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IŠ RUSIJOS.
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Į
poliaus galima jieškot iš ap
linkinių gyventojų, bet jeigu 
žmonės negeria, jokiu budu 
prie jų negalima už tai ka
bintis.

i

ris laukdami pakol Į>er važi uos 
ta „velniška mašina.”

Rusijos vargams ir badui 
galo nesimato. Rusijos liau
dies likimas labai liūdnas. 
Valdžia nesirūpina apie
gerinimą savo pavaldiniu gy
venimo nė kiek: jai rupi tik 
padauginimas kalėjimų, - lū
pų ir padidinimas kariškų 
spėkų, o žmonės gali sau mir
ti badu. Nuo pat pirmų me
tų revoliucijos Rusijoj įsivy
ravo badas ir jo galo vis dar 
nesimato, bet valdžia nieko 
sau iš to nedaro. Šįmet kelio
lika gubernijų kentėjo badą; 
ateinantiems metane vėl tas 
pats gręsia. Derlingesnės gu
bernijos, kaip va: Vilniaus, 
Volyuiaus, Voronežo. Viatkos, 
Jekaterinoslavo. Kijevo. Pol
tavos, Samaros, Saratovo, 
Chersono ir Černigovo.kurios 
visuomet javais paremdavo 
visą Maskoliją, šįmet pačios 
vargiai teišsimaitins. Dauge
lyje gubernijų žmonės nega
lės nė lauku įsėti, nes ir sek
ios surinkti nebus galima.Ru- 
sijai gręsia baisus krachas 
ateityj. Valdžiai reikia šimtų 
milijonų aut naujo laivyno, o 
iš žmonių netik uieko negali
ma gauti, bet juos reikia dar 
šelpti, kad badu neišmirtų. 
Taigi išeigos daugkart pasi
didins, o įplaukos susimažins. 
Reikalus teipgi sumažinta— 
negalima. Visos šalis ginkluo
jasi, o Maskolijai at.silikti, — 
tai reiškia politiškai nupulti. 
Maskolija nuo japonų karės 
pasiliko be laivyno, taigi ji; 
valdžiai reikalingiausias 
visus kitus dalykus. Bet 
kur imti pinigus?
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Iš Pabaltijo* krašto.
Ryga.— Karo teismas po 

trijų dienų nagrinėjimo bylos 
apie latvių socijal-demokra
tų sąjungos, ant galo išdavė 
nusprendimą. Ši; a sąjunga 

turėjo kariškąjį skyrių, daug 
visokių ginklų, šaujamos ir 
sprogstančios medegų ir turė
jo šakas visuose latvių žemės 
miestuose. Sąnariai tos sąjun
gos platindavo proklomaci- 
jas,aprūpindavo reikalai!jau 
čius ginklais, užpuldinėjoant 
policijos ir kariumenės. Pa 
pildė daug apiplėšimų val
džios turtų ir turėjo dideli 
sandelį netikrų pašportų. Iš 

teisimųjų pribuvo tiktai 
25 į teismą: 2 pasmerkta ant 
10 metų katorgos; 5 ant 4 

5: iš-metų: ant ištrėmimo 
teisino— 13.

— Prasidėjusi kova su 
girtybe nepasilieka be pasek 
mių. Daug vietose suvarto
jimas alkogoliaus jau žirniai 
sumažėjo. Rygoj degtinės 
pardavimas pirmoj pusėj 190 
8 met. nupuolė jau ant 20 
nuošimčių. Daug monopoli
nių krautuvių, ypač rajonuo
se darbininkais apgyventuo
se, užsidaro. Mat žmonės pa
žino, kad tai ištikroyra nuo
dai ir, kadangi tas jokios 
naudos neatneša, ėmė boiko
tuoti. Ir vėl valdžiai naujas 
smūgis, kurio ir išvengti ne 
galima; už sudaužimą mono-

Iš Finliamlijos.
Gelsingfors.—Iš Fi ulian- 

dijos praneša, kad nežiūrint 
ant valdžios persekiojimų, i 
naują parlameutą likos išrin
kta 76 soči jaldemok ratai. Fi
nų tautininkų atgaleiviškoji 
partija tapo sumušta. Mikė 
liepė pirmutinį Įiarlamentą 
paleisti už tai, kad jame per
daug buvo socijalistų ir tikė
josi, kad naujas bus ištiki
mesnis, bet apsivylė nabagas.

randasi

Kaukazas
V edenas.— 12 vai. vidu

dienyj. pas vyresnįjį pagel- 
bininką apskričio viršininko 
užėjo šimtininkas Bačerechov, 
viršininkas vietinės policijos 
kapitonas Kurumovir netru
kus atėjo pats Vedeno apskri
čio viršininkas Galajev. Pasė
dėjęs apie pusvalandę Gala
jev pasirengė eiti namon. Vi
si sukilo jį palydėti ir išėjo 
ant gatvės. Namas
ant pat galo gatvės ir tuoj 
prasideda krūmynai. 
Galajev prisiartino prie krū
mynų, puolė šūvis ir krito 
ant vietos su peršauta galva. 
Matomai pagązdinimui aplin
kinių gyventojų pasipylė 
daugiau šūvių iš karabinų iš
ilgai gatvės, bet daugiau nie
kam nekliudė. Tuoj, kada šū
viai nutilo, pakeltas triuk
šmas sušaukė netoli stovin
čią kariumenę, kuri tuoj ap
suko tą vietą, iš kur girdėjo
si šūviai: bet tenai jau nieko 
nerado apart išautų patronų ir 
palikto perskeltam pagalyj ir 
įsmeigtam žemėn raštelio, ku
rio turinis maž-daug skamba 
šeip: ,,Jei tavę dabar neuž
mušiu, tai gyvą į nelaisvę pa
imsiu ir bausiu savo bausme. 
Zelichman.’’

Galajev nuo ilgo laiko 
gaudė Zeliclimaną tvirtinda
mas, kad jeigu jis nepal iuo- 
suos savo apskričio nuo to 
baisaus žmogaus, tai pats tu
rės kristi nuo jo rankos. Teip 
ir atsitiko.

Kada

I

Ižpuoliitias ant traukinio.
Samara, pietrytinėj Rusi

joj.— Aut pasažierinio trau
kinio, einančio iš Samaros,at
sisėdo keletas jaunų vyru, ku
rie netoli stoties l'fa išsiėmę 
revolverius metėsi aut tūlos 
kompanijos iždininko, kuris 
vežė ši s,000. Atėmę pinigus 
sulaikė traukini ir šaudyda
mi i orą iš brauningų pasislė- 
pė girioj.

Žmogus 136 metų amžiaus.
Laikraštis ..Russkoje Sto

vo’’ praueša apie žmogų, ku
ris paseikė nepaprastą amžių- 
136 metų ir yra dar gana tvir
tas. Yra tai senas kareivis, ■v e
vardu Andrius Smidt. Gimė 
jisai Rugsėjo mėnesyj. 1772 
metuose, o 1796 m., laike vie 
š patarimo Kateriuos II įstojo 
kariumenėn: dalyvavo karėse 
Napoleono 1812—1814 m : 
persiškoj karėj 1827—1829m.; 
paskui rusiškai—lenkiškoj 
karėj 1831—1832 metuose: 
ungarų kompanijoj 1889 m.: 
auginime Sevastopoliaus ir 
ant galo paskutinėj karėj su 
turkais, turėdamas jau 105 
metus amžiaus. Iš viso jis’tu- 
ri dabar 40 medalių ir kitų 
atsižimėjimo ženklu. Nuo IS5 
7 metų Šmidt gauna 1,260 
rublių kasmetinės emeritūros. 
Išrodo dar gana gerai ir gali 
skaityti be akinių.

ŽINIOS 1S VISI R.

Sibiras.
Irkutskas.— Kaip iš Ir

kutsko praneša, Liepos 4 die
ną iš tenai išėjo milžiniškas 
automobilius, turįs 60 arklių 
spėkų, Automobilius čia yra ( 
negirdėtas ir nemaiytas daik
tas. Kiekvieną sykį, kur tik 
prieina prie gelžkelio tilto, 
po kuriuo išeina kelias, ka
reiviai saugojanti tiltą ištolo 
ištiesia karabinų vamzdžius 
į važiuojančius ir teip į
juos taiko, pakol nenuvažiuo
ja tolyn.

Automobiliaus pasirodi- 
mas kiekvienam kaime daro 
didelę paniką. Arkliai , jau
čiai, kiaulės, vištos, šunes me
tasi į visas puses baubdami, 
žviegdami ir kaukdami viso
kiais balsais. Žmonės pama
tę tą milžiną kavojasi grįčio- 
se ir uždarinėja langus ir du-

Į
ueaprubežiuotą valdžią. Tai
gi Rusijos mėsininko ranko
mis kraujas pralietas jau net 
ir Persijoj. Bet iš pralieto 
kraujo, keršto nešėjas kartą 
užgims.

Į

kraštą.,endžumenaii: prie ma
žiausios progas griebdavosi 
už ginklo ir užvaldydavo su- 
sinešimą, t. y. gelžkelį, tele
grafą ir tt. Ilgą laiką ėjo ši
tokį kova ir „medžilis“ galė
jo numesti šachą nuo sosto, o 
tuo labiaus. kad ant jo vietos 
buvo visuomet naujas šachas 
Zilli — sultonas, vadas revo- 
liucijinio judėjimo, bet .,med
žilis“ to nedarė ir užsiganė
dindavo vieutik naujomis ša
cho prisiegomis po kiekvieno 
pasikėsinimo ant konstituci
jos. Paskutinis incidentas 
tarp šacho ir “medžihso’’ į- 
vyko ant finansiškų pamatų. 
Šachas pareikalavo nuo ,.me- 
džiliso“, kad paskirtų jam ke
letą milijonu ant užlaikimo 
haremo su tūkstančiu pačių. 
Medžilis ta reikalavimą atme
tė. motivuojant, kad hare
mas ne yra valstybės įstaiga, 
bet vien ypatiškas šacho rei
kalas ir, kad Persija neturi 
pinigų užlaikimui šachai 1000 
moteriškių. Užpikęs šachas, 
kuriam haremas su 1000 mo
teriškių yra daug svarbesniu, 
negu visos Persijos reikalai, 
apskelbė perlamentui karę ir 
pasiskyrė sau iš 
reakcijonierių 
Matydami tokį 
šacho pasielgimą.
11ai“ tuoj apskelbė mobiliza. 
ciją milicijos, mieste Tehera
ne. Persijos sostapilėj, visi 
pirkliai uždarė savo sąkrovas, 
o atstovai perlamente apdau
žė vieną karščiausi šacho ap- 

> ginėją. Šachas tuoj nusiun

tė pas parlamento rūmą ka
zokus. bet pastariejie ne 110- 

’ rėjo šaudyt. Matydamas, jog 
nieko nepadarys, šachas iš 
naujo prisiekė ant konstitu
cijos. Tuom tarpu padėji
mas ant Persijos, Rusijos ir 
Turkijos rubežių prapėjo la
bai painiotis, prietam kilo 
sumišimai viduryj, o čia sto
ka pinigų perlameutui ir ki
tos kliūtis teip apsunkino są 
lygos, kad perlamentas jokiu 
budu nieko negalėjo veikti 
užsieniu reikaluose. Šachas 

nutarė iš tos progos pasinau
doti. Neva dėl atsargumo 
prieš revoliucijonierius, kurie 
jam nuolat Teherane grūmo
jo užmušimu, persikėlė ant 
vasarinio gyvenimo už kelio- 
kos kilometrų nuo Teherano. 
Čia iš tolo nuo 
šachas pradėjo 
sau gvardijas.
pristatė aštunto 
nuoles ir pinigus užlaikymui 
kazokų. Tuom tarpu „są
junga tikrųjų persų*- teipgi 
atgijo po įtekme rusiškų rub
liu. o prie jos prisidėjo atga- 
leiviška partija . .mirchtšima’, 
ir visa aristokratija. Tokiu 
budu šachas turėjo savo pu
sėj jau dideles spėkas ir lau
kė tik progos, kaip išsitarė, 
„iškovoti sau sostą-’. Po susi
važiavimui Revelyj, kuriame, 
kaip mena, Edvardas Mikei 
prižadėjo nesikišti į jo šei- 
myninkavimą Persijoj, toji 
proga šachui atėjo. Caro ka
zokai sušaudė kelis tūkstan
čius i»ersų, sugriovė peria* 
mento rūmą ir šachui suteikė

kraštutiniu 
ministeriją, 
sauvališką 
„endžume-

I

Šveicarai prieš išdavimą 
politiškųjų pabėgėlių.

Geneva, Liepos 18 dieną. 
— Iš Genevos praueša, kad 
atsibuvo tenai susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 40,000 
žmonių ir vienbalsiai nutarta 
protestuoti prieš išdavimą 
Rusijai tūlo Vasiljevo, kalti
namo už žmogžudystę. Nes 
Šveicarijos valdžia prižadėjo 
Maskolijai išduoti Vasiljevą, 
kuris užmušė Penzos guber
natorių ir likos suareštuotas v
Lozannoj, Šveicarijoj.

Nariai jungtinės Šveica
rijos tarybos pasirašė ant pe
ticijos, kurioj reikaJaujama 
nuo valdžios, idant rusiškai— 
šveicariškas nutarimas apie 
išdavimą prasikaltėlių būtų 
paniekintas.

Klerikalai darbuojas.
Rymas.— Italijoj dabar 

eina karšta agitacija. Neužil
go atsibus rinkimai į parla
mentą: kuniginiai darbuojas 
liežiuvius iškišę, kad i parla
mentą kuomažiausiai patektų 
soči ja litų

Nieko Įstabaus, kad soči-V 7

jalistai ir peikia tokius kuni
gus, kurie kišasi i politiškus 
reikalus ir kapitalistams pa
deda kovot su socijalistais.

Suokalbis ant caro gyvas
ties.

Berlynas, Liepos 15 d.— 
Iš Berlyno telegrafo agentū
ros praneša, kad Sosnovicuo- 
se, Lenkijoj, susekta plačiai 
išsišakojusį suokalbi ant caro 
galvos. Suareštuota daugiau 
šimto moterų ir vyrų prie to 
suokalbio prigulėjusių. Lau
kiama dar daugiau areštavi
mų.

Gelžkelio stotis ir Prūsų 
siena apstatyta tvirta apsau
ga, sudėta iš kazoku ir žanda
rų.

į

Suokalbis ant šacho gyvas
ties.

Peterburgas, Liepos 20d. 
Iš Teherano praneša, kad su
sektas naujas suokalbis ant 
šacho gyvasties Tardymą ve
da caro bernas gen. Liachov, 
kuriam pavesta vadovystė 
ant kozokų Persijoj. Liachov 
darbuojasi kaip namieje, — 
daro kratas ir areštuoja žmo
nės. Visas Teheranas apie jį 
tik ir kalta.

[
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katalikiškas kunigas su mie- 
riu atlikimo paskutinės išpa
žinties. bet kunigo pasirodi- 
mas teip suerzino Giuseppe 
Alią. kad kunigėlis vos sus. 
pejo iš kalėjimo gyvas išsine- 

i šti.

Mitchell už Bryną
Detroit, Midi. — Kaip 

girdėtis. Jogu Mitchell, bųvu- 
sis prezidentas „l’nited Mine 
\\ orkers of Anierica”, apsiė
mė Michigan valstijoj varyti 
agitaciją už demokratų kan
didatą Bryaną. Tas išgama 
stengsis organizuotų darbi
ninku balsus parduot demo
kratui partijai.

Revoliucija Persijoj.
Kaip žinoma, senas 

chas buvo davęs žmonėms 
šiokias-tokias tiesas: buvo į- 
vykdintas parlamentas. į ku
rį žmonės rinko savo atstovus 
Nanjas-gi šachas perlamentą 
paleido, prie to darbo pakur
stė ji rusiškas caras. Iš to kilo 
Persijoj revoliucija, kurios 
numalšinimui pasiskubino ca
ras su savo kazokais. Revo
liucija likosi greitai numal
šinta ir caras dabar jaučiasi 
Persijoj galingesniu už šachą 
Persijos valdžia tvirtai užlai
ko visus nurodimus. kokius 
gauna iš Peterburgo. Caras 
seniai, kaip vilkas šnairiom 
žiuri į Persijos j>erlamentą, 
teip vadinamą ,,medžilis”, bet 
vis dar neturėjo progos pa
dėt šachui jį suardyti. Šachas 
kėsinosi ant perlamento kelis 
sykius, bet vis nepasisekė. 
Perlamentas po kiekvieno pa
sikėsinimo priversdavo šachą 
iš naujo prisiekti konstituci
jai. Perlamentas aiškiai ma
tė, kad reakciją Persijoj kur
sto Rusijos valdžia. Ant ga 
lo Maskolija patarė šachui 
suorganizuoti juodąją šimti
nę iš „tikrųjų persų“ teip. 
kaip Rusijoj yra: bet ir tas 
nieko nepagelbėjo. Visi ša
cho bandymai ir grūmojimai 

I „medžilisui‘‘ vis nueidavo ant 
niekų. Didesnė dalis liau
dies tvirtai stovėjo už savo 
teises ir kiekvienoj valandoj 
buvo pasirengusi uz jas kovo
ti spėka, o išsiplėtoję po visą

sa

svieto akių, 
organizuoti 
Rusija jam 
kalibro ka-

Moteris pyksta.
Atlanta, Ga., Liepos 20d. 

— Kaip žinoma, atstovas Geo. 
Glenn įnešė anuomet į valsti
jos legislaturą projektą, kad 
moterims būtų užginta nešio
ti aptemptus ir Įiermatomus 
aprėdalus pančekas. Moteris, 
sako Glenn, įsimanė vyrus 
vilioti rodant savo kūną; ir 
daug vyrų apakę tokia koke- 
tyste visai bereikalo arba su 
neatsa ka nče y pata apsi veda ir 
tik vėliau pamato savo klai
dą.

Moterims tas teip nepa
tiko, kad užbėrė Glenna laiš- 
kais, kuriuose ketina jam ant 
gatvės akis išdraskyt ir daug 
kitokių smagumų padaryti. 
Glenn dabar prašė legislatu- 
ros, kati duotų jam vieną po- 
licistą, nes jis bijo, kad mote
rėles ištikro jam akių neiš
draskytu. Pikta boba baisės- 
nė už velnę.

Ketvirtas kandidatas ant 
prezidento.

Columbus, Oliio.—Perei- 
toj seredoj atsidarė čia Memo- 
rial Hall’ej tautiškoji konven
cija prohibicijonalistų j kovo
tojų su girtybe]. Išrinktas 
pirmininku kovencijos tūlas 
Patton iš Illinois. Atidaręs 
konvenciją Patton laikė pra
kalbą, kurioj smarkiai nupei
kė, kaip Taftą, teip ir Brya
ną, kuriems svarbus tik savo 
partijų reikalai, o. ne visuo
menės. Toliaus pasakė, kad 
netolimoj ateityj prohibici jo
ti ista i užvaldys visą šalį.

Aut rytojaus buvo nomi
nacija kandidato aut Suvie
nytų Valstijų prezidento. Li
kos nuominuotas Regene \\ . 
( ’hafin iš Chicagos ant 

I kandidato į prezidentus, o A. 
I S. Wat kilis iš Ada, Oliio ga
vo nominaciją ant vice-prezi - 

idento.

'Taigi jau turime 4 kan
didatus ant prezidento, bet 
darbininkai, privalo balsuoti 
vien tik už savo kandidatą.t. 
y. už Eugene Debs’ą.

I

I 
i

Turkijoj vi- 
a t si kartoja, 

sykiu kareiviai 
re vol n iri joniškos 

k įl a
avo valežią labai smar- 
Vienas pu I ka nu i u Kas 

sultonui ir < 
nušautas;

Riaušes turkų kariiiine- 
iū*j.

Konstantinopolis, Liepos 
18 d.— Oficijališkai praneša, 
kad turkų kariumenėj ir vėl 
prasidėjo riaušės. Visuose 
pulkuose sukonsign notose 
Mace< loti i joj prxsidėjo prieš- 
va ldiškas bruzdėjimas.

Riaušės kilo dėl to. kad 
sultonas niekai! nenori karei
viams mokėti algos.

Paprastai 
'suoinet maištai 
Bet šiuom 
kurstomi
jaunųjų turku partijos, 
prieš 
kiai.
ištikimas sultonui ir didelis 
šnipas, likos nušautas; visas 
pulkas numetęs ginklus išsi- 
skyrstė savo keliais.

Alabanijoj dviejuose mies
tuose žmonės susitarę su ka 
ri umene išplėšė valdžios sąndė- 
lius, o pasiėmę ginklus ir pi
nigus pasislėpė kalnuose.

Sultonas atsiuntė naujus 
skyrius, idant nubaust maiš
tininkus. Bet ir šitie atėję 
sukilo prieš valdžia ir išsi- 
skyrstė.

Tūlas oficierius nušovė 
pulko vadą Chemi pašą.

Turkija dabar neužsiti- 
kėdama europejiškai savo ka
ri umenei, mobilizuoja Azijoj 
armiją, kuri netrukus pribus 
į Alabaniją ir vardan sulto
no pertikrins žmonės ugnia 
ir kardu, kad Turkijoj lai
svės reikalauti dar per ank- 

įeti. i

Mainicrių straikąs.
Birmingham, Ala.— Pas

klydo čia gandas, kad į apie- 
linkę .Jefferson, kur dabar 
mainieriai straikuoja, pribu
vo daug straikalaužių. Tuoj 
sujudo visi straikieriai. Pasi
rūpino teipgi ir policija su 
lazdomis. Prasidėjo abelua 
šaudynė. laike kurios vienas 
mėlinsiulis likosi sunkiai su
žeistas. Pasižinojęs apie tai 
gubernatorius Comer tuoj iš
siuntė su prilėduotais kara
binais miliciją.

4
Kunigo užmušėjas apsiri

ko
Canyon City, Colo. — 

Giuseppe Alia. italas, kuris 
anuomet nušovė Denvere prie 
altoriaus kunigą Ilenrichsą, 
pereitą sav aitę likos pakartas- 
Pirm savo mirties jis padavė 
kalėjimo prižiūrėtojui laišką, 
kuriame sako, jog užtai Hen- 
richsą.nušovė, kad jis būda
mas Portugalijoj suviliojo 
jam pačią. Kelis sykius Alia 

Į buvęs bažnyčioj ir gerai pri
sižiūrėjęs, jog Henrichs tikrai 
tas pats, kuris pavogė jam 
pačią. Iš to laiško matosi,kad 
Alia a|>siriko. nes ant kiek 
žinoma, kun. Henrichs^Portu- 
galijoj niekad nėr buvęs.

Teipgi neprošalį bus pri
durti, kad prieš pat pakori
mą pas Alia nuėjo į kalėjimą

lš pramones ir vaizbos lau
ko.

New York. — Abelnas 
padėjimas ant vaizbos ir pra
monės lauko pakkol kas dar 
neina geryn, vienok yro viltis, 
jog ant rudens viskas pasige
rins (tai paprasta giesmė).

Smulkesnieji pirkliai pa- 
sikakina pardavimu užsiliku- 
siųjų vasarinių prekių, bet ir 
pagal nužemintu kainų išpar
duot negali, nes nėra pirkė
jui. Tokiu bodu fabrikos ne
gauna užsakinių ir padėjimas 
greitu laiku negali pasitai
syt.

Peretoj sąvaitėj buvo 258 
Įvairių Įstaigų nupuolimų.kas 
aiškiai liudija, kad padėjimas 
apverktinas, kokio nno daug 
metų dar nėr buvę.

i
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išrodys 
mergos

kaiį» tai

— Eikite šen, prie ma-j 
uęs, kilkite aukštyn! — pra
dėjo jis šaukti savo brolijai 
drugių, kuri laikėsi žemumo 
daržų, pievų ir laukų.

— Ne reikia mums tavo 
tuščių aukštybių ir nenaudiu- 
gų siekimų. Skrajok sau pa
dangėj, o męs čia gaunam me
daus, čia mums gerai ir męs 
pasiliksim žemai.

Teip skambėjo atsaky
mas kviečiamas ant aukštų, 
dangų siekiančių kalnynų 
drugių brolijos.

— O, jeigu jęis nors kar 
tą iškiltumet aukštyn, jeigu 
jųsų akys pamatytų iš viršaus 
jūsų gyvenimo ruimus... iš
sižadėtumėt ir negryžtumet 
atgal! O, kilkit greičiau, 
greičiau!..

— Ar teu aukštai teipgi 
auga ir žydi medžiai ir žoly
nai pristatanti medų palaiky
mui gyvasties?—klauBė žemai 
gyvenanti jo draugai.

— Iš čia matosi jura kviet- 
kų, ir platus tolimi laukai, ir 
pievos, ir puikus daržai, ir 
įvairiausi smagumai....

— O medaus ar daug yra 
tenai aukštai?— klausė toliau 
žemumo prisilaikanti jo gimi
nė.

Iš tikro gi medaus tenai 
nebuvo, o jei ir buvo, tai kar
tus. ...

Nenuilstanti ir galingi 
kitkart k kūnelio sparnai pra-

ir palaidą smiltyną ir atsiga
vęs drugys vėl iškilo!..

Ir skrajojo aukštoj j>a- 
dangėj mėlynai-sparnuotas 
drugys su nauja energija. O 
giliai po juo rioksojo klonis 
ir teikė jam neapsakytiną 
smagumą. Ir juo aukščiau ki
lo, juo jautėsi tvirtesnis ir ga- 
lingesuis-

Dabar jis dar karščiau 
ragino drugių broliją apleisti 
tuos žemuino purvynus, su 
asilų vieškeliais. Saukė visus 
prie savęs.

Kilkit, kilkit! Bet nieks 
jo neklausė, nes jiems gaila 
buvę atsitolint nuo medaus, 
kurį čia žemai teip brangiai 
kainuoja.

Jis-gi anaiptol nekentė 
to žemaus gyvenimo irtų vie
škelių, kuriais krapina asilai. 
Vienok jautė jis neišvengti- 
ną reikalingumą palaikymui 
savo gyvasties vartojimo me
daus. Ir surado jis aukštą kal
ną, gausiai apaugusį puikio
mis kvietkomis, bet teip auk
štą ir statų, kad asilams 
prieinamą.

I ėjabrolns.

ne-

Korespondencijos

— Tėve, kuomet tu savo 
PY pkę padėsi į šalį? Per visą 
laiką mųsų pažinties,ant kiek 
aš atsimenu, tu ją vis žindi 
ir žindi.

— Tai tu, Maike, nori, 
kad aš išvengčiau to vienin
telio smagumo? Juk tai yra 
prigimtas žmogaus įpratimas.

— Kokis-gi tai gali būti 
smagumas traukti i save teip 
aitrus dūmus, kad net spjau
dyt aeikia? O kad tas būtų 
žmogui prigimta, tai neteisy
bė, nes su pypke dar nieks 
neužgimė. Taigi tas yra pasi
savintas įpratimas ir jo gali
ma išvengti; ir būtinai* jo rei
kia vengti, neštai yra pragai
štingas įpratimas.

— Man tik juokas iš ta
vo, Maike, kalbos. Kaipgi tu 
nori, kad su pypkėmis arba 
cigarais žmonės gimtų? Juk 
su čebatais teipgi niekas ne- 
gema, o paskui vienok visi ap
siavę vaikščioja. Teip pat ir 
su rukimu tabako. r- Mažas 
kūdikėlis čiulpia žinduką,pas
kui papą, biskį paaugę ber
niukai papierosgalius, na. o 
suaugę vyrai - pypkes. Tai
gi tas yra žmogui prigimta.

— Na, gerai, tėve. Bet 
jeigu teip, tai kodėl gi mer
gos arba moteris nerūko?

— Aš, vaike, ne merga 
ir negaliu tau pasakyti, kodėl 
jos nerūko. Vienok reikia ne
užmiršti, kad mergos visai 
kiti sutvėrimai.— Joms ir u 
sai neauga; taigi plikalupėms 
ir nepritiktų rūkyt. Apart to 
jos neturi kišenių, taigi ne
neturėtų kur ir tabaką ne
šiot.. . jos pinigus paprastai 
nešioja už pančekų, bet ant 
tabako ir degtukų tokia vie
ta nėr atsakanti, nes greitai 
atidrėksta ir nedega.

— Stebėtis roikia iš tavo 
išvedžiojimų, tėve. Vienok aš 
tau visai netikiu. Kad tu ži
notum, kokį blėdį žmogui 
atneša rukimas, aš tikiuos, 
kad tuomet tu savo pypkę 
mestum nuo tilto Į vandenį 
ir daugiau nerūkytum. Nega
na, kad rūkymas kenkia ant 
sveikatos ir kišeniaus, jis už
muša dar protą žmogaus. 
Ypač jaunuomenė save skriau
džia šitame atvejuje. 17-18,

I

kia pačiam išmokti.
Putinėli*.

T

butiuai nori sukelt revoliuci
ją, sumišimą, betvarkę: o re
voliucija juk priešinga krik
ščionybei, ir niekas to fakto 
negali užginčyti.”

Iš to matyt, kad „kriti
kas” socijalizmo teorijos vi
sai nepažysta socijalizmo 
principų, nė programo, nes 
socijalistai nori tvarka įvyk- 
dint, o ne ardyti ją: o rasit 
jam gaila šito kapitalistiško 
surėdymo, kad jis ji teip ap
gailestauja. (Jis turbut ir a- 
beluos istorijos nežino. Nes 
jeigu Rymo popai platinda
vo katatalikybę ugnia ir kar
du, tai kruvini darbai, tur
but, nėra priešingi krikščio
nybei. Reti.)

Toliaus: „Kad socijalistai 
atsiektų savo tikslą, tai dar
bininkai būtų dar daugiau 
skriaudžiami ir varžomi, negu 
dabar: be socijalistų daleidi- 
mo nė kelinių nebūtų galima 
nusimauti.” Čia gi paklausiu 
p- Galiuaičio, koks yra skir
tumas tarp socijalisto ir dar
bininko? ir kokiu budu gali
ma atspėti ateitį ir tai su to
kiomis smulkmenomis,
kad net kelinių nusimovimą 
žinai? O iš praktikos ir paty
rimo, rodos, žinot apie tai ne
galėtum, nes iki šiam laikui 
socijalizmas dar niekur nėr 
buvęs,

Tarp kit ko pasakė, kad 
„dievas sutvėręs žemę ir vi
sus turtus ir pavedė valdyt 
visiems žmonėms.” Jeigu teip, 
tai kodėl gi p. Galinaitis ne 
valdo tokiais turtais, kaip 
Morganas arba Rockefelleris? 
Gal p. G. atsakytum, kad 
, ,man dievas to nedavė?’' Tuo
met jau pats sau prieštarau
tum (jis ir teip pats sau prie
štarauja, jeigu teisybė, kad 

. sako, jog dievas turtus pave- 

. de valdyt visiems žmonėms, o
• pats „po velnių biednas”.
• Red.) Tai maž-daug tokio 
■ temato buvo jo visa pirmuti
: nė kalba. Po tam buvodekle- 

muota eilės, kurios gana pui
kiai skambėjo ir apie jas nie
ko daugiau negalima rašyt.

Ir vėl pasirodė ant esta- 
dros mųsų prelektorius ir visa 
gerkle pasakė, jog dabar kal
bėsiąs apie socijalistų lygybę.

„Socijalistai—sako—no
ri padaryti lygybę. Ar nejuo
kingas tai daiktas? Padėkim 
dabar,kad Petras sunkiai dir
bdamas uždirbo per sąvaitę 
$15: o Jonas tingėjo ir uždir
bo vos tik $5. Bet pagal so
cijalistų teoriją- visi turi būt 
lygus: taigi nuo Petro turi 
būt 5 doleriai atimta ir pri
dėta Jonui, tuomet abudu tu
rės po$10, štai ir lygybė!' 
Arba duokim sau—aiškino 
prelektorius toliaus, — apsi- 
veda keturi vyrai; trise iš jų 
sulaukia po 2-3 mergaites, o 
ketvirtasai 4 bernaičius. Na, 
ir kokia čia lygybė, — vienas 
turi benaičius, kiti mergaites 

i ir prie tam dar skaitliuje ne
lygiai. Tegul čia socijalistai 
sulygina!— Negal.’’

Štai kaip mųsų „tiesaži
nystės” studentas „kritikavo” 
socijalizmo teoriją ir kaip aiš
kiai nurodė, kad jokias lygy
bės negali būt. Tik stebėtina, 
kad nepasakė, jog žmonės ir 
ugiu nelygus: vienas aukštas, 
kitas žemas: tai vėl vienas,

Riudiuas susitarę su Kauno 
valstiečių banko filija, nus
prendė sekančiu budu gelbė
ti nusigyvenusius pasvaigie- 
čius. Iš priežasties jau per
daug didelių skolų bankas 
norėjęs ši pavasarį visą Pas- 
vaigių sodžių parduoti, bet 
neatsirado niekas, kas jį no
rėtų nupirkti—todėl ir pasi
liko sodžius valsčiaus banko 
nuosavybe. Bankas, norėda
mas nuvargusių gyventojų 
likimą pagerinti,padidino at
skiras sodybas ir jose apgy
vendino tik trečią dalį visų 
buvusių nuosavininkų.

Likusiųjų gyventojų du 
trečdaliu dar šįmet bus iškel
ta į Juozapavą, kurs turi 1712 
žemės dešimtinių. Tuo perkė
limu rūpinasi tas pats žemės 
tvarkomosios komisijos narys 
Rindinas. Kiek žinoma, nevi- 
sa Juozą pa vos žemė bus tarp 
uuvargusių pasvaigiečių išda
linta. Valstiečių bankas mo
kėjęs už J uoza pa vą 17o tūk
stančių rublių. Tad įdomu, 

1 kam teks likusioji žemė' Ar 
galės pirkties vietini valstie
čiai, ar bus iš kitur gabena- 

pirki kai?
(Kurjer Litewski)

Mahanoy Ciiy, Pa-
Anglių kasyklėse darbai 

pas mus labai sumažėjo,daug 
vietose dirba tik po 3 dienas 
per sąvaitę. Todėl iš kitur 
tegul niekas čionai nevažiuo
ja, nes darbo negaus.

Birželio 18 dieną atsilan
kė pas mv.s Antonovas su sa
vo draugu Svirskiu, neseniai 
atvažiavusiu iš Šveicarijos. 
L. S. S. A. 46 kuopa pasi
naudodama iš progos sureu- 
gė prakalbas. 8 vai. vakare 
žmonių jau buvo pusėti
nai prisirinkę. I)rg. F. Lau
rinaitis atidarė vakarą ir per
statė pirmutinį kalbėtoją 
Svirikį.

Svirskis kalbėjo apie 
skurdų darbo žmonių gyveni
mą ir jų išnaudojimą; ragino 
organizuoties, lavinties, kuo- 
daugiausiai skaityti laikraš
čius ir knygas. Po jo kalbėjo 
Antonovas Pradėjo nuo pra
sidėjimo plėtojimosi kapitalo 
ir kaip per tą laiką įvykdavo 
visokios formos draugijos su
rėdyme, ir kaip laikui bė
gant visos griuvo ir, kad da
bartinė forma surėdymo teip
gi turės griūti, nes pasaulyj 
viskas griūva ir miršta atgy
venę savo amžių. Kalbėjo tei
pgi apie bedarbę ir pinigų 
neuaudingumą, apie svietišką 
ir dvasišką valdžias ir-visas 
jų nedorybes- įtaikė pertrau
kos M. Kapočiutė iš Shenau- 
doali, Pa. deklemavo laisvės 
eiles, kurios publikai labai 
patiko. Paskui vėl kalbėjo 
Antonovas ir ragino visus 
darbininkus vienyties į vieną 
L. S-S. A. ir per skaitymą la
vinti savo protą, idant pažin
ti savo vargų priežastį, mokė
ti vest kovą už savo būvį. Nors 
nedaug buvo žmonių, bet vi
si gražiai užsilaikė ir pasi
baigus prakalboms, ramiai 
išsiskirstė.

A. Aponika*.

I
I

mi

Pas va lis (Kauno gub.) 
Turime senlį vargoninką Na- 
reiką, kurs surinkęs mųsų 
parapijos jaunuomenę, gra
žiai pramokė giedoti ir dai
nas dainuoti. Nuo pradžios 
turėjo daug vargo, bet už tai 
dabar ir pačiam ir kitiems 
gražu pasiklausyti, kaip jo 
choras užtraukia: ,,Lietuva 
tėvyne mųsų”, arba ,,Ant kal
no karklai siūbavo’’ ii kitas 
panašias dainas.

Buvo neseniai įrengtas 
vakaras su vaidinimu. Artis
tai mylėtojai gerai sulošė, 
žmonių irgi nemaža susirinko, 
tik dabar iš to vaidinimo prie
žasties kįlo daug nesmagumų. 
Pelnas iš vakaro ketino būti 
atiduotas Panevėžio realinės 
mokyklos nepasiturintiems 
mokiniams. Bet pasibaigus 
vaidinimui, to vakaro įrengė
jas dingo ir niekas likšiol ne
žino nei kur jis. nei kur pi
nigai, kurie per tą vakarą 
buvo surinkti.

Dabar policija tardo vi
sus prie to vakaro prisidėju
sius dėl tų už bilietus surink
tųjų pinigų.

A. Lapukas.

Iš Baltimore, M<L
Birželio 23 dieną knygy

no komitetas čia parengė pre- 
lekciją. Tematąs — „Socijali
zmo kritika”. Prelektorium 
buvo p. Antanas Galinaitis 
[tiesažinystės studentas]. Jis 
tai ir apsiėmė kritikuot soci
jalizmo teoriją.

Žmonių prisirinko neper- 
daug; nekurie pailsę nuo di
delių karščių, matyt nenorė
jo lankyties susirinkimuose 
o kiti bedarbės laikuose gal 
ir 10 c. neturėjo už įžangą 
užmokėti. Pirmsėdis aiškinda
mas priežastį nesusirinkimo 
žmonių, pasakė, kak, girdi,te
matąs prelekcijos negeras, už 
tai socijalistai ir nepritarė. 
Bet čia ponas pirmsėdis apsi
riko, nes man rodos, kad so- 
cijalisai visi buvo susirinkę, 
tik nesocijalitų tai nedaug 
buvo, — ypač moterų — ant 
vienos rankos pirštų buvo ga
lima suskaityt.

Perstatytas pirmiausiai 
padeklemuoti J. Skorka ir 
paiškmta, kad po deklemaci- 
jos prasidės prelekcija. Žmo
nės su dideliu žingeidumu 
laukė prelektoriaus, nes tikė
josi, jog „tiesažinystės” stu
dentas daug teisybės pasa
kys.

Štai pasirodė ir prelek- 
•į torius. Visi nuytlo, klausosi. 

Kitas, rodos, ir kvapą užslė
pė krūtinėj. Akys klausytojų 
įsismeigė į prelektorių su ne
paprastu įtempimu. Pirmuti
niais jo žodžiais buvo: „rei
kia įsimesti dėl drąsos!” Išgė
ręs stik'ą vandenio pradėjo:

„Nemanykite, broliai ir 
seserįs kad aš esu darbininkų 
ir beturčių priešą”. Aš pats 
teipgi po velnių biednas! 
[puikus prologas! Red.]” To
liaus savo prelekcijoj pradė-
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metų vyrukas 
kad jo draugai ruko, 
kad ir jam laikas jau 
cigarą, o tuomet jis 
aut cielo vyro, na, ir 
gėriau mylės... o,
bus puiku! Ir tokių nesubren
dėlių yra labai daug. Papra
stai jiems rodosi, kad jeigu 
jis įsikanda cigarą, tai, visi 
ant jo žiuri manydami, kad 
tai išmintingas, daug žinan
tis ir dailus vyras. Tam tik
slui kitas ir nerūkantis eida
mas kur ant susirinkimo ty
čia nusiperka cigarą, kad 
tuom atkreipti ant savęs ki 
tų atydą. Tokiu budu įpranta 
rūkyt, o kartu nuodyti savo 
kūną ir protą naikint. Ir tai 
yra svarbus žodžiai. Su du
rnais nikotinas, arba nuodai, 
pereina Į plaučius, o su seile 
į skilvį: iš plaučių ir skilvio 
pereina i kraują ir užnuodi- 
na jį. Užnuodytas kraujas 
uznuodiua ir smegenis ir ne
gali gerai gaivint kūną. Žmo
gus silpsta. Ypač blogai yra. 
jeigu tėvas ruko vienam bute, 
kur raudasi maži vaikai. Nuo
dingi durnai susimaišo su oru, 
kuriuo kvėpuoja ir motina ir 
vaikai ir plauja ta smarve sa
vo plaučius.

— Aš, Maike, neturi pa
čios. ne mažų vaikų. Aš ga
liu rūkyti!

— Bet daug tokių yra, 
kurie turi. Rūkymas apsun
kiną protą ir atmintį: baltas dėjo silpnėti ir nežiūrint, kad 
ir skaistas veidas nuo rūkymo 
pajuosta ir nuvysta;iš gabaus 
ir įuiklo žmogaus palieka ram
bus ir aps’leidęs sutvėrimas. 
Kvapas smirda ištolo, dantis 
aprūdiję, su tokiu žmogum 
biauru ir šnekėt.

— Tas gali būt tiesa, vai
ke, už tai turbut ir ant ma
nęs visi rėkia, kad aš pasmir
dęs. Bet kodėl-gi valdžia ne
užgina tabaką dirbti ir parda
vinėti. jigu tas teip opią įtek
mę turi ant žmonių?

— O kas tabako išdirbi- 
mu užsiėma, ar tu, tėve, ži
nai?

— Ką aš galiu žinoti, 
vaike; tiek tik galiu pasaky
ti, kad tai kapitalistų dar
bas.

— Tabaką, tėve, augina 
dažnai ir beturčiai, bet nuo 
jų atperka dideli kapitalistai, 
kurie turi savo fabrikas, kur 
jį apdirba. O kapitalistai, jei 
kalbam apie Ameriką, susi
rišę visi į tvirtą ryšį, iš kurio 
renkama'valdžia. Taigi val
džia yra iš tų pačių kapitalis
tų, kurie platina dėl savo 
naudos visokius nuodus ir to
dėl negali to persekiot. Pa
imkim Ungariją, Europoj, 
kur tabakas teip gerai auga. 
Tenai tiesas auginimo tabako 
valdžia pasisavino sau, žmo
nėms užgynė. Fabrikos Taba
ko išdirbimui teipgi valdžios. 
Ir nors žmones nuodija, bet 
ungarų valdžia už tai turi kas 
met po 60,000,000 kronų gry
no pelno. Teip,tėve, yra vi
sur ir su viskuom; kiekviena 
valdžia susideda iš paprastų 
mirtininkų, kurie be atsižvel
gimo į tą, kuom jie yra ir ką žemai matėsi puikus darželis,___ ,__ r_______ j„j __
daro,— kovoja tik su tuom, žydėjo rožės, lelijos ir daug jo plūsti jau ant soctjalistų 
kas kenkia jų ypatiškai nau- kitų pritraukiančių savo kve- 
dai. pėjiinų ir dailumu kiekvieną

— Na, tai iki pasimaty- jausmingą esatą. Ar atsieks jį 
mui, vaike! Aš dabar turėsiu puolantis lakunėlis? Jis vis 
galvoti visą sąvaitę. ką tu 
man pripasakojai.

ANT AUKŠTYBIŲ.
(FeŲetenėlis). 

(Aukauju JONUI VISKOŠKAI).

Ten, aukštoj padangėj 
bujojo mėlynai - sparnuotas 
drugys. Gėrėjosi jissavospar- 
nais, gėrėjosi berybine laisve 

• ir gamtos grožybėmis ir auk
štybių smagumais. Jis skrajo
jo aukštai, aukštai... Iš ten 
jis matė, kaip Čia žemai jo 
broliai ir seserįs-d rugiai var- 

į žosi ir žūva kovoj už medų.

jis biaurejosi tuom žemuoju 
gyvenimu, jtamažu pradėjo 
pulti žemyn.... Gaila jam 
buvo tų teip numylėtų auk
štybių, tų neišmatuotu ruimų 
dausos ir plūduriuojančių 
juose palšų debesėlių, gaila 
jam buvo tos aukštybės, iš 
kur jis teip aiškiai matė visą 
pasaulį....

Bet medaus.... o, me
daus tenai nebuvo ant auk
štybių. Vienok stengėsi naba
gėlis iš paskutinių pajiegų 
pasilaikyt nors valandėlę, bet 
pajėgos ėjo vis mažyn ir jis 
puolė vis žemyn ir žemyn, o 
skaisčiai mėlynas plotas vis 
mažėjo. Spėkos išsisėmė galu
tinai. Sparneliais plėsnojo vis 
kaskart rečiau, lengviau...

Ir vis puolė...
— O ką, vienok grįžta 

pas mus! — sušuko drugių 
brolija. — Ar ne mųsų teisy
bė? Grįžta medum maitytis... 
Turi mums pripažinti, kad 
esame už jį daug protinges
niais; męs tą žinojom iš kal
no!

Ir džiaugėsi drugių bro
lija, klonių gyventojai pasi
tyčiodami iš likimo kiltesnio 
savo draugo ir džiaugėsi savo 
išmintimi...

— Šaukei mus ant aukš
tybių, o štai ir pats puoli.. . 
Pulkie greičiau, greičiau! Pas 
mus gausi medaus ir drauge 
bujosim po kvietkuotas pie
vas ir žalius laukus.

O drugys, kursai teip 
numylėjo aukštybių laisvę ir 
dailą, puolė vis žemiau ir že
miau. .. Pabandė dar sykį... 
išskėtė sparnelius, bet... Ten

i

Iš Montello, Mass.
Gerbiamas redaktoriau:—

Meldžiu Tamistą 
patalpinti guodojamam jųsų 
laikraštyj mano pranešimą 
apie liūdną atsitikimą.

Birželio 30 dieną, 8 va
landą vakare penkiolika vai 
kinų nuėjo maudyties įežerą. 
Beplaukiojant, uz dviejų sie
ksnių nuo krašto vienas vai
kinas, vardu Konstantas Roi- 
ka, pradėjo skęsti, o iš 14 
draugų niokas nedavė pagel- 
bos ir jis nuskendo. Liepos 1 
dieną 9 valandą iš ryto jį su
rado, o ant rytojaus 
likos palaidotas.

Paėjo iš Kauno gub. Tel
šių pa v., Žemalės par., Račiū
nų sodžiaus; buvo 22 metų 
amžiaus, svėrė 183 svarus.

Kas jį pažinojot, ištar
kit: Tegul būna jam lengva 
žemelė, daugiau su juom ne
besi matysit.

T. Undi*.
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dar bepuola, bet tuoj nupuls, 
jau ir sparneliai nebeplėsnuo- 
J <1 • • • •

Ir nupuolė!..
Nupuolė šalę kvepiančio 

darželio, ant vieškelio.
Tuom tarpu ėjo asilas 

v uodega švytruodamas ir su
mynė asiliška koja mėlynai 
sparnuotą drugelį į purvyną. 
Ir rodėsi, kad ankštybių gy
ventojas pražuvo jau purvy
ne po asilo koja, kaip žuvo 
šimtai ir tūkstančiai kitų dru 
gių, prisilaikančių žemuino. 
Bet papūtė gaivinantis vėja- 
lis, o galingi saulės spindu- 

Į liai pavertė purvyną į sausą

„Scijalistai — sako — švel
niais žodeliais kalbina rašy- 
ties prie savo organizacijos 
darbininkus, žadėdami įvesti 
juos į laimės valstiją, teip, plonesnis,kitas storesnis;apie 
kaip aninlas įvedė Adomą į 
dangų.”

Čia jau prelektorius su
klydo, nes aniuolas Adomo į 
dangų visai neįvedė, tik iš ro
jaus išvyjo [tame-gi ir daly
kas, kad neįvedė; ir todėl pre- 

' lektorius davė tokį prilygini
mą, kad ir socijalistai teip 
įves darbininkus į laimės val
stiją, kaip aniulas įvedė Ado
mą į dangų, t. y. darbininkai, 
sulyg jo nuomonę, teip matys 
laimę, kaip Adomas matė 
dangų. Red.)

Toliau sako: ,,Socijalistai
i

tai ponas prelektorius turbut 
užmiršo.

Labai liūdna darosi, kad 
mųsų studentai, teip galima 
sakyt, žiedai musų tautos, ne
sistengia pažinti socijalizmo 
mokslą, tos didžiosios idėjos, 
ant kurios remiasi žmonijos 
ateitis ir naujas gyvenimas. 
Galinaitis nesusipažinęs su 
socijalizmo principais atsisto
jęs prieš minią ir „kritikuja” 
pačią teori ją ir aiškina viską 
atbulai. Ar ne gėda pačiam 
prelektoriui teip elgtis' No
rint kitus mokyt, pirma rei-

Žagarė (Šiaulių pa v.). 
Pradžioje birželio parvažiavo 
iš Anglijos Nariškininas,dve
jus metus nebuvęs savo dva
ruose. Jam parvažiavus pasis- 

| kubino pasilenkti jam į kojas 
ir N. Žagarės klebonas Rač
kauskas. Užklaustas, ar jau 
aprimo žmonės apie Žagarę, 

į klebonas atsakė, kad viskas 
būtų gerai ir ramu, jei ne tos 
„gazietos”. „Negerai, sako 
Račkauskas, padarė caras leiz- 
damas lietuviams spaudą. Pir
ma, sako, visai kitoks buvęs 
gyvenimas.— Kad teip klebo
no Račkausko buvo kalbėta, 
turbūt neatsisakys patvirtin
ti ir buvęs kartu su juo ka- 
mendorius Steikūnas. Nors šį 
žinia yra patryta ne nuo ka- 
mendoriaus, ber nuo paties

> Nariškino ir jo tarnų. 
Kurmis.

Telšių pavietas. Netoli Tel- j 
šių, Pas valgiuose, 190 4 me
tuose, kelis dešimtis stačiati- 
,kių šeimynų, atkeliavusių iš 
Vilniaus gubernijos, nusipir
ko 11000 žemės dešimtinių J 
Vietinė administracija ir ban
kas, kiek galėdami, šelpė ir 
gelbėjo atėjūnus, tai jiem pi- 
nigišką pašalpą teikdami, tai 
pratęsdami banko skolos ap
mokėjimo laiką, tai žemės 
mokesčius mažindami. Bet ne
žiūrint į visus tuos palengvi
nimus 380 atėjūnų netik ką 
iš jų reikalaujamųjų mokes
čių nepakėlė, bet dar-gi pra- • 
misti ant pirktojo žemės ga i 
balo neįstengė. Šįmet Telšių 
pavieto žemės tvarkomoji ko
misija ir jos būtinas narys męs pinigus ir keletą paspor-

Nušovimas kontraband- 
IiešilĮ. Birelio 14 dieną ne
toli Tauragės ir Pundalavos 
nušauti du kontrabandnešiai. 
o 18 dieną Šilinguose vienas. 
Tai jau ne pirmi atsitikimai 
šiuose metuose.

Vagystė. Tauragėje 18 
dieną birželio iš valsčiaus ka
sos buvo pavogta apie tūk
stantį rublių. Dabar išsiaiški
no. jog raštininko pagelbi- 
ninkas išsiuntęs sargą [kurs 
prie kasos miega] i miesčiu
ką, pats išlaužė kasą ir paė-
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Šiądien atsidarė nau as karos Prekes nuženūutos iki 23 dolerių i>er 
vandenį Kas mano važiuot į Lietuvą, tai dabar geriausia proga. Sif- 
kortes pigios, oras šiltas. [»-r vandenį važiuot labai smagu. Skubinkit, 
nes neužilgo prekes vėl pakils. Važiuodamas į Lietuva arba norėdamas ką 
partraukti ir reikalaudamas -ilkorėių visuomet kreipkitės į „KELEIVIO" 
redakcija pas:

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

direk- 
užimti 
direk- 
Cliar-

bet nesitikiu, kad jis sugryžtų. O, ne, ne 
Ir vėl mane neramumas ima, ir vėl man 
liūdna darosi...

tų, paliego. Ta pačią dieną 
buvo suimtas Šiauliuose. Išsi
davė savo duosimmu: kelyje 
duodavo vežėjams rubliais 
ant arbatos ir tuom atkreipė 
policijos akis į savę.

■/a Vilniaus guberuato- 
tins Liubimovas ketina pa
sitraukti nuo užimamos vie
tos ir bus paskirtas svetimų
jų tikėjimų skyriaus 
torium Jo vietą žada 
policijos skyriaus 
toriaus įtagelbininkas 
malovas.

laikai. Galima 
žmogų kelti ir 
bet ir visokius

Pirinasai rusų orlaivis.
V. V. Tatarinovo išradimas. 
Neišpasakytai svarbų išra

dimą atidengė jaunas moksli
ninkas Tatarinovas. Per dvi
dešimtį metų belaužant gal
vą, pasisekė jam išrasti bū
das, kaip sunkesnį už orą 
daiktai ore gal kyboti. Juk ir 
erelvs iškelia 20 svaru erių- • v
ką.

Tatarinovo orlaivis pie
niniam laivui panašus, daug! 
pakeliąs ir atsižymi skriejimo 
greitumu. Patsai laivas su 
visomis prietaisomis sveria į 
du šimtu pūdų, o pakelti jis 
gal iki tūkstančiui pintu ir 
pralekiąs į sekunda apie 20 
sieksnių. Orlaivis (Aeromo- 
bilius) pakįlą oran ir skra jo
ja, veikiant 32 sparnams: tie 
vadinamieji sparnai labai 
drūti ir stiprus, sutaisyti po 
aštuonis į vieną vietą. Aero- 
mobiliusgal kyboti ore, vei
kiant tik astuoniems spar
nams vienoje vietoje.

Iš šių trumpų apie Tata
rinovo aeromobilių žinių, ga
lima spręsti, kad oro skrai
dymo (aeronautikos) moksle 
aušta nauji 
bus ne vien 
važiuoti ore, 
svarumus.

Tatarinovo orlaivis griež
tai skiriasi nuo kitų visų 
prieš jį išrastų orlaivių:

i) Jis esti svaresnis už 
orą—sveria į 260 pud.

2| Visi skriejimo prie
taisai [aparatai] ikšiol tega
lėjo laikyties ore tik skrie
jant. Tatarinovas-gi išrado 
tokį prietaisą, kad galima ir 
ant vietos kybot!.

3) Pirmosios mašinos rei
kalauja aukščio apribaviino. 
tuom tarpu Tatarinovas visai 
į tą nepaiso, jojo mašinai vis 
tiek, ar oras tirštesnis ar re
tesnis, taip kad gal kyboti 
pasikėlęs tik vieną aršiną 
nuo žemės.

Savo išradimą Tatarino
vas paaiškino tik vienai ypa- 
tai — kunigaikščiui Gagari-’ 
nui, kurs ypatingai rūpinosi 
orlaiviais ir esąs tų dalykų 
garsus žinovas. Kn. Gagari- 
nas, Tatarinovo orlaiviui pri
pažino, kad jis pasekmingai 
gali būti vartojamas.

Be abejo, šis geniališkas 
rusų išradimas turi palikti' 
Rusijoj, ir būti išnaudojamas 
kaip galima greičiau.

Kariškoji inžinierių ži
nyba Tatarinovo išradimu la
bai rūpinasi, duoda vietą 
skrajojimui ir pasiryžusi pa
gal išgalės visuo kuo parem
ti. Gaila, kad 
negali apsieili 
lėšų įplaukimo, 
tam galutinam 
išmėginimams
ir įvairioms dirbtuvėms, la
boratorijoms ir įrankiams rei
kalinga nemažas pinigų skai
čius. Dalis tų pinigų jau su
rinkta.

Tatarinovo išradimas yra 
labai paprastas ir aiškus, 
kiekvienas gali lengvai jį su
prast, todėlei Tatarinovas ir 
laiko jį didelėje paslaptyje.

Netolymoje ateityje aero- 
mobilius oficiališkai bus per
statytas išmėginimui ir Tata 
rinovui bus pripažinta prin
cipo išradimas.

Iš „V. 2.

Tatarinovas 
be pašalinių 
kadangi rim- 
paskutiniems 
prisitaisymui

KERŠTINGA MEILE.
Tragedija trijuose aktuose.

iš šeimyniško gyvenimo
Parašė F. Juškauvkiene.

(Tąsa.)
„Aha, tai aš nebrangus daigtas. Neisiu”. 
Tai teip su tokiais, kurie nori pabėgti nuo 
l»ačios, arba pati nuo vyro: nes jei melši, 
kad neitų, tai tuomet nėr pasigailėjimo — 
eina sau vuodegas užrietę su vėju..........

Taigi raminkis tamista, nes jis never
tas, kad jo gailėtis.

Mylda. Onyte, tu nejauti. mano šir
dies skausmo. Aš nelinkėčiau nė vienam to
kio padėjimo. Aš užmušta ant viso amžiaus! 
O, kad galėčiau numirti!.. Onyte, tu man 
nedaviai numirti... . palikai gyvą kauky- 
tis. Iš proto išeisiu, iš proto, iš proto! O! 
Į Kaip ir sumišus kėlėsi smarkiai nuo krės
lo ir pradeda dainuoti],

Jis manę mylėjo, kaip nieks negal mylėti- 
Dėl manęs žadėjo gyvastį padėti
Ir teip greit atšalo jo meilė nuo manęs— 
Kitą jis glaudžia prie savo širdies.

Nedoras, nedoras, bet aš jį myliu,— 
Jei jis atsiskirtų—gyvent negaliu! 
Taurę kartumo pajiegčiau išgerti, 
Bet šio sunkumo negaliu pakelti!

Nėra ramumo man pasaulej šioj— 
Bėjo ir neturėsiu *-velyk mirti tuoj. 
Pavasario dienos manęs nesuramins— 
Gyvastį mano jos tik atgaivins.

Gamtos gražumas dėl laimingų vien, 
Bet ne dėl manęs, kaip jaučiuos šiądien. 
Kam-gi gyventi ir kankvt savę?!— 
Numirus—pasaulė visa dėl manęs.

Kur ne žengsiu—vien grabai, grabai,— 
Vien tik prisloginti didi akmenai, 
Ir teip jie užgulę ant mano širdies,— 
Nėra, jau nėra dėl manęs vilties!...........

Kas važiuoja Lietuvon!
Scena antra.

Tos pačios ir nežinomas vaikas.
Nežinomas vaikas. [Baladojai du

ris. Ineina ir paduoda Myldai bukietą kvie- 
tkų].

Mylda. Kas atsiuntei (Žiuri—para
šas. Skaito). „Dėl tąvęs, Mylda. ant tavo 
varduvių dienos. Nepyk ant manęs, Myl
da! Aš norėčiau pas tave ateiti. Atsakimą 
paduok tam vaikui. Jonas Ožgys.’’

Onyte. Ar aš nesakiau kad teip bus. 
Vis mano žodžiai pyldosi.

Mylda. (Rašo atsakimą). Ištikrujų 
tu stebuklinga pranašė! (Linksmai bučiuo
ja ją.) Aš parašiau, kad laukiu jo. (Paduo
da vaikui atsakimą.)

Vaikas

v

O! kas darosi su manim?!....
Onytė. T amista graudini save su ši

ta daina. Net ir man norisi verkti. Eisim, 
geriaus, pasivaikščioti—bus linksmiau.

Mylda. Negaliu nusiraminti. Tada 
nusiramiusiu, kad akis užmerksiu. O, lai
minga būtų dėl manęs valanda, jei galėčiau 
savo Joną pamatyti, mirt tada lengva bū
tų. Prispausčiau jį dar nors paskutinį kar
tą prie širdies. O, meile, meile! Tu mane 
bepročia darai!.. O! Gelbėkit, gelbėkit, 
nuimkit sunkumą,—negaliu pakelti, nega
liu. Širdis, širdis!..........

Onytė. (Pribėga, apkabina ją). Ma
nę ir savę graudini tamista. Raminkis, ra
minkis prašau, mylima drauge, aš negaliu 
žiūrėti ant tamistos liūdnumo. O, nedorin- 
gas, nedoringa ir ji teipgi, labiausiai ji,nie
kše, turėjo vaikiną ir prie aj>si vedusio,kaip 
gyvatė, prislinko ir perskyrė. Nusiramink 
tamista, jis nebus su ja laimingas. Jis ateis 
ir perprašys tamistą. Jis nekaitą pamislįs 
apie tą. kuri jį tikrai mylėjo, kad pamatys, 
jog ta, kita, yra dėl jo neteisinga ir jo ne
myli. atsimins tą baisų vakarą, kad Marma 
šoko prie jo ir būt ant vietos jį nudėjęs už 
savo merginą bet tamista nedaleidai. Jis 
atsimins tą viską, paniekins jąją ir sugryž. 
sugryž pas savo Myldą. Kaip sakoma: 
—„Nėra tokio blogumo, kuris neišeitų ant 
gero,— teip ir čia.

Mylda. Mylima tu mano, Onyte, tu 
visuomet manę pralinksmini! (Bučiuoja 
Onytę.) Tu mano vyltis. Onyte, Onyte, 
pramatanti tu mergaitė; tu ištikrujų viską 
atspėji. O kad tai ir dabar išsipildytų tavo 
žodžiai, pranašavimas, tai butnm stebuk
linga pranašė. Aš tavęs neužmirščiau. Ony 
te, Onyte brangi, tu mano sunkumą palen
gvinai; šviesiau akyse pasidarė: rodos ir 
saulė iš po debestj matytis.

Dilytė. Taigi, nereik nusiminti, ne- 
reik vilties nustoti, viskas bus gerai,— pe
reis karštis ir atšals jo meilė prie jos. o 
jei ne, tai jinai jį paliks ir nueis sau su ki. 
tu, nes teip daugiausiai atsitinka. — tada 
tamistos vyras ateis ir jiersiprašys.

Mylda. Aš ant savo Jono visai
pykstu; kad tik sugryžtų, aš jam niekad 
neužminčiau apie tą, kas buvo, nes jis ne
kaltas tame: žinai, jis vyras, ot prilindo ir 
pagundė, kaip ir Jieva Adamą.

Onytė. O, Adomas kurgi kaltas? 
Kam reikėjo užgintą vaisių imt.?! Kaltas 
tamistos vyras, — jis vedęs ir turėdamas pa
čią susinešė su kita. Jieškoti kitų! Kas gal 
būt aršiaus? Bet tamista jam dovanosi, o 
aš jam niekad, niekad nedovanočiau. Su 
manim nepraeitų jam teip švelniai; aš kati 
ir kasžin kaip mylėčiau, bet atkeršičiau 
už jo nedorybes, tikrai atkeršyčiau.

Mylda. Jeigu Jonas sugryžtų, — aš 
jam dovanočiau, jei neitų pas jądaugiaus:Į

ne

Scena trecia.
Mvlda ir Onytė.• v

Na ir vėl busi laiminga. Ar

(Linksma, juokiasi bukietą 
Ąš buvau užmiršus apie mano 

Mie-

Onyte.
ne?!

Mylda.
laikydama.)
varduvių dieną, liet Jonas neužmiršo, 
las mano, mielas. Bet sakyk, Onyte, kas su 
ja atsitiko, kad jis nor ateiti, ar supyko,ar 
ką?

Onytė. Tas nežinoma. Gal supyko, o 
gal jos nėra namieje, tai jis turi progą atei
ti; o gal jau ant visados ateis.

Mylda. Žinoma—ant visados, nes aš 
jį jau neišleisiu, kaip ten nebūtų. O ko jis 
ateitų, jei ne ant visados. Aš jo pati, o jis 
mano vyras ir męs vienas kitam prigulim. 
Tu. Onyte, kad Jonas ateis, išeisi į kitą 
kambarį, nes aš noriu viena ant vieno su 
juom pasikalbėti. Ar gerai, Onyte?

Onytė. Gerai, aš ir pati nenoriu, kad 
jis manę matytų. Aš jus matysiu ir viską 
girdėsiu, o savęs neparodysiu. Tai teip.

Mylda. Gali sau, Onyte, kaip nori 
daryti—aš ant visko sutinku. Tu žingeidi 
mergaitė, — dėl to tu viską ir žinai. Tik 
nusijuok, jeigu ką juokingą pamatysi.

Onyte. Aš nesitikiu, kad bus iš ko 
juoktis,— kad tik verkt neprisieitų, o juo
ktis... tai būtų gerai, nes juokai sveika
tai nekenkia.

Mylda. Ir ko aš verkčiau Jonui atė
jus? Jei tiktai iš džiauksmo. Jis man pusę 
sugražino, kada bukietą atsiuntė. Mylimas 
mano, mylimas. (Bučiuoja kvietkas.) Iš nu 
mirusių manę prikėlė...

Onyte. Teip. Gyvą bepigu prikelti. 
Kad būtum užmušus savę, jei nebūčiau 
spėjus revolverį sulaikyti, tai tada 
nieks neatgaivinęs. Per jį norėjai sau 
vasti atimti. Toks gaivintojas.

Mylda. Tai ta meile prie visko
veda. Tu mano gelbėtoja, tu brangi Onyte: 
kad ne tu—aš šiądien nematyčiau savo Jo
no, o dabar vėl galiu būti su juo laiminga.

Onyte. Dėlto reikia visada dalykus 
šaltai apsvarstyti.o nesikarščiuoti. Tamista 
būtum užsimušus, o jis su Liudvyse būt 
apsivedęs, teip kad jai būtum gerą pada
riusi. Gyvenant visko atsitinka, bet rei
kia būt tvirtai—nepasiduoti silpnybei ir 
viskas bus gerai. Na, aš eisiu, aš turiu išei
ti.—tuoj sugryšiu. Ar gerai?

Mylda. Gali eiti, gali, bet jei Jonas 
bus atėjęs, tai nepasirodyk, Onyte.

Onyte. Gerai, gerai.
Mylda. Žinai, jis nusidėjęs, tai sar- 

matysis ypatyngai tavęs, Onyte. Gali eiti— 
aš esmių linksma ir rami.

Onyte,
sugryšiu.

Mylda 
Onytė.

būt
gy-

pri-

Teip senei reikėjo. Aš tuoj

Gerai, gerai. 
(Išeina).

Scena ketvirta
Mylda viena.

Mylda. (Išlengvo pradeda dainuoti).

Atgijo jo meilė ir vėl dėl manęs— 
Jis šaukia: ,,O, Mylda! Man ylgu be tavęs’’ 
Ir vėl jis prižada manę vieną mylėt, 
Ir meilus jo žodžiai man pradeda skambėt

KELEIVIS.

Kad iškęsti karštą laiką— 
Moters slepias po šešėliu 
Ir saliunan siunčia vaiką, 
Kad alaus parneštu ,,pelių. 
Susisėda tuoj į ratą 
Ir alutį sau gurkšniuoja, 
Krykščia, girtas galvas krato, 
Kaimynkas visas a ploja. 
Ojų vyrai visą dieną 
Sunkiai dirba, prakaituoja, 
Varva prakaits nuo kiekvie

no. 
Ir krutinės vos kvėpuoja. 
Dulkės, smarvė juos kankina, 
Pečiu karštis... Nėr kur dė

tis: 
Reikia dirbti pas mašiną. 
Nė minutą ne ilsėtis. 
Dirbk ir dirbk, ne tinginiau

ki.
Vien kankinkis, prakaituo

ki, 
O kaip subatą sulauki— 
.,Pėdę” pačiai atiduoki. 
Teip tie vyrai, tie „despotai’’, 
Laike karščių kuodidžiausių, 
Beg’ kasdien į darbą stoti, 
Dirba darbus kuosunkiausius. 
O tuom tarpu moterėlės 
Jau skubiai pradėj’ galvoti 
Į Prie alučio šalto ,,pelės], 
Už savas tiesas kovoti. 
Reik, girdi, prieš vyrus stoti, 
Despotizmą panaikyti. 
Boboms laisvę iškovoti, 
Naują tvarką pastatyti!

Pa j ieškau savo pusbrolių: 
i Antano ir Kazimiero Berno- 
į tų: paeina iš Kauno gub„ 
j Raseinių pav.. Volimenų so
džiaus. Jie patįs arba kas ki
tas teiksis pranešti ant šito
kio adreso:

Mr. Juoz. Milkint. 
Parsous, W. V.

FARMOS!
Turint kelis šimtus dolie- 

riu, niekad neužsimoka skur- 
sti dideliam mieste, kur oras 
troškus ,pilnas durnų ir suo
džių, kur dangus visuomet
juodas ir saulės nesimato,1 
kuomet aut 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- 
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 „Keleivio’’ redakciją 
pas: A. Žvingilą,

28 Broadvray, 
So. Boston, Mass.

H

Ruimai!
Puikus ant išraudavo* 

jimo šeimyniški ruimai.po 
3 ir G ruimus,,suit’as”. ant 
24 Broaduay, So. Boston. 
Dasižinot galima ^Kelei
vio“ redakcijoj, 18 Broad- 
way.

I

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

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

Ona Baronaičiutė,
303 W. 4-tli st •

S.). Boston, Mass.

Ruimai.
Puikus ruimai aut pasam- 

dymo ant 76 Newman St„ 
arti parko, labai gera vieta 
šeimynoms su vaikais. Siui
tai po 5 ir 4 ruimus, mėnesi
nė mokestis $2.50; išėjimo 
vietos (vvater closeths) ant 
kiekvieno aukšto. Vietos yra 
dėl 3 šeimynų. Geistina butų, 
kad žmonės butij blaivus. At- 
sišaukit ant:

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

NAVJA DAINŲ
KNYGA.

Ir vėl laiminga su Jonu aš busiu, 
Ir vėl, ir vėl meilė tarp mųsų: 
O jeigu jis mane ir ir vėl suviliotų, 
Ir buvusią panieką vėl atkartotų,

Tad kerštą apmaudą ant jo nugręžčian. 
Už jo veidmainystę aš jį nudėčiau, 
Nudėčiau: nudėčiau ir }>ati save.— 
Nemiela pasaulė man, Jonai, be tavęs!

Tikra meilė ar mirtis—vienas iš dviejų, 
Tai idealas idealas bus dėl mus abiejų. 
Paniekint save aš nedaleisiu;
Kerštu, vien kerštu aš meilę užbaigsiu.

Neateina mano mylimasis. Mylimas 
[Toliaus bus. j i

Baltimores carukas.
Dvyliktąją dieną Liepos 
Linksmybes turėjom: 
Gėrėm, šokom ir dainavom, 
Kaip tik kas galėjom. 
Rengė tą pokilį viešą 
iMųs socijalistai, 
Bet jame tvarką užvaldė 
Garbus progresistai: 
Mat čia į du skyrių kuopa 
L. S. S. dalinas,’ 
Kiti progreso būrelio 
Nariais jau vadinas. 
Jie kaip Rusijos caras 
Ant mus užviešpatavo 
Ir antroji kuopos pusė 
Tik dėl jų tarnavo. 
Taigi viršminetą dieną 
Teip mums atsitiko. 
Kad patvaldiška galybė 
Despotiška liko.
Ir tai mųsų pirmsėdis 
Teip galingu pastojo; 
Mat jį progreso būrelis 
Tame įgaliojo.
Iždininko, raštininko, 
Jam visai nereikia. 
Neva kokį pasiskyrė, 
Bet pats viską veikia: 
—Priėmimus išdavimus 
Viens pats kontroliavo, 
Kad kas jį prižiūrėtų, 
Visai nereikalavo 
Nors ir kuoĮ>os iždininkas 
Ant pokilio buvo, 
Bet įplaukas kontroliuoti 
Jam visai nekliuvo, 
Nes aukštos garbės vyras 
Vieką viens atliko, 
Visai ant to nepaisant, 
Kad kam nepatiko. 
Visur save išmintingu 
Ir galingu stato, 
O kad veikia ką klaidingo— 
Visai to nemato.
Tėip, kaip Rusijos carukas 
Viską nor valdyti, 
Su panieka ant to žiur' 
Kas nenor jo klausyti.

>eteit;bė« Prieita.

Redakcijos atsukimai.

K a u 1 i n s k i u i. Ta
mistos rankraščio sunaudot 
neapsiimu m, nes mums tas iš
rodo diiagiau, negu juokas. 
Tamista šauki visuomenę au
kauti pinigus ant padirbimo 
orlaivio tamistos išradimo.ant 
kurio atsisėdus butu galima 
laisvę arba Lietuvai neprigul- 
mystę iškovot, ant kurio ir 
patentas esąs išimtas. O tuom 
tarpu patentas išsiduoda tik 

I tuomet, kada jau darbas ga
tavas ir vertas patento. Na. 
ir kas tamstai gali tikėt? 
Prietam, kad padaryti orlaivi 
reikia būt gerai išsilavinu
siam matematikoj ir pažinti 
mechaniką, o tamista ir laiš
ką nemoki gerai parašyti.

P. G. Ačiū už žinutę, bet 
kadangi joje nieko svarbaus 
nėra, tai netalpinome.

Katalikui. Patalpin 
sime kitą sykį.

Korespondencija iš Bald- 
vvinsville, Mass., kurioj apra
šoma apie krikštynas, nebus 
patalpinta, nes koreiponden- 
tas nepasirašo.

A. A. V- Bus patalpinta.

i

Dabar išėjo iš spaudos nau
ja dailių knyga, kurioj tel
pa naujausios, dar niekur 
uespauzdintos visokio turinio 
dainos. Lietuviškoj kalboj 
tokios knygos dar nebuvoto
je galima rasti visokių dainų: 
juokingų, moksliškų, darbi
ninkišku, re voliuci joniškų, 
meilišku ir 1.1. 126 pusi, kaš
tuoja tik 50 c. Galima gau
ti

28
Keleivio’’ redakcijoje,
Broadway, So. Boston,

PRANEŠIMAS.
Liepos 24 d., petnyčioj, 

atsibus viešas susirinkimas, 
kuriame bus svarbios temos 
prakalbos ir rinkimas parašų, 
kaipo protesto prieš išdavimą 
rusiškai valdžiai politiškųjų 
pabėgėliu. Sitan susirinki- 
įnan turi pribūti visi Bostono 
lietuviai, nes mums priseina 
atlikti didelį darbą—su
rinkti 50.000 parašų visiems 
išeiviams. Todėl reikia susi
rinkti moterims ir vyram, nes 
pasirašyt visi gali. Susirin
kimas prasidės 7:30 vakare, 
166 Broadway Extention, So. 
Boston. Mass.

(

J l OKAI.

Pajieškojimai.
M o k s 1 a i n ė j .

Makytojas norėdamas išai
škint vaikams ant ko remiasi 
užsiganėdininimas ir ramu
mas sąžinės, sako mokiniui: 
—Pasakyk man, Petruk, jei
gu esi geras ir tėvas tave pa
gyrė. ar tada ne geriau mie
gi-
— Ne—atsako mokynis.
— Bet kodėl ne!- Klausė mo
kytojas.
— Aš niekad negaliu ramiai 
miegoti—atsako vaikas— nes

Pajieškau savo dėdės, Stauis- 
lo Kairio, Kauno gub., Pane- 
viežio pav., Biržių par., Mig- 
dališkių sodžiaus. Apie ke
turis metus gyveno Afrikoj 
ir 6 metaijkaip atvažiavo A 
merikon. Turiu pas jį labai 
svarbų reikalą: jei kas apie jį 
žino, tepraneša ant šitokio 
antrašo:

J. F. K.,
Box 171 \Vesternport, lud. pas mus yra daug blakių.
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Užlaiko puikiausius gervinus. alus, ėli 
visada švieži, vynai ir visokį likier' 
kogeriaus Gėrymus dėl veselijų. kr 
šlynu ar š<--p balių siunčiam į namus.

puikius plaukus.

ke. Vietoje senu atauga nauji, i ra-
Visokia informacija

dykai Artesnėms žinioms reikia ra-
Syti įdedant krasos uk.elu

J. M BKLNDZA <O 
Broadvvay A >o. 8-th st..

Brookly n-Nevv York

Telephone 21074 So. Boston.

1)B F. MATULAITIS
persikėle ant

495 Broadway, So. Boston’e.
Valt ūdos:

Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare 
Nedėliotus Iki 3 vai po pietų

Montello: Mass- 117 Ames st
Ftarulūkais ir petnyėiomis nuo 3 

iki tt po piet.

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustipriuiuini ir užlaikymui plauku

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai tr .mpame ai I - —
žus plaukai.

Dr. S- An<irzejewski
Vienatinis lenkiškas Dantistą

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

483 Shawmut avė.
Boston, Mass

agentai.
Petrikis.

Scranton
Ignotas.
S. S. Pittsburg, Pa.

Pa

LIETI \1U UŽEIGA

CHAPLIKA

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

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS 
karią pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai ii Turkuos, gvriaus'

Lazauckas, Judeika ir Co
3ol Hroadvvay ir 259 1». St..

South Bust o u, Mass

Reikia kostuniieriiĮ
BERSTE1N oUTl.ET

Pas mus rasit ktiopuikiausius sijom 
moteriškas skry belės ir krikštynoms' 
šokius reikalingus daiktus už ži-miat 
sias kainas Nepirkit ant krikšty nų j 
km apre.lalų kūdikiams ne apžiurė 
pas mus. Pas mus gaus,te p.ę ausiai.

Nepamirškite numerio, mes persikt 
lėna ant
307 Broadway So Boston, Masi

n. • v : : - . l> Str
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SVEIKATA IR LAIME
Visuotina Naujos Anglijos Agentūra

Rusų liuosnoriii laivynas: 
per marias lik $21. Kas 
nori tiesiog inc;izii.<.u iš A- 

merik'is i Libavą, vaduokite 
ant R is i liuo-uor.ų l iiijo8. 
l.aiva ki-ites galim t jza iti ra*:

A. S. MORTONA,
50 ( rus> 'si. iiOs iGu. ji .iss.

I 
i 
i
I

DOVAN U Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
VM « Puikiausių armonikų, skripkų, klernelų. triubų. koncertinų ir 
V 1 S 1 t M u daugybe kitokių uiuzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių. 

lenciūgų, visokių žiedų, laketų, špilkų, koičikų auksinių ir paauk
suotų, visokio sky riaus mašinukių d>-l drukavojimo gromatų. pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių leuipukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žody nų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
• iV I k----“ -tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo grvuiatų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už 81.oo, 1000 už. 86.00. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Ai gvarantuoju. kad mano 
t a«oras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur?

Reikalaujant katalogo jiaminėkit vardą laikraščio, katrame matei apgarsinime
K. V1LK.EVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y«

M.Galjvan&Coi.S«^;

Pa.

Me.
Si r.

’Keleivio”
j.

1514 Ross avė.
J.

13 Diamond Sq.
Jolm Luis.

22 So. Green str Baltimore. Md.
P. Čiras.

ISJ Elm str., Lawrence, Mass
M. Paznokiutė

3061 E. Almond st ESt Philadelphia.
M. Senkus

Box lo9 . L’ttiston,
J. Čeponis 21 Pleasent 
Joną® 1. Gerdauska

Lafaet St. Nevv Britain, Conn.
Povilas Simonavičius.

Lindėti st. \Vest Lynn, Mass.
N. S. Smelster

O. Bos 133 Gilberton, Pa.
J. Raulinaitis

So. Boston, Mass.
P. Mikalauckas

So. Boston, Mass.
M. Petrauskas

322 Caledonia St. Kenosha, IVis.
Jos. Mažeiko.

27 Commerton St. New Britain. Conn.
KATERBURY, CONN.

824 Bank Str 
lOžCharles st.

39 \V. Porter St

54

70

P.

J. Žemaitis
K. Asevičia.
Žemantauckas

JUOKAI.

Atsimik ir nemirszk
Jeigu nori gražiai paveik 

lą nuimti, eik pas atsakau! 
fotografistą:

( ASSILL O STUDIJA,
37»» Broadway,

So. BOSTON. Mas:

Yra tai viena iš geriausii 
fotografiškų studijų ir st 
niausią Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemų prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar sęnų 

“būna artistiškai padaryti pas 
CassilĮ. 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 yvairių stylių iš kuriu 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio

376 Broadvvay,
So. Boston. Mass

I I'zlaiho geriausio

Eliaiis Vyno, Likierių 
r-: č (’iJJariLS

Parv: vi m? seiniviupi mūsuSll 
J $PE( I \ Ll'Kl M Aš.

1

Protingas kaimietis:

Vienas kaimietis pristaty
davo duonkepiui kas sąvaitę 
po tris svarus sviesto. Po ne
kurto laiko duonkepis paste
bėjo, kad kaimietis pristato 
sviesto nepilnus tris svarus: 
kartą trūksta mažiaus, kartą 
daugiaus.

Apskundė tad duonkepis 
kaimieti į sūdą už apgavimą.

Sudžia klausia kaimiečio:
Ar turite namiej svarstyklę!

Kaimietis: Turiu.

Sudžia: O stenipliuotus Į
svarunus?

Kaimietis: Turiu, liet jais 
sviesta nesverdavau.

Sudžia: O kuom gi sver- 
davote?

Kaimietis: Nuo to laiko,•
kaip pradėjau pristatynėti 
duonkepiui sviestą, 
perku nuo jo duoną: 
kiekvieną kartą imu 
tris svarus, kur man 
ria duonkepis, tai su
na jam pasveriu sviestą.

— Aha! — tarė sudžia 
paleido kaimieti liuosą._

visada 
o kad 

vis po 
paavė

ta d no-

ir!

Užmiršus.

Ha 1 bi eris: Skuet, ar kirpU 
Svečias: Kirpt! — Į po va

landėlėm] a le pas jum šalta, 
reik užsidėti aat ga’vos 

skrybėlę...

t.

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Woman« Medical 

College Baltimore M- D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadaay ir 
264 E st . kampas Boven st.

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

Su-daug svarbiu, naujausiu aprašymu, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie suteikia sveikatą ir laimę!

SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLJNS. 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 YCRK 

MEDICAL INSTITUTO ir išleista.

Šitoj knygoj rasite visokių ligų vahtus, kaip jos prasideda ir kai:- jas greičiausia galima pergalėti, aprašyta vyrų 
ir moterų visokios ir lytiškos užsikrečiamos paslaptingos ligos.

VI • ę . -i . plačiai aprašo smaęuma. ir paslaptis, atidengiant ž.i-t’.y binio lytiško gyvenimo sus 
TdUOVaS UI dVeilraia kimąirkaip mokėt apsivestu kadbun laimingu. I.y aiai daug pamokinimų jaunimui, 

kad per lytiška išdykumą nepasigadytų. nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveikatos.
Kiekvienas sky rius šitos knygos yra žingeidus. Sergantiems męs rodijame skaityti apie Dispepsiją. Reumatizmą. 

Plaučių ligas. Širdies ir Inkstu, KeĮieuu. visokias Vyru ir Moterų ligas. Kuriam rupi sveikata ir laimumas u' 
mas, tegul pasiskubina tą knygą. ..VADOVAS Į SVEIKATĄ" p.<rxi:raukii. n<-s netrukus irši paskutine spaudaiatp 
3 milijonų lietuvių tuojaus išsisklaidys. Ta knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavieuioms vpatoms.

NORS PASKUTINĖS LAIDOS DAUG TŪKSTANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS, 
liet kad ji išduota visuomenei, tai kiekvienas apturės ją cloVšinšli, kuris tik atsiųs 10 centų markėms už pri- 
siuutimą ir savo aiškiai parašytą adresą „VADOVAS Į SVEIKATĄ w gaus (tą knygą), kuri jau daug gyvasčių 

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

visada adresuoti Rašyk tuojaus. kadangi ir šita paskutine laida netrukus išisbaigs.

The Collins New York Medical Institute,
140 W. 34 st, ' New York, N. Y.

3t><» Sec(>nd So. Boston.'Mass

. S.v 
iduoliųiiuo visokiu ligų, tviįvgi ir 
teisingiausius patarimus. Nr- čio
nai dirba lietuviškas klaiku 
M. V Stankevičius.

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

So. Bes!to, Mess.
Tei.eciioNK. 21v2' So. Bosi.-n. Mass

5Q QO0iJSDYKAIpS?Ą
paslaptines vyru lygos
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DIDELIS PARDAVIMAS SZIA
NEDELE.

LITI VISK AS DAKTARIS

be 
ir

Viską parduodam už. sa-o kainas 
uždarbio. 1-parduudam moteriškus 
vyriokus drabužius. lagaminus, skrynias 
marškinius, bruslotus ir tt. Ateik pažiu 
ret, o persitikrinsi.

G. B. Wernick (i E B I A l S 1 A S i

I SACOWITZ.
128 Broadvav (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass

TEISINGIAUSIA IR GORIAUSIA

Aptieka
Suta-some Receptus fu didžiausia 
atida, nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIŪLAI SKAS.

Sav ininkas
Edvardas Daly

2 W Broadway kampas Dor- 
cliester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prsiusim

Jei pir lu i.i -a,., draugams musų tabako iiž 86. tai iiž apgarsinimą mų 
su firmos męs tau

šitą puikų laikrodėli dykai!
Su gražiai gra\ iručiais viršeliais, užsukamas ir nustato

mas su rankinele I* raktuko ir su geriausiais akmenimis. 
Storose tokie parsiduoda po $23.00 Męs reikalaujam 
kiekvienam mieste žmonių, kurie padėtų mums_garsinti 
mųsų pipkes, cigaretiK ir tabaką, kuri jus teip mėgot 
rūkyt Europoj, rusišką, turkišką, austrijatiškų ir t t.

Męs aplaikom daugybę laiškų nuo savo kostum- rių su 
padėkavonėm už. tabaką ir teip puikias dovanas, kurias 
apturėjo nuo mus už. garsinimą tabako. Rašyk pas mus 
informacijos arba jeigu nori greitai užsteliuoti, rašyk 
mums. <> męs greitai išsiusime ant paduotojo jūsų ekspre 
so už. 86 tabako C. O. D. t. y. užsimokėsi pinigus atim

Duosim

antG varant uotas
20 metų, 

damas tavorą. 
Ir Jei prižadėsi. kad iei tabakas bus geras rekomenduosi jį savo draugams męs

J ...__ . T I — .1. . .. ....1 r-.ni zl ’i i zv«z^WŽ71 i zis L -u iir .11:t pu/dtirM, nau jei — -------- — _
tuoj pačioj dėžėj su tabaku nusiusime sykiu ir dovaną, auksinį dziegorčlį dykai.

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

Atsiusk mums iškalno 50c. štempoms. o atimdamas tavorą r.uo ekspreso sto
ties užmokėsi likusius 85.50 peržiūrėjęs jei bus laikrodėlis ir tabakas. Jei atsiusi 
mums iš kalno $6, mes duosime dar EKSTRA DOVANĄ. Kreipkitės šiuo adresu.

EUROl’EAN TOBACCO (0
33 Leonard St., liepi. 74. Netv Vark. N. Y.

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

Visokias ligas gv 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
sink pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit j aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną V** 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik 
8 vakare. Telephone 1967—3 RicLmond

Riisiška-Lenkiška-Lietu- 
viška

_A PTIEKA

Bronszteino ■
349 Harrison avė. 

Boston, Mass. 
______________________ i

l

TEL. 22148 RICHMOND

259 HAKOVER ST
Lenkiškai Liet mišką

APTIEKA
257 llanover Strect 257

BOSTON. MASS.

APGARSINIMAS. 
Perskaitęs atmink!

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

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

Jurgis Bartus i tis
2.7 s W. Broadtvay So. Boston. Mass.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir / 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
tur>-l gražia drapana, 
mes t'alime ja tau’ 
tuoj padaryt. Z. Budreckis.

Z BUDRECKIS.
222 Broaihvay So. Boston.

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad peri raukiau naujausios 
mados moteriškų vasarinių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi Įierrėdau 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

Skaitykime ir platin
kite ”Keleivi”

i1

EI’ROPIŠKAS DAKTARAS 

JOSEPH LEWANDOWSKI, 
Valandos. 11-1 A. M.; 6 -8 P. M 
4|0 BojIston St. Boston, Mass 

|W.rren Chambers)
Telephone, Back Bay 2350. 

Gyvenimas NO MassaeliavHts avė. 
tamhridge, Mass. 

Valandos; 8 • 10 ryto.

NAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigaretnsnaiijo 

išdirbinio
Partrauk<-m puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių, o 
kendžių kendžiųl kokių dar nė ne 
buvo ccigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. K LIEK
228 Braodyvay, cor. C st 

So. Boston, Mas-

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

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass-

X RA t
jama dėl kožno reikalau 
jančio mus. ištirti įrsuras- 
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodo mums

*
Šitoje knygoje tialpa daugelis paveikslų Ir tapati 

yra tiesiu mokslą šaltiniu seuų ir jaunų vyrų, kurie 
keučia lytiškus nusilpnėjimus, patrotylmą vyryšku* 
ino, nerviškas lygas, kraujo užnuodįjimą, •»- - — - 

•• skilvio, inkstų, kepenių 
ir pūslės lygas. Šita knyga jums išaiškins t&ip nuo 
j ų galima išsigydyti nauiieje greitai ir pasekmingai. 

Rašome pacientams ju pačiu kalboje. Rašyk mums 

t>r»uu , Ue“’ia5-

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : HOTELIS 
XEW YOKKW. RAŽUKO, 7 Uasliignton .St

g u važiuojate į Lietu vą uis 
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 irgėrymų ir - 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
AŠ iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

MINTAS RAŽUKAS.

f

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

šitos ir visos kitos kroniškos ir nerviškos ligos, greičiau
siai gydomos Bostono Cliuido Specijalistais.

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

Nesiduok neišsilavinusiam daktarui daryti praktiką ant savęs. Gera sveikata 
pinigas tavo kišeniuj. Męs išgydė m daugybę bevilčių, r.uo kurių kiti dakta
rai buvojau atsisakę: o tas reiškia, kad męs darome su išmintimi ir gabumu 
ir turim tam tikrus aparatus. Perskaityk ką rašomus išgydyti pacijentai ir 
buk tikras, kad ir tavo liga bus išgydyta . Taigi ateik pas mus ir pasiduok vie
nam iš mųsų specijalistų apžiūrėti ir 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 Specijalistai gydyme mano ligos ir laikau savo pereiga apie 
tai pranešti visuomenei. Tie dideli daktarai išgydė manę iš sunkios ligos, ku-

rią aš kentėjau perėjęs įlaugybę daktarų, kurie arba atsisakė išgydyt, arba mėgino, bet nieko nepadarė.
,.Aš bijau ir sakyti kiek daktarų maną gydė, nes žmonės netikėtų. Niekas neįtikėtų kiek aš pinigų išlei

dau be jokios naudos. Galiu tik tiek pasakyti, kad < laba r esu sveikas ir tvirtas ir tik ačiū Bostono Clini- 
co Specijalistams. JO. ROSE.

Antliony Uosta, 15 Chapel st., Lowell, Mass.
,,Aš sirgau nuo 6—7 meili Aš turėjau visokius skausmus viduriuose, teip kad ir dirbti negalėjau kai- 

kada po 6 mėnesius iš eilės Turėjau vėmimus su padavimais didelių skausmų. Neretai išeidavo apie 
kvi-rtą skistimo iš vidurių. Aš turėjau 8 daktarus. Vienas iš jų pasakė, kad aš turiu vėžio ligą ir negaliu 
gy venti: kitas pasakė, kad žarnose turiu augimą ir tas turi būti prašalintas iškertant šmotą žarnos. Kiek 
vienas beveik sakė, kati aš neišgydomas ir ne vienas negalėjo pagelbėt išskiriant laikinius periodns. Aš 
niekur negalėjau rasti sau tikro pagelbėjimo, pakol neatsikreipiau į Boston Ciinic ir nuo to laiko aš tik 
karių vėmiau bėgyje 7 mėnesių irtai buvo pirmutinė savaitė, kada aš tik pradėjau gydytis. Aš patariu 
kiekvienam, kuris tik sunkiai serga, kreiptis pas tuos daktarus, jei išgydė manę, tai išgydys kieviena“.

ANTHONV < OSTA.
PATARIMAS DYKAI.

BOSTON CLINIC, 
175 Tremontfst. Suites 

Valandos: nuo 9 iki s vakare kasdien.

INO.
6 7 &. 8

Nedėliotas nuo 10 iki 1 ;-o pietų.

New Bedford’e ofisas: 126 FurchaseZSt.
Ofisas atidarąs Panidėlįais ir Subatom, nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Fall River ofiso rūmai 128-129 Granite Bldsj. So. Main St.
Tiktai nedalioms nno 10 iki 8 vakare.


