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IŠ RUSIJOS.
Juzovka. Pietinėj Alaskoli- 

joj. — LiejH> 3 dieną praneša, 
kad auglių kasykloj, Rikov- 
skaja, delei netikusios vente 
iiacijos ekspliodavo sutirštė 
jusi gazai. 1 5’darbininkai 
likosi užmušti ir daug gyvų 
palaidota anglių gelmėse.

Tuoj po eksplozijos ant vie
tos nelaimingo atsitikimo su
sirinko minia giminiu, pačių 
ir vaikų pražuvusiųjų įx> že
me kapitalizmo aukų ir su
versdami visą kaltę ant apsi 
leidimo ir nepaisymo kompa
nijos. — ėmė šturmuoti ir 
naikinti triobas ir turtą kone 
{ anijos. Apsiginimui nuo Į 
n irt ilsios minios kapitalistu 
turto pašaukta skyrius ka 
riumenės. Negana, kad liko 
daug motinu su mažais vai
kais-be duondavių, bet akli 
bašibuzukai caro kareiviai, 
kaip žvėris užpuolė ant be
ginklių žmonių kapodami 
juos kardais. Regykla tos ne
teisios kovos buvo šiurpi, 
baisi. Iš vienos pusės šaltas, 
kaip Įeitas aklų kareivių šir
dis ir plieno ašmenis, o iš ki
tos beginklės minios vaitoji
mas, ašaros ir šiltas garuo
jantis kraujas.

Pasibaigus kruvinai sce
nai, pradėta j ieškoti užgriu
vusių darbininkų. Atkasus 
užgriuvusią žemę, atrasta da 
apie 200 žmonių gyvų, 157 
negyvus, o 250 iki šiam lai
kui da nesurado.

Duiiion pirmininkas
carą.

Peterbugas. — Durnos pir
mininkas Chomiakov šiomis 
dienomis lankėsi pas carą 
aut pasikalbėjimo apie uždą- 
rimą Durnos ant vasaros lai
ko. Uždarymas Durnos esąs 
jau patvtrtintas, tik nepa
skirta diena pertraukimo Du
rnos darba vi mosi ;tečia 1 is, ka i p 
sprendžia, tas Įvyks Liejx> 1- 
mą dieną pagal senojo kaleu 
doriaus, t. y. 14 pagal naujo
jo. Vakacija trauksiantis iki 
Spalio 20 d.

Caras išreiškė dideli užsi- 
ganėdinimą iš Durnos darbų 
ir pasakė, kad Gnčkovo pro
testas prieš viršiuinkus auk
štos kilmės padarė ant jo, ca
ro, didelį įspūdi ir jis labai 
norėtų jį pažinti ypatiškai.

pas

Dienraštis ,,Rus” mirė.
• Petergurgas, Liepos 8 

d.— Dėlei sunkaus pinigiško 
stovio, pagarsėjęs liberalų 
partijos organas, ..Rus” perei
tą sąvaitę paliovė išeidinė- 
jęs,

Uždarinėja mokykla n,
r Varsa va. — Lenkijoj 

privatiškose mokyklose, ne
žiūrint ant valdžios uždrau
dimo, istorija ir geografija 
buvo išguldoma lenkiškoj 
kalboj. Už toki nepaklusnu
mą valdžia uždarė visas pri- 
vatiškas mokslo įstaigas.

II

Žiurėjo per langą, likos 
nušauta.

* Kijevas.— Pereitoj ge-

I

rodoj Kijevo kalėjime likos
X

nušauta pana Serstova. seilė 
jusi fenai už jolitiškąjį pra
sikaltimą. Serstova Į>er langą 
savo vėliaus (kameros) signa 
lizavo kasžin ką kitiems kali
niams su pagelba veidrodėlio; 
pamatęs tą kalėijmo sargas šo
vė iš karabino ir užmušė 
merginą ant vietos.

Gaudė kitus ir pats vos 
pabėgo.

• Kijevas.— 12 d. Bir
želio miestelyj Navozi, aut 
stovinčio prieplaukoj garlai
vio pribuvo urėdninkas su ke
liais vyrais suimti ..ekspro- 
prijatorius“ [plėšikus], kurie, 
pagal danešimo, ant to laivo 
turėjo būti. Įėjęs kajuton su 
savo palydovais urėdninkas 
paklausė pas vieną pasažie- 
rių, pasirodžiusį jam įtaria
mu, parodyti pašportą. Pasa- 
žieris vieton pašporto norėjo 
išimti revolverį, bet urėduiu- 
kas sulaikė jį už rankos.Tuo 
met ,,eksproprijatorius“ rik
telėjo ant miegojusių savo 
draugų, kurie pašokę pradė
jo šaudyt iš revolverių. Urėd
ninkas, paleidęs savo auką, 
leidosi bėgti su savo pagelbi- 
ninkais. iš kurių ,,ekspropri- 
jatoriai%‘ vieną sužeidė, o ki-! 
tą užmušė. Urėdninkas bėg
damas įšoko tiesiok į Dniep
rą ir perplaukė visą upę, apie 
100 sieksnių pločio. ,,Ekspro- 
prijatoriai“ gi susiėmę savo 
daiktus — pasislėpė.

ŽINIOS IS VISUR.

Boston, Mass. Liepos 9 d. July 1908 m

Konstancijos ljnkui.
Neužilgo per telefoną a- 

tėjo žinia iš miesto Frauen- 
feld, kad orlavis jau tenai 
pribuvo, o paskui apie tą pa 
tį telefonąvo iš \Vjnterthui ir 

j kitu vietų. Truputi vėliau iš 
Zuericlro pranešė, kad Zap- 
pelino orlaivis pasisukinęs 
Zuericho padangėj apie 10 
luinutų. pasileido Luzemo 
linkui.

Apie pirmą valanda po 
pietų orlaivis buvojau ant 
Luzemo. Tūkstančiai susirin
kusių turistų ant ežero kran
to sveikino griausmingais šu
kavimais didelį mokslinčių ir 
išradėją.

Grafas Zappelinas pribu
vęs ant ežero parodė daug 
stebėtinu ir netikėtu dalyku 
su savo milžinu—aeroplanu. 
Jis smarkiai puolė žemyn, tai 
vėl urnai iššovė aukštyn, da
rydamas prie tam sunkiau
sius užsisukimus, ratus, išsuk
damas daug figūrų pavydale 
skaitlinės 8 ir t. t. Paskui iš
kilo aukštvn ir nutraukė Fri- y
edrichsliaffeno liuk per A la
bi jos kalnynų retežius. Tuoj 
vėl pasirodė ant Zuerich o, 
kur užsilaikė dar apie 5 mi
nutes, idant užganėdint žiop- 
sotojų akių žingeidumą ir 
nulėke toiiaus.

6:30 po pietų aeroplanas' 

pasirodė per Boden’o ežerą, 
nuo kur traukė tiesiok na
mon. Po kelių minutų orlai
vis palengva nusileido žemyn 
ir įėjo į savo remizą, iš kurios 
pirm 12 valandų buvo iške
liavęs.

i •

praliejimą. Gyventojai Tabri- 
zo sustatė ant gatvių barika
das ir smarkiai mušąs su ša
cho kareiviais, kuriems pade
da ir reakcijonieriai fatgalei- 
viai]. Kova eina dieną ir nak 
U-

Revoli uc i jonieria i pa va r 
gę nuo kelių dienų ir nakčių 
mūšio beĮiertraukos, nutarė 
pasiduot. Subatoj iš ryto pa 
pakėlė baltą vėliavą, kaipo

X 

ženklą pasidavimo, baheo ber
nai pareikalavo, kad ir gink
lus atiduotų, bet revoliucijo
nieriai ant to nesutiko ir pra
sidėjo iš naujo mušis, kuris 
dar daugiau padidino skait 
hų naminės karės aukų.

Ištvirkusi ir girta kariu- 
menė plėšia ir žudo žmones. 
Mie 'e viešpatauja anarchija 
ir panika. Žmonės norinti gel
bėt savo gyvastį, j ieško pasi
slėpimo kitų viešpatyščių 
konsulatuose. Rusiškojo ban
ko įstaigoj pasislėpė apie 1700 
moterų ir vaikų. Banką dabo
ja būrys rusiškų kazokų.

Šachas prisakė, kad vi
sos korespondencijos, siunčia
mos į užsienį butų tvirtai cen- 

I zuruojamos.
Skaitlius revoliucijos au

kų vienam tik mieste Tabriz 
■ siekia 4,000 gyvasčių.

[

IS AMERIKOS.

Revoliucija paėmė viršų-
l ’suncion, Paraguay,Lie

pos 6 dieną.— Valstybė Pa
raguay ramias pietinėj Ame
rikoj, tarp Argentinos, Boli
vijos ir Brazilijos; plotas 157, 

'000 ketv. mylių; skaitlius gy
ventojų—630,103 žmonės ty
riausias miestas—l’suncion. 
Pastaruoju laiku gyventojai 
skilo pusiau: viena dalis kilo 
prieš valdžią, kita pasiliko 
jai ištikima. Prasidėjo revo
liucija. Dabar atėjo žinia, jog 
revoliucijonieriai kovą laimė
jo ir apšaukė prezidentu Dr. 
Emiliano Gonzales Naveiro. 
Revoliucija kaštavo su vir
šum 500 žmonių.

Revoliucijonieriai
darė iš miesto namų tvirto
ves, iį kuriu mušėsi su raudo 
kariumene. Ant galo dalis 
kariumenės perėjo ant revo- 
liucijonierių pusės ir kova li
kos laimėta.

Žinios apie tai atėjo tru- 
revoliucijo- 
visus susi-

pasi-

ministeris,,

Į

visuomeniška demokratų kon
vencija, kuri išrinks iš savo 
partijos kandidatą ant Suv. 
Valst. prezidento, kaip rodos 

į-Bryaną. Platesnės žinios bus 
paduotos, kaip užsibaigs kon- 

j vem ija.

4 mirė, C»2 apalpo.
Boston, Mass., 8 d. Lie

pos.— Per tris dienas laiko 
nuo saulės karščio 4 pasimi
rė,© 62 susirgo, iš kuriu daug 
yra mirštančiu Nuo 22 metu 
dar tokių karščių Liepos mė
nesyj nėr buvę. 7 Liepos tem
peratūra buvo pakilus iki 
104 laipsnių Farenheito.

Namuose karštis buvo 
nepanešamas ir nakčiai užė
jus temperatūra nedaug nu
puolė. Tūkstančiai žmonių 
nakvojo parkuose ant plikos 
žemės tik laikraščiais užsi
klodami. Nekurie negalėdami 
karščio iškęsti i»apyldė žmog
žudystes.
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Metas IV
I

siunčia draugystei reikalau- 
1 dainas pašrl|>os. O kad tas 

dažnai pasitaiko,-tai ištyrta.
Prigulint - gi visoms drau

gystėms prie S. L. A. arba 
kitaip sakant—visoms drau
gystėms susirišus į vieną tvir
tą ryšį, panašus dalykai ne- 
kuomet negalėtų atsitikti, 
nes kiekvienam beveik dides
niam miestelyj randasi S. L. 
A. kuopos arba pavieni na
riai, kurie galėtų viską kont
roliuoti.
Susivienijus visoms draugys
tėms būtų ir sąnariams daug 
lengviau, nes nuvažiavęs ki
tur ir norėdamas įstoti nau- 
jon draugystėn nereikėtu įs- 
itojitno mokėti, užtektu per
statyti 'senos draugystės pa- 
liudyjimą. Tuomet sąnaris 
mokėdamas duoklę vienai 
draugystei, prigulėtų prie vi
sų, nes jis butų sąnariu susi-' 
vienijimo, o susivienijimas ry- 
štų visas draugystės į vieną.

Pajudintas svarbus klau
simas. kurį visos draugystės 
privalo apsvarstyti ir išreik
šti savo nuomonę per laikra
ščius. Tas klausimas turi kie
kvienam riipėt, kuris tik ne
turi užtikrintos vietos, kurio- 
namai šiądien čia. ryt kas-žin 
kur. o toks likimas mums nė 
vienam neišvengtinas. Taigi 
pasirūpinkim broliai tautie
čiai. kad mėtomi žiauraus li
kimo iš vietos į vietą, visur 
galėtumėm rasti reikale pa- 
gelbą ir brolišką ranką, be ko 
mums nardantiems gyvenimo 
bangose sunku, sunku!

Vardan komiteto: 
•J. Juozapaitis, 

37 Ko įsevelt avė..
Torrington. Conn.

Apipiešė motormaną.
So. Boston, Mass , Liepos 

8 dieną.— Vakar naktį ant 
kampo Dordiester ir Secoud 
gatvių, likos apiplėštas grįž
tant iš darbo motormauas 
, Boston Elevated Railavay“ 
kompanijos Patrick Mc. 
Grath.

Šiądien ant teismo Mc 
Gratli pasakė, kad jis sutiko 
gaują iš šešių „bomų“, tame 
skaitliuje irdu plėšikai.kurie 
netikėtai ant jr> užpuolė. par
trenkė ant žemės ir atėmę 25 
dolerius leidosi bėgti.

Po tam abudu likos su 
imti ir pristatyti į poliestotį 
ant 6 Broadvvay-

puti vėliau, nes 
nieriai peitraukė 
nešimus.

Dabartinis
Dr.E.Ganzales Naveiro, įstei
gė jau naują ministerių kabi
netą, kuris susideda iš kraš
tutinių liberalų [laisvų pir
meivių] ir politiškos partijos, 
teip vadinamos „Uolorado“ 
narių. Tos partijos valstybėj 
Paraguay yra populiariškiau- 
sios ir, kaip rodos, turi užtik- 
rint gyventojams gerą tvar
ką.

Tegyvuoja nauja respu
blika! ir pralietas už laisvę 
kraujas te užkurs tarp žmo
nių meilę ir nauja gyveni
mą!

i

Vokiečius boikotuoja.
Viena, Austrija. — Au

strijos pirklystės ministeris 
I apskelbė aplinkraštį visiems 
pirkliams ir pramoninkams, 
kad pasinaudotų iš dabartinio 
boikoto vokiškų išdirbysčių, 
Lenkijoj irgalicijoj. Ministe
ris nurodinėja, kad dabar at- 

įsidarė Austrijai naujos rin
kos Į turgausjlaukas: Lenkija 
veda pirklystę su Austrija. ; 
Čekais. Anglija ir Amerika, 
bet apie Vokietiją ir girdėt 
nenori. Apie 100,000 lenkiš
ku ūkės darbininkų, kurie 
paprastai kas vasara išeidavo 

i ant uždarbių į Prusus, šįmet 
Jišdalies pasiliko namie, o ki

ti suradosau uždargį Danijoj. 
Čekijoj ir Francuzijoj. bet 
pas vokiečius ja u nenešė savo 
prakaite.

Ministeris savo aplinkra- 
štyj ragina austriječius kuo- 

Įgreičiausiai naudoties iš tos 

{progos. Ilgai nelaukdamas — 
sako ministeris— reikia sius- 
ti agentus su 
spauzdintais kataliogais

I užrišti su Lenkija 
vaizbos prietikius.

Išgirdę apie tai 
pradėjo grieždami 
bombarduot Austrijos minis- 
terį „verdaminte Schwindle- 
r’iais“, „Donnerwetter‘iais“ 
ir kitais dailiais savo epite 
tais.

Kriokova, Galicijoj. —
1 Šiomis dienomis Kriokovoj 
į atsibuvo vienuoliktasai lenkų 
socijaldomokratų kongresas, 
kuriame dalyvavo 123 atsto
vai. Rusinu soc.-dem. parti
jos atstovai pranešė, kad ne- 

i žiūrint, jog lenkai tautinin- 
i kai rusinus nežmoniškai per- 
: sekioja, jie, rusinai, su len- 
i kais soc.-demokratais dalina 
i broliškas simpatijas; lenkai 
iš savo pusės prižadėjo laiky- 
ties ir ant toiiaus solidarišku- 

[mo ir kovoti su savo tautinin
kais, kurie turėdami valdžią 
savo rankose deda jungą ant 

Isprando visų kitataučių.
Kongrese dalyvavo visų 

Austrijos tautų atstovai.

Triumfas orplaukystės.
* Friedrichsliaffen, Vo

kietija. — Tereitoj sąvaitėj 
grafas Zappelin'as pergalėjo 
visus rekordus, kokie tik bu
vo iki šiam laikui orplaukiais 
padaryti. Zappelinas ant iš
rasto savo orlaivio išbuvo ore 
12 valandų, perlėkė per šiau
rinę Šveicariją, aplankė mie

stus: Zuerich,a„Winterthurą 
ir Luzerną ir visą laiką dirbo 
!«> 34 mylias į valandą,o svar
biausiai, kad naujas orlaivis jr

puses. _ ; vienu metu, o jei to nepada- ce-karalių grafą Andrių Po-Gr. Zapi>elin‘as paėmęs v . .... L , . . . ... .
12 orplaukių ant savo laivo 
palengva pradėjo kilt auk-, 
štyn. Po Įienkių minutų laiko 
grafas pasakęs ,,tėmykit”,pa
leido orlaivį ir vienam akie®, 
mirksnyj iškilo ant 1,006 pė
dų aukštyn. Paskui pasuko'

Moteris kovos bombomis.;
Londonas. — Praėjusią 

į sąvaitę Londone atsibuvo di
dėlė demonstrancija kovojan- 
moterų už lygias tiesas su vy
rais. Laike tos demonstranci- 

įjos ministerių pirmininko 
Asguitlro net Įaugai likos iš
daužyti įsikarščiavusių mote-j 
relių. Suareštuota daug trin i 
kšmingesniu moterų: viena) 
iš jų, Marija Leigli, kuri iš
mušė ministeriui daugiausiai 
langų, poliestotyj pasakė: 

i „kitą sykį, kaip ateisim pas 
jus, galit lankti bombų“

Akyvaizdoj tokio sšsijei- 
škimo policija bus priverta; 
permainyt savo pažiūras kas' 
link sufražyščių judėjimo,ant 
kurio iki šiam laikui žiūrėda
vo šypsojanties, kaipo į vai-] 
kišką moterų ūpą.

Marija Leigli ir jos drau
ge, Edy ta New, likos pasmer
ktos ant 2 mėnesių sunkių 
darbų beatmainymo bausmės 
užmokėjimu pinigais.

27 moteris už pasiprieši- 
i nimą policijai likos nubaus
tos pinigiškai, o tos, kurios 
jau pirm to buvo areštuotos 
uz tą patį, turi sudėti kauciją 

Iir

lenkiškai at- 
ir 

artimus

vokiečiai 
dantimis

* Lwowas, Galicija. — 
prižadėti, jog ant toliau ’Miroslavą Sičinskį, kuris 

anuomet nušovė Galicijos vi-

rys,—eis į kalėjimą ant trijų tockį, apie ką savo laiku bu- 
menesių. vo jau laikraščiuose rašyta,

teismas pasmerkė ant pakori
mo. Pasmerktojo advokatas 
padavė pas karalių prašymą, 
kad mirties bausmę pakeistų 
amžinu kalėjimu.

Pe doleri nuo žodžio
Oyster Bay, Liepos S d. 

— Prezidentas R<xjseveltas 
dabar lai ką praleidžia ant va- 
kacijos Oyster Bay, o kada 
perduos savo vieta naujam 
prezidentui, tuomet važiuos 
Afrikon medžioti ant liūtų 
ĮlevųJ. tigru, šlapiu (slonių) 
ir hipopotamų Rooseveltas 
iš laivo išlips ant rytinio pa
kraščio vidurinės Afrikos iš 
kur pirmiausiai aplankys šal
tinius Vila, o nuo tenais ke
liaus vis toiiaus gilumon, kur 
dar baltveidžio koja įlei
sto vėjus.

Šita Roosevelto medžiok
lė Įiarupo nekuriems Ameri
kos laskraščiams. kurie pasi
skubino Ta<lui ||Roosevelto 
vardas, paprastai vartojamas 
pašaipoj Į paliulytgerą užmo
kėsiu. k;fd tik jiems rašytų 
apie savo medžioklę. Su vie. 
nu mėnesiniu laikraščiu jau 
ir kontraktas padarytas, su- 
lyg kurio išleistuvė apsieina 
mokėti po dolerį nuo kiekvie
no žodžio.

.Jei Tadas netingės rašy
ti, tai geresnį pelną turės,ne
gu prezidento alga.

Gaisras.
Kast Boston. Mass.— Lie

pos 8 dieną vo pietų kilo gai
srus. kuris sunaikino tris di
delius garlaivių dokus, javu 
elevatorių, daug dokų su ta
vomis, 50 prekiniu vagonu ir 
daug visokių sandelių. N uo 
stoliai išneša $1,286.000; 
degė vienas žmogus ir ir
žeista 10 ugnagesių. Išdegęs 
plotas užeina j | vieną ketvir- 
tdalį mylios.

Sll-

Sll-

4000 revoliucijos auku
Tabrizas. Persijoj' 

nios, ateinančios iš Persijos, 
praneša apie baisų kraujo

Z i

Tautiškoji demokratu 
konvencija

Denver, Col., Liepos 8 d. 
— Vakar po pietų atidaryta

Atsišaukillias į visas lietu
viškas kataliKiškas drau

gystes.
Kaip buvo jau kartą pa

judintas klausimas apie susi
vienijimą visų lietuviškų 
draugysčių, nešiojančiu įvai
rių šventųjų vardus, įh> vie- 

X

nu S. L. A. „Carteriu’’, šv. 
Vincento draugystė, Torring 
ton’e, savo mėnesiniam susi
rinkime nutarė dar sykį šitą 
sumanymą pakelt atsišau
kiant per laikraščius į visas 
lietuviškas draugystes.

Žvilgterėki m kokia nesą
monė ir kiek keblumo ir ne
reikalingų iškaščių! (> tai 
vis dėl mus pačiu netaktiš
kumo ir apsileidimo, dėl mus 
nesolidariškumo. Naris ko- 
kios-nor draugystės, neprigu
linčios prie S. L. A. nuva
žiuoja kitan miestan darbo 
jieškoti. Nerauda. Nuėjęs 
pas daktarą išsiperku paliu
dijimą, kad jis serga, ir pri-

Angliakasių streikas.
Birmingham, Ala.—Val

stijoj Alabama sustreikavo 
visi angliakasiai. Priežastim 
straiko buvo atmetimas savi
ninkais išstatytu darbininki
šku reikalavimų.

Valdyba „Uuited Mine 
\Vorkers of Amerika“ apskel
bė aplinkraštį i visus Alaba- 
mos angliakasius, kad nestoti 
prie darbo teip ilgai, kolei 
kasyklų valdyba nenusilenks 
prieš darbininkus.

X 
Milvvaukee, \Vis. — Cra vie
noj dienoj nusižudė 3 vyrai. 
Vienas iš saužudžių paliko 
raštelį, kad ištyrtų kas jo ko
jose yra: kitas saužudys, var
du Scliultz. paliko laišką ši
tokio turinio:

,,Norėčiau. kad po mirties 
mano kaną sudegintų ir pele
nus atiduotų panai Marijai 
Guettner, 168 22 m i st.. kuri 
tuos pelenus galės suvartoti 
vietoj miltelių šveitimui dan
tų". Naujas išradimas.

Kerštas |M‘rskirtos pačios.
Iola. Konsas, Liepos 8 d. 

—TulaArlieM. Heaton 
šovė vakar savo vyrą, su ku
riuo neseniai persiskyrė,
šovus vyrą norėjo ir jo naują 
pačią nušauti, l»et ant laimės 
revolveris neišdegė ir tuo tar
pu desperatė likos suimta.
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— Sveikas, drūtas, tėve! 
Tai tu dar neišvažiavai gi
rion, kaip buvai žadėjęs'

— Dar ne, Maike: aš 
laukiau dar, ka tu pasakysi...

— O aš mislijau, kad tu 
jau ir pasikorei: vakar už ta
vo dusią net tris ,,sveika Ma
rija" sukalbėjau.

— Labai malonu man 
yra girdėti, kad tu, Maike, 
neu ž m iršt i dar sa vo seno J u r • 
gio-Spurgio. Bet kaip-gi bus 
su važiavimu Į girią' Ar tu 
prisidėsi prie manęs, ar ne'

— Ne, tėve, aš neapsi- 
ėmu.

— Kodėl' Juk tu esi so- 
cijalistas... Taigi girioj tik ir 
galima socijališkai gyventi.— 
Niekas tavę tenai nevaldys, 
niekas tavo laisvės nevaržys, 
niekas neišnaudos, busim pa
tys darbininki ir patys bosai.

— Aš, tėve, neesu tokiu 
socijalistų, kaip tu supranti, 
todėl ir tavo giriniam socija- 
lizmui aš nepritariu.

— Ar žinai, Maike, kad 
girinis socijalizinas yra vie
nas iš naujausiu ir geriausiu 
išmislų. Girioj tavę nė kuni
gas neiškeiks, nė policija su
ręstuos, nė žmonės tavę per
sekios. žodžiu—laisvė kuo- 
plačiausia.

— E' aš. tėve, visai aut 
to nepaisau. Kas bijo kovoti, 
tas ne karžygis. Nė manęs,nė 
kito nė trečio, nė penkto, nė 
dešimto sočijalisto, pasišven- 
tusio už darbininkų labą kei
ksmai ir persekiojimai neiš- 
gązdino ir neišgązdis, nes 
idėja yra brangesnė už gyva
stį. Tegul audros baisiausios 
siaučia aplinkui, tegul keik
smų perkūnai nenutyla, aš 
paskirto teisaus kelio neap
leisiu, linksmas drąsiai pir- 
myn keliausiu.

— Kas iš tavęs, Maike, 
bus, kaip tu užaugsi' Kaip aš 
toks buvau, kaip tu dabar, 
tai ir šnekėt su žmonėmis ne
mokėjau. savo šešėlio bijo
jau, o tu vos žeme pasi velki 
ir toks jau smarkuolis, kad 
savo kalba net man narsumo 
priduoti i.

— Kas nori gyventi, tė
ve, tas turi būt smarkus, nes 
kas lėtas, tas turi pražūt. Tu 

žinai, kaip Kristus buvo Į>er- 
sek jojamas ir kankinamas ku
nigų už skelbimą teisybės žo- 
dzio, vienok neišsigando, kad 
ir numirt prisiėjo už savo idė
ją. Kristų kunigai pakorė, bet 
jo idėja ir šiądien tebegyvuo
ja. gyvuoja uz tai, kad jis 
buvo smarkus vyras ir i truin- 
pa laiką Įstengė patraukti 
tiek žmonių prie savęs, kad 
jam numirus kiti ėjo pėdoms 
jojo.

— Kristus, vaike, tai « 
kas kitas. Jį. matai, nužudė 
žydai uz tai. kad jis griovė 
jųjų tikėjimą, o skelbė kata
likybę, liet su socijalistais yra 
kitaip: juos persekioja val
džia uz tai, kad jie griauna 
jos pamatus,o kunigai uz tai. 
kad griauna bažnyčią.

— Palauk, palauk, tėve! 
Tu sakai, kad kunigai perse
kioja soeijalistus už tai, kad 
jie griauna bažnyčią, liet už 
ką kunigai ir vyskupai keikė 
Joną auksaburnį' Juk jis ba
žnyčios negriovė, nes pats bu
vo vyskupu nuo 386 metų iki 
BvS, o paskui, atvvkus i Kon- 
stantiuopolį pastojo patrijar- 
ku! Už tai, kad jis keikdavo 
visus kunigus už nepadorų 
jų gyveimą ir biaurų apsiėji
mą su žmouėmis. Keletą dja- 
konų pavarė nuo virtų—vie
ną už nužudymą žmogaus, o 
kitą uz svetimoterystę. Neslė- 
p>ė nė vieno kunigo piktada
rysčių: jeike ponus uz skriau- 
mą dalbo žmonių; niekino po
nias ir panelius uz visokias 
tuštybrs ir paleistuvystes: 
keikdavo karalius ir kitus di
dikus. jeigu pastariejie staty
davo savę aukščiau paprastų 
žmonių: karalienę Eudoksiją 
kartą viešai Į>er pamokslą iš
vadino niekše, paleistuve ir 
t. t. Bet kaip tas užsibaigė; 
Galų gale pripažino ji bedie
viu ir maištininku. Karalius 
Arkadijus liepė jį ištremti į 
Armėniją, i tolimą nuo tėvy
nės kraštą, kur jis 407 m. ir 
pasimirė. Ir aš tau užtikrinu, 
tėve, kad jeigu šiądien atsi
keltų Jonas-Auksaburnis ar
ba Kristus ir pradėtų peikti 
valdžia, kunigus ir kapitalis
tus, kurie visi tris eina išvien 
ir plėšia vargdienius, tai juos 
apskelbtų anarcbitais, bedie- 
dieviais netik kunigai ir vys
kupai. bet ir pats popiežius 
šoktų keikti, kaip šiomis die
nomis iškeikė franeuzų val
džią. Kristus pasakė: kas,.tu
ri dvejus marškinius, teati- 
duoda vienus tam, kuris ne
turi nė vienų’’. O ką sako mu
sų kunigėliai uz tai ant soci
jalistų' Vagis, plėšikai—sako 
—nori atimti žemę nuo tur
tingųjų. nuo fabrikantų nori 
pasisavint fabrikas, gelžke- 
lius... kunigus kritikuoja...a. 
bedieviai, nenuoramos!..

— Patvirtyta, Maike!

Laikraščių ir draugijų 
atydai.

Caro valdžios kruvini na
gai siekia ir Ameriką. Šitos 
respublikos „karaliai” „broli- 
škail’paduoda tai važdžiai ran
ką: Rusijos pabėgėlius revo- 
liucijonierius pradeda jajai 
išduoti. Į senatą ir į kongre
są yra Įnešta tam tikra rezo
liucija, jei ji bus priimta, tad 
šis valdžių broliškumas bus 
aptramdytas. Bet tam reikia 
apie pusės milijono parašų, 
visų Rusijos tautų ateiviai 
stropiai renka parašus po ta 
rezoliucija (ją prisiunčia, pa-i 
reikalavus, iš AVashingtono; 
vadinasi „Concurrent Reso- 

lution No 2s”: įnešta į sena
tą Ilon. A. Hopkius’o išlllį- 

nois ir Į atstovų namą Hon.' 

\Villiam S. Ben net iš Ne\v 
York (Uty.

I
New Yorko kalėjime sėdi 

latvys Paurenas, paskirtas

deportacijai. Pasiskubinus su
rinkti reikalingą parašų skai
čių, jis ir kiti bus užtikrinti, 
kad gyvena laisvoj šalyj, kur 
kruviniejie budelio nagai ne
pasieks, reikia rinkt parašus, 
reikia pasidarbuoti urnai.

Iš „L.”

Reikale išleidimo dro V 
Kudirkos raštų.

Nemažai jau buvo rašyta 
apie pareugimą jubilejines 
laidos V. Kudirkos raštų.Lie 
t miškuose laikraščiuose,y pači 
amerikiniuse, tas klausimas 
taukiai buvo ir yra keliamas. 
Atsirado nemažas skaitlius 
paremėjų, kitur ir aukos tam 
tikslui pradėta rinkti.

lkišioliai tik nebuvo at
sakančios Įstaigos, kuri galė
tų tuom dalyku užsiimti, ku
rioje galėtų susispiesti renka
mos ir jau surinktos tam pra
kilniam tikslui aukos.

Ant pirmojo susivažiavi
mo delegatų nuo Tev. Mylėt. 
Draugystės kuopų, kuris tu
rėjo vietą Scrantone, Pa. ge
gužės 27 dieną uutartą tapo, 
kad išleidimui Kudirkos raš
tų užsiims Tev. Myl. Draugy
stė ir kad tam tikslui ji pa
švenčia visas savo jiegas.

Todėl pildydamas minė
tojo susivažiavimo nutarimą, 
pranešu visiems musų velio
nio raštininko pagerbėjams 
ir abeluai lietuviškai visuo
menei, jog pirmu darbu Tėv. 
Myl Draugystės bus parūpi- 
uimas minėtos jubilejiuės V. 
Kudirkos raštų laidos.

Visos aukos jau surink
tos, bet teesaučios dar priva- 
tiškošė rankose, privalo būti 
pasiųstos į CentrališkąjįTėv. 
Myl. Draugystės iždą, antra
šu : Mr. A. Povilaika, 184 
Bau k st. Waterbury, Conn.

Įtaikau malonia savo pa
reiga patėmyti, jog dailią 
pradžią aukų padarė XXIII 
Seimas S. L. A., skirdamas 
tam tikslui $100. oo.

Išleidimas V. Kudirkos 
raštų yra, kaip jau nesykį bu
vo minėta, reikalu didžios vi
suomeniškos svarbos. Todėl 
pranešdami apie užsiėmimą 
išleidimu V. Kudirkos raštų, 
pasitikime, jog toji visuome
ne, be skirtumo luomų ir pa- 
z valgų, karštai parems šį dar
bą i: tuomi suteiks mums ga
lę greitesniu laiku išleisti pir
mąjį, pilną lietuvių literatū
roje raštų rinkinį.

Visi, kurie interesuojasi 
išleidimu Kudirkos raštų, ar 
kurie gali suteikti bent ko
kią medžiagą, reikalingą tai 
laidai, 
kreipties arba 
pasirašiusiojo, 
kokio sąnario 
Komitete.

Taigi, lai 
kunu” ir lai pakeltasis suma
nymas kuoveikiausiai pavir
sta i darbą.

t

i

maloniai teiksis 
prie žemiaus 
ar bent prie 
TMD. Centro

„žodis stojasi

Męs, lietuviai, užsitrau
kėme didelę skolą prieš velio-| 
nio Kudirkos dvasią ir dabar 
mums proga nors dalį tos sko
los atlyginti, išleidžiant pilną 
rinkinį velionio raštų—jo gar
bės ir mųsų, lietuvių, naudos 
dėlei.

B. K. Baliavičid.
Prezidentas T. M. D—ės, 

826-32 dn st..
Chicago, III.

Jis miega ir mato baisų 
sapną. Jis mato gatvę patvi
nusią žmonėmis ir jam rodos, 
kad tai nepaprasti žmonės,bet 
kokie tai galiūnai, milžinai. 
Jie galvomis pasiekia net de
besius ir žvaigždės; jų balsas 
teipgi nežmoniškas, bet koks- 
tai apkurtinantis, panašus į 
griaustinį šauksmas. Jis gir
di, kaip skamba laisvės dai
na, kaip jos aidas plaukia 
genijo sparnais. Jis klausos 
tos dainos žodžių. Žodžiai tei
pgi baisus, kaip ir tie, kurie 
juos dainuoja... Jie dainuo
ja apie sutraukytus retežius, 
apie tamsius ir ankštus kalė
jimus, kurie sugriuvo nuo 
rankų aukštai iškėlusių rau
doną vėliavą; jie dainuoja 
apie liuosybę, apie šviesų, ne-

I: prignlmingą ir laisvą gyveni- 
į mą. -. • ir jam rodos, kad že
mė ir dagus jiems padeda

Sapnai
(Fantazija. )

... .Jis vaikštinėjo pui
kiam [>alociuje, kur sėdėjo 
išrinktieji „geresni žmonės” 
visos valstybos. Jis nušlijo 
šiądien dar sykį palipęs ant 
sakyklos pasakyti keletą žo 
džių rūstybes. Jis mislijo pa
sakyt garsiai, kad girdėtų 
visi ..geresni žmonės”, kurių

]r į 
jis teip neapkentė.... t

O, jeigu tas būtų jo ga
lybėj, jeigu jo kas klausytu, 
jis tuoj sunaikintų tą palocių 
ir po jo griuvėsiais palaidotų 
tuos žmones, kurie jame sėdi.

Kraujas tų „gersniųjų 
žmonių”, kraujas, kurį jiB 
pralietų su džiauksmu, su šy- 

; plojančiu veidu, jam būtų 
brangus, kaip geriausia do- 

j vana.... Jis tuom krauju 
* džiaugtųsi, kaip džiaugias my
lintis pirmais ir karštais buč
kiais savo uumylėtinės... Bet 
pakol kas. jis gali tiktai mą
styti apie tai, pakol kas, dar 
toli tas saldus kerštas....

Vakar jis pirmą kartą 
pamatė sapne gaisrą; gaisrą, 
kurį jis savo rankomis užku
re, kuris apėmė visą palovių. 
Jojo priešai , geresni žmonės” 
mėtėsi mirties panikoj, jieš- 
kojo išsigelbėjimo, šaukė Į>a- 

įgelbos,tiese prie jo rankas, 
bet jis stovėdamas ant aukš
tojo tribūno žiurėjo į juos, 
žiurėjo akimiscezaro Nerono. 

! Jis buvo užganėdintas ir juo 
kėši, biauriai juokėsi....

Jis ir prabudo nuo to 
biauraus juoko...

Šiądien jis pasakys pas
kutinį savo žodį, nuo kurio 
jie sudrebės, susipurtina .... 
Bet jis jų nebijo!— Jie silp
ni, beginkliai, o jo prisaky 
mas, tai mirtis!.. Štai jis ei
na apsikabinęs su juo į palo
cių, jis linksmai kalbasi su
są vo prisakimdavėjų, o tas 
juokiasi mirties juoku. ..Kar
tais jis kvatoja, ir jis pade
da savo prisakindavėjui kva
toti.... Jis kvatoja dar gar __
siau, dar biauriau.,. jisbai- nuĮio Lietuvių Katalikų Su
sini kvatoja. ............

Išgirdę tą biaurų kvato
jimą puola kaip akmenis pau
kščiai, kurie liuosai lekiojo 
mėlynoj padangėj, puola ir 

i daugiau jau nekįla... Nuo jų
jų kvatojimo nuvysta jaunos, 
žalios šakelės; džiūsta ir krin
ta jų ką-tik išprogę lapeliai, 
o vėjas neša juos toli..........

Jis užėjo ant tribuuo»... 
Štai jis stovi akis į akį su „ge
resniais žmonėmis”. Šalę jo 
stovi pati mirtis. Visi mato 
tą baisiąją viešnę ir tėmyja 
jos velnišką šypsojimą.... 
Visus apiema persigandimas 
Jis stovi ant tribūnos. Tyku 
tarytum po audrai, tiktai to 
Ii girdėtis sujudintų širdžių 
plakimas. ..Jis išsižiojo, o ša
lę jo stovinti mirtis garsiai 
sukvatojo.... Tuomet žaibas 
žmonių neapykantos perrėžė 
orą ir tuoj palovius apkurto 
nuo trenksmo perkūno, nuo 
perkūno liaudės rūstybės... 
Sudrebėjo mirtis, o su ja ir 
nuožmusis žmogus, kuris sto- 

' vėjo greta jos. O perkūnai 
trankė vis smarkiau ir smar
kiau ...

— Man baisu !z—dreban
čiu balsu sumurmėjo mirtis... 
Ir su peklišku prakeikimu ji 
nutvėrė tą žmogų į baisų savo 
glėbį ir tuoj dingo su juo...

■I 
daiuuoti tą baisią dainą. Kie
kvienas žodis tos dainos meta 
aut jo baimę, nuo kiekvieuo 
žodžio jam eina šiurpuliai per 
kūną; jis baudo rėkti, liepti 
visus iššaudyt, iškirti tuos 
baisus žmones. I>et jo baiso 
uiekas negirdi.

Ir staiga jo lova pasike
lia aukštyn ir greitai sukasi 
ore, išlekia Į>er langą ir puo- 

, la viduryj gatvės ant žemės 
tarpe tos minios baisiųjų žmo
nių...

— btai jis, štai krauja- 
geris!.. — girdėtis balsai.

— Kraujageris, krauja 
gėris!— rėkia minia.

Šaltas prakaitas pasipy
lė jam per veidą, akys plačiai 
atidaryti s žiuri toli, toli..-

— Teismas, teismas!—rė
kia galingas balsas.

— Pagėža!..
— Mirties bausmė! — 

šaukia minia.
— Mirtis, mirtis! — atsi

kartoja balsai.
(Toliaus bus.)

t

Kas bus už 5 metų?
(Feljetonėlis).

Už Įienkių metų bus... 
Įspėkit kas bus' Ne,to turbūt 
nė vienas L- R. K. S. naris 
nežino... Už penkių metų 
tarp žemės ir mėnulio bus 
įvestas telegrafas be vielų. 
Pirmutinę telegramą siųs ku
nigas Milukas tei raudamas,a r 
daug tenai yra lietuviu kata
likų, nes jis ketina tenai va
žiuoti su tikslu sutverti Mė-

siviniojimą. Nes Amerikos 
Lietuvių Katalikų Susivinio- 
jimas jau visai ištvirko ir pa
gal jo muziką visai nenori šo 
kti ir visas jo triūsas padė
tas ant „labo” susiviniojimo 
—nuėjo ant šunies uodegos. 

Vargšas tas Milukas!.. 
Šiomis dienomis Chica- 

goj atsibuvo L. R. K. S. Sei
mas, kuriame daugiausiai 
darbavosi Milukas; jis pats 
už visus kalbėjo, jis pats rin
ko visus komitetus ir komisi
jas; delegatams nebuvo laiko 
nė išsižiot! Ir už tą jojo darb
štumą Susiviniojimas pradė
jo leisti jam keršto perkuuus; 
pagaliaus nė kunigu Miluku 
nevadina, bet sako: Antanas 
Milukas. O, papiktinimas! 
Tokį vyrą taip niekinti!... 
Netik ypatos, bet nė aukštos 
kilties, nė 17 klesinio mokslo 
ueguodoja.... Tai gadynė! 
tai žmonės!

Tūlas Seimo delegatas 
27 No „Kataliko“ rašo: „Mel
džiamieji!. . Rusijos caras su 
savo Durnos atstovais geria us 
elgias, negu kunigas Milukas 
I»er Seimus su mųsų kuopų at
stovais. Ir jeigu mums neru
pi L. R. K. S., tad apšaukim 
Miluką ir dvasiškuoju Susi v. 
vadovu, ir viršininku, ir iždi- 
nininku, ir raštininku ir vis- 
kuom, o jis su miela ukvata 
apsiima; tik siųskim jam pi- x . a. ...... ; gura — tai dirbančios Lietn-nigus ir uereikalaukim nuo , ... .° vos ženklas, Lietuvos demo-

Į jo atskaitų; o seimui prisiar- kratisko9, laisvog lnio 
tinus pa veskim jam visus rei- •• • - --

' kalus, jis vienas namie atliks 
' seimo posėdžius ir viskas bus 
gerai. Męs, mužikai nemoky
ti, d uokime dirbti žmogui bai
gusiam net 17 klesų!“ Ir iš- 
tikrujų tokių vyrų ant kiek-1 
vieno šiukšlyno nerasi, ne.Jis* 
žino, kaip keturiose kalbose 
šeškas vadinas... ar tai ma 
žas mokslas' O kaip prakal. 
bas sako! net klausyt nešino 
ri... Ir tokį garsų vyrą musų 
R. K. Susiviuiojimas dabar 
ėmė šmeižt! Duok,dieve, kad 
greičiau penki metai praslin
ktų, o jis galėtų ant mėnulio

į išsidangyt!
Ve ja brolis.

IS LIETUVOS.

Antroji Lietuvių dailės 
paroda Kaune.

Jau ketvirta sąvaitė eina, 
kaip Kaune tapo atverta ir 
tebera mųsų dailės paroda. 
Per tą laiką nemaža visokių 
žmonių ją atlankė. Įvairių 
ir nuomonių apie ją tenka iš
girsti. Štai ką rašo p. J. G. 
išeinančiame Kaune Sievero 
-Zap. Telegrafe [Nr. 130] 
Atsilankant Lietuvių dailės 
Įiarodoje, tenka susidurti su 
įvairiomis lankančiusi pažiū
romis ant dailės abeluai ir 
išgirsti įvairias nuomones a- 
pie pačią jiarodą. Vieniją gi
ria, kiti Įteikia, treti lieka ne- 
nunikoje, bet vis-gi žingeidu
mas link jos nesilpsta ir tokių 
bėgyje parodoje atsilankė 
daugiau per tusktantį ypatų

Kaikurie sako nėra „lietu
vių dvasės”, neĮtaisydami ant 
to, kad ten yra Žmuidzinavi
čiaus „Miškas ūžia, verkia 
gaudžia”, „Dienos naktis’” 
Rimšos „Artojas“ ir „Senu
tė“, Stabrovskio „Liūdna ša
lis“, Staneikos—lietuviškų ti
pų etiudai. Daugirdo Įieiza- 
žiai, Leščinsko ir kitų akva
relės su vaizdais iš Įvairių 
Lietuvos vietų.

Kiti skundžiasi, kad paro
doje nėra pa veikslų su tiky 
bos motyvais, tvirtindami, 
kad tokiems atsirastų ir pir
kėjai, butų nauda ir daili
ninkams ir papuošimas baž- 
nsčioms. Prietam visuomet 
esti nurodoma aut bažnyti
nės piešėjystės neturtės kai
mo bažnyčiose ir aut grožės 
jausmo stokos statant prie 
keliu kryžius ii koplyčias.

Čiurlanio paveikslai, ku
riuose atsispindi neišrišamos 
problemos, berybinis pasaulės 
nuliūdimas ir būsimos dailės 
prošvaita daugeliui „nesu
prantami” per savo idėjišku
mą ir obstrakciją. Girdėti 
nuomonės apie dešinių ne
tikrumą, apie tai, kad tai ar 
tai nenaturališka, bet patsai 
tų paveikslų turinys tokiems 
kritikams neprieinamas. Dai- 
lininkų-lietuvių toks pat li
kimas, kaip kitų dailininkų. 
Dailė stovi ant grižkelio. Ba
das ir noras “gyventi“ trau
kia dailininką į vieną šalį, 
ateitės-gi idealai su savo sla
ptingumo, svajonės laisvė ir 
grynai dailei tarnavimas va
dina jį į kitą šalį. Matyt, 
kad ir dailiniakai lietuviai į- 
stoja į erškėčių kelią link 
dailės laisvės. Šitasai kelias 
sunkus, bet tikslas vertas dar 
bo. Dailininko tvertojo do
riška pereiga išreikšti tai, 
ką jam dvase pakužda, ven
giant visokio melo, visokio 
nenaturališknmo, ne parduo
dant savę ir nesitaikaut prie 
netobulaus minios jausmo. 
Kokiam augštam laipsnyje 
išpildytas šitas uždavinys 
jaunos lietuvių dailininkys- 
tės—liudija mums lietuvių 
dailės paroda. Artojaus fi- 
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sakinių, nuo nereikalingos 
puikės ir svietiškų blizgu
čių, Lietuvos, daug iškentė- 

: jusios, bet, nežiūrint ant vi- 
Į sų savo istoriško likimo ne- 
i laimių užlaikusios savo tau
tišką tveriančią dvasę, kuri 
garantuoja tautoms tolesnį 
jų būvį ir lavinimąsi. Sako, 
buk parodoje nesą „lietuvių 
dvasės”. . Bet teprisižiuri pa
žįstamoms „Artojaus” ir jo 

i kūno raukšlėms, tepažvel
gia ant tų gruvėsių, kryžių, 
mokyklos, kelio, medžių, ant 
galo teprisižiuri pažįstamiems 
portretų veidams tuomet jie 
atsisakys nuo savo žodžių. 
Lietuva ir „Lietuvos dvasė” 
lietuvių dailininkų tveriniuo- 
se viešpatauja ant visų kitų I

smulkmenų ir briezinių. 
P. L.

JOSVAINIAI (Kauno p.) 
Aludės pas mumis visados 
pilnos, gerėjai eina su nupli
kusioms rudinėms, o aludi- 
ninkai—ponais. Bemažko vi
so aludės turi savo kasdieni
nius „abonentus“ nuolati
nius lankytojus, kurie pava
kariais ir traukia į „ramiąją 
vietelę“ pasišnekėti. Tankiai 
meilutės kalbos pasibaigia la
bai nemeilia „tragedija“ — 
uriadninkab net šaudo, kaip 
tai neperseniai atsitiko: gero
kai įkaušę miestelėnai E. a- 
ludėj pradėjo muštis, pasi
painiojo uriadninkas ir jį na
bagą pradėjo liombard uoti 
buteliais, tada tas iššovė į du
ris, bet uiekam nekliudė, 'lai 
mat Jusvain iečiai, prie ko 
priveda jūsų didis įsimylėji- 
lėjimas Į alutį ir degtinę.

Kas visuobiauriausia, tai 
girtuokliavimas mųsų mer
gaičių (mat ir joms naba
gėms užsinori gyvojo van
dens). Nėr nieko biauresnio 
kaip matyti pavirtusia vidu
ryje gatvės girtą moteriškę, o 
dar labinus mergaitę. „Lietu
vos Žiedą’’, bet Josvainių 
blomlynės ir brunetės vaiši
na mus tokiais ,,SĮ>ektakiiais‘-. 
Taip, neseniai valsčiaus tei
smas nagrinėjo 2 mergaičių 
bylą už koliojimą vienos ki- 
kitos. Buvo teisme ir dau
gybė liūdiuiukų. Po teismo 
pagal senojo papročio ir jos 
uuėjo biski pagerti. Na ir 
pagėrę gi gerai! Ant ryto
jaus matyties buvo „fotogra
fijos” purvyne: viena iš mer
gaičių išgulėjo net iki saulės 
tekėjimui [nabagė matyt ne
galėjo pasikelti].

Pažiūrėkime gi dabar, iš 
kur jos ima pinigus ant gėri
mo? O jie labai lengvai joms 
prieina! Viena pavagia iš na
mų javų, kita kiaušinių, o 
trečia... nuo tvoros kaimy
no kelenes (tiesa!) ir išmaino 
pas žydą ant degtinės, ar 
alaus.

Mergaitas, mergaitės, atsi
minkit, kas esat!

Gana šiam kartui! 
Snųištukas.

GAISRAS. Didelis gaisras 
aplankė Dvinską. Ištisą die
ną ir naktį siautė ugnis. Aš- 
tuonios gatvės, dvi fabrikus 
sunaikintos. Tūkstantis šei
mynų, daugiausiai darbinin
kų liko be duonos ir pasto
gės. Nuostoliai apskaitomi į 
milijoną rublių. Tik maža 
triobų dalis buvo nuo ugnies 
apdrausta. Siaučianti vėtra 
ugnagesių visą darbavimosi i 
nieko pavertė.

Gesinimu buvo užimti, 
apart vietinių ugnagesių, dar 
atvykusieji iš Riežycos/ Ja- 
kobštado, Polocko, Kreucbur- 
go, Kalkunų, Sventieuų.

Vilniaui ugnagesiai atvyko 
gaisrui pasibaigus.

Iš „V. Ž.‘,

" VILNIUS. Viename Vil
niaus kalėjime, kaliniai pra
dėjo kastis iš kalėjimo pro 
pamatus, bet sargas tą paste
bėjęs, ir jiems nepasisekė pa
bėgti. Tris įtariamus kali
nius dabar apkalė geležiniais 
nugabeno gubernijas kalėji- 
man.

— Prieš keletą dienų Vil
niaus karo apygardos teismas 
buvo pasmerkęs m irt i n vals
tietį Grinevičių už tai, kad 
jis norėjęs ureduiuką nužu
dyti, ir Jevlovą už tai, kad 
jis apiplėšęs pirklį Frenkelį. 
Vilniaus karo apygardos vir
šininkas tą teismą patvirti
nęs, ir juodu abudu pakorė.

Iš „L. U.“



KERŠTINGA MEILĖ.
Tragedija trijuose aktuose.

iš šeimyniško gyvenimo
Paraše F. Juška uskieni.

(Tąsa.)
Marma. Gana, gana, dabar visos prie- 

zastįs, kaip pamatei kokią-ten ir užsidegei. 
Negražu šiteip; kalbi, nė pats nežinai ką. 
(Kraipydamas galva). Nu, nu, nesitikėjau 
tiek paslapčių ši vakarą dasižinoti. (Rengias 
eiti), labanaktis.

Ožg) S. Luktelėk, tamista, aš turiu 
su tamista apie svarbų dalyką pasikalbėti. 
(Marma tylėdamas atsisėda). Duok patar
mę, kaip nuo pačios atsikratyti? Turiu aš 
vieną plianą, liet nežinau.... Jei tamista ap- 
siimtum?..

Marma. Ką tokį. Greičiaus sakyk ta- 
mista, nes aš neturiu laiko!

Ožgys. Tamista meiiĮkis prie mano 
pačios.

Marma. Prie pačios?! Kaip tai? Aš 
nežinau kaip ir ką sakyti. O tamista kur 
busi?

Ožgys. Aš Į šėpą Įlysiu ir viską gir
dėsiu, o paskui triukšmą pakelsiu, o jei ne. 
tai tiek duosiu, kad visi velniai iš jos išle- 
kios, arba ir ją su savim paims, nes tai jų 
auka. O. tokią nebot grieko ir užmušti.

Marma.
gerai darosi.... Ar neuždavė tamistai 
ta Smalkiutė? Tai ne prieš dorą šiteip.

Ožgys. Ką ji man galėtų užduoti?
Marma.
Ožgys.

t

ryk duris, bus geriau. [ Pats vienas |. Pa
siutėlis! Kad tu galą gautum! Tfu. bjaury, 
bė. Neduosiu mušt nelaimingą moteriškę'. 
Kaip ir žvėris tyko užsidaręs. Ne, to nebus! 
AŠ nedaleisiu.

I
Scena aštunta
Marma ir Mylda.

Mylda. (Ateina greitai). Dovanokit, 
t ainis ta, kad užtrukau. Tamistai nusibodo 
belaukiant. Su moterim visada teip. ar ne? 

Aš nežinau apie moteris.
Kaip aj>sivesi tamista, tada

Marina 
Mylda 

žinosi, ar ne?
Marina.

siu.
I Mylda 

Marina.

Teip, liet aš nežinau ar ve-

Ištiktųjų tamistai galvoj ne
ko

I
i

i

Taigi matote visokių uedo- 
pasaulėj.
[Krūptelėjus]. Subruzdėjo

■
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NAUJI KASTAI.

F

Meilės laš ų, ne kitaip.
Ar tai,yra kokie lašai? Neno

rėčiau tikėt....
Marma. Teip. Ji davė savo smalos, 

kad priliptum prie jos. dėlto savo pačią ne
apkenti-Ar ne tiesa? (Į publiką). Koks 
geras, siūlo man sovo pačia: — meilinkis 
prie jos. Girdėjot kas?

Ožgys. Na, kai pi. ar apsiimi tamista 
tų atlikt?

Marma. Koks tamista juokingas. 
Nori, kad man ausis apskaldytų; tai būt 
puiku!

OŽgvs. Ne, ne, tą užtikrinu. Jei tikt 
lieptų išeiti, tai viskas, bet jei mokėsi kaip 
pradėti, tai nė to neatsitiks.

Marma. Kaip pradėt. Tamista žinai, 
nes jau ir kitą pradėjai, o man... man 
reiks užbaigt. Cha, cha, cha! Juokai man 
iš to visko. Na gerai, gerai, aš pasistengsiu 
tą padaryti, bet tamista turi pamokyti,kaip 
ką daryti ir kaip pradėti, o užbaigti aš jau 
ir pats mokėsiu.

Ožgys. Šiteip:—tamista, pirmiausiai, 
pagirk ją, o paskui pasigailėk; labiausiai 
pagirk jos figūrą, jos visą manerą, na, ir 
taikykis pabučiuoti—pirmiaus Į ranką, pas
kui i luputes irt. t... Na, supranti? Jei no
ri, kad moteris mylėtų, tai tik pagirk, o 
tuoj linksma pasidaro, šaiposi,akįs prašvin
ta, gerai aut širdies pasidaro ir tada kiek
viena mylės.

Marma Geras iŠ tamistos meisteris, 
nėra ką sakyti.

Ožgys. Tai šiteip. Tamista pasistėngk 
tą ątlikti.

Marma. Gerai, gerai, aš žinosiu, ką 
padaryti. Lik sveikas tamista, eik pasilsėti.

Ožgys. Ir aš eisiu, eisim išsigerti ir 
dar pasikalbėsim kas link to dalyko. (Išei
na abu).

Kodėl?
Aš nematau laimės apsive 

t i ilsia m gyvenime, l^abai retai atsiranda 
gerų merginų; teip, kad neverta uė pradė
ti.

Mylda. Yra daug ir gerų. Teisybė, 
negalima žinoti, liet visgi galima numany
ti.

Marma. Nieko negali numanyti. Da
bar štai yra atsitikimas:— mano geras pa
žystamas, vedęs žmogus susinešė su pašali
ne mergina. Na, ką tamista ant to pasaky
si?

Mylda. I-abai blogai. Jis niekai ir ji 
niekai. Ar nėra vaikinų—kam prie vedu
sio kabintis.

Marma.
rybių yra šioj

Mylda.
kasžin-k, rodos šėpoj. Kas ten, gal vagis? 
[Eina greitai atidaro šėpos duris. Nusiste
bėjus], O-o, ką tu čia darai, Jonai? (Į Mar
mą). J/iega. Kas tau? (Ožgys miega šė(>oje 
su lazda rankose).

Marma. Clia. cha, cha. Tai ir po ka
rės. Cha, cha, cga. Miega rycierius su lazda 
rankoje,—Galijotas.

Mylda. Kas yra? Ko tamista juokie
si?

Marma. Ar ne juokai? Su ginklu 
rankoje miega, teip išžiūri, kaipo būtų pa
sirengęs kokią tvirtovę išgriauti. Ant ka
rės pasirengęs. Cha, cha, cha. Juokai!..

(Galas pirmo akto.)
I 
j
i

il

-AKTAS II.
[Kambaris ir jo išžiūra kaip ir pirma 

buvo. Tarpe pirmo ir antro akto praeina 
viena para laiko]

Scena pirma.
Ožgys vienas vaikščioja pykdamas.
Ožgys. Kaip ir kvailas Įlindau Į šė

pą ir užmigau. Turėjo juokų iki sočiai.ypa
tingai tas laidokas, Marma, galėjo plyšti 
juokais. Turėjo būt gana juokingas pavei
kslas. O, po velniais! Nenusisekė ši kartą, 
bet tai nieko, kaip ten nebuvo—pati uieko 
nesuprato — viskas už juokus nuėjo. Da
bar bus gera proga, reik pasinaudoti. Nu
rašiau laiška pas Luidvisę, parašiau apie vis
ką ir, kad neatbūtinai ŠĮ vakarą atvažiuo
tų; parašiau, kad manoji antrą valandą iš
važiuoja pas tėvus ir kad aš vienas busiu, 
tavo mylimas. O kaipgi.

t

Scena kervirta.
Mylda. [Įeina, dairosi]. Kas tai? Jo

nas buvo ir išėjo? Staltiesė sutaršyta.... 
Mylimas mano! Jis manęs ne žadino, jis 
manęs gailisi. 0 kaipgi! (Taiso staltiesę).

Scena antra-
Mylda ir jos draugė Onytė Įeina rū

pestingos
Ožgys (Į Myldą). Ar dar neapsiren

gus? Ir ko lauki?! Pasivėlinsi. Aš bučiau 
jau išvažiavęs. Jog žinai—motina silpna— 
gali nesulaukti tavęs. Skubėk! (Eina lau
kan).

Mylda.
Ožgys.

Kur eini?
Aš tuoj, kaip matai sugry-

Scena penkta.
Mylda ir Marma.

Marma. [Barškina i duris].
Mylda Prašom, prašom. A-a, mel

džiu sėst, aš tuoj sugryšiu. (Išeina).

Scena šešta.
Marma vienas

(Užsidūmojęs kalba pats su savim).
Nelaiminga moteriškė! Kad ji žinotų 

apie nedorybes—nemylėtų ji jo. Užjos mei
lę, už tikrą meilę, šiteip rengiasi atmokėti. 
O, prakeiktas niekšas! Jei jis šiteip daro, 
tai jjs daugiaus man ne draugas! (Suduo
da sau per kaktą). Pranešt jai apie viską!.. 
Ne, to negaliu. Pati patėmis viską laikui 
bėgant.

Scena septinta.
Marma ir Ožgys.

Ožgys. (Įeina patyloms, skubėdamas 
i šėpą). Ar tamista matei ją?

Marma. Teip, ji tuoj ateis.
Ožys. (Lenda šepon ir užsidaro, jias- 

kui vėl pradaro duris šėpes). Tamista imk 
daugiaus laiko su ja. Supranti?

Marma. Suprantu, suprantu. Užda-

Scena trečia.
Mylda ir Onvtė kalbasi apie kelionę.
Mylda. O, kaip nepaprastai jau

čiuosi! Dar niekad teip nesijaučiau.
Onyte. Snsikrimtai tamista dėlei mo- 

inos. Nesirūpink, tas nieko negelbės. Ką 
daryti, kad tik ant to užsibaigtų—būt ge 
gerai.

Mylda Kad dar nors gyvą rasčiau sa
vo motynėlę. Jei ne, tai neperneščiau, ne- 
perneščiau....

Onytė. Kas bus, tai bus,—jei mirs— 
neišgelbėsi nuo mirties... (Onytė klausosi] 
Gromatnešis, girdėti švilpia. [Išbėga].

Scena ketvirta.
Mylda ir Onytė. Onytė atneša laiš

ką.
Mylda. Gal man laiškas nuo tėvų?
Onytė- Ne, ne tamistai, — tamistos 

vyrui.
Mylda. Padek ant stalo. Ko teip žiu

ri?
Onytė. Kad adresas moteriška ranka 

rašytas. Žiūrėk tamista. ar ne?
Mylda. (Žiuri an laiško). Nuo ko tai 

būtų?.. Raštas, teisybė, nepažystamas.
[Tolians bus.

I

KELEIVIS.
Visur šūviai pyška, 
Net baisu klausyti, 
Per parako dūmus v
Šviesos nematyti... 
Vienok tai neinu šis, 
Ne karė čionai, —

Tai ’’Fourth July”*) 
Kit kart Anglų rėdąs 
Ameriką spaudė. 
Bet amerikiečiai 
Despotus .iššaudė 
Ir laisvę pavyko 
Tuomet iškovot,

Liuosais Įiastot. 
Kad laisvės gavimą 
Linksmai paminėti — 
Jankesai šią šventę 
Sumanė uždėti, 
Atmint, jog išvyti 
Tad tapo augiai

Ant forth July. 
Ir todėl teip šaudo 
Jankesai laimingi, 
Ištvirkėliai — turčiai 
Ir žmones vargingi, 
Labiausiai gi dūksta 
Po miestą vaikai, —

Tai jų laikai. 
Tie šūviai ir ugnįs 
Neina ant vėjo: 
Ne vienas dantis, nosį, 
Akis palydėjo, 
Daugumą sužeidžia, 
Ir užmuš’ visai

Per Fourth July. 
Bet jankiai nepyksta 
Jei juos ir sužeidžia. 
Mat šaudyt ir dūkti 
Visiems tą dien leidžia, 
Tur triukšmo tą dieną 
Konodaugiaus būt —

Tai šventė ”Good”! 
Štai sprogo raketa 
Ir nosį nutraukė 
Praeinančiam jankiui, 
Bet šis toliau traukė, 
Tiktai nusikeikė, 
Kaip jankiui prigul:
"Tfu!. ..God darnu fool!”**) 

Ten ministeriui Cambrid- 
Iššvilino akį [ge***)
Prieš jįjį uždegęs 
Vaikiuke fajerkrakį — 
Vaikiuką užkeikė 
Tik mister Cambridge:

”Son of a biteh !’’**** 
Kitur vaikai tuščią 
Bačkutę išrito, 
Jon svarą Įdėjo 
Smarkaus dinamito 
Ir vienas surikęs 
Gan garsiai ’’look out!”

Rengės iššant, 
Bet teip neatsargiai 
Knatelį pridėjo, 
Jog nieks nuo bačkutės 
Nubėgt nesuspėjo, — ■v 
Si sprogo tarp būrio 
Jankėsų paiku

Mažų vaikų. 
Tuoj kelete ant vietos 
Gyvybės prastojo. 
Daugume sužeistųjų 
Aplinkui vaitojo... 
Tai jums patrijotai 
Šūviais šventes švęst —

Reik dabar kęst! 
Tai tokia ta šventė. 
Kam pinigus leisti 
Ant šūvių? Kam žmones 
Ant šūvių? Kam žmonės 
Užmušti ar sužeįsti? 
Naudos juk čia niekam 
Nėra suvisai

Iš ,,Fourt July”.

)

Ar geras katalikas gali bū
ti socijalistų? „Spindulio’’ Nr. 
1. Tilžėje 1907. Pusi 15. Kai
na 5 k.

Seno rėš šventu: jie ir dabar
tiniai bedieviai. „Spindulio” 
N r. 2. Tilžėje 1908. Pusi. 16 
Kaina 2 kap.

Katalik u bažnyčios mokslas 
apie tironus. Dr- R. Boehme. 
Vertė iš vokiečių kailio M. L. 
„Spindulys” Nr. 3. Tilžėje
1907. Pusi. 32. Kaina 20 k.

Kaip atsirado valdžia ir 
valstybe. Parašė B. Alksnis. 
,,Spindulys” Nr. 4. Tilžėje
1908. Pusi. 16 Kaina 8 kap.

Kodėl išnyko baudžiava 
Lietuvoje. Parašė Dėdė. 
„Spindulys’’ N r. 5. Tilžėje 
1908. Pusi. 16. Kaiua 8 kap.

K. Murks, jo gyvenimas, 
raštai ir darbu, su paveikslu. 
(1818 — 1883). , ,Spi nd u 1 y s” 
Nr. 7. Tilžėje 1908. Pusi. 31 
Kaina 12 kap.

Širdies Balsai, eilių rinki
nėlis. Jovaras. „Spindulys” 
Nr. 8. Tilžėje 1908. Pusi. 16. 
Kaika 10 kap.

E. Pliateraitė, lenkmečiu 
karžygė. (1806 —1831) Parašė 
A. Janulaitis. „Spindulys” 
Nr. 9. Tilžėje 1908. Pusi. 15. 
Kaina 10 kap.

Anatemos knygelė. Kaina 
10 centų. Spauzdinta Pary
žiuje. Išleido M. A. Pusi. 20 
Kibirkštis.' Laisvės dainų ? in- 
kinėlie Spauzdinta Petrapilė- 
je. 1908 m. Pusi. 32. Kaina 
15 kap.

Kirpikai, arba aveliu pieme
nėliai Eilėmis parašė Liepu- 
kas Spauda „Kovos” 1815 
Moyamensing avė. Philadel- 
phia, Pa.

Darbininkai ir jų ateitis. 
Kaina 12 centų. Spauda „Ko
vos” Philadelphia, Pa.

Pikta boba — baisesnė uz 
velnią. K. Stiklelis. Kaina 
5 kap. „Ežio” iždas.

Revoliucijos ir socijalizmo 
dainos ir eilės. Surinktos iš 
visur ir perspauzdintos turtu 
prenumeratorių. Spauda W. 
J. Petkon, Brockton, Mass.

Nesiduokit Lankytis!
Dar kol mokslas medicinos, 

nebuvo teip augštai pakilęs 
kaip dabar, tai nelaimingiejei 
serganti, niekur negalėjo ras
ti tikros pagelbos ir juos 
kankino ligos per kelis mene
sius ir metus iki paskutinių 
kibirkštį gyvasties ne išspau
dė, ir numirdavo žydinčioj 
jaunystėj.

Dabar visaip kitaip, išmin
tingas žmogus savo sveikatą 
ir laimė guododamas, gali da- 
gyventi žilos senatvės, nes jei 
gu kartais kokia liga užpuo
la, tai tik kreiptis reikia prie 
gerų daktarų ir naudoti gry
nus vaistus, liga tampa per
galėta ir vėl gyvenk sau svei
kas ir laimingas. Sakome lai
mingas, kadangi sveikata 
yra didžiausias turtas, o 
sveikas tai ir laimingas.

Jeigu jautiesi savije
sveikumą, tai beapsirikimo ir 
atidėliojimo, aprašant ne- 
veikumus ar ligą, stačiai krei
pkis prie Dr. Collins New 
York Medikališką Istitutą, 
busi išgydytas už tai, kad to
nais daugiausia pa geibi ir iš
gydo ne kaip koks kits dak
taras ar Institutas Ameriko
je, ką liudija daugybės padė- 
kavonių nuo išgydytų. Per 
tai geriausiai pagelbi, kad 
yra ant kožuos ligos daktarai 
specijalistai, apart to dakta
ras profesorius. Vaistai ten- 
nai randasi iš viso pasaulio 
kogeriausi, pargabenti iš pa- i 
ties Instituto daktarų išrasti, 
kokius tik žemė ir gamta bei 
mokslas gali išduoti. Jei ta
ve vargina ligos silpnybės, 
kaip tai: Trumpa atmintis, 

Įevaigimas, užimąs ir skaudė-.

tai 
kas

ne-

») Fourth .tūly (ištark Fort džiulai) —| 
amerikoniška šventė 4 <1. liepos.

»») Good <lamn, fool (išt. gadem fui) 
reiškia — dievo prakeiktas kvailys: ame
rikonų keiksmas.

•**) Cambridge Įišt. Kembridž] ame
rikoniška pravardė.

”***) Son of a bilch (išt. SanovabiZ)— 
reiškia — kalės sūnūs maskoliškai — 
sukin syn.

t
jimas galvos, nusilpnėjimas 
aut kūno ir lytiškų pajiegų, 

juubėgimas sėklos per sapnus 
I ir pragaištingas Įprotys sau- 
žagystės, spaugai ant kūno 

i ir vaikščiojanti diegliai po 
vidurius, sąnarius bei kau
lus, krutinės skaudėjimas, 
sloga nosies bei gerklėje, ne
galėjimas valgyt, pasilsėt ir 
miegot, džiovos ligos apsireiš 
kiniai, inkstų, plaučių ir ke
penų ligos, kaip ir viduriip 
nedirbinias-užkietėjimas, šir 
dies silpnumas ir dreliėjimas,! 
reumatizmas - saugela, ner
viškumas, nusiminimas, tan
kus šlapinimas bei pūslės li
gos, sunkumas ir tirpimas 
kūno dalių, geltlige, kataras.

dispepsija, per greitas nubė
gi mas lytiškam draugavi
me, kaip ir kraujo užnuodi- 
niino, visokios lytiškos užsi
krečiamos ligos — j>er paleis
tuvystę, kokio vardo jos ne
būtų. vistiek ir moterų, kaip 
skausmingos mėnesinės teip 
ir kitos vidurių ir gumbo li
gos. Tad apie tai parašykite 
viršui paminėtam Institutui, 
kurio apgarsinimas ir adre
sas yra kitoje vietoje, beabe- 
jonės apturėsite rodą ir tikrą 
pagelbą sveikatai. Liga bus 
išgydyta ir nereikės daugiau 
kankintis. Kad gali būti iš
gydytas, tai butu beprotystė, 
nesinaudoti.

-------- Išsirašyk „Eži”!----------
— Ko taip tu Juozai šiądien linksmas?
— Paskaityk „Ežį” ir tu busi linksmas-
— O kur jį gauti?
— U-gi nusiųsk vieną dolierĮ šiuo adresu: (Russia, 

Viluo, Antokol, V.-Gospit. No 1,3 Ežys”.) ir gausi.
— O kad tu sveikas būtum! Jau buvau beeinąs tą 

dolierĮ, neturėdamas ką veikti. Į karčemą pragerti, o da
bar einu, rašau ir siunčiu.

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

Kas važiuota Lietuvon!

šiądien atsidarė naujas kursas. Prekes nužemintos iki 23 dolerių per 
vandenį Kas mano važiuot į Lietuvą, tai dabar geriausia proga. Sif- 
kortės pigios, iras šiltas, per vandenį važiuot labai smagu. Skubinkit, 
nes neužilgo prek s vėl pakils. Važiuodamas į Lietuvą arba norėdamas ką 
partraukti ir reikalaudamas šifkorčių visuomet kreipkitės į ,.KELEIVIO” 
redakcija pas:

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

laivakortes

$23.00

NAUJA DAINŲ
KNYGA.

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

28 Broadvvay, So. Boston.

i

i

FARMOS!
Turint kelis šimtus dolie- 

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

Norint pirkti, reikia kreip
ties į 
pas:

.,Keleivio’’ redakciją
A. Žvingilą,

28 Broadway,
So. Boston, Mass.

Ruimai!
Puikus ant išrandaro

jinio šeimyniški ruimai,po 
3 ir G ruimus,,suit*as”. ant 
24 Broadoay, So. Boston. 
Dasižinot galima „Kelei
vio“ redakcijoj, 18 Broad- 
way.

Ant pardavimo
Pigiai parsiduoda namas 

ant trijų šeimynų: remkis at
neša 25 dolierius per mėnesi. 
Viskas įtaisyta kuopuikiau
siai. Norint dasižinoti reikia

kreiptis po šiuo adresu: 
I. A. H.

29 Elmont st.
Dorchester, Mass gg

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus,jakutes irt. t.jprietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

Ona Baronaičiutė,
303 W. 4-th st •

So. Boston, Mass.

Ruimai.
Puikus ruimai ant pasam- 

dymo ant 76 Newman St., 
arti parko, labai gera vieta 
šeimynoms su vaikais. Siui
tai p<> 5 ir 4 ruimus, mėnesi- 
Inė mokestis $2.50: išėjimo 
vietos (water eloseths) ant 
kiekvieno aukšto. Vietos yra 
dėl 3 šeimynų. Geistina butų, 
kad žmonės butų blaivus. At- 
sišaukit ant:

Philip Malone,
116 Silver St., So. Boston. 
arba 394 Norfolk St., Cam- 
(I g) bridge, Mass.

P a j i e š k o j imas.
Pajieškan savo švogerio 

Juozapo Arlickio, paeinan
čio iš Kauno gub., Saulių 
par.: du metai atgal gyveno 
Piltsburg’e, Pa., o dabar ne
žinau. Turiu iabai svarbų 
reikalą. Kas apie jį žino, arba 
jis pats teiksitės duoti žinią 
ant tokio antrašo:

Juozapas Latvis,
65 Davidson st. Loveli, Mass.

Redakcijos a tsa kiniai.
Puti nėliui iš Baltimore, 

M d. Patalpinsime kitam nu- 
meryj ,, Keleivio”.

A. Kasiuliui. Tamistos ko- 
respondecija į laikraštį netin
ka.

A. AiKinikui. Patalpinsi
me sekančiame numery j.

ANT PARDAVIMO.
Iš priežasties išvažiavimo i 

Lietuvą, pigiai parsiduoda 5 
ruimų rakandai (forniture). 
Kreipkitės šiuo adrisu:

S. G. 152s>lverst. 
So. Boston, Mass.



Aut pardavimo foru i si a i
Iš priežasties išvažiav iir.o 

Lietuvon parsiduoda penkių 
rūmų rakandas už labai pri
einamą prekę. Norėdami 
kreipkitės po nuui.
286 4-th st So. Boston, ant 
pirmo gyvenimo.

Ant pardavimo.
Parsiduoda bučernė ir gro- 

sernė, biznis geroj vietoj ir 
plačiai varomas. Dasizinot 
,Keleivio redakcijoj 

28 Broad\vay So. Boston.
[Be]

Jaunas 20 metuų amžiaus 
vaikinas pajieško 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 ii ruskai. 
Adresas toks:

Kazys Subačius,
28 AVaterst. North Atiiiovor, 

(85) Mass.

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plaukų

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

J. M. BRUNDZA CO .
Broadvvay Jt So. 8-th st..

Bruoklyu-Nevv York.

UTIV1ŠKAS DAKTARAS

G. B. Wemick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai- Lietui iška

APTIEKA
257 Hanover Street 257

BOSTON. MASS

TEISINGIAUSIA IR GORIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasau>j 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAl’SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

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

giausią prekę.

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

Telephone 21068 So. Boston

"Keleivio” agentai,
J. Petrikis,

1514 Ross avė. Scranton Pa
J. Ignotas.

13 Diamond Sq. S. S. Pittsburg, Pa. 
John Luis.

22 So. Gr<-en str Baltimore, M<1.
P. ( iras.

155 Elm str., Lawrence, Mass.
M. Paznokiutė

3061E. Almond stESt Philadelphia. Pa.
M. Senkus

Box lo9 Lraiston, Me.
J. Čeponis 21 Pleasent Str. 
Joną* 1. Gerdauska

Lafaet St. New Brilain, Conn.
Povilas Simonaiižius.

Linden st. AVest Lvnn, Mass.
N. S. Smelster

O. Bos 133 Gilberton,
J. Rnulinaitis

So. Boston. Mass.
P. Mikalauckas 

So. Boston. Mass.
M. Petrauskas

322 Caledoma St. Kenoeha, AVis ■
WATERBURY. ( oNN.

824 Bank Si r į
102 Cha ries st.

39 Porter St

70

r. Pa.

J. Žemaitis
K. Anevičiu.
Žemantauckan

KELSIVlš

SVEIKATA IR LAIME

Puikiausias Lietuviškas
i

i

ir

M. Galjvan & Co.

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gervinus, alus* ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
Kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

A
S> 
U* a a a t j i

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co 
3o4 Broadway ir 259 D. Si., 

South Boston, Mass.

iI

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražini paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILLO STUDIJA,
376 Broadvvay,

So. BOSTON, Mass

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

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

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

Iš mažų fotogrfiju padaro 
dideli paveikslą.krejon ar a- 
liejinĮ labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 

376 Broaduay,
So. Boston. Mass

■

i GERIAUSI AKUŠERE A

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą tVomans Medieal 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs de) ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gvdoles.
Ofisas randasi 30 W Broadway 
264 E st., kampas Boven st.

So Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.
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Visuotina Naujos Anglijos Agentūra
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| Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga .Vadovas in Sveikata’
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Su-daug svarbiu, naujausių aprašymu, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie suteikia sveikatą ir laimę!

SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS. naujausia jos dababartine laida, su 
daug pridėjimu ir išaiškinimu apie visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergeti. 
išsigydyti ir akyvu paslaptybių žmogaus gyvenime, kaip ir pastoti laimingu: pripildyta 
padidinant su viršum 200 lapu kitu DAKTARU SPECIALISTU. COLLINS NEW YORK 

MEDICAL INSTITUTO ir išleista.
šitoj knygoj rasite visokių ligų vardus, kaip jos prasideda ir kaip jas greičiausia galima pergalėti, aprašyta vyrų 

ir moterų visokios ir lytiškos užsikrečiamos paslaptingos ligos.
vi • C ‘L * plačiai aprašo smagumą, ir paslaptis, atidengiant ženvbinio lytiško gyvenimo susiiuo-
VduOVaS 10 uVeiKuia lamą ir kaip mokėt apsivesti, kad būti laimingu. I.y uiai daug pauiokinitnų jaunimui, 

kad per lytiška išdykumą nepasigadytų. nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveik:.'
Kiekvienas sk\ rius šitos knygos yra žingeidus. Sergamiems męs rūdijame skaity ii apie Dispepsiją, Reuniatiziiia, 

Plaučiu ligas. Širdies ir Inkstų, Kepenų, visokias Vyrų ir Moterų ligas. Kuriam rupi sv.-ikaia.ir la.umuas g. .<■ 
mas. tegul pasiskubina ta knygą. „VADOVAS Į SVEIKATĄ” parsitraukti, nes netrukus ir š: paskutinė spauda tarp 
3 milijonų lietuvių tuojaus išsisklaidys. Tą knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavieaioms y : ..toms.

NORS PASKUTINĖS LAIDOS DAUG TUKSTANČiU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS,

lo-t kad ji išduota visuomenei, tai kiekvienas apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10 centu markėms už pri- 
siuntiuią ir savo aiškiai parašytą adresą ., VADOVAS 1 SVEIKATĄ” gaus (tą knygą), kuri jau daug gyvasčių 

išgelbėjo ir gero padarė; už tai ji ir naudinga v sietus.

visada adresuot- Rašyk tuojaus, kadangi ir šita paskutine laida netrukus išisbaigs.

The Collins New York Medieal Institute
140 W. 34 st^ New York, N. Y.
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DOVANAI
VISIEMS

Kusų liuosnorių laivynas: 
per marias tik *•>?/ Kas 
nori tiesiog uuvaiįl;Glį jį A. 

nirrikisj Lih.oą, va inokite 
aut Kutai liuo>mar.ų Luiįos. 
i-aivakortes g ilim-i < acti pa3: 

A- S. MORTON i.
5D ( ros^ si. L-osh?ns *J

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų. triubų. konc n.nų ir 
daugybė kitokių muzikališkų instrumentu. Geriausių dzi. -u 
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksmių ir paal
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gruntam, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (sirielbu), 
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių. gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašvmo grvmatų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konveriais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už 41.00. 1000 už Sti.oo. Kas velitų sau k* parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, oapturės didelį N 3 naują K A T A 1,0(1 Ą 1)0 V ANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Ak gvarantuoju. kad mano 
taroras pirmus Masas, o pnMt pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greuai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupiiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.’

Reikalaujant Analogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt augaršii.iiua
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y*

J‘ ■ Uzlailio giliausio

Eliaus|į V} no, Lik iri i ų 
Jei (isaiiĮ.

Pardavimas Šeimynom niūsu 
Spkciališkumas.

36(> Second So. Boston, Mass

teisingiausia aptieka 
Kurioj galit gauti g,-riaušių gV 
Guoliu nuo visokiu ligų, teipgi i 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klark.a 
-M. \ Stankevirius.

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

So. Bestai, Hfcss.
Tki.ki-ho.xe. 21027 So. Boston. Mass

r

50,000B2E! DYKAIPEEPAČTĄ
PASLAPTINES VYRU LYGOS
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XI A CANN’ON-
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Nepamirškit mus adriso:
43-45 Endieott 25-27 Cross street. Boti. Mass.

Sustok: Žiūrėk! Klausyk!

RODĄ DYKAI* Urėdi>kos valandos nuo 9 iki 5* nedaliomis nuo 9 iki 12

DR. JOS. LISTER C.
<0 Dearborn Street. La. 6 CH1CAGO, 1LL U« S. Ai

Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, višniovką, mal 
novka. kiummel alų ir kitokiusnaminius ir imĮ>ortuotus. Turime puikiausi 
cigarų iš Turkijos. Gerin us pristatėm ant vestuvių, krikštynų ir siui.č 
aplinkinius miestus.

M. A. CANNON

Didžiausias nupiginimaa

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakutes, keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
rėdų. Teipgi paleidliame už pigiau ir vi

ešus kitus tavorus, kaip taiku
valizas ir visokius kitus daigiu 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.

I SACOWITZ,

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

Jei pir.Li.i~i sav » draugams nių»ų tabako u z $6. tai uz apgarsinimą mų 
ėų firmos męs tau

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

mas su rankinele be raktuko ir su geriausiais akmenimis. 
Storose tokie parsiduoda po $23-00. Męs reikalaujam 
kiekvienam mieste žmonių, kurie padėtų mums garsinti 
mųsų pipkes, cigardiis ir tabaką, kurį jus teip mėgot 
rūkyt Europoj, rusišką, turkišką, austrijatišką ir t. t.

Mes aplaikom daugyla* lai-kų nuo savo kostumerių su 
j.adėkavonem už. tabaką ir teip puikias dovanas, kurias 
apturėjo nuo mus už. garsinima tabako. Rašyk pas mus 
informacijos arba jeigu nori greitai užsteliuoti, rašyk 
mums, o męc greitai išsiusime ant paduotojo jūsų ekspre
so už $6 tabako C. O. I>. t. y. užsimokėsi pinigus atim

Gvarantuotas ant
26 metų, 

damas tavorą. 
Ir Jei prižadėsi, kad 
tuoj pačioj dėžėj su tabaku nusiusime sykiu ir dovaną, auksinį dziegorėlį dykai.

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

Atsiusk mums iškalno 50c. štempoms. o atimdamas tavorą nuo ekspreso sto
ties užmokėsi likusius $5.50 peržiūrėjęs jei bus laikrodėlis ir tabakas. Jei atsiusi 
mums iš kalno 86, męs duosime dar EKSTRA DOVANI. Kreipkitės šiuo adresu.

EL BOPEAN TOBACCO < <>
33 Leonard St., Dept. 74. Xew York. 5 Y

jei tabakas bus geras rekomenduosi jį savo draugams męs

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano dttrva bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir Č iki 
J vakare. Telephone 1967—3 Ricl.mond 
A----------------------------------------------------
f

Riisiška-Lenkiška-IJetu* 
viską

.A FT I EKJk

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

1

S ajtykite ir piatin 
kit^SLKeleivi”

EUROPIŠKAS DAKTARAS

JOSEPH LEWANDOWSKI, 
Valandas. 11-1 A. M.; 6 «8 P. M 
4P Boylston St. Boston, Mass 

(<AVarren (’hambers)
Telephone. liack Bay 2350. 

tijienimas 8*5 Massachuselts avė. 
t ambridge, Mass. 

Valandos; 8 - 10 ryto.

Dr. S- Andrzejevski
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

433 Sliawmut avė.

Boston, Masst

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 v ažiuojant iem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

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

Jurgis Bartašius
25b W. Broadway No. Boston, Mass.

I

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darba artistiškai. Padarau fotogra- 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu j namus fotografuo
ti, teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbsir'.
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapana, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z Bl'llRECKIS.
222 Broadvvay

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų 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 kreipiiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos ■

Su gltodone
M i ss, S Gaiewsky

255 Broadvvay So Boston »ass

Z. Bndreckis.

So. Boston.

X RA V masina, 
jama de) kožno reikalai! 
jančio mus. ištirti ir suras
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodo mums'

4

NAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigsirėtiiMuiujo 

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 Braodtvay, cor. C st 

So. Boston, Mas-

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : MOTELIS
W. KAŽl'KO, 7 IVasliigntoii.St NEW 1OHK 
gu važiuojate į Lietu vą aila 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir - 
n akvynę. Kurie norite važiuot l 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant sztpų už durbinlnkus. '
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždvką. Temykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

VVINCAS RAŽUKAS

Pirma lenkiszka gydynycz'a.
Kas serga neizgydoma liga, kurios joks daktaras išgydyti negal. jo 

tegul ateina pas mus. kur visuomet stovi keletas praktiškų daktarų ir 
pasekmingai gydo visokias ligas. Kalbam visokiom kalbom.* ofisas atv- 
daras kasdien nuo 5 iki S vak. Nedėliotus nuo 10 iki 12 iš rvto.

l)r. Jau C'liinielnick, 
1780 Kasliington St. Boston. Mass.

ODOS LIGOS, KRAUJO KAULŲ. NERVŲ, REUMATIZMĄ, VEŽLIGE IR 
SUTINIMAI.

Šitos ir visos kitos kroniškos ir nerviškos ligos, greičiau
siai gydomos Bostono Clinido Specijalistais.

Męs turime didžiausias, geriausias ir brangiausias elek
triškas mašinas Naujoj Anglijoj Su savo didele X-RAY 
mašina, męs matom kiaurai visą kūną ir tokiu budu rau
dam nesveikas vietas

Nesiduok neišsilavinusiam daktarui daryti praktiką ant savęs. Gera sveikata 
pinigas tavo kišeniuj. Męs išgydėm daugy bę bevilčių, nuo kurių kiti dakta
rai buvo jau atsisakę: o tas reiškia, kad męs darome su išmintimi ir gabumu 
ir turim tam tikrus aparatus. Perskaityk ką rašomus išgydyii pacijentai ir 
buk tikras, kad ir tavo liga bus išgydyta . Taigi ateik pas mus ir pasiduok vie
nam iš mųsų specijalistų apžiūrėti jr stok ant kelio prie geros sveikatos.

Mr. Jo. Rose, 108 Robinson st., Providence, R. I.
..Aš neturiu užtektinai galingų žodžių apsakyti tą didelį sumanumą, kokį paro

dė Bostono Clinico Specijallstai gydyme mano ligos ir laikau savo pereiga apie 
tai pranešti visuomenei. Tie dideli daktarai išgydė manę iš sunktos ligos, ku

rią aš kentėjau perėjęs daugybę daktarų, kurie arba atsisakė išgydyt, arba mėgino, bet nieko nepadarė.
,,Aš bijau ir sakyti kiek daktarų manę gydė. ne» žmonės netikėtų. Niekas neįtikėtų kiek 

dau be jokios naudos. Galiu tik tiek pasakyti, kad dabar esu sveikas ir tvirtas ir tik ačiū 
co Specijalistams. JO. ROSE.

Anthony Costa, 15 Chapel st., Lovvell, Mass.
Aš turėjau visokius skausmus viduriuose, teip kad ir dirbti 

Turėjau vėmimus su padavimais didelių 
Aš turėjau 8 daktarus. Vi

aš pinigų išlei- 
Bostono Clini-

,,Aš sirgau nuo 6—7 metu 
kada po 6 mėnesius iš eilės 
kvortą skistimo iš vidurių, 
gyventi: kitas pasakė, kad žarnose turiu augimą ir tas turi būti prašalintas iškertant šmotą žarnos. Kiek 
vienas beveik sakė, kad aš neišgydomas ir ne vienas negalėjo pagelbėt išskiriant laikinius periodns. Aš 
niekur negalėjau rasti sau tikro pagelbėjimo, pako) neatsikreipiau į Boston Clinic ir nuo to laiko aš tik 
kartų vėmiau Ttėgvje 7 mėnesių irtai buvo pirmutinė savaitė, kada aš tik pradėjau gydytis. Aš patariu 
kiekvienam, kuris tik sunkiai serga, kreiptis pas t uos daktarus, jei išgydė manę, tai išsrydvs kieviena".

ANTHONY COSTA.

negalėjau kai- 
skausmų. Neretai Išeidavo apie 

ienas iš jų pasakė, kad a- turiu vėžio liga ir negaliu

PATARIMAS PYKAI,

BOSTON CLINIC, INC.
175 Tremontlst. Suites 6 7&

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

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase.St.
Ofisas atidaras Panidėliais ir Suimtom] nuo 9 rvto iki 9 vakare.

Fall River ofiso rūmai 128-129 Granite Ridu. So. Main St
Tiktai nedalioms nno 10 iki $ vakare.


