiški plėšikai. vis daugiausia gauna Varša- 

j vos general-gubernatorins 
Šaudė kitus nušovė ir jį. Skalonas; jam moka į metus 

Uralskas. Rytinėj Rusi-Į38 tukst. rub., Maskvos ge- 
gauna 

36 tukst.‘ Amūro apskričio 
general gub. 30 tukst., Kije 
vo, Vilniaus ir Pabaltijos 
krašto g. g. gauna po 24 tuk., 

i Irkutsko — 22 tukst. ir Yy- 

rų apskričio g. g. gauna 18 
tukst. Visiems šiems general 

I -gubernatoriams valdžia 
moka 21 tukst. rublių.

Kitur.

Pasikesiuiinas ant guber
natoriaus.

Orenburgas, Birželio 19 
dieną.—Kaip matos, revoliu- 
cijonieriai pradeda išnaujo 
gyvuot ir darbuotis. Dabar 
vis tankiau ir tankiau atsi
kartoja ant caro bernų pasi
kėsinimai. Štai jų vėl vienas:

Užvakar, naktį, du neži
nomi vyrai bandė įsigaut į 
Orenburgo gubernatoriaus M. 
E versmą 110 namus su mieriu, 
turbut, nugalabinti patį gn-i 
bernatorių. Policistas stovin
tis ant sargyl>os norėjo nelei
sti ir tapo sušeistas: vienok 
įstengė jisai pašaukti dau-

joj. 19 Birželio.— Netoli nuo neral-gubernatorius 

čia, mieste Vorknischan revo- 
liucijonieriai šūvių iš karabi
no nušovė generolą Choroški- 
niną.vadą kazokų. Choroškin 
daug iššaudė nekaltų žmonių 
bet nušovė ir jį. Jiems ir vi 
sienas tas nebūtų pro šalį.

Peterburgas, 19 Birželio. 
— Iš Baku praneša, kad ru
siškas kanuolių laivas pribu 
vo į persišką uostą Euzeli ant 
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Vo-Ištremtųjų padėjimas.
Jarenskų

viso labo 800
Kaspijos juros dėl palaikymo logdos gubernijos 
tvarkos. Persijoj dabar dideli miestelis turi 
sumišimai. Šachas turbut tu- gyventojų. Jųjų tarpe 300 iš

Į padangę, bus 
susinėsimus ir 

žemės esan- 
aukštumas

į

Teheranas. Persija. Bir
želio 24 dieną. — Telegrafas 
praneša, kad vakar Persijos 
sotapilėj buvo bais diena. Re- 
volicijonieriai užpuolė aut

VVorcester, Mass. — Kaip 
„Worcester Evening Gazette” 
praneša, pereitą nedėldienį 
lietuviškoj Šv. Kazimiero 
bažnyčioj dešimtukus kolek- 
tavo į .. registerį’’.

Yra tai. kaip Gazette rašo, 
kunigo J. Kodzevičiaus už-- 
manymas. Kasa pastatyta 
prie pat durų. Parapijouai, 
kurie užsimokėt negalėjo, bu- 
Zo įleidžiami bažnyčion už 
dyką. Labai gerai. Reikėtų 
kitoms para pi joms nuo VVor-

ne- testerio pa-imokyt.
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T bandyk išvengti savo senus 
papročius. nes gyvenimas 
mainos, o prie jo ir žmonės 
turi taikytis. Nieko nėra pa
saulyje, kas būtų aut visados vgeras. Šiądien yra tarptauti- 
škas pačtas, i*r kuri galima 
už penkis centus susižinoti 
su ypata gyvenančia nors ki
toj pusėj žemes kamuolio į 
kelias dienas, o seniau, i>akol 
pačto nebuvo, jei žmonėms 
reikėdavo susižinoti, tai turė
davo patįs važiuoti, ir tas 
užimdavo laiko kelis mėne
sius: o kiek tai pinigų tas 
kaštuotų dabar? Ir kur tokį 
beprotį gali dabar atrasti, kas 
.galėdamas per laišką susižino
ti. pats vašiuotu? Taigi ma
tai, kad senas būdas susineši- 
mo jau paniekintas, nes jis 
nereikalingas prie dabartinių 
sąligu, nes naujas daug gere 
snis. Bet štai 1896 metuose 
Marconi išrado telegrafą l>e 
vielų (be dratų), Yra tai to
kia prietaisą, kuri perneša 
žmogaus mintis oro bangomis 
į tą vietą, kur žmogus jas pa 
skiria. Ir galima tikėtis, kad 
netolimoj atejtyj ir pačtas 
bus nereikalingas, nes jo vie
tą užims naujas išradimas, 
daug geresnis. Teip pat yra 
ir su žmonėmis, ir su jų pa
pročiais ir pažvalgomis. Kas 
seniau buvo geras, šven'as ir 
neklaidingas, šiądien tas yra 
jau netikęs arba melas. Šią
dien, dvidešimtam amžiuje, 
kada žmones būdami aių že
mės tirinėja kitus svietus, ka
da m įslįs žvaigždininko api- 
ėiua neišmauuotus dangaus 
rūmus, matyti toki žmogų, 
kuris gyvena dar ne savo pro
tu, — nors žingeidu, bet la
bai liūdna.

— Tai tu, vaike, dabar 
savo pasakoj išvedi, kad aš 
gyvenu ne savo protu... rei
škia. kad aš beprotis?...

— Aš tame nekaltas, nes 
ištikro teip yra.

— Maike. ar tau pačiam 
galvoj tik neapsisukė, kad 
jau tokias kvailystes pradedi 
kalbėti? Kur gi tu matei, kad 
žmogus gyventu ne savo pro
tu? Kaip gi tas gali būt?

— Tas yra teip: jei tavo 
paties protas neišlavintas, jei 
tu pats nemoki nieko gerai 
apsvarstyt ir aklai tiki ki
tiems, tuomet negalima pasa
kyt, jog tu gyveni savo pro- 
ru.

— Bet tu, Maike, negali 
darodyt. kad aš aklai kitiems 
tikiu.

— Teip? Tu ką tik pasa
kei: „kodėl dievas nesutvėrė 
visus vaikus tokiais, kaip tu. 
Maike?” Ar tai yra tavo paties 
nuomonė.ar tu pasisavinai ją 
nuo kitų?

— Paprastai, vaike, visi 
žmonės teip kalba, tai kodėl 
gi aš negalėčiau teip pat pa
sakyt ? Juk aš tavę tuomi ne 
užgaunu.

— Na gerai. Bet dabar 
pasakyk man, kur tu matei, 
kad dievas vąikus tvertų? Juk 
galima pasakyt, kad ir kur
pes dievas pasiuva, bet kas 
tam tikės? Kas to nesupran
ta, kari tai yra išsireiškimas 
neturįs savyje jokios pras
mės?

— Tai kaipgi reikia sa
kyt?
— Tiesiok reikia sakyt kad 

motinos, aba tėvai užaugintų 
gerus vaikus. Nes nuo jų tik 
ir priklauso vaikų gerumas 
ir ištvirkimas. Motina nepri
valo rūpintis apie savo duk
ters gražumą idant ji vaiki
nams patiktų, bet turi moky
ti mandagumo, gražaus apsi
ėjimo su žmonėmis,paklusnu
mo, prielankumo prie visų ir 
t. t.

— Tas teisybė, Maike. 
Lietuviai nemoka vaikų au
gint. Daug tokių tėvų yra, 
kurie tiesiok prapuldo savo 

— Vienok nepyk, tėve:\yaikus, visai nesirūpina apie 
at tavę v ištiek myliu, tik tu j^ateitę... Gerai butų, kad|

Sanvaitinis Laikraštis

"KELEIVIS”
Beina kas ketvergas

Boston, ... Mala.

Kaštuoja ant metų $Lso e. 
Į užmarę • • $L75c-

Rašydami J Redakcija, adresuokit

A. Zvingilas,
P. 0. B. 3232, Boston, Mass.
Norėdami atsilankyt ateikit ant

.28 W. Broadway
Soutli Boston, Mass.

The Lithuanian Weekly

“KELEIVIS”
Published every Thursday by

A. Žviugilas,
So. Boston, Mass.

Kates of Advertisiug:
On- inch once
On Inch one month
One lnch one year

AU communica’ions
addr to;

A. ŽVINGILAS, 
P. 0. B. 3232, Boston, Mass.

$ .50 
$1.00

$lo 00
should be

I

tokie žmonės ir nesiženytų.
— Tas butų neblogai, tė- 
nesiš tokių vaikų, kurie 

i akis, rodo v r

kame 
žmonės 
nežino, 
ką jie 
neban

do jų suvaldyii, turėtų būti 
sunkiai baudžiami, kaipo pa
prasti piktadariai, nes augi
na pasauliui ištvirkėlius, pa
sileidėlius ir visokius niek
šus.

— Patvirtinta, Maike. 
Jei man duotu valią, aš per 
tris dienas visą So. Bostoną 
išskinčiau. nė vieno bjaury
bės nepaleisčiau gyvo.

ve:
spjaudo tėvams į 
liežiuvius ir visame 
prieštarauja, — geri 
ne bus. Tėvai, kurie 
kur jų vaikai laksto, 
veikia, ką jie kalba ir

I

Ii

,, Enteked as Second-Class matter” 
Febrvary 23. 1905. at the Post 
Officb at Bostos, Mass.. csdkr 
thb Act of Congress of March 3, 

1879.”

—Heilo, Maike! Na, tai 
mudu ir vėl susitikom. Perei
tą sąvaitę kaip tu mane už- 
pykdei, aš mielinau su tavim 
jau niekad daugiau nesima
tymo čia kaip reikia. - šmakšt 
ir vėl abudu.

— Tas labaj gerai: musų 
susitikimai ir pasikalbėjimai 
atneša daug naudos, kaip 
man, teip ir tau. tėve. Ir jei 
tik aš tavę nematau ilgą lai
ką, tai teip išsiilgstu...

— Teisybė, vaikeli, aš ir
gi tavę myliu, kad tu toks 
mažas, o kalbi, kaip senas jau 
vyras; tik gaila, kad tau ūsai 
dar neauga ir pypkės nerū
kai, o šeip butum geriausias 
man draugas. Aš nekartą pa- 
mislijau, kodėl dievas ne vi
sus vaikus sutvėrė tokiais, 
kaip tu, Maike? Kodėl tu toks 
išmintingas ir prielankus prie 
žmonių, o kiti, kaip laukiniai. 
.. Daug galima tokių sutvė
rimėlių matyt, kurie savo tė
vams į akis spjaudo. O tu 
toks geras, toks mandagus, 
teip manė myli, kad net išsi
ilgsti.

— Matai, te ve, aš gyve
nu tarpe rimtų žmonių; die
nomis mokinuos mokykloje, 
vakarais ir šventadieniais na- 
miej, kas man labai nusibos
ta, o kaip su tavim sueinu, 
tai tu man nors juokų prida
rai su savo pasakojimais. Iš 
tikro! Jei tu vaikščiotum ant 
keturių kojų ir būtum su 
uodega, man tiek žingeidumo 
tuomet iš tavęs nebūtų, kiek 
dabar.

— Tai tu manę prie 
kiaulės nori prilygint?...

— O, ne. Aš tik norėjau 
pasakyt, kad, jeigu liezdžio- 
nė teip kalbėtų, kaip tu daž
nai kalbi, tai man nebūtų jo 
kio akyvumo, bet tu dabar 
skaitais tokiu pat žmogum, 
kaip ir kiti žmones, o suprati
mas tavo teip menkas, teip 
paikas, kad gal beždžionė ne
mažiau už tavę supranta.

— Aš tavę išgiriau, kad , 
tu geras vaikas, o tu manę už 
tai beždžione pradedi vadint. 
.. Tai tu pats beždžionė. 
Teip negerai, Maike.

i

005000 žmonių be 
darbo.

Kaip ,,Chicago Daily So- 
cialist” praneša, su bato j už
baigta statistika parodo, kad 
Suvienytose valstijose dabar 
yra šeši milijonai tris šimtai 
ir penki tūkstančiai žmonių 
l>e darbo. Žmonės keliau
ja iš miesto i miestą, iš valsti
jos i valstiją jieškodami dar
bo. bet visur duris uždarytos, 
visur bedarbių būriai vaikš
čioja. kaip šešėliai, visur ba
das ir skurdas taip darbinin
ku. 650,000 darbininkų 
liavo atgal i Europą, i 
mi nuo bedarbės nasrų, 
stančiai Canadon 
kalėjimai teipgi 
Neretai pasitaiko, 
gus neturėdamas ko 
tyčia papyldo nuodėmę, 
tik gauti duonos

į iške- 
bėgda- 

tnk- 
išvažiavo, 

perpildyti, 
kad zmo- 

valevti, 
kad 

kalėjime.

< Ką lngersoll apie Rusi
jos revoliuciją sako:

Garsus Amerikos autorius 
antireligiskų raštu. R. Inger- 
soll apie Rusijos revoliuciją 
teip sako:

,,Rusas, kuris ne kovoja 
prieš caro despotizmą. — via 
nuožmiausiu piktadariu; re- 
voliucijonieris-gi yra geriau
siu patriotu ir didvyriu.

..Tarp Suvienytų Valsti
jų šiaurinės Amerikos ir Ru
sijos neprivalo būti 
prietikių, nė sutarties, 
Siberija bus grabvietė 
niujų Rusijos liaudies

jokių 
pakol 
geres- 
sunų.

Musų valdžia turi rem
ti kovojančius su priespauda 
ir nė vienas teisingas ameri- 
konas neprivalo simpatizuoti 
su tyronais. paglemžėjais ir 
priešais žmonijos pirmžengy- 
stės vadinamais carais ir 
raliais.

„Robert Ingersoll".

ka-

KORESPONDENI UOS.

New Haven, Conn.
Darbai pas mus pradėjo 

truputį geriau eiti, bet iš ki
tur tegul dar nieks nevažiuo
ja, nes ir vietinių darbininkų 
daug vaikščioja be užsiėmi
mo.

Lietuvių musų mieste yra 
gana skaitlingas būrys. Yra 
pusėtinai apsišvietusių, bet 
daug dar tamsuolių. Jei kuris 
iš tokių ir turi laikraštį užsi
rašęs, bet skaityt jo niekad 
neskaito. Teisybė, ant to ir 
laiko nėra. Jeigu dieną dirb
ti, o vakare skaityti, tai kada 
gi girtuokliauti: Jeigu kuris 
užsiėma skaitymu pirmeiviš
kų laikraščių, tai tokį karšti 
katalikai boikotuoja, tokia 
pas mus bedieviu vadinamas.

Dabar atgaleiviai tariasi 
net kunigą užlaikyti naikini 
inui besiplatinančios tarp lie- 
tupių bedieviškos epidemijos. 
Net gaila žiūrėt,kaip tie žmo- 
neliai rūpinas ir nori mokyt 
tuos, kurie apie tai seniai jau 
žinojo, o dabar daugiau išsi
lavinę, aukščiau protiškai pa
kilę, pralenkė kitus ir atsime
tę nno jų pasiskyrė sau kitą 
kelią.

— .... ■ ... N I J,, p,,!,,,!

Veltui jus, broliai, dar
bas, veltui triūsas. Kunigas 
bedieviui dievobaimingais iš
daryti neistgensio jus ant sa
vo sprando paimsite tokį sun
kumą. kad paskui ir Ištiš 
gailėsitės. Jus šąli na t ės nuo 
tu draugų, kurie pažinę savo 
priešus, stengiasi nuo jų atsi- 
liuosuot: kurie šaukia visus į 
vienybę, idant suvienytum pa- 
jiegom kovot už darbininkų 
tiesas, idant greičiau įvyk- 
dint socijalizmą, kuriame dar
bininkas ras savo išganymą.

Aut galo turiu priminti, 
kad vra užmauvta suvienyti

• v •

visas Nr\v Haven draugystes. 
Tam tikslui buvo sušauktas 
visuomeniškas susirinkimas, 
kuriame vienbalsiai beveik 
užmanymas priimtas ir pri
pažintas būtinai reikalingu. 
Buvo priešingi tik šv. Pran
ciškaus dr-stės keli nariais,bet 
aut galo ir jie sutiko. Kaip 
dabar gyvensim, parodis atei
tis.

I

Lietuvaiti.

Leuiston. Me.
Darbai pas mus neina. 

Žmonių susipratimas labai 
žemas. Socijalistus paprastai 
laiko už didžiausius savo prie
šus ir visaip persekioja. No 
23 „Žvaigždės” štai ką rašo 
tūlas I^vistonietis: „Buvo 
atsiradę mųsų mieste keli ei- 
cilikai lietuviai, kurie kaip 
Įmanydami stengėsi suklai
dinti I jevvistono lietuvius ir 
daly jo už dyką visiems savo 
raštapalaikius ir ginčijos, kad 
dievo neesą. Bet dabar jų 
vadas pasidavė į kariumenę 
ir išvažiavo”. Apsiriko po
nas Lewistonietis rašydamas 
melagingą savo koresponden
ciją. kad išvažiavau. Veltui 
jo džiaugsmas, aš dar Levvis- 
tone ir kaip darbavaus, teip 
ir darbuosiuos ant socijaliz 
1110 dirvos. Galit šmeižti, ga
lit persekioti, vadinti bedie
viais ir kaip tik daugiau iš
manot. — man vis tiek pat. 
Su dievais į kovą aš neinu, 
nes jie man negal nieko blogo, 
ne gero padaryt: aš kovoju 
ir kitus raginu į kovą su ka
pitalistais, su jų valdžia ir 
paremėjais. Tikiuosi, kad ir 
jums akys atsidarys kada 
nors, kad ir jus pažinsite sa
vo išnaudotojus ir draugus, 
kirpikus ir užtarėjus; tuomet 
nebūsit savo priešais, neisit 
prieš mokslo šviesą, nesaky
site tuomet: ,.Duok dieve, 
kad jų (suprask, socijalistų) 
sėkla pas mus ne dygtų’V bet 
visi rankas sunėrę stosim į ko
vą su plėšikais ir vagiais, ku
rie iš inųsų prakaito turi išsi
statę palocius ir bankas, ko
telius ir teatrus, o męs viską 
savo rankomis padarę skęs- 
tam varguose, gyvenam kuo- 
prasčiausiose namuose, dėl 
mus ir kalėjimai pastatyti... 
Kitokio iš ėjimo iš po kapi
talizmo letenos mums nėra, 
kaip tik įvy ketinimas soči ja- 
Iizmo.

Gal ponui Levistouiečiui 
mano straipsnis nepatiks ir 
gal būt. kad norės ypatiškai 
turėti diskusiją, tai čia pa
duodu savo ir adresą: 
Jonan Krapovickan. 40 Wood 
xt., Leu'inton, Me.

Nantyglo, Pa.
Apie šitą miestuką lietuvis 

kuose laikraščiuse, rodos, ne
buvo dar jokios žinios. Man 
čia teko netyčia pribūti ir šį 
tą patyręs iš lietuvių gyveni
mo, pasiryžau parašyt keletą 
žodžių į ,,Keleivį”.

Miestelis nevisai mažas; gy
ventojų skaito apie 5,000. 
Dirbtuvių, apart minkštų 
anglių kasyklų, nėra. 
Lietuvių yra apie 30 šeimynų 
ir apie 60 povienių. Išsky- 
riant kelias ypatas, laikraš
čiu neskaito. Iš moterų ne 
vienos nėra susipratusios. Ap
sišvietusiam žmogui ir butas 

t sunku gauti, o jeigu išgirs (

kokį žodį iš tavo lupų prieš 
kapitalistus arba aut kunigo 
ką nors pasakyk, tai jau po 
viskam: ir artyn tavę neprisi- 
sileis, ištolo rėkia: cicilikas, 
bedievis ir tt.

Yra čia ir pašelpinė drau
gystė i>o var<lu Sv. Antano: 
sąnarių turi 39, bet veikti 
nieko neveikia ant apšvieti
mo dirvos; visi miega jh> prie
danga airių kunigo sparnų 
sapnuodami apie dangaus ka
ralystę ir laimę, kokią tenai 
tiki atrast. Bet neuždvką ai 
rių kunigas šildė savo spar
nais musu lietuvius (teisin
giau butų pasakyt: lietuviai 
šildė jojo sparnus). Priėjo 
laikas jau ir Vilnelės avelėms 
kirpti. Štai dabar jis reika
lauja uz pasidarbavimą dėl 
labo jų dūšių nuo apsivylu
siu po ŠIO. OO, o nuo pavienių 
po Š5.00. Kad geriaus prie 
lietuviu vrisilažvti. dėl vely- 
kinės ausines prižadėjo lie
tuviškąją kunigą parsitrauk
ti ir sakė, kad jis pats jam uz 
,,darbą” apmokėsiąs, bet ant 
nelaimės, vieton lietuviško, 
partraukė slovakiškąjį. Nors 
ir nieko jis ne „dirbo”, nors 
ir buvo prižadėta už dyką 
kunigą partraukti. tečiaus 
lietuviai vistiek turėjo dėti 
pinigus ant kelionėj lėšų

Kartą apsirikęs, airys pasi
stengė tuoj lietuvius užganė
dinti. Parsikvietė kun. Ab
romaitį iš A lleglieny. Pa. Sis 
teipgi kolektavo. Iš karto 
davė kas norėjo, liet pasirodė 
dar permažai surinkta: tuo 
met ėjo kiekvieno prašyda
mas. kad sušelpti tą vargšą.

Draugai ir drauges! Neiau- 
gijus myslijat. kad dievas 
nuo jus reikalauja šerti tuos 
kunigus, nejaugi myslijat. 
kad be kunigo jūsų maldos 
yra nieko nereiškiančios? Ne
jaugi dievas viską ..girdėda
mas” ir „matydamas” be ku
nigo jūsų maldų negalėtu iš
girsti? Nejaugi ir pas dievą 
tik per pinigus galima prisi
šaukti ir teisybę rasti? Kuo 
met jus. broliai ir sesers, su
siprasit?

Draugai ir draugės darbi
ninkai! Nors esame tamsus 
nuo mažens, nors likimas ne- 
daleido įgyti mums mokslo 
pažinimą, bet nepulkim dva
siškai. Daugiau tik energijos 
ir netingėkim, o apsišviesti 
dar galima. Mokintis niekad 
nepervėlu. Nors mokslinčiais 
nepastosime, bet galim būt 
apšviestais darbiuinkais.Skai- 
tykim pirmeiviškus laikraš
čius, kaip va: „Keleivį”. „Vie
nybę Lietuvninkų", ..Kovą”, 
„Viltį” ir kt. Skaitykime tei
pgi knygas išleistas Liet. Soc 
Par. ir kitokius moksliškus 
raštus. Nesidiiokime ne kuni
gams. nė ponams skriausti, 
nebūkime aklais gyvuliais, 
laikas jau, laikas seniai pra
regėti. J. S-
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IS LIETUVOS

VEIVERIAI ĮSuv. gub.] 
■ Pavasaris apie mus sunkus!

Labiausia su gyvuliais buvo 
bloga, pašaro daugumas ne
teko 3 (16) Geg., paskui at- 

, šilo ir prasidėjo lietus Bu 
vo net 3 tvanai, didesni negu 
leidžiant sniegą, o 12 (25)— 
po pietų siautė baisi audra, 
iš pietų link žiemių, piečio 
apie 3 verstus su vėsula. le
dais ir griaustiniu: sumaišė 
laukuose viską su žeme, ypa
tingai rugius, ledai išmušė 
visus langus, net seminarijos 
ir bažnyčios, uždegė Belskio 
namus, kai-kur ir triobas su
laužė, stogus beveik visus ap
draskė, o laukuose ir pauk
ščius išmušė. Rugiai alielnai 
visur blogi, žiemą iššuto po 
sniegu, tik apie % liko. Va
sarojų daugumas įsėjo: kurie 
nesuspėjo pirmiau, tai dabar 
ir negalima j»er šlapumą. So
dai jau žydi. Nors sunkus 
laikas, bet Veiveriuose alinės 
ir monopolis gerai gyvuoja, ,

alutį musų zmoneliai maukia, 
kaip verš ai buizą (tik ne vi
si); išmaukė i>er sąvaitę su
virsimi 100 kiburių. Tik tuo 
ir galima pasigirt. Apšvieti
mas pamazėli platinasi, tik 
tarp jaunųjų.

ALSĖDŽIAI (Telšių pav.) 
Gegužė 1- (27) d. žemiečių 
viršininką; sušaukė rinktiniu 
vyrų [vibornųjų] susirinki
mą ir. atsivedęs kamendorių 
kun. Adamauskį, pasakė pra 
kalbą, kurią paskui kunigas 
lietuviškai atkartojo. Prakal
bos turinys buvo šitoksai:— 
buvot sukilę, pavirtę maišti
ninkais ir i__ ._ _________ ,
kentėjot kalėjimuose, kai ku
rie ir ant kartuvių palipot, 
na. o dabar pasitaisėt, klau 
sot savo piemenio, tai už tai 
aš esmių dėkingas. Foto 3 
kartus Išgiedojo ,. Dieve 
sergėk carą”. sušuko ura. 
ura ir parnešino 3 gorčinius 
butelius degtinės. Kada vy
rai jau buvo gerai įkaušę, 
viršininkas vaikščiojo nuo 
vieno prie kito ir teiravosi, ar 
moka rusiškai. Visi atsakė, 
kad moka. Tuomet jis pradė
jo tarp jų dalinti j>ernykš 
čius kišeninius kalendorius 
r ih ų kalba. \’yrai grob
stė per kits kitą...

kvėpuojančių krūtinių.
Nuo scenos artistų — my

lėtojų tyliausias išsitarimas 
atsidėjus gaudomas. Men
kiausias pakrutėjimas, atsi- 
kranksėjimas veltui nežūsta.

Klausėsi tuomet tos kome
dijos sermėgių minia, iš visos 
Lietuvos kampų atkeliavusi. 
Klausėsi ir daugybė kitų už
sidegusiu narsumu širdžių. 
Didžiausias atsidėjimas klau
somajam dalykui dvelkė nuo 
visų. Tie praščiokai - sermė
giai savo ištroškusiąja siela 
atvėrė dailės įspūdžiams, ta
rytum derlingas dirvas, be- 

už tai nubausti:'>*au^’aIH ’as’ sėjiko rankos. 
Jų sujudinti veidai aiškiai 
kalbėjo: sėkite tik sveikus 
grūdus.

Męs. ponais išvirtę inteli
gentai — nebeįstengiame pra
kilniems įspūdžiams atidary
ti savo širdies. Argi ištikiu jų 
būtume taip sumenkėję?!

Per pertrauką prislinko 
prie manęs jaunutė moteriš
kė:

—- Tik treji metai atgal! — 
atsiduso ji — kodėl žmonės 
kitokie?!

Žvilgterėjau jai giliai į a- 
kįs. Išturėjo stipriai tą mano 
pažvelgimą. Ji suprato mano 
klausimą — aš juos atsaky
me. Prieš ją teismas — galįs 
ją ilgiems metams katorgon 
pasmerkta Jos akis pasakė 
man, ji juos pakeisianti uar 
šiai.

Freskai — ir šiądien žiurė
jo į karžygę moterį.

Grįžtaut iš vakaro namo tik 
stiprusis Petrausko balsas, 
tik narsusis vyru choras au
syse nesiliovė skambėję. Ar 
jie buvo gražiausi iš artistiš
kojo atžvilgio — sunku pasa
kyti.

Gal tame vien apsireiškė 
neišsakomas sielos troškimas 
stiprumo, narsumo, ir drąsos.

G. P.
Iš teisimi.

Gegužės 15 ir 16 Į 28 ir 2ų] 
<1. Vilniaus teismo rūmai 
nagrinėjo Kaune Peterburgo 
studento J. Sruogos, aptie- 
kiaus K. Matulio, valstiečio 
P. Žitkevičiaus ir kitų bylą. 
Gynė advokatai Stašinskis, ■v"
Janavičius ir Sipilinas. Toji 
byla jau vieną katrą buvo 
nagrinėjami, liet padavus ka- 
saciją teism is liepė išnagri
nėti ją išnaujo.

Sruoga, Matulis ir Žitkevi
čius. sulyg apkaltinimo akto, 
lapkričio, mėn. 1965 m. įsto
ję draugijon, kuri statose sau 
tikslu nugriauto dabartinę 
tvarką ir įvesti naują, su sei

mu Vilniuje. Jie sukurstė ’ Cipenų valsčių (Panev. pav.) 
sukurstyii valstiečiai praša
linę senosius valsčiaus valdi
ninkus ir išrinkę naujus, 
tarp jų raštininku Žitkevičių 
ir viršaičiu A. Vasilių. kurie 
vedę valsčiaus darbus nuo 
lapkričio 17 [36] d. ligi sau
sio 28 d., kada atvykęs bau
džiamasis ir sugrąžinęs seną
ją tvarką.

Teisme vieni liudininkai 
atkartojo tą patį, ką ir pir
miau sakė, kiti gi tvirtino, 
kad apkaltintieji uekurstę 
Prokuroras tvirtino, kad aį>- 
kaltintieji prigulėję prie Lie
tuvos Socijal-demokratų Par
tijos, kuri Lietuvoj vadovavo 
revoliucijos judėjime, ir reika
lavo knosunkiausiai juos nu
bausti, nes toks pamokini
mas busią* di delei naudingas 
liteuviams.

Advokatai aiškino, kad ap
kaltintieji tik dalyvavo vals
čiaus sueigose, liet valstiečių 
nekurstė ir prie jokios parti- 
neprigulėjo. Advokatas Sta- 
šinkis teip užbaigė savo kal
bą: „Aš prašau teismo at
kreipti atydžią į tai. jog ap- 
kaltintiej jau pustrečių metų 
sėdi kalėjime”.

Teismas pripažino visus 
kaltais ir pasmerkė: Žitkevi
čių ir Matuli 4 inesams ares- 
tantų rotosna. o Sruogą 8 me
tams kalėjimam

Agentas.
VILKIJA /Kauno pa v.). 

Gegužes 19 <1. buvo pa> mus 
didelė virt ra su lietumi ir 
perkūnija. Jančakiu kaime 
vaikinas 16 metų Kazlauckiu- 
skas, perkūnijai griaunant ir 
žaibams žaibuojant, norėda
mas išvengti lietaus, raitas 
a nt arklio užsisėdęs, zovada 
jojo namon ir liko nutrenk
tas perkūnijos, kartu su ark
liu aut kurio joj >.

Adomaitis.
GRUZDŽIAI (Šaulių pav.) 

Gegužės 19 d. Gruzdžiuose 
nuo griaustinio sudegė duna- 
mu:butų gal ir gerokas namų 
skaičius sudegę, jei ne gais
rininkai. Tuo pačiu laiku 
buvo matyties dar tris gaisrai 
šiaur vakaruose Glūdžių apy
linkei.

Toni ie jus.
ĮSPŪDŽIAI-

I-
Pagirių gelžkelio 

musų jaunoji dalininkų drau
gija taisė koncertą.

Valdžiai neleidus paskir
tuoju laiku to koncerto Įtai
syti. pranešimas apie jį pa
sirodė laikraščiuose tik už 
dienos, o afišas vos ta pačią 
dieną tesuspėjo išlipinti.

Tur būt iš tų apskelbimų 
pavėlavimo priežasties publi
kos nedaug tesusirinko, liet 
užteko ir tos. kad salėje per 
koncertą nei valandėlės ra
mumo nebūtų.

Daininkai dainuoja kokią 
tropią dainos vietą. Jų bal
sai stengiasi plaukti tyliai, 
tyliai lyg iš kokių tolimųjų, 
išsvajotųjų pasviečių. Publi
koj tuo pačiu laiku čirška 
batai, girgžda veriamos duris 
stumdomos, traukiamos tary
tum tyčia kėdės. Po Įiono 
Čiurlianio pirštais fortepijo
nas kokiuo ypatingu artisto 
užkerėtu ilgėjimu dūsauja, 
gaudžia. Publikoje tuo laiku 
šnabždėjimai, judėjimai, vai- 
kčiojimai iš vietos į vietą. į 
Per tuos nuolatinius čirškėji
mus, girgždėjimus, šnabždėji
mus — negalima jokiu būdu 
pilnai atsiduoti įspūdžiams 
tikrosios dailės teikiamiems. 
Kitiems iš publikos tarytum 
tik rupėterupi tuos įspūdžius 
į dulkę sutrinti... Balti a[e 
dnikėje sienų freska tarytum 
nustebę žiuri į neaimanstau- 
jantį mažą žmonių būrelį.

Tie freskai ne Įierseniai ki- 
tą-ką yra regėję, girdėję...

Treti metai atgal vaidina
ma buvo čia pat nuobodžiau
sia komedija.

Salia, galerija-tai buvo ju
ra gyvųjų galvų — giliai
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Pakaruoklis.
(Tąsa).

— Aš, bėda, duonelės noriu — ko ne 
verkdama prašė Juzikė.

—Tylėk, Juzei, tylėk! tuojau kursini 
ugnį, virsim košę.

—Kur duoną dėjai? Pasakysiu tatai, 
kad duonos neduodi—šaukė Petrukas.

—Ben tu turėk protą!—atšovė Juzu 
kas—matai kad duonos papentėlis berajta- 
ta pareis be pietų, mama su Liudvike per 
dieną prie vandens,—vakare nebus nė kas 
nelio duonos ; o tu be darbo gali pa
kentėti. Ryto, ryto mamatė, iškeps daugiau- 
Bėda nėra miltų, grudai malūne dar nesu- 
malti — iš ko iškeps? Nėra duonelės, pa
kentėkit!— tramdė Juzukas — verčiau 
žiūrėkit pro langą, gal mamatė su žlugčiu 
parvažiuoja.

Vaikai pašokę žvalgės pro langą.
— Neparvažiuoja mamatė — nekan

triai šaukė Juzikė.
— Duokš skepetuką, aš tau padirbsiu 

voverę —tarė Juzukas.
Padavus skepetuką, Juzukas suvynio

jo palikdamas kerti kės rodė:
—Žiūrėk, Juzei, šit ausys, šit ir uode

gėlė. Turėk, turėk! — šaukė J ožiukas trau
kdamas ją iš rankų.

Juzikė paėmusi pavartė, kažikas nepa
tiko voverikė, mete atsivypusi pas pečių-

— Delko mamatė ne pa r va žino j a košės 
virti? Nenoriu voverikės, negraži...

Juzukas subruzdo vėl bulbes skusti.
— Ir aš valgyti noriu:— dejavo Pet

rukas — pasakysiu tatai,kad Juzukasduo
nelės neduoda.

— Tylėkit, vaikai! Tuojau atsibus 
Marelė;yra po pečiaus kelios bulbes pakej»- 
tos, tuojau gausit valgyti.

— Tai aš nelauksiu Marelės, tuojau 
išimsiu bulbes — rengės eiti į pečių Petru
kas.

— Nedarinėk pečiaus, — gynė Juzu
kas— žalios tebėra, neseniai pakepiau kiš
damas į pečių.

— Ir aš noriu bulbes, — ko ne verkda
ma prašė Juzikė.

Tuo tarpu atsibudo Marelė; pirma 
spardės po lepšį, paskui atsisėdusi ėmė 
verkšlenti. Juzukas pašokęs iškėlė iš lopšio 
ir pasodino ant suoliuko pas pečių, tarda
mas į Petruką:

— Dabar išimk bulbes. valgysit visi.
Vaikai puolė į pečių su kočerga, krap 

štė bulbes laukan, tos ritėjo ant žemės. Ju
zikė rinko į skreitą. Kaip jau po pečiaus 
bulbių nebeliko, Petrukas puolė prie Ju- 
zikės, šaukdamas:

— Kam tu visas surinkai? Duokš ir 
man....

— Aš nešu Marelei,—čirškė Juzikė 
neduodama bulbių Petrukui. Tas jai į kup
rą; ta ėmė verkti ir vėl bulbes pabėrė i as
lą.

— Petruk liaukis! — šaukė Juzukas— 
girdėjai, kaip mama neleido muštis.

Petrukas grobstė bulbes sau, Juzikė 
verkdama sau; užniko Marelė verkti, kad 
jai neduoda. Gavo vėl Juzukas mesti skus
ti, padėjo bulbes surinkti, papylė ant suo
liuko prie Marelės ir liepė visiems valgyti. 
Pats atsisėdęs skuto bulbes, skubėjo, net 
kakta jam apsirasojo. Žvalgės vis į rankiuę. 
o ta kaip tik kiauras maišas, niekai}) ne- 
gal pilnos pridėti,— vis yra ir yra dar vie
tos. O Juzukas stengės pičpilnaitę prisku
sti, kad mamatė daug košės išvirtų, nes ir 
jis dideliai išalko, o keptų bulbių valgyti 
netari laiko. Vaikai mažiejei ne tiek suval
gė bulbių,kiek po aslą ištrupino.Marelė nie
ko neprivalgiusi ėmė verkti.

— Petruk,— tarė Juzukas— paversk 
kėdę išvadink Marelę; užnėręs diržą už kė
dės kojų pavažiok po aslą.

Juzikė spėriai apvertusi kėdę sėdos 
tarp kojų šaukdama:

— Mane pavažiok! mane!
— Nevažiosiu, ne; —,ginčijo Petrukas 

— sunku traukti. —
Tai pasakęs išbėgo pro duris palikda

mas truputį pravertas.
— Uždaryk duris, Juzei— prašė Juzu

kas skubėdamas skusti.
Juzikė kaip ėjo durų daryti ir pati iš 

smuko laukan. Marelė nekautringai verk
šleno pas pečių, Juzukas metę bulbe, nune
šęs Marelę pustatė ant suolo liepdamas 
pro langą mamatės žiūrėti. Pabarškinęs į 
stiklą šaukė:•

— Vaikai, ar neisite į trobą?! Pasaky
siu mamai, kad po purvynus braidote, — į 
vidų prie Marelės!

Marikė įgrįžo purvinomis kojomis. Po 
valandėlės Petrukas įėjo bambėdamas.

— Mamatė dar prie skalbyklos tyšku, 
tyšku, tyšku, o tu dar duoną pakavojai :ka • 
da kas išvirs * - * -

— Tuojau, tuojau, tris bulbes be tu- į

I

riu nuskusti. Cit, Marele, neverk, cit!
Maldydamas Marelę Juzukas šoko at

gal prie bulbių ir skubėjo pripildyti ranki
nę. Vaikai vėl prasivirkdė.

— Cit, vaikai, tylėkit! Šit jau pabai
giau buities — tarė Juzukas, mazgodamas 
rankas. — Dabar visi pasibovysim.

Visi vaikai laukdami apstojo.
— Ar supinėsimi— klausė Petrukas.
— Ne, supynę pariš; yra Šniūras aut 

gembės— tarė Juzikė.
— Palaukit, reikia apsivalyti pirma, 

išsišluoti,— kokia asla? —šnekėjo Juzu
kas, greihdamas bulbes Į kitą vandenį. Nu
plovęs buities, rankinę pastatė į kerčią,kre- 
pšuką po lovos: pagrobęs šluotą išsišlavę 
aslą. Vaikai kantriau laukė pabaigos Ju- 
zuko darbo džiaugėsi susivienyti visi į 
draugystę.

Juzukas, išnešęs sąšlavas, metė šluo
tą į kerčią, pastumdė kėdės Į pasienius.

— No, vaikai, pabaigiau dabar darbą. 
Kol mamatė susivoks, visi kartu pasibovy
sim — tarė Juzukas nusi j uosdamas diržu
ką.

— Gerai, gerai! ,— šokinėjo vaikai.
— Ot žiūrėkit, b u k-ta i aš pasikarsiu- 

tarė Juzukas ir nėrės diržuką ant kaklo.— 
Kaip aš pradėsiu pasikoręs sjiardytis, jus 
manę paleiskit: paskui buk-tai aš sirgsiu,o 
jus busit daktarais, mane gydysit....

Teip šnekėdamas diržuko galą užviuio 
jęs ant gembes, atbulas truputį pasitenpė, 
tik šlyst i šalį, — galva į vieną pusę į sie
ną, į antrą pusę į sieną. Petrukas pribėgęs 
diržuką atleido nuo gembės, kaip kris Ju
zukas ant viedro, o teip baisiai ėmė kriok
ti, per nosis, }>er burną putomis ir kraujais 
purkšti, su kojomis į žemę mušti, su ranko
mis už gekles ir už burnos draskytis. Petru
kas verkdamas rėžia ir rėžia su vytike Ju- 
zukui per nugarą šaukdamas:

— Juzuk, liaukis! Juzuk. liaukis!
Juzukas pasidraskęs nutilo, drebėda

mas išsitiesė, nė balso nebeliko, nė krust; 
akys tikt pervirto, pabalo, o dantys pilni 
kraujo...........

* **
Dešimtininkas atėjęs į sodą pas Barta- 

šių vienas motį iškas viduje terado,Į šeimi
ninko ne bu ve namie.

No, vistiek, tarė dešimtininkas-jums 
pripuola šią naktį saigyba.

— Areštantą varyti? Gal vagį kur su
ėmė? — klausė šeimininkė.

— Ne, numirėlio sergėti, kol pribus 
asesorius.

Visos nustojusios dirbti žiurėjo į de 
šimtininką.

— Kasčia teip mirė, kad reikia sergėti?
— Svieto juokai su tokiu numirėliu. 

— Tęsė dešimtininkas. — Purviškiuoee pa
sikorė žmogus; kas dėjo žmogus. — Beudo- 
riaus vaikas, ar dvylykos metų!... . Girdė
tas daiktas?

— O Jėzus Marija!—šaukė moteriš
kos — tokios nelaimės ne duok dieve nė 
girdėti!

— Kada aš jau vargstu! Per kiaurą 
naktelę! Vakar pavakarėje pasikorė ar pa
sismaugė,— pasakojo dešimtininkas.—Da
vė man žinią, lėkiau prie urėdninko —ne
radau namie; nakčia parvedžiau sotninką.. 
.. Kas beįpųs dvasią!

— No kaip ten galėjo pasikarti toks 
kūdikis? — stebėjosi motriškos — turbūt 

1 netyčioms, kaip norint per nelaimę?
— Kad matytumėt juokai ten iš to pa

sikorimo....... Biesuko tik darbas, kito nie
ko. ... Ten-pat troboj užsinėręs diržuką 
ant kaklo, antrą galą privyniojęs prie gim- 
bikės, kirtęs ir nebėra dūšios. Gembikė ta 
čyst žemai, rodos niekaip nebuvo kurj>asi- 
karti.... Velniukas prismaugė, ne kaip ki
taip .... Pikta dvasia niekur nemiega

Dešimtininkui bepasakojant susirinko 
dar keletas sodiškių bobelių pasiklausyti 
tokios keistos na u i jenos. Visos stebėjos.

— Ar gi nebuvo kam pagelbėti, palei
sti diržuką? Mergikė tokia jau prakutusi.

— Tėvas žinoma dvare, — tęsė dešim
tininkas — motina su didžiąją fhergike 
skalbęs. Vieni vaikai po trobą valiukai 
besizbitkydami.......o biesukas to betyko.
. .Kiek dabar klapato? O kam daugiau,— 
vis man.

— Ar Juzukas tai pasikorė? — klausė 
boba. — Dvylikos metų jau buvo, praku
tęs vaikas: gaila.

— Taigi, taigi! dvylikos metų, — užsi- 
o nė spaviednė nevadžiojamasšoko kita 

buvo, nė brostvų neturjo.... Ot Bendorie- 
nei nemokyti vaiko...... turi dabar už sa
vo..........

— Senei Bendoriams teip reikėjo... 
Žiuburį dievas duria į akis, žiuburį!— šau
kė kita boba — tai buvo susukti man pu
santro rublio? ot, už tai vaikas pasikorė! 
Sakiau mano skriauda neišeis ant gero.

— Metas po meto butų jau puspurę

KELEIVIS

Brooklynan mus moterės 
Šįmet suvažiavo.

Ir ten savo sąjungėlę 
Suorganizavo.

Delegatės daug kalbėjo, 
Vynj ,,stoną” barė,

Jogei šie iš moteriškių
Sau verges padarė;

Girdi, laikąs mums, sesytės, 
Jau vienybėn stoti

Ir nuo vyrų, nuo desi>otų 
Laisvę iškovoti....

Suvažiavimas tą kovą 
Stropiai rengt pradėjo:

Konstituciją išdirbo, 
Centrą net uždėjo.

Y r’ jau centro iždininkė, 
Organizatorė,

Dvi redaktorės, ant galo 
Centro sekretorė.

Mat ketina sąjunga ta 
Laikrašti uždėtiv

Ir nors kasoj vėjas pučia — 
Iždą greit turėti:

Mėnesinės*) jei į iždą 
Pasekmingai plauktų,—

Greitai mųsų moterėlės 
Laikrašti sulauktų.

Kaip Jerichono, triuba tas 
Laikraštis užgaustų—

Tuoj atbustų bailios širdis 
Tų vergių prispaustų!

Ir sugriūtų vyrų spėkos, 
Kaip Jerichon sienos—

Moterų tiesas pajustų 
Vyras tad kiekvienas!’

Kaip rožė lamošauckiute, 
Dėklėmuoti atsistojo: 
Žmonės jai gausiai paplojo. 

Penktas būdas karei vijos 
Imts už rusų tyronijos; 
Monoliogas perstatytas. 
Kareivio vargs sšskaitytas. 

Šeštas Lietuvait's kalbėjo, 
Iš ko ponai prasidėjo, 
Ir kas mums reikia daryti. 
Idant juos nusikratyti.

Septintas loštas teatras. 
Perstatyta, kaip viens lat

ras
Ant syk trįs mergas mylėjo 
Ir visas vesti žadėjo.

Našlė buvo Kvverienė - 
Kuopos draugė Juraitienė. 
Petronė—M ikoiaičiutė, 
Domicėlė—Batoriutė,

Jų numylėtas Iternukas, 
Buvo Juozas Bulotukas;
O kareivis, tunuos sargas— 
Pijus Grinius, musų drau- 

I gas- 
Visiems rolės puikiai vyko 
Ir žmonėms gerai patiko. 
Delnų plojimą nuolat griovė: 
Na, ir juokais nesiliovė.

Įėjimas buvo dykai. 
Taigi uždengimui lėšų 
Buvo leisti keli draugai 
Tam tikslui parinkti aukų.

Apėjus visus aplinkui, 
Lėšų dar nesurinko*). 
Čia kuopai reiks nukentėti; 
Dirbus, veikus, dar pridėti.

.Naruševičius.

*) Surinkta tiktai $4.oo

Gana moteris kankinti,
Nors anos silpnesnės: 

Kiekviena kriukis du galu 
[turi, 

Antras daug skaudesnis!

*) Kiekviena sąjungos 
sanarė mokės Į Centro kasą 
mėnesinę duoklę: apie tą duo
klę čia ir kalbama.

Gegužes vaisiai.
(Vaizdelis iš Baltimere’s ) 

Jan praslinko gegužinė, 
Šventė vargšų pirmutinė; 
Kuri kiekvieną ramina, 
Atieites viltį gamina.

Baltimorėj nemiegojom, 
Jos malonę sudaudojom.
- Socijalistų kuopelė 
Pašventė triūso dalelę, 

Kad at’duot tai dienai garbę 
Ir atminti josios svarbą. 
A. Žiurauckas pirmasėdis, 
To vakaro tvarką vedęs;

Naruševičių Ignotą 
Pasiryžo deklemuoti, 
Eilės paimtos iš ,,Kovos” 
Ir tinkamos ant tos dienos. 

Bet štai nelaimė vaikino- 
Negerai išsimokino. 
Dėlei savo karšto budo, 
Tik pradėjęs, tuoj subludo.

Bet antrą tuoj prašė pradėt 
Juozapą Bulotą kalbėt. 
Kurs kalbėj apie vienybę, 
Kaip per ją įgyt galybę.

Ir su turčiais kaip kovoti, 
Daugiau skriausti nesiduoti 
Ir, kad netoli ta diena, 
Kad neliks turčių nė vieno.

Gloveckas kalbėjo trečias, 
Kaip dykūnai prie mus 

[spiečias,
Kaip męs dirbam prakai- 

[tuojam,
O jie vien tiktai puotauja. 

Ketvirta jauna Birutė,

Lietuvi darbininke.
Ar nori pažiūrėti į savo gy

venimo veidrodį, tai skaityk 
RAISTĄ—THE JUNGLE”. 
Tą knygą apart pamatinio vi
sko ypatingo aprašymo, pra
mokys, kaip apsisergėti gy
venimą nuo visokių nelaimių.

Tėmyk, ką išdaugolio skai
tytojų apie,,Raistą” rašo:

Suebotgan, \Vis.

G UODOT1 N A S T A L T l ET1. 
Jonas Naujukas.

Negaliu iškęsti nepadrkavojes Ta- 
mistai už Tamstos darbu, išvertima 
iš angliškos kalbos j lietuvišką ,,RAIS
TU”. Nuo pat pradžios mažiau laikraš
čiuose apgarsinimą,kad jau išėjo iš spau
dos, bet dar vis nepriairengtau parsitrau
kti, vienok kad partraukė musu geras 
tautietis, V. Grabauskas, tai tada ir nu- 

; sipirkau ..RAISTĄ” ir pradėjau 'skaitv- 
: ti Iš pradžtbs man atrodė ne šis, ne tas. 
i bet kuom toliau, tuom žingeidžiau, ir 
skaičaiu seilę rydamas iki pusiaunakčių. 
Skaitau svietiškas knygas, nors čia yra 

į tokių lietuvių, kurie mane bedieviu va
dina. bet kaip jau dabar tų bedievių yra 

: įvalias daug, lai neatbojam Baigdamas 
i rašyti, dar Tamistai dekavoju už ..RA1- 
IsTĄ”.— Misiinu. kad ne vienam mųsų 
I tautiečiui atidaris akis „KAISTAS '. o 
j Tamistai lai būna amžina garbe už tokį 
darba. t. v., išleidimą tos knvgos.

Su daug linkėjimų.

l'ius Aleksititift.

617į Alama avė., Sheboyjan. \Vis.

i
Teisybę pasakius. „RAI

STĄ’’ žmonės labiau skaito, 
negu kokią nors kitą knygą. 
Kaip girdėjome nuo išleisto- 
jaus, jau nedaug teliko, už 
tai kurie dar neturi tos kny
gos, tai pasiskubinkite, 
patkui sunku bus gauti: 
siunčiant viena dolieri ir

» v

resuojant:
Naujokas. Madison sq. 
189, New York, N. Y.

J.
Box

nes
pa- 
ad-

Atitaisymas klaidos.
Pereitame numery j ,. Ke

leivio” patilpo klaidinga ži 
nia iš So. Boston. Mass., kur 
buvo pasakyta, kad tūlas Ado
mavičius gyvenęs su viena 
mergina,kaip su pačia, dabar 
apsivedė su kita. Bet dabar 
išsiaiškino, kad tas neteisy
bėj). Adomavičius su ja ne 
gyveno ir 17 metų jo duktė 
priklauso kam kitam, bet ne 
Adomavičiui. Toji suviliota 
mergina yra dabar nesveiko 
proto (tokiam padėjime kiek
vienas galėtų sublust. Zec.) 
ir nuėjus bažnyčion drumstė
tvarką, todėl ir tapo praša- M. Jiošinui. Straipsnio, ,Abel- 
i n ta. nas pasikalbėjimas" netalpį-

•T. ■■■

bulbių uždirbęs, toks spraui'us vaikas buvo, g;
— Kitų mažesni uždirba,— užsišoko kita- 

dorių. Jų perdaug į valias išleidi vaikai, < 
darė,

teisybė, dievas žiburį duria i akis;— tvirtino kita— 
tai bovošventomis dienomis meškerioti. Kuomet eik į bai
li) < ią. Bendorius su meškere aut tilto. I ž tokius griekus 
ant dešimties pakalenių užtraukia prakeikimą. Užtai ir 
vaikas pasikorė. Gal dar to neužteks.

Man rodo, ne teu dievo koronė, nė velniuko darbai; 
tarė šeimininkė — nebuvo kam pagelbėti, atleisti diržu

ką nuo kaklo. Saktis pasitaikė an gerklės, truputį pastom- 
pė ir užsismauge. Kad butu buvęs kas iš didžiųjų, butų 
pagelbėtas.

aila ,,..
— bet ne Ben

ueito ir galą pasi-

Žtimiiit.

»
I

Geriausias apąarsinimas
Jeigu patįs išgydyti kurį daktarą ar institutą garsina. — 

Kaip iki šiol žinoma, tai tokiu bud u tik Dr. CollillS Medi
jai Institutą garsina, kame ant paskutines pusės Kelei
vio" Tad iš daugelio tokių garsinimų, čionai patalpinama 
originališką padėkavones rašytą laišką paties išgydyto per 
virš minėtus daktarus.— Jis pats už save kalba:

te.

7

Pilnas adresas: M. \\ aliukas, box 56, Troy, N. Y.

Šiądien atsidarė naujas kursas 
vandeni Kas mano važiuot 
kertės pigios, oras šiltas, per 
nes neužilgo prekes vėl pakils, 
partraukti ir reikalaudamas 
redakcija pas:

A.
28 Broadvvav,

laivakortes

$21.00
-■ iki 21 dolerio per

Į Lietuva. a .eriausia proga. Sif-
u.-n; va/;,:,.: labai smagu. skubinkit,

\ ažiuodamas į Lietuvą arba norėdamas ką 
-ifkorčiu u-aom*. kreipkitės į ..KELEIVIO”

ZVINGILA,
So. Boston, Mass

Ant pardavimo
Pigiai parsiduoda namas 

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

I. A. H.
29 Elmont st. 

Dorchester. Mass
$6

Pąjieškojimai.
Pajieškau Juozapo Žikavi- 

čiaus; paeina iš Kauno gub., 
Zarasu (Novoaleksandrovos) 
pav., Panemunio par., And- 
riunų sodžiaus. Metai atgal 
gyveno Philadelphijoj, Pa.,o 
dabar nežinau. Kas apie ji ži
no, arba jis pats teikitės pra 
nešti ant žitokio adreso:

Konstantas Petrunas, 
8409 Keffoot avė.

Chicago, III.

Redakcijos atsakimai.
<8. -7. Bakana urbti. Patai pį- 
sime ateinančiam num.

sime. nes perilgas ir nuobo 
dus; apart to. reikalauja dar 
ir pertaisymo, o męs neturi
me ant to. laiko,
■S'. Lebučiui iš Brbjhtono. Ne
tilps.
Pr. Ziminskui /š GirardviMe. 
Pa. Korespondencija į laikra
štį netinka. „Keleivį" apsi- 
imain siuntinėt, tik meldžia
me prisiųsti aiškų adresą,nes 
pirmutini męs pametėm, o iš 
tamistos laiško nieko negali
ma suprasti.
/< />• Smithui. Apie taksų 
mokėjimą kiekviena Valstija 
(statė) turi savo įstatus. Vie
nur jie yra tvirtesni, kitur 
liuo< sui. bet nė vieni ne pa
lių..suoja čia gyvenančių sve
ti mžemių nuo taksų mokėji
mo Tamista turi teipgi mo
kėt. kad ir neesi šios šalies 
ukesu;tik jeigu išsisuksi, tai 
praeis ir teip.
Lietuviui iš Scranton. Pa. 
Ačių už žinutę, bet į laikraš
tį netalpinome, nes tokie da
lykai labai užgauna tamses
nius žmones.



Užlaiko puikiausius gcrymus. alus, elius 
visada švieži, vyriai ir' visoki likienai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip bailų siunčiam į namus. LIETUVIS

Reikalingas partneris
Su $800, kuris norėtų būt 

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

W. J. Petkon,
803 N. MaisSt.

Brockton. Mass. •

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

Pirk namą!
Jei tik turi $300, gali nu

sipirkti puikų namą, gražioj 
ir parankioj vietoj: tuščias 
niekad nestovi. Skubik, nes 
paskui gradysis. Atsigaukit i 
„Keleivio” redakciją:
28 Broaduay So. Boston.

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

sI; Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS

i kartą pas mus atsilankys.
To niekad nesigraudys;

' Alus, vynai mus gardžiausi,
i Cigarai iš Turkijos, geriausi.I
; Lazauckas, Judeika ir Co

3o4 Broadway ir 259 D. St..
Suutii Boston, Mass.

M * 1 i
t i « 
1

' /- -t:

r

VADOVAS
IN

SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Jaunas 20 metilų amžiaus 
vaikinas pa j ieško sau vietos 
prie krautuvės arba lietuvis’ 
kos raštinyčios. Lietuvoje iš
buvęs kolonijališkoj krautu
vėj 2 metus ir gerai supranta 
darbą: kalba lietuviškai, len
kiškai. latviškai ir raškai. 
Adresas toks:

Kazys
28 Waterst.

(85)

Subačius,
Nortli Audover, 

Mass.

VISKAS PIGIAU!
DeU pratiištininio vietos.

Pranešti, kadj męs partraukėm 
daugybę visokiu aprčdalu pavasa
riniu ir vasariniu dėl rneteru ir vy-^ 
ru su didžiausiu pasirinkimu ir už. 
giliausią prekę. Teipgi, išpirkus 
už 5 dol. gausite už 10.00 dol. 
štampu. Atsilankykit ant naujai 
persikčlusios vietos.

THE OUTLET

307 Broaibvay
SO. BOSTON. MASS.

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plaukit

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

J. M. BRUNDZA CO.,
Broadvvay A So. 8-th st.. 

Brooklyn-Nevv York.

UTLV1ŠKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai-Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILLO STUDIJA.
376 Broadway, -

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausiu 

fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų. vaikų ar sęuu 
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 yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio
376 Broadway,

So. Boston, Mass

1

BOSTON. MASS
i

TEISINGIAUSIA IR GURIAUSIA

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 aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Womans Medieal 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nur«limą li
gos parūpina gvdoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadnay ir 
264 E st., kampas Boven st.

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

Nes pirmesnės po 50 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai i<uešiujo — po v isą pasauli kuygas.
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

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

Direktorius Collins NEW YORK Medieal Instituto.
VADOVAS IX SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
Tą KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergant iems.
ŠITĄ KNYGĄ perskaitęs, netik mok«-s, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsi sergėt i, liet ir daktariškam mok

sle apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydy t sergantis. „Vad.” ia Sveikatą’”' apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptylies, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu. į

KAD VADOVAS 1N SVEIKATĄ didelė kuyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuutiuio kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
N. Y. MEDK'AI. INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių įigų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
teikia sveikatai pagelbą. atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) liga-n«-sveikuinus. j>er laišką.

Kad apsiima, tai ir’išgydo: VYKUS ir MOTERIS, seuus ir jaunus nuo visokių litrų.
KAD TAS 1NST1TVTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsendįtas ir paslėptas užsikrečiamas išgydo; 

tai liudija pačių gydymu laiškai, palei da leidi m a iš daugelio talpiname nors keletą.

Išgydyta nuo 
sendintos 
skausmingos 
nešinės. baltųjų, 
ir dieglių. vidu- 
ruose irstrėnosę ki
ti daktarai neįsten- 
ge išgydyt.

Agnieška Daškene
Nevv Rockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikšt vi
są buvusį nelaimingumą, bet ve- 

i lydamas dėl broliuslaptinguo.se at 
! likimuose apturėti tykrą išgydimą 
t kad kreiptųsi priėjus ir kad visoŠ 
ikiem be pašaukimo daktarams 
I pinigų be naudos nemety tų. Da

bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
j visų dalių kūno-jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagodonę.

S. A. Kardulis
:i!> D-Fallon st. St. l.ouis. Mo.

ilgai sirgias inkstų 
vidurių liga, skaudė 
jiino kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumų- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

Juozas Nikelis
įve. Johnstovvn Pa.

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

The Collins New York Medieal Institute
140. \\ ĖST J4 STR. <arti Broadway) NEW YORK N. Y.

Dėlei atsilankančiu asabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš rytu iki 5 Įh» piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
Dr. K. M1HLKE, ruplntojaais gydialals laetttute.

O
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Sustok' Žiūrėk! Klausyk'.
Didž iausias nupiginimas

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakutės. keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
rėdų. Teipgi paleidliame už pigiau ir vi
sus kitus tavorus. kaip tai ku 
valizas ir visokius kitus daigiu 
kas tik reikalau ja. Ntpamirškit & vietos.

D r. S. Andrzejewskj
Vienatinis lenkiškas Dentista

—
Arti*

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.

43s Sliawinnt avė.
Boston, Mass

—

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom. iš mažų padidinėju irti 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

Sziuomi oraneszu visiems
kad aš neilgai busiu randamas pu dabartiniu adrisu. 
Pasekmingas darbas priverti mane užimti v.eta niokv 

tojaus ACADEM1C UNIVERSITETE. ,š šios priežasiies ūko man keli 
-imtai aukštinę i*mų ir gabalai stiklo dol darimo akiaių Lakuliorii'l. pa 
kol jų turėsiu. Lietuviams padarysu už pusę prek -s ir lui ni tarpu v.
s;em ekzaminavosiu akis už dyką. Kuriems laikas nepavelvja ateini offša 

U)‘,.nUs- Gintaras: nuo s ,kH0 1Lnue 1. J 1).. nuo « iki 9 \ Nedalioms imu 10 iki 4.
-•u-Tr B W,,'*‘"0KTH- 1* O Eyeuigo Specialist
• •h> 117110111 st. cor Northampton st B, s;<m. Mass.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuvė
V 1 ę I F M Dulkiausių armonikų, skripkų. klernetų, triubų. koncertinų ir
V 1 J 1 D BĮ □ daugybe kitokių muzikališkų iustruinentų. Geriausių dzaegoriu, 

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokiu skyriaus mašinukių dėl drukavojimo groniatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių. Šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių. guminių litarų. adresams pet’ėčių. grama.iktį 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromalų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už 81.OO, 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiūta ia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ D 0 V ANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
t avoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunč iu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matei apgarsii.imx
K. VILK.EVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

M.iGaljvan&Co. . S”
** diiolių uuo visokiu ligų, teipgi ir

teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka 
M. V Stankevičius.

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

So. Ecstcn, Ifcss. 
Tei.kphoxk. 211127 So. Boston. Mass

Uzlailu-J geriausio
Eliaiis||Vyno, lilnrių ii

Cigarų. i

IDardi, vimas šeimynom mūsuBli
SPI-.I 1 AI.IŠKl mas.

366 Secoitd S<>. Boston. Mass i

50,000zS!!DYKAIpX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

įletuv^-

DYKAI* Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėliomis nuo 9 iki 12

DR. JOS. LISTER C.40 Dearborn Street. La. 6 CH1CAGO, 1LL., U. S. A.

RODĄ

VIENATINIS : LIETUVISzKAS 
VV. RAŽl’KO, 7 VVashignton,St 
Lru|važiuojate į Lietuva aila 
isįLietuvos ilA meriką lai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip^kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių 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 visokiuosa 
reikaluose uždyką. Tėmvkit gerai mano adresą ir jeigu norėtų‘koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

MINCAS RAŽUKAS

I HOTELIS
NEW YORK

Rnsiška-Lenkiška-Lietii' 
viską

-A FTIEKJK

Bronszteino
EUROPIŠKAS DAKTARAS

JOSEPH LEWANOOWSKI,
Valandos. 11-1 A. M.: 6-8 P. M 

419 Boylston St. Boston, Mass 
(Warren Chambers)

Telephone. Back Bay 2250. 
G y venimas: 885 Massachusetts avė. 

Cambridge, Mass. 
Valandos; S - 10 ryto.

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 važ.iuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

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

Jurgis Barta sius
258 W. Broadnay So. Boston, Mass.

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass-

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

James H. Criffin & Co.
jį ne-

Visuotina

«

I

■

LRA VISI VYRAI!
I

negu 
igy dy -

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase’St.
Ofisas ai idaras Panidėliais ir Subatomį nuo 9 ryto iki 9 vakare.

I SACOWITZ,

BOSTON CLINIC, INC.
I 75 Tremontlst. Suites 6 7 A8.

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėlioms nuo 10 iki 1 po pietų

Atsidėjimo pasekmesJ

Teč-iaus je gu jauti savg nesveiku, nevylk ilgai, nes iškarto visuomet galima išgydyt daug lengviaus ir 
pigiaus. Tik ateik ar atvažiuok |>as mus: męs turim stebuklingą N-RAY mašiną, su ja išekzaminuosim ir 
tas nekaštuos nė cento.

12S Broadway (tarpe A

te

ir B
gatvių) S. Boston, Mass.

— Geriausia galiūnas — 
Klausk apie Teofil Kordašenski, 
nes gausi geriausių gėry m ų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115&J117 Dorchester avė. and 
1 & 1%‘Division st. So. Boston 

Telephone 21008 So. Boston

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

geriaima.' aptieka,

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

lais atsilankyt.

Pirkit cigarus ir sigaretiisnaujo 
išdirbinio

Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių, o 
kendžių kendžių' kokių dar nė ne 
buvo.ccigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braoduay. »<>k.

So. Boston, 1

Jei parduosi savo draugams innsų tabako už $6. tai iiz apgarsinimą mū
sų firmos męs tau

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

mas su rankinėje be raktuko ir su geriausiais akmenimis. 
Storose tokie parsiduoda po $23.00 Męs reikalaujam 
kiekvienam mieste žmonių, kurie i>adėtų mums garsinti 
mųsų pipkes. eigaretas ir tabaką, kurį jus teip mėgot 
rūkyt Europoj, rusišką, turkišką, austrijatišką ir t. t.

Męs aplaikom daugylię lai.kų nuo savo kostumerių su 
pailėkavonėtn už tabaką ir teip puikias dovanas, kurias 
apturėjo nuo mus už garsinimą tabako. Rašyk pas mus 
informacijos arba jeigu nori greitai užsteliuoti, rašyk 
mums, o męs greitai išsiusime ant paduotojo jūsų ekspre
so už $6 tabako C. <>. I>. t. y. užsimokėsi pinigus atim

G varant uotas ant
2(> metų, 

damas tavora.
Ir Jei prižadėsi, kad jei tabakas bus geras rekomenduosi jį savo draugams męs 
tuoj pačioj dėžėj su taliaku nusiusime sykiu ir dovaną, auksinį dziegorėlį dy kaY

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

Atsiusk mums iškalno 5Oc. štempoms. o atimdamas tavorą nuo ekspreso sto
ties užmokėsi likusius -85.50 peržiūrėjęs jei bus laikrodėlis irta*bakas. Jei atsiusi 
mums is kalno 86. mes duosime dar EKSTRA DOVANĄ. Kreipkitės šiuo adresu.

EI ROPEAN TOBACCO ( O
33 Leonard St., Dept. 74. New York. N. V

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. 
Teipgi perrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone
M i ss. S Gaiewsky

255 Broadway So Boston Mass

X RA i varto
jama dėl kožno reikalau 
jaučio mus, ištirti ir suras
ti užsislėpusią ligą. kuri 
parodo mums

Sziame pasaulyj joks darbas negali turėt geni 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 uesigarsintų, bet jeigu savo darbo nežinos, jei atsa
kančiai žmogaus neišgydysi, tas netik daugiau pas 
ateis, bet ir dešitam pasakys, kad neitų.

Męs turim geriausias pasekmes savo triūso ir daugiau jų turime, 
kitos NAUJOJ ANGLIJOJ dakteriškos firmos. Męs turime šimtus i: 
tų pacijentų* kurių kiti daktarai išgydyti negalėjo,

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

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

merikos Į Libavą. važiuokite 
ant Rusų liuosnorių linijos. 
Laivakortes galima gauti pas:

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

Pirma lenkiszka gydynyczia.
Kas serga neizgydoma liga, kurios joks daktaras išgydyti negalėjo 

tegul ateina pas mus. kur visuomet stovi keletas praktiškų daktarų ir 
pasekmingai gydo visokias ligas. Kalbam visokiom kalbom. Ofisas aty- 
daras kasdien nuo 5 iki 8 vak. Nedėlioms nuo 10 iki 12 iš ryto.

Dr. Jau Chniielnick, 
1780 Hashington St. Boston, Mass.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St
Bbston, Mass.

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
sioje pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į 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 Ricbmond

Geriansis So. Bostone 
Lietuviškas Siuvėjas.

222 W. BROADWAY
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 salime ja 
tau tuoj j>adaryi.

Z BUDKECK1S

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

vienas daktaras pasakė, kad mano liga neišgydoma, kad aš turiti mirti. Visoki skausmai nugaroj ir po visa 
liemenį neajtsakomai mane kankino. Aš negalėjau pasijudinti. Pamečiau norą volgyt. sumenkau, išbliš! 
kan ir nupuolė apie 30 starų mano sunkumo. Turėjau atsisakyti nuo darbo, palikau niekur netikusiu 
žmogum.

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

Jeigu kuris kas turėtų džiovą ar kitą sunkią ligą ir skaitytų šitą laišką, aš jau vebčiau nuo širdies kreip
tis į Boston Clinic. Tenai sugražino man sveikatą ir gyvastį ir tenai gali sugražint kiekvienam

Fall River ofiso rūmai 128-129 Granite Bldg. So. Main Si.
Tiktai nedėlioms nuo 10 iki S vakare.

broliuslaptinguo.se

