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Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juoku ir t, t. .Keleivis1 išei
na kas ketvergas, kaina 
metams $1.50. Adresuoki, 
teip:

A. Zvingilas,
P. O. Bvr SSSt, 

Boston, Mass.
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sv irstomąjį Dūmoj sumany
mą kaslink tiesimo Az jos ty
ruose nauj > gelžkelio. Dabar 
at-jo žinia, kad tas klau-i 
mas jau užbaigtas Durna nu
tarė duoti valžiai 300 milijo
nu rubliu tiesimui to naujojo 
geižkelio. Azijos tyruose, kur 
gyvena vilkai ir šiaurės įneš 
kos, vėl ,,protinga’’ Rusijos 
valdžia mėtys milijonus, vėl 
aikvos savo šalies turtą, vėl 
valdininkai milijonais vogs 
ir vėl kraus ant žmonių sprau
do naujų mokesčių sunkumą. 
Užlaikymas to gelžkelio jau 
iš kalno aprokuotas, apseis 
mažiausiai 30 milijonų rublių 
kasmet. (> jeigu atininsimė, 
kad Rusijoj visuomet bedir 
bant koks nors darbas, vidu
tiniškai Mikės sėbrai pavogia 
pusantro karto daugiau, negu 
darbas kaštuoja, tai be ma
žiausio apsirikimo galima pa
sakyti, kad tas sumanymas 
kaštuos valstybės kasai apie 
milijardą rubliu aut syk. Pi-' 
nigų-gi nėra, reikės turbūt 
skolinti, o gelžkelis pratie
stas per tuščius neapgyventus j 
Sibyro plotus uždirbti nieko 
negalės, niekad neišsimokės. 
Apart to. Amūro gelžkelio 
tiesimas galės pagimdyti nau
ją karę su Japoniją arba su 
Kyliais, kaip 1900 metuose 
Mandžurijos gelžkelis pagim
dė karę su tais pačiais K y 
nais, o jos pasekmė—buvo ki
ta karė, su Japonija. Prie 
tam dar Rusijai ir Portsmuto 
santaika užgina teip stropiai 
šeimininkauti Azijos srytise.

Kadangi tas gelžkelis bus 
nutiestas Kynų posieniu, tai 
karei atsikus kyniečiai grei
tai galėtų jį paimti į savo ran
kas arba suardyti. O kad nuo 

« to apsisaugoti, reikės Kynų 
parubežyj pristatyt pilna tvir
tovių ir tvirtovėlių, ir laiky
ti juose apie 200 kareivių. O 
tas bus pylimas druskos Ky
liams į akis, bus tik kursty
mas prieš savę ir teip jau šnai- 
riai žiūrinčių azijatų. Bet po
nams juodašimčiams dąlykų 
stovis visuomet persistato 
aukštyn kojomis.

Priežasčių užgirinio to 
sumanymo vra dvi: viena, 
kad šitoj durnoj yra daug sa
vininkų didelių žemės plotų 
ir jiems baisu, kad nuo jų ta 
žemė ne butų atimta ir išda
lyta bežemems, todėl jie rėmė 
visomis savo spėkomis suma
nymą tiesimo naujo gelžkelio 
per Sibyro tyrus su vilčia. 
kad nutiesus gelžkelį žmonės 
galės važiuoti ir apgyvendin
ti Sibyrą, tokiu budu reika
laujantiems žemės valdžia ga
lės rodyt neišmatuotus Siby
ro plotus, kurių anot Marko
vo, yra apie 600 milijonų de
šimtinių, kur galima visiems 
alkaniems atrėžti žemės skly
pas. Vienas keleivis jam pa
sakojęs, o prietam knygoj jis 
pats skaitęs, kad Paamurė

(kur bus tiesiamas
savo turtais tai pasakų šalis. 
Toliaus tas pats Markovas 
pabrėžė, kad Rusijos vytis— 
dvigalvis arelis, bet nepabū
gusi varna, todėl ne privalo 
paisyti aut gresiančių pavojų. 
Antra priežastis, tai šoviniz- 
mas juodašimčių.

Kariški — revoliucijoiiiški 
darbai kaimuose.

Apie besirengimą prie 
visuotino ginkluoto sukilimo, 
,.Russkij Golos-’ štai ką rašo: 

,,Mislis apie ginkluotą 
sukilimą uz laisvę ir žemę pa. 
siekėjau Rusijos kaimą ir i 
sičiepyjo ten, kur aukštesnis 
susipratimas ir tvirtesnė revo- 
liucijoninė dvasia. Jau šeu- 
ten techniškai ruošiasi žmo
nės prie tokio sukilimo, ga
mina sau ginklus ir laukia 
abelno dėl visų ženklo į kovą. 

1902 metuose valdžia dėl 
itmeginimo apskelbė tam tik
rą mobilizaciją vienoj iš pie
tinių gubernijų. Visi kaimai 
tos gubernijos išsiuntė į pa
vietinius miestelius savo bi-
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lietninkus: ten juos sukon
centravo. padalyjo į kariškas 
grupas ir apginklavo. Bėgyje 
vienos sąvaitės vienoj guber
nijoj stovėjo 60,000 apgin
kluotų kaimiečių.

Dabar organizavimas ir 
mobilizavimas kaimo kariškų 
spėkų, atsibūva lygiai tokiu 
pat budu. Kaimo jaunuome
nė karštai simpatizuoja tam 
judėjimui, visur tveriasi ka
riškos kuopos, visur eina 
energiška agitacija ir lavini
mas praktiškuose darbuose 
Įstojant į kariškai-revoliucijo- 
niškas organizacijas, kaimie- 
čiai stato sekančius reikalavi
mus:

1. Einant į kovą nesiti
kėti grįžti namon;

2. Kovą su valdžia vesti 
netik ribuose savo kaimo, bet 
visoj Rusijoj: todėl būti ga
tavais ant pašaukimo kari- 

i škai-revoliucijoniško centro
kiekvienam laike ir priimt 

i susirinkimo vieton (sbornij 
I punkt):

3. Stengties prie visos 
žemės ir pilnos laisvės ne pri
stodamas nė ant kokių palen
gvinimų, manifestų ir t. t. 
iki galutiniam panaikinimui 
dabartinio surėdymo ir jo tar- 
n

Kaimiečių tarpe pradėjo 
tvertis teip vadinamos—ka
riškos brolijos' su gabiais va
dais priešakyj. Vienam kaime 
neseniai atsibuvo tų ,brolijų4 
mokinimas. Viešai pasirodė 
jų čiela rota. Vyresnybė išsi
gando ir užsidarius apsitatė 
sargybiniais.

Pirmą mėnesį kariškai re 
voliucijoniškas skyrius vienoj 
gubernijoj (akyvaizdoj kon 
spiratyviškų mierių, jos var
das nesirašo) susiorganizavo 
iš virš 2000 žmonių. Susitverė 
stambus skyriai, nuo kurių 
prasidėjo išsišokojimai. Vie
nam kaime iš 500 kiemų susi
taisė rota po vadovystė rotos 
komandieriaus, dvejų feldfe
belių, kelių unteroficierių ir 
70 kareivių; traukyje 2-jų

gelžkelis) mėnesių jų skaitlius pasiekė 
265 žmonių. Kitam kaime, 
turinčiam apie 6000 žmonių 
—susitverė batalijomis iš 323 
ypatų.

Yra dar kitokio typo — sa
ko ,,Russkij Golos’’ — kariš
kos organizacijos. Ant ploto 
21 ketv. viorsto iš 20 nedide 
lių kaimeliu ištatyta 3b6 
kareivius. Tas skyrius suside
da iš nedideliu kuopų, turim 
čiu savyje nuo 8 iki 4<> zmo- 
rių.-Enteroficieris apeina jas 
reguliariškai ir visas mokina.

Dėl palaikymo tarp kamie 
čiu revoliuci joninės dvasios 
rengiama skrejanti pačia ir 
ir mėtomi lapeliai su 
lozungais: ,.už laisve ir žemę!’’ 

Dasižinojus apie tas broli
jas valdžia baisiai persigando. 
Ministeris vidaus dalvku iš-
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siuntinėjo visiems gubernato
riams aštrius aplinkraščius 
persekioti ,, kariškas brolijas ' 
kuožiauriausiai.

I

škai ta ūpe vadinasi ,,Leel- 
upe" Į, kur stovėjo didelė len
tų pjovyklos fabriką, nusme
go 1400 sieksnių didumo že
mės plotas. Nuostoliai siekia 
13.500 rublių.

* Kijevas. — Šiomis dieno
mis atgabentas iš Černigovo 
Kijevo kalėjiman retežiais ap
kaustytas antrosios durnos at 

, stovas Chrast. Pernai žmo
nės išrinko ji, kaipo apgynė
ją savo teisiu, kaipo teisin
giausi ir protingiausi vyrą. 
Jis atliko jam pavestą darbą 

i teisingai, jis gynė darbinin
ku reikalus su karšta širdžia 
ir už tai prosikalto. Betei sus 
despotai jam uždėjo geleži
nius pančius, kaip žmogžu
džiui ir kaltino jį, kaip žmog
žudį pagal 129 ir 281 str. kri- 
minališkų įstatu! .Jam gresia 
dabar katorga iki gyvos gal
vos, arba kartuvės.

•į Peterburgas. — Peter
burgo teismo rūmai pasmerkė 
2 metams tvirtovėn general— 
majoro sūnų studentą Deni 
šovą už prigulėjimą prie soci
jalistų- revoliucijonieriu par
tijos

— Senatas atmetė kasaci- 
jos skundą Kramei i jo, redak
toriaus dienraščio ,. Rus". Pe
terburgo apskričio teismas 
pasmerkė Krameliją 2 mene
siams kalėjiman už patalpini
mą Amfiteatrovo felietoną— 
.,Jėzus ir buržujus'’.

* Karo teismo darbai. — Ii

Kazaniuje karo teisino nuta
rimu pakarti 4 vaistiečiai; 
Kijeve pakartas 1: Didžioje 
__ 9

• Ryga. — Laikinas ka
ro teismas jau užbaigė nagri
nėti bylą apie 34 I^atvijos 
krašto soc.-dem. narių, tame 
skaitliuje buvo ir kariškoji 
organizacija. Tarp kaltina
mųjų yra 13 kareivių, du po- 
aficieriai ir vienas muzikan
tas.

Organizacija turėjo savo 
spaustuvę, daug literatūros, 
ginklų ir sprogstančios mede 
gos. Pasmerkta: 27 įvairiam 
laikui katorgor, (nuo 15 metų 
iki 3). septyni išteisinti.

— Netoli nuo Rygos, prie 
pat Majorenhofo stoties, pa. 
jūrėse, ant kranto Aa Jlatvi-
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• Peterburgas — Garsus 
filantropas (labdarys) ir mili
jonierių Julius Bakk. išleisto- 
jas dienraščio ,.Rieč”, praėju
sia savaitę pasikorė. Priežas
timi pasikėsinimo ant savo 
gyvasties—buvo prasiskolini
mas. Paskutiniu* se laikose 
jis trotijo 4,(MM 1,000 rubliu.

— Šiomis dienomis atva
žiavo į Peterburgą švedu ka
ralius. Ant gelžkelio stoties 
jį sutiko pats Mikė, didisis 
švedų kunigaikštis Vilius su- 
žiedotinė ir daug kitokių rau- 
ilonsiulių.

Neužilgo atsibus vestu
vės, bet diena šliubo yra lai
koma dideliame paslėpt y je. 
Mat caras bijo, kad revoliu- 
cijonieriai nepasveinintu nau- 
javedžius su bomba.

ŽINIOS IŠ VISI K.

• Berlynas. — Šįmet
• v

vaikščiojimas Gegužinės tarp- 
tautiškos šventės, Voketijos 
sostapilyj buvo menkesnis 
negu kitais metais. Skaitlius 
dalyvavusių tame apvaikščio
jime, kaip telegramas prane
šė, ne perviršijo 30.000 žmo
nių, kuomet praėjusiais me
tais dalyvavo 42.000, o už pra
ėjusių— 55,000.

Pačiam Berlyne ir aplin- 
kiuose atsibuvo 22 susirinki
mai. Tematąs kalbų daugiau- ■ 
šiai buvo—tiesos rinkimu. 
Valdžia buvo pašaukus prie 
ginklo visą miesto įgulą. Bet 
kadangi didelių demonstraci 
jų nebuvo, tai šiuom kartu 
apsiėjo be kraujo praliejimo.

a p

« Port de France. Mar
tinių ne, Geg. 1 d.—Diike po
litiškų diskusijų delei nuomo
nių skirtumo kilo muštines, 
kuriuose kelios dešimts žmo
nių likosi sunkiai sužeista ir 
keletas užmušta. Tarpe 
muštu jų randasi ir pats 
miesto \ iišminkas.

ūž
to

• Teito, Japonija.— Ba
landžio 30 dieną atėjo žinia, 
kad netoli lino pakraščio Pes- 
eadores nuskendo japoniškas 
skraiduolis ,. Hati ušima -. 240 
žmonių įgulos nuėjo ant dug
no. Skraiduoliai ,.lt-uhišiura“ 
ir .. Hašidate” išgelbėjo tik 
30 vatu. Priežastis nelaimės, 
kaip sprendžia, turėjo būti 
ekspliozi ja.

■ Lizbona, Portugalija. 
Parliamentas atidarytas Ba
landžio 29 dieną su didelė iš
kilmė. Eilės kariumeiiės tęsė
si nuo karališkojo palocians 
iki perliamento rūmo. Naujas 
ir jaunas karalis, Emanuėl, 
užlipęsant sakyklos pasakė 
prakalbą į susirinkusius, ku
rioj tarp kit-ko pabrėžė, idant 
žmonės iš savo pusės stengtų
si palaikyti sostą, kad šalį 
pastatyti ant tiesos kelio ve-

8 Berlynas.— Du mari 
ninkai nuo skraiduolio ,. EI- 
sas’’ likosi užmušti o šeši sun
kiai sužeisti iš priežasties 
Spogimo povandeninės minos. 
Nuvažiavo jie susėdę valtin 
ant vietos kur buvo uždėta 
mina, kuri netikėtai užgauta 
spr< >go.

• Rymas. Italija. — Iš 
Rymo praneša, kad popežiaus 
sveikatos stovis eina vis blo
gyn. Dabar jisai visiškai ap 
sirgo. 'Tur būt jam ligą Įvarė 
susigrardinimas, kad žydas 
per Velykas priėmęs iš jo 
paties ronku šv. sakramentą 
išspjovė.

• Londonas.—Sulvg ate 
jusioms žinioms iš Sangha- 
jaus, Chinų raudas nutarė 
padidinti savo laivyną ant 
trijų eskadrų, susidedančių 
iš vieno šarvuočio ir ke
lių skraiduoliu kiekviena.

•T Miestas Meksiko. — I 
Gandas čia pasklydo, kad ka
ri, ministeris Juan Barios, res
publikos Guatemeli, įsiveržė 
Cragnav respublikos konsulo 
rūman laike nebuvimo paties 
konsulo namiej, ir suėmė te
nai pasislėpusi Honduraso 
konsulį, Mindeze.

Čigonams prieina galas.
8 Bern, Šveicarija. Ge

gužio 4 dieną.— Europa ap
skelbė čigonams karę. Tirpo 
mėnesyj, š. m. atsibus čia 
Europos viešpatysčių atstovu 
konferencija, kurioj 
kablėta kokiu budu 
tu nepageidaujamu 
Pagal apskaitymo.

bus ap- 
išvengti 
žmonių. 
Europoj

čigonų yra apie 750,000 ir jo
kios naudos iš jų nėra: at- 
jhmič, jie tik apsunkina. Mo- 
keščiu niekur jie ne moka, o 
besivalkiodami iš vienos ša
lies į kitą, neretai sukelia 
tarp viešpatysčių visokius 
pinklius.

• Viena, Austrija. Gegu 
žio 4 dieną. — Vakar H. Koe
ner užbaigė savo vjemnetinę

kelionę i 
š 8.500.

H. Koener būdamas per
nai Amerikoj. Ne\v Yorke kir
to iš laižvbu, kad išvažinės 
gelzkeliu apskritus metus ne
išeidamas iš vagono. Parva
žiavęs Austrijon, Gegužio 3 
dieną 1907 metuose jis pra
liejo važinėt ir nežiūrint, kad 
tuoj apsirgo gripą, neapleido 
savo vagono. Kelionę savo 
atlikotarp Vienos. Vinso, Salz- 
burgo, Insbucko ir Viedno.

vadinama m
Atėjo paskyr-

tokio ,. famerio’’. Nuėjęs į po 
licijos stotį išpasakojo visą 
atsitikimą: policijos viršinin
kas išdavė jam raštelį, ant 
kurio pasiremdamas jis galė
tų kiekvienam atsitikime rei
kalauti policijos pageltas. 
Antrasis gi apiplėštas vaiki 
nas dingo, kaip ugnyje, tur 
būt iš baimės, kad plėšikai 
ne atkeršytu Nuėjęs į tą pa
tį viešbutį, ...Makarona’ , Li
sauckas pradėjo klausinėt te
nai tarnaujančio lietuvio, ar 
neateina ten tas pats ..farme
ris’'

..Teip '?— sako užklausta- 
sai— „Aš apsiėmiau pas jį 
aut vasaros išvažiuot dirbti. 
Gegužio ketvirtą diena. 4:30 
po pietjis čia ateis manę pasi 
imti.’’

Lisauckas tą išgirdęs iš
pasakoję kaip su juo atsitiko 
ir kas tas farmeris per vienas 
Pasirodavoję, nutarė tą pau
kšti į kylpas įvaryti.

Ant sutarto laiko Lisau
ckas nuėjo vėl į tą patį vieš 
ųutį. atėjo ir tas pats ,,farme
ris’’ Lisauckas ji tuojaus pa
sveikino žodžiais: ..sveikas 
prieteliau!” ..A .... sveikas, 
sveikas’’ atsakė piktadaris ir 
pradėjo trauktis prie durų. 
—,,Na, tai kaipgi dabar bus?’ 
— traukė tolisus Lisaujkas. 
„O. teip ir bus*' —atsakė su
mišęs plėšikas ir šoko bėgti, 
bet jam užstojo kelią viešbu- 
tyj tarnaujantis lietuvis, o 
Lisauckas nutverė ji už 
a py ka k 1 ės. Sa v i n i n kas vešb u - 
čio pamatęs toki triukšmą ir 
nežinodamas kame dalykas, 
atidaręs duris visus išvyjo. Iš 
to pasinaudodamas plėšikas 
bandė ištrukti, o Lisniauckas 
lakėsi įsitvėręs. Bežiūrint 
pribuvo du policistai ir 
saubkui vienas užvežė per 
veidą, bet parodžius jam nuo 
policijos išduotąjį raštelį, po
licistai suprato kame dalykas 
ir suėmė poną ..farinerį". Nu
vestas poliestotin jis prisipa
žino prie savo darbų: turėjo 
ant savęs Lisauckui atimtą za- 
kietą. ir kamzelką, kelines-gi 
pasiėmęs kitas jo sėbras.

• Port \Vayne, Ind.. Ge
gužio 4 dieną.— 3.30 iš ryto 
čia kilo gaisras, kuris sunai 
kino viešbutį ,.New A vėlinė“, 
ką naktį buvo 65 svečia , iš 
Tūrių 30 žmonių baisiai apde
gė ir šeip tapo sužeista. 12 
liekanų išimta griuvėsių 
sudegusio triobėsio ir dviejų 
dar trūksta, kurie be abejo 
nes teipgi pražuvo liepsnoj. 
Priežastis gaisro nežinoma.

• New York, Gegužio 5 
dieną. — Vakar ant Huboldt 
gat. užgimė gaisras, kuris 
praryjo 6 gyvastis ir pridarė 
nuostuolių ant š 10,000.apart 
to dar keliolika žmonių sun
kiai apdegė.

• tVasliington. I). C.— 
Mėnesinė atskaita išduota fi
nansų ministerijos parodo, 
kad su kiekviena diena pini - 
giškas stovis eina vis blogyn 
Išeiga Balandžio 
neša $59,888, 784.

Boston, .Mass,— Trečią 
dieną Velykų, tūlas Ign. Li- 
sanekas, lietuvis, užėjo vie
nam saliu nan. kur pasitaikė 
kokis ten farmeris, teipgi lie
tuvis, ir prikalbėjo Lisaucką 
sau už darbininką. Darbas 
esąs lengvas, prie kvietkų. 
Lisauckas jau nuo ilgo laiko 
neturėdamas jokio .darbo ap
sidžiaugė tokia ,, laimė4'. Bet 
kadangi gyveno So. Bostone 
ir neturėjo su savim jokiu 
daiktų, negalėjo tuojau ant 
farmos važiuoti. Nutarė suei
ti kitą dieną ant Cross st. 
viešbuty j teip 
.,Makaronas'’,
tas laikas ir Lisauckas nuėjo 
su lagominų nutarton vieton. 
Atsirado ir Farmeris. dar su 
dviems darbininkais. Išgėrę 
alaus visi keturi išvažiavo.

Pavažiavę už 15 centų, 
girioj visi išlipo ir nu
ėjo peksti; netoli už girios, 
kaip ,,farmeris“ aiškino; buvo 
gelžkelio stotis, nuo kur jiems 
reikėsią toliaus važiuoti trau 
kiniu. Paėjo kiek. ..farmeris“ 
patarė visiems susėsti ir užsi- 1 

rūkyti, ką jie ir jiadare.
Staiga išlindo iš miško J 

du vyrai ir pamoję rankomis 
suka maudavo: ..('ome on
b ys!“ (eikite šen vyrai)..,Far
meris' nutvėrė už rankos vie
ną pa samdytąjį vaikymą, o į- 
tariamas trečias darbininkas 

Pasirodė, kad tik Lisau 
ckas ir antras vaikinas buvo 
prikalbėti ant . farmos4' už 
darbininkus, o trečias prigu
lėjo prie šaikos plėšikų, 
—antrą Lisaucką Išlindę iš 
girios vyrai ištiesė revolve
rius ir lieja* tylėti.

Paėjus giliau i girią ,,far
meris atsiliepei ,,Na. čia su
stokime. Peršauti ir atlikta". 
, Šauti negalima"— patėmijo 
vienas iš miškinių. —.,Bus 
didelis balsas, geriau perplau
ti gerkles ir upėn sumesti." 
Bet pradėjus rankas bučiuo
ti ir su ašaromis melsti dova
nojimo gyvasties, plėšikai su
tiko paleisti juos gyvus, tik 
tik su pasarga, kad į Bosto
ną daugiau negrįžtų ir nie
kam apie tai nepasakotu. 
Nuo Lisaucko atėmė -82 pini
gais, nuvilko siutą ir čevery- 
kus: nuo Jono-gi .antro api
plėšto vaikino pavardė nežino 
majl atėmė $20 pinigais, nu
vilko overkotą čevery kus ir 
prasišalino.

Apiplėšti vaikinai vos ant 
rytojaus parėjo į Bostoną. Ig. 
Lisauskas pradėjo teirautis, 
ar nežino kas. ar nepažįsta 969,463 nedatekliaus.

i

Li-

menesio iš- 
kuomet įei- 

ga siekia vos tik S 43.919.321. 
Tokiu budu, per vieną tik 
mėnesi kasoj pasirodė 8
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kėvičių, kuris visiems iš laik
raščių gerai žinomas, kaipo 
juodašimčių vadas Rusijos •lu
inoj, ir apie vežėjus, kurie sta-

I

JĮ 
3=

. Estered asšbcond-C lass mattkr“ 
Eebrcary 23, 1905, at tuk Post 
Office at Boston, Mass., išdek 
tuk Act of Conukkss of M akom 3, 

1879."

— Sveikas, tėve!
Na. ar jau išgalvojai, kodėl 
rusai-revoliucijonieriai kovo
ja prieš savo tautietį-carą?

— Teip, vaike, išgalvo
jau.—Jie kovoja už tai, kad 
caras uždėjo didelius mekeš- 
čius ant snapso ir ant tabako; 
dabar žmogus neturtingas jau 
negali nė Įsigerti, nė pipkę 
parūkyti: tai kaipgi prieš to
ki ne nekovoti

— Iš dalies čia tavo teip
gi teisybė: caras išlupa dau
giausiai žmonelėms pinigų su 
savo monopoliais, bet tas tik 
šešėlis prieš jo nuodėmėmis, 
prieš prispaudimais ir perse
kiojimais laisvės trokštančių 
žmonių; prieš tas žudynės, ku
rios pagal jo prisakimo visur 
yra rengiamos. Jis neskiria, 
ar tai jo tautiečiai-rusai, ar 
lietuviai, ar kas kitas—visus 
liepia šaudyt! Ir už tai prieš 
jį kila netik kitataučiai, bet 
ir jo tautiečiai.

— Tai tu, vaike, sakai, 
kad ir mums reikia jau kilt 
prieš savo tautiečius, ką?

— Aš tavę tur būt jau 
niekad neišmokysiu, tėve. Tu 
eini vis senyn ir kvailyn. .. 
Prieš ką-gi męs galime kilt, 
būdami visi lygus? Žinoma, 
jeigu iš mus. lieturvių, butų 
tokis caras, arba kokis keize- 
ris ir teip engtų, kaip dabai 
engia savo žmonės Mikė, arba 
Milukas, tai nežiurėtumėm 
kad jis ir mųsū tautietis...

— Na. gerai, vaike. Tai 
kaipgi bus, kada socijalistai 
iškovos musų tėvynėj laisvę, 
kada kazokus iš Lietuvos iš
vys ir caro valdžią sugriaus, 
jo paveikslus ant šiukšly
no išmes?... Tai turės naują 
valdžia rinkti, lietuviška?

— Teip. Išrinksime savo, 
lietuvišką valdžią: ir tuomet 
visur bus lietuviški viršinin
kai ir lietuviška kalba; neteip 
kaip dabar yra: Įeini kur nors 
raštinyčion su reikalu, o ten 
sėdi maskolis įsirėmęs ir ple
pa bala žino ką. tu žmogus nė 
susišnekėti negali.

— Na. palauk, vaike. Aš 
vis to negaliu suprasti. kaip 
męs padalytumėm, jeigu ir 
ta naujoji mus išrinkta vald
žia pradėtų žmones teip spau-

Viešp. Dievui giesmės, giedo
kite visi žmonės”, o p. V. C. 
sako: ..Negieduokitė, čia ne 
mada“. Ar jau p. V. C. baž
nyčioje revoliuciją mislija Į- 
vesti? Turbut jis stato savę 
aukštesniu jau už Dovydą 
(? Red.) ir kitus ŠŠ. lx>tiniŠ- 
kas priežodis skamba. ,.Quis 
cautat, bis laudat“ (? Red.) t. 
y. kas gieda, tas d vigu bai gar
bina (!!! Red.), o p. V. C. 
pats negieda, ir kitiems neno
ri leisti. Rusijos caras jau 
gan biaurus, bet bažnyčiuose 
giedot visgi nedraudžia (jam 
tasĮatinka! Ked.)

Mieli broliai ir sesers — 
lietuviai! argi teip greitai ga
lime užmiršti garbinimą gie
smėmis Dievą? Ar galime už
miršti, kaip Lietuvoj eidami 
ant atlaidų pripildydavom 
giesmėmis visą gamtą, kada 
skambėdavo miškai ir plačios 
pievos ir bažnyčios? Ne. męs 
negalime to užmiršti ir jeigu 
mums klebonas pavelija gie
doti, tai p. V. C. mums neuž
ginsi ir męs tamistos neklau- 
sisimė!

Aš čia sakau tikrą teisy
bę. j*d P- V. (’. rasi kokią 
klaidą bandyk manę sukriti
kuoti Teisykis.

-7uokuba s I 7/re i t/ <

gul čionai uiekas nevažiuoja 
darbo j ieškoti, nes ir vietiniai 
darbininkai ne žino ką bepra- 

Aineri- dėti. Didesnė dalis kenčia 
skurdą ir vargą, jau bent po 
kelintą menesį kaip ne dirba, 
o kurie dar turišioki tokį dar- 
lią, tai alkaniems savo drau
gams neužjaučia,po karčiamas 
girtuokliauja ir pešasi, o iš to 
naudojasi pilvuoti karčiam- 
ninkai ir sotus melinsiuliai. 
Bandyk tu tokiems užminti 
laikrašti, tai tuoj pakrikštis 
bedieviu, šliuptarniu irt. t. 
Tiesa, randasi ir pas mus su
sipratusių vyrų, kurie skaito 
progresiviškus laikraščius ir 
knygas: ateina pas mus „Ke- 

..Lietuva", „Vien. 
,,l)arb. Viltis”, „Pir- 
,.Katalikas”, „Saule”

jeigu
, tai to savę doriškai aukščiau sto 

1, ku- vinčiais, negu grafas Puryškė- 
vičius.

..Duena Zritung” ir ,,Ri-
— sako

..Stradueeks”—ilgai tarp sa
vęs polemizavo, ar grafą Pu- 
riškėvičių pripažinti uz Balti
jos baronu maršalka ar ne, 
, .Rigasche Rundschau’, lyg 
abejojo, kad tai būtų gerai, 
bet „Duena Zeitung” 
numušamais faktais 
nėjo, kad vienintelis Baltijos 
baronų užtarėjas 1-moj ir ILoj 
valstybės durnoj buvo Puriš- 
kėvičius. ir todėl tas ,garbus* 
vyras turi būti pripažintas už 
baronų vadą. Į tą polemiką į- draugystėms 
si kiše ir kiti laikraščiai. Vie
nas iš jų pabrėžė, buk „Nik 
Kurjer” rašęs, kad Puriškė- 
vičius yra didelis neprausta
burnis ir biauriau pitžodžiau- 
ja. negu Nikolajevo vežėjai. 
Toks pranešimas labai užga
vo Nikolajevo vežėjus. Jie 
tuoj sušaukė susirinkimą ir 
nutarė paduot protestą redak
cijom ’.. Męs”—rašo jie—, .nie
kados teip nepiktžodžiauja- 
me. kaip grafas Puriškėvi- 
čius. Męs. vežėjai, jačiamės 
skaudžiai užgautais ir nuže
mintais. Todėl meldžiame la
bai širdingai, kad redakcija 

• langiaus to nedarytų, nes 
męs niekados nesutiksime už
imti Puriškėvičiaus vietą”.

Teip tai Rusijos aristo
kratai yra guodojami, kad 
net vežėjai su jais nenori li- 
ginties.

sti kai| dabartinės va tdžios 
spaudžia?

Tėve! Pirmučiausiai
tu turi atminti, kad
męs rinksime sau valdžią 
išsirinksime tokius vyrus 
rie butu darbininkišku pažiū
rų ir rūpintųsi apie musų rei
kalus, kaip tėvas apie savo gasclie Rundschau 
vaikus. <> antra, męs jam ne
suteiksime tokių spėkų, kad 
jis, arba jijie galėtu mus pri
spausti. Įstatus jtadarysim 
męs patįs, o valdžia turės juos 
pildyti. Prietam. męs neriu k- 
simė valdininkų ant visados, 
bet tik apribuotam laikui. 
Taigi, jeigu kuris nepildys 
savo pareigų, tai jis neteks 
savo vietos.

— Kazin, vaike, ar aš 
negalėčiau tuomet Įsisukti uz 
kokį policmanpalaikį?

— ('ha. cha. cha! Dar 
biskį palaukėk, tėve! < > jei 
kantrybės tau neužtenka, tai 
važiuok 
greičiau 
lietuviai 
išrinkti, 
tum šunės vaikyti po miestą.

— Kad aš, vaike, kazokų 
bijau, o aut galo, kad ir va
žiuočiau. tai nevaikyčiau šu
nų po miestą!... Kaip tau 
matos, ar aš koks šunalupy

— Na. jau tik nešiką r 
čiuok, tėve! Ar tu misliji, 
kad tai blogas amatas? tas 
geriau, negu policmanu būti.

— Kodėl?
— Todėl, kad šunės vai- 

kypamas turėtuiįi tik šu
nims dalyką, o būdamas polic- 
manu reikėtų žmonės valdyti.

— Kaip tu. Maike kal
bi, juk tuomet caro nebus, 
tai ir jo j>olicijos nebus: tau
tiška policija žmonių neper
sekios. nors teisybę pasakius, 
aš nelabai iškęsčiau neužva
žiavęs kokiam žydui per uosį.

— Teip, tėve, be abejo
nės tuomet bus kitokį istaty- 
mai, ir policija neturės tiesos 
bereikalo žmogų užgauti, bet 
visgi turės dabot tvarką ir 
turtą žmonių, o jeigu atsiras 
koks niekšas, kuris drumstis 
ramumą, tai toki policija tu
rės suvaldyti.

— Tai kada-gi tas ivyks, 
vaike? Ar aš dar sulauksiu?

— Nežinau, tėve.
būti kad ir sulauksi. O kiek 
tu metų dabar sau skaitai?

— Kad ir aš pats, vaike, 
nežinau. Ar tu negalėtum su- 
rokuot? aš gimiau tuose me
tuose, kada popiežiui atėmė 
svietišką valdžią, ar tu žinai 
kada tas buvo?

— Žinau. Tas buvo 1870 
metuose, Rugsėjo 21 dieną. 
Tai šįmet Rugsėjo mėnesyje 
tau sukaks 38 metai. Bet kas
im ar tu tik nemeluoji: man 
rodos, kad turi jau apie 60.

— Matai mano barzda 
šiądien neskusta, už tai tau 
teip ir atrodo: bet palauk, 
kaip aš nusiskusiu. tai ir pen
kiolikametė merga manę ne 
brokys.. . Aha! gerai, kad at
miniau apie mergą. . . Ar ne 
žinai vaike, kur gero hurdo. 
kur turtinga merga yra? Kad 
ir apysena, tiek to. bile tik 
pinigui turėtu.

— O kam tau tas reika
linga? Ar ne misliji pačiuo
tis?

— IsĮ>ėjai, vaike. Jau 
gana Įkarto šitoks gyvenimas. 
—Vienas, vienas ir vienas. 
Ateis naktis, teip nobodu. 
teip nesmagu, kad net akyse 
nebūti daiktai pradeda rodv- 
ties.

— Apie tokius daiktus, 
tėve, nekalbėk, nes man tas 
visai nerupi ir apie tai šnekė
ti aš nenoriu. Paješkok sau 
per laikraštį pačios, gal atsi
šauks kokia kreivažandė.

i Lietuvą ir ‘padėk 
iškovoti laisvę, kad 
galėtu savo 
tuomet gal

vadžią 
ir gau-

. /

su ne- 
dacodi-

Tautiečiai ir cocijalistai.
Po tokiu anlgalviu N 16 

..Keleivio” patilpo straipsne 
lis p. M. G. Paukščiutės. Iš 
pradžių vra teisinai nurodv- 
mai. kaip didžturčiai skriaud
žia darbininkus, ypatingai 
persekiodami socijalistus. Tas 
viskas būtų gerai, bet kam-gi 
autorė to straipsnio, užstoda
ma už socijalistus, griebėsi 
niekinti tuos ..kurie vadina 
savę tautiečiais” Jaigu kada 
buvo kokios polemikos, tai

gali ne vardu kokios organizacijos, 
vien ypatiškos. o tokios ne
reikia primesti abelnai vi
siems tautiečiams, teip lygiai, 
kaip ir iš pusės socijalistų tei
singai buvo reikalauta,- kad 
koki pavienių socijalistų blo
gi darbai nebūtų užmetinėja- 
mi visai partijai, arba sąjun
gai (ir p. M. G. P. to nepri
meta visai partijai, nes aiškiai 
pasakyta: ,.kai kurie”, o ne 
visas S. L. A. Ked.) Jeigu-gi 
socijalistai tik sau pasiskirtų 
tokias privilegijas, tad jau 
nebūtų lygybės, ir kur čion 
liogika? p. M. G. P. savo 
straipsnyje skelbia brolybę, 
laisvę, lygybę ir meilę, ir nei 
nepasijunta, kad savo rašte 
pati toms idėjoms priešta
rauja, pradedant niekinimu 
narių S. L. A., išvadinant jų 
didesnę dali nususipratusiais, 
nežinančiais kaip ir kam jie 
gyvena (tas nėra jokiu panie
kinimu, greičiau apgailesta
vimu. Red.). Argi jau tik 
p. M. G. P. žino kaip ir kam 
ji gyvena?! Jeigu nevisi S. L. 
A. nariai yra ant tiek susi
pratę, kaip Ji, tai vis gi dau
giams susipratę, negu tie, ku
rie nepriguli prie S. L. A., 
arba kitokias progresiviškas 
organizacijas: vien jau prigu
lėjimas prie S. L. A. paiodo, 
kad jie nėra tokiais, kaip p 
M. G. P. išdrįso pavadinti.

Toliaus p. M. G. P. grie
bėsi už ypatų. Girdi, jeigu 
tautiečiei rūpinosi platinimu 
mokslo, tai kam tie protestai 
prieš F. Bagočių? Rodosi 
nieks vardu „tautiečių” pro-

i

Furiskeviciiis ir vežėjai.
„Str ha< 1 neeks", I >at v i ų Soc.

Dem. Part. organas patalpino testų prieš nieką nekėlė, o jei- 
idoiun straipsnelį apie l’uriš- gu buvo protestai, polemikos,

tautiečių, 
buržua žais.

su

išvadinant 
despotais 

mieriu, tuonii pa
na ūdą.

anot autorės

tai vien pavienių ypatų | pa
vietuos ypatos ir kritikuoja
mos. Red. j. o tokius negali
ma primesti „tautiečiams”. 
Ar gi iš tarpo ,,st>cijalistų'' ne
buvo protestuojančių prieš 
nepatinkamas jiems ypatas 
ir laiškus rašančius su išnieki
nimu 
juos 
ir tt.
siekti sau įuedegišką 
norint
straipsnio „tautiečiai" teipogi 
yra darbininkais, palaikymui 
savo gyvasties turi dirbti savo 
locnomis rankomis, kaip sc- 
cijalistai, •• ar socijalistai pri
ima. kad tas buvo daroma 
partijos ar sąjungos vardu? 
Ne. Todėl ypatiškus reikalus 
nereikia primesti grupoins, 

ir partijoms;
■ ypatos pačios atsako už savę, 

todėl jų reikalus tik jiems ir
• palikime.

Toliaus p. M. G. P. 
p. Bagočių iškėlė teip aukštai, 
o p. Damijonaitį, ironiškai 
pasakius „ponai Damijonai
čiai''. teip pažemino, kad buk 
p. Bagočius pastojęs S. L. A. 
prezidentu galėtų Susiv. pa
kelti per vieną metą ant ap
švietus 
ščiaus. 
per 17 
grafe 
pridečkas tik į>er apsirikimą 
nepaženklytatarpjėmiu Pe<l.\ 
Iš to reikia išvesti, kad p. Ba
gočių pastatė ant 17 laipsnių 
aukščiaus už p. Daminijonaitį 
nors turėtų būti lygus]: 11a. 

tebūna p. Bagočius teip auk
štai (bagočiams mat ir socija
listai skiria aukštesnias vie
tas Į ką tas reiškia? lie<!. J), 
bet kad Jis Susiv. galėtų į 
metus laiko, ant tokio apšvie
timo laipsnio pakelti, reikia 
abejoti..........Na. ir ar tai p.
Bagočius tik S. L. A. prezi
dentu būdamas gali jo narius 
šviesti, ar dabar užginta? Ta 
proga jam visados yra atvira, 
kaip ir kožnam norinčiam pa
sitarnauti savo broliams ir 
seserims.

Toliaus rašo, kad „žmonės 
suprato, kas yra naudingiau 
ir uz tą balsuoja”, tačiaus už 
ką balsuoja nepasakė (tur 
būt autorė tikėjosi, jog vi
siems žinoma, kad B. gavo 
daugiausiai balsų ant kandi
datų. 7?f7.), todėl paveizdos 
dėlei, atkreipsiu atyda p. M. 
G. P. ant pranešimo „Varge
lio’’ per,. Vienybę Liet.” N 16, 
jog nariai Vytauto dr-tes iš 
So. Boston. Mass.. nubalsavo 
sekančiai: Tareila 70, Bago
čius 30 ir Kundrotą 20 balsų. 
Čion kila klausimas, kodėl 
nariai tos draugystės nenori, 
kad p. Bagočius juos šviestų, 
jeigu daugiaus balsų atidavė 
už jau buvusį S. L. A. prezi
dentą p. J. Tareilą? Ji jau 
pranašauja „kad drg. Bago
čius paliks prezidentu”: iš 
kur ta žinia?

Jeigu daugiaus žmonių 
supras, kas yra „naudin
giau u”, ir balsuos, kaip mi
nėtos Vytauto draugystės na 
riai, tai p. M. G. P. pranaša
vimas nueis suveju. Užbaig
dama. pataria balsuoti už so
cijalistus, neužmiršdama ir p. 
Damijonaitį užgauti. Iš viso 
straipsnio reikia suprast, kad 
buvo parašytas vien su mie
riu agitacijos, naudai p. F, 
Bagčiaus. Dėlko būtinai rei
kėjo paniekinti „tautiečius”, 
tokiu budu sumažinti simpa
tiją kitiems kandidatams ant 
S. L. A. prezidento. Žmonės 
suprasdami viliugystę p. M. 
G. P. straipsnio, žinos už ką 
balsuoti, agitacijos nereikia, 
balsavimai turi būti slaptus, 
be sunaudojimo keno Įtek
mės.

laipsnio daug auk- 
negu ..nužemintasis” 
metų (p. M. G. P. auto- 
to nebuvo, tas yra

Kiek Amerikos Lenkai tu
ri laikraščių.

Kaip sąvaitraštis ,.Auie- 
ryka Echo” praneša,
kos lenkai turi 59 gyvuojan
čius laikraščius, o 191 vra nu- 
mirę. Čia pridursime visų gy
vuojančiu laikraščių var
dus:—

„Amerika Echo” išeina 
Toledo. Ocliio; „Czas”, Brook
lyn, N. Y.: „Dziennik Chica- 
goski”, Chicago. 111.Dzien
nik Ludowy’, Chicago III.; 
.Dziennik Narotiovvy’. Chka- 
go, 111.:. Dziennik Z\viązkowy’ 
Chicago, UI.: fDzien Swięty', 
Chicago, 111.; ,Dziennik Pol- 
ski’, Detroit, Mich.: , Echo*, 
Grand Ropids, Mieli.: Gazeta 
Katolicka, Chicago. III.; Ga
zeta Katolicka, - \Viunipeg, 
Man., Canada; Gazeta Polska, 
Chicago, 111.: Gazeta Wiscon- 
sinska, Mihvaukee, Wis.; Glos 
Norodu, Jersey City 
Goniec Polski.
Ind.; ,Goruik\ 
Pa.: Gvviazda.
Pa.: Gviazda Zachodu, South 
Omalia, Nebr!; Jutrzenka, 
Cleveland. Ohio: K uryer Pol
ski, Miluaukee, Wis.: Kumo- 
szka Chicago, III.: Kuryer 
Katolicki. Toledo, Ohio; Ku
ryer Tygodniovvy, Mihvau
kee. Wis.: Narud Polski. 
lutli. Minu.: Noviny, 
waukee, \Vis.: No-.viny 
skie, Milwaukee. \Vis<.: 
ronca Polski. Canonsburg. 
Pa.: Orędownik Językovy, 
Mihvaukee. Wis.: Patryota, 
Philadelphia, Pa.; Pochodnia, 
Cgicago, III.: Polak \v Anie- 
ryce. Buffalo, N. Y.; Polak 
Amerikanski, Buffalo, N. Y.: 
Polonia. So. Chicago. 111.: 
Polonia, Detroit, Mich.; Polo
nia w Ameryce, Cleveland. 
Ohio: Praca, AVilkes Barre, 
Pa.: Praca Polska, Scheneeta- 
dy, N. Y.; Przewodnik Kato
licki, New Britain, (’oiin.: 
Przevvodnik Polski, St. Louis, 
Mo.; Przyjaciel Gornika. Sha- 
mokin. Pa.: Przyjaciel Ludu, 
Philadelphia. Pa.: Rodzina, 
Lasalle, III.; Rodzina. Det
roit. Mich : Robotnik, Brook- 
lyn. N. Y.; Rolnik. Stevens- 
point, \Vis.; Sokol, Chicago, 
III.; Straž, Scanton, Pa.; Te- 
legraf, Chicago. 111.: Tygod 
niKPerthamboyski. Perth Am- 
boy, N. J.; Unia Polska, Buf- 

VVarta, Buffalo, 
Wędrowiec, Buffalo, 

\Viadomosci Missyjp- 
Wiarus, 

\Vielkopo- 
Pa.: ir

, N. J.:
Sout Bent. 
\Vikes Barre, 
Philadelphia,

Du- 
Mil- 
Pol-
Ob-

falo, N. Y.
! N. Y. 

N. Y.; 
ne, Detroit, Mich.; 
\Vinona, Minn.: 
lamn, Pittsburg, 
,,Zgoda”, Chicago, III.

Kuomet lietuviai ant 
tiek pakils, kad galėtų užlai
kyti tiek laikraščių? Męs ne
turime dar nė vieno dienraš
čio, o lenkai turi bent 9. Mes 
ir negalime dar turėti, nes 
pas mus vos tik gyvuoja tie 
devini sąvaitraščiai, turėda
mi po 1500—2000 skaitytojų. 
Dienraštis prie tokių sąlygų 
ant syk užkeltų kojas auk
štyn. Kolei lietuviai nesu
pras naudos laikraščių, tolei 
mųsų tauta negalės ant tiek 
pakilt kulsuriškai, kaip kitos 
tautos yr pakilus. Tas klau
simas turi lygiai visiems rū
pėti (išleistojąms, redakto
riams, agentams ir skaityto
jams.) ne kaipo „biznis”, bet 
kaipo platinimas apšvietos, 
pakėlimas žmonių susiprati
mo—kaipo labas tautos. Lai
kraštis—tai naminė mokyk
la; todėl laikraščių platini
mas privalo rūpėti ir patiems 
skaitytojams. Kiekvienas su
sipratęs darbininkas privalo 
prikalbi net draugus prie skai
tymo ir agituoti.

1 leivis”, 
Liet.”, 
myu’,

, ir vienas egzempliorius,Žvaig
ždės”. Bet daugiausiai mus 

1 Atholiečiai mėgsta „šventus“ 
raštus skaityti.

Beskaitydami tokias kny
gas jie surado, kad seiliaus 
žydai plakė Kristų ir draskė 
ant jo rubus. Įkvėpti švento
mis knygomis mųsų karžygiai 
nulėmė ant savęs išbandyti 
tokią operaciją. Įsitraukę ge
rokai rangalo. praliejo viens 
antrą draskyti ir minkštyti 
makaulės. Bet ant nelaimės 
pribuvo pulkas mėlinsiulių 
ir nuvarė narsuolius teisybes 
klioštorin. Vienam iš jų uet 
per Velykas reikėjo ištupėti 
belangėj ir negalėjo nabagas 
dalyvauti naujuose peštynėse, 
kurias surengė tie patįs jo 
draugai.

Ant Velykų pirmą dieną 
ir vėl buvo policmanams dar
bo, pakol numalšino mus peš
tukus. Keli jų gavo šaltojoj 
išsimiegoti ir apart to turėjo 
užmokėti pinigišką bausmę: 
J. V. užmokėjo $ 30; A. Z.— 
š 28: K. P.—$ 8; J. L už lan
gų daužymą—š 10; P. C.— 
8 10; P. S.—$ 10; J. R. už 
girtybę 8 2.50; B. S. už su
mušimą ant gatvės vieno vai
kino užmokėjo $ 10 ir pa
smerktas 1 metams Fitchbur- 
go kalėjiuian ir A. Z. ton pa- 
čion kletin ant 3 mėnesių. Iš 
viso mųsų tautiečiai užmokė
jo policiaji per vieną dieną 
8 108.50. Ar neskauda širdis 
žiūrint, kaip žmoneliai sun
kiai uždirbtus centus pralei
džia aut tokių biaurių darbų 
ir prietam teršia vardą mųsų 
tautos.

lied. pritrukti*. Bergždi 
ginčiai i ..Keleivį-• nebus pri
einami, nes tame nėra jokios 
naudos skaitytojams neturin
tiems nieko bendro su tami- 
stų ypatiškais dalykais. Prie 
tam poliemika per laikrašti 
anaiptol tamistų incidento 
neišrvš ir nesutaikvs. o dau-• • 
giau suerzins. Bandykite su
sitaikyti kitokiu budu.

A. B.

KORESPONDENCIJOS.

I
i Žirgvaikits. i

Athol, Mass.
Darbai pas mus eina 

bai prastai, todėl iš kitur
la 
tė

Pabegkit, pabegkit, turit 
ne giednoti!

So. Boston e Velykų die
noje prieš mišparą susitarę 
3 vyrai ir kelios merginos 
atėjome truputį aukščiau ir 
užtraukėme „Per tavo šventą 
prikėlimą”, prisiėjus iki „Te
gul į.šalį einą nuliūdimas”, 
staiga pašoko vienas vyrelis 
ir užprotestavo prieš mus gie
dojimą, sakydamas „Pabėg- 
kikit, pabėgkit, turite ne gie- 
duoti!“ Ant mano užklausimo 
„Kodėl?” Jis atsakė rodyda
mas į vargoninko giedorins: 
„Užkenksite aniems”. Tuom 
tarpu merginos pradėjo iš 
naujo giedoti, ir p. V. C. jau 

. nieko nebesakė*
Stebėtina, kodėl p. V. C. 

nenorėjo leisti mums giedoti? 
Jeigu visų tautų bažnyčiuose 
giedojimas madoje, tai kodėl- 
gi męs lietuviai negalime to 
daryt? Valdžia nieko neturi 
prieš tai, nes bažnyčios yra 
ne dėl šokių ir balių, tik pa
maldų vieta; jeigu kam nepa
tinka, tas gali neiti ir neklau
syti; kiekvienas dalykas turi 
pasilikti savo vietoj—maldos 
ir giesmės bažnyčiuose, o šo
kiai, dainos ir muzika viešuo
se salėse.

Dovydo psalmuose ran- 
.damė pasakyta: „Giedokite

Brighton, Mass.
Darbai čia eina ne geriau

siai, daugiausiai lietuvių dir
ba robų dirbtuvėj. Lietuvių 
yra suviršnm 500. Yra čia 
viena draugystė šv. Jurgio 
ir kuopa L. S. S.

Bemaž visi lietuviai mo
ka skaityti ir rašyti, bet ma
žai prisideda prie darbininkų 
judėjimo. Priežastis tame: sa- 
liunų įsiplatinimas ir neskai- 
tymas pamokinančių raštų.

Atėjo Velykos,—berods 
suvargęs darbininkas turės 
pasilsi nuo sunkaus fiziško 
darbo, bet kur tau! Šauksmas 
ir armonika viešpatavo per 
ištisas naktis. Skauda širdis, 
žiūrint ant tokių, žmonių: vi
sa jų laimė, visas linksmumas 
—putuose alaus ir prie kazy- 
rų. Su senaisiais kaip ten ne
būtu, bet gaila jaunų vaikinų, 
kurie pasigėrę, daužo viens- 
kitam makaulės su buteliais 
ir kitokiais Įrankiais. Viena 
stuba buvo net apgulta „ja- 
pončikais” po vadovystė gar
saus generolo „Kapliuko‘‘, 
bet narsus kovotojai, sako, li
kosi atmušti nuo tvirtovės ir 
utarninko rytą turėjo eit i 
darbą su mėlinoms akims ir 
su skylėtoms galvoms. -Net 
šlykštu buvo žiūrėti Į tuos 
gyvulius-žmonės. Kadagi męs, 
Brightou’iečiai. trenksi m tą 
pasipiktinanti paprotį—var
tojimą svaiginančių gėrimų? 
Argi negražiau butų kad tuos 
pinigus, kuriuos prageriam, 
žmonės suvartotų ant darbi- 
nikiškų laikraščių ir knyge
lių?

P. K. (\

Redakcijos atsakiniai.
Broliui, iš St. Louis, Mo. 

Palaipinus tamistos atsukimą 
ant užmetimo tamistos kores
pondencijos kokio ten „drau
go“ Įier „Kataliką“, kiltų 
mums nenaudinga poliemika. 
Ne tilps.

Z. Junk, iš Vai para iso. 
Bus patalpyta.

M iii ere Augintiniui^ iš 
Karine, Wis. Bus patalpyta.

I
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V1LN1 US. Suėmimas. 
Kovo 22 d. .,Vilniaus Žinių” 
administracijon pusėj antros 
vai. diena atėjo policija ir su
ėmė tarnaujantį administra
cijoj Joną Tumą.

i " 11 1
ir 11] Karl’is Cirul’is, >uimti 
Mintaujoje 1905 m. lapkričio 
25 d. ir Rygos Teismo Bumo 
nuteisti keturiems metams 
tvirtovės.

— Užpuolimas ant karei
vio. Naktį į kovo *20 (bale2)d. 
kažin-koks nežinomas žmogus 
iššovė iš revolverio i stovintį 
ant sargybos tirs pulko kakar
inėmis kareivi kurį sužeidė į 
koją, Sužeistasis kareivis irgi 
penkius karius šovė j užpuo
liką, liet nepataikė.

— Šune*-polici*tai. Poli
cija parsigabeno iš užsienio 
„mokįtus šunis’’ j ieškomiems 
žmonėms [„piktadariams”] 
gaudyti.

— kaliniu išvežimu*. Šio
mis dienomis iš Vilniaus ka
lėjimo išvežta į vidurines Ru
sijos gubernijas 30 kalinių.

KA L’ N AS. Kalini u pa- 
Itėi/iuiaš. Kovo *25 d. keliolika 
kalinių perlipo kalėjimo sieną 
ir leidosi bėgti. Sargams pra
dėjus šaudyti, dalis sugrįžo, 
kiti gi. šaudydami atgal į sar
gus, pabėgo. Policija ir karu- 
menė visą naktį j ieškojo ir 
surado 6 pabėgėlius, 4 nesu
gavo.

Tf f —
... •_ !•••• ’ — taikei

Linksmas apreiszkimas arba kaimiecziu ir m kssti visgi reikia, 
caro szeimynos iszpazintis.

(Iš rusiško vertė Vera* Komo.)

Pilka, apsiniaukus diena.... Dvelken- 
ti kokiu tai prirūgusiu drėgnumu ir šiluma 
sunkus debesiai žemai kabojo aut begali
nių, su juoduojančiais šen ir ten takais ir 
apmirusiais belapiais miškais, kalnuotų 
laukų. Pajuodavę nuo drėgnumo, su nu
draskytais aut pašaro galvijams stogais 
kaimeliai, liūdni ir tylus. Tik retkarčiais 
nusiskundzentis mykimas alkanos karvės 
pertrauks tą paniurusį tykumą ir vėl tyla, 
kapų tyla... Neramumu neapsakomu, sun- 
kum, troškiu, dvelkė nuo to viso reginio...

Ant sulinkusios medinės varpinyčios 
pasigirdo tylus šlamėjimas ir po sniego 
apklotus laukus ir po vargingai prisislėpu- 
sius tarp ravų kaimelius, pasinešė neramus 
balsai seno sudaužyto varpo, balsai, kuriuo
se girdėjosi koki tai dejavimai, keno tai 
graudus balsai maldaujanti pagailėjimo... 
Ir dar neramiau* pasidarė aplink.... Ir 
dangus, išgirdęs šitą dejavimą, šitą žemės 
nusiskundimą išvarvino ant laukų kėlės 
graudžiaus ašaras....

Senelis, baltas nei gulbė, tėvas Ivan,*) 
gergždžiančiu, užkimusiu balsu pradėjo va
karines pamaldas.

Apiplyšę, su geltonai-pazaliavusiais 
veidais kaimiečiai stebeilydami į šventųjų 
paveikslus rūsčiais žvilgiais, kuriuose žibė
jo žiauri kančia ir tvirtas įtikėjimas, kar
štai meldėsi. Patamsėję girdėjosi dievobai
mingas šnabždėjimas, atsargus sukosėjimai 
ir retkarčiais gilus ir sunkus atsidūsė
jimai ....

Vakarinės pamaldos pasibaigė.
Tėvas Ivan prasiblaivė ir. pasilsėjus 

truputį prie altoriaus, užėjo už pasenusių, 
apiplyšusių, parudavusių uždangalų pasta
tytų panomario**) ties dešiniuoju klyro 
su***), šalymais didelio pajuodavusio kry
žiaus, ant kurio kabojo nukankintas 
stus. Kaimiečiai, su plonučiukėm’s 
tiėmis rankose, o kaip kurie ir visai 
kių. palengvėlio šnekučiuodami ir 
damėsi, vienas paskui kitą ėjo už 
galų išpažinties. Nekurie tuom laiku kar
štai meldėsi, šnabždėdami. Iš už uždanga
lu girdėjosi lengvas, storas šnabžbejimas, 
kurio balsas buvo koks tai širdingas pra 
kilnus....

Pasigirdo atleidimo malda, ir iš ttž už
dangalų, lėtai ir sunkiai žengdamas sutinu
siomis nuo cingos*) kojomis, išėjo aukštas, 
tiesas kaimietis, su kokiu tai nušvitusiu, 
žibančiu vidurinė šviesa, veidu. Maža, lie 
sa, visai nudriskusi senukė, palengvučių 
užėjo už uždangalų ir pradėjo melstis.

— Atleisk, vardan Viešpaties, tėveli, 
žvakutės aš tau, mūsų penėtojau, neatne- 
šiau.... —šnabždėdama pratarė jinai, pa
keldama į tėvą Ivaną apraudotas su parau
donavusiais skruostais akis.

— Dievas atleis, močiutė.!... — ty
liai ir neramiai atsakė tėvas Ivan.

— Ir kaip jau aš neklausinėjau po 
kaimynus.__ —tęsė senutė—nėra, nors tu
čia ir kasžin ką... Netik kad grūdelį ar 
plututę duonos ne pas visus tęatrasi. ..

Tėvas Ivan tyliai atsiduso, ir paglos
tęs iš užpakalio savo tankius pražilusius 
plaukus, lėtai ir nuoširdžiai prabylo:

— Na, užteks apie tai. .. Verčiaus su 
dievu pradėkime savo rokundas vesti.... 
Nusikaltome, matyt, jam. kad teip užsiru 
stino....

— Nusidėjome, tėveli, ach kaip nusi 
dėjome.... —atsakė senutė, nužeminta 
linguodama galvą. — Už nusidėjimus ir 
kenčiame...

— Pasakyk, kuomi nusidėjai, močiu
tė... Teisingai sakyk, neslėpk nieko, nes 
jis. tėvelis viską mato, viską. ..

— Bet ką gi, tėveli... daug nusidėji
mų, net ir pradėt nuo kurio galo nežinau...

— O, prieš dievą ar ne murinėjai ka
da?—paklausė jos tėvas Ivan, užsimislinan. 
čiai žiūrėdamas į tamsų kampą.

— Nusidėjau, tėveli, nusidėjau, mur
mėjau .... — atsakė senutė ir tuoj jos vei
das konvulsiškai persikreipė ir per rauk
šlėtus, įpuolusius veidus nuriedėjo graud
žios ašaros.—Kęsi, kęsi, tėveli. . .pats žinai, 
kaip kankinamės. . . . na. ir neiškenti, ir... 
sumurmi.... Na męs tai jau tiek to—pa
žiūrėk į kūdikėlius, užką-gi tie nekalti 
aniuolėliai turi kęsti?. . . Na .... na. ir pa
siskųsi šiteip viešpačiui... Marti nesenei 
numirė... Paskui ją sūnūs. .. keturi vai
kučiai liko.......Na ir. kurgi aš su jais dė
siuos?. ... Drapanėlių neturim, duonos ne
turim,—viešpatie aukščiausi* ką gi man 
daryt?.... Na, ir....... ir sumurmėjau....
Atsiimk, sakau, po plynių ir mus visus pas 
save, nes kas-gi bus čjonais?....

*) Stačiaiikiiį kunigas, popas.
*♦) Zakristijonas
***) Vieta ties altorium,
**••] Liga.

■— Žinau, kad vargas, močiute, žinau.
. — trumpai atsa

kė kunigas.— jo šventa valia... Plaukas 
nuo galvos nenukris be Jo žinios... Reikia 
kęsti močiutė, melstis.... Visiems vargas, 
ne tau vienai.... Melskis, gal viešpats ir 
susimylės ir atlygins tau mylista sav....

Senutė tyliai raudodama, šluostė kam
pu suterštos skepetos gausiai riedančias 
ašaras. Tėvas Ivan, jausdamas kokį tai 
šaltą dvasios suspaudimą mistino apie ko
kius nusidėjimus dar daugiaus užklausi se
nutės, bet nesurado.... Atėjo jam mintis 
paklausti, ar išpildo ji teisingai pasninkus, 
bet jis žinojo kad apart duonos ir vandens. 
— o ir tas ne kasdiena,—kaimiečiai jau 
seniai nieko neragavo.

— Ar ne uzpykai kada ant ko. močiu
te? .... paklausė jis po trumpo tylėjimo.

— Nusidėjau, tėveli.... kitą syk ir 
pyktelsi, ir susibarsi... . kad širdis nors 
truputį palengvėtų....

— Negerai, močiutė.... Reikia laiky
tis, atsimink apie Kristų kuris už neprie
telius liepė melstis o ne pykti....

— Nusidėjau, nusidėjau, tėveli, nėr 
ką nė sakyti... — atsiduso senutė.

— Ari šventą bažnytėlę netingi vaik
ščioti?

— Nusidėjau, tėveli, kitą kartą ir rei
kėtų eiti, žiuri—tas, kitas na ir neisi... O 
ir vaikelių nėra pas ką palikti. . . Vestu- 
mėsi drauge—bet veik visi pusnuogiai.. . 
Vos tik po vienus marškinėlius turi o ir tie 
sudriskę... Nusidėjau, tėveli, bet ką-gi 
darysi...

Patylėjęs valandėlę, tėvas Ivan, užden
gė nulenktą senutės galvą savo susitrinusia 
stula, pakėlė savo pasenusias akis į tam- 
tai, apnikusias bažnyčios lubas, su gilaus 
įtikėjimo jausmu perskaitė maldą, melsda
mas viešpaties atleisti nusidėjimus senutės, 
ir palaimino ją savo sena pūslėta, sutruku
sia ranka....

Paskiaus ėjo išpažintin baltaplaukis 
vaskiukas, apsiavęs supiyšusiomis naginai- 
tėms ir apsivilkęs sulopinta audekline šle- 
bute (biiuska), paskui jį ėjo mažukė smai- 
lanosė nėščia moteriškė su didelėms kan- 
kintiniškomis akimis ir patinusiais, apkru- 
vintais žandais. Paskui ją—storokas, bet su
blogęs senukas, su plačia žila barzda ir nu
plikusia galva.... Dar paskiaus sekė dvi 
apipipšusios mergaitės, kurių išbalę, atsi
kišę ir perregimi tarytum vaškiniai veide
liai reiškė ne tai nusigandimą, ne tai neda- 
siprotėjimą. Šalymais jų stovėjo aukštas 
margu veidu kaimietis su pajuodavusiais 
paakiais ir balzgana it ožio barzdele. Jis 
Jis karštai meldėsi prieš šventųjų paveik, 
sius ir retkarčiais, piktai suraukęs anta
kius ir atsidusęs, smarkiai ir garsiai kosė-

— Gal imsi gert truputį, mielasis, gal 
nors kiek palengvės?—pašnabždom paklau
sė jo kaimynka, sudžiuvusi su įpuolusioms 
akimis, senutė.

— Ne.. .niekone.. .gelbės. . .—gergž
džiančiu balsu atsakė kaimietis.—Matyt... 
mirtis.... arti... .naši.

Senutė giliai atsiduso. ..
Ir visi tie žmonės, vienas paskui kitą 

ėjo už uždangalų pas tėvą Ivaną ir išpaži
no jam savo nuodėmes. Visi jie vienodai 
buvo persitikrinę, kad jie dideli nusidėjė
liai, visi jie atvirai prisipažino jog kaip ka
da ..neiškęs širdis, na ir sumurmėsi”, 
daugelis karčiai, su karšta širdžia verkė; 
visi tvirtai žadėjusi spirtis prieš pagundas 
ir nusidėjimus, j ieškojo žodžiu meilės, nusi
raminimo. .. Ir tėvas Ivan.—toks pat tam
sus. apgautas, užuitas, kaip ir tie kaimie
čiai, teipgi darbštus, teip pat tikintis,— 
kaip galėjo ramino juos, kalbėjo apie kant
rumą. apie meilę, apie Kristų. . . .

Ties ta pilka, apiplyšusia, nukankin
ta nusidėjėlių govėda kokioj tai paslapti
nėj tyloj senos bažnytėlės, drėgnoje, liūd
noje nusileidžiančios dienos šviesoje, kabojo 
ant kryžiaus nukankintas ir sukruvintas 
Kristus tyliai pakėlęs į dangų pinas ašarų 
akis, tarytum, meldėsi už kankinamuosius.

Ir tamsi naktis aĮtsiipo kaimelius, miš
kus, laukus, seną bažnytėlę ir uždengė savo 
sunkiu, neĮiermatomu uždangalu kančias 
ir graudžias ašaras didelių nuiidėjėlių .... 
Viskas nutilo,—tiktai vakarinis vėjas, neš
damasis per laukus ko tai graudžiai verkė 
ir kaip kada giliai susigraudinęs susipurto 
ir pradeda raudot nunuogintuose pabalkė- 
se stubų, daržinių ir išdraskytų kiemų, 
kaukdamas kokiu tai širdį perverenčin, 
liūdnu ir sujudinančiu balsu.

F

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

;je kalboje.
Ta knyga teip žingeidi ir visoje pasauleje reikalaujama, 

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

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

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

Raistas viską išradinėja, 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 akvvumo. kiekvienam naudin
ga j>erskaityt, nes tai puiki apysaka, kuri sujudina Euro
pos ir Amerikos parlamentus. ,,Raistas“ y ra 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 siunčiaut pininigus visada reikia adresuot:
J Naujokas,

Madison sq. šia. Box 189, New York Uity, N. Y-

esame ten nusipirkę farmas 
11 familijų gyvenime ant tų 
farmų. Męs ten gyvenanti 
kviečiame jus broliai, aplei- 
skitė miestus, o ateikite pas 
mus ant farmų gyvenant, ne- 
matisitė prastų laikų. Lauko 

i pas mus yra keli tūkstančiai 
akrų geros žemės visokiems 
jevams, juodžemis, molis, ir 
žvirgždas, parduoda po kiek 
kas nori akrų ant išmokesšių 
per 10 metų. įmokėti mažai 
te reikia, 3 geležkelių ir prie- 
pat portąvo miesto Manistee 
Micliigan, prekės žemos po 

10.00 už akrą. Pasiskubin- 
I kitę pirkti, kad svetimtaučiai 
neišpirktų. Kas noritte pir
kti farmą atvažiuokite tiesiog 
pas mane, o aš aprodysiu vi
sas tas žemės dovanai. Adre
sas:

I
SENA PILĖ. Areštai ir< 

policija. Kovo 23 d. žandarų 
viršininkas ir policija darė 
kratą pas kurpiųMejų. Už-1 
drausto pas jį nerado nieko. 
Policistams puolėsi į akis ..Ko
vos“ N 9, kur persų šachas, 
portugalų karalius ircarasšo- 
ka ant bombos. Policistai nu
džiugo radę tokią retenybę. 
Ją suvinioje ir da supuvusių 
katalogų, juokų, dauiuų są- 
siuvą ir šiaip įvairaus šlamšto 
susirišę, išėjo vedinį sūnų Ri- 
šardą. Jį tuojaus įsisodinę 
karietkou, išgabeno Kalvari
jos kalėjimai). Už ką paėmė, 
tikrai nežinomą: turbut kas 
liežinvį pakišę Policija pati 
tėvams sakė, kad paėmė už 
senuosius griekus, papildytus 
per laisvių dienas ir kad ne 
jį vieną už tą patį prasikalti
mą, dar ir dužiduku: Šoboiį, 
žinomą Senapilej artistą—de- 
klematorių. ir da vieną, kuris 
buvo pastaruoju laiku apsi
gyvenęs Suvalkuose.

Žandarų viršininkas ra
dosi labai veiklių. Neseniai 
da atėjo, o jau jo rupeščiu ta
po areštuoti tris ir da žada is- 
gaudyt įtariamus visus. Se- 
napilė paliksianti gryniausia 
nuo visokių ..ištvirkėlių”, bū
sią „tiš da glad, Božja blago- 
dat ‘ (Tyla, ramybė. Dievo 
malonybė); paminėjo visą ei
lę žmonių, kurie jam labai 
nuodėmingi, ir juos būtinai 
reikėsią prašalint iš jo apskri
čio.—Jis gi savo darbuose ma
tyt mažas praktikas menkai 
„spicilizavęsis“, kad beveik 
visas miestas žino jo šnipų 
„ atejybę *perdaug atviras. 
Kaip girdėt žmonės pasakoja, 
kad pas jį šnipai nebet kokie: 
vienas namų savininkas, kitas 
laikrodininkas, trečias kirpi- 
kirpikas (parikmaclieris). Vi
si tris arti susieina su žmonė
mis, jie gali nuovadai pusėti
ną naudą atnešt. Tūlam sena- 
piliečiui viršininkas pasakė: 
,,pas mane tarnauja nekoki 
niekšai, bet svarbios ypatos, 
kurios gauna kas meno apie 
75 rub.“

i

— Žinio* i* kalėjimo. Iš 
Kauno kalėjimo išsiųsti šie 
politiškieji kaliniai: 1) Bene
diktas Zaržcckis —Vologdos 
gub. 2) Karolis Šenbergas, 
3) Vincas Suchockis, 4) Ta- 
moliunas ir 5) Aleksandras 
rakėvičius—visi keturi Tobol- 
sko gubernijom Vasario 9 d. 
6) Juozas Bukavskis — Vil
niaus areštantų rotosną, 7] 
Juozas Šalčius — Jeniseisko 
gub. S] Aleksejus Pipikovas. 
kareivis, Suvalkuosna, kur jį 
teis karo teismas. Vasario 10 
d.: 9] Kymantas Petras, 10) 
Rogoskis Konstantinas, 11] 
Mikelis Šenkeris, 12) Bolesla
vas Sipavičius, studentas, ir 
13) Bronislavas Sipavičius, 
studentas,—visi penki nuga
benti Panevėžin tvirtovės bau
smę atlikti, 14) Bronislavas 
Mištautas jau atliko bausmę 
ir paliuosuotas, 15) Dovidas 
Personas paliuosuotas, 16) 
Lengavičius Jonas, katorgi
nis, išsiųstas Tauragėn. 17) 
Čaplinskis Benediktas taipo
gi išsiųstas kitur. Šauliuosna: 
1 S) Jonas Stančikas—teisman 
19) Joselis Saudleris ir 20] 
Bancelis Bodas pas tardytoją 
ir 21) Liudvikas Jankovskis 
„katorginis* teisman kaipo 
liudininkas. 22] Kazimerių 
Vasilevskį ir 23) Antaną Gu 
cevičių policija išreikalavo ti
riliejimui.

Kauno kalėjiman pribu
vo iš Ukmergės kalėjimo: 
1) Kazimerius Zabiela iš Gi
relės. Kavarsko valšč. suim
tas Vrsario 23 d. 1906 m. 2] ■V 
Petras Gasparavičius nuo Ši
monių (suimtas 1906 m.). 
3) Jonas Gritėnas nūo Sėtos 
nuteistas 4 metams arešt. ra- 
tosna: 4) Ignotas Gavenavi- 
čius iš Svėdasų miestelio, su
imtas 1906 m. vasario 10 d. 
5) Baltramiejus Gedzevičius 
iš Šeštokiškio sodžiaus, Ka
varsko valšč., suimtas 1907 
m. vas. 14 d. 6) Leonardas 
Žukovskis iš Girelės sodžiaus, 
Kavarsko vai. suimtas 1906 
m. balandžio G d. 7) Bolesla
vas Tila iš Ivonių sod., Anyk
ščių vai., suimtas 1906 m.rug-, 
piučio 22 d. ir 8) Petras Rin-,

Sena p Įlieti*.

KYBARTAI (Vilk. pav.). 
Kovo 28 d. Alvito dvaro ku- 
miečiai vežėsi iš prūsų anglis 
kurui. — vežimuose paslėpė 
šiek-tiek prekių. Juos įdavė 
akcizuinkui — Puskunigis ir 
Gaujauskas. Apstojo karei
viai, krėtė, bet prekių nėra-j 
do, o nieko neradę, nusivarę' 
su savim į Alvito dvarą, iš
krovė vežimus ir sujieškojo, 
kas buvo paslėpta. Kumie- 
čius areštavo kelioms dienoms, 
per tat jie, žinoma, susilaukė 
nuostolių. Reikia saugoties 
minėtųjų akcizninkų ir jų 
vaikų [Gujausko mergina ir 
Puskunigio vaikiščias], kurie 
klampinėja jm) Eitkū
nus ir pridalx)ją, kas ką per
ką. paskui jau praneša tė
vams ir t. t.

Tą pažistą*.

I

I

GIRŠKABUDIS (Naum. 
pav.). Kovo 18 d pas A. Ze 
velį vakare atėjo valkatų va
dovaujamų ūkininko Cimbalo 
—jie sudaužė bliūdus, bon 
kas (Zevelis alų parduoda), 
net langus su romais, irtą sa
vo „darbą“ atlikę, išsinešdino. 

. ' • ir 8) Petras RinJ Z”'”“8 Pra”*'w al’te l>oH-
keviėta, našlaitis iš Lielinnn I po»< ija buvo areštavus 

........................ . . _____ i 1 . 5 V. •_______ •________-1 _ _

miestelio, suimtas 1906 m. 22 jCimbalą, bet tuojaus ir vėl pa 
d. rugpjūčio. 9] Antanas leido sustačius protokolą.— 
Didžiulis, studentas iš Grie-i 
žonių, Indrsniškio valsčiaus, 
suimtas 1907 m. vasario 18 d.
Pribuvo iš Orio kalėjime du 
latviu: 10) Dov'as Siliniek’as

..neišbėgsiąs“ • girdi. Sekasi 
pogromšči ka m s“!

Apuokėli*. 
(Žarija).

t

NAUJI RASTAI.

i

Kri- 
ž va ku
be žva- 
žegno- 
uždan-

I

II.
Prie šoninių neapsakomai puikaus, ca

ro žieminio paločiau* durų privažiavo žvil
ganti karieta, užkinkita pora gražių sarto
kų. Iš vidaus išbėgo aukštas, sotus, bran
giuose rūbuose, ilgomis pančiakomis ir la- 
kyruotais pantapiiuos apsiavęs pakalikas 
(lekajus), ir atsidarė karietos duris.

(Toliaus bus.)

NAUJA DAINŲ
KNYGA.

Dabar išėjo iš spaudos nau
ja dailių knyga, kurioj tel
pa naujausios, dar niekur 
nespauzdintos visokio turinio 
dainos. Lietuviškoj kalboj 
tokios knygos dar nebuvoto
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 Broad wav, So. Boston, 

Mass.

Pirkite! Farmas! Farmas!
Didžiausia Lietuviška i 

Kolionija Amerikoje pavadin
ta Nauja Lietuva, 40 lietuvių

ANTON KIED1S 
Poacack, Lake County, 

Michigan.

ISZCYTI GARSINA.
Tarp daugybes išgydytų žmonių per Collins New York 

Med. Istituto, daktarų: čionai prisiųsta teip kaip stovi ran 
ką rašytą laišką talpiname:

ii

<24.
PiUieškojimai.

. _ „ Johana Marma-
kevic, Amsterdam, N. Y., 2 
metai kaip Amerikoj, paieško 
Juozapo Karpavičiaus, kuris 
neseniai gyveno Pittsburge 
Meldžiu atsišaukti ant šitokio 
adreso: ladeušas Zaloga,
Raute N 4, Pitefield, N. H. | ę Tempi

Paješkau pusbrolio Ado
mo Gustaičio, Suvalkų gub.. 
Naumiesčio pav > Griškabūd

žio par., Miknaičių kaimo 
i Meldžiu atsišaukti ant šito 
adreso;

N incas Strimaitis.
e st Worcester. Mass



KELEIVIS

ICera proga.
2 namai su 7 kambariais 

kiekvienas išsiduoda už 84 
ant sąvaitėg tik pinigai iškal- 
uo. ir su ta išlyga, kad pa
čiam reikės pataisymą apmo
kėti. Išiandavoti galima už 
daug brangiau. Kreipkitės:

Everson,
319 E st. So. Boston. Mass

LIETI’VII’ l'ZEIGzA
— PAS

CKAPLIKA

Telepboae 2107 4 So. Bost<ui

kl>R F. MATULAITIS
Vai ūdos: S. 10'a M : tt -s P. M 

Nedėliotus iki 3,\al P. M

30 W. Broadway, So. Boston-
1

UŽ’3 
visa1

Us, ėhus 
i ik tenai 
ų, krik-

117, 119 ano 121
So. Boston,

St.,

Mass
A

i

SALIUMAS 
taria pas mes a:s ;a. kvs 

To niekad nesigraudys.
Alus, vyuai mus sard.’ausi. 

Cigarai iš Turkijos, g-ertausi.

Lazaackas, Jude:ka
3oi !<rvav:tva> ir Ž59 I

Soit’l 1‘ostc

*

t
Vi
i*
t
r.
c 
Y e ■V

Mass. ’

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku

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 
lyti įdedant krasos ženkleli.

J. M BKUMIZA CO 
Broadoay & >o. S-th st..

Brookly n X.-w York

LITI VISK AS IHKTAR1S

VISKAS PIGIAI !
lh-12 pratuštiuimo vietos.

l’ramšu, kadj męs partiaiikem 
daugvla; \ i»,kin aprfkialu pavasa
riniu ir vasariniu dei !u- t<-: u ir vy
ru su < -
gigiaiisia prekę. Teipgi, i~p:ik;i- 
už 5 dol. gausite už 10.00 d. i. 
štampu. Atsilanky k ai t ;:ii 
persikelti si, >s v iet —

THE oUTLET
307 Brvadw;i\

St). K( » i t )N. M ASS.

LIETUVIS

Daktariszkos
KNYGOS

i

1
1

v ■K---5 - -■ ---

Mi ii * ♦
■
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VADOVAS IN
SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

G. B Wernick
TEL. 22148 RlCHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietuviška

APTiEKA

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gra.'iri paveiks

lą nuimti, eik pas ats..kunti 
fotografistą:

CASSll.LG STPDIJA.
376 Broadvvay.

So. BOST< >N, Mass

1\es pirmesnės po 5V tuKstaučiu laidas; kaip h.i ' lietuviai išn< š.’ojo po visų pasauli knygas.
NAUJA paskutinė 100 tukstam-ių e.rz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

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

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATA par-.Gy ta aiškioj kiekvienam suprautančioj kalboje.
TA KNYGA yra nauda _ vy: •...;.s . r moterims, seniems ir jauniems. s\ < i .lems o labiause sergantiems.
ŠITA KNYGĄ erska s . mokės, kaip būti sveiku, nuo visokių ligų apsisergėti, bM ir ĄaktariSkMA Mok. 

sle npsišvies, o ir žiuosi kur ir'kaip išsigydyt sergantis. ..VaT iu Sveikata* * apart moksliškų Kti'kinimų. net su pa
veikslais p;,.-...; . subuda s visas pas .■ ’ ■ ’y aet plačiai apraše t , v yru ir moterų lytiškas gyvenimas,
iš abieju pusiu, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

K AD V ADOV AS 1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją. viską 
galėsi atrasti. DOV AN AI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų ger a stųir SUMANAUS D 4K fAR », n< gali būti išgydytas, tai COLLINS 
N. Y, MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Ameriko pa vis kias igas išgydo, nes jama
darbuojasi daktarai sp,-ciaiistai ant visokių ._ . ir varto a geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos. su- 

■ - - . ■ - iša - tesv ikumus, per la.-.-ą.
K.i apsiima, tai ir'išgydo: VYRIS ir MlfTKRIS. senus ir jaunus nau visokiu ligų.

KAD TAS lys'lITl 1 VS pa' kmin.ai li'okias lig i.. j«.tpra»ta». u - ir pa-laptas užsikrečiamas išgydo;
tai liudija pačiu gydymų laiškai, palei daleidima iš daugelio talpiname nors k, *e;a.

57 Hanover Street•>A 257
BOSTON. MASS

TEISINGIAUSIA IR GORIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su aidžiausia 
at'da. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulė] 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorms K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

James H. Criffin & Co.
— Geriausis galiūnas —
Klausk apie Teofil Kordašetvski. 
nes gausi geriausių gervinu ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115 &I117 Dorchester avė. and 
1 &i1^iDivisionst. So. Boston 

Telephone 21OGS S®. Boston

Yra tai viena iš geriausiu 
fotografišku studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus uz žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija irviigta 
su puikiausiom pritais< m. 
tarpe kuriu yra ir t Įrišto Ele- 
ktrikiiie šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus y vairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt >au patin- 
kamiausius.

iš mažų fotogri’iių padaro 
dideli paveikslą krejon ar 
liejinį labai gražiai

Cassills Portrait Studio 

87B Broadvvay,
So. Boston. Mass

pau.
i a

kDOVANAI
VISIEMS

Temykite gerai’ neu, uetu,,^ 
lu,k,.kril,k k..nw 
daugybe kitokių muziUliškų instrum.-ruj 
Lmciugų. visokių žiedų, lūkėtų. sp4;k.. t 
suolų, vi-okio skv rtaus ntašinuk •; u. . '
kiųbritvų, albumų portretams ,<-vu 
kišenuuų leinpukių. guminių ii . ,.., ,
mokintis angliškus kalbos, tb-dv \ 
tik randasi luuuviškoi k k,;. . , . . . J g..tzių 1

su puikiausi tis apskaitymais ir daiuo,n s M. > 
už Ši.00, 10(0 už ttt.oo. Kas velitų sau ka pa- , ' "
markę ir tei- tngą adresą, o apturės didel, N :! n-, 
su 315 aiški t paveikslų ir 1000 visokių ‘naudi,, 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur 
Atnerikos ir Kanados kraštus, r

Reikalaujant katalogo pamin.-kit va-da"l:nk
K. VILKEVICH.

Užlaiko geriausio

Elinus Nyiio, Likieriit 
Cigarų.

Par<hivimas šeimynom mūsų
SPECI KiasKl M A S.

710ELĖ KRAUTUYS
• U.neoi-. ,..ų įr 

rous.ų dziegoritg 
paauk- 

mv grumstų. puį.
.. ų (s>rielbų), 

’.« ■ oų. gramatikų 
mukių knygų

’>■ r-erųdė! rašymo g;umaUl 
mus tu -,. ;u 25c.. 5tbzi.,.u 

traukt

i . .
Ge

i>\ii ;»uksiniu ir
i v< >

^ **’•*’• L
‘‘T’^OUS
•ri-ku ir

Al V.k * .e
luzimLs
tegul prisiunčia už 5e •m;.< K < t A | o4 A 1>ov As A 

■ižu diuš tų. aš greitučiu, kad mt;,0 
Perkupuai gali ciut niru n ‘'' ' ' 'U;a i vu“«
eki. e... !.9, ‘J”“ daa9 M““ k“P k‘*W.

112 Grand st., Broo.slyn, y.
....

T • i
i‘ ‘ 1(»J s j ‘j •J ; 11

UUnliu Visokii t : ■. . ‘ .t'i nūn i r
■

-Ha !i<;uvsi.:.. klar,;t 
»• Y ^taiikovi -iiis.

II

366 Stvoud So. Boston. Mass

l,WUU!EMDYKAIPX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

u tau?w

VetuOsKau

RODĄ DYKAI- ^r6di;kos valandos nuo9iki5; nedėliotai

PR*. Jos- LISTER c.
--------------------------------------- La. 6 CH1CAGO. 1LL.. U. S. A.

tarti Broadvvay)

G E R I A U S I A Si
M A (’ANN’ON-

Dėlei atsilankančiu arabiškai Ofi<as adaras kasdien nuo 10 is ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai
Dr 1:. MIEI.KE, rūpintojas^ gydiniaia Institute.

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam <Į»e<-ia!i-kai at’-jus asabRkai arklišku at-išau- 
kus. Gyduolės išsiunčiamos, po visa Amerika ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė už laikoma. Rašant adrisuot:

TRe Collins New York Medical Institute 
140. M ĖST 34 STR. (arti Broadvvay) NEW YORK N. Y

ir pgsl.ipt.ts u/sikreč šamas išgydo;

ant ge
is vietos

40 Dearborn Street. La. 6

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

Agnieška Daskene
New Rockford. N. Pakota.

M limas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydė nuo abeltio nusilje 
liejinio ir jauny sus gy vetiime klai
du nors butų sarmatą apreikŠt vi
su buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas dėl brolių šlajų inguose a; 
likimuose apturėt ty krą isgydinia 
kad kreiptųsi priėjus ir kad vis<.‘- 
ki*m ne pašaukimo dak’.uj 
pinigu be naudus nemeiytu. 
bar aš esu sveikas ir urmas 
visų dalių kūno - jus vaidą v i: 
garsinsiu laikydamas pagodune

S. A. Kardulis
l lt1 vi'l'a.. st. St. i., u.s. X; .

ligai sirgias inkstu 
vidurių liya. skaude 
jitnu kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
uč;u nesveikumų 
kosėjimu su skrep- 
liavimu.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slu.

Juozas Nikelis
įve. Johnstovvn Pa.

is nuo 9 iki 12

NEW YORK
VIENATINtS : LIETUVISzKAS : HjTELIš 

IV. KAŽI KO. 7 YVasliignton .St 
g u važiuojate į Lietuv ą ari a 
tš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų kotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėry mų ir 
nakvvnę. Kurie norite važiuot. , . ' . -IT.; -, -i'.-įį Lietuvą be pinigų, as pnsta- 
au ant szipų už durbinlnkus. - ;
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu v isokiuosa 
reikaluose uždyką. Temykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. " šu godone

MINCAS RIZI KAS

..ERIAUSE UŽEIGA

Mes tižiaikom geriausius gėrimus kaipo tai arielka, vyną, alų ir kitokius 
naminius ir importuotus. Turime puikiausiu cigarų iš Turkijos. Gėrimus pri

:n am vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus.
Nepamirškit mūs adris<:

M. A. CANNON 43-45 Eudicott 25-27 (ross
Bronszteino

349 H arrison avė
Boston. Mass,

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados Įrankiai. Atlie
ku datba artistiškai. Padarau fotogra
fijas k uopu i kiaušiai, malevoju natūra 
liškom parvom. iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedūldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

IKA VISI VYRAI!

ŽODYNĖLIS
GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKA

KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisyta 
pagal geriausį kalbamoksiįnį būdą, be ki
to pagelbos išmoksi kalbėti, skaityti ir 
rašyt. Kaina tik (50c. Galima gauti pas 

M. PALTANAVIČIA
15 Millbury St, IVorcester, Mass.

Pirkit cigarus ir sigaretusiiaiijo 
išdirbi m»

Partraukčm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipsiu, o 
kendžių kendžių! kokių dar nė ne 
buvo.ccigaelu gilzu irKu-ko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodvvay, cok. C st 

So. Boston, Mas-

A. RAMANAUSKAS
AGENTAS šipkorčiu psigal pigiausias prekes 

i šausiu linijų ir greičiausiu laivu. Imu pasa/.ierins 
Lietuvoje ir iš Amerikos pristatau i namus.

I ŽtikrilltilS pagal Ma-s. Va!. tie<a> agentas 
pinigu i visas dailis svieto.

NOTAR1LSAS: darau visokius dokumentus į 
uli patvirtintus. Su reikalais meldžiu kreiptis, o viską atlik
tu pigiausiai ir geriausiai.
>up't of 99,/ Oak St.
>ub. bta. 12. _ _

Tei. sėsi Lavvrence, Mass.

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Vfemans Medical 

College Baltituore M. D.
Pasekmingai atlieka>avo darna prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal radimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi 30 U. Broadway 
264 E st . kampas Boven st.

So Boston. 31a *»>.

l
per kon-

So. Boston, Mass.

-v

Geriausis So. Bostone jaučiuos

' J

CLINIC

Z Bl DRECKIS

BOSTON
Dr. S Andrzejewski

B- Lyda

4

laika. Dabar aš g-ra i galiu miegoti, valgyti ir

INC.
6 7 &

Nedėliotus

25s IV. Broadmiy So. Boston. Mass

p . mažiausios ba;ri

35 I Harrison avė.

CLINIC,
175 Tremont st. Suites

Va’andos nuo 9 iki S vakare kasdien.

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase St.
Ofisas atidarąs Panidėliais ir Su batonų nuo 9 ryto iki !> vakare.

■s.<>k

i Į vietą. Per rubežiu parvedu 
s-I.',.O<><> kaucijos.

Boston, Mass.

teip kad ant pare kalavimo 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

siuntimo

Lieluviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasakmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane i 
t repais į viršų tik 
neikit į apt :eka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.

i Ofiso valandos 
Nuo S) iki 11 ryte 
nuo I iki •’ ir ii ik.’ 
$ vakare. Telephone 19e7—^Ricnmond

301 Brcadway, kampas D. gaiviu.
CERlAtSlA APTIEK A

Mes laikom lietuvišką klerką 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reik a 

’ lais atsilankyt.

Sustok!Žiūrėk’ Klausyk!
Didžiausias nupiginimas 

So.’Bostone! ■
Moteriškos skrybėlės. takutės. Reipai ir

v ystės.
Pilna eile naujausios mados krjkštuj pa
rodų. Teipgi paleidliame (1; pit au įr vi
sus kitus tavoms, kaip tai k v f arijus, 
valizas ir visokius kilus daigi s. kokių 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.

I SAC0WITZ,

1 28 Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S- Boston. Mass.

Lietuviškas Siuvėjas.
222 W. BROAIHVAV

Puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbam- 
puikiausius siūtus roverkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs na. y- dirbtuves, o jeigu 
nori turėt gražią drapai a. nu s salime 
tau tuoj padaryt.

Vienatinis lenkiškas Dcntista

JUOZAPAS J. ALTMAN, 
ožkelio bilietu ir laivakorėiii agentas.

i \ įsas 
pizia-i 
p<-rku

Notariu>a 
visokias < 
dokument o 
Siunčiu pinigus 

dalis svieto pug-il 
si kursą, 
ir parduotu p 
šokiu Šalių 
p* r rksj

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

433 Shavrirmt avė.
Boston, Mas.-

Surašą puikių Amerikonišku armonikų bei visokiu tavoru 
aplaikit* kožnns 

markėmis.

► r
* 1

-g -i ________________

George Stanaitis
453 Broadway Sa. Boston, Mass. j

tas. kas prisius savo adresą ir 5 c. pačio 

Adresuok i t teip :

143 E .9-th st, Nen York, NA

APGARSINIMAS
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už gart>e pranešti
Br ii rt ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės 
knd parduodu aivakorn-s Į Lietuvą iri: 
Lietuvos Į Ameriką važiuojantiem 
gėriai:.- ; laivu i.ž pigiausia preke. 
: <■..; s įuri geriausias kelio linijas

Ofisas atidarytas *uo s vai. ryt
II valandai vakare.

,1 nrgis Bartašius

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrytu

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų žieminių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi p'-rrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. Tt.iel meldžio seserų kreiptiesi 
prie mane. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su guodone

N-KAI masina, 
jama dėl kožno reikalai! 
jančio mus. ištirti ir suras
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodo mums

M i ss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston Mass

Džiova, dusulis, reumatizmas, ir kitos kroniškos ir nerviškos li
gos greitai ir pasekmingai išgydytos.

FraIIk Kiče, 301 Quequechan St., Fall Kiver. 
Aš turėjau gerklės išsišakojimą - užsidegimą ir džiovą per 
derinius metus. Kiauras naktis prakaitavau; sumenkau, 
turėjau darbą pamesti ir daug pinigu išduoti visokiems dak
tarams ir pamečiau vilti pataisyti sau sveikatą, bet BOS
TON CLINIC daktarai manę išgydė.

M1SS. Hekn C. HllCketl. 270 Rhodes st., Providence, LR. 
Aš bandžiau daugelio daktarų nurodymus ir gyduoles, bet 
tas nieko man nepagelbėjo. Geriausius daktarus radau nu
važiavus i BOSTON CLINIC.

Jessinta Maderias, 178 Thomas st.
Per keletą metų aš turėjau baisų skaudulį viduriuose; keturi daktarai 
manę gydė, bet vis veltui. Siadien-gi aš esu sveika ir drūta man.' 
gydė BOSTON CLINIC daktarai.

Clias C. i)owilie. 4 YVilford Court. Westerly, R. I.
Per dvyliką metų manę kankino dusulis. Perėjau visus VVesterly daktarus, bet nė vienas iš jų man ne
pagelbėjo Liga įsivyravo ir aš negalėjau jau ne miegoti, ne dirbti. Bet stebuklingas BOSTONO CLI- 
NIC INHALATORIUM išgydė manę j trumpą 
galutinai išgydytu.

Samtiel Haniburg, 111
Aš parėjau tuziną visokių daktarų ir daugybe 
toliau, jo labiaiu manę kankino ir ant galo vargiai tegalėjau pasijudinti, 
mo BOSTONO CLINICĄ a« tapau stebuklingai išgydytas elektriškoms marinomis

Pleasent St. Boston, Mass.
išgėriau patentuotu gyduolių nuo reumatizmo. 

Bet po keliu sykių

J 01111 Peters, Krovidence, R. I-
Mano pati liko išgydyta iš džiovos per BOSTON 
m et kiti daktarai to padaryti negalėjo.

kuris jo 
apianky-

specijalistus, kuo

8.
nuo !<• iki 1 po pietų.

Fall River ofiso rūmai 128*129 Granite Bldir. So. Main Si
Tiktai nedėliotus nno 10 iki X vakare.


