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Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivis’ išei
na kas ket vergas, kaina 
metams $1.50. Adresuoki: 
teip:

A. Zvintfilas,
P. O. Bot 3232. 

Boston, Mass.
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IŠ RUSIJOS. nepažįstamu penkeis braunin
go šūviais nušovė stovintį už 
stalo pirklį ir nieko neėmę, 
pasislėpė.
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do vienas — niekas nežino
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kiek šita paskala 
galės pa- 

Jeign tas butu tei-

turkiškąjį 
visuotinus

• Lodžius.— Persekio
jant plėšiką patrulėfžvalgaij 
gatvėje ji užmušė. Nušautas 
vienas kareivis ir sužeistas 
iniestsargis.

pe darbininkų prasidėta bru
zdėjimas dėlei nuolat atsikar
tojančiu nelaimiu. Kompani
jos nesirūpina apie kasyklų 
pagerinimą, joms darbininko 
gyvastis nebrangi.

Ant syk 50 monopoli u 
mažiau.

Kijevas.— Kijevo guber
nijoj pradėjus valstiečiams 
smarkiai reikalaut panaikini
mo monopolių, valdžia prizą 
dėjo uždaryt 50 degtinės krau 
tuvių. Vistiek carui biznis 
neina: jeigu žmonės monopo
lių nedaužo, tai reikalauja 
uždrrvti.*

• Peterburgas. — Peter 
bugo apskričio karo teismas j 

8 dienas nagrinėjęs Viborge 
bylą, inešė birželio 23 dieną 
nusprendimą, kaltinantį ka
reivius už prigulėjimą prie 
karės organizacijos: du kalti
namuoju Į teismą neatvyko. 
Nuteista 18 kareivių į kator
gą 6—lo metams; 8—ištrėmi
mui, odų išteisinta.

ov -r 50.000 Lith 
u . -t u:, in England 
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Iš Rusijos ateina žinios, 
kad iš Peterburgo pabėgęs 
policijos viršininkas ir prisi
dėjęs prie rusiškų revoliuci
jonierių. Jis nukakęs Pary
žiun ir tenai išdavęs visus 
valdžios pliamis kaslink slo
pinimo revoliuci.Vs ir naiki 
nimo revoliucijoDier'’! Tie 
ra tai revoliucijom iei ii m* są 
labai svarbus, nes juose ran
dasi ir surašąs visu šnipų, 
kaip Rusijoj, taip ir kituose 
kraštuose.

Ant
teisinga, tik ateitis 
rodyti, 
svbė, tai tas dalykas butu di 
dėlės vertės, bet tas nesidtlO 
da tikėt.

Rov< >1 i ucijt >n ieriais gali 
būti tiktai žmonės prispaus- 
tiejie, o ne prispaudėjai. Ir 
jeigu tas „rovoliucijonierib’’ 
yra buvęs kartą slaptos poli
cijos viršininku, tai reiškia, 
kad jis buvo didžiausiu reak- 
cijonierium ir smaugėju revo- 
liucijouiško judėjimo ir tuo 
mi tik turėjo atsižymėti nuo 
kitų šnipų ir budeliu, nes ki
taip nebūtų pastojęs viršinin
ku caro šunų.. . Ir jeigu tei
sybė, kad jis prisidėjo prie 
revoliucijonierių ir išdavė 
jiemsslaptus ir svarbus polici 
jos dokumentus, tai tas reiš
kia. kad jis yra ne revoiluci- 
jonierius, bet gudrus šnipas 
ir tie dokumentai neturi jo
kios vertės revoliucijonie- 
riams, nes greičiaus yra ty
čia sufabrikuoti, idant leng
viau prieiti ir rasti užsitikė- 
jimą pas juos. Rusų valdžia 
nuslopinus revoliuciją na- 
miej, pradeda stiopiai dar
buotis užsieniuose. Ji gerai ži
no ir mato kokią blėdį jai da
ro revoliucijonierių organi
zacijos užsieniuose. Kad suži
not ir ištirti tas organizacijas 
ir jųplianus, Rusijai reikia 
prieiti su gudrumu, reikia 
šnipus apskelbti revoliucijo- 
nieriais. Juk popas Gaponas 
ir buvo ,.revoliucijonierium’ 
ilgą laiką ir niekas nežinojo, 
kad jis buo šnipas ir išgama: 
nors revoliucijonieriai jį pas
kui nušovė, bet kiek jis pri
darė revoliucijai blėdies. to 
jau niekas neatitaisys.

Kaip kurie Amerikos 
lietuvių „revolicijoniški’’ lai
kraščiai pagavę šitą žinią jau 
apsidžiaugė, kad dabar revo- 
liucijonieriams atsidarys nau
ji keliai vedimui revoliucijos 
turint rankose visus valdžios 
paslapčių*, be gilesnio atsi
žvelgimo,kokios iš to gali būt 
pasekmės.

Atstovų likimas.
Jau devynios sąvaitėssu- 

kako, kaip Peterburgo kalė
jime „Kresty” sėdi pirmosios 
durnos atstovai už išleidimą 
Vyborge žinomo manifesto į 
Rusijos žmones kuriame kvie
tė žmones nemokėti caro val
džiai nė kapeikos mokesčių, 
neduoti kariumenėn savo vai
kų ir t. t. Kartu su kitais sė
di ir lietuvių atstovas J u o- 
z a s Kubilius. Kalė
jime su jais apseina biauriai, 
teip, kaip caro bernai papra
stai apseina su užmušėjais ir 
n uožm iausiais pi ktadariais. 
Jie sėdi visi pavieniuj; vai- 
gymą gauna tokį, kokio ir 
kiaulė kiekviena neėstų: rui
mai tamsus, oras sunkus.smir- 
da, o ant šviežio oro išleidžia 
labai mažai, ir tai vienas su 
kitu suseit negali: su gimi- 
niinėms ir namiškiais irgi re
tai tesuleidžia.

Tečiaus atstovai nenusi
minę, nes jie žino, kad kenčia 
už prispaustąją liaudę ir jos 
išsiliuosavimą: jie žino, kad 
jųjų vardus ateities istorija 
užrašys ant raudonų pusla- 

. pių auksinėmis ir neišnyk- 
stančiomis raidėmis.

• Peterburgas.— Pradė
jo nagrinėt bylą 44 žmonių, 
kaltinamųjų už prigulėjimą 
prie social-revoliucijonierių- 
-maksimalistų organizacijos. 
Nekuriuos iš jų kaltina už 
dalivavimą uoste muitinės iž
dininko su bombomis užpuo
lime. Šią bylą nagrinėja ka
rės apskričio teismas prie už
darytų durų, ji prasitęs apie 
10 dienų.

I

stiečių luomos liks sunaikin
tos, ir sukilimo busima banga 
galės ir sosto la ipsnius pasie
kti. Jei reikalingos reformos, 
tai ne tokios, ką žadama įvy
kinti.

Visupirmu iš pamatų ir 
iš šaknų reikia „reformuoti'- 
(pertaisyti] visų sukilimų ži
dinį: tai teisiną ir mokyklą.

Reikia (reformuoti) ir 
spaudą t. y. leisti administra
cijai malšinti spaudą, be jo
kių ypatingų iš vyresnybės 
įgalioj imu.

Reikia apskritai panai 
kinti visus naujus įvedimus, 
kurie galėtų turėti įtekme aut 
visuomenės santikių permai
nymo.

* Petrozavodzkas.—Kal
tininkas, kurs sužeidė teismo 
rūmų pirmininką Krašenin- 
nikovą, susektas. Jis yra vie
tinio fabriko darbininko sū
nus 19 metų: jis prisipažino, 
aiškindamas, kad sužeidęs 
užtat, jog negalėjęs ištverti, 
klausydamas, kaip politiškas 
bylas teisinas nagrinėja. Su
žeistasis Krašeninnikovas pa
sitaisysiąs.

Ekaterinoslavas. — 
Rytmetyje ant Trituznos sto
ties 3 plėšikai užpuolė Ka- 
mensko fabrikos iždininką, 
kurs sargybinio lydimas vežė 
25000 rubl.; jie sužeidė iždi
ninką, užmušė sargibinį, pa
griebė pinigus ir leidosi bėg
ti, bet su kareivių pagelbasu
turėti: pinigai nuo jų atim
ti.

* Peterburgas. — Birže
lio 24 dieną 6 vai. vakare pa
lei Zimovijevos garlaivių sto
tį prie Nevos upės, įvyko 
dvikova [duel] tarp v. d urnos 
narių Markovo (II) ir Perga
mento. Priešininkai iššovė 
vienas į kitą, bet nepataikė: 
paskui juodu susitaikė tarp 
savęs.

• Varsa va.— Vakare Bir
želio 25 d. Grybų gatve ėjo 
jaunas žydukas ir. turbūt, ne
tyčia išmetė bombą. Bomba 
trūko. Sunkiai sužeista netik 
bombą metusis, bet dar 3 
žmonės, o 4 žmonės lengvai 
pritrenkti.

• Chersonas. — Rėmiau- 
tis padidintos apsaugos 26 st. i 
gubernatorius paliuo«avo nuo 
tarnystės žemiečių viršininką 
Lukiną, kadangi jis esąs su-j 
siartinęs su jo sryties revo- 
liucijonieriais. Lukino byla 
yra siūloma gubernijos valdy-j 
bai apsvarstyti.

Pasmerktas ant pakorimo.
Gimnazijos mokinys Ta- 

levičia Pskove pakorimui nu
teistas už užpuolimą ant slap 
tosios policijos agento. Bet 
pats karo apskričio teismas 
nusprendė rūpiuties, kad pa
korimas būtų pakeistas 15 
metų katorgos.

Turkijoj konstitucija.
Konstantinopolis. 25 d. 

Liepos.—Revoliucijiuis judė
jimas jaunosios Turkijos ir 
reikalavimas reformų nepasi
liko be pasekmių.

Sūltonas nusigandęs,kad 
revoliucijos bangos nepasiek
tų jo sosto, staiga apskelbė 
žmonėms konstituciją, kurią 
1876 metuose buvo atėmęs ir 
ir liepė susirinkti žmonių at- 
atstovams.

■ . Sultonas tikėjai, kad 
apskelbimas konstitucijos nu
ramins žmones ir revoliucijos 
judėjimas ant syk nutyls: bet 
apsivylė. Vadovai sukilimo 
netiki savo despotui ir jo pri
žadėjimams, nes jie gerai at
simena, kad 32 metai atgal 
teipgi buvo duota konstituci
ja, bet kaip tik žmonės nuti
lo ir vėl likos atimta.

Salonikoj ir Macedoni- 
joj, pačiam centre jaunosios 
Turkijos judėjimo, vadas Ah- 
med Riza pasakė, kad sukilė
liai po jo vadovyste tolei ne 
sudės ginklų,kolei nebus Tur
kijai užtikrinti 
reikalavimai:

1) Sušaukti 
parlamentą per 
rinkimus;

2) laisvė spaudos:
3) sugrąžinimas laisvės 

visiems jo* partijos nariams, 
pasmerktiems aut ištrėmimo, 
kurių skaitlius dabar siekia 
70000 žmonių.

Ekspliozija.
Juzovka. — Fereitoj są- 

vaitėj pietinėj Maskolijoj an
glių kasyklose vėl atsitiko iš 
priežasties netikusios venti
liacijos sutirštėjusių gazų ek
spliozija. Kiek pražuvo tam 
pragare žmonių, dar niekas 
nežino. Ant vietos nelamingo 
atsitikimo greitu laiku išsiųs
ta būrys ginkluotų dragūnų 
apsaugojimui „tvarkos”. Tar-

• Irkutskas.—I5 ištrem
tų katorgon atiduota buvo 
teismui už pabėgimą jų 
iš Aleksandrovo kalėjimo ir 

' už prižiūrėtojo užmušimą. 7 
jie mirtin pasmerkti, o kiti 
išteisinti.

< Ekaterinoslavas.— Du

dešimts tūkstančių darbinin
kų, kurie pereitoj pėtuyčioj 
išėjo ant streiko, likos sutik
ti ginkluotų kareivių. Kilo 
mušis. Vieną darbininką val
džiai ir fabrikantams tarnau 
jauti kareiviai užmušė, o apie 
20 sužeidė. Straiko 
suareštuoti.

Vakare kraujo 
mas vėl atsikartojo, 
ti darbininkai užpuolė j 
pačto traukinio, paskui a 
miesto valdybos namo ir p( 
cijos įstaigų. Policija vėl į 
šaukė šauliu-liuosuoriu s] v v
rių Siuom kartu nušauti 
darbininkai ir 40 sužeisti.

Kevolincijonieriai laimėjo. >
Tabrizas, Persija. — Va-i 

kar čia buvo smarkus mušis 
revoliucijonierių su šacho ša
lininkais. Sargyba saugojau* 
janti gubernatoriaus rūmą li
kos sumušta, o gubernatorių 
revoliucijonieriai paėmė į ne
laisvę.

tiurko mokina carą.
Buvusi* ministerio pagel- 

bininkas Hurko, pagarsėjęs 
(vagis) Liedvalo byloje — vėl 
pradeda veikti. Peterburgo 
laikraštis,,Slovo-‘ rašo, kad 
įteikė carui [memorijalą] ra
štą, nuo paskutinio bajorų 
susivažiavimo vardo, kurs pei
kia dabartinius miniserius.

Tas raštas skelbia, jei 
bus duota gyventojams dides
nė laisvė—tai bajorų ir vai-

Roždestvenskis mirė.
Bad Nauheim, 21 d. Lie

pos. — Vakar čia pasimirė 
širdies liga rusiškas admiro
las S. Z. Roždestvenskis.

Roždestvenskio vardas ži
nomas visatini pasauliui nuo 
Tsušiinos mūšio, kuris įvyko 
Gegužio 27 dieną 1905metuo- 
se. kuriame 21 laivas likos ja- 
I Kiniečiais paskaudytas ir už
mušta 4OO žmonių, o likusie- 
jie laivai ir 7000 žnonių pa
imta į nelaisvę.

1906 metuose. Birželio 7 <1., 
Roždestvenskis stojo prieš tei
smą už sunaikinimą laivyno, 
bet po trijų dienų nagrinėji
mo likosi išteisintas. Teismas 
pripažino, kad dienoj mūšio 
admirolas likos sunkiai su
žeistas ir gulėjo be sąmonės. 
Nuo to laiko Roždestvenskis 
negalėjo pasveikti, o morališ
kas graužimas įvarė jam šir
dies livą, kuri jį dabar galu
tinai pakirto.

Pasenusioms darbinin
kams alga. i<

Londonas.— Lordų ta-: 
ryboj pakeltas klausimas apie ' 
išmokėjimą pasėli ilsiems 
bininkams algų, ir yra 
kad tas projektas bus 
dintas gyveniman.

■v

Šitas sumanymas
kritikuotas iš daug atžvilgiu 
ir daugelis nariu lordų rūmo 
jį ignoruoja. Tečiaus laike 
balsavimo už projektą buvo 
123 balsai, o prieš tiktai 16.

Lordas Rosebery pasakė, 
i kad toks užmanymas tai pa- 
i prastas socijalizmas: taigi at- 
sakomumas už jo įvykdinima 
paisant valdančiu sferų. .Jis 
išvokavo, kad Įvedus šitą pro
jektą. reikėtų pasenusioms 
darbininkams išmokėt kas
met į>o 40-50 milijonų dole
riu, o tas baisiai apsunkins 
Anglijos finansus.

Mat tas ponas visai įieat- 
kreipia atyd< s, kad tie 40-50 
mik dolerių yra tų |>ačių dar
bininku uždirbti ir, 
dėl negalima iki to 
kad jie aut senatvės i 
ir be pastogės mirtų’

Imtinos su plėšikais.
Boston, Mass., Liepos 29 d. 

Nuo pereitos seredos, kada 
priemiestyje Jamaica Plain 
ant Wasliingtono gatvės li
kos išplėštas \Vintersono ir 
McMonuso satinas, iki šiai 
dienai jiolicija nesurado kalti
ninkų.

Ant rytojaus policija suse 
kė neva tuos pačius plėšikus 
ant Forest I įšils kapinių (žiū
rėk ant trečio pusi., Valdžia 
o plėšikai j, su kuriais pilvo
ta mus ĮH>licija šaudėsi, ta
rytum su didžiausia armija 
kareiviu: ir kada iš plėšikų

ir migio- O 
prašvito, policijai 
džiaiiksmo buvo, 

i užmuštą žmogų.

Revoliucija Persijoj
Teheranas, Liepos 25 d 

— Kelios dienos atgal iš Per. 
sijos telegrafavo, kad revoliu
cija jau numalšinta, bet kaip 
matosi iš vėliausių žinių, re
voliucija dar pačiam įsidegi- 
ine. Dabar praneša, kad Te 
herano mieste, Persijos sos-

; tapilėj, eina smarki kova tarp 
revoliucijonierių ir šacho ka
reivių, į miestą šaudo iš sun
kiųjų kanuolių. Vakar krito 
su viršum 200 vyrų ir daug 
sužeistų. Apsigyvenę tenai 

į europiečiai nusiuntė šachui 
telegramą reikalaudami, kad 
pasirūpintų nors karką įvyk- 
dinti tvarką ir užtikrintu 
jiems ramumą.

N už mly mus bui ni ssl ro 
dukters

Freiberg, Saksonija. Pra
ėjusioj sąvaitėj, kakties lai
ku likos nužudyta čia ls me
tų amžiaus miesto viršininko 
duktė, Margarita Beier, per 
nukirtimo galvos. Teisme ji 
prisipažino prie nušovimo sa
vo numylėtinio, inžinieriaus 
Prefflero.Nušovus savo nnmy- 

testamenta, 
jai užrašęs 
vertės apie

Kruvinas streikas.
Boinbay, Indija. — Dvi

I

tas ir iššaūdysiu bent 5O šu- 
\ iu, pakol išsiliuusuosiu.”

Iš petnyčios į ketvergą 
policija 5namus iškratė ap>- 
gycentus latviais ir suarešta
vo iū žmonių dėl ištyrimo. Ta 
pačia nakčia policija gavo ži 
nią, kad Miltone likos apiplė
štas vežėjas vardu King. Du 
žmonės su revolverius rauko 
se jį sulaikė ir atėmė 24 dol. 
Bostono ir aplinkinių mieste
lių policija gavo prisakymą 
3 valandą išryto, kad visur 
saugoti. Suimta išviso 4 įta
riamos vpatos: Francesco A. 
Superduto, Pasųuale Sepa, 
Gennaro Bruno ir Abrakam 
\\ eise. Visi jie kaltinami da
li va vinie prie išplėšimo saliu- 
110 ir šaudymo antgatvių-

Tuom tarpu palicija su
rado fotografiją keliolikos 
latvių, tarp kurių figūravo ir 
nušautasai Gutmanas. Tokiu 
bildu Į>olicija sužinojo, kur 
jis gyveno, su kuom drauga
vo ir t. t. Išsiaiškino, kad 
pirm užpuolimo ant saliuno 
buvo laikytas susirinkimas, 
kuriame dalyvavo Gutmanas, 
S\varas, Plaudė ir kiti. Sulyg 

I policijos nuomonę
saliuną apiplėšė ir sušaudė 
dė žmones Gutmanas, Plaudė 
ir Svaras. Bet kadangi jų su
gauti i>olicija negali, tai da
bar išsijuosus jieško Leonti- 
nos Mauren, kuri visuomet 
buvo laikoma už anarchistę 
ir draugaudavo su visais tri
mis aukščiaus minėtais plėši
kais, o ypač su Gutinanu. Po
licija mano, kad suradus L. 
Mauren imtu galima viską 
mm jos dasižinoti.

Panedėlio vakare polici
ja Įsilaužė per duris su re
volveriais rankose į Onos 
Blumlierg butą No 27 Valen
tine st., Roxbury, kur užtiko 
keturias vpatas, du vyru ir 
dvi įnoteri. Kada policija įsi
laužė Į vidų. Auna Bluinberg 
pakišo po lo a lagaminą, ku
riame policija atrado fotogra
fiją su Gutmauo ir Swaro 
paveikslais ir eilę vyriškų I
drabužių, kurie, sulyg polici
jos nuomonę, buvo paskirti 
sužeistam plėšikui, kuris lai
ke šaudymosi ant Forest Hills 
kapinių policijai išpruko su 
kitu savo draugu ir įsiveržęs 

i vieną namą paliko savo su- 
1 I

; šaudytą ir kruviną švarką, 
o pasiėmė kitą.

Visi keturi tapo suareš
tuoti ir nugabentti į policsto- 
tį. Policija sprendžia, kad 
mergina, padavusi savo var
dą kaipo Auna Blumberg, 

. vra Leontina Mauren, drau- 
ge nušautojo Gutmano: kita 
mergina padavė savo vardą 
Irene Širmio, 21 metų am
žiaus: vienas vyras—Karolius 
Schvvar, 24 metų amžiaus, iš 
New Yorko: kitas George 

Nimro, 24 metų amžiaus ir gi 
iš New Yorko-

v

Šiąnakt Walthame, 
toli nuo Bostono, tris polieis- 
tai užtėmijoapie 1 vai. prie 
Boston «V Main gelzkelio sto
ties du Įtarimu žmogų ir lie

pė sustot. bet tie šaudydami 
j pabėgo.

pusės šūviai nutylu 
tas rytas ] 
nors tiek 
kad surado 
kuris, kaip vėliau išsiaiškino 

i buvo koksai Edmundas Gilt- 
■ manas, latvis; apart to suėmė 
<iar ten pat tūlą McDaugailą, 
stritkarių konduktorį, kaipo 
Įtariamą plėšikui bendrą, o tą 
policijai pal Hidyjo atrastastas 
pas ji prilioduotas revolveris. 
Vienok konduktorius ginasi, 
kad nieko bendro su plėši
kais neturėjęs, tik palydėjęs 
savo draugus grįžo namon, 

) bet išgirdęs aut Forest Hills 

kapinių šūvius, pro kur jam 
reikėjo grįžti, dėl atsargumo 
pasiėmęs nuo vieno iš savo 
draugų revolverį. Tečiaus po
licija nepaleido ir dabar 
dar tebesėdi kalėjime.

Teipgi likos suareštuotas 
tūlas Giuseppe De Vico. Jį 
suėmė belipant i New Yorko 
traukinį ant South Station, 
Bostone, ir kaltina už žmog
žudystę.

Pasibaigus šaudynei, kiek ' 
vėliau ant kapiniu atrastas 
laiškas, adresuotas teip: Miss 

. L. Mauren, 3,304 VVashing- 
ton, str., care of Mrs. Rosen- 
wald.” Kaip policija spren

džia. šitą laišką pametė nu- 
šautasai plėšikas E. Giitmans. 
l aiškas rašytas latviškai, iš 

.vertus skamba maždaug ši- 
buvolteip: ,,Aš esu miške apsiau*-

lėtini ji padare 
buk Pref Heras 
visą savo turtą, 
2,000,000 markių.

Budelis, nukirtimui jaunai 
merginai galvos, pribuvo iš 
Dresdeno; atsivežė jis su sa
vim tam tikrą kirstuvą ir 
raudoną fraką, nes papročiai , 
reikalauja, kad budelis butų 
kuopuikiausiai pasirėdęs.

Nukirtimas galvos atsibu- \ 
vo uždarytam kalėjimo kieme* 
apie vidurnaktį. Atlikęs sa
vo darbą, budelis vėl išvazia- . 
vo į Dresdeną; kas jis
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ta<ęe* niekas nežino, kad 
tu ir pasaulėj gyveni. Val
džia tik tokius persekioja,ku
rie pasišventę nuversti jos 
jungą uuo pavargusios žmo
nijos pečių, kurie drąsiai pa
siryžo stoti prieš skriaudas ir 
priespaudas ir prieš spėka 
vartoja spėką: kurie niekam 
netikusią ir visų neapkenčia
mą valdžią pasiryžo panai
kint ir jai ar darbais, ar žo
džiu. ar raštu suteikia skau
dų smūgi! Ir tokius tik val
džia žvejoja net ir po Ameri
ką, bet tokie asilai, kaip tu, 
valdžiai visai nerupi. Taigi 
tas nereiškia, kad tu esi ge
ras žmogus dėl to, kad tavęs 
valdžia nepersekioja, bet tas 
reiškia, kad tu esi niekam ne 
tikęs ir draugijai tu esi ne
naudingas. Kitaip yra su po
litiškais prasikaltėliais.— Jie 
prasikalto netikusiai valdžiai 
norėdami gerą padaryt visuo
menei, taigi visuomenė turi 
už juos ir užstoti ir mylėti, 
kaip myli ir guodoja geri vai
kai savo tėvus, kurie dėl jų 
dirba ir rūpinas apie jų ger
būvi. apie ateiti.

— Teisybę, mano vaiku
ti, kalbi, tik man labai nepa
tinka, kad tu mane asilu iš
vadinai.

— Ne tu vienas, tėve, to- 
kis asilas, liet tokių yra labai 
daug: gaila, kad tu nebuvai 
23 <1. Liepos ant komitetąvo 
liet, draugysčių susirinkimo, 
tenai buvo keli sutvėrimai. . . 
tik v uodegų stoka vo.<7 v

vį.
Tepimui kiniečiai varto

ja gyvatės taukus. Kuo nuo
dingesnė gyvatės, tuo naudin
gesni syvai. Jie padalyti į tris 
skyrius: vienas nuo galvos 
skaudėjimo, antras stuomens, 
trečias kojų. Neturtėlių gydy
mui vartojami karšti smalos 
pridėčkai.

Apsidirbęs su barbenu 
ir daktaru, kinietis eina pas 
dantinį. Dantinis turi susi
krovęs aut savo stalo kolek
ciją iš keletos tūkstančių dan
tų ir keletą bonkučių su vai
stais. Tie vaistai yra dulkės iš 
vidaus grabo, prabuvusio po 
žeme dešimtį metų. Dantinis 
rimtai apžiūrėjęs ligonio dan
tis. įkiša ranka uz žando, kur 
krūminiai dantys, pasuka pir
štus ir dantys iššoka, paskui 
tą antras ir tada tik daktaras 
imasi už tikro darbo, nes už 
pirmu du nieko nemoka. Jis 
traukia tiek, kiek ligonis ga
li pakęst. Ištraukęs dešimtį 
dantų gydytojas gauna už
mokestį už aštuonis, po du 
centu kiekvienas.

F. M.

devyueriomis žėglemis ir jūsų 
ranka tegul greičiau susting
sta, negu tą išduoda, kuomi 
jus esat ir kame gyvenat. 
Apart to — visoms spėkoms 
griauti Amerikos autokrati
ją.

„Strahdneeks”.

1ŠSITEISIMM AS.

f

(ŠĮ straipsni, sulyg auto
riaus reikalavimu talpi
name žodis i žodi origina

liškai Red.)

— Maike, ar tu nežinai, 
kam čia žmonės renka para
šus? Štai pereitą pėtnyčią So. 
Bostone buvo net susirinki
mas tam tikslui sušauktas,no
rėjau ir aš savo vardą paduo
ti, bet pabijojau, kad už tai 
kalėjiman nepapult. Dauge
lis kalba, kad pagal tų para
šų valdžia sužinos visus auar- 
kistus ir sugrus kalėjiman 
visus arba gražius Rusijon. 
Taigi Čia gali ir visai nekal
tas gali papult, nes ant 
kaktos nėra parašyta ar tu 
anarkistas ar ne.

— Teip kalba, tėve, tik 
žmonės nepažįstanti abelno 
dalykų stovio, o norinti pasi
rodyti kad ir jie apie tai gerai 
supranta.L’ž tuos parašus nie
kas negali būti valdžios kal
tinamas; atpenč, męs tik at
kreipsime ant savęs Ameri
kos valdžios atydą. kaipo ant 
didelės spėkos politiškoj dir
voj. Jeigu męs, tėve, visi išei
viai, surinktum keletą šimtų 
tūkstančių parašų ir nusiųs 
tumėm į \Vasliingtoną, kaip 
tik rudenyj atsidarys kongre
sas, tai valdžia pamatys, kad 
čia ne juokas: pamatys, kad 
prieš caro kylpas laisvoj Wa- 
shingtono žemej, protestuoja 
visi jo pavaldiniai, kaip vie
nai vyras, o tame skaitliuje 
daug ir Amerikos piliečių. 
Tuomet paraustų Baltasai Na
mas pamatęs savo nešvarų 
elgimąsi per išdavimą laisvės 
karžigių Rusijos tyrono bu
deliams, o caras gavęs ilgą 
nosį atsižadėtų daugiau me
džioti ant politiškųjų pabėgė
lių Amerikoj.

— Man tas vistiek dar 
neaišku. Kaipgi tai gali būt, 
Maike, kad Amerika slėptų 
kitų žemių prasikaltėlius?Jei- 
gu Maskolija reikalauja nuo 
Amerikos išdavimo pabėgu
siųjų savo nusidėjėlių, tai 
pastaroji turi išduot, nes ir ji 
pati reikalauja nuo kitų že
mių, kad jos prasikaltėliai 
teipgi butų išduodami. Juk 
gero žmogaus niekas nejieš- 
kos... Žiūrėk va, kodėl ma
nęs negrąžina?

— Už ką tokį asilą, kaip 
tu, gali grąžinti arba j ieško 
ti? Juk ir žygis neužsimokėtų

Kiniečių medicina.
Amerikos miestuose ki

niečių gydytojai yra kartais 
pagarsėję tarpe Amerikiečių. 
Taigi įdomu yra dirstelt į jų 
vaistininkystę ir būdą gydy
mo.

Mokyklų pakolei kinie
čiai netnr. Kiekvienas žmo
gus gali apsigarsinti gydyto
ju. Bet trumpame laike žada 
užvesti Kinuose medicinos 
mokyklas ir tada be abejonės 
sena sistema turės išnykt.

Barzdaskutis Kinuose at
lieka labai svarbią rolę. Ki
nietis papratęs atlankyti sa
vo barzdaskutį bent sykį ant 
savaitės, pirmiausiai jis nus- 
kuta galvą ir veidą, paskui 
išskuta ausis ir išvalo su še
pečiu, darytu iš anties pluk- 
snų: paskui išskuta blakste- 
nas su atšipusiu peiliu ir iš
tepa suriu vandeniu, naudo
damas tą patį šepetį. Tas tur
but išaiškina kodėl kiniečių 
tarpe yra tiek daug neregių. 
Ant galo išbrauko nugarą, pa
ima uždarbio 3 t entus ir ligo
nis yra gatavas aplankyti sa
vo daktarą. Gydytojas peržiū
rėjęs ligonį stropiai pasako li
gą ir apsiima išgydyti, jeigu 
velnias nėra įlindęs ligoniui 
į gerklę. Tokiam atvėjuje jis 
atsisako pagelbėt, kol ligonis 
neatsikratys nuo piktos dva
sios. Jis turi iššauti šimtą šū
vių su paraku ir kasdien Jan- 
kytis maldanamyj. Ligonis tą 
visą išpildo ir po penkių die
nų jis ateina vėla, liuosas nuo 
piktos dvasios. Tada gydyto
jas duoda pilę, kuri gelbsti 
nuo visokių ligų. Svarbiau
sia gyduolė yra margo nosra- 
gio ragas. Margas ragas gelb
sti vidurių ligose. Už vieną 
tokį ragą Azijoj moka $25. 
TigTo kaulai sutrinti į dulkes 
ir sumaišyti su vynu yra di
delė kraujo gyduolė ir pla
čiai vartojama žieminėj Kinų 
dalyje. Firma parduodanti tą 
vaisą ir mokanti gerai gamin
tis sudėjo didelius pinigus. 
Didelę svarbą turi tigro da
lys: akys, jakuos ir kraujas. 
Tigro akis gali naudoti tik 
labai turtingi kiniečiai. Jak
uos išdžiovintos ir sutrintos į 
dulkes turi didelę įtekmę ant 
žmogaus dvasios: paverčia 
didžiausią bailį į narsų karei

Į
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Vėl vienas ,,anarchistas’
Liejios 7 dieną New Yor- 

ke likos suimtas tūlas Petras 
Narčinskis ir, kaipo „anar
chistas”, turi būt išduotas ru
siškai valdžiai. Jis atkako 
Amerikon apie 18 mėnesių 
atgal ir uekurį laiką dirbo 
„Edison Phonograph Co.”, 
West Orange, N. J. Apie 10 
dienų pirm suėmimo paskui 
jį sekiojo jau šnipas, kurio 
Narčinskis visai nepažino. 
Šnipas pradėjo teirautis apie 
Narčinskio praeitį Rusijoj. 
Narčinskis Nieko blogo nemi- 
slydamas išpasakojo viską, 
kuom y r buvęs. Liepos 8 d. 
Narčinskis likos atiduotas ad
vokatui H ilkvitui, kuris nuo
dugniai jį tyrinėjo.

Caro valdžia jam užmeta 
kaltę už dalyvavimą daugely
je politiškųjų demonstracijų 
ir nugalabinime varšavoj tū
lo Goldblumo, turtingo brava
rų savininko. Kaltinamasis- 
gi sako, kąd prie kelių de
monstracijų buvo prisidėjęs, 
ir net 5 kartus buvęs už tai 
areštuotas, bet j>o ištirimo 
kiekvieną sykį buvo išteisin
tas. Paskutinis iš tokių atsi- 
kimų turėjęs vietą Varšavoj, 
kuriame ant syk tapo suareš
tuota apie 2,000 ypatų ir iš 
kurių tik 8 buvo patrauktos į 
teismą. Teipgi prisipažino, jog 
yra da Ii va vęs demonstracijoj, 
kuri buvo surengta kaipo' 
protestas prieš naujokų ėmi
mą laike rusų ir japonų ka
rės,bet su nugalabinimu Gold
blumo nieko bendro nėr tu
rėjęs. Tiesa, jis buvęs tuom 
laiku Rusijoj, bet toli nuo 
atsitikimo vietos.

Ant nagrinėjimo jojo po
litiškųjų ir draugijinių pa
žiūrų, Nerčinskis atsakė, kad 
tame nieko nėr bendro su 
anarchizmu, ir, kad netiki 
darbo propogandai, nes tas 

. esąs ne kas daugiau, kaip tik 
utopija. Jis esąs socijalistas 
ir žinąs, kad dabartinės tvar
kos nelemtumas gali būt pra
šalintas vien tik per politiš
kojo judėjimo įgyvendinimą, 
bet ne per prievartą.

Bet su tuo Elley salos 
valdininkai nepasiekė ,— jie 
kamantinėjo dar toliau Nar- 
činskį ir ant galo sekretorius 
Straus primušė „anarchizmo” 
antspaudą an grynai socijal- 
demokratiškų pažvalgų.

Čia mums yra* sakoma 
tik vienus: draugai! visuomet 
atsiminkit keliant ir* gulant, 
kad Amerika yra ta pati Ru
sija. Iš jįjsų nė vienam ne
ateina mintin, kad čia jub 
laukia su išskėstomis ranko 
mis. Atsiminkit, kad jųsų 
burna turi bnt užžėgliuota

Atsakimas Neteisngam. 
Apszmeizimuy Katras Būva 
patalpitas 25 No. Keleive ap- 
ei sudraskima draugystes 
szvento Kazimiaro Ka buvo 
padota apei tas \V ėst u ves ir 
apei ta sudraskimą draugia- 
tes tagi apei tas tVestuves ir 
givenima tai jau Buvo At- 
szaukimas o apei draugiste 
tai dar Nebuvo ioke Atszau- 
kim tos neteisingos Krospin- 
denciios tai dabar mano mie
li tautieczei par skaiiikite 
tau Atszaukima aj>ei draugis
te sz. Kazimiara S Bostone 
Asz Jonas Adomavieze pasta- 
navieio duoti atsakima tam 
neteisingam Manės apszmeizi
muy asz neasu Kaltas tam dar- 
buv Kaslink to sudraskima 
Dr. sz Kazimiaro Bo pats pra- 
zidentas to noreieirta padari 
su kitais Kąmitetais susitaren 
Noriei gauti viiszu Adabar 
nebteka nei apaezios 
Apskundė mani in Suvienytu 
Walstiiu suda patis tepo 
apkaitytais uzne teisingus sa
va darbus mes to ieus Kaip 
tik gavome ziue nu \Valdzios 
kad nevalne daugeus dariti 
ioke pinigiszka Bizne palei 
ta senai Cherteri užgini viską 
visokius Ligos Benifetus ir 
pasmertines paszalpas drau
gams mokieti tai mes Niaka 
Nelaugdami toieus padaviam 
apligaciies ant N anie Cherte- 
re palei Nauies provas.tik pa
lei musu senaie kastantuciie 
ir veu dabar mus draugisti 
tepa atnauita Kaipo Namas 
Katras Būna apleistas ir bū
na daugel prisivaisen Wiso- 
kio Negeru sutvėrimu katria 
dara iszkada dėl givenima O 
paskun tenpa apipilta ko
kioms Liakarstums kad dau
geus nebegaliatu iszkadas 
padariti tapata ir dabar tas 
pats tepa padarita su mus Dr. 
sz. Kazimiara Adomavieze ne
buvo Arditoius tik buvo taisi- 
tois griunanezios draugystes 
par neteisingus darbus Wei- 
dmainiu Kamitetu su Keleis 
pritarieis bet niaka negalieie 
padariti pasilika Wisai be jo 
ke Warda ture pasisliepen ir 
mitingus Laikiti O Adoma- 
vieze ture Chereteri Po VVar- 
du Sz. Kazimiaro Katra tik 
Buvo viana isz pirmutiniu 
Liatuviszku draugiszcziu Bos
toną jr aplinkiniu Miesteliu 
Nu. Englend ir dabar pasili
ka partaisita palei stipreusis 
ir gereuses nauies provas ku
rios tepo užtvirtitas par Ka- 
misiie ir pavelita dariti atvi
ri darba kas tik ira Reikalin
ga dėl musu draugiste ira pa
velita mz kieti po $6.00 do. 
Ligos paszlpos ir po $150.oo! 
pasmertines otikuz. 50 c. 
Ant mienese arba po $(>.00 do. 
ant metu Be iokiu Extra mo- 
keszcziu o tai matote mieli 

j Skaititoei to Laikraszcze arba 
Keleive Adomąvicze nesuar- 
di kaip aname Numaria buvo 
padota Ale sudrutina ant vi
sados kure nei su armata Ne
begaliąs sugereutia
O Buvo ir Bus draugisti Sz 
Kazimiar So Boston Mass.
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Įlydai visų lietuviškų 
organizacijų Suvienytose 

Valstijose.
New Haven, Coun., Lie- 

I>os 19 dieną. — Vietinis mų
sų Liet. Ukėsų Kliubas laikė 
nepaprastą (extra) susirinki
mą dėl apkalbėjimo reikalų 
nešime pagelbos latvių revo- 
liucijenieriui Paureuui ir a- 
bei na m apgynime uuo caro 
pasikėsinimo ant Rusijos išei
vių Suvienytose 
apie ką jau visi 
laikraščiai rašė.

Susirinkime 
likos nutarta rinkti parašus, 
kaipo protestą prieš pasikesi 
niiną Rusijos tyrono aut A- 
merikos laisvės. Rinkimu pa
rašų turi rūpintis L.U. Kliu
bas, kaipo organizacija turin
ti artimesnius prietikius su 
Jungtinių Valstijų valdžia ir 
turinti daugiau vilties ant iš- 
laimėjimo, ypač dabar, prieš 
rinkimus.

Kviečiam prie to darbo 
ir kitas lietuviškas organiza
cijas nevilkinant: turime ap 
sisaugot nuo caro nagų sykį 
ant visados. Ypač šaukiam 
prie to darbo didžiausią mų
sų organizaciją S. L. A. ir, 
kad jos viršininkai teiktųsi 
apie tai pasirūpint kuogrei- 
čiausiai pasiuzdami kuopoms 
blankas ir ragindami prie 
rinkimo parašų.

Pirmsėdis L. U. K.
Jonas Kuzminckas, 

Sekretorius T. Levkevičius.

Valstijose, 
pirmeiviški

vieniui lesiai

Mums trūksta.
Mųsų klerikalų laikraštis 

.Šaltinis” eimanuoja, kad 
mums trūksta apšviestų vy
rų. Iš tiesų, mums jų truk- 

Bet kas tame kaltas' 
carų valdžia, gal pati 

gal kalčiausi 
kad nesirūpina

O ta iszaiszkinima paraszi 
prezidentas tos draugistes

Jonas Adomavi cze

sta. 
Gal 
jaunuomenė, 
mųsų tėvai,
apie vaikų apšvietimą? Ne! 
L'ž visu kalčiausia tame mų
sų kunigija. Ji didžiausias 
priešas mųsų apšvietimo. Ji 
turi didžiausią įtekmę ant 
mus tamsios visuomenės ir 
kokį kelią ji rodo, tokio mus 
visuomenė ir laikosi. Ji drau
džia mums skaityti moksliš
kus raštus, gazdindami jos 
pačios išmyslita amžino pra
garo ugnia: kiekvieną, kuris 
tik užsiima platinimu tarp 
žmonių apšvietimo, kunigai 
keikia išsijuosę, išvadindami 
bedieviu, ciciliku, šėtono tar
nu ir visiems liepia nuo to
kio šalinties, kaip nuo „pa- 
vėtrės”; jeigu pamato žmo
gų skaitantį mokslišką kny
gą. peikia kaip tik įmanyda
mi ir „bedievišką’’ raštą lie
pia mesti į pečių arba jiems 
pavesti ją sunaikinti. Ir po 
mus dvasiškųjų vadovų įtek
me daug jau tokiu raštų nu
ėjo su durnais. Ar gali prie 
tokių aplinkybių žmonės bū
ti apsišvietę? Aiškus dalykas, 
kad ne.

Ne tas tik vien gali būti 
apsišvietusiu žmogumi, kuris 
išeina akademijas arba uni
versitetus: teip pat žmogus 
gali apsišviesti per skaitymą 
kuoįvairiausių knygų, per ti- 
rinėjimą ir svarstymą. Juk ir 
didžiausi mokslo vyrai ne iš 
kitur sau protą sėmė, kaip 
tik iš skaitymo, tirinėjimo ir 
svarstymo. O mus kunigė
liai nuo to gina: liepia degint 
mums reikalingus raštus ir 
šalinties nuo tų žmonių, ku
rie jos platina.

Ir męs juos vadinam da 
vadovais ir skelbėjais mokslo 
ir teisybės: toks vardas visai 
jiems netinka ir įžeidžiantis 
tikrus mokslo skelbėjus. 
Jiems tinkamiausias vardas 
butų griovėjai mokslo arba 
temdinimo apaštolai.

Visas skelbiamas mok
slas, tai vieni ir tie patįs ple- 
palai: dirbk nuo tamsos iki 
tamsai, užlaikyk bažnyčios į- 
statymus, atiduok savo para

T

pijai dešimtinę, atiduok dalį 
dievui ir karaliui, klausyk 
kunigų ir valdžios, o tu pats 
pa8nikauk — ėsk pelus ir ne- 
murmėk ant savo gyvenimo 

1 ir uejieškok smagurių, ken
tėk ir viską dievui ,,apiera- 
vok”, nes dievui teip patinka 
ir jis teip surėdė, kad vieni 
turi būti vergais, o kiti val
donais.

Tai tokiu mokslu kuni
gėliai mųsų visuomenę švie
čia. Ar tai ne veidmainystė, 
ar ne melas? Juk jų pačių 
biblijoj parašyta, kad dievui 
visi ligųs, ir silpnieji ir ga
liūnai, ir karaliai ir ubagai, 
o jie mums sako: ,.dirbk ir 
melskis’’ ir savo išnaudoto
jus guodok, bet niekuomet 
nesako, kad darbiu inkai vie
nykitės, idant savo išnauduo- 
tojus prašalinti, idant pri
spaudėjus panaikinti.

Argi reikia aiškesnio da 
rodymo, kad didesnė dalis 
mųsų kunigų visomis savo 
spėkomis stengiasi pasmaug
ti mumyse pirmžengystės 
dvasią ir laisvės jausmus, 
kaip augščiaus nurodyti jųjų 
pasielgimai.

Jonas Baronas.

Panevėžys. Aplink Pa
nevėžį ramu, tylu, rodos kad 
gyvenimas užmiršo savo bėgį. 
N iekųr negirdeti tų kalbų ir 
balsų, kas buvo girdėta ir kal
bėta anais metais. Lietuvystė 
čia žymiai platinasi, nors ir 
sutinka daug visokių kliūčių. 
Žmonių apšvietimas taip-gi 
biškutį slenka pirmyn. Pane
vėžio ,,tikrieji rusai” kaž ko 
nesusitaria tarp savęs ir skai
dosi. Netoli uuo Panevėžio, 
Talniuų kaime poselensas 
[apgyvendintas rusas] Sosno- 
vskis savo žemę pragėrė ir da
bar valdžia jo žemę už skolas 
parduoda, bet ją pirkti tiktai 
rusai turi tiesą. Žemes dery
bos buvo išskirtos du kartu 
Panevėžio i>avieto susivažia
vime, ir niekas tos žemės ne
nupirko. Rusai pirkti nenori, 
nes sako, kad jie ir uuo tos 
žemės, ką dabar turi, nori 
bėgti. Rugiai ir vasarojus 
laukuose išrodo vidutiniškai. 
Pievos 
Lietus

prižėlę neĮierblogai. 
palija gana tankiai.

»7. Čerkesas.

IS LIETI VOS.

Nelaiku džiaugsmas.
Pastaruoju laiku nuolat 

tenka girdėti, kaip senosios 
tvarkos šalininkai džiaugiasi, 
kad jau Rusijoje tylu, ramu.

Kad tylu-ramu matome 
ir visi, nes duotųjų šiokių-to- 
kių liuosybių atėmimas liu
dija, kad „jau Rusijoje ra
mu”. Tą galime matyti ir- iš 
trečiosios V. durnos — ramio
sios durnos —, kuri, kai-ku- 
riems j>erdaug išrodo „revo- 
liucijoniška”esanti. ..

Kad jau ,,ramu” žinome, 
bet grįžkime prie džiaugsmo: 
ar ne per anksti tas džiaug
smas'

Žinome gerai ir atmena 
me tuos neramybės laikus: ži
nome, kad ta neramybė išdy
go iš sukilusios varguolių- 
žmoniu minios, kuri reikalą- 
vo tiesos, laisvės ir žemes... 
Bet ar buvo užganėdinti su
kilusieji, ar jiems buvo duo
ta tiesa, laisvė ir žemė, kad 
jie jau nusiramino?—

Ne. Sukilusioji liaudis nu
rimo ne nuo išpildymo, ne 
nuo užganėdinimo jos troški
mo, bet ji liko nu tildyta kito
kiu budu: tai kartuvėmis, 
kulkomis, kalėjimais ir Sibi
ru... Ji nutilo ne nuraminta, 

i bet liko priversta tylėti. Išei
na taip, kaip žmogus susirgęs 
iš sopulio pradeda vaitoti,šau- j 
kti, reikalauti gydytojo, me
diciniškos pagelbos, kad jo li
gą stabdytų jį sugydytų,atim
tų iš jo sopulį, o gydytojas 
ne jo ligą gydytų, ne sopulį iš 
jo atimtų, bet... jį ramintų, 
atimdamas jam jiegas, kad jis 
vaitoti negalėtų, kad būtų 
ramus, žodžiu, kad tylėtų. Ar 
gali džiaugties toks gydyto-

Senapilė. (Su v. gub.) 
Nedėlioję 5 d. Liepos mėn. 
u. st. čionykščioje bažnyčio
je kuuigas per pamokslą iš
keikė tris lietuviškus laikraš
čius:,,Žariją”, „V. 2.’’ir „L. 
Ūkiu.”, kaipo platinančius 
bedievybę, tvirkinančius jau
nuomenę, pasitičiotinai išjuo
kiančiu katalikų tikėjimą. Fa- 
eiliui gavo pipirų ir mųsų 
pirmeiviai, kaipo žmonės, pa
gal pamokslininko nuomonę, 
be doros, be tikėjimo, su tam
sia praeitimi, veidmainiai, ta
riant jo žodžiais, tai vagįs, 
žmogžudžiai, plėšikai ir t. t. 
O „Šviesos” draugiją tiesiok 
išvadino paleistuvybės lizdu.

Matyt, pats pamokslinį- 
kas gerai žino, kad panašus 
barškalingi pamokslai ne pir
miena Lietuvos visuomenei, 
kad jau jie tapo nelyginant 
nuobodžiuko pasaka, tad sa
vo pasiteisinimui privedė ir 
ir priežastis.Pirma— pritruko 
•jam kantrybės nekeikti; ant- 
ra:—tai paminėtų laikraščių 
savotiškas pažvelgimas 1 ga
na išbelstą atsitikimą tarp 
kelių Senapilės gimnazijos 
mokinių. Iš straipsnių apie šį 
atsitikimą pamokslininkas 
esąs persitikrinęs, kad „Ža
rija’’ stengiasi įvesti bedievy
bę, ,,L. ūkiu.” sugražinti 
stabmeldystę, o ,,V. Ž. ” be- 
partyviškai viską išnaikinti. 
Kaip matote sena {>asaka se
nų pažįstamų. Įdomu būtų ži
noti, ar atsiras nors vienas 

i skaitytojas anų straipsnių, ži 
uoma rimtas skaitytojas su 
tokia logika, kaip paminėtas 

1 pamokslininkas. Abejotina.
Patėmitina, kad tokiam pa
mokslui užsakyta buvo tuo
jaus susirinkti žiburiečiams 
dėl apsvartymo labai „svarbių 
dalykų”. Kažin, ar tik ne čia, 
anot vokiečių, šuo pakastas.

K. Svogūnas.

Panevėžys. Panevėžio 
tikrųjų rusų sąjungos vadui 

ju8,kad jo ligonis liko ramus, p. Gratovskiui pradėjo nevyk- 
aevaitoja.tyli? Ar gali džiaug
ties gydytojas tai padaręs: 
,. Dievui dėkų, jau ligonis ra
mus”.? — Ir kas per džiaug
smas! Nors ir ligonis priver
stas tylėti tyli, vienok ta jo

ti. Jo sumanymams maža-kąs 
tepritaria, jo sąjungos skait
lius mažinasi. Visa miesto 
,,rusiškoji” inteligentija p. 
Gnatovskio pradeda neapkęs
ti, jo darbus visaip niekinti,

liga, kaskart vis eina aršin, Į Nekurie pakėlė balsą, reika- 
kol apims ji visą kūną, nes įaudami, kad sąjungos vėlia- 
jos niekas negydo. O tuokart, va būtų išgabenta ne tik iš 
ligai apėmus visą žmogų su-, cerkvės, bet net iš Panevėžio, 
prantama, kad ir kaž kaip Ii- j Vadas, žinoma, nepaklausė, 
gonis būtų priverstas tylėti;' Netekęs tarp inteligetų šali- 

,------ _ ninku, p.Gnatovskis stengia
si patraukti žemesniuosius 
sluogsnius, bet ir čia mažai 
tesutinka pats sau lygių. P.

bet neiškesdamas sopulio — 
turės visu balsu suvaitoti...

Tas pats ir su mųsų vai 
diia; ji oeužgydS sukilusiųjų ;Gnatov8ki8 ka8 8nai.
reikalai imu, bet tik privertė visos apygardos sta-
juos tylėti. Todėl nėra Mjčiatikius sodiečius, visokius 
džiaugties, kad jau ramu, nes miesto valkatas, čigonus ir 
nelaiku tas džiaugsmas. žada jiems pinigų duoti žemę

pirkti. Pavasario pradžioje jis
nelaiku tas džiaugsmas. 

Laisvės šalininkas.
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ketinęs apdovanoti žmones 
žeme balandžio ir gegužės mė
nesiuose; bet kada šie rimtai 
pareikalavo jiems duoti že
mės, tuomet p Gnatovskis sa
vo pažadėjimus atstūmė imt 
kitiems metams o šiemet jki-

>

da duoti tik p> 10 rubliu, bet 
ir tų, žinoma, niekas negavo, 
nei negaus. Apgautųjų tokiu 
budu daugumas susipranta ir 
iš sąjuugos ištoja. Matyda
mas kuoaiškiausį nepasiseki
mą p. Gnatovskis sugalvojo, 
jog jam dėlto nevyksta, kad 
jo vėliavą kitataučiai ir rusai 
netikėliai (suprask inteligen
tai) prakeikė ir apšmeižė, už
tat esą ir jo sąjunga pradeda 
irti ir griūti. Tokiomis minti-1 
mis susikrimtęs, p. G., sušau
kęs žiupsnelį savo „juodųjų”, 
nutarė vėliavą nugabenti iš 
Panevėžio i Vilnių peršvety- 
ti. Laimingos kelionės!

J. Besparnis.
Iš „V. 2.“

Korespondencijos.

Phladelphija, Pa
22. V II. ’08.

Aš važiuodamas Ameri
kon maniau, kad čia mus bro
liai lietuviai yra jan apsišvie
tę ir politiškai susipratę, nes, 
kaipo laisvoj šalyj, niekas to 
nedraudžia. Ne teip vienok

Štai vasarėlė šilta užstojo, 
Žmonės pavestuos pasikavojo,! 
Balių, teatrų jau nieks n ėda 

ro’ — 
Karštis iš miesto visus išvaro.. 
Kiek viens Į parką beg pasi-l 

slėpti, 
Vėsesniu oru ten atsikvėpti. 
Visuose parkuos pilna, kaip 

bičių: 
Jaunų vaikinų, gražių mer

gyčių: 
Geria sau alų, dainuoja, šoka. 
Linksminas, žaidžia, kaip tik 

kas moka.

KERŠTINGA MEILE.
Tragedija trijuose aktuose.

iš šeimyniško gyvenimo
Paraše F. Juškauskienė.

(Tąsa.)
Jonai, tu mano viltis! Dėl tavęs aš galvą 
padėčiau, jei tavo meilė sugryžtų dėl ma
nęs ir, jei vėl išgirščiau: „Mylima Mylda” 
ir tuos žodžius, kurie man pirmiaus skam
bėjo. Sakydavai: ,,Myliu tavę, mylima, 
Mylda!” Su tavim aš bučiau laiminga!

Scena penkta.
Mylda ir Ožgys.

Ožgys. (Nedrąsiai ineina).
Mylda. O, Jonai, Jonai!!! (Puola jam 

I
Ožgys. Mylda, dovanok man,—aš ne

galiu be tavęs būti, aš teip tavęs pasiyl- 
gau!..........

Mylda. Dovanosiu tau, Mylimas Jo
nai, viską, jei prižadi būti teisingas ir jei 
panieką niekad ueatkartosi, nes tas manę 
užmuša, užmuša..........

Ožgys. (Bučiuoja ją). Mylima Mylda 
dovanoji?! Ii vėl aš busiu laimingas! Aš iš- 
tikrųjų laimingas. Aš nesitikėjau, kad da
leis! man pas savę ateiti. Aš maniau, kad 
tavo duris aut visados man uždarytos.

Mylda Dėl tavęs mano gyvastis ir 
širdis!.. Atgaivynai manę, kad bukietąat- 
siuntei, tai buvo ir vra ženklas meilės. Ta- 
vo meilė ir vėl dėl manęs atgijo.

Nenoriu tavo nedoringos, veidmainiškos 
meilės. Mauei, kad už bukietą prie manęs 
prisimeilinsi!.. (Stveria ir drasko kvietkas: 
paskui mindžioja numestus žiedus). Tuo
jaus viską užbaigsiu!....

Ožgys. (Rėkia). M y Ida, Mylda. a. 
geriaus išeisiu, išeisiu!

Mylda. Ne, tu neišeisi!!! j Stveria re
volverį ir šauua i Ožgį.į

OŽgyS. (Griūva ant grindų).

Scena šešta.
Tie patįs ir Onytė.

Onyte. (Įbėga. Puola prie Myldos). 
Ką padarei, ką padarei?!..

Mylda (Atsipaikejus taiko sau gal
von šauti, bet Onytė ištraukia jai iš ran
kos revolverį).

Onyte. Ne, nedaleisiu....
Mylda. (Alpdama griūva aut Ony

tės raukų). Duok kartu numirti!
Onyte. Ne, jis nevertas, ne!

( Uždana nusileidžia).
Galas.

O praeiti, kaip baisi tu buvai, 
Kiek skausmo širdies dėl manęs darai! 

•O baisybės, baisybės iš mano praeities;— 
Tas viskas ir šiądien neišeina iš minties!

Panieka nuo vyro, kuri aš mylėjau 
Ylgus, vigus metus širdies skausmą kentė

jau. 
Dėlei nedoiingo tokio, kaip jis 
Skauusmą, baisų skausmą jaučiuosi aš vis.

>tancia; Hi. Du \ yrai audinėje p:n-.- |00 policistų
b ip ilgai, pa k<u ’ n , :i :;'uis-ijos. o paskui pabėgo. Kada 
issisklai.-tr migI<.-< policija atrado vieną nušautą. Dabar 
atestavimams nėra gu' > ir kimi tik suėma. tai priklausąs 
prie plėšikų gaujos.

Plėšikų darbas buvo I
valdžia ir žmonės. Bet valdžios

Reikia tik žvilkt dėti į Ve
jos kolonizacijom politika \frikoi

> i'us. tą patį pripažįsta ir pati 
a r bai esti daug biauresni.

j "s, Belgijos ir Franciui- 
... , kur atsibuvo kruvinos ir 

suei<-i)inam ios set uos. Europiškoe . aidžios užpuolė ant lai* 
ii .įtrikieciu su ginklais ir pav : • juos sau, kaip galvijus,

o jeigu j»a.-ta rieji bandA i Hs, tai kauuolių griaustinis 
juos numalšina.

Respublikoniška i-'ran u:ja ir šiądien šaudo Marokoj 
negrus už tai. kad ti i nuo plėšikų paisirėdžiusių į frau* 

ziskas uniformas savu gi i iuį kraštą ir turtą. Auglija už
puolė ant buri] su ginklu ir t- ipgi su apiplėšimo mieriu 
Įualiejo upelius nekaltų •. i kraujo. Negeriau elgiasi ir 
mųsų Suv. \ aisti jos su Filipinais.

Ir nors paprastų, teip galima sakyt, privatiškų plėšikų 
darbaetik šešėlis prieš darbus valdiškųjų plėšikių tečiaus 
žmonija ignoruoja tik pirmuosius.

Jeigu paprastus plėšikus ir žmogžudžius bausti mirti
mi, ta pačia bausme jeigu ne sunkesne] bausti ir valdonus 
ir jų karvedžius, kurie užpuldami ir piešdami kito krašto 
turtus išžudo tūkstančius žmonių, ir tuom labiau, kad tai 
daro vien tik iš gini ūmo. S. M.

Kas važiuoja Lietuvon!

yra; mano manymas buvo vi
sai klaidingas. Čia jauni vyrai 
susirinkę, vietoj gražiai pasi
kalbėti apie svarbesnius daly
kus, užsiėmatuom biauru pa
pratimu—viens iš kito tyčio
tis, viens kitą pravardžiuoti, 
arba tuoj susideda ant rudžio. 
Nors aut bergždžių ir nenau
dingų dalykų pinigų nesigai
li, bet aut laikraščio arba 
knygos kokį dolerį paaukaut, 
tai baisus daiktas. Pamatys 
tave skaitant „Kovą”, tai ir 
rankomis krato, neskaityk, 
girdi, sublūsi, o gudresnieji 
tuoj išjuokia, c’cilistu išva
dina ir t. t., bet pasakyk to
kiam nors žodį, tai tuoj tave 
grinorium išvadins, o grino- 
rius, tai sulyg jų nuomonę 
daugiau nieko nežino, kaip 
tik apie socijalistus pasakot, 
kaip monopolius daužė ir už- 
mušinėjo kokius ten šnipus;o 
nežino, kad tas buvo nutarta 
visų Lietuvos valstiečių, no
rinčiu išsiliuosuot iš po caro 
letenos.

Prisiėjo man kartą išsi- 
kalbėt su „senu amerikonu ’, 
kuris tvirtino, kad socijalis- 
tais yra tiktai labai mokyti 
vyrai Lietuvoj,bet kurie Ame
rikon atvažiavę giriasi esą so
či jalistais, tai tik piemenis. 
Besiginčijant apie socijalis- 
tus, kasžin kaip parėjo į kal
bą kunigėliai, staiga ant ma
nęs kad šoko moteriške—, ,po 
šimts Įierkunų—sako— kaip 
drįsti ant kunigų kalbėti?!’’ 
Tai tau, pamislijau sau, Lie
tuvoj prisibijojau policijos, 

. lžiaugiaus važiuodamas Ame
rikon, kad čia bus galima 
laisvai apie viską kalbėti, bet 
apsivyliau! Jeigu policija ko 
nepersekioja, tai mus broliai 
pats viens kitą persekioja.

A. K. Socijalistas.

Brighton, Mass. Vienas 
drg N. N. Atsišaukė per,,Ko
vą’’ į Amerikos lietuvius, pra
šydamas pašelpos išgelbėji
mui nuo mirties atsižymėju
sio revoliucijonieriaus. Per 
pasirūpinimą drg. L, S. S.Jta- 
po ant to reikalo surinkta au
kų $8 ir pasiųsta R. R. K. Au
kavo šios ypatos: F. Tremavi- 
če, J. Gabalis, J. Žygas, A. 
Mockevičius, P.Žigiutė. E.Za- 
parackiutė, Tyškus, Butnik 
po 10c; A. Arlauskienė, Rut- 
kauskis po 5c. K. Mytkus, A. 
Zaparackas, Jankauska po 15 
c.; J. Kūgis , F. Busma po 
25 c.; Bunevičius, R. Ciuber- 
kis po50 c.; Pancežinskis ; 
P. Piluckis $4.15c. Tegul per
gali tie mųsų keli centai cari
šką valdžią. Su guodone: P.P.

Moters su vyrais sėdas į buri: 
Alaus mat bačką ištuštint tu

ri. ( 
Vaikai mažiukai aplinkui tri

nas, 
Jau girtuokliauti nuo jų mo

kinas. 
O jautfumenė, kad pasišoka. 
Atsivėdinti sau parke moka: 
Cukrines „ais kriin“ gudrus 

vaikinai 
Kiekvienai siūlo jaunai mer

ginai, 
Nuoširdžiai meldžia, kad tik 

ragautų, j 
Gal už tą saldų jos bučkį 

gautų. 
Kad saulė leidžias, atvėsta 

oras, 
Parke jaunieji skirstos į po

ras. 
Kad tankumyne sau pasilsėti 
Ir apie meilę pasikalbėti. 
Jei kokiam vyrui poros ne

tenka, — 
Rimt jis negali, jam niežti 

ranka, 
Po tankumynus praded lan

dyti, 
Su mielių meilę kitiems ga- 

dyti! 
Ir jei prie bučkio kuriuos už

tinka, į 
Tuoj visaip šmeižti anuos 

įninka, 
O užtiktasis, už užgavimą 

; Antausius šnipui daužyt ima. Į 
Riksmą išgirdę tuoj suspiečia 
Jau užsitarukę ten piknin 

kiečiai: 
Vieni užpultąjį nor apginti 
Ir užpuolikui kaulus sutrinti, 
Kiti už šįjį drąsiai užstoja, 
Kumščiomspo nosims aniems 

grūmoja. 
Šie tokiu darbu greit įsižei

džia — 
Priešams iš nosių kraujus pa

leidžia; ' 
A niejie stengias jiems atmo

kėti ; į 
Po akims juodas žymes padė

ti...** *
Teip sau atvėsę, kad namon j 

gryžta, i 
Tad vienas antrą nebepažįsta 
Tarsi agurkai — nosis gum

buotos, 
Lupos, kaip negrų, kaktos 

gužuotos, 
Po akims juoda, žandai suti

no...
Mat gerai parke atsivėdino!1

N u s i k a 11 o.
— Už ką muši teip savo 

i šunį?
— Ba bjaurybė pavogė 

nuo mėseninko mėsos šmotą!
— Na tai nedidelis prasi-1 

kaitimas!
— Teip, bet pavogęs pats 

ir suėdė!

Ožgys. (Veidmainiškai meilindamas.) O niekšas, niekšas! ir aš jį mylėjau, 
Aš teip pasiylgau tavęs,Mylda. Aš laimiu- Meilę pirmutinę aš ant jo padėjau, 
gas, ištikrųjų laimingas, kad tu man dova- Ir kam-gi mylėjau veidmainį tokį? 
uosi už mano nusidėjimus ir vėl manę my- Nekartą tariau, bet mintis kitokia, 
lesi. (Bučiuoja rankas).

Mylda. Teip, Mylimas Jonai, ant tų 
išlygų, kad neit pas Liudvysę. O kas su ja 
pasidarė? Ar tu jos daugiaus nemylėsi? Ar 
ne? Tikrai?

Ožgys. Niekas su ja. Visai negerai, 
— nelaimė ja patiko: paslydo eidama ir iš
silaužė koją, ir dabar ligonbutyje.

Mylda. Teip, jinai dabar ligonbuty
je, dėlto tu. Jonai, pas manę atėjai. Ar ne 
teip? Dėlto, kad jinai serga—ji tau nerei
kalinga.

Ožgys- Ne dėlto. Aš tavę,Mylda, pa
siylgau.

Mylda. Teip, atėjai manęs aplanky
ti? Teip?..

Ožgys. Teip, aš atėjau aplankyti 
dėlto, kad daleidai ir aš žinau, kad tu ma
nę myli. Mylima Mylda! Aš tavęs labai pa
siylgau, teip, kad negalėjau išturėti pas 
tavę neatėjęs. Aš negaliu išturėti....... Myl-v- 
da, myliu, myliu tavę.... (Graudžiai Šnib
ždėdamas ką tai ausin).

Mylda. Sėskim, pasikalbėsim apie 
viską. Teip mylimas Jonai, aš tavę myliu: 
tu man už viską brangesnis ir aš tau dova
noju, jei neisi pas ją.

Ožgys. O ką aš veiksiu pas ją? Ji 
serga ir nežinia kuomet pasveiks, o aš jog 
nesikankysiu vienas: žinai, aš papratęs vis 
dviese—galiu iš proto išeiti be moteriškės!

Mylda. (Piktai). Tai tu dėl to atėjai, 
dėl savo užsiganėdijimo?! Teip?

Ožgys. (Išsigandęs, stenėdamas). Ne, 
ne, aš tavę myliu, tavę mylima Mylda. Aš 
ir tavę.... O Dieve, aš maniau, kad busiu 
ląimingas nors kolei Liudvysė pasveiks.

Mylda. Ką tu kalbi?!
Ožgys. Aš ir pats nežinau, ką aš kal

bu. Man galvoj maišosi....... O, Liudvysė...
ne, ne... aš norėjau sakyti: „O Mylda”, 
dovanok man, dovanok! (Puola ant kelių; 
bučiuoja ranką).

Mylda. Kas iš to visko?! Aš vien tik 
veidmainystę matau. Tavo meilė dėl manęs 
netikra, ne. Atsistok Jonai, (Paduoda jam 
raukąįpaskutinį žodį aš noriu nuo tavęs iš
girsti. Dabar turi man pasakyti, ką manai 
daryti? Ar gryši pas manę ij busi mano vy
ru ant visados, ar manei atėjęs prisimelinti 
ir savę užganėdinti? Teip? Tau dviese rei
kia?!

Ožgys. Ne, ne mylima Mylda, aš 
vien-tik tavęs noriu, tavęs...... (Drebėda
mas). Jog jinai serga, tai aš pas tavę atė
jau. Man ylgu namuose vienam. Aš vienos 
noriu, vienos..........

Mylda. Ne tą! Tu sakyk man žodį,— 
aš noriu girdėti tikrą žodį. Turi iš dviejų 
vieną pasirinkti. Ar su manim gyvastį 
baigt pas manę pasilikęs, arba ir vėl panie
ką atkartosi?! Bet aš to nedalesiu, ne!

Ožgys. (Susimaišęs nežino ką šaky-, 
ti). Aš... nenoriu... nenoriu... gyvastį 
čia baigti..........O, ne, ne, aš noriu gyven
ti!.. Mylda, Mylda, nepyk, dovanok man, 
nepyk!.. (Griebiasi rankas bučiuoti). Aš 
ir tavę myliu............

Mylda. Ir manę ir ją?!.. Ne,to ne
bus! Aš su panieka ir tai negaliu žiūrėti 
ant tokios meilės.... Tu nedoringas!....

Ir skauda dėl meilės man širdis.
Dėl meilės, dėl meiles aš atsiduočiau suvis. 
Tikiu vien į meilę, kurį yr doringa.
Nors ji dėl manęs yra pragyištinga.

(Pabaiga).

VALDŽIA O PLĖŠIKAI

Jeigu paklausti žmogaus, kokis skir
tumas tarpe valdžios ir paprastų plėšikų, 
tai be abejonės iš šimto devyniosdešimts 
devyni atsakys:
„Tarp valdžios ir plėšikų skirtumas toks, 

kad pirmoji, t. y. valdžia, valdo žmones,ru 
pinas savo pavaldinių reikalais, gina savo 
kraštą nuo priešų, rūpinasi apie jo pakėli
mą, saugoja tvarką ir viską sprendžia pa
gal tiesą: pastariejie-gi, t. y. plėšikai, už
puldinėja ant žmonių ir ypatiškai savo nau
dai plėšia privatiškąjį turtą, o neretai ir 
niekuom nekaltus žmones užmušinėja ir 
darko ramiųjų gyventojų tvarką. Ir kaipo 
tokie, yra smarkiai persekiojami valdžios 
ir pačių gyventojų.’’

Bet iš šimto bus vienas, kuris atsakys: 
„Tarp dabartinės ir praeitinės kapi

talistiškos valdžios ir paprastų plėšikų yra 
du skirtumai: vienas menkesnis, k:tas gi 
milžiniškas. Mažesnis skirtumas yra tame, 
kad plėšikai dažnai plėšia iš vargo, pri ver
sti gyvenimo sąlygomis:būdami,alkani,per 
prievartą atima nuo to, kas, turi per
daug. Bet valdžia plėšia paprastai iš godu
mo. Kitas-gi ir tai milžiniškas skirtumas 
yra tame, kad paprasti plėšikai yra silpni 
savo skaitliumi, neretai susideda iš keliu 
ypatų ir tolei visų yra persekiojami. Bet 
su valdžia yra jau visai kitaip. Ji turi mi
lijonus paklusnųjį! pavaldinių, turi moky
klas, kuriose mokina vien tik žmogžudys
tės ir plėšimo dalbų: turi didžiausias fabri
kas dirbimui mašinų dėl žudymo žmonių ir 
jos niekas nepersekioja ir bjauriausi jos 
darbai paprastai vadinami dorybe ir auk
štai žmonių guodojami ’.

Ir noroms nenoroms tam reikia pjipa- 
žinti teisybę.

Šiomis dienomis Bostono priemiestyj, 
teip vadinamam Jamaica Plain, apie 11 vi. 
vakare, į vieną saliuną įpuolė 3 plėšikai ir 
nieko nelaukdami pradėjo šaudyt į darbi
ninkus ir kas tik papuolė ant kelio: vieni 
smuko šalin, kiti krito lengvai suželti, tre
ti mirtinai. Plėšikai pasiėmę iš kasos apie 
$i00 leidosi bėgti šaudydami į visas puses 
ir tuoj miške dingo- Ant rytojaus, matyt 
išalkę miške, apie 7vai. vakare jie sugrįžo 
ir vėl į miestą. Nepaprasta jų išžiūra ir ne
ramus užsilaikymas atkreipė daugelio aty- 
dą. Pradėjo apie juos žmonės spiesties, o iš 
minios pasigirdo bahaš, kad tai tie patįs 
plėšikai, kurie vakar išplėšė saliuną. Išgir
dę tai plėšikai, išsiėmė revolverius ir tan
ikiai šaudydami šoko bėgti vėl į mišką. Už
mušė 2 žmogų ir sužeidė 1<». Keturi šimtai 
policistų apsuko kapines, kur plėšikai pasi

slėpė ir išsaugojo per visą naktį. Dienai 
j brėkšiant prasidėjo šaudymas. Lšleista tuk

šiądien atsidarė na kn:' 1* S nužemintos iki £> dolerių per 
Nandeuį Kas mano važiuot i Lietuvą, lai <labar geriausia proga. Šif- 
korlės pigios, oras 'litas, per va: .i.važiuot labai smagu. Skubinkit, 
nes neužilgo prek.svv. pai, s. \ a .nedarnas į Lietuvą arba norėdamas ką 
partraukti ir reikalaudamas . .. -. isuoaael * kreipkitės į ..KELEIVIO"
redakcija pas:

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

laivakortes

$23.00

South Boston, Mass................................. 190S.
LIETUVIŠKA PARAPIJA ŠV. PETRO.

Siuomi užkviečiam Draugystes imti dalivumą pašventi
nime Lietuviškos Bažnyčios švento Petro, kuris atsibus 
Rugsėjo 7 <1. 190s m. Bažnyčia ir kampinis akmuo bus pa
šventintos per Bostono vyskupą. Todėl maloningai užkvie
čiam jus. guodotinos draugystės, imti dalivumą parodoj, 
kokios dar Bostono Lietuviai neturėjo. Turėdami viltį, jo- 
gei neatsisakysit nuo mųsų prašymo, pasiliekam guodojan- 
ti jus draugai ir laukdami jus nutarimo.

Švento Petro lietuvi-k - parapijos išrinktas pašventi
nimo komiteas: Petras (Replikas. kūnas karo*evįče, kuosa- 

pas Šokas, Jlikolas l'ieni*. Povilu* Mikalauckas, Andrius 
Starinckas.

Vietinis klebonas: J. Zilinskis
PASARGA: I’rogiain t bei artesnių* žinias pranešim vėliaus.

FARMO3!
Turint kelis šimtus d lie- 

riu. niekad neužsimoka - kup
sti dideliam mieste, kur oras 
troškus ,pilnas durnų ir suo
džių, kur dangūs visut 
juodas ir saulės nes mato, 
kuomet ant farmų gyvo ‘mis 

teip malonus, teip smagus. 
Fanną nupirkti nėra teip 
sunku, kaip daugelis misiija. 
Geriausiai žemę pirkti netoli 
didelių miestų, nėtoli gelžke- 
liu, vandenio ir kur oras yra 
atsakantis auginimui visokių 
daržovių ir javų. Tokias ur
mas galima rasti M issachu- 
sets valstijoj. Netoli nuo Bo
stono ir kilų didesnių miestų 
vra daugybė tokiu farmų ant 
pardavimo, kur galima ant 
syk „bizni” padaryt.

Norint pirkti, reikia kreip
ties i „Keleivio’’ redakciją 
pas: A. Žviiiijilą,

2-S Broad y.
So B-ston, Mass.

NAIJA DAINĮ’
KHYGA.

Dabar išėjo iš spaudos na U 
ja dainų knyga, kurioj p 
pa naujausios, dai n.- s’ii 
nesįiauzdintos visokio tu; mm 
dainos. Lietuviškoj k./.' , i 
tokios knygos dar nebuo: jo
je galima rasti visokių dainų: 
juokingų, moksliškų, darbi
ninkiškų, revoliucijoniškų. 
meiliškų >r 1.1. 1 2»‘» pusi, kaš
tuoja t'k 50 c. Galima gau
ti Keleivio’ redakcijoje,

28 Broadway, So. Boston.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

I siuvu moteriškas dreses, 
o’ us, ja kūtes ir t. t.; prietam 

dar i.-siuvu dailias kvietkas, 
■•■ii . kad ir pigiaus kaštuos, 

: i štore pirkti ir gražiau 
ro lys. Adresas šitoks:
Oua Baronaičiutė,

303 \V. 4-th st.
S >. Boston, Mass.

Kilimai.
Puikus ruimai ant pasam- 

;y io ant 70 Newman St„
‘ i parko, labai gera vieta
i plynoms su vaikais. Siui- 

•i; po 5 ir 4 ruimus, mėnesi- 
mokestis $2.50; išėjimo 

vielos (water eloseths) ant 
kiekvieno aukšto. Vietos yra 
dėl šeimynų. Geistina butų, 
kad žmones butų blaivus. At- 
sišaukit ant:

Pliilip Malone.
110 Silver St., So. Boston. 
arba 394 Norfolk St., Cam- 
(lK) bridge, Mass.

SUSIRINKIMAS.
Rugsėjo 2 dieną. 2:30 po 

pietų atsibus L. S. S. 60k.
i'i: iukiinas. ant kurio kvie- 

m visi draugai. Jeigu ku
li ‘galėtų pribūti dėl kokių 

u r- j riežasžiu. tegul prane* 
•<i per laišką pirm susirinki
mo, ar norės toliaus prigulėt 
prie L S. S A ar ne. nes kuo
pa turi būt pastatyta ant tvir- 
tos papėdės ir laikas jau pra
dėt ki^iiĮi darbuotis. Rašant 
laiškus reikia adresuti į ..Ke
leivio” redakciją.

St. Michelsou. sekr. *



Pajieškojimai. I LIETUVIU L Z EIGA

CHAPLIKA
ib.Užimk ■ puikiausius gėrymus. alus, eitu 

visada švieži, vynai ir visokį likierta 
koj-rausi Gervinus dėl ves.lijų krik 
šlynu ar š. ip balių siunčiam į namus.

II7, 119 and 121 A St.,
, Mass

Pajieškau savo vyro Pran
ciškaus Vyturio. Vadinamo 
teipgi Kazlaucku: paeina iš 
Kauno gub. ir pavieto, Sta
kių parap., Kibartų kaimo. 5 
metai kaip Amerikoje, gyve
no New Havene, Conn.. išva- Boston
žiavo iš namų sirgdamas 22 d !‘ 
pereito mene io. Jis yra 3<> 
metų amžiai’^ <> pėdu augu
čio juodbruvas, juodais į ‘ 
kais, mažais ūseliais. Jis į 
ar kas kitas teiksis duoti 
nią adresu:

Ona Vyturieue,
103jamesSt„ Nevv llaven, 
tg Coun.

Pajieškau Baltraus Auto 
navičio: paeina iš Kauti gub. 
Baseinų pav., Grauženų kai
mo, Veliuonos parap.. .Jeigu 
kas apie jį žino, meldžiu pra
nešti aut šitokio adreso: 

Antanas Bakanas.
Box 118Į, R. F. 1).

Glastonburv, Gonti.

O

plau- 
>ats 

ži-

i 
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Pajieškau savo švogrrio 
Juozapo Liebedniko; paeiua 
iš Vilniaus gub., Traku pav., 
Onušiškių valsčiaus. Kas 
apie jį žino, meldžiu pranešti 
ant šito adreso:

M art in as K as pa ra v ič i a
23 High St., Nashua \. H.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi,

('.garai iš Turkijos, geriausi. 

Lazauckas, Judeika ir Co 
3o4 Rroadwav ir 259 D.

Šou t h Boston, Mass.

ISZPARDAV1MAS
BERSTEIN OUTLF.T.

Mųsų sandėlis drabužių turi būti i 
parduotas. Ateikit pas mus, o gausi
laba: pigiai moteriškas skrvbeles. si jo 
nūs, brusloius. viskas pasiūta kuopti 
kiaušiai; teipgi parduodam vyrišku- 
aprėdalus. Nors už žemiausias kanas, 
liet karia turiu viską išparduoti Greita 
pertaisom ir pritaikom kiekvienam.

307 Broadway So Boston, Mass.
ketvirtos storas nuo D Str
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Visuotina Naujos Anglijos Agentūra.
Husu liuosnoriii laivynas: 
per marias lik $-1. Kas 
nori tie-iog ntu .i/iiioti iš A- 
nirnkos į Libatą. važiuokite 
aut Rus- liuo.-nortų 1 nijos. 
..aič: ko:t«*s galini t ga »ti pao: 

A. S. UDK i ON A, 
50 I ress si. iuisloit. Mass.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuve 
V l R 1 !■ M Q armonikų, skripkų, klernetų, triubų, koncertinų ir
v 1 m 1 E> H u daugybė kitokių muz.ikali'kų instrumentų. Geriausių dziegoriu.

lenciūgų, visokių žievių, laketų. špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromaiit. pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių ieuipukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
lik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromalų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c.. 5 tuzinai 
už il.oo, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3* naują KATALOGU D O V ANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
t agoras 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 paminėkit vardą laikraščio, katrame matei apgarsinimu.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Kazimiero Bar- 
▼ičio ir Banifato Muliavi- 
čiaus, paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Pumpėnų į a 
rap., Padžiuiiii sodžiaus, pa- 
jieško draugas Jonas Senie
nas ir sesuo Filimana Barvi- 
čiutė. Turime labai svarbų 
reikalą: jie pats ar draugai 
malonėkite pranešti antrašu: 

Jonas Senienas.
53 Hudson Avė., Brooklyn,

N* Y.

Kedakci jos .dsakiniai.

iJielluvui iš Lawren.ce. Ka
dangi tamista kritikuoji ..Tė
vynėj” tilpusi straipsni, tai 
„Tėvynėj” ir kritika turi bū
ti. Męs su tuo nieko bendro 
neturime; o prie tam, auto
rius ar autoriai to straipsnio 
„Keleivio” gal būt kad ir ne
skaito. Netalpinsime.

K. K. Pociui. Tamistos pri
siųstąjį atsišaukimą negalėjo
me į šitą numerį patalpinti, 
nes buvo pervėlu. 
kančiame numery j.

A. A. V a įnoriu i. 
dosime kitą kartą.

A. Žana viekui.
stripsnelis į spaudą netinka.

Tilps se-

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik i>as atsakantį 
fotogra t’istą:

< ASSILLO STUDIJA,
37<> Broadway,

So. BOSTON, Mass

Yra tai vieua iš geriausių 
fotografišku studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų, vaiku ar senu 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikiue šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus y vairių stylių iš kuriu 
galima pasirinkt sau patin
kant ia tįsius.

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

Cassills Portrait Studio

376 Broadvvav,
So. Boston, Mass

t
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| Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga,Vadovas in Sveikata

Su-daug svarbiu, naujausių aprašymų, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie Suteikia sveikatą ir laimę’
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DIDELIS PARDAVIMAS SZIA
NEDELE.

t

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

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

ir moterų visokios ir lytiškos užsikrečiamos paslaptingos ligos.
V J • ę , -i . plač-iai aprašo smagumą, ir paslaptis, atidengiant ženybinio lytiško gyvenimo susituo-
VaflOVaS ITl AVeiKŪlS kimąir kaip mokei apsivesti, kad būti laimingu. Lygiui daug pamokinimų jaunimui, 

kad per lytišką išdykumą nepasigadytų. nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveikatos.
Kiekvienas skyrius šitos knygos yra žingeidus. Sergantiems mes rodijame skaityti apie Dispepsiją, Reuniatizui 

Plaučių ligas. Širdies ir Inkstų, Kepenų, visokias Vyrų ir Moterų ligas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas : ,\ 
mas, tegul pasiskubina tą knygą. „VADOVAS Į SVEIKATĄ" parsitraukti, nes netrukus i r ši paskutinė spauda:; 
3 milijonų lietuvių tuojaus išsisklaidys. Tą knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pa Meilioms Įpiltoms.

NORS PASKUTINĖS LAIDOS DAUG TŪKSTANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS, 
liet kad ji išduota visuomenei, tai kiekvienas apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10 centu markėms už pri- 
siuutiuią ir savo aiškiai parašytą adresą ,. VADOVAS į SVEIKATĄ” 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.

Viską parduodam už sa.o kainas be 
uždarbio. Išparduodam mou-riškus ir 
vyriškus drabužius, lagaminus, skrynias 
marškinius, brusloius ir tt. Ateik pažiū
rėt. o persitikrinsi.

I SACOVVITZ,

128 Broad wa y (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston. Mass.

Sunau-

Tamistos

Telephone 762 So. Boston.

DF F. MATULAITIS
persikėlė ant

■ 495 Broadway, So. Boston’e.
, Vali ndos:

Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare 
Nedėlioms iki 3 vai po pietų.

Montello, Mass, 117 Ames st-
Utarainkais ir petnyčiomis nuo 3 

1ki 6 po piet.

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą VVomatis Meilical 

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

So Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj, lai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.
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L1TIV1ŠKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai-Lietui iška

APTIEKA
257 Ilanover Street

M. Galjvan&Co.
I’zlailio gtriausio

Eliaus Vyno, Likimų ir 
Cigarų.

Baidai mos 'eiin>i.<tn mūsiBlt
M'l.CI AL1ŠKI MAS.

r>f> S< volui S<». Boston, Mass

TEISINGIAUSIA APTIEKA- 
Kurioj galit gauti geriausių gy 
iluoliu nito visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patalinius. Nes či<>- 

\ tttii dirba lietuviškas klatka 
M. V Stankevičius.

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

So. Ecstcn, K'css.
Tm.echone. 21027 S<>. Boston. Mass
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NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku

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

J. M. BRl'NDZA ( O .
Broadway A Sa. 8-th si.,

Brooklyn-New York.

TEISINGIAUSIA IR GURIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
aiyda. nežiūrint ar iŠ Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K- ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

Jei pir.lti iii savo draugams mųsų tabako už $6. tai uz apgarsinimą rnų 
sų firmos męs tau

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

mas su rankinele be raktuko ir su geriausiais akmenimis. 
Storose tokie parsiduoda po $23.00 Męs reikalaujam 
kiekvienam mieste žmonių, kurie padėtų mums garsinti 
mųsų pipkes, cigaretus ir tabaką, kurį jus teip mėgot 
ruky1 Europoj, rusišką, turkišką. austrijatišką ir t. t.

Męs aplaikom daugybę laiškų nuo savo kostumerių 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, o nięs greitai išsiusime ant paduotojo jūsų ekspre
so už. $6 tabako C. <>. D. t. y. užsimokėsi pinigus atim

Gvarantuotas ant 
2<» metų, 

damas tavorą. 
Ir Jei prižadėsi.

Duosim

Dr. S- An<irzejewski
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ii „■ kad jei tabakas bus geras rekomenduosi jį savo draugams męs
tuoj pačioj dėžėj su tabaku nusiusime sykiu ir dovaną, auksinį dziegorėlį dykai.

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

Atsiusk mums iškalno 5oc. štempoms. o atimdamas tavorą nuo ekspreso sto
ties užmokėsi likusius 95.50 peržiūrėjęs jei bus laikrodėlis ir tabakas. Jei atsiust 
mums iš kalno 96, mes duosime dar EKSTRA DOVANI. Kreipkitės šiuo adresu.

EUROPEAN TOBAfCO CO
33 Lconard St., Dept. 79._________________ New York. N, Y.

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

433 Shawmut avė.
Boston, Mass

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
stok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 irš ik.'
8 vakare. Telephone 1967—3 Ric'..tnond

Rusiška-Leiikiška-Lietii- 
viška

:e>t i eeza

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

kaitykite ir platin

ELROPISKAS DAKTARAS

JOSEPH LEWANDOWSKI,
Valandos. 11-1 A. ».;«•» P. M 
411' Eoylston St. Boston, Mass 

| Warre* Chamberm
Telephone, Back Bay 2350. 

Gyvenimas: NS5 Massachiinetls avė. 
Cambridge, Matu. 

Valandos; 8-10 ryto.

PER 
PAČTĄ1

PASLAPTINES VYRU LYGOS

G E R I A E S 1 A S

257
BOSTON. MASS

APGARSINIMAS. 
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu lahakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuves į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių lai\ų už pigiausią preke. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. n to iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Barta sius
258 IV. Broadvvay So. Boston, Mass.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku datba artistiškai. Padarau fotogra- 
fijas kuopuikiausiai, 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.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame j 
puikiausius siutbs ir 1 
overkotus. Užeik pa. 
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drajana, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z I
222 Broadvvay

*
Šitoje knygoje t lai pa daugelis paveikslų ir tapati 

v ra tiesiu mokslo šaltiniu senų ir jaunų vyrų, kurie 
kenčia lytiškus nusilpnėjimus patrotylmą vyryšku. 

‘“••viškas ly gas, kraujo užuuodijiuią, ---------
** skilvio, inkstų, kepenių 

ut. Šita kny ga jums išaiškins, kaip nuo 
.igydyti naniieje greitai ir pasekmingai.

na.— tentams ju pačiu kalboje. Rašyk muuis

Dyj, Lietuviškai.

S. UsTe-^.TOs;b.tt

22—5th Avė., kamb. 500, Chicago, III.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS 
W. RAŽl’KO, 7 Hashigntoii ,St 
gu važiuojate į Lietuvą itla 
i.š Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir trynių ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prlsta- u ,irT-, -
au ant sztpų 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

VINCAS RATUKAS.

I HOTELIS
XEW YORK

t*k a*;Hs

Dykai gydysim visa menesi.

Z. Biidreckis.
BUDKE< KIS.

So Boston.

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 kreipi iesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su guodone
Miss. S Gaiewsky

255 Broadway So Boston Mass

NAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigaretusnaujo 

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

S B. K LIEK
228 Bra<xlway, cok. C st 

So. Boston, Man-

Žeminus atspausdiutas kuponas duos jums tiesą gydy- 
ties per menesi už dyką su gydolems, jeigu ateisite iki 31 
Rugpjūčio.

Jeigu kas nenorėtų £ to kupono pasinaudot, gali jį atnešt i iškirpęs kas ki
tas ir perstatyti Bostono Clinicos daktarams bile kokią diena; at nešėjas 
bus gydomas su visom* reikalingoms gydolems už. dyką.

Bet tas bus tik trumpą laiką, pakol Poston Clinic turės visus pacijentus, 
kurie galės būti prižiūrėti. Todėl paskui kuponai bus aprybuoti tiems, kurie 
ateis pirm 31 Rugpjūčio.

Free month coupon.
This coupon entitles the bearer to one month’s 
treatment, inchiding all necessary medecine, 
during a course, FREE, if presented to the 
Boston Clinic Fhysicians, 175 Tremont St., on 

j or before Augus 31-st., any day.

Pagerintą N-R A Y mašiną suradimui ligų vartosim 
ik; 'ti Rugpjūčio ir duosim visas gyduoles, už

kiekvienam. kuris 
ką nereikės mokėti

Išgydyti ligoniai:
E. DOtt’NIE, 4 IVilford Ct.. -VVesterly, R.
Gurėti of Asthma by the Inhalatorim.

JOHN l’ETERS, I’rovidence. R. I.
Cur -d of Consuption by Inhalatorim Treatment.
■SEPH SYLVIA. 4 Blinnes Ct.. Taunton, Mass.
Cured of Blindness by New Treatment.of Boston Clinic. 

KRANK B. MENDOZA. Waquoit. Ma»s.
Cured of Cancers by the Boston Clinic Specialistu vvirhout ojieration 

HELEN C. IIACKETT, 370 Rhodes St.. Providence, R L
Cured of t 'attarrh and Consumption after many other physicians 
had faiied.

BOSTON CLINIC, INC.
I 75 Tremont st. Suites 6 7 & 8

nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėlioms nuo 10 iki 12 po pietų.

Lovvell office: I58 Marrimack St.
ofisas atidargs kasdieną nuo 9 ryto iki 8 vakare.

Fall River ofice: 37 Main St.
Atidarytas kasdien nuo 9 iki 8 vakare.

L


