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IŠ RUSIJOS. torių ir Milinkovas teip ga
vo Į kaili, kad gulėjo be jau
smu.

Galingos Rusijos likimas 
yra sunkus. Smilgiai vienas 
paskui kito, irtai vis smarke
sni. puola, kaip ledai iš debe
sių. Kovoj revoliucijos su re
akcija Rusija nustojo daug 
spėkų Dabar net gamta pri
sidėjo prie žmonių nelaimės ir 
vėl naujas smūgis, ir vėl nau
ji vargai.

Kaip praneša rusiški lai
kraščiai. daug miestų, stovin
čių prie didelių upių, užliejo 
vanduo. Daugiausiai nuken
tėjo Maskva.

Šįmet žiema buvo baisiai ro bernai persitikrino, 
gili ir sniegas stovėjo gana ii-j vietoje laikyti kalėjime ir 
gai. Staiga papūtė šiltas ve- duoti imi svarą juodos duonos 
jas, užkaitino saulė ir didelės ant dienos.—..maištininkus” 
inasos sniego ant syk pavirto daug geriau pakarti. 
Į vandenį. Subraškėjo,sujudo 
ledai,užtvino pievos ir platus 
laukai,—nuėjo su putojan
čiu vandeniu ir tvirčiausi til
tai ir didžiausi žmonių tur
tai.

Maskvos miestas, 
bokšto Boriso Godunovo, per- jouieriu, kurie, kaip 
stato kokį tai užburtą, neže jai pranešė, 
mišką paveikslą. Visas mie
stas aplinkui aukštai stovin
čio Kremliaus, užlietas van
deniu. Žemesnėse vietose van
duo siekia antro gyvenimo 
langų. Daugybė cerkvių ir 
vienuolynų stokso iš vande
nio, kaip senojoj Venecijoj. 
Žmonės sulipę ant stogų šau
kia pagelbos. Ošiančiomis ii 
putojančiomis Maskvos gat
vėmis važinėja šimtai laivų, 
bet visiems išalkusiems ir su
šalusiems žmonėms pagelbos 
paduot negal. Užtvino visos 
sąkrovos ir fabrikai, teip, kad 
vakarui atėjus, miestas pa
skęsta tamsoj, kas daro abel- 
ną paveikslą sunaikinimo ir 
neaprašomo skurdo dar baisės 
niu, dar daugiau sujudinan
čiu.

Nuostoliai bus begalo 
dineli. nes visi gelžkeliai išar
dyti, fabrikuose mašinos po 
vandeniu pagedo, visos pre
kės (tavorai) sąkrovose pavir
to į mėšlą....

Riazaniuje tvanas teip 
didelis, kad miesto gatvėmis 
garlaiviai važinėja. Tas pats 
gręsia Nižniam Novgorodu), 
Kalugai, Kijevui ir kt.

• (’liersonas. Gegužio 23 
<1. — Karo lauko teismas čia 
pasmerkė ant pakorimo 20 
kaimiečiu uz dalivavimą ūki
ninkų bruzdėjime Jekaterino- 
slavo gub. Vakar atlikta ek- 
zekucija ir vėl 20 aukų pri
sidėjo pre caro budelių mado
nų darbų. Troškimas žmonių 
kraujo, matyt, kasdien vis ei
na didyn. Pirmiau už tokius 
bruzdėjimus nebauzdavo mir
timi, bet užtekdavo kelių me
nesių kalėjimo; dabar gi ca- 

kad 
ir

I

egoizmo, negu faktiško persi
tikrinimo: nors negalima tvir
tinti. kad nebus karės. Kaip 
statistika parodo. tai Turki
jos kariškos spėkos ne men
kesnės už rusiškas. Kasinėtai 
Portą ėma i kariumenę 100 
tūkstančiu naujų kareivių. 
Karės laike ji gali po ginklu 
pastatyti: 1.300.000 kareivių 
ir 24,000 oficierių. Laivynas 
Turkijos susideda iš 9 šarvuo
čių. 9 tvirtovių ir sausumos 
apgynimui laivų, 11 skrai
duolių ir 18 minlaivių. Todėl 
nėr abejones, kad Rusiją su
mušti, Turkijai gali prisisap- 
nuot galimu daiktu, bet pa 
kol kas, dar nieko panašaus 
nesimato.

f I
ri stengiasi apversti patvaldi- 
šką sostą ir Įvesti respubliką.

Prie to judėjimo priguli 
daug aukštu valdininku. Iš 
Madrydo tapo atšauktas sul
tono pasiuntinys Izzet Paša, 
užtai, kad išleido knygą po 
antgalviu: ..Kokiu budu ne- 
kurie sostai liko sugriauti?” 

išleista Paryžiuje 
didelį Įspūdi ant

Ta knyga 
ir padarė 
žmonių.

Kaip matos, tai visur 
valdonų sostams kasamos duo
bės ....

t

Tiflisas, Gegužio 23 d.— 
Kaime Digoni, netoli nuo Ti- 
fliso. turėjo vietą kruvinas 
mušis tarp kaimiečių ir kazo
kų. Valdžia buvo atsiuntus

nuo kazokus suimti du revoliuci- 
šnipai 

buvo pasislėpę 
aukščiau minėtame kaime.
Kaimiečiai pasakė, kad ne
duos jokių kratų daryti savo 
kaime. Kilo ginčai, kurie už
sibaigė kruvina muštyne.Įsiu
tę kazokai užmušė devynis 
kaimiečius, iš kazokų teipgi 
vienas gavo galą.

Voronežas. — Apygardoj 
Novokopersko, Voronežo gu
bernijoj, stačiatikių popai su
šaukė dievobaimingų tamsū- 
nų konferenciją, ant kurios 
užkvietė ant diskusijų ir bap
tistus. Kada prasidėjo disku
sijos, rusai pradėjo veikti pei
liais, kirviais ir dalgiais. Už 
mušta dvi moteriškės ir 50 
žmonių visaip sužeista. Ka

dangi baptistai buvo suėję 
be giuklų, tai priversti buvo 
bėgti. Bėgdami mušė rusų gy
vulius sr naikino viską, kas 
tik aut kelio pakliuvo.

Kada-gi tas kvailas fana
tizmas išgaruos žmonėms iš 
pakaušių?.... Gėda tau, dvi
dešimtas amžiau, kad ant ta
vo progreso dirvos dar smir 
da burtų gadynės supuvi
mas.

i

Peterburgas, Gėg. 22 I 
d. — Vakar karo lauko teis
mas pradėjo nagrinėt čia by
lą 11 revolencijoierių, tarp 
kurių randasi 4 moteriškės ir 
vadas revoliucijoninio judė
jimo Finliandijoj, Traubner. 
Teisiamiejie kaltinami užmu
šime gener. V. Pavlovo ir ka
lėjimų direktoriaus Maksi- 
movskio.

5 Ryga. — Rygoj dabar 
prasidėjo byla i50 žmonių, 
kaltinamų uš straiką Rygos- 
-Orlo gelžkelio 1905 metuose. 
Vadai straiko, pagarsėjęs 
Maksimas ir inžinieris P.— 
pabėgo.

vie
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• Varšuva. — Bendino 
anglių kasyklose ,.Ivan”, re- 
revoliuci jonieriai apiplėšė pa
rako sandėli. Užmuštas 
nas sargas , paimta du 
du dinamito ir tris pūdai 
rako. Bus gerų bombų.

• Ekaterinodaras. Polici
jai pasisekė susekti pinigų 
fabiką. Suimant ,,meistrus’’, 
suželtas Ekaterinodaro ansto- 
lis ir užmušta vienas negerų 
pinigų dirbėjas. Atrasta ga
tavais pinigais 3.000 rublių.

Įdomus Įsakymas.
Kubaniaus general-guberna- 

torius apskelbė šitokį Įsaky
mą:

„Esu patyręs, kad dau
gelis iš baimės, arba tisiok iš 
prielankumo plėšikams ne
kartą užmoka didelius pini
gus ir nepraneša apie tai val
džiai. Apskelbiu visiems, kad 
kas užmokės plėšikams nors 
rublį, tas bus nubaustas 
štriuopu ligi trijų tūkstančių 
rublių arba trijų menesių 
kalėjimo”. Tokiu budu žmo
nėms palieka išsirinkimui du 
daiktai: mokėti pinigus, arba 
mirti. Žmogus nenorėdamas 
arba negalėdamas pinigiškos 
bausmės ponui gubernatoriui 
užmokėti, turi plėšikams ne 
duot nė kapeikos — tuomet, 
žinoma, plėšikai sušaudys ar
ba papjaus, bet jeigu, neno
rėdamas mirti duosi plėši
kams nors kapeiką, tuomet 
ir valdžiai reikės mokėt.

I

i
Franeuzų oficieris apspjo
vė vokiečiu konsolių laiš

ką.
Berlynas. — Vokiečių 

•pasiuntinys Marokoj, d r. Ro- 
sen, pranešė į Berlyną, kad 
franeuzų kareiviai sumušė 
Vokiečių pavaldinį, o jų ofi
cieris apspjovė vokišką laiš
ką. Dalykas dėjosi teip:

Vokiečių konsulis, Lue- 
deritz, įdavė savo žmogui lai
šką ir liepė jį nunešti vadui 
franeuzų skyriaus. Kareiviai 
franeuzų palaikė jį už šnipą 
ir gerai apkūlė, o oficieris 
perplėšęs laišką apspjovė.

Konsulis pasijuto labai 
tuomi užgautas ir apsiskundė 
aukštesuiai vokiečių valdžiai 
Afrikoj, kuri apie tai prane
šė į Berlyną.

Kancleris Buelovas, teip 
aukštai guodojantis vokiečių 
vardą, gavęs tokią žinią, kuo- 
greičiausiai nubėgo, spjaudy
damas ,.Donner-wetteriais’’, 
pas keizerį apskusti tuos nie
kšus. kurie išdrįso ant vokiš-i 
ko laiško spjaut.

Tikra vaikų komedija!

Madrydas, Ispanija. — 
Užsienio dalykų miuisteris 
praneša, kad penki kareiviai 
kurie Į>ereitą sąvaitę užpuolė 
ant franeuzų Casablankoj, 
bus atiduoti po karo teismu.

ŽINIOS IS VISUR.

Laikraštininkai sumu
šė prof. Miliukovą.
Peterburgas, 23 Geg. —

Vadas konstitucijiuių demo
kratų dabartinėj Durnoj ir 
redaktorius laikraščio ,,Rieč” 
už patalpinimą straipsnio, 
kuriame buvo pasakyta, kad 
„Rus” priėma kišius ir rašo,
kaip kas nori,— likosi užpul- kiuose tvirtinimouse ir prana-Į revoliucijonišku 
ti 2, laikraščių ,,Rus,” redak- šavlmuose daugiau tautiškoj Turkiškos jaunuomenės, ku-

Dreilin, I^atvija.—Val
džiai pasisekė sugauti 10, teip 

'vadinamų, „girinių brolių’’, 
kurie anuomet plėšdavo ba
ronų sodybas ir nuolat gązdi- 
davo visus dvarponius.

Karė su Turkija.
Neknrie, o labiausiai pa-, 

trijotiški, rusų laikraščiai 
nuolat vis tvirtina, kad Tur
kija ginkluojasi ir, kad kada 
nors užpulsianti ant „matuš- 
kos Rusijos”. Žinoma, šito-

Suokalbis ant sultono 
gyvasties.

Konstantinopolis, Turki
ja. — Valdiškuse ratuose ki
jo didelis išsigandimas, su
sekus ant Turkijos galvos 
suokalbį, prie kurio prigulė- 
jo 75 ypatos, tame skaitliu je 

; 5 moteriškės: viena fram-uzė, 
dvi bulgarės ir dvi amerikie
tės. Visi prigulėjusieji ir su- 
imtiejie, yra daugiausi sve- 
timžemiai, su rusiškais, fran- 
euziškais, bulgariškais irame- 
rikoniškais pašĮiortais.

Suokalbio mieriu buvo - 
išmesti dinamitu i padangę 
sultono AImIuI Hamido palo
vių.

Tas suokalbis rišasi su 
judėjimu

Baisi katastrofa ant ge
ležinkelio.

Antverpas, Belgija. — 
Gegužio 21 dieną, už 6 mylių 
nuo autverpo. netoli Contich, 
ant gelžkelio atsitiko baisi 
katastrofa, kurioj 00 žmonių 
pražuvo ir 1O0 sunkiai sužei
sta.

Greitasis traukinis eida
mas iš Ant verpo i Bruesselį. 
su visu smarkumu įpuolė ant 
paprastojo , kuris stovėjo ant 
šoninių vėžių pilnas pavargu
sių žmonelių, katalikų, va
žiuojančių i tep’vadi namą ku
nigais, — „stebuklingą” vie
tą Turnbout, kur kasmet iš 
visų kraštų Belgijos tamsus 
žmoneliai neša an „apieros” 
kruvinai uždirbtus s:ivo pini
gus.

Vienam akies mirksnyj 
keli vagonai pavirto i skied
ras. Pirmutinio vagono pasa- 
žieriai visi likosi užmušti: pa- 
pažinti iš jų nė vieno ne buvo 
galima: visi jie perstatė vie
ną krūvą mėsos. Tas atsitiki
mas tuomi Įdomiausias, kad 
iš važiavusių šventkeleivių su 
maldomis ant lupų ir malda
knygėmis, kaip plytomis, nė 
vienas neišliko sveikas. Visi 
jie buvo kaimiečiai — darbi
ninkai ir tai daugiausiai mo
terų ir dievobaimingų mergi
nų. Bet iš greitojo traukinio, 
kuriame važiavo žmonės Įvai
rios rūšies ir tikėjimo, tarp 
kurių,, be abejonės, netruko 
ir bedievių, apart mašinisto 
ir jo pagelbininko, nė vienas 
nenukentėjo.

Troudliiem, Norvegija. — 
Iš Norvegijos praneša, kad 
Bella Gunness. pagarsėjusi 
našle žud\mu vyrų ant fai
luos LaĮ>ortoj. — yra duktė 
kaimiečio - berno is Norvegi
jos. Apleido ji savo tėvynę 
23 metai atgal ir vadinasi 
Bruuliilda Padersen, čia gi 
parkeitesavo vardą ant Bel
la Paulsen ir dabar po pas
kutinio vyro vadinasi Bella 
Gunness.

Skandalas Portugalijos 
parlamente.

Lizbona, Portugalija. — 
Buvusis iždo miuisteris Car- 
vallio ir deputatas Uosta, su
sipykę tarp savęs, pašaukė 
viens kitą į dvikovą (ant du- 
eliaus).Tečiaus netikėtai abu
du susitikę parlamento kari- 
(loriuje negalėjo iškęst ir 
pradėjo viens kitą vaišinti 
kumščiais ir spardytis kojo
mis. Ant to triukšmo pribu
vo daugiau atstovų ir persky
rė tuos karžygius, kaip gai
džius. Perskirtiejie su mėli- 

inoms akimis nuvažiavo na- 
Įmon.

Rusiška i-Persis k j pink
liai.

Teheranas, Persija.— Kaip 
iš Persijos šacho sostapylės 
praneša, dėlei kilusiu rusiš
kai persiškų pinklių ant
Kaukazo,dabar Persijoj dide-. 
lis sujudimas. Rusiškas ran
das pareikalavo, kad Persi
jos valdžia išgaudytų ir išžu
dytų visus kurdų giminės va
dus uz užpuolimą ant Rusi
jos gyventojų ir atliginimo 
visiems laike tu užpuolimų 
nu keu tėjusiems kaimiečiams

i
ir užmuštu kareiviu ir oficie
rių šeimynoms Apart to 
Mikė reikalauja apmokėjimo 
visu iškaščių ant siuntimo 
kariumenės ir tvirtos apsau
gos ant rubežių dėl palaiki- 
mo tvarkos.

Jeigu šachas nepsiimtų 
greitu laiku tą išpildyti 
Mikė žada užganėdinimui sa
vo norų pavartot spėką. To
kiu budu, Persija randasi la- 
labai keblam padėjime. — 
Kurdus nubausti negali grei
tu laiku, o leist į savo kraštą 
maskolį šeiminiukauti teipgi 
nesinorėtu, kovot gi su juo 
nėr spėkų: Persija turi vos 
tik 9| milijono gyventojų, 
kuomet Rusija turi net 140 
milijonų.

i

i

t
•Į Londonas, Gug. 22 d. 

— Būrys sufražysčių, kovo
jančių už lygias teises su vy
rais. gavęs nemalonų nuo ini- 
nisterių pirminiu ko atsakymą 
parengė prieš ministerio lan
gais demostranciją su kačių

I I
muzika. Miuisteris kitokios' i 
rodos duot negalėjo, kaip tik 
pašaukti policiją, kuri pribu
vus suareštavo 6 sniarkesnias 
moteris.

IŠ AMERIKON.

10) Lygybė politikoj mo
terų: inicijativos tiesas: pro- 
porcijonališkoji reprezeuta-

Į ei ja ir tiesos atsišaukimo Į 
' visuomenę.

11) Panaikinimas senato.
12) Panaikinimas tiesų, 

ant kuriu pasiremdamas pre
zidentas gali statyt bile ko
kiam užmanyme „veto” [a§ 
ne leidžiu!].

13. Pataisymas konstituci
jos balsų didžiuma.

14) Kiekviena valdžia di
džiumos. Visuose rinkimuose 
jei nė vienas kandidatas ga
vo persvaros, — balsuot iš 
naujo.

15) Pagerinimas mokinimo 
budo.

16) Atidalynimas dabaiti- 
nio darbo biuro nuo dabarti
nio vaizbos ir darbo departa
mento (Commerce and Labor 
Dept.)

17) Visi teisdariai ir su-

Chicago, III. — Socijalistų 
susivažiavimas užsibaigė kuo- 
pasekmingiausiai. Susivažia
vime išrinktas socijalistų 
kandidatas ant prezidento 
Suvienytų Valstijų Eugeni
jus V. Debs iš Indiana ir su
formuluota partijos platfor
ma.

Debsą ant kandidato Į pre
zidentus perstatė Pliil Cal- 
gary iš Missouri. Savo kalboj 
jis nupeikė dabartinį prezi
dentą. Rooseveltą už jo patė- 
mijimą apie „nepageidauja
mus piliečius” ir pabrėžė, kad 
Roozeveltas yra užsipelnęs 
ant didžiausio paniekinimo j-- \ 7 „

• * v _ 4. dzlos turi žmonių renka
mi ant trumpo laiko ir kon
troliuojami.

IS) Liuosa administracija 
teidarystės.

Kaip matom, yra tai pui
kiausi sumanymai, kuriuos 
tik reikia Įkūnyti gy veniman. 

Tkunyti-gi juos tik tuomet 
'bus galima, kuomet valdžia 
bus sociialistų, kuomet val
džia rupįsis darbininkų gero
ve. Gamta yra begalo turtin
ga: šaltiniai jos gerybių yra 
neišsemami: visi galėtų gy
venti ištekliuose, tik reikia 
tvarkos, tvarkos! Todel-gi, 
kiekvienas balsuojantis mus 
tautietis te nepamiršta, kad 
balsuodamas už republikoną 
arba (demokratą — jis par
duoda savę kaip mulą kapi
talistui. Parduoda netik sa
vę. bet milijonus nebalsuo
jančių darbininkų. Tegul už 
dykaduonius balsuoja patįs 
dykaduoniai, bet darbininkai 
turi balsuoti už darbininkų 
partijos kandidatą — soči - 
j a 1 i s t ą.

I

ant svieto. Kalbėdamas to
liau apie kandidatus ant pre-1 
zidento, smarkiai nupeikė 
Taftą, kad gėrė uz sveikatą 
kraujuoto caro ir už jo išsita
rimą. kada užklausta, ką jis 
mislija daryti su badaujan
čiais darbininkais,— „God, 
knows” (dievas žino). Už tai i 
jį pavadino „god knows kan
didatu”. W. J. Bryanas tapo 
nupeiktas teipgi, kaipo prie
šas darbininkų, nes garsioj 
Havvvoodo bvloj aiškiai apsi-|e~. 
reiške jo noras pasiušt darbi- į 
ninku atstovą ant....

Platforma išdirbta tam 
tikros komisijos liko vienbal
siai priimta, tiktai su kaiku 
riais pataisymais. Visi reika
lavimai skamba šeip:

1) Tautos savastimi turi 
vis geležinkeliai, telegrafai,; 
telefonai, laivai ir visi kiti 
transpartavimo ir susinešimo 
Įrankiai.

2) Tautos savastimi turi 
būt visa pramonė suorgani
zuota ant tvirtų pamatų,idant 
konkurencija ne gim
dytų bedarbių ir nereikėtų 
darbininkams žūt ant gatvių 
kovoj už duoną.

3) Padidinimas visuome
nės turto priskiriant prie to 
kasyklas, naftos šaltinius, gi
rias ir vandens spėkas (water 
p<>wer).

4) Geresnis sutvarky
mas girių ir jų išnaudojimas 
ir džiovinimas klampynių, 
raistų.

5) Pilna laisvė spaudos, 
žodžio ir susirinkimų. ~

6) Religija turi būt vai
šinama, kaipo privatiškas da
lykas, prigulintis nuo indivi- 
duališkų [atskirų] pažvalgų. 
Kunigai "neprivalo būt lei

džiami kištis į politikos daly
kus ir visos sektos Į tikėji
mai Jturi būt lygiai vaišina
mos.

7) Pagerinimas darbo 
sąlygų plačioj to žodžio pra
smėj .

8) Numirus kokiam nors 
turčiui, jei turtas pereina jo 
giminėms, — turi būt apdėtas 
mokesčiais.

9) Padidinimas makes- 
didelių privatinių

Bombos.
Cleveland, Ohio, 23 gegu

žio. — Straikuojanti gatvė- 
karių darbininkai pradėjo 
vartot kovoj su streiklaužiais 
bombas. Vakar apie pusiau
nakti, karas einantis Eucll' 
avė. netoli nuo kampo 116-th 
st.. užvažiavo ant padėtos di
namitinės bombos, kuri spro
gdama karą išmetė aukštai į 
orą, kuris beveik visiškai su
sidaužė. Iš važiavusijų viena 
moteriškė turi sulaužytas 
abidvi kojas, tūlam vyrui per
laužta koja ir 8 ypatos aptu
rėjo lengvesnes žaizdas.

Beveik tam pačiam 
ke ant St. Clair gatvių 
vės po karu ekspliodavo
bomba, kuri sugadino tiktai 
karą, bet su žmonėmis nelai
mės ne buvo. Apart to dar 
{>enki karai buvo užvažiavę 
ant bombų, kurių eksplio- 
zija vienok niekam nieko blo
go nepadarė.

Išaušus dienai, straikieriai 
nurimo. Reikia pridurti, die
na atgal teipgi plyšo kelios 
bombos po karais ir daug yra 
sužeistų.

lai- 
gat- 
kita

čių aut 
turtų.
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kyt-
kas

— Maike, jei tu toks 
ras. pasakyk tad man. 
yra ant svieto protingiausias?

— Žinai ką. tėve? Ant svie
to nėra dar tokios prietaisos, 
su kuria būt galima mieruoti 
žmonių protą.

— Na, ar be prietaisos tu 
jau negali žinoti? Man rodos, 
kad protingiausi žmonės — 
tai profesoriai ir fizalopai. ..

— Be abejonės, tėve, mo
kyti žmonės visuomet daugiau 
žino, negu nemokyti, tečiaus 
negalima pasakyti, kad kiek
vienas mokytas yra protin
gas.—Kaip iš profesorių, teip 
ir iš filozofų atsiranda asilų. 
Žmogus tik toks yra protin
gas, kuris nesistato savo mok
slu ir išmintimi labai aukštai; 
kuris nejieško sau garbės ir 
paguodojimo nuo kitu; kuris 
niekam aklai netiki, bet vis
ką stengėsi pats ištirirti ir 
persitikrinti: kuris nėra vien
pusišku, bet į kiekvieną daly
ką žiuri iš aplinkui ir viską 
svarsto rimtai ir šaltai. Žiū
rėk va jau nuo praėjusių me
tų po Amerikos miestus tri
nasi lenkų profesorius W. 
Liutoslawski: buvo jis par- 
kviestas į Harvard Universi
tetą ir ten išguldinėjo savo 
teoriją, kuri amerikiečiams 
—bukapročiams išdalies ir 
patiko. Bet ar tu misliji. kad 
jis yia labai protingas?

— Va-va Maike.
kad tu teip pradėjai, 
apie jį tik ir norėjau 
vim pakalbėt.. . Ar tu jį 
žįsti?

— Gerai pažįstu, bet 
gana plačiai su .juo išsikalbė
jęs, ir ant kiek man teko iš 
jo kalbos patėmyt. — jis yra 
karštas, vienpusiškas fanati
kas, o ne išmintingas teorėti 
kas.

—Tai tu sakai,kad jis teip
gi kvailas asilas?

— Ne aš vienas teip sakau, 
bet ir visi apšviestesni jo pa
ties tautiečiai tą patį tvirti
na.

— Na, ir pasakyk man,vai
ke, kodėl ji taip, tielentagen- 
tai peikia? J/an kartas teko 
ant jo prlekcijos būti, teisy 
bė, visoko suprasti negalėjau- 
bet vistiek man r<xlos, kad jis

!
reitą ndedlnienį So. Bostono 

L ž tai tau teip r<xlos, draugysčių prakalbos?
kad tu nieko nespranti: tu —Prakalbos man patiko, 
nepripratęs misliti ir svarsty- tik kalbėtojai nelabai. Reu- 
ti, o žinai tik, kad reikia ti- giaut viešas prakalbas, visuo- 
keti. Bet su inteligentais met reikia pasirūpinti gerų 
kitaip yra. lie gaudo kiek- kalbėtojų, kurie butų moky- 
vieną žodį, išeinantį iš kalbė- ti vyrai, žinotų politikos ir 
tojaus lupų, nežiūrint kas ten ekonomijos istoriją kurie ga- 
nekalbėtų: ar [•rastas darbi- lėtų žmonėms ką norišaiškin- 
ninkas. ar koks filozofas, ar ti, [•ąmokyti. Neturint gerų 
politikieris—ant galo, kad ir kalbėtojų, prakalbų visai ne- 
pats Rymo popas. Nes kiek- užsimoka nė rengti, nes toks 
vienas žmogus gali klaidas 
daryti Tas pats yra ir su 
prof. Liutoslawskiu.—Jis pa
mina po kojomis didžiausius 
darbus mokslinčių, tiriuėto- 
jų ir išradėjų: jis apkvaišęs 
gilios praeities indijonų filo- 
zofija. grįžta į praamžių at- 
klanesdvasių ir burtų. Sulyg 
jo nuomone, saulė šviečia tik 
pajiegomis dvasių, <• ne ko
kia ten medžiagiška ugnine 
masa. Jis tvirtina, kad visa 
gamta dreba ir atjaučia kiek- 
ną žmogaus darbą. Visa pri
gimtis, sulyg jo kvailą teori
ją. pilna dvasių, kas tik joje 
dedasi— tai darbas <1 vašių,žo
džiu. po kairei ir dešinei, prie
šakyj ir užpakalyj, iš viršaus 
ir apačios—visur tik dvasios, 
dvasios ir dvasios.

— Nesijuok, Maike, tas gal 
būt teisybė: juk męs gerai ži
nom. kad velnių ant žemės 
vra daim-vbė. o mes iu matvti 
negalime, tai to jau ir užten
ka darodymui. kad dvasios 
gyvuoja.

— Tėve, ko žmogaus akis 
nemato, tai to visai ir nėra. 
Kur tu matei tokį gyvūną, 
kuris galėtu ką nors veikti, 
jausti.matyti, o pats butų vi
sai nea[>čiuopianias, nemato
mas?

— Velnias, vaike, tai nėra 
jokis gyvūnas, bet dvasia :jis 
jokio kūno neturi, už tai mes 
jo ir matyt negalime, teip ly
giai, kaip žmogus negal maty
ti savo proto, nė jausmų.

— Tu gerai dabar privedei, 
tėve. Męs žinome, kad žmogus 
protauja, veikia ir jaučia, tai 
męs žmogų ir matom, bet kur 
tu matei velnį. arba kitokią 
dvasią be kuno?Kas kūno ne
turi. tas negali turėti nė pro 
to, nė jausmų, nė pajautimų 
ir nieko negal veikti. — Jei 
gu koks daiktas neturi kūno, 
tai reiškia, kad tokio daikto 
visai nėra. Tokį poną, kaip 
Liutosla’Vvskis, reikėtų len
kams būtinai pasirūpinti iš 
savo tarpo prašalinti.

— Kad ir tu vaike 
mainiuoji. — Anuomet 
sakei, kad visiems turi 
laisvė žodžio, o šiądien jau 
sakai, kad lenkams reikia 
prašalinti savo profesorį už 
tai, kad jis negerai mokina, 
matai! Juk, jei laisvė, tai lai
sve turi Imti visiems... jis 
gali savo nuomonę išreikšti...

— Kaip matau,tu, tėve, bū
tinai nori mane šiądien sukri- 
tikuoti. Gaila, kad negali!... 
Teisybė, laisvė žodžio turi bū
ti, idant žmonės niekeno ne
varžomi liuosai galėtu kalbėti 
apie visokius dalykus, ir to
kiu buriu daugiau lavintųsi 
ir didesniais žingsniais ženg
tų pirmyn. Bet [-rof. Liuto- 
slavvskio mokslas ant progre
so dirvos stabdo visą darbą. 
Jis nestumia žmonių pirmyn, 
bet ant kelių šimtų metų at
gal. Jis platina tarp tamsių 
žmonių tikėjimą į velnius sa
pnus dvasias, monus ir viso
kius „stebuklus”,t. y. aptem
dina žmonėms protą ir tuomi 
padeda visokiems apgavikams 
ir stebukladariams išnaudoti 
ir be to jau nuskurdusių, 
susipratusių darbininkų 
nias. Už tai, sakau, ji ir 
ketu prašalint.

— Na. tai trauk jį galai 
ką čia mums apie svelimtau- 
čius rupintieš. 
geria ir rtf- 
Kaip tau, vaike’

kalbėtojas, kuris pats nežino, 
ką jis kalba, tik erzina klau
sytojus ir žmonėms žūsta no
ras tokias prakalbas lanky
ti.
— Man, vaike, teipgi nelabai 
[•atiko. Na. palauk, kitą kart 
aš pats kalbėsiu. kad duosiu, 
tai duosiu visiems velnių.
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Laisvoj Amerikoj.

Nėra tokio krašto, nėra 
tokios šalies ant žemės pavir
šiaus, kur nežinotu apie lai
svą Ameriką. Visur jos var
das skamba, kaip aukso ša
lies, ir nėra tokio žmogaus, 
kuris negeistu ją aplankyti, 
pasigerėti jos laisve, turtais, 
lygioms teisėmis — žodžiu,bū
ti laimingu. Ir kam tik aplin
kybės pavelija — išsižada sa
vo gimtinio krašto, išsižada 
tėvu, pačiu, vaikų, giminių ir 
diaugų. leidžiasi į nežinomą 
šalį laimės j ieškot. Akis va
žiuojančio žiba kokia-tai vii- 
čia, ant veiilo matyt žingeidu
mas tos pasakų šalies: jis tik
rai mislija čia tapai laimingu. 
Atvažiuoja Amerikon... o, 
varge! Ar gi tai Amerika? 
Ar gi tai pažadėtoji žemė,apie 
kurią jis girdėjo, kur toks 
[•nikus gyvenimas? čia su
sišnekėti negalima, fabrikus 
stovi, tūkstančiai darbininkų 
be darbo, apiplyšę, nuskurdę 
miršta badu. Kur-gi dėtis at
važiavusiam svetimžemiui? 
Pargrįžti į tėvynę — pinigų 
nėra, o be pinigų ir čia gy
venti negalima. .. O! varge, 
varge! Kur dingti, kas bepra
dėti?! Žuvo viltis, žuvo svajo
nės, žuvo kaip sapnas, kaip 
durnai... Nėra čia svajotos 
laimės, nėra aukso kalnų,nė
ra broliškos meilės. Čiabuvių 
širdis šaltos, jos nejaučia 
timo nelaimės, kiekvienas 
pinasi tik apie savę...

Tenai, toli toli už ošian
čių jūrių. kur saulė teka, tė
vynėj visai kitaip yra. Tenai 
alkanas nors sausos duonos 
gali gauti, nakvynę gali ras
ti pas kiekvieną ūkininką,bet 
čia visai kitaip. — Laisvoj 
Amerikoj šalto vandenio nie
kur negausi, neturint pinigų 
reikia mirti iš bado arba šal
čio. Nakvynės niekur mioste 
nerasi, o jei įmesi ant ūkių, 
farmeris lieps tau ištolo jau 
nesiartint. l>et jeigu tu nesu
prasi, ką jis sakė ir eisi artyn 
jis tavę nušaus, kaip šunį. 
Skausmai širdį drasko 
šalies žiūrint ant tokio padė
jimo žmogaus. Valgyt norėsi, 
kišeniuj nė cento. .. Ką da
ryti?..^), prakeikta šalis! 
leisi kur [•rašyti, nieks nesu
pranta tavo kalbos ir vietoj 
atsakymo parodis duris, o jei 
ar [įrašysi — gausi į spran
dą ir paėmęs už apykaklės 
tavę išmes, o ant gatvės su. 
tiks tavę besąžiniškas išjuoki
mas.

Štai, kokia laimė „Lais
voj” Amerikoj!

Ten, tėvynėj mus spau
dė geležinė ranka despotiš
kos caro valdžios, čia-gi ant 
naujos žemės didelės respuli 
kos slegia tamsi kapitalizmo 
letena. Tenai Skallonai, Ka- 
ulbarsai, Orlovai,Dubasovai,- 
čia Rockefelleriai, Morganai, 
Vanderbiltai ir kiti jiorazi- 
tai...

Arčia laisvės šalis, ar 
vargų, kaip ir visas pasaulis, 
kuriuom daugiau nieko dar-

Atsakymas „Saulės*' Va
nagui.

Ne patiko „Saulininkui” 
pavadinimas nesubrendėliu, 
ir. No 41 savo „Saulės”, kad 
kerta, tai kerta „Keleivio” 
redaktoriui. Bet argi,. Keleiv
io” redaktorius yra kaltas,kad 
„Saulininkas” nesubrendęs? 
O. kad tas yra faktas, tai pa
rodo jo paties polemikos me
todą. nes žmogus su inteligen
tišku protu niekados jiolenn- 
koj nevartoja koliojimo žo-, 
džių, kaip tai dėlei stokos ar
gumentų „Saulininkas” daro. 
Norėdamas polemizuoti reikia 
pažinti etikos ir liogikos tie
sas. Bet tokie pleĮ*alai, kaip 
dabar „Saulininkas” rašo, — 
yra žemiau kritikos, todėl 
apie juos neuzsimoka dau
ginus nė kalbėt. Perskaitęs 
tuos plepalus, smagiai nusi
juokiau.
„Keleivio” red. St. Alichelson.

Į

tuos smiltynus kiekvienas 
rankomis pakratęs leidžiasi 
atgal. Pamatęs, kaip žmonės 
yr apgaunami ir išnaudojami 
ir pats $40 00 kaip į balą įki
šęs, pasiryžau tatai savo bro
liams - lietuviams pranešti.

Viso gero velijantis „Ke- 
leivui” ir jo skaitytojams

M. Yšara, 
Box 15,

Stauley, \Visc.

Vieną ūkanotą dieną dir
bdamas dirbtuvėj netikėtai 
dirstelėjau per langą ir kaip 
širdį suspaudė, kada pama
čiau, kad žmogus teip suvar
gęs ir nudriskęs , su juodais 
suplyšusiais marškiniais su 
apžėlusiu veidu, ėjo gatve la
bai nulindęs ir užsimąstęs. 
Beperstojimo žvalgėsi tai į 
vieną, tai kitą pusę, lyg norė
damas ką pamatyt. Bet stai
ga sustojo - priėjo prie vied- 
ro su kokiom ten sąšlavom, 
kuris buvo išneštas iš artimo 
kotelio ir pastaty
tas šalyj gatvės dėl išvežimo 
laukan. Ir aš pradėjau dar 
akyviau tėmyt, ką-gi tas su
vargęs žmogelis darys? Žiūriu, 
pradėjo maišyt ranka po vie- 
drą jieškodamas kokio - nors 
maisto. Išmaišęs visą viedrą. 
matomai, nieko negalėjo at
rast geresnio kaip tiktai api
puvusią žalio kopūsto galvą, 
kurią paėmęs pasitraukė tru
putį toliau no viedro ir pra
dėjo nulųpinėt, supuvusius 
lapus, o likusią dalį valgyt. 
Tą pabaigęs, ėjo prie kito są
šlavų viedro ir tą pati darė, 
tikėdamas, kad atras nors ko
kią sudžiovusią plutą duonos 
nuo didžturčiu stalo numes
tą.

Kas lįaui są jaučia.
Iš priežasties keturesde- 

šimtsmetinių Rusijos varo 
sukaktuvių, garbus mųsų 
prezidentas, Rooseveltas, nu
siuntė tam kraujuotam mėsi- 
nikui riebų pasveikinimą su 
širdingiausiais linkėjimais 
ir pridūrė, kad jis, Roosevel- 
tas, karštai sąjaučia Mikalo
jui sunkiuose politikos dar
buos ir. ant kiek jo pajiegos 
išueša, jis gatavas lemt svi- 
ruojauti jo sostą.

Ar ne aišku, kad laisvos 
Amerikos prezidentas linkė
damas carui žmogžudžiui vi
so gero, linki [tasekmingo 
skerdimo už laisvę kovojau 
čių žmonių?

Lietuvių čia nedidelis bū
relis, — vienas apsivedęs ir 
♦» pavieniai, bet. tarp savęs 
gyvena ,,gražiai”, tarytum 
katės maiše. Teisybė, parei
na 3 laikraščiai; „Keleivis-4 
,,Dilgelės-• ir „Katalikas“ ir 
rodos ant neskaitlingo mus 
būrelio literatūros butų pu
sėtinai ir nemažai naudos 
būt galima turėti, jeigu tuos 
laikraščius kiekvienas kas są- 
vaitę peiskaitytų, tkd ant to 
męs visi neturime laiko. Ne
labai seniai partraukėm dvi 
bačkutes alaus ir galoną deg
tinės, pasigėrę tuoj ėmėm 
bandyti, kieno galva kietes
ne. Bandymas kumščiotus pa
sirodė nepraktišku, vienas 
sumanus vakiuas susiprato, 
kad reikia jteilin pabandyti 
ir. ilgai nelaukdamas smeigė 
kitam i galvą. Pamatęs savo 
darbą ir supratę, kas už tai 
jį laukia — pabėgo; kiti-gi 
turėjo užmokėt ant rytojaus 
teisme po $5.50 bausmės.

Tai teip mus tautiečiai gy
vena Mucklo\v, \\ . Va.

Jialandtli*.

• *

bildukui nėra, kaip tik iš vi
sų pusių vargas, skurdas ir 
beteisė?. ..

...Ir čia nuo šuipų vi
sur ūžia, kaip despotiškoj 
Rusijoj; ir čia teip pat skau
di parsidavusio [>olicisto laz
da; ir čia toks pat šaudymas 
į streikuojančius darbinin
kus: toks pat badas iš vienos 
puses ir nesuskaitomi turtai 
iš kitos; ir čia toks patssupu- 
supuvimas, tokia pat pripu- 
vusi bala, kurioj pilna var
lių—klerikalų. kurie pripildo 
visą orą savo beprotišku, 
sąžinišku kvarkimu...

čiabuviai, teip vadina
mi—jaukiai (yaukee), pažiū
romis visi kaip vienas. Ar 
tai turtingas, ar lieturtis. visi 
žino vieną ir tą [»atį — būti 
demokratais, kramtvti taba- 
ką ir „džab” (darbą). Visi 
amatninkai ir geriausi meis
trai—tai ateiviai. Amerikos 
jaunuomenė yra tiesiok iš- 
tvirkūs. — Ji pasišventus 
tik,.beis—holams”(base bąli). 
Visas amerikiečių progresas- 
tai išmarginti beždžionėmis ir 
mulais uedeklieniuių laikraš
čių puslapiai.

Darbininkas dirbo vi
są laiką fabrikoj, visą laiką 
mirko prakaite, nematė sau
lės šviesos, ryjo dūlkes ir du
rnus, nežinojo, kas tai yra 
skanus valgiai, gražus rūmai, 
nežinojo, kas yra linksmu
mas. tik žinojo, kad 
dirbti, dirbti ir dirbti, 
ga užsidarė fabrikus,
ninkas perdaug pridirbęs tur
tu ta[H> išmestas ant gatvės. 
Nusistebėjo vargšas išvydęs 
savo prakaito vaisius. — A[>- 
linkui žmonės, gražus, link
smi, puikiai pasirėdę, šilti, 
sotus, važinėjasi automobi
liuose: krautuvės .pilnos vi
sokių gėrybių, viršum miesto 
ir po žeme laksto — tarytum 
driežai — elektrikiniai tra
kiniai ir tramvajai: vis tai 
darbininko rankų darbas.Pri
dirbta jau visko iki valių.jau 
nėra kur dėti daugiau; turė
tų, rodos, dabar ištikro būti 
[•nikus gyvenimas tiems, ku
rie tas gėrybes sutvėrė, bet 
kodėl teip nėra? Kodėl tie.ku- 
rie per visą gyvenimą nieko 
daugiau neveikė, kaip tik 
savo pilvus šėrė, šiądien 
jaučia bedarbės nagų, o
kurie pridirbo visokių gami
nių pilnas krautuves, šiądien 
turi mirti badu?. ..

O, darbininkai— vargo 
vaikai! šalto mus gyvenimo 
galo dar nesimato. Likimas 
musų baisus! Ir pagerint jis 
sunku: didžiausia klintis ta
me — tai skirtumas tautų ir 
jų kalbų. Dėlei skirtumo kal
bų žmonėms sunku susiprasti 
ir susivienyti. Antra ir ne
menkesnė kliūtis— tai pa
smirdęs fanatizmas. Darbi
ninkas, kuris tiki į kunigų 
pasakas, kad visoki skaudus 
smūgiai tai nuo paties „die
vo” kad pagerinimui žemiško 
gyvenimo yr’ tik vienintelis 
būdas — tai maldos, aukos ir 
pasninkai,tokis žmogus apart 
maldaknygės nieko nežino. 
Kunigai keikia socijalistus ir 
jų raštus, o darbininkas ne- 
skaitvdamas socijališkų raš
tų. jokiu budu negali pastoti 
susipratusiu darbininku, jis 
nepažįsta savo išnaudotojų ir 
kirpikų. nepažįsta surėdimo 
draugijos, nė ekonomijos, nė 
politikos; nežino, kas aplink 
jo dedas, nemato milijonų ba
daujančių ir jei pats dar so
tus, tai kitiems neužjaučia. 
Bet yra vyltis,kad ateitis bus 
švisesnė. Esperanto tarptantiš 
kojikalba suvienys visas pa
saulio tautas, o galingi spin
duliai mokslo išsklaistys pri
rūgusią fanatizmo tamsą.Tuo- 
met tik bus brolybė ir meilė, 
kuomet nebus „forcigner’ų/, 
nebus „citezensų” — bus tik 

i žmonis.

Teip beveik kiekvieną 
dieną jisai, apie vienuoliktą 
valandą iš ryto, ateidavo ties 
ta dirbtuve, kurioj aš surū
kęs per dienas dirbau, ir jieš- 
kodavo sau maisto.

Draugai, darbininkai ir 
darbininkės, matome, ką męs 
užsipelnijome dirbdami per 
ištisas dienas; bagočiam su- 
kraunam milijonus, o patįs iš 
sašlavyno renkam sau mais
tą! .... Dėlto kiekvienas ko
vokim su šita netikusia kapi
talistų tvarka, paduokim vie
nas kitam draugiš
ką ranką, ir stokim, kas tik 
gyvas, prieš smaką kapitalą! 
Męs nieko negalim pralaimėt, 
kaip tik retežius. Todėl vie- 
nykimes visi į o tarptautiško 
socijalizmo vėliava: tąsyk už
viešpataus meilė, lygybė ir 
brolybė pasaulyj.

Putunas.

Fasnrsa „Keleivio" skai
tytojams.

Aš budumas „Keleivio” 
skaitytojam, pranešu savo 
tautiečiams, idant apeisaugo- 
tumet nuo nereikalingų iška- 
ščių, važiuodami pirkti far- 
mų, kurias garsina parsida
vęs kompanijai musų tautie
tis, Antanas Kiedis. VViscon- 
sin valstijoj žemė tik kapi
niams gali būti gera, o ne 
ūkei. Žmonės perskaitę ap
garsinimus - plaukia iš visų 
sų pusių, tarytum ant ko
kių atlaidų, bet pamatę tuos j

ANYKŠČIAI (Ūkiu. ap. 
Kauno gub.) Pas mus Jigšio- 
lei buvo tyku, ramu. Tik ret
karčiais sargybinių gauja 
kur-ne-kur pazybodavo po so
džius. bet vienu metu stai
giai sargybinių būrys su žan
darų pulkininkų užplaukė 
Lietuvos kaimus ir pradėjo 
suiminėti visiškai nekaltus 
žmonės. Taip Seminiškin so 
džiuje suėmė vieną merginą 
už tai, kad brolis jos esąs po
litiškai prasikaltęs (jis dabar 
Amerikoje), Kovarsko [>ara- 
pijojesuėmėįtaipgi vieną seną 
žmogų su dukteremi. Sargy
biniai, pamatę pardavinėjant 
laikraščius ar knygutes, tuo
jau juos atima. Žmonės pik
tinasi ir rūstauja -dėlei tokio 
valdžios pasielgimo; „mat, sa
ko jie, kokia teisybė pas ,rus
ki’; čia duoda, ir vėl iš dan
tų traukia. Matyti jis nori 
sugražinti senovės laikus”...

Taip pat policija pradėjo 
rinkti visų politiškai prasi
kaltusiu jų (net ir pabėgusių
jų i Ameriką) antrašus, sa
kydama; ,,Visus atvarysime i 
Lietuvą, paklius jie mųsų na- 
guosna’’.

Žmonės ant rašų nesako, ir 
gerai daro.

A. Žansparnis.

Sontli Barre, Mass.
■v

Čia yra viena vilnone dirb
tuvė, kurioj dirba tarp kitų 
ir mųsų broliai-lietuviai. 
Nors man dreba ranka, rašy
damas „broliai”, bet tą darau 
todėl, kad ir aš lietuvis, kad 
ir aš tos pačios mus motinos 
—Lietuvos sūnūs.
11a labai menkai, 
tautiečiai visai
nepaiso: nepaiso, kad ryt-po- 
ryt gali nustot darbo ir tuo
met niekas daugiau neliktų, 
kaip tik badas, nes dabar vi
są uždarbį sudeda pas kar- 
čemninką. — Kaip tik gau
na algą, kuogreičiausiai sku
binasi į Barre Plain alučio į- 
sitraukti. Na, ir nedyvai, nes 
karčemninkas patogus vyras, 
daugiausiai jis patinka mųsų 
lietuviams. Mat, jeigu kuris 
pasigėręs negal namon parei
ti, tai jis savo arkliu parveža 
tokį už... 50c., o nuo So. Bar
re iki Barre Plain yra net 
viena maina (turbut „mailė” 
— mylia. Ked.) Tokiu budu, 
jei kas neįstengia viso uždar
bio pragerti, tai turi už par
važiavimą užmokėti. Tai teip 
pas mus lietuviai gyvena. 
Laikraščių, galima sakyti, 
kad ir neskaito, nes ant gana 
skaitlingaus būrelio lietuvių, 
pareina vos-tik 2 egzemplio
riai „Keleivo” kitų laikraščių 
visai neskaito. Buvau prikal
bėję dar tretį skaitytoją, A. 
Kasiulį, aš pats ir laišką už jį 
rašiau į redakciją, ir. teisybė, 
gauna laikrašrį, bet niekad 
neturi laiko skaityti, visada 
turi girtuoklauti. Šlikščiausį 
gyvenimą veda dvi šeimynos: 
Šimanskio ir Dubinskių.

J. S.
Mucklovv W. Va.

Pavasaris pas mus šįmet la
bai šiltas ir gražus, bet dar
bininkų gyvenimas labai 
liūdnas. Darbai kasyklose 
vostik kruta. - Dirbam po 2-3 
dienas ant sąvaitės. Tečiaus 
ant pragyvenimo vis "dar ga
lima uždirbti, o jei kas neda- 
valgo, tai ir ant rudžio dar 
palieka. Aludžių mus mieste
lyj nėra, bet mus tautiečiai 
netingi nueiti į kitą miestu
ką. kuris nuo mus atstumo 
tik. .. 8 mylias! Ir teip, kovo 
3 d. šj m. pareidami linksmi 
mus vyrukai namon įsitraukę 
svaiginančio gėrimo, norėjo 
ant gelžkelio einantį traukinį 
sulaikyti. Silvestras Zmitra- 
vičia likosi ant vietos garve
žio užmuštas, o kitas jo drau
gas, C. P , tik smarkiai su
trenktas.

ABELIAI (Zarasų pav,) 
Sausio 23 dieną buvo valš- 
čiaus sueiga, kurioje tarp kit
ko vienbalsiai buvo nutarta, 
kad valdžia sumažintų girtok- 
iybę uždarydama pašalines 
smukles, kurių Abeliuose tiek 
kiek yra gličių, neišskiriant 
nė pačios raštinės. Tas nuta
rimas nekuriems ypatoms ne
patiko, o ypač uredninkui, 
kuris nors pats ir blaivus 
žmogus, bet myli pinigus; o 
kur degtinė, ten ir pinigai... 
Pakol viskas aprimo. Tik štai 
kovo 28 dieną kyšt iš Kauno 
„revizorius’’. Prasidėjo tyri
nėjimas. Šaukia valstiečius, 
kaipo liudytojus į Mellerio 
karčemą. Žmonės nenorėdami 
su gerai pažįstamais žydais 
pykties, pasakė, kad pas juos 
nė gerią, nė šių žydų nepažį
stą. Taip nieko iš to ir neišė
jo: „revizorius” išvažiavo, o 
girtuoklybė plaukte-plaukia: 
kasdien rėksmas, trankymas 
po miestelį, pilni grioviai, tik 
ne purvo, o žmonių. Nejaugi 
valdžia viską taip ir paliks, 
neatkreips atidžios į blaivi
ninkų kuopeles ir duos laisvę 
platinties girtuokliavimui.

Telesyi.



ri du revolveriu ir 7 ar dau
giau patronus, pranešė apie 
tai savo penui, kuris pasirū
pino tuojau duoti žinią Kur
šo policijai. Netrukus į dva
rą atlėkė policistai. Jie davė 
bernui pinigų ir tas, nukelia
vęs pas žydelį, nupirko šiuos 
ginklus . Policistai, paėmę 
dvaro arklius, atbildėjo Pike- 
liuosna. Visu pirma padarė 
kratą pas knygininką Ercu- 
pą. Paėmė vieną ,,Juokdario” 
numerį ir du „Tėvynės Sar- 
go”numeriu. Paskui spjau
dydami nuėjo pas minėt jį žy-

v
delį. Sis norėjo pasislėpti, 
buvo pervėlu. Policistai su 
plikais kardais pareikalavo 
parodyti pinigus, kuriuos pa
ėmė nuo berno už ginlus. Žy
das nenorėjo prisipažinti, bet 
kam gi butų policistų nagai* 
kos.... Nagus įleidę, išsivežė 
tą žydą.

Kalbama, būk žydelis 
sakęs, kad dar penkesdešimts 
rublių turįs. Policija parei
kalavus ir tų.

I rarydie nelis.

■■■i ............................................. ........................,

kapojo nekaltus žmones, rei
kalaudami pinigų. Tokiu bu
du iš Kirvelaičio, Sliesoraičio 
ir Ruočkučio išgavo pa rublį 
ant pragarimo. Bet jiems ru-' 
bliu neužteko: išgavę pinigus 
dar gerai kančiais apkūlė. 
Daugiausia teko Beržupių 
Ruočkučiui, kuris kelias die
nas negalėjo iš lovos pasiju
dinti.

Laikas Rūdiečiai, susipra- 
prasti ir šventomis dienomis 
uždaryti aludes, tad be reika
lo jūsų kaulai nebraškėtų.

Rūdos apygardoje dvesia 
avįs. karvės ir arkliai. Žiem
kenčiai javai išrodo labai blo
gai, nes atsigavo gal tik pen
kta dalis. Darbininkas.

„Liet. Ūk.”

KRIAUNAI (Abelių valš. 
Zarasų pav.) Musų apylinkė
je gyvena daug rusų, neku- 
rie iš jų užsiima vogimu

Štai neseniai Laibagalių 
sodžiaus dviejų ūkininkų tre- 
jatą arklių pavogė, kaip pa
sirodė tie patys rusai, Bru
tas, jo brolis ir dar kasžin 
kas. Bet nabagai tapo suimti 
ir nuvežti pas Rokiškio ansto- 
lį. Jų butą apsiginklavusių. 
Kada vietiniai ūkininkai juos 
prisiviję norėjo suimt, jie pra
dėjo šaudyti — bet ant lai
mės, nieko nesužeidė. Ūkinin
kai, atėmę iš jų ręvolverius, 
pristatė vienog pristavui.

S. D. S.

Piknikas!
Latvių darbininkų draugi

ja rengia ant Gegužio 30 d. i 
iškilmingą pikniką, kuriame 
dalyvaus daug So. Bostono 
lietuvių. Taigi, kas nori sma
giai laiką praleisti, tegul va
žiuoja ant šviežio oro. Bus 
šokiai, šokimai, šaudymai, lė
kimai ir t. t. Grajįs Latvių 
Choras. Prasidės nuo 11 vai. 
iš ryto ir tęsis iki 10 vakaro. 
Atsibus OAKLAND GROVE 
EAST DEDHAM.

Pasarga: Važiuojant reikia 
imti nuo Dudley st. Elevated 
šitokius karus: „Washington 
& Grove st.“ arba ,Needham‘, 
teipgi galima nuvažiuoti su 
„Dedham“ ir „East Walpole“ 
išlipti reikia ties Grove st., 
nuo tenai reikia eiti iki Boi- 
don sq.; važiuojant gi nuo 
Grove st. — reikia imti Oak- 
dale karą. Įžanga 35c. nuo 
y pa tos.

)

f
I suprantu, tik matau, kad nenori sakyti teisybę, bet aš ir pats 
pradedu dasiprotėti, kas čia per lizdas: tas vyras tai yra plė
šikas ir žmogžudys! . ..

— Teip, įspėjai tamista— atsakė vėl nusišysojus restau
racijos savininkė. — Jis plėšia ir ušmušinėja, bet vien tik 
ant krutančių pveikslų. Ant kiekvieno perstatymo tamista 
gali jį matyti; prie apgynimo port-Arturo; medžioklėj aut 
šiaurinių meškų; prie išsiveržimo vulkano Vezuvijaus; prie 
žemės drjbėjimo San Pranciškoj; prie užpuolimo aut gelzke 
lio Coloradoje; kelionėj ant mėnulio — niekur jo netrūk
sta!. ...

O, kad tavę vėlniai! Didesnės sarmatos dar niekad ue 
buvau turėjęs, kaip dabar ... Gailėjausi labai , kad nepri
ėmiau užkvietimo dalivauti su juo žmogžudystėj viešbutyje 
— beabejonės butų puikus reginys.

Nūvaživęs išpasakojau visą atsitikimą savo Marytei ir 
abudu saldžiai pasibučiavę, smagiai nusijuokėm. Tai viskas.

KUPIŠKIS [Ukmergės pa 
vietoj. Pradžioje kovo mėne
sio atvažiavę i Palavėno mies
teli keli apsiginklavę plėši-

Atitaisymas klaidos.
„Keleivio” No 21 kores

pondencijoj iš Lavvrenc’o, 
Mass. įsiskverbė klaida var
duose aukavusių revoliucijai 
pinigų: vietoj J. Puidokas.

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 „Raistą” tavę niekas negalės 
prigaut.

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

Steliuojant ir siunčiant pininigus visada reikia adresuoti
J Naujokas,

Madison Mįį. sta. Box 189, New York City, N. Y-

I

t
mato.

— Ar tamista esi girdėjęs apie žemės 
drėbėjimą San Francisco’jec — paklausiau 
stengdamas ką nor pasakyti, idant neparo
dyti savo baimės.

— Ar girdėjau? .... Juk tas prie ma
no akių dėjosi .... Puiki tai buvo regyk
la! Tas man geriau patiko negu išsiverži
mai Vezuvio ____

— Ar. — ir tenai tamista esi buvęs?..
— O kaipgi! be manęs niekur neapsi

eina! ....
Nežinojau apie ką daugiau kalbėti.Da 

bar jau aiškiai pamačiau, kad tai buvo įbe- 
protis, o aš bepročių baisiai, kasžin kodėl, 
bijausi. Bėgti negalėjau išdrįsti, o baisus 
žmogus teipgi nemislijo restauraciją aplei
sti.

Apsidairiau aplinkui.... o varge! pa
dėjimas mauodar baisiau persistatė; restau
racijoj apart mudviejų ir senos savininkės, 
nė šunies nesimatė,

Viduryj didelio restauracijos busto ka
bėjo apdulkėjęs didelis stiklinis kamuolis, 
nuo kurio puolanti menki spinduliai švie 
sos, vos tik sklaistė plačiam rūme nakties 
tamsą, nes buvo 6 valanda vakare, o ka
dangi dėjosi tai lapkričio mėnesyj ir oras 
buvo ukanuotas, tai nuo {>oros valandų 
viešpatavo jau nakties demonas. Žvilgterė-

Atsilygiuęs su jau per langą — ant gatvės teipgi nieko 
Prakaitas pasipylė man per 

■ veidą .... jei dabar jis ant manęs šoktų?.. 
. Reikia kalbėt, nuolat apie ką nors kalbėt. 
• Na, ir kalbėjau-gi, apie visokias kvailys

tes.
— Ar tamista norėtum būti kunigu? - 

paklausiau pusiau sumišęs.
— O, tasjneblogas amatas, kol kvailių 

dar netrūksta, tik žinoma, reikia mokėt me
luoti. Tečiaus aš geriau norėčiau popie
žium pastoti; buvau ue kartą pas jį sve
čiuose....... kiek jis išgerra benediktino.ai-
ai—ai!.......

— Na, o ką tamista misliji apie geli. 
Steselį? — klausiau bepročio toliaus.

— Apie Steselį? Tai mano geriausias 
draugas! Abudu išvieno vagėme, abudu 
girtuokliavome, tik tai man nepatiko, kad 
jis nepadėdavo man japoniečių bombar- 
duot; o ne lengvas tai darbas lipti per kal
nus ir uolas, o ne! Bet aš tai moku gerai. 
Kelionėj ant mėnulio buvo vargų daug 
daugiau...........

Dabar, pamislijau, griebs manę. Teip 
buvau išsigandęs, kad negalėjau nė žodžio 
daugiau ištarti. Sėdėjome viens prieš kitą: 
baisus mano kaimynas nenorėjo nė akių 
nuo manęs nuleisti....

Staiga atsikėlė ir tarė:
— Reikia jau eiti.......tuoj turiu vie

nam viešbutvj atlikti žmogžudystę... .Gra
žu bus žiūrėti!....

Sakė tai su tokiu šaltu krauju, kaip 
kad sakytų: „einu į teatrą’’ arba „ant ba
liaus”. Pasėmęs skrybėlę, padavė man ran
ką ir paklausė:

— O gal tamista teipgi turėtum akva- 
tą? tai einam! Tamista turbut dar nematei 
tokių dalykų....

— Ačių, man tokie dalykai nepatinka 
—atsakiau, — ir aš jų nenoriu matyt.

Bet eikime, patiks; tas yra labai uže
inantis reginys!.... Vienok, jei tamista ne
nori tai nereikia, . .. .Pasilikit sveiki.. . .- 
ir išėjo.

— Nors kartą velnias išnešė — džiau
giausi— ilgiau negalėčiau išlaikyti: 

Užmokėjau savininkei už valgius ir mis- 
lijau tuoj eiti į policiją pranešti apie tą 
žmogžudį o dėl geresnių darodymų, nore- 
jan ir vardą jo žinoti, todėl ir užklausiau 
savininkės:

Pasakyk man, tamista, kaip tas raz- 
baininkas vadinasi?

Savininkė nusišipsojo, pečiais patrau. 
kė ir tarė:

— Ką aš galiu žinoti, kaip kas vadina
si.

— O kuomi jis užsiėma!—klausiau to- 
liaus.

— Kuomi užsiėma?... Na, kaip čia tu
riu pasakyti?...........

Tai pasakius, teip biauriai išsišiepė, 
kad šiurpuliai išnaujo nuėjo mąn per visą 
kūną. Nejaugi tai butų viena jų gauja?...

— Tai kaipgi, ar tamista man pasaky
si, kas tai per vienas tas žmogus. yra?-Už- 
klausiau su piktumu.

Savininkė lyg vėl nusijuokė ir noroms
- neuoroms pradėjo:

— Y ra tai nepaprastas žmogus... Var- 
gšas, beturtis, neturi iš ko gyvent... na,ir 
žinoma, verčaisi, kaip išmano; vienas užsi
ima tokiais darbais, kitas kitokiais, anot to 
priežodžio; kaip kas išmano, teip savę ga
no... iš bado nieks nenor mirti!.. .

— Tas labai gražu, ir aš pats žinau, 
kad kiekvienas žmogus turi dirbti, bet pa
sakyk man atvirai ir aiškiai, kas jis per 
vienas, nes iš tavo mikčiavimo aš nieko ne-

... .Turiu jums prisipažinti, kad nuo dvie
jų dienų laiko, apart šalto vandenio ir sal
džių Marytės lupelių, jau nieko nebuvau 
ragavęs. Pilvas nesiliovė protestavęs; kiše- 
niai, kaip iššluoti; šiądien jau devintą sy
kį mokslainėj pranešė, kad už antrąjį mok
slo pusmetį mano dar nemokėta....

,,E-e, trauk velniai tokį gyvenimą!’’- ta
riau pats sau mojęs ranka. Rašiau kelis lai
škus tėvams, kad prisiųstų pinigų; gavau 
atsakymą, kad pinigų nelaukčiau, kadan
gi aš neužgauėdinau jų geismo, nenorėjau 
palikti agentu siuntimo dūšių į dangų, jie 
nenori manę daugiau pažinti. Savaitė at-j 
gal buvau išsiuntęs paskutinį telegramą at
sisveikindamas su savo tėveliais, nes jeigu 
nepri8iųsite pinigų—rašiau,— aš pasikar
siu. Ir ištikro bučiau pasikoręs, jeigu ne
gaila man butų Marytės.... Ach! Maryte, 
Maryte! aš tavę mylėjau ir.... ir dar my
liu! ....

Staiga, bu— bu— bu! į duris,
— Kas ten? — užklausiau susijudinęs.
— Laiškanešis. — Skambėjo atsaky

mas.
Atidariau durįs, — draustas laiškas.

O, netikėsite galbūt, kad aš jame radau..
.. net du šimtu rublių!
laiškanešiu, tuoj pašaukiau vežėją, ir lie- nesimatė 
piau kuogreičiausiai važiuoti į viešbutį ,Vic- 
toria”, kur nuolat skamba muzika ir šoka 
franeuziška balieta. Bet, kadangi tai buvo 
gana toli ir reikėjo važiuoti mažiausiai va
landą laiko, turėjau permainyti savo plia- 
ną ir liepti sustoti prie arčiausios restaura
cijos. Vežėjas noriai aut to sutiko irbežiu 
rint buvau restauracijoj.

Pavalgęs už dvi dienas, pamačiau, kad 
kitoj pusėj stalo sėdėjo žmogus, kurio pir
ma visai nemačiau, ir rūkydamas stnirdantį 
cigarą, skaitė laikrašti. Turėjo išveizdą be
turčio vyro. Ant pirmo puslapio laikraščio, 
kurį jis laikė savo rankoj, buvo paveikslė
lis nupieštas artistiška ranka. Paveikslas 
tas man labai patiko:jis figūravo kovą žmo
gaus su balta meška.

— Ar nepavelytum tamista man tą 
paveikslą pažiūrėti? —paprašiau aš savo 
kaimyno.

— Puikus, ką? — atsiliepė jisai — Ne 
kartas prisiėjo man eiti su ta bestija į im
tynes.

— Artai tamista užsiemi medžiokle 
ant meškų?

— O ne! Taip sau, būnant Grenlandi
joj pasitaikydavo susitikti.... Puikus tai 
reginys!

— Tamista esi buvęs Grenlandijoj? — 
paklausiau su nusistebėjimu.

— Buvau sykiu su Nansenū!—atsakė 
su pasididžiavimu

— Meluoji paukštužėli — pamislijau 
sau — neišrodo tavo snapas aut tokio did
vyrio, —bet atvirai į akis to pasakyt ne
drįsau.

— Gal tamista man netiki? — paklau
sė matydamas mano akyse abejojimą. — 
Tai tik šešėlis prieš kitus mano atsitikimus 
ir darbus....

Paskutinius savo žodžius ištarė su to- 
kiu rimtumu, kad niekas nedrįstų jain‘ ro
dos, užginčyti.

Ir pats nepatėmijau, kaip įsigilinom į 
kalbą. Pasakojo jis man apie pavojingas 
medžikles, apie baisias nelaimes, apie viso
kias katastrofas; ant galo tematąs pakripo 
ant dabartinės politikos. Kaip patėmijau, 
daugiausiai jam rūpėjo rusiška revoliucija.

— Galiu tamistai prisipažinti, kad sy
kį mečiau bombą 
mas.— Ištikro tai padariau du sykiu, 
pirmą kartą nesprogo....

Nusišipsojau iš karto, bet matydamas 
nepažįstamo savo kaimyno rustų veidą, pa
mačiau, kad jis ir nemislijo juokauti. 
... .Nekartą skaičiau apie pabėgėlius iš 
bepročių namo, ar nepriguli tik ir jis prie 
tokių?........

Bet jis man nedavė laiko ilgai mąsty
ti, ir pradėjo:

— Tas pasikėsinimas padarė didelį 
įspūdį, beveik tokią pat sensaciją, kaip 
garsus užpuolimas aut gelžkelio (’olorado- 
je....

— Artamįsta ir tenai dalivavote?—ne- 
nenoromis paklausiau atsigrįždamas nuo jo 
į kitą pusę, ar nesimato kur policisto, nes 
tikrai mislijau, kad dabar tai mano pini
gams bus jau galas.

— O kaipgi! — atsakė jis man patvir-, 
tinančiai linktelėjęs didele galva.— Aš ten 
buvau vyriausiu organizatorium, kiti nemo 
kėjo ginlals valdyti....

Šiurpuliai mau perėjo nuo galvos ligi 
kojų, pasidarė šalta, paskui šilta, o ant ga
lo ir pats nežinau kaip, ir nežinojau, kas 
daryti, tik žinojau, kad tokiam prieštarau
ti negalima. Užvedžiau kalbą ant kito te-j

I

NAUJI RASTAI.

. .v v. a. ui^vn.a^,

kai, išdaužė monopolį ir, įsvo- s Puidokas- paskui vietoje 
gę degtinę, nusidangino Ku- A Kentra, reikia J. Kentra 
piškio Lnk. K. Dainius, turėjo būti K.

Tuojau Į Kupiškį atsi- f)aunv8. vietoje B. Kliman- 
baldė policija ir ėmė jieškoti tauckienė; turi būti B. Kli- 
kaltininkų. Daug prisėjo nu- mauckienė; trijų aukavusių 
kentėti ir visai _ nekaltiems vardai visai nebuvo penėti 
žmonėms. Taip. Štai prikibo tai čia juos priduriain;Z. Gū. 
jie prie vieno žmogelio tik ką dukas? A. Stravinskas ir U. 
pargryžusio is Amerikos; ta- Pllidokįenė; visi tris jie buvo 
sai norėdamas nusikratyti, - 
būk davęs jiems 3 rublius. 
Tada jau stačiai pradėjo jį 
kaltinti, būk tai jis išdaužęs 
monopolį. Gal tie patįs plėši
kai neseniai pavogė ūkinin
ko Adomdvičiaus iš Pajuodu- 
pio karvę. Tasai tuojaus pra
nešė apie tai pvlicijai.

Ir policijai pasisekė su- 
sekt vagius. Bejieškodami 
vogtu daiktų pas ūkininką 
Joną Bukonį atrado šaudyk
lę, kurią tuojau ir pasiėmė. 
Vogtą karvę gi rado pas jo 
brolį 
sekė suimti 
konį ir švogen suėmė.

Povilas U riteris.

NAUJA DAINŲ
KNYGA.

Dabar išėjo iš spaudos nau
ja dainų knyga, kurioj tel
pa naujausios, dar niekur 
nespauzdintos visokio turinio 
dainos. Lietuviškoj kalboj 
tokios knygos dar nebuvo; jo
je galima rasti visokių dainų: 
juokingų, moksliškų, darbi
ninkiškų, revoliuci joniškų, 
meiliškų ir 1.1. 126 pusi, kaš
tuoja tik 50 c. Galima gau
ti „ Keleivio’’ redakcijoje, 
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FORNKTAI.
Iš priežasties išvažiavimo Į 

Lietuvą pigiai parsiduoda 
forničiai. Reikalaujantiems 
gera proga. Atsišaukite.

J. Butkus,
176 Bolton, st. So. Boston.

(fg)

Moteriškas ir vyriškas
kriaušius.

Darom visokias drapanas 
dėl didelių ir mažų, vyriškas 
ir moteriškas. Padarom už

davę po 25c.
___

bet jo paties nepasi- 
išspruko. J. Bu

VIŠAKIO RŪDA [Suv. 
gub.] Velykų naktis ir Rū
dos kazokai. Gyvuliu epide
mija. Penktoji balandžio die
na, Žmoės su {įskeltomis šir
dimis skubinasi į Velykų na
ktį. Rūdiečiai Velykų labai 
išsiilgę, nes klebonas per vi
są gavėnią liepė netik sausai 
pasninkauti, bet tik du kartu 
per dieną valgyti. Nestebėti 
na, kad žmonės išblyškę ir 
nuvargę, su visomis keturio
mis laukė Velykų. Per gavė
nią, o ypač Velykų naktį la
bai pasismagino Rude® „ka
zokai’’. Iš jų tuom tarpu pri- 
mįsiu tik Vincą Urbanavičių 
(Greičių) ir Juozą Pranaitį 
(Lakštingalą). Kaip Grečius, 
teip ir Lakštingala iš vakaro 
aludžių savininkų Stankevi 
čiaus ir Šileikos gerai pavai
šinti tuojaus pradėjo juoda
šimtišką darbą: vaikščiojo ga
tvėmis ir po butus ir kančiais

Redakcijos atsakiniai.
A. Čekauskiui. Laikraštis, 
tai nėra kokis nors mėšlynas, 
kur galima talpyt visokius 
daiktus beskirtumo. Jei ta- 
mistos korespondencija ne
tilpo, tai reiškia, kad nebuvo 
tinkama į laikraščio skiltis.
J. Smolinui. 19 No „Kelei
vio” tamista rasi visus Ame
rikoj išeinančius lenkų laik
raščius ir miestus, kuriuose 
jie išeina. Didžiausias jų yra 
sąvaitraštis „Ameryka Echo‘‘ 
Box 623, Toledo, Ohio. Dar
bininkiškas dienraštis — 
„Dziennik Ludovvy”, 627 Mil- 
waukee avė. Chicago, III.
Ž. Selvestravičiui. Pasakaitė 
„Vaidinosi kaime“ į „Kelei
vį“ netinka. Ant jus reikala
vimo siunčiame „Saulei“. I
J. Daukša iš Jfahanoy City, 
Pa. Su monais ir maldomis 
nieks nieko nepadarė, nepa
darysi ir tamista. Jeigu ta- 
mistai kas apie tai rašė arba 
pasakojo, tai tas yra nė ma- , 
žau, nė daugiau, kaip tik ap
gavystė, Į burtus tiki tiktai 
tamsi žmonės, o apgavikai iš 
to naudojasi. Tamista pirk
damas tokią knygą neapgau
si kitą, bet pats savę.
J, Juodzukinui. Ačiū už pasi
darbavimą bet į laikraštį ne
tinka,
Johnui Guževičiui. Apie tai 
buvo jam „Keleivyje“ ir ki
šuose laikraščiuose rašyta, 
todėl atkartoti neužsimoka. 
Netalpinome.
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sake man nepašįsta-
nes

i

„ Keleivio’’
Broaduay, So. Boston, 

Mass.

FARMOS!
Turint kelis šimtus dolie- 

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

Norint pirkti, reikia kreip
ties į „Keleivio’’ redakciją 

A. Žvingilą,
28 Broadway, 

So. Boston, Mass.

pas:

daug pigesnę prekę negu ki
ti: teipgi išprosinam ir iščisti- 
nam.

Prašom atsilankyt po šiuom 
adrisu:

A. Akstin,
' 786 Main str.

Cambridgeport, Mass.
gg

✓

BALIUS.
Antras metinis balius šven

to Jurgio draugystės iš Brig- 
htono, Mass.. kuris atsibus 
29 Gegužės. Prasidės nuo 7 
valandos vakaro ir trauksis 
iki 5 ryto. Ant salės 31 I 
Albany ir kampas 
Dover gatvių, Bos
ton, MaSS. Užprašom 
visut, kaip senus, teip ir jau
nus atsilankyti iš čia pat, o 
teiposgi ir išapilinkės ant to 
puikaus baliaus. Patarnavi
mas kuonopuiklausias visiem 
uždyka.

Su guodone: Komitetas. 
1 gg

B. P. MIŠKINIS & CO.
Užlaikau savo sąkrovovoj 

visokias knygas, abrozdėlius, 
altorėlius, pavinšavones. pač- 
takortes. popiras groinotų ra
šymui su gražiausioms kviet 
koms ir eilėmis, Byrutės tro- 
janką. stereoskopus, per kurį
mažutis paveikslėlis persista-1 
to, kaip plačiausi lau
kai, girios, miestai. kalnai, 
žmonės, ir t. t. Apart to pas 
manę galima užsirašyt kiek-j 
vieną lietuvišką laikraštį, 
kaip Amerikoj, teip ir Lietu
voj išeinantį. Su reikalais 
kreipkitės šiuom adrisu:

B. P. Miškinis,
14 Interville st. 

Montello station.
Brockton, Mass. /

Ant pardavimo
Pigiai parsiduoda 3 namai 

ant kampo bloko; vienan iš 
jų randasi puikus štoras ir 14 
ruimų: kiti du namai turi po 
11 ruimų kiekvienas: arti ba
žnyčios, mokslainės ir karų. 
Parsiduoda už 10,000. Kreip
kitės pas:

J. J. Looney, 99 C street, 
So. Boston. Mass.

ge

Gerai
Suprantantis grosernės 

darbą noriu gau
ti užsiėmimą. Reikalaujanti 
atsišaukite ant šito adreso:

J. K.
24 Worrvn str.

Cambridge, Mass.



KELEIVIS

LIET t V1U L Z EIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrvmus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likimai 
kog'-r aus, Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar -eip balių siunčiam į namus.

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

LITI VISK AS DAKTARAS

C. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Li<‘tuviška 

APTIEKA
llanover Streel 257257

BOSTON. MASS

SzaiiB skausmai ir ligos!
(jryd&u greičiausiu ir |>ig:.ius:u >u4u 
visokias ir užsisvih- .>ias iizas. kaip 
»a: reumatizmas, visokias vaiku 

1 i iras ir moterų lytiškas tigras Su
sirgęs kreipki! - tik pas

Dr. Jau ( hmiehiirk 
1780 Washington st. Boston, Mass.

TEISINA,1AUS1A IR t.DRIAl slA

Aptieka
SutnisoiBC Receptus >u (liti/Jausia. 
atytla. nežiūrint ar i> I.i*-iuvon at
vežti ar Amerikoniški. Gvdut’iu 
galite gani i. kokios tik pasausėj 
vartoja. teij>gi visados randasi Lie
tuvis apt iekorus K. >II>1.Al’SKAS.

Sa\ ininkas
Edvardas Daiy

2 w Broadway kampas Dor- 
chcster avė. So- Boston. Mass.
Galit reikalaut i ir ]>er laiškus, o 
mes jx*r expresa gyduoles prsiusim

James H. Criffin & Co.
— Geriausia saliunas —
Klausk :j>i- l'eofil Kordaševvski. 
nes gausi geriausių gėrymų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115 &!117 Dorchester avė. and 
1 &ilL;IDivisionst. So. Boston 

Telephone 21O<>* S<>. Boston

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

OERIAVSIA APTIEKA,

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
.arta pas mus atsiiat.kvs. 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

Nouth Boston, Mass.

LIETUVIS VADOVAS IN 
SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

VISKAS PIGIAU!
Ik i pratiištiuimo vietos.

- Pranešu, kati" męs partraukėm 
dalttrvlte visokia aprrdalu pavasa
riniu ir vasariniu dėl meteru ir vy
ru su didžiausiu pasirinkimu ir už 
gi^iau>ią pcvkę. Teipgi, išpirkus 
už 5 d<>l. gaubite už 10.00 dol. 
štampu. Atsilankykit ant naujai 
persike!nsios vietos.

TU E OUTLF.T
:>07 Broadnuy

S(>. B< >STON, MASS.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

ią nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILL'O STUDIJA,
376 Broadway,

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, vaikų ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassili. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kuriu yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairiu stvliu iš kuriu 
galima pasirinkt sau patiu- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą, krejon ar a- 
lieiini labai gražiai.J v O

Cassills Portrait Studio

376 Broadway,
So. Boston. Mass

t
GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Womans Medical 

toliese Baili mūre M. h.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gvdoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay 
2t>4 E st.. kampas Boven st.

No Boston. Mass.
teip kad ant Į»areikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

Ii-
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Nes pirminės po 50 tūkstančiu laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visą pasauli knygas.
NAUJA paskutinė 100 tukstanėių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

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

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VAIMAVASIN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
Tą KN YGĄ y ra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITĄ KNYGĄ perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergeti. bet ir daktariškam mok

sle apsišvies. o ir žinosi kur ir'kaip išsigydyt sergantis. ,,Vad. in Sveikatą- ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikiais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu. * * |

KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją. viską 
galėsi atrasti. DOVAN AI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centu 
markėms prisiuntiuio kaštus.

JEI TEIPSERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, taiCOLLINS 
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos. — su
teikia sveikatai pa^eltią, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesvetkuruus, per laišką.

Kad apsiima, tai ir’išgydo: 4 YRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
KAD TAS INNTITVTAS pasekmingai visokia, ligas, paprastas, užseudita. ir paslaptas užsikrečiamas išgydo; 

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

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

Agnieška Daškene
Nevv Rockford, N. Dakota.

Myiimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydė nuoabelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikšt vi
są buvusi nelaimingumą, bet ve
lydamas dėl brolių slapi i ilguose at 
likimuose apturėt tykrą išgydimą 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemetytų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 
garsinsių'laikydamas pagodonę.

S. A. Kardulis 
719 0‘Fallon st. St. Louis. Mo.

ligai sirgtas inkstų 
vidurių liga, skaudė 
jimo kojose, rauko
si- ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumų- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Išgyditas dėkingas

I 

^f/ ir prisiuntė paveik- z*-' *
sla.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstovvn Pa.

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

The Collins New York Medical Institute
140. ĮVEST 34 STR. (arti Broadvvay) NEW VORU N. V.

Dėlei atsilankančių asabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
Dr. R. MIRLKE, ruplntojaels gydinlaia Institute. ■ Į

A. RAMANAUSKAS.
AGENTAS šipkorčiu pagal pigiausias prekes ant ge

riausiu linijų ir greičiausiu laivu. Intu pasažierius iš vietos 
Lietuvoje ir iš Amerikos pristatau i namus.

Užtikrintas pagal Mass. Vai. tiesas agentas siuntimo 
pinigu i visas dailis svieto.

NOTARIUSAS: darau visokius dokumentus per kon- 
suli patvirtintus. Su reikalais meldžiu kreiptis, <> viską atlik
siu pigiausiai ir geriausiai.

Supt of P. 0 9914 Qak St-
Siib. S ta. 12. **

Tei. šasi.__________________Lavvrence, Mass.
i

szilHBites uz pigiause piene.
per marias tik

Sustok!Žiūrėk! Klausyk!
I Mdžiausias iiupiginimas

So. Bostone!
iloterišši s skrybėlės, jakutės. keipai ir 

VVStės.
‘iiiiii ei'e-naujausios mad< s krikštui pa
ndų ’l- ipm pa:. i.IIiame už pigiau ir vi- 

avorus. kaip iaj ku 
s<>kius kitus įtaigiu

.:>uja. N< pamirškit vietos.

SACOWITZ.
12S Br<>adway (tarpe A ir B 

gatvin) S. Boston. Ma

f

i
J. 
-e 
šJfi

rr $24.oo

. APGARSINIMAS 
Perskaitęs atmink!

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

ofisas atidarytas nuo 8 vai. ryto
II valandai vakare.

Jurgis Bartašius
25 S W. Broadvvay S*. Boston, Mass.

G E R.I A U S I A S

■ ' A

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

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass.

X RA i masina, varto
jama dėl kož.no reikalai! 
jančio mus. ištirti ir suras
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodo mums*

i
i

si f kerčių kreipkitės pas: 
A. ZVINCILA, 

28 Broadvvay, So. Boston

ir

GeriaiiMs So. Bostone
Lielutiškas Siuvėjas.

222 W. BROA1HVAY
Puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios Dirbanv- 
puikiausius siūlus ir ovi rkotus. Už- \ 
]>ažiūrėt mūs naujos dirbiuv.s. <> 
nori turėt gražią drapaną, m-s -siinu 
tau tuoj padaryt.

Z BlDRKkEs

k

Surašą puikių 

m Jai kis kožnas 

yrkėmis.
B..^>da N:

Anierikonišku^anroniknĮhei visokių tavorų 
tas, kan prisius .-avo adresą ir 5 c. pačto 

Adresuoki t teip :

CO., 113 E.D-111 st. New York, N Y

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

Su guodone

Miss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston Mass

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie-

] siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit t aptieks:

I mano durya bal- 
i tos arba telefoną 
duok o aš atėnių.

. Ofiso valandos
į Nuo 9 iki 11 ryte 

nuo 1 iki 2 ir6 iki ..
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond J

DOVAN U Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvėV c* ■ r ai c Puikiausių armonikų, skripkų. klernetų. triubų. koncertinų ir
V 1 0 1 t In v daugybė kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių.

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksintų ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių. Šaudyklių (strielbų), 
kišeninių letnpukių. guminių litarų. adresams pečėč-ių. gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis - su konvertais tuzinas 2.*‘- 5 tuzinai
už $1 no. 1000 už $6.oo. Kas velitų sau ką parsitrauki i, tegul pri' “ tiž ia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N ii naują k A T A I. O G Ą * '■** 1 ANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoįu. kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame tnatet apgarsinimą. 
K. V1LKEVICH. U2Grandst, Brooklyn, N. Y. 

M r TvTTZ 9 "ei TtISINSUiBIA APfiiG '
. \j d.lIVall OL LC. K" '°j g“!it ...... .

* iluolių nuo visokiu ligų, teipgi ir
• • teisingiausius patarimus. Nes ėio-

j nui dirba lietuviška* klarka
i)l. V Stankevičius.

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

So. Bcston, Mass.
Tki.ei’Honk. 211'27 So. Boston. Mass

[ Uzlaih< ^geriausio 

Eliaus Vyno, Likicrin ir 
jmleJ SLCigarų.g

Pardavimas šeimynom mūsuSit 
SPKCIALIŠKI MAS.

366 Second So. Boston. Mass

l,ŪDŪ^DYKAI,”\
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

•
Šitoje knygoje t talpa daugelis paveikslu ir tapati 

vra tiesiu mokslo šaltiniu seuų ir Jaunų vyrų, kurio 
keučia lytiškus nusilpnėjimus, patrotvimą vyryšku. 
mo, nerviškas lygas, kraujo užnuodijitūa. -si. ----------

skilvio, inkstų, kepenių 
ir pūslės lygas. Šita knyga jums išaiškins, kaip nuo 
j ų galima išsigyilyti narnoje greitai ir pasekmingai. 

Rašome pacientams ju pačiu kalboje. Rašyk mums 

Lietuviškai.

■" -los ,„DYKAI.

.. U. S. A.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : MOTELIS
W. RAŽUKO, 7 IVasliignton ,St
g u važiuojate į Lietuvą ar 1 a 
išjl.ietuvos įjAmeriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų kotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
AŠ iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuosa 
reiKaluose uždyką. Temyktl gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks ap-avikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

WINCAS ražukas

NEW YORK

i

EUROPIŠKAS DAKTARAS
JOSEPH LEWANDOWSKI, 

Valandos. 11-1 A. M.; 6-S P. M 
419 Boylston St. Boston, Mass. 
SgH X- i fA' arren Chambers) ;

Telephone, Back Bay 2.150. 
Gy venimas: 8S5 Massachiisetts avė.

Cambridge, Mass. 
Valandos; S • 10 ryto.

Rusiška-Lenkiška-Lietu
viską

-A ft i EKA

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.
IRA VISI VYRAI!

Pirkit cigarus ir sigarėtusnaiijo 
išdirbinio

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

S B. KLIEN
228 Braodway, cor. C st 

So. Boston, Mas

ŽODYNĖLIS
GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKĄ.

KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisytą 
pagal geriausį kalbamokslinį būdą, be ki
lo pagelbos išmoksi kalbėti, skaityti ir 
rašyt. Kaina tik 60c. Galima gauti pas

M. PALTANAV1ČIA
15 Millbury St, IVorcester, Mass. —

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

Erilllk Rice, 301 Quequedian St., Fall River.
Aš turėjau gerklės išsišakojimą užsidegimą ir džiovą per 
dėvimus metus. Kiauras naktis prakaitavau; sumenkau, 
turėjau darbą pamesti ir daug pinigų išduoti visokiems dak
tarams ir pamečiau vilti pataisyti sau sveikatą, bet BOS
TON CLINIC daktarai manę išgydė.

Miss. Ilelen U. Hackett, 270 Rhodes st., Providence, f .R. 
Aš bandžiau daugelio daktarų nurodymus ir gyduoles, bet 
tas nieko man nepagelbėjo. Geriausius daktarus radau nu
važiavus Į BOSTON CLINIC.

Jessinta laderias, 178 Thomas st. Ii. I.
Per keletą metų aš turėjau baisų skamlulį viduriuose: keturi daktarai 
mane gydė, bet vis veltui. Siądien-gi aš esu sveika ir drūta manę iš
gydė BOSToN CLINIC daktarai.

tinis C. Donilie, 4 \Vilford Court, Westerly, R. 1.
Per dvyliką metų manę kankino dusulis. Perėjau visus \Vesterly daktarus, bet nė vienas iš jų man ne
pagelbėjo. Liga įsivyravo ir aš negalėjau jau ne miegoti, -■ - ■ -
NIC INHALATORIUM išgydė manę į trumpą 
galutinai išgydytu.

ne dirbti. Bet stebuklingas BOSTONO CLI- 
laiką. Dabar aš gerai galiu miegoti, valgyti ir jaučiuos

Pleasent St. Boston, Mass.
išgėriau patentuotų gyduolių nuo reumatizmo, kuris jo 

Bet po keliu sykių aplaliky-

Samnel Hambnrg, 111
Aš parėjau tuziną visokių daktarų ir daugybę 
toliau, jo labiaiu manę kankino ir ant galo s argiai tegalėjau pasijudinti, 
mo BOSTONO CLINIC’Ą aš tapau stebuklingai išgydytas elektriškoms mašinomis-

Jollll Peters, Krovidenee, R. I.
Mano pati liko išgydyta iš džiovos per BOSTON CLINIC speeijalistus, uo- 
met kiti daktarai to padaryti negalėjo.

BtOSTON CLINIC, INC.
I 75 Tremont st. Suites 6 7 i8.

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

New Bedford’e ofisas: 126 .Purchase^St.
Ofisas atidaras Panidėlįais ir Subatomj nuo fi£ryto|iki 9*vakare.

Fall River ofiso rūmai 128-129 Granite Rldg. So. JI a i n St
Tiktai nedėlioms nno 10 iki S vakare.

■ - ■ - ■ - ■

■»


